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 المقدمة:

بسممم الاحمممملرحياحمممملر   احمرحممممانالااحمةممملمحميالحم ممم  الحمسممم  ا  ممم ا
ل ربهاحمطلهليي الكلاحمتملبةمياممم ابسرسمليا مم اانب هاحألحمياحمكلي ال   اآمه

امل احمممي البةم:
 ةما   احمفقهاحمة  احمذيامبرثافياأفةللالت ملفل احمنملماحميارممثاحملا
منمملبابممملاحممياأركممل انممل  ا احممياامم لاحمح مململاحمتنمملية ااحمحةللفمماالحمقلح ممما

احأل لم ااحمحتلراام حجتمماألاحمفق هاحمذيا قل ابمذهاحمحمحا.
نممأاأياجمملاأركممل احمفقممهاح سمم حيافممياأل بممملاحفمممم ام  ممياسمملح احمميارمممثالالا

مالمممااأممتممملاألاحمميارمممثا بممل اهممذهاحألمممماااحألحمملاحمممذيام مملا ممم الجمملماحمتنممل ا
فياحألفمل  الحالات فافياحمحمحلأ التةمماحآللح افمياحسمةماالحرمم  المم ا رممثا

 مم امحمياحمنبميااهمذحافميا  ملاحمحمذحهااحمفقم ماافرسما ابملا حتمماأ ملالجملمه
   الا   هالس  احياا لاحلار لافياذمأاحملقم احمياأرممحثاتبمميالجمها
قملحلها   مهاحم م  ا حات فاحملأيالحالجتملمابممياحم مرلباالاملحيالا  ممم  الحر
لحمس  امذمأاف حلاملحهانتمجاارتح اامحملاتقتام هاطب ةمااحممنو األاحملحقةمااحرملا

احالجتملم.
حمملاحنمملل افممياحمنممليةااح سمم ح االفمم اامملحب ال   ممهافممسياحالاممت فاأ

لنممللباحةمنمما اتك مم ا نمممملاحمة حممل  الأكممملحا  مم اامممللل احالمتمممح ابمممل التتة ممم ا
أسلسمملابحجممللالرممماحمامم ف النمماواحمحامملمااألاحمفق ممهاحمممذيامممل اامم فاحمملا
مذهاا م هالمله الهمذحارتم اتكملياأركمل احمفقمهافمياحمةحياحمياحمملمالحمطةميافممملا

ا   امهابقلح مالأسماحما ف.احياقبلاحياال
ل   احما فا   املتب اأسلسهابة  احمفقمه افمملافمياحميافنلنمه القمماحهمت ا
بهاحمة حل احنذاأيا مملاحمام فالحامرلابممياحملسمتياحمرمممثالحمملأي اف منفلحا
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ف هاحمح نفل احمنف ساااحنمملاحملاأللملهابحسمح ل ال نملليياترتملامف مااحمام فا
  احامحلنملالحرتل لتمملافمياملحسمااحسملئلاحمفقمهاحمتميافمملارممحالئ س ل امتملا 

ر لافمملاحمام فابممياحمفقممل  الحنمملاحملاأللملهابةنملليياحات فمااتتامحيافميا
حجح ملاماأسلسلاماملحسااكلاأركل احمفقهالحسلئ هاحعاحملقملفا  م احملا ةمماحرم ا

اماحمتف ممملافممياحممذحهبم الآلحئممم  الحمملام امم فابمممياحمة حممل  افمممللمليامابحنلسممبتمل
تقمممل ا   ممممهاهممممذهاحمحممممذحهاالحآللح احمممميامالئمممل ا مممم احنلقنممممتملالحال تمممملح ا  مممممملا

امترقم الترممماألجحاحألقلحلافياحمنمل ا.
ل   احما فاألاحلا ةلفارلم ملابلمفقمهاحمحقمللي اهملاحمحملم احمتمياتةلمجمملا
هممذهاحمحطبل ممااحمحتلحاممةا القمممما حممم ا ممم اتةم فممملاللامممةملابمممياممممياقلحئمممملا

يا   مممهااحمممياط بمممااحمملحسمممل احمة  ممملا  مممملاتسمممله افممميا كمممماحم ممملل الحمحط ةمممم
حمرق ق ممماامممممذحاحمفممميافمممياأسممم لاابسممم  اما ممملاحمممياحمتلحكمممماالحمح مممط رل احمتممميا

اتنلشا   احمذهيافم احمحلحمالحمحق لم.
كحمملاأنممملاتلتسمم افمميااطمماا  ح مماالحاممرااحمحةمملم ااتتاممحياقسممحلان ليمملا

حمحقمممللي ا ممم اقسمممحلاتطب ق ممملا نمممحلاامبرمممثاكممملاحممملامتة ممم ابة ممم احماممم فاألاحمفقمممه
ملحسممااتطب ق ممااامقلح ممماحمحقللنممااحمفقم ممااحممياامم لاتنمملللا مممماحممياحمحلاممل ل ا
تجحعابمياحسلئلاحمةبلمح الحمحةلح   القماحنتابتملامحلافمملاحياتةمممامحمذحهاا

احمفقمل افياأركلحملالحات فم افيامالئ ملابسبااك لتملالتنل مل.
ل اتةمممابمم انممأاحجمملالالحسممةلامتطبممم احات ممااحلحرمملالهممذهاحمحسمملئلالحمحلاممل 

حمملحسااحمفقم ااحمحقللنا افا ا ياحمرلجماا مم احةلفمااحمركم احمملحجحالحمحنلسماا
اممل.
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همممذح الفمممياحماتمممل األجممملاأياأكممملياقممممالفقممم ا مممم احممملاحنتابتمممه افمممسيا كممميا
يا كميااطمةافحميانفسميالحمياحمنم طلي ا  لحبلافحيالالحملاتملف قيا الابملن الحر

االارللالالاقل ا الابلن.لا
 

ا لمحابلبن شاممكتللألستلذاحح
ا
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 الفصل األول

 حقيقة الفقه المقارن والهدف من دراسته وأشهر ما صنف فيه

ا
 أوال: تعريف الفقه في اللغة واالصطالح وموضوعه

فقهافيامغااحمةملاا  م احمفمم الحمفطنما ا:ا ط  احمـ تعريف الفقه في اللغة
 قمملل:اهمملاأفقممهاحنممأ اأياأفممم الأفطممي.القممللاحملحلممااحأل ممفملني:احمفقممهاحةلفمماا

ا.ا1بلطياحمني الحمل للا م اأ حلقه
لمقمممماحسمممتةحلاحمقممملآياحمكممملي اك حمممااحمفقمممهافمممياحمفمممم احمممممقم  اقمممللاتةممملم :ا

 القمللا  م امسملياا2ا((فللوال نفر من كل  فرةلم مل طا فة فلم قهوف طلوا فلن اقل  ن))
 القمللا  م امسملياا3((واحل  ع  ة من قسةنن  ف طوا ةوقن))ا :حلس ا   هاحمس 

لقللا   هاحم   الحمس  اا4((ةلةقوا  ةشعهب مة نف ه كثهرا ممة ت ول))قل انةما:ا
ا.ا5مح  لاالبيا بلم:ا)حم م افقمهافياحممميال  حهاحمتةليل(

بمح مااحمتنممليعا ط م ا  م احمفممم اا:اكمملياحمفقمهافميــ تعريفـه فــي االصـطالح
حمحط م امحركممل احمنممل  ا اممملا   ممهاقممللاحملسممللا م  الا   ممهالسمم  ا:ا)حمميا

 اكحمممملاتممممملا   ممممهاأ امممملاحآل ممممل احمسمممملبقا ا6ممممملمالابممممهااممممملحا فقمممممهافممممياحمممممممي(
                                                           

ا3/131مامسلياحمةلااالبياحن لل احلم افقه:اا1
ا111حمتلباا:سلل اماا2
ا12.12ماسلل اطه:اا3
ا9ماسلل اهلم:ااا4
ابلاالاعا5 احمبالليافياكتلااحملال   احمرممثاللحه احما   الأرحمافيابمح ااحسنماام حمحل ا نم

ا.1122 بمالابياحمةبلمالق ا
احمرممثاحتف ا   ه اأالجهاحمبالليافياكتلااحمة   ابلااحياملمالابهااملحا فقمهافياحمممي اا6 م

الحس  افياكتلااح حلل  ابلااقلمهاالاتمحلاطلئفااحياأحتيا لهلييا   احمر .
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لحألركل احمنل  اافيارمنملاكلن ا لحااتنمحلاأركمل احال تقملمالأركمل احألام  ا
احمحةلح  .الأركل احمةبلمح الا

لحسممممتحلاهممممذحاح طمممم  ارتمممم ا  مممملاحألئحممممااحمحجتمممممممي افةلفممممهاح حممممل ا
أبلرن فممماالرحمممهالابةنمممهانحةلفمممااحممممنفماحلممممملالحممملا  ممممملن افكممملياهمممذحاحمتةليممماا
بح لبمااتتمليلامحفممل احمفقمهاقبملاذممأ اكحملاكملياهمذحاحمتةليمااح ئحملامة ملاأبميا

هاحمياحمة مل احمنمل  ا المكميامحملارن فااحمذيام ا كياحمفقهاف هاقماحستقلا ميالمملا
تحملمم احمة مل النممل احمتا موابمممياحمة حمل اامملق امحئمل احمفقممهالأ مبحامبرممثا
فيانل احياحألركمل الهمياحألركمل احمنمل  ااحمةح  مااحمتمياتنمحلاأركمل احمةبملمح ا

 ا…لأركل احمحةلح  املياحألركل احألال اكلال تقلم ل الحألا ق ل اللملهملا
ك حاان ح  ان امتامم امحئمل احمفقمها مياحمممحئل احمتميا لفمهابمملاال نمئذامحماحمرنف ا
اح حل اأبلارن فا.ا

لتبعاهذحاحمتقممممافمياحفممل احمفقمهاتا م واح مط حاحمفقممل ابحميا ةملفا
اهذحاحمنل احياحمة  اليبرثاف ه.ا

لمةمممملاأنممممملاتةليمممماام فقممممهابةممممماذمممممأاهمممملاذحأاحمممممذيا قممممللاف ممممهاح حممممل ا
ركممممل احمنممممل  ااحمةح  مممممااحمحكتسممممااحممممياأممتمممممملاحمنمممملفةي:انحمفقممممهاهمممملاحمة ممممم ابلأل

ا.ا1حمتف م  ان
:احمحق مملمابمملمة  اهمملاح ملحأاحط قممل احمممذيامتنمملللاحم قمممياشــرح التعريــف

لحم يااألياحألركل احمةح  ااقمات ب ابممملاقطةميا قمنمياكحملات بم اللمبملابمممملا
ا ني.

                                                           
ا103:اماحملسلماامإلحل احمنلفةيا1
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مممممالحألركممممل اجحممممعاركمممم  الهمممملااطمممملااحمنمممملل احمركمممم  احمحتة مممم ابةفةممممللا
حك فممممياحقتامممل األاتاممممملحاألالامممةل.الحمحممملحمابلماطممملاا نمممماحمفقممممل :احأل ممملاحم

حمحتلتمماا   مممهاكسمجممملااحم ممم  الحممكمممل الحم مممل  الترممملي احم  ممم الحمسممملقاالحممنممملا
النلااحماحل.

ممممالحمتقممممممابلمنمممل  اا اممملحقاحألركمممل احمةق  مممااكحةلفمممااأياحمكممملاأكبممملاحممميا
حمرسممم ااكممملمة  ابمممةياحمنمممللاحرلقممما احمجمممم الأياحملحرممممان مممااحال نممممي الحألركمممل ا

الحألركل احم غل ا اكلمة  ابةياحمفل لاحلفل  الحمحفةللابهاحن لاا.
ممماحمةح  مما احمحق مملمابممملاحألركممل الممملاحمةقلئم ممااكلم مم  الحم ممل الحمرمملا

قا.ا. الحمتقمممممممابلمةح  مممماا امممملحقاحألركممممل احال تقلم ممممااحمبمممممل الحمفمممملحئ الحمممممملحلا
ركممل احملجمحن ممااكلمت ملفالحممهمممافممسياح  ممملاالا سممح اكلمتلرمممالحم ممفل ا الحأل

افقملافياحال ط ح.
ماحمحكتسما ا مفاام ة م الحةنملهاحمحسمتنب األاحمحسمتالقابملمن لالحالجتمملما

احياحألممااحمتف م  ا.
مالحمحلحمابلألممااحمتف مم  ااأرملماحألمممااح جحلم ما افلممممملاحمتف مم يا  م ا

 سمتنب احنمهاحمركم احمفقممياحمجمئمياا1((ملوا اقالل ةوأةه))سبملاحمح للاقلمهاتةلم :ا
اهلالجلاا قلحااحم   .

ااموضوع الفقه:ما
ممت احمفقهاح سم حيابلمبرمثافمياأفةمللاحمحك فممياحميارممثاحطملمبتم ابمملا
 حمملافةمم اكلم مم  األاتلكمملاكلمسمملقا األاتامممملحاكلألكمملالحمنمملا.الحمحك فمملياهمم ا

ام احألركل احمنل  ا.احمبلمغلياحمةلق لياحمذمياتة ق ابةفةلم

                                                           
ا110ماسلل احمبقل :اا1
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 ـ أقسام موضوعات الفقه اإلسالمي: 
اقس اأك لاحمفقمل احمفقها م اقسحميا:

:الهياحألركل احمنل  ااحمحتة قاابةحلاحآلال الحمتيا ق مابمملاعباداتماا1
حمتقلاا م الالرمها الأه احمحلال ل احمتياأملجلهلافياهذحاحمقسم :احمطمملل  ا

 احمةحممل  احأل حممليالحمنممذلل احمجممملم تكمملف احمرمملالاحم مم   احممكممل  احم ممل  احال
لممممملاأياحمحلامممممل ل احم   ممممااحألاممممممل اااحألنمممملااالحألطةحمممما احم مممممممالحمممممذبلئح

امملجملاأك لاحمفقمل افياقس احمحةلح  .
:الهمممياحألركمممل احمحتة قممماابة حمممللاح نسمممليالت ممملفلتهاحمتممميامعـــامالتماا1

ا  قتهاحعافلماألاحجتحع.ا ق مابملاترقم احمح لمحاحممنمل ااألاتن   ا
لأهمم احلاممل ل اهممذحاحمقسمم :احمممملحقا احمطمم   احمبمممل  احممملهي اح جمملل  ا
حمحسلقل الحمحمحل ا احمنفةا احملكلما احمةلليا احملم ةا احمجةلما احأللقلف احممبما ا

احمل  االحمفلحئ  احمرملماللملهلا.ا.ا
 ـ الفرق بين العبادات والمعامالت: 

احلافياحمنقلباحمتلم اا:امتبمياحمفل ابمنم
مابرسمااحمحق ملماحأل م يالحألسلسميامكملاحنمحمل:افمسذحاكملياحمحق ملماا1

حمتقمملاا ممم الاللجممل احم مملحاافممياحآلاممل  النممكلحانا  مم انةحممه ا ممماهممذحاحمقسمم ا
حممممياحمةبمممملمح  اأحمممملا ذحاكمممملياحمحق مممملماحنممممهاترقممممم اح مممم راامنمل ممممااألاتن مممم  ا

امجحل ل  افملاحياقس احمحةلح  .  قل اسلح اكلن ابمياحألفلحماألاح
ماأياحأل ممملافمممياحمةبممملمح ا مممم احةقلم مممااحمحةنممم  اسممملح اجمممل  ابمممملاا1

حمن مملواآحممل األانله مما االا ة مم ارق قتممملا الال اكحمملاأنممملاللم ا  مم اسممبملا
ح جحللا  اتلم احمنبيا   الا   هالس  اتف م مل الأحملاحمحةملح  افلأل ملا
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 امملأاحمةقلاك مملحاحمياأسملحلهل اممذمأانمل احمةقم  اقبملافمملاأنملاحةقلمااحمحةن 
ح س  احستةح لحا قلمم النمل لحاحمةمممماحمياحمحةملح  احمتمياأقملاح سم  اك مملحا

احنملابةماذمأ.ا
ما نتلبافياحمتك ماابلمةبلمح احمة  ابةنهاحةحللاحيالاتةلم  ا ذاالبماا3

 اأحمملاحمحةمملح  افمم ا نممتلبافمميام حك ممااحمميان ممااحمتقمملاابلمةبمملم ا ممم الاتةمملم 
 راافة ملان ااحمتقلا المكياالاأجلافمملا الابن مااحمتقملاا مم الاتةملم  اكملما
حألحلناالقال احممملي افحت افةلاحمحك اانممئلاحمياهمذهامليان مااحمتقملااففة مها

ا ر حالتسق احمحطلمباابهالمكياالاأجلامها الابن ااحمتقلا.ا
ال احمفقم اا م اسبةااأقسل ا:القماقس ابة احمة حل احألرك

اماحألركل احمحتة قاابلمةبلمح احيا   الرلاللملهلالتسح احمةبلمح 
ممماحألركممل احمحتة قمماابلألسممل احمميانكمملحالطمم  النسمماالنفقمماالهبمماالل مم اا

الحملح ال ط  ا مملاحألرلحلاحمنا  ا.
ماحألركل احمحتة قاابةفةللاحمنلمالتةملح م ابةامم احمعابةم افمياحمرقمل ا

املحجبل  التسح احمحةلح  .لح
مممماحألركمممل احمحتة قممماابسممم طلياحمرممملك ا  ممم احمل  ممما البممملمرقل الحملحجبمممل ا
حمحتقلب مماابمنمحممل ال سممحمملابةمم احمفقمممل احألركممل احمسمم طلن ا الهممياحممياقبممملاحمملا

ا سح ابلمس لسااحمنل  ا.
ماحألركل احمحتة قماابةقملااحمحجملحمي الامب احمن مل احمممحا يابممياحمنملم ا

ابلمةقلبل .التةلف
مماحألركممل احمحتة قمماابتن مم  ا  قممااحمملممااح سمم ح اابلممممللاحألاممل  الهمميا

احلاتةلفاحممل ابلمة قل احمملم ا.
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اماحألركل احمحتة قاابلألا  الحمحرلسيالحمحسللئ التسح احآلمحا.ا
 ثانيا: تعريف الشريعة اإلسالمية، والفرق بينها و بين الفقه

اغة و في االصطالح:تعريف الشريعة في اللماا1
ا:اتط  احمنليةاافياحم غاا   احةنممي:االشريعة في اللغة

:انممل ااحمحممل  اأياحمللماحمنممللاا ال سممح اذمممأامغممااحمنممل  الحنممهاأحــداما
قمممللاحمةممملا:انمممل  اح بمممل ا ذحاللم انمممليةااحمحمممل امتنممملا اممممملا   مممهاقلممممها

 . 1((قك  جعل ة م كا شرعم وم طةجة))تةلم :ا

ثلا  ))ااحمحستق حااحمتياالاح لجلقافممل الحنهاقلممهاتةملم :ا:احمطليقوالثاني
ا.2((جعل ةك على شر عم من األمر فلةتبعطة وال توبع أهواء اقذ ن ال  علمون

:اهممياحألركممل احمتممياسممنملالامةبمملمها  مم امسممليالسمملمهاوفــي االصــطالح
 مم  الا   ممهالسمم   السممحم اهممذهاحألركممل انممليةااالسممتقلحتملال ممم احنرلحفممملا

ياحمطليممم احمحسمممتق  اكحممملالأنمممملانمممبمماابحمممللماحمحمممل افمممياأياكممم احنمحممملاسمممبملا ممم
ام ر ل  افمياترمياحمنفلمالحمةقللالهلا رمياحألبمحي.ا

لهمميابمممذحاحمحةنمم احلحمفمماام ممممياحالسمم ح  ارمممثاتنممحلاكمملاحمملاجممل ابممها
احملسللا   هاحم   الحمس  احياأركل ا قلئم االا ق االتنلية ا.ا

حمبلر مياحيامل اأياحمنليةااأامواحمياحمممميامكلنمملالملاأياهنلأاحيا
قكل  جعل لة  ))تنحلاحألركل احمةح  اافق  المة مها سمتنمافمياذممأا مم اقلممهاتةملم :ا

 افسنممممها فمممممماب مممملهلهاأياكمممملالسممممللامممممهانممممليةااال مممماا((ملللل كا شللللرعم وم طةجللللة

                                                           
ا22ماسلل احمحلئم :اا1
ا12ماسلل احمجل  ا:اا2
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لحالاممت فابمممميالسممملال احملسمملا نحممملاهممملافممياحألركمممل احمةح  مممااملياحال تقلم ممماا
اا ق ا.لحأل

ااالفرق بين الشريعة والفقه:ماا1
امترمماحمفل ابمياحمنليةاالحمفقهافياحمنقلباحمتلم ا:ا

ماأياحمنسباابمنمحلا حل الا ملو افمجتحمعاحمفقمهالحمنمليةاافمياحألركمل ا
حمتياأ لاافمملاحمحجتممارك ال ال فتل احمفقها مياحمنمليةاافمياحألركمل احمتميا

كحمملا فتممل اأ امملابةممم انممحلمهامحركممل احمتمميااممم ا  ممااحمحجتممممافمممملاركمم ال 
تتة مم ابمملألحللاحال تقلم مماالحألا ق مماالبق ممواحألحمم احمحلامم ا الحمتممياتنطممليا

ابمللهلافيامحئل احمنليةا.ا
مماحمنمليةااكلح ماابام فاحمفقممه افلمنمليةااتتنملللاحمقلح ممالحأل مللاحمةلحمماا

ةنملانممو اأحمملاحمفقممهاحمتممياتسممتحماحنممملاأركممل احمنمملحملالحمرمملحمثاحمتممياممم اممملمابنمم
افملا بلل ا ياآلح احمحجتمممياحيا  حل احألحا.

مممماأركمممل احمنمممليةاا ممملحااالااطمممةافمممممل الأركمممل احمفقمممهاقمممما  مممماافممممملا
احمحجتممالقماماطئا

ماحمنمليةااح سم ح ااح محماام بنمليااكلفما افكملا نسملياتملحفل اف مهانمللبا
بام فاحمفقمهاحمنملتلاحمياحمتك مااح م ابكلاحلاجل  ابمها قممم ال بملم السم لكل ا

آلح احمحجتمممممي افمملأياأياحجتمممماالام ممم احجتممممحاآاممل الفتممل احمحجتمممماتتغممملا
ابتغملاحممحليالحمحكليالحألنالو.ا
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 ثالثا: تعريف الفقه المقارن والغاية من دراسته
 ةملفاحمفقمهاحمحقملليابتةمليفمي الذممأابملمن لااتعريف الفقـه المقـارن:ماا1

ل تبللاكلنهاحلكبلا الف ل الحم لنيابل تبللاكلنهامقبلامممذحا م اح تبلليي:احألللاب
احمنل احياحمفقه.

ا:اأياحلكااحياك حتمي:افقه الحقللي.اتعريفه باعتباره مركبا إضافياما
أحمممملاحمفقممممهافقممممماسممممب امنمممملاتةليفممممهابةنممممهاحمة مممم ابلألركممممل احمنممممل  ااحمةح  مممماا

احمحكتسااحياأممتملاحمتف م  ا.ا
احمنممي حم غممااحممياقممليابحةنمم ال ممل القممللياالأحمملاك حممااحقممللي افممميافممي

ا.ا1 اقلب ه الحياذمأابمل اقلحئي اأياحتقلب  بلمني 
لفياحاال ط حاملحمابمهاحقلب مااحمملأيابململأياألاحلحمنتمهابمهام ةملفاحمم ا
حتفلقمحممملاألاحات فمحممملالأممحممملاأقمممل الأ مممحابلمممممممل الهممملاالاماممملقا مممياأ ممملا

احمحةن احم غلي.ا
قمممهاحمحقممملليابممممذحاحال تبمممللابةنمممهاحقلب مممااحألركمممل ال   مممها حكمممياتةليمممااحمف

حمنممممل  ااحمحات فممممااحمتممممياحسممممتنبطملاحمفقمممممل احممممياأممتممممملاحمتف ممممم  االفمممم احمقلح ممممما
اماحامحقممللياماحمميا لحمحنمملهلاحأل مملم ا الحمتمملج حابمنممملابرسممااحمملا  ممملام نممل ل

اأمماالحلجرل .ا
محقللنااحمفقم ماا:الل احاط  احمفقمل احمقمحح افياحتعريفه باعتباره لقباما

بمممياحمحممذحها الللمم احمملاأ مملا ممنم احممياحلسممل ل افممياهممذحاحمحجمملل ا الاأننمملاممم ا
انة لا   اتةلياامقم ام فقهاحمحقلليا نمه .ا

                                                           
ا احلم اقلي.333 الأسلماحمب لاام محانليا:ا333ماحاتللاحم رلحاألبيابكلاحملحمي:اا1
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هممممذح ال حكننمممملاتةليفممممهابمممملمن لا ممممم احلاممممل هالتلكمبممممهابةنممممهانتقليمممملاآلح ا
حقللناااحمحذحهااحمفقم ااح س ح اافياحسةمااحةمناابةماترليلاحرلاحمنمح افممل 

بةممتملاللجملهاحالسمتماللابممل الحملاممنم ا   مهاحالسمتماللاحمياحنملهلاأ ملم ا ا
لا لياحننةاحما فافممل ا  احنلقنااهذهاحألممااأ لم لالحمحلحمناابمنمل التلج حا
حلاهلاأقل امم   األاح ت ليابلأياجممماحم  ابلمممملاحأللجحافيان لاحمبلرمثا

ا.1حمحجتمما
اامتبمممميامنممملاأياحمفقمممهاحمحقممملليا قمممل ا  ممم ااحسمممااحممميااممم لاهمممذحاحمتةليممم

احقلحل اهي:ا
ماترليمملاحرمملاحمنمممح افممياحمحسممةمااحمحات مماافممممل األاحمنلممممااحمحةللاممااا1

احرلاحما فا
اما ل اآلح احمفقمل ا   احات فاحذحهبم .اا1
مابس اأمممااكملاحمنم اللجملهاحالسمتماللابممل الحملا قمل ا   مهاحالسمتماللاا3

القلح مانل  ا الا لياحننةاحما فافممل ااحياحنلهلاأ لم ا
ماحنلقنممممااهممممذهاحألمممممما الذمممممأابب ممممليان ممممل اكمممملافق ممممهاتجمممملهاأمممممماالممممملهاا2

لحنلقنتملالحملما   اهذهاحمحنلقناا ياأحكي ا  احمحلحمناابمياهذهاحألممماابملمن لا
ا م ات أاحمحنلقنل الحململم.ا

ت مممليابممملأياجمممممماماتتممملقاحمحنلقنممماابتممملج حاحمممملأياحألقمممل اممممم   األاح ا3
احم  ابلمممملاحأللجحالابلمحنملاحألس  ا.ا

ااالغاية من دراسة الفقه المقارن:ماا1
ا ياحمغل ااحياملحسااحمفقهاحمحقللياتتح لافيافلحئما ممم احنمل:ا

                                                           
ا1/12،12ماأن لابرلثاحقللنهافياحمفقهاح س حيالأ لمهام مكتللافترياحممليني:ا1
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ماحنممهاهمملاحمطليمم احمقممل  ا ممم اتقمممملاحمحممذحهااحمفقم مماا لحمماالحمحممذحهااا1
ح معاحمحسملئلاحم ن مااحمياأحمللاحمفقمهاحأللاةااال اار اقمملهل الحالقتنمل ابمةياج

الاةاام ا فالحمنمح  اف احطحعافيالفةمملا مم احسمتل احم قمميالحمقطمع الحميا
ا  اف احطحعافياحمقال ا   احما ف.ا

ما حكممميا مممياطليقمممهاحةلفممماالأياكممملاحجتمممممافمممياحمحسمممةمااحرممملاحمنممممح اا1
ممممل افنتلسمممعالك ف ممماات مممللهامممممل الحألمممممااحمتمممياح تحمممما  ممممملاللجممملهاحالسمممتماللاب

حمممممحلأاحمبلرممممثانتمجمممماامسممممةااحالطمممم  ا  مممم احمممملا ممممملافممممياحمحسممممةمااحممممياآلح ا
احجتملم ا.ا

ماأنممهاهمملاحمسممبملاحملرمممماحمممذيا قممااحمطلمممااحنممها  مم اأهح مماالاممللل اا3
فم اأ للاحمفقهالملحستهام قمل ا   احستنبلباحألركل احياح ململهل الاحمحلحمنماا

احرلاحما فاحلحمنااأ لم اامق قا.ابمياحات ااحألممااحمحةللااافياحمحسةماا
ما قممممحلاحمبلرمممثا  ممم احمتةحممم الحمتممممقم افمممياآلح احمفقممممل امترمممممماحرممملاا2

حمنمممح التلكممممماحمبرمممثافمممياهممذحاحمحرممملامب ممملياحممملطياحماممةااألاحمقمممل افممميات مممأا
حآللح ام كلياذمأاحقمحاامتلج حاحملأياحمذيا ستنما م احمممملاحمقلي الا مليالجمها

احمتلج ح.ا
ياحمبلرثاحيا بمح الأياجممماحم  ابلمممملاحمذيا كليافيان لهاماتحكما3

أقمممل احمممياكممملاحممملا  ممملا   مممهاحمممياأمممممااحمحجتممممممياالسممم حلا ذحاالرممم احامممت فا
حم مممللف األياححممملاالنمممأاف مممهاأياحامممت فاحم مممللفاذلاأ ممملابممملم افمممياتنمممكملا
حنمممملباحمركمممم  ال  حممممل احأل ممممللا قلمممممليابممممةياحألركممممل اتتغممممملابتغممممملاحممحممممليالا

اي.احمحكل
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ماحمقاممل ا  مم احمتة ممااحمحممذهبي التكممليياأ مملمااحمفكمملاحالجتممملمي اا6
لترقم احمنا  ااحمة ح ااحمنميماا  مللحامرقلئ احمنل ابلتبمل احقتام ل احألممماا

احمنل  ااجح االتف   .ا
رابعا: تعريف علم الخالف والجدل، والمقارنـة بينهمـا، ونـين علـم الخـالف 

 والفقه المقارن: 
اام الخالف:تعريف علماا1

ذكمملاحمة حممل ا ممم اتةليفممل امة مم احمامم فاج ممملاممممللارممللاحةنمم الحرممم ا
ألاممرها مملرااكنممااحم نممليارممميا لفممهابةنممه:ان  مم ا ةمملفابممهاك ف مماا ممملحما
حمرجلاحمنل  االمفعاحمنبماالقلحمحاحألممااحما ف اابسملحماحمبلحهمياحمقطة ان ا  ا

ا.ا1أنهااوابلمحقل ماحمممن انقللا:ن..لهلاحمجملاحمذياهلاقس احياحمحنط ا الا
ل  مممملاحمممياهمممذحاأيا  ممم احماممم فاهممملاحمة ممم احممممذيامممممت ابملحسمممااحألممممماا
لحأل مممللاحمتممميا ةتحممممهلاحألئحممماافمممياحجتمممملمحتم الحمحلحمنممماابمنمممملابمممسملحماحمرجممملا

احمنل  االحمبلحهمياحمقطة االمفعاحمنبها نمل.ا
أ ملمهاحميال   احما فا قمل اأسلسملا  م ا  م احمجمملالحبلمئمه ال سمتحما

   اأ للاحمفقه الحمة ل احمةلا االحمنل  ا الن لحااللتبلطهاحمنمممابة للاحمفقها
افل لاحيافلل اأ للاحمفقه.اا2 مهابة احمة حل اك لرااحفتلحاحمسةلم 

:امممممممفا  مممم احمامممم فا ممممم اتةممممممماحممممذهاابممممسملحماحمرجمممملاالهــــدف منــــهممممما
ياح تحمما  ممملافمياحالجتمملمالحمبلحهميالحألممااألقلحمهالا لياحمقلح ممالحأل مللاحمتم

                                                           
ا122ماكنااحم نليامرلجياا  فه:اح/اا1
ا392/ا1ماحفتلحاحمسةلم امطلشاكبل امحم .اا2
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لحالسممتنبلب المفممعاحمنممكلأاحمتممياتمملما  مم احمحممذهااللماحمنممبهاحمتمميات ممللا   ممه ا
الحر قل ملافياحمحذهااحمحالما.

ا:اتعريف علم الجدلماا1
حمجممملافممياحم غمما احمحفللامماا  مم اسممبملاحمحنلم مماالحمحغلمبمما احممةالذاحمميا

ياحمحتجمملممميا رمملللاأياجمممم احمربمملا ذحافت تممهالأركحمم افت ممه افممسياكمملالحرممماحمم
ركل ا   الأ هاحمذياملحه ا.ا1 فتلا لربهاليجممهابقل الحر

لحمجمل األا   احمجملاقليااحمياحمحةنم احم غملي القمما لفمهاحمة حمل ابةنمها
ا.2   ا قل ا   احقلب ااحألمماا  مللاألجحاحألقلحلاحمحات فا

ا
ا:االفرق بين علم الخالف وعلم الجدلماا3

حممياحمة حممميامتبممميامنمملابكمملالامملحاأيابمنمحمملااححمملاسممب احممياتةليممااكممل
 حممل الا مملو افة مم احمجممملاأ مم اهمميا  مم احمامم ف ا ذاأياهممذحاحألاممملاممممت ا
فقمم ابملحسممااحمامم فاحمفقممميابمممياأئحممااحمحممذحهاالتمملجحالأياح حممل الحمممذلما نممها
بمممسملحماحألممممماالحمبممملحهمي ابمنحممملا  ممم احمجمممملافبل اممملفاا مممم اكلنمممهاممممملماحمجمممملا

نممهامممملماأ امملاحمجمممحلاحمحنطقمميالحمةقممميالحمف سممفياللممملاذمممأاححمملاحمفقمممي افس
ا حسهاحمتنلم افياحآللح الحرللمااحممفل ا نملالحالنت للاممل.

                                                           
ا1/331مامسلياحمةلااالبياحن لل احلم  اجمل:اا1
ا.399/ا1ماحفتلحاحمسةلم :اا2
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ا:االفرق بين علم الخالف والفقه المقارن ماا2
بلمن لا م اتةليااكلاحنمحلا  ملامنلاأنهاالافل ابمنمحلاحيانلر ااحمرما

حميانلر مااحمتسمح ااألا طم  احمح مط حافمسياالحمحلال الحمغل مااألاحممممف اأحمل
   احما فاكفياحيافنلياحمفقهاسلب افياحملجلما  م احمفقمهاحمحقملليارممثابممأا
  ممملاحنممذاأيابمممأاحمامم فابمممياحملسممتياأهمملاحمرممممثالأهمملاحممملأي التطممللابةممما
ذممممأافممميا  ممملاحألئحمممااحمحجتمممممميالبةممممه ام  مممبحافنممملاقلئحممملابذحتمممهات ممممااف مممها

ا  البحلللاحملق احنم لامما فهابةما م اقللياحمفقهاحمحقللي.احمكتاالحمح نفل
ليجلنلاحمرممثافياهذحاحمحقل ا مم احمكم  ا مياننمةها  م احمام فالتطمللها

امكلنهاحمقل م احمتيابنيا  مملاحمفقهاحمحقلليالحالحتمحماحمتلليايامه.ا
ا:انشأة علم الخالف وتطورهماا3

اماكحمملاذكلا اما ممم انمل مممااحمقممملياحألللاتلجممعاننمممة ا  ممم احمامم فاللجممملمه نمممل
حممجلي ا نمحلا ملاحما فابمياحملستياحمرممثالحملأي ال للاحمجملابمنمحل ا
لحنبممل افليمم اكمملاحملسمماام مممفل ا مميالأ ممهالتةمممممهابلألمممماالحمبمملحهمي ا مم احمطةمميا
لحمتنمممك أالحمتامممةماابةمممممااحمحملسمممااحألامممل  الحنتمممم احماممم فاب ممممللاكتممملاا

 افقلاابمياحمحملستمي الجحمعابمنمحملالأمحلاحمام فابممياحملسلماامإلحل احمنلفةي
حمة حممل  الممملاأنممهاممم ا قمم ا  مم احمامم فابمممياحألئحمماالحمحجتمممممياألنممهاامم فا

اطب ةيا قتا هاحمتنليعاح س حياماكحلاسمتبميامنلاذمأابةماق ملام.ا
لتجمممماهممذحاحمامم فابنممم ابمممياحمفقمممل االسمم حلافممياحمقممللياحم لمممثالحملحبممعا

لهممملا  ممملاناممملاحمحمممذحهااحمفقم ممماال بلتمممملالحسمممتقلحلهل افكلنممم افمممياالحمامملحم 
ا لح ا   احمبقل الحمتلسعافبقيابةاملالحنم لاحمبة احآلال.ا
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فياهذحاحملق احنمفعاحمة حل الحمح يمملياحمياكملاحمذهاام ممفل ا مياأقلحممها
لت بممم اأركلحممهالتةكمممما ممرااحنلهجممهابممسملحماحألمممماالحمرجمملالحأل ممللالقلح ممما

 الا بةلماكلانبمااحيانةنملاحمتنك أافياأ للاحمحمذهااألاأركلحمهاحالستنبلب
ألاحنملا حلحه ا الفاا م اتللمااحمنلمابتق ممهالحمتمححه البلمحقلبملاحمطةميافميا
لممملهاحممياحمحممذحهااحمحالمفمماامممهالحمتنممك أافممياأممتممملالأركلحممملالحنلهجمممل الذمممأا

حمفقممهالأ مملمهالكتمماافممياحمحنممل لح احمنممفم ا الر قممل احمتمممليماحمة ح مما الكتمماا
ا   احما ف.ا

لكلنمم انتمجممااذمممأا بممل احمحممذحهااحمتممياتمملفلامممملاحالتبممل الحمح يممملياحمميا
حمة حممل الحمطمم االحنقمملح احمحممذحهااحألاممل احمتمميافقممم اذمممأ ال مملل املحسمماا

احمحذحهااحمبلق اابح لبااحألممااحأل   ااحمتياح تحمهلاحمحجتمملي.ا
 قمممملل:انفممممل   اأياهممممذحاحمفقممممهالام اممممواذمممممأاحبممممياا مممممليافممممياحقمحتممممهاف

حمحستنب احمياحألمممااحمنمل  ااك ملاف مهاحمام فابممياحمحجتمممميا... اا فملاالبمما
حمميالقل ممه الحتسممعاذمممأافممياحمح ممااحتسممل لا   حمملالكممليام حق ممممياأيا ق ممملحاحمميا

حقت مملا…نممل لحاحممنم  ا مم احنتممم اذمممأا ممم احألئحممااحأللاةممااحمميا  حممل احألح مملل
لحاتق مممماسمملحه  افةق حمم اهممذهاحمحممذحهااحأللاةممااأ ممللاحمنمملما  مم اتق ممممه الحنةمم

حمح مما الأجمملياحمامم فابمممياحمحتحسممكميالحآلاممذميابةركلحممملافجممل احمامم فافمميا
حمن لواحمنل  ا الحأل للاحمفقم ا الجل ابمنم احمحنل لح افيات مر حاكملا
حذهاا حلحه اتجل ا  م اأ مللا مر راالطلحئم اقل حما ا رمتلابمملاكملا  م ا

مهالتحسمأابمه الأجليم افمياحسملئلاحمنمليةااك ممل الفمياكملابمملااحذهبمهاحممذياق م
حياأبلحااحمفقها...الكليافياهذهاحمحنل لح اب لياحآامذاهم ال احألئحما الح مللح ا
حاممت فم  الحلحقممعاحجتمممملمه  اكمملياهمممذحاحم ممنااحممياحمة ممم ا سممح ابلما ف مممل  ا



 . جامعة الحاج لخضرـ باتنةالمدخل لدراسة الفقه المقارن بين المذاهب، أد بوبشيش صالح
 

 
 
 
 
 
 
 

21  

ل اكحمملالالبمممام مملربهاحممياحةلفممااحمقلح ممماحمتمميامتل مملابممملا ممم احسممتنبلباحألركمم
 رتمممممملقا ممممممممملاحمحجتمممممممم ا الاأياحمحجتمممممممما رتمممممملقا ممممممممملام سممممممتنبلبال مممممملراا
حما ف ممممل ا رتمممملقا ممممممملامرفمممم احمحسمممملئلاحمحسممممتنبطااحممممياأيامممممممحملاحمحامممملماا

ا.ا1بةممتهن
همممذح القمممماتلقممماا  ممم احماممم فا مممياحمسممممل الحنمممم لاحممميار قمممل احمتممممليما

نمل  اافميا  ملنلاحمرلامل الحمتةمما الم امب امهاأ لافياحمملحساابمياحمة ل احم
مكيا ملابلمحقلبلا م احملجلماحمفقهاحمحقللياحمذيارلاحرلا   احمام فابنمكلا
 مممل  افممملهت ابةمممل اآلح احمفقممممل افمممياحمحسمممةمااحمحات ممماافممممملابةمممماترليممملاحرممملا

احمنمح  احعاب لياأممااكلالأيالحنلقنتملا  احمتلج حابمنمل.
ا:اأشهر العلماء في علم الخالفماا6

مة حمممل احمممياحات ممااحمحمممذحهااحمفقم ممماافممياححللسممماا  ممم احاماممم فاحنبممل اح
الحمتفنياف هامن ل احذحهبم  الكلياحياأنمله الأقمله ا   اذمأ:ا

همممممماح سمممممماحمحمممممذهاا102ماح حمممممل احرحممممممابممممميا مليمممممماحمنممممملفةيا اا1
حمنمملفةي ا ممناا ممم اكتمماافممياحمامم فاحنمممل:احاممت فاأبمميارن فمماالحبممياأبمميا

أللمح ممي الحاممت فاحمنمملفةياحممعاحلمممأ الحاممت فامم مم  الحاممت فاأبمميارن فمماالح
حمنمملفةياحممعاحرحمممابممياحمرسممي الهممذهاحمكتممااحجحل مماافممياآامملاكتلبممهاحمحنمممللا

ا2حمحلسل ابلأل .
هممماا230ما بمممالابمميا حمملابمميا  سمم  اأبمملاميممماحممبلسممياحمرنفمميا اا1

أللاحممميالامممعا  ممم احماممم فا  ممم اأ ممملمهالقلح ممممهالأبممملمها مممم احملجممملماكة ممم ا

                                                           
ا236ماحقمحااحبياا مليا:اا1
الحلابةمهلا2/22ماحأل ام نلفةي:اا2
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ااف مممهاحبتممممح اكتلبمممهاتةسممم ماحمن مممل ا ممم اكتلبمممهاحمتة  قممماافممميا  ممم احسمممتقل ا مممن
ا1حما ف.
ماحمقممممللي اأرحممممابمممياحرحممممابمممياأرحمممم اأبممملاحمرسمممياحمفق مممهاحمرنفممميا اا3

هاحمممذيا ممناافمميا  مم احمامم فاكتمملااحمتجليممم ال نممتحلا  مم احمامم فاا212
 فماابمياحمنلفةيالأبيارن فا الكتلااحمتقليماافمياحمحسملئلاحما ف ماابممياأبميارن

اا2لأ رلبه.
همماحمفق مهاحمحفسملاا390ماحرحمابياأرحم احمحةللفابلبيااليمحنمحما اا2

اا3حمحلمكي امهاكتلااكبملافياحما ف.
همماا231ماحبيا حللم احرحمابيا بمالاحمفق هاحمحلمكياحأل لميا اا3

ا4مهاكتلااتة م افياحما ف الهلاكتلااكبملالحنمللافياهذحاحمفي.
هممماحمفق ممهاحأل مملمياا312محةممللفابمملبيابلهممليا اماأرحمممابمميا  ممي احا6

اا5حمنلفةي اكليالحسعاحمة  افياحمفقهالأ لمه احتبرلحافيا   احما ف.
همامهاأجحعاكتملاافمياحمام فا نمماا232ماأبلا ة  احمفلح احمرنب يا اا2

ا6حمرنلب ااحسحهاحما فاحمكبمل.

                                                           
ا1/303`الحفتلحاحمسةلم :ا223ماكنااحم نلي:اح/اا1
ا106ماحأل   ام ملك ي:احا/ا2
ا162لقاحمحذهااالبيافلرليا:ماحمممبا3
ا123ماحمح ملانفسه:اا4
ا162ماحأل   ام ملك ي:احا/ا5
ا131ماحمحمالا م احذهااح حل اأرحماالبيابملحي:اا6
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حالامت ف اهمامهاكتلبمليافمياا310ماأبلاحماطلااحمك لذحنياحمرنب يا اا2
حالنت ممللافممياحسمملئلاحمكبممللال سممح احمامم فاحمكبمممل الل لماحمحسمملئلال سممح ا

اا1حما فاحم غمل.
مممما اممملفاا مممم اهممم ال احأل ممم  افقمممماحنمممتملابممممذحاحمفمممياأ اممملاأبممملاحمرسممميا

همال مماحمممميابمياجحل ماا اا230همالأبلاحمطمااحمطبل ا ا230حمحلللميا ا
همالك م احياحمنلفة ا الحياا222اهمالحمجلينيا ا226همالاحمنملحميا اا219

همممالحمقلامميا بممماحملهمملااحممياحمحلمك ممااا610حمرنلب ممااحلفمم احممممميابممياقمححمماا ا
اهم.ا211 ا

 خامسا: أام المصنفات في علم الخالف والفقه المقارن 
بل الفاا م احلاذكلنلهاحياحأل   احمحنمللييابة  احما ف افمسياهنملأا

مذحاحمفياحيافنل احمفقه النللماهنلاأهحمملاكتبلاحنملل امكلنملاا   اأسلسلام
ا   اسبملاحمذكلاالاحمر ل:ا

اماكتلااحمنك الكتلااتذكل احما فاألبياحسر احمنملحمي.اا1
ا302مانفل احمحستلنمميام فق هاحمنلفةياأبمياحمرسمياحمك ملاحمملحسميا اا1

اهما
هممالهملاحمياأقمم اا310ماحات فاحمفقمل امإلحمل اأبمياجةفملاحمطبمليا اا3

احما فالأنملهل.اكتا
ماحمت قممممميا الح نمممملحفا  مممم احسمممملئلاحمامممم فام قلامممميا بممممماحملهمممملااا2
احمحلمكي.

                                                           
ا133:احمسلب احمحلجعماا1
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ماح نممملحفا  ممم احمممذحهااحألنممملحفا الح  اممملحالحمتبممممميافمممياحامممت فاا3
اهم.ا360حألئحااحمحجتمممياالبياهبمل احمرنب يا ا

هممماحمممذيا قممللاف ممهاا392ما ممملياحألممممااألبممياحمرسمميابممياحمق ممللا اا6
مي:انلمهاكتلاافياحسلئلاحما فاكبمل االاأ لفامم اكتلبملافمياحمام فاحمنملح

اأرسياحنهن.
اهم.اا303ماحمحآاذامإلحل اأبيارلحماحمغمحميا اا2

هممممذحالنفمممملمابةمممم احمكتمممماابلمملحسممممااحمحمممملجم امحممممنملاح مفمممممملافممممياترليمممملا
  حمحسلئلال ل احآللح الحألمماالحنلقنتملالحيا  احمتلج حابمنمل.

 
 
 
 

ا:ايس النظر ألبي زيد الدبوسيـ كتاب تأس
أللاكتلااحستقلالحتحممافيا   احما فالحمفقهاحمحقمللي اقسمحهاحمح مماا
 م ا حلن ااأقسل :استااحنمملافمياحمام فابممياأئحمااحمحمذهااحمرنفمي الح نمميافميا
حما فابمياحمرنف ماالحمحلمك ما الاممياحمرنف ماالاحمنملفة ا ا م اقسم اكملاقسم ا مم ا

ألاحمقل ممم  ا مم امتبةممهابممذكلاحمفمملل احمفقم ممااحمتلبةمماامممها ممم اأ ممللامممذكلاحأل مملا
هممابترقمم اح مطف اا1399حعاحالات فافمملالا لياحممممل.اطبمعاحمكتملااسمناا

احرحماحمقبلنياحممحنقي.ا
ا:اـ كتاب اإلفصاح عن معاني الصحاح البن ابيرة الحنبلي

ةماااهلاكتلاافياحمحذهااحمرنب ي الفياحمفقهاحمحقملليابممياحمحمذحهااحأللا
مكنمممهافمممياأ ممم هاكتممملاافمممياحمرمممممثافممميا مممم احج ممممح  اكنممملحا  ممم ا مممر ريا
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حمبالليالحس   المحلاب  احمح مااف ها م ارممثا)حياملمالابهااملحا فقممهافميا
حممممممي(انممملحاهمممذحاحمرمممممثالتك ممم ا مممياحةنممم احمفقمممه الذكممملاجح مممعاحسممملئلاحمفقمممها

حألقمملحلاحمحتفمم احمحةللفمماا  مم احألبمملحااحمفقم مما الاممميافممياكمملاحسممةماابلات ممللا
  ممملابممياحمة حمل احأللاةمااحمحنمملليي الحألقملحلاحمحات ماافممملابممنم  اللأياكملا
حممذهاافممممل.ا مم اأفمملماحمة حممل اهممذحاحمجممم احممياحمكتمملاالسممحلهاح ف مملحاحممعاأنممها

همممم اا1366بةممم اهمممياحمكتممملااحأل مممل.الطبمممعاحمكتممملاافمممياجممممأمياحممملتمياسمممناا
اهما   احمتلحمي.اا1392ل

ا:ونهاية المقتصد ألبي الوليد محمد بن رشد الحفيد ـ بداية المجتهد
همملاكتمملاافممياحمفقممهاحمحقمملليابةسمم لااحات مملالحلتمماا  مم اأبمملحااحمفقممها
حمحةللفا ابمياف هاحألركل احمحتف ا  مملالحمحات اافمملافياحمحسلئلاحمفقم مااحمعا
ذاكلاحألمماالحمتنب ها  م احلحقمعاحمام ف.الملقاحمح مماافمياحمكتملاا  م ااطماا

لافمممياذكممملاحمحمممنملاحممممذياسممممنمجها نممممابمح مممااكممملابممملااحمممياأبممملحااحمفقمممهاتتح ممم
لحمحسمممملئلاحمتممممياسمملسمممممل ا مممم امممممذكلاحألممممممااحمنممممل  اام بمممملااألاحمحسممممةما احبمنمممملا
حألحمممللاحمحتفممم ا  ممممملاحممممعاذكممملاأممتممممل ا ممم امنتقمممملا مممم احألحمممللاحمحات ممماافمممممملا

ممملاف رمممممهلاليبممممياسمممبااحماممم فابةممممماأياممممذكلالأياكممملاحمممذهااحنمممفةلابلممممم
الحمتة مل الحمكتلااحطبل افياجمأميافياطبةل احات فا.ا
ا:اـ 026ـ المغني لموفق الدين بن قدامة المقدسي ت 

هلاحلسل اافقم ااكبمل افمياحمحمذهااحمرنب ميالحمفقمهاحمحقمللي الهملانملحا
م حات لاحمجملحعاحات ملاحمالقمياحمرنب مي احلتماا  م اأبملحااحمفقمهالحسملئ ه ا

لاحسممةماالذكمملاركمم احمحممذهااحمرنب مميافممممل ا مم امممذكلامبمممأاف ممهاحمح ممماابنمملحاكمم
آلح احمفقممممل احآلامممليياأئحمممااحمحمممذحهااحم   مممااحمحنمممملل احمممعاتف مممملاأمممممتم  اكحممملا
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مذكلاآلح احمفقمل احآلاليياحياحم رلباالحمتلبةمياللمله اححيام اتملياحذحهبم ا
الآلح ه احمفقم ا اليلجحافياحألاملاحلاملحهاقلياحمممملافيان له.

حمحغنياحلح ا ممم  احنملاطبةاابةنل ااحمنمخالنممالاملافمياتسمةاااطبع
حج مح  الطبةاافيا نل احج مح ابترقم ام/اطهاحرحماحمميني الطبةمااأامل ا

اهمافياح نيا نلاحج مح.اا621حعاحمنلحاحمكبملامنحماحممميابياقمححاا ا
ـ الميزان الكبرى ألبي محمد عبد الوااب بن أحمد بن علي الشـعراني ت 

 اـ:937
كتمملاافممياحمفقممهاحمحقممللي ابمممياف ممهاح مفممهاحمملحطياحالتفممل الحالاممت فافمميا
حسلأاحمفقهابمياحألئحمااحأللاةما اللتبمها  م اأبملحااحمفقمه الاممياهمفمهاحمياتةم فمها

فممممسياحمنممممليةااكلمنممممجل احمة  حممممااحمحنتنممممل  الأقمممملحلا  حلئممممملان…م كتمممملاافقمممملل:ا
ل الالا حمل احميالمملال مياكلمفلل الحألل لي اف املجمامنلافل احيالملاأ 

كحمملاالاملجممماأبن ممااحمميالممملاجممملحيا.. الرمممماحنمجممهافقمملل:انفمممذهاحممممحيانف سمماا
 لم مممااحمحقممممحل ارللمممم افممممملاحممملابنرممملها حكمممياحمجحمممعابممممياحألمممممااحمحتغممململ افممميا

فمممسنياأرمممااحملفمممل  الأكممملها…حم ممملهل الاممممياأقممملحلاجح مممعاحمحجتمممممميالحق مممممم 
ا…ن.اميحما ف االس حلافياقلح ماحمم

اهمابح ل.اا1301لطبعاهذحاحمكتلاافياجمأمياسناا
ـ المحلـ،، ألبـي محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم األندلسـي ت 

 اـ: 650
حمكتمملااهمملاحلسممل اافقم مماا   حمما احممياأهمم احمملا ممناافممياحمفقممها لحمماا
لحمفقمهاحمحقمللياال ما القمما حممماف مهاح مفمها مم اجحممعاأل مااحسملئلاحمفقمهاحلتبمماا

حلامممل لتمل ا ممم ا سمممتةل افمممياكممملاحسمممةمااآلح احمفقممممل احمممياالح مممنفاابرسممما
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أ مممرلااحمحمممذحهااحمحنمممملل األاحألقممملانممممل  املياأيامنسممم اآلح اسممملبقمم احممميا
فقمل احم رلباالحمتلبةميالتلبةمم  احستج  لاألممتم  احقللنملالحلحمنملابمنممل ا قبملا
حممملا مممحاحنمممملاليممملماحممملاامممةا احلجرممملافممميااتمممل اكممملاحسمممةمااحمممملأياحم ممملئاا

احنفعابلمممملاحمقلي.احم
لقماقللافياحقمحااكتلبهاهذحالح فلاحنمجه:انأحلابةمافقمالفقنملالالحر ملك ا
مطل تمممه افمممسنك اللبمممت اأيانةحممملام حسممملأاحمحات مممل احمتمممياجحةنلهممملافمممياكتلبنممملا
حمحلسممل ابمملمحر   انقت مملاف ممها  مم اقلح ممماحمبمملحهميابغممملا ك مملل ام كمملياحةاممذها

ملجمممملامممممها ممممم احمتبرمممملافممممياحمرجمممملقالحةلفممممااسممممم ا  مممم احمطلممممماالحمحبتمممممئ الا
حالاممت فالت ممر حاحممممالئلاحمحلم ممماا ممم احةلفممااحمرمم اححممملاتنمملم اف ممهاحمنممملم ا
لح نلحفا   اأركل احمقلآيالحملقملفا  م اجحممل احمسمنياحم لبتماا ميالسمللالا
 ممم  الا   مممهالسممم   التحمممهممملاححممملامممم ا  مممحا.. الحمتنب مممها  ممم افسممملماحمق ممملما

ق احمقلئ ميابه افلستال الا مالجلا   ا حملاذممأالحسمتةنتهالتنلقاهالتنل
ا1…ن.تةلم ا   احمممح اا م ان لاحمر 

لطبعاهذحاحمكتملااحملح ا مممم اكلنم اآالهملابترقمم احمممكتللا بمماحمغفمللا
.القماتحمم اهذهاحمطبةاا يالملهملاحمياحمطبةمل اا1922س  حلياحمبنمحلياسناا
احألال ابكلياحمحرق .
اح عاحألرلممثالأنللا م املجتملا رااألااةفل.اماالقافمملاج

مالاعافمللما لحاامحرلمممثاحلتبمااهجلئ ملا  م ابممح ل احمرمممث اححملا
ا سملا   احمبلرثاحملجل ا م احمحلاعاحمذياللماف هاحمرممثاحياحمكتلا.

امالاعافمللماحلال  اامحلال ل احمكتلاالحسلئ ه.ا

                                                           
ا11/ا1ماحمحر  االبيارم :ا1
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 رلباالتلبةميالتلبةمم اامالاعافمللما لحااأل   احمكتلااجح ةلاحي
للجمممللاحمحمممذحهاالأ مممرلااحآللح  ابرممممثااممم احمكتممملااحلسمممل ااهلئ ممماامتممملحج ا

احأل   ا الكذمأاتلحج احمب محي.ا
ـ المجموع شرح المهذب، ألبي زكريا محيي الـدين بـن شـرف النـوو  ت 

 اـ: 030
هلا بلل ا يانلحامكتلااحمحمذااألبيا سرل احمنملحمياحمنلفةي ال ةمما

ااحمفقمهاحمحقمللي امكمملياح مفمهاح حمل احمنمللياملقا  مم انملحاحملاجمل افممياحمياكتم
حمحمممذا التلسممعافمميا ممل اآلح احمفقمممل البسمم اأممممتم احممعاترليمملاحرمملاحمنمممح ا

الحنلقنااحألمماابلملمالحال تلح  الحالنت للامحذهاا حلحهافياحمغلما.ا
ميالحممممم اهمممذحاحمكتممملااأياح مفمممهاقمممل ابتامممليلاحألرلمممممثاحمحسمممتملابمممملالاممم

ملجتمممملالنقممممالجمممللاسمممنمهل احسمممتفممحافمممياذممممأاك مممهاحمممياكتلبمممهاحمحنممممللانممملحا
 ممر حاحسمم  .الحمكتمملااحطبممل افمميا نممليياحج ممم الاملحنممهافممتحاحمةميمممانمملحا
حمممممملجممام لحفةمممممي الت اممممم واحمربمممممملافمممممياتامممممليلاحملحفةمممممياحمكبمممممملاالبممممميارجممممملا

احمةسق ني.ا
 ـ الفقه عل، المذااب األرنعة، لعبد الرحمن الجزير : 

كتلااحفمممافمياحةلفمااآلح احمحمذحهااحأللاةمااحمحنمملل الحةلفمااأهم اأمممتم ا
فممممياحمحسمممملئلاحمحات فمممما الهمممملاحألسمممملماحمممممذياق مممممهاحمح مممممااهمممميالاممممعاممممممذحا
حمكتلا القماح تحماحنمجلافياذمأامتح لافيا ل احلاملحهالحجرلا نممالأماكملا

لاأممتممملاملياحسممةما ا مم ا نممملا ممم اآلح احمحممذحهاافممياحمممملحشانممللرلا  لهمملالحبمنمم
اأيامنلقنملافياحمغلما.ا
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يام ا كيافياأ  هاكتلبلافمياحمفقمهاحمحقملليا الاأنمهاحةمميا  م ا فلمكتلاالحر
املحستهاحيارمثاحةلفااآلح افقمل احمحذحها.ا

اطبعاهذحاحمكتلاافياألاةااأجمح اكبمل احلح ا ممم .
حم مليااهذح الكحلاأنلنلافياحمسلب اف قماحهت احمبلر ليالحألسلتذ ابممذحاحمفمي

حمممميافنمممملياحمفقممممهاف مممممل ا  مممم اأمممممممم اجح ممممااحممممياحمبرمممملثالحمملحسممممل احنمممممل:ا
حرلاممملح افمممياحمفقمممهاحمحقممملليام ممممكتللاحرحمممماسمممةممالحاممملياحمبممملطي البرممملثا
حقللنمممماافممممياحمفقممممهاح سمممم حيالأ مممملمهام مممممكتللافترممممياحممممممليني الكتمممملااحمفقممممها

ملحسمممااحمفقم مممااح سممم حيالأممتمممهام ممممكتللالهبمممااحممرم ممميا فسنمممها ةمممماحفمممممحافمممياحم
حمحقللنمما الحقللنممااحمحممذحهاافممياحمفقممهام نمممامياحرحمملمانمم تل ال  ممياحمسممل م ا

الحمفقهاحمحقلليامرسياأرحماحماطما.
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 انيـل الثـالفص

 ماهية الخالف الفقهي، مشروعيته و أسبابه

ا
 أوال: مااية الخالف الفقهي

ااتعريف الخالف واالختالف:ماا1
امم فااممماحملفممل  الحالاممت فاامممما:احمالخــالف واالخــتالف فــي اللغـــة

حالتفل  الالمفهامالمفهاحالمفاالا فل اأياجل ابحلا المهال غلملهافياحمقمللاألا
ا1حمرلمااألاحمحلقا.

لحمامم فاأ مم احممياحماممم األياكمملااممممياحات فمملي الممم ماكمملاحات فممميا
فلللةلول   ))امممي القمماحسممتةملاحةنم احمام فام حنلم مماالحمحجلممما اقممللاتةملم :ا

اا3.((إنكا قفن ةول مخول ))لقلمه:اا2((…ب من به طااألحزا
هممملاأياتات مممااحجتممملمح احمفقممممل الآلح همم الأقممملحمم افمممياافــي االصـــطالح:

يمل احممبة احآلاملاحسةماافقم ااحةمنااكةياممل ابةامم اأياركحمملاحملجملا الا
.. الهكمممذحاحمممعاحسمممتنلماهمممذهاحالجتمممملمح الحألقممملحلا مممم اأممممماابمممةياركحمممملاحمنمممما

ا لبتاالحنلهلا ر را.ااحةتحم الأ لل
 الفرق بين الخالف واالختالف في اصطالح الفقهاء:  ما1

 ياحمنل لاالستةحلال احمفقمل ام ح ط رميا  ملاممهاأياالافمل ابمنمحملاا
 ذا نتلكليافياحامحةن احمةل احمذياسب اذكلهاليماليا   هامالماا ليرا المملا

ا.اأيامكلاح ط حامالمتها   احمحةن ابرسااح تبللاحةمي
                                                           

ا1/93مامسلياحمةلا احلم اا ا:اا1
ا32ماسلل احلي :اا2
ا2ماسلل احمذحليل :اا3
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فلما فامملا   احةنله ال قتاياأياطلفلاحياحمفقمل اسلح اكليالحرممحا
ألاحتةممحاأ ب احجتملمحا غلملاحجتملماحآلالييابغ احمن ملا مياحمطملفاحآلاملا
حممياحمفقمممل احترممماحجتممملمه األاتةمممم الهكممذحاك حمملان لنمملا ممم اطمملفالحرمممابةمنممها

مكميا ذحان لنملا مم احياأطلحفاحما فاكلياطلفلا  م ا   هاأنهاالماالمله ا
طمملفمياألاأك مملاحممياأطمملحفاحمامم فافممسياحمملامننممةا ممنم احممياتغمململافممياحألقمملحلا

ا1لحالجتملمح ا سح احات فل.
اماحسممممتةحللاحمقمممملحياحمكمممملي ا اماحم ف ممممي لي كممممماهممممذحاحمتفليمممم احال ممممط ري

ومللة أد لل  أن  ))م ح ممط رمي افقممماقممللا مممالجمملا  مم امسممليانمملحا   ممهاحمسمم  :ا
.افقما بلاتةلم اب ف انأالمانامكلياحما فا ستنما2((طةكا ع هألةقفكا إقى مة أن

 م اطلفالحرمافمياهمذهاحآل ما اأحملا نممحلا سمتنما مم اأطملحفاحتةممم افسنمها ةبملا
ا.ا((فلةلول  األحزاب من به طا)) نهابلالات فاح لاقلمهاتةلم :ا

 ذحافممملمتةبملابك حممماانحماممم فاناحممملتب ابل تبمممللاحمن ممملا مممم اطممملفالحرمممم ا
بمممممملابك حممممما انحالامممممت فناحممممملتب ابل تبمممممللاحمن ممممملا مممممم اطممممملفمياألاأك مممممل الحمتة

لحال تبللحياحةلا كلنليا لل الحرم اهياحمحةن احمةل ام ا فالحالات فاحمذيا
 ممملفافمممياحسمممتةحللاحمفقممممل  ال حكمممياحمقمممللابةنمممهاالافمممل ابممممياحمك حتمممميا الافممميا

احال ط ح الالاحنلراافياحال ط ح.
 مياممذهبليا مم ا كمماذممأافمنسمبليا مم اأئحماالملاأننلانجمابة احمبلر

حنممملليياحمقممللابلمتفلقمماابمممياحمح ممط رمي ابممةياحالاممت فاحمملاكممليا مململحا مميا
حالجتملم الحما فاحلاكليا لملحا ياحممل  اكحلافةلاذمأاحألستلذا بماحمكلي ا

                                                           
ا120حمتقةمماحمفقميالأ لهلافياحات فاحمفقمل امحرحماحمللكيا:ااماأن لان ليها1
ا22ماسلل اهلم:اا2



 . جامعة الحاج لخضرـ باتنةالمدخل لدراسة الفقه المقارن بين المذاهب، أد بوبشيش صالح
 

 
 
 
 
 
 
 

32  

ميمحيافياكتلبهاحما فافياحمنليةااح س ح اارمثانساا م اح حل احمنملطبيا
لمتفلقمممما افقمممملل:انلحمامممم فا ةنممممياحمممملا ةن ممممهاحالاممممت فافممممياحسممممتةحلال احمقممممللاب

حمفقمممممل  المكممممياح حممممل احمنمممملطبيالرحممممهالاتةمممملم افممممياحلحفقلتممممهاذهمممماا ممممم اأيا
حمامم فاحمملا ممملا ممياحممممل احمحامملاال ممياترمملياق ممماحمنمملل ابلتبممل احألمممماا

فياحسملئلااحمنل  ا الممذحاالا ةتمابهن اأحلاحالات فافملاكحلا قلل:انأحلا كليا
تقمعابمممياطمملفميالحاممرميامتةللاممليافممياأن ممللاحمحجتممممميابسممبااافممل ابةمم ا

ا.ا1حألمماال م احالط  ا  مملن
لمة ممممممهابممممممم امحسممممممتلذاهممممممذهاحمنسممممممباا نمممممممحلاقمممممملأاقممممممللاح حممممممل احمنمممممملطبيا
اماأياحسمملئلاحمنممليةاامالحجممعا ممم امللحنممملابمممياطمملفميا :نلحالاممت فافممياحسمملئ مل

م اافل ابة احألممماال مم الحارمياأ الامتةللاليافيا أن للاحمحجتمممي الحر
 ا مم اقمملأاقلمممهافممياحمملطياآاممل:انلامممذحا  ممملاأياحمامم فا2…نحالطمم  ا   ممها

حمممذياهمملافممياحمرق قممااامم فانلنممئا ممياحممممل احمحامملاالا ممياترليحممهاق ممما
.. ا مل الهلاحم ململا مياأهملاحألهملح .حمنلل ابلتبل احألمماا   احمجح االحمتف

ذحا ممللاحممممل ا بةمم احقمممحل احمممممملاممم امنممتلا الاحمملاف ممهاحتبممل احممممل  الذمممأالحر
حالمفممااحمنممل  الحالمفممااحمنممل ام سمم احممياحمنممل افمميانممي افلتبممل احممممل احمميا

ا.ا3…نرمثا  ياأنهاحتبل ام نل اا لافياحمنل ا
فالقاحياحمن ميابنتمجااهياأياحالات فافياحألللاحلاكلياحبن لا  م ا

حتبمل احألممماالا مليالجملهاحالسمتماللابمملاللمهملاحجتملمح احمفقمل احمح سسماا  م ا
 م اأ لممل الأياحما فافياحم لنياهلاحملا مملا مياحمممل الحميالمملاممممل ا

                                                           
ا6ماحما فافياحمنليةااح س ح اامةبماحمكلي اميمحي:اا1
ا122/ا2ماحمحلحفقل افياأ للاحمنليةاام نلطبي:اا2
ا2/123ماحمح ملانفسه:اا3
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لقممللافممياحألاممملابةنممهاالاسممنماممممذهاحمتفلقمماابقلمممه:انلحملحقممعاأياهممذهاحمتفلقمماابممميا
حمامم فالحالاممت فاحمتممياقممللابممملاح حممل احمنمملطبيالرحممهالاهممياحنممهاحرمم ا

ا1حاالانل امملاسنمحن.ح ط 
لحملحقعاأياح حل احمنلطبيام ا فل ابممياحمام فالحالامت ف ابملاجة محملا
حتمملحمفميام م مملياحةنمم الحرمممح افممسذحاكمملياحبنلهحمملاحالجتممملمالترمملياحمممممملاكممليا
احةتمابمحلانل ل اأحلا ذحاكلياحممل ال م احمممملاح ملهحلام ا ةتمابمحلانل ل.

لاأهمملاحألهملح الممملاحةتمممابمملافممياحمامم فافممةقلحن…ممملا  مم اذمممأاقلممه:ا
اماأيا اماحقللنمممااحمممعاك حمممهاحمسممملب  حمحقمممللافمممياحمنمممل ن اف  مممملاحمممياك حمممهاهنمممل
حمامم فانل مملياحرحمملمالهمملاحمممذيا بمملا نممهابمملمحقللافممياحمنممل  الحممذحل الهمملا
قللاأهلاحألهلح  الهذحاكحلا  م ا   احمام فا  مم اأ املا  م احالامت فا

اثا ياحالات فالحما ف.ا ذحاتتبةنلاحلحطياحمرمم
 مااية الخالف الفقهي: 

مممذهاابةمم احمنمملما ممم اح تبممللاحمامم فاحمفقممميالتةمممماحمحممذحهااحمفقم مماا
ح ملاحياح ملهلاحمفلقماالحمنمقل ابممياحمحسم حميا ملحتم الال متم  ال رسمبليا
أيافياحملجل ا م احمكتلاالحمسناالحالقت للا  ممحملافمياحسمتنبلباحألركمل ارسم ا

فالتلرمممماممم،لح  القمممافمملتم اأياأئحممااحمحممذحهااكمملنلحاأرمملواحمنمملمامحمملم احمامم 
تحسكلابلمكتلاالحمسنا الأنماحمتمححلابحلاجل افممحمل القممانسمياهم ال اأياحمتحسمأا
بلمكتملاالحمسممنااالا حنممعالقممل احالاممت ف االيالقل ممهاحبنمميا  مم اأسممبلاا ممممم ا

امغل االنل  اال ق  ااس ةتياتف م ملافيارمنمل.ا

                                                           
ا2ماحما فافياحمنليةااح س ح اامةبماحمكلي اميمحي:اا1
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حاحمفمم احمقل ملام امت ف الحمن ملاحمامم امتةممماحمحمذحهاا نحملا  ا ياهمذ
املجعاح ملاننلئها م ا   ااأحلل:ا

:احلا لفهاحمفقهاح س حيافيافتلحتهاحمتياك لافمملاحمتق مماهيااألمر األول
تة ممااحمحق مممميامحممذحهبم ابمممحفعاحمجممملاحممياجممما الر مملاحالجتممملماحممياجممماا

مممممهاليبمممذلالسمممةهافمممياحالنت مممللامحمممذهااأامممل  افكممملياحملحرمممماحمممنم ا سمممتفل اج
يال لاحألحلابها م الاعا بطللاحلا محهاحياحمحذحهااحألال ارت الحر  حلحهالحر

اا1حمرممثالحمكذاا يالسللالا   الا   هالس  .
ـــاني :اسمممل افمممم ابةممم احمح مممط رل احمتمممياجمممل ا  ممم اأمسمممناااألمـــر الث

بااحامت فم افمياحنملهلاحمفقمل افياحةل اتنللمم ام فلل احمتمياحات فملحافممملابسم
حالجتملمالقلح ماحالستنبلب الحياهذهاحمح ط رل اقلمم :اقمللاأ مرلبنلاكمذحا..ا
لقللاحما  اكذح.. اففم احمحتة بلياحياذمأاأنهاحمترماالحمةمح  الأنل لحافيا

احمنلماأياحلامحلابمياحمفقمل احياحات فا نحلاهلاتطلريال لح .ا
ابمملآ احنممهالحمملاكمملنلحا ة حممملياأيالحملحقممعاامم فاذمممأالحمفقمممل الرحممم ال

حمنلماس فمحليا كماحلاق ملهافياكتلبلتم الحنل لحتم  افمم االا ةنمليابك حماا
حما مم ا الاحمطمملفاحمممذياممممللاحةممهاحمجممملالحمحنممل ل  اكحمملاأنممم االامليممملياحمميا
حمنمممح ا الاحةنمم احالاممت فاحمحنمملل احمحبنمميا  مم اتةمممماحألفمممل التنممل احألمممما االا

لالسمممل احمتفمممله  افمنبغممميا ذحاحممميا ملحأاتمممل امحةممملنياحمح مممط رل احةنممم احمنمممجل
احمتيا ستةح ملاحمفقمل افيافتلليم الح مفلتم الحنل لحتم .ا

                                                           
الحلابةمهلا22حن لاحمسناالحكلنتملافياحمتنليعاح س حيامح طف احمسبل ي:اماا1
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ليمممالافممياهممذحاحمملافمحممهاحمممبة احممياقممللاح حممل اأبممياحمرسممياحمكلاممي:ا
نحأل ممملاأياكممملاآ مممااتاممملمااقمممللاأ مممرلبنلافسنمممملاترحممملا  ممم احمنسمممخاألا  ممم ا

اا1رحلا   احمتةليلاحياجمااحمتلقمان.حمتلج ح الحأللم اأيات
ف مملهلاحمكمم  امممملا  مم احمملافمحمملهاحممياأياح حممل ا قممم اآلح احذهبممها  مم ا
حممممنواحمقلآنمممي الياامممعاحممممنوامت مممأاحآللح  المكمممياحمممياحمةبمممثاأيا سمممتقلاهمممذحا
حمفمممم الينتنممملابمممممياحمنممملم الحممممياحالسمممتافلفاأيا  مممياأرممممماأيافقممممملاكل حممممل ا

ملحم  افكليا  مم اأيامتةح لحاقلمهاجممح الين للحاحمكلايا ق ماحلاتبلملا م اأف
ا م هابةمياح حل احمفق هاالابةمياحمةلحياحمحق م.ا

لمةمممملاح حممممل احمكلاممممياحةممممذللافمممميا مممم للااح مممملاهممممذحاحمكمممم   األنممممهافمممميا
حةل احمتة ملالحمتقةممالطب ةااحمقل م اتقتامياأيات مل افمياأق ملاحمكم   ا

ياحمحممذهاامامملمااآ ممااقلآن مما املاذامممأالحمحمملحماحممياك حممهاأنممها ذحالجممماقمملالافمم
  مم اأياحمفقمممل اممم امامملمفلحات ممأاحآل مماا الامحمملا بمم ا نمممه احممياأنممملاقمممانسمما ا
بغملهمل األا للام ابآ مااأامل اممم احمقملحئيا  م اتلج رمملا  مممل الحأللمم اأيا

امجحعابمياحممللاحآل االحمحقللافياحمحذهاا ياطلي احمتةليل.ا
ممممم احةنممم احماممم ف الحما ممم ابممممياأنلح ممممها:الهممملا مممم اترقاألمـــر الثالـــ 

لح تبللهلانمئلالحرمحا ستلجااركحلالحرمحاهلاحمذ الحمحنع افيارمياأياحما فا
كحلا كلياحرحلمحا ذحاحقتاتهاطب ةااحالجتملمالتفلل احمحلأاحمحجتمممي الكليا
حجلمممهاحمفمملل االاحأل ممللاحمتمميا قممل ا  مممملاحمممممي ا كمملياأ امملاحممذحلحلا ذحاكممليا

امل البغل اترقم انم ل اذحت ا األاتةم احجلمها م اأ للاحمممي.ابمحفعاحم

                                                           
ا22ماأ للاحمكلايامإلحل اأبياحمرسياحمكلاي:اا1
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حممياهممذحا  ممملاأياحمامم فاحمفقمممياحمممذياترمممثا نممهاحمفقمممل  الملسممهالالا
مممممحلامملسمممهاحمبممملر ليا نحممملاهممملات مممأاحآللح الحالجتمممملمح احمفقم مممااحمحتنل مممااحمتممميا

ياتسمتنب اتل لا ممملاحمفقمل ا ياطلي احالجتملمابس لأاحمحنلهلالحأل مللاحمتم
بملاحألركل احمنل  اام قال لالحمنلحملاحمتياكلن اتةل اممم  افمملاحامت فافميا
حألركل اأح هاحالجتملمالحمة   الحقتاتهاطب ةمااحم غماالحنملهلاحالسمتنبلب افام ا

ا ياتفلل احألفمل افياحمحمحلأالحمقملح احمةق  ا.ا
مممملاهمملا مم ا ياحمممذيامجةمملاحمامم فاحمفقممميالرحمماا  مم احألحممااالانقحمماا  

اكلنهاالامتجللماحمفلل الحمجمئ ل  الأنهاالامبةما يامحئل احم ن ل احياحألمما.ا
ااأنواع الخالف الفقهي:ماا3

اححلاسب اب لنهامتاحاأياحما فاحمفقميانل لي:احقبللالحلملم
:الهلاحمذياق منلهاحياحله مااحمام فاحمفقممياـ الخالف الفقهي المقبول
 ممم احاممت فاحمحنمملهلالحأل ممللاكحمملاملجممعا ممم االرق قتممهالامنمملاأنممهاملجممعاأسلسممل

تفمملل احألفمممل الحمحمممحلأاحمةق  مماابمممياحمفقمممل  اكحمملاأنممهاامم فاممممللافممياحمفمملل ا
حمفقم ممماافقممم املياأيامتةمممم ا مممم احممملا بممم ابممملمقطعاحمممياحألركمممل احمفقم مممااألا مممم ا
أ ممللاحممممميا لحمما السنف مملاحمقممللافممياهممذهاحألسممبلاابةممماب ممليانممل  ااهممذحا

اما ف.احمنل احياح
:االهممملاحممملاكممملياح سسممملا  ممم احتبمممل احمممممل اــــ الخـــالف الفقهـــي المـــردود

لحالمفممااحمملا بمم احممياحألركممل الحألممممااحمقطة مما اليلجممعاأ مملاهممذحاحمامم فا ممم ا
ا م اأسبلااأهحمل:ا

ماحمامم فاحملحقممعابسممبااحمنمممل ا ممم احممممل :الهمملاحمامم فاحمقمملئ ا  مم اا1
مت ملهلابملمفم األاحمة م  األابممحفعاأسلماللبل انفس ااحبن اا   احمممل ابممحفعاح
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ترقمم الممل اذحتمياألانا ممي الهمملاحململمامكلنممهاذليةمماا مم احمفلقمماالحالبتمممح ا
لالاتتبعاحممل اف ا أا ياسبملالفياحمممي اقللاتةلم :ا

ا.ا1
ذحا لقمممانبممهاح حممل احمنمملطبيا ممم ااطمملل اهممذحاحمنممل احممياحمامم فافقمملل:انلحر

هارل ملا  مم احمغ بمماالحم مممللابسقلحممااحمةممذلاماملاحممممل اأم ا ممم احتبممل احمحتنمملب
فمممياحماممم ف الأم ا مممم احمفلقممماالحمتقممملطعالحمةممممحل الحمبغامممل االامممت فاحألهممملح ا

 افلتبل احممل احيارمثا  ياأنهاحتبل ام نل اا لافمياحمنمل ا…ل م احتفلقمل
لمذمأاسحم احمبم اا ال  الجل اأياكلابم ااا ماااأليا لربملاحاطئا

هاح مممماالمامممللاحألهممملح افمممياحأل حمممللاافمممي افمممةقلحلاأهممملاحممميارممممثاتمممله اأنممم
حألهمملح الممملاحةتمممابممملافممياحمامم فاحمحقممللافممياحمنممل  افمم اامم فارمنئممذافمميا

ا.2حسلئلاحمنل احياهذهاحمجمان
لي رمم ابمممذحاحمسممبااحمت فممم ابمممياحمحممذحهاالحتبممل احممملاواألجمملا لاممل ا

احنلل مته.احمنفمالحتبل اهلحهلاملياحال تبللابرق قااحلا  للا م هالا
ماحماممم فاحملحقمممعابسمممبااحمجمممملابمممةملح احالجتمممملم:الحمحممملحمابمممهااممم فاا1

حمةممملح احمةممملمحمياأله  مممااحالجتمممملم افمممسياح ممملاهممم ال االا ةتممممابا فمممم الالام تفممم ا
األقلحمم الالا بل ابآلحئم .ا

 ثانيا: شرعية الخالف الفقهي 
امممتهاتبممممياححممملاتقمممم اأياحماممم فاحمفقمممميافمممياحمفممملل ااممم فانمممل ياحقت

طب ةممااحمحنمملهلالقلح ممماحالسممتنبلبالأحمم هاتفمملل احمفقمممل افممياحمممحلكم القممملحتم ا

                                                           
ا16ماسلل او:اا1
ا2/123ماحمحلحفقل ام نلطبي:اا2
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   احمتفكمل الهلاأحلاطب ةي القماملا   انل  ااحمام فاأممماا مممم انملجما
اأهحملاف حلام ي:ا

اامن القرآن الكريم:ماا1
للم افياحمقلآياحمكلي اآ ل اك مل اتملا   اجلحماحالات فاللقل هافيا

احنمل:ااحمفلل  
 ة أ طة اقذ ن آم وا أفهعوا هللا وأفهعلوا اقرولول وأوقلن األملر  ))ماقلمهاتةلم :ا

م كا فلإن ت لةععوا فلن شلنء فلرإوى إقلى هللا واقرولول إن ك لوا تام لون بلة  واقهلو   
اا1.((اآللر

للجممهاحالسممتماللاحممياحاآل مماا  مم انممل  ااحالاممت فاحمفلل ممياهمملاأيالا
ل احالات فالجملاالمها مم احمكتملاالحمسمنا الهمذحاسبرلنهالتةلم التاا   الق

نحمملاجةمملاذمممأاحنممللطلابمململما ممم احمكتمملاا  قمملحلابجمملحمالقل ممهابمممياحمة حممل  الحر
لحمسنا الرق قااحملما مممحلاهياحالرتكل ا مممحملالرسم احمنممح ابملمن لا مم احألحمللا
هاحمحتنلم افمملافياال احلالسحلهاحمياقلح مما لحماالاملحب انمل  االحملاتامحنل

اححلاملنما م احةلفااحقل ماحمتنليعالللره.ا
لحلام كماهذحاحمتفسملال قل هاهلاسباانمللاحآل ا افقمانمم افيا بمالا
بمميارذحفمماابممياقمم مابمميا مممي الذمممأاأياحمنبمميا مم  الا   ممهالسمم  ابة ممهافمميا
سلياالأحله اأيا ط ةله افغااافقلل:اأم ماأحلك احمنبميا م  الا   مهالسم  ا

؟اقممململح:اب ممم  اقممملل:افممملجحةلحارطبمممل افجحةممملح افقممملل:األقمممملحانمممللح اأياتط ةممملني
فةلقممملهل افقمملل:احما لهممل افمحمملح افجةمملابةاممم ا حسممأابةامملال قلممملي:افللنمملا
 مممم احمنبممميا ممم  الا   مممهالسممم  احمممياحمنمممللافحممملمحملحارتممم ااحمممم احمنمممللافسمممكيا

                                                           
ا39ماسلل احمنسل :اا1
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حنمملا مم االابه افب  احمنبيا   الا   هالسم  افقملل:ا)مملاما لهملاحملاالجملح
ا.1مل احمق لحا الحمطل اافياحمحةللف(

فمذحاحالات فابمياأ رلااحبيارذحفااكلياحمسباافميانممللاحآل مااحمتميا
لسممح ام حسمم حمياقل ممم الحنمجمملا ةمململا  مم اامملئملاحمامم ف الفممياهممذحا قممللا
ح حل احمنلطبي:ان ياحمنلل امحلا  م اأياهمذحاحمنمل احمياحالامت فالحقمعاأتم اف مها

فمممسياتنممملم ت افممميانمممي افممململها مممم الام مممهالهممملاقلممممهاتةممملم :اابة ممملاملجمممعا 
ا.ا2نلحملسلل

لهممممذحاحمتفسممممملاحمممممذيام سممممما   ممممهانممممل  ااحمامممم ف االامبط ممممهاحمممملاأللمها
بةممم احمحفسممممليياحممممياأياحةنمممم احممممملمافممممياحآل ممممااهمممملاأيا قممممللاحمحتنمممملم لي:الا

بممها بطممللاللسمملمهاأ  مم ااألنممهاتفسممملابةمممما ممياحمحةنمم احمرق قمميام، مما الحمقممللا
قفللامبلااحالجتملم اقللاحمقلطبي:انلمملاكملياكحملاقمللاهمذحاحمقلئمل امبطملا م ة  الحر
حالجتممملماحمممذياامموابممهاهممذهاحألحمما الحالسممتنبلباحمممذياأ طممممل المكممياتامملاا
حألح ممملل ال ط مممااحمح مممللارتممم اماممملقاحم ممملحا اقمممللاأبممملاحمةلم ممما:الذممممأاقلممممها

ألمللر ملل طا قعلملله اقللذ ن  سللو ب ونه  وقللو دإوى إقللى اقروللول وإقللى أوقللن ا))تةمملم :اا
 انة احلاكلياححلاحستة لالابة حهالم ا ط عا   هاأرممحاحمياا قمهافمذمأا3((م طا

اا4حمذيا قللاف هالاأ   ن.

                                                           
احمرممثاحتف ا   ه افةالجهاحمبالليافياكتلااحمحغلمي ابلااسلياا بمالابيارذحفا1 ااحمسمحيام

م اتكياحة  ا الللحهاحس  اال  قحاابياحجمل الفياكتلااحألركل  ابلااحمسحعالحمطل اامإلحل احل
افياكتلااح حلل  ابلاالجلااطل ااحألحلح افيالملاحة  ا.ا

ا1/123ماحال ت ل ام نلطبي:اا2
ا23ماسلل احمنسل :اا3
ا3/161ماحمجلحعاألركل احمقلآيام قلطبيا:ا4
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وإاوإ ووللهمةن إ   ككملةن فلن اقكلر  إ  نفيل  فهله  ل ا  ))ماقلمهاتةلم :ا
اا1.((وعلمةاق و  وك ة قككمطا شةه  ن ففطم ةهة ولهمةن وك  آته ة حكمة  

تنملاهذهاحآل اا م اق ماالقةم افميا مممامحلمالسم  حليا  ممحملاحمسم  اا
ذمأاأيالج ميامام ا  م امحلم اأرممهحلا ملراارملث الحآلاملا ملراالمن  ا
فقللا لرااحمرلث:ا ياهذحاألسلالنحهافميارل مي اف م امبم احميارل ميانممئل ا

يا ممملراافقاممم امحلما   مممهاحمسممم  ام ممملرااحمرممملثابمممةيا ةامممذاحمغمممن اك مممملاحممم
حمغن .الحلا لرااحمغمن ابسم  حليافمةابلهابلممذياقام ابمهامحلم افممالاسم  حليا
   امحلمافقلل:ا لانبيالاملاركح ابغملاهذحاكلياألفم ام جح مع اقملل:اكمما؟ا
قلل:ا ةاذا لرااحمغن احألل اف   رملاليبذلهلارتم ا ةملمامل مملاكحملاكملي ا

ملالنسمم مل افمممسذحاامملقاحمممممل ال ةاممذا مملرااحمممممل احمغممن الينتفمممعابةمبلنممملال ممملف
لم احمغن ا م ا لربملالحألل ا م الامل افقللامهامحلم:الفقم ا ملابنميالقام ا

اا2.((ففطم ةهة ولهمةن))بمنمحلابذمأ المذمأاقللاتةلم :ا
للجممهاحممالمممااحممياحآل ممااأيالاسممبرلنهالتةمملم اأ نمم ا  ممحمملاالجتملمهحمملا

لمملاأنمهاامواسم  حليابملمفم الذممأاا ((وكل  آته لة حكملة وعلملة))لحمرمحلابقلمه:ا
 ال ستملابمذهاحآل ماا  م اكمليا((ففطم ةهة ولهمةن))ا:  لبتهافياحجتملمهابقلمه

حمر افياحمفلل الحرمالملاحتةمم األنهاملاكلياحتةممحامكلياكلاحجتمماح ماا
لمقممللالاتةمملم :انففمحنلهمملاسمم  حليالمحلمن المحمملاممم ا كممياكممذمأا بمم اأياحمرمم ا

اات فاحنلل .الحرمالأياحال
اامن السنة النبوية:ماا1

                                                           
ا29 ا22اماسلل احألنب ل :ا1
ا120/ا1ماحن لا فل احمتفلسملامحرحما  ياحم لبلني:اا2
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للم افممممياحمسممممنااأابممممللا ممممممم اتممممملا  مممم القممممل احالاممممت فافمممميافمممملل ا
احمنليةاالنل مته احياذمأ:ا

ممماحممملالليا ممميا حممللابمممياحمةممملوالامميالا نمممهاأياحملسمممللا ممم  الا
ذحارك افلجتمما    هالس  اقلل:ا) ذحارك احمرلك افلجتمما  اأ لااف هاأجلحي الحر

ا.ا1طةاف هاأجل(  اأا
للجمممهاحممالممممااأياحمرمممممثا مممليحافمممياجممملحماحالامممت ف امكلنمممهابممممياأ ممملا
حالجتممملمالنتمجتممه افسحمملاأياماطممةاف ممهاحمحجتمممماحمركمم األا  مممبهاف ممه الحمحجتمممما
فممياكمملاحممةجلل الممم ماحةنمم اذمممأاأياحمحجتمممماحمحاطممئاحممةجللا  مم ااطئممه ا

ممممهافممياحمبرممثا مميالمكنممهاحممةجللا  مم ا مممياحجتممملمهاحمممذيابممذلاف ممهالسممةهالج
رك الاف حلا ةل ا   هاحياحمنلحملابمحفعاح ا واناتةملم الترملياحمق مما

ا م احمر احمذياملتا هالاتةلم  الذمأاهلا مياحمنل .ا
قمممللاحماطلبي:ن نحممملامممم جلاحمحاطمممئا  ممم احجتمممملمهافمممياط مممااحمرممم األيا

اا2حجتملمها بلم الالام جلا   احماطةابلاملاعا نهاح   افق ان.
لمقلئلاأيا قللاكماامنلاأيانحمماحماطةاحياحم لحاافياآلح احمحجتممميا

الحجتملمحتم ؟الهلانرياحطلمبليابلتبل احم لحاامليالمله؟ا
مجلاا ياذمأابةياحماطةالحم لحاافياحجتملماحمحجتمممياالا ة حهالملا

م  الاسبرلنهالتةلم  الملاتسن امنلاذمأامكلياحالجتملما ب لالمحلاكلنم اممهافلئم
لمكممملياحامممت فاحمحسممم حميانقحممماا  ممممم االالرحممماابمممم  المكممملياحمح ممممااحمممةجللحا
لحمحاطئاآ حل ال   هافحلا  منملا الاحتبمل اآلح احمحجتمممميالترملياحم ملحاافممملا

                                                           
ماللحهاحمنمالي افةالجهاحمبالليافياكتلااحال ت ل ابلمكتلاالحمسنا ابلااأجلاحمرلك ا ذحاحجتمماا1

افة لااألاأاطة الحس  افياكتلااحألقا ا ابلااب لياأجلاحمرلك ا ذحاحجتممافة لااألاأاطة.
ا2/120ماحةلم احمسني:اا2
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لذمأابلمن لافياحألممااحمتياحستنملحا ممملالحمحنلهلاحمتياس كلهل افمسذحاحملالجممنلا
لياحملحجحاحيالملهاماالاحم لئااماحألر الأ لاحبن لا   اممملاقليالحنملاقل  اك

ابلالتبل .ا
ماحلالليا ياحةلذابياجبلالايالا نمهاأيالسمللالا م  الا   مها
لس  ابة ها مم احمم حي افقملل:ا)كممااتقاميا ذحا مل اممأاقامل ؟اقملل:اأقاميا
بحلافياكتلاال اقلل:افسيام ا كيافياكتلاال؟اقملل:افبسمناالسمللالا م  ا

  هالس   اقلل:افسيام ا كيافياسناالسللالا   الا   هالس  ؟اقملل:الا 
أجتممالأمميالالاآمملاماأياالاأق ملاماقملل:احمرحمماناحممذيالفم السمللالسمللالا

اا1محلاملايالاللسلمه(.
فممممذحاحمرمممممثا مممليحافممميامالمتمممها  ممم احنممملل  ااحالجتمممملمالجممملحمه الأنمممها

ةلفممااحألركممل احمنممل  ا.الحمحجتمممملياماكحمملاحسمم أاحممياحمحسمملمأاحمحل مم اا ممم اح
تقم اماه ا لااام ات ف اف حلاكلياحالجتملماحنلل لاكلياحلا فايا م هاحيا

احالات فاحنلل لاأ ال.
لقممممماح تممممل ا  مممم اهممممذحاحمرممممممثابةنممممهاالا  ممممحامةممممم احت مممملمه افمبطمممملا

احالستماللابه.
ات ممماالحمجممملحااكحممملاقمممللاحبمممياحمةلاممميافمممياتة  قمممها  ممم اسمممنماحمرمممممث:انح

حمنممملمافمممياهمممذحاحمرمممممثافحمممنم احمممياقممملل:ا نمممهاالا  مممح الحمممنم احمممياقممملل:اهممملا
ا2 ر ح الحمممياحمقللاب رته افسنهارممثاحنمللاملل هانةباابياحمرجلقن.

                                                           
اللحهاأبلامحلمافياكتلااحألقا ا ابلااحجتملماحملأيافياحمقال الق اا1  الأرحمافياحسنمها3119م

ا.162 الحممحلحيافياكتلااحمحقمحا ابلااحمفت لالحلاف هاحياحمنم الق ا11022بلق ا
ا21/ا6ما للاااحألرلذيانلحاسنياحمتلحذيا:اا2
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مممماحممملالليا مممياأبمممياهليمممل الاممميالا نمممهاأيالسمممللالا ممم  الا   مممها
رممممحهحل السممم  اقممملل:ا)كلنممم اححلأتممملياحةمحممملاحبنلهحمممل اجمممل احممممذئاافمممذهاابممملبيا 

فقلم ا لربتمل:ا نحلاذهماابلبنمأ القلمم احألامل :ا نحملاذهماابلبنمأ افترلكحتملا
 مممم امحلم افقاممم ابمممهام كبمممل  افالجتممملا  ممم اسممم  حليابممميامحلمافةابلتمممله افقممملل:ا
حئتممملنيابسمممكمياأنمممقهابمنكحمممل افقلمممم احم مممغل :االاتفةممملاملرحمممأالاهممملاحبنممممل ا

اا1فقا ابهام  غل (.
مثاممملليامنمملاحالاممت فابممميانبمممميافممياقامم االلجممهاحالسممتماللاأياحمرممم

الامحمملا  لامم اممحممل افلقممل احالاممت فابمنمحمملاممممملا  مم اجمملحمهالحنمملل مته الحر
اجلماأيا قعابمنمحل.ا

لقممماتمملج اح حممل احمنممللياممممذحاحمرممممثافمميانمملرهام ممر حاحسمم  ابقلمممه:ا
ا2نبلااحات فاحمحجتمممي اأيالقل هالجلحامهن.

حملالاميالا نمحملاقملل:ا)قمللاحمنبميا م  اماحلالليا يا بمالابميا 
لا   هالس  امل احألرمحا:االا   مياأرمماحمة ملا الافميابنمياقلي ما افمةملأا
بةاممممم احمة مممملافممممياحمطليمممم  افقممممللابةاممممم :االان مممم يارتمممم انةتممممممل القممممللا
بةام :ابلان  ي ام املماهنلاذمأ افذكلاذمأام نبيا م  الا   مهالسم  اف م ا

ا.ا3 ةناالحرمحاحنم (

                                                           
اتةا1 اقلمه ابلا احألنب ل   اأرلممث اكتلا افي احمباللي اللحه اكتلاام الفي اس  حلي  اممحلم اللهبنل لم 

احمفلحئ  ابلاا ذحاحم  احمحلأ احبنل الأالجهاحس  افياكتلااحألقا ا ابلااب لياحات فاحمحجتمممي.
ا12/ا11مانلحاحمنلليا   ا ر حاحس  :اا2
ماللحهاحمبالليافياكتلااحمجحةا ابلاا   احمطلماالحمحط لاالحكبلالحر حل  الفياكتلااحمحغلمي اا3

افياكتلااحمجهبلاا الحس   اقلي ا  ابني ا م  احألرمحاالحالجه احمنبياحي ابلااçحلجع الحمسمل  حم
احمحبلمل ابلمغملا تقم  اأه احألحليياحمحتةللامي.
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للجهاحممالماا   انل  ااحالات فاحياحمرممث اهلاأياحمنبيا م  الا
   هالس  امحلام ا ةناالحرمحاحياحم رلباالمم امنكملا  ممم احملاذهبملحا م مه املا
ذممممأا  ممم ا قممملحلهامحممملالقمممعابممممنم احمممياحامممت فاحممممذياكممملياسمممببهاتنمممل اأفمممملحم ا

 احم مرلباا  م التةممهلامرمممثاحمنبميا م  الا   مهالسم   ارممثافمحمهابةم
رق قتممهالأامممذلحاب ممملهلامف مممهاألاكحممملا سممح هاحأل ممملممليان بممملل احممممنونافمممةاللحا
حم مم  ارتمم اما مملحابنممياقلي مماالكمملياذمممأاممم   الفممم احمممبة احآلامملاحمرممممثا
  مم احمحجمملم افل تقممملحاأياحمنبمميا مم  الا   ممهالسمم  ا نحمملاألحماباطلبممهاحمرممثا

ةمح احم م  افميالقتمملاماف حملاب م اذممأا   اح سلح  اف  لحافياحمطلي اما ح اب
 م احمنبيا   الا   هالس  اأقلاحمجح عا   احجتملمه  افملاذمأا   اجلحما

احما فافياحمفلل .ا
ممماحمملالليا ممياأبممياسممةمماحمامممليالامميالا نممهاقمملل:انامملقالجمم يافمميا
سفل افرال احم   الم ماحةمحلاحل  افت ححلا مةممحاطمبملاف م  ل ا م الجممحا

ل افياحملق  افة لماأرمهحلاحم   الحملال الم ا ةمماحآلامل.ا م اأت ملالسمللاحمح
لا مممم  الا   ممممهالسمممم  افممممذكلحاذمممممأامممممه افقممممللام ممممذياممممم ا ةممممم:اأ ممممب احمسممممناا

اا1لأجمأتأا  تأ القللام ذياتلاةالأ لم:امأاحألجلاحلتمين.
فلمرممممثا ممليحافمميامالمتممها  مم انممل  ااحمامم فاحمفقمممي اف مملاكممليالممملا

 امحلاجلماأيا قلاحمنبيا   الا   هالس  اكلالحرماحياحم رلباا   احنللا
احلاذهاا م ه.ا

ااأثار الصحابة:ماا3

                                                           
ا  لافياحملق الق اا1 اللحهاأبلامحلمافياكتلااحمطملل  ابلاافياحمحت ح امجماحمحل ابةمحل  ا126م

ا.232لحممحلحيافياكتلااحمطملل  ابلااحمت ح الق ا
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لليا ممياحم ممرلباالامملحيالا  مممم احمك ممملاحممياحآل ممللاحمتممياتممملا  مم ا
احنلل  ااحما فاحمفقميالجلحمه اكحلاتملاأ الا   القل هابمنم  الحياذمأ:

ا مم  الا   ممهالسمم  :الهمملاأللاامم فاممماحاممت فم افممياا فمماالسممللال
لقعابمياحم رلباالالحيالا  مم ابةمالفل احمنبيا   الا   هالس   ارمثا
حات فمملحافممم حياتكممملياحما فممماافمممم  ال  ممم اأياأسممملمالحق ممملم؟افطلئفممماالأ اأيا
حألن للاألم ابمل الطلئفااأامل الأ اأياحمحمملجليياأرم ابممل.الكملم اأياتقمعا

الاأياتمممالاأبمملابكمملالامميالا نممهالأقممنةم ابةنممملافممياحمحممملجلييافتنممااكبممل اممملا
 افلجتحعاأحمله ا1لرم م ابرممثاحمنبيا   الا   هالس  :ا)حألئحااحياقليش(

ا نمئذا   احبل ةااأبيابكلالايالا نه.ا
ماقتللاحلنةياحممكل :امحلاتلم اأبلابكلالاميالا نمهاحما فماابةمماحمنبميا

 احلتمممابةمم احمةمملاالححتنممعالمممله ا مميامفممعاحممكممل ابرجمماا مم  الا   ممهالسمم 
سممقلبافلاممملابلفممل احمنبمميا مم  الا   ممهالسمم  افقممللالامميالا نممهاقتمملمم  ا
لالمفها حلافياحملأيالم املاجلحماقتلمم  الفياهذحا قللاأبلاهليل :انمحلاتملفيا

لاحيالسللالا   الا   هالس  الكلياأبلابكلالايالا نهالكفلاحياكف
حمةلا افقللا حل:افكمااتقلتلاحمنلمالقماقللالسللالا   الا   هالسم  :ا
)أحممل اأياأقلتمملاحمنمملمارتمم ا قلممملحاالا مممها الالافحممياقلمممملا  مم احنممياحلمممها
لنفسممها الابرقممملالرسمملبها  مم الاتةمملم (افقممللاأبمملبكل:اللاألقمملت ياحمميافممل ا

محلل اللاملاحنةلنيا نلقملاكملنلحام ملنمملابمياحم   الحممكل  افسياحممكل ار اح

                                                           
ا.12921 ا11233 ا11239ماللحهاأرحمافياحسنمهاتر الق اا1
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ملسللالا   الا   مهالسم  امقملت تم ا  م احنةممل اقمللا حملالاميالا نمها
ا1فللاحلاهلا الاأياقمانلحالا ملاأبيابكلام قتللافةلف اأنهاحمر ن.

لكلياسبااحما فابمنمحلالايالا نمحملاحات فمحملافميافمم احمرمممث ا
هاح تبمممللحاحجممملمامامممللاح نسممملياح سممم  ا ل مممحلاممحمممهالحلممممهافةحممملالحمممياحةممم

لحرلحملامقتلممه التحسمكلحافممياذممأاب ملهلاحم فمم  الأحملاأبملابكمملافقمماتحسمأابقلمممها
   الا   هالسم  :ان الابرقمملانلح تبملاحممكمل ارم احمحمللاحممذياتفقممابلالحتنمل ا

ا الجمملاا ممياأمحئممها  ممحااحمممنفمالحمحمملل اكحمملاتحسممأابآ ممل احمقمملحياحمتممياتمملا
فلإن تةبوا وأةلةموا اقال ة وآتلوا  )) قلحااحم   ابلجلاا متل احممكل  اكقلمهاتةلم :ا

.افحملمح احم ممرلبااحتفقممليا  م اأياحالحتنممل ا مميا2((اقزكلةة فلللإلوانكا فللن اقلل  ن
حم   امممملاحاللتممحم اكمليامنبغمياأيا ةتبمللحاحممكمل اكمذمأ الامذمأاحسمتطل اأبملا

المف ممهاب مملحااحجتممملمهافممياقتممللاحمملنةياحممكممل  ابكمملالامميالا نممهاأيا قنممعاح
لح تبلله احلتممياحلامم امتلاملحال ق حملحاحم م  الي تملحاحممكمل  افلتفقم ابمذمأاك حماا
حم ممرلباا  مم الجمملااقتممللاحمملنةياحممكممل اكحمملاحتفقمم ا  مم اقتممللاحمحلتمممميالم ا

اكلح ا الكلياحتفلقم ا جحل لاحنم امجااحمح ملا م ه.
م:اأيا ذحاحجتحعاجحل اا   اقتلالحرم اهملا قمتواماقتلاحمجحل اابلملحر

احنم اجح ةم اأ احيالحرماحنم افق ؟ا
ذهااأك لاحم رلباا م اأنمم ا قت مليابمه احمنم ا حملال  ميال بممالابميا
 بلمالحمحغمل احبيانةبا الفياهذهاحمحسةماا قمللا حملالاميالا نمهامحملاقتملا

                                                           
ا111/ا3مافتحاحمبلليابنلحا ر حاحمباللياالبيارجل:اا1
ا11ماسلل احمتلبا:اا2
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مملاتحملألاأهملا منةل ا  م اقت مهااحمذمياحجتحةلحا   اقتلاحمغ  افمياحمم حي:الل
امقت تم اجح ةل.ا

لذهمماابةاممم ا ممم اأنممها كتفمم افممياذمممأابلمم مما األاماتممللاألم ممل احمحقتممللا
لحرمممحاف قت لنممهال ةمململيا  مم احآلامملييابر  ممم احممياحمم مما الححممياقممللابمممذحا

اا1حملأيا بمالابياحمماملالحةلذابياجبلالايالا نم .
لافمياحسملئلاحنمملل احميابمنممل:اسمبياأهملاماهذح القمااملماا حملاأبملابكم

حملم  افقماكلياأبلابكلامل اسبيانسل احمحلتمميا   ا كماحملامملحها حملاحممذيا
نق امافياا فتهاماركم اأبميابكملافمياهمذهاحمحسمةما اللمهميا مم اأه ممميارلحئملا

ا الاحيالمم امسممهل.ا
ممممالكمممذمأاحات فمحممملافمممياحأللحامممياحمحفتلرممماا نمممل افكممملياأبممملابكممملاممممل ا

اقسحتملالكليا حلامل القفملالم ا قسحمل.ا
مالكذمأاحات فلحافياحمةطل  افكلياأبلابكلامل احمتسل ا الكليا حلاممل ا

 ا2حمحفلا ا القمافلالابمياحمحس حميافياأ ط لتم ا...

                                                           
اماأن ل:اأ لاحألممااحمحات اافمملافياحات فاحمفقمل امح طف احمبغل:اا1
الحلابةمهلا1/133ماأن لاهذهاحمنحلذقاللملهلافيا    احمحلقةمياالبياحمق  :اا2
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 معالم االختالف في عهد الصحابة وآدابه: 
لهملاحياا لاحلاذكلنلهاحيانحلذقاالات فل احم رلباالححلامم انمذكلهاما

ك ملامام ام  لا ميالحرمماحمنم األاححميابةممه احمقمللابمبط ياهمذحاحالامت فاألا
حمطةممياف ممه ابمملاحمةكممماحممياذمممأافقممماكمملياحات فمملاحنمملل لاهمفممهاترمملياحمرمم ا
لحمبل ثا   هاح ا واناتةلم ال حلتهاآمحاالف ةااتنكلافياحجح مملاحنمجملا

هاحمملأياحمحاملما اكحملامجمماس  حلامجحعاجح عاحآللح احمحات فا ال رتل احياا مم
ف ممهاحمحسمم  اتلسممةااللرحمماانمملح ا الفممياهممذحاممملل ا ممياحمقلسمم ابممياحرحممماقلمممها
:نمقممممانفمممعالابممملات فاأ مممرلااحمنبممميا ممم  الا   مممهالسممم  افمممياأ حممملمم  االا
اا1 ةحلاحمةلحلابةحلالجلاحنم ا الالأ اأنهافياسةا اللأ اأنهااملاقما ح هان.

قلل:انحملابملحاألمملاحمفتمل ا فتملياف رملاهمذحاللليا يا ريابياسةمماأنها
ل رل اهذح اف امل احمحرل اأياحمحرلاه مأامتر م مه الالاممل احمحرملاأياحمحرمل ا

ا.ا2ه أامترليحهان
الحياحةلم احات فاحم رلباالآمحبه:ا

ماأنم اكلنلحامترلنلياحالات ف ال رل لياكلاحمرلوا   ا مم المملقا
احل اأراا ممم احياحالات فالل احنلل مته.ابلبه اال تقلمه اأياحالتفل الح ج

مممما ذحاكمممليالالبمممماحمممياحالامممت فالحقتاممم احمحسمممةمااذممممأاالامممت فاحألممممماا
لتنل مممممل افسنممممهامبقمممم اقل مممملحا  مممم احمحسمممملئلاحمفلل  مممماالالامتةمممممحهلا ممممم احسمممملئلا

احال تقلم.اا

                                                           
ا1/92ماجلحعاب لياحمة  الفا هاالبيا بماحمبل:اا1
اماحمح ملانفسها2
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ذحالقمعاحالامت فافسنمها كملياح سسملا  م اأسمبلااتقتام هالتبمللهاحميا مالحر
ممثا ممياحمنبميا م  الا   مهالسمم  افمياحمحسمةمااحرملاحمامم فاح ملال مللارم

ألرمه امليال لمهام،ال األاحات فم افيافم احممللاحمنو األافياحمحلحمناا
بميان ميامبملاحيا لهلهحلاحمتةلل  افكلنلحافمياكملاحمل القملفميا نمماحمرمملما
أياحةتممملفميابلماطمممة االامجمممللماأرمممماحمممنم اقمممملانفسمممه الكممملاحمممنم اممممل اأياحمممملا

حنممتلأ الأياحمرمم ا حكممياأيا كمملياف حمملاذهمماا م ممه الهمملاحممملحجحا نمممه ال حكمميا
أيا كلياحلاذهاا م هالملهاهلاحمر  الهلاحلجلحافيان له الالاحلنعا حنعاحيا

اأيا كلياحلا نهالحجرلاهلاحمحلجلح األاحلا نهاحلجلرلاهلاحملحجح.ا
رلبااحياآلح اهذح القماحات ااحمحتقمحلياحياأئحااحمفقهاف حلاأ لا ياحم 

لفتلل احات فا اهلا ةتبلاكلالحرماحنملاحستنمحا حكياحمةحلابه اأ اأياحنملاحلا
ا رك ا   هابلماطةالحنملاحلا رك ا   هابلم لحا؟ا

فذهاافلي احياحمة حل احنم احمقلس ابياحرحمما مم اأياحامت فم افمياذممأا
م اأاممذا نحمملاهمملاحاممت فاتلسممةا الأياأياقممللاحممياأقمملحمم الأيا حمملاحممياأ حمملم

بهاحمحس  افملارسي.الذهاافلي اآالاكل حل احلمأالحم مثابياسةمالحأللمح يا
للممممله ا مممم اأياحامممت فم اف مممهاحماطمممةالحم ممملحا الأنمممهامجممماا  ممم احمنمممل لافممميا
أقمملحمم اأيا ط مماامممملاحمممممملاحمميا ممليحاحمحةقممللال ممر حاحمحنقمملل القممماسممئلا

  مهالسم  افقملل:اناطمةاح حل احلمأا ياحات فاأ رلاالسمللالا م  الا 
حاطمممئالح مممماافة  مممأان… النقممملا نمممهاأنمممهاقممملل:ا1ل ممملحاافممملن لافمممياذممممأن

 النقممملا مممياحم ممممثابمممياسمممةماقلممممه:ان ذحاجمممل احالامممت فاأامممذنلاف مممها2بلالجتمممملمن

                                                           
ا1/99ماجلحعاب لياحمة  الفا هاالبيا بماحمبل:اا1
ا1/100ماحمح ملانفسه:اا2
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 الكمملياحلمممأالحم مممثا قمملاليافممياحاممت فاحم ممرلبا:انممم ماكحمملاقممللا1بمملألرلبن
ا.ا2ننلماف هاتلسةا ام ماكذمأ ا نحلاهلااطةال لحا

لمقلئلاأيا قلل:ا ياك  اح حل احلمأا ليحافيانفياحمسةاافياحامت فا
اأقلحلاحم رلبا ال لحااحمفقمل ا   اأيافياحات فم اسةااللرحاافكمااذمأ؟ا

أقلل:ا ياك  اح حل احلمأاللملهاححمياممل الأ مهاالا ةنمياحنتفمل احمتلسمةاا
 مم احمتق ممماحمحرم  اكمةياابلمحل  الا نحلا ةنياحنتفل هلا ذحاكلنم اتفاميابلمةملم 

 ةحممماحمةمملم ا ممم اأقمملحلاحم ممرلبااف ةحمملابلحرممماحنممملا  مم اأنممملاك ممملا مملحااحمميا
لممملاأيا ةحمملان مملهالحجتممملمهافممممل افمممذحاهمملاحمممذيال ممفهاحلمممأاللممملهابلنتفممل ا
حمتلسممةااف ممه اأحمملا ذحاكمملياحالتبممل ا مململحا ممياحالجتممملمالتق ممياحمممممملالحر حممللا

هاحمتلسمممةااأبممممح الحمممياهنممملا حكمممياحمجحمممعابممممياكممم  احمن مممل افممممذحاالاتنتفمممياحةممم
حمفليقميابةيا قملل:اأياحامت فاحم مرلبااهملاتلسم عا  م احمحسم حميابةمماحمن ملا

اف هال لاها   احالجتملم.ا
لهمممذحاحممملاأنمممللا م مممهاحمفق مممهاحمحممملمكيا سمممحل ملاحمقلاممميافمممياقلممممه:ان نحممملا

سةاافياحجتملماحمتلسةاافياحات فاأ رلاالسللالا   الا   هالس  اتلا
حممملأي افةحمملاأياتكمملياتلسممةااأليا قممللاح نسممليابقممللالحرممماحممنم احمميالممملاأيا

ا3 كلياحمر ا نمهاف  المكياحات فم امملا   اأنم احجتمملحافلات فلحن.
لحنها  ملاأياحالات فافياهذهاحمحسةمااهلاحات فامف ياالالمل ا ذا

 مممماحمحرمم  افامم ا ممياأياالامت مللافممياح مملاحمقلسمم ابممياحرحممماأيا قممللابلمتق

                                                           
ا1/100جلحعاب لياحمة  الفا هاالبيا بماحمبل:اماا1
اماحمح ملانفسها2
احمح ملانفسهماا3
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مممم لا م ممه اكحمملاالامت ممللاأياح مملاحلمممأالرحممهالامنفممياحمتلسممةااحط قمملاف حمملا
اذهاا م هاحم رلبااحيافتلل الحجتملمح .ا

ااوقوع الخالف بين الفقهاء:ماا2
 الفاا م احملاسمب اذكملهاحمياأمممااحمكتملاالحمسمناالاآ مللاحم مرلباا  م ا

سممممتماللاأ امممملا  مممم انممممل  ااحمامممم فانممممل  ااحمامممم فاحمفقمممممي افسنممممها حكممممياحال
بلقل هابمياحمفقمل  الالاأملا   احنلل متهاحيالقل مهاحميا ممماحم مرلباا مم ا
مل احمنلماهذح اف لام ا كياحنملل لامحملاتنلق مهاحمفقممل اقلنملابةمماقمليالجم  ابةمما
جمل المقماكلياحملاننمةابممياحمفقممل احمياحات فمل افمياحمحسملئلاحمفلل  ماابسمباا

 افقم ااحتسعابملانطمل احمفقمهاح سم حي التةسسم ابمملاقلح ممهالقمل احالجتملماحلم
  مممملاحمبرممثاحأل مملمي افب مم احمفقممهابممممأاقحممااحالكتحممللالحالسممتلح  المكممياأ قمماا
ذمأافتل اك لافمملاحمحتف قملي ال للابلااحالجتملمام جهاحياهماالما احألحملا

لماحميابمنمملاحمة م احمذياجةلاحمفقمل احأل   الرحم الا اةليانللطلام جتمم
بمملات فاحمفقمممل  القممماأ ممل اأقمملحلا ممممم ا  مم اأمسممناابةاممم ابا مملواهممذحا

ا1حمنلب احنمل:
اماقللاقتلم :انحيام ا ةلفاحالات فام ا ن اأنفهاحمفقهن.

مممماقمممللاهنمممل ابممميا بمممممالاحمممملحمي:انحممميامممم ا ةممملفاحامممت فاحمقممملح اف ممم ما
اهن.بقللئ الحيام ا ةلفاحات فاحمفقمل اف  مابفق 

ماقللا طل :انالامنبغياألرماأيا فتياحمنلمارتم ا كمليا لمحملابملات فا
احمنلم افسنها يام ا كياكذمأالماحياحمة  احلاهلاأل  احياحمذيافيامم هن.

اماقللاح حل احلمأا:انالاتجلماحمفت لا الامحيا   احلاحات ااف هاحمنلمن.ا

                                                           
ا1/92ة  الفا هاالبيا بماحمبلا:اماأن لاهذهاحألقلحلافياجلحعاب لياحما1
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أيا فتممي الالاممماقممللا رمميابممياسمم  :انالامنبغمميامحممياالا ةمملفاحالاممت فا
امجلمامحياالا ة  احألقلليلاأيا قللاهذحاأراا مين.

ممماقممللاح حممل احمجممليني:انلحمميانمملباحمحفتممياأيا كممليا لمحمملابلمفقممهاأ مم ا
الفل لالا فلالحذهبلن.الح لاهذحاحياك  احمة حل اك مل.

افمذحاك هاممملالحاحا   القل احما فاحمفقميالحنلل مته.
ادليل اإلجماع: ماا3ا

حكمممياحالسمممتماللابمممهاأ اممملاح جحمممل  ارممممثاح تبممملهاجحممممللاحمفقممممل اححممملا 
رجاالتك حلحا نهافياكتمبم البسمطلحاحبلر مهالجح معاحمحسملئلاحمحتة قماابمهالحمتميا
هياحرلاا فابمنم .الح جحل ا ةتيافياحقلبلاحالات ف األياحمفقمل ارمنحملا

جحل ممملامتفقمممليافمممياحسمممةماا  ممم اركممم انمممل يابةمممماحمن ممملافمممممل ا كممملياحتفممملقم ا 
ذحامم امتفقملحابةمماحمن ملالحالجتمملماكمليامكملالحرمماأيا ةامذابملمقللاحممذيا ح محل الحر
ملحهالحجرل الأنمهاحألقملااألمممااحمنمل  اف ملاكلنم احألقملحلاحمحات فمااحلفلامااحميا
حمنممل  امكمملياحمكمم  ا ممياح جحممل ا ب مملااألياح جحممل اقسمم  احالاممت ف الحمقممللا

ح جحمل الحجبمل ابحةنم اأنمهامجماا  م اابةم اجملحماحالامت فا قتامياأيا كمليا
احمفقمل احمقال ابقللالحرمافياكلانلممااتنملابم  الهذحاأحلافلسماحيالجله:ا

اماأنهامنلفياحالجتملما.ا
اماأنهاقما فايا م ا ممح احمفقمل ابةيامجحةلحا   احماطة.

اماأنهام ا قعافيا  لاحيا  للاحمفقهاح س حي.ا
لأنممممهاهمممملالح جحممممل انتمجتممممليامةح  مممماالحنممممهام بمممم اأياحالاممممت فاجمممملئم ا

حالجتممملم افممسذحاحنتممم احمحجتممممليا ممم اقممللالحرمممالحتفقمملحا   ممهاكمملياذمممأا جحل مملا
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حممنم ا  مم اركمم احمحسممةمااحرمملاحالجتممملم اأحمملا ذحاحنتممملحا ممم ا ممم اأقمملحلاحات فمما ا
اكلياكلاقللاحنملاحرتلجلا م احمن لاف هالط ااحمممملا ذحاأليماحمةحلابه.

ااعقول:دليل المماا6
محمملاكلنمم احمن مملواحتنله مما الكلنمم احألقامم االحمنمملحملالحمرمملحمثالممملا

اامممل ملامن ممملواحمنمممل  ااحتنله ممماالأنمممهاالبمممماحممميا نلطتمممملابةركمممل انمممل  ا لحر
مأاحملأيالحالجتملم الهحلا فا لياما ق ال لم اما مم احالامت فامتةممماللسم ااذ

حمنمممل  االطمممل ااأفممممل احمحجتمممممميالحامممت فاحممممحلكم المطب ةممماامغمممااحمن ممملو
ل مملمملا ممم احمحجتمممممي المللحياحجتممملمه افممياحمغلممماا  مم احم مميالهمملاح نمماا
حالات ف ا قللاح حل احمنلطبي:انلقمما بم ا نمماحمن مللاأياحمن ليمل االا حكميا

 الهكمذحامحملا1…نحالتفل افمملا لم  افلم ن ل ا ليقاافميا حكملياحالامت فافممملا
فافممممملاأحممملحارتح مممل األياحمةقممملالحمةممملم اكممملياحم مممياحجممملالام فممملل اكممملياحالامممت 

ا سلللنه.
اا

 ثالثا: أسباب اختالف الفقهاء
تبمممميامنممملاحممميااممم لاحمحبر ممممياحمسممملبقمياأياحجمممللاحامممت فاحمفقممممل اهممملا
حمفممملل احمفقم ممما احمتمممياممممم احمن ممملوالآ مممللاحم مممرلباا...اللملهممملاحمممياحألممممماا

فيامالئ ملالأركلحمل ااحألال احمسلب اذكلهلا   اتنل احألفمل الحات فاحمحمحلأ
كحمملاتبممميامنمملاما ممياطليمم اح نمملل افمميابةمم احألر مملياماأياهنمملأاأسممبلبلارق ق مماا
تلتمماا  مممملاهممذحاحالاممت ف القممماتلسممعاحمفقمممل الحألئحممااقممم حلالرمممم لافمميا مممهلا
لنمممملرمل افبمنمممملحاحممممياا مممممملاحنمممملهلاحمة حممممل افممممياحسممممتنبلباحألركممممل احمنممممل  اا

                                                           
ا1/123ماحال ت ل ام نلطبي:اا1
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ةحمملابحقتامملهل الكممذحاأ مملمم افممياحالسممتماللالطمملحئقم افممياقبممللاحمن مملوالحم
ا   احات ااحمنلحملالحمقال لاحمتياكلن اتةل امم .

لن لحامك ل اهذهاحألسبلااحياجماالتمحا ملافيابةم احألر ملياحمياجمماا
اماسمممنةحما مممم اتقسممم حملا مممم اقسمممحمي:ا اماال ممماابممممياممم مممياحمكتممملاالحمسمممنا  لن ممما

اجتملماحمفقمياب للهاحمحةللفا.اأسبلااتةلما م احمنو الأسبلااتةلما م احال
 : أسباب االختالف التي تعود إل، النص أوال

ا حكيار لاأسبلااهذحاحمقس افياأحليي:
ا:اأسبلااتةلما م اللح ااحمنواألول
ا:اأسبلااتةلما م املح ااحمنوا)قلح ماتفسملاحمنوا(والثاني

 ـ األسباب تعود إل، رواية النص:  1
سمم حيا ممم اح مممليمياأسلسممممياهحمملاتلجممعاحات ممااح مململاحمتنممليعاح 

حمقلآيالحمسمنا ال  م ااملئمحلا حمللماحمفق مها ح مهاحمفقمميافمياحسمتنبلباحألركمل ا
احمجمئ ااحياأممتملاحمتف م  ا.ا

لقممماتحمممماحمقمملآيا ممياحمسممنااحمنبل مماابكلنممهال مملا ممنمملاحممياطليمم احمتمملحتلا
حآلرملم الحملاحمذيا فمماحمة م الحم قممي اأحملاحمسمناافقممال م نلاحة حمملا مياطليم ا

ل  نلاحنملاحياطلي احمتلحتلاق ملالحرمملم افكملياحملا بم احنمملابطليم احآلرملما
ح ملحاأسلس لامحركل احمفقم ااحمحات فااحات فاحمفقمل الحمحجتممميافياحمتةلحلا

احعاهذهاحألابللاحيارمثاحمقبللالحملم الحم بل ال محه.ا
الممذحاحالات فا للا ممم احنمل:

ا
ا
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 لحدي  من حي  الصحة والضعف: ـ اختالف طرق ا
لذممممأاأيا  ممملاحمرمممممثا مممم احمفق مممهابطليممم اامممةمااالام بممم ابمممها نممممه ا
ف كليابذمأاكحيام امب غمهاحمرمممث اف فتميابحقتام ا ملهلاآ مااألابرمممثاآاملا
ألابق لما   احسمةمااللمافممملانمواألابحقتام احست مرلاام رمللاحمسملبقااألا

حمملاقممما  مملاحمرممممثا ممم الممملهابحلجممااح مم رااحلسمم ااحنقمممر افممياذهنممه.ابمن
ابطلي اآالا ر حام ب ابها نمه اف فتيابحقتاله.

اااـ عدم بلوغ الحدي :
أيا ممم ال ممللارمممممثا ممم احمفق مممهافممياحةنمم احمنلمممممااحمحةللامماا   مممه ا
فمتةلحمملاحةممملاتةلح ممهاحممعاحمحسمملئلالممملاحمحن مملوا  مم اركحمممل الأ نمميابممذمأا

يالملهاقمارف افمملارمم لا ياأنها رك افمملا ياطلي احالجتملم.افيارميا كلا
احمنبيا   الا   هالس  اف رك ابهافممل.ا

ل ةتبلاهذحاحياأ   اأسبلااحات فاحمفقمل احبتمح احميا  ملاحم مرلباا
لالحيالا  مم ا  احيابةمه احمتلبةليالتلبةله الححياهم ابةممه احمياحمفقممل ا

بلاالحسعامب  احمحنقللاالأئحااحمحذحهااحمفقم ا.الفياهذحا قللاحبيات ح اا:انلهذح
حنها ياأ رلاالسللالا   الا   هالس  ا مممحاك مملحاجممح الأحملاحمحنقمللا
حنمممها ممميالممممله افممم ا حكمممياح رلطممماابمممهافسنمممهاأمممملف افمممم ال اكممملنلحاأ  ممم احألحممماا
لأفقمملالأفا مل افحيابةمه اأنقو افافل ابةم احمسمناا نممهاألمم افم ا رتملقا

ا1 م اب لين.
اححلالقعاف هاحم رلباالالحيالا  مم :االحياأح  ااذمأ

                                                           
ا132/ا10ماحجحل افتلل احبيات ح ه:اا1
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مماأياأبمملابكمملاحم مممم اممم ا كمميا رفمم اسممناا مميالسممللالا مم  الا   ممها
لس  افيانةياحملحثاحمجم  اللليا نهاأنهام ا ة ام جم انمئلافياقا االفة ا
 م مممهابسمممباا مممم الجممملمانممموافمممياحمحسمممةما المكممميامحممملاأابممملهاحمحغممممل ابممميانمممةباا

امنبيا   الا   هالس  الل ملالجعا حلاقا ابه.الحرحمابياحس حااأياح
ممماأيا   مملالحبمميا بمملمالامميالا نمحمملاكلنمملا فت ممليابممةياحمحتمملف ا نممملا
ملجممملالهمميارلحمملاتةتمممابةبةممماحألج ممميارتمم اب غممتم اسممناالسممللالا مم  الا

اا1   هالس  افياسب ةااحألس ح ااحمتياأفتلهلابةيا متملالاعارح مل.
ا نهام ا كيا ة  ارك احمحجلمافيامفعاحمجمياارت اماأيا حلالايال

أابمملها بممماحممملرحيابمميا مملفاأيالسممللالا مم  الا   ممهالسمم  اقممماأحممله اأيا
 سممنلحابممم اسممنااأهمملاحمكتمملاافممياابمملاللحها نممهاأنممهاقمملل:ا)سممنلحابممم اسممنااأهمملا

ا2حمكتلاالملاآك يامرلحم الالانلكريانسلئم (.
الات فابمذحاحمسبااالاماوافتل احلاقبملا  ا قللاحبيات ح ااح كمحاأياح

تمليياحمسناافق ابلا حتما م احلابةماذمأ:انلالا قلمياقلئل:احألرلممثاقمماملنم ا
لجحة  افافل هلالحمرللاهذهابةمم األياهمذهاحممملحليياحمحنمملل افمياحمسمنيا نحملا
جحةمم ابةممماحنقمملح احألئحممااحمحتبممل مي الحممعاهممذحافمم امجمملماأيامممم  احنر ممللا

                                                           
افجل  ا م اا1 الف ه ابن اانمل  املجمل الفل  المم ابةم احألس ح ا اأياسب ةا اس حه الليا ياأ  م

احن لاتف ملاحمرممثا ار   افلنكرياحيانئ . اقم افقللاممل: فيالسللالا   الا   هالس  
ا ر حاحس  اكتلااحمط   ابلااحنقال ا م احمحتلف ا نملاملجملاللملهلابلاع.ا

اتةلم :ا اقلمه ان لياحتةللالياأرمهحل اتجلذااحمحسةما احألج مياهل ابةبةم اتةتم ابةنه لسبااح فتل 
واقذ ن  ووفون م كا و ذدون أعواجة  )) الحم لنياقلمهاتةلم :ا((وأوالت األحمةل أجلطن أن  ضعن حملطن))

ا افكلاحنمحلا فمماركحلافياحم احمةم امالمااحلا فممهاحألالافممل.(( وربالن بأنفسطن أدبعم أشطر وعيرا
ا.322طئهافياكتلااحممكل  ابلااجميااأهلاحمكتلاالحمحجلمالق الاماللحهاحلمأافياحا2
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سللالا   الا   هالس  افياملحليياحةمنا ا م امملافمل احنر مللارممثالا
رممثالسللالا   الا   هالس   اف  ماكلاحلافياحمكتاا ة حهاحمةلم  الالا
 كلماذامأا ر لاألرم ابلاقما كليا نماحملجلاحممملحليياحمك ممل الهملاالا رم  ا

حمياحمحتمةالييابك ممل األياابحلافممل ابلاحمذمياكلنلحاقبلاجحعاهذهاحمملحليياأ   
ك ملحاححلاب غم ال حا نمه اقمماالامب غنملا الا مياحجممللاألابسسمنلماحنقطمعاألا

اا1الامب غنلابلمك  ا.. الهذحاأحلاالا نأاف هاحيا   احمقا ان.
 ـ نسيان الحدي : 

هممذحاحمسممبااكسمملبقه األياحمممذيا رفمم احمرممممثا مم امنسمملهاتحلحممل اكحممياممم ا
ماح مملاممذمأابق ماا حملابممياحماطملاافمياتم ح احمجنمماامب غمهاحمرمممثاحط قمل القم

م  مم   افقممماسممئلالامميالا نممها ممياحملجمملامجنمماافممياحمسممفلافمم امجممماحمحممل  ا
فقلل:ا)الا   يارت امجماحمحل  افقللامها حلل:ا لاأحملاحمح حنمياأحملاتمذكلا ذا
 م اكن اأنلالأن افياح بلافةجنبنلافةحملاأنملافتحللم اكحملاتحمل احممحبماالأحملاأنم اف

ت لافذكل اذمأام نبيا م  الا   مهالسم  افقملل:ا نحملا كف مأاهكمذح الاملاا
بمم مهاحألل افحسمحابمحملالجمممهالكف مه افقمللاممها حممل:احتم الا ملا حمللافقمملل:ا

ا2 يانئ ام اأرمثابه افقلل:ابلانلم أاحياذمأاحلاتلمم (.
 
 
 
 

                                                           
ا132/ا10ماحجحل افتلل احبيات ح ا:اا1
ا123/ا13ماحن لاحجحل افتلل احبيات ح اا:ا2
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 ـ حجية خبر اآلحاد: 
بمملاحملحرممماحتمم ا بمم احممياحتفمم اجحمممللاحمفقمممل ا  مم الجمملااحالرتجمملقابا

طلي ا مر حالحت ملاسمنمه المملاأنمم احات فملحاقميابةم احمنمللباحمتميامنبغميا
احلح لتملا نماحمةحلابه.ا

اا1فةبلارن فاالرحهالا نتلبامقبللاابلاحملحرما   اانللب:
ماأالا ةحلاحملحليام رممثابا فاحلاللحه افمسيا حملابا فمهافلمرجماافميا

م رلبيام امالمااحلاللحها الامحلا ب ا نمهاحلامنسخا ح هاالافياللحمته األياح
اللحمته الهلا ح هاحمذيا قل احقل احلا ب ا نمهاألا  حهاححلامنسخاحلاللحه.

ممماأالاممملماحمرممممثاف حمملاتةمم ابممهاحمب ممل ال ك مملالقل ممهابمممياحمنمملم ا ذام ممم ا
 ق احياتكللالقل هاأياملل احياطلي احمتلحتلاألاحمنممل ا  م احألقمل افكلنمها

املل احياطلي احآلرلماقلمحافيا رته.
ماأالا كلياحمرممثاحالمفلام ق لماحم مر حا ذحاكملياحمملحلياممهالمملافق مه ا
أحملا ياكممليافقمممملافممسياللحمتممهاتقممم ا  مم احمق ملما ذاأنممها ةممياتحلحمملاحمملاجممل اف حمملا

اللحهامف لالحةن .ا
لأحممملاح حمممل احلممممأافسنمممهامممم ا نمممتلبافمممياحمابممملاحملحرمممماحم مممر حا الانممملطلا

حرمحالهلا م احةللاتهامةحلاأهملاحمحممنمااأليا ح مم ابح لبمااحمابملاحمحتملحتل الا
الف ها قللاح حل احلمأ:انأماا ياأمااأراا مياحيالحرما يالحرم..ن.

                                                           
اأن لاتا1 افياحات فاحمفقمل ام احأل لم ا احمنللبافياكتلااأ لاحالات فافياحمقلح م ف ملاهذه

ا.ا210مح طف احماي:
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أحلاح حل احمنلفةي افمسيانملطهاحملرمممامقبمللاابملاحملحرممالحمةحملابمهاهملا
مممأاسممل ا ممرااحمرممممثالحت ممللاسممنمه.افمميارمممياممم ا ةتحممماح حممل اأرحمممافممياذ

ا رااحمرممثافق .
 ـ األسباب التي تعود إل، دراية النص:  2

لنةنيابذمأاقلح ماتفسملاحمنواحم غل ااحنملالحأل لم ااحمتياتنتلأافمملا
ن لواحمكتلاالحمسناا   ارماسلح  ا ذاالافل ابمنمحلاحيارمثاحممالما افكلا

ماحياأه اأسبلااحنمحلاقما كلياقطةياحممالماالقما كليا نممل التةماهذهاحمقلح 
احات فاحمفقمل  الهياك مل انللمابةالاحنمل:ا

 ـ االشتراك اللغو : 1
لحةنملهاأيا رتحملاحمكم  اأك مملاحمياحةنم  ال قمعاذمممأافمياحمرملفالحمك حمماا

الحمجح ا.
:اهلاأيامملمافمياحممنوارملفاممهاحةن ملياألاأك مل اـ االشتراك في الحرف

اأح  ااذمأ:افمات ااحمفقمل افياأياحمحةنمميا رحلا   هالحي
حامممت فم افممميا مامممللاحةنممم احمحلحفممم افمممياحألممممميا نمممماحملامممل  افممممذهاا

يالبةمممم احتممممةالياحمجحمممممللا ممممم الجمممملاا مالممممممل الذهممممااحم لهليمممماالحمطبمممملا
مأام مابلحجا السبااحالات ف:احالنتلحأاحم غليافيارلفاحمحلمك اا م اأياذ

حةنمم احمغل مما االذمممأاأنممها رتحمملا((وأ لل  كا إقللى اقمرافلل )) ممم افممياقلمممهاتةمملم :ا
ل رتحممملاحةنممم احمحة ممما افة ممم احالرتحمممللاحألللاالاتممممالاحمحلحفممم اف حممملامجمممااأيا

ا1 غسلاحياحممم ال   احالرتحللاحم لنياتمالافياحمغسل.

                                                           
ا1/12ماأن لابمح ااحمحجتمماالبيالنم:اا1
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حامممممت فم افمممممياحمقمممممملاحممممممذيامجممممممئا مممممياحسمممممحاحمممممملأم افمممممذهااحممممممبة ا
كلمحلمك مماا ممم اأياحمحجمممئا ممياحمفممل اهمملاحسممحاجح ممعاحممملأم الذهممااحمممبة ا

لمرنف مماالحمنمملفة اا ممم اأياحمقممملاحملحجممااحسممرهاهمملابةمم احممملأما  مم احآلامملاك
امم فابمممنم افممياتقمممملاهممذحاحمممبة  السممبااحمامم ف:اهمملاحالنممتلحأافمميارمملفا

هملاتفممماحمتبةم  اأ اأنمملامحئمم ؟افحمياقمللاا((وامسكوا برؤووكا))حمبل افياقلمه:ا
اسحاحمكل.اأنملاتفمماحمتبة  األجااحسحاحمبة  الحياقللاأنملامحئم األجااح

حاممت فم افممياتلتمممااأفةممللاحملاممل ا  مم انسمم احآل مما افقممللافليمم احممنم ا
حمحلمك ماالحمرنف ماالحم لهليما:احمتلتممااسمنا القممللافليم اآامل:اهملافلياما الهمملا
قمممللاحمنممملفةيالأرحمممم السمممبااحالامممت فاأسلسممملاهممملاحالنمممتلحأاحم غمممليافممميالحلا

ةاملا   ابةم  القمماحمةطا الذمأاأنهاقما ةطاابملا   احألن ل احمحلتبااب
 ةطاابملالمملاحمحلتبما افحمياقمللابملألللاألجمااحمتلتمما الحمياقمللابلم ملنيامم ا

املالجلبه.ا
أياأياتملمافمياحممنواحمنمل ياك حمااترتحملاأك ملااـ االشتراك في الكلمـة:

حياحةنم  افمات مااحمفقممل افمياأياحمحةملنيامنبغميارح مملا   مه االامت فم افميا
حمةق  ممااحمتممياتتمملجحابممملاحمحةمملنيا مميابةاممملاحمممبة .احمقلح مممالحألممممااحمنق  مماالا

ذحاأط م احالنمتلحأاألاحمحنمتلأا لهذحاحمنل اأك ملاأنملح احالنمتلحأاحم غمليالقل مل الحر
ا نماحمفقمل افسنحلاملحمابهاحالنتلحأافياحمك حا الحياأح  تم :
واقم ل لللةت  وربالللن  ))حاممت فاحمفقمممل افممياحةنمم احمقممل افممياقلمممهاتةمملم :ا

 افرح ممهاجحمممللاحمفقمممل احممياحمحلمك مماالحمنمملفة االحمرنلب مماا1((م ةللروءبأنفسللطن ث ثلل
  مممم احمطمممممل الفسمممملهالمممممله احمممميافقمممممل احمرنف مممماابمممملمر  .السممممبااحالاممممت فا

                                                           
ا112ماسلل احمبقل :اا1
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حرتحللاحم ف امغاام حةنمميا الفاا مم اأممماالرجملانق  مااح تحمما  ممملاكملافليم ا
اف حلاذهاا م ه.ا

ألل احميارجملل اللملهمل احات فم افياحمت ح ابحلا محاحمتلحااححملا  م اح
فةجمملمهاحلمممأالأبمملارن فمماالأرحممم الحنةممهاحمنمملفةي الحمسممباافممياذمممأاملجممعا ممم ا

 ا1((فوهممللوا يللعه ا فهبللة))حالنممتلحأاحم غممليافممياك حممااحم ممةممافممياقلمممهاتةمملم :ا
لذمأاأنها ط م افمياكم  احمةملاا  م احمتملحااحماملمو ال ط م اأ املا  م اكملا

امافبممملمحةن احألللاقمممللاحممملا  ممم الجمممهاحألل احمممياأجمحئمممملاحم اماحمطب ة ممما  لهليممما
احمنلفةي البلم لنياقللالملهاحياجحمللاحمفقمل .

لحةنملهاأياترتحملاحمجح مااأك ملاحمياحةنم  امم مااـ االشـتراك فـي الجملـة:
مكليا رم اك حلتمملاحمياقبمملاحمحنمتلأ المكميامكملياتلكمبمملالتةم فمملاجمل ا  م ا

حمياحةنم  ال كمملياذممأاألسممبلااالجمهاف مهاحممياح جحمللاحملامجة ممملاترتحملاأك ممل
اك مل احنمل:ا

واقلللذ ن  رملللون  ))ح ممملاقلممممهاتةممملم :ااـ االشـــتراك بســـبب االســـتثناء: 2
اقمكال ةت ثا قا  لأتوا بأدبعلم شلط اء فلةجلل وها ثملةنهن جلل ة وال ت بللوا قطلا شلطةإة  

اا2.((أب ا و أوقئك ها اقفلةو ون إال اقذ ن تةبوا
رممملمابةممماتلاتممهاهمملاتقبمملاأ اال؟افقممماحات ممااحمفقمممل افممياركمم انممملم احمح

ذهااحمجحمللاا فلام رنف اا م اقبلممل الذهااحمرنف اا م ا م اقبلممل السباا
حالات فاملجعا م احالنتلحأافياحالست نل افحياقلئلاأنها ةلما   احلاقب هاحيا
حمجح تمياحةل اأياأياحمقلذفا ذحاتلاابةمارمهاقب  انملمتهالحلتفعا نهاحمفس  ا

                                                           
ا6ماسلل احمحلئم :اا1
ا3 ا2ماسلل احمنلل:اا2
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لاحمجحممملل الحممياقلئمملاأنممها ةمملما  مم احألامممل احنمحمملافقمم  ابحةنمم اأيالامممذحاقممل
حمحرممملما ذحاتمملااالاتقبمملانممملمتهامكمملياحالسممت نل االامن مملفا م ممهابمملامن مملفا
 م احلاقب هاحبلنل الهلالفعاحمفس ا نه ا  ا يا م اقبللاحمتلبااح اماف ا  حا

م اهذحاحمحةن اذهااحمرنف ا. اأياملما   هاحالست نل  الحر
ومة  علا تأو له إال هللا  ))كقلمهاتةلم :ااـ االشتراك بسبب الوقف والوصل: 7

 افة ممم احملقممماافممميامفممم احمج مممماا كمممليا1((واقراولللخون فلللن اقعللللا   وقلللون آم لللة بللله
حمحتنممملبهاحمممياحمقممملآياالا ة حمممهالمممملالاسمممبرلنهالتةممملم  ال  ممم احمل ممملا كمممليا

البهاحياحمقلآيا.حمحةن اأياحملحساميافياحمة  اه اأ الا ة حلياحمحتن
وإن  ))ح ممممملاقلممممممهاتةممممملم :ااـ االشـــــتراك بســـــبب األســـــماء المبهمـــــة: 6

فل ومللوهن مللن ةبلل  أن تمسللوهن وةلل  فريللوا قطللن فر ضللم ف اللل  مللة فريللوا إال أن  
 افلس احمحل للافياحآل ااحنتلأابميا2(( عفون أو  عفو اقذي به ى ع  ة اق كةح

قململح:ا ياممحااأيا سمق ان مااحملميالحمملق القمارح هاحمحلمك اا  م احأللل اف
حم ممح احمحسمح ا مياحممملقا ذحاط م اقبمملاحمبنمل  الرح مهاحمنملفة اا  م احم مملني ا
فقململحا ياحمحملحمابممهاحممملقا ذاهملاحمميا ح مأا قمم احمنكمملح اف مهاأيا سملححاحط قتممها

ابكلحلاحمحملاحمذيامفةهاممل.ا
 
 ـ الحقيقة والمجاز:  5

حةنلهممملاحممممذيالامممة اممممهاأ ممم ااحمحممملحمابلمرق قمممااأياتسمممتةحلاحمك حممماافمممي
كمالمممااحمبرمملا  مم احةحمملل احمحممل  افممسذحاحسممتةح  افمميالممملاحمملالاممة امممهاكممليا

                                                           
ا2ماسلل اآلا حلحي:اا1
ا132ماسلل احمبقل :اا2
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ذمأاحجلمح اكمالمااحمبرلا   الحسمعاحمة م  األاك مملاحمكمل  الحمكم  ا ذحامحلابمميا
حمرق قاالحمحجلماكلياسببلاحياأسبلااحات فاحمفقمل االرتحلمها نمئمذاأك ملاحميا

رحلاحمك  ا   احمرق قاامكلنهاحأل مل الحممبة احآلاملااحةن  افبةام املجح
املجحارح ها   احمحجلمامحلا ب ا نمهاحياقلحئي الح للاذمأ:
ياكنمت احلام ا))تلممامف احم حمابمياحمرق قاالحمحجلمافياقلمهاتةلم :ا لحر

ألا  مم اسممفلاألاجممل اأرممماحممنك احممياحمغمملئ األاالحسممت احمنسممل اف مم اتجممملحاحممل ا
 افحممميارح مممها  ممم احمرق قمممااقمممللا ياحجممملماح قمممل احمبنمممل ا1((فت ححممملحا مممممحاطمبمممل

م هاذهااحمنلفة االحمحلمك اا   اتف ملا نمه  الحميا م بنل انلق ام لال  الحر
رح ممممها  مممم احمحجمممملم ا كمممملياحةنمممم احم حممممما نمممممهاحمحبلنممممل  ال   ممممهاالامنممممتق ا

م اهذحاذهااحمرنف ا.ا احملال ابحجلماحم حماحمرق قي الحر
حمرق قممماالحمحجممملمافمممياقمممللاحمنبممميا ممم  الا   مممهاتممملممامفممم احمتفمممل ابمممميا

لسمم  :ا)حمحتبل ةمملياكمملالحرممماحنمحمملابلما ممللا  مم ا مملربهاحمملاممم امتفلقمملا الاب ممعا
 افرح ممممهاحمحلمك مممماالحمرنف مممماا  مممم احمحجمممملم اذمممممأاأياحمحمممملحمابممممهاحمتفممممل ا2حما مممملل(

يابلألقلحلاالاحألبمحي ال   ها كلياحةن احمرممثاأياحمبملئعالحمحنمتليابلما مللافم
رمممللاح مجممملاالحمقبمممللالحمتسممملل ا  ممم احمب ةممما افمممسذحاأبلحممملاحمةقممممالأحاممم لهالتممم ا
ح مجممملاالحمقبممممللاف ممم ماممحمممملارممم احمفسممممخامتفلقمحممملافممممياحمقمممللا نمئممممذ.الذهمممماا
حمنلفة االحمرنلب اا م اأنهاحرحللا   احمرق قا اف كلياحمحلحماحياحمتفل احمتفل ا

ملابةما مللاح مجملاالحمقبمللابلألبمحي البهام ب امكلاحنمحلار افسخاحمةقمالا
احلام امتفلقلا يابةامحل.ا

                                                           
ا6ماسلل احمحلئم :اا1
اماللحهاحمبالليافياكتلااحمبمل  ابلااحمب ةليابلما للاحلام امتفلقل.ا2
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 ـ وجوه القراءات:  0
هممذحاحمسممبااامملوابن مملواحمقمملآياحمكمملي  اذمممأاأنممهاقممماتمملماحآل مماالفمممملا
قلح تممممملياألاأك مممممل ال كممممملياتةمممممممالجممممملهاقلح تمممممملاحممممم  لحافمممممياحألركمممممل احمنمممممل  اا

ممممهاحمقمملح  احألاممل احمحسمتنبطااحنمممل اأياأياكمملاقملح  اتفمممماركحمملاحغمململحام مذياتف
ف قممعابممذمأاحالاممت فابمممياحمفقمممل ابسممبااحاممت فم افممياحات ممللاحمقمملح ح  الح ممللا

 لللة أ طلللة اقلللذ ن آم لللوا إ ا ةملللوا إقلللى اقالللل ة فلة سللللوا وجلللوهكا  ))ذمممأاقلممممهاتةممملم :ا
 اف فمم األج كمم ا1((وأ لل  كا إقللى اقمرافلل  وامسللكوا برؤووللكا وأدجلكللا إقللى اقكعبللهن

 القممملح  احمن مممااتمممملا  ممم الجممملاالسممملاحمممملج مياقممملئابلمن ممماالقممملئابممملمجل
 طفملا  م احملجمهالحمممممي القملح  احمجملاتمملا  م احالكتفمل ابلمحسمحا طفملا  مم ا
مممم احمحةنممم احم ممملنياذهممماا حمممملأم افمممسم احمحةنممم احألللاذهمممااجحممممللاحمفقممممل  الحر
حمنمم ةااح حلح مما الذهممااقممل ا ممم احمتامممملابمممياحمحسممحالحمغسمملامتمملحتلاكمملاحمميا

احمقلح تميا.ا
 ـ العموم والخصوص:  3

ن مملواحمكتمملاالحمسممنااقممماتكممليا لحمماالقممماتكمملياال مما القممماممملمافمميا
حمحسممةمااحملحرممم ان مملياحتةللامملياأرمممهحلا ممل الحآلامملاامملو افم ممملاحمامم فا
بمممياحمفقمممل افممياأياحمن ممميامنبغممياحمركمم ابممه الأسمملماهممذحاحالاممت فاحاممت فم ا

م اأنملا ن ا؟األنهاحلاحيا مل ا الافيامالمااحمةل ا   اأفلحمها اذهااحمجحمللا 
لا ممو ال   ممهافممسنم ا ةح مملياحمةممل اف حمملاملا   ممه ال ةح مملياحمةممل اف حمملاللح ا
ذمأالالا ركحليابلمتةلل ابمنمحل.الذهمااحمرنف ماا مم اأيامالمتمهاقطة مااحبتممح ا
 الا ذحاللماحمحا مموال كمملياحممياجممنماحمممممملاحمحفممممام ةحممل  افةنمئممذا ركحممليا

                                                           
ا06ماسلل احمحلئم :اا1
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حأللاةممممااحمحةللفمممماا نمممممه امتةمممملل احمممممممم ميافمممميان ممممله اكممممةياقلح ممممماحمتمممملج حا
ما وانواحياحمقلآيان لا لحلاحنه األاما وارممثارمم لاآالا لحل ا
الالاجلئماأياما واممملاحمسنااألاحمق لما ل احمقلآي امكلنهاأقلاحنهارجا.ا

الح للاذمأاححلاتلتاا   هاحالات فابمياحمفقمل افياهذهاحمحسةما:
حمتااحمبرل:افذهااحألرنلفا م ارلحتمملاحسمتنلمحا مم ا حمل احات فم افيا

 ا1((إنملة حللر  عللهكا اقمهولم واقلل   وقكلا اقخ ز لر ومللة أهل  بله ق هللر هللا))قلممهاتةملم :ا
للجمهاحممالممااأياا، 2((حرم  علهكا اقمهوم واق   وقكا اقخ ز ر..))لقلمها مالجل:ا

ألاحمبرممل.الذهممااأك مملاحمن ممميا لحممليافممياترمملي احمحمتممااسمملح اكلنمم احممياحمبمملا
حمفقمممل ا مممم ار متممملاحسمممتنلمحا ممم اأيا حمممل احآلمتمممياحا ممملوابقلمممها ممم  الا
   مممهالسمممم  ام مممذياسممممةمها مممياحمتلامممم ابحمممل احمبرممممل:ا)هممملاحمطمممممللاحمممل هاحمرمممملا

 السممبااهمذحاحالاممت فاملجمعا ممم احالاممت فافميامالمممااحمةمل  افحممياقممللا3حمتتمه(
بلمسمنا الحمياقمللابةنمملا ن ماااموابةنملاقطة ااحنعاحياتا  وا مل احمقملحيا

احمتااحمبرلاحيا ل احمقلآيابرممثاحمنبيا   الا   هالس  .
ااـ اإلطالق والتقييد: 8

حات ممااحمفقمممل اف حمملا ذحاللمان مملياب ف مممياأرمممهحلاحط مم الحآلامملاحقمممم ا
همملا رحمملاحمحط مم ا  مم احمحقمممم؟اأ ا ةحمملابكمملاحنمحمملافممياحلاممةه؟افممسم احألللا

                                                           
ا123ماسلل احمبقل :اا1
ا03ماسلل احمحلئم :اا2
 ا62ماللحهاحمتلحذيافياكتلااحمطملل ا يالسللال ابلااحلاجل افياحل احمبرلاأنهاطمللالق اا3

 الفياكتلااحمح له ابلااحملال ابحل احمبرلالق ا39لق الحمنسلئيافياكتلااحمطملل ابلااحل احمبرلا
ا2123 الفياكتلااحم ممالحمذبلئح ابلااحمتااحمبرلالق ا330
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مم احم ملنياذهممااأك ملاحألرنملف الح مللاحملاحنبنم ا   ممهاذهمااجحممللاحمفقممل   الحر
احالات فافياهذهاحمقل م :ا

 ـ اختالفهم في اشتراط اإليمان في كفارة الظهار:
واقلذ ن  هطلرون هلن  ))للمافياآ ااحم مللامف احملقبااحط قل اقللاتةلم :ا
لمامف احملقباا القمالا1((نسة طا ثا  عوإون قمة ةلةقوا فوكر ر دةبم من ةب  أن  ومةوة
وملللن ةوللل  مام لللة ل لللأ  ))حقممممحابل  حمممليافمممياكفممملل احمقتممملاحماطممةافمممياقلممممهاتةممملم :ا

 افمذهااجحممللاحمفقممل ا مم اأياآ مااحم ممللاحرحلمماا  م ا2((فوكر ر دةبم مام م
آ ممااحمقتمملاحماطممة الحمميا مم افمم اتجمممئاحملقبمماا نمممه افممياكفمملل احم مممللا الا ذاحا

ياحط مم احملقبمماامجمممئاحنط قمملاحمميا  حممللاكلنمم اح حنمما الذهممااحألرنمملفا ممم اأ
ا.ا3حمحط  افياحلاةهالحمحقممافياحلاةه

 ـ اختالفهم في الرضاع الذ  يقع به التحريم:
ذهممااحمرنف ممااحممنم ا ممم اأياحط مم احملاممل ا رممل اقمملاألاك ممل الحرتجمملحا

فقلملحاأياحآل مااا4((وأمطةتكا اق تن أديع كا وألواتكا من اقريةعم))بقلمهاتةلم :ا
ا الم حلحاذمأابرممثاحمنبيا   الا   هالس  :ا) رمل احمياحملامل احملاحط ق

بمنحممملاذهمممااحمنممملفة اا مممم اأياحمحقممممحلاحمحرمممل اهممملااحمممماا5 رمممل احمممياحمنسممما(.
لاةل ا ح ابرممثا لئناالايالا نملارمثاح تبللهاحقممحام، ما الذهماا

                                                           
ا3ماسلل احمحجلمما:اا1
ا91ماسلل احمنسل :اا2
ا161ماحن لاأ لاحالات فامح طف احماي:اا3
ا13ماسلل احمنسل :اا4
ملمح  ابلااحمنملم ا   احألنسلاالحملال اماحمرممثاللحهاحمنمالي افةالجهاحمبالليافياكتلااحمنا5

احمحستف  الحمحل  الحس  افياكتلااحملال  ابلااترلي احملال ااحياحل احمفرل.
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ك لاأاممذحالمممله احممياحم لهليمماا ممم اأياحمترمملي االام بمم ا الابمم  ثالاممةل افممل
اا1بحفمل احمرممث:ا)الاترل احمح االالاحمح تلي(.

هممممذهابةمممم احمقلح ممممماحم غل مممماالحأل مممملم ااحمتممممياكلنمممم اسممممببلافممممياحاممممت فا
حمفقممممل افمممياك مممملاحمممياحمفممملل احمفقم ممما اذكمممل ابةاممملاحنمممملا  ممم اسمممبملاحمب مممليا
الافسنمممملاك ممممل ال مممممم ابسمممطملاحمفقممممل الحأل ممملممليافممميا لحمتح مممملاالاحمر مممل الحر

افة  احيامللاافياحالط  ا  مملاحملجل ا ممملافياحلحاةمل.اكتبم 
 ـ أسباب االختالف التي تعود إل، االجتهاد:  ثانيا

لهمممميا   ممممااأقسممممل :احنممممملاحمممملاملجممممعا ممممم احمق مممملمالحنممممملاحمممملاملجممممعا ممممم ا
احالستماللالحنملاحلاملجعا م احمتةلل الحمتلج ح.

 ـ أسباب تعود إل، القياس:  1
ياملحمابها مرمل الحقةماامم امملمافم  انموابلحقةمااللماحمق لما نماحأل لممم

نمممموابركحممممملاالنممممتلحكمحلافمممميا  ممممااجلحةمممماابمنمحممممل القممممماحات ممممااحمفقمممممل افمممميا
حالرتجلقابلمق لمالح تبمللهاممم  اك  ملاحمياأمممااحألركمل ا  م احمذحها:احمنم احميا
حنعاحمةحلابها ق افا ا ياحمنل  اله اح حلح االبة احمحةتمما الحنم احيا

هاحمممياجممممااحمنمممل االاحمةقممملاكلم لهليممما الحمممنم احمجحممممللاحممممذمياذهبممملحا مممم احنةممم
جمملحماحالرتجمملقابلمق مملما قمم اللقل ممهانممل ل القممماتلتمماا  مم اهممذحاحالاممت فا
حات فافياحسلئلافقم ماا مممم  ا م ا ياجحممللاحمفقممل ام سملحاجح ةملا  م الأيا

تتلقمماا  مممملالحرمممافممياحمةحمملابلمق مملمابمملا يامكمملاحممنم انممللطهالألكلنممهاحمتمميا

                                                           
ماللحهاحس  افياكتلااحملال  ابلاافياحمح االحمح تلي االحمتلحذيافياكتلااحملال  ابلااحلاا1

كلح ابلااحمقملاحمذيا رل احيا الحمنسلئيافياكتلااحمن1069جل االاترل احمح االالاحمح تليالق ا
ا.3132حملال االق ا
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رج ممااحمق مملما نمممها لقممماكمملياممممذحاأ مملابممللمافممياحاممت فم افممياحمفمملل احمفقم مما ا
لنرميافمياهمذحاحمحقمل اسنقت ملا  مم اذكملابةم احمنحملذقاحمفقم مااحمحات ماافمممملا

انتمجااحالات فافيارج ااحمق لم احياذمأ:
 ـ الكفارة في اإلفطار عمدا بغير الجماع: 

ألاحمنلاا لحمحاهلاتجاا   هاحمكفملل اأياحياأفطلافيالحاليابلألكلا
كحلاتجاا   احياجلحعافيالحاليا لحمح؟اذهااجحمللاحمفقمل احياحمحلمك اا
لحمرنف االلمله ا مم الجملااحمكفملل ا   مها حم ابق ملماح فطمللابلألكملالحمنملاا
 حممحا  م احمجحمل ارممثاممم احمن ملواحمنبل ماا  م الجملااحمكفملل اف مهاماكحملا

ابجلحعاحمة ااحمحنتلكاالهياحنتملأارلحاالحالي.ااما1فياق ااحأل لحبي
لذهبمم احم لهليمماا ممم اأنممهاالاكفممملل افممياح فطممللابلألكمملالحمنمملااتحسمممكلا
ب لهلاحمنو الألياحمق لمام مابرجاا نمه .الامذحاقللاحمنملفة االحمرنلب مااالا
ألنمممم االا قلممممليابلمق ممملم ابممملاألنمممم امممملليا مممم ا ممم ر ااحمة ممماامممممذحاحمركممم  ا

ا ياهذهاحمةقلبااأنماحنلسباام جحل احنملامغمله.ال قلمليا
 ـ ثبوت رنا الفضل في غير األصناف المنصوصة: 

                                                           
مالليا ياأبياهليل اأنهاقللا:ا)جل الجلا م السللالا   الا   هالس  افقللا:ااه ك ا لاا1

لسللال اقلل:الحلاأه كأ؟اقلل:القة ا   اححلأتيافيالحالي اقلل:اهلاتجماحلاتةت ابهالقبا؟ا
مليياحتتلبةمي؟اقلل:اال اقلل:افملاتجمااااحلاتطة ابهاستمياقلل:اال اقلل:افملاتستط عاأيات ل ان

افقلل:ات م ابمذحا ا ا ا  اج مافةتياحمنبيا   الا   هالس  ابةل اف هاتحل  حسكمنل؟اقلل:اال 
 فقلل:اأ  مملاأفقلاحني؟افحلابمياالبتمملاأهلابم اأرلقا م هاحنل اقلل:افارأاحمنبيا   الا   ها

  اقلل:احذهاافةطة اأه أ(.احمرممثاأالجهاحمبالليافياكتلااحم ل  ابلاالس  ارت ابم اأن لبه ا
ا ذحاجلحعافيالحاليالم ا كيامهاني افت م ا   ه.ا
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أجحممعاحمفقمممل ا  مم اترمملي احملامملافممياحأل ممنلفاحمحن مملوا  ممممل ارمممثا
جل افياحمرممثا ياأبياسمةمماحماممليالاميالا نمهاأيالسمللالا م  الا

اممما ا الحمبممملابممملمبل الحمنمممةملا   مممهالسممم  اقممملل:احممممذهاابلممممذها الحمفاممماابلمف
بلمنممةمل الحمتحمملابمملمتحل الحمح ممحابمملمح ح احمم  ابح مملاممممحابمممم افحمميامحماألاحسممتمحما

ا.ا1فقماألا احآلاذالحمحةطياف هاسلح (
لحات فلحاف حلاللح اذمأاحمياحأل منلفاحمحنملبمااممملاهملا قمعافممملاحملاملاألا

فياحمة اامجلياف هاال؟افذهااحمجحمللا م اأياكلا ناا نلبهاهذهاحأل نلفا
حملامملاكحمملاجممل افمممممل الا ياكمملياقمممالقمممعابمممنم اامم فافمممياترمممممالجممهاحمة ممما.ا
لذهااأهلاحم لهلا م اأياحملالاالا قعافيالملاهذهاحأل نلفاحمستاالالامتةم ا

ارك احملالا ممملابنل ا   ا م اجلحماحمق لما نمه .
 ـ أسباب تعود إل، االستدالل:  2

نمملاهمملاحمملا ق مممهاحمفقمممل الحأل مملمملياحمميا ممملحماحمحمملحماحممياحالسممتماللاه
ممممملاممم مان مملالالا جحل مملالالاق لسممل اف نممحلاكمملاحألممممااحمةق  ممااحممياحسترسممليا
لحست ممم حالحست مممرلااللملهمممل.الهممميا  ممم اح جحمممللاحرممملاحامممت فابمممممنم  ا

 لسنقت لا   اذكلاحمحنمللاحنمل الهي:ا

 أ ـ االختالف في حجية االستصحاب: 
 ةلفمممهاحأل ممملمملياهممملا بمممل اأحممملافمممياحمممممحياحم ممملنياحالست مممرلااكحممملا

ام بلتهافياحممحياحألللامفقمحياحلا   حام تغمملاحياحألللا م احم لني.
لهممملارجممماا نمممماجحممممللاحمفقممممل احمممياحمحلمك ممماالحمنممملفة االحمرنلب ممما اللمها
أك لاحمرنف اا   اا فابمنم افيالجلهاحملمالحجلالتمل ارمثاذهااحمحتقممحليا

                                                           
اماأالجهاحس  افياكتلااحمحسلقل  ابلااحم لفالا عاحمذهاابلملل انقمح.ا1
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حط قممملافممياحمنفمميالح  بمممل ا افمميارممميالمهاحمحتمممةاللياحممنم افممميااحممنم ا ممم المه
اح  بل املياحمنفي.القماتلتاا   اذمأاحات فابمنم افياحسلئلافقم ااحنمل:ا

 ـ إر  المفقود: 
حمحفقلماهلاحيا غماالينقطعاابلهاف ا ة  اأممياهمل.القمماحات مااحمفقممل ا

لا ذحاحمممل احمممياممممل م افمممياركحمممه اهممملا ةتبممملاحمتممملافتممملم اتلكتمممها  ممم الحل  مممه؟ا
حمحفقملماهملا رممتف اممهابن مممبها حم ابلست ممرلاار لتمه اأ االا رممتف اممهابممذمأا

اجليلا   اح تبللهاكلمحم  افتلم ا   احياملثاححيابقيافق ؟ا
ذهممااح حممل احمنمملفةيا ممم اأنممها ةتبممملار ممل افمم امممللثاليمملثاحمميالممممله ا

احرتجلابلست رلاار لتهارت ام ب احلتهاب قمي.ا
مك اا م اأياحمحفقلماالامللثاحلمهارت ا رك احمرلك ابحلتمهاألالذهااحمحل

 حاياحياحملق احلا غ اا  م احم مياأنمهاالامبقم ابحملللهار ملالقممللهابسمبةبيا
سنااألا حلنمي الأحلابلمنسباا ل هاحيالملهافسنها رتف اممهابن ممبهارتم ات مملا

ار لته.اا
ست مممرلاا نممممه امممملث؟امكممملياحالالأحممملاحمرنف ممماافقممململحابةنمممهاالاممممللثالال

رجاافمياحمنفمياالاح  بمل اأيابقمل احملاكمليا  م احملاكملياالا  بمل احملامم ا كمي ا
اففيا م ا ل هالتللي ها بقل امحلاكليا   احلاكلي.ا

 ب ـ االختالف في حجية االستصالح: 
 ق مممابلالست مم حاألاحمح مم رااحمحلسمم ا احمح مم رااحمتممياممم ا نممممامممملا

نحملاحمحجتممماهملاحممذيا قمل ابسلسملمملاحمنلل ابلمنواالابلال تبمللالالا بل مغمل  الحر
مرلقملابلمح لمحاحمحةتبل افمبنياأركل احمحسلئلا   الفقملان لحامحلاترققهاحميا لحر
ح مملمحالحقل مممانممل  ا.القممماتلسممعاحمحلمك مماافممياح تحمملماهممذحاحمممممملاكح ممملا
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محركممل احمنممل  االحممنملاحممياحنمملهلاحالجتممملما نمممه  افمميارمممياامملمفم المممله ا
أ ممرلااحمحممذحهااحألاممل افمميارجمتممملالامم قلحاحممياحجممللاحمةحمملابمممل الممم احمميا

 ةتبللهمممملامممممم  اح مممملابمممملقياحألممممممااحمك  ممممااحألاممممل .ارتمممم اكمممملياذمممممأاسممممببلافمممميا
احات فم افيابة احمفلل احنمل:ا
 ـ قتل الجماعة بالواحد: 

ذهممااجحمممللاحمفقمممل احممياحمحلمك مماالحمنمملفة االحمرنف ممااأياحمجحل ممااتقتمملا
قممماح تحممملحافممياذمممأا  مم احمملاأ مملا مميا حمملالامميالا نممهاأنممهاقتمملابلملحرممم الا

جحل مممااحمممياأهممملاحمممم حياالجتحمممل م ا  ممم اقتممملالممم   المحما  ممم اذممممأاحمحلمك ممماا
حالرتجلقابلمح  رااحمحلس ا اللجهاذممأاأنمهامملامم اتقتملاحمجحل ماامتمذل احمنملما

ا م احمقتلابةيامتةحملحاقتلاحملحرمابلمجحل ا.ا
 اجملااقتملالحرممالحملجمل ا  م احمبملقيابلمم ماا حمملذهمااحم لهليماا مم الا

ا.ا1((…وكوب ة علهطا فهطة أن اق فس بةق فس))اب لهلاحمن لواح لاقلمهاتةلم :
 ـ تعليق طالق األجنبية عل، الزواج منها: 

حتفمم احمفقمممل ا  مم اأياحمطمم  احمحنجممما  مم احألجنب ممااالا قممعا  مممملامةممم ا
 حلا ذحا   اط  احألجنب اا   احممملحقالجلماحر هالهلا قماحمملحق.الحات فلحاف

احنمل اكةيا قللا ياتملج اف ناافمياطلم .ا
فذهااأبلارن فاالأ رلبها م اأياحمط  ا قمعا قمااحمتمملقاحبلنمل  ا م ا
حمحط ممم اجح مممعاحمنسمممل األاا مممو.ا حممم ابة ممملالقمممل احمحنمممللبا نممممالجممملما

به األياحمط  االااحمنلب.الذهااحمنلفة االحمرنلب اا م اأياتة  قهامغلاالا بل 
متة مممم ا الابلمملجممممل البةمممممانكمممملحا ممممر حال لبمممم .الأحمممملاحمحلمك مممماافممممذهبلحا ممممم ا

                                                           
ا29ا الأ لاحألممااحمحات اافمملامح طف احمبغل:222ماحن لاأ لاحالات فامح طف احماي:ا1
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حمتف ممملابمممياأيا ةمم اجح ممعاحمنسممل األاما ممو افممسيا مم االام محممهاحمطمم  ا يا
تممملقال ل مماام ح مم را اذمممأاأياحأل مملاأيام تممم ابحمملاأمممم ابممهانفسممه المكممياممملا

قا ارمثاالامتحكياحياحمتملقاحط قل اأممحنلهابذمأامكليافياذمأارلقا   هالحن
للاحلالقعافياحمرلح  الأحلا يااوافسياحمط  ام محمهاحتم اتمملقاححمياا مملا
بك حمممه المممم مافمممياذممممأارممملقا   مممهاألنمممها حكنمممهاحمتمممملقابحممميانمممل احممميالمممملا

ا1حمحا ل ل .
حالسترسليافياح ط حاحأل لمممياهلاأيا ةملاح نسليا مياأيا ركم ا

ا ابهافيان لئلهلامممملا قتاياهذحاحمةملل.افياحمحسةماابح لاحلارك
لقممماح تحمممهاجحمممللاحأل مملمممياكممممملاحممياأممممااحألركممل احمك  مما الح ممملا
حممياح مململاحمتنممليعاح سمم حي ا ذا قممللاف ممهاح حممل احلمممأ:انحالسترسمملياتسممةاا

اأ نللاحمة  ن.
لحنمممعاحممميارجمتمممهاح حمممل احمنممملفةيالأ مممرلبه النممممملحاحمنكمممملا  ممم احممميا

 اأ لا ياح حمل احمنملفةياأنمهاقملل:ان نحملاحالسترسمليات مذذ..الحميا رتلابه ارت
احسترسيافقمانل ن.

الننةا ياهذحاحات فافيا م احسلئلافقم ااحنمل:
 ـ االشتراك في السرقة:

ل ق مممابممهاحبلنممل احمممبة افممياأاممذاحمحممللاحممياحمرمملماملياحمبمملقمياحمممذميا
 رتلجممملاحمسمملل افممياقمملحلحابلمرلحسمماالحمتاطمم  الحمملا ممم اذمممأاحممياحألحممللاحمتمميا

اجليحته.القماحات ااحمفقمل افياركحم اهلا قطعاحمجح عاألاحمحالقافق ؟

                                                           
ا23ماأ لاحألممااحمحات اافمملامح طف احمبغل:اا1
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فمممذهااح حمممل اأبممملارن فممماالأ مممرلبهالح حمممل اأرحمممما مممم اأياحمقطمممعا  ممم ا
ياقمل ا حمجح ع الرجتم افمياذممأاحالسترسملياا ذاأيا املحقاحمحتمل احمياحمرملمالحر

لحكم افممياحمسمملقا ا ذاحمحةتمملمابممهاحمممبة ا الاأنممها ةتبمملاحممياحمكمملامتةممللنم الحنممت
ف حلابمنم اأيا رحلاحممبة احمحتمل  اليتم مةاحمبملقليام رحل ماالحمممفل  اف ملاححتنمعا

احمقطعا   احمبلقميافياهذهاحمرللاألم اذمأا م اتةطملاحمرم.
لذهممااح حممل احمنمملفةيالبةمم احمرنف مماا ممم احياحمقطممعا  مم احمممذياتمملم ا

لذمأاأياح الحقاقمالجماحنهالرمه ااحألاذافق  احةتحمميا   احمق لماحم لهل 
نحممملاحمقطمممعا  ممم ا لحمسممملقااتحممم ابمممهافكممملياهممملاحمسممملل الرممممه افممم ا قطمممعالمممملهالحر
حمسلل افق  الكذمأا ذحاأالقاكلاحنم انمئلاالامجمااف مهاحمقطمعاالا قطمعااألنمها

ام امترق انلباحمقطع الم ا ةاذلحابلالسترسلياألنهام مابرجاا نمه .
 عارض والترجيح:ـ أسباب تعود إل، الت 7

نحملا تةلل احألمماابجح عا للها ةتبلاحياأه اأسبلااحات فاحمفقمل  الحر
كلياكذمأاألياحمممم ميا ذحاتةللالالتةذلاحمجحمعابمنمحملابنمل احمياأنملح احمجحمع ا
لم ا كياأرمهحلانلسالام،ال الحمحلجرل اك ممل ال مممم  الك مملاحرملاحامت فا

كمم  امقمملحئيا ن مما القممماكمملياحالاممت فافمميابمممياحمفقمممل  األنممملاحجمملماحجتممملمالتر
هممذهاحمحلجرممل اأ مملهاحمبممللمافممياحاممت فاحمفقمممل افممياحمك ممملاحممياحمفمملل احمفقم مماا

احمتياتلجعاأركلحملا م احألممااحمحتةللاا.
الح للاهذهاحمحلجرل احرلاحالات ف:

 أ ـ الترجيح بتقدم إسالم الراو :
 احآلامملااألنممهاك حمملاذهممااحمممبة ا ممم اح تبممللهاحلجرمملاألرممماحمابمملييا  مم

كممملياحمممملحلياحتقمممم اح سممم  اكممملياأامممب ام رمممممثالأقممملاام نبممميا ممم  الا   مممها
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لسم   الذهمااحمممبة احآلاملا مم احمقممللابمةياحمتملج حابتممةالا سم  احمملحلياألممم ا
حياتقمحهااألنهاك حلاكملياحمملحلياحتمةالاح سم  اكمليارمم مهابةمممحا مياحرتحمللا

ا1حمنسخ.
 ت للحكم عل، النافي له: ب ـ ترجيح الدليل المثب

حات ااحمفقمل افياهذحاحمحلجح افذهاابةام ا م اتملج حاحممممملاحمح بم ا
م رك ا   احمنلفيامه الرجتم اأياح  بل اف هاميلم ا    الذهااحمبة احآلالا
 م اأياحمنلفياحقم ا   احمح ب احرتجميابةياحأل لاحمنفياالاحمتغمملالح  بمل ا

 احأل ل.الذهاالمله ا م اأياحمنفيالح  بل افياتغمملامح لاف امتلجحا  
ذمأاسلح  الحمرجااأياك احياحمممم مياح بم النملفافمياذح احملقم  األياحممذيا
م ب احمفةلاهلانلفام تملأ الحممذيامنفمياحمفةملافمملاح بم ام تملأ اف حملاكملياكملا

اا2حنمحلاح بتلاحياجماالنلف لاحياجماام ا  حاأياملجحاأرمهحلا   احآلال.
 ترجيح الدليل المثبت للتخفيف عل، غيره: ج ـ 

قللابة احمفقمل :املجحاحمممملاحمح ب ام تافما األياحمتافمماالحمت سمملا
أ مملاحممياأ ممللاحمنممليةا افمنبغممياحلح لتممهالحمقاممل ابحقتاممله القممللابةاممم :ا
ممملجحاحألنمممالحألل مم األياحمح مم راافممياحمفةمملاحألنمم اأ  مم احنممملافممياحألامما ا

اا3أياحألن احتةالا ياحألاا.الألياحمغلماا   احم ي
لبةممم افمممذهانحمملذقاحممياقمملحئيالأملح احمتمملج حاتبممميامنمملاحممياا مممملاأنممملا
حرلاا فابمياحمفقمل اتبةلاالات فاأفملحم الن لتم اممل القماننمةا مياذممأا
حامممت فالحسممممعافممممياحسمممملئلاحمفقممممه ا قمممللاحألسممممتلذاح ممممطف احماممممي:انلمقممممماكممممليا

                                                           
ا123ماحن لا لنلماحمفرللام نلكلني:اا1
ا133ماحن لاحمحنملقافياتلتمااحمرجلقاألبياحملممماحمبلجي:ا2
ا3/126ماح ركل افياأ للاحألركل ام،حميا:اا3
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حافمممياحالامممت فافمممياحمفممملل ارتممم احنمممهاق حممملام تةممملل ابممممياحألمممممااأ ممملاكبمممملاجمممم
تطل ابلبلاحمياأبملحااحمفقمها الالتجمماف مهاحسمةماابملاحسملئلاكملياحالامت فافممملا
نلجحممملا مممياحمتةممملل ابممممياحألممممماا ممم احمتممملج حابحممملامتممملح  ام حجتممممماحممميالسممملئلا

اا1 ةتبلهلا لمراامتلج حاأرماحمممم ميا   احآلالن.
ا
ا

                                                           
ا93ماأ لاحالات فافياحمقلح ماحأل لم اامح طف احماي:اا1
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 الثــل الثــالفص

 دـتقلياد والـاالجته
ا

 أوال: االجتــهاد 
 ـ تعريف االجتهاد ومشروعيته ومجاالته: 1
 ـ تعريفه:  1

ـــة ـــي اللغ ـــه ف :احالجتمممملمافمممياحم غمممااحمممةالذاحمممياحمجمممممابفمممتحاحمجممم  اتعريف
لاحمل الهلاحمطلقاالحملسع.الحالجتملما بلل ا يابذلاحمحجملمالحستفلح احملسمعا

جمممم.اف قممللاحجتممممافمميارحمملافممياأيافةمملاكمملي الالا سممتةحلا الاف حمملاف ممهاك فمماالا
ا1رجلاحملرل الالا قللاحجتممافيارحلاق  .

ذكمممملاحمة حممممل ام جتممممملماك ممممملحاحممممياحمتةليفممممل ااتعريفــــه فــــي االصــــطالح:
حمحتنل مماالحمحتقللامماافممياحمحةنمم  امةمملاألاممرملاتةليفممهابةنممهابممذلاحملسممعافمميانممملا

اا2رك انل يا ح يابطلي احالستنبلب.
لاحعاحمتق مل افسياحةن ابمذلاحملسمع افقلمنلابذلاحملسع امالقاحلا ر 

أيا رمممماحممميانفسمممهاحمةجمممما مممياحميمممماط ممما.الياممملقابممملمرك احمنمممل ي احمركممم ا
حمةق مميالحم غممليالحمرسممي افمم ا سممح احمميابممذلالسممةهافممياتر ممم ملاحجتممممحافمميا

احال ط ح.

                                                           
ا311/ا1حن لل:اامامسلياحمةلااالبيا1
ا110ما لنلماحمفرللام نلكلني:اا2



 . جامعة الحاج لخضرـ باتنةالمدخل لدراسة الفقه المقارن بين المذاهب، أد بوبشيش صالح
 

 
 
 
 
 
 
 

77  

ليامملقابطليمم احالسممتنبلب انممملاحألركممل احممياحمن مملوا مملهلح األارفمم ا
فتمي األابلمكنماا نمملافمياكتمااحمة م  افمسياذممأاماحمحسلئلاألاحستةحلمملاحياحمح

ياكليا  م ا   هاحالجتملماحم غلياماالا  م ا   هاحالجتملماحال ط ري. الحر
 ـ مشروعيته:  2

حالجتممملماكة مملاحممياأ ممللاحمنمممليةاالح ممملاحممياح مململهلاحمتنممملية اا
ا بت احنلل متهابةممااحياحمكتلاالحمسناالحمحةقلل.ا

 ة أ طة اقذ ن آم وا أفهعوا هللا وأفهعوا اقرولول  )) :ا اف قلمهاتةلمأما الكتاب
ا.1((وأوقن األمر م كا فلإن ت ةععوا فن شنء فرإوى إقى هللا واقروول

للجمممهاحممالممممااأيالا ممممالجممملاكحممملاأحممملابطل تمممهالطل ممماالسممملمهالذممممأا
بلتبممل احمكتممملاالحمسممنا اأحممملابمملماحمحتنممملم اف مممها ممم الاللسممملمهاترممذملحاحنمممهاحممميا

مممل اللجمملااحملجممل ا ممم احمملاقممما كمملياالف مملاحممياحمن مملواألابتطبممم احتبممل احم
حمقلح ممممماحمةلحمممماابسمرممممل احمنممممب هابنممممبممهاألاحمتلجممممها ممممم اترقممممم احمحقل ممممماحمتمممميا

اح تبلهل افكلاهذحالما م الاللسلمها.ا
لالا ممةتياهنمملاحرتحممللاحمحمملحمابمململماهمملاحمملاتقمحممهاحممياطل مماالاللسمملمه ا

اك  اتكلحلحاالم لاحياحمفلئم  الهلاححنل .األنهاملاكلياكذمأامكلياحم
فحنملاحلاتقم احيارممثاحةلذامحلابة هاحمنبيا   الا   هااوأما السنة:

 افمممملا2لسمم  ا مممم احممم حي الجمممل اف ممهاقلممممهالاممميالا نممهانأجتمممممالأممميالالاآمممملن
 ليحافيامالمتها   احنلل  ااحالجتملمالأنهاح ملاحياح لملاحمتنليعابةمما

امسنا.احمكتلاالح

                                                           
ا39ماسلل احمنسل :اا1
اماحمرممثاتقم اتاليجهالحمتة م ا   اسنمها2
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لحنملاحلالل اسةممابياحمحسماا يا  يالايالا نمحلاأنهاقلل:اق  ا
 لالسللال احألحلامنمملابنملامم امنمملاف مهاقملآيالمم اتحم اف مهاحنمأاسمنا؟اقملل:ا
)أجحةمملحاحمةمملمحمياماألاقممللاحمةلبممممياماحممياحمحمم حنمي افمملجة لهانمملل ابمممنك  الالا

اا1تقالحاف هابلأيالحرم(.
تك  افيابةم اللحتمه ا الاأياحةنملهافميالل مااحم مم اافمذحاحمرممثالا ي

لهلاح يممابلمن ملواحمك ممل احمياحمقملآيالحمسمنااحمتمياتمةحلابلجملااحمتنملللافميا
حممممل احألحممملل الكمممذحابةحممملاحم مممرلباالتنمممللله افمممياك مممملاحمممياحمقامممل لاحمممن ممماا

الحممنمل ا.ا
لحنملاحملالليا ميا حملابمياحمةملواأنمهاسمحعالسمللالا م  الا   مها
ذحاركممم افلجتممممما لسممم  ا قممملل:ا) ذحاركممم احمرممملك افلجتمممممافة ممملااف مممهاأجممملحي الحر

افةاطةاف هاأجل(.ا
 افمسياحمنممليةااح سمم ح ااالتحمااحمنمملحئعالهمميا مملمرااوأمــا مــن المعقــول

مكمملامحممليالحكمملي الن ل ممملاحممياحمكتمملاالحمسممنااحرممملم احتنله مما الرمملحمثا
أيا ركممم احممملامتنمممله احممملاالاحمنممملمالنممملحممم احتجممممم اللمممملاحتنله ممما الالا حكممميا

متنله  ا الا ذحاكلياهنلأاحجللالحسعامحةلفااأركمل احمرملحمثاحمطللئما ابق لسمملا
  م ان لئلهملاألاتلجمممملا مم اترقمم احمح ملمحاحمتمياتلحميا مممملاحمنمليةا.الهمذحا
حمحجمممللاهممملاحالجتممممملم افبملنمممهاتفقممممماحمنمممليةااحللنتمممملال مممم رمتملامكممملامحممممليا

الحكليا.ا

                                                           
ا23/ا1ما    احمحلقةمياالبياحمق  :اا1
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حألركل احمنل  اابلمنسمباام جتمملمانل ملي:احملامجملمااجتهاد:ـ مجال اال 7
اا1ف هاحالجتملمالحلاالامجلماحالجتملماف ه.

فةحلاحلاالامجلماحالجتملماف هاافملاحألركل احمحة لحااحياحممميابلماللل ا
لحمبمحهممما األاحمتممميا بتممم ابمممممملاقطةمممياحم بمممل الحممالمممما اح ممملالجممملااحمفممملحئ ا

ا مملياحمحرلحممل اللملهمملاححمملا بمم ابمملمقطع.افممسياح مملاحماحممم التنممليعاحمرممملم الا
اهذهاحألركل االاحجللام جتملمافممل.ا

لأحمملاحمملامجمملماحالجتممملماف ممهافممملاحمملا بمم ابممممملا نممياحم بممل الحممالمممااألا
 نياأرمهحل الكذحاحلامم امملماف مهانموا  م اح طم  .الهمذحاحألامملاهملاألسمعا

نبلباحألركممل ا  مم اأمممماا ق  ممااحجمملال احالجتممملم الف ممها ةتحممماحمحجتممممافممياحسممت
كلمق مملمالحالسترسمملياألاحمح مملمحاحمحلسمم االلملهممملاحممياحألممممااحمحات مماافمممممل.ا

البل تبللها للاحاالجتملماحمح ملاحم لمثاحياح لملاحمتنليعا.ا
لحجممللاحالجتممملماف حمملا ذحاكمملياحمممنوا نممياحم بممل اهمملاحمبرممثافممياسممنمها

االحماممممب  الحممممم ا مممم رمتهالطليمممم ال مممملمها ممنممممل الملجممممااللحتممممهاحممممياحمةمحممممم
ذحاكمملياحمممنوا نممياحممالمممااكمملياحجلمممهاحمبرممثافممياتفسممملهاألا   بممل احمركمم  الحر
تةلي ممه الفممياقممل امالمتممها  مم احمحةنمم احمحق مملم الفممياسمم حتهاحممياحمحةللامما ا
لفمممممياا ل مممممهاألا حلحمممممه الافممممميا ط قمممممهاألاتقممممممممه اللملهممممملاحمممممياحمقلح مممممما

ابملاطليقااحالستنبلباحياحمنو.احأل لم ااحم غل االحمنل  ااحمتياتاب ا

                                                           
ا1/1013الأ للاحمفقهاح س حيام مرم ي: 29ليعاح س حيامة يارساال:اماأن ل:اأ للاحمتنا1
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 ـ شروط االجتهاد و حكمه: 2
 ـ شروط االجتهاد:  1

نلطااحملحقةمااحمجمممم ابحملامنلسمبملا حمحجتمماهلاحيا قل ابةح  هاحالجتملمالحر
حمممياركممم  القممممالامممعاحمة حمممل انمممللطلا  ممم ااممملئملا سمممتط عاحمممياتممملفل اف مممها

لبةامممملاحات مممااححللسممااحمةحممملاحالجتممملمي ابةممم اهمممذهاحمنممللباحتفممم ا   ممها
اف ه النرياهنلاسنقت لا   اذكلاجح ااحمنللباحمحتف ا  مملا نماحمجحملل.ا

الهياحنقسحاا م اقسحمي:انللبالملاحكتسبا النللباحكتسبا.
 القسم األول: الشروط غير المكتسبة

التسح احمنللباحمةلحااألانللباحمتك ما الهيا   ا:
حجتممممماحابمممل يال ا:الهممملانممملباحجحمممعا   مممهااذممممأاأياحماإلســـالمماا1

لحمنملمامت قملياك حممها  م اأنمهامممميال افم امت ماابممذمأا الاحمياكملياحسمم حل.ا
قمممللا ممملراافممملحتحاحملرحمممل :ان مممرااح  حمممليانممملبافمممياكممملا بممملم  الأ اممملا
حالجتمممملماحسمممتالحقاحمركممم افممم ابمممماحمممياحةلفمممااحمرممملك السممملئلا مممفلتهاحمممياحمقممممل ا

اا1لملابلألممااح جحلم ان.الحمة  الح لحم الحمك  الحمركحاالنرلهل 
:الهمملااممللليامر ممللاحمتحممممماحمممذياممتممميابممهاحمحجتممممامحمملاالبلــوغماا1
ا قلمه.

:الحمحملحمابمهاحمة م احماملللياحممذياالامنفمأا مياح نسملياكة حمهاالعقـلماا3
ابلجلمانفسه.ا

                                                           
احس ا1 احملرحل انلح افلحتح ام غمحمي:ام احمحست ف  ابملحشاكتلا احألن للي احمممي امن ل  احم بل   
ا1/363
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 القسم الثاني: الشروط المكتسبة 
ا:1لتسح احمنللباحمتةهم  ا الهي

:الهمملاحممياأهمم احمنممللباحملحجممااتلحفلهمملافممياتعــال،معرفــة كتــاب   ماا1
احمحجتمم افحيام ا ةلفاحمقلآياالا ر امهاحالجتملم.ا

لحةلفااحمقلآياالاتةنياحةلفااجح ةه ابلا كفياحةلفااحلامتة  ابلألركمل ا
حنه الالا نتلبارف احمحجتممامملا يا ملاق ما الا نحملا كفمياأيا كمليا لمحملا

قمممم احمرلجمممما القمممممارمممممما مممممماهممممذهاحآل ممممل ابحلحاممممةملارتمممم املجممممعا ممممممملافمممميالا
باحسممحلئااآ ممااكحمملاذكمملاذمممأاح حممل احمغمحممميالحممملحميالحبممياقمححممااللمممله  القممللا
لمله ابةك لاحياذمأ.اقللاحمنلكلني:انلم ل احالنر مللافمياهمذحاحمحقممحلا نحملا
همميابل تبممللاحم مملهل ام قطممعابممةيافممياحمكتمملااحمةميممماحممياحآل ممل احمتممياتسممتالقا

حمنممل  ااأاممةلفاأاممةلفاذمممأ ابمملاحمميامممهافممم ا ممر حالتمممبلااحنممملاحألركممل 
اا2كلحلا ستالقاحألركل احياحآل ل احملحلم امحجلماحمق والحألح لل..ن.

:ال ق ممابممل احملالليا مياحمنبميا م  الا   مهالسم  االعلـم بالسـنةماا1
حمياقمللاألافةملاألاتقليملاححمملاممملا  م اركم انممل ي الالام مم احمياهمذحاحمنمملبا

ألرلمممممث الالارفممم احممملامتة ممم احنمممملابلألركمممل  ابممملاتكفمممياحةلفتمممملارفممم اجح مممعاح
الحمة  ابمل ارت امتحكياحمحجتمماحياحملجل ا م احلحاةملالق احمرلجا.ا

:الذمممأارتمم امتفمملم امعرفــة الناســل والمنســول مــن القــران والســنةماا3
حال تحمملما  مم احمحنسمملجاحممعالجمملماحمنلسممخافممم مياحالجتممملما ممم احمملاهمملابلطممل ا

                                                           
لحلابةمهل اأ للاحمتنليعاح س حيامة ياا62ماأن ل:احالجتملمافياح س  امنلم اانليااحمةحلي:اا1

ا ا92رساال: ام نلكلني: احمفرلل ا لنلم اا110  ام مرم ي: اح س حي احمفقه اأ لل ابةمهل  /ا1لحل
الحلابةمهلا1022

ا110ما لنلماحمفرللام نلكلني:اا2
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تكليابلملجل ا م احلاكتاافياهذحاحمحلال احياكتمااحمتفلسمملال  مل االحةلفته
احمقلآيالكذحاكتااأ للاحمفقه.

:ا  م احمحجتممماأيا ةملفاحم غمااحمةلا ماال  لحمملاالعلم باللغـة العرنيـةماا2
حةلفممماابلمقمممملاحممممذياممممتحكياف مممهاحممميافمممم ان ممملواحمقممملآيالحمسمممنااحمنبل ممما اقمممللا

اماأيافممميا اماأنمممهاالا نمممتلباأيامب ممم املجمممااحمغمحممممي:انلحمتافممممااف مممه همممذحاحمنممملب
حما ممملالحمحبمملمالأيا ةمملفاجح ممعاحم غمما الأيامتةحمم افممياحمنرممل ابمملاحمقممملاحمممذيا
متة  ابلمكتلاالحمسناال ستلميابمها  م احلحقمعاحماطملا الملأارقملئ احمحقل مما

اا1حنهن.
لذمأارت االا فتميابام فاح جحمل  المم ماامعرفة مسائل اإلجماع:ماا3
أيا رف اجح عاحلحقعاح جحل ا ابلافياكملاحسمةماا فتميافممملامنبغميااحياحم م 

أيا ة مم اأيافتمملحهام سمم احالمفمماامإلجحممل ا األا غ مماا  مم ا نممهاأياهممذهاحملحقةمماا
انلنئاافيا  لام ا كياألهلاح جحل افمملاقللاألارك .

:األنمممهاأسممملماحالجتمممملمال حممملمه افمنبغممميا  ممم االعلـــم بأصـــول الفقـــهماا6
يا لمحلابها  حلامحلكلامجح عاحسلئ هالف لمه.اقمللاحمملحمي:ان ياحمحجتمماأيا كلا

أهم احمة مل ام حجتممما  م اأ مللاحمفقمهن القمللاحمغمحممي:ان ياأ  م ا  مل احالجتمملما
ا نتحلا   ا   اافنلي:احمرممثالحم غاالأ للاحمفقهن.

ليمالافياهذحاحلاأفلمهابة احمة حل اكنلباحستقلاهملاحمة م ابلمق ملم اا
فمممملحمهاألنممممهاحممممياحبلرممممثا  ممم اأ ممممللاحمفقممممهاح  ممممهاح مممملاحالسترسممممليافممم الجممممها 

لحمح مملمحاحمحلسمم االحمةمملفاللملهممل افمم امح مميامجة ممهانمملطلاحسممتق اماكحمملاقممللا
احمنلكلنيامافملابلااحياأبلحااأ للاحمفقه.ا

                                                           
ا191ماحمحست ف ام غمحمي:اا1
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:افة ممم ااممملئملاممممتحكياحمحجتممممماحمممياإدراك مقاصـــد الشـــريعة العامـــةماا2
ل ممممماحمنمممملل احمتممممياترفمممم ا  مممم احمنمممملماحسممممتنبلباحمممملامممممت   احممممياأركممممل احممممعاحق

اح لمرم التمفعا نم احلاقما الابم احياحفلسم.ا
لهذحاحمنلباأكما   هاح حل احمنلطبياحلحلحامافياكتلبمهاحمحلحفقمل امالجة مها
أرماحمنلطميامب مل املجمااحالجتمملما مم اجلنمااحممتحكياحمياحالسمتنبلبابنمل ا  م ا

لافم اف ها ياحمنلل احق مهافياكلافم احمحقل م اف قلل:ان ذحاب  اح نسلياحب غ
حسةمااحياحسلئلاحمنليةا الفياكلابلااحياأبلحبمل افقممار ملاممهال مااهملا
حمسممباافمميانملمممهاحنممممااحما  فمماام نبمميا مم  الا   ممهالسمم  افممياحمتة مم  الحمفت مملا

ا1لحمرك ابحلاألحهالن.
يترمل ا:اأياأيا كلياحمحجتمما ممالامتقميالاتةملم الاالعدالة والتقوى ماا2

حمرممممم  الهمممممذحاحمنممممملبافمممممياحمرق قممممماانممممملبامقبمممممللاحجتمممممملماحمحجتمممممممالفتممممملحها نمممممما
حمحسمم حمي الممم مانمملطلامب ممل املجممااحالجتممملمااألنممهاقمممامب مم احمةل ممياألالممملا
حمةلملاحالجتملما ذحار   امهانللطهاحمة ح ما اف كمليا نمئمذاحجتمملمها مر رلا

امنفسهامليالمله.
لفةيافميارلجمااحمحجتممما مم اتقمل الحياحمحنمللاححلاأ لا ياح حمل احمنم

لاسممبرلنهالتةمملم ارتمم امممتحكياحممياحالهتمممح ا ممم احمرمم احمممذيا  ممبلا م ممهاحمميا
اا لاحالجتملم اقلمه:ا

افةلنمنيا م اتلأاحمحةل ياانكل ا م الك عاسل ارف يا
الفالالاالام ت امةل ي الأابلنيابةيارف احمة  افالاا
 ـ حكم االجتهاد:  2

                                                           
ا2/103ماحمحلحفقل :اا1
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لباحالجتمممملماحمتمممياسمممب اذكلهمممل السمممئلافمممياحسمممةمااحمممياتممملفل اف مممهانممملا
حجتملم مااألاتةلام اممهانلمممااماهمملانفسمهام افسحملاأيامتفملمابلالجتمملم األا كممليا
حةهاحجتممملياآامللي الفمياجح معاهمذهاحمرملال امتملمماركم احالجتمملمافميارقمها

ابمياألاةااأركل :ا
فممسذحامافقممما كممليافلامملا من مملافمميارمم انفسممهاف حمملانممملابممهاحمميارمملحمث اا1

أمحهاحجتملمها م ارك اممحهاحمةحلابه الالامجلمامهاأيا ق مالملهاحياحمحجتممممي ا
ألياركحمممهاحممممذياأل ممم ها م مممهاحجتمممملمهاهممملاركممم الافمممياحمحسمممةما افمجممماا   مممها

احمةحلابحلا نهاركحلاناتةلم .ا
لكذمأاف حلا ذحاسئلا يارلم ا الم ا كيافياحملق احيا سمتط عاح جلبماا

ا الق احمةحلابب لياحمرك ا.المله الاماافلح
مال كممليالحجبمملاكفلئ مملا ذحاممم امامماافمملح القمم احمةحممل اللجمممالممملهاحممياا1

حمحجتممممممي افحتممم احجتمممممالحرمممماحمممنم الل ممملا مممم احمركممم اسمممق احملجممملاا ممميا
احمبلقمي.ا
مال كلياحنملبلافياحمحسلئلالحمرملحمثاحالفتلحام ااحمتميامم اتنممل اسملح اا3

اسئلا نملاحمحجتمماألام ا سةل.
مال كليارلححلاف حلا ذحاكليافياحقلبلانواقطةي األا جحمل ا مليح اا2

الأحلاحل محهحلافملاجلئم.
قس احمة حل احالجتملمابلمنسباام حجتمما م اقسحمي:اـ مراتب االجتهاد:  7

حجتمممماحط مم األاحسممتقل الحجتمممماحقممممالممملاحسممتقل الهممذحاحألاممملاتتفممل ا نممها
  م احلحتا.ا

ااـ المجتهد المطلق: 1
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لاحممممذيا سمممتقلابقلح ممممامنفسمممهامبنممميا  ممممملافقممممهاحمممياملياحمن ممملاف حممملالهممم
لامةهالمملهاحممياقلح مم.اقممللاحمسمملطي:انلهممذحانمي افقممماحميامهممل ابملاممملاألحمها

اا1ح نسلياحممل االحتنعا   هن.
لحمممياهممم ال افقممممل احم مممرلباالفقممممل احمتممملبةمياأح مممللاسمممةممابمممياحمحسمممماا

بمممملحه  احمناةممممي الحمفقمممممل احمحجتمممممملياكممممة بيارن فمممماالحلمممممأالحمنمممملفةيالأرحمممممالحر
الحم لليالحأللمح ي...ا

ااـ المجتهد المقيد غير المستقل: 2
الاهلا   احلحتا:ا

:الاهمملاأ  مم احلتبمماافممياهممذحاحمقسمم  االمجتهــد المطلــق غيــر المســتقلممما
ل سح هاحمبة احمحجتمماحمحنتسا الالافل ابمنهالامياحمحجتمماحمحستقلافياأه  اا

أنممهاممم ا اممعامنفسممهاقلح ممم ابمملاسمم أاطليقمماا حممل احممياحالجتممملمالنممللطه الممملا
أئحممااحمحممذحهاافممياحالجتممملم املياأيا ق مممهاف حمملاذاهمماا م ممهاحممياأركممل الالافمميا

احآاذهل.ا
لحممياهمم ال اأبمملاملسمماالحرحممماحممياحمرنف مما الحبممياحمقلسمم احممياحمحلمك مما ا

الحمبل طياحياحمنلفة ا الحمالقيالحبيات ح ااحياحمرنلب ا.
لهممملاحممممذيامتبمممعاحمممذهاا حلحمممهاف حممملاأقممملهاحمممياقلح مممماا:المجتهـــد المقلـــدمممما

لحنلهلام ستنبلب افم تم ابملال   اأسلسملامجتممافياحستنبلباح ركل احمتميامم ا
امالتةكمممماحمةحمملابممها اماحمحات فمممي مممنوا  ممممل األا قممل ابتقليمملاأرممماقمملمياح حممل 

احم حلا  لهابلممممل.ا

                                                           
ا39ماحملما   احياأا ما م احألل النسياأياحالجتملمافيا  لافل ام سملطي:اا1
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ف ممما الحمنمممملحمياحممميالحمممياأهممملاهمممذهاحمحلتبمممااحمكلاممميالحمطرمممللياحمممياحمرن
احمنلفة ا الحألبملياحياحامحلمك ا.ا

:الهملاحممذياممتحكياحمياتملج حاقمللا حمل احمحمذهاا  م امجتهـد التـرجيحما
قللالمله األاحمتلج حابمياحلاقلمهاح حل الحلاقلمهات حمذه افحمحتهاتقت لا   ا
ااتلج حابة احألقلحلا   ابة اححلاالا ةماحستنبلطلاجمممحاحستق األاتلبةل.

فةهلاهذهاحمحلتباام سلحاكلجللاحمحلتبااحمسملبقاافميارفم احمحمذهااألاك مل ا
احالستنبلباألاتاليلاحمفلل ا   احأل للالنرلاذمأ.

:األاحمحتبرلافياحمحمذهااكحمملا سمح هاحممبة  الهملاحممذيامجتهد الفتياما
 قممل ابرفمم احمحممذهاالنق ممه الفمحممهافممياحملحاممرل الحمحنممك   المكنممهاأاممةاا

اتقليلاأمماا حلحهالأق سته.احياسلبقهافيا
ا1قللاحمبنلني:انل لرااهذهاحمحلتباام ماحياحالجتملمافياني ن.

لحملحقممممعاأياهممممذهاحمحلتبممممااكسمممملبقتمملاا ذاالا  ممممحا طمممم  امفمممم احمحجتمممممماا
  ممممل األياأ ممرلبملالممملاحجتممممميافمميارق قممااحألحممل افغل مماا ح ممم احمل ممللا

نحممم لاأط ممم ا  ممممم احمح مممط حاتجممملمحا مممم الأياح حمممل املياتجمممللمهاألاحالمفتمممه الحر
التسلحرلاالالمل.
 ثانيا: التــقليـــد 

 ـ تعريف التقليد والفرق بينه ونين االتباع: 1
 ـ تعريف التقليد: 1

احمتق ممافياحم غا:اجةلاحمق م افياحمةن .

                                                           
ا203/ا2مارلن ااحمبنلنيا   انلحاحمحر ي:اا1
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حسمحاكملا اك1لفياحال ط ح اهلاأاذاقللاحمغمملاحميالمملاحةلفمااممم مه
ليلاحمبكممملامليالممممياتق مممممحامإلحمممل اأبممميارن فممما ا التمممماحمممملأماتق مممممحامإلحمممل احلممممأ

الح بل اا للاحمحج مافياحمب عاتق ممحامإلحل احمنلفةي.
 ـ الفرق بين التقليد واالتباع:  2

فل اجحل ااحمياحمة حمل ابمنمحمل افجة ملحاحمتق ممماحقت ملحا  م احألامذابقمللا
احياحممممل.ااحمغملاملياحةلفااممم ه الجة لحاحالتبل اس لكلام حتبعافياأاذاحمرك 

لحسمممتنمابةامممم ا مممم اهمممذهاحمتفلقممماامممم رك ابترممملي احمتق ممممماحط قمممل احمةممملحيا
لحمحجتممافياذمأاسلح  االامجلماممحلاأاذاحمرك اهياحمذهاا الحمةحملابمهامليا

احةلفااحستنماهذحاحمرك الحم ا رته.ا
 ـ مجال التقليد وحكمه:  2

للاحممممميامات ممااركمم احمتق ممممابرسممااحاممت فاحجلمممه.افممسذحاكممليافممياأ مم
كحةلفماالاتةملم ال مفلتهالرق قمااحمنبمل اللسملال احملسمل الحملامتبةمملاححملا  م ا
حممياحممممميابلماممللل احممياأركممل انممل  اا ح  ممااكلمةبمملمح الحمحةمملح  الحمرممملما
مممم اهمممذحاذهممماا للملهمممل اكممملياركحمممهاحمترممملي اللجمممااحمن ممملالحمتةحممملالحمتفكمممل.الحر

ا2جحمللاحمة حل .
قممما  مم الجمملااحمة مم ابمملنال ممفلتهاللسمملمااللجممهاذمممأاأياح جحممل احنةا

لس ه الحمة  ابمذهاحألحللاهلاحمت مم احمجلم احمحطملب ابرممثاالا قبملاحمتنمك أا

                                                           
ا113/ا1 احمحست ف :ا132ما لنلماحمفرلل:اا1
احمفرلل:ا2 ا لنلم احن ل: اا`136م ابملحي: االبي اأرحم احذها ا م  امطها392حمحمال احمفقه اأ لل  

ا192حممسلقي:ا
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أ مم  الحمة مم ا  مم اهممذهاحم ممفااالامتر مملابلمتق مممما ذا رتحمملاكممذااحمحق ممماألنممها
ا1لملاحة ل .

 الأحمملا ياكمملياحجلمممهاحمفمملل احمفقم مماالحألركممل احمةح  ممااحمتمميا بتمم ابطليمم
اا2حم ي افقماحات ااحمة حل افيارك احمتق ممافمملا   ا م اأقلحلاأنملهلاقلالي:

:االامجلماحمتق مم الي م اكلاحك اابلالجتملمامنفسهافمياأحمللاممنمه ااألول
اليتبعاحلاأل  ها م هاحجتملمه الهلاقللاحم لهلياالجحل ااحياحمحةتمما.ا

جمملمامممهاحمتق مممم اليجمماا:اأياحممياتمملفل امم ممهاأه  ممااحالجتممملمافمم امالثــاني
   مممهاحالجتمممملم الأحممملاحمةممملحياحممممذيا ممممح امم مممهاأه  مممااحالجتمممملمافمجممماا   مممها

احمتق مم الامذحاقللاك ملاحياحمفقمل .ا
القماحستملاأ رلااحمقللاحألللابةممااحياحمكتلاالحمسنا:ا

 الحمقمممللا3((وأن ت وقلللوا عللللى هللا ملللة ال تعلملللون))أحمملاحمكتممملاافقلممممهاتةممملم :ا
اقللابحلام ماحة ل  افكلياحنم لا نه.اابلمتق مم

 اللجمها4((إنة وج نة آبةءنة على أمم وإنة على آثةدها م و ون))لقلمهاتةلم :ا
احممالمااأيالاسبرلنهالتةلم اذ احمتق مم الحمحذحل االا كلياأبمحابةيارللاجلئمح.ا

                                                           
مالقماف لاحمة حل اهذهاحمحسةمااماحمتق ممافياحال تقلمامافياكتااحمتلرممالأ للاحممميالأ للاحمفقهاا1

اف ملجعا مممل.اقللا لرااحمجلهل احبمنلارك احمتق ممافياحأل لل:ا
ام امالاحياتلممما  حلنهااا ذاكلاحياق مافياحمتلرمما

اق اف هاحمكنفلاملبةام اراافف هابة احمقل ا ركياحما فلا
الام امملافياحماملااللاحمغملامللا يامجم ابقمفق اكف الحر

اا2 ارم : االبي اأن ل:ح ركل  ا6/23م احمفرلل: ا لنلم الحمتق مماا136  احالجتملم اأمما افي احمحفمم حمقلل
ا323حل اأرحم:ابةمهل احمحمالا م احذهااح الحلا12م نلكلني:ا

ا169ماسلل احمبقل :اا3
ا13ماسلل احممالف:اا4
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لأجماا ياذمأابةياحآل مااحأللمم ا نحملاممم ا  م الجملااحمقمللا ميا  م ا
امافكحمملانممم ا ممياال قمممي  امالهمملاحجممللاحالجتممملم لحمقممللابمملم ياقممللابمممليا  مم 

حمتق ممانم ا ياحالجتملم الحمتلميابلطل افبطملاحالسمتماللابممل.القمملا مياحآل ماا
حم لن ممماابةنمممملاحرحلمممماا  ممم اذ احمتق ممممماف حممملا ط مممااف مممهاحمة ممم احمممياأ مممللاحمممممميا

القلح مه.
حمة مم افليامماا  مم اكمملاحمسممنا افقلمممها مم  الا   ممهالسمم  :ا)ط مماالأحمملا

 اللجمهاحممالمماا2 القلمهافيارممثاآال:ا)ح ح لحافكلاح سلامحلاا  امه(1(حس  
أياحمن ميا لحليافياكلاحس   الفياكلا    الهحلامماليا   الجلااحمن ملا

الحمبرث.ا
لأجماا ياذمأابلياحمرممثاحألللاامللقا مياحرملاحمنممح ابلالتفمل  األيا

فياحالجتملمالالافمياحمتق ممم ال مياحمرمممثاحم ملنياحمة  ا)حم قمي(الملاحط لااالا
بةنممهاامملوابحممياتمملفل اف ممهاأه  ممااحالجتممملم الهممذحاجحةمملابمنممهالامممياحمن مملوا

احمحلجباام تق مم.ا
لحسمممتملاأ مممرلااحمقمممللاحم ممملنيابةمممممااحمممياحمكتممملاالح جحمممل الحمحةقممملل:ا

 افممملنا3((فلةولللأقوا أهللل  اقلللذكر إن ك لللوا ال تعلملللون))فمممممملاحمكتممملااقلممممهاتةممملم :ا
اسبرلنهالتةلم اأحلاحياالا   امهاأيا سةلاحياهلاأ   احنه.ا

                                                           
ا.110ماللحهاحبياحلجهافياكتلااحمحقمحا ابلاافالاحمة حل الحمرثا   اط ااحمة  الق اا1
ماحمرممثاحتف ا   ه اللحهاحمبالليافياكتلااتفسملاحمقلآي ابلاافسن سلهام ةسل  الحس  افياكتلااا2

ابطياأحهالكتلباالمقهالأج ه.احمقمل ابلااك ف ااا  احآلمحيافي
ا23ماسلل احمنرل:اا3
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لقما ب اح جحل ا ياحم رلباالحمتملبةميابمةنم اكملنلحا فتملياحمةملح احممذميا
 الالانميامم ا ياحمس حل ارك احمحسلئلامليانكملاحنم ا   اذمأ سةملنم ا يا

امنلم.لالاأحلامم ابتر ملالتبااحالجتملماحمتياالاتتةت امكلفااح
لحمممملاحياحمحةقملل:اهملاأياحالجتمملماح كمااالاتر ملا الامنفملاق مملاحميا
حمنلمافمسذحاك ماابمملاجح معاحمنملم اكملياتك  فملابحملاالا طمل  الهملاححنمل انمل لا

ال  كل  هللا نفسة  )) القلمها مالجل:ا((ال  كل  هللا نفسة إال مة آتةهة))مقلمهاتةلم :ا
ا.ا((إال ووعطة

 ممياحألئحممااحأللاةممااحممياأقمملحلافممياذ احمتق مممم اكقممللاهممذح ال رحمملاحمملانقمملا
ح حل اأرحمابيارنبلاحجمبلا ياسلئ هافياركم احمتق ممم:انالاتق مماممنمأاأرممحاحميا

 ا رحمملاذمممأا  مم اذ ا1همم ال احمملاجممل ا ممياحمنبمميا مم  الا   ممهالسمم  افاممذابممهن
احمتق ممممالحنةممهافمميارمم احمحجتمممماحمممذياتمملفل امممهالسمملئلاحالجتممملمالأملحتممه اأحمممل

احمةلحيافملااللقا يامحئل احمذ ال م احمجلحم.ا
 ـ مسائل في التقليد: 7
 ـ التزام المقلد مذاب إمام من األئمة االنتقال منه إل، غيره:  1

حمذمياقلملحابجلحماحمتق ممام ةلحياحات فلحاهلام تم ابحمذهااحمياحمحمذحهااأ ا
ذحاحمتم اهلامجلماممهاحالنتقمللاحنمها مم احمذهااآامل؟افبةام م اقملل:امجمااال؟الحر

حمتمح احذهاا حل احةمي احت اح تقماحمحق ماأنهارم افمجماا   مهاحمةحملابحقتام ا
ح تقملمه الالامجملماممهاحالنتقمللا مم احمذهااآامل اللجمهاذممأاأياحالمتممح االاما ملا
 ياح تقلمال بااحمر اف ه اف امجلماتلكه الهذحالملا مر حاألياح تقملمال بماا

احمر اح تقلمام امننةا يامممل.ا

                                                           
ا الحلبةمهل32 الحن لاأقلحلاحمة حل افيانفماحملسلما:ا60ماحمقللاحمحفممافياأممااحالجتملمالحمتق مم:اا1
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قللاآاللياالامجااتق مما حمل احةمميالحالمتممح ابحذهبمهاحط قمل ابملامجملمالا
م حق ممماأيا ق ممماحمميانممل احممياحمحجتمممممي الممملاحمتممم احممذهبلاحةمنمملافسنممهاالامجممماا
حالسمتحلحلا   ممه ال  ممحاحالنتقمللاحنممها ممم احمذهااآامملاحمميالمملاأيا كمملياذمممأا

ام ت ميالحتبل احممل .ا
اتةلم اللسلمها   هاحم   الحمس   الممم هاأنهاالالحجاا الاحلاألجبهال

فمسيالاتةملم امم املجماا  م اأرمماأيامتحمذهاابحمذهاا حمل احمياحألئحما المم ما
نحملاألجماالاسمبرلنهالتةملم ا حمتمححهام حذهاانذلحا   هارت امجااحملفل ابه.الحر
حتبل احمة حل احميالمملاتا م وا ملم املياآامل افقملل:افلسمةملحاأهملاحممذكلا يا

اتة حلي.كنت االا
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 ـ تقليد غير األئمة األرنعة:  2
اا1حات ااحمة حل افياهذهاحمحسةماا   ا م اأقلحل:

حأللاةمااحميااحألئحما:الهلاقللاأك لاحمحتةاليي االامجلماتق مممالمملااألول
حاممبلطا اححمملامجةمملاحمحق ممما لامماااحمحجتمممممي األياحممذحهبم الممملاحملنمماالال
قرمااحةللفمااحملنما الك مملاحنمملاحرقم ام اطة ابا فاحألئحااحأللاةا افسنملاحن

بمملمطل احمة ح ممااحمرمم مماافمميا  مملنلاهممذح الهمملاحمملاملجممااحطحئنمملياحمممنفما ممم ا
احألاذابملامقلاملاحياحمر البةمهلا ياحماطة.ا

قمللا حممل احمرمملحمي:انأجحمعاحمحرققممليا  مم اأياحمةملح اممم مامممم اأيامتة قمملحا
يامتبةمملحاحممذحهااحألئحمماابحممذحهااأ  مملياحم ممرلباالامميالا ممنم  ابمملا  مممم اأ

حمممذمياسممبللح افن ممللحالالامملحاحألبمملحا الذكممللحاألاممل احمحسمملئل األنممم األاممرلحا
اطل احمن ل الهذبلحاحمحسلئلالامنلهلالجحةلهلن.ا

ممممأاحتلقممماا  ممم ا بمممل احمحمممذهاا نمممماحمحق مممم الل بممماا:ا ياحممممحلاذالثـــاني
ق مممه.احم يا   ا مرتها نممه افحتم ا بم ا نممهاحمذهااحمياحمحمذحهااجملماممهات

قللاحمةلحقي:انحنةقماح جحل ا   اأياحياأس  اف هاأيا ق ماحميانمل احمياحمة حمل ا
حيالملارجل الأجحمعاحم مرلباالاميالا منم ا  م اأياحمياحسمتفت اأبملابكملا
ل حلالق مهحل اف هاأيا ستفتياأبلاهليل الحةلذابياجبلاللملهحل ال ةحلابقلمم ا

اميافة  هاحمممملن.حيالملانكمل افحياحم  الفعاهذمياح جحل 
لحم لهلاأياحمةلحياالاحجللامهافياتق ممالملاحألئحااحأللاةا االياحذهبها
حممذهااحفت ممه الاألنممها مملحياالا ح ممأاحمملامجةمملا نممهاللمبمملا  مم ا بممل احممذهاا
حةمممياألا ممم ا بلتممه افحجممللاذمممأاحتممللأامحممياكمملياحممياأهمملاحمتمملج حالحمن ممل ا

                                                           
ا303 ا301ماحن لاأ للاحمفقهامطهاحممسلقي:اا1
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لاةممماا لاممملها  مم اأمممممااحمنمممليةاافممم ال ا ذحا فمممللحابقممللاألرمممماحألئحممماالممملاحأل
لأ مملمملاحمةلحممماافمممسذحالجمممملحاممم مممهالحنمجمممهاأقمممل احممميامممممملالحمممنملالممممله اكمممليا

ا  مم احمةحلابهالتلج رهابقلح ماحمتلج حاحمحةللفا.
 ـ تتبع الرخص:  7

لحةنله اأيا ةاذاحمناواحمياكملاحمذهااحملاهملاأ سملالأامااف حملا طملأا
ابة احآلال.ا   هاحياحسلئل افجلمهاحمبة الحنةهاحم

فححمممياحنةمممهاحمغمحممممياحمممياحمنممملفة االأك ممملاحمحلمك ممماالحمرنلب ممما اقممململح: حتنعا
تتبعاحملاوافياحمحذحها األنهاحملاحمعاأهملح احمنملم الحمنمل اجمل ابملمنميا ميا

احتبل احممل .اقللاحبيا بماحمبل:االامجلمام ةلحياتتبعاحملاوا.ا
 ممرلااأبمميارن فمما الححممياجمملمهاحمقلحفممياحممياحمحلمك مماالأك مملاحمنمملفة االأ

قمململحابجمملحمه األنممهاالاملجمممافممياحمنممل احمملا حنممعاحنممه ابمملاقممماجممل افممياحمنممل احمملا
م بممممم اجممممملحمهاكقلممممممها ممممم  الا   مممممهالسممممم  :ا)أرمممممااحمممممممميا مممممم الاحمرن ف ممممماا

 القلمممه:ا) ياهممذحاحممممميا سمملالاممميا نمملماحمممممياأرممما الال بممهافسمممملحا1حمسممحرا(
امس  ا ذحااملابمياأحلييا الاحاتللاأ سلهحل.ا الكليا   هاحم   الح2لقللالح..(

لمكمممياهمممذحاحمجممملحمامممم ما  ممم ا ط قمممهابممملاحنمممللبابمممةياالامتلتممماا   مممها
بطمم ياحمةحممملا نممماجح مممعاحممياق ممممه  اكحمملا قمممللاحمقلحفممي:امجممملماتتبممعاحمممملاوا
بنمملباأالامتلتمماا   ممهاحمةحمملابحمملاهمملابلطمملا نممماجح ممعاحممياق مممه  اكحمملا ذحاق ممما

قممم احملامممل اب حمممماحمحممملأ ابغمممملانممممل  الق مممماح حمممل اح حمممل احلممممأافممميا مممم ان
حمنممملفةيافممميا مممم الجممملاامممممأاحأل امممل افمممياحملامممل  األا مممم الجممملااحسمممحا

                                                           
اماأالجهاحمبالليافياكتلااح  حلي ابلااحممميا سل.ا1
االليافياكتلااح  حلي ابلااحممميا سلماحمرممثاأالجهاحمبا2
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جح عاحملأم افسيا  تهاتكليابلط اا نمماح حملحميا مةمم ا مرااحملامل ا نمما
اكلاحنمحل.ا

لحم مملهلاحممياذمممأاأياحمامم فابمممياحمقمملممياامم فامف ممي االياحمحمملنةميا
 قمملليابحمملاحسممتملابممهاحمح بتمملياححمملامممملا  مم اتاممملاحم سممملااحممياتتبممعاحممملاو

لحألسممممملالأفامممم متها ممممم احمنبمممميا مممم  الا   ممممهالسمممم   الممممملاأنممممم احنةمممملحاتتبممممعا
حملاوامحلا فايا م هاحياتمللياحمحق مافياحالمتمح ابلألركل احمنل  االح ا لا

جمململهاابلسممتقلحلهلال بلتممملال ممرااحمةحمملابحقتامملهل الكممذمأاحمحجمململيامممها نحممل
ابنلباأياالا فايا م اح لاحلاألج هاحنعاحنهالمله .
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 الموضوع األول

 المقدار الواجب مسحه من الرأس في الوضوء

ا
 أوال: صورة المسألة وأقوال الفقهاء

حسمممحاحممممملأمافممممل احمممميافمممملحئ احملامممل ابلتفممممل اجح ممممعاحمفقمممممل  امقلمممممها
طلة اقلذ ن آم لوا إ ا ةملوا إقلى اقالل ة فلة سللوا وجلوهكا وأ ل  كا إقلى   لة أ ))تةلم :ا

 الملاأنم احات فلحافياحمحقمحلا1((اقمراف  وامسكوا برؤووكا وأدجلكا إقى اقكعبهن
اا2حملحجااحسرها   اقلممي:

:امجااحسحاجح عاحملأما الالامجمئاحسحابةاه الهلاقللاالقول األول
احل اأرحمافياللح اا نه.اح حل احلمأالأ رلبه البهاقللاح 

:امجمئاحسمحابةم احمملأم الالام مم احسمحاجح ةمه البمهاقمللاالقول الثاني
حم لليالحأللمح يالأبلارن فاالحمنلفةيالأرحممافمياللح ماا لن ما الهملاحات مللاحبميا

ارم .ا
لأسلماحالات ف اهلاحات فم افياتفسملاحةلنيارملفاحمبمل افمياحآل ما ا

؟اأ اهمميامحئممم االاحةنمم اممممل؟ا امملفاا ممم اأممممااهمملاتةنممياح م ممل ؟اأ احمتبةمم  
أامل احمياحمسمناالحمق مملماكلنم احرملاام فابمممنم افمياحالسمتماللابممل اسممنبمنملا

ا نماحمتطل ا م امالئلاحمفليقمي.ا
 ثانيا: أدلة الفقهاء في المسألة: 

 ـ أدلة القول األول: 
                                                           

ا06ماسلل احمحلئم :اا1
اا2 االبيالنم: احمحجتمم ابمح ا احن ل: ا1م ا13/ احمحر  االبيارم : ا1/192  احم نلئعا192  ابمحئع  

ا392/ا1 احمحجحل انلحاحمحمذاام نللي:ا2/ا1م كلسلني:ا
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أماح تحماأ رلااحمقللاحألللاف حلاذهبلحا م هاحيالجلااحسحاجح عاحمملا
ا   اأممااحياحمكتلاالحمسناالحمق لام.ا

 ة أ طة اقذ ن آم وا إ ا ةموا إقى اقال ة فلة سلوا  )) اف قلمهاتةلم :اأما الكتاب
اا1.((وجوهكا وأ   كا إقى اقمراف  وامسكوا برؤووكا وأدجلكا إقى اقكعبهن

حلاأياتكمليامحئمم  ا للجهاحالستماللاأياحمبل اهنلا حلاأياتكليامإلم ل الحر
 حممااحةنمم ا لمممثا  ممحارح ممملا   ممه ال  مم اكمم احالرتحمملمميافلآل ممااتفمممماالممم م

احسحاكلاحملأم.ا
فبلمنسمممبااالرتحمممللاكلنمممملامإلم مممل اأيا م مممل احمفةممملابممملمحفةلل افكةنممممها
تةلم اقلل:انأم قلحاحمحسحابل لسك ناأياحمحسحابلمحل  الهلانب هابقلمهاتةلم :ا

الاحمبم .اأيام طلفلحابكلحا2((وقه وفوا بةقبه  اقعوه ))
لأحممملابلمنسمممبااالرتحمممللاكلنمممملامحئمممم  افسنمممهالحامممحافممميا فممملم احسمممحاجح مممعا

 افميملم احمبمل افميا((فلة سللوا وجلوهكا))حملأما   انرلاحلا فم احياقلمهاتةلم :ا
حآل ممااتفمممماتقل ممااحمةحممل احمحسممتفلماحنممملالتمممفعاتممله اأياحمنمملل اكحمملاافمماافممل ا

اا3محلاحمححسلح.حملأماحيالسلا م احسح امليماأيامافاافياحق
 افحرلممممثاك مممل امجحةممملاحمممنوا  مم الجمملااحسممحاجح ممعاوأمــا الســنة

حملأم الأل بملافياحةن احلالل ا بمالابياميما)أيالسللالا م  الا   مها

                                                           
ا6ماسلل احمحلئم :اا1
ا19ماسلل احمرل:اا2
احمحمذا3 انلح احمحجحل  احن ل: ام ا1ا: ان تل ا392/ احرحلم ام نمامي احمفقه افي احمحذحها احقللنا  

ا2لحرحماحمسل م:ا
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لسم  احسممحالأسممهابمم ممه افةقبملابمحمملالأمبممل ابمممأابحقممم الأسمه ا مم اذهمماابمحمملا ممم ا
اا1.قفله ا  المهحلا م احمحكلياحمذيابمأاحنه(

فمذحاحمرممثاللملهاحياحألرلممثاحمتيافياحةنلهاتملامالماا مليراا  م ا
أياحمنبميا م  الا   ممهالسم  احسمحاكمملالأسمه افت محاأياتكمملياب لنملام، مماا ذحا

اق نلاأنملاحجح ا.ا
فوهمملوا  )) اف كملياحمتم ح امجمااف مهاحالسمت ةلاامقلممهاتةملم :اوأما القياس

ف قلما   هاحسحاحملأمابجلحعا اا2 ((ا م هفلةمسكوا بوجوهكا وأ   كيعه ا فهبة  
اا3أياك احنمحلاحسح.

 ـ أدلة القول الثاني:  2
حسممتملاأ ممرلااهممذحاحمقممللاف حمملاذاهبمملحا م ممهاحممياحالكتفممل ابحسممحابةمم ا

احملأمابةممااحياحمكتلاالحمسنا.ا
ا.ا((وامسكوا برؤووكا)) اف قلمهاتةلم :اأما الكتاب

لفةياأياحآل ااحجح مااتنمحلاحممبة اللجهاحالستمالل اكحلاقللاح حل احمن
لحمكل المكياحمبة اأ ملاحةلنممل الهلاحمذيامم ا   مهاسمناالسمللالا م  ا

اا4لا   هالس  .
                                                           

السللالاتلاةاا1 اأي ابن احةلذ احملا ع ا ي ارسنل ارمم ل الأرحم امحلم اأبل اللل  احمجحل ا  اللحه م
 نمهل الحسحابلأسه افحسحاحملأماك هاحيافل احمنةلاكلانلر اامحن ااحمنةلاالا رلأاحمنةلا

ا1/132طللام نلكلني:ا ياهمنا انملاحأللا
ا06ماسلل احمحلئم :اا2
ا399/ا1ماحن ل:احمحجحل انلحاحمحمذا:اا3
احمنلفةيامم  احبمنلاا4 اح حل  احملسللا   الا   هالس  احياأرلممثاح تبله امم ا   هاسنا احل م

محجحلاحآل ااالمكيالملهاححياقللابقلمهاحياأ رلبهاألاحياأ رلااحمحذحهااحألال افقماح تبلها
ا ا لن لافياحمحسةما.مم 
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لقللالمله:ا ياحمبمل افمياحآل ماام تبةم   اح ملاقمللاحمقلئمل:اأامذ اب لبمه ا
لبةامهاأياأاذ اببة ا لبه الابة ا امه ال   اهذحا كلياحةن احآل ا:ا

ا الجة لحاحألرلممثامم  ا لن لافياحمحسةما.ا1بة ال لسك ننلححسرلحا
ا افحرلممثاك مل احنمل:اوأما السنة

ممماحمملللحهاحمنممماليا ممياحمحغمممل ابمميانممةباا)أياحمنبمميا مم  الا   ممهالسمم  ا
اا2تلاة افحسحابنل متهال   احمةحلحاالحمافمي(.

 مهالسمم  امماحملاللحهاأبملامحلما ممياأنمماقملل:ا)لأمم السممللالا م  الا  
متلاةال   ها حلحااقطلياا)حميا منعاقطمل(افةماملامممهاترم احمةحلحما افحسمحا

اا3حقم الأسهالم امنق احمةحلحا(.
فلكتفممممل احمنبمممميا مممم  الا   ممممهالسمممم  ابحسممممحاحقممممم الأسممممهاممممممملا  مممم اأيا

احملحجااهلاحسحابة احملأمالم ماحسحاجح ةه.ا
 ثانيا: مناقشة األدلة

 ول من قبل مخالفيهم:ـ مناقشة أدلة أصحاب القول األ  1
نلقشاممملاحمكتلاابقلمم :االانس  اأياحمبل امإلم ل اكحلاذهبت ا م ه ابلا
هيام تبة   افقماقللاجحل ااحياحمة حل اأياحمبل ا ذحاما م ا  م افةملامتةمم ا

يامممممم امتةمممممما((وامسلللللكوا برؤوولللللكا))بنفسمممممهاكلنممممم ام تبةممممم  اكقلممممممهاتةممممملم :ا  الحر
ا.ا4(( وفوا بةقبه وقه))ف إلم ل اكحلافياقلمهاتةلم :

                                                           
ا13/ا1 ابمح ااحمحجتمم:200/ا1ماحمحجحل :اا1
اللحهاحس  الحمتلحذي اللل احمبالليافياحةنلهاافيابلااحمحسحا   احمافميا يا حلابياأح ااا2 م

احماحلي اقلل:ا)لأم السللالا   الا   هالس  ا حسحا   ا حلحتهالاف ه(.
ا1/132مانملاحأللطللام نلكلني:اا3
ا300/ا1 الحن ل:احمحجحل انلحاحمحمذاا:ا19سلل احمرل:اماا4
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لرت املاسم حنلامكم ابمةياحمبمل امإلم مل  افمسياحةنم احآل ماامبقم ا لبتملافميا
 فلمتمهالجملااحسمحابةم احمملأماملياحسمحاجح ةمه افكملياحمبمل امإلم مل اممملا

ا   اأياحمحق لماحياحآل ا:الححسرلحابةمم ك اح  قاابل لسك .ا
ذحالحمقل م :اأياحمبل ا ذحاما م ا  م احمححسملحاحقتام احسمت ة لااحآلمما الحر

.الهممذحا1ما مم ا  مم احآلمممااحقتامم احسممت ةلااحمححسمملح افتفمممماحمحسممحابحقمممحلاحممممم
احمذياذهاا م هاحمرنف ااحياأياحمحقمحلاحملحجااحسرهاهلالاعاحملأم.

لحمجممملحا:اأياهمممذهاحمقل مممم االا ةممملفاممممملاأ ممملافمممياحم غممماالالانممملهمافممميا
 مممقها  مم احسممت ةلااحالسممتةحللااألنممها قمملل:احسممر امممميابلمرمملئ الالامتلقمماا

حمممممماكحممملا قممملل:احسمممر احمرممملئ ابممممميالالامتلقممماا ممممقهاأ اممملا  ممم احسمممت ةلاا
احمرلئ  الح لاذامأاك ملافياحالستةحللاحمنلئعالحمحةللف.ا

مالنلقشاممملاحمسناابقلمم :ا ياحألرلممثاحمتيافمملاحسحاكلاحملأمام ما
ممممملا  ممم افممممملاحممملاممممملا  ممم الجممملااحسمممحاكممملاحمممملأمااألياحمفةممملابحجممملمهاالا

حملجلا افمذهاحألرلممثاالات  حاأياتكلياحبمناامحجحلاحمقلحي ابلاهيابة ا
اححلاجل ابهاحمقلحي.ا

مالاأحلاحمق لماماق ملماحسمحاحمملأما  م احسمحاحملجمهافمياحمتم ح امافجلحبمها
ا2حيالجممي:
:اأياحمسناابمن اأياحمحط لاابلمحسحافياحمت ح احالست ةلا الفمياأحداما
احملأماحمبة .ا

                                                           
ا1/3 اتبممياحمرقلئ ام مي ةي:ا1/2مابمحئعاحم نلئعام كلسلني:اا1
ا1/200 الحمحجحل انلحاحمحمذا:ا1/2ماحن لاحمبمحئع:اا2



 . جامعة الحاج لخضرـ باتنةالمدخل لدراسة الفقه المقارن بين المذاهب، أد بوبشيش صالح
 

 
 
 
 
 
 
 

101  

:افممل اح حمممل احمنممملفةيابمنمحمملافمممياحات ممملاحمحمنممي افقممملل:احسمممحايالثـــان
حممملأماأ مملافممل تبلاف ممهاركمم امف ممه الحمتمم ح ابممملا مميالسمملاحملجممهافممل تبلاف ممها

ارك احبممه.ا
لقمممالماأ ممرلااحمقممللاحألللا  مم اهممذحاحمجمملحاابممةياحمحسممحا  مم احمافممميا

ابملا يالسلاحملج مياف حلذحام امجااتةح حهاكحبممها؟!ا
بمةياهمذحاحمتة مملا قتامياحسمت ةلااحماماابلمحسمح امكمياتملأااأجماا نه 

اذمأاملجممي:ا
ا:اأياح جحل املا   ا م الجلااحمتةح  افياحمافمي.ااألول
ـــاني :اأياحمتةحممم  ا فسممممهاحمممعاأنمممهاحبنممميا  ممم احمتافمممما المممممذحامجممملماالث

ا.ا1حمحسحا   هاحعاحمقمل ا   احمغسلابا فاحمت ح افجلحمهافيارلمااحماللل 
حملجهاحياأ ال احمطممللتمي احمتم ح الحملامل  افلجمااحمتةحم  افميا  ا يا

حمبممملا قلحمماامممهاحرمملاحمحبممملاحنممه ابامم فاحممملج ميافسنمحمملاتسممقطليافمميا رممم ا
احمطمللتميالهياحمت ح  اف  امجااحمتةح  افياحسحاحمافمي.ا

 :اب القول الثاني من قبل مخالفيهمـ مناقشة أدلة أصح 2
انسمم  اأياحمبممل اتممةتيام تبةمم   افقممماقممللاحبممياممماقمململحا ممياممممملاحمكتمملا:اال

بلهمملي:احممياقممللاأياحمبممل ام تبةمم  افقممماجممل اأهمملاحم غمماابحمملاالا ةلفلنممه افلمبممل ا
مإلم ل  النقللاكمذمأاأنمملامحئمم  اف كملياحمحسمحامكملاحمملأم األانقمللاأياحمبمل ا
هنممملاتفممممماحةنممم ابمممم ةلااألياحمغسممملافمممياحم غممماا قتامممياحغسممملالابمممه المممملاقممملل:ا

                                                           
ا1/200ماحن ل:احمحجحل انلحاحمحمذا:اا1
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لحال لسممك امتةممميا حمملحلاحممممما  مم احممملأمابمممل احمحممل  افميممم احمبممل ا فمملم اححسممر
احمحسحابلمحل .ا

لقممماأجمممماا نممهابمممةياحمنرممل اأ بتممملحاحجممي احمبمممل ام تبةمم   ا قممملل:اأامممذ ا
ب لبه البةامه اأياأامذ ابمبة ا لبمه الامبة ا اممه افحملاقلممهاحبميابلهمليا

اا1.حلملم القللاحبيالنم:االاحةن ا نكللاهذحاحمك  
مممالأحمملابلمنسممباامممممملاحمسممنااافقممماقمململحا مميارممممثاحمحغمممل :االانسمم  اأياحمملا
ف ممهامممملا  مم احالكتفممل ابحسممحابةمم احممملأمااألنممها مم  الا   ممهالسمم  اأكحمملا

احمحسحا   احمةحلحاافملا   احسحاكلاحملأم.ا
لهمممذحاأ جممماانمممي ااألنكممم االان…اقمممللاحبممميارمممم احجمبممملا مممياهمممذحاحمممملم:ا

فكمممااترتجممليابحمملاالامجمملما نمممك !الأ امملافحمميامكمم ااتجمممملياحمميافةمملاذمممأ 
ا.ا2بةنهافةلالحرم؟ابلاهحلافة ياحتغلملحيا   ا لهلاحألابللافياذمأن

 مم ا يارممممثاأنمممامممملا  مم اأياحمنبمميا مم  الا   ممهالسمم  احسممحاحقممم ا
لأسهاملياأيا كحلاحمحسحا   احمةحلحا ارت االا قللا ياحمحسمحا  م احمةحلحماا

املأم.حكحلامحسحابلقياح
ا

 أقوال العلماء في المسح عل، العمامة: 
حات ممااحمة حممل افممياحمحسممحا  مم احمةحلحمماا  مم احممذهبمي:اأجمملماذمممأاأرحممما
حبمميارنبمملالأبمملا ممللالحمقلسمم ابممياسمم  اللمممله  الحنممعاحنممهاجحل ممااحممنم احلمممأا

اا1لحمنلفةيالأبلارن فا.

                                                           
ا1/13مابمح ااحمحجتمم:اا1
ا1/199ماحمحر  االبيارم :اا2
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لسممبااحاممت فم افممياذمممأاحاممت فم افمميالجمملااحمةحمملابمملأل لاحممملحلماحمميا
رمممممثاحمحغممممل اللممممله الق لسممملا  ممم احماممما الممممذمأاحنمممتلباأك مممله امبسمممملا  ممم ا
حملاأليا ملهلا طملل  الهذحاحمرممثا نحلالمهاحيالمه ا حلاألنهام ا  حا نممه الحر
حمملاألنممهاممم ا نممتملا اماأ نممياحألحمملاف ممهابحسممحاحممملأمام الحر حمكتمملاا للاممها نمممه

للاحآلرلمالاال اافياحمةحلابها نماحيا نتلباحنتمللاحمةحلاف حلانقلاحياأاب
اا2حمحممنااكحلاهلارللاحذهااحلمأ.

هممذح البةممماحةلفممااحممذحهااحمة حممل افممياحمحسممحا  مم احمةحلحمماامتبممميامنمملاأيا
جملحااحبمميارممم ا  مم الماحالسممتماللاحمميارممممثاحمحغمممل الممملا ممر حاسمملح اكممليا
احملماحياحمرنلب ااألاحياحمحلمك ا افسياكلياحملماحياحمرنلب اافجلحبهابلطل األنم 
مللياحمحسحا   احمةحلحاال قلمليابه الهلافياجلحبهامنفياذمأا نم .الأحلا يا
كممملياحمممملماحمممياحمحلمك ممماافححنمممل ااألياحمممذهبم ا قاممميابةمممم اجممملحماحمحسمممحا  ممم ا
حمةحلحمما افمم ا ةقمملاأياممململحا  مم احمرممممثابحمملاالا قلمممليابممه احم ممم ا الا ذحاكممليا

محسممحا  مم احمةحلحممااهممذحاحممملماحممياقبمملابةمم اأ ممرلااحمحممذهااححمميامممل اأياح
مجمملما ذحااممماابنم ممملار ممللاامملل ال نمئممذا حكممياأيانركمم اب ممرااجمملحاا

احبيارم  اللاأ   .
 الترجيح:

حياا لاحلاسمب ا لامهاحمياأقملحلاحمفقممل الأمممتم الحنلقنمتملامتبمميامنملا
ابكلالالحاأياحمقللاحم لنياهلاحملحجحامحسبلااحمتلم ا:ا

                                                                                                                                        
حا   احمةحلحااحذهااأبيابكلالبهاقللا حلالأنمالأبلاأحلحاالهحلابيا بماحمةميمالقتلم امالحمحسا1

الحلمأالحمنلفةيالأ رلاا الحمناةيالحمنةبيالحمقلس  القللا لل  ا للالحبياحمحنذل. لحأللمح يالأبل
احملأياالا حسحامقلمهاتةلم :الححسرلحابل لسك االألنهاالاحنقاافيانم مل.

ا300/ا1 احمحغنياالبياقمححا:12/ا1مابمح ااحمحجتمم:ا2
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 م ممممل اك هحممممملامممممملا  ممممم الجممممملااماأيا فممممملم احمبممممل احمتبةممممم  األاحا1
احالكتفل ابحسحابة احملأم.ا

ماأياحرتحممللاكمملياحمبممل امحئممم ااممةماااألياحم فمم ا ذحامحلابمممياحمتةكمممماا1
لحمتةس ماكملياحمتةسم ماامملحاحمياحمتةكممم الامذمأامتملجحارح مملا  م اح م مل  ا

لأمالح م ل االا فمماأك لاحيانسبااحمفةلا م احمحفةللاماأيا م ل احمحسمحابملم
مممالالامالمممااف ممها  مم اتةحمم  احمحسممحاألاحمتبةمم  اف ممه افتكمملياحآل ممااحجح مماا بمم ا
تفسممملهلالا لنممملابحمملاأ مملا ممياحمنبمميا مم  الا   ممهالسمم  احممياأنممهاحكتفمم ابحسممحا

ابة احملأم.ا
ماأياحمقممللابمملمتبة  ا حكممياحممياحمجحممعابمممياحآل مماالحألرلممممث اف كمملياا3

فمياحة مم احأللقمل اب لنمملامفاممم ته ااحمنبميا مم  الا   مهالسمم  احسمحاكمملاحممملأم
اا1لحقت لا   احمبة افيالق اآالاب لنلام جلحم.

مامممممملاحمسمممناافمممياحمقمممللاحألللاالاممممملا  ممم احمملممممهابلاممملح الذممممأاا2
بلمن لا م ان ملهافياحمقللاحم ملنيافسنمهاممملابكملا ملحرااللاملحا  م الجملاا

احسحابة احملأم.ا
للاحألللابلطمل القممابمنملاأ نمل اماممملاحمق لماحمذياح تحمهاأ مرلااحمقما3

احمحنلقنااأنهاق لماحعاحمفلل .ا
 مقدار المسح: 

حات ااأ رلااحمقللاحم لنيافياترممماحقممحلاحمحسمحابةمماأياحتفقملحا  م ا
اا2حالكتفل ابلجلااحسحابة احملأم ا   ا م اأقلحلاأنملهلاقلالي:

                                                           
ا1/200ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا1
ا13/ا1 ابمح ااحمحجتمم:203/ا1 احمحجحل :330/ا1ماحمحر  :ا2
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اماكمملاحمملا قممعا   ممهاحسمم احمحسممحامجمممئا ممياحملحجمما الهمملاقممللاسممف ليا1
م هاذهااح حلحلياحمنلفةيالحبيارم . احم لليالمحلماحم لهليالأ رلبه الحر
 ممم ا الالمممممم م افمممياذممممأاأياحمقممملآياجمممل ابحسمممحاحمممملأم افلجمممااأياالاملحا

مممأاحتةمممم اممم مافمممملاحمحقمممحلاحملحجممااحمحسممح افممسذحاحمحسممحافقمم  الحألابممللافممياذ
همملاحمحسممحاجحةنمملاهممذهاحألرلممممثافسنممملاتممملا  مم اأياأيافةمملافممياحمحسممحاكممليا

ا منه الملاحسحانةل األانةلح .ا
ياكممليالجمممملالقل مملاالممملاأنممهاالا فمممماجمملحما فمممذحاحالسممتماللاحممياحمسممناالحر
حالكتفمممل ابحسمممحانمممةل األانمممةلتمي األيافةممملاحمحسمممحا قتاممميا حممملحلاحمممممما  ممم ا
حملأم الذمأاالامترق ابحسحانةلح اتةمم افمسياح ملاذممأا كفمياف مهالامعاجمم ا

ماأياا1أم الح لاهذحاالا قمللاممهاحسمحامغماالالانمل ل.ا سملاحياأ بعا   احملا
حمحقمحلاحملحجااحسرهاحياحملأماهلاحمنل  ا الهلالاعاحملأم الهلاقللاح حل ا

اأبيارن فاالأ رلبه.ا
لحسممممتمملحا  مممم اهممممذحابممممةياحمبممممل امإلم ممممل اف كمممملياحمحق مممملما م ممممل احممممممما

رلحابةمممم ك ابمململأمااألياحمحسممحا قتاممياححسمملرلابممه اف كمملياحةنمم احآل مماالححسمم
اح ت قاابل لسك  الحسحاحملأمابلممماالا ستغل اللمبلاسل الاعاحملأم.

لقممماسممب احمجمملحاا ممياهممذحاحمكمم   افممسياحرتحممللاكمملياحمبممل امإلم ممل االا
مجةمملافممل احمحسممحاقل مملحا  مم الاممعاحممملأمافقمم  األنممها كفمميافممياذمممأارق قمماا

األانةلتمي.ااحجلمالقل احمحسحامل اتقمممابلمكلاألاحملاعاألابنةل الحرم 
  ا نهاالا قلل:ا ياحسحاحألقلاحياحملاعاملاكملياجملئمحامفة مهاحمنبميا م  ا
لا   هالس  الملاحل اتة  حلام جلحمااأليارك اذمأامتلقاا   احمفةلالرمهاملا
حنفلم اأحلالأنهام امنفلماملجلماممملاآامل افمسياركحمها سمتفلماحمياذممأاحممممملالالا
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ا   هالس   الحمممملاآ ااحمحسح افسنهابةماب لنملامتلقاا   افةلاحمنبيا   ال
اا1بلألرلممثا لل احط قااتفمماحالكتفل ابةيافلمانةياحمحط  .

لحم لحااححلاتقم اأياحمفل اكحلامترق ابحسحاجح عاحملأمافسنهامترق ا
بحسحاأياجم احنهاقلاأ اك لاحلمح افيامحئل احلا  م ا   هاحس احمحسمح الهملا

آل ممما اأحممملاحسمممحانمممةل األانمممةلتميافسنمممها  ممم ااممم فاحقتاممم احممملاتمممملا   مممهاح
احمحقتا اكحلابمنل.ا

 القواعد األصولية التي تفرع عنها االختالف في اذه المسألة: 
حيابمياحمقلح ماحأل لم ااحمحات اافممل الحمتمياتفمل ا نمملاحالامت فافميا

اا2هذهاحمحسةمااحلام ي:
ا هافةلاك ه؟ا ذحاأحلاحمحك اابفةلاهلامجمئهافةلابةاه اأ امجاا  

ماقللاح حل احمنملفةي:ا ذحاأحملاحمحك ماابفةملاأجممأهاحمياذممأاحملا قمعا   مها
حس احمفةلامحةحللابه الالامجاافةملاكملاحملامتنللممه الحرمتلافمياذممأابملياحألقملا
حسممت قي الحمميمملم احنممكلأافممممل افمم امجممااحمميالممملامممممل.ال   ممهاقممللابلجمملاا

احسحابة احملأم.ا
يا  حممل احأل مملل:االامجميممهافةمملاحمملا قممعا   ممهامممالقممللاحمرنف مماالطلئفممااحمم

حس ابلاالبماحيافةلاكملاحملامتنللممهاحسمحه الحرتجملحافمياذممأابمةياحالسم امنط م ا
  مممم احمكمممملارق قمممما ال  مممم احمممممبة احجمممملمح الحمكمممم  ا رحمممملا  مممم احمرق قمممماا نممممما

                                                           
ا11ماأن ل:احقللنااحمحذحهاافياحمفقه:اا1
ا32ماتاليلاحمفلل ا   احأل للام منجلني:ا2
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لتبةلامذمأاحكتفلحافيافمل احمحسمحابحقممحلاا1ح ط  ا م اأيا قل اممملاحمحجلم.
اكلنهارق قااحلا  م ا   هالجلااحمحسحافياحمنو.احمنل  ااام

لقللاحمحلمك ماالحمياذهمااحمذهبم :ا ياحمرق قماافمياذممأاحسمحاحمجح مع ا ذا
حممملأمارق قمماافممياحمكمملاحجمملمافممياحمممبة  افلجممااأيا  ممللا ممم احمرق قمماامةممم ا

اق ل اممملاحمحجلم.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

                                                           
 ا1/111بماحمةميماحمباللي:ا اكنااحألسلحلا   اأ للاحمبممليامة311ماحن ل:احم حعام نملحمي:اا1

ا32تاليلاحمفلل ا   احأل للام منجلني:
ا
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 الموضـــوع الثــانـي

 تطهير الرجليــن فــي الوضــوء
 

 : صورة المسألة ومذااب العلماء فيهاأوال
حتف احمفقمل ا   الجلااتطمملاحملج ميافياحملال  امكلنمحلافل احيا

اا1فلحئاهاالمكنم احات فلحافياك ف ااتطمملهحلا   ا   ااحذحها.
لجلااتطمملهحلابلمغسلاالابلمحسح الهلاحذهااجحمللااالمذاب األول:

احمفقمل .ا
بلمحسح الهلاحملليا ميا  ميابمياأبمياالجلااتطمملهحلاالمذاب الثاني:

م ممها طلممماالأنمممابممياحلمممأالحبمميا بمملم الهمملاقممللاحمنممةبيالحمرسممياحمب مملي الحر
اا2ذهااحمن ةااح حلح ا الحاتللهاحبيارم احذهبلامه.

م هاذهااحرحممابمياجليملااالمذاب الثال : حمتامملابمياحمغسلالحمحسح الحر
اا3حمطبلي القللاهلاحيابلااحملحجااحمحامل.

 أدلة المذااب  ثانيا:
 ـ أدلة المذاب األول: 

احستمملحابلمكتلاالحمسناالحمحةقلل:ا
فلة سللللوا وجلللوهكا وأ للل  كا إقلللى اقمرافللل   )) اف قلممممهاتةممملم :اــــ أمـــا الكتـــاب

بن مااألج كم افمياحمم  ا طفملا  م اا1((وامسكوا برؤووكا وأدجلكا إقى اقكعبلهن
احابل لسك .الجلهك  ابحةن افللس لحالجلهك الأمم ك الألج ك الححسرلا

                                                           
ا1/212 احمحجحل انلحاحمحمذاام نللي:ا1/2مابمح ااحمحجتمماالبيالنم:اا1
ا1/12 ابمح ااحمحجتمم:1/300 احمحر  :1/212ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا2
ا122 ابمح ااحمحجتمم:ا/1/212ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا3
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لحممممملا  م اذمممأارمممثا لئنماالامميالا نمملاأنمملاقلممم امةبمماحممملرحيا
بياأبيابكل:اأسب احملال افسنياسحة السللالا م  الا   مهالسم  ا قملل:ا

ا.ا2)ليلامح قلااحياحمنللامل (
للجهاحالستماللاأنهاالا قللاليلامح قلاا الاللسلاحأللجملالحجما األيا

   اتلأاحملحجا.الحمن ااقلح  اجحل ااحياحمقلح احنم احبياحمةذحاا نحلا كليا
ا لحل.

للل ا كلحاا ياحبيا بملمالاميالا نمحملاأنمهاكمليا قل هملابلمن ماا
 طفمممملا  مممم احمحغسمممملال اللليا مممميا  مممميالحبممممياحسممممةلمالحمنممممةبياأنممممم اكمممملنلحا

ا قل لنملاكذمأ.ا
 ممفاا افلسممتمملحاحنممملابجح ممااحممياحألرلممممثاحمحستف امماافممياـــ وأمــا الســنة

الالئها   الا   هالس   الأنهالسلالج  ه احنمل:ا
مارمممثا  حملي الرمممثا  مي الرممممثاحبميا بملم الأبمياهليمل ال بممماا1

لابياميمالايالا نم  احمتياجل افمملاأياحمنبيا   الا   هالس  السملا
اا3قمح ه.

                                                                                                                                        
ا6لئم :اماسلل احمحا1
ماللحهاحس  افياكتلااحمطملل  ابلاالجلاالسلاحملج ميابكحلممحل الفياللح ااأال ا يا بمالاا2

األهقنلا القم افةملكنل اسلفلنلهل اسفل  افي الس   الا   ه الا    السلل اتا اا نل اقلل: ا حل بي
حياحمنللامل احمة ل افجة نلانتلاةالنحسحا   األج نل اقلل:افنلم ابة   ا لته:اليلامح قلاا

ا   ا ا حسح الال احملج مي السل ابلا احملال   اكتلا افي احمباللي اأالجه ا   ل( األ احلتمي حمق لحا
ا1/162حمقمحمي اأن لانملاحأللطلل:ا

ا212/ا1 احمحجحل انلحاحمحمذا:131/ا1مانملاحأللطلل:ا3
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ما يا حلابياحماطلاالاميالا نمها)أيالجم اتلامةافتملأاحلامعاا1
  مممم اقمح ممممهافةب مممملهاحمنبمممميا مممم  الا   ممممهالسمممم  افقمممملل:األجممممعافةرسمممميا فمممملا

ا1لال أافلجعا  ا   (.
ما يا حللابيا بساافيارمم هاحمطليلاحمحنمللاأيالسللالا م  اا3

لا   مممهالسممم  اقممملل:ا)حممملاحمممنك احمممياأرمممما قممملاالامممل هاف حامممح ا الاامممل ا
لأسممها الااممل اااطل مملالجمممهالف ممهالا لنمم حهاحممعاحمحممل ا ممم اأياقمملل:ا مم ا حسممح

اطل لالأسهاحياأطلحفانةلهاحعاحمحمل  ا م ا غسملاقمح مها مم احمكةبمميا الاامل ا
اا2اطل لالج  هاحياأنلح هاحعاحمحل (.

قللاحمبممقي:انللينلافياحمرممثاحم ر حا يا حللابيا بساا ياحمنبيا
   الا   هالس  افياحملال :ا)  ا غسملاقمح مها مم احمكةبممياكحملاأحملهال( ا

ا3:الفياهذحامالمااأيالاتةلم اأحلابغس محلن.قلل
ما ياأبمياهليمل اأياحمنبميا م  الا   مهالسم  اقملل:ا) ذحاتلامةاحمةبمماا2

حمحس  األاحمح حيافغسلالجمهاالقاحيالجمهاكلااطمئاا...افمسذحالسملالج  مها
اا4الج اكلااطمئااحنتملالج هاحعاحمحل ا.ا.(.

ا   مممهالسممم  اقممملل:ا)أسمممب اما ممميامقممم  ابممميا مممبل اأياحمنبممميا ممم  الا3
اا1حملال الا لابمياحأل لبع..(.

                                                           
هاأرحمافياماللحهاحس  افياكتلااحمطملل  ابلاالجلااحست ةلااجح عاأجمح احرلاحمطملل  الأالجا1

ا.119أللاحسنما حلابياحماطلاابلق ا
اماللحهاحس  افياكتلاا   احمحسلفلييالق لهل ابلاا س  ا حللابيا بساا2
ا219/ا1ماحمحجحل انلحاحمحمذا:ا3
اللحهاحس  افياكتلااحمطملل  ابلاااللقاحماطل لاحعاحل احملال  الللحهاحلمأافياحمحلطةافياا4 م

ا36 الق اكتلااحمطملل  ابلااجلحعاحملالا
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فةحلها   الا   هالسم  ابتا مملاحأل ملبع الحملالليا نمهاحمياأنمهاكمليا
 ةلأاأ لبةهابان ملهابةم احمةملأامممملا  م اأيافمل احمملج مياهملالسم محلا
الاحسمممرمحل اف ممملاكممملياحمفمممل اهممملاحمحسمممحامحممملاحرتممملقاحمححسممملحا مممم احمتا مممملا

الحمةلأ.ا
جحل اهذهاحألرلممثاللملهلاك ملاتملاب مليحاحمةبملل ا  م اأياحملحجماافح

افياتطمملاحملج مياهلاحمغسلاالاحمحسح الأحلاحمحةقلل افقماقلملح:ا
ما يالاتةمملم ارمممماحممملج ميابمملمكةبمياكحمملارمممماحمممممميا ممم احمحلحفمم  اا1

افترمممهابلمكةبمياممملا   اأنهاحياحمحغسلل افلمحسحام مابحرملم.ا
حمححسمملحافممياحممملأمانممةلا نمم السمم ه الحممملج يابامم فاذمممأ افمحمملااما1

اأنبهابلمحغسلال .ا
ماأنمحممملاحةلامممتليام ابمممثامكلنمحممملاملطمممةابمحممملا  ممم احألل اباممم فاا3
احملأم.ا
 ـ أدلة المذاب الثاني:  2

حسممتملاأ ممرلااهممذحاحمحممذهاا  مم اقمملمم ابلجمملااحالكتفممل ابلمحسممحافمميا
امسناالحمحةقلل.اتطمملاحملج ميابةممااحياحمكتلاالح

فلة سللللوا وجلللوهكا وأ للل  كا إقلللى اقمرافللل   ))ف قلممممهاتةممملم :ااــــ أمـــا الكتـــاب،
 اقمململح:السمملح اقلئمم ابجمملاحممم  األا2((وامسللكوا برؤووللكا وأدجلكللا إقللى اقكعبللهن

حممملا  ممم ا بفترمممملاهممميا  ممم اكممملارمممللا طممماا  ممم احممممل لم ا حممملا  ممم احم فممم الحر
                                                                                                                                        

ماللحهاحمتلحذيافياكتلااحم ل ا يالسللال ابلااحلاجل افياكلحه ااحبلمغااحالستننل ام  لئ اا1
 الحبياحلجهافياكتلاا113 الحمنسلئيافياكتلااحمطملل  ابلااحألحلابتا ملاحأل لبعالق ا212لق ا

ا221حمطملل الاسننال ابلااتا ملاحأل لبعالق ا
ا6ماسلل احمحلئم :اا2
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لابمياحمحةطلفالحمحةطلفاحمحلاع االامجلمالملاذمأ األنهاالامجلماأيا رل
اا1   هابقا ااحبتمأ .

ركيا ياحبيا بلمالاميالا نمحملاأنمهاكمليا قملل:ا نحملاهحملالسم تليا
اا2لحسرتلي ال نهاأيالاأحلابلمحسحال ةب احمنلما الاحمغسل.

للليا ياأنمالايالا نهاأنهاب غهاأياحمرجلقااطاافقلل:اأحملالا
حممممملج مي افقممممللاأنممممم:ا ممممم الالكممممذااتةمممملم ابغسمممملاحملجممممهالحممممممممياللسمممملا
اا3حمرجلق الت اآ ااحملال القلأهلابلمجل.

فملتلياحمللحمتليات بتلياأيامف انألج ك اناحةطلفا  م احممل لماالا  م ا
احملجله.ا

ا افحرلممثاحنمل:اـ وأما السنة
ما ميالفل مماابميالحفممعاأنمهاسمحعالسممللالا م  الا   ممهالسم  ا قمملل:اا1

 اأرمك ارت ا سمب احملامل اكحملاأحملهالاتةملم اف غسملالجممها)أنملاالاتت ا  
اا4ليم هال حسحالأسهاللج  ها م احمكةبمي(.

ما يا  يالايالا نهاقلل:انكن األ ابلطياحمقممحمياأرم ابلمحسمحاا1
ا5رت الأم السللالا   الا   هالس  ا حسحا لهلهحلن.

                                                           
ا1/301ر  :اماحمحا1
ا1/212ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا2
ا1/212ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا3
ماحمرممثاأالجهاأبلامحلمافياكتلااحم    ابلاا   احياالا ق  ا  بهافياحملكل الحمسجلمالق اا4

ا1193 الللحهاحممحلحيافياكتلااحم    ابلاافياحمذياالامت احملكل الحمسجلمالق ا230
ا.699 الأرحمافياحسنمهابلق ا120فياكتلااحمطملل  ابلااكمااحمحسحالق اماللحهاأبلامحلماا5



 . جامعة الحاج لخضرـ باتنةالمدخل لدراسة الفقه المقارن بين المذاهب، أد بوبشيش صالح
 

 
 
 
 
 
 
 

113  

منبميا م  الا   مهامال ياحبيا بلمالاميالا نمحملاقملل:انتلامةاحا3
لسم   الذكمملاحمرمممث الف ممه:ا م اأاممذاحممل اكمااحممياحمل افمملشا  م اقمح ممهالهمملا

اا1حنتةلن.
ا2 افقماقلملح:ـ وأما المعقول

ماحملج ياتسقطليافياحمت ح اكحلا سق احملأماف ه افكليارح محملا  م اا1
احلا سقطليابسقلطهالي بتلياب بلتهاألم احيارح محلا   احلالام بتلياب بلته.

ماحملج ياحذكللتلياحعاحملأم افكليارح محلا   احملاذكلتملاحةمهاألمم اا1
احيارح محلا   احلام اتذكلحاحةه.ا

ماحملأماطلفالحملج ياطلف افكلياق لماحمطملفا  م احمطملفاألمم اا3
احياق لماحمطلفا   احملس .ا

ماحمحسحا   احمافمياجلئم افكلياتةل  احمحسحا ياحمحسحاألم احياا2
ا ياحمغسل.اتةل  احمحسحا

مامحمملاجمملماحمحسممحا  مم اسمملتلام مملج مياكمملمافمياحمم   الممم امجممما  مم اا3
سممملتلاملياحملجمممهالحممممذلح مي املا  ممم اأياأحممملاحمممملج مياأامممااحمممياأحممملاحملجمممها

الحمذلح مي افسذحاكلياحألحلاكذمأ اف  ما الاحمحسحالالبم.ا
 ـ أدلة المذاب الثال :  7

احستملاأ رلبهابلمكتلاالحمسنا.ا

                                                           
ا112ماأالجهاأبلامحلمافياكتلااحمطملل  ابلااحملال احلتميابلق اا1
ا1/212 احمحجحل انلحاحمحمذا:1/301ماحن لاحمحر  :ا2
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 ح ابكلاحياا((وامسكوا برؤووكا وأدجلكا)) اف قلمهاتةلم ا:اتابـ أما الك
حمقلح تمياا ذاأيامالمااكلاحنمحلا   ا لهلهلا   احمسلح  الأنهام سم ا رممحهحلا

اأملاحياحم لن اا   ا لهلهل.ا
 افقممماحسممتمملحابكمم احمنممل مياحممياأرلممممثاحملسممللا مم  الاـــ وأمــا الســنة

اأرلممثاحمحسحا ح ابك ممحل.ا   هالس   الهحلاأرلممثاحمغسلالا
كحلاحستمملحابرممثاحس  :ا)ليلامح قملااحمياحمنملل(اللجمهاحالسمتماللاأيا
حمل مماتة  اف هابتلأاحمتةح  االا   انل احمطملل  ابلاسك ا   انل مل الذمأا

اا1ممملا   اجلحمهل.
 ثالثا: مناقشة األدلة

 ـ مناقشة أدلة المذاب األول: 1
حمغسملابلآل ما ابمةياهمذحاحالسمتماللالمملا مر حامانملقشاحسمتماللاحملجبيا

مغل ممل األنممهام ممم ا طمماامفمم األج كمم ا  مم امفمم الجمملهك احمف مملابمممياحمحةطمملفا
ا2لحمحةطلفا   هابقا ااحبتمأ الأنهالملاجلئم.

 حكياح جلباا   اهذحابةياحم رلباالحمتلبةميالحألئحااحم ذمياحستمملحاحيا
 رممتلابك حممم ال بممللحتم افممياحم غمما احآل مماابممذمأاهمم اهممياكبممللاحم غممليمياحم ممذميا

فكممماا قممللا ياهممذحاحمف مملاالامجمملم الممملاممم ا كممياجمملئمحامحمملاحسممتمملحاحممياحآل مماا
ابلجلااحمغسل.ا

مممممالنمممملقشاحالسممممتماللابلألرلممممممثابةنممممملا ةللاممممملاحمقمممملآي افمنبغممممياتلكممممملا
الحمتحسأابلآل ا.ا

                                                           
ا1/12مابمح ااحمحجتمم:اا1
ا1/212 احمحجحل انلحاحمحمذا:ا1/301ماأن ل:احمحر  :اا2
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نح لاهياتبمياليلما   هابةياحألرلممثاحآلحل ابلمغسلاالاتةللاملاحآل ا الحر
حةن احآل اابةياحمحلحماحنملاحمغسلاالاحمحسح الأياقلمهاتةلم انلألج كم انا طماا

ا   احمحغسلال االا   احمححسلح.ا
ماأياحالستماللابقلح  الحرم افياحآل ا الكذمأابةرلمممثاحمغسملامم ميا مم ا
لفممم احمةحممملابممملمقلح  احم لن مممااحمحتممملحتل  اللفممم احمةحممملابةرلمممممثاأامممل اجمممل  ا

لهذحابةكماحلا ذحاركحنلابجملحماحمحسمحا  م احمقممحمي ا ذاملتفمعا نمئمذابلمحسح ا
حمتةمملل ابمممياحمةحمملابمملمقلح تمي الامممياحمةحمملابلمرمممم مي اكحمملاممممللاحمتةمملل ا

اأ الابمياأرلممثاحمحسحا   احمافميالأرلممثالسلاحملج مي.ا
لحمجممملحاا نمممهاكحممملاقمممللاح حمممل احمنممملفةي:اأياحمةحممملابممملمقلح تمياألاحمةحممملا

مم ميامممم ميا مممم اتةممملل  اباممم فاحمةحممملابةرلمممممثاحمحسمممحا  ممم احمافمممميابلمرممم
الأرلممثالسلاحملج مي.ا

لذمأابةياحمةحلابقلح  احمجل البةرلممثاحسحاحمقمحمياللشا مللهلاتمملا
  مم ا ممم الجمملاالسمملابمملطياحمقمممحميا ال ممم الجمملااتا ممملاحأل مملبعال ممم ا

حسممحالقمملح  احمجمملالجمملاالسمم ملاللسمملاحمةقبممميالحمكةبمممي افمممياأياأرلممممثاحم
تةممملل اأرلمممممثا)ليممملامح قممملااحمممياحمنممملل( ال)ليممملام ةلحقممممااحمممياحمنممملل( الالا
 قمملل:اليمملاممحمملا الاللسمم محلالحجمما األياحمةممذحاا نحمملا كممليافممياتمملأاحملحجمما ا
فمممذهاحألرلممممثاحمحستف اممااحمتممياتبمممياقمملح  احمن ممااحممحممماا  مم السمملاحممملج ميا

حممحماا   احسرمحل ال   مهافم ابمماحميااتةلل احألرلممثاحمتياتبمياقلح  احمجل
تلج حا رم احمقلح تميا  م احألامل ابتملج حاأرمماحمرممم ميا  م احآلامل افمنملأا
رمم ليام يمحياقلح  احمجل:اأرمهحلارممثا  مي الف مهاأياحمنبميا م  الا   مها
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لس  احسحا  م ا ملهلاقمح مه ال لنممحملارمممثاحبميا بملم الف مهاأنمها م  الا
ا   ا مللاقمح هابلمحل .ا   هالس  الشا

أحلاحمرممثاحألللاف  ماححلام بتهاأهلاحمة  ال رتجليابهاملاحنفلم ارممثا
امممةفهاحمبامممللياللمممملهاحمممياحمرفمممل  افكمممماا رمممتلابمممهالهممملاحاممملماامحرلمممممثا

احم لهل ا   الجلااحمغسل.ا
أحمممملاحم مممملنيافرسممممياح سممممنلم الم بمممم اممممملاكمممملياحنفمممملمح المكممممياحألرلممممممثا

أ بمم احنممه افتةمممياحمةحمملابلألرلممممثاحمك مممل احم لبتمماالبلمتمملمياحمحالمفمماامممهاأك مملالا
احمةحلابقلح  احمن ااحممحماا   السلاحملج مي.ا

أحلا م اتةلل اأرلممثاحمحسحا   احمافمياحعاأرلممثالسلاحمملج مي ا
فممممسياحمافممممميارمممملئ يامل احمقمممممحمي افلمحسممممحا  ممحمممملاالا امممملمالسمممملاحمقمممممحميا

األنمحلالملهحل.ا
 لة المذاب الثاني:ـ مناقشة أد 2

ممممممانممممملقشاحسمممممتمالمم احمممممياحآل ممممماابةمممممم اجممممملحماحمةطممممماا  ممممم احمحغسممممملال ا
اا1بلال تلح ا   هاللمهاحيا ما األجه:

:اأياحم ممرلباالحمتمملبةميالحألئحممااحمحجتمممممياحمممذمياهمم اأ مملفاب غمماااألول
حمقلآياحستمملحاحياحآل اابلجلاالسلاحملج مي ال لرلحابلمةطاا   احملجهاالا

لحمملاركمميا ممياحبمميا بمملمالأنممماقممما بمم ا نمحمملاحملجممل ا ممياهممذحا  مم احممملأم ا
حمقمملل احممياأجمملاهممذحانقمملا بممماحممملرحيابممياأبمميامم مم ا جحممل احم ممرلباا  مم اأيا

احمفل افياحملج مياهلاحمغسلاالاحمحسح.ا

                                                           
ا210 ا1/219 ل:احمحجحل انلحاحمحمذا:اماأنا1
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:اأياحمجمملافمميامفمم األج كمم ا  مم احجممللل احمممل لم احممعاأياحمرق قممااالثــاني
أنممةللاك مممل  ا مم ا ياحمقمملآياقمممااهممياحمن مما الهممذحاحنمممللافمميامغممااحمةمملاالف ممه

ا((إنللن ألللةي علللهكا عللذاب  للو  أقللها))ملا   ممهافممياآ ممااأاممل اهممياقلمممهاتةمملم :ا
اف ف انأم حلناجلا   اجلحلامل احعاأيارق قتهاحمن اامكلنها فاام ةذحا.ا

:اأياقلح تياحمجملالحمن ماامتةملماليالحمسمناابمنم اللجرم احمغسملاالثال 
افتةمي.ا

لا   احسحاحماا الحمن ااحرحللا   احمغسملا:اأياحمجلاحرحلاالرابع
 ذحاممم ا كممياامما الهمملاحنقممللا ممياجحل ممااحممياحمة حممل احممنم اأبمملارلحممماحمغمحممميا

الحممحلحيالحمحلللميالحمقلاياأبلاحمطماالاآاللي.ا
:اأنممهامل بمم اأياحمحمملحمابلآل ممااحمحسممحامرحمملاحمحسممحا  مم احمغسمملاالخــامس

 ا  مم احمغسمملاكحمملانق ممهاجحل ممل اجحةمملابمممياحألمممماالحمقمملح تمي األياحمحسممحا ط مم
حممياأئحمممااحم غممااحمممنم اأبمملاميمممماحألن مملليالحبمممياقتمبمماالآامممللي القممللاأبممملا  ممميا

احمفللسي:احمةلااتسحياافمااحمغسلاحسرل.ا
امالنلقشاحستمالمم احياحمسناابحلام ي:ا

بلمنسباامرممثالفل اابيالحفعاقملا نهابةنها   امف احآل ا اف قللاف هاحلا
لنمممها رتحممملا طمممااحأللجممملا  ممم احمحغسممملال ال طفمممملا  ممم اقمممملافمممياحآل ممما امك

اا1حمححسلح.
الأحلارممثا  يافقمالماحالستماللاحنهاحيالجممي:ا

:اأنمممهاامممةمااامممةفهاحمبامممللياللمممملهاحمممياحمرفمممل  الركحممملحابةمممم ااألول
اا1حالرتجلقابهاملاحنفلم.

                                                           
ا1/211ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا1
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ياملا  ممم احسمممحاحمقممممحميافمممياحملامممل  ا الاحنمممهاالثـــاني :اهمممذحاحمرمممممثالحر
نهابمياأنهاكليافياحملال احمحتطل ابه افقممالل احبمياربملياللمملهالايالا 

 يا  يا)أنهاتلاةالحسمحالج  مهالقملل:الأمم السمللالا م  الا   مهالسم  ا
اا2فةلاكحلافة   الهذحالال احيام ا رمث(.
ا3لأحلارممثاأنمافقمانلقشاحياألجه:

مغسممل ا:اأياأنسمملاأنكمملا  مم احمرجمملقاكمملياحآل ممااتممملا  مم اتةممممياحاألول
لكليا ةتقماأياحمغسلا نحلا   الجلبهاحمياب ملياحمسمنا افمملاحلحفم ام رجملقافميا

احمغسلاحالماامهافياحممممل.ا
نحمملاأنكمملاحمقمملح   افكةنممهاممم ا كمميا ة مم اقمملح  االثــاني :اأنممهاممم امنكمملاحمغسمملالحر

حمن ا الهذحالملاححتنع الي يمهاأياأنسلانقلا مياحمنبميا م  الا   مهالسم  ا
اسل الكلياأنما غسلالج  هالهذحاحمتةليلاذكلهاحمبممقياللمله.احلاملا   احمغ
:املاتةذلاتةليلاكم  اأنمماكملياحملاتقمم احميافةملاحمنبميا م  الاالثال 

ا   هالس  القلمه الفةلاحم رلباالقلمم احقمحلا   ه.ا
ياكملياقمماللحها لأحلاقللاحبيا بلمافغملا ر حالالاهلاحةللفا نه الحر

اتلبهاحات فاحمفقمل اا الاأيا سنلمهااةما.احبياجليلابسسنلمهافياك
لحم ر حاحلانق هاحمقلس ابياس  اللملهاك ملاحياحمرفمل  اأنمهالاميالا

ا4 نهاكليا قلأابلمن اال قللابلمةطاا   احمحغسلال .
                                                                                                                                        

احمسلب ماحمح ملاا1
 الللحهاأرحمافيا130ماأالجهاحمنسلئيافياكتلااحمطملل  ابلاا فااحملال احيالملارمثالق اا2

ا330حسنمهاحياحسنما  ياكل الالجمهالق ا
ا1/210ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا3
ا1/211ماحمح ملانفسه:اا4
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نحملاحمحملحما لأحلاحمرممثاحممذياللحهافم ا سم  اأياحمحملحمابمهارق قمااحمحسمح الحر
  ممهاأنممهاأاممذاحممل اكممااحممياحممل افمملشا  مم ابممهاهمملاحمغسمملاحمافممما الحمممممملا 

اقمح ه الحمحسحا كليابلمب لاالابلملش.ا
  ا نها ب افيا ر حاحمبالليا ياحبيا بملماأنمهاتلامةافغسملالج  مه ا

اا1لقلل:اهكذحالأم السللالا   الا   هالس  امتلاة.
 ـ مناقشة أدلة المذاب الثال :  7

نلقنمم اأممممتم احممياقبمملاحامملمفمم ابكمملياحمةحمملابمملمقلح تمي الحمةحمملابكمم ا
حمنل مياحياأرلمممثاحملسمللا م  الا   مهالسم  اجملئمابملاهملاحملحجماا ذحامم ا
مم ما مم احمجحممعابممياحمحتنلقامممي الهنملاأم ا ممم احمجحمعابمممياحمحتنلقامميافلجمماا

احمتلج ح.ا
:ان نمممهاقمممماممممملا  ممم الأحمملاحمرمممممثاحممممذياللحهاحسممم   القمممللا نمممهاحبممميالنمممم

حمحذهااحم لمثن افسنهافياحمرق قمااالاممملا   مه األياحمحملحمابلمحسمحافمياحمرمممثا
بلتفل احمفليقمياحمغسلاحمافما الم ماحمحسحاحمحق ملمااألياهمذحاحألامملا كتفم ا
ف ممممهابحسممممحا مممملهلاحمقمممممحمي الالامجمممماا  مممم احمحلسممممحا نممممماحمقمممملئ ميابلمحسممممحاأ ا

هممذحاحمرممممثامممملا  مم الجمملااحسممحاألالسمملاحمتامممملاحسممحاحأل قمملاابلمحممل  الا
احأل قلاابلمحل  افلمحلحمابلمحسحافياهذحاحمرممثاحمغسلاحمافمااقطةل.ا

 الترجيح: 
بةماأيا مل امنلاأممااحمحذحهاالحنلقنمتمل ا حكننملاحمتملج حابنمل ا  م احملا

ام ي:ا

                                                           
احمسلب ماحمح ملاا1
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أياحالات فابمياحمفقمل افياهذهاحمحسةمااجمل انتمجمااحامت فم افمياقملح  ا
نلألج كممم اناجممملحالن مممبل الحمجممملاأقممملاالأ مممملافممممملا  ممم احسمممحاحمقممممحمي احآل ممماا

لحمن مماامممملا  ممم السمملاحمقممممحميالهمملا ممملهل الحألرلممممثاللم ابلالرتحممملمميا
ك ممحل افلالرتحلال ا ذحا   ا البكلاحرتحمللاحنمملاأامذاأن مللهالحلجرمله المحملا

منمحمملالجممااكمملياحمجحممعابمممياحالرتحمملمميالحمةحمملابمحمملاحتةممذلامحكمملياحمتةمملل اب
اتلج حاأرمهحلا   احآلال.ا

ياكلياأ ملاحالرتحلمميام ميا م الما لمحلاكلياحألاذابلالرتحللاحألللالحر
طلحئممااحممياحألرلممممثاحم ممر رااحمحبمنمماام، مما الحمتممياحسممتحلا  مممملالسممللالا
 مم  الا  مم  السمم  ا ممم الفلتممه الممم ا كممياهنمملأاتةليمملاحقبممللاممممذحاحممملم.الكممليا

لاحم مملنياممم ميا ممم الماأرلممممثاق م مماام سمم اهمميافممياحمقممل اح مملاحألاممذابلالرتحممل
حألرلمممثاحأللممم احمحةللاممااممممل الكمملياممممذحاحممملماتةليمملاحقبمملل اف مم امبمم اأحلحنمملا
 الاتلج حاحمحذهااحألللاحمقلئلابةيالسملاحمملج ميافمل احميافملل احملامل  ا

الالامجلئاحمحسحا  ممحلالهلا لهلاحآل ااأ ال.ا
لاألاحالرتحمممللاحألللا  ممم احمحسمممحا  ممم احمافممممميال رحممملاحمحةنممم احأل مممم

نحأللجلاالبسل احمافلفنااألياحأللجملاقسمحلياالبسمل احمافملفالنرلهمل اللمملا
البسلتملافلالرتحللاحألللاحأل ملام قس احأللل الحالرتحمللاحم ملنياحم ملهلام قسم ا
حم مملني افتجةمملاأرلممممثاحمحسممحا  مم احمافمممياب لنمملام رتحممللاحألللابميمملم اقمممم ا

همملاكممملياحمممملج مياالبسمممتياحمافممممي الهمممذحاحمقممممماأامممذاحممميافة مممها ممم  الا   مممهالا
الس  .
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 الموضـوع الثالـث

 القــراءة خلف اإلمـــام

ا
 أوال: صورة المسألة ومذااب العلماء

حتفممم احمفقممممل ا  ممم اأياح حمممل االا رحممملا مممياحمحمممةحل انممممئلاحممميافممملحئ ا
ا   ااحذحها:احم   احل محاحمقلح   افسنم احات فلحافمملا   ا

:اتسممق احمقمملح  ا ممياحمحممةحل اسمملح اكلنمم احم مم  اسممليااأ االمــذاب األول
جمليمما الممملاقمملأاكمملهاترليحممل اقممللاحمسلاسممي:اتفسممما مم تهافممياقممللا ممم احمميا
حم ممرلبا احممنم اميمممابمميا لبمم السممةماحبممياأبمميالقمملو الا ممم اهممذحاحممملأياذهمماا

اا1حمرنف ا.
 الملاأنها قملأاحمفلترماافقم ا ذحا:اتجااحمقلح  ا   احمحةحل المذاب الثاني

كلنمممم احم مممم  اجمليمممما الحمفلترمممماالحمسمممملل ا ذحاكلنمممم احم مممم  اسممممليا البممممهاقممممللا
اا2حمنلفة ا.

:ا قمملأاحمحممةحل احممعاح حممل اف حمملاأسمملاف ممهالالا قمملأاحةممهاف حمملاالمــذاب الثالــ 
جممملابممه الا م ممهاذهممااحمحلمك مماالحمرنلب ممااالممملاأياحمحلمك ممااقمململح:اتنمممااحمقمملح  ا

يام ا سحعاح حل .افيا احمسليا التكلهافياحمجملياالحر
لأحلاحمرنلب ا افقلملح:اتسياحمقلح  افياسكتل اح حل الفياحمرلال احمتياالا

اا3 سحعافمملاح حل ا حلا سلحلهاألامبةمه.

                                                           
ا1/132 ابمح ااحمحجتمم:1/113ماحمبمحئعام كلسلني:ا1
ا132/ا1 ابمح ااحمحجتمم:ا1/363ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا2
ا3/132 احمحر  :ا1/132مابمح ااحمحجتمم:اا3
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 ثانيا: أدلة المذااب 
 ـ أدلة المذاب األول:  1

احستملاحمرنف اا   احذهبم ابلمكتلاالحمسناالحمق لم.ا
وإ ا ةرئ اق رآن فلةوومعوا قله وأناللووا قعلكلا  )) افقلمهاتةلم :اما الكتابـ أ
 1. ((ترحمون

أالقاحمبممقيا ياح حل اأرحماقملل:اأجحمعاحمنملما  م اأياهمذهاحآل ماافميا
حم ممممم   الهممممممياتممممممةحلابلالسممممممتحل الح ن مممممل  الحالسممممممتحل اامممممملوابلمجمليمممممما ا

الح ن ل ا ة احمسلياالحمجمليا.ا
اامممممم اتنمممممملافمممممياحم ممممم  افممممملمةبل اكحممممملاقمممممللهال  ممممم افمممممل اأياهمممممذهاحآل ممممم

حأل ممملممليابةحمممل احم فممم االابا ممملواحمسمممبا الكممملياحقتاممم اذممممأاأيا كمممليا
حالستحل افلالاتلكمهارملح ااألياحآل مااجمل  ابط مااحالسمتحل الح ن مل ا  م ا
سبملاحمفل  امكيا حل احألرلمممثاحمتمياتمنوا  م احمقملح  اجة م امالممااحآل ماا

اتلجااحالمفتهاكلحهااحمترلي .ا ن ااحفمم ام لجلااحمذيا
ا اف حرلممثاحمتلم ا:ـ وأما السنة

ماحلاللياأياحمنبيا   الا   هالس  اقلل:ا)حمياكملياممها حمل افقملح  اا1
ا.افلمرممثا ل ا نحلاحمسلياالحمجمليا.2ح حل امهاقلح  (

ماحمملاللحهاأبمملارن فممااحممياأيالجمم اقمملأاا مماالسممللالا مم  الا   ممهاا1
ذمممأافممياحم ممملاألاحمة ممل افجةملالجمملاحممياأ ممرلااحمنبمميا مم  االسم  الكمملي

لا   ممهالسمم  امنممملها ممياحمقمملح  افممياحم مم   اف حمملاحن مملفاأقبمملا   ممهاحملجمملا
                                                           

ا102ماسلل احأل لحف:اا1
 الللحها220فةن تلحالق ااماأالجهاحبياحلجهافياكتلاا قلحااحم   الحمسناافممل ابلاا ذحاقلأاح حل ا2

ا12116أرحمافياحسنمهاحياحسنماجلبلالايالا نهابلق ا
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لقملل:اأتنمملنيا ممياحمقملح  اا مماالسمللالا مم  الا   مهالسمم   افتنلم ملارتمم ا
ذكمممملاذمممممأام نبمممميا مممم  الا   ممممهالسمممم  افقمممملل:ا)حمممميا مممم  اا مممماا حممممل ا...(ا

اا1رممث.حم
ذحاتقممللاحمنممميا فمممذهاحمق ممااتممملا  مم احنممعاحمقمملح  افممياحم مم  احمسممليا الحر

افياحمسلياافحيابلااألم اأيامتقللافياحمجمليا.ا
لهممذحاحمرممممثاقمممالفةممها مممماحممياحمحرممم ميابطممل ا ممر را الللحهاأرحممما

ا ياجلبلابسسنلماقللاف ه:ا سنلما ر حاحت ل الجلمهاك م ا قل .
يار ميا)أياحمنبيا   الا   هالس  ا   اماحلالليا يا حلحيابا3

حم ملافجةلالجلا قلأاا فهاسبحاحس الاأاحأل   اف حلاحن لفاقملل:اأ كم اقملأ ا
 ا2ألاأ كممم احمقمممللئ؟افقمممللاحملجمممل:اأنمممل افقممملل:امقمممما ننممم اأيابةامممك االمجنمممممل(

لحةن االمجنمملانلم نممل الهذحاحمك  امملا   ا نكللاحمقلح  افميا م  اسمليا ا
احمجمليااألم .اففيا

ماحلالليا ياأبياهليل اأيالسللالا   الا   هالس  اقملل:ا) نحملاا2
ذحاقلأافةن تلح(. اا3جةلاح حل امم ت ابهافسذحاكبللحافكبللحالحر

ــ وأمــا القيــاس  افقمململح:اممملالجبمم احمقمملح  ا  مم احمحممةحل امحمملاسممقط ا ممياـ
احمحسبل اكسلئلاحأللكلي.ا

                                                           
اماللحهاأبلارن فاالأرحما1
ماللحهاحس  افياكتلااحم    ابلاانمياحمحةحل ا ياجملهابلمقلح  اا اا حلحه الأالجهاأرحمافياا2

ا19111حسنمهابلق ا
ذحاقلئاحمقلآيافلستحةلحامهالق اماللحهاحمنسلئيافياكتلااحالفتتلحابلااتةليلاقلمها ا3  ا911مالجلالحر

ا الق  اقةلم ا   ياحي ابلااح حل  افياكتلااحم     امحلم افياكتلاا قلحاا311لأبل الحبياحلجه  
ا2332 الأرحمافياحسنمهالق ا232حم   الحمسناافمملابلاا ذحاقلأاح حل افةن تلحالق ا
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 احمحسممبل افممياركمم احمسممقلبافتكممليالممملافقلسمملحاقمملح  احمحمم ت ا  مم اقمملح 
اا1حنلل ا الحالنتغللابغملاحمحنلل احكلله.

ااـ أدلة الذاب الثاني: 2
احستملاحمنلفة اابةممااحياحمكتلاالحمسناالحمق لم.ا

لهمملا ممل افممياا2(( ..افلللةةرءوا مللة تهسللر م لله)) اف قلمممهاتةمملم :اـــ أمــا الكتــاب
ا.الجلااحمقلح  ا   اكلاح لاحةحلحلاكلياأ المله

 ا3لي يمممهاقلمممها مم  الا   ممهالسمم  :ان)الا مم  امحممياممم ا قمملأابممة احمقمملآي(
للممملهاحممياحألرلممممثاحمقلامم اابفلامم ااحمقمملح   الهمميالحلم ا  مم ا مم غااحمةحممل  ا
لالا  ممحاحمةمممللا ممياحقتامم احمةممل ا الام ممللف الممم ما حممااحمملا  مم حامممذمأا

افبقم احمقلح  افلالا   احمكل.ا
الحاحنملابلألرلممثاحمتلم ا:افقماحستمماـ وأما السنة،

ماحمملالليا مميا بمملم ابممياحم مملح الامميالا نممهاقمملل:ا) مم  السممللاا1
لا   الا   هالس  احم بحاف ق  ا   هاحمقلح  اف حلافل اقلل:امة كم اتقمل ليا
للح ا حلحك  اق نل:انة اهمذحا ملالسمللال اقملل:االاتفة ملحا الابفلترمااحمكتملاافسنمها

ا4 قلأابمل(.الا   امحيام ا

                                                           
ا16ماحقللنااحمحذحهاافياحمفقهام نماميان تل الحمسل م:اا1
ا10ماسلل احمحمحل:اا2
ماللحهاحمبالليافياكتلااحآلذحي ابلاالجلااحمقلح  امإلحل الحمحةحل افياحم  لح اك مل الحس  افياا3

اكتلااحم    ابلاالجلااقلح  احمفلتراافياكلالكةا الحم ف امه.
اا4 احمكتلاالق  ابفلترا افيا  ته احمقلح   اتلأ ابلااحي افياكتلااحم     امحلم اأبل اللحه  ا120م

 القلل:ارممثارسي ا126لحمتلحذيافياكتلااحم    ابلااحلاجل افياحمقلح  اا ااح حل ابلق ا
ا11612لأالجهاأرحمافياحمحسنماتر الق ا
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ماحلالليا ياأبياهليل الايالا نهاأياحمنبيا   الا   مهالسم  اا1
قملل:ا)حميا مم  ا م  امم ا قمملأافممملابمة احمقمملآيافمميااممحق(.افقممملاألبمياهليممل :ا

اا1لأنلانكلياللح اح حل  افقلل:احقلأابملافيانفسأ.
 افمممذحياحمرمممم لياللملهحمملاححمملافممياحةنلهحمملا ممليرليافمميافلامم ااحمقمملح 

ا   احمحةحل .ا
 افقممململح:ا ياحمقمملح  الكممميافمم اتسمممق ا ممياحمحمممةحل اكسممملئلاـــ وأمـــا القيـــاس

احأللكلي.ا
 ـ أدلة المذاب الثال :  7

حسممتملاحمحلمك مماالحمرنلب مماا  مم ا ممم الجمملااحمقمملح  افمميارمم احمحممةحل ابحمملا
حسممتملابممهاحمرنف مما القمململح:ا يالل ممااحمملاتممملا   ممها ممم احملجمملااالاحمنممميا نممملا

ايام ترلي .احمحقتا
اكحلاحستمملحابةابللاأال اأهحمل:ا

ممماحمملالليا ممياأبممياحمممملمح  اقمملل:ا)سممئلالسممللالا مم  الا   ممهالسمم  ا
أفياكلا   اقلح  ؟افقلل:انة  افقللالجلاحياحألن لل:الجب اهذه افقمللامميا

ا.2لسللالالكن اأقلااحمقل ا م ه:احلاأل اح حل ا ذحاأ احمقل ا الاقماكفله (
لليا مياجملبلالاميالا مياحمنبميا م  الا   مهالسم  اأنمهاقملل:ااماحمل

اا1)حيا   ا   االا قلأافمملابة احمقلحيافمياامح ا الاأيا كلياللح اح حل (.
                                                           

اكتلااا1 افي الحمتلحذي الكةا  اكل افي احمفلترا اقلح   الجلا ابلا احم     اكتلا افي احس   اللحه م
 الحمنسلئيافياكتلااحالفتتلح ابلااتلأا122حم    ابلااحلاجل افياتلأاحمقلح  اا ااح حل الق ا

ا.299قلح  افلترااحمكتلاالق ا
اأالجهاحمنسلئيافياكتلااحالفتتلح ابلااحكتفل احمحةحل ابقلح  اح حل الق اا2  الحبياحلجهافيا912م

ا16132 الأرحمافياحسنمهابلق ا23كتلاا قلحااحم   الحمسناافممل ابلااحمقلح  اا ااح حل الق ا
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الحمرمم ليا لهلحياأ الافيا م احملجلا.ا
ماحممملالل احلممممأا مممياأبمممياهليمممل اأيالسمممللالا ممم  الا   مممهالسممم  اا3

لمقلح   افقلل:اهلاقلأاأرماحنك اآنفل؟افقمللالجمل:احن لفاحيا   اجملافمملاب
نة ا لالسللال اقلل:افسنياأقلل:احلمياأنلم احمقلآي افلنتم احمنلما ياحمقملح  ا
ف حلامجملاف هاحمياحم م لح ابملمقلح  ارممياسمحةلحاذممأاحميالسمللالا م  الا

اا2   هالس  (.
لالسممممتحل افمممممذحاحمرممممممثاهمممملاحسممممتنماحمحلمك مممماافممممياتا   ممممم امححمممملاب

لح ن مممل ابلم ممم  احمجمليممماافقممم  الهممملا مممليحافمممياكلحهمممااحمقممملح  ام حممم ت افممميا
ا   احمجمل.ا

لحسمممتمملحا  ممم احسمممتربلااحمقممملح  افممميا ممم  احمسممملابقمممللاحمنبممميا ممم  الا
ذاحاأسلل ابقلح تيافلقل لح(. ا3   هالس  :ا)لحر

نحملامم ا رحملاحمحلمك ممااحألحملافمياهمذحاحمرممممثا  م احملجملااجحةملابمنممه الحر
الامياحألممااحمقلا اابةم احملجلا.ا

أحمملاحمرنلب مما؟افتحسممكلحابحمملاتحسممأابممهاحمحلمك مماافممياحالسممتربلاارلمممااحمسمملا
لأمرقممملحابمممملاحممملافمممياحةنلهممملاحممميارممملال ا مممم احمسمممحل امبةمممماألاآلفمممااألاسمممكل ا
ح حمممل .اقممململح:األنمممهافممميات مممأاحألرممملحلاك مممملالمممملاسممملحعام قممملح  افممم ا ر ممملاممممها

امسليا.احق لماحمسحل افةنبهاح
                                                                                                                                        

ا  ماللحهاحسا1
 الحمنسلئيافيا122ماللحهاحمتلحذيافياكتلااحم    ابلااحلاجل افياتلأاحمقلح  اا ااح حل الق اا2

 الأبلامحلمافياكتلااحم    ا910كتلااحالفتتلح ابلااتلأاحمقلح  اا ااح حل اف حلامجملاف هالق ا
ا.129 الحلمأافياحمحلطةافياكتلااحمنمح ام    الق ا203بلاا ذحاجملاح حل الق ا

اماللحهاحممحلقطنيالحمتلحذيا3
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 ثالثا: مناقشة األدلة
 ـ مناقشة أدلة المذاب األول:  1

ممممانممملقشامممممم م احمممياحمكتممملاابةنمممهامممم ماحمحق ممملماحمممياحألحممملابلالسمممتحل ا
لح ن ل احمنميا مياحمقملح  احملحجبماافمياحم م   ابملاحمحق ملماأالا نمتغ لحابحملا

ممقميامملا   اح  لح ا ياحمقلآيا نماقلح ته امملا   هاحملاجمل افمياسمنياحمب
 ياأبياهليل الحةلل ااأنمحلاقلال:اكملياحمنملمامتك حمليافمياحم م  افنممم اهمذها
حآل مما.الالنممأاأياحألحمملابلسممتحل احمقمملآيالح ن ممل امممها نحمملامتجممهامحممياممم ا كمميا
حنتغ ابلمقلآياقلح  الحستحل ل افلآل ااالاتحنعاحمقلح  ااألياحمقللئالمملاحةمل ا

 ملهلاأنمملافمياحمجمليماااألياحق ملمارت ا قللامه:احستحعالأن  .ا  م اأياحم
احالستحل االامترق ا الافممل.ا

لأحلاقللاحمرنف ا:اأياحمحط لاابملاأحلحياحالستحل الهملااملوابلمجمليماا
لح ن ل الهلا نحلاحمسليا افملاقللامنبلا مياحممذل احمةلامي افمسياح ن مل ا

تمبلهام ماهلاحجلماحمسكل ابلاحمسكل احمةحم ابق ماح رلطاابكلاحلا سحعام
التفمحه.ا

وإ ا  ))قللاحبيارم :انلتحل اهذهاحآل ماارجماا  ممم ااأليالاتةملم اقملل:ا
ةرئ اق رآن فلةوومعوا قه وأنالووا قعلكا ترحمون وا كر دبك فن نفسك تضرعة ولهفم  

.اقلل:افسذحاكلياأللا1((وإون اقجطر من اق ول بةق  و واآليةل والتكن من اق ةفللهن
ياكمملياآالهمملاممم مافممياحم مم  افةلمممملاحآل مماافممياحم مم  افآالهمملا فممياحم مم   الحر

اا2م مافياحم    الم مافمملا الاحألحلابلمذكلاسلحالتلأاحمجملافق ن.

                                                           
ا102ماسلل احأل لحف:اا1
ا3/139ماأن ل:احمحر  :اا2
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امالنلقن اأممتم احياحمسنااحيالجممي:ا
اماكحمملااألول :ا ممم احمتسمم   اب ممرتمل ال  مم افممل احمتسمم   اب ممرتملافسنمممل

اا  م المملاحمفلترمااجحةملابممياقللاحمنلفة اامابلألرلممثاحمحلجبماام قملح  احرحلمم
احألممااحمح بتاام قلح  الحمنلف ااممل.ا

:اكلنملاالاتملا   اأك لاحيا م الجلااحمقلح   الهمذحاالا سمت م اوالثاني
احمقللابكلحهمتملاترليحل.ا

 مممم ا ياق مممملماحأللممممم احمممممذياذكممممللهافممممياحمرمممممم مياحم مممملنيالحم لمممممثالممممملا
نممم ا ممياحمجممملابمملمقلح  اا ممااا ممر ح األياحمنبمميا مم  الا   ممهالسمم  ا نحممل

ح حل ااألياحمجملابمملاهملاحممذيا رقم احمحالمجماالحمحنلم ما.الالام مم احميا نكمللا
احمجملابلمقلح  ا نكللاحمقلح  .ا

بطلممه املامرهاأياسمقلبا مالنلقشاممم م احياحمق لمابلال تلح ا   مهالحر
  ممحااحمقمملح  ا ممياحمحسممبل امفمملح احر مممل الهممذحالممملاحترقمم افممياحمحممةحل  افمم 

اق لماحمحسبل ا   احمحةحل افياسقلباحمقلح  .ا
 ـ مناقشة أدلة المذاب الثاني:  2

ممماأجممماا ممنم افممياحمةحلحممل احممياحمكتمملاالحمسممناابةنممملاحا ل مماابغممملا
حمحةحل اجحةلابممياحألمممااالسم حلالقمماا  م احمياقبملابلمحسمبل احتفلقمل.ا  م ا

أقممل اقمملح  اح حممل احممعااأيا مم  احمحممةحل ام سمم االم مماا ممياحمقمملح  ااألياحمنمملل 
ن لتهاحقل اقلح  احمحةحل .ا احستحل احمحةحل الحر

مالأجماا يارممثا بلم ابياحم لح ابةنهاالا رتلابه.اقللاحبمياقمححما:ا
نمممم اممممللهالمممملاحرحمممماحبممميا سمممرل النممملفعابمممياحرحممملمابمممياحملا مممع الحبممميا سمممرل ا
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تممهان مميناالاحمممم النمملفعاأمنم ارمملالاحنممه.الحمقل مم اأياحمحممممما ذحاقممللافمياللحم
اا1 رتلابها نماحمحرم مين.

مال يارممثاأبياهليل ابةنهاحرحللا   الملاحمحةحل اكحلاجل اح ملرلا
بمهافميارمممثاجمملبلا الاأيا كملياللح اح حمل  اأحمملاقمللاأبمياهليممل :احقملأابمملافمميا
نفسأ افملاالامتةم اأيا كلياقملالام  مرلبي الهملامم مابرجماا ذحاكملياحقلبملا

احألابللاحم ر را.ا
مالنلقشاممم م احياحمق ملمابمةياحالسمتحل اقمل ابملمنواحقمل احمقملح   افكمليا

احمق لمافياحقلب ااحمنو الحمقل م :اأياحمق لمامبطلارللالجلماحمنو.
 ـ مناقشة أدلة المذاب الثال : 7

ماححلاسب اتبميامنلاأياأ رلااهذحاحمحذهااله احمحلمك االحمرنلب اان لحا
االمحماحمرنلب ماافمياحمجمليماا ذحامم ا سمحعاح حمل ا   احسمتربلااحمقملح  افمياحمسملي

تنممااحمقمملح  .الممملاأياحاملمفمم احممياأ ممرلااحمحممذحهااحألامل اتنممللملحاأممممتم اما
امابلمحنلقنمما افقمململحا ممياحآل مما:ا  مم افممل اأنممملا لهممياحآل مماالرممممثاأبممياهليممل 
نمممم افمممياقممملح  احم ممم   افمممميا ممملهل افممميالجممملااحالسمممتحل افمممياحمجمليممماالهممملا

حمقممللابلسممتربلااحمقمملح  احط قممل ال   ممهام ممم احمرنلب ممااحملجممل ا حمملاذهبمملحامنمملفيا
ا م ه.ا

امالهمملاممممملاحمحلمك ممااماأنممهااممةماامجملممماا مممالقمململحا مميارممممثاأبممياهليممل 
أرماللحته الهلاحبياأك حا اقللاحمبممقي:انحبياأك حااحجممللامم ا رممثا الابممذحا

اا2حمرممثن.

                                                           
ا1/362ماحمحجحل انلحاحمحمذاام نللي:اا1
ا1/322ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا2
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 الترجيح:  
لأممممتم الحنلقنممتملاتبممميامنمملاأياحات ممااهممذهابةممما ممل احممذحهااحمفقمممل ا

حألمممممااحمممياكتممملاالسمممناالق ممملماتنللممممملاحال تممملح ا  ممم احممممملالتملاكحممملانمممح ملا
حمتاةماالحمت ر حالحمقبللالحملم الالبما نماحمتلج حاحياحلح ل احمذهااحمجحمعا
بممممممياحألممممممماالحر حمممممللاجح ةمممممملاالسممممم حلا ذحاتسممممملل افمممممياحمملجممممماالر ممممملابمنمممممملا

احمتةلل .ا
ممم اذمممأانقمملل:االنممأاأياحأل مملافممياحمقمملح  افممياحم مم  احملجمملاالمترق

  مم اكمملاح ممل الهمملاحمملاتقامميابممهاحمةحلحممل احممياكتمملاالسممنا افحممياحمكتمملاا
 الحمياحمسمنااقلممها م  الا   مهالسم  :انالافلقل لحاحلات سملاحنمهقلمهاتةلم :ا

ا   امحيام ا قلأابة احمقلآي( القلمه:ا)الا   ا الابفلترااحمكتلا(.ا
ذحاقمملئاحمقمملآيافلسممتحةلحامممهالأن ممتلحكحمملاأياآ مما:ا  مملهل افمميالجمملااالحر

حالسممتحل ا  مم احمحممةحل ا نممماجممملاحالحممل ابمملمقلح   القممماجممل اح يمممحاممممذحاحم مملهلا
ك ممملاحممياحألرلممممثاحنممملارممممثاأبممياهليممل  الامممذحاتاممواحمةحلحممل احمحلجبمماا

ا التبق افميارم ام قلح  ا   اكلاح لافمالقاحنملاحمحةحل افياحم   احمجملي
احمحةحل افياحمسلياا   اأ  ملالهلاحملجلا.ا

ل   هافسياحألرلممثاحمتياتحنعاحمقلح  اللح اح حل احط قملاكقلممها م  الا
   ممهالسمم  :ا)حمميا مم  اا مماا حممل افممسياقمملح  اح حممل امممهاقمملح  ( القلمممه:ان ذحاقمملأا

ل  امنبغمياأيافةن تلح( اللملهلاحياحألرلممثاحمتياتنمم ا مياحمقملح  اا مااحالحم
ترحمملا  مم احمنممميا ممياحمقمملح  افمميارلمممااحمجممملااألياحق مملماحمنمملل احممياجممملا

احالحل الحستحل احمحةحل االامتة احعاحمقلح  ا ا مملابه.ا
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أحلاحألرلممثاحمتياجل افمملاحمنميا ياحمقلح  افياحمسملياامالهمي:ارممم يا
امافلمحق ممملمابممملمنميافممممل ا حمنمممميا مممياأبمميارن فممما الرمممممثا حمملحيابممميار ممممي

احمجملالحمتنل ش الس ل احألرلممثام كماذمأ.ا
لحياهذحا  ملامنلالجرلياحمقللابلجلااحمقلح  ا   احمحمةحل افمياحمسملياا
لحممملاأمرممم ابمممملالرلحتمممملافمممياحمجمليمممااحمحسمممحل ا الهممملاحممملاحاتمممللهاجحل مممااحممميا

احمة حل اكلممهليالحبياحمحبللأالح حل احلمأافياقللامه الكذحاح حل اأرحم.ا
أللماحبمممياحمةلاممميا   مممااألجمممهامتممملج حاهمممذحاحمقمممللا نمممماتفسمممملهامقلممممهاالقمممم
ذحاقممملئاحمقممملحيافلسمممتحةلحاممممهالأن مممتلحتةممملم :ا  اقمممللا:احممممذيانلجرمممهالجممملاالحر

حمقلح  افمياح سملحلامةحمل احألابملل اأحملاحمجمملافم اسمبملا مم احمقملح  اف مهام   ماا
األجه:ا

ا:اأنها حلاأهلاحمحممنا.اأحداا
ذحاقمممملئاحمقمممملحيافلسممممتحةلحامممممها احمقمممملآي اقممممللاتةمممملم :ا:اأنممممهاركممممالثــــاني لحر

لقممما امممتهاحمسممناابرمممم مياأرمممهحلاارممممثا حمملحيابمميار ممميا)قممماالأن ممتلح
ذحاقلأافةن تلح(.ا ا  ح اأيابةاك االمجنممل( الحم لنيااقلمه:ا)لحر

:اأياحمقمملح  احممعاجممملاح حممل االاسممبملا ممممملافحتمم ا قمملأ؟افممسياقمممل:االثالــ 
 حل  اق نمل:احمسمكل االام مم اح حمل افكممااملكماافمل ا  م احملا قلأافياسكتااح

م مابفل االس حلالقمالجمنلالجملام قلح  احعاحمجمملالهمياقملح  احمق ماابلمتممبلا
الحمتفكمل اللاأ   .ا

 األصل الذ  تفرع عنه االختالف في اذه المسألة: 
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لحمتممياا ياحسممةمااقمملح  احمحمم ت احمميابمممياحمةممممماحممياحمحسمملئلاحمحات مماافممممل
حنبنممم ا  ممم احسمممةمااأ ممم  ااكلنممم احرممملااممم فابممممياحمة حمممل  الحامممحلنمل:اهممملا

اا1 نتلأاحمحةحل احعاح حل افياحم   اأمح الركحلاأ اال؟
ذهااحمنلفةيالاميالا نمها مم اأياكملاح ملا  م يامنفسمهالالانملكاا
نحمملاحةنممم احمقممممل ا بمممياح حمممل الحمحممةحل ابممملاكمملافممميا ممم  انفسممهاأمح الركحمممل الحر

بةاافمياأفةلممهاحم ملهل ام كملياأرملبافميا بةملماحم م  ا مياحمسمملالحمغف ما احمحتل
لالامتغممملاحممياأركممل احم مم  انممي ا الاحمملاملجممعا ممم احمحتلبةمما افسنممهاحمتممم ابن مماا
حالقتمممح احتلبةممااح حممل  اف مملاألحماحمتقممم األاحمتا ممااممم امجمممااألنممهامامملمااحملفممل ا

ابحلاحمتم اب .ا
حمحممممةحل اتلبةمممماام مممم  اح حممممل ا ممممرااالذهمممااأبمممملارن فمممماا ممممم اأيا مممم  

الفسلمحاالاأمح ال ح الهياكلمحنملجاافيااحيا   اح حل .ا
لححلامتفل ا ياهذحاحأل لابل الفاا مم احسمةمتنلاهمذه احملا ذحابملياكمليا
ح حل اجنبلاألاحرم لابةماحم    ام اتجمااح  ملم ا مياحمحمةحل ا نمماحمنملفةي.ا

م احالنملحقالتنميلارمثاح حل احنمماارمثال نماأبيارن فااتجاابنل ا   اقل 
احمحةحل .

                                                           
ا103 ا101ماتاليلاحمفلل ا   احأل للام منجلني:اا1
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 المـوضـوع الـــرابـع

 قصـــر الصـــالة فــي السفـــر
ا

 أوال: صورة المسألة وأقوال الفقهاء
حتفمممم احمفقمممممل ا  مممم اأيام حسمممملفلاأيا ق مممملاحم مممم  احملال  ممممااف  ممممم مملا

برممثاالكةتمي الحات فلحافيارك اذمأاحمق ملااهملاهملالحجماافميارم احمحسملفل
ياأت اكلن احملكةتلياحألاليليانلف ا؟اأ اأنهالا ااماملا الامجلمامهاح تحل  الحر

اف هاحمحسلفلابمياحمةحلابهال محه.ا
 م اأياركحهاحملجملااحمةمنميا  م احمحسملفل اقمللاحمبغملي:ااذاب الحنفية

ا.ا1نلهذحاقللاأك لاحمة حل ن
سم االفقممل القللاحماطلبيافياحةلم احمسني:انكلياحمذهااأك ملا  حمل احم

حألح ممللا  مم اأياحمق مملاهمملاحملحجمماافممياحمسممفل الهمملاقممللا  مميال حمملالحبمميا
اا2 بلم اللأيا حلابيا بماحمةميمالقتلم الحمرسي.

قممللاح حممل اأبمملارن فمما:انفممسيا مم  األاةمملالقةمممابةممماحممملكةتمياقممملاحمتنمممما
يام ا قةما  ر ا  تهااألياحمس  ام مابلحجاا نمهالتقعاحألاملتليانف  الحر

اا3هذحاحمقملابةماحملكةتمياف  تهابلط ان.
نحممملاهممملاوذاـــب جمهـــور الفقهـــاء   مممم اأياحمق ممملامممم مابلحجممماا منممملالحر

لا ا افلمحك ااحاملافميا سمقلباحمفمل ابمميا ميحمااح تحمل اللا مااحمق ملا
الملاأنم احات فلحافيارك اهذهاحملا ا.ا

                                                           
ا1/233 احمملاحمحاتلل:ا2/332ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا1
ا31حذحهاافياحمفقهام نماميان تل الحمسل م:اماحقللنااحما2
ا2/332ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا3
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ملقمم  ا:ا نممملاسممنااح كممم املجممااتلكممملا حمممحاح  مملم افممياحفقــال المالكيــة
اا1لسملحاسجلماحمسمل.

:ا ياحمق مملالا مماا  مم اسممبملاحمتامممملاالممملاوقــال الشــافعية والحنابلــة
أياحمق مملاأفامملاحممياح تحممل احط قمملا نممماحمرنلب مما الهمملاحمحنمممللاحممياحممذهاا

اا2حمنلفة ا.
 ثانيا: أدلة المذااب

 ـ أدلة المذاب األول:  1
برجممملاحمممياحسممتملاحمرنف ممماا  مم احمممذهبم افممميالجمملااحمق ممملافمممياحمسممفلا

احمسناالحمق لم.ا
ااافممم م احنملاحألرلممثاحمتلم ا:اـ أما السنة

ماح محتها   الا   هالس  ام ق ملافمياجح معاأسمفلله المم ا  محا نمها
.امملا   هاحلالليا مياحبميا حملاقملل:ا) مرب ا3أنهاأت احملال  اافياسفلاق 

لأبلابكلال حلااحمنبيا   الا   هالس  الكلياالامميمافياحمسفلا   الكةتمي
اا4ل  حلياكذمأالايالا نم (.

                                                           
ا1/169مابمح ااحمحجتمم:اا1
ا1/162 احمحغني:ا2/332ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا2
ا1/233 احمملاحمحاتلل:ا2/332ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا3
مل الأالجهاحس  افياكتلااماللحهاحمبالليافياكتلااحمجحةا ابلااحيام امتطل امبلاحم   القب ا4

ا   احمحسلفلييالق لهل ابلاا   احمحسلفلييالق لهل الحم ف امه.ا
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ممماحمملالليا مميا لئنممماالامميالا نممملاقلمممم :ا)فلامم احم مم  الكةتمممميا
ا.ا1لكةتميافةقل ا   احمسفلالميمافيا   احمرال(

اقللاحممهلي:اق  امةلل افحلابللا لئنااتت اقلل:انتةلم احلاتةللا  حلين.ا
هاقممملل:ان ممم  احمجحةممماامممماحممملالليا ممميا حممملابمممياحماطممملاالاممميالا نممم

لكةتليال   احمفطلالكةتمليال م  احألامر الكةتمليال م  احمسمفلالكةتمليا
اا2تحل الملاق لا   امسلياحرحما   الا   هالس  ن.

فقممماقمململح:ا يا مم  احمق مملا سممق افلاممملابمملكةتمياف مم ااـــ وأمــا القيــاس 
اا3مجمافمملاحمميلم اكلمجحةاالحم بح.

  ـ أدلة المذاب الثاني: 2
حسمممتملاجحممممللاحمفقممممل ا  ممم اأياحمق ممملامممم مابلحجممماابةمممممااحمممياحمكتممملاا

الحمسناالحمق لم.ا
وإ ا يربوا فن األدض فلللهس عللهكا ج لةح أن  )) اف قلمهاتةملم :اـ أما الكتاب

ا.ا4((ات الروا من اقال ة إن لفوا أن  فو كا اقذ ن كفروا
ياحمسمفل اللجهاحالستماللاأيالاتةلم انف احمجنلحا نم افمياحمق ملارمم

الهلاالامملا   اأك لاحياحجلمالفعاح   .ا
                                                           

الحمنسلئيافياا1 احمحسلفلييالق لهل  ابلاا    احمحسلفلييالق لهل  افياكتلاا    احس   اللحه م
ا ابلق  احم    ابلااكماافلا  احم     ابلاا   ا229كتلا احم     اكتلا افي امحلم الأبل  

ا.302 الحلمأافياكتلااحمنمح ام     ابلااق لاحم   افياحمسفلالق ا1031لق احمحسلفلا
 الحبياحلجهافياكتلاا قلحاا1203ماللحهاحمنسلئيافياكتلااحمجحةا ابلاا مما   احمجحةاالق اا2

ا الق  احمسفل افي احم    ابلااتق مل افممل  الحمسنا ابيا1032حم    ا حل احسنم األل افي الأرحم  
ا.122 نهالق احماطلاالايالا

ا2/339ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا3
ا101ماسلل احمنسل :اا4
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قلهس  ))قللاحمنلفةي:انلالا ستةحلاالاجنملحا الافمياحمحبملح اكقلممهاتةملم :ا
ال ج لةح عللهكا إن فل للوا  )) القلممهاتةملم :ا1((عللهكا ج لةح أن تبو لوا فضل  ملن دبكلا

 القلمممه:ا3((وال ج للةح علللهكا فهمللة عريللوا بلله مللن ل بللم اق سللةء)) القلمممها:ا2((اق سللةء
ا.ا5نا4((قهس علهكا ج ةحة أن تأكلوا جمهعة أو أشوةتة))

افقماحستمملحابلألرلممثاحمتلم ا:ااـ أما السنة 
ف م ما  م ك اماحملالليا ميا ة م ابمياأح مااقملل:اق م امةحملابمياحماطملاا

لقمماأحمياحمنملم ااجنلحاأياتق للحاحياحم   ا ياافت اأيا فتمنك احممذمياكفمللح
جب احنمه افسمةم السمللالا م  الا   مهالسم  ا مياذممأاقلل:ا جب اححلا 

ا.ا6فقلل:ا) مقاات م الابملا   ك افلقب لحا مقته(
افلمتةبملا ياحمق لابةنها مقاامملا   احكلياحملا ااف ه.ا

مماحمملاجممل افممياحم ممر حاأياحم ممرلبااكمملنلحا سمملفللياحممعالسممللالا مم  ا
لحمممنم احم ممملئ الحمممنم احمحفطممملاالاالا   مممهالسممم  افحمممنم احمقل ممملالحمممنم احمحمممت  

                                                           
ا192ماسلل احمبقل :اا1
ا136ماسلل احمبقل :اا2
ا133ماسلل احمبقل :اا3
ا61ماسلل احمنلل:اا4
ا2/339ماأن ل:احمحجحل انلحاحمحمذا:اا5
ابا6 الق لهل  احمحسلفليي ا    اكتلا افي احس   افةالجه احمباللي  ا ال احمجحل ا اللحه ا   ام لا

الق ا احمنسل  ابلاالحياسلل  احمقلآيا يالسللال  الحمتلحذيافياكتلااتفسمل حمحسلفلييالق لهل 
 الأبلامحلمافياكتلااحم    ابلاا1216 الحمنسلئيافياكتلااتق ملاحم   افياحمسفلالق ا1960

حم   افيا الحبياحلجهافياكتلاا قلحااحم   الحمسناافممل ابلااتق ملا1012   احمحسلفلالق ا
ا.1033حمسفلالق ا
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 ةممممماابةاممممم ا  مممم ابةمممم .الهممممذحا ممممليحافمممميامالمتممممها  مممم اأياحمق مممملاممممم ما
ابلحجا.ا

ماحلالليا ميا لئنماالاميالا نمملاقلمم :االجم احمعاحمنبميا م  الا
   هالس  افيا حل الحاليافةفطلال ح الق لالأتحح  افق  :ابةبيالأحميا

ا1ن ا لا لئناالحلا لاا  ي(.أفطل ال ح  الق ل الأتحح  افقلل:ا)أرس
ممماحمملالليا مميا بممماحممملرحيابمميامميممماقمملل:ان مم  ابنمملا  حممليابحنمم األاممعا
لكةممل افقممملاذمممأامةبمممالابممياحسممةلمافلسممتلجعا مم اقمملل:ا مم م احممعالسممللالا
 مم  الا   ممهالسمم  ابحنمم الكةتممميا مم ا مم م احممعاأبمميابكمملابحنمم الكةتممميا مم ا

ا.2ألاعالكةل الكةتلياحتقب تلينا  م احعا حلابحن الكةتمياف م ار ياحي
اقلملح:الملاكلياحمق لالحجبلامحلالحفقلها   اتلكه.اا

افحيالجممي:ااـ وأما القياس 
:اأياحمة حل اأجحةلحا   ا رااحقتمح احمحسلفلابلمحق   ال  م اأياأحداما

فلاممهاح تحممل ارمنئممذ اف مملاكمملياحمق مملافلامملامحمملاتغممملابلالقتمممح اا ممااح حممل ا
لاكممليالكةتممميافلامملاممم امتغممملابلالقتمممح اا ممااح مم ياحم ممملاأ مم هاحم ممبحامحمم

اح  .ا
:اأنمممهالا مممااأبممم حام سمممفلاكلمحسمممحا  ممم احمافمممميالحمفطممملالجح مممعاالثـــاني

ا3حملاو الهياححلامجلماتلكهابلالتفل  اف قلما  مملاحمق ل.
                                                           

احم   اا1 ابح  ه ا ق ل احمذي احمحقل  احمسفل بلا افي احم    اتق ي اكتلا افي احمنسلئي اللحه م
ا.ا1239لق 

ماللحهاحمبالليافياكتلااحمجحةا ابلااحم   ابحن  الحس  افياكتلاا   احمحسلفلييالق لهل اا2
ابلااحم   ابحن .

ا2/321ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا3
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 ثالثا: مناقشة األدلة
 ـ مناقشة أدلة المذاب األول:  1

احمجحمللاحيالجله:نلقن اأممااحمحذهااحألللاحياقبلا
ماقلملح:اأياحجلماحمحلحااحمنبيا م  الا   مهالسم  ا  م احمق ملاالاممملا
   احملجلااكحلاذهاا م اذمأاجحمللا  حل احأل لل ا  ا نها ب ا نها   ها
حم ممم  الحمسممم  احمق ممملالح تحمممل اكحممملاملا  ممم اذممممأارمممممثا لئنممماالاممميالا

ةلاحمنبميا م  الا   مهالسم  ا نمل الملاأياحمق لاأفالامكلنهاحألك لاحياف
افياجح عاأسفلله.ا

للماحمرنف اا   اهذهاحمحنلقناابةياحمحلحمااحملسمللا م  الا   مهالسم  ا
حعا م الجلماممملامملا   اجلحماحمتلأاحياقمللاألا قملحلا ملهلافمياحملجملاا

الامتلأاحل الحرم اتنليةلام جلحم.ا الحر
حمنبيا م  الا   مهاامجلاا   هابةيارممثا لئنااحمسلب امملا   اأي

لس  اقماتلأاحمق لافيابة احألر ليالم اممحل ا   ه اكحلاأنها   الا   ها
الس  اكلياقماأقلهلافيارممثاآالامملا   اح تحل التلأاحمق ل.ا

امالنلقشارممثا لئناانفلا احم   ا...ناحيالجله:ا
ا:اأنهالملاحلفل  الأنملام اتنممامحيافل احم   .ااألول
 األيا مماحم   اححلاالايارك احمحلفل ام ب امغملاحمحلفل  نهابةأجماا

حجممللام مملأياف ممه ال  مم اتقمممملاأنممهالممملاحلفممل  اف كمملياحلسمملاحم ممرلبيالهمملا
ارجا.ا

:اأياحةنمملهانأقممل الكةتمملينامحممياألحماحالقت ممللا  ممحمملاجحةمملابمممياالثــاني
احألمما الي يمهاأيا لئنااللتهالأتح التةلم اجلحماذمأ.ا
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  مم احممذهااحمرنف ممااأياحممملحليا ذحا حمملابامم فاحمملاللحه افمملمةبل اا مم ا نممه
بةح ممهاالابللحمتممه افكممذمأاهنمملامنبغممياحألاممذابةحمملاحمسمممم ا لئنمماالتمملأاحمملاللتممها

اجليلا   اهذحاحأل ل.ا
جحل احمحس حمياملامرهاأيا ملهلهاأياالثال  :اأنهاحالماامنواحمقلآيالحر

نحممملا ممم   حمراممملامحئمممم  القممممانممموااحمممملكةتميافمممياحمسمممفلاأ ممملاالاحق ممملل الحر
حمقممملآيالملاح جحمممل ا  ممم اتسمممحمتملاحق ممملل  الحتممم ااممملمااابممملاحآلرممملمانممموا

اا1حمقلحياألاح جحل الجااتلأا لهله افمتةميا نمئذاحمتةليلاحمذياسب اذكله.
لأحلارممثا حملالاميالا نمهان م  احمسمفلالكةتملياتحمل المملاق ملنا

فلالكةتمليامحمياألحماحالقت مللافة  افل احمتس   اب رتهافسياحةنلها   احمسم
  ممحممملاباممم فاحمرامممل القلممممه:اتحمممل المممملاق مممل احةنممملهاتلحمممااحألجممملالمممملا

انلق ا.ا
  ا نهااةمااأنللا م اتاة فهاحمنسلئي افقلل:ام ا سحةهاحبياأبيامم  ا

ا2حيا حل.
بطلمممهامحكمملياحمفممل ابمممياحمحقمم مالحمحقمم ما لأجممماا ممياحمق مملمابلفاممهالحر

 تلالكةتممممياحمممياأ ممم محلاالا قمممب ياتغممممملحابرمممللا   مممه افلمجحةممماالحم مممبحانممملا
بامم فا مم  احمسممفلافسنممملاتقبمملاحمميمملم ابممممملاأنممهاممملاحقتممم ابحقمم  اممحممهاألاممع ا

ا3لم ماكذمأاحمجحةاالحم بح.
 ـ مناقشة أدلة الجمهور: 2

انلقن اأممتم احياقبلاحمرنف اابجح ااحياحململمالحال تلحال :اا
                                                           

ا32 احقللنااحمحذحهاافياحمفقه:ا2/321 لاحمحجحل :اماأنا1
ا32ماحقللنااحمحذحهاافياحمفقه:اا2
ا2/321ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا3
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اانالاجنملحناكحملاتسمتةحلافمياحمحبملح افقملامم ا ياممملاحمكتلا:ا يامف م
إن اقالفلة واقمروة ملن شلعة ر هللا  ))تستةحلاأ الافياحملحجا افقماقللا مالجل:ا

 الحة ل اأياحمسةيابمنمحلا1((افمن حج اقبه  أو اعومر فل  ج ةح علهه أن   وي بطمة
الكياحياألكلياحمرل.ا

نممم احآل مااأجماا نهابحلالليا يا لئناالايالا نمملاأنمملاقلمم :انأ
فمياحألن مللاكمملنلحاقبملاح سمم  ا طلفمليابممياحم ممفلالحمحملل  اف حمملاأسم حلحانممكلحا
فياجلحماحمطملحفابمنمحملاألنمهاكمليانمةللاحمجله  ماافمةنملالاتةملم احآل مااجلحبملا

ا2مم .
امالنلقن اأابلله احياحمسنااحيالجله:ا

ااالافقملامم ا ميارمممثا ة م ابمياأح ماابمةياحمتةبمملا مياحمق ملابلم ممق
مممملا  مم اأياح تحممل اهمملاحمةميحمماالأياحمق مملالا مماامجمملماتلكمممل؟األياحم سمملا
لحمرلقاححلالل يافياأ لاحمتنليع الامذحاحال تبللا  حاحمتةبملاب مقاا ميا

اك ملاحياحمحنلل ل احأل   ااحمتياالامجلماتلكملا..ا
مجلاا نهابةياحأل لافياتنليعاحملا ااحمت سملاللفمعاحمرملقالحمحنمل ا

حك ا افتكلياأركلحملابح لبااحم مقااحمتياماملافمملاحمحك ماابممياحمةحملا ياحم
بممملالحمةحمملابلمةميحمما المحممملاكلنمم احمميالا مممالجممملاكمملياحألفامملاحألاممذابممممل ا

ال لهلاحمرممثامملا   اهذحاحمحةن .ا

                                                           
ا132ماسلل احمبقل :اا1
ا2/321ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا2
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لنملقشارممممثا لئنمماابمةيافمميا سممنلمهاحمةم  ابمميامهممملا ميا بممماحممملرحيا
للاف ممهاحبممياربمملي:اكمملياممملليا ممياحم قممل احمملاالابممياحألسمملم الحمةمم  ابمميامهممملاقمم

ا نبهارممثاح  بل افمبطلاحالرتجلقابهاف حلاالاملحف اح  بل .ا
اا1لقللاحبيارم :انهذحارممثاالااملاف هن.

 مم ا نممها ذحاكمملياحمنبمميا مم  الا   ممهالسمم  ارسمميافة ممملالأقلهمملا   ممهافمم ا
  مبحاأيا املفا تحلحمملارلجاابملا م احمتةليلالمم مام تةليملارمنئمذالجمه الالا

ا م ه.ا
ممممذحاركمم احبمميات ح مماابممةياحمرممممثابلطممل القمملل:انحمملاكلنمم اأ احمحمم حنميا
متاممممملماالسمممممللالا ممممم  الا   مممممهالسممممم  الجح مممممعاأ مممممرلبهافت ممممم يااممممم فا
 ممم تم  اكمممماالقمممما مممحا نمممملاأيالافمممل احم ممم  الكةتمممميالكةتممممي اف حممملا

منااميمافيا   احمراملالأقمل اهلجلالسللالا   الا   هالس  ا م احمحم
   احمسفل؟افكماا  يابملاحعاذمأاأيات  يابا فا   احمنبيا   الا

اا2   هالس  احةهن.
مجمملاا   ممهابممةياحمتحسممأابرممممثا لئنمما:انفلامم احم مم  ..ناممم ماألممم ا
حممممياحمتحسممممأابةح ممممملالاللحمتمممممل ا مممم ا نممممهاقممممماتبممممميامنمممملابطمممم يا مممملهلاحمرممممممثا

لح جحمممل ا الاتةلي مممهامممممللاهمممذحاحمتةممملل اكحممملامممممللامحةللامممتهاممممنواحمقممملآيا
احمتةلل اأ الابمياحمرممثال حلا لئناالايالا نملالحمللحمتمياحألاليمي.ا

الحلاقملافياهذحاحمرممثا قللافياحمرممثاحم لني.

                                                           
ا3/190ماحمحر  :اا1
ا32ماحقللنااحمحذحهاافياحمفقه:اا2
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لنمملقشاحسممتمالمم ابحمملالليا مميا  حممليالامميالا نممهابممةياحمترمممثاحممعا
أنهام ا كياحةمملما نمماحأل مرلا القممااحبياحسةلماف حلافة ها  حلياممملا   

اجل ا نكللاحبياحسةلمابقلمه:انف م ار يا...ناح يمحامحالمفتهاحمحةملما نم .ا
هذح القماتمةللاحمة حمل امة حمليالذكمللحا تحلحمهاتمةل   اأرسمنملاكحملاقمللا

احبياحمق  اأنهاكلياقماتةهلابحن .ا
 مم  احم ممبحاامممالأجممماا ممياحملجممهاحألللاحممياحمق مملمابةنممهاالا  ممحاأمح 

ا ااحم ملامحكلياحمفل ابمنملالاميا   احمحسملفل؟افمسيا م  احم مبحام سم ا
بةلامماام تغممممل ابامم فا مم  احمسممفلافممميا لامماام تغمممملابلالتفممل امطللن مماا

اح قلحاا  ممل.ا
ليمملما   ممهابممةياهممذحاممممملا  مم ا ممم الجلاممملااألنممملاممملاكلنمم الحجبمماامحمملا

اجلماأمح هلاا ااحتح .ا
ملجمممهاحم ممملنيابةنمممهاق مملماحمممعاحمفممملل ااألياحمق ممملاالا ةتبممملالأجممماا مممياح

لا ماا الاحجمملمحاا ذارق قتممهاأنممها ميحمما افمم ا  محاق لسممها  مم احمملاهمملالا مماا
ارق ق اانل  امةذلاتاف فلا   احمحك ا.ا

 الترجيح: 
بةماأياتبمن امنلاأممااحمحذهبميالحنلقنمتمل البةمماأيا ممل امنملاقمل الملما

ااالسمم حلا بطممللاحمق مملم التةليمملارممممثا لئنمماابحمملاحمجحمممللا  مم اأممممااحمرنف مم
متفمممم احممممعا ح ممممملالللحمتممممممل الكممممذحاتةليمممملارممممممثا حمممملا  مممم افممممل ا ممممرته ا
لبلمحقلبلااةاالملماحمرنف ااأحل اقل اأممااحمجحملل القماتبمميامنملاسم حااأممماا
احمجحمللاحيات أاحململماال ااممملاحمكتلاالرممثا ة  ابياأح االحمق لم.ا
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 اتلج حالأياجحممللاحمفقممل احمقلئملابمةيا م  احمسمفلام سم الحياهنلانلا
الحجبا ابلاهيالا اانل  ام تافمااكسلئلاحملاو.ا

لملاأياأ رلااهذحاحملأياحات فلحاف حلابمنم افيارك اهذهاحملا مااكحملا
سمممب اب لنمممه.افقمممللاحمحلمك ممماابةنمممملاسمممنااح كمممم  القمممللاحمنممملفة االحمرنلب ممماابةنمممملا

حك مااحألامذابمملالتملأاحمةميحما الحم ملهلاتملج حاهمذحافام ا اف كلياحألفاملام 
حألاممملااألياحمركحممااحممياتنممليعاحملا ممااحمتافممماا  مم احمحك ممااللفممعاحمرمملقا
 نممه اف كمملياحمقممللابلجمملاا  مملم اهممذهاحملا مماا ذحاتلكممملاحمحك مماافممياحملقمم اما

اكحلاهلاحمنةيافياحذهااحلمأاما ةلل اهذهاحمركحااحمتنلية ا اللاأ   .
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 الموضوع الخامس

 كيفية إثبات هالل رمضان 

 في حكم الصوم وأثر تباعد البلدان

ا
 تمهيد: كيفية إثبات االل رمضان

تتمملمماأقمملحلاحمفقمممل افممياك ف مماا  بممل احمممم لابمممياحتجلهممل ا   مما:ال  مماا
جحعا     الل  ااحس حميا ممممي الل  ماالجملا مملالحرمم السمنبميانسمبااكملا

افياحذحهااحمفقمل .احتجلهاحياا لاحمتف ملا
  1مذاب الحنفية:

افل افقمل احمرنف اابمياحلا ذحاكلن احمسحل ا رلحاألم اتكياكذمأ.اا
فمممسذحاكلنممم احمسمممحل ا مممرلح اف بمممماحممميال  مممااجحمممعا  ممم  ا  بمممل اهممم لا
لحالياألانلحل.الحقمحلاحمجحعاحيا قعاحمة م احمنمل ي ا)ل بمااحم مي(ابابمله  ا

نحمملاحنممتلباحمجحممعااأليالتقمممملا ممممه احفممل ا ممم الأياح حممل  افممياحأل ممح الحر
حمتفمملمافممياحمل  ممااحمميابمممياحمجمم احمغفممملاماحممعاحنتفممل احمحلحنممعالسمم حااحألب ممللاما

ا لهلافيال  احملأي.ا
لأحلا ذحام اتكياحمسحل ا مرلحابسمباالم  األالبمللالنرمله احكتفم اح حمل ا

  ارملحاأ افيال  ااحمم لابنملم احس  الحرما ملا لقلابلم  الج اكلياألاححملأا
المله األنهاأحلاممنيافةنبهاللح ااحألابلل.ا

يام ا قبلاح حل انملمته اف ملاأفطملالجماا لحيالأ احمم لالرمها ل الحر
ا   هاحمقال املياحمكفلل .ا

                                                           
ا1/122حجتمم: ابمح ااحم1/262 احم بلا:1/113ماحمملاحمحاتلل:ا1
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كحلاتجلماحمنملم ا   احمنملم  افت حاحمنمملم اأحمل احمقلاميابنمل ا  م ا
انملم اناواآالالأ احمم ل.

  1مذاب المالكية:
احلمك اا م احمقللابةيال  ااحمم لات ب ا   األجها   ا:امذهااحم
يام ا كلنلحا ملال.ااألول ا:اأياملحهاجحل ااك مل الحر
:اأياملحها ماليافلك ل افم بم ابمحملاحم مل الحمفطملافميارلممااحمغم  االثاني
األاحم رل.ا
:اأياملحهانلهمالحرما مل افم ب احم ل الحمفطلامهافيار احمةحملاالثال 
 الالامجممماافممميارممم المممملهاححممميا ةتنممميابمممةحلاحممممم لالحمل  ممما الهمممذحابنفسمممهافقممم 

اا2با فاحلا ذحاكلياحملحئياهلاح حل  ارمثامجااحم ل الح فطللابل يته.
همذح الالام بم احممم لابقممللاحمنج اأيارلسماا رسممااسمملاحمقحمل االافمميا
ار انفسهالالالملهااألياحمنلل اأنلباحم ل الحمفطلابل  مااحممم لاكحملاجمل افمي

 االابلجممملمها يا3قلممممها ممم  الا   مممهالسممم  :ا) ممملحلحامل يتمممهالأفطمممللحامل يتمممه(
افل ا رااقلمه.ا

اا4ل   هاف امجلماحمةحلابلمحلح ماحمف ك اامحياكلن انتلئجملا ر را.
                                                           

ا1/600 احمفقهاح س حيالأممته:1/123مابمح ااحمحجتمم:ا1
ا1/136ماأن لارلن ااحمنمخا  ياحمةمليا   انلحاحمالني:ا2
ماللحهاحمبالليا ياأبياهليل افياكتلااحم ل  ابلااقللاحمنبيا ذحالأمت احمم لاف لحلح الا نهاا3

ا  ااحمم ل.أالجهاحس  افياكتلااحم  ل  ابلاالجلاا ل الحالياملا
مامل ابة احمبلر مياحمحةل ليياجلحماحألاذابلمرسلااحمف كيا   احألقلافياحمنفياالافياح  بل اا4

 اأياأياحمرسلاا ذحانف ا حكلن ااحمل  ا القللا نملالملاححكناااألياحمم لام املمماأ  افياأيا
ألياحملحقعا كذبم  ابلافيااحكلياحياحمةلم اح س حي اكلياحملحجااأياالاتقبلانملم احمنملمابرلل

اهذه.احمرلمااالا ط ااتلحئياحمم لاحياحمنلماأ  .
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 1مذاب الشافعية والحنابلة:
ت بم ال  ممااهمم لالحامليابل  مماانمماوالحرممما ممل الممملاحسممتللاحمرممللا

أ اال ابنملباأيا كملياحملحئميارملحاذكملحابلمغملا ملق اسلح اكلن احمسحل اح مر اا
 نماحمنلفة ا ال نماحمرنلب ااسلح اكلياذكلحاألاأن م  ارملحاألا بممح المممم م افميا
ذمأاحلالليا ياحبيا حلالايالا نمحلا)أنهالأ احممم ل افمةابلالسمللالا

اا2   الا   هالس  ابذمأ اف ل الأحلاحمنلماب  لحه(.
مالايالا نمحلاقلل:انجل اأ لحبيا م السمللالا م  ال ياحبيا بل

لا   مممهالسممم   افقمممللا:الأمممم اهممم لالحاممملي افقممملل:اأتنممممماأياالا ممممها الال؟ا
قمملل:انةمم  اقمملل:اتنمممماأياحرحمممحالسممللال؟اقمملل:انةمم  اقمملل:ا مملابمم لاأذيافمميا

اا3حمنلماف   لحلحالمح(.
امام  اماحمفطممل بمم ابلمك ف ممااحمتمميام بمم ابممملاليممل احمنمملفة ااأياهمم لانمملحل

ه لالحالياأيابنملم الجلا مل ابمنحملاممل احمرنلب مااأنمهاالا قبملافميا  بلتمها
 الالجمم يا ممماليااألياذمممأاححمملا ط ممعا   ممهاحمنمملماللمبممل امننحمملاتمملأاذمممأافمميا
  بمممل الحاممملياحرت لطممملام ةبممملم  المفةممملام تمحمممااحمتمممياتةمممل ام نممملمافمممياهممم لا

ام ل ا.احمفطلالالاتةل افياه لاح
:اأياحمرنف اا نتلطليا  بل اه لالحاليالنلحلال  ااوخالصة القول

جحعا    ا ذحاكلن احمسحل ا مرلح التكفميال  مااحمةمملاحملحرممافميارلممااحمغم  ا
                                                           

ا1/129 ابمح ااحمحجتمم:3/136 احمحغني:1/129ماحمحمذا:ا1
ا.1619ماللحهاحممحلحيافياكتلااحم ل  ابلااحمنملم ا   ال  ااه لالحاليالق اا2
اأالجهاحمنسلئيافياكتلااحم  ل  ابلااقبللانملم احملجلاحا3 ملحرما   اه لانملالحاليالق ام

 الحممحلحيا1993 الأبلامحلمافياحم  ل  ابلاافيانملم احملحرما   ال  ااه لالحاليالق ا1026
ا.1630فياحم ل  ابلااحمنملم ا   ال  ااه لالحاليالق ا
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لنرممله.ال نممتلبا نممماحمحلمك مماال  ممااحمةممممميافمملك ل التكفمميال  ممااحمةممملاحملحرممما
ة االحمرنلب ممااتكفمميال  مماا نمممه افمميارمم احممياالاممممت ابممةحلاحمممم ل.ال نممماحمنمملف

ا ملالحرمالملاحستللاحمرلل ال نتلبا ممميا  بل اه لانلحلا نماحمرنلب ا.ا
لتقبممممملانمممممملم احمحممممملأ ا نمممممماحمرنف مممممماالحمرنلب ممممما الالاتقبممممملا نمممممماحمحلمك مممممماا

الحمنلفة ا.ا
 أثر تباعد البلدان في حكم الصوم: 

 أوال: تحرير الخالف ونيان مذااب العلماء
أياحمم لاقمامل افياأللاحمنمملابةممالمللااحمنمحمافمياححلاالنأاف ها

بةمم احمممب مالقممماالامممل افمميابةاممملاحآلامملا الابةممماحمملللالقمم احةمممي الهممذحا
الحجعا م اتفلل احممحياحمذياتغلااف هاحمنحمافيات أاحمب م.ا

فسذحالئياحمم لافياب ماحلامل احمتلسعالحمةنليياهيانةبلي ال ل اأه مملا
أللالحاليامابنل ا   ات أاحمل  ا المكيافميانفمماحمممل امم امل احم   ميامالهلا

ممملاحمممم لافممياب ممماألابمم ماأاممل  افممملام ممم اأهمملاحمب ممم احم لن ممااحم ممل اليتبةممليا
حأللممممم  التةتبمممملال يممممتم افمممميارمممم احمجح ممممع اأ ا سممممتق ليابلمل  مممماارتمممم ا ذحاممممم ا

ا نلهملهام ا  لحلحامل احم   مياحيانةبلي.ا
ا افياهذهاحمحسةماا   احذهبمي:اهذح القماحات ااحمفقمل

أيال  ممااحمممم لافممياب ممم احمملاالاتةتبمملال  مماامممهافمميارمم ااالمــذاب األول:
حممميامممم امممملهاحمممياأهممملاحممممب ماحألامممل ا ذحاكلنممم ابةممممم ا نممممل افممم امجممماا  ممممم ا

احم ل .ا
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لهممممملاحمممممذهااحمنممممملفة ا الحممي ةمممممياحمممممياحمرنف ممممما الحلممممممأاف حممممملاللحها نمممممها
أ مممرلبهاحبمممياحمحلجنممملي الهممملاقمممللا كلحممماااحمحممممنملي الحاتمممللاهمممذحاحمممملأياحمممي

سرل ابيالحهل ه. ا1لحمقلس الحر
ل   هافحياسلفلاحياب ماحمل  اامالهلا لئ اما م الملهاحياحمب ماحمتيام ا
م بمم افمميارمم اأه ممملاحبتمممح احم ممل  اأياحأل ممحاأنممهاممملحفقم الجلبمملافممياحم ممل ا

ياكمملياقممماأتمم احم   ممميااألنممهابلالنتقممللا ممم اب مممه ا مم للالحرمممحاحممنم  اآامملح الحر
افم محهاركحم  اكحلاس ةتياذمأافيارممثاحبيا بلم.ا

لحممياسمملفلا ممم اب ممماحمل  مما ا مممماحةممم الجلبمملااألنممها ممللالحرمممحاحممنم  ا
رتممم المممملا مممل ا حلن ممماال نمممليياملحمممل الي محمممهاحمقامممل ا نمئمممذااألياحمنمممملاالا

ا كلياكذمأ.ا
أه مل الفميااأيال  ااحمم لافياب م اتةتبلال  اافيار االمذاب الثاني:

رمم احممياممم اممملهاحممياحمممب ماحألاممل  افممسذحالئممياحمممم لامممل احمتلسممعالحمةنمملييافمميا
ب ممم اممممحم احم ممل امممل احم   مممي ا مم اتبمممياأياحمممم لاممم اممملافمميات ممأاحم م مماافمميا

ابة احمب مالجاا   اأه ملاقال اذامأاحممل احمذياأفطلله.
م اهذحاذهااحمرنف اافياحمحةتحم الحمرنلب ا الحلا مأاف حلاللحها نمهاحبميالحر

احمقلس الحمح ليليالنق هاحبياحمحنذلا ياحمحمني.ا
هممذحاف حمملاماممواحممذحهااحمفقمممل الأقمملحمم افممياهممذهاحمحسممةما القبمملاحمكنمماا

ا ياأممتم التب لنملامجملابنلاأياننملا م اح ر تمياهلحتمي.ا
 المالحظة األول،: 

                                                           
احمحجتمم:ا1 ابمح ا اأن ل: احمحمذا:1/193م انلح احمحقلليا6/122.حمحجحل   احمفقه افي احرلالح   

ا12حالياحمبلطي:محرحمالا
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بمممياحمب ممممياأيابةمم احمفقمممل ار مملاحمامم فاف حمملا ذحاممم اتكممياحمحسمملفاا
نلسةااجمح اقلملح:احنةقماح جحل ا   اأياالاملح  اذمأافياحمب محياحمنلئ مااجممحا

اا1كلألنمممالحمرجلمالأنملن س لالحمحغلااحمةلاي.
 ا3 الحبمميارجمملافممياحمفممتح2لححمميانقمملاهممذحاح جحممل احمقلطبمميافممياتفسمممله

االحبممميالنممممافمممياحمبمح مممااالمممملاأياحمنممملليانقممملا ممميابةممم اأهممملاحمة ممم اأنمممهامجممم
حم ممل ا  ممم اجح ممعاأهممملاحألل ا ذحالشاحممممم لافممياحممملطياحنمممل ال  ممم اذممممأا

ا.ا4ف حتنعاأيا كلياقما ب ا جحل افياذمأ
 المالحظة الثانية: 

مالقاحياهذهاحمحسةمااماحرلاحمنمح اماحلا ذحا بت ال  ااحمم لا نماح حل ا
ك م اأن اماحمرلك امالأمم احمجح عابحلا ب امم ه افمجاا نمئذاحم ل ا   احمنلما

لجملحال   احات فالتبل ماب ممحنم ااألياحمب ممحيابلمنسمباا م مهاكلمب مماحملحرمم ا ذا
اا5أياركحهانلفذافياحمجح عاللحفعامحلاقما رمثاحياا ف.

ا
ا

 ثانيا: أدلة المذااب 
 ـ أدلة المذاب األول:   1

                                                           
ا1/191مابمح ااحمحجتمم:ا1
ا1/196ماتفسملاحمقلطبي:ا2
ا2/22مافتحاحمبللي:ا3
ا6/122ماحمحجحل انلحاحمحمذا:ا4
ا1/636 احمفقهاح س حيالأممته:1/191مابمح ااحمحجتمم:ا5
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حستملاأ رلااهذحاحمحذهااماحمقلئ ليابلستق لاحمل  ماامابةمممااحمياحمسمناا
اق لم.الحم

ا افقماحستمملحاحنملابرمم مي:اـ أما السنة
:ارممممممثاكليمممما ا)أياأ احمفامممملابة تممممها ممممم احةلل مممماابلمنممممل  اقمممملل:ااألول

فقمح احمنل افقام ارلجتمل الحستملا  يالحاليالأنملابلمنمل  افلأمم احممم لا
مم ااحمجحةا ا  اقمح احمحممنماافمياآاملاحمنممل افسمةمنيا بممالابميا بملم ا م ا

ل افقممملل:احتممم الأممممت احممممم ل؟افق ممم الأمنممملهامم مممااحمجحةممما افقممملل:اأنممم اذكممملاحممممم 
لأمتممه؟افق مم :انةمم  اللآاهاحمنمملمال مملحلحال ممل احةلل مما افقمملل:امكنمملالأمنمملهامم مماا
حمسمممب  افممم انممممحلان مممل ارتممم انكحممملا   ممممياألانممملحه افق ممم :اأالاتكتفممميابل  ممماا

اا1ا   هالس  (.حةلل اال  لحه؟افقلل:اال اهكذحاأحلنلالسللالا   ال
لحمنممملهماحمممياهمممذحاحمرمممممثاهممملاقمممللاحبممميا بممملم:انهكمممذحاأحلنممملالسمممللالا
   الا   هالس  نا ذاف هات مليحابلفمعاذممأا مم احمنبميا م  الا   مهالسم  ا
لأحمممله افمممملارجممماا  ممم اأياحممممب ما ذحاتبل مممم ا ممميابةامممملاكتبل مممماحمنمممل احممميا

ال يتهامليال  االمله.احمرجلمافلملحجاا   اأهلاكلاب ماأياتةحلا   ا
:احلالليا ياحبيا حلالايالا نمحلاأياحمنبميا م  الا   مهاالثاني

لس  اقلل:ا)الات لحلحارت اتللحاحممم لالالاتفطمللحارتم اتملله افمسيالم ا  م ك ا
ا.اا2فلقمللحامه(

                                                           
ابلااب لياأيامكلاب ماا1 افةالجهاحس  افياكتلااحم  ل   ا الاحمبالليالحبياحلجه  احمجحل ا اللحه م

ال ي الق  ال يتم  امكلاأهلاب م اجل  ابلااحل ا يالسللال  الحمتلحذيافياكتلااحم ل   ا619تم  
 الأبلامحلمافياحم ل  ابلاا ذحا1022لحمنسلئيافياحم  ل  ابلااحات فاأهلاحآلفل افياحمل  االق ا

ا2/193.اأن لاحميمحاحياحمنلحانملاحأللطلل:1923لئياحمم لافياب ماقبلاحآلاليياب م االق ا
اماللحهاحمبالليالحس  ا2
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للجممهاحالسممتماللاأيالسممللالا مم  الا   ممهالسمم  الامم الجمملااحم ممل ا
لذمممأا قتاممياأياالام ممم ابلم ممل ا الاحمميالأ احمممم لاالح فطممللابل  ممااحمممم ل 

بنفسهاالمكياأهملاحمب مم احملحرمم احسمت نلحاحميا حمل اهمذحاحمحقتام امحملاقام ابمها
حمسممنااحم ممر رااحممياأيال  ممااحمةممملاحملحرمممالنممملمتهابممذمأا نممماح حممل اتةتبمملا

ممالمماابح لباال  ااأهلاحمب م اك م  الما  احمالحريالحمب محياحمقليبااحنمملاتبةملا
حمسمممناالح جحمممل ا  ممم اذممممأ البقمممم احمب ممممحياحمبةممممم احمتممميامممم ات بممم افممممملاحمل  ممماا
محا اافميا حمل احقتام احمرمممث ا ذا قمللافميارم اأه ممل:اأنمم امم اممللحاحممم لا

اا1بةم اف ا ل ا  مم ا م اأياملله.
فممملاأنمم اقلسمملحاحمممم لا  م احمنممحمالحمفجممل.افقمململح.ا يااـــ وأمــا القيــاس،

ااف مممهاأياتبل مممماحمب ممممحيا ممميابةامممملاممممهاأ ممملافمممياحامممت فاحلحقمممم اححممملاالاليممم
 انمللقلاللللبمل الكمذمأافال  ااحمنحمافممملاتقممحلالتمةالححم   ابسبااحات 
احمقللافياحمفجل.ا

قمممململح:الحمسممممبااحمممممذياممممم  لافممممياذمممممأاهمممملا مممممياحمسممممبااحمممممذياممممم  لافمممميا
حامممت فاحامممت فا ممممللاحممممم لاأ اممملاحممملابممممياب مممم الأامممل  افحممملامتلتممماا  ممم ا

حمنمممحمالحمفجمممملاحممممياحألركممممل امنبغممممياأيامتلتممماا  مممم احاممممت فا مممممللاحمممممم لا
اا2أ ال.

 ـ أدلة المذاب الثاني:  2
حستملاأ مرلااهمذحاحمحمذهاا  م اقملمم ابتلرممماحمل  ماافمياجح معاحممب ما

ابةممااحياحمسناالحمق لم.ا

                                                           
ا1/130ماسبلاحمس  ام  نةلني:اا1
ا11ماحرلالح افياحمفقهاحمحقلليا ياحملح يا   احمحنملق:ا2
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ا افقماحستنملحا م احلاللحهاأبلاهليل اللملها ياحمنبيا م  الـ أما السنة
   هالس  اأنهاقلل:ا) ملحلحامل يتمهالأفطمللحامل يتمه افمسيالم ا  م ك افلقممللحاممها

اا1   مي(.
للجممهاحالسممتماللاأياحماطمملااهنمملا ممل امكمملاحمحسمم حمي الحألحمملاف ممهاحة مم ا

ا   احط  احمل  االهيات م ابل  ااأياجحل ااألافلماتقبلانملمته.ا
ــ وأمــا القيــاس  مم احمممب ماحمقليبممااحممياب ممما افممسنم اقلسمملحاحمب مممحياحمبةمممم ا ـ

احمل  ا ا ذاالافل الحمتفلقااترك االاتةتحما   امممل.ا
 ثالثا: مناقشة األدلة 

 ـ مناقشة أدلة المذاب األول: 1
انلقن اأممااأ رلااحمحذهااحألللاحياقبلاحالمفمم اكحلام ي:ا

قملامم ا ياحمممملاحألللامالهلارممثاكلياامابةياحبيا بلما نحلالف ا
حمملاأابمملهابممهاكليمماا ممياحمنممل ابمملاألنممهاابمملالحرممم الهمملالممملاكمملفافممياحألاممذاب

حمنملم  اأياملاتقل احمابلابحميماهياحممللح األامذابمهاحبميا بملمالال تحممال  ماا
اأهلاحمنل .ا

ل ياحمممملاحم لنيابةياحق لماحملسللا   الا   مهالسم  ابقلممهانرتم ا
ذحاتم اذممأافقم ماحسمتقلاحنملبالجملااحم مل اتللهناحمكنل ماا مياحمنمملم ابلمل  ما الحر

افيار احمنلماك م .الح تبللافلح لاحمب محيالتبل مهلاقللابحلاالاممملا   ه.ا
لقملا ياممملاحمق ملم ابةنمهاق ملماحمعاحمفملل  ابحةنم اأياكم احمياحمسمناا
لح جحمممل املا  ممم اح تبمممللاأ ممملاحامممت فاحمنمممحمالحمفجممملافمممياحامممت فاحلحقمممم ا

اا1ألاح جحل ا   اح لاذمأافياحم ل .احم    المكيام امملاني احياحمسنا

                                                           
اماسب اتاليجها1
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أجممماا ممياهممذهاحممململماحممياقبمملاأ ممرلااحمحممذهااحأللل افقمململحا ممياحممملما
حأللل:اأياكمم  اكليممااالبمميا بمملماممم مانممملم احنممهارتمم اممملماذمممأاط ممهابرجمماا
أنهاابلحرم امحنحلاهلاابلا يارك ا ب ابنملم الحستفل افياحمنلمارت اب  ا

اا2أاحقبللاحتفلقل.حمتلحتل الابلاحملحرمافياذم
ل ياحملماحم لنيابكلياط ااحمل  اافمياقلممها م  الا   مهالسم  ا)رتم ا
تلله(احياقبملاحمحقمم ارمثامملا  م اط مااحمل  مااحمياكملافملماحمياحمحسم حمي ا
ف رحمملا   ممهاحمملاللماحمميا طمم  افمميارممممثا) مملحلحامل يتممه...( الحمحط مم اهمملا

احمذيا رحلا   احمحقممالم ماحمةكم.ا
يالماحمق لمابل بطمللااأليا مم احممنواألا مم اتملفلاح جحمل الأجماا 

الا ةتبمملانممي احنمحمملاحممياقمملحمحاحمق مملمالحبط تممه ابمملا ياحمميانمملحئ احمق مملما
 م احمنوا   ارك احمفل احمحقم م الهملاحتملفلاهنمل اف قملماأحملال  مااحممم لا
   املحلاحمنحماللللاملاحمحن لوا   هابجلحعاأياك احنمحملا  حماا  م ا

االلاحملق .م
ا
اا
 ـ مناقشة أدلة المذاب الثاني:  2

نملقشاممممم م احممياحمسممناابكممليارممممثا) مملحلحامل يتممها...(اتفسمملهاحمللح مماا
حألامممل الهمممياقلممممها ممم  الا   مممهالسممم  :ا)الات ممملحلحارتممم اتمممللحاحممممم لا..(ا
لحمركم اهنمملاكحمملاسممب اذكمملهاممم ا ة مم ا  م احط مم احمل  مماابمملا  مم ال  ممااكمملاحمميا

                                                                                                                                        
ا1/99مالماحمحرتللا   احمملاحمحاتلل:اا1
ا1/191مابمح ااحمحجتمم:اا2
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ك فمممممي الممممملالاأياحألابممممللاحألاممممل امممممم ا  مممم اح تبممممللاحمنممممملم احمحامممملطبمياحمح
حم ر راابح لباال  ااحمكل امكلياحملحجاا نلطااحم ل امكلافلمابل يتهام مم لا
 حممم اب ممملهلاحمرمممممث المكمممياا ممم احممميا حلحمممهارلمممماانمممملم احممممبة البقممميا

ا حل احمرممثا   ارلمهابلمنسباام ب محياحمبةمم احألال .ا
بقلمم :احمق لماحلملم املمهاأياحمبةماحمنممممابممياب مماالنلقشاممملاحمق لم

حمل  االلملهلا قتاياحنفلحماكلاب مابرك  ال حنعاحياحمق لمامةم الجلماحمجلحعا
ابمنمحل.ا

 الترجيح: 
ححمملاسممب ا لاممهالا لنممهاحممياحألمممماالحمحنلقنممل ا  ممملامنمملابكمملالامملحا

ممممملاحمق ممملم اسممم حااأمممممااحمحمممذهااحألللاحمممياحمممململماالسممم حلارمممممثاكليممماالم
لبلمحقلبمملااممةااأممممااحمحممذهااحم مملنيابمملمن لا ممم احمملاحنتقممم ابممه اال ممااممممملا
حمق مملم ال   ممها  ممملاأياحممملحجحاحمملاذهمماا م ممهاأ ممرلااحمحممذهااحألللاحممياأيا

امكلاأهلاب مال يتم .ا
قللاحم نةلني:الحألقلااممل اأهلاب ماحمل  االحلامت لابمملاحمياحمجممل ا

احمتيا   اسحتمل.ا
س حلاحمذيا طلحانفسهاهنل اهل:احلاهلاالب احمبةماحممذيا حكننملالمكياحم

حممممياحمركمممم ا  مممم ا مرممممل احمممممب ماحمقليبمممماابب ممممماحمل  مممما الحسممممتق لاحمممممب ماحألاممممل ا
ابل يتمل؟ا

احات اافياهذحاحمالب ا   ا   ااألجه:ا
:اأياحال تبممللافممياذمممأابلترمملماحألقمملم  الحات فمممل افممسياحترممماح ق مم  ااألول
الافحتبل محي.افحتقللالي ا الحر
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:اأياحال تبممممللابحسمممملفااحمق ممممل افممممسياكمممملياحمبةممممماملياذمممممأافمحمممملاالثــــاني
احتقللالي.ا

ـــ  م مممهاذهمممااحألك مممللي االثال :اأياحمةبمممل افمممياذممممأابممملات فاحمحطممملمع الحر
لحاممت فاحمحطمملمعاالا  قمماامممهابحسمملفااحمق ممل الالابلترمملماحألقمملم   األنممهامننممةا

لالحرماحميااطملباحمطملل الهمياحملابمميا يا م احنتلحأاحمب مميافيارملماطلا
حمنممحللالحمجنمملا الحترلمهمملامننممةاحممياتسممللياطممللاحمب ممممياالممملاأنممهام ممم احمميا
ل  ااحمم لافياحمب ماحمغلايال يتهافياحمب ماحمنلقيالالاممنةكم الاممذحانة م اأنمها

االا بل ام حسلفااأ  .ا
ا الح مممللاحمممممللاحمتمممياتقمممعا  ممم ااممم اطمممللالحرمممماهمممي:احمةلا مممااحمسمممةلم 

نممل اامم المملينمتش التقممعاحمجمحئممل اا30حمةمملح  اسمملليل التلك مملاتقممعا  مم اامم ا
اللينمتش.اا00حنج تلح الفلنسلا   اا ا

 المسائل األصولية التي ترتب عنها اذا الخالف: 
ملجعاحالامت فابممياحمفقممل افمياهمذهاحمحسمةماا مم احامت فم افمياقل ممتميا

اأ لممتمي.ا
ابها:اابلاحملحرمالرك احمةحلااألول،

ذهااحمنلفة االك ملاحياحمفقممل ا مم الجملااحمةحملابمهاحط قملاحتم ا محا
ا بلتها ياحمنبيا   الا   هالس   اأياسلح اف حلا ح ابهاحمب ل األام اتة .ا
لذهااحمرنف االحيالحفقم احياأهلاحملأيا م اأياابلاحملحرماالا ةحلابمها

حمنملماابمله امتحكنملحاف حلا ح ابهاحمب ل الف حلاحمنةيالحمةلفاأيا ستف  افميا
احيا  حهاألال يته.ا
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لكممملياأيانمممتلا مممياهمممذحاحالامممت فاأيالماحمرنف ممماارمممممثاكليممما ارممممثا
ح تبممللهاابمملاآرمملمالقممماللماف حمملاحمنممةياف ممهاأيا سممتف  افممياحمنمملمافمم امنفمملما
لحرممممابل ابمممللا نمممه الممممذمأاقممململح:االا كفمممياأيا نمممممابل  مممااحممممم لالحرمممم ابممملا

نحلام ا ةتماحبيا بلمابهاحياهذحاحملجهامنبغياأيا نممابذمأاجح عاحياحمنلمالحر
االاحيالجهاأيابمياحمب ممياحات فافياحمحطلمع.

أحمملاحمنمملفة ا افقممما ممحا ممنم اأيا ممم اح تبممللاحبمميا بمملمامرممممثاكليمماا
ا نحلاهلابسبااحات فاحمحطلمعالحمبةمابمياحمب ممي.ا

اقطة ااأ ا ن ا؟اا:احم ف احمةل  اهلاتةتبلامالمتها   اجح عاأفلحمهالثانية
ذهااحمرنف اا م اأنملاقطة ا ابمنحلارك احمنلفة االلمله احياحأل لممميا

ا   اأنملا ن اااألنهاحلاحيا ل ا الال قبلاحمتا  و.ا
لحةنمم احمقطممعا نممماحمرنف ممااحنتفممل احالرتحممللاحمنلنممئا مميامممممل االاحنتفممل ا

نحلاتكمليامالمماااحالرتحللاحط قل ا ذاالا بل ابلالرتحللاحمنلنئا يالملامممل. لحر
حمةل ا نمه اقطة ا ا ذحام ا كمياقمماامواحنمهاحممبة  افمسياكملياقمماامواحنمها

احمبة  افمالمتها   احلاتبق ا ن ااالاقطة ا.ا
لقمانتلا ياهذحاحالات فاأياحستملاحمرنف اا   احلاذهبملحا م مهابرمممثا

  مم ا) مملحلحامل يتممها..(احتحسممكميافممياذمممأابةحممل احمل  مما البممةيامالمممااحمك حمماا
حمةحمممل اقلطةممما افممم ا قمممل احم مممياحمحمممةالذاحممميارمممممثا)الات ممملحلحارتممم اتمممللحا

احمم ل..(ا   اتا   ه.
ا
ا
ا
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ا
ا
ا
ا
ا
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 الموضوع السادس

 تبييت النية وتعيينها في الصوم
ا

 أوال: صورة المسألة 
حتف احمفقمل ا   الجلااحنتلحباحمن ماافميا مرااحم مل  المكمنم احات فملحا

افياأحليي:ا
احمن ا:اأياحملق احمذيامنبغياف هام حك ااأياملقعاحمن ا.اماتبمم ا

ماتةممنمل:اأياحمق ما م احم ل  اهلا كفياف هاحجملماحمق مما مم احم مل ا
احمحط   اأ امجااتةممياحم ل ؟ا

 ثانيا: مذااب الفقهاء 
رت اتتاحاحمذحهااحمفقممل الأقملحمم افمياهمذهاحمحسمةماامنبغمياحمتطمل ا مم ا

افل مملاكلا   ارمه.ا
 رع األول: تبييت النية الف

حتفممم احألئحمممااحأللاةممماا  ممم اأياحممملا بممم افمممياحمذحمممااك مممل احمنمممذلالقامممل ا
ااا1لحاليال ل احمكفلل امجااتةممياحمن ااف هاقبلاحمفجل.

أحلابلمنسباام مل الحامليالحمنمذلاحمحةممي افقمماحات مااحمفقممل افمياتبممم ا
احمن اافممحلا   احذهبمي:ا

ملحامجمااتبممم احمن مااقبملاحمفجمل الالا:اقملمذاب الجمهـور خالفـا للحنفيـة
اا2تجمئابةمه.

                                                           
ا6/331ا:ا احمحجحل انلحاحمحمذ23/ا1 ابمحئعاحم نلئع:ا1/196ماأن ل:ابمح ااحمحجتمم:اا1
ا6/331 احمحجحل انلحاحمحمذا:ا1/196مابمح ااحمحجتمم:اا2
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:اذهبلحا م اأيالق احمن ماا حتمماحمياحمغمللاا مم احنت ماامذاب الحنفية
احمنمللابةماحمفجل.ا

اا1أحلاحمنلف ا اف ا نتلباحمتبمم افيانمتملا الا نماحمحلمك ا.

 الفرع الثاني: تعيين النية في الصوم 
اقمل ا   احذهبمياأ ال.الفياحنتلحباحمتةممياا فابمياحمف

ـــذاب األول :امجمممااتةمممممياحمن ممماافمممياحم مممل  اف ممملانمممل احمحك ممماافمممياالم
لحامممملياحط مممم احم ممممل  األا ممممل اقاممممل األاكفمممملل اممممم امجمممممهاذمممممأا مممميا ممممل ا

الحالي.
:اذهممااأ ممرلبهامالهمم احمرنف ممااما ممم احمقممللابةممم احنممتلحباالمــذاب الثــاني

حمحةممي ارتم اأنمهامملانمل احمتةمميابملمنل األاحمفلام اافميا مل الحامليالحمنمذلا
حط مم احم ممل األاحمنفمملاألاحمقاممل افمميالحامملي افممسيانمتممهاتن مملفا ممم ا ممل ا

اا2لحالي.
فمسياكممليا مل انممذلاحط م األاقاممل األاكفملل الجممااحمتةمممي الح مملاذمممأا
حممملا ذحاكمممملياحسممملفلحاألاحليامممملافممميالحاممممليالألحماأيا  مممل  اف ممممهاذممممأابنمممملبا

نحلاجلمامهاذمأافيانملالحال يااألنهام امجاا   ها ل الحالياحمتةممي الحر
اا3لجلبلا من لام بل ارك احملا اافيارقه.

 ثالثا: أدلة المذااب
 ـ أدلة المذاب األول:  1

                                                           
ا1/196ماأن لابمح ااحمحجتمم:اا1
ا3/92 احمحغني:ا1/193 ابمح ااحمحجتمم:ا6/331ماحمحجحل :اا2
ا1/196 ابمح ااحمحجتمم:ا1/33مافتحاحمقممل:اا3
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 ـ أدلتهم عل، اشتراط تبييت النية: 
حستملاحمجحمللا   احلاذهبملحا م مهاحميالجملااحنمتلحباتبممم احمن ماابةممماا

احياحمسناالحمق لم.ا
يالا نمممملاأياحمنبممميا ممم  الا   مممها اف رمممممثارف ممماالامممأمـــا الســـنة

.افمالممااحمرمممثا  م ا1لس  اقلل:ا)حيام امبم احم  ل احياحم ملاف ا م ل اممه(
احنتلحباحمن االتبممتملا ليرااللحارا.ا

 افممممسنم اقلسممملحا ممممل الحامممليا  مممم ا مممل احمنممممذلالحمكفمممملل اوأمـــا القيــــاس
فلامم ااهمميالحمقاممل  الذمممأابجمملحعاأياكمم احنمحمملا ممل امت مماابلمفلامم ا الحم

احمل ااحمح  لافياحنتلحباحمتبمم .ا
هذح القماحستمملحا   ا م احنتلحباحمتبمم افيا ل احمنفلابرممثا لئناا
لايالا نملاقلم :ا)مالا  ياحمنبيا   الا   هالس  اذح امل افقللاهلا

.اللجهاحالستماللاأياحمنبميا م  الا2 نمك اني ؟اق نل:اال اقلل:افسنيا لئ (
ا  انل ا ل احمنفلافياحمنمللابةماط ل احمفجل.ا   هالس

ممماأممممتم ا  مم الجمملااتةممممياحم ممل .احسممتمملحا  مم اقمملمم ابلجمملااتةمممميا
احم ل ابلمن اابةممااحياحمسناالحمق لماأ ال.ا

                                                           
م ا ةم احياحم ملالق ااماللحهاحمتلحذيافياكتلااحم ل ا يالسللال ابلااحلاجل االا  ل امحيا1

 الأبلامحلما1191 الحمنسلئيافياحم  ل  ابلااذكلاحات فاحمنلق ميامابلارف اافياذمأالق ا661
ا.12293 الأرحمافياحسنمهابلق ا1092فياحم ل  ابلااحمن اافياحم  ل الق ا

الحمتلاا2 ابن ااحياحمنمللاقبلاحمملحل  انلف ا ابلااجلحما ل  احس  افياكتلااحم  ل   اللحه حذيافيام
ا.663حم ل ا يالسللال ابلاا  ل احمحتطل ابغملاتبمم الق ا
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أحمملاحمسممناااف رممممثا حمملالامميالا نممهاأياحمنبمميا مم  الا   ممهالسمم  ا
نحممملامكممملاححممملئاحممملا .اللجمممهاحالسمممتماللاأيا1نمممل (قمملل:ا) نحممملاحأل حمممللابلمن مممل الحر

حمرممممثاملا  مم احنممتلحباحمن مماافممياجمئممهاحأللل اكحمملاملافممياجمئممهاحم مملنيا  مم ا
أهح ممااتةمممممياحمن مما المممملاممم ا فسممملاهمممذحاحألاممملابممممذحاحمحةنمم االسمممت م احألحممملاأيا
 كليافياحمرممثاتكلحل الحمقل م اأيا  حمللاحمكم  األمم احميا هحلممه الحمتةسم ما

ااملاحياحمتةكمم.ا
 افقمململح:ا ياحم مم  ال ممل احمقاممل السمملئلاحمةبمملمح امجممااا القيــاسوأمــ

اتةمميانل ملابلمن ااف قلما  مملا ل احمفل .
 ـ أدلة المذاب الثاني:  2

 ـ أدلتهم عل، عدم اشتراط تبييت النية: 
احستملاحمرنف اا   احلاذهبلحا م هابةممااحياحمكتلاالحمسنا.ا

قهلم اقالهة  اقرفث إقى نسة كا .. ... ثا    أح  قكا)) اف قلمهاتةلم :اأما الكتاب
اا2.((أتموا اقالهة  إقى اقله 

قلملح:اقماأبلحالام ح حنمياحألكلالحمنلاالحمجحل افيام لميالحاليا م ا
ط ل احمفجل الأحملابلم م ل ا نمملابةمماط مل احمفجملاحتمةالحا نمه األياك حماان م نا

الا راام  ل انمل لابممليام تةقمااحعاحمتلحاي الحألحلابلم ل اأحلابلمن اا ذا
اا3ن ا افكلياذامأاأحلحابلم ل ابن ااحتةال ا ياأللاحمنملل.

ا افقماحستمملحاحنملابرمم مي:اوأما السنة

                                                           
اماحمرممثاأالجهاحمبالليافياكتلاابم احملري ابلاابم احملري.ا1
ا122حمبقل :اسلل اماا2
ا26/ا1مابمحئعاحم نلئع:اا3
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رممممثاسمم حاابممياحألكممل اأياحمنبمميا مم  الا   ممهالسمم  ابةممثالجمم احمميا
أس  امل ا لنللح افةحلهاأيام ذيافياحمنلم:احياكليام ا   اف    الحمياكمليا

اا1  لحها م احم مل(.اأكلاف مت 
للجهاحالستماللاأياحمنبيا   الا   هالس  اح تبلا  ل احميامم امبمم ا

لحجبلا ذاذحأ ااحمن اافيا ل ا لنللح ا ر رل الحة ل اأيا ل ا لنللح اكلي
مممأاالا سممليا  مم انسممخاهممذحاحمركمم اكحمملاهمملاحة ممل الحتفمم النسممخالجلبممهابةممماذ

ا   ها.ا
ةنمهاحط م التقممممهابلمفةملاتقممممام حط م ارممثا لئنااحمسلب  اقلملحا نهاب

ابمليامممل.ال   افل اأنهاالوابلمنفل اف قلما   هاحمفل اأ ال.ا
 ـ أدلتهم عل، عدم اشتراط التعيين: 

احستمملحا   اذمأابحلام ي:ا
مممماأياحمن ممملواحمتمممياأ بتممم افلاممم ااحم مممل ا نحممملاط بممم اتر مممملاجمممنما

 اليمت ا2((  مل كا اقيلطر فللهاللمهفملن شلط))حمةبلم االال فمل ابممملاقلمهاتةلم :ا
ذمأابن ااحط  احم ل  اكحلاممت احملامل ال  محابن مااأ ملاحملامل الهميالفمعا
حمرممممثاملياتقمممممماألاتةممممميابكممملياهمممذحاحملامممل ام ممم  احمفمممل األاحمنلف مممااألا

اا3مقلح  احمقلآياألالملهلاحياحألحللاحمتيا نتلبافمملاحملال .
لاحملحجمااحمحامم احممذياالاماأيافلا ااحم ل افيانملالحالياحياقبم

 سعالقتها لحلاآالاحمياجنسمه اف ملاأط م احمن ماافميا ملحه احن ملفاحبلنمل ا
                                                           

حس  اماللحهاحمبالليافياكتلااأابللاحآلرلم ابلااحلاكليامبةثاحمنبياحياحألحلح الحملسلالحرمح الاا1
افياكتلااحم  ل  ابلااحياأكلافيا لنللح اف  كاابق ااملحه.

ا123ماسلل احمبقل :اا2
ا1/22 ابمحئعاحم نلئع:ا1/196مابمح ااحمحجتمم:اا3
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 ممم ا ممل الحامملي ابمملالرتمم اممملانممل ا مملحلاآامملاك ممل احمتطممل األاحمقاممل ا
ح  الهلاحق  اسم    احن ملفا ملحها مم الحامليااألياحم مل اف مهاحةممياحميا

اقبلاحمنلل .
 مافلامم ااحمرممل ا مم ارمملابن ممااحمتطممل اممماحتفمم احمة حممل ا  مم اأياحمممذياممم اممم

ح  احن لفارجها م احمفل اف قلما   هاحم ل ابجملحعاأياكم احنمحملاحةمميا
احياقبلاحمنلل افيالق احام االا سعالملاحمفل افق .ا

 رابعا: مناقشة األدلة 
 ـ مناقشة أدلة الجمهور: 1

اماحنلقنااأممتم ا   الجلااتبمم ان ااحم ل :
أنممهاللماحلقلفمملا  مم ارف مما اكحمملاللماحلسمم ااقمململحا مميارممممثارف مما:

فيابة اطلقه ال   افل احمتس   اب مرته افسنمهاالا فمممالجملااتبممم احمن ماا
احياجلنبمي:
:اأياحةنمممم اقلمممممه:ا)الا مممم ل امممممه( اأياالا مممم ل اكمممملح  ا ذاحمنفمممميااألول

حمحالفا م احمجنما رتحلانفياحمرق قااماأيابط ياحم مل اماكحملا رتحملانفميا
للاماأيا ممرااحم ممل احممعانقممواحم مملحاام اف رحمملا  مم انفمميا ممفاا ممفااحمكحمم

اا1حمكحللابمالمااحألممااحألال احمتياالاتنتلبالجلااتبمم احمن ا.
:اأياهذحاحمرممثارممثاأرلم القما ب ابلآل مااحمسملبقاا مرااحمن مااالثاني

اا2بةماحمفجل اف امنسخاحمحتلحتلابلآلرلم.

                                                           
ا26ماتالقاحمفلل ا   احأل للام منجلني:اا1
ا1/26مابمحئعاحم نلئع:اا2
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حمفلل  األيا ل الحاليامات ااالقلملحا ياممملاحمق لم ابةنهاق لماحع
فممممياأركلحممممها مممميا ممممل احمنممممذلالحمكفمممملل اللملهمممملاحمتممممياتر مممملافممممياأ ممممل احل مممممحا
لحالي ا ذاهذهاحأل ل ا لمراام  ل انف افياحأل لافمسذاحامم امنملاحم مل احميا
حم ممملاما ممل احمممممياكلمكفمملل األاحمنممذلام افممسيا مم لحها كممليانفمم  األنممهاحأل ممل ا

اذ ال ل الحاليابا فاذمأ.الهلاالا ح أاتغمملهارمنئ
 جواب الجمهور: 

أجمملبلحا ممياحممملماحأللل ابممةيارممممثارف ممااكحمملاللياحلقلفمملاحمميابةمم ا
اا1حمطل  افقماللياحلفل لا م احمنبيا   الا   هالس  احياأال .

اا2قللاحبيارم :انحالات فافياهذحاحمرممثامميمهاقل ن.
حممممللا افقمممململحا:ا يالأحمممملا ممممياح تبممممللاحمرممممممثاحجحمممم التفسممممملهابنفممممياحمك

حالامممت فاف مممهاملجمممعا مممم احالامممت فافمممياحمقل مممم احأل ممملم ا اهممملا فسممملاحمنفممميا
حمحالفا م احمجنمابنفياحمرق قااأ ابنفيا فااحمكحلل؟الحلا   هاحمةحلا نمنلا
هلارح ها   انفياحمرق قا الحيا  افملاالا ةتبلاحياقبملاحمحجحل الالا رتملقا

ا م احلا فسله.ا
 م انسخاحمحتلحتلابلآلرلم ابةنملاحسةمااا ف ا القبلاذاالقلملحا ياحسةما

مأافسنهاالا س  احلاذكلت احمياأياحآل مااتمملا  م اححتممحمالقم احمن ماا مم احملابةمما
ط ل احمفجل ال   هافم ا ةتبملاحمرمممثاحةللاملام، ما الحمقمللابلمنسمخاألا محمها

الملا ر ح.ا
اماحنلقنااأممتم ا   الجلااتةممياحم ل ابلمن ا:ا

                                                           
اأبا1 ابي ال ا بم اللح ا احي احلفل ل اللمله ااميحا احبي احمرممث اهذح الل  احمس  ام اسبل ابكل  ي

ا1/133م  نةلني:ا
ا3/293ماأن لاحمحر  :اا2
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لقشاحسمممتمالمم احممميارمممممث:ا) نحممملاحأل حمممللابلمن مممل ا...(ابةنمممهاحرحمممللانممم
   احنمتلحباتةمممياحمق ممافمياحأل حمللاحمتمياترتحملاأك ملاحميالجمهالحرممافمممل ا
لذممممأاجحةممملابمممميا ممملهلاحمرمممممثالحمحتفممم ا   مممهاممممم احمة حمممل احممميا مممم الجممملاا

متمياتةممياحمن اافياك ملاحياحمةبلمح اكلملال .ال ل الحالياحمياحأل حمللاح
االاتقبلاأك لاحيالجهااأليالقتهاالا رتحلالمله الهلاحةمياحياقبلاحمنلل .ا

لنلقشاحستمالمم احياحمق ملمابةنمهاق ملماحمعاحمفملل ااألياسملئلاحمةبملمح ا
حمتياترتلقا م اتةممنملالقتملاحلسعا سةملال سعالملهلاحمياجنسممل اف ملا م  ا

ممم امجمئممها ح ممها ممياألاةمملافمميالقمم احم ممملاملياأيامنمملياأمح ا مم  احم مممل ا
حمفليااا ذاالبماحياتةممنملابلمن ا اأحلا ل الحامليافمسيالقتمهاحامم االا سمعا
لملهاحياجنسه اف لا ل احمحك ااملياأيامنليا ل الحالياحن لفا ملحها

ا م احمفل االالمل.ا
 ـ مناقشة أدلة الحنفية:  2

اماحنلقنااأممتم ا   ا م اتبمم احمن ا:
هاالامالمممااف ممها  مم الجمملااحمن ممااأ مم اا ذانمملقشاممممم م احممياحمكتمملاابةنمم

اأنهاالامميما   احألحلابلم ل احمذياهلاح حسلأ.ا
لقملامم :اكحلاأ بت احنتلحباحمن ااحستنلمحا م اممملامحئمالهلاحمرممثا) نحلا
حأل حممللابلمن ممل (ا  مم انممواممممملاحمكتمملا اكممليامنبغمميا  مم ك اأياتسممتمملحابح مملا

ا.اذمأا   الجلااتبمم احمن ااأ ال
   اأياحمقللابةياحمميلم ا  م احممنوانسمخ الأيارمممثاحآلرملماالامنسمخا

احمكتلا اأحلاحات ااف ه افحلاذهاا م هاحمرنف ااالام م احمجحمللافياني .ا
النلقشاحستمالمم احياحمرممثاحألللامارممثا لنللح اماحيالجممي:ا



 . جامعة الحاج لخضرـ باتنةالمدخل لدراسة الفقه المقارن بين المذاهب، أد بوبشيش صالح
 

 
 
 
 
 
 
 

166  

ا:اأياركمم ا ممل امممل ا لنممللح اما  مم اأ ممحاحألقمملحلاماهمملاحمنمممااالاألول
حملجمملا ابممممملاحمملالل احمبامملليافمميا ممر رهاأياحمنبمميا مم  الا   ممهالسمم  ا

اا1قلل:ا) ياحممل امل ا لنللح افحيانل اف   حهالحيانل اف  فطله(.
:اممملاسمم  اأياركحممهاحملجمملا افممسياحمممذمياأابممللحابممهافممياذمممأاحممممل االثــاني

حملقمم  اامممم ارلمممااال مماابممم اا ذاأنممم االا ح كممليا الاأيا ةقممملحاحمن مماافممياذمممأ
ف كفمم اذممأالالارلجماا مم احسمتئنلفا مل اجمممم ا ذا فمل احملقم ابمذمأ ال   مها

االا  حاحمق لما   احلاحاتواحمرك ابهاملياأيامتةم ا م المله.ا
مملا   هاأياأهلاقبل ارمنحلاأب غلحانسخاحمتلجها م ابم احمحقمماله افيا

 افممميارلمممااال ممااحم مم   اتلجممملحا ممم احمقب مماالهمم افممياحم مم  الممم ا سممتةنفلهل
بم الالا قلما  مملالملهلاححلاقما  ياأيانب هابمل اف لا   ا حمحاتجلهابمم ا
حمحقمممما مم احسممتمحلا ممم احمقب مماالممم ا سممتةنااحم مم  ابط مم ا مم تهاللجمماا   ممها

ا  لمتمل.
امابةنمممهاللمافممميا مممل احمنفممملاالا امارمممممثا لئنممما لنممملقشاحمرمممممثاحم ممملني

ا.احمفل اكحلامملا   اذمأاس ل احمرممث
بطلمهاحيالجممي:ا النلقشاق لماحمفل ا   هابحنةهالحر

:اأنهاق لماحعاحمفلل  افحة ل اأياحبنم احمنلحفملافميا لحمااحمةبملمح ااألول
  مم احمتافممما.اأالاتممل اأياحمق ممل افممياحم مم  احمحكتلبمماالكممياالات ممحاحم مم  ا
بملنممه الهمملافمميا مم  احمنلف ممااأحمملاحسممنلي افتجمملماحم مم  احممياقةمملمالممملاحممعا

احمق ل .ا حكلي

                                                           
ماللحهاحمبالليالحم ف امهافياكتلااحم  ل  ابلاا ل امل ا لنللح  الحس  افياكتلااحم  ل  ابلااا1

ا ل امل ا لنللح .
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:اأياذمأاملجااتلأارممثارف اال م احألاذابه الم ماحمتحسأاالثاني
بةرماحمرمم مياألم احياحمتحسأابلآلال ا  ا نهاالا  محاأيامتقمم احمق ملما  م ا

احمسناا ذحالجعا  مملابلمنق الح بطلل.ا
اماحنلقنااأممتم افيا م احنتلحباحمتةممي:ا

انلقشاحستمالمم ا   اذمأابحلام ي:
ن احمام الحمتلسعاالامنله انواحمرممثاحآلحلابلمن االتةممنمل.اأياحة

 مم ا ياحمن مماالتةممنممملاحط لبممليامترقممم احةنمم احمتةبممم الهممذحاالا  قمماامممهاباممم ا
احملق األاتلسةه.ا

أياحمق لما  م احملامل المملا مر حاا ذاأياتةمممياحملامل ا مياطليم ا
امل انفسمه ا ذاحملاممل اتةممميانمل احم م  األاحمةبملم احمحق ملم امم ماتةممنملام لا

نحلاحمذيامتةممماليتنمل احمةبملمح احمحرتلجماا م مهالهميا ني الحرمالرق قاالحرم الحر
اللجاا يارق قته افحياأجلاذمأام ا كميا حمااحةنم االمجملااحميمما  م اأ ملا
ن ااحملال  اأحلاحم ل افملامتةمماليتنل التةممنهام ما ياطلي اتةمميا بملم ا

افياحملال .اأال احنلطاابهاكحلاهلاحمنةيا
حمرلاحبنيا   احمتلسع الممذحاالامالقاحنهابل فسلماكحلاهلاحة ل  احعا

اأيابق ااحمةبلمح ام س اكذمأاف ا قلماحم ل ا   ه.ا
 مم ا ياحمرمملاحممياقبممملاحملحجممااذياحمنممبمميابامم فاحم ممل  افسنممهالحجمماا

احام .ا
 المسائل األصولية التي ترتب عنها اذا الخالف: 

بكلالالحاأياحمام فافمياهمذهاحمحسمةماابممياحمرنف ماااححلاسب امتبميامنل
الحمجحمللاملجعافياأ  ها م احالات فافياقل متمياأ لممتمي:ا
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:اهلاحمنفياحمحاملفا مم اجمنماحمنمي ا فسملا  م ارق قتمهاف كمليااألول،
احبمنل اأ ا رتحلاحمرق قاالحمحجلماف كلياحجح ؟ا

قمممماكممملياحممميانتمجمممااذهمممااحمجحممممللا مممم احأللل القمممللاحمرنف ممماابلم ممملني الا
حما فاأياأللاحمرنف اارممثارف اابكلياحمنفياف هامملا   انفياحمكحمللاالا

احم رااا ذا  غااحمرممثا نمه احياقبلاحمحجحل.ا
قممللاحممنجمملني:انحمنفممياحمحامملفا ممم اجممنماحمفةمملاكقلمممها مم  الا   ممها

ا ةممالس  :ا)الا  ل امحيام امبم احم  ل احياحم مل(امجمااحمةحملابحقتامله الال
حياحمحجح  ا نمنلن.ا  اقلل:انلحياهذحاحمقبملاالا م  ا الابطمملل االا م  ا

اا1 الابفلترااحمكتلا االانكلحا الابلمين.
ـــــة :احمميممممملم ا  ممممم احممممممنو اهممممملاتةتبممممملانسمممممالاأ اتةتبممممملاتقممممممممحاألاالثاني
اتا   ل؟ا

ذهااحمرنف اا م احمقللابةياحمميلم ا   احمنوانسخامهاالملاأنمم احنةملحا
يامنسخاحمحتلحتلابلآلرلم ابمنحلاذهااحمجحمللا م اأياحمميلم اتةماتقمممحاألاحياأ

اتا   ل ا الفاا م اذمأافةنمه امجلمانسخاحمحتلحتلابلآلرلم.ا
لقممماتلتمماا  مم اذمممأا ممم اأاممذاحمرنف مماابرممممثارف مما األنممهاابمملاأرمملم ا

اف ا قل ا   انسخاحمحتلحتلاماممملاحمكتلاام.
ا
ا

                                                           
ا.26ماأن ل:اتاليلاحمفلل ا   احأل لل:اا1
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 الموضوع السابع

 لمجلس في عقد البيعخيار ا

ا
 أوال: صورة المسالة 

حتفممم احمفقممممل ا  ممم اأيا قمممماحمب مممعاالا  مممحا الا ذحاتممملفل األكلنمممهالهمممي:ا
احمحتةلقمحي احم حي احمح حي الحم  غا.ا

لحات فلحابةماذمأافيانفلذه ال بل احما مللامطلف مها  م اقملممي:احمنم احميا
 ذامكلالحرماحنمحلاحما للاا قللابةياحمةقماالامنفذاحلمح احمحتةلقمحيافياحمحج م 

بسبطلمممهاللمه الحممنم احمميا قممللابممةياحمةقممما  ممبحانلفممذحابحجمملما مممللاح مجمملاا
لحمقبمللالترمللاحمحتةلقممميا مياحمكمم  ا مياحمةقممالحملامتة مم ابمها مم احمكم  ا مميا

احلال اآال الأيارقمحلافياحما للا سق ابحجلما مللاح مجلاالحمقبلل.ا
 ثانيا: مذااب الفقهاء

بق اح نمممملل ا م ممممه افقممممماحات ممممااحمفقمممممل افممممياهممممذهاحمحسممممةماا  مممم اكحمممملاسمممم
احذهبمي:ا

قممللاأ ممرلبهاب بممل اا ممللاحمحج مممافممياحمب ممع الأياحمب ممعااالمــذاب األول:
الام مم ابةممماح مجمملاالحمقبممللاحمملمح احمحتبل ةممليافممياحقلحمحمملاحمممذيا قمممحاف ممها قممما

م امتفلقلابةبمحنمحلاحياحمب ع المكلالحرماحنمحلاأيا فسحاحمةقمالملابةماحمقبللاحلا
م اهذحا حج ماحمةقم افسذحاتفلقلامم احمب عالم ماألرماحنمحلافساهابةماحمتفل .الحر
سمممرل  الهممملاحمممذهاا حمقمممللاذهمممااحبممميا حممملاحمممياحم مممرلبا المحلمالأبممملا مممللالحر
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ح حلحمياحمنلفةيالأرحم الركلهاحمقلاياأبلاحمطماا يا  يالحبيا بلمالأبيا
اا1هليل الحبياأبياذ يا.

ح حل احمنلفةي:انلكملاحتبمل ةميافمياسم اا مم اأجملاألامممياألا ممياقللا
ألا مملفاألالمممله اتبل ةمملالتلحامم لالممم امتفلقمملا ممياحقلحمحمملاألاحج سمممحلاحمممذيا
نحلامجاا   اكلالحرماحنمحملاحمب مع ا تبل ةلاف ه اف كلالحرماحنمحلافسخاحمب ع.الحر

 ةمملاف ممهالتلحامم لارتمم االا كممليامممهالمها الابا ممللاألانمملباألاحمملال ممف ا ذحاتبل
لتفلقملابةمماحمب ممعا مياحقلحمحمملاحممذياتبل ةمملاف مه األاكمملياب ةمحملا ممياا ملل افممسيا

ا.ا2حمب عامجاابلمتفل الحما للن
لقللاحمالقياحيا  حل احمرنلب ا:انلحمحتبل ةلياكلالحرماحنمحلابلما مللاحملا

اا3م امتفلقلابةبمحنمحلن.
حمحج مم افحتم اتم اا:اذهااأ رلبها م ا م احمقمللابا مللالمذاب الثاني

م ها يام امتفلقل.الحر ح مجلاالحمقبللامم احمب ع الم ماألرماحياحمحتبل ةميافساهالحر
اا4ذهااحلمأالأبلارن فاالطلئفااحياأهلاحمحممنا.

ا
ا

                                                           
اا1 اكتلااحأل : ا3م ا33/ احمحغني: احمحم3/223  احمحجحل انلح ا  احمحذحهاا9/126ذا: ا    احمفقه  

ا1/120حأللاةا:ا
اا03/ا3ماحأل ام نلفةي:اا2

األا ابلمحني ا حل ابلمتفل  ال كلي احمتةلحل  افي احمنلم ابمي احمنلئع احمةلف ا رممهل احمتفل  الطب ةا م
احماللقا...النرلهحل.

ا3/221ماحمحغني:اا3
اا4 احمحجتمم: ابمح ا ا1/123م احمممح ا: ابمحئعاحم نلئع:3/21  اح3/132  مفقها   احمحذحهااحأللاةا:ا 
ا1/221
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 ثالثا: عرض أدلة كل مذاب 
 ـ أدلة المذاب األول:  1

حستملاأ رلااهذحاحمحذهاا   اقلمم ابجح ااحياحألرلممث اك مملات كمما
ياحات ف اطمل ا بلتمملالملجماا مرتملا الاأيا راا ا للاحمحج م افجح ةملالحر

حةنلهلالحرم اناتللاحنملاحمرممثاحم ر حاحمذياللحهاحمنمالي الحمذيا قللاف مها
حمنبممميا ممم  الا   مممهالسممم  :ا)حمب ةمممليابلما مممللاحممملامممم امتفلقممملاألا قمممللاأرممممهحلا

اا1م لربهاحاتل(.
ا   هالس  اقلل:ا)حمحتبل ةلياكملالفياللح اامحلمأاأيالسللالا   ال

اا2لحرماحنمحلابلما للا   ا لربهاحلام امتفلقلا الاب عاحما لل(.
قممممللاحبمممميالنممممم:انلهممممذحارممممممثا سممممنلمها نممممماحمجح ممممعاحممممياأل مممم احألسمممملنمما
ياكملياحميا لأ رمل ارت امقممام م احبميارمم اأياح ملاهمذحاح سمنلماملقمعاحمة م الحر

اا3طلي احآلرلمن.
حمرممممثاأياحمنبمميا مم  احمممها   ممهالسمم  اجةمملاممممل اللجممهاحالسممتماللاحمميا

حمب عابلمتفل  الحمتفل ارق قاا نحلاهلاحمتفل ابلألبمحي الهلاحمذيا كليامذكلهافيا
حمرممثافلئم ااألنهاحة ل امم احمجح معاأياحمحتةلقممميابلما مللا ذحامم ا قمعابمنمحملا

ا نمحملا قمابملمقلل الي كمماهمذحاحمقمللاحملاللحهاحمباملليا مياحبميا حملالاميال
قمملل:انبةمم احممياأحممملاحمحمم حنميا  حمملياحمملالاممميابمململحميابحممللامممهابامبممل اف حمملا

                                                           
ماللحهاحمبالليافياكتااحمبمل  ابلاا ذحام ام ق افياحما للاهلامجلماحمب ع الحس  افياحمبمل  ابلااا1

احم م افياححمب عالحمب لي.
ا.1122ماللحهاحلمأافياحمحلطةافياكتلااحمبمل  ابلااب عاحما للالق اا2
ا123/ا1مابمح ااحمحجتمم:اا3
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تبل ةنلالجة ا   ا قبميارتم االجم احميابمتمهاانم ااأياملحمنمياحمب معالكلنم ا
اا1حمسنااأياحمحتبل ةميابلما للاحلام امتفلقلن.

اا2قللانلفعا:انلكلياحبيا حلا ذحاحنتل احمني ا ةجبهافلل ا لربه.
 دلة المذاب الثاني: ـ أ 2

حسممتملاح حممل احلمممأا  مم احمملاذهمماا م ممهاحمميا ممم احمقممللابا ممللاحمحج ممماما
بلملل احياللحمتهامرممثاحما للا ياحبيا حلامابحلاأ لا مياأهملاحمحممنما افقمللا

اا3بةماللحمتهام رممث:انلم ماممذحا نمنلارماحةللفالالاأحلاحةحللابهاف هن.
تةلحلاحعاابلاحملحرم افةنمهاأياحمابلالهذحام ما الاتطب قلامحنمجهافياحم

 ذحا لل ا حلاأهلاحمحممنااالا ةمارجا األيا حملاأهملاحمحممنماابح لبمااحمابملا
حمحتممملحتلاألاحمحنمممملل األنمممها سمممترملا نممممهاأيا ةحممملاأهممملاحمحممنممماا  ممم ااممم فا

ارممثا حا نمه ا الالقما  حلحانلسالامه.ا
امملفاا ممم احمملاحسممتملابممهاهممذح القممماحسممتملاحمرنف مماالحتممةاللاحمحلمك مماابل 

اح حل احلمأابةممااحياحمكتلاالحمق لمالحمحةقلل.ا
ا افقماحستمملحاحنهابحلام ي:اأما الكتاب

ا.ا4(( ة أ طة اقذ ن آم وا أوفوا بةقع وإ))قلمهاتةلم :ا

                                                           
اليافياكتلااحمبمل  ابلاا ذحاحنتل انمئلافلهااحياسل تهاقبلاأيامتفلقل.ماللحهاحمبالا1
اأالجهاحمبالليافياكتلااحمبمل  ابلااك امجلماحما لل الحن لاأك لاتف   افياحمحجحل انلحاا2 م

ا9/123حمحمذا:ا
ا1/621ماحمحلطة:اا3
ا01ماسلل احمحلئم :اا4
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للجممهاحالسممتماللاأياحمةقممما كممليابل مجمملاالحمقبممللاقبمملاحمتاممممل الحألحمملا
ملفمممل ابلمةقمممم األيامكممملاحمممياحمحتةلقممممميام لجمملا الا مممللاحمحج مممماملجمممااتممملأاح

احملجل اقبلاحمتفل ا.ا
ال تأكلوا أمواقكا به كا بةقبةف  إال أن تكون تجةدة علن تلراض  ))قلمهاتةلم :ا

.الحمتلحاميا ر ملابحجملماح مجملاالحمقبملل افمترقم احالمتممح احميالمملا1((م كا
احنت للاآلالاحمحج م.ا
.اللجممهاحالسممتماللاأيالاتةمملم ا2((وأشللط وا إ ا تبللة عوا))لقلمممهاتةمملم :ا

أحلابلمتل م ابلمنملم ارت االا قعاحمتجلرمام ب ع الحمب عا  مم ابحجملمار مللا
ح مجلاالحمقبلل اف لا ب اا للاحمحج مال م اممل احمب عاقب هاماقبلاحمتفل ا يا

احج ماحمب عاماكليا بطلالامفلئم احمنملم .ا
يا قممملماحمحةللاممما ال قممملما افمممسنم اقممململح:ا يا قمممماحمب مممعاحمممأمـــا القيـــاس

حمحةللاممااتممت ابمم اا ممللاحمحج ممم ابمملابحجمملماحم فمم احممممحلا  مم احملاممل الذمممأا
ق لسمملا  مم اسمملئلاحمةقمملم اكلمنكمملحالحما ممعالحممملهياللملهممل افسنممملاتممت ابمم اا ممللا

احمحج م.ا
 افقلملح:ابةنهاا للاحجملل األياحم احمحج ماحجملما الهلاوأما المعقول

حمحتةلقممممحياا مممللحاحجمممملالافمممياحمةقمممم القمممماقمممللاأبممملارن فمممااأنمممبهابحممملا ذحاحنمممتلبا
 نمممحلاذاكمملامممهارممممثاحمب ةممميابلما مملل:انممم ماهممذحابنممي  األأممم ا ياكلنمملافمميا

اا3سفمنان.

                                                           
ا19ماسلل احمنسل :اا1
ا121ماسلل احمبقل :اا2
ا9/123حل انلحاحمحمذا:اماحمحجا3
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أياأياحمقللابا للاحمحج ماف هاتةطمملا حامل احمةقملمابممياحمنملمالهمذحا
امنااهذه.نل ا  مم االرتحللاأيا طللاحمحج مالالا حكنمحلاحمتفل اكرلمااحمسف

 رابعا: مناقشة األدلة  
 ـ مناقشة أدلة المذاب األول: 1
نلقشارممثاحبميا حملاماحممذيا ةتبملا حمم اأمممااح بتمياا مللاحمحج مماماا

احياقبلاأ رلااحمحذهااحم لنيابحلام ي:ا
أيا مملهلاحمرممممثا ةمملل احمملاذكلنمملهاحممياأممممااحمكتمملاالحمق مملم ال محممماا

 مممملفها مممميا مممملهله ال كمممملياذمممممأاحممممياهممممذحاحمتةمممملل امنبغممممياتةليمممملاحمرممممممثالا
اا1لجممي:

:اأياحمحمملحمابلمحتبممل ةميافممياحمرممممثاهحمملاحمحتسممللحليالحمحتنمملل يااألول
نحمملا قممللاكلنمملا بممةحلاحمب ممع األنمحمملابةممماتحممل احمةقممماالا سممح لياحتبممل ةميارق قمما الحر

احتبل ةمي الأط  ا  ممحلاذمأافياحمرممثاحجلمح.ا
لاهمملاكنل مماا ممياحالفتمملح ابممملمقللاالا:اأياحمتفممل افممياحمرممممث ا نحمممالثــاني

ومة تفرق اقذ ن أوتوا اقكوةب إال من بع  مة  ))حمتفل ابلألبمحي اكحلاقللا مالجل:ا
ا افلمحلحماحمتفل ابلمقلل.ا2((جةءتطا اقبه م

لأجمممماا مممياذممممأابمممةياحمرمممممثامممم ا ةممملل اأمممممااحمكتممملاالحمق ممملمارتممم ا
فيا  بمل احما ملل ا  لفا يا لهله ابلاأنهاا وات أاحألمما الهلا ليحا

ا  ا ياحلاقملافياتةلي هالملا ر حالحلملم.ا
اا3فةحلاحألللافلمهاحياألجه:

                                                           
ا3/21 انلحافتحاحمقممل:1/122مابمح ااحمحجتمم:اا1
ا02ماسلل احمبمنا:اا2
ا1/22 ابمح ااحمحجتمم:ا9/122ماأن ل:احمحجحل انلحاحمحمذا:اا3
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أياحمحتبمممل ةمياحلمححممملافمممياحمحقللمممماا)حمرمممممثا مممياحمةقممممالحممملامتة ممم ابمممه(ا
 سح لياحتسللحميالالا سح لياحتبل ةمي الممذحامملار ماابطم  األالمملهاأنمهاحملا

لتقليممملاحمممم حيالمممم ا ةقممممح امممم ا رنمممثابمممل الكممملياحسمممللحلالتقمممللالافمممياحمحسمممللحاا
ابلالتفل .ا

أيارحلاحما للا   اا للاحمحج ما ر لابهافلئم ام اتكياحةللفااقبملا
حمرممث الرح مها  م احمحسمللحاامالجمها مياحمفلئمم ااألنمهاحة مل احميامممياحألحماا

يانل حاتلكل.ا اأياحمحتسللحميابلما للا يانل حا قمحالحر
للا م احمتفل  الهمذحات مليحاب بلتمهابةمماأنها   هاحم   الحمس  احماحما 

احنقال احمةقم.ا
أياحمحتبممل ةمياحسمم احنممت احممياحمب ممعافحمملاممم املجممماحمب ممعاممم امجممماأيا نممت ا

احنهااألياكلاحس احياحةن االا  حاحنتقلقهاحنهارت املجم.ا
أيالحلياحمرممممثاحبمميا حمملالهمملاحممياكبممللافقمممل احم ممرلبا اكممليا ذحاألحما

ممنقطمعاحما مللاماكحملابمنملام الهملا نحملافةملاذممأاألنمهاكمليا ممح احمب عاحن اق   ا
ا لمحلابحلحماحمرممث.ا

لأحمملاحمتةليمملاحم مملني الهمملارحمملاحمتفممل ا  مم احمتفممل افممياحألقمملحلافحمململماا
ألياح مجمملاالحمقبممللاحممياحمحتةلقممممياممم ماتفلقمملاحنمحمملافممياحمقمملل.افحممياألجمماا

اه الالا سح احفللقا.احمقللافغلاهاأيا قب ها لربه افسذحاقب هافقمالحفق
 مم ا ياحأل مملارحمملاحمكمم  ا  مم ارق قتممه الرق قممااحمتفممل اهممياحمتفممل افمميا
حألبمحي الحمقل مم اأنمهاالا  مللا مم احمحجملما الا ذحاتةمذل احمرق قما الحمرق قماامم ا
تتةمممذل افبطممملارحممملاحمتفمممل ا  ممم احمتفمممل افمممياحألقممملحلاألنمممهاحجممملمافمممياحقلب مممماا

احمرق قا.ا
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حمملاأهمملاحمحممنمما الهمملاأقممل احنممهارجمماا ذاأنممهاأياهمذحاحمرممممثا ةللاممها 
بح لبااحمابلاحمحتلحتلاألاحمحنملل الحمقل م اأياحألقل افمياحمرجماا قمم ا  م احملا

املنه اف م امذمأالماحمرممثابةحلاأهلاحمحممنا.ا
أجممماا نمممهابممةياحمحسمممةمااا ف مما المممم ماحممياحمفقممممل األاحأل مملمممياحممميا

ك ما.ال   مهاف م ماألرمماأيام مم المملهابحملاحرتلابةحلاأهملاحمحممنماابلسمت نل احمحلم
ا  نها ر رلاألالحجرل.ا

 ـ مناقشة أدلة المذاب الثاني:  2
نلقشاحلاذهاا م هاحالحل احلمأاحمياتقمم  ا حملاأهملاحمحممنماا  م احمابملا
حم ممممر حابةنممممهاأحمممملاحمممململماللممممملا ممممر ح افكحمممملاهمممملاحة ممممل اأياحمفقمممممل الللح ا

 مملاحمممذياقب ممهاحنر مملييافممياحمحممنممااحألابممللاممم ا كلنمملحافمميا  مملهالالافممياحمة
لالافياحمرجلمابلاكلنلحاحتفلقميافياحألقطلل اهذحا   افل اأيافقممل احمحممنماا
حتفقليا   ا م احمقللابا للاحمحج م المكيام سلحاحتفقميافمذحاحبياأبياذ ياا
أرممممافقممممل احمحممنممماافممميامحمممياحلممممأاقمممماأنكممملا   مممهاذممممأ الأل ممم احمقمممللابةبمممللح ا

ال:ا ستتلااحلمأاحياذمأ ال   هاف ات حام ل احتفلقم .احنملل ارت اقل
لأجماا نهابةيارج اا حلاأهلاحمحممناام ات ب ابمليامممل ابلاحستنم ا
 م اجح ااحياحألابللاحم ر راا ياحمنبيا   الا   هالسم   ا م ا يا ح مم ا
حملاهملا الاأ ملامابملانقملا نمها مم  الا   مهالسم   اف م ا  م نلاحمابملالل مم نلا

أل مملاا ذا سممترملاأيامجتحةمملحا  مم اأحمملاممم ا كمميامممهاسممنماحممياسممنااحمح ممطف اح
ا   هاحم   الحمس  .ا
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لأحلاحالمفااحبياأبياذ يا ا   افل ا راا بلتملاف اتقمحافيارج اا
 حمملاأهمملاحمحممنمماااألياحالمفممااحملحرممماالا بممل ابمممل ا ذاأنممهاممم مابسجحممل ارتمم ا

ا حنعاحالمفته.ا
الافسياهذحاحمنقلالملا  ر حااألنهامنملافياأقلحلاحمفقمل الحنل لحتم امالحر

اماحتممممممل ابةامممممم احممممممبة ابلجممممملاا السممممم حلا ذحاكممممملنلحاحمممممياحألئحمممممااحمحنمممممملليي
حالستمتلاالحلا مممملاحمياأمفمل احمتجمليح األيامكملاحنمجمهافمياحسمتنبلباحألركمل  ا
لمكملاأ مملمهالأممتمهاحمتممياملحهملا ممر راافميا  بممل احألركمل  ال  مم اأ مللاحمفقممها

النااحمتف ملالرس احما ف.اكف اح ا
لقمململحا ممياأممممااحمكتمملاابةنممملا لحممااحا ل مماابرممممثاحبمميا حممل افمم ا

اا1لجهامتةلي ه.
 حكمممميام رنف ممممااأيامجمبمممملحا ممممياذمممممأابممممةياحمحممممذهااأياحمةممممل اقطةمممميالالا
ما مموا الابقطةممياح  ممه افمم ا قممل اابمملاحآلرمملمالهمملا نمميا  مم اتا مم وا

اممملاحمكتلاالهلاقطةي.ا
المابةنهاالامجلماتقم حها   احمابلاحم ر ح.النلقشاممملاحمق 

لأجممماا نممهابممةياحمحسممةمااا ف مما افكحمملاهمملاحة ممل ا نممماحمرنف ممااأياحمميا
نممللباحمةحمملابابمملاحآلرمملما ممم احةللاممتهام ق مملماحم ممر ح افممسيا للاممهاقممم ا

احمق لما   ه الرممثاحبيا حلا لل احمق لم اف م المهاأاذحابلمقل م .ا
بطلمممهااألياا ممللاحمحج ممماممم مالأجممماا ممياحمممممملاحممياحمحة قممللابمملمهالحر

ياطلمم احمتممهاا ممللاحة ممل ا ا مللحاحجممملالارتمم امتةممذلاحةمهاحنةقمملماحمةقممم افممملالحر

                                                           
ا3/21 انلحافتحاحمقممل:ا9/223ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا1
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منتميابلنقال احمةقمالحالفتلح افياحمحج م اقللاحمنللي:ان ذحاقل احمحتةلقمحياحميا
يابق لانملحاألاسنان. اا1حمحج مالتحلن لاجح ةلامح اا للهحلاحلمححلاحةلالحر

 سا: القواعد األصولية التي تفرع عنها اذا االختالف خام
ححلاسب امتبميامنلابكلالالحاأياحما فاحمرل لافياهذهاحمحسةماابميا
حمنممملفة االجحممممللاحمفقممممل املجمممعافمممياحأل ممملا مممم احامممت فم افممميا ممم ثاقلح مممما

اأسلس ا:ا
ا:احات فم افياحألاذابةحلاأهلاحمحممناااألول،

ممممله  الرجمممااحمحلمك مممااأيا حممملاأهممملاحمحممنممماافةامممذابمممهاحمحلمك ممماالأبط مممهال
 نممممه ابح لبمممااحمابممملاحمحنممممللاألاحمحتممملحتلا مممياحمنبممميا ممم  الا   مممهالسممم   ا
فمتقمممم ا  ممم المممملهاحمممياأابمممللاحآلرممملم الأحممملاجحممممللاحمفقممممل اف ممم ا ةامممذلحابمممهالمممم ا
 ةتبمممللهارجممما امكلنمممهاحتفمممل احممممبة  الحمرجممماا نحممملات بممم افمممياحتفمممل احمجح مممعاالا

المل.ا
لتاا   اهذحاأياأاذاحمحلمك اابةحملاأهملاحمحممنماافميا مم اح تبملله القمات

ما ممللاحمحج مممافممياحمةقممماللملحابممهاحمابمملاحمحممة للا ممياحبمميا حمملااألنممها ةمملل ا
 حمملاأهمملاحمحممنمما ابمنحمملاتحسممأاحمنمملفة االحمميالحفقممم ابمملمابلالممم ا ممةبملحابةحمملا

اأهلاحمحممنا.ا
ا:احالمفااابلاحملحرمام ق لمالثانية

ف مماابلمق مملمافمميارلمممااحالمفتممهامابمملاحملحرمممااألياحمرجمماا نمممه اأاممذاحمرن
فممياحمق مملماالافممياحمابممل القممم المممله احممياحمفقمممل احمابمملا  مم احمق مملما ذحا بمم ا

انق هاحياطلي ا ر ح.ا

                                                           
ا123/9ماحمحجحل انلحاحمحمذا:اا1
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لقممماتلتمماا   ممهاأياتحسممأاحمرنف مماابلمق مملمافممياحقلب مماارممممثاحبمميا حممل ا
افيارمياأاذاحمنلفة اابلمرممث.ا

اا1ممملاحمقطةيابلمممملاحم ني:اتا  واحمالثالثة
حمممممملاحمقطةممياهمملاحمقمملآياحمكمملي الحمسممنااحمحتمملحتل  الي رمم ابمملمحتلحتل ا نممما
حمرنف ممااحمسممنااحمحنممملل  افممميا نمممه امممملاركمم احمحتمملحتل  القممماذهبمملحا ممم ا ممم ا
جلحماأياما واحمممملاحم نياحمممملاحمقطةيااألياحمتا  وا نمه اتغممل ا

 كلياقطة لاح  هالالا كليا ن ل.الأممملحاذممأابحملاللياالحغملاحمقطةيامنبغياأي
 يا حلالايالا نهاأنهاتملأاقمللافلطحماابنم اقم مابقلممه:انالانتملأاكتملاا
لانلالسناانبمنلا   الا   هالس  امقللاححلأ االانمليامة ملارف  األانسم  ا

ا.ا2مملاحمسكن الحمنفقان
تا ممم واحممممممملاحمقطةممميالأحممملاحمجحممممللالحمممنم احمنممملفة اافمممسنم اأجممململحا

بلمممملاحم نياكابلاحآلرلمالحمق لماحرتجميابسجحل احم رلباا   اذمأ افسنم ا
بقلممها م  الا   مهالسم  :ا)الاا((وأح  قكلا ملة وداء  قكلا))ا لحاقلمهاتةلم :ا

ا.ا3تنكحاحمحلأ ا   ا حتملالالاالمتمل(
النمممتلا مممياذممممأا مممم اح تبمممللاحمرنف ممماارمممممثاحبممميا حممملاحا  ممملاألممممما
حمكتمملاااألنممهاممممملا نممي ابمنحمملاأاممذابممهاحمنمملفة االقمململحابتا   ممهامةحممل اأمممماا

احمكتلا.ا
ا

                                                           
ا133/ا1 اح ركل ام،حمي:ا102أل لم ا امح طف احماي:ماأ لاحالات فافياحمقلح ماحا1
اماللحهاحس  افياكتلااحمط   ابلااحمحط قاا   لاالانفقااممل.ا2
ماحمرممثاحتف ا   ه اأالجهاحمبالليافيابلااالاتنكحاحمحلأ ا   ا حتمل الحس  افياحمنكلح ابلااا3

اترلي احمجحعابمياحمحلأ ال حتملاألاالمتمل.
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 الموضــوع الثامـن

 لـــــزوم الــــوقف
ا

 أوال: تعريف الوقف في اللغة وفي االصطالح 
 ـ الوقف في اللغة:  1

اح مممملالقممما الهممملاممممملا  ممم اك مممملاحمممياحمحةممملنياحنمممملاحمرمممبمالحمحنمممع 
تقلل:القااحممحبااألاحمس لل  ا ذحاربسمتملالحنةتمملا مياحمسممل الحنمملاحالطم   ا
تقممملل:القممماا  ممم احةنممم اكمممذحاأياحط مممعا   مممه اللقفتمممها  ممم اذنبمممهال  ممم اسمممل ا

اا1 ن ةه اأياأط ةتها   ه.
 ـ الوقف في اصطالح الفقهاء: 2

مقماحات ااحمفقمل افمياتةليمااحملقمااتبةملاالامت فارق قتمهالأركلحمهافميا
له  القماكليانتمجااهذحاحالامت فاأيا ممل األاةمااتةليفمل ام لقما انبمنمملان 

اكحلاهياحنسلباا م اأ رلبمل.ا
ـــف األول :احملقمممااهممملارمممبماحمةمممميا  ممم اح مممأاحملحقممماالحمت مممم االتعري

اا2بحنفةتملا   اجمااحياجمل احمبل.
لهمملامإلحممل اأبمميارن فمما افةنمممهاأياحملقممااالامامملقاحمحممللاحمحلقمملفا مميا

ه ابلامبق افمياح كمهامجملماممهاحمت ملفاف مهابكملاأنملح احمت ملفل احمياح أالحقف
ذحاحممل احملحقممااكمملياحملقممااحملح مملاملل تممه ا ب ممعاألالهممياألاهبممااألالممملاذمممأ الحر

الكلاحلامتلتاا   احملقااهلاحمتبل ابلمحنفةا.ا

                                                           
االبياحن لل احلم القامامسلياحمةلااا1
الحلابةمهلا3/32 افتحاحمقمملاالبياحممحل :ا6/112ماأن ل:ابمحئعاحم نلئعام كلسلني:اا2
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ل   ممهافمململقاا نمممهالممملاالم ا الافمميارمملال احسممت نل اسمم ةتياذكلهمملافمميا
ارمنمل.ا

ــانيالتعريــف ال :احملقممااهمملارممبماحمةممميا ممياحمت مملفل احمتح  ك ممااحممعاث
بقلئممملا  مم اح ممأاحملحقمماالحمتبممل احممم م ابليةممملا  مم اجمممااحممياجمممل احمبممل اكحمملا

اا1نوا   هافقمل احمحلمك ا.
لحنممهافمململقاا نمممه االامامملقاحمةمممياحمحلقلفمماا ممياح ممأاحملحقمماابمملاتبقمم ا

نلق اام ح ك ااهلاألالمله ا   اح كهاامكنها حنعاحياحمت لفافمملابلمت لفل احم
ابةل األابغملا ل  الي محهاحمت م ابحنفةتمل.

:احملقاارمبماحمةمميا  م اركم اح مأالاتةملم الحمت مم االتعريف الثال 
ابلمحنفةاا   اجمااحياجمل احمبل.ا

لهممملامإلحممملحمياحمنممملفةيالأرحممممافمممياأرمممماقلمممحمممل اكحممملامنسممماا مممم اأبممميا
اا2ملساالحرحماحياحمرنف ا.

ةليااالامات اا ياسملبقهافميامممل احملقماالحمحنمعاحمياحمت ملفافمذحاحمت
فممياحمةمممياحمحلقلفمماابكمملاأنمملح احمت مملفل  اليات مماا نممهافممياتا مم واح ك مماا
احمةمياحمحلقلفااناتةلم ابا فاحمتةليااحمسلب احمذياأبق اح كمتملام لحقا.ا

:احملقمممااهممملارمممبماحمحمممللا مممياحمت ممملفاف مممهالحمت مممم االتعريـــف الرابـــع
لمحنفةممااحممعاحنتقممللاح ك ممااحمةمممياحمحلقلفمماا ممم احمحلقمملفا  مممم اح كمملاالاحممم م اب

امب حامم احمت لفاحمحط  افممل.
اا

                                                           
ا1/111 احمفلل ام قلحفي:ا1/111ماأن ل:اجلحهلاح ك ملام،بي:اا1
ا1/326 احغنياحمحرتلقام اطمااحمنلامني:ا3/291ماحن ل:احمحغنياالبياقمححا:اا2
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اا1لهلاحمقللاحم لنيامإلحلحمياحمنلفةيالأرحم.
لمحماهذحاحمتةلياا   اسملبق هابةمماحممنوا  م امممل احملقما ابنقملاح ك ماا

ياحمت مملفافممممل.احمةمممياحمحلقلفممااحممياحملحقمماا ممم احمحلقمملفا  مممم احممعاحممنةم احمم
افمذحاحمح أافياحمرق قاالملاتل  البةبلل األاحاهلاح أا لليالملارق قي.ا

ححلاسب اذكلهاحياتةليفل احمفقمل ا   احات فملالتنل ملا  ملامنملابكملا
الالحاأياحرلاحمنمح افياحلال احملقاامنر لافياأحليي:ا

ا:اجمممملهليالأسلسممممي ال ةتبمممملارجمممملاحممحل مممماافمممميا مممملحاهممممذحاألمــــر األول
حالات ف الهلاممل احملقا الف هامذهااأبلارن فاا م احمقللابةم احم مل احلتبلا
ذمممأا  مم اقلمممهاببقممل اح ممأاحمةمممياحمحلقلفمماام لحقمما الكةنممها ةقمممات محمملابممميابقممل ا

احمح أافياحملقاال م احم مل .ا
اماأياحمحلمك ممماا بمنحمملاممممذهااحمجحمممللا مممم احمقمممللاب ملحممهالالا بمممل ا نمممه 

المت م ابمياحمح أال م احم مل احمذياذهاا م هاأبلارن فاا   احما لواماب
ـــاني ـــر الث :الهممملاأحممملا ممملنلياالاتتلتممماا   مممهاكبمممملافلئمممم  القممممالقمممعااألم

حالاممت فاف ممهابمممياحمجحمممللاحمقمملئ مياب مممل احملقمما الهمملاحمجمممااحمتممياتنمملبابممملا
اح ك ممااحمةمممياحمحلقلفمما افحممنم احممياأبقمم اح ك ممااحمةممميا  مم احملحقمما الحممنم احممي

انق ملا م احمحلقلفا  مم  البةام اقللابةنملاح أاناتةلم .ا
حعاحتفلقم ااحنلابةياحملقاامننةاح ق ابر الاتةلم احلمح الللماحمح أا
حماممملوا   مممهاقمممماأ مممبحاححنل مممل اأ ممملاكممملياطليممم احكتسممملبه افمممياحمرمممللاألافممميا

احمحآل.ا

                                                           
اماحمح ملاحمسلب ا1
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ب ممليال   ممهاسمم كلياحنمجنمملافممياتنمملللاهممذحاحمحلاممل احلكمممحاأسلسمملا  مم ا
حمممذحهااحمفقممممل الأمممممتم افممميامممممل احملقممما ا ممم انةممملقابةمممماذممممأا  ممم اذكممملاآلح ا

احمجحمللافياجمااح ك ااحمةمياحمحلقلفاالا لياحملحجحاحياهذهاحآللح .ا
 ثانيا: الحقيقة الفقهية للزوم الوقف ومذااب العلماء

حمحلحماب مل احملقا ا م اجلحماحمت لفافياحمةممياحمحلقلفماابجح معاأنملح ا
لفاحممممياب ممممعاألانممملح األال مممم ااألاتة مممم ا لثاألالمممملاذمممممأاسمممملح احممممياحمت ممم

احملحقااألاحيالمله.ا
اا1لقماحات ااحمفقمل افياهذهاحمحسةمااماكحلاأنلنلاما   احذهبمي:

:الهملاحمذهااح حمل اأبميارن فما اقمللابمةياحملقمااالا كملياالمذاب األول
حملجممممل ا مممميااالمحمممملاا ذامجمممملمام لحقممممااحمت مممملفاف ممممهابمممملمب عاألاحممبممممااألارتمممم 

حملقا ا الافيا  ثا للاحست نل ارمثا كلياحملقاافمملاالمحل الهذهاحم للا
اا2هي:

ـــ، :اأيا ركممم اب ملحمممهارممملك اممممذهاا مممم امممممل احملقممماابةمممماأياتلفمممعااألول
م ل اأحلحهابنةياممل احملقاالذمأانتمجاانمح القعابمياحملحقاالحتلميانم ليا

م امجمام لحقااحمت لفاف هاألاحملجل احمةمياحمحلقلفا افسذحارك احمرلك ابلم مل ا
ا نهامحلامتلتاا   اذمأاحيا بطللارك ا ر حالحجااحمتنفمذ.ا

:اأياماممملقاحملحقممماالقفمممهاحاممملقاحمل ممم اابمممةيا ة قمممها  ممم احلتمممه االثانيـــة
ف قلل:ا ذحاح افةلاياهذها مقااحلقلفاا   اف ياح   األا ا فها م هاكةيا

                                                           
احا1 ام ام نماميان تل الحمسل م: احمحذحهاافياحمفقه اح س حيا112قللنا افياحمفقه ابرلثاحقللنا  

ا1/193لأ لمهام مليني:ا
ا3/391 احمملاحمحاتلل:ا3/23ماأن ل:افتحاحمقممل:اا2
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ملقمااهنملاركم احمل م ا ارممثام مم ا قلل:األاياهذهالقاابةماحملتي اف ةامذاح
احملل ااتنفمذها ذحاحل احملحقااح لحا   ه.ا

:اأيامجةملاألامهاألامحلهاحسمجمحال مةذيام نملمابلم م  اف مه افمسذحاالثالثة
افةلاذمأامم الالامجلمامهاحملجل اف هافيار لتهالالاملل تهابةماحلته.ا
لا مم اذح اف مل احملقاافياهذهاحم مللاحمم  ثاالاملجمعافميارق قمااحألحم

املفتها مم احملابةمما نحلاألحلااللقا نهالهلارك احمرلك افياحأللم  الحر حملقاالحر
احمحل افياحم لن ا الجة هاحسجمحامجحعاحمنلمافياحم   افياحم لل احم لم ا.

نحلام املاح حل اأبملارن فمااحم ممل  األياحملقماا نممهابحنمممااحمةلليمااا ذا لحر
  المكنمهامم ما لليماارق قماااألياحمةمميافميا ةتبلاتبل لابلمحنفةااتبل ملالمملاالما

حمةلليممااتسممم  ا ممم احمحسمممتةملالهمملاحمحنتفمممعالالاتممت اح  ممملل ا الابمممذحاحمتسممم    اأحممملا
حملقمماافسنممهامممت ابممملياحمتسمم   ا ممم اأرمممارمممثامجمملمابقممل احمةمممياحمحلقلفمماافمميامممما
حملحقمماامممممملانممئلنمل الممملاسمم ح ا ممم احمميامتمملم انممئلنملاف مم ماهمملاحمحسممتلفيا

الفعاحملقااللمبل.امحن
:الهملاحمذهااجحممللافقممل احمحلمك ماالحمنملفة االحمرنلب ما االمذاب الثـاني

لحرحمالأبياملسااحياأ رلااأبيارن فا اقلملحاب مل احملقاالحنعاحملحقااألا
الملهاحياحمت لفافياحمةمياحمحلقلفااحط قل.ا
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 ثالثا: أدلة المذااب 
اـ أدلة المذاب األول: 1

رن فاا   اقلمهابةم اممل احملقاابةممااحمياحمسمناالأ ملاحستملاح حل اأبلا
احم رلباالحمحةقلل.ا
 اف حملالليا مياحبميا بملمالاميالا نمحملاأياحمنبميا م  اـ أما السنة

لا   هالس  اقللامحلانمم اآ ااحمفلحئ اماسلل احمنسل ام:ا)الاربما يافلحئ ا
ا   مهالسم  امنمم ا ميالاتةلم ( الفياللح ااقلل:ا)سحة السللالا م  ال

اا1حمربم(.
للجمممهاحالسمممتمالل اأياحمقمممللاب ممممل احملقممماالامممللقاحمةممممياحمحلقلفممماا ممميا
اماحملحقمماامامتلتمماا   ممهارممبماحمحممللا ممياحملل مما الحممنةم احممياأيا ةاممذلحا حلمكمممل
فلحئام احمتيافلامملالاممم  اف كملياحنم ملا نمه الحمقمللابةمم امملحمهامتفم احمعا

اف هاف كلياهلاحمحنلل .اآ ل احمحلحليثالالاربما
لمحمملالليا مميانممليحاحمقلاممياأنممهاقمملل:ا)جممل السممللالا مم  الا   ممها

اا2لس  امب عاحمربم(.
للجمممهاحممالمممما اأيا جممملم احمنبممميا ممم  الا   مممهالسممم  اب مممعاحألحممملحلاحمتممميا
كلن اتربمافياحمجله  ااكلمبرمل الحمسلئحا اممملا ليحا   ا م اممل احملقاا

 ملحممها سممت م احنمملل مته القممماجممل احمنبمميا مم  الا   ممهالسمم  افممملاا ذاحمقممللاب
ابسبطللاذمأ اف كلياممل احملقاالملاحنلل .ا

                                                           
احمرممثماا1

 احغنياحمحرتلقام اطمااحمنلامني:ا3/291لحن لاحالستماللابمذحاحمرممثافي:احمحغنياالبياقمححا:ا
ا1/326
اماللحهاحبياأبيانمباافياح نفها2
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 افقماأ لا يا حلالايالا نهاأنهاقلل:ا)مملالاأنمياـ وأما أثر الصحابة
ا1ذكل ا مقتياملسللالاملممتمل(.

 ذاقمماللجهاحالستمالل اأياح م اهذحاحأل لا نةلابةياحملقماالمملاالم  ا
كليابسحكليا حلالايالا نهاأياملجعا يالقفهابحرم ا لحمتمه امكنمهاححتنمعا
 ممياذمممأاالاألياحملقمماالممملاالم  ابمملاألنممهاكمملهاأيامبممل اأحمملحافممياراممل احمنبمميا
 مم  الا   ممهالسمم  ا مم املجممعا نممهابةممماحفللقتممهامفمملباربممهالحرتلححممهاحمنمممممميا

ام لسللا   الا   هالس  .ا
ا2فحيالجممي:ا ـ وأما المعقول

:اأياحمح ك ااحيارمثاهيابلق اافياحمحلقلف ابممملاجلحماحالنتفمل ااألول
به الاممملاأنهاالا حكياأياتمللاح ك ااحمني االا مم احلممأااألنمهالمملاحنملل ا
كلمسلئباامالهياحمتيا سبمملاحلمكممل اليالجمملا مياح كمهاما م ا حملاأيا كملياح كملا

غممممله األنمممهاهممملاحمحلممممأاحأل ممم يافبقمممياأيام لحقمممااألالممممله االاجممملئماأيا كمممليام
ذحا ب اذمأ افقما ب امهار احمت لفافياحلمه.ا ا كلياحمحلمأاهلاحملحقا الحر

:اأيارقل احمةبلمامم اتنقطمعا مياحمحلقملفابمممملاجملحماحالنتفمل ابمهاالثاني
بحات مممااألجمممهاحالنتفمممل  البقمممل احمرقمممل امممممملابقمممل احمح مممأاف مممه الالاح مممأامغمممملا

الحقاامنلفياحم مل .احملحقا البقل هام 
لي يممماكمملياحمح ممأام لحقممااأيامممهافممياحملقمماارقلقمملاال مما اكرمم احملال مماا
  مم احمحلقمملفالتةممممياحمن ممللال ممممم التلميممعاحمليممعا  مم احقتامم انمملطه الممم ا
تسمممتفماهمممذهاحمرقمممل احممميالال مممااطللئمممااحتفلقممملافلجمممااأيا كممملياحلمهممملالح مممملهلا

                                                           
ا1/163ماحمللاااحمنم اانلحاحممللاحمبم ا:اا1
ا113 احقللنااحمحذحهاافياحمفقه:ا3/313ماأن ل:اتبممياحمرقلئ ام مي ةي:اا2
ا
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ذحا بمم ابقممل احمح ممأافممياحمحلقمملفاحنتفمم  ممممل احملقمماام ممت م ابمممياحمبقممل ااح كممه الحر
ال م احم مل .ا

 ـ أدلة المذاب الثاني: 2
حستملاجحمللاحمفقمل ا   اقلمم اب مل احملقاابةممااحياحمسمناالح جحمل ا

احمةح يالحمق لمالحمحةقلل.ا
ا اف حرلممثاحمتلم ا:اـ أما السنة

حلاللياأيا حلالايالا نمهاأ ملااألاملابامبمل افمةت احمنبميا م  ا
ا   ممهالسمم  ا سممتةحلهافممممل افقمملل:ا) مملالسممللالا نممياأ ممب األامملابامبمملاممم ال

أ ااحلالاق اهملاأنفمما نممياحنمه افقملل:ا يانمئ اربسم اأ م ملالت ممق ا
بممل افت مم ابممملا حملا  م اأنممهاالامبمل اأ م ملالالامممللثالالاملهما الالاجنمملحا

لاحملالاماأيا   احيالممملاأيا ةكلاحنملابلمحةللفاألا طة ا م قلالمملاحتحملا
اا1لملاحتاذاحنملاحلالاأياح كلاما(.

لفياللح ااحمبامللياأنمها م  الا   مهالسم  اقمللاممه:ا)ت مم ابة م هاالا
امبل الالاملهاالالامللثالمكيامنف ا حله(.ا

لحمرممثا ليحافيامالمتها   احنعاحمت لفافياحمحلقملفااألياحمرمبما
لحقممااألاحمميالمممله السمملح احةنمملهاحمحنممع الحمحنممعاحممياحمت مملفاح كمملاسمملح احممياحم

كلياذمأافياحمرللاألافياحمحآل اكلاهذحا قتاياممل احملقا الملاكلياحملقماا
لمملاالم امجملماحمت ملفاف مه الحمت ملفابمململقاامممملاحملجمل اف مه الهملامنمملفيا

احم مل .ا

                                                           
اللحهاحمنماليالحم ف امحس   افةالجهاحمبالليافياحمنللب ابلااحمنللبافياحملقا الحس  افياا1 م

احمل  ا ابلااحملقا.
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حلاللياأياحمنبيا   الا   هالس  ابةثا حلابياحماطملاالاميالا
   ممهاحم مم  الحمسمم  :ا)لأحمملاالممممافقممماحرتممبماا نممها  مم احم مممقا الف ممهاقلمممه
اا1أملح هالأ تلمهافياسبملال(.

الهلا ليحاأ الافيا فلم اممل احملقاال م اجلحماحمت لفاف ه.
كحلاحستةنسلحابحلالليا ياأبمياهليمل الاميالا نمهاأياحمنبميا م  الا

جلليمااألاا   هالس  اقلل:ا) ذحاحل احبياآم احنقطعا ح مها الاحميا م ث ا ممقا
اا2   امنتفعابهاألالمما لمحامم لامه(.

للجمممهاحالسمممتمالل اقلممممها مممم اجلليمممما األنمممملابحةنممم احملقممما الالا كممممليا
الاالحتنعاحةن احالستحلحلا حملقاا مقااجلليااماحستحل اما الا ذحاأ بحاالمحل الحر

الحمجليلياف ه.ا
لبةلحا افلجمممهاأياحم ممرلباالامملحيالا  مممم اقممماتمموأمــا اإلجمــاع العملــي

 حلالايالا نهافياألقلفم ا ح  ال  م الفم احمنملباحم مر حافمياحم ممل  ا
ححت لالامحلاأحلابهاحمنبيا   الا   هالس  احياحمحنعاحياحمت ملفافمياحمةمميا
حمحلقلفممااتح  كمملارممللار ممل احملحقمما الحممياحالنتقممللابممل لثابةمممالفلتممه ابمملاحمحنممعا

كلياهذحاحمنلباحم ر حامالهملاحياحمت لفاحياقبلاأياكليا ط  احمنو اف
اماأسلسممملاأللقممملفاحم مممرلبا المممم ام بممم اأياأرممممحاحممميا حنممملباحممالمممماا  ممم احم ممممل 

                                                           
احمرا1 ابلااحمةل افياحممكل  الحس  افياكتلاام احمبالليافياكتلااحممكل   ممثاحتف ا   ه افللحه

احممكل  ابلاافياتقم  احممكل الحنةمل.
الحمتلحذيافياا2 الفلته  احم لحاابةم احي اح نسلي ام ر  ابلااحل اكتلااحمل  ا  افي احس   اأالجه م

ا احملقاالق  افي ابلا ال  السلل ا ي ا1192حألركل  ارممث القلل: افيا  الحمنسلئي ا ر ح  رسي
ا.3391حمل ل ل ابلاافالاحم مقاا ياحمحم الق ا
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همم ال احم ممرلبااقمممانقمم القفممهاألالجممعا نممه افكمملياذمممأا جحل مملا  مم احم مممل ا
اا1لحمتةبمما ح .

  2ويؤكد ذلك من اآلثار:
مممهاحممللاحملالليا ممياجمملبلالامميالا نممهاأنممهاقملل:انحمملاأ  مم اأرمممح اكممليا

حمممياحمحمممملجلييالحألن مممللا الارمممبماحمممياحلممممها ممممقااح امممم االاتنمممتل اأبممممحالالا
اتلهاالالاتللثن.ا

لقمممللاحمتلحممممذيالرحممممهال:انالانة مممم ابممممياحم ممممرلباالحمحتقمممممحمياحممممياأهمممملا
احمة   اا فلافياجلحمالقااحأللحاين.ا

القللاحمقلطبيالرحهال:انلماحملقااحالماامإلجحل اف ام تف ا م هن.ا
 افمسنم اقلسملحامممل احملقماا  م امممل احمحسمجم ا ذاهملاامللاـ وأما القياس

ا ياأياتح أ الهلانلباالستحلحلاحم لحاامحيالقاامحلحالجة ملاحسجمح.ا
 افقململح:ا ياحملحقمماا ذحالقممااأحلحممهالجة ممملاربسمملامحنفةممااـــ وأمــا المعقــول

حمبل ثا   المله احست م اذمأاممل احملقاالحنعاحملحقااحياحمت لفاف هااأليا
امالالاطليممم ا اماأيا مممم احملحقممما حملقمممااهممملا لحم اتر مممملاحم ممملحاالل ممملمها م مممه
الستحلحلاحم لحاا م ها الا ذحاركحنلاب ملحمهال مم احنقطل مه اكحملاجمل افميارمممثا

اا3أبياهليل احمسلب .
ا
ا

                                                           
ا1/111ماأن ل:ابرلثاحقللناافياحمفقهاح س حيالأ لمه:اا1
ا6/13ماانملاحأللطللام نلكلني:اا2
ا113ماحقللنااحمحذحهاافياحمفقه:اا3
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 رابعا: مناقشة األدلة 
ااـ مناقشة أدلة المذاب األول: 1

رممثا)الاربما يافلحئ ال(احياامانلقشاحلاحستملابهاأبلارن فااحي
اقبلاحمجحمللاحيا م األجه:اا

:اأيافياللحتهااةا اقللاحمنلكلني:انليجلاا نهابةيافيا سمنلمهااألول
.افمممم ا قممممل ا  مممم احةللامممماارممممممثالقمممماا حمممملا1حبمممميامم ةمممما الالا رممممتلابح  ممممهن
احمحنمللاحممحلا   احم مل .ا

حكمملياحمةحمملابممه افسنممها رالثــاني حمملا  مم احمملاكممليا:ا  مم افممل ا ممرتهالحر
فممياحمجله  ممااحممياحمتلليممثابمملمحلحال الحمح حاممل الرلحمملياح نمملثالحمممذكللاحم ممغللا
حممممياح لثالق مممملها  مممم احمممممذكللاحمقمممململيي القممممماكمممملياذمممممأابةممممماأيانمممممم اآ مممماا
حمحلحليمممثالجة ممم امإلنممملثالحممممذكللاحط قممملان ممممبلافمممياحمحمممملحثالامنممم افممملحئ ا

احملحل ميالرقلقم .ا
نحلارحلاحمرممثا  م اهم ذحاحمحةنم  الق ملها  م احملاكمليافمياحمجله  ماالحر

حممممعا حلحممممه اجحةمممملابمنممممهالامممممياأممممممااحنمممملل  ااحملقمممما الحمجحممممعابمممممياحمممممممم ميا
حمحتةللاممممميالحجممممااحتمممم اكمممملياحمجحممممعاححكنممممل.ال   ممممهافمممم ا  قمممماامممممهابمممململقاا

المملحه.ا
:اأياحمرممثا نماحمترقم االامتنلللاحملقا األياحملقاام ماربسلاالثال 

حمتمممياالات بممم ام ممملحلثا الابةممممالفمممل احمحمممللثاا ذاهممملات مممملفاا ممميافممملحئ ال

                                                           
اا1 انملاحأللطلل: ا12/6م اأاله الابيامم ةا ا م ا بم احمرممثا الفا الحياللح    س ابيامم ةاا 

الك هحلااة فليابلتفل احمة حل .
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 لملاحياأه هافياالموارقه الملاكلياحملقااحعاهذحاربسلا ميافملحئ الا
امكلن اجح عاحم مقل الحممبل اربسلا يافلحئ ال الم ا قلاأرمابذمأ.ا

لفممياهممذحاحمحةنمم ا قممللاحبمميارممم :انأحمملاحمقمملل:االارممبما مميافمملحئ الاا
مااألنم االامات فليافياجلحماحممباالحم مقاافياحمر ل  الحمل م اابةممافقللافلس

حمحل الكلاهذهاحسقطاامفلحئ احملل اا حلاملام اتكياف مهاملل ملها  م افملحئ ا
لا مالجل افمجاابمذحاحمقللا بطللاكملاهبماالكملا ممقاالكملال م اااألنمملا

بممملاحمممنو اق نمملااحلنةممااحمميافمملحئ الابلمحلحليممث افممسياقمململح:اهممذهانمملحئعاجممل 
اا1لحمربمانليةااجل ابملاحمنو الملالاذمأام امجمن.

امالنلقشارممثانليحاحيالجممي:ا
ا:اأنهاحلسل األس هانليح اف ا رتلابه.ااألول
اماح  ممهاالثــاني :اأنممها  مم افممل احمتسمم   اب ممرته افسنممهاالامالمممااف ممهاأ اممل

حمجله  ما الرمنئمذاح لاسلبقهام األياحملقاابلمحةن احمنل يامم ا كمياحةللفملافميا
فمم ا نممحلاحمرممبماحمممذياجممل احملسممللا مم  الا   ممهالسمم  ابب ةممهاهممذهاحأللقمملفا

ملة جعل   ))حمحةللفاانل ل اللجاارح ها   احألربلماحمتياأبط ملاحمقلآيابقلممه:ا
اا2.((هللا من بكهرة وال وة بم وال ويهلم وال حة 

حمرممممثاال  مم افممل اأياحملقممااحمنممل ياكمملياحةللفمملافممياحمجله  مما افممسي
  بحا لحلاحا ل لابحلاذاكلهاحمجحمللاحمياأممماا  م امممل احملقمااحمنمل يا

                                                           
ا9/122ماحمحر  االبيارم :اا1
.احمبرمل :اهياحمنلقااحمتياتبرلاماتن اأذنملامابةماأيانتج ااحسااأبطياآالهلا103ماسلل احمحلئم :اا2

ياذكل افما  اسبم ملا   اأالاتر االالاتلكا.الحمسلئبا:اهياحمنلقااحمحسمبااكلمبرمل  الحمل م ا:اه
حمنل ا ذحالمم ا م احلح اذكلحاألاأن  احفلمح افسذحال   ابةماح نلثاذكلحاألابةماحمذكللاأن  ارل ا

ا ملهلالملهل الحمرل :احمفرلاحمذيانتلاحيا  بها نل اأبطي.
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لبطمم ياحمملانفمملهاحمقمملآيام ممذياكمملياحةللفمملا نممماحمجله  مما الهممذحاحمرحمملاممم ما الا
اجحةلابمياحألممااحمحتةللاا الهلالحجا.ا
امالنلقشاأ لا حلاحيا   ااألجه:ا

امملأا حل.اا:اأنهاحنقطع األياحملحليالهلاحممهليام األول
:اأنمممهاقمممللا مممرلبي الالاقمممل اممممهافمممياحقلبممملاحممممنو ا الاأيا كممملياالثـــاني

ا جحل لاحياحم رلبا الم ا قع.ا
ــ  :اأنممهاالا قممل ا  مم احةللاممااحمملالليا ممياحمنبمميا مم  الا   ممهاالثال

لسمم  احممياأرلممممثافممياممممل احملقممااالسمم حلارمم ممهافمميالقمماا حمملاحمممذياللتممها
احمكتااحمستا.ا

ألللاحمممياحمحةقمممللابقممملمم :ا ياجممملحماحالنتفمممل ابممملمةمياممممالنممملقشاحممممممملاح
حمحلقلفااالا ست م اتة  احمح ك اابمل افلمحستةملا ح أار احمت لفابلمحنلفعاحعا
أنممهاممم مابحلمممأام ةمممي ا مم ا نممهاالاحمملنعاحمميااممللقاحملقمماا ممياح ممأاحملحقمماا ممم ا

فلقملالملاحلمأامالهملاك مملافمياح سم  امافمسياحمحسمجمامم للاح مأاحملحقماا نمهاحت
الالاح أاألرماف هاف كليالقاالملاحمحسجماكلمحسجم.ا

مالأحلا مرل احملقاابلمسلئباافياحمحنعافغملا ر حامحلابمنمحلاحيافلل  ا
فلمسلئبااكلن اتسماافياحمجله  ااتقلالا مم احأل منل  احميالمملاأياتكملياهنملأا

لقماافسنمهالال ماامتن م  اتلميمعامنتلجممل ابملاحنمم ارلحملحارتم احالنتفمل ابممل.اأحملاحم
نل اتقلالا م الا ممالجملابمةيالجمهاحميالجملهاحمبملالحماممل اكحملاأنمهامم امتملأا
كلمسممملئباابممملامممملم ا   مممهاحممميامممممملهال نممملما  ممم اليةمممهالتلميةمممها  ممم احمحلقممملفا

ا  مم 
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لنمملقشاحمممممملاحم مملني ابممةيارمم ان ممااحملال مماا  مم احمحلقمملفا نحمملام بمم ا
فمممهاكممملياهممملا ممملرااحمرممم افممميام لحقمممااحبتممممح االاملححمممل ابحةنممم اأنمممها نممممحلالق

حات مممللاحممميامتممملم انمممئلياحملقممماااألنمممهاحمحلممممأا ذاذحأامحالامحممملا بممم اممممهاركممم ا
حملقمما الأحممملاملح اهمممذحاحمرممم ابةممماذاممممأ افمممملاكغمممملهاحممياحمنممملم األيارقمممهافممميا

احملال ااحبتمح ا نحلامتفل ا ياح كمتهام حلقلفاسلبقل.ا
لا  م ابقمل احمح مأ ال   افل ا بل اهذحاحمر احبتمح الملححلافسنمهاالاممم

فممسياحمقلاممليا ممملا ممم الاليامملقا ممياه ممأا مملربهابلمممذكل  احممعاأيا مملربها
امت لفاف هابلمالا الحمت م .ا

:ا  ملاحياأممااحمحةقللاحمتياتحسأابملاح حل اأبلرن فا ا نحلاتملانتيجة
جح ةملا   ا بل اح ك ااحمةمياحمحلقلفاام لحقما الهميااللجماافمياحمرق قماا ميا

ح امالهلاممل احملقااما ذاالات م ابميا بل احمح ك اام لحقاال م امملل احرلاحمنما
نحلاحستملابملاح حل اأبلارن فاالتحسأابملااألياحمة قااما نممهامابمميا حملقا الحر
حمح أال م احم مل ا  قاات م  اأياك حلا بت احمح ك ااحنتف احم مل امالهملاحممذيا

تف احمح ك ماا بم احم ممل  القمماسمبق اح نملل األحمهاحياذكلهاممذهاحألمماامالك حلاحن
 نممماذكمملاتةليممااحملقممااأياح حممل احلمممأاحممياحمقمملئ ميابح ك ممااحملحقمماام حلقمملفا
نمةنهافمياذممأانمةيالأياأبميارن فما الحمعاذممأافسنمها قمللاب ممل احملقماالالاممل ا

احمت م ابمياحمح أالحم مل .ا
 ـ مناقشة أدلة المذاب الثاني:  2

اهاحمجحمللاحياحألرلممثاحيالجممي:مانلقشاحلاحستملاب
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نحملالل مااحألحملافمميا أنمهاالامالمماافمياهمذهاحألرلمممثا  م امممل احملقما الحر
ذمأاماكحلاجل افيارممثا حلاماأنها حلابحلاحنتلطها حلاحياحنعاب عاحملقاا

األاهبتهاألا ل ه.ا
ليمملما   ممهابممةيارممممثالقممااالمممماأل تمملمهالأملح ممهامممملا  مم ا ممم اجمملحما

كحلاأنهام مامهاحمر افمياحملجمل ا نمهامبمنمهارمممثالقماا حملاات لفهافياذمأ
احم ليحافياملل احملقا.ا

لأحلاحمقمللابمةيا مم احمت ملفا نحملاهملاحمتممح ابحملانملطها حمل افمملاقمللا
لمملا مر حاألياهممذحاحمنملباهملاحممياقمللاحمنبمميا م  الا   مهالسمم  اكحملافمميا

اللح ااحمباللي.ا
 احمنسمل  األاأنمملاحرحلمماا  م اأنملاحرحلماا   احملالقمعاقبملانممللاسمللا

احلاكلياحالفلا م احلابةماحمحل  ال   هاف امالماا   احم مل .ا
ليجلاا ياذمأ ابةيا ننل احأللقلفاحياقبلاحم رلبااحستحلارت الفمل ا
حمنبممميا ممم  الا   مممهالسممم   المممم امنكممملا  ممممم اذممممأ اف بممم اأنمممهانمممل امحئممم  ا ممم ا

ح الأحمملاحمقمللابةنممملاحرحلممماا  مم احمملاحسمتحلا   ممهاحمةحمملابةممماذممأا ممم املحنمملاهممذ
كلياحالفلا م احلابةماحمحل  افتةليلابةممام لحرااحألرلممثافمياحملقماارمللا

احمر ل  ال   الجهاحم مل الحمتةبمم.ا
هممذح الممملاممم ا كمميافممياحمحسممةماا الارممممثا حمملافممياحم ممرلحاحمسممتاامكفمم ا

اذمأامم  افا ا ياح جحل احمةح ي.ا
هلاق لماحملقاا لحاا   القااحمحسجم ابحنةهامالنلقشاممملاحمق لم الا

بطلمممهااألنممهاق مملماحممعاحمفمملل  اذمممأاألياحمحسممجما ح ممأاالم مملاناتةمملم افمم ا لحر
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ذحا تح ممأاحنلفةممهاألرممماحممياحمنمملم الحمحلقمملفاتن مملفاحنلفةممهام نمملمابلمتح ممأ الحر
ا ب احمتح أاححتنعاحم مل .

ح أال م احم مل  اكحملاليلما   هاماكحلاذكلنلاسلبقلامابةنهاالا  قاابمياحمت
نحمملاهمملاق مملما ممر حابجمملحعاأياكمم ا أياهممذحاحمق مملماممم ماق لسمملاحممعاحمفمملل  الحر

احياحملقاا لحااللقااحمحسجما نتلكليافيال ااحملقا.
مالقملافياممملاحمحةقلل اأياحمرلجماا مم احسمتحلحلاحم ملحاا  م احملقمااالا

الامكممملياحملقممماا حقلبممملاهمممذحاحم ممملحااتسمممت م ارلحمممااحم ممممل افمممياحمةممممياحمحلقلفممما الحر
لحجبل الهذحاحلام ا قملابمهاأرمماحمياحمة حمل ااألياركم احملقمااحمياأ م هاحنمملاا

ا م ه.
ليلما   هابةياحألممااحمنل  ااكحلاممم ا  م اأياركم احملقمااهملاحمنمما ا
فقمامم اأ الا   اأياحياأركلحهاحم مل اا ذاالامجلماألياكلياحمت ملفاف مه ا

احمنما.االهذحاالامتنلق اأبمحاحعاأ  هالهل
 الترجيح: 

ححلاسب ا لاهاحياحذحهااحمفقمل افياحسةمااممل احملقا الذكلاأممتم ا
الحنلقنتملا  ملامنلابكلالالحاحلام ي:ا

ماأيارممثا حلالايالا نها ةتبلا حم احلاحستملابمهاحمجحممللا  م ا
ممممل احملقمما الهمملا ممليحافمميامالمتممها  مم اذمممأ ا امملفاا ممم احسممتمالمم ابرممممثا

األحلحمهاحم ر حالحم لب .القااالمما
لهذحابا فاحملاحسمتملابمهاأبملارن فمااهميارممم ياحبميا بملمالنمليح ا ذا
الامالمماافممحملا  مم احمم له القمممابمنملاأنمهاالاتةمملل ابمنمحملالاممميارمممثا حممل.ا
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لملاب م اح حمل اأبملارن فمااحممممملا  م امممل احملقمااحميالحقمعا حملاحم مرلباامحملا
اةلا لربلهاحرحمالأبلاملسا.السةها الاحمقللابلم مل  اكحلاف

ممماأياحسممتماللاحمجحمممللابل جحممل احمةح مميا  مم اممممل احملقمماامميممماحممذهبم ا
اقل التلج رلا   احذهااحمرنف ا.ا

ممماأياأممممااحمحةقممللاحمتممياحسممتملابممملاأبمملارن فممااك ممملاحن ممباا  مم ا  بممل ا
 اح ك ممااحملحقمماام ةمممياحمحلقلفمما افمم اأ مملامممملافممياحرمملاحمنمممح  الهمملاممممل احملقمما

ابمنحلاأممااحمجحمللاكلن ا ليراافياحممالماا   اممل احملقا.ا
ل   ممها حكممياأيانقممللابممةياحممملأياحممملحجح اهمملالأياحمجحمممللاحمح بمم اممممل ا
حملقممما الحنمممعاحملحقمممااألالمممملهاحمممياحمت ممملفافمممياحمةممممياحمحلقلفممماابجح مممعاأنممملح ا
 مااحمت لفل  اكحلاالامجلماممهاحملجمل ا نمه الذممأابغم احمن ملا ميابقمل احمح ك

ام لحقااألاحنتقلمملا م المله.ا
لفممياهممذحا قممللاحبممياحممحممل احممياحمرنف مما:انحمرمم اتمملجحاقممللا لحممااحمة حممل ا

األياحألرلممثالحآل للاحتالفل ا   اذمأن.ا
ل قممللاحمنمملكلني:انلحمرمم  اأياحملقممااحممياحمقلاممل احمتممياالامجمملمانقاممملا

ابةمافة مل االام لحقاالالامغملهن.
سياجحممللاحمفقممل احات فممليافمياحسمةمااأاممل االاهمذح الكحملابمنملاسمملبقل افم

أشامملافياممل احملقا الهياح ك ااحمةمياحمحلقلفا اهلات ب ام حلممأاأ امغممله ا
القماحات فلحافياذمأاماكحلاأنل افياحمبمح ااما   ا   ااأقلحل:ا

تبقمم احمح ك مماام حلمممأ الهمملاقممللاحمحلمك مما اليلجممملياقمملمم ااالقــول األول:
ممثا حلماملا   اممل احملقا الم ماف هاحملاممملا  م اامللقابةياحمرممثامار

احمحللاحمحلقلفا ياح أاحملحقا الحمح أاحم لب االا رك ابملحمهاحيالملامممل.ا
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  ا يافياحمرممثاحلامملا   ابقلئمه األياحمت مم احمم م احمممحئ ا قتاميا
ابقل هاحمعاحنةمهاحمياحمت ملفل احمنلق ماام ح ك ما الهملاحممذيافمحمها حملالاميال
 نهاحياقللاحملسللا   الا   هالس  :ا) يانمئ اربسم اأ م ملالت ممق ا
بمل( ال   اهذحاقللافياكتلاالقفه ا   اأالاتبل الالاتلقاالالاتللثالملاكمليا
احملقاا فممااللجملا ياح كهامحلاكلياهنلاحةن ام نوا   ا م احمب عاللمله.ا

 ممملفل اف مممه الالاللحبممماانمممل لافممميالجممملماح مممأاحمممعاحنمممعا ممملربهاحمممياحمت
افلمحرجللا   هامسبااحياأسبلااحمرجلاحلمأام ةمياححنل احياحمت لفافممل.ا

:اتامملقاح ك ممااحمةمممياحمحلقلفمماا ممياح ممأاحملحقمما الهمملاقممللاالقــول الثــاني
حمنممملفة االحمرنلب ممما افممململقاا نممممه ا نحممملا بممم امملحمممهانتمجممماامحنمممعاحملحقمممااحممميا

فممياحمةممميالحمحنفةممااحميمملااحمت مملفل احمنلق مماام ح ك مما افممملاسممباامميمملاحمت مملف
حمح ممأ الممم ماحمحمملحمابقممللاحملسممللا مم  الا   ممهالسمم  انرممبماحأل مملناربسممها

ا   اح كأ ابلاحمحلحماحنةهاحياحمت لفل احمتح  ك ااف ه.ا
 مم ا نممهاالاحةنمم ا بقممل احمح ممأاحممعاحمحنممعاحممممحئ احممياحمت مملفل  الحمق مملما

مح  رااحمحرجللا   احمحرجللا   هاق لمالملا ر ح األياحمرجلا لل ا
   ممممها رتحمممملاملحمممممهافممممياأيالقمممم ابممممملحلاسممممببه افحنةممممهاحممممياحمت مممملفل األجمممملا
حمحرلف ممماا  ممم احلممممه الامممللقاحلممممها مممياح كمممهاحاممملابمممهافممميارلممممااحممملا ذحامحلا
حمرجل الأحلاحملحقاافتترق األلح احملقااسلح ابقياحمحللافياح مأاحملحقمااألا

االقا نه.ا
يار لتمهافحملاح مملاهمذحاحمح مأابةمما  ا ننلاملات للنلابقل اح أاحملحقااف

الفلتهاحعاحالتفل ا   احنعاح لث.ا
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أياحمح ك ممااتنتقمملاحممياحملحقمماا ممم احمحلقمملفا  مممم  الهمملااالقــول الثالــ :
حمنمملفةيالأرحممم األنممهاالامجمملمااممللقاحمح ممأا ممم ااح حمملحميحمللح ممااحم لن مماا مميا

بماحيامالمهافيالملاحلمأ ابلا يااللجهاهلاحمسلئبااحمتياأبط ملاحمقلآي اف ا
ح أاأرمالملاحملحقا الم ماهنلاأرمماأقملااحمياحمحلقملفا  ممم ابسمبااتح كمم ا

احمحنفةا.ا
لملاأياهذحاحمك  احلملمابحملاذكلنملهاحميافملل ابممياحملقماالحمسملئبا الالا
للحباانل لافيااللقاحمحمللا مياحمح مأاالا مم احلممأاحمعاتن م  احالنتفمل ابمهابملا

حمحسممملجم ا ممم ا ياحمتحسمممأابنقممملاحمح ك ممماا مممم اهممملاحلجممملمالحتفممم ا   مممهامممملالقممم ا
حمحلقمملفا  مممم اممم ماألممم ابسبقلئممملا  مم احملحقمما افمتمملجحاحمقممللاحم مملنياحمقلئمملا
باممللقاحمح ممأا ممم الممملاحلمممأ اأيامالمممملافممياح ممأالاسممبرلنهالتةمملم االافممل ا
بمممممياحمحسممممجماللمممممله الأليا مممملهلاقممممللاحمنبمممميا مممم  الا   ممممهالسمممم  ا)ت ممممم ا

الحقاحمةميا ياحمح أ.ابة  ه(ا فمما ا
لالاحمملنعا نمئممذاحممياتمملمياحملحقممااألالممملهاتن مم  انممئلياحملقمماالل لمتممها

ال  لنتهالتلميعاليةهاللملاذمأاحياحمامحل احمتيا رتلجملاحملقا.
ا
ا
ا
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 الموضــوع التـاسع

 تغريـــب الزانــي البـــكر

ا
 أوال: صورة المسألة ومذااب العلماء

محنياحمبكلاج ماحلئا اذاكلحاكملياألاأن م  اأجحعاحمة حل ا   اأيا قلبااحم
اقزانهم واقزانن فلةجل وا ك  واح  مفطمة مة م جل ة وال تألذكا بطمة  ))مقلمهاتةلم :ا

دأفم فن إ لن هللا إن ك لوا تام لون بلة  واقهلو  اآلللر وقهيلط  علذابطمة فة فلم ملن  
لحمتةنممممااا.ابةمممماأياكلنممم احمةقلبممماافممميابمح مممااح سممم  احمرمممبمام حممملأ 1((اقملللام هن

واق تن  أتهن اقفلةحيم من نسة كا  ))لحمتلامخام لجلاكحلاجل اذمأافياقلمهاتةلم :ا
فلةوويط وا علهطن أدبعم م كا فلإن شط وا فلأمسكوهن فلن اقبهلوت حولى  ووفللةهن  
اقمللوت أو  جعلل  هللا قطللن وللبه  واقلللذان  أتهةنطللة ملل كا فلب وهمللة فلللإن تةبللة وأيلللكة  

 ال  ملاأياهذهاحمةقلبااكلن افياأللا2((وابة دحهمةفلأعريوا ع طمة إن هللا كةن ت
ح سمم  احمممياقبمممملاحمتةميمملاالاحمممياقبمممملاحمرمممابمممممملاحمتلقمممم احمممذياأنممملل ا م مممها

 ا  انسا ابةماذمأابةقلباا((حوى  ووفلةهن اقموت أو  جع  هللا قطن وبه ))حآل ا:ا
احمرما حلاج محاألالجحلارت احمحل .ا
لااتغليمااحممحنمياحمبكملابةمماج ممهاحلئمااماهذح القماحات ااحمفقمل افميالجم

اأياحمجحعابمياحمج مالحمتغليااما   احذهبمي:ا

                                                           
ا01ماسلل احمنلل:اا1
ا13ماسلل احمنسل :اا2
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ــــذاب األول :الهمممملاحممممذهااجحمممممللاحمفقمممممل احممممياحمحلمك مممماالحمنمممملفة ااالم
لحمرنلب ا اذهبلحا م احمقللابلجلااتغليااحممحنياحمبكملا مياب ممهاحممذيا مم اف مه.ا

اا1لبهاقللالحم لليالحبياأبيامم  .
رلااهممذحاحمحمممذهااحات فمملحافممميالجمملااتغليمممااحمحمملأ احممحن ممماالممملاأياأ ممم

  ممم اقممملممي اسممم ةتياتف مممم محلابةمممماب ممملياحمحمممذحهاالحألممممماافمممياحسمممةمااحمتغليممماا
ا حلحل.ا

:الهملاحمذهااح حمل اأبميارن فماالأ مرلبه اذهبملحا مم اأنمهاالمذاب الثاني
ممل  االاتغليااأ  ا الاأيامل اح حل افياذمأاح  را اف غلاها  م اقمملاحملا

اا2ل كلياحمتغلياا نمئذاتةميلاحياح حل ااالارمحا لبتل.
 ثانيا: أدلة الفقهاء

اـ أدلة المذاب األول: 1
حسمممممتملاجحممممممللاحمفقممممممل ا  ممممم اقممممملمم ابلجممممملااحمتغليمممممااحط قممممملابلمسمممممناا

الح جحل .ا
ا افقماحستمملحاحنملابلألرلممثاحمتلم ا:اـ أما السنة

مابمياالممماحمجمنميا)أيالجم احلالليا ياأبياهليمل الاميالا نمه الميم
حياحأل لحااأت انبيالا   الا   هالس  القللا لالسمللالاأننممأالا الا
قاممم اممميابكتمملاالاتةمملم  افقممللاحما مم الهمملاأفقممهاحنممه:انةمم افلقامميابمننمملا
بكتمملاال الأذياممميافقممللالسممللالا مم  الا   ممهالسمم  اقممل اقمملل:ا ياحبنمميا

                                                           
اا1 احمحمذا: انلح احمحجحل  اأن ل: ا10/23م احأل : اا6/133  احمحغني: ا10/132  احمحجتمم:ا  بمح ا
ا1/239
ا1/239 ابمح ااحمحجتمم:اا2/132مانلحافتحاحمقممل:اا2
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ذحافمن ابلحلأته الأنياأابل اأيا   احبنمياحمملج  افلفتممم ا   اها1كليا س فل
حنممهابحلئمماانممل اللممممم .افسممةم اأهمملاحمة مم افممةابللني اأيا  مم احبنممياج ممماحلئمماا
لتغلياا ل  الأيا  م اححملأ اهمذحاحمملج  افقمللالسمللالا م  الا   مهالسم  :ا

 الما   مممأ الحممممذيانفسممميابمممممهاألقامممميابمنكحممملابكتممملاالاتةممملم احملمممممم الحمغمممن
 ممم اححمملأ اهممذحافممسياح تلفمم اا2ل  مم احبنممأاج ممماحلئمماالتغليمماا ممل  الألممما مملاأنمم م

ا3فللجحمل(.
قللاحبياقمححا:انلفياحمرممثاأنهاقلل:اسةم الج احياأهلاحمة م  افقململح:ا
 نحمملا  مم احبنممأاج ممماحلئمماالتغليمماا ممل .الهممذحامممملا  مم اأياهممذحاكمملياحنمممللحا

لسللالا   الا   هالس   القماقمل:ا يا نمه احيارك الاتةلم القال ا
اا4حمذياقللامهاهذحاأبلابكلال حلالايالا نمحلن.

الحمرممثا ليحافيالجلااحمجحعابمياحمج مالحمتغليا.ا
حلالليا ياأبياهليل اأ الاأياحمنبيا   الا   هالس  ا)قا افم حيا

اا5من الم ا ر يابنفيا ل ابسقلحااحمرما   ه(.
لم ابمممياحم ممملح اقممملل:ا)قمممللالسمممللالا ممم  الا   مممهاحممملالليا ممميا بممم

لسمم  :ااممذلحا نمميااممذلحا نممياقممماجةمملالاممممياسممب  احمبكمملابمملمبكلاج ممماحلئمماا
اا1لتغلياا ل (.

                                                           
اماحمحق لمابلمةسمااهلاحألجملا1
اماهلاأن مابياارلأاحألس حي الهلا رلبياحنملل القمال  احيام  اأنهاأنمابياحلمأا2
ملم ابلااحياماللحهاحمبالليافياكتلااحمنللب ابلااالاترلاحمرملم الحس  الحم ف امهافياكتلااحمرا3

ا2/22ح تلفا   انفسهابلممن  انملاحأللطلل:ا
ا10/132ماحمحغني:اا4
ا9269ماللحهاحمبالليافياكتلااحمرملم ابلااحمبكلحيامج محيالينف لي الأرحمافياحسنمهالق اا5
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فمممذهاحألرلممممثاك ممملا ممر راال لبتمما ال ممليراافممياحممالممماا  مم الجمملاا
احمتغلياا   احيامن الهلالملاحر ي.ا

أ ملا ميافقممل احم مرلباالحما فمل احملحنممميا:افقماقلملحابةنمهاـ وأما اإلجماع
أنم اكلنلحا قلمليابلجلااحمجحعابمياحمج مالحمتغلياا ةح ليابهامليا نكمللاأرمما

اا2حنم ا   اذمأ.
قللا لرااسمبلاحمسم  :انأقسم احملسمللا م  الا   مهالسم  افمياق ماا
لاحمةسمااأنها قايابكتلاالا م اقملل:ا يا   مهاحلئمااج مم التغليماا مل ا الهم

حمحبمممميامكتممملاالاتةممملم  الاطممماا حممملابمممذمأا  ممم ال لماحمحنممملبل ال حممملابمممها
ا3حما فل احملحنملي الم امنكلهاأرمافكليا جحل لن.

لهمملا لبمم ا ممياحمنبمميا مم  الا   ممهالسمم  الأبمميابكمملا…لقممللاحمنمملفةي:ن
اا4ل حلال  حليال  يالحبياحسةلمالحمنلما نمنلا م احممل ن.

 ـ أدلة المذاب الثاني:  2
سمممتملاحمرنف ممماا  ممم اقممملمم ابةمممممااحمممياحمكتممملاالحمسمممناالاآ مممللاحم مممرلبااح

الحمحةقلل.ا
حممحن مماالحممحنمميافلج ممملحاكمملالحرممماحنمحمملا:احسممتمملحابقلمممهاتةمملم :اـــ الكتــاب

ا.ا حلئااج م ..
للجهاحالستماللاأياحآل مااحقت مل افمياحقمل احمب مليا  م احلئمااج مم  اف ملا

نسمالام كتملا الابملاحآلرملماالا قمل ا  م اكلياحمنفياحنلل لاللحجبلامكلياذممأا
                                                                                                                                        

ا.3232ماللحهاحس  افياحمرملم ابلاارماحممن  الأبلامحلمافياحمرملم ابلاافياحملج الق اا1
ا2/22لطلل:ماأن لانملاحألا2
ا2/3ماسبلاحمس  :اا3
ا6/119ماكتلااحأل ام نلفةي:اا4
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نسخاحمكتلا الملاكلياحمنفيارمحاحعاحمج مامبمنها   هاحم   الحمس  ام  مرلباا
مئ ا ةتقملحا نمماسمحل احممت ل اأياحمج مماهملاجح معاحمرمم المكمليالللمهافميالميا

المأا بم اأنمهامم مابرمم الأيارمماحممنملللماحآل االنملتمل المحملامم ا كمياذممأاكمذ
ا الاحمج م.اام م

:المممم م احنمملاحملالليا مياحمنبميا م  الا   مهالسم  اأنمهاقملل:اـ السنة
 الحةنممم االام ممملا اأياالامبممملم افممميا1) ذحامنممم اأحمممااأرممممك اف مج ممممهلالالام ممملا(

اتطبم احمرمالالامميما   ه.ا
للجمممهاحممالممممااأياحمنبممميا ممم  الا   مممهالسممم  األجمممااحمج مممما  ممم احألحممماا

اماملياحمتغليا اف لاكلياحمتغليااحياحمرمامذكله.الحمج ماهلاتحل احمر
:اقممململح:ا ياآ مممللاحم مممرلبااتبممممياأنمممم االامجحةمممليابممممياــــ آثـــار الصـــحابة

حمتغلياالحمج م ابلاأك لاحياذممأاأنمم اتلكملحاحمتغليماامحملاف مهاحمياحفلسمم.افممذحا
 حمملالامميالا نممهالليا نممهاأنممهانفمم الا ةمماابممياأح مماافممياحماحمملا ممم اامبمملا

اقلافتن ل افقللا حل:االاأللاابةمهاحس حل الم ا ست ياحممن .اف ر ابملا
لهمممذحا  مممياكمممل الالجممممهامممملل ا نمممهاأنمممهاكمممليا قمممللافمممياتغليمممااحممحن ممماا
لحممحنممي:ارسممبمحلاحممياحمفتنممااأيامنف ممل اأياأياحمنفممياطليمم احمفتنمماالحماممللقا مميا

كحملاحممميافلجااتلكهالحمةمللا ياتطب قهالهملاحملافة مها حملالاميالا نمهاما
اهلاذكلهام.ا

ا افممم م احنهاحيالجممي:اـ وأما المعقول
 اأيافمممممياحمتغليممممماافمممممتحابممممملااحممنممممم األحمممممليي:احأللل االنةممممممح اأحـــــداما

حالستر ل احياحمةنمل  الحم لنيااألياف هاقطمعاحملم احمبقمل اماححملا رتملقا م مهاحميا

                                                           
ا11/103ماأن لاحمحر  االبيارم :اا1
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ممماحملاحمحةكللالحمح بلمامافلاحملاتتامذامنلهملاحكسمبا الهمذحامملجحا مم احمنفمي ال ق
اذكلنلاحياآ لل.ا
 اأياحمنفممياقممما فممممافمميابةمم احألرمملحل اف كمملياحممملأياف ممهامإلحممل االثــاني

ف فة ممهاتةميمملحام فل مملالن مملحام ح مم راالممم ماحممياجح ممااحمرممم.ال  مم اهممذحا رحمملا
اتغليااحمنبيا   الا   هالس  الحم رلباالالحيالا  مم .ا

ا   ممهالسمم  اقامم افمم حيامممملا   ممهاحمملاللحهاأبمملاهليممل اأياحمنبمميا مم  ال
قلحااحمرم افسنها لهلافياأياحمنفميامم ماحمياحمرمما من الم ا ر يابنفيا ل الحر

امةطفها   ه.
 ثالثا: مناقشة األدلة 

اـ مناقشة أدلة الحنفية: 1
نمملقشاحسممتمالمم احممياحمكتمملاابممةياحمميمملم احممملحلم افممياحألرلممممثاماحمحلجبمماا

بمل الهملاحمج مم الحمتغليمااجمل ام تغلياامام سم ابنسمخا ذاأياركم انمواحمكتملاا
ذكلهافياحألرلممثاحم ر رااحم لبتاابلتفل احمة حمل  الأيا مم اذكملاحمتغليماافميا
آ ممااحمج ممماالامممملا  مم احط مم احمةممم  اكحمملاأيا ممم اذكمملاحممملج افممياحآل ممااالامممملا

ا1   احنتفلئه.
لقملامم ا يامممملاحمسمنا ابةنمهاالارجمااممم اف مه األنمهاابملاحجحملافسملها

نها نحلاف هانف مج مهلن الم امذكلاف ها مماحمج مماكم اهملاف محاأياحمنبميالمله األ
   الا   هالس  ا نحلاأرللاب ملياحمرمماحم لبم افميارم احمحح ملأا  م احمقملآيا

فعلهطن نال  مة عللى  ))ل   احألابللاحمتيافمملاب لياهذحاحمرماح لاقلمهاتةلم :ا

                                                           
ا2/29 انملاحأللطلل:ا11/106ماأن ل:احمحر  :اا1
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ذحاكملياحألحمملاكمذمأاف م 1((اقمكالل ةت ملن اقعلذاب ماسمكل احمنبميا مم  الا الحر
   هالس  ا ياذكملاحمتغليماافمياهمذحاحمابملارجماافميا بطمللاحمتغليمااحممذياقمما

ا حاأحلها   الا   هالس  ابهافياحيامن الم ا ر ي.ا
 مم ا نممهاممم مافممياهممذحاحمابمملاأياالاتغليمما الالاأياحمتغليممااسمملق ا نممملاا

ذحام ا كياف مهانمميا مياتغليبممل افم  امجملماأيا كمليامكنهاحسكل ا نهافق  الحر
اهذحاحمابلاحةللالامحابللاحم ر رااحمتياأ بت احمنفي.ا

افسياقلملحابةياحمرممثاحتةالافمنسخاحلاتقم احياأرلممثاحمتغليا.ا
قملامم :ا يالل ااحألحلاماملاس  امك احم لك اماأياحمتغلياافيار ام ما

ألحمماابلحجمما الالام ممم ا بممل اح مملاذمممأافمميارمم الملهمملا  مم اح تبممللاأيارممممثاح
احمحذكللاحا وامةحل اأرلممثاحمتغليا.ا

لنممملقشاحسمممتمالمم احمممياحآل مممللابحممملاقلممممهاحمنممملفةي:اننفممم ا حممملالجممم افممميا
حماحممل الحمنفمميافممياحمسممناا  مم احممحنمميالحمحانممث الفممياحمكتمملاا  مم احمحرممللا ا
لهملاام فانفممحملاالا  م اأرممالملهحمملافمسيالأ ا حملالاميالا نمهانف ملافمميا

ف حملذحامم اال القممانفم ا حملافمياحممنملهاف م ماحماحملابلممنم م الأ اأيامم محماحمل ا
 القمماتبمنملانرميالأنمت اأيامم مافمياأرمماحمعالسمللالالنرتلابنفيا حلافياحممن

ا.ا2رجان
هذحا ياأ لا حلالايالا نمه الأحملا مياأ ملا  مي افقمماقمملاأنمهالمملا

لسلمه. ا3 لب اماةااللحتهالحر

                                                           
ا31ماسلل احمنسل :اا1
ا6/110ماحأل :اا2
ا10/133ماحمحغني:اا3



 . جامعة الحاج لخضرـ باتنةالمدخل لدراسة الفقه المقارن بين المذاهب، أد بوبشيش صالح
 

 
 
 
 
 
 
 

207  

حمتغليماا قلبمااالارمم ابملمهااالنلقشاممم م احياحمحةقملل الهملاقملمم اأي
ا1ألياحمرملماك ملا قلبل  ا  ا ياحمنمح افيا بلتهاالافياحجلماتسحمته.

 ـ مناقشة أدلة الجمهور: 2
نمملقشاحالسممتماللاحممياحألابممللاحمتممياحرممتلابممملاحمجحمممللاحممياقبمملاحمرنف مماا

احيالجممي:ا
أرمممهحل:اأياحمملاجممل افممياهممذهاحألابممللاحمميالجمملااحمتغليمماا  مم احممحنمميا

اقزانهلم واقزانلن فلةجلل وا  ))كل ا ةمماركحملامحئممحا  م احملاجمل افمياقلممهاتةملم :احمب
 الحمميلم ا   انواحمقملحيانسمخ الالاجملئماأيامنسمخا((ك  واح  م طمة مة م جل ة

احمقلآيابةابللاحآلرلم.
لأجماا نهابةياحمحسةمااا ف ا الحما فافمملاحنملل اف ا س  اأبمحاأيا

 مم اأنممهاممم ماألرممماأيا رممتلا  مم اا ممحهابحمملاممملحهاحمميمملم ا  مم احمممنوانسممخابمملا
ا ر رلاألالحجرلاحياحذهبه.ا

ل لنممحل:اأياهمذهاحألابمللاحنسملااابحملاللحهاأبملامحلماأيالجم اأقملام نبميا
   الا   هالس  اأنهامن ابلحلأ الكليابكلحافج مهاحمنبيا   الا   هالسم  ا

 ابنمي افج ممهارمماحمفليماا حملنمياحلئاالسةمهاحمبمناا   احمحملأ ا ذاكذبتمه اف م ا مة
اج م ان اف لاكلياحمتغلياالحجبلامحلاأالابهاحمنبيا   الا   هالس  .

ليمملما   ممهابلرتحممللاأيا كمملياذمممأاقبمملاحنمملل  ااحمتغليمما الل ممااحألحمملا
حرتحمممللاتقمحمممهالتمممةالها  ممم اأرلمممممثاحمتغليممما افممم ا  ممم حارجممماام  ممملفا ممميا

ا ة   افسق احالستماللابه.االجلااحمتغلياا الا   افل اتةاله الم 
 الترجيح: 

                                                           
ا2/29مانملاحأللطلل:اا1
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حياا لا ل احذحهااحمفقمل الأممتم الحنلقنتملافياحسمةمااحمجحمعابمميا
حمتغليمماالحمج مممافمميارممماحممنمملا  ممملامنمملاأياحممملحجحاهمملاحمملاذهمماا م ممهاحمجحمممللا
حمقلئ ميابلجلااحمجحعابمياحمج مالحمتغليماامقمل اأمممتم ال مراا بلتمملالسم حتملا

حمتممياأللمهمملافقمممل احمرنف مما اهممذحاحممياجممما الحممياجممماا لن ممااحممياحال تلحاممل ا
اةااأممااحمحالمفمياللمهلاحياقبلاحمجحملل الالاسم حلاحالسمتماللاحمياحمكتملاا

الحمسنا.ا
قمممللاحمنممملكلني:انلحمرل ممملاأياأرلمممممثاحمتغليمممااقمممماجمممللم ارمممماحمنممممل ا

 احةذل ا نملاحمحةتبل ا نماحمرنف ااف حلاللماحياحمسناامحئمحا   احمقلآي اف  مامم
بذمأ القما ح لحابحلاهلاملنملابحلحرلاكرممثانقم احملامل ابلمقمقمماالرمممثا
جملحماحملاممل ابلمنبممذ الهحمملاميمملم ا  م احمملافمياحمقمملآي الم سمم اهمذهاحمميمملم اححمملا

اا1مالقابملاحمحميما   ها ياأيا كلياحجمئلارت اتتجهامالئلاحمنسخن.
ليااماللحهملا   مااحمياحم مرلبا القللاحبيارم :انهذهاحآل للاماحمح بتاام تغ

 بلم ابياحم لح ا الأبلاهليل  الميمابمياالممماحمجمنميافميالجملااتغليماا مل ا
حعاج ماحلئاا   احممحنمياحمبكملاحممذيامم ا ر مياحمعاقسم احمنبميا م  الا   مها
اا2لس  ابلناتةلم افياقالئهابهاأنهاكتلاالاتةلم  الكتلبهاهلالر هالركحهن.

 مممالحمتغليممااهمملاقممللا بمملحه  احمناةممي احمممذيا  مم افقمممهالحمجحممعابمممياحمج
احمك ملاأسماأبلارن فااحذهبهاف حلابةم.ا

هذحاالبةماأياتبميالجرملياحمذهااحمجحممللاحمقلاميابلجملااحمجحمعابمميا
حمج مممالحمتغليمماافمميارمم احممحنمميالممملاحمحر ممي افقممماحات مماافقمممل اهممذحاحمحممذهاا

                                                           
ا2/29مانملاحأللطلل:اا1
ا11/106ماحمحر  :اا2
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لأ ا  ممم احمسممملح  اأ اهممملافمممياركممم احمتغليممما اهممملاهممملاهمممل افممميارممم احملجممملالحمحممم
االوابلملجلامل احمحلأ ؟ا   اقلممي:ا

:اأياحمتغلياا لب افميارم احملجملالحمحملأ ا  م احمسملح  الهملاالقول األول
قمممللاحمجحممممللاحمممياحمقممملئ ميابلجممملااحمجحمممعابممممياحمج ممممالحمتغليمممااا فممملامإلحمممل ا

احلمأ.ا
المح ي.ا:االاتغلياا   احمحلأ  الهلاقللاح حل احلمأالحألالقول الثاني

حسممتملاحمجحمممللا  مم اقمملمم ابةممم احمتفليمم ابمممياحملجمملالحمحمملأ افمميالجمملاا
حمتغليممماابةحمممل احألرلمممممثاحمحلجبممماامةقلبمممااحمتغليممما اللجمممهاحالسمممتماللابمممملاأيا

احمنبيا   الا   هالس  ام اماواحملجلاملياحمحلأ ابمذهاحمةقلبا.ا
  ا مليحافمياكحلاأيارممثا بلم اأياحمبكلابلمبكلاج ماحلئاالتغليماا مل

 حممل ا قلبمممااحمتغليممماالهممملا حمممم اأمممممااحمجحممملل اكحممملاأنمممم اذاهبممملحا مممم اجممملحما
تغليااحمحلأ احعانممملا مياحمسمفلابم احرمل ال  ممملاأجلتمه الفمياهمذحا قمللاحبميا
حمنجممللاحممياحمرنلب مما:ان ذحامنمم ارمملالممملاحر ممياج ممماحلئممااللمملاا لحممل الممملا

ةمذلا  ممملافحميابمم احمحملل افمسياأن  ابحرل ابلذلالجلبمل ال  ممملاأجلتمه افمسيات
اا1أب اماألاتةذلامافلرمهلا م احسلفااحمق لن.

الحستملاح حل احلمأالرحهالابلمسناالحمح  راا)حمق لماحمحلسلا(.ا
ــ أمــا الســنة ااف حمملا ممحا ممياحمنبمميا مم  الا   ممهالسمم  اأنممهاقمملل:ا)الاـ

اا2تسلفلاحمحلأ ا الاحعاذياحرل احنمل(.

                                                           
ا261/ا1ماحنتم احاللحمح االبياحمنجلل:اا1
اللحهاحمبالليافياكتلااحمجحةا ابلاافياك ا ق لاحم    الحس  افياكتلااحمرل ابلااسفلاا2 م

احمحلأ احعاحرل ا م ارلاألالمله.
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ممثا ليحافياحممالماا   احنعاسمفلاحمحملأ امل اللجهاحالستماللاأياحمر
احرل  الحمتغلياانل احياحمسفل اف كلياحنم لا نه.ا

لمحلالل احلمأافياحمحلطةا يانلفعا)أيا ف اابن اأبيا بمماأابلتهاأيا
أبلابكلاحم مم الايالا نهاأت ابلجلاقمالقمعا  م اجلليماابكملافةرب ممل ا م ا

 ميافمةحلابمهاأبملابكملافج مماحمرمم ا م انفمياح تلفا   انفسهابلممنلالم ا كمياأر
ااا1 م افمأ(.

للجممهاحممالمممااأنممهاذكمملاف ممهانفممياحملجمملالممم امممذكلانفممياحمحمملأ احممعاأياكمم ا
احنمحلابكل.ا

حمذيالمابهاحلممأاتغليمااحمحملأ اافكحملاقمللاحبميالنمم:انلحميااـ وأما القياس
نمهالأ اا واحمحلأ احياهذحاحمةحل اماحمبكلابلمبكلامافسنحلاا  هابلمق لم األ

أياحمحممملأ اتتةمممل ابلمغلامممااألك ممملاحمممياحممنممم الهمممذحاحمممياحمق ممملماحمحلسمممل اأ نممميا
ا.ا2حمح  رياحمذياك ملحاحلا قللابهاحلمأن

اماحممذيا مملابمهاح حمل احلممأا مياركم احمتةحم  اماهملا للجهاحمح م رااهنمل
أياحمحلأ اترتلقا م ارف ال م لنا افمسذحاللام ابغمملاحرمل اكمليافمياذممأا لملح ا

لالتحكمممياحنممهالتاممم عاممممل الذمممأامنمملفياق ممماحمنمملل احمميالجمملاامممملابمملمفجلا
ياللا ابحرل  اأفا اذممأا مم اتغليماا حمرم ا ذاحلانل ا الامجلحا ياحممنل.الحر
ياك فمم اأجلتممهاففممياذمممأاميمملم ا  مم ا حممياممم مابمممحي النفممياحممياالاذنمماامممه الحر
 قلاتمممل اكحمملاممملامحماذمممأا ممياحملجممل.المممذحاما مموا حممل احألرلممممثابلملجمملا

الياحمحلأ اممذهاحمحةلني.ام
                                                           

ابلممن الق اا1 انفسه اح تلفا    افياحي اجل  ابلااحل افياكتلااحمرملم  احمحلطة افي احلمأ اللحه م
ا.1306

ا1/220مم:امابمح ااحمحجتا2
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 الترجيح: 
اححلاسب اذاكلهامتبميامنلاحلام ي:ا

مماأياجحمممللاحمفقممل احسممتمملحابةحمل احألرلممممثاحم لبتماالحم ممليراافميا ممم ا
احمتفلي ابمياحملجلالحمحلأ افياأحلاحمتغليا.ا

ماأياحمرممثاحمذياحستملابهاحلمأاحمياحنمعاحمحملأ ا مياحمسمفلابمملياحرمل ا
 اتمممملأاحمتغليمممماااألياحمجحمممممللاحمقمممملئ ميابلجمممملااحمتغليمممما االامالمممممااف ممممها  مممم

حنممتلطلحا نممماتغليممااحمحمملأ اأياتكمملياح مملرباابحرممل اممممل ا  مممملاألا  مم ابممم ا
احمحللاأجلته.ا

كحمملاأياأحممملاحمتغليمممااحلكمممللامإلحمممل االا ممم احمحرمممملم النممممياحمحممملأ ا ممميا
امتة  ابمل.احمسفلا ذحاكلن احاتلل امه الأحلاحعاح كلحهاحياح حل اف انميا

حلمأالرحمهالا ةمملا مياأيا ركم ابةحمل ااح حل ماأياحمحةن احمذياجةلا
حألرلممثافيانةياحمتسمل اابممياحمحملأ الحملجملافمياحمتغليما اهملاحملامتلتماا  م ا
تغليمااحمحملأ ابممملياحرمل األابحرمل احممياحفلسممالأاملحلات رقمممل الت رم احمحرممل ا

مفعاهذهاحمحفلسمماحمة  حمااماحمتميااحمحغلااحةملاحمذياالاذناامهافياذمأ.الألجل
م ا كيام نلل اق مافمملارميانل اهذهاحمةقلبااماحست ن اح حل احلمأاحمحملأ احميا

ا حل احألرلممث.ا
ممماأيالأياح حممل احلمممأافمميانممةياتغليمممااحمحمملأ اأنممبهاحمملا كممليابمملأياأبممميا
رن فممااا ذاألكمملاهمممذحاحألاممملاحمةقلبممماا ممم اح حممل ا يالأ افممممملاح مم رااسممم طملا

يالأ افمممملاحفسممم اأسممقطملا نممه الكممذمأاهمملالأياح حممل احلمممأا  مم  احمحج مملم الحر
رمممممثاأسممممق احمةقلبمممماا ممممياحمحمممملأ امحمممملافمممممملاحممممياحمحفلسمممممالحألامممملحل البمممملمحفمل ا
حمحالماانسمتط عاحمقمللابةنمهامإلحمل ارم اتنفممذاهمذهاحمةقلبماا  م احمحملأ ابقمملاحملا
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حمملحجحاهملاحملاذهمااامل افياحألحلاحياح م را ال   مها حكمياحمقمللابمةياحمملأي
 م هاح حل احلمأالرحهالاحميا مم الجمااحمتغليماا  م احمحملأ ا حم ابلمح م راا
حمحلسمم ا الحممياحمحة ممل اأياحمح مم رااتتغممملابتغممملاحمحكممليالحممحممليالحألنممالو ا
ياحقتامم ا محممهاسممق  افمملألحلا فممسذحام مم احمح مم راالجمملااحمتغليمماالجمما الحر

افيار احمحلأ املياحملجل.احلالبابحلامتلتاا   هاحياحفلسمالح لمح
 المسائل األصولية التي ترتب عنها اذا االختالف: 

ملجممعاحالاممت فافممياحسممةمااحمتغليمماا  مم احممحنممياحمبكمملافممياحأل مملا ممم ا
احات فاحمفقمل افياحسةمتمياأ لممتمي:ا

ذحاكلن اكذمأافمملامنسمخاحمقملآيااألول، :اهلاحمميلم اتةتبلانسالاأ اال؟الحر
ابلمسنا؟ا

لاسب ا م اهمذهاحمحسمةماالق نملابمةياحأل ملمممياحات فملحافممملا  م اأنلنلاف ح
اقلممي:ا

ذحاكلن اهذهاحمميلم ا لبتاابابلاحآلرلما حنم احيا قللابةياحمميلم انسخ الحر
م اهذحاذهااحمرنف ا.ا ا   انواحياحمقلآياالامجلماأياتنسخانواحمقلآي.الحر

لانسمال الهملالحنم احيا قمللابملمحنع اأياأياحمميملم ا  م احممنواالاتةتبم
اقللاحمجحملل.ا

ل  مم اذمممأاحسممتنماحمرنف مماافممياحمتحسممأابمملأمم احمقلامميابةممم احمجحممعابممميا
حمج مالحمتغلياامكلياحمتغليااقما ب ابةابللامحئم ا   انواحمكتلااماآ ااحمج ما
ماف اتقل احألابللا   انسمخاحممنو.افميارممياأامذاحمجحممللابلممممم مي احمكتملاا

اجحعابمياحمةقلاتمي.الحألابللالركحلحابلجلااحم
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:ارج ممااحمح مم رااحمحلسمم ا.احمح مم راا حلحمملاهممياحمل ممااحمممذياالثانيــة
ا ر لاحيالا احمرك ابهاج ااحنفةااألامفعاحفسم .الهيا   ااأقسل :ا

حأللل:اأيا نممممماحمنممملل ابل تبللهممملاكتنمممليعاحممممملحقامرفممم احمنسممملالحمفممملق ا
بنممملاملامرفممم االتنمممليعاحمق ممملوامرفممم احممممنفم الترممملي احماحممملاللجممملااحمرمممم

احمةقلل الهذحاحمقس ارجاا نماحمجحملل.ا
حم ممملني:اأيا نممممماحمنممملل ابسمغلئمممملابمممةيا قممم  اح ممم راالحجرمممااحقلحمممملابممملا
كترملي احمتبنميابململل اححمملامتلتماا   مهاحمياح مملمحافمياحم ملهل ال مم احمتسممل اا
بمممممياحمحمممملأ الحملجمممملافممممياح لثابمممململل اححمممملامتلتمممماا  مممم احمتسممممل ااحممممياح مممملمحا

اهذحاحمقس احتف ا   ا م احالرتجلقابها.احلهلحا.الا
حم لمث:اأياالا نممامملاحمنلل ابلال تبللالالابل مغل  الهمذحاحمقسم اهملاحملا
 سممح ابلمح مم رااحمحلسمم ا الهمملاحرمملاامم فافمميارجمتممه ارمممثاذهممااح حممل ا
حلمأا مم احالرتجملقابمهالانمل احألركمل ا  م احقتامله ابمنحملاذهمااحمجحممللا مم ا

احنةه.ا
  اهذحاحالات فاأياأامذاح حمل احلممأابلمح م راالركم ابمةيالقماتلتاا 

الاتغليممماا  ممم احمحممملأ احتبل ممملامحنمجمممهافمممياحألامممذابلمح ممملمحاحمحلسممم ا افممميارمممميا
تحسممأاحمجحمممللابةحممل احألابممللاملياأيام تفتمملحا ممم احمح مم راافركحمملحابلجمملاا

احمةقلباا   احملجلالحمحلأ ا   ارماحمسلح .
ا
ا
ا
ا
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 فهرس الموضوعات

االصفحةااااااالموضوع       
ا01اااااااالمقدمة

 اق سا اق هري
 اقفال  األول

 ح ه م اقف ه اقم لةدن واقط ي من إداووه  
 وأشطر مة ي   فهه

ا02ااتةليااحمفقهافياحم غاالحال ط حالحلال ه
ا02اااااتةليااحمفقهافياحم غا
ا02اااااتةليفهافياحال ط ح

ا02ااااااحلال احمفقه
ا02اااامفقهاح س حيأقسل احلال ل اح

ا02ااااحمفل ابمياحمةبلمح الحمحةلح  
ا09اثانيا: تعريف الشريعة اإلسالمية والفرق بينها ونين الفقه

ا09اااتةليااحمنليةاافياحم غاالحال ط ح
ا10اااااحمفل ابمياحمنليةاالحمفقه

ا11اااثالثا: تعريف الفقه المقارن والغاية من دراسته
ا11اااااتةليااحمفقهاحمحقلليا

ا13ااااحمغل ااحياملحسااحمفقهاحمحقلليا
 رابعا: تعريف علم الخالف والجدل والمقارنة بينهما ونين

ا12ااا ونين علم الخالف والفقه المقارن 
ا12اااااتةلياا   احما ف
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ا13اااااتةلياا   احمجمل
ا16اااحمفل ابميا   احما فال   احمجمل

ا16اااحمفل ابميا   احما فالحمفقهاحمحقلليا
ا16ااااننة ا   احما فالتطلله

ا12ااااأنملاحمة حل افيا   احما ف
ا10ااخامسا: أام المصنفات في علم الخالف والفقه المقارن 

 اقفال  اقثةنن
 مةههم اقخ ي اقف طن ميروعهوه وأوبةبه

ا12اااااأوال: مااية الخالف الفقهي
ا12ااااتةليااحما فالحالات ف

ا12ح ط حاحمفقمل احمفل ابمياحما فالحالات فافي
ا31اااااحله ااحما فاحمفقمي
ا32اااااأنلح احما فاحمفقمي

 36     ثانيا: شرعية الخالف الفقهي
ا31اااااثالثا: أسباب اختالف الفقهاء

ا31اااأسبلااحالات فاحمتياتةلما م احمنو
ا63اااأسبلااحالات فاحمتياتةلما م احالجتملم
 اقفال  اقثةقث

اااااااااااااااااااااالجوطةإ واقو لله 
ا22اااااااأوال: االجتهاد

ا22اااتةليااحالجتملمالحنلل متهالحجلالته
ا22ااااانللباحالجتملمالركحه
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ا21ااااااحلحتااحالجتملم
ا22اااااااثانيا: التقليد

ا22اااتةليااحمتق ممالحمفل ابمنهالامياحالتبل 
ا23اااااحجللاحمتق ممالركحه
ا22ااااااحسلئلافياحمتق مم

ا22اااحمحق ماحذهاا حل احياحألئحااحمتمح 
ا29اااااتق ممالملاحألئحااحأللاةا

ا90ااااااتتبعاحملاو
   95               و به ناق سا اق                            

 الموضوع األول
ا96ااحمحقمحلاحملحجااحسرهاحياحملأمافياحملال 

 الموضوع الثاني
ا108ااااتطمملاحملج ميافياحملال 

 الثال  الموضوع
ا121اااااحمقلح  اا ااح حل 

 الموضوع الرابع
ا133اااااق لاحم   افياحمسفل

 الموضوع الخامس
اك ف اا  بل اه لالحاليالأ لاتبل ماحمب محيافيارك 

ا144اااااااحم ل 
 الموضوع السادس

ا158ااااتبمم احمن االتةممنملافياحم ل 
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 الموضوع السابع
ا169ااااا للاحمحج مافيا قماحمب ع

 الموضوع الثامن
ا121ااااااممل احملقا
 الموضوع التاسع

ا200اااااتغليااحممحنياحمبكل
ا215ااااا فهرس الموضوعات

 

ا
ا
ا
ا
ا

 


