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Summary 
 1.Definition of sales language and idiomatically, and his statement in the 

Qur'an and Sunnah and scholarly consensus. 
2.Statement Terms of the option clause and the statements of scientists in this 

opinion and the statement of Imam Eltahawy. 
3.Show scholarly mercy of God in the sale of animal flesh, and a statement of 

their evidence, discuss and show the opinion of Imam Eltahawy in it. 
4.The prohibition on sale of wet with dates, which contained the correct view 

from his companions as Saad bin Abi Waqas may Allah be pleased with him, and 

Said bin Jubair Almighty God's mercy and the audience of Muslim Scholars. 
5.permissible to sell fruit after Bedouin goodness on the left in the condition of 

the trees to Jmazh. 
6. considered the dismissal before the arrest: dissolution, because the dismissal 

is the lifting and removal and because Sales returned to the wording of the seller 

does not meet its sales, was Vskha Kalrd defect. 
7.permissible to sell Sabra food every Agafiz Dirhams and not put on notice as 

Agafzanha if the contract, then he must sell them all, each Agafiz Dirhams, and 

this is what Imam Eltahawy chosen by God's mercy. 

 وبقان حؽؿف يف افؼران وافسـة واإلمجاع. تؿ تعريػ افبقع فغة واصطالحا, .1

 بقان مدة خقار افؼط وأؿقال افعؾامء يف ذفؽ وبقان رأي اإلمام افطحاوي.  .2

وبقان أدفتفؿ ومـاؿشتفا وإطفار رأي اإلمام  إطفار أؿقال افعؾامء رمحفؿ اهلل تعاػ يف بقع احلققان بافؾحؿ, .3

 افطحاوي يف ذفؽ.

ايب وؿاص ريض اهلل ظـف, افـفل ظـ بقع افرضب بافتؿر وهق افؼقل افراجح افقارد ظـ افصحابة ـسعد بـ  .4

 وشعقد بـ جبر رمحف اهلل تعاػ ومجفقر ظؾامء ادسؾؿغ.

 جقاز بقع افثؿر بعد بدو صالحف ظذ ذط ترـف يف افشجر إػ جذاذه. .5

اظتبار اإلؿافة ؿبؾ افؼبض: ؾسخ, ٓن اإلؿافة هل افرؾع واإلزافة وٓن ادبقع ظاد اػ افبائع بؾػظ ٓ يـعؼد بف  .6

 سخا ـافرد بافعقب.افبقع, ؾؽان ؾ

جقاز بقع صزة افطعام ـؾ ؿػقز بدرهؿ وان مل يعؾام ؿدر ؿػزاهنا حال افعؼد, ؾقؾزمف افبقع ؾقفا ـؾفا, ـؾ  .7

 ؿػقز بدرهؿ, وهذا ما اختاره اإلمام افطحاوي رمحف اهلل.

 

  



 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

وِر َأْكُػِسـَا مـ هيدي اهلل ؾال  مـ ُذُ
ِ

 َكْحَؿُدُه َوَكْستَِعقـُُف َوَكْستَْغِػُرُه َوَكُعقُذ بِاّلِلَّ
ِ

َّ
ِ

 ُمِضؾَّ فف, إنَّ احْلَْؿَد ّلِل

ـْ ُيْضِؾْؾ  ًدا َظبُْدُه َوَرُشقُفُف, َوَم َ إٓ اهلل َوَأْصَفُد أن ُُمَؿَّ َٓ لِِإَ  ٻ ٻ ٱ چ ؾال َهاِدَي فف, َأْصَفُد أن 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ .(  1) چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 (2)چ﮽ ﮼  ﮺﮻  ﮸﮹﮷ ﮶ ﮵  ﮳﮴   ﮲ ۓ

 ڎ ڎ ڌ چفعباده افطقبات وحرم ظؾقفؿ اخلبائث ,أمحده ظذ مجقع كعؿف افذي احؾ 

. وذع هلؿ وشائؾ افؽسب احلالل, وحثفؿ ظذ ضؾب افرزق وآبتغاء (3) چ ژ ڈ ڈ

مـ ؾضؾف, وجعؾ افبقع وافتجارة ظـ افسايض مـ ادباحات افتل يتقصؾ هبا إػ امتالك إمقال, 

, فقؽقن ذفؽ إحدى وشائؾ (4) چڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ وتبادل إظقان وادـاؾع

. وافصالة وافسالم ظذ (5)چ جئ ی ی ی ی ىئ چ ظامرة إرض افتل اشتخؾػفؿ ؾقفا

  افـبل افبشر افـذير ُمؿد افذي أرشؾف اهلل رمحة فؾعادغ, ؾبغ فؾـاس أحؽام معاصفؿ ومعادهؿ,

                                                             

 (.1( شقرة افـساء أية: )1)

 (.71-77( شقرة إحزاب أية: )2)

 (.157( شقرة إظراف أية: )3)

 (.29افـساء أية: ) ( شقرة4)

 (.61( شقرة هقد أية: )5)



 

 

 .وهداهؿ اػ ساط مستؼقؿ(1) چ ڦ  ڤڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿچ

يف دكقاهؿ وآخرهتؿ ؾلحؾ احلالل وحرم احلرام, وترـفؿ ظذ . (2) چ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ

 ادحجة افبقضاء فقؾفا ــفارها ٓ يزيغ ظـفا إٓ هافؽ.

ؾان شبب اختقار هذا ادقضقع ـقكف يبحث يف ادعامالت ادعاسة افتل حيتاج  أما بعد:

حلقاة وافتل افـاس إػ معرؾة حؽؿفا افؼظل, وافتل ـثرت وتـقظت واكتؼت يف صتك جمآت ا

أوجدهتا حاجة افـاس وؾرضتفا ظذ افساحة افامفقة وآؿتصادية مـ ؽر تؽققػ ؾؼفل فذا ارتليت أن 

أؿدم هذا افبحث ٕبغ ؾقف بعض إحؽام  افػؼفقة افتل تتعؾؼ هبذه افتعامالت وافتل ذهب إفقفا 

 .)خمتك اإلمام افطحاوي(مـ خالل ـتابف  اإلمام افطحاوي 

ادقضقع افذي يتـاول بعض إحؽام افػؼفقة ادعاسة افتل تبغ فؾـاس حؽؿ  وٕمهقة هذا

افتعامالت افامفقة وآؿتصادية بام يتقاؾؼ مع أحؽام افؼيعة اإلشالمقة افسؿحة أؿدمت ظذ تؼديؿ 

هذا افبحث وافذي أشال اهلل تعاػ أن يؽقن مقاؾؼاً فرضاه ثؿ ٕجؾ ؾائدة ادسؾؿغ, وؿد ؿؿت 

 ا افبحث ظذ افـحق أيت:بتؼسقؿ هذ

 مؼدمة ومتفقد وشت مسائؾ:

 ادسلفة إوػ: مدة خقار افؼط.

 .ادسلفة افثاكقة: بقع احلققان بافؾحؿ

 ادسلفة افثافثة: بقع افرضب بافتؿر.

 ادسلفة افرابعة: بقع افثؿر دون افشجر.

                                                             

 (.44( شقرة افـحؾ أية: )1)

 (.52( شقرة افشقرى أية: )2)



 

   

 

 ادسلفة اخلامسة: اإلؿافة ؿبؾ افؼبض ؾسخ فؾبقع.

 ع صزة ضعام, ـؾ ؿػقز بدرهؿ.ادسلفة افسادشة: بق

وختؿت افبحث بخامتة بقـت ؾقفا أهؿ افـتائج افتل وردت يف افبحث, وهذا جفد ادؼؾ ومـ 

 اهلل افتقؾقؼ.

 
  



 

 

 وؾقف تعريػ افبقع وحؽؿف. 

 أوًٓ: تعريػ افبقع فغًة وذظاً:

مؼابؾة رء بقء, جاء يف فسان افعرب: )افبقع ضد افؼاء, وافبقع: افؼاء أيضًا, وهق مـ افبقع فغًة: 

, أي: باظقه (2)چہہہچ , ـام يف ؿقفف تعاػ:(1)إضداد, وبعت افقء: ذيتف(

 .(3)بثؿـ ؿؾقؾ

ؾعـد احلـػقة: )مبادفة مال بامل ظذ وجف خمصقص, أو هق: مبادفة افقء مرؽقب ؾقف افبقع ذظاً: 

بؿثؾف ظذ وجف مػقد خمصقص(, أي بنجياب أو تعاط, وخرج بؼقد )مػقد(: ما ٓ يػقد ـبقع درهؿ 

 .(4)بدرهؿ, وؽر مرؽقب مثؾ ادقتة وافدم وافساب

  ( 5)وظـد افامفؽقة )ظؼد معاوضة ظذ ؽر مـاؾع(  

, وظـد احلـابؾة ؾؼد ظرؾف ابـ ؿدامة: (6)وأما افشاؾعقة: ؾؼدظرؾف افـقوي: )مؼابؾة مال بامل متؾقؽًا(

 .(7)))مبادفة افامل بافامل متؾقؽاً ومتؾؽاً 

 

                                                             

(. وادحؽؿ 3/8(:: افؼامقس ادحقط, فؾػروزآبادي: )23/ 8فسان افعرب, ٓبـ مـظقر )باب افعغ(: ): (1)

 -دار افؽتب افعؾؿقة, بروت, افطبعة: إوػ  وادحقط إظظؿ, أبق احلسـ ظع بـ إشامظقؾ بـ شقده ادرد,

 (.2/261م, حتؼقؼ: ظبد احلؿقد هـداوي )2777

 (.27( شقرة يقشػ أية: )2)

 (.2/473تػسر افؼرآن افعظقؿ, ٓبـ ـثر: )( 3)

, 4/572: حاصقة ابـ ظابديـ: )5/73اهلامم:  (. ؾتح افؼدير, ٓبـ3/83يـظر: بدائع افصـائع فؾؽاشاين ) (4)

 (.3/4(. جمؿع إهنر يف ذح مؾتؼك إبحر )572

(  بؾغة افسافؽ ٓؿرب ادسافؽ ٕيب افعباس امحد بـ ُمؿد اخلؾقيت ادعروف بافصاوي افامفؽل ادتقىف 5)

 (3/12هـ( )1241)
 

 (.2/2قـل: )( : ويـظر: مغـل ادحتاج, فؾؼب9/147ادجؿقع, فؾـقوي: ) (6)

 (4/3ادغـل ٓبـ ؿدامة : )( 7)



 

   

 

 ثاكقا: حؽؿ افبقع.

 افبقع جائز بافؽتاب وافسـة واإلمجاع.

, (2) چ ائ ى ى چ , وؿقفف تعاػ:(1)چ ٹ ٹٹ چ ؾؼقفف تعاػ: أما افؽتاب

: ؾلحاديث ـثرة مـفا , مـفا ما وأما افسـة(3) چڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ چوؿقفف تعاػ: 

: أي افؽسب أضقب؟ ؾؼال: ظؿؾ افرجؾ ما أخرجف افبقفؼل ظـ ايب هريرة ؿال : <شئؾ رشقل اهلل 

 .(6), ومـفا: حديث: <إكام افبقع ظـ تراض>(5), أي: ٓ ؽش ؾقف وٓ خقاكة(4)بقده, وـؾ بقع مزور>

 .(6)تراض>

                                                             

 (.275( شقرة افبؼرة  أية: )1)

 (.282شقرة افبؼرة أية ) (2)

 (.29شقرة افـساء أية ) (3)

(. و 17177(, )ـتاب افبققع(,)باب إباحة افتجارة( رؿؿ )5/263( أخرجف افبقفؼل يف افســ افؽزى )4)

( شؽت ظـف افذهبل يف افتؾخقص. يـظر: 2158(. رؿؿ )2/12ادستدرك ظذ افصحقحغ, ـتاب افبققع )

 -ادديـة ادـقرة  -تؾخقص احلبر يف أحاديث افراؾعل افؽبر, أمحد بـ ظع بـ حجر أبق افػضؾ افعسؼالين 

(. وصححف احلاـؿ يـظر: ادستدرك ظذ 3/4م, حتؼقؼ: افسقد ظبدافؾف هاصؿ افقامين اددين )1964 -هـ 1384

 (.2/13افصحقحغ )

 (2/3) بروت افػؽر دار –مغـل ادحتاج اػ معرؾة افػاظ ادـفاج .ُمؿد اخلطقب افؼبقـل (5)

(, وصححف ابـ 2/737(, )2185( )باب بقع اخلقار(, رؿؿ احلديث )أخرجف ابـ ماجف يف شــف )ـتاب افبققع(6)

ابـ حبان: وروى افسمذي وأبق داود ظـ أيب هريرة حديثًا بؿعـاه بؾػظ: <ٓ يػسؿـ اثـان إٓ ظـ تراض>, 

(: وأبق 222(, )ص1248افسمذي )ـتاب افبققع/باب ما جاء يف افبقعغ باخلقار ما مل يتػرؿا>, رؿؿ احلديث )

 (.386(,)ص3458تاب افبققع( )باب يف خقار ادتبايعغ(, رؿؿ احلديث )داود )ـ



 

 

َِمُغ مع افـَّبِقَِّغ  وؿد بعث رشقل اهلل  ْٕ ُدوُق ا وافـاس يتبايعقن, ؾاؿّرهؿ ظؾقف, وؿال: افتَّاِجُر افصَّ

 
ِ
َفَداء يِؼَغ َوافشُّ دِّ  .(1)َوافصِّ

, واحلؽؿة تؼتضقف, ٕن حاجة اإلكسان تتعؾؼ بام (2): ؾؼد أمجع ادسؾؿقن ظذ جقاز افبقعوأما اإلمجاع

ف ٓ يبذفف بغر ظقض, ؾػل تؼيع افبقع ضريؼ إػ حتؼقؼ ـؾ واحد ؽرضف يف يد صاحبف, وصاحب

 .(3)ودؾع حاجاتف, واإلكسان مدين بافطبع, ٓ يستطقع افعقش بدون افتعاون مع أخريـ

                                                             

إياهؿ(, رؿؿ احلديث  أخرجف افسمذي يف شــف )ـتاب افبققع, باب ما جاء يف افتجار وتسؿقة افـبّل (1)

 =( : ويف ادستدرك: <إن افتجار يبعثقن يقم افؼقامة ؾجارًا, إٓ مـ اتؼك وبر وصدق>,215(, )ص1278)

(. بؾػظ: <ٓ يػسؿـ 2144<هذا حديث صحقح اإلشـاد, ومل خيرجاه> )ـتاب افبققع(, رؿؿ احلديث ) وؿال: =

اثـان إٓ ظـ تراض>, وافسمذي )ـتاب افبققع( )باب ما جاء يف افبقعغ باخلقار ما مل يتػرؿا(, رؿؿ احلديث 

(. 386(: )ص3458حلديث )( : أبق داود )ـتاب افققع/باب يف خقار ادتبايعغ(, رؿؿ ا222(: )ص1248)

 وؿال افسمذي: )هذا حديث حسـ(.

 (.4/3(: ادغـل, ٓبـ ؿدامة: )2/3(: مغـل ادحتاج, فؾؼبقـل: )9/139يـظر: ادجؿقع, فؾـقوي: )(2)

( : شبؾ افسالم ذح بؾقغ ادرام مـ أدفة إحؽام, ُمؿد بـ إشامظقؾ 4/3يـظر: ادغـل, ٓبـ ؿدامة: )(3)

, حتؼقؼ: ُمؿد ظبد افعزيز اخلقيل: 1379 -بروت, افطبعة: افرابعة  -إمر, دار إحقاء افساث افعريب افصـعاين 

(3/3.) 



 

   

 

 ادسلفة إوػ: مدة خقار افؼط

 أوًٓ: تعريػ اخلقار:

مـ )آختقار( وهق آصطػاء وآكتؼاء, وافػعؾ مـفام )اختار(: بؿعـك  اشؿ مصدراخلقار فغًة: 

 .(1) اصطػك

وهق ضؾب خر إمريـ مـ إمضاء افعؼد أو ؾسخف بؿعـك: أن خيتار افعاؿد بعد  اخلقار اصطالحاً:

إمتام افعؼد أن جيرى يف شبقؾف وتـػذ أحؽامف ادستبة ظؾقف, أو أن يػسخف ويبطؾف ويؾغل اظتباره, 

 .(2)فتؿتـع أثار ادستبة ظؾقف

 اختؾػ  افعؾامء يف مدة اخلقار ظذ ثالثة مذاهب:

: جقاز خقار افؼط أـثر مـ ثالثة أيام وان ضافت مادام أن اددة معؾقمة ظـد ادذهب إول

واختار .  (3)ادتعاؿديـ, وهق ؿقل أبك يقشػ, وُمؿد بـ احلسـ مـ احلـػقة, وافقف ذهب احلـابؾة

                                                             

(, وأشاس افبالؽة, أبق 2/232(, ومعجؿ مؼايقس افؾغة, مادة )خر(, )4/264( يـظر: فسان افعرب مادة خر : )1)

(.  وافؼامقس 1/127م )1979هـ 1399 -افؼاشؿ ُمؿقد بـ ظؿر بـ ُمؿد بـ ظؿر اخلقارزمل افزخمؼي, دار افػؽر 

 م 1988-هـ 1478 افطبعةافثاكقة, شقرية–ؽر. دمشؼ افػؼفل فغة واصطالحا,  مادة: )اختار(.  شعدي أبق جقب دار افػ

(1/125.) 

(. ويـظر, افػؼف احلـػل يف ثقبف 3/77)2( يـظر: ادعتؿد يف افػؼف افشاؾعل,  د. ُمؿد افزحقع, دار افؼؾؿ, دمشؼ, ط2)

(. وافػؼف اإلشالمل وأدفتف  د. وهبة  افزحقع, دار 4/177) 2, دار افؼؾؿ, دمشؼ, طاجلديد,  ظبد احلؿقد ُمؿد ضفامز

 (3516/ 5) 9افػؽر, ط

يف ؾؼف اإلمام أمحدبـ حـبؾ افشقباين,ظبدافؾف  وادغـك(. 73/ 6) فبـان,–(يـظر: ادبسقط فؾرسخز,  دار ادعرؾة,  بروت 3)

(.   وحتػة افػؼفاء, ظالء 4/18هـ ) 1475-بروت,افطبعة: إوػ  -بـ أمحدبـ ؿدامف ادؼدد أبقُمؿد,  دارافػؽر 

 يف إهنر وجمؿع(. 65/ 2, ) م1984 –هـ1475 –بروت, افطبعة: إوػ  -افديـ افسؿرؿـدي,  دار افؽتب افعؾؿقة 

خرج آياتف  هـ, حؼؼف و1778ؾتؼك إبحر,  ظبد افرمحـ ابـ ُمؿد بـ شؾقامن افؽؾقبقيل اددظق  بشقخ زاده, م ذح

 (.35/ 3م, فبـان, بروت, )1998 -هـ 1419وأحاديثف خؾقؾ ظؿران ادـصقر,  دار افؽتب افعؾؿقة, 



 

 

, وافؾػظ افدال ظذ اختقاره: ) جيقز اصساط اخلقار يف افبقع أـثر مـ ثالثة افطحاوي هذا افؼقل اإلمام

 .(1)أيام إذا ـان إػ هناية معؾقمة وبف كلُخذ( 

ٓ جيقز أن تؽقن مدة اخلقار أـثر مـ ثالثة أيام. وهذا مذهب ابق حـػقة. وافشاؾعقة, ادذهب افثاين: 

 .(2)وافظاهرية 

اختالف أجـاس ادبقعات هل افتل حتدد مدة اخلقار ظذ ؿدر احلاجة, ـؾ مبقع ادذهب افثافث: 

 (.3)بحسبف, خيتؾػ باختالف ادبقعات وهذا مذهب افامفؽقة 

 إدفة ومـاؿشتفا: 

 اشتدل أصحاب ادذهب إول بافؽتاب وافسـة وافؼقاس.

 .(4)چ ک ڑ ڑ ژ  ژچ : ؿال تعاػ:افؽتاب –أوًٓ 

                                                             

هـ, حتؼقؼ, أبق 321( خمتك افطحاوي فإلمام أبك جعػر أمحد بـ ُمؿد بـ شالمة افطحاوي احلـػل ادتقىف شـة 1)

 (.75هـ )ص1377افقؾاء آؾغاين مطبعة دار احلديث 

(. و جمؿع إهنر يف ذح مؾتؼك 2/65(. وحتػة افػؼفاء فؾسؿرؿـدي,)6/73( يـظر: ادبسقط فؾرسخز )2)

(. ادجؿقع  ذح ادفذب فؾـقوي, دار افؽتب افعؾؿقة, بروت, حتؼقؼ مجع افعؾامء, 3/35إبحر, )

ـ, حتؼقؼ ُمؿد ظثامن, دار ه478(. و هناية ادطؾب يف دراية ادذهب  إمام احلرمغ اجلقيـل ادتقىف17/215)2ط

(. واحلاوي افؽبر ذح خمتك ادزين, ادمفػ افعالمة أبق احلسـ 4/311)1افؽتب افعؾؿقة, بروت فبـان, ط

(.ادحذ بأثار, ظع بـ أمحد بـ شعقد بـ حزم افظاهري أبق ُمؿد: 5/119افاموردي, , دار افػؽر ـ بروت, )

 (.7/267) 1د. ظبدافغػار شؾقامن افبـداري طبروت, حتؼقؼ:  -دار افؽتب افعؾؿقة 

(. 3/91) ظؾقش ُمؿد: حتؼقؼ, بروت–شقدي أمحد افدردير أبق افزـات,  دار افػؽر  ( يـظر: افؼح افؽبر,3)

دمشؼ,  افؼؾؿ اجلزائر, ودار افقظل ادجاجل, دار لشؽحا ُمؿد,  وأدفتف افامفؽل افػؼف مـ وادفذب

 (.2/247)1ط

 .(1( شقرة افامئدة أية: )4)



 

   

 

أمر بافقؾاء بافعؼقد, وهذا يشؿؾ افقؾاء بلصؾ افعؼد, ووصػف, ؾقجب  -: أن اهلل تعاػ افدٓفةوجف 

افقؾاء بام ظؼده, وارتبط بف وافتزم بف, وبؽؾ ما أوجبف افعؼد مـ ؾعؾ أو ترك أو مال أو كػع أو ذط 

 ڑ ژ ژ چ وكحق ذفؽ,وافدفقؾ ايضاً ظذ جقاز اخلقار أـثر مـ ثالث ؿقفف شبحاكف:

وٕهنا مدة مؾحؼة بافعؼد, ؾجاز ما اتػؼا ظؾقف ـأجؾ, وٓ يرد خز مـؼذ, ٕكف  (1) چ ک ڑ

خاص بف. إن إصؾ يف افؼوط احلؾ ؾال ماكع مـ أن تؽقن مدة اخلقار معؾقمة إذا اتػؼ ظؾقفا 

 .(2)افعاؿدان 

ًٓ أو إذ ؿال:< اشتدل بحديث افـبل افسـة:  -ثاكقا َم َحالَ ًضا َحرَّ وضِِفْؿ إٓ َذْ َواْدُْسِؾُؿقَن ظذ ُذُ

 .(3)َأَحؾَّ َحَراًما>

 وجف افدٓفة:       

أخز بلن ادسؾؿغ ثابتقن ظذ ذوضفؿ وٓ يرجعقن ظـفا, وهق مـ باب ما أمر اهلل  إن افـبل 

وضِِفْؿ>تعاػ بف مـ افقؾاء بافعؼقد, وىف رواية أخرى <َواْدُْسِؾُؿقَن ظ  (4)ـد ُذُ

                                                             

 (.1( شقرة افامئدة أية: )1)

, 1475بروت,  -( يـظر: أحؽام افؼرآن, أمحد بـ ظع افرازي اجلصاص أبق بؽر,  دار إحقاء افساث افعريب 2)

(. ذح افزرـق ظذ خمتك اخلرؿل, صؿس افديـ أبق ظبد اهلل ُمؿد 3/133حتؼقؼ: ُمؿد افصادق ؿؿحاوي )

هـ(, حتؼقؼ: ظبد ادـعؿ خؾقؾ إبراهقؿ,  دار افؽتب افعؾؿقة,  772ع, )تابـ ظبد اهلل افزرـق ادكي احلـب

 (.2/11م,  فبـان, بروت )2772 -هـ 1423

(.  3594(, رؿؿ احلديث )3/374( أخرجف ابق داود يف شــف, ـتاب افبققع, يف باب افصؾح بغ افـاس )3)

 .( ؿال افسمذي: حسـ صحقح1352( رؿؿ )3/634وافسمذي يف شــف, )

مؽة  -افبقفؼل يف افســ افؽزى, أمحد بـ احلسغ بـ ظع بـ مقشك أبق بؽر افبقفؼل,  مؽتبة دار افباز  اخرجف(4)

(. و ادستدرك ظذ 14213( رؿؿ احلديث )7/249, حتؼقؼ: ُمؿد ظبد افؼادر ظطا )1994 - 1414ادؽرمة, 

 - هـ1411 بروت, –افعؾؿقة  افصحقحغ : ُمؿد بـ ظبدافؾف أبق ظبدافؾف احلاـؿ افـقسابقري,  دار افؽتب

 صحقح احلاـؿ ظـف وؿال(.2317) رؿؿ( 2/249) ظطا افؼادر ظبد مصطػك: حتؼقؼ, إوػ: افطبعة, م1997

 افشقخغ ذط ظذ



 

 

أي أن يشسط افعاؿدان اخلقار يف صؾب افعؼد أو يشسضاه بعده زمـ اخلقاريـ أي خقار ادجؾس 

 وخقار افؼط ٕكف بؿـزفة حال افعؼد إػ أمد معؾقم ؾقصح وفق ؾقق ثالثة أيام.

وضِِفْؿ>, وٕكف حؼ يعتؿد افؼط ؾرجع يف تؼديره  إػ مشسضف وحلديث <َواْدُْسِؾُؿقَن ظـد ُذُ

أصحاب هذا افؼقل مل يؼقدوا خقار افؼط بليام معدودة و ٓ بعرف معغ بؾ ترـقا إمر  ـأجؾ.

 .(1)إػ ادتعاؿديـ وان ضافت, ؾدل ذفؽ ظذ جقاز ما يتػؼ ظؾقف افعاؿدان يف مدة اخلقار

الثة أيام يف خقار : اشتدل أصحاب هذا افؼقل بافؼقاس أيضا ؿافقا بجقاز افزيادة ظذ ثافؼقاس -ثافثاً 

وؿال احلـابؾة: )ويثبت ما يتػؼان ظؾقف مـ اددة ادعؾقمة وان  .افؼط, ؿقاشا ظذ خقار افعقب وافرؤية

زادت ظذ ثالث ٕكف حؼ يعتؿد افؼط ؾجاز ذفؽ ؾقف ـإجؾ(.ثؿ ؿافقا: )وفـا أكف حؼ يعتؿد 

بافعؼد ؾؽاكت إػ تؼدير افؼط ؾرجع يف تؼديره إػ مشسضف ـإجؾ, أو كؼقل مدة مؾحؼة 

 .(2) ادتعاؿديـ ـإجؾ(

 أدفة ادذهب افثاين:

:) إذ جقز مدة اخلقار ٕـثر مـ ثالثة أيام, وصاحب هذا افؼقل  هق اإلمام مافؽ  إمام دار اهلجرة

أثبت اخلقار فؾؿتعاؿديـ, وذفؽ خيتؾػ بحسب ـؾ مبقع, أي  أن اخلقار يشسط  يؼقل أن افـبل 

 .(3) بحسب احلاجة يف ـؾ مبقع ظذ حسبف(

                                                             

( يـظر: اهلداية ذح بداية ادبتدي, أيب احلسـ ظع بـ أيب بؽر بـ ظبد اجلؾقؾ افرصداين ادرؽقاين,  ادؽتبة 1)

 (. 9/187وادجؿقع ذح ادفذب فؾـقوي ) (.3/27اإلشالمقة )

 (. 2/45(.افؽايف يف ؾؼف ابـ  حـبؾ )4/19(. ادغـل ٓبـ ؿدامة)13/41( يـظر: ادبسقط فؾرسخز )2)

م, حتؼقؼ: ُمؿد حجل 1994 -بروت  -يـظر افذخرة, صفاب افديـ أمحد بـ إدريس افؼرايف,  دار افغرب  (3)

 -ادديـة, أبق ظؿر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ ظبد افز افؼرضبل,  دار افؽتب افعؾؿقة (. وافؽايف يف ؾؼف أهؾ 5/24)

 (.1/343, افطبعة: إوػ )1477 -بروت 



 

   

 

واشتدل افامفؽقة ظذ اجتفادهؿ بام أورده ابـ رصد ؿال: ؾرأى مافؽ أن ذفؽ فقس فف ؿدر ُمدود يف 

ؽ يتػاوت بتػاوت ادبقعات ؾؼال مثؾ كػسف وأكف إكام يتؼدر  بتؼدير احلاجة إػ اختالف ادبقعات وذف

افققم وافققمغ يف اختقار افثقب, واجلؿعة واخلؿسة إيام يف اختقار اجلارية, وافشفر وكحقه يف 

اختقار افدار. وظؿدة دفقؾفؿ أن ادػفقم مـ اخلقار هق اختبار ادبقع, وإذا ـان إمر ـذاك, وجب أن 

 .(1)ادبقع, وهق خيتؾػ بحسب ادبقعات يؽقن اخلقار ُمدودا بزمان إمؽان اختبار 

 :وؿد ُرًد هذا آشتدٓل

وؿافقا أن تؼدير مافؽ باحلاجة ٓ يصح ؾان احلاجة ٓ يؿؽـ ربط احلؽؿ هبا خلػائفا واختالؾفا, وإكام 

وأظتؼد أن هذا افؼقل جيقز فؾعصقر افؼديؿة فؽـ ادعامالت افققم وىف  .يربط بؿظـتفا وهق اإلؿدام

تغرت افسؾع وتـقظت ادعامالت, حتك كرى ـؾ يقم شؾعة جديدة, فذفؽ فعؾ  ظك افعقدة

إصؾح يف هذا افعك ظدم حتديد مدة خقار افؼط بعرف معغ فصعقبة ذفؽ بؾ ترك فؾؿتعاؿديـ 

 .(2)حتديد اددة افتل تقاؾؼ وتالئؿ افسؾع 

 ادذهب افثافث:

 يليت: اشتدل أصحاب هذا ادذهب بافسـة وأؿقال  افصحابة بام

َٓ ِخالََبَة  ؿال: ذـر رجؾ فؾـبل  ظـ ابـ ظؿر أكف خيدع يف افبققع, ؾؼال فف: <إذا أكت َباَيْعَت َؾُؼْؾ 

قَاِر َثالََث َفقَاٍل َؾِنْن َرِضقَت َؾَلْمِسْؽ َوإِْن َشِخطَْت َؾاْرُدْدَها ظذ
 ُثؿَّ أكت يف ـؾ ِشْؾَعٍة اْبتَْعتََفا بِاخْلِ

 .(3)َصاِحبَِفا>

 

                                                             

م. و 1989 -هـ 1479 -بروت  -( يـظر مـح اجلؾقؾ ذح ظذ خمتك شقد خؾقؾ, ُمؿد ظؾقش,   دار افػؽر 1)

, ظؾقش ُمؿد: حتؼقؼ, بروت–ؿل,  دار افػؽر حاصقة افدشقؿل ظذ افؼح افؽبر, ُمؿد ظرؾف افدشق

– افػؽر دار,  افقفقد أبق افؼرضبل رصد بـ ُمؿد بـ أمحد بـ ُمؿد ادؼتصد, وهناية ادجتفد بداية و(.3/95)

 (2/158) بروت

 (.4/19ادغـك ٓبـ ؿدامة ) (2)

أحاديث افتعؾقؼ, صؿس  (. تـؼقح حتؼقؼ2/789( أخرجف  ابـ ماجف يف شــف ـتاب إحؽام, باب افصؾح )3)

م, حتؼقؼ: 1998 -بروت, افطبعة: إوػ  -افديـ ُمؿد بـ أمحد بـ ظبد اهلادي احلـبع,  دار افؽتب افعؾؿقة 

 (, ؿال افسمذي هذا حديث صحقح.3/29أيؿـ صافح صعبان )



 

 

 افدٓفة:وجف 

ؿدر اخلقار بثالثة أيام, وافتؼدير  ؿال افرسخسقل اشتدل أبق حـقػة باحلديث إذ يؼقل أن افـبل  

افؼظل إما أن يؽقن دـع افزيادة وافـؼصان أو دـع أحدمها و هذا افتؼدير فقس دـع افـؼصان 

يف افبقع فؾبائع وادشسي ؾاصساط اخلقار دون ثالثة أيام جيقز.  ؿال ادرؽقاين: )خقار افؼط جائُز 

: )وٕن إمة جمؿعة ظذ جقاز ذط اخلقار ثالثة وهلام اخلقار ثالثة أيام ؾام دوهنا(. وؿال افـقوي 

أيام(, ثؿ ؿال: )واظؾؿ أن أؿقى ما حيتج بف يف ثبقت خقار افؼط اإلمجاع, وؿد كؼؾقا ؾقف اإلمجاع, 

فؼط ؾنكف يصح بافسـة واإلمجاع بؼط أٓ يزيد ظذ وهق ـاف(. وؿال يف ـػاية إخقار: )أما خقار ا

 ثالثة أيام ؾنن زاد بطؾ افبقع وجيقز دون افثالث(.

واتػؼ أصحاب هذا ادذهب بلن يصح خقار افؼط باإلمجاع وٓ جيقز أـثر مـ ثالثة أيام ؾنن زاد 

 .(1)بطؾ افبقع وجيقز دون افثالثة 

 مـاؿشة هذا افدفقؾ:

اِرُع مل َيْؿـَْع مـ هذا احلديث فقس دفق -أ ؾ ظذ مـع اخلقار بزيادة ثالثة أيام: ؿال ابـ افؼقؿ: )َوافشَّ

ِة ومآ جَيُقُز و َطاِهُر احلديث مل  ا َؾاِصالً بغ ما جَيُقُز مـ اْدُدَّ َعْؾَفا َحدًّ َياَدِة ظذ افثَّالََثِة ومل جَيْ ْض افزِّ َيتََعرَّ

َياَدِة ظذ افثَّالَ  َثِة بَِقْجٍف مـ اْفُقُجقِه(.فِْؾَؿـِْع مـ افزِّ

صة وثابتة هلذا افرجؾ دون ؽره, ٕكف ورد افـص بسبب خا احلديث هذا يف أيام ثالثة حؽؿ –ب 

افعؾة افتل ـاكت مقجقدًة يف افرجؾ,  وذهبت اجلامهر مـ افعؾامء إػ ظدم ثبقت اخلقار بافغبـ فعؿقم 

                                                             

ؽر بـ ظبد اجلؾقؾ (. اهلداية ذح بداية ادبتدي, أيب احلسـ ظع بـ أيب ب13/41يـظر: ادبسقط فؾرسخز ) (1)

(. حاصقة إظاكة افطافبغ ظذ حؾ أفػاظ 9/187(. ادجؿقع )3/27افرصداين ادرؽقاين,  ادؽتبة اإلشالمقة, )

ؾتح ادعغ فؼح ؿرة افعغ بؿفامت افديـ, أيب بؽر ابـ افسقد ُمؿد صطا افدمقاضل,  دار افػؽر فؾطباظة وافـؼ 

ر بـ ُمؿد احلسقـل بؽ أيب افديـ تؼل آختصار, ؽاية حؾ يفإخقار ـػاية(.  9/29) بروت–وافتقزيع 

م, حتؼقؼ: ظع ظبد احلؿقد بؾطجل  و 1994 -افطبعة: إوػ  دمشؼ, -اخلر  أحلصقـل افدمشؼل افشاؾعل,  دار

بروت, افطبعة:  -(. روضة افطافبغ وظؿدة ادػتغ, افـقوي,  ادؽتب اإلشالمل 1/243ُمؿد وهبل شؾقامن )

 (.7/267دحذ بأثار, )(. ا3/442هـ, روضة افطافبغ )1475 -افثاكقة 



 

   

 

أدفة افبقع وكػقذه مـ ؽر تػرؿة بغ افغبـ أو ٓ,  وحديث افباب إكام ـان اخلقار ؾقف فضعػ ظؼؾ 

مل خيرج بف ظـ حد افتؿققز ؾتكؾف ـتكف افصبل ادلذون فف ويثبت فف  ذفؽ افرجؾ, إٓ أكف ضعػ

 .(1)اخلقار مع افغبـ 

 جعؾ حتديد اخلقار بثالثة أيام خاصة هبذا افرجؾ أو بؿـ ـان صػتف ـذفؽ: أن افـبل  -ج

وهق ابـ مائة وثالثغ شـة,  وافدفقؾ ظذ ذفؽ أن افرجؾ أؿر بذفؽ ظذ كػسف اذ أدرك زمـ ظثامن

وـثر افـاس يف زمان ظثامن ؾؽان إذا اصسى صقئا ؾرجع بف ؾؼافقا فف: مل تشسي أكت؟ ؾقؼقل: ؿد 

ؾقام ابتعت باخلقار ثالثا, ؾقؼقفقن: أردده ؾنكؽ ؿد ؽبـت, أو ؿال: ؽششت جعؾـل رشقل اهلل  

ؾعؾ ؿد رضقت ؾذهبت بف حتك يؿر بف ؾرجع إػ بقعف, ؾقؼقل: خذ شؾعتؽ ورد درامهل, ؾقؼقل: ٓ أ

ؿد جعؾف باخلقار ؾقام يبتاع ثالثا ؾرد   ؾقؼقل إن رشقل اهلل   افرجؾ مـ أصحاب رشقل اهلل  

 .(2)ظؾقف درامهف ويلخذ شؾعتف 

   وظـ أيِب ُهَرْيَرَة  -د
ِ
قَاِر َثالثَ  َأنَّ َرُشقَل اهلل اًة َؾُفَق بِاخْلِ ى ُمَكَّ ـِ اْصَسَ اٍم إِْن َصاَء َأْن َؿاَل: <َم َة َأيَّ

ـْ مَتٍْر ٓ َشْؿَراَء> َها َوَمَعَفا َصاٌع ِم  .(3)ُيْؿِسَؽَفا َأْمَسَؽَفا َوإِْن َصاَء َأْن َيُردََّها َردَّ

 

                                                             

( يـظر: إظالم ادقؿعغ ظـ رب افعادغ, أبق ظبد اهلل صؿس افديـ ُمؿد بـ أيب بؽر بـ أيقب بـ شعد افزرظل افدمشؼل,  1)

,  دار ابـ (.وافروضة افـدية, صديؼ حسـ خان4/22م, حتؼقؼ: ضف ظبد افرؤوف شعد ) 1973-بروت  -دار اجلقؾ 

 (.3/36(. و شبؾ افسالم )2/418م, حتؼقؼ: ظع حسغ احلؾبل, )1999 -افؼاهرة , افطبعة: إوػ  -ظػان  

ــ باب افدفقؾ ظذ ان ٓ جيقز ذط  )2) ــ ــ (. وآشتذـار اجلامع دذاهب ؾؼفاء 5/273( أخرجف افبقفؼل يف افســ افؽزى ـ

 -بروت, افطبعة: إوػ  -ظبد افز افـؿري افؼرضبل,  دار افؽتب افعؾؿقة  إمصار, أبق ظؿر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ

 (.6/538ُمؿد ظع معقض,   ) -م, حتؼقؼ: شامل ُمؿد ظطا2777

(.وابـ ماجة يف شــف,  باب بقع 4489( رؿؿ )7/254( رواه افـسائل )ادجتبك( ـتاب افبققع, باب افـفك ظـ ادكاة )3)

(. وابـ 2553( رؿؿ    )2/326(. وافدارمل يف شــف, باب ٓ يبقع ظذ بقع اخقف )2239( رؿؿ )2/753ادكاة )

(.  ؿال يف تغؾقؼ افتعؾقؼ ظذ صحقح افبخاري, هذا 621( رؿؿ )1/146اجلارود يف ادـتؼل, باب يف افتجارات  )

أمحد بـ ظع بـ ُمؿد بـ حجر  احلديث رواه اإلمام أمحد يف مسـده ومسؾؿ يف صحقحف ظـ ؿتقبة, يـظر: تغؾقؼ افتعؾقؼ :

 (.3/247هـ, حتؼقؼ: شعقد ظبد افرمحـ)1475, 1إردن, ط -دار ظامر, بروت, ظامن   افعسؼالين,  ادؽتب اإلشالمل,



 

 

 

 وجف افدٓفة:

, ٕن اصسط يف ادكاة اخلقار ثالثة أيام بعد افبقع, ؾال جيقز افزيادة ظذ ما حده افـبل  أن افـبل 

 .(1)طاهر إحاديث يؿتد ثالثة أيام,وؾقف دفقؾ ظذ امتداد اخلقار هذا ادؼدار

 مـاؿشة هذا افدفقؾ:

أن اخلقار بسبب افتدفقس واخلداع, وفقس شبب خقار افؼط,  ؾفذه افثالثة ؿدرها افشارع دعرؾة  -أ

س يثبت اخلقار ؾؿؾؽ افرد بف افتكية, متك ثبتت افتكية جاز فف افرد ؿبؾ افثالثة وبعدها, ٕكف تدفق

 إذا تبقـف ـسائر افتدفقس.

وهذا احلديث أصؾ يف افـفل ظـ افغش وأصؾ ؾقؿـ دفس ظؾقف بعقب متك أثبت افغرر  -ب

 .(2)وافتدفقس يثبت فؾؿشسي حؼ افرجقع 

ـْ َبقِْع اْفَغَرِر>أن افـبل   -( 3)  .(3)<هنك َظ

هنك ظـ بقع افغرر, وافـص ورد بثالثة أيام,  : زيادة مدة اخلقار يزداد افغرر, وأن افـبل وجف افدٓفة

 .(4)حتديد مدة اخلقار بثالثة أيام شبب فتؼؾقؾ افغرر 

 

                                                             

 -( صحقح مسؾؿ بؼح افـقوي, أبق زـريا حيقك بـ ذف بـ مري افـقوي,  دار إحقاء افساث افعريب 1)

(.وحتػة إحقذي بؼح جامع افسمذي, ُمؿد ظبد افرمحـ بـ 17/166هـ )1392 -بروت,افطبعة افثاكقة 

 (.4/381بروت ) -ظبد افرحقؿ ادبارـػقري أبق افعال,  دار افؽتب افعؾؿقة 

ظبد  (. وافتؿفقد فام يف ادقضل مـ ادعاين وإشاكقد, أبق ظؿر يقشػ إبـ13/39(  يـظر: ادبسقط فؾرسخز )2)

هـ, حتؼقؼ: مصطػك بـ 1387 -ادغرب  -اهلل بـ ظبد افز افـؿري,  وزارة ظؿقم إوؿاف وافشمون اإلشالمقة 

(. وؾتح 4/176) -(. وادغـل ٓبـ ؿدامة18/275ُمؿد ظبد افؽبر افبؽري ٓبـ ظبد افز ) أمحد افعؾقي, 

, بروت–ؼالين افشاؾعل,  دار ادعرؾة افباري ذح صحقح افبخاري, أمحد بـ ظع بـ حجر أبق افػضؾ افعس

 (.4/362) اخلطقب ُمبافديـ: حتؼقؼ

(, 1513( رؿؿ )3/1153( صحقح مسؾؿ, ـتاب افبققع, َباب ُبطْالَِن َبقِْع احْلََصاِة َواْفبَقِْع افذي ؾقف َؽَرٌر, )3)

سائل, ـتاب افبققع, (. وافـ1237( رؿؿ )3/532وافسمذي, ـتاب افبققع, باب ما جاء يف ـراهقة بقع افغرر)

 (.4518( رؿؿ )7/262باب بقع احلصاة )

 (.13/41ادبسقط فؾرسخز )( يـظر: 4)



 

   

 

 مـاؿشة افدفقؾ:

أن اصساط اخلقار فقس مـ افغرر, رد صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة يف ـتابف )افعؼقد( بؼقفف: )ؾلما ـقن 

افعؼد جائزاً جيقز أن يؾزم إن وجد ذط فزومف, وجيقز أن ٓ يؾزم, أو ـقكف جيقز أن يـعؼد إن ذط 

ال: )وفقس هذا مـ , أي ظـ افغرر(, ثؿ ؿاكعؼاده, وجيقز أن ٓ يـعؼد, ؾؾقس هذا مما دخؾ يف هنقف 

افؼامر, ٕن افعؼد إن حصؾ أو فزم, حصؾ ادؼصقد بحصقفف وفزومف, وإن مل حيصؾ, أو مل يؾزم مل 

حيصؾ ادؼصقد بحصقفف وفزومف, ؾعذ افتؼديريـ ٓ يؽقن أحد ادتعاؿديـ ؿد أـؾ مال أخر 

 .(1) بافباضؾ أصالً, وٓ ؿؿر أحدمها أخر(

ـَ اخْلَطَّاِب  -4 ؾََّؿ ُظَؿَر ْب ـَ ُف  اَكَة: َأكَّ ـَ ـِ ُر ـِ َيِزيَد بْ ـْ َضْؾَحَة بْ يِف اْفبُقُقِع َؾَؼاَل: <َما َأِجُد َفُؽْؿ َصقْئًا  َظ

 
ِ

يُر اْفبََكِ َؾَجَعَؾ َفُف َرُشق َأْوَشَع مِمَّا َجَعَؾ َرُشقُل اّلِلَّ اَن ََضِ ـَ ـِ ُمـِْؼٍذ إِكَُّف   حِلَبَّاَن بْ
ِ

ُظْفَدَة َثالََثِة ُل اّلِلَّ

اٍم إِْن َرِِضَ َأَخَذ َوإِْن َشَخَط َتَرَك>  .(2)َأيَّ

 وجف افدٓفة:

ؿد احتج باخلقار ثالثة أيام حلبان بـ مـؼذ, وٓ جتقز افزيادة ظؾقفا, وجعؾف  أن ظؿر بـ اخلطاب 

 (.3)أوشع رء يف افباب 

 

                                                             

ادحؼؼ: ُمؿد حامد ,افعؼقد, ٓبـ تقؿقة,  أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ ظبد افسالم بـ تقؿقة احلراين أبق افعباس( 1)

 (.228م, )ص1949 -هـ 1386: 1افػؼل, كاس افديـ إفباين  مؽتبة افسـة ادحؿدي , ط

باب افدفقؾ ظذ أن ٓ جيقز ذط اخلقار يف افبقع أـثر مـ ثالثة  -افبققع ( رواه افبقفؼل يف افســ افؽزى,ـتاب2)

(, ثؿ َؿاَل تػرد بف ابـ هلقعة وهق ضعقػ بنمجاظفؿ وأما رواية واصسط اخلقار 17242(, رؿؿ )5/273أيام, )

(. 216( رؿؿ )3/54ثالًثا ؾغريبة َؿاَل ابـ افصالح  )مـؽرة(, ٓ أصؾ هلا, ويـظر: افدار ؿطـل يف ـتاب افبققع,)

وافبدر ادـر , رساج افديـ أيب حػص ظؿر بـ ظع بـ أمحد إكصاري افشاؾعل ادعروف بابـ ادؾؼـ,  دار 

م, حتؼقؼ: مصطػك أبق افغقط و ظبدافؾف 2774-هـ1425,  1افسعقدية, ط-افرياض -اهلجرة فؾـؼ وافتقزيع 

 (.6/539بـ شؾقامن ويارس بـ ـامل, )

(, دار افػؽر 12/5869, طػر أمحد افعثامين افتفاكقي, باب خقار افؼط وكػك خقار افغبـ, )( أظالء افســ, 3)

(, باب افدفقؾ ظذ أن ٓ جيقز ذط 5/273م. رواه افبقفؼل )2772-هـ1422بروت, فبـان, افطبعة إوػ 

 اخلقار يف افبقع أـثر مـ ثالثة أيام.



 

 

 مـاؿشة افدفقؾ:

ظـ أكس خالؾف(, فذفؽ ؾال حيتج , وؿد روى ؿال ابـ ؿدامة )وٓ يثبت ظـدكا ما روي ظـ ظؿر 

 .(1)بف

وافذي يبدو يل ترجقحف مـ هذه إؿقال هق افؼقل إول, وهق جقاز خقار افؼط أـثر افسجقح: 

ديد اددة افتل مـ ثالثة أيام وان ضافت مادام أن اددة معؾقمة ويسك اددة فؾؿتعاؿديـ يستطقعان حت

تالئؿ طروؾفا وصقغتف ـؾ ظؼد ظؼداه, ومـ ثؿ يالئؿ هذا افؼقل يف ظككا مع اددة ادؽتقبة ظذ 

ادبقعات فضامن شـة أو شـتغ, وهذا ما رجحف اإلمام افطحاوي خمافػاً يف ذفؽ مذهب احلـػقة ؿائال: 

 .(2)ٓ جيقز أن تؽقن مدة اخلقار أـثر مـ ثالثة أيام 

  

                                                             

 (.4/19( ادغـل ٓبـ ؿدامة )1)

 (.6/73ادبسقط فؾرس خز )يـظر: ( 2)



 

   

 

 افثاكقة: بقع احلققان بافؾحؿ ادسلفة

ظذ  (1)اختؾػ افعؾامء يف حؽؿ هذه ادسلفة بـاء ظذ آختالف يف افؾحؿ هؾ هق جـس واحد أو ٓ؟

 مذهبغ:

ٓ جيقز بقع افؾحؿ بحققان مـ جـسف, وهق ؿقل افامفؽقة, وافشاؾعقة, واحلـابؾة. ؿال ادذهب إول: 

بؾحؿ مـ جـسف, ؾال جيقز بقع صاة مذبقحة بشاة حقة خماؾة  إئؿة افثالثة: ٓ جيقز بقع حققان يمـؾ

 .(2) افقؿقع بافربا

وافؾػظ افدال ظذ اختقاره: )ٓ جيقز بقع احلققان بافؾحؿ مـ جـسف آ  وهق اختقار اإلمام افطحاوي,

 .(3)أْن ُيْعَؾؿ أن يف احلققان ادبقع مـ افؾحؿ أؿَؾ مـ افؾحؿ افذي اصسى بف وبف كلخذ(

                                                             

مذهب احلـػقة, ومؼابؾ إطفر ظـد افشاؾعقة, وإصح ظـد احلـابؾة: أن افؾحؿ أجـاس خيتؾػ باختالف ( 1)

أصقفف وإطفر ظـد افشاؾعقة, ورواية ظـد احلـابؾة: أن افؾحؿ ـؾف جـس واحد. وظـد افامفؽقة افؾحقم ثالثة 

 (.5/189لكقاظفا, وحلؿ احلقتان بلكقاظفا. يـظر: بدائع افصـائع )وحلؿ افطققر ب أجـاس: حلؿ ذوات إربع,

 .(4/115(. وافػروع )5/155واحلاوي افؽبر ) (.1/313وافؽايف ٓبـ ظبد افز )

ه, 1415 -بروت  -( : ُمؿد افؼبقـل اخلطقب,  دار افػؽر 2/282( يـظر: اإلؿـاع يف حؾ أفػاظ أيب صجاع, )2)

(, صافح ظبد 1/511دار افػؽر. و افثؿر افداين ذح رشافة افؼرواين ) -اشات حتؼقؼ: مؽتب افبحقث وافدر

  افؽزى اددوكة. ,( 1/313) ادديـة, أهؾ ؾؼف يف وافؽايف. بروت–افسؿقع أيب إزهري,  ادؽتبة افثؼاؾقة 

(, 1/247) آختصار, ؽاية حؾ يف إخقار وـػاية(. 3/394) ادػتغ, وظؿدة افطافبغ وروضة(. 9/16)

 -دمشؼ, افطبعة: إوػ  -تؼل افديـ أيب بؽر بـ ُمؿد احلسقـل احلصقـل افدمشؼل افشاؾعل,  دار اخلر 

م, حتؼقؼ: ظع ظبد احلؿقد بؾطجل  و ُمؿد وهبل شؾقامن. ومغـل ادحتاج إػ معرؾة معاين أفػاظ ادـفاج, 1994

ـ اخلالف ظذ مذهب اإلمام أمحد بـ حـبؾ, (, واإلكصاف يف معرؾة افراجح م4/43( : ادغـل )2/29)

بروت, حتؼقؼ: ُمؿد حامد افػؼل.  -(, ظع بـ شؾقامن ادرداوي أبق احلسـ,  دار إحقاء افساث افعريب 5/23)

 (.2/62وافؽايف يف ؾؼف ابـ حـبؾ )

 (.77( خمتك افطحاوي )ص3)



 

 

جيقز بقع افؾحؿ باحلققان وجيقز بقع افبعض بافبعض جمازؾة كؼدا وكسقئة وان اتػؼا يف افثاين:  ادذهب

 إدفة ومـاؿشتفا:.(1)اجلـس ـافشاة احلقة مع حلؿ افشاة, وهق مذهب احلـػقة, وافظاهرية 

 اشتدل أصحاب ادذهب إول بلدفة كؼؾقة, 

 مـ افسـة ادطفرة.

 .(2)<هنك ظـ َبقِْع احْلَقََقاِن بِافؾَّْحِؿ>ظـ َشِعقِد بـ اْدَُسقَِّب أَنَّ َرُشقَل اهلل  أوًٓ: 

 وجف افدٓفة:

أن احلديث كص يف افـفل ظـ بقع احلـققان بافؾــحؿ, وٕكف بقـــــــــــــــع معؾقم بؿجفقل وهق معـك ادزابـة, 

 ف.وافـفل خمصقص بافؾحؿ مع كقظف مـ احلققان مـ جـس

وٓ جيقز بقع احلققان مـ جـسف ظـد افشاؾعقة فسببغ, أوٓ: فعؿقم اخلز. ثاكقا: وان ـان احلديث 

مرشال وفؽـ ادرشؾ مؼبقل ظـد افشاؾعل إذا اظتضد بلحد شبعة أصقاء, أما بافؼقاس أو ؿقل صحايب 

جد دٓفة شقاه, أو أو ؾعؾف أو ؿقل إـثريـ او يـتؼ مـ ؽر داؾع أو يعؿؾ بف أهؾ افعك أو ٓ تق

                                                             

بروت, افطبعة:  -اشاين,  دار افؽتاب افعريب ( : ظالء افديـ افؽ5/189( بدائع افصـائع يف ترتقب افؼائع, )1)

 (.8/515م. وادحذ )1982 -افثاكقة 

ْحِؿ, )2) (, وادستدرك ظذ 1335(, رؿؿ )2/655( أخرجف مافؽ يف ادقضل, ـتاب افبققع, باب َبقِْع احْلَقََقاِن بِافؾَّ

( ؿال 17357(, رؿؿ )5/296( شــ وأخرجف افبقفؼل يف افســ افؽزى )2252( رؿؿ )2/41افصحقحغ )

(, ادرشؾ ظـدكا حجة وهق يف 2/78افبقفؼل: هذا هق افصحقح, ؿال يف تـؼقح افتحؼقؼ يف أحاديث افتعؾقؼ )

 ادقضل ورواه صقٌخ متفٌؿ ظـ مافٍؽ ظـ افزهري ظـ شفؾ بـ شعد مرؾقظًا.



 

   

 

بؿرشؾ آخر أو مسـد وؿد أشـده افسمذي وافبزار وٓ ؾرق يف ذفؽ ادسـد بغ أن يؽقن صحقحا أم 

 .(1)ٓ. وٕكف مال ربقي بقع بام ؾقف مـ جـسف مع جفافة ادؼدار

 .(2)<هنك أن تباع افشاة بافؾحؿ>ظـ احلسـ افبكي ظـ شؿرة بـ جـدب أن افـبل ثاكقا: 

 افدٓفة:وجف 

, ومعـك هذا احلديث حتريؿ افتػاضؾ يف اجلـس افقاحد (3)<هنك أن يباع حل بؿقت>أن افـبل 

حققاكف بؾحؿف وهق ظـد اإلمام مافؽ مـ باب ادزابـة وافغرر وافؼامر ٕكف ٓ يدري هؾ يف احلققان 

 .(4)مثؾ افؾحؿ افذي أظطك أو أؿؾ أو أـثر 

 

 

 

 

                                                             

(. 1/313بـ ظبد افز )(. وافؽايف 2/94ٓ(. وافػقاـف افدواين )1/511( يـظر: افثؿر افداين فؾؼرواين )1)

(. وـشاف افؼـاع 4/43(. وادغـل ٓبـ ؿدامة )3/394(. وروضة افطافبغ )1/247وـػاية إخقار )

 (.1/64(. وخمتك اخلرؿل )3/255)

(, ؿال احلاـؿ: هذا حديث صحقح اإلشـاد رواتف ظـ 2257( رؿؿ )2/41( يـظر: ادستدرك ظذ افصحقحغ )2)

ومل خيرجاه, ؿال افذهبل يف افتؾخقص: احتج افبخاري باحلسـ ظـ شؿرة. و شــ آخرهؿ أئؿة حػاظ ثؼات 

 (, باب بقع افؾحؿ باحلققان, ؿال افبقفؼل: هذا إشـاد صحقح.17348( رؿؿ )296/ 5افبقفؼل افؽزى )

(. 17352( رؿؿ )5/296( أخرجف افبقفؼل يف افســ افؽزى, ـتاب افبققع, باب بقع افؾحؿ باحلققان )3)

يـظر:  (.ؿال افبقفؼل احلديث مرشؾ.14162(, رؿؿ )8/27افرزاق يف مصـػ, باب بقع حل بادقت )وظبد

 (.4/39كصب افراية )

(. وادغـل ٓبـ 1/247(. وـػاية إخقار فتؼل افديـ افشاؾعل )6/425( يـظر: آشتذـار ٓبـ ظبد افز)4)

 (.4/43ؿدامة )



 

 

وبام أخرجف افبقفؼل ظـ افؼاشؿ بـ أيب بزة  ؿال: ؿدمت ادديـة ؾقجدت جزورا ؿد جزرت ثافثا: 

ؾجزئت أربعة أجزاء ـؾ جزء مـفا بعـاق ؾلردت أن أبتاع مـفا جزءا ؾؼال يل رجؾ مـ أهؾ ادديـة أن 

 .(1), )هنك أن يباع حل بؿقت(, ؿال ؾسلفت ظـ ذفؽ افرجؾ ؾلخزت ظـف خرا افـبل 

 ة:وجف افدٓف

 هذا احلديث يف مطؾؼ احلل ملـقل وؽره.-1

هذا احلديث وإن ـان مرشال فؽـف يتؼقى بعؿؾ افصحابة واشتحسـ افشاؾعل مرشؾ ابـ  -2

 ادسقب.

وفام روي ظـ ابـ ظباس أن جزورا كحرت ظذ ظفد أيب بؽر افصديؼ ؾجاء رجؾ بعـاق ؾؼال  -3

. ؿال افشاؾعل: وفست أظؾؿ ٕيب بؽر يف ذفؽ أظطقين جزءا هبذا افعـاق ؾؼال أبق بؽر ٓ يصؾح هذا

 .(2)خمافػا مـ افصحابة 

 واشتدل أصحاب ادذهب  افثاين بام يليت:

    (3) چٹٹٹڤڤچ ؿال تعاػ: -1

 .(4) چڀڀڀڀٺٺچـــــــ 2

 
 

                                                             

( 17352( رؿؿ )5/296فبققع, باب بقع افؾحؿ باحلققان, )(  أخرجف افبقفؼل يف افســ افؽزى ـتاب ا1)

 (.14163(  رؿؿ )8/37وظبدافرزاق يف مصـػف, ـتاب افبققع, باب بقع احلل بادقت, )

م, حتؼقؼ: 1983 -هـ 1473 -2(  ادؽتب اإلشالمل, دمشؼ, بروت, ط8/77( يـظر: ذح افسـة, فؾبغقي, )2)

 (.4/43(. ادغـل ٓبـ ؿدامة )1/78و خمتك ادزين )ُمؿد زهر افشاويش. -صعقب إركاؤوط 

 (275(شقرة افبؼرة آية :)3)

 (119( شقرة آكعام آية:)4)



 

   

 

 وجف افدٓفة:

 (.1)ان هذا افبقع مل يلتـا ؾقف دفقؾ سيح بافتحريؿ ؾقبؼك ظذ إصؾ وهق اإلباحة 

افؾحؿ واحلققان جـسان خمتؾػان ؾقجقز بقع أحدمها بأخر ـقػ ما ـان يدا بقد,ـام جيقز بقع  -1

قَْػ ِصئْتُْؿ إذا ـان َيدًا , وافدفقؾ ؿقل افـبل (2)افشاة بافبؼر ـَ <ؾنذا اْختََؾَػ ؾقف إَْوَصاُف َؾبِقُعقا 

 .(3)بِقٍَد>

 سقئة ـام جاء يف بعض افروايات.وادراد بافـفل ظـ بقع احلققان إذا ـان أحدمها ك-2

ؿال ٓ يصح أو ٓ يصؾح ٕن ذفؽ افبعر ـان مـ ابؾ افصدؿة, ؾَؽِره أبق  أن أبا بؽر -3

 .(4)بقع حلؿف ٕكف اكام كحر فقتصدق بف ظذ افػؼراء بؽر 

 وافذي يظفر يل مما تؼدم أن ما اختاره اإلمام افطحاوي ومـ معف  هق افراجح وهق ادذهبافسجقح: 

إول افذي يؼقل ؾقف: )ٓ جيقز بقع افؾحؿ بحققان مـ جـسف(, هق افصحقح فعؿقم اخلز افقارد ظـ 

هنك بقع افؾحؿ باحلققان, وان ـان احلديث مرشال وفؽـ هذا مـ مراشقؾ شعقد بـ ادسقب, وؿال 

ؿبقل . وؿال ابـ جرير: أمجع افتابعقن بلرسهؿ ظذ (5)اإلمام أمحد مرشالت شعقد أصح ادرشالت

 .(6)ادرشؾ ومل يلت ظـفؿ إكؽاره  وٓ ظـ أحد مـ إئؿة بعدهؿ إػ رأس افامئتغ

 

                                                             

 (.8/515( ادحذ ٓبـ حزم )1)

 (.12/181( يـظر:  ادبسقط فؾرسخز )2)

(, ؿال افشقخ صعقب 22779(مـ حديث ظبادة بـ افصامت رؿؿ )5/327( أمحد بـ حـبؾ يف مسـده )3)

ـــ  ـــ  . 37/397 – 2مسـد امحد بـ حـبؾ طإركاؤوط: إشـاده صحقح ظذ ذط مسؾؿ ــ

 .(79/ 1(. خمتك ادزين )5/189(.  بدائع افصـائع فؾؽاشاين )12/181( يـظر: ادبسقط فؾرسخز )4)

 (.3/141ـز افعامل )( ـ5)

 -( يـظر: تدريب افراوي يف ذح تؼريب افـقاوي, ظبد افرمحـ بـ أيب بؽر افسققضل,  مؽتبة افرياض احلديثة 6)

 (.1/273(, )1/198افرياض, حتؼقؼ: ظبد افقهاب ظبد افؾطقػ )



 

 

 ادسلفة افثافثة: بقع افرضب بافتؿر.

 اختؾػ افعؾامء يف بقع افرضب بافتؿر ظذ مذهبغ:

 (.1)جيقز بقع افرضب بافتؿر مثال بؿثؾ يدا بقد وهق ؿقل أبك حـقػة ادذهب إول: 

, وافؾػظ افدال ظذ اختقاره )وٓ بلس ببقع افُرضَِب بافتؿر, يدًا بقٍد, ِمثاْلً اإلمام افطحاويوهق اختقار 

 .(2)بِؿثْؾ وؿال: و بف كلخذ( 

ٓ جيقز بقع افرضب بافتؿر ٓ متػاضال وٓ متامثال, وهق ؿقل أيب يقشػ, وُمؿد بـ ادذهب افثاين: 

 (.3)واحلـابؾة   احلسـ مـ احلـػقة, و مذهب افامفؽقة. وافشاؾعقة.

 واشتدل أصحاب ادذهب إول بإدفة افـؼؾقة مـ افؽتاب وافسـة.

 .(4)چٹ ٹ ٹ چ: ؿال تعاػ: أما افؽتاب

 ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چوؿال تعاػ: 

 .(5)چڃ ڄڃ

 وجف افدٓفة:

َّٓ ما خصَّ بدفِقؾ, وؿد خصَّ افبقع متػاِضالً ظذ ادعقاِر  َؾظاهر افـصقص َيؼتِِض جقاز ـؾ بقٍع إ

,ؾبؼَل افبقع متساِوًيا ظذ طاهر افعُؿقِم   .(6)افّؼظلِّ

                                                             

 (.3/64(. اهلداية ذح افبداية )7/27(. ذح ؾتح افؼدير )12/185( يـظر: ادبسقط فؾرسخز )1)

 (.77( خمتك افطحاوي )ص2)

(.وافثؿر 5/181(. وحاصقة ابـ ظابديـ )3/64(. واهلداية ذح افبداية )7/28( يـظر: ذح ؾتح افؼدير )3)

(. وروضة 5/17(. ومـح اجلؾقؾ )1/314(. وافؽايف ٓبـ ظبد افز )1/512افداين ذح رشافة افؼرواين )

(. 5/137(. واحلاوي افؽبر )2/196(. وحاصقة افبجرمل )1/274) (. وادفذب3/387افطافبغ )

 (.2/112(. وافروض ادربع )2/67(. وافؽايف يف ؾؼف ابـ حـبؾ )4/32وادغـل ٓبـ ؿدامة )

 (.275( شقرة افبؼرة أية: )4)

 (.29( شقرة افـساء أية: )5)

 (.188/ 5( يـظر: بدائع افصـائع )6)



 

   

 

 ويف افسـة:

ـَْطِة ظـ أيب هريرة ؿال: ؿال رشقل اهلل أوًٓ:  ـَْطُة بِاحْلِ ْؾُح :<افتَّْؿُر بِافتَّْؿِر َواحْلِ
ِ
ِعِر َواْد ِعُر بِافشَّ َوافشَّ

ـْ َزاَد أو اْزَداَد َؾَؼْد َأْرَبك إٓ ما اْختََؾَػْت أَْفَقاُكُف> ْؾِح َيًدا بِقٍَد َؾَؿ
ِ
 (1)بِاْد

 وجف افدٓفة:

افتؿر بافتؿر مثؾ ٕن افرضب وافتؿر متجاكسان بافذات ٓ بافصػات ؾقدخؾ حتت ؿقل افـبل -1

 بؿثؾ وإن مل يتجاكس.

 إن افدفقؾ يف احلديث ظاّم مطؾؼ مـ ؽر ختصقٍص وتؼققد. -2

 إنَّ اشؿ احلـطة وافّشعر يؼُع ظذ ـؾ جـس احلـَطة وافّشعِر ظذ اختالف أكقاظفام وَأوصاؾفام. -3

ضب وافقابُس   -4 اشؿ افتّؿِر يَؼع ظذ افرضب وافبرِس, ّٕكف اشؿ فتؿر افـّخؾ فغة ؾقدخؾ ؾقف افرُّ

 .(5), (4)وادـؼع (3)وافبرس, (2)وادذّكُب 

 

                                                             

َهِب بِاْفَقِرِق َكْؼًدا )1955(, رؿؿ )2/726( صحقح افبخاري )1) ِف َوَبقِْع افذَّ ْ (, 3/1278(. ومسؾؿ َباب افكَّ

(1584.) 

( ادذكب: مسقؾ افامء يف احلضقض وافتؾعة يف افسـد وـذفؽ افذكابة و افذكابة أيضا بافضؿ و ادذكب مسقؾ افامء 2)

 (.1/391قس بخد واشع. يـظر: فسان افعرب )إػ إرض و ادذكب ادسقؾ يف احلضقض ف

( افبرس: مـ ثؿر افـخؾ معروف وبف شؿل افرجؾ افقاحدة  برسة  وهبا شؿقت ادرأة ومـف  )برسة بـت صػقان(  3)

 (.1/48صحابقة, ؿال ابـ ؾارس: افبرس مـ ـؾ رء: افغض وكبات.يـظر: ادصباح ادـر )

ؼال ؾالن مـؼع أي يستشػك برأيف, وادـؼع: إكاء يـؼع ؾقف افقء, و مـؼع ( ادـؼع و ادـؼعة: أصؾف مـ كؼعت, وي4)

افزم تقر صغر أو ؿديرة صغرة مـ حجارة ومجعفا مـاؿع تؽقن فؾصبل يطرحقن ؾقف افتؿر وافؾبـ يطعؿف 

 (.8/362ويسؼاه. يـظر: فسان افعرب )

(. وجمؿع إهنر يف 1/139وبداية ادبتدي ) (.3/64(. واهلداية ذح افبداية )5/188( يـظر: بدائع افصـائع )5)

 (.3/125يف ذح مؾتؼك إبحر )



 

 

ـْ أيب ُهَرْيَرَة ثاكقا:    ظـ أيب َشِعقٍد اخْلُْدِريِّ َوَظ
ِ

<اْشتَْعَؿَؾ َرُجالً ظذ َخقَْزَ َؾَجاَءُه َأنَّ َرُشقَل اّلِلَّ

  1بِتَْؿٍر َجـِقٍب 
ِ

ؾُّ مَتِْر َخقَْزَ َهَؽَذا> ؾؼال رشقل اّلِلَّ ـُ  .(2)َأ

 وجف افدٓفة:

ضَِب  افـبل  ؾَؼْد َأضَْؾَؼ   .(3)اْشَؿ افتَّْؿِر ظذ افرُّ

ـْ ظـ افـبل  صح ظـ َأَكُس بـ َمافٍِؽ ثافثا:  <َأكَُّف هنك ظـ َبقِْع افثََّؿَرِة حتك َيبُْدَو َصالَُحَفا َوَظ

 .(4)افـَّْخِؾ حتك َيْزُهَق ِؿقَؾ وما َيْزُهق ؿال حَيْاَمرُّ أو َيْصَػاّر>

 وجف افدٓفة:

اشؿ افتّؿر ظذ افبرس ؾقدخؾ حتت  وآصػرار مـ أوصاف افبرس ؾؼد أضَؾؼ افـبل  آمحرار

 .(5)افـّص 

 اشتدل أصحاب ادذهب افثاين بافسـة:

  حديث افـبل أوٓ: 
ِ

ضَُب إذا :<حغ ُيسَلُل ظـ ذاء افتّؿر بافّرضِب ؾؼال رشقل اّلِلَّ َأَيـُْؼُص افرُّ

 
ِ

 . (6)ظـ ذفؽ> َيبَِس ؿافقا كعؿ َؾـََفاُه رشقل اّلِلَّ

                                                             

ادجؿقع ادغقث يف ؽريب افؼرآن. ُمؿد .جـقب: هق كقع مـ اجقد افتؿقر .وؿقؾ اجلـقب. افتؿر ادؽبقس   (1)

 1/359 –هـ(  587بـ ظؿر بـ امحد آصبفاين ادديـل. ادتقىف شـة )

(. و افـسائل يف شــف 1593(, رؿؿ )3/1215(. ومسؾؿ )2187(. رؿؿ )2/767افبخاري ) ( صحقح2)

 (.4553(, رؿؿ )7/271)

 (.6/144(. افبحر افرائؼ )5/188( يـظر: بدائع افصـائع )3)

 (..2785(, رؿؿ )2/766( صحقح افبخاري ـتاب افبققع, َباب َبقِْع افـَّْخِؾ ؿبؾ َأْن َيبُْدَو َصالَُحَفا, )4)

 (.4/13(. تبقغ احلؼائؼ )5/188( يـظر: بدائع افصـائع )5)

(. و ابـ 4546( رؿؿ )7/269(. وافـسائل يف شــف )3/251( أخرجف أبق داود يف شــف, باب يف افتؿر بافتؿر)6)

( رؿؿ 1/175(. امحد بـ حـبؾ يف مسـده )2264( رؿؿ )2/761ماجف يف شــف, باب بقع افرضب بافتؿر )

(1515.) 



 

   

 

 وجف افدٓفة ومـاؿشتفا:

 ـؾ رضب بقابس مـ كقظف حرام, وأن ـان جـسا واحدا فعدم ادامثؾة بقـفام. -1

 قؼ.أكف جـس ؾقف افربا ؾؾؿ جيز بقع رضبف بقابسف متساويغ ـاحلـطة بافعجغ واخلبز بافدؿ -2

وهذا احلديث أصؾ يف أكف ٓ جيقز بقع رء مـ ادطعقم بجـسف وأحدمها رضب وأخر  -3

 .(1)يابس

 اظسضقا ظذ هذا احلديث:

 .(2)باكف مل يرد إٓ مـ جفة زيد بـ ظقاش وهق ضعقػ مسوك احلديث 

بلن زيدا أبا ظقاش ثؼة مـ أهؾ ادديـة مؼبقل احلديث وهق مقػ فبـل خمزوم. وأَجاب افؼائؾقن: 

ُف ثَِؼٌة َثبٌْت وؿال اْدُـِْذِريُّ ؿد َرَوى ظـف اْثـَاِن ثَِؼتَاِن وؿد اْظتَ  اَر ُؿطْـِّل ؿال إكَّ َؿَدُه َوؿافقا أيضا: )َأنَّ افدَّ

ِمِذيُّ  ْ َحُف افسِّ ِة َكْؼِدِه َوَصحَّ ـَ ؾقف(  َمافٌِؽ مع ِصدَّ َٓ َأْظَؾُؿ َأَحًدا ضََع ـُِؿ ؿال َو  .(3)َواحْلَا

 بـ ُظَؿرَ ثاكقا: 
ِ

   ظـ َكاِؾٍع ظـ ظبد اّلِلَّ
ِ

َواْدَُزاَبـَُة َبقُْع افثََّؿِر بِافتَّْؿِر  4<هنك ظـ اْدَُزاَبـَةِ َأنَّ َرُشقَل اّلِلَّ

قاْلً> ـَ بِقِب بِاْفَؽْرِم  قاْلً َوَبقُْع افزَّ  .(5)ـَ

 

 

                                                             

(. ذح افسـة 5/133(. احلاوي افؽبر )6/328(. آشتذـار )1/311ـظر: افؽايف ٓبـ ظبد افز )( ي1)

(8/79.) 

 (.4/32(. ادغـل ٓبـ ؿدامة )12/185( يـظر: ادبسقط فؾرسخز )2)

 (.3/17(. تؾخقص احلبر )5/132( يـظر: احلاوي افؽبر )3)

افتعريػات ظع بـ ُمؿد بـ ظع اجلرجاي) ( ادزابـة : بقع افرضب ظذ افـخقؾ بتؿر جمذوذ مثؾ ـقؾف تؼديرا .  4)

 (  1/113( , خمتار افصحاح) 1/277

 (.1547( رؿؿ )3/1177(. و مسؾؿ )2772( رؿؿ )2/767( صحقح افبخاري, باب بقع ادزابـة )5)



 

 

 افدٓفة:وجف 

بقع افرضب بافتؿر ـقال مـ جـس افربا, ٕكف جـس بجـسف, وبقع  بعضف ببعض ظذ وجف يـػرد 

 .(1)أحدمها بافـؼصان ؾؾؿ جيز ـبقع ادؼؾقة بافـقئة 

 ثافثا: 
ِ

َص  ظـ ُبَشْرِ بـ َيَساٍر ظـ َراِؾِع بـ َخِديٍج ؿال <هنك رشقل اّلِلَّ َضِب بِافتَّْؿِر َوَرخَّ ظـ َبقِْع افرُّ

ُؾقَكُف>(2)يف اْفَعِريَِّة  ـُ هَيَا َأْهُؾَفا بَِخْرِصَفا بِتَْؿٍر َيلْ  .(3), َأْن َيْشَسِ

 افسجقح:

وافذي يظفر يل ترجحف بعد ظرض إدفة ومـاؿشتفا, ادذهب افثاين,  وذفؽ فؼقة إدفة بافسـة 

, وؿال (4)تؿر, وأؿقال افعؾامء ظذ ذفؽ وهق ما رجحف إئؿة افثالثةفقرود افـفل مـ بقع افرضب باف

يف ادغـل: )أن بقع افرضب بافتؿر ٓ جيقز بحال مـ إحقال وهذا ؿقل شعد بـ أيب وؿاص وشعقد 

 .(5)بـ جبر و مجفقر ظؾامء ادسؾؿغ( 

 ادسلفة افرابعة: بقع افثؿر دون افشجر.

 تعريػ افثؿر فغة واصطالحاً:

 .(6)محؾ افشجر. ويطؾؼ افثؿر ظذ أكقاع افامل افثؿر فغًة: 

 

                                                             

 (4/32(. وادغـل ٓبـ ؿدامة )4/356(. وافتاج واإلـؾقؾ )1/314( يـظر: افؽايف ٓبـ ظبد افز )1)

و أن يبقع افرجؾ افرضب ظذ رأس افـخؾ بافتؿر ظذ ( افعرية: افـخؾة يعرهيا رجال ُمتاجا ؾقجعؾ ثؿرهتا ضعاما, ا2)

 (.3/258ـشاف افؼـاع )وجف إرض. يـظر: 

َهِب وافػضة  ) (  صحقح افبخاري, ـتاب3) ( رؿؿ 2/764افبققع, َباب َبقِْع افثََّؿِر ظذ رؤوس افـَّْخِؾ بِافذَّ

(2779.) 

 افامفؽقة, وافشاؾعقة, واحلـابؾة.( 4)

 (.4/32( ادغـل ٓبـ ؿدامة )5)

 (, مادة )ثؿر(.1/37(.خمتار افصحاح )4/176( يـظر: فسان افعرب )6)



 

   

 

 .(1): اشٌؿ فؽؾ ما يستطعؿ مـ أمحال افشجر, أو احلؿؾ افذي خترجف افشجرة وان مل يمـؾواصطالحاً 

ادباظة ٓ ختؾق مـ أن يؽقن  . وافثؿرة(2)جيقز بقع افثامر وحدها مـػردة ظـ افشجرة باتػاق افػؼفاء 

ؿد بدا صالحفا أو مل يبد, ؾان بدا صالحفا اتػؼ افػؼفاء ظذ جقازها مطؾؼاً, بؼط ؿطعفا, أو 

 . أما بقع افثؿرة ؿبؾ بدو صالحفا ؾال ختؾق حافة افؼاء مـ ثالثة أوجف:(3)إبؼائفا 

ئؿة إربعة وؽرهؿ ظذ صحة أن يبعقفا بؼط افؼطع يف احلال ؾقصح باإلمجاع, واتػاق إإول: 

, بدفقؾ ما اخرجف افبخاري ظـ (4)بقع افثؿرة افتل مل يبد صالحفا دون إصؾ بؼط افؼطع يف احلال 

  ظـ َأَكِس بـ َمافٍِؽ 
ِ

<هنك ظـ َبقِْع افثِّاَمِر حتك ُتْزِهَل َؾِؼقَؾ فف وما ُتْزِهل ؿال حتك َأنَّ َرُشقَل اّلِلَّ

 
ِ

 .(5)َأَرَأْيَت إذا َمـََع اهلل افثََّؿَرَة بَِؿ َيلُْخُذ أحدـؿ َماَل َأِخقِف؟>   حَتَْؿرَّ ؾؼال رشقل اّلِلَّ

 .(7)ؾال يصح إمجاظا  6أن يشسهيا  بؼط افتبؼقة اػ جذاذها افثاين: 

                                                             

 (.4/553اء. حاصقة ابـ ظابديـ )( ؾصؾ افث1/323( يـظر: ـتاب افؽؾقات )1)

(. ادغـل 4/145(. هناية ادحتاج )3/176(. حاصقة افدشقؿل )4/555حاصقة ابـ ظابديـ )يـظر: ( 2)

(4/75.) 

(. احلاوي افؽبر فؾاموردي 1/332(. افؽايف ٓبـ ظبد افز )12/195( يـظر: ادبسقط فؾرسخز )3)

ظقن افديـ أيب ادظػر حيقك بـ ُمؿد بـ هبرة احلـبع  (. اإلؾصاح ظـ معاين افصحاح, افقزير3/329)

 (.2/172, )2هـ(, حتؼقؼ, ُمؿد يعؼقب ضافب ظبقدي, مرـز ؾجر فؾطباظة, ط 567)ت

. (5/193احلاوي افؽبر ). و(1/332(. وافؽايف ٓبـ ظبد افز )12/195ادبسقط فؾرسخز )يـظر: ( 4)

 (.4/72ادغـل )و

(. وأخرجف 2786( رؿؿ )2/766افبققع, َباب إذا َباَع افثِّاَمَر ؿبؾ َأْن َيبُْدَو َصالَُحَفا )(صحقح افبخاري, ـتاب 5)

ِة ) َْياَمِن َوافـُُّذوِر, َباب يف ِمْؼَداِر اْفَعِريَّ ْٕ تَاب ا
ـِ  (.3377(. رؿؿ )3/253أبق داود يف شــف, 

ـ افـخقؾ : افؼامقس افػؼفل اجلذاذ :افؼطع . وأوان اجلذاذ.  زمان سام افـخؾ وهق ؿطع ثؿرها م (2)

 هـ1478.  2ط.  شقريا دمشؼ – افػؽر دار –فؾؿمفػ شعدي ابق حبقب 

ادغـل و (.5/197(. واحلاوي افؽبر فؾاموردي )2/112وبداية ادجتفد ). (5/173يـظر: بدائع افصـائع ) (7)

 (.4/72ٓبـ ؿدامة )



 

 

 أما اذا اصساها بعد أن بدا صالحفا ظذ افسك إػ اجلزاز اختؾػقا يف هذه ادسلفة ظذ مذهبغ:

إن اصسط يف افبقع ترـفا إيل جذاذها جاز افبقع وافؼط إن ـان ؿد بدا صالحفا, ادذهب إول: 

 .(1)وهق ؿقل ُمؿد بـ احلسـ مـ احلـػقة, و مافؽ, و افشاؾعل, وامحد(

, وافؾػظ افدال ظذ اختقاره: )وان ـان ؿد بدا ؾافبقع جائز واختار اإلمام افطحاوي هذا افؼقل

 .(2)وافؼط جائز, وبف كلخذ(

ٓ جيقز آصساط يف افبقع ترـفا إػ جذاذها وهق ؿقل أيب حـقػة وأيب يقشػ, ؿآ هب افثاين: ادذ

 .(3)افبقع ظذ ذفؽ ؾاشد

 إدفة ومـاؿشتفا:

 :اشتدل أصحاب ادذهب إول بافسـة

 بـ ُظَؿَر أوًٓ: 
ِ

 ما ُرِوَي ظـ ظبد اّلِلَّ
ِ

َرْت  ؿال: <مـ َباَع َكْخالً ؿد َأنَّ َرُشقَل اّلِلَّ ؾثؿرهتا  (4)ُأبِّ

َط اْدُبْتَاُع>  .(5)فِْؾبَاِئِع إٓ َأْن َيْشَسِ

 

 

                                                             

 (.4/75(. وادغـل ٓبـ ؿدامة )5/193واحلاوي افؽبر )(. 6/372(. وآشتذـار )78يـظر: خمتك افطحاوي )ص( 1)

 (.78خمتك افطحاوي )ص( 2)

 -افػتاوى اهلـدية يف مذهب اإلمام إظظؿ أيب حـقػة افـعامن, افشقخ كظام ومجاظة مـ ظؾامء اهلـد,  دار افػؽر يـظر: ( 3)

 (.78خمتك افطحاوي )ص( و6/287(. وذح ؾتح افؼدير )3/176) ,م1991 -هـ 1411

يؼال: أَبرتف بافتشديد تلبرًا, بقزن ظؾؿتف أظؾؿف تعؾقاًم, وافتلبر: افتشؼقؼ وافتؾؼقح, ومعـاه: صؼ ضؾع افـخؾة إكثك فقذر (4)

ؾقفا رء مـ ضؾع افـخؾة افذـر. يـظر: ؾتح افباري ذح صحقح افبخاري, أمحد بـ ظع بـ حجر أبق افػضؾ افعسؼالين 

 .(4/472حتؼقؼ: ُمب افديـ اخلطقب )بروت,  -عرؾة هـ(,  دار اد852افشاؾعل, ادتقيف )

َرْت )5) افسمذي يف شــف, ـتاب  (. اخرجف2716( رؿؿ )2/768( صحقح افبخاري ـتاب افبققع, َباب إذا َباَع َكْخالً ؿد ُأبِّ

ًرا أو َظبًْدا فف َماٌل  ) ـْ َباَع َكْخاًل ُمَمبَّ  (.2211(. رؿؿ )2/746افبققع,  َباب ما جاء ؾِقَؿ



 

   

 

 وجف افدٓفة:

, َدلَّ أهنا َُمَؾُّ  افـبل  -1 َٓ ِط مـ َؽْرِ َؾْصٍؾ بغ ما إَذا َبَدا َصالَُحَفا أو  ْ ي بِافؼَّ جعؾ افثََّؿَرِة فِْؾُؿْشَسِ

قَْػ ما ـان. ـَ  اْفبَقِْع 

افثؿرة إذا بدا صالحفا, جيقز اشتحساكاً, وجاز افسك ؾقفا جلريان افعادة بجقاز مثؾف, و ٕهنا  ان -2

 .(1)ٓ حيدث ؾقفا بافسك أجزاء معدومة يف احلال 

 بـ ُظَؿر ثاكقاً: 
ِ

 ما ُروَى ظـ ظبد اّلِلَّ
ِ

ظـ بَقِْع افثِّاَمِر حتك َيبُْدَو َصالَُحَفا هنك  <هنكَأنَّ َرُشقَل اّلِلَّ

 .(2)اْفبَائَِع َواْدُبْتَاَع>

 وجف افدٓفة:

مػفقم احلديث  إباحة بقعفا بعد بدو صالحفا, ؾنن افـفل ؿبؾ بدو صالحفا يػقد جقاز بقع افثؿرة  

 بعد بدو افصالح وإٓ مل يؽـ بدو افصالح ؽاية وٓ ؾائدة يف ذـره.

هنك ظـ بقع افثؿرة حتك يبدو صالحفا وتلمـ افعاهة, وتعؾقؾف بلمـ افعاهة يدل ظذ   )وٕن افـبل

ؾقجب أن وإذا بدا افصالح ؾؼد أمـت افعاهة افتبؼقة, ٕن ما يؼطع يف احلال ٓ خياف افعاهة ظؾقف, 

 .(3) جيقز بقعف مبؼل فزوال ظؾة ادـع(

َط افسك ٕكف كػك مقَجب افعؼد, اذ ـان افعؼد يقِجب ؿطَعف وافعؾة يف ذفؽ:   .(4)يبطؾ افعؼد اذا َذَ

 

 

                                                             

(. وذح 556/ 4(. وحاصقة ابـ ظابديـ )6/287(. وذح ؾتح افؼدير )5/139( يـظر: بدائع افصـائع )1)

 (.3/51خمتك افطحاوي فؾجصاص )

 (.2194(, رؿؿ )2/766ـتاب افبققع, َباب َبقِْع افثِّاَمِر ؿبؾ َأْن َيبُْدَو َصالَُحَفا, )(صحقح افبخاري, 2)

 (.76-4/75ادغـل ٓبـ ؿدامة ) (3)

( ت: أ. د. شائد بؽداش دار افبشائر 377( ذح خمتك افطحاوي اإلماملبك بؽر افرازي اجلصاص )ت4)

 (.3/51) 2اإلشالمقة ط



 

 

 أدفة أصحاب ادذهب افثاين:

 اشتدّل أصحاب هذا افؼقل بافؼقاس:

ؿال احلـػقة: )ؾنن باظف بؼط افسك وـان ؿد تـاهك ظظؿف ؾفق ؾاشد ظـد أبك حـقػة وأبك يقشػ 

 .(1) وهق افؼقاس(

 .(2)واشتدفقا بلن افثؿرة ربام تتؾػ ؿبؾ ادراـفا, ؾقؽقن افبائع ؿد أـؾ مال ادشسي بافباضؾ 

إن طاهر افـصغ يدل ظذ صحة افبقع وافؼط ان ـان ؿد بدا صالحفا,ٕن افشارع جعؾ افسجقح: 

ؼاء يػسد افـفل ممتدا إػ ؽاية بدو افصالح, وما بعد افغاية خمافػ فام ؿبؾفا, ومـ ؿال ان ذط افب

 افعؼد ؾعؾقة افدفقؾ, وافراجح هق ما ذهب إفقف اإلمام افطحاوي ومـ معف واهلل تعاػ أظؾؿ.

 .(3)أن يبقع ؿبؾ بدو صالحفا مطؾؼاً ومل يشسط ؿطعفا, وٓ تبؼقة افثافث: 

اختؾػ افعؾامء يف حؽؿ بقع افثؿرة ؿبؾ بدو صالحفا مطؾؼاً مـ ؽر ذط افؼطع, وٓ تبؼقة ظذ 

 مذهبغ:

ٓ جيقز بقع افثؿرة ؿبؾ بدو صالحفا مطؾؼًا, وأن افبقع باضؾ, وهذا مذهب افامفؽقة, ادذهب إول: 

 .(4)وافشاؾعقة,  واحلـابؾة 

 

                                                             

 (.3/176(. وافػتاوى اهلـدية )6/287( يـظر: ذح ؾتح افؼدير )1)

 ( ادصدر افسابؼ.2)

(. وادغـل 5/193(. واحلاوي افؽبر )2/112(. وبداية ادجتفد )12/195( يـظر: ادبسقط فؾرسخز )3)

 (.4/72ٓبـ ؿدامة )

 -هـ 1415 - 1فبـان/ بروت, ط -افؽتب افعؾؿقة  بؾغة افسافؽ ٕؿرب ادسافؽ, أمحد افصاوي,  داريـظر:  (4)

(.وادغـل ٓبـ 2/88(. ومغـل ادحتاج )3/146م, ت: ضبطف وصححف: ُمؿد ظبد افسالم صاهغ, )1995

 ).4/72ؿدامة )



 

   

 

جيقز بقع افثامر ؿبؾ بدو صالحفا مطؾؼًا, ووجب ظذ ادشسي  ؿطعفا يف احلال وهذا ادذهب افثاين: 

 .(1)مذهب احلـػقة 

بلحاديث افـفل ظـ بقع افثامر ؿبؾ بدو صالحفا, وؿد شبؼ ذـرها اشتدل أصحاب ادذهب إول: 

 .ـحديث أكس وظبد اهلل بـ ظؿر

 وجف آشتدٓل مـ أحاديث افـفل:

إن افـفل تقجف إػ ادعفقد مـ افبقعات, وادعفقد مـ افبقع اضالق افعؼد دون تؼققد ٓ بافؼط,  -1

 ادؼقد. ؾصار افـفل بافعرف متقجفًا اػ افبقع ادطؾؼ دون

إن افـفل ٓ خيؾق مـ أن يتقجف اػ بقعفا بؼط افؼطع أو ظذ ذط افسك أو ظذ آضالق. ؾؾؿ  -2

جيقز أن حيؿؾ ظذ ذط افؼطع جلقازه أمجاظاً, وٓ ظذ ذط افسك, ٕن افـفل ورد مطؾؼاً. ؾثبت أكف 

 .(2)ُمؿقل ظذ افبقع ادطؾؼ 

 اشتدل أصحاب ادذهب افثاين بام يليت:

ـْ باَع كخالً ؿد ُأبِرت  ؾثؿرها فؾبائع, آ أن يشسط  أن رشقل اهلل ظـ ابـ ظؿر -1 ؿال: <م

 .(3)ادبتاع

إن احلديث يـص ظذ أن افثؿرة ٓ تؽقن فؾؿشسي آ بؼط افؼطع, ؾدل ظذ  وجف آشتدٓل:

 .(4)بؽقكف بدا صالحف  جقاز بقعف مطؾؼاً, ٕكف مل يؼقد دخقفف يف افبقع ظـد اصساط ادبتاع

                                                             

(.  وافبحر افرائؼ ذح ــز افدؿائؼ, زيـ افديـ بـ كجقؿ احلـػل, ادتقيف 12/196يـظر: ادبسقط فؾرسخز ) (1)

 (.5/324, )2بروت, ط -دار ادعرؾة  ( ـه977)

 (.5/192( يـظر: احلاوي افؽبر )2)

 29( شبؼ خترجيف يف ص 3)

 (.6/297ذح ؾتح افؼدير ) يـظر: ( 4)



 

 

َؾَعاجَلَُف   بـت ظبد افرمحـ ؿافت: <اْبتَاَع َرُجٌؾ َثَؿَر َحائٍِط يف َزَماِن رشقل اهلل   (1)ظـ ظؿرة  -2

َٓ َيْػعَ  َ فف افـُّْؼَصاُن َؾَسَلَل َربَّ احْلَاِئِط َأْن َيَضَع فف أو َأْن ُيِؼقَؾُف َؾَحَؾَػ َأْن  َذَهبَْت َؾ ؾَ َوَؿاَم ؾقف حتك َتبَغَّ

ي إػ رشقل اهلل  َرْت ذفؽ فف ؾؼال رشقل اهلل   ُأمُّ اْدُْشَسِ ـَ ا َؾَسِؿَع   َؾَذ َتَلػَّ َأْن َٓ َيْػَعَؾ َخْرً

 .(2)( ؾؼال يا َرُشقَل اهلل هق فف((بَِذفَِؽ َربُّ احْلَائِِط َؾَلَتك َرُشقَل اهلل)

 وجف آشتدٓل:

 .(3)فام ترتب اإلؿافة ظؾقف أن افبقع صحقح, وفق مل يؽـ صحقحاً 

 افسجقح:

 وافذي يبدو يل هق ما ذهب افقف أصحاب ادذهب إول وهؿ اجلؿفقر فام يليت:

صحة افـصقص افتل احتجقا هبا مـ افسـة, ؾفل يف افصحاح وافؼقام بتلوفقفا دون اإلشـاد إػ  -1

 دفقؾ ؽر مسَؾؿ بف.

بؿؽان أن تؼاوم أدفة ادذهب إول واهلل  دفة ادذهب افثاين, ؾفل فقست مـ افؼقةأضعػ  -2

 أظؾؿ.

 

                                                             

افػؼقفة تؾؿقذة ظائشة أم ادممـغ, جدها شعد مـ  ( هل: ظؿرة بـت ظبدافرمحـ بـ شعد بـ زرارة إكصارية افـجارية1)

ؿدماء افصحابة وهق اخق افـؼقب افؽبر أشعد بـ زرارة, حدثت ظـ ظائشة وأم شؾؿة, وـاكت ظادة ؾؼقفة حجة ـثرة 

(.و صذرات افذهب 4/577هـ(,يـظر: شر أظالم افـبالء )176هـ(, وؿقؾ )98افعؾؿ, اختؾػقا يف وؾاهتا, ؿقؾ )

(1/114.) 

ْرِع, )2) (. وافبقفؼل 1286( رؿؿ )2/621( أخرجف مافؽ يف مقضل, ـتاب افبققع, باب اجْلَاِئَحِة يف َبقِْع افثِّاَمِر َوافزَّ

(, َؿاَل افربقع َؿاَل 17475(, رؿؿ )5/375يف افســ افؽزى, ـتاب افبققع, باب أحؾ اهلل افبقع وحرم افربا )

 (.6/589وكحـ ٓ كثبت ادرشؾ, يـظر: افبدر ادـر ) افشاؾعل حديث ظؿرة هذا مرشؾ وأهؾ احلديث

 (.6/297( ذح ؾتح افؼدير )3)



 

   

 

 ادسلفة اخلامسة: اإلؿافة ؿبؾ افؼبض ؾسخ فؾبقع.

 تعريػ اإلؿافة:

, أي: اشؼط زفتل وارؾعفا. (1)اإلؿافة يف افؾغة: اإلشؼاط, وهلذا يؼال يف افدظاء: <افؾفؿلؿؾ ظثريت>

 (2)وـذا افعاؿدان يرؾعان افعؼد باإلؿافة

 : آصطالح وأما يف

, إذا ـان افبقع صحقحاً ٓزمًا: خافقًا مـ اخلقار, واتػؼ ادتعاؿدان ظذ (3)ؾفل: رؾع ظؼد افبقع وإزافتف

 .(4)رؾعف وإهنائف, ؾقتؿ ؾسخف ظـ ضريؼ اإلؿافة 

 اختؾػ افعؾامء يف ماهقة اإلؿافة اػ ثالثة مذاهب:

ؽرمها, شقاء ؿبؾ افؼبض أو  اإلؿافة ؾسخ يف حؼ افعاؿديـ, بقع جديد يف حؼ ثافثادذهب إول: 

 .(5)بعده, هذا ما ذهب إفقف أبق حـقػة 

, وافؾػظ افدال ظذ اختقاره: )واإلؿافة ؿبؾ ؿبض ادبقع ؾسخ واختار اإلمام افطحاوي هذا افؼقل

 .(6)فؾبقع ؾقف, وهل بعد ؿبض ادبقع يف ؿقل أيب حـقػة ـذفؽ, وبف كلخذ(

 

 

                                                             

 (.29398(,  رؿؿ )6/51( رواه ابـ أيب صقبة بؾػظ )أؿؾـل ظثريت(. اْدَُصـَّػ ٓبـ أَيِب َصقْبََة: )1)

 (.81مفامت افتعاريػ )ص( : افتقؿقػ ظذ 3/54( : اهلداية: )11/577( يـظر: فَِسان افَعَرب: َماَدُة )ؿقؾ( )2)

 (.1/34(يـظر: جمؾة إحؽام افعدفقة, مجعقة ادجؾة,  ـارخاكف جتارت ـتب, حتؼقؼ: كجقب هقاويـل )3)

 (.1/112(. درر احلؽام ذح جمؾة إحؽام )12/169ادبسقط فؾرسخز )يـظر: ( 4)

 (.5/119(.افدر ادختار )5/376( يـظر: بدائع افصـائع )5)

 (.79اوي )ص( خمتك افطح6)



 

 

هل افرؾع واإلزافة وٕن ادبقع ظاد إيل افبائع بؾػظ ٓ يـعؼد بف أهنا ؾسخ, ٕن اإلؿافة ادذهب افثاين: 

( 1)افبقع, ؾؽان ؾسخاً, ـافرد بافعقب, هذا ما ذهب إفقف افشاؾعقة واحلـابؾة, وُمؿد بـ احلسـ

 .(2)واإلمامقة

إذن أهنا بقع ثان, ٓن ادبقع ظاد إػ افبائع ظذ اجلفة افتل خرج ظؾقف مـف, ؾفل تتؿ ادذهب افثافث: 

بسايض افعاؿديـ, جيقز ؾقفا ما جيقز يف افبققع, وحيرم ؾقفا ما حيرم يف افبققع, أهنا بعد ؿبض ادبقع بقع 

 .(4), (3)مستؼؾ, وؿبؾ ؿبضف ؾسخ فؾبقع,, هذا ما ذهب إفقف أبق يقشػ, وافامفؽقة وافظاهرية

 إدفة ومـاؿشتفا:

 اشتدل أصحاب ادذهب إول بام يليت:

وجف هذا افؼقل أن اإلؿافة تـبلء ظـ افػسخ واإلزافة, ؾال حتتؿؾ معـك آخر كػقًا  -1

فالصساك, وإصؾ افعؿؾ بحؼقؼة افؾػظ, وإكام جعؾ بقعًا يف ؽر افعاؿديـ, ٕن ؾقفا كؼؾ مؾؽ 

 ٓ إذ, اإلشؼاط مـ حؼف ظذ ُماؾظةً  بنجياب وؿبقل بعقض مايل, ؾجعؾت بقعاً يف حؼ ؽر افعاؿد

, وأن اإلؿافة ؾسخ يف حؼ ادتعاؿديـ وحؼقؼة افػسخ فقس إٓ ؽرمها حؼ إشؼاط افعاؿدان يؿؾؽ

                                                             

(. )وؿال افـقوي  أصحابـا وإذا اكعؼد افبقع مل يتطرق 4/95(. ادغـل ٓبـ ؿدامة )9/189( يـظر: ادجؿقع )1)

إفقف افػسخ إٓ بلحد شبعة أشباب وهل خقار ادجؾس وخقار افؼط وخقار افعقب وخقار اخلؾػ بلن ـان 

 (.9/139ع. يـظر: ادجؿقع )ذضف ـاتبا ؾخرج ؽر ـاتب واإلؿافة وافتخافػ وتؾػ ادبق

( اخلالف, 2/77(: مـفاج افصاحلغ, فؾخقئل: )3/278( يـظر: ؾؼف اإلمام افصادق, دحؿد جقاد مغـقة: )2)

 (.2/97فؾطقيف: )

 (.9/5(. ادحذ)4/485(. افتاج واإلـؾقؾ )3/155( يـظر: افؼح افؽبر )3)

مستؼؾ بعد ؿبض ادبقع, وؿبؾ ؿبضف ؾسخ فؾبقع. يـظر:  (. وظـد أيب يقشػ بقع5/376بدائع افصـائع )يـظر: ( 4)

 (.79يـظر: خمتك افطحاوي )ص



 

   

 

رؾع إول, ـلن مل يؽـ, ؾقثبت احلال إول, وثبقت إول هق برجقع ظغ افثؿـ إول إػ مافؽف, 

 .(1)ـلن مل يدخؾ يف افقجقد ؽره, 

فئال يػقت مؼصقد افشارع, وَضورة إمر, وؿال يف ؾتح افؼدير: )وـقكف بقعًا يف حؼ -2

ثافث فقس باظتبار جعؾـاه إياه جمازاً ظـف, وفؽـ ٕمر َضوري وهق أكف فام ثبت بف مثؾ حؽؿ افبقع, 

تك وهق ادؾؽ ببدل طفر يف حؼ ؽرمها, إذ ٓ وٓية هلام ظذ ؽرمها فقكف مقجب افبقع ظـف, ؾقؼ

ظؾقفام, ويظفر بقعاً يف حؼ ؽرمها, وفئال يػقت مؼصقد افشارع يف بعض افصقر ـافشػعة ذظت 

فدؾع َضر اجلقار واخلؾطة, ؾنذا ؾرض ثبقت ذفؽ يف ظقدها إػ افبائع ومل يثبت حؼ افشػعة ختؾػ 

 .(2)مؼصقده( 

إطفار معـك افبقع يف وٕن ـؾ واحد يلخذ رأس مافف ببدل, وهذا معـك افبقع, إٓ أكف ٓ يؿؽـ -3

, وفذا اثبت يف حؼ ثافث (3)افػسخ يف حؼ افعاؿديـ فؾتـايف ٕن افبقع أثبات وافرؾع كػل وبقـفا تـاف

ؽرمها, مثؾ: ؾقؿـ اصسى داراً وهلا صػقع, ؾؾؿ يطؾب افشػعة بعد ظؾؿف بافبقع, ثؿ أؿال افعاؿدان 

 .(4)ة ظؼد جديد يف حؼفافبقع, ؾقثبت فؾشػقع حؼ ضؾب افشػعة ثاكقاً, ٕن اإلؿاف

وٕن اإلؿافة ٓ تبطؾ بافؼوط افػاشدة وإكام تبطؾ ٕن اإلؿافة رؾع ما ـان ٓ رؾع ما مل يؽـ  -4

ٕن رؾع مامل يؽـ ثابتا ُمال ومل يؽـ افثابت افعؼد بذفؽ افؼدر ؾال يتصقر رؾعف ظذ مائة 

افقجقد افعؼد بامئة رؾع ما تقضقحف أن رؾعف ظذ مائة ترجع إػ ادشسي واحلال أكف مل يؽـ يف 

 مل يؽـ فف وجقد ؾال رؾع أصال إٓ أن أصؾ افعؼد فف وجقد 

                                                             

 (.6/487(. وذح ؾتح افؼدير ٓبـ اهلامم )5/125حاصقة ابـ ظابديـ )يـظر: (1)

 (.3/55(. واهلداية ذح افبداية فؾؿرؽقـاين )6/489ذح ؾتح افؼدير ٓبـ اهلامم )يـظر: (2)

 (.5/376(يـظر: بدائع افصـائع )3)

 (.2/111حتػة افػؼفاء )و (.57/ 2(. واإلؾصاح ظـ معاين افصحاح )5/378( يـظر: بدائع افصـائع )4)



 

 

وإياه ظـقا باإلؿافة ؽر اهنام زاداه ذضا ؾاشدا ؾقثبت افرؾع برؾعفام ويبطؾ بافؼط افػاشد  -5

 .(1)افذي زاداه بخالف افبقع

 واُجقب ظـ هذه إؿقال:

ؾسخًا يف حؼ ؽرمها, ـافرد بافعقب وافػسخ باخلقار, ٕن بلن ما ـان ؾسخاً يف حؼ ادتعاؿديـ, ـان 

 .(2)حؼقؼة افػسخ ٓ خيتؾػ بافـسبة إػ صخص دون صخص, وإصؾ اظتبار احلؼائؼ

 اشتدل أصحاب ادذهب افثاين بام يليت:

إن اإلؿافة هل افرؾع واإلزافة, وٕن ادبقع ظاد إػ افبائع بؾػظ يـعؼد بف بقعًا, ؾقجب أن يؽقن  -1

 .(3) ؾسخًا, ـام فق ظاد بافرد بافعقب

ؿال: <افبقعان باخلقار ما مل  وفام رواه ظؿرو بـ صعقب ظـ أبقف ظـ جده أن رشقل اهلل -2

 .(4)يتػرؿا, إٓ أن تؽقن صػؼة خقار, وٓ حيؾ فف أن يػارق صاحبف خشقًة أن يستؼقؾف>

 وجف افدٓفة:

 . (5)إن ادراد بآشتؼافة ؾسخ افـادم مـفام فؾبقع

 

 

 

                                                             

 (.12/169(. وادبسقط فؾرسخز )6/497ذح ؾتح افؼدير )يـظر: (1)

 -مؽة  -(. وافؼقاظد, ابـ رجب احلـبع,  مؽتبة كزار مصطػك افباز 4/96ادغـل ٓبـ ؿدامة ) يـظر: ( 2)

 (.1/439) 2ط م,1999

 (.4/95(. وادغـل ٓبـ ؿدامة  )5/327ادجؿقع )( و5/377بدائع افصـائع )( يـظر: 3)

 حتؼقؼ – بروت – افعريب افساث احقاء دار –(  شــ افسمذي . ـتاب افبققع . باب افقؿغ باخلقار ما مل يتػرؿا 4)

 (3/557.)وآخرون صاـر ُمؿد امحد

 (.3/35(. وشبؾ افسالم )9/233(. وظقن ادعبقد )4/332( يـظر: ؾتح افباري )5)



 

   

 

 اشتدل أصحاب ادذهب افثافث بام يليت:

إن معـك افبقع هق مبادفة افامل بافامل, وهق أخذ بدل وإظطاء بدل, وؿد وجد, ؾؽاكت -1

 .(1)اإلؿافة بقعاً فقجقد معـك افبقع ؾقفا, وافعزة يف افعؼقد فؾؿعاين ٓ فألفػاظ وادباين

ما يؿـعف ؾنذا وؿعت وؿت كداء اجلؿعة )واإلؿافة بقع ؾقشسط ؾقفا ما يشسط ؾقف ويؿـعفا -2

ؾسخت وإذا حدث بادبقع ظقب وؿت ضامن ادشسي ومل يعؾؿ بف افبائع إٓ بعد اإلؿافة ؾؾف افرد 

 .(2)بف(

 افؼقل افراجح:

بعد ظرض هذه أراء وبقان أدفتفؿ, يتضح فـا رجحان ما ذهب إفقف أصحاب ادذهب 

افرؾع واإلزافة وٕن ادبقع ظاد إيل افبائع بؾػظ ٓ يـعؼد بف أهنا ؾسخ, ٕن اإلؿافة هل افثاين بؼقهلؿ)

(. وٕن  افتعاريػ يتضح بلن افػؼفاء يتػؼقن ظذ أهنا رؾع ظؼد, افبقع, ؾؽان ؾسخًا, ـافرد بافعقب

بؾػظ يـعؼد بف بقع, ؾقجب أن يؽقن ؾسخًا, ـام فق  ورؾع ظؼد ؾسخ فؾبقع, وادبقع يرجع إػ افبائع,

وٕهنا فق ـاكت بقعًا, جلازت افزيادة يف افثؿـ وافـؼصان مـف, ويف ادـع أن يؽقن  ,بظاد بافرد بافعق

 .(3)إٓ مثؾ افثؿـ ؿدراً أو صػًة, دل ظذ أهنا ؾسخ وفقست بقعًا 

 ادسلفة افسادشة: بقع صزة ضعام, ـؾ ؿػقز بدرهؿ.

 .(4)افؽقمة مـ افطعام بال ـقؾ وٓ وزن بعضف ؾقق بعضتعريػ افصزة: 

 

 

                                                             

 (.1/179افؼقاكغ افػؼفقة )(, و5/376بدائع افصـائع ) ( يـظر:.1)

 (.5/166بروت ) -(. واخلرر ظذ خمتك شقدي خؾقؾ,,  دار افػؽر فؾطباظة 3/155افؼح افؽبر )(2)

 (.4/225( : ادغـل مع افؼح افؽبر: )6/69) يـظر: احلاوي افؽبر, فؾاموردي: (3)

 (.1/149(. وخمتار افصحاح )1/576(. وادعجؿ افقشقط )4/441( يـظر: فسان افعرب )4)



 

 

مؽقال ؿديؿ خيتؾػ باختالف افبالد, وَؿدر افَؼِػقز َثامكِقُة أرضال  ,مجع أؿػزة وؿػازان: تعريػ افؼػقز

 .(2)جرام 37205وهق ما يساوي .(1)يعـل بادِؽّل ؾقؽقن شتَّة َظؼ رضالً بافعراؿلِّ 

 يـؼسؿ بقع افصزة اػ ؿسؿغ:

 :(3)بقع افصزة جزاؾاً  افؼسؿ إول:

 بقع افصزة افتل جيفؾ مؼدار ـقؾفا أو وزهنا ظذ أشاس شعر وحدة افؽقؾ أو افقزن. افؼسؿ افثاين:

 اختؾػ افعؾامء يف هذا افؼسؿ ظذ مذهبغ:

صزة افطعام ـؾ ؿػقز بدرهؿ, وان مل يعؾام ؿدر ؿػزاهنا حال افعؼد, يؾزمف  ادذهب إول: جيقز بقع

, وُمّؿد مـ احلـػقّة, وافامفؽقّة, ومجفقر افبقع ؾقفا ـؾفا, ـؾ ؿػقز بدرهؿ, وهق ؿقل أيب يقشػ

 .(4)افّشاؾعقّة, واحلـابؾة,

يؾزمف افبقع ؾقفا ـؾفا, ـؾ ؿػقز ) وافؾػظ افدال ظذ اختقارهواختار اإلمام افطحاوي هذا افؼقل, 

 .(5)بدرهؿ, وبف كلخذ( 

باع صزة ضعام ظذ أن ـؾ ؿػقز بدرهؿ جاز افبقع يف  جيقز افبقع يف ؿػقز واحد, اذاادذهب افثاين: 

ؿػقز واحد بدرهؿ واحد, ؾاذا ـاهلا افبائع فؾؿشسى ـان ادشسى باخلقار أن صاء أخذ بؼقتفا بعد 

 .(6)وهق ؿقل اإلمام أيب حـقػةافؼػقز افذى فزمف مـفا ـؾ ؿػقز بدرهؿ, وان صاء ترك, 

                                                             

(. واإلكصاف يف معرؾة افراجح مـ اخلالف ظذ مذهب اإلمام أمحد بـ حـبؾ, 5/396( يـظر: فسان افعرب )1)

 (.4/194بروت, حتؼقؼ: ُمؿد حامد افػؼل ) -قاء افساث افعريب ظع بـ شؾقامن ادرداوي أبق احلسـ,  دار إح

 (ويؽقبقديا ادقشقظة احلرة 3)

 (.5/259اجلزف يف آصؾ: إخذ بافؽثرة, وهق مامل يعؾؿ ؿدره ظذ افتػصقؾ.يـظر: كقؾ إوضار فؾشقـاين ) (3)

(. واحلاوي افؽبر 9/297ع )(. و ادجؿق5/25(. ذح خمتك خؾقؾ )13/5( يـظر:. ادبسقط فؾرسخز )4)

 (.1/53(. وجقاهر افعؼقد )4/312(. واإلكصاف فؾؿرداوي )5/279)

 (.79( خمتك افطحاوي )ص5)

 (.5/378(. وافبحر افرائؼ )4/182( يـظر: بدائع افصـائع )6)



 

   

 

 إدفة ومـاؿشتفا:

 إول بام يليت:اشتدل أصحاب ادذهب 

إن ادبقع معؾقم باإلصارة إفقف يف اجلؿؾة, ومـ ادؼرر أكف ٓ يشسط فصحة افبقع معرؾة مؼدار -1

 .(1)ادشار إفقف 

إن ادبقع معؾقم بادشاهدة, وافثؿـ معؾقم ؿدر ما يؼابؾ ـؾ جزء مـ ادبقع ؾصح ـإصؾ -2

ادذـقر, وافغرر مـتػ يف احلال, ٕن ما يؼابؾ ـؾ صاع معؾقم افؼدر حقـئذ ؾغرر اجلفافة يـتػل 

 .(2)بافعؾؿ بافتػصقؾ 

 واشتدل اصحاب ادذهب افثاين بام يليت:

إن افثؿـ وادبقع يف هذه احلافة جمفقٓن, واجلفافة تػسد افعؼد, وٓ جفافة يف ؿػقز واحد,  -1

 .(3) ويكف إػ إؿؾ وهق معؾقم, ؾقؾزم افعؼد ؾقف فؾتقؼغ بف 

إذا زافت اجلفافة جاز يف اجلؿقع فزوال افامكع, وإذا جاز افبقع يف افقاحد يثبت فؾؿشسي اخلقار -2

 .(4)فتػرق افصػؼة 

 وؿد تبغ مما تؼدم .

 .(5)ان جفافة افثؿـ ؾنهنا ٓ ترض إذ ان افعؾؿ بف ممؽـ بافعّد, بان تؽال افصزة يف جمؾس افعؼد

 

 

                                                             

 (.4/5تبقغ احلؼائؼ ) يـظر:  (1)

 (.9/297(. وادجؿقع )3/26اهلداية ذح افبداية )يـظر: ( 2)

 (.3/22( يـظر:  اهلداية ذح افبداية )3)

 (.4/6ادصدر افسابؼ. و تبقغ احلؼائؼ ) يـظر: ( 4)

 (.5/3678(. وافػؼف آشالمل وادفتف )4/177ادغـل ٓبـ ؿدامة )يـظر: ( 5)



 

 

 افسجقح: 

ادذهب إول وما  افؼقل افراجح ظذ ما يبدو يل بعد مـاؿشة إدفة وآرائفامهق ماؿافف  اصحاب

صزة افطعام ـؾ ؿػقز بدرهؿ,  جيقز بقعاختاره إئؿة افثالثة وافصاحبان واإلمام افطحاوي بؼقهلؿ )

(, فؼقة أدفتفام, فؽقكف وان مل يعؾام ؿدر ؿػزاهنا حال افعؼد, يؾزمف افبقع ؾقفا ـؾفا, ـؾ ؿػقز بدرهؿ

 أيرس فؾـاس بافتعامؾ هبام, واهلل أظؾؿ.

  



 

   

 

 وبقان حؽؿف يف افؼران وافسـة واإلمجاع. تعريػ افبقع فغة واصطالحا,تؿ  .1

 بقان مدة خقار افؼط وأؿقال افعؾامء يف ذفؽ وبقان رأي اإلمام افطحاوي.  .2

إطفار أؿقال افعؾامء رمحفؿ اهلل تعاػ يف بقع احلققان بافؾحؿ,وبقان أدفتفؿ ومـاؿشتفا وإطفار  .3

 رأي اإلمام افطحاوي يف ذفؽ.

افـفل ظـ بقع افرضب بافتؿر وهق افؼقل افراجح افقارد ظـ افصحابة ـسعد بـ ايب وؿاص  .4

 ريض اهلل ظـف, وشعقد بـ جبر رمحف اهلل تعاػ ومجفقر ظؾامء ادسؾؿغ.

 جقاز بقع افثؿر بعد بدو صالحف ظذ ذط ترـف يف افشجر إػ جذاذه. .5

ؾع واإلزافة وٓن ادبقع ظاد اػ افبائع اظتبار اإلؿافة ؿبؾ افؼبض: ؾسخ, ٓن اإلؿافة هل افر .6

 بؾػظ ٓ يـعؼد بف افبقع, ؾؽان ؾسخا ـافرد بافعقب.

جقاز بقع صزة افطعام ـؾ ؿػقز بدرهؿ وان مل يعؾام ؿدر ؿػزاهنا حال افعؼد, ؾقؾزمف افبقع  .7

 ؾقفا ـؾفا, ـؾ ؿػقز بدرهؿ, وهذا ما اختاره اإلمام افطحاوي رمحف اهلل.

 

 

 

 

  



 

 

 افؼرآن افؽريؿ

بروت,  -أحؽام افؼرآن, أمحد بـ ظع افرازي اجلصاص أبق بؽر, افـاذ: دار إحقاء افساث افعريب  .1

 , حتؼقؼ: ُمؿد افصادق ؿؿحاوي.1475

اختالف افػؼفاء, ُمؿد بـ جرير بـ يزيد بـ ـثر بـ ؽافب أمع, أبق جعػر افطزي )ادتقىف:  .2

 ؽتب افعؾؿقة.هـ(,  افـاذ: دار اف317

أشاس افبالؽة: أبق افؼاشؿ ُمؿقد بـ ظؿر بـ ُمؿد بـ ظؿر اخلقارزي افزخمؼي, دار افـؼ: دار  .3

 م.1979هـ 1399 -افػؽر 

آشتذـار اجلامع دذاهب ؾؼفاء إمصار: أبق ظؿر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ ظبد افز افـؿري  .4

م, حتؼقؼ: شامل ُمؿد 2777 -عة: إوػ بروت, افطب -افؼرضبل, دار افـؼ: دار افؽتب افعؾؿقة 

 ُمؿد ظع معقض. -ظطا

اظالء افســ, طػر أمحد افعثامين افتفاكقي, باب خقار افؼط وكػك خقار افغبـ, دار افػؽر بروت,  .5

 م.2772-هـ1422فبـان, افطبعة إوػ 

احلـبع )ادتقىف اإلؾصاح ظـ معاين افصحاح: افقزير ظقن افديـ أبق ادظػر حيل بـ ُمؿد بـ هبرة  .6

 .2هـ(, حتؼقؼ, ُمؿد يعؼقب ضافب ظبقدي, مرـز ؾجر فؾطباظة, ط 567شـة 

 –بروت حتػة  -اإلؿـاع يف حؾ أفػاظ أيب صجاع: ُمؿد افؼبقـل اخلطقب, دار افـؼ: دار افػؽر  .7

 .افػؽر دار - وافدراشات افبحقث مؽتب: حتؼقؼ هـ,1415

اإلكصاف يف معرؾة افراجح مـ اخلالف ظذ مذهب اإلمام أمحد بـ حـبؾ: ظع بـ شؾقامن ادرداوي  .8

 أبق احلسـ, دار افـؼ: دار إحل

 بروت, حتؼقؼ: ُمؿد حامد افػؼل. -احقاء افساث افعريب  .9

 -وت بر -بدائع افصـائع يف ترتقب افؼائع: ظالء افديـ افؽاشاين, دار افـؼ: دار افؽتاب افعريب  .17

 , افطبعة: افثاكقة.1982

بداية ادجتفد وهناية ادؼتصد: ُمؿد بـ أمحد بـ ُمؿد بـ رصد افؼرضبل أبق افقفقد, دار افـؼ: دار  .11

 .بروت–افػؽر 



 

   

 

افبدر ادـر يف ختريج إحاديث وإثار افقاؿعة يف افؼح افؽبر,: رساج افديـ أيب حػص ظؿر بـ  .12

 -ادعروف بابـ ادؾؼـ, دار افـؼ: دار اهلجرة فؾـؼ وافتقزيع ظع بـ أمحد إكصاري افشاؾعل 

م, حتؼقؼ: مصطػك أبق افغقط و ظبدافؾف بـ 2774-هـ1425 -افسعقدية, افطبعة: إوػ -افرياض

 شؾقامن ويارس بـ ـامل.

ر افتاج واإلـؾقؾ دختك خؾقؾ: ُمؿد بـ يقشػ بـ أيب افؼاشؿ افعبدري أبق ظبد اهلل, دار افـؼ: دا .13

 هـ.1398 -بروت, افطبعة: افثاكقة  -افػؽر 

حتػة إحقذي بؼح جامع افسمذي: ُمؿد ظبد افرمحـ بـ ظبد افرحقؿ ادبارـػقري أبق افعال, دار  .14

 بروت. -افـؼ: دار افؽتب افعؾؿقة 

 -بروت, افطبعة: إوػ  -حتػة افػؼفاء: ظالء افديـ افسؿرؿـدي, دار افـؼ: دار افؽتب افعؾؿقة  .15

 م.1984 -هـ 1475

تدريب افراوي يف ذح تؼريب افـقاوي: ظبد افرمحـ بـ أيب بؽر افسققضل, دار افـؼ: مؽتبة  .16

 افرياض, حتؼقؼ: ظبد افقهاب ظبد افؾطقػ. -افرياض احلديثة 

 .بروت–تسر افتحرير: ُمؿد أمغ ادعروف بلمر بادصاه, دار افـؼ: دار افػؽر  .17

بروت, افطبعة: إوػ  -افتعريػات: ظع بـ ُمؿد بـ ظع اجلرجاين, دار افـؼ: دار افؽتاب افعريب  .18

 , حتؼقؼ: إبراهقؿ إبقاري.1475 -

 -دار ظامر   تغؾقؼ افتعؾقؼ: أمحد بـ ظع بـ ُمؿد بـ حجر افعسؼالين, دار افـؼ: ادؽتب اإلشالمل, .19

 هـ, حتؼقؼ: شعقد ظبد افرمحـ مقشك.1475 -إردن, افطبعة: إوػ  -بروت, ظامن 

بروت  -تػسر افؼرآن افعظقؿ: إشامظقؾ بـ ظؿر بـ ـثر افدمشؼل أبق افػداء, دار افـؼ: دار افػؽر  .27

 .هـ1471 –

ادديـة  -تؾخقص احلبر يف أحاديث افراؾعل افؽبر: أمحد بـ ظع بـ حجر أبق افػضؾ افعسؼالين  .21

 .اددين إفقامين هاصؿ ظبدافؾف افسقد: حتؼقؼ م, 1964 –هـ1384 -ادـقرة 

افتؿفقد فام يف ادقضل مـ ادعاين وإشاكقد,: أبق ظؿر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ ظبد افز افـؿري, دار  .22

هـ, حتؼقؼ: مصطػك بـ أمحد 1387  -ادغرب  -افـؼ: وزارة ظؿقم إوؿاف وافشمون اإلشالمقة 

 ـ ظبد افز.ُمؿد ظبد افؽبر افبؽري ٓب افعؾقي, 



 

 

افتقـقؾ يف اخلصقمة يف افػؼف اإلشالمل. ُمؿد بـ إبراهقؿ بـ ظع افغامدي إشتاذ ادساظد بؼسؿ  .23

 جامعة ادؾؽ خافد. -افؼيعة ـؾقة افؼيعة وأصقل افديـ 

 بروت. -جقاهر افعؼقد: صؿس افديـ إشققضل, دار افـؼ: دار افؽتب افعؾؿقة  .24

فػاظ ؾتح ادعغ فؼح ؿرة افعغ بؿفامت افديـ: أبق بؽر ابـ افسقد حاصقة إظاكة افطافبغ ظذ حؾ أ .25

 .بروت–ُمؿد صطا افدمقاضل, دار افـؼ: دار افػؽر فؾطباظة وافـؼ وافتقزيع 

حاصقة افبجرمل ظذ ذح مـفج افطالب )افتجريد فـػع افعبقد(: شؾقامن بـ ظؿر بـ ُمؿد  .26

 ترـقا. -ديار بؽر  -افبجرمل, دار افـؼ: ادؽتبة اإلشالمقة 

: حتؼقؼ, بروت–حاصقة افدشقؿل ظذ افؼح افؽبر: ُمؿد ظرؾف افدشقؿل, دار افـؼ: دار افػؽر  .27

 .ظؾقش ُمؿد

 احلاوي افؽبر ذح خمتك ادزين, افعالمة أبق احلسـ افاموردي, دار افـؼ, دار افػؽر ـ بروت. .28

 بروت. -افػؽر فؾطباظة  اخلرر ظذ خمتك شقدي خؾقؾ, تنفقػ:, دار افـؼ: دار .29

م, حتؼقؼ: 1994 -بروت  -افذخرة: صفاب افديـ أمحد بـ إدريس افؼرايف, دار افـؼ: دار افغرب  .37

 ُمؿد حجل.

افروض ادربع ذح زاد ادستؼـع: مـصقر بـ يقكس بـ إدريس افبفقيت, دار افـؼ: مؽتبة افرياض  .31

 هـ.1397  -افرياض  -احلديثة 

 -بروت, افطبعة: افثاكقة  -ادػتغ: افـقوي, دار افـؼ: ادؽتب اإلشالمل  روضة افطافبغ وظؿدة .32

 هـ.1475

م, 1999 -افؼاهرة, افطبعة: إوػ  -افروضة افـدية: صديؼ حسـ خان, دار افـؼ: دار ابـ ظػان   .33

 حتؼقؼ: ظع حسغ احلؾبل.

ـعاين إمر, دار افـؼ: دار شبؾ افسالم ذح بؾقغ ادرام مـ أدفة إحؽام: ُمؿد بـ إشامظقؾ افص .34

 هـ, حتؼقؼ: ُمؿد ظبد افعزيز اخلقيل.1379 –بروت, افطبعة: افرابعة  -إحقاء افساث افعريب 

, حتؼقؼ: -  -بروت  -شــ ابـ ماجف: ُمؿد بـ يزيد أبق ظبدافؾف افؼزويـل, دار افـؼ: دار افػؽر  .35

 ُمؿد ؾماد ظبد افباؿل.



 

   

 

مؽة  -بـ ظع بـ مقشك أبق بؽر افبقفؼل, دار افـؼ: مؽتبة دار افباز  افســ افؽزى: أمحد بـ احلسغ .36

 .ظطا افؼادر ظبد ُمؿد: حتؼقؼ م,1994 –هـ 1414-ادؽرمة 

بروت,  -افســ افؽزى,: أمحد بـ صعقب أبق ظبد افرمحـ افـسائل, دار افـؼ: دار افؽتب افعؾؿقة  .37

 افغػار شؾقامن افبـداري, شقد ـرسوي حسـ.م, حتؼقؼ: د.ظبد  1991 -هـ 1411 -افطبعة: إوػ 

صذرات افذهب يف أخبار مـ ذهب: ظبد احلل بـ أمحد بـ ُمؿد افعؽري احلـبع, دار افـؼ: دار بـ  .38

 هـ, حتؼقؼ: ظبد افؼادر إركموط, ُمؿقد إركاؤوط.1476 -1دمشؼ, ط -ـثر  

بـ ظبد اهلل افزرـق ادكي ذح افزرـق ظذ خمتك اخلرؿل, صؿس افديـ أبق ظبد اهلل ُمؿد  .39

هـ,( حتؼقؼ ؿدم فف ووضع حقاصقف: ظبد ادـعؿ خؾقؾ إبراهقؿ, افـاذ دار 772 -هـ722احلـبع, )

 م, مؽان افـؼ فبـان, بروت2772 -هـ 1423افؽتب افعؾؿقة, شـة افـؼ 

افطبعة:  دمشؼ _ بروت, -ذح افسـة: احلسغ بـ مسعقد افبغقي, دار افـؼ: ادؽتب اإلشالمل  .47

 ُمؿد زهر افشاويش. -م, حتؼقؼ: صعقب إركاؤوط 1983 -هـ 1473 -افثاكقة 

: حتؼقؼ, بروت–افؼح افؽبر: شقدي أمحد افدردير أبق افزـات, دار افـؼ: دار افػؽر  .41

 .ُمؿدظؾقش

ذح ؾتح افؼدير ظذ اهلداية ذح بداية ادبتدي ٓبـ اهلامم: ـامل افديـ ُمؿد بـ ظبد افقاحد  .42

م(, حتؼقؼ ظبد افرازق 2773 -هـ1424)1بروت, ط -هـ(  دار افؽتب افعؾؿقة 681افسققاد )ت

 ؽافب ادكي

طقضات هـ, مـ خم535ذح خمتك افطحاوي, افؼايض ابق كك امحد بـ مـصقر آشبقجايب, ت  .43

 , ؾؼف حـػل.2139مؽتبة ؾاتح, ترـقا, برؿؿ 

هـ(, ت: صعقب  354صحقح ابـ حبان: ُمؿد بـ حبان بـ أمحد أبق حاتؿ افتؿقؿل افبستل ادتقيف ) .44

 م(.1993) 2إركاؤوط  / ممشسة افرشافة _ بروت, ط

ػل, دار صحقح افبخاري,اجلامع افصحقح ادختك: ُمؿد بـ إشامظقؾ أبق ظبدافؾف افبخاري اجلع .45

 مصطػك. د: حتؼقؼ م,1987 - هـ1477 –بروت, افطبعة: افثافثة  -افـؼ: دار ابـ ـثر, إفقاممة 

 .افبغا ديب



 

 

صحقح مسؾؿ بؼح افـقوي: أبق زـريا حيقك بـ ذف بـ مري افـقوي, دار افـؼ: دار إحقاء  .46

 .هـ1392 –بروت,افطبعة افثاكقة  -افساث افعريب 

د بـ ظبد احلؾقؿ بـ ظبد افسالم بـ تقؿقة احلراين أبق افعباس تؼل افديـ, افعؼقد ٓبـ تقؿقة: أمح .47

 -هـ 1386: 1ادحؼؼ: ُمؿد حامد افػؼل, كاس افديـ إفباين افـاذ: مؽتبة افسـة ادحؿدية,ط

 م.1949

دار افػتاوى اهلـدية يف مذهب اإلمام إظظؿ أيب حـقػة افـعامن: افشقخ كظام ومجاظة مـ ظؾامء اهلـد,  .48

 م.1991 -هـ 1411 -افـؼ: دار افػؽر 

ؾتح افباري ذح صحقح افبخاري: أمحد بـ ظع بـ حجر أبق افػضؾ افعسؼالين افشاؾعل, دار  .49

 خلطقب.ا افديـ ُمب: حتؼقؼ, بروت–افـؼ: دار ادعرؾة 

 ؾؼف اإلمام افصادق, دحؿد جقاد مغـقة. .57

 .2ز, دار افؼؾؿ, دمشؼ, طافػؼف احلـػل يف ثقبف, اجلديد, ظبد احلؿقد ُمؿد ضفام .51

افػقاـف افدواين ظذ رشافة أيب زيد افؼرواين: أمحد بـ ؽـقؿ بـ شامل افـػراوي افامفؽل ادتقيف  .52

 هـ(, ت: رضا ؾرحات, مؽتبة افثؼاؾة افديـقة.1126)

 أفؼامقس ادحقط: جمد افديـ ُمؿد بـ يعؼقب افػروز آبادي, دار افعؾؿ _ بروت. .53

 م.1999 - 2مؽة, ط -رجب احلـبع, دار افـؼ: مؽتبة كزار مصطػك افباز  : ابـتلفقػافؼقاظد,  .54

افؽايف يف ؾؼف أهؾ ادديـة: أبق ظؿر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ ظبد افز افؼرضبل, دار افـؼ: دار افؽتب  .55

 .هـ1477 –بروت, افطبعة: إوػ  -افعؾؿقة 

هـ(, ت: أبق ظبد 1751فبفقيت ادتقيف )ـشاف افؼـاع ظذ متـ آؿـاع: مـصقر بـ يقكس بـ ادريس ا .56

هـ _ 1418) 1اهلل ُمؿد حسـ ُمؿد حسـ شامفعقؾ افشاؾعل / دار افؽتب افعؾؿقة _ بروت, ط

 م(.1997

ـػاية إخقار يف حؾ ؽاية آختصار: تؼل افديـ أيب بؽر بـ ُمؿد احلسقـل احلصقـل افدمشؼل  .57

  بؾطجل احلؿقد ظبد ظع: حتؼقؼ م,1994 –إوػ دمشؼ, افطبعة:  -افشاؾعل, دار افـؼ: دار اخلر 

 .شؾقامن وهبل ُمؿد و



 

   

 

ــز افعامل يف شــ إؿقال وإؾعال, ظالء افديـ ظع ادتؼل بـ حسام افديـ اهلـدي, دار افـؼ: دار  .58

 ., ت: ُمؿقد ظؿر افدمقاضل1م, ط1998-هـ1419 -بروت  -افؽتب افعؾؿقة 

هـ(  دار ادعرؾة,  بروت 483ادبسقط, محد بـ أمحد بـ أيب شفؾ صؿس إئؿة افرسخز )ادتقىف:  .59

 .فبـان–

 جمؾة إحؽام افعدفقة,: مجعقة ادجؾة, دار افـؼ: ـارخاكف جتارت ـتب, حتؼقؼ: كجقب هقاويـل. .67

 اددظق  بشقخل زاده, جمؿع إهنر يف ذح مؾتؼك إبحر,  ظبد افرمحـ بـ ُمؿد بـ شؾقامن افؽؾقبقيل .61

هـ, حتؼقؼ و خرج آياتف وأحاديثف خؾقؾ ظؿران ادـصقر, افـاذ دار افؽتب 1778شـة افقؾاة 

 م, مؽان افـؼ فبـان, بروت.1998 -هـ 1419افعؾؿقة, شـة افـؼ 

 ادجؿقع  ذح ادفذب فؾـقوي, دار افؽتب افعؾؿقة, بروت, حتؼقؼ مجع افعؾامء ط. .62

ادحؽؿ وادحقط إظظؿ: أبق احلسـ ظع بـ إشامظقؾ بـ شقده ادرد, دار افـؼ: دار افؽتب  .63

 م, افطبعة: إوػ, حتؼقؼ: ظبد احلؿقد هـداوي.2777 -بروت  -افعؾؿقة 

بروت,  -ادحذ بأثار: ظع بـ أمحد بـ شعقد بـ حزم افظاهري أبق ُمؿد: دار افؽتب افعؾؿقة  .64

 .1ػار شؾقامن افبـداري طحتؼقؼ: د. ظبدافغ

خمتار افصحاح: ُمؿد بـ أيب بؽر بـ ظبد افؼادر افرازي, صححف: أمحد صؿس افديـ / دار افؽتب  .65

 م(.1994) 1افعؾؿقة _ بروت, ط

هـ, 321خمتك افطحاوي فإلمام أبك جعػر أمحد بـ ُمؿد بـ شالمة افطحاوي احلـػل ادتقىف شـة  .66

 هـ.1377دار احلديث  حتؼقؼ, أبق افقؾاء آؾغاين مطبعة

 هـ(.264خمتك ادزين خمتك ادزين: إشامظقؾ بـ حيقك ادزين )ادتقىف:  .67

 بروت.-هـ(,دار صادر179أددوكة افؽزى: فإلمام مافؽ بـ أكس إصبحل ادتقىف) .68

ادستدرك ظذ افصحقحغ: ُمؿد بـ ظبدافؾف أبق ظبدافؾف احلاـؿ افـقسابقري, دار افـؼ: دار افؽتب  .69

 م, حتؼقؼ: مصطػك ظبد افؼادر ظطا.1997 -هـ 1411 -بروت افطبعة: إوػ  -ؾؿقة افع

–: أمحد بـ حـبؾ أبق ظبدافؾف افشقباين, دار افـؼ: ممشسة ؿرضبة تافػمسـد اإلمام أمحد بـ حـبؾ,  .77

 .مك



 

 

مؽتبة ادصـػ يف إحاديث وأثار: أبق بؽر ظبد اهلل بـ ُمؿد بـ أيب صقبة افؽقيف, دار افـؼ:  .71

 هـ, حتؼقؼ: ـامل يقشػ احلقت1479 -افرياض, افطبعة: إوػ  -افرصد 

 .2ادعتؿد يف افػؼف افشاؾعل,  د. ُمؿد افزحقع, دار افؼؾؿ, دمشؼ, ط .72

 -افؼاهرة  -ادعجؿ إوشط: أبق افؼاشؿ شؾقامن بـ أمحد افطزاين, دار افـؼ: دار احلرمغ  .73

 ظبد ادحسـ بـ إبراهقؿ احلسقـل. ُمؿد,هـ, حتؼقؼ: ضارق بـ ظقض اهلل بـ 1415

ادغـل يف ؾؼف اإلمام أمحد بـ حـبؾ افشقباين: ظبد اهلل بـ أمحد بـ ؿدامف ادؼدد أبق ُمؿد, دار افـؼ:  .74

 هـ.1475 -بروت, افطبعة: إوػ  -دار افػؽر 

–: دار افػؽر مغـل ادحتاج إػ معرؾة معاين أفػاظ ادـفاج,: ُمؿد اخلطقب افؼبقـل, دار افـؼ .75

 .ادغـل. بروت

هـ 1479 -بروت  -مـح اجلؾقؾ ذح ظذ خمتك شقد خؾقؾ: ُمؿد ظؾقش,  دار افـؼ: دار افػؽر  .76

 م.1989 -

ادفذب مـ افػؼف افامفؽل وأدفتف, ُمؿد شؽحال ادجاجل, اجلزء افثاين, دار افقظل اجلزائر, ودار  .77

 .1افؼؾؿ دمشؼ, ط

هـ _ 1474هـ(, دار افػؽر _ بروت, )1774افرمع ادتقيف ) هناية ادحتاج: ُمؿد بـ أمحد .78

 م(.1984

هـ, حتؼقؼ ُمؿد ظثامن, دار 478إمام احلرمغ اجلقيـل ادتقىف تلفقػهناية ادطؾب يف دراية ادذهب  .79

 .1افؽتب افعؾؿقة, بروت فبـان, ط

ؾقؾ افرصداين ادرؽقاين, دار : أبق احلسـ ظع بـ أيب بؽر بـ ظبد اجلتلفقػاهلداية ذح بداية ادبتدي,  .87

 افـؼ: ادؽتبة اإلشالمقة.

 

 


