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 الفقهية األحكام تغيري يف وأثره الشديد الربد  شبالة أمحد مطيع حممد عبدهد.

 مة (حمكَّ –ة جملة القلم ) علميَّ م2152( لسنة  2العدد ) 
 

 (مقارنة فقهية دراسة) الفقهية األحكام تغيير في وأثره الشديد البرد
 شبالة أزتد عبده زلمد مطيع.  د
 صنعاء جامعة – ادلساعد – ادلقارف الفقو أستاذ

 اإلنسانية والعلـو اآلداب كلية
 : البحث ملخص

 ما وىو,  أبوابو من مهم  ٍ   وباب,  اإلسالمي التشريع جوانب من مشرؽ   جانب   إبراز إىل البحث ىذا يهدؼ
 حالة ؛ األحواؿ ىذه ومن , الفقهية األحكاـ تغيَت يف األحواؿ بعض يف التغَتات وأثر , الشرعية بالرخص يتعلق
 .الشديد الربد
 حتقق الظن على وغلب العادة عن خرج ما ىو:  الفقهية األحكاـ بعض تغيَت يف يؤثر الذي الشديد بالربد وادلراد
 التيمم جيوز عندىا الربد من النوع ىذا وجد فإذا ؛ الفردية للحاالت عربة وال لألغلب ذلك يف ةوالعرب  ؛ بو الضرر
 وجيوز , بضوابطو احلمامات دخوؿ للمرأة يصح كما , تدفئتو أو تسخينو ديكن مل إذا ادلاء استعماؿ من بدالا 

 عن التخلف لو جيوز كما , الصالتُت بُت اجلمع لو وجيوز , الثوب أو العمامة كور على يسجد أف للمصلي
 , احلولُت على الرضاع مدة يف الزيادة وجيوز , الفدية وعليو رأسو يغطي أف للمحـر وجيور , واجلماعة اجلمعة
 فإف ؛ احلالة ىذه يف(  القطع+  اجللد)  احلدود تنفيذ تأجيل ويلزمو ؛ الشديد الربد يف القضاء القاضي وجيتنب
 . أعلم واهلل.  زواجر ىي وإمنا مهلكات ليست العقوبات

 : المقدمة
 فال اهلل يهده من , أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ , ونستغفره ونستعينو ضلمده هلل احلمد إف

 عبده زلمداا  أف وأشهد , لو شريك ال وحده اهلل إال إلو ال أف وأشهد , لو ىادي فال اهلل يضلل ومن , لو مضل
 -: بعد أما الدين يـو إىل مردداا  مزيداا  كثَتاا  تسليماا  وسلم وصحبو آلو وعلى ليوع اهلل صلى ورسولو
 عند والتيسَت , ادلشقة عند للتخفيف الرخص لو شرع أف باإلنساف تعاىل اهلل رزتة مظاىر أعظم من كاف لقد

 خالؿ من وجدت ولقد , وظاىرة   بارزة   الشرعية األحكاـ رلاالت شىت يف اإلسالـ يف التيسَت ومظاىر , العسر
 وما الفقهية األحكاـ يف الشديد الربد أثر عن يسأؿ الناس من كثَتاا  اجملتمع يف وادلعايشة التدريس يف شلارسيت
 سؤاؿ فيكثر ألشهر ويستمر قارساا  الربد فيكوف الشتاء عليها ينزؿ اليمن يف ادلناطق بعض وأف خاصة ؛ هبا يلحق
 وعزمت ؛ تعاىل اهلل على فتوكلت ؛ فيها والًتخيص الفقهية الشرعية األحكاـ ختفيف يف الربد ىذا أثر عن الناس
 ثبتت اليت الشرعية بالرخص تُعٌت واليت ؛ ادلطوالت بطوف يف ادلسائل من تفرؽ ما رتع على تعاىل باهلل مستعيناا 
 . ادلسألة تأصيل بعد اآلراء من الراجح بياف مع , وأدلتهم الفقهاء آراء فيها أذكر , الشديد الربد بسبب

 راجياا من اهلل العلي القدير أف يهديٍت إىل سواء السبيل ويوفقٍت للصواب .
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 -وقد اقتضت متطلبات ىذا البحث تقسيمو إىل مقدمة ودتهيد ومبحثُت وخادتة على النحو التايل :
 ادلقدمة : وفيها أمهية البحث ومنهجو والدراسات السابقة وخطة البحث .

 عريف مصطلحات البحث مع بياف ضابط الربد الشديد .التمهيد : وفيو ت
  -ادلبحث األوؿ : أثر الربد الشديد يف تغَت األحكاـ الفقهية يف الطهارة والصالة وفيو مطلباف :

 -ادلطلب االوؿ : أثر الربد الشديد يف تغَت األحكاـ الفقهية يف الطهارة وفيو مسألتاف :
 د .ادلسألة األوىل : التيمم للربد الشدي

 ادلسألة الثانية : دخوؿ النساء احلماـ .
   -ادلطلب الثاين : أثر الربد الشديد يف تغَت األحكاـ الفقهية يف الصالة وفيو ثالث مسائل :

 ادلسألة األوىل : السجود على الثياب أو العمامة .
 ادلسألة الثانية : اجلمع بُت الصالتُت . 
 ماعة .ادلسألة الثالثة : التخلف عن اجلمعة واجل

 ادلبحث الثاين : أثر الربد الشديد يف تغَت األحكاـ الفقهية يف احلج والرضاع والقضاء واحلدود وفيو مطلباف :
   -ادلطلب األوؿ : أثر الربد الشديد يف تغَت األحكاـ الفقهية يف احلج والرضاع . وفيو مسألتاف :

 ادلسألة األوىل : تغطية احملـر رأسو . 
 : مدة الرضاع ادلعتربة يف الشرع . ادلسألة الثانية 

   -ادلطلب الثاين : أثر الربد الشديد يف تغَت األحكاـ الفقهية يف القضاء واحلدود وفيو مسألتاف :
 ادلسألة األوىل : القضاء يف الربد الشديد .

 ادلسألة الثانية : تأجيل احلدود يف الربد الشديد .
 ات.اخلادتة : بينت فيها أىم النتائج والتوصي

كػػػوف قػػػد وفقػػػت يف عػػػرض ادلسػػػائل الفقهيػػػة ادلتعلقػػػة بػػػالربد الشػػػديد وأثػػػره يف تغػػػَت األحكػػػاـ أف وكػػػل أمػػػل ورجػػػاء أ
 الشرعية الفقهية , وأسأؿ اهلل تعاىل أف ينفع بو ويغفر يل الزلل إنو مسيع رليب .

 الدراسات السابقة :
بػالربد الشػديد وأثػره ادلسػائل الفقهيػة ادلتعلقػة مػن اىػتم عمػع  –جػد فيمػا اطلعػت عليػو أمل  –بعد البحث والتقصي 

حكػػاـ الشػػرعية ببحػػث مسػػتقل مسػػتوفياا للمسػػائل , ومػػا وجدتػػو ىػػو عبػػارة عػػن فتػػاو  متفرقػػة ومسػػائل علػػى تغػػَت األ
 متناثرة يف بطوف ادلطوالت , وأقرب ما وجدتو إىل حبثي من الدراسات ما يلي :

, وىو رسالة ماجسػتَت أعػدىا  -دراسة فقهية مقارنة  –رعية أثر التغَتات البيئية يف أحكاـ العبادات الش (1
 ـ .0212 سنة–غزة اجلرحية  –سلطاف نصر الداية يف اجلامعة اإلسالمية  الباحث/عبد الرزتن
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وقػػػد اعتػػػٌت الباحػػػث فيهػػػا بػػػالتغَتات البيئيػػػة الطارئػػػة كاألعاصػػػَت والفيضػػػانات والػػػزالزؿ واضػػػطراب البحػػػر 
ج علػػػى مسػػػألة التػػيمم يف الػػػربد وتغطيػػة احملػػػـر رأسػػو يف الػػػربد( ومل يوفهػػػا ر  وشػػده الظلمػػػة وغَتىػػا , وقػػػد ع ػػ
 والبحث منشور يف االنًتنت . –حقها من البحث وادلناقشة 

 –للباحػػث / علػػي بػػن حسػػن احللػػ  , وىػػو حبػػث حػػديثي بامتيػػاز  –ادلطهػػرة  أحكػػاـ الشػػتاء يف السػػنة (0
 مطبوع .

 منهج البحث :
غت وسعي يف رتع ادلسائل الفقهية اليت للربد الشديد أثر يف تغػَّت حكمهػا ادلنهج االستقرائي : حيث أفر  (1

 من كتب الفقو والفتاو  وغَتىا .
ادلػػنهج التحليلػػي ادلقػػارف ؛ عمػػدت بعػػد رتػػع ادلسػػائل واسػػتقرائها علػػى حتليػػل أقػػواؿ الفقهػػاء ومناقشػػا ا  (0

 -دلتهم على النحو التايل :أوسرد 
 رتاع فيها إف وجد .كر موارد اإلذ حترير زلل النزاع يف ادلسألة بعد  - أ
 قواؿ ادلشهورة يف ادلذاىب وأدلتها .ذكر األ - ب
 ىل الكتب ادلعتمدة يف ادلذاىب .إاإلحالة  -جػ 

 وصياغة ذلك وفق ادلنهجية العلمية ادلعتمدة يف كتابة البحوث من العزو والتخريج واإلحالة وغَتىا .
 أىمية البحث :

سػػػالمية ؛ ومرونتهػػػا وقابليتهػػػا السػػػتيعاب مػػػن جوانػػػب التيسػػػَت يف الشػػػريعة اإل تكمػػػن أمهيػػػة البحػػػث يف إبػػػراز جانػػػب
 األحكاـ الشرعية ؛ وصالحيتها لكل زماف ومكاف ولكل األحواؿ .

 التمهيد :
  -أوالا : تعريف مصطلحات البحث :

   تعريف البرد :
 تعريف األثر : . أ

خر السكوف والثبات , والثالث احل ر , واآل ؼحدىا خالأوالداؿ اصوؿ  أربعة  ءالربد من برد , والباء والرا
 ( .0), فالربد ضد احلر , وىو نقيض احلرارة  (1)ليو تدور الفروعإادللبوس , والرابع االضطراب واحلركة , و 

 تعريف األثر : . ب
,  ( 3)راا ثر: بقية الشيء , واجلمع آثار , والتأثَت إبقاء األثر يف الشيء , ويقػاؿ أثػر يف الشػيء إذا تػرؾ فيػو أثػاأل

 . (4)وعليو فاألثر ىو النتيجة , وىو احلاصل من الشيء , ويأيت مبعٌت العالقة ومبعٌت اجلزء 
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 ج. تعريف التغيير: 
أصالف صحيحاف يدؿ أحدمها على صالح وإصالح ومنفعػة , واآلخػر يػدؿ علػى اخػتالؼ  ءالغُت والياء والرا

  (5)شيئُت ؛ ويقاؿ ىذا الشيء غَت ذاؾ أي خالفو 
 . (6)تغيَت : ىو إحداث شيء مل يكن قبلو , أو انتقاؿ الشيء من حالة إىل حالة أخر  وال

 د. تعريف األحكام :
األحكاـ رتع حكم , واحلكم يطلق ويراد بو القضػاء , حكػم لػو أو حكػم عليػو بكػذا إذا قضػى لػو أو عليػو , 

: عبػػارة عػػن حكػػم اهلل ادلتعلػػق بأفعػػاؿ واحلكػػم ىػػو إسػػناد أمػػر إىل آخػػر إجيابػػاا أو سػػلباا , واحلكػػم الشػػرعي  (7)
 (8)ادلكلفُت 

 ىـ. تعريف الفقو :
الفقو يف اللغة : عبارة عن فهم غرض ادلتكلم من كالمو , ويف االصطالح : ىو العلم باألحكاـ الشرعية 

 .(9)العملية ادلكتسبة من أدلتها التفصيلية باالستنباط 
 -ثانياً : البرد الشديد وضابطو :

  (12)رب الزمهرير شدة الربديف لساف الع
  (11)قاؿ احلسن البصري عن زمهرير جهنم : ) فما كاف من برد يهلك شيئاا فهو من زمهريرىا( 

قاؿ الشوكاين , عن إمهاؿ من وجب عليػو احلػد يف وقػت شػدة الػربد واحلػر : )إذا كانػت ىػذه الشػدة يف احلػر والػربد 
   (10) فهي نوع من ادلرض ...( قد بلغت إىل مبلغ يكوف يف تأثَتىا مشاهبة للمرض

ويعػػرؼ الػػربد الشػػديد بػػأف يكػػوف رلربػػاا , أف مػػن اسػػتعمل ادلػػاء يف ىػػذه احلالػػة ) أي الػػربد الشػػديد ( مػػرض أو زاد 
 ( 13)مرضو أو تأخر شفاؤه , أو بإخبار عارؼ بذلك 

ديكػػن توقيػػو , فػػإذا ادلػػراد بػػالربد الشػػديد ىػػو مػػا خػػرج عػػن العػػادة , وشػػق علػػى النػػاس وال  ويتحصػػل شلػػا سػػبق: أف
ف ىػذا الػربد شػديد  يصػح حتقػق الضػرر ؛ عنػدىا ديكػن القػوؿ إ وجدت ادلشقة و حتقق الضرر , أو غلػب علػى الظػن

 معو األخذ بالرخص .
أمػا إذا وجػد الػػربد الشػديد و أمكػػن توقيػو بالتدفئػػة أو ادلالبػس أو غػَت ذلػػك , ففػي ىػػذه احلالػة فػػإف احلكػم خيتلػػف 

 عاـ األغلب وال اعتبار للحاالت الفردية . واهلل أعلم .والعربة يف ىذا كلو لل
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 المبحث األول
 أثر البرد الشديد في تغير األحكام الفقهية في مسائل الطهارة والصالة

 -المطلب األول : أثر البرد الشديد في تغير األحكام الفقهية في الطهارة :
 المسألة األولى : التيمم للبرد الشديد 

يَا أَيُّهَا الَّرِيهَ آَمَنُىا إِذَا قُمْخُمْ إِلَى الصَّلَاةِ }:ة من احلدث األصغر و األكرب ىو ادلاء قاؿ تعاىل األصل يف الطهار 

 (14)... اآلية {فَاغْسِلُىا وُجُىهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى املَسَافِقِ 

إال باالغتساؿ بادلاء , ولكن إذا خشي احملدث  والتطهر ال يكوف (15)} وَإِنْ كُنْخُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّسُوا { وقاؿ تعاىل:
على نفسو من الربد إذا اغتسل , وغلب على ظنو أف اغتسالو بادلاء قد يقتلو أو يزيد من مرضو , فهل جيوز لو 

 التيمم ؟.
  -قبل اإلجابة على ىذا السؤاؿ البد من التفريق بُت حالتُت :

و تدفئتػػو و اسػػتعمالو علػػى وجػػو يػػأمن فيػػو الضػػرر ؛ كػػأف يغسػػل  األوىل : اشػػتداد الػػربد مػػع إمكانيػػة تسػػخُت ادلػػاء
 عضواا عضواا و كلما غسل شيئاا سًته .

 الثانية : عدـ إمكانية تسخُت ادلاء , و يتحقق الضرر عند استعمالو .
 ففػػػي احلالػػػة األوىل دُينػػػع مػػػن التػػػيمم , قػػػاؿ ابػػػن رسػػػالف : ) ال يتػػػيمم لشػػػدة الػػػربد مػػػن أمكنػػػو أف يسػػػخن ادلػػػاء؛ أو
يستعملو علػى وجػو يػأمن الضػرر ؛ مثػل أف يغسػل عضػواا و يسػًته , وكلمػا غسػل عضػواا سػًته و دفػأه مػن الػربد لزمػو 

  (16) ذلك , و إف مل يقدر تيمم وصلى يف قوؿ أكثر العلماء (
 أما احلالة الثانية: فقد ُحكي اإلرتاع على جواز التيمم خلشية الربد , قاؿ صاحب تشػنيف األمسػاع بػبعض مسػائل

وحكى ابن ادلنذر اإلرتاع ايضاا يف كتابو األوسػط بقولػو : )  (17) اإلرتاع :) وأرتعوا على جواز التيمم خلشية الربد (
وكاف سفياف يقػوؿ : أرتعػوا أف الرجػل إذا كػاف يف أرض بػاردة فأجنػب فخشػي علػى نفسػو ادلػوت تػيمم و ىػو مبنزلػة 

 . (18)ادلريض (
 -, فقد اختلف العلماء يف ىذه ادلسألة إىل قولُت مشهورين :ويف احلقيقة أف يف ىذا اإلرتاع نظر 

 . (19)القوؿ األوؿ : يتيمم و يصلي و ىو مذىب رتهور أىل العلم
أو الغسػػػل ( و إف أد  إىل ىالكػػػو , وىػػػو قػػػوؿ عطػػػاء  –القػػػوؿ الثػػػاين : جيػػػب عليػػػو اسػػػتعماؿ ادلػػػاء ) للوضػػػوء 

وؿ ابػن مسػعود : أنػو ال يتػيمم فإنػو قػاؿ : لػو رخصػنا , و مقتضى قػ (02)واحلسن ؛ فقد قاال يغتسل و إف مات 
 .( 01)ذلم يف ىذا ألوشك أحدىم إذا برد عليو ادلاء أف يتيمم و يدعو 
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 (00)وسبب اختالفهم يف ىذه ادلسألة ىو : قياسو على ادلريض الذي خياؼ من استعماؿ ادلاء
 أدلة المذاىب والترجيح :

 : أدلة القول األول 

 ريم :أواًل: من القرآن الك

  } وَلَا حُلْقُىا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الخَّهْلُكَتِ {و قاؿ تعاىل : (03) }وَلَا حَقْخُلُىا أَوْفُسَكُمْ إِنَّ اهللَ كَانَ بِكُمْ زَحِيمًا {قاؿ تعاىل :
وفيها داللة  (05) {} وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيهِ مِهْ حَسَجٍ ووجو الداللة من اآليتُت ظاىر وكذلك قولو تعاىل: (04)

على رفع احلرج وادلشقة إذا حتققت , وبالربد الشديد يتحقق الضرر باستعماؿ ادلاء , فلما كانت ادلشقة ظاىرة جاء 
  .َت بالًتخيص بالتيمم عند مشقة استعماؿ ادلاء , وادلشقة لجلب التيسَتالتيس

 -ثانيًا : من السنة النبوية :
فأشػفقت إف   (06)قاؿ : احتلمت يف ليلة بػاردة يف غػزوة ذات السالسػل - رضي اهلل عنو –عن عمرو بن العاص 

اغتسلت أف أىلك , فتيممت ؛ مث صػليت بأصػحاا الصػبح , فػذكروا ذلػك للنػ  صػلى اهلل عليػو وسػلم فقػاؿ : يػا 
عمرو أصليت بأصحابك  و أنت جنب , فأخربتو بالذي منعػٍت مػن االغتسػاؿ , و قلػت : إين مسعػت اهلل عزوجػل 

فضػػحك رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ومل يقػػل  (07) }وَلَااا حَقْخُلُااىا أَوْفُسَااكُمْ إِنَّ اهللَ كَااانَ بِكُاامْ زَحِيمًااا {     وؿ : يقػػ
  (08)شيئاا 

  (09)ووجو الداللة يف احلديث ىي : سكوت الن  صلى اهلل عليو وسلم ألنو ال يُِقر على اخلطأ
ولػو فضػػحك النػ  صػػلى اهلل عليػو وسػػلم و مل يقػل شػػيئاا (( فيػو دلػػيالف قػاؿ اإلمػاـ الشػػوكاين رزتػو اهلل تعػػاىل : )) ق

 على جواز التيمم عند شدة الربد و سلافة اذلالؾ :
األوؿ : التبسػم و االستبشػػار , و الثػػاين : عػدـ اإلنكػػار ؛ ألف النػػ  صػلى اهلل عليػػو وسػػلم ال يُقػّر علػػى باطػػل , و 

لػػى اجلػػواز , فػػإف االستبشػػار داللػػة علػػى اجلػػواز بطريػػق األوىل أ.ىػػػ التبسػم و االستبشػػار أقػػو  داللػػة مػػن السػػكوت ع
(32) 

 ثالثًا اإلجماع و قد سبق عرضو في مطلع المسألة و مناقشتو .
 دلة القول الثاني فأشهرىا : أأما 

أَيْدِيَكُمْ إِلَى املَسَافِقِ وَامْسَحُىا بِسُءُوسِكُمْ }يَا أَيُّهَا الَّرِيهَ آَمَنُىا إِذَا قُمْخُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُىا وُجُىهَكُمْ وَ قال تعالى:

أَحَدٌ مِنْكُمْ مِهَ الغَائِطِ أَوْ لَامَسْخُمُ وَأَزْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْهِ وَإِنْ كُنْخُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّسُوا وَإِنْ كُنْخُمْ مَسْضَى أَوْ عَلَى سَفَسٍ أَوْ جَاءَ 
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 مِهْ حَسَجٍ وَلَكِهْ ا مَاءً فَخَيَمَّمُىا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُىا بِىُجُىهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُسِيدُ اهللُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْالنِّسَاءَ فَلَمْ حَجِدُو

ية ظاىرىا حيث أف اهلل أمر بالغسل , ووجو الداللة يف اآل (31) يُسِيدُ لِيُطَهِّسَكُمْ وَلِيُخِمَّ وِعْمَخَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ حَشْكُسُونَ{
سباب اليت يصح هبا االنتقاؿ من الربد شديداا , وليس الربد من األوىو يعٍت بالضرورة, استعماؿ ادلاء وإف كاف 

 ىل الطهارة البدلية بالتيمم .إالطهارة األصلية بادلاء 
ن مسعود من التساىل يف ذلك فقد دلتهم عدـ قياس الربد الشديد على مشقة السفر وادلرض , مع خشية ابأومن 

اؿ الًتمذي: ويرو  عن ابن قاؿ: )لو رخصنا ذلم يف ىذا ألوشك إذا برد ادلاء على أحدىم أف يدعو ويتمم , ق
 . (30) نو رجع عن قولو ىذا (مسعود أ

 الترجيح :
و مالػػك و  يتضػػح شلػػا سػػبق و مػػن خػػالؿ أدلػػة القػػولُت ؛ أف القػػوؿ األوؿ ىػػو الػػراجح , و ىػػو مػػذىب أا حنيفػػة

و إذا تػرجح لػدينا أف القػوؿ األوؿ ىػو  (33)بن تيمية و اإلماـ الشوكاين االشافعي و أزتد و انتصر لو شيخ اإلسالـ 
الػراجح فهػػل يلػػـز ادلتػػيمم بسػػبب الػػربد إعػػادة الوضػػوء أو الغسػل إذا زالػػت علػػة الػػربد و إعػػادة الصػػالة ؟ قػػوالف ألىػػل 

 -العلم :
اإلعػػادة ال يف احلضػػر و ال يف السػػفر و ىػػو مػػذىب أا حنيفػػة و مالػػك و روايػػة يف  ال يلزمػػو دلتــو:أالقــول األول و 

و دلػيلهم حػديث عمػرو بػن العػاص السػابق , ووجػو الداللػة فيػو : أف  (34)مذىب أزتد و قاؿ بو ابػن ادلنػذر والثػوري
لبػُت  لػو النػ  صػلى اهلل عليػو  مل ينكر عليو ؛ ومل يأمره باإلعػادة , إذ لػو لزمػو اإلعػادة -صلى اهلل عليو وسلم  -الن  

 وسلم ذلك .
يلزمػو إعػادة الصػالة إذا زالػت علػة الػربد , و ىػو مػذىب الشػافعي, وقػاؿ أبػو يوسػف و زلمػد  دلتـو:أالقـول الثـاني و 

 . (35)بن احلسن من احلنفية إف كاف مقيماا فعليو اإلعادة , و إف كاف مسافراا فال إعادة عليوا

 (36)} وَإِنْ كُنْخُمْ مَسْضَى أَوْ عَلَى سَفَسٍ .. { : ودليل ىذا القوؿ قولو تعاىل

وىذا ليس مبريض و ال مسافر عادـ ؛ و ألف األعذار النادرة ال تسػقط معهػا اإلعػادة كالعػادـ للمػاء و الػًتاب , و 
 الػربد األعذار العامة يسقط معها اإلعػادة كالعػادـ للمػاء يف السػفر و كػادلريض يف احلضػر , و تعػذر إسػخاف ادلػاء يف

؛ و اخلوؼ من استعمالو من األعذار النادرة , فلم يسقط معو اإلعادة , و أما حديث عمػرو بػن العػاص ؛ فإنكػار 
الن  صلى اهلل عليو وسلم لو دليل  على وجوب القضاء 
, وجياب على ىذا االسػتدالؿ انػو اليػدؿ علػى وجػوب ( 37)

وسػػػػلم بالقضػػػػاء فلمػػػػا مل يػػػػأمره بػػػػذلك إمنػػػػا دؿ علػػػػى  القضػػػػاء إذ لػػػػو دؿ علػػػػى ذلػػػػك ألمػػػػره النػػػػ  صػػػػلى اهلل عليػػػػو
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ف النػػػ  صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم الجيػػػوز يف حقػػػو تػػػأخَت البيػػػاف عػػػن وقػػػت االسػػػتحباب فقػػػط ال علػػػى الوجػػػوب , أل
 احلاجة. 

 الترجيح :
أنػػو ال لجػػػب عليػػػو اإلعػػػادة ألف النػػ  صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػلم مل يػػػأمر عمػػػرو بػػػن  –واهلل أعلػػػم  –والػػذي يػػػًتجح يل 

رضػي اهلل عنػػو باإلعػادة , و لػػو كانػت واجبػػة ألمػره هبػػا , و لػو كػاف مػػا فعلػو عمػػرو بػن العػػاص غػَت جػػائز  –العػاص 
لعل مػػو النػػ  صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ذلػػك ؛ وألمػػره باإلعػػادة ألف النػػ  صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم الينبغػػي يف حقػػو تػػأخَت 

 البياف عن وقت احلاجة . 
 اء الحمَّام .المسألة الثانية : دخول النس

ادلراد باحلمامات بيوت تبٌت , يدخلها عمـو الناس لالغتساؿ و االستشفاء , و احلماـ مذكر مشتق مػن احلمػيم , 
 , و قد كاف شائعاا يف بلداف ادلسلمُت , و ال يزاؿ موجود يف بعضها إىل اليـو . (38)و ىو ادلاء احلار

ى جػػواز دخػػوؿ الرجػػاؿ إليهػػا مبػػ زر مػػات بعػػد اتفػػاقهم علػػوقػػد اختلػػف العلمػػاء يف حكػػم دخػػوؿ النسػػاء ىػػذه احلما
ىػي النصػوص احلديثيػة الكثػَتة الدالػػة علػى منػع دخػوؿ ادلػرأة احلمػاـ مطلقػاا , فقػػد  –واهلل أعلػم  –وسػبب اخػتالفهم

 ضعفها أىل العلم واحتج هبا البعض اآلخر وحاصل اخلالؼ يف ادلسألة قوالف ألىل العلم:
من دخوؿ احلماـ إال لعلة مػع خػالؼ  بيػنهم يف نػوع ادلنػع ؛ مػنهم مػن قػاؿ بكراىتػو مػنهم  دتنع ادلرأة القول األول :

و ىػػو مػػػذىب رتهػػػور أىػػػل العلػػػم قػػػاؿ بػػػو ادلالكيػػة و الشػػػافعية و احلنابلػػػة و قػػػوؿ يف مػػػذىب مػػػن قػػػاؿ بػػػالتحر  أا 
  (39)حنيفة

احلمامػات للنسػاء , منهػا حػديث  وحجة ىذا القػوؿ النصػوص الكثػَتة مػن السػنة النبويػة الػيت تػدؿ علػى منػع دخػوؿ
ابػػن عمػػر رضػػي اهلل عنػػو ؛ أف النػػ  صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم قػػاؿ : ) إلػػا سػػتفتح لكػػم أرض العجػػم و سػػتجدوف فيهػػا 

ووجػػػو  (42) بيوتػػاا يقػػاؿ ذلػػا احلمامػػات ؛ فػػال يػػدخلنها الرجػػػاؿ إال بػػاألزر , و امنعوىػػا النسػػاء إال مريضػػة أو نفسػػاء(
 يف ادلنع إال للعلة ادلذكورة .الداللة يف احلديث ظاىرة 

أف النػػ  صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم قػػاؿ ) أديػػا امػػرأة وضػػعت ثياهبػػا يف  -رضػػي اهلل عنهػػا  -ومنهػػا أيضػػاا حػػديث عائشػػة 
  (41) غَت بيتها فقد ىتكت سًت ما بينها و بُت اهلل (

ال خيفػى , و غَتىػا مػن نصػوص  فأمر النساء مبٍت على ادلبالغة يف السًت , و يف خروجهن واجتماعهن من الفتنة مػا
 السنة النبوية .

ػػاـ إذا أذف ذلػػا زوجهػػا ؛ وىػػي متعففػػة , ألف دخػػوؿ احلمػػاـ إمػػا ألجػػل  القــول الثــاني : الدتنػػع ادلػػرأة مػػن دخػػوؿ احلم 
الزينة ؛ وىو بالنساء أليػق منػو بالرجػاؿ أو للحاجػة لالغتسػاؿ و حاجػة ادلػرأة لالغتسػاؿ , أكثػر مػن الرجػل فأسػباب 
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؛ وقػد نقػل ابػن صلػيم مػن احلنفيػة :  (40)اؿ يف حقهن أكثر و إليو ماؿ مشس األئمة السرخسي مػن األحنػاؼاالغتس
؛ وحجػػة ىػػذا القػػوؿ أف رتيػػع اآلثػػار الػػواردة يف النهػػي عػػن دخػػوؿ  (43)أف ادلعتمػػد يف ادلػػذىب أنػػو ال كراىػػة مطلقػػاا 
؛ فػإذا تبػُت  (45) ث احلمػاـ كلهػا معلولػة ((. قاؿ ادلنذري )) وأحادي(44)النساء احلماـ مل يتفق على صحة شئ منها

لنا اختالؼ الفقهاء يف دخوؿ ادلرأة احلماـ مطلقاا أو لعذر ادلرض و النفساء كما جاء يف احلػديث فهػل جيػوز للمػرأة 
 أف تدخل احلماـ لعذر شدة الربد ؟

القػػػوؿ األوؿ : فقػػد جػػػو زه  أمػػا علػػى القػػػوؿ الثػػاين : فػػال دينػػػع دخوذلػػا إذا أذف ذلػػػا زوجهػػا وىػػي متعففػػػة , وأمػػا علػػى
)) و أمػػػا النسػػػاء فػػػاختلف يف دخػػػوذلن فقيػػػل ديػػػنعن مػػػن احلمػػػاـ إال مػػػن ضػػػرورة  : ادلالكيػػػة يف قػػػوؿ  قػػػاؿ ابػػػن جػػػزي 

 (46) كادلرض أو شدة الربد و شبو ذلك ((
ا و إذا كػػاف للنسػػاء زتامػػات منفػػردة , و احتشػػمت ادلػػرأة وأمنػػت الفتنػػة علػػى نفسػػه –واهلل أعلػػم  –والػػذي يػػًتجح 

على غَتىا , واحتاجت إىل ذلػك يف شػدة الػربد دوف ضػرورة فػال بػأس مػن دخوذلػا , واآلثػار عػن السػلف يف دخػوؿ 
ف احلاجػػة تن ػػزؿ منزلػػة الضػػرورة عامػػة كانػػت أو إاحلمػػاـ للنسػػاء متعارضػػة يف اإلباحػػة و الكراىػػة , وقػػد قػػاؿ الفقهػػاء 

 . (47)خاصة 
 المطلب الثاني

 األحكام الفقهية في الصالةأثر البرد الشديد في تغيير 
 المسألة األولى : السجود على الثياب أو العمامة .

األصل يف السجود أف يسػجد ادلسػلم وىػو كاشػف يديػو وجبهتػو , فهػذا مػا كػاف عليػو حػاؿ الرسػوؿ صػلى اهلل عليػو 
م فعػػاد إليػػو  وسػػلم وحػػاؿ صػػحابتو رضػػواف اهلل علػػيهم , وإذا خػػالف أحػػدىم األصػػل نبهػػو النػػ  صػػلى اهلل عليػػو وسػػل

أ بيػده مػكما يف حديث عياض بن عبػد اهلل أف النػ  صػلى اهلل عليػو وسػلم رأ  رجػالا يسػجد علػى كػور العمامػة فأو 
, ومنها أف الن  صلى اهلل عليو وسلم رأ  رجالا يسجد إىل جنبو وقد أعتم علػى جبهتػو فحسػر  (48)ارفع عمامتك 
 -على الثوب أو العمامة يف احلر و الربد إىل ثالثة أقواؿ : ؛ وقد اختلف العلماء يف حكم السجود (49)عن جبهتو

 الًتخيص يف السجود على الثوب أو العمامة لعذر احلر و الربد .  القول األول :
قػػاؿ بػػو عطػػاء وطػػاووس والنخعػػي والشػػع  واألوزاعػػي ومالػػك وإسػػحاؽ وأصػػحاب الػػرأي وروايػػة يف مػػذىب اإلمػػاـ 

 (52)أزتد
 (51)الكراىة وىو مذىب األحناؼ  اجلواز مع القول الثاني :
 (50)ال يسجد على كور العمامة وال طرؼ الثوب , و ىو مذىب الشافعي وروايػة يف مػذىب أزتػد القول الثالث :

, أخػػذاا باألصػػل واسػػتناداا إىل حػػديث خبػػاب بػػن األرت رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ شػػكونا إىل رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو 
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؛ ووجػو الداللػة يف احلػديث أف النػ  صػلى اهلل عليػو وسػلم مل  (53)فنػا فلػم يشػكناوسلم حر  الرمضاء يف جباىنػا وأك
 يأذف ذلم بالسجود على كور العمامة من شدة احلر  ,ويقاس عليو شدة الربد .

أنػو إذا جػػاء حػػر  شػػديد أو بػرد  شػػديد ؛ كمػػن يصػلي يف ليلػػة زمهريػػر يف العػػراء , أو  –واهلل أعلػػم  –والػذي يػػًتجح 
لػػثلج , وشػػق عليػػو ذلػػك فقػػد أجػػاز لػػو الشػػرع تغطيػػة اجلبهػػة واليػػدين أو إلقػػاء شػػيء مػػن الثيػػاب علػػى يسػػجد علػػى ا

موضع السػجود , دفعػاا للمشػقة وتوسػعة علػى النػاس , حلػديث أنػس بػن مالػك رضػي اهلل عنػو قػاؿ ))كنػا إذا صػلينا 
خلف الن  صلى اهلل عليو وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاءا للحر((
وعن ابن عباس رضػي اهلل عنػو قػاؿ   (54)

. وادلعػٌت (55))) أف الن  صلى اهلل عليو وسلم صلى يف ثوب واحد متوشحاا بو يتقي بفضولو حر  األرض وبردىػا (( 
حيمػػي نفسػػو مػػن احلػػر والػػربد مبػػا فضػػل وزاد مػػن ثوبػػو الػػذي يلبسػػو , و إذا مل يكػػن حػػر  وال بػػرد كرىػػت تغطيػػة اجلبهػػة 

 واهلل أعلم .(  56)تكوف مقبولة وصحيحةواليدين ولكن الصالة 
 المسألة الثانية : الجمع بين الصالتين 

} إِنَّ الصَّالةَ كَاوَجْ عَلَى املُؤْمِنِنيَ كِخَابًا األصل يف الصلوات اخلمس أف تصلى يف أوقا ا لقوؿ اهلل تعاىل:

هلل تعاىل فقاؿ : ))الصالة على وقتها , وقولو عليو الصالة والسالـ دلا سئل عن أحب العمل إىل ا (57)مَىْقُىحًا{
 وغَتىا من اآلثار اليت تبُت مواقيت الصالة .( 58) ... احلديث((

  -وقد اختلف العلماء يف مسألة اجلمع بُت الصالتُت لعذر إىل قولُت مشهورين :
ىب أا حنيفػػػة ال جيػػػوز اجلمػػػع بػػػُت الصػػػالتُت ) الظهػػػرين ( أو ) العشػػػائُت ( إال يف احلػػػج وىػػػو مػػػذ القـــول األول :

واحلسن والنخعي , واجلمع يف عرفات وادلزدلفة ىي من مناسك احلج , وليست من أجل السفر , وقد أسػتدؿ ذلػذا 
القوؿ بعمـو اآلثار اليت توجػب التوقيػت للصػالة , و أف أىػل مكػة صػلوا مػع النػ  صػلى اهلل عليػو وسػلم يف عرفػات 

 . (59)ىو رتع نسك وادلزدلفة رتعاا وىم ليسو مسافرين فاجلمع ىنا 
ودلػيلهم حػديث ابػن عبػاس  (62)جيوز اجلمػع بػُت الصػالتُت للعػذر , وىػو مػذىب رتهػور أىػل العلػم القول الثاني :

رضي اهلل عنهمػا , أف النػ  صػلى اهلل عليػو وسػلم رتػع يف ادلدينػة بػُت الظهػر والعصػر وبػُت ادلغػرب والعشػاء مػن غػَت 
ودلا سئل ابن عباس دلاذا صػنع ذلػك ؟ قػاؿ أراد أف ال  ( 60)وال سفر . ويف رواية من غَت خوؼ(61)خوؼ  و ال مطر

 حيرج أمتو , أي ال يلحقها حرج يف عدـ اجلمع .
ووجو الداللة يف احلديث أف الن  صلى اهلل عليو وسلم رتع بُت الصالتُت يف ادلدينة من غػَت عػذر لرفػع احلػرج عػن 

 ىػػذا منطػػوؽ احلػػديث ومفهومػػو أنػػو إذا وجػػد العػػذر ُرخػػص يفاألمػػة كمػػا يف تفسػػَت ابػػن عبػػاس رضػػي اهلل عنهمػػا , و 
أوىل وأجػاب األحنػاؼ علػى ىػذا احلػديث بػأف رتػع النػ  صػلى اهلل عليػو وسػلم  ُت فهػو مػن بػاب  اجلمع بُت الصػالت

يف ادلدينػػػة رتػػػع صػػػوري حيػػػث صػػػلى الظهػػػر يف آخػػػر وقتهػػػا والعصػػػر يف أوؿ وقتهػػػا, وصػػػلى ادلغػػػرب يف آخػػػر وقتهػػػا 
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.فػػػإذا تقػػػرر لػػػدينا ىػػػذا فمػػػا حكػػػم اجلمػػػع بػػػُت  (63)ؿ وقتهػػػا فكػػػاف يف صػػػورة اجلمػػػع و لػػػيس عمػػػع والعشػػػاء يف أو 
 الصالتُت بسبب الربد الشديد .

فعلى القوؿ األوؿ ال يصح اجلمع بسبب الربد الشديد وال غَته مػن األعػذار وىػو ظػاىر ؛ وعلػى القػوؿ الثػاين فقػد 
   -أختلف العلماء يف ادلسألة إىل قولُت :

 . (64)ال يصح اجلمع بُت الصالتُت بسبب الربد الشديد وىو مذىب مالك والشافعي  األول :القول 
وقػػػد نقػػػل ابػػػن عبػػػد الػػػرب اإلرتػػػاع علػػػى ذلػػػك فقػػػاؿ يف االسػػػتذكار : ) وأرتػػػع العلمػػػاء علػػػى أنػػػو ال جيػػػوز اجلمػػػع بػػػُت 

رتػاع مػا بػُت عػدـ حتقػق اإليرتػاع نظػر و . ويف ىػذا اإل(65)الصالتُت يف احلضر لغَت عػذر ادلطػر (( إال طائفػة شػذت
 سيأيت يف ادلذىب الثاين .

ومػذىب ( 66)جيوز اجلمػع بػُت الصػالتُت لعػذر الػربد الشػديد . وىػو مػذىب احلنابلػة وابػن سػَتين  المذىب الثاني :
احلنابلػػة يف بػػاب اجلمػػع بػػُت الصػػالتُت مػػن أوسػػع األبػػواب , وىػػم يفرقػػوف بػػُت الػػربد الشػػديد ادلصػػاحب الػػريح وغػػَت 

 .(     67)ذلا  ادلصاحب
ودليلهم حديث ابن عباس السابق وفيو قػوؿ ابػن عبػاس أف النػ  صػلى اهلل عليػو وسػلم أراد أف ال حيػرج علػى أمتػو , 
ويف الػربد الشػػديد يكػػوف احلػرج ظػػاىراا فيصػػح معػو اجلمػػع ,وأف ابػػن عمػر أمػػر مناديػػو يف ليلػة بػػاردة فنػػاد  الصػػالة يف 

 . (68)الرحاؿ 
 :)كػػػل عػػػذر  يبػػػيح تػػػرؾ اجلمعػػػة واجلماعػػػة يبػػػيح اجلمػػػع فػػػإف ادلطػػػر والػػػربد الشػػػديد والػػػريحويقػػػوؿ القاضػػػي أبػػػو يعلػػػى 

والػػثلج والػػربد يف حكػػم ادلطػػر واجلليػػد ىػػو مػػن شػػدة الػػربد , قػػاؿ ( 69)للجمػػع( الشػػديدة والوحػػل كلهػػا أعػػذار مبيحػػة
 .( 72)األماـ أزتد : )كاف ابن عمر جيمع يف الليلة الباردة(

ل العلم على جواز اجلمع بُت الظهر والعصر بعرفة يـو عرفة وبُت ادلغػرب والعشػاء عمػع ويتضح شلا سبق , إرتاع أى
يف ليلػػة النحػػر .كمػػا يظهػػر اخػػتالؼ أىػػل العلػػم يف اجلمػػع بػػُت الصػػالتُت يف سػػائر األعػػذار كالسػػفر وادلطػػر وادلػػرض 

 والربد الشديد وغَتىا .
الظهػػرين و بػػُت العشػػائُت كلمػػا دعػػت احلاجػػة إىل اجلمػػع أف ادلقػػيم لػػو اجلمػػع بػػُت  –واهلل أعلػػم  –والػػذي يػػًتجح يل 

بُت الصالتُت ؛ وكاف يف ترؾ اجلمع حرج ومشقة , ويدؿ لذلك حديث ابن عبػاس ادلػذكور يف مطلػع ادلسػألة , فػإف 
فيػو دلػػا سػػئل ابػن عبػػاس عػػن فعػل النػػ  صػػلى اهلل عليػو وسػػلم يف اجلمػػع قػاؿ :)أراد أف ال حيػػرج أمتػػو( أي ال يلحقهػػا 

 عدـ اجلمع , ومن ىنا ديكن القوؿ: أنو مىت ما حلق ادلكلف حرج يف ترؾ اجلمع بسبب الػربد الشػديد جػاز حرج يف
 لو أف جيمع .
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 المسألة الثالثة : التخلف في صالة الجمعة و الجماعة
كمػػل وجػػو وأحسػػن ىيئػػة , ويتمثػػل ذلػػك يف أللصػػالة يف اإلسػػالـ أمهيػػة عظيمػػة , حػػث الشػػارع علػػى تأديتهػػا علػػى 

ة اجلماعػػة , ويؤيػػد ىػػذا مػػا ورد مػػن النصػػوص واآلثػػار الػػيت ترغػػب يف صػػالة اجلماعػػة , وحتػػذر مػػن التهػػاوف يف صػػال
 تركها , وقد اختلف العلماء يف حكم صالة اجلماعة إىل قولُت مشهورين :

 
 .( 71)ألا سنة مؤكدة ؛ وىو مذىب األحناؼ وادلالكية والشافعية  القول األول :

اىب ألا سنة مؤكدة وقاؿ الشافعية فػرض كفايػة للرجػاؿ العػاقلُت  القػادرين األحػرار ادلقيمػُت وخالصة قوؿ ىذه ادلذ
. 

, وسػػػبب اخلػػػالؼ يف ادلسػػػألة , ىػػػو ( 70)ألػػػا فػػػرض )) واجبػػػة (( وىػػػو مػػػذىب احلنابلػػػة والظاىريػػػة  القـــول الثـــاني :
جلمعػػػة فقػػد نقػػػل ابػػػن ادلنػػػذر , ولػػيس ىنػػػا موضػػػع بسػػػط أدلػػة القػػػولُت. أمػػػا ا (73)تعػػارض مفهومػػػات اآلثػػػار يف ذلػػػك

فػػإذا تقػػرر لػػدينا ىػػذا فهػػل .  (74)اإلرتػػاع علػػى أف اجلمعػػة واجبػػة علػػى األحػػرار البػػالغُت ادلقيمػػُت الػػذين ال عػػذر ذلػػم
 تسقط اجلمعة واجلماعة بسبب الربد الشديد ؟

عػػػة واجلماعػػػة , وقػػػاؿ نقػػػل ابػػػن ادلنػػػذر اإلرتػػػاع علػػػى أف الػػػريح الشػػػديدة يف الليلػػػة ادلظلمػػػة البػػػاردة عػػػذر  يف تػػػرؾ اجلم
 . (75)النعلم فيو خالفاا 

ومسػػتند ىػػذا اإلرتػػاع كمػػا يظهػػر مػػن مػػذاىب الفقهػػاء أف ابػػن عمػػر رضػػي اهلل عنػػو أذف بالصػػالة يف ليلػػة ذات بػػرد 
وريح فقاؿ: أال صلوا يف الرحاؿ مث قاؿ :)إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليػو وسػلم كػاف يػأمر ادلػؤذف إذا كانػت ليلػة بػاردة 

 . (76) وؿ أال صلوا يف الرحاؿ(ذات مطر يق
واشًتط احلنابلة أف يكوف الربد الشديد تصاحبو الػريح  (77)حناؼ وادلالكية والشافعية واحلنابلةوقد ذىب إىل ىذا األ

 .(78)وتقييده بالربد بالليل دوف النهار
معػػة واجلماعػػة نػػو لػػيس يف بػػاب العػػذر يف تػػرؾ اجلأومػػن خػػالؿ ماسػػبق يظهػػر أنػػو ال خػػالؼ يف ادلسػػألة , وقػػد قيػػل 

وبػاب صػػالة ادلرضػػى شػيء مػػن ادلسػػائل الػيت فيهػػا اخلػػالؼ ادلطلػػق إال مػا ذكػػره ابػػن عثيمػُت رزتػػو اهلل تعػػاىل بقولػػو )) 
 فإف قاؿ قائل : إذا اشتد الربد دوف الريح ىل يباح اجلمع ؟

ف ىنػاؾ ريػح مػع شػدة الػربد قلنا ال ألف شدة الربد بدوف الريح ديكن أف يتوقاه اإلنساف بكثرة الثياب , ولكػن إذا كػا
فإلػػا تػػدخل يف الثيػػاب ولػػو كػػاف ىنػػاؾ ريػػح شػػديدة بػػدوف بػػرد فػػال رتػػع , ألف الػػريح الشػػديدة بػػدوف بػػرد لػػيس فيهػػا 

 .(79)مشقة 
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 المبحث الثاني
 أثر البرد الشديد في تغيير األحكام الفقهية في الحج والرضاع والقضاء والحدود

 و المسألة األولى : تغطية المحرم رأس
نقػػل ابػػن قدامػػػة عػػن ابػػن ادلنػػػذر إرتػػاع أىػػل العلػػػم علػػى أف احملػػـر شلنػػػوع مػػن لػػبس القمػػػيص والعمػػائم والسػػػراويالت 

قاؿ واألصػل يف ذلػك مػا رو  عػن ابػن عمػر رضػي اهلل عنهمػا أف رجػالا سػأؿ النػ  صػلى اهلل  (82)والربانس واخلفاؼ
: اليُلػبس القمػيص وال العمػائم وال السػراويالت وال عليو وسلم مػا يلػبس مػن الثيػاب ؟ فقػاؿ عليػو الصػالة والسػالـ 

 . (81) الربانس وال اخلفاؼ ... احلديث((
قاؿ ابن عبد الرب: )ال جيوز لبس شيء مػن ادلخػيط عنػد رتيػع أىػل العلػم , وأرتعػوا علػى أف ادلػراد هبػذا الػذكور دوف 

 . (80)اإلناث( 
لػػى أف احملػـر شلنػػوع مػػن ختمػػَت رأسػو واألصػػل يف ذلػػك لػػى وقػاؿ ابػػن قدامػػة : ) قػاؿ ابػػن ادلنػػذر : أرتػػع أىػل العلػػم ع
( , وقولػػو عليػػو الصػػالة والسػػالـ يف احملػػـر الػػذي وقصػػتو (83)النػػ  صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  عػػن لػػبس العمػػائم والػػربانس
فُعلػم أف علل منع ختمَت رأسػو ببقائػو علػى إحرامػو ؛ .  (84) راحلتو )) ال ختمروا رأسو فإنو يبعث يـو القيامة ملبياا ((

ىػػذا اإلرتػػاع إذا مل .  (85) يقػػوؿ إحػػراـ الرجػػل يف رأسػػو ( –رضػػي اهلل عنػػو  –احملػػـر شلنػػوع مػػن ذلػػك وكػػاف ابػػن عمػػر 
ذىػػب رتهػػور أىػػل  يوجػػد العػػذر ؛ فػػإذا وجػػد العػػذر كمػػن احتػػاج إىل سػػًت رأسػػو حلػػر  أو بػػرد  شػػديد ؟ فمػػاذا يلزمػػو ؟

العلم إىل أف احملـر إذا خػاؼ الضػرر مػن شػدة الػربد وغطػى رأسػو فػإف عليػو الفديػة صػياـ ثالثػة أيػاـ , أو إطعػاـ سػتة 
 .(86)مساكُت ؛ أو ذبح شاة 

وادلقصود من تغطية الػرأس , ىػو لػبس مػا ينتفػع بػو مػن حػر  أو بػرد , أمػا إف لبسػو ونزعػو فػوراا بػدوف انتفػاع بػو فلػيس 
 (87)ديةعليو الف

وقػػاؿ األحنػػاؼ إف غطػػى رأسػػو يومػػاا كػػامالا فعليػػو دـ وإف كػػاف أقػػل منػػو فعليػػو الصػػدقة , وعػػن أا يوسػػف إذا لػػبس 
 .(88)أكثر من نصف يـو فعليو دـ

ف فعل ذلك فعليػو الفديػة إنو الجيوز للمحـر من الذكور تغطيو رأسو , و أىل العلم على أرتاع أويتحصل شلا سبق : 
, ىػذا اذا مل يكػن لػو عػذر ؛ فػإف كػاف لػو عػذر كػالربد الشػديد  أو ذبح شاةطعاـ ستو مساكُت إ وأياـ أصياـ ثالثة 

 و احلر الشديد جاز لو ذلك وعليو الفدية .أ
 المسألة الثانية : مدة الرضاع المقيدة في الشرع 

؛ قاؿ ابن كثَت  (89)مَهْ أَزَادَ أَنْ يُخِمَّ السَّضَاعَتَ ... {} وَالىَالِدَاثُ يُسْضِعْهَ أَوْلَادَهُهَّ حَىْلَيْهِ كَامِلَيْهِ لِ قاؿ اهلل تعاىل :
يف تفسَت اآلية : )) ألا إرشاد من اهلل تعاىل للوالدات أف يرضعن أوالدىن كماؿ الرضاعة ؛ وىي سنتاف فال اعتبار 

تابعو ورتاعة من ومن  –رزتة اهلل تعاىل عليو  –, وقاؿ القرط  : )) استنبط مالك  (92) بالرضاعة بعد ذلك ((
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العلماء من ىذه اآلية : أف الرضاعة احملر مة اجلارية رلر  النسب إمنا ىي ما كاف يف احلولُت ؛ ألنو بانقضاء احلولُت 
 (91) دتت الرضاعة , وال رضاعة بعد احلولُت معتربة ((

أي ذلػك دلػػن أراد أف يػتم الرضػػاعة وفيػو دليػػل  :  (90) }لِمَااهْ أَزَادَ أَنْ يُااخِمَّ السَّضَاااعَتَ{وقػاؿ الشػػوكاين يف قولػو تعػػاىل :
. وهلل فيمػػا شػػرعو للخلػػق  (93)علػػى أف إرضػػاع احلػػولُت لػػيس حتمػػاا بػػل ىػػو التمػػاـ وجيػػوز االقتصػػار علػػى مػػا دونػػو (( 

 حكمة .
ة مدة الرضاع ادلعتػربة بالشػرع يف أبػواب متفرقػة مػن الفقػو ؛ يف النكػاح والنفقػ -رزتهم اهلل تعاىل -وقد حبث الفقهاء 

واإلرضػػاع وغَتىػػا وذتػػرة, حتديػػد مػػدة الرضػػاع تظهػػر يف معرفػػة حتػػر  النكػػاح بسػػبب الرضػػاع , ومسػػألة رضػػاع الكبػػَت 
 .(94)وحترديها للنكاح , والقرابة الثابتة بسبب الرضاع 

داللػػة علػػى أف .  (95) يُااخِمَّ السَّضَاااعَتَ { :} وَالىَالِاادَاثُ يُسْضِااعْهَ أَوْلَااادَهُهَّ حَااىْلَيْهِ كَااامِلَيْهِ لِمَااهْ أَزَادَ أَنْ     ويف قولػػو تعػػاىل 
 الرضاع ىو الذي يكوف قبل الفطاـ , ويف العادة أف الص  إذا أمت حولُت فطم , وأصبح يتغذ  ويأكل .

وقػػػد أجػػػاز بعػػػض علمػػػاء احلنفيػػػة الزيػػػادة علػػػى احلػػػولُت , ألف بعػػػض األطفػػػاؿ يكػػػوف ضػػػعيف البنيػػػة ومػػػع ذلػػػك يػػػتم 
ودلػدة الرضػػاع  –مػن علمػاء األحنػاؼ  –ل الطعػاـ ؛ فأبػػاحوا لػو الزيػادة قػاؿ ابػن مػػازه احلػولُت وىػو اليتغػذ  وال يقبػ

ثالثػػة أوقػػات أدو وأوسػػط وأقصػػى ؛ فػػاألدو حػػوؿ ونصػػف , واألوسػػط حػػوالف , واألقصػػى حػػوالف ونصػػف , حػػىت 
كػػاف الولػػد لػػو نقػػص عػػن احلػػولُت ال يكػػوف شػػططاا ولػػو زاد علػػى احلػػولُت ال يكػػوف تعػػدياا , والوسػػط حػػوالف , فلػػو  

يسػػػتغٍت عنهػػػا دوف احلػػػولُت ففطمػػػو يف حػػػوؿ ونصػػػف حيػػػل وال يػػػأمث باإلرتػػػاع , ولػػػومل يسػػػتغن عنهػػػا حبػػػولُت فلهػػػا أف 
 . (96)ترضعو بعد ذلك وال تأمث عند عامة العلماء خالفاا خللف بن أيوب رزتو اهلل تعاىل

فهل جيوز ذلك . فمن قاؿ مبنع اإلرضاع بعد  وإذا كاف الربد شديداا واحتاج ادلولود إىل استمرار الرضاع بعد احلولُت

ففي اآلية أف اهلل تعاىل جعل  (97) } وَالىَالِدَاثُ يُسْضِعْهَ أَوْلَادَهُهَّ حَىْلَيْهِ كَامِلَيْهِ{احلولُت مطلقاا احتج بقولو تعاىل :

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْهِ }  احلولُت الكاملُت دتاـ مدة الرضاع , وليس وراء التماـ شئ , كما احتجوا بقولو تعاىل:

. وأقل مدة احلمل ستة أشهر فيبقى مدة الفصاؿ  (99)} وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُىنَ شَهْسًا {وبقولو تعاىل :  (98){
 . (122) حولُت .كما احتجوا بقولو عليو الصالة والسالـ : ))الرضاع بعد احلولُت((

إذا احتػػاج ادلولػػود إىل ذلػػك بسػػبب الػػربد الشػػديد , قػػاؿ اإلمػػاـ وبعػػض علمػػاء األحنػػاؼ أجػػاز الرضػػاع بعػػد احلػػولُت 
) إف ادلرأة قد تلد يف الربد الشديد واحلر الشديد , فإذا أمت الصػ  سػنتُت الجيػوز أف تػؤمر ادلػرأة بفطامػو ؛  :الكاساين
 . (121) ( يعود بغَته من الطعاـ , فالبد و أف تؤمر بالرضاعاؼ منو اذلالؾ على الولد ؛ إذا ملألنو خيُ 
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ىػو  –واهلل أعلػم  –يػًتجح ويظهر شلا سبق أف أوسع ادلذاىب يف دتديد فًتة الرضاع , ىو مذىب األحنػاؼ والػذي 
 حناؼ , ألف احلاجة تنزؿ منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة .مذىب األ

 ىل العلم يف التحر  :أختلف أة أخر  ؛ فقد امر اما عن الرضاع بعد احلولُت للحاجة من أ
ار ثػػرضػػاع الكبػػَت .. وسػػبب اخػػتالفهم اآلإؿ ابػػن رشػػد :) واتفقػػوا علػػى أف الرضػػاع حيػػر ـ يف احلػولُت , واختلفػػوا يف قػا

الواردة يف ذلك ؛ وقد اختلفوا يف ادلدة فقاؿ قـو : حوالف فقػط وبػو قػاؿ زفػر ؛ واستحسػن مالػك التحػر  يف الزيػادة 
شػهر ؛ وسػبب اخػتالفهم أبو حنيفة حوالف وستة أشهر , وقاؿ أة ىل ثالثإاليسَتة على العامُت بشهر ويف رواية عنو 

منػا الرضػاعة إف النػ  صػلى اهلل عليػو وسػلم قػاؿ :) أمايظن من معارضة آية الرضاع حلديث عائشة رضي اهلل عنها : 

ريضِعِدد ََُِلَوِلَددَّ ََيَلُيَددوِلَمَََُِْددَّ ِ َمََُُُُِف قولػػو تعػػاىل:أ, و  (120) مػػن اجملاعػػة ( الضلعَددَّ َ َُُُُ}وَالوَالِدداَا ُي لِمَددَُِلَاَا َُلَ ُِريدد ِلُل

,يػػػوىم أف مػػػا زاد علػػػى ىػػػذين احلػػػولُت لػػػيس ىػػػو برضػػػاع رلاعػػػة مػػػن اللػػػ  وقولػػػو عليػػػو الصػػػالة والسػػػالـ  ( 123){
 . (124) :الرضاعة من اجملاعة يقتضي عمومو , ماداـ الطفل عذاؤه الل  فإف ذلك الرضاع حيـر (

 المطلب الثاني
 تغيير األحكام الفقهية في القضاء والحدودأثر البرد الشديد في 
 المسألة األولى : القضاء في البرد الشديد.

القضاء باب  عظيم من أبواب الفقو , وىو من أىم الوسائل اليت يتحقق هبا العػدؿ , و رد احلقػوؽ إىل أصػحاهبا , 
العبػاد , وألمهيتػو وجػب علػى وبتحقق العدؿ تصاف الػدماء , وينتشػر األمػن , وحتفػق احلقػوؽ ؛ حقػوؽ اهلل وحقػوؽ 

 ويل أمر ادلسلمُت تعيُت قضاة أكفاء ملتزمُت ب داب القضاء , يتحروف احلق وبو يعدلوف .
من أىم آداب القضاء , صفاء القاضي يف حالتو النفسػية , فػال يقضػي القاضػي وىػو غضػباف باتفػاؽ العلمػاء  وإفّ 

, وقػوؿ عمػر رضػي اهلل عنػو ألا موسػى  (125) غضػباف ((لقولو عليػو الصػالة والسػالـ : )) ال يقضػي القاضػي وىػو 
األشعري )) إياؾ والغضػب والقلػق والضػجر والتػأذي بالنػاس والتنكػر ذلػم عنػد اخلصػومة , وإذا رأيػت اخلصػم يتعمػد 

 . (126) الظلم فأوجع رأسو ((
واخلػوؼ وادلػرض  ويف معٌت الغضب كل ما يشغل النفس مػن اذلػم والنعػاس واجلػوع ادلفػرط والعطػط ادلفػرط والتخمػة

 وغَتىا (127)وشدة احلزف والسرور ومدافعة األخبثُت واحلر الشديد والربد الشديد
احلاكم عن القضاء عند الغضب وىي علة رلمع عليها , وقد عممت فينهى احلاكم عػن  ويف احلديث السابق ُلي

وقػد قاسػوا الػربد .  (128)العلػم القضاء يف كل حالة مشوشة للفكر , ومنها الربد الشديد , وىو مػذىب رتػاىَت أىػل
ادلؤمل واحلر ادلزعج وغَتمها على الغضب ادلنصوص عليو يف احلديث , ألنو دينع حضور القلػب واسػتيفاء الػذكر الػذي 

 يتوصل إىل إصابة احلق يف الغالب فهو يف معٌت الغضب



     

 

251 
 

 الفقهية األحكام تغيري يف وأثره الشديد الربد  شبالة أمحد مطيع حممد عبدهد.

 مة (حمكَّ –ة جملة القلم ) علميَّ م2152( لسنة  2العدد ) 
 

م القاضػػي يف مثػػل ىػػذه ويتبػػُت شلػػا سػػبق أف حالػػة القاضػػي النفسػػية جيػػب أنػػو تراعػػى عنػػد إصػػدار األحكػػاـ , وحكػػ
 واهلل أعلم . - (129)احلاالت صحيح إذا وافق احلق وىو مذىب رتاىَت العلماء

 المسألة الثانية : تأجيل الحدود في البرد الشديد .
 إذا ثبتػػػت عنػػػد احلػػػاكم , بطػػػرؽ العقوبػػػات يف الفقػػػو اإلسػػػالمي واجبػػػة التنفيػػػذ علػػػى الفػػػور ودوف شلاطلػػػة وال تػػػأخَت

 الشػػريعة  اإلسػػالمية , ردعػػاا دلرتكبهػػا وزجػػراا ل خػػرين , وإف مػػن مظػػاىر الرزتػػة يف ديػػن اإلسػػالـ ثبػػات ادلعلومػػة يفاإل
أنػػو حفػػق علػػى اإلنسػػاف كرامتػػو وآدميتػػو حػػىت يف تنفيػػذ العقوبػػة الػػيت يسػػتحقها ؛ ومػػن ذلػػك اختيػػار الوقػػت ادلناسػػب 

الشػػديد , خوفػػاا مػػن ىػػالؾ اجلػػاين ؛ فػػإف احلػػد لتنفيػػذ احلػػد أو العقوبػػة , فػػال تقػػاـ احلػػدود يف احلػػر الشػػديد وال الػػربد 
الشرعي زاجراا ال مهلكاا , ذُكر أف أحد الفقهاء كاف جالساا يف ادلسجد فسمع صػوت رجػل يضػرب يف سػاعة بػاردة 

فقيػػل رجػػل  يضػػرب ؛ فقػػاؿ سػػبحاف اهلل أيف مثػػل ىػػذه السػػاعة يضػػرب ؟ فقػػالوا حػػىت  -ي يضػػرب ضػػرب حػػد  أ -
 . (112)نو ال يضرب أحد  يف شيء من احلدود يف الشتاء إال يف حّر النهارالضرب لو وقت ؟ قاؿ نعم : إ

ىل القوؿ بتأجيل العقوبة يف الربد الشديد سواءا أكانت ضرباا أـ قطعاا إىل العلم أوقد ذىب رتهور 
والذي .  (111)
د أو تأجيلو يقرر حجم الضرر على اجلاين , ىم أىل اخلربة والطب وادلختصوف الذين حيددوف إمكانية إقامة احل

نو فيو ألجاللنا لتشريعاتو , تقرر لدينا ىذا زاد حبنا لدينا وإبسبب الربد الشديد خشية تلف احملدود, فإذا 
مصلحتنا ىو من عند اهلل , وماداـ أنو من عند اهلل فهو دين خاؿ  من معاين النقص واذلو  واجلور وماداـ أف 

} أَال يَعْلَمُ مَهْ خَلَقَ وَهُىَ اللَّطِيفُ اخلَبرِيُ ملة يف الدنيا واآلخرة قاؿ تعاىل : ادلشرع فيو ىو اهلل تعاىل ففيو مصلحتنا الكا

 . -آمُت– ف حيفق علينا ديننا حىت يتوفانا عليو وىو راض  عناأنساؿ اهلل  (110) {
 وفيها : –نسأل اهلل حسنها  -الخاتمة 

 أواًل : النتائج
األحكػاـ الشػرعية ىػو مػا خػرج عػن العػادة وغلػب علػى الظػن حتقػق  ادلراد بالربد الشديد الػذي يػؤثر يف تغيػَت (1

 الضرر بو , والعربة بذلك يف األغلب وال اعتبار للحاالت الفردية .
و تدفئتػػو , أإذا خشػػي احملػػدث علػػى نفسػػو مػػن الػػربد إذا توضػػأ أو اغتسػػل للحػػدثُت ومل ديكنػػو تسػػخُت ادلػػاء  (0

 وليس عليو اإلعادة .وخشي على نفسو الضرر , جاز لو أف يتيمم ويصلي 
األصػػل أف ادلػػرأة ال جيػػوز ذلػػا دخػػوؿ احلمامػػات , لعمػػـو االدلػػة يف ذلػػك , ولكػػن إذا كػػاف للنسػػاء زتامػػات  (3

خاصة , واحتشمت ادلرأة , وأمنت الفتنو على نفسػها وغَتىػا واحتاجػت إىل احلمػاـ يف شػدة الػربد جػاز ذلػا 
 ذلك .
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لربد أو احلر ؛ جاز لو السجود علػى كػور العمامػة أو علػى إذا شق  على ادلصلي السجود على جبهتو لشدة ا (4
 طرؼ الثوب دفعاا للمشقة ؛ ألف ادلشقة لجلب التيسَت .

أداء الصػػالة يف وقتهػػا شػػرط مػػن شػػروط صػػحتها لعمػػـو األدلػػة الػػوافرة علػػى ذلػػك , ولكػػن جيػػوز اجلمػػع بػػُت  (5
 شقة .الصالتُت للمقيم إذا كاف الربد شديداا ؛ وكاف يف ترؾ اجلمع حرج وم

يف تػػػرؾ اجلمعػػػة واجلماعػػػة ؛ وىػػػو مػػػورد إرتػػػاع غػػػَت أف بعػػػض يف الليلػػػة ادلظلمػػػة البػػػاردة عػػػذر   الػػػربد الشػػػديد (6
 ف يكوف الربد مصاحباا للريح .أالفقهاء اشًتط 

سػػو بػػدوف عػػذر , ولكػػن مػػن خػػاؼ أيغطػػي احملػػـر ر  فحػػراـ تغطيػػة احملػػـر رأسػػو , وال جيػػوز أمػػن زلظػػورات اإل (7
 سو ؛ فإف عليو الفدية وحجو صحيح .أغطى ر الضرر من شدة الربد و 

جػػاز بعػػض علمػػاء احلنفيػػة أو , يػػتم الرضػػاعة ف مػػدة الرضػػاع ادلعتػػربة يف الشػػرع ىػػي حػػوالف كػػامالف دلػػن أراد أ (8
الزيػادة علػى احلػولُت إذا  احتػاج ادلولػود إىل ذلػك بسػػبب الػربد الشػديد أو غػَته مػن األعػذار ؛ فاحلاجػة تنػػزؿ 

 و خاصة .أ منزلة الضرورة عامة كانت
راعػػى احلالػػة النفسػػية للقاضػػػي عنػػد القضػػاء , فػػال يصػػػدر األحكػػاـ يف الػػربد الشػػديد ؛ ألف الػػػربد ف تُ أحيػػب  (9

 , ودينع حضور قلبو فيميل عن احلق . هالشديد قد يشغلو ويشوش فكر 
لشػػديد , ومل دينػػع مػػن تنفيػػذىا مػػانع , والػػربد ا ثبتػػتيلػػـز القاضػػي تنفيػػذ العقوبػػات الشػػرعية علػػى الفػػور إذا  (12

 ف العقوبات زواجر وليست مهلكات .وانع اليت تؤثر يف تأجيل العقوبة يف اجللد والقطع ألادلحد أ
 ثانيًا : التوصيات :

 -بناءا على النتائج السابقة الذكر فإف الباحث يوصي باآليت :
دلسػػلموف حبػػاا ىػػذا الػػدين ويسػػره ورفػػع احلػػرج عػػن النػػاس وادلشػػقة حػػىت يػػزداد ا حةضػػرورة توعيػػة ادلسػػلمُت بسػػما (1

 لدينهم ودتسكاا بو .
يف بطػػوف  منثػػورةلكنهػػا ؛ حكػػاـ الشػػرعية عديػػدة ؛ وقػػد اىػػتم هبػػا الفقهػػاء َت األغيػػادلػػؤثرات الػػيت تعمػػل علػػى ت (0

وبيػػاف الػػراجح منهػػا , لػػيعم النفػػع هبػػا , دلػػة فيهػػا األ ةمطػػوال م ؛ وىػػي حباجػػة إىل رتعهػػا ودراسػػتها , ومناقشػػ
 منها. الشديد إال واحد  وتكتمل الفائدة , وما الربد 

ذ بػػالرخص الشػػرعية , فعليػػو التحػػري بالضػػوابط الشػػرعية ذلػػا , وخاصػػة فيمػػا يتعلػػق بالعبػػادات ؛ خػػمػػن أراد األ (3
 . -واهلل ادلوفق  – جيانب الصواب زلتجاا بعمـو الرخص الشرعية حىت ال
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 ىوامش البحث : 
                                                   

 ( .0/80( لساف العرب )1)
 ( .0/80( لساف العرب )0)
 (.4/6( ادلصدر السابق )3)
 ( .03( التعريفات )ص :4)
 (4/424( معجم مقاييس اللغة )5)
 ( 87( التعريفات )ص :6)
 (1/192( ادلعجم الوسيط )7)
 (103( التعريفات )ص : 8)
 (. 13/500لساف العرب  ) ( ,  014( انظر : التعريفات ) ص:9)
 (. 4/332( لساف العرب ) 12)
 (. 0/147( طرح التثريب ) 11)
 ( . 845( , السيل اجلرار )ص : 4/403( نيل األوطار )10)
 (.1/04شرؼ ادلسالك احلاشية )أ( إرشاد السالك إىل 13)
 .( 6( سورة ادلائدة ) آية :14)
 (. 6( سورة ادلائدة ) آية : 15)
 ( .1/365( , عوف ادلعبود ) 305- 1/304( نيل األوطار )16)
 (.1/15( تشنيف األمساع )17)
 (.0/06( األوسط )18)
 .(1/305( , نيل األوطار )0/06( , األوسط )1/163( انظر :ادلغٍت )19)
 ( .1/163( , ادلغٍت )1/365( عوف ادلعبود )02)
 ( ادلصادر نفسها .01)
 ( .1/48( بداية اجملتهد )00)
 ( .09:  ( سورة النساء ) آية03)
 ( .195( سورة البقرة )آية :04)
 (.78سورة احلج )آية : ( 05)
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 ( .1/364, انظر عوف ادلعبود ) ذات السالسل : ىي بلدة وراء وادي القر  بينها وبُت ادلدينة عشرة أياـ ( 06)
 ( .09( سورة النساء )آية :07)
 ( .334م )( برق1/90ا دوود ؛ باب إذا خاؼ اجلنب الربد أيتيمم ؟ )أ( سنن 08)
 ( .1/163( ادلغٍت )09)
 ( .1/365( , وينظر أيضاا عوف ادلعبود )1/304( نيل األوطار )32)
 (.6( سورة ادلائدة )آية : 31)
 ( .1/163( انظر : ادلغٍت )30)
( , بدايػػػة اجملتهػػػد 1/08( , الكػػػايف البػػػن عبػػػد الػػػرب )0/42( , البحػػػر الرائػػػق )1/36( انظػػػر : حتفػػػة ادللػػػوؾ )33)

( , رلمػوع  1/435( , شرح العمدة )1/163( , ادلغٍت )1/071( , احلاوي الكبَت)1/01تنبيو)( , ال1/48)
 ( .305 – 1/304( , نيل األوطار )0/442الفتاو  )

( 1/163( ,ادلغػػٍت )1/48( , بدايػة اجملتهػد )1/08( , الكػايف البػن عبػد الػرب )1/36( انظػر : حتفػة ادللػوؾ )34)
 ( .0/07, األوسط )

 ( .1/162( , البحر الرائق )1/071( , احلاوي الكبَت )1/01التنبيو )( انظر : 35)
 ( .6( سورة ادلائدة )آية : 36)
 ( .1/071( احلاوي الكبَت )37)
 ( .10/153( انظر : لساف العرب )38)
( , 18/549( , البيػػاف والتحصػػيل )1/066( , مواىػػب اجلليػػل )1/611( انظػػر : الكػػايف البػػن عبػػد الػػرب )39)

( , البحػػر الرائػػق 1/437( , كشػػاؼ القنػػاع )1/063( , ادلغػػٍت )1/361( , مغػػٍت احملتػػاج )0/024اجملمػػوع )
(4/013. ) 
 ( .4211( برقم )4/39) –كتاب احلم اـ –( سنن أا داوود 42)
 ( .3752( برقم )0/1034)–باب دخوؿ احلم اـ  –( أخرجو هبذا اللفق ابن ماجو يف السنن 41)
 ( .5/058( , احمليط الربىاين )10/361( انظر : ادلبسوط )40)
 ( .357( انظر : األشباه والنظائر ) ص:43)
 (0/158( انظر : نيل األوطار )44)
( احلاشػػػية حتقيػػػق رلموعػػػػة 41/466( , وينظػػػر مسػػػند اإلمػػػاـ أزتػػػػد بػػػن حنبػػػل )0/158( ادلصػػػدر السػػػابق )45)

 شعيب األرناووط .
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 (1/611رب)( , الكايف البن عبد ال089( القوانُت الفقهية)ص:46)
 ( .88شباه والنظائر )ص :األ ( انظر :47)
 ( . 0491برقم ) –( 0/124باب الكشف عن اجلبهة يف السجود ) –( سنن البيهقي الكرب  48)
( و قػػاؿ عنػػو 0491بػػرقم ) –( 0/124بػػاب الكشػػف عػػن اجلبهػػة يف السػػجود ) –( سػػنن البيهقػػي الكػػرب  49)

عػػػن النػػػ  صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم مػػػن السػػػجود علػػػى كػػػور  رويمرسػػػل . , قػػػاؿ الشػػػيخ : وأمػػػا مػػػا البيهقػػػي أنػػػو 
يف ذلػك قػوؿ احلسػن البصػري حكايػة عػن أصػحاب النػ   فال يثبت شػئ مػن ذلػك , وأصػح مػا رويالعمامة ؛ 

 (.0/124صلى اهلل عليو وسلم .)
 ( .3/178( , األوسط )1/589( , ادلغٍت )1/117( انظر : بداية اجملتهد )52)
 ( .4/61( , رد احملتار )1/446نائع )بدائع الص ( انظر :51)
 (.1/589( ,ادلغٍت )3/400( انظر : اجملموع )50)
( بػػػرقم 0/124بػػػاب الكشػػػف عػػػن اجلبهػػػة يف السػػػجود ) –( أخرجػػػو هبػػػذا اللفػػػق البيهقػػػي يف السػػػنن الكػػػرب  53)

(0489. ) 
وسػلم يصػلي باذلػاجرة باب وقت الظهر عند الزواؿ وقاؿ جابر كاف الن  صلى اهلل عليػو  –( صحيح البخاري 54)

 ( .517برقم )  –( 1/021)
( وأصػػلو يف الصػػحيحُت , 0762( بػػرقم )1/323( ىػػو هبػػذا اللفػػق يف مسػػند اإلمػػاـ أزتػػد عػػن ابػػن عبػػاس )55)

( ؛ 1/142وادلتوشح : ىو الػذي خيػالف بػُت طػريف ثوبػو علػى عاتقيػو علػى منكبػو . انظػر : صػحيح البخػاري )
 ( .1/321وينظر سلتار الصحاح )

 ( .0/064( انظر : اجلامع ألحكاـ الصالة )56)
 ( .123( سورة النساء ) آية : 57)
 ( .524برقم ) –( 197/  1) -باب فضل الصالة لوقتها -( صحيح البخاري58)
 ( .5/042( , نيل األوطار )1/58(, حتفة ادللوؾ )3/1( , البحر الرائق )1/439( انظر : ادلبسوط )59)
- 1/144(, بدايػػػة اجملتهػػػد  )1/368( , الشػػػرح الكبػػػَت للػػػدردير)1/35الػػػرب )( انظػػػر : الكػػػايف البػػػن عبػػػد 62)

( , 0/112(, ادلبػػػدع شػػػرح ادلقنػػػع )169-1/168( , فتػػػاو  السػػػبكي )1/144( ,  روضػػػة الطػػػالبُت )145
 ( وغَتىا.5/041( , نيل األوطار )0/059شرح منتهى اإلرادات )

 ( .725( برقم )1/492)باب اجلمع بُت الصالتُت يف احلضر –( صحيح مسلم 61)
 ( .725( برقم )1/492باب اجلمع بُت الصالتُت يف احلضر )–( صحيح مسلم 60)
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 ( .1/441( , ادلبسوط )3/3( انظر: البحر الرائق )63)
 ( .1/144( , روضة الطالبُت )1/368( انظر: الشرح الكبَت للدردير )64)
 ( .0/435األوسط ) ( ,1/145( , بداية اجملتهد )0/011( انظر: االستذكار )65)
( , الكػػػػايف يف فقػػػػو ابػػػػن حنبػػػػل  0/059( , شػػػػرح منتهػػػػى اإلرادات )0/112( انظػػػػر: ادلبػػػػدع شػػػػرح ادلقنػػػػع  )66)

 ( .1/420( , حاشية الروض ادلربع )1/135( , احملرر يف الفقو )137( , منار السبيل )ص :1/311)
 ( .393-4/390( انظر: الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع  )67)
 ( .0/059( , شرح منهى اإلرادات )0/423انظر: حاشية الروض ادلربع  ) (68)
 ( .0/423( انظر: حاشية الروض ادلربع  )69)
 ( .423/ 0( ادلصدر نفسو )72)
( , التػػػاج واإلكليػػػل 1/136( , بدايػػػة اجملتهػػػد )1/130( , تبيػػػُت احلقػػػائق )1/515( انظػػػر : الػػػدر ادلختػػػار )71)

 ( .1/93( , ادلهذب )1/077( , األـ )0/395( , مواىب اجلليل )0/117)
( , 0/055( , حاشػػػػية الػػػػروض ادلربػػػػع )0/149نصػػػػاؼ )( , اإل0/0رح الكبػػػػَت البػػػػن قدامػػػػة )( انظػػػػر : الشػػػػ70)

 ( .4/188احمللى )
 ( .1/119( بداية اجملتهد )73)
 ( .42رتاع البن ادلنذر )ص : ( انظر : اإل74)
 ( .1/172( انظر : سلتصر االنصاؼ )75)
( وأصػلو 157( بػرقم )1/73) -بػاب النػداء يف السػفر وعلػى غػَت وضػوء  –هبػذا اللفػق يف موطػأ مالػك ( ىو 76)

يف البخاري باب األذاف للمسافر إذا كانوا رتاعة ... وقوؿ ادلؤذف الصالة يف الرحاؿ يف الليلة البػاردة أو ادلطػَتة 
 ( .626( برقم )1/007)
( , 345-1/344( , روضػػػػة الطػػػػالبُت )1/345القػػػػدير ) ( , شػػػػرح فػػػػتح1/367( انظػػػػر : البحػػػػر الرائػػػػق )77)

-0/074(, التػػاج واإلكليػػل )326-1/323( ,ادلنهػػاج القػػو  شػػرح ادلقدمػػة احلضػػرمية )76-4/75اجملمػوع )
 ( .4/10( , كشاؼ القناع )1/096( ,ادلغٍت )3/08( , الفروع )075

 ( .4/390( انظر : الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع )78)
 ( .4/393: ادلصدر نفسو )( انظر 79)
 ( .3/078( انظر : الشرح الكبَت )82)
 (  .1468( برقم )0/559) –باب ماال يلبس احملـر من الثياب  –( صحيح البخاري 81)
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 (  .3/078( , وينظر الشرح الكبَت )0/061( انظر : التمهيد )80)
 (   .78( سيق خترجيو يف احلاشية رقم )83)
 (   .1026برقم ) –( 1/405) –كفن يف ثوبُت باب ال -( صحيح البخاري 84)
 ( .3/328( انظر : ادلغٍت )85)
(, 4/37( , التػػػػاج واإلكليػػػػل )3/550( , ادلدونػػػػة )3/132( , درر احلكػػػػاـ )0/084( انظػػػػر : ادلبسػػػػوط )86)

( , الشػػػػػػػػػػرح 3/328(, ادلغػػػػػػػػػػٍت )7/349( , اجملمػػػػػػػػػػوع )1/310( , كفايػػػػػػػػػػة األخيػػػػػػػػػػار )3/088الػػػػػػػػػػذخَتة )
( , سػػػػػبل السػػػػػالـ 0/175( , السػػػػػيل اجلػػػػػرار )06/023, رلمػػػػػوع الفتػػػػػاوي البػػػػػن تيميػػػػػة )( 3/078الكبػػػػػَت)

(3/440. ) 
 (  .1/386( انظر : فقو العبادات على ادلذىب ادلالكي )87)
 (  .132/ 3( , درر احلكاـ )0/084( انظر : ادلبسوط )88)
 (  .033( سورة البقرة ) آية : 89)
 (   .1/084( تفسَت ابن كثَت )92)
 (   .3/160فسَت القرط  )( ت91)
 (   .033( سورة البقرة )آية : 90)
 ( .1/045( تفسَت الشوكاين )93)
(, اجملمػػػػػوع  5/37(, األـ )1/403(, بدايػػػػػة اجملتهػػػػػد )0/427( , ادلدونػػػػػة )4/6( انظػػػػػر : بػػػػػدائع الصػػػػػنائع )94)

(, السػػػػيل 3/015( ,سػػػػبل السػػػػالـ )12/17( , احمللػػػػى )3/341(, الكػػػػايف يف فقػػػػو اإلمػػػػاـ أزتػػػػد )8/010)
 (.0/466اجلرار )

 ( .033( سورة البقرة )آية : 95)
 ( .3/177( انظر : احمليط الربىاين )96)
 (.033( سورة البقرة )آية : 97)
 (.14( سورة لقماف ) آية : 98)
 (.15( سورة األحقاؼ ) آية: 99)
( بػػػرقم 7/460) –بػػػاحلولُت  –أي الرضػػػاع  –بػػػاب مػػػا جػػػاء يف حتديػػػد ذلػػػك  –( سػػػنن البيهقػػػي الكػػػرب  122)

 ( . و الصحيح أنو موقوؼ عن ابن عباس , و قيل عن ابن مسعود .15444)
 (.4/6( بدائع الصنائع )121)
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( , 0524( بػػرقم )0/936نسػػاب والرضػػاع ادلسػػتفيض ... )بػػاب الشػػهادة علػػى األ –( صػػحيح البخػػاري 120)
 ( .1455( رقم )0/1278صحيح مسلم باب الرضاعة من اجملاعة )

 ( .033ة ) آية :( سورة البقر 123)
 ( بتصرؼ .08-0/07تهد )( بداية اجمل124)
 –( , مسػػلم 6739( بػػرقم )6/0616)-بػػاب ىػػل يقضػػي القاضػػي أو يفػػيت و ىػػو غضػػباف  –( البخػػاري 125)

 ( .1717( برقم )3/1340) –القاضي و ىو غضباف  باب كراىة قضاء
 . (12/99( انظر : ادلغٍت )126)
( , بدايػػػػة 3/422( , فقػػػو السػػػػنة )1/417( , الفقػػػػو ادليسػػػػر )8/126( انظػػػر : الفقػػػػو اإلسػػػػالمي وأدلتػػػو )127)

 ( .0/474اجملتهد )
( , 1/497( , الكػػػايف البػػػن عبػػػد الػػػرب )13/164( , درر احلكػػػاـ )7/031( انظػػػر : شػػػرح فػػػتح القػػػدير )128)

( , زاد ادلسػػػتقنع 11/395( , ادلغػػػٍت )0/390( , ادلهػػػذب )1/050( , التنبيػػػو )11/32التػػػاج و اإلكليػػػل )
(1/036. ) 
 ( .3/422( انظر : فقو السنة )129)
 ( .315( انظر : ادلقاصد الشرعية للعقوبات يف اإلسالـ )ص:112)
( , ادلدونػػػػػػػة 5/045( , شػػػػػػػرح فػػػػػػػتح القػػػػػػػدير )9/185( , ادلبسػػػػػػػوط )0/308( انظػػػػػػػر : بدايػػػػػػػة اجملتهػػػػػػػد )111)

 ( .13/013( , احلاوي الكبَت )6/7( , األـ )037( , القوانُت الفقهية )ص: 4/094)
 ( .14( سورة ادللك )آية:110)

 أىم المصادر والمراجع :
 القرآف الكر  . (1
( 1ط ) -بػَتوت  -دار الكتػب العلميػة  -ابن عبد الػرب القػرط   -االستذكار اجلامع دلذاىب فقهاء األمصار  (0

 ـ .0222
حتقيػػػق عػػػادؿ  - ادلكتبػػػة التوفيقيػػػة -ابػػػن صلػػػيم احلنفػػػي  -أا حنيفػػػو النعمػػػاف  -األشػػػباه والنظػػػائر علػػػى مػػػذىب (3

 ط)بدوف( .-سعيد 
دار  -بػػو احلسػػن ادلػػػرداوي أ -اإلنصػػاؼ يف معرفػػة الػػراجح مػػن اخلػػػالؼ علػػى مػػذىب اإلمػػاـ أزتػػد بػػػن حنبػػل  (4

 ىػ . 1419 -( 1ط ) -بَتوت  -إحياء الًتاث 
 ـ .0224 -( 1ط ) -دار ادلسلم للنشر والتوزيع  -ابن ادلنذر النيسابوري  -اإلرتاع  (5
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 ىػ .1393 –( 0ط ) -بَتوت  -دار ادلعرفة  -ريس الشافعي زلمد بن إد -األـ  (6
ـ 1985 -( 1ط) -الريػاض  -دار طيبػة  -ابن ادلنذر النسيابوري  -األوسط يف السنن واإلرتاع واالختالؼ  (7

. 
 ط)بدوف( . -بَتوت  -دار ادلعرفة  –ابن صليم ادلصري احلنفي  -البحر الرائق شرح كنز الدقائق  (8
 -بػػػػَتوت  -دار الغػػػرب اإلسػػػالمي  -ابػػػن رشػػػد القػػػػرط   -شػػػرح والتوجيػػػػة والتعليػػػل .. البيػػػاف والتحصػػػيل وال (9

 ـ .1988 -( 0ط)
 ىػ .1398 –( 1ط ) -بَتوت  -دار الفكر  -أبو عبد اهلل العبدري  -التاج واإلكليل دلختصر خليل  (12
 ىػ .1425 -( 1ط) -بَتوت  -دار الكتاب العرا  -علي بن زلمد اجلرجاين  -التعريفات  (11
 ىػ .1387 -ادلغرب  -وزارة األوقاؼ اإلسالمية  -ابن عبد الرب  -التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد  (10
 ىػ .1423 -ط)بدوف(  -بَتوت  -عامل الكتب  -أبو إسحاؽ الشَتازي  -التنبيو يف الفقو الشافعي  (13
 -( 3ط ) -بػػَتوت  -اليمامػػة  -دار ابػػن كثػػَت  -زلمػػد بػػن إمساعيػػل البخػػاري  -اجلػػامع الصػػحيح ادلختصػػر  (14

 ـ1987
 اإلصدار الثالث . –ادلوسوعة الشاملة  -( 0ط ) -زلمود عبد اللطيف عويضة  -اجلامع ألحكاـ الصالة  (15
 ط )بدوف( . -القاىرة  -دار الشعب  -أبو عبد اهلل القرط   -اجلامع ألحكاـ القرآف  (16
ط)بػدوف (  -بػَتوت  -دار الفكػر  -مد ادلػاوردي علي بن زل -احلاوي الكبَت يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي  (17

. 
 ـ . 1994 -بَتوت  -دار الغرب  -شهاب الدين القرايف  -الذخَتة  (18
ط  -بػػَتوت  -دار الكتػػب العلميػػة  -زلمػػد بػػن علػػي الشػػوكاين  -السػػيل اجلػػرار ادلتػػدفق علػػى حػػدائق األزىػػار  (19

 ىػ .1425 -( 1)
 ط )بدوف (. -بَتوت  -فكر دار ال -ابن قدامة ادلقدسي  -الشرح الكبَت  (02
 ط )بدوف(. -بَتوت  -دار الفكر  -أبو الربكات الدردير  -الشرح الكبَت  (01
 ىػ .1408( 1ط ) -الرياض  -دار ابن اجلوزي  -ابن عثيمُت  -الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع  (00
 ـ .0223 -( 1ط ) -مؤسسة الرسالة  -ابن مفلح  -الفروع  (03
 ( .4ط ) -دمشق  -دار الفكر  -بو الزحيلي وى -الفقو اإلسالمي وأدلتو  (04
 -ط )بػػػدوف(  -رلمػػع ادللػػك فهػػد للطباعػػة  -رلموعػػة مػػن ادلػػؤلفُت  -الفقػػو ادليسػػر يف ضػػوء الكتػػاب والسػػنة  (05

 ىػ .1404
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 االصدار الثالث ( . -)ادلوسوعة الشاملة  -ابن جزي الكل   -القوانُت الفقهية  (06
 بَتوت. -ادلكتب اإلسالمي  -ابن قدامة ادلقدسي  -ل الكايف يف فقو اإلماـ ادلبجل أزتد بن حنب (07
 ىػ .1427 -( 1ط) -بَتوت-دار الكتب العلمية  -ابن عبدالرب القرط   -ىل ادلدينة الكايف يف فقو أ (08
 ـ.0223 -( 1ط ) -الرياض  -دار عامل الكتب  -برىاف الدين ابن مفلح  -ادلبدع شرح ادلقنع  (09
 ط)بدوف( . -بَتوت  -ار ادلعرفة د -مشس الدين السرخسي  -ادلبسوط  (32
 اإلصدار الثالث . –)ادلوسوعة الشاملة(  -زلي الدين النووي  -اجملموع شرح ادلهذب  (31
 -مكتبػػػة ادلعػػػارؼ  -رلػػػد الػػػدين أبػػػو الربكػػػات احلػػػراين  -احملػػػرر يف الفقػػػو علػػػى مػػػذىب اإلمػػػاـ أزتػػػد بػػػن حنبػػػل  (30

 ـ .1984( 0الرياض ط )
 ط )بدوف( . -بَتوت  -اآلفاؽ اجلديدة دار  -ابن حـز الظاىري  -احمللى  (33
 ط)بدوف( . -بَتوت  -دار إحياء الًتاث  -ابن مازه  -احمليط الربىاين  (34
 بَتوت . -دار صادر  -مالك بن أنس  -ادلدونة الكرب   (35
 ط)بدوف( . -دار الدعوة  -رلموعة من ادلؤلفُت  -ادلعجم الوسيط  (36
 -(1ط) -بػػػػَتوت -دار الفكػػػػر  -ابػػػػن قدامػػػػة ادلقدسػػػػي  -ادلغػػػػٍت يف فقػػػػو اإلمػػػػاـ أزتػػػػد بػػػػن حنبػػػػل الشػػػػيباين  (37

 ىػ .1425
 -( 1ط) -القػػػػاىرة  -دار النهضػػػػة العربيػػػػة  –حسػػػػُت اجلنػػػػدري  -ادلقاصػػػػد الشػػػػرعية للعقوبػػػػات يف اإلسػػػػالـ  (38

 ـ .0225
 اإلصدار الثالث . –)ادلوسوعة الشاملة(  -ابن حجر اذليتمي  -ادلنهاج القو  شرح ادلقدمة احلضرمية  (39
 ط )بدوف(. -بَتوت  -دار الفكر  -أبو إسحاؽ الشَتازي  - فقو اإلماـ الشافعي ادلهذب يف (42
 صدار الثالث .)ادلوسوعة الشاملة( اإل -ادلالكي عبدالرزتن البغدادي  -إرشاد السالك إىل أشرؼ ادلسالك  (41
 ط)بدوف( . -بَتوت  -دار الفكر  -ابن رشد القرط   -بداية اجملتهد ولاية ادلقتصد  (40
ط )بػػػدوف(  -بػػػَتوت  -دار الكتػػػاب العػػػرا  -عػػػالء الػػػدين الكاسػػػاين  -الصػػػنائع يف ترتيػػػب الشػػػرائع بػػػدائع  (43

 ـ .1980
 ىػ .1313 -( 1ط ) -القاىرة  -مطبعة بوالؽ  -فخر الدين الزيلعي  -تبيُت احلقائق  (44
 -مية  بػَتوت دار البشػائر اإلسػال -زلمػد بػن أا بكػر الػرازي  -حتفة ادللوؾ يف فقػو مػذىب اإلمػاـ أا حنيفػة  (45

 ىػ .1417 -ط)بدوف(
 اإلصدار الثالث . -ادلوسوعة الشاملة  -وليد بن راشد السعيداف  -تشنيف األمساع ببعض مسائل اإلرتاع  (46
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 ىػ .1421ط )بدوف( -بَتوت  -دار الفكر  -أبو الفداء ابن كثَت الدمشقي  -تفسَت القرآف العظيم  (47
( 1ط ) -بػػَتوت  -دار الفكػػر  -د الػرزتن بػػن زلمػػد العاصػػمي عبػػ -حاشػية الػػروض ادلربػػع شػػرح زاد ادلسػػتقنع  (48

 ـ .1397 -
 ـ .0222ط )بدوف(   -بَتوت  -دار الفكر للطباعة  -ابن عابدين  -حاشية رد احملتار على الدر ادلختار  (49
 ط )بدوف ( . -بَتوت  -دار الكتب العلمية  -علي حيدر  -درر احلكاـ يف شرح رللة األحكاـ  (52
 ط )بدوف( . -بَتوت  -ادلكتب اإلسالمي  -زلي الدين النووي  -وعمدة ادلفتيُت روضة الطالبُت  (51
 -دار إحيػػاء الػًتاث العػػرا  -زلمػد بػػن إمساعيػل الصػنعاين  -سػبل السػالـ شػػرح بلػوغ ادلػػراـ مػن أدلػة األحكػػاـ  (50

 ىػ . 1379 -( 4ط ) -بَتوت 
 دوف( .ط)ب -بَتوت   -دار الفكر  -ابن ماجو القزويٍت  -سنن ابن ماجو  (53
 ـ .1994 -مكة ادلكرمة  -دار الباز  -سنن البيهقي  (54
 ط)بدوف( . -بَتوت  -دار الفكر  -أبو داوود السجستاين  -سنن أا داوود  (55
 ىػ .1413 -( 1ط) -الرياض  -دار العبيكاف  -بو العباس بن تيمية احلراين أ -شرح العمدة يف الفقو  (56
 ط )بدوف( . -بَتوت  -الفكر دار  -ابن اذلماـ احلنفي  -شرح فتح القدير  (57
 ـ .1996 -( 0ط ) -بَتوت  -عامل الكتب  -منصور بن يونس البهويت  -شرح منتهى اإلرادات  (58
 ط )بدوف( . -بَتوت  -دار إحياء الًتاث العرا  -مسلم بن احلجاج  -صحيح مسلم  (59
 ـ .0222 -( 1ط) -ت بَتو  -دار الكتب العلمية  -أبو الفضل العراقي  -طرح التثريب يف شرح التقريب  (62
ـ 1968 -( 0ط) -ادلدينػة ادلنػورة  -ادلكتبػة السػلفية  -ابن القيم اجلوزيػة  -عوف ادلعبود شرح سنن أا داوود  (61

. 
 ط )بدوف(. -بَتوت  -دار ادلعرفة  -تقي الدين السبكي  -فتاو  السبكي  (60
بػَتوت  -دار الفكػر  -علػي الشػوكاين زلمػد بػن  -فتح القدير اجلامع بُت فٍت الرواية والدراية من علم التفسػَت  (63

. 
 ـ .1998 -( 0ط ) -بَتوت  -دار الفكر  -سيد سابق  -فقو السنة  (64
 اإلصدار الثالث . –ادلوسوعة الشاملة -(5ط ) - احلاج و درية العطية -ب الشافعي فقو العبادات على ادلذى (65
 ىػ .1420-ط)بدوف( -بَتوت  -ر دار الفك -منصور بن يونس البهويت  -كشاؼ القناع عن منت اإلقناع  (66
 ـ .1994 -دمشق  -دار اخلَت  -تقي الدين احلصيٍت  -كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار  (67
 بدوف . -( 1ط) -بَتوت  -دار صادر  -ابن منظور اإلفريقي  -لساف العرب  (68
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 ـ .0225 -( 3ط) -مصر  -ادلنصورة  -دار الوفاء  -بو العباس بن تيمية احلراين أ -رلموع الفتاو   (69
 ـ .1995 -( 1ط ) -بَتوت  -مكتبة لبناف  -زلمد بن أا بكر الرازي  -سلتار الصحاح  (72
 بدوف . -( 1ط ) -مطابع الرياض  -زلمد بن عبد الوىاب  -نصاؼ والشرح الكبَت سلتصر اإل (71
 -سػػة قرطبػػو مؤس -طؤ حتقيػػق رلموعػػة شػػعيب األرنػػاو  -اين ابػػو عبػػداهلل الشػػيب -مسػػند اإلمػػاـ أزتػػد بػػن حنبػػل  (70

 ط)بدوف( . -القاىرة 
 ـ .1999 -( 0ط) -بَتوت  -دار اجليل  -ابن فارس  -معجم مقاييس اللغة  (73
 ط)بدوف( . -بَتوت  -دار الفكر  -اخلطيب الشربيٍت  -مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج  (74
 ـ.1989 -( 7ط ) -بَتوت  -ادلكتب اإلسالمي  -ابن ضوياف  -منار السبيل يف شرح الدليل  (75
 ىػ .1398 -ط)بدوف(  -بَتوت  -دار الفكر  -أبو عبداهلل ادلغرا  -مواىب اجلليل لشرح سلتصر خليل  (76
 مصر . -دار إحياء الًتاث العرا  -موطأ اإلماـ مالك بن أنس  (77
 -ط)بػػػػدوف(  -بػػػَتوت  -دار اجليػػػل  -زلمػػػد بػػػن علػػػػي الشػػػوكاين  -خبػػػار نيػػػل األوطػػػار .. شػػػرح منتقػػػػى األ (78

 ـ .1973
 


