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ABSTRACT 

The researcher clarified the meaning and indication of proscription in the 

commentary of Ibn Majah in his book named Al-Sunan. As known by learners of 

Usul Alfiqh, the expression of proscription (nahi) is a general concept which can 

possibly mean prohibition or abhorrence. In the commentary of Sunan Ibn Majah, 

the word nahi came in a general sense where the researcher tackled the expressions 

of prohibition in a single section and he cited examples from the prophetic Traditions 

to indicate the prohibition of certain items. The prophetic Traditions which indicate 

the expressions of nahi which denote prohibition is the focus of the researcher’s 

study. 

The second section involves the expression of nahi which indicates abhorrence. After 

studying the meaning of that word and supporting that with examples from the 

prophetic traditions. The researcher mentioned the opinions of the jursits regarding 

the studied issue whether it means prohibition or abhorrence. He confined his 

research to the well-known Four Fiqh Schools of Islamic Law. He cited their 

evidences for each opinion. From this, the reseacher decided the meaning of Nahi in 

the commentary of Ibn Majah on his books’ chapters.          

Key Words: proscription, prohibition, abhorrence                                    
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 ملخص ال

يف كتابه  -ه اهلرمح-ترمج  ابن ماجه يتةلخص هذا البحث يف عمل الباحث عةلى توضيح معىن أو دالل  النهي الوارد يف
السنن، وذلك ألنه وكما هو معروف لدي طةلب  أصول الفقه أن لفظ النهي عام حيتمل التحرمي وحيتمل الكراه  ، وقد 

بحث عاما،فوضع الباحث صيغ النهي اليت تدل عةلى التحرمي يف م-رمحه اهل-ورد لفظ النهي يف تراجم سنن ابن ماجه
كل صيغ  أمثةل  من األحاديث النبوي  يف أحد األبواب املرتمج  بةلفظ النهي عن كذا، حيث تشمل   مستقل وأدرج حتت

ملبحث مث يأيت املبحث الثاين عةلى نفس سياق ا  هذه األحاديث صيغ  النهي الدال  عةلى التحرمي حمل دراس  الباحث.
ث اليت الصيغ  وإحلاقها بأمثةل  من األحادي وبعد دراس  ملعىن األول مع تضمنه لصيغ الكراه  بدال من صيغ التحرمي.

حوت هذه الصيغ ، يقوم الباحث بذكر ألرآء الفقهاء يف املسأل  املدروس  هل محةلها الفقهاء عةلى التحرمي أم عةلى الكراه  
 من مث  مع اقتصار الباحث عةلى املذاهب الفقهي  األربع  املشهورة، وذكر أدلتها بشكل واضح وخمتصر قدر اإلمكان.

خالل أراء الفقهاء وأراء عةلماء أصول الفقه يف الصيغ  الواردة يف احلديث يتمكن الباحث من معرف  مراد العموم من 
 لبعض تراجم أبواب كتبه-رمحه اهل-" الوارد يف ترمج  ابن ماجهيلفظ "النه

 الكلمات الداللية:النهي،التحريم،الكراهة.
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 المقدمة
ه بنوره، ورتب َأْحَكام اْلُوُجود قبل ظُُهوره، َوأْظهر حبححْكَمتحهح اْلُفُروع من اأْلُُصول، وأوضح بكتاب ُسْبَحاَن من نور اْلعقل

َع ، اْلَمْعُقول َواْلَمن ُْقول، فسر مبحكمه َما تشابه عةلى اأْلَنَام، ونفع بحظَاهحرحهح اْْلَاص َواْلَعام، َمْفُهومه َمْنطُوق أسفار جَ  امح
َ َجَوامحع بارَة المع ، َوَبني جممةله الرَُّسول اأْلمني، صةلى اهل َعةَلْيهح َوسةلم َوآله َوَصحبه َأمْجَعحنَي، َنِبح أُو وإشارته من سوق اْلع يتح

ْنُه اْلعةلم كل من عةلم، أْخربت اأْلَنْبحَياء َعن َأْوَصاف َحقحيَقته، وأمجعت اْلُعُقول عةلى اْستحْحَسان َشرحيَعت ، هاْلَكةلم، فقبس مح
 اأْلَْعَصار حسن خصاله، فيا قبح من فخفاه صدق مقاله، عز  اْلقَيا  َعن وص  َكَماله، صةلى اهل َعةَلْيهح َوسةلم تَ َواتر يفح 
 ، وبعد: َوآله
يف جمةلدات -صةلى اهل عةليه وسةلم-قد لقيت السن  النبوي  عناي  كبرية من العةلماء فمنهم من مجع حديث رسول اهل 

وضوع وهم عةلماء احلديث  الذين مجعوا احلديث وصنفوه يف كتب من أشهرها ما وبني الصحيح منها والضعي  أو امل
يعرف بالكتب الست  وهي صحيح البخاري، وصحيح مسةلم وسنن أبو داوود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه و سنن 

ان يدل عةلى و الرتمذي، وقد اتبعوا طرقا خمتةلف  يف ترتيب األحاديث من حيث موضوعاهتا وكذلك الرتمج  لكل باب بعن
 األحاديث املندرج  حتته.

م يف كتابه وجد الباحث العديد من الرتاج -رمحه اهل-ومن خالل اطالع الباحث عةلى تراجم سنن اإلمام ابن ماجه   
اليت حتمل طابع معرف  عظيم  لقواعد أصول الفقه وأسسه، فبينت ترامجه آرائه األصولي  يف التخصيص أو القيا  أو 

ث م هلا اإلمام ابن ماجه بةلفظ النهي وقام الباحث بدراس  األحاديدالل  األلفاظ، فزمع الباحث مجيع األبواب اليت ترج
 املوجودة حتتها واستقراء الصيغ الدال  عةلى التحرمي أو الكراه ، ملعرف  حقيق  النهي يف تراجم األبواب.

 اإلشكالية:
من خالل النظر يف تراجم ابن ماجه رمحه اهل، ان دالل  النهي عند االصوليني تشمل التحرمي اذا مل توجد قرين  تصرفها 

 دالل  النهي عندهم اما لةلتحرمي او الكراه  ، وبالنظر يف تراجم أبواب سنن ابن ماجه رمحه اهل، وجد ذا  إاىل الكراه  
عاما  فأراد الباحث الوصول ملدلول هذا النهي، هل هو لةلتحرمي أم  فظ النهييطةلق ل -رمحه اهل-اباحث أن ابن ماجه

 لةلكراه ، وتنبثق من هذه اإلشكالي  ثالث أسئةل :
 ما معىن التحرمي والكراه  عند األصوليني؟-1
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 أراد بهو  التحرمي، أو أطةلق فيها لفظ النهي ماهي املواضع اليت أطةلق فيها االمام ابن ماجه لفظ النهي وأراد به -2

 ؟الكراه 
 صوليني يف دالل  لفظ النهي عنده؟لأل-رمحه اهل-مام ابن ماجهمامدى موافق  اإل -3

 األهداف:
 توضيح معىن التحرمي والكراه  عند األصوليني.-1
 .الكراه أراد به ، أو أطةلق فيها لفظ النهي و التحرمي املواضع اليت أطةلق فيها االمام ابن ماجه لفظ النهي وأراد بهبيان -2
 .صوليني يف دالل  لفظ النهي عندهلأل-رمحه اهل-مام ابن ماجهمدى موافق  اإلبيان -3

 أهمية البحث:
تكمن أمهي  حبثي املتواضع يف خدم  كتاب من كتب السن  املطهرة، بإظهار الرأي األصويل لصاحب الكتاب وهو اإلمام 

ن إطالق املستفادة من ترمجته ألبواب كتبه بةلفظ النهي وماذا أراد م، وفيه أبني الناحي  األصولي  -رمحه اهل-ابن ماجه
 هذا الةلفظ

 :منهج البحث
 لقد اعتمدت يف منهزي  البحث عةلى منهزني رئيسني:

حصرها ضمن أبواهبا لفظ النهي، و -رمحه اهل-وذلك بتتبع الرتاجم اليت ذكر فيها ابن ماجهالمنهج االستقرائي: : األول
 بها.توك

، وهو حتةليل صيغ النهي الواردة يف األحاديث املدرج  حتت الرتاجم املرتجم هلا بةلفظ النهي المنهج التحليلي:: الثاني
 .وبيان رأي األصوليني يف هذه الصيغ  من حيث مدلوهلا عةلى التحرمي أم عةلى الكراه 

 حدود البحث:
سمى سسنن ابن رمحه اهل بةلفظ النهي يف كتابه املتتمثل حدود البحث يف تراجم األبواب اليت ترجم هلا اإلمام ابن ماجه 

 .،حيث اقتصرت الدراس  عةلى اختيار أمثةل  توضيحي  لصيغ النهي حمل الدراس  يف البحثماجه(
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 (1/180د.ط، س المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (، الفيومي،4/94، س1، طالقاموس المحيطينظر الفريوزآبادى،  (1س
 د.ط اإلبهاج في شرح المنهاج،السبكي، (، و 58س ،1، طنهاية السول شرح منهاج الوصولاإلسنوى،  (،217س ،1طالتعريفات، ( ينظر اجلرجاين، 2س
 (1/58س
 (4/11، د.ط، ستيسير أصول الفقه للمبتدئين( عبد الغفار، حممد حسن، 3س

 
 :الدراسات السابقة في موضوع البحث

بكةلي  الشريع   عدي، األستاذ املساثر الش ناصرآراء ابن ماجه األصولي  من خالل تراجم أبواب سننه، لةلدكتور سعد بن -
وبعد اطالعي عةلى هذه الورق  وجدت مبحث مدلول النهي خمتصرا ، بالرياض جامع  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي 

فاخرتته كموضوع أتناول فيه مجيع الرتاجم اليت ذكر فيها هذا الةلفظ وما املقصود من إطالقاته عند اإلمام ابن ماجه رمحه 
 ث املندرج  حتت هذه األبواب.اهل من خالل دراس  األحادي

 المبحث األول: صيغ النهي المستفاد منها التحريم في تراجم سنن ابن ماجه
 المطلب األول: تعريف الحرام:

 :تعريف الحرام
وقد عرف عةلماء الةلغ  احلرام بأنه:س املمتنع فعةله، من حرم من بايب قرب وتعب، ومسع: أحرمته مبعىن حرمته، واملمنوع 

 (1ستسمي  باملصدر( يسمى حراما
أما شرعا فقد عرف بأنه:سما ثبت النهي فيه بال عارض، ويقتضي العقل قبحه ويذم فاعةله شرعا، ويعاقب بفعةله، ويكفر 

 (2سباستحالله(
 حكمه:

 يثاب تاركه ويعاقب فاعةله، فاهل حرم أكل امليت ، فمن أكل امليت  فهو يستحق العقاب، ومن ترك أكل امليت  فإنه يثاب.
 وحرم اهل أكل اْلن ير، فمن أكل اْلن ير فإنه يستحق العقاب، ومن تركه فإنه يثاب عةلى تركه.

ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِير:)تعاىل قال ِإنََّما َحرََّم قال تعاىل: س إىل آخر اآلي ، (3:، اآلي املائدةسسورة  (ِ ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ
َم َوَلْحَم اْلِخْنزِيرِ َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة   (.173:، اآلي البقرةسسورة  (َوالدَّ

فَاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن ): قال تعاىل، و (90:، اآلي املائدةسسورة  (فَاْجَتِنُبوهُ سوقد يأيت احملرم بصورة األمر، كقوله تعاىل:
 (3)الصيغ تدل عةلى التحرمي ، فهذه(30:، اآلي احلجسسورة  (ِ اأْلَْوثَاِن َواْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّور

 :أقسام المحرم
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 (1/355س ،1، طالوجيز في أصول الفقهال حيةلي، ( ينظر 1س
 (.1/59سد.ط،  ج في شرح المنهاج،اإلبها السبكي،  ( ينظر2س

 
 ينقسم احملرم إىل نوعني، حمرم لذاته وحمرم لغريه:

احملرم لذاته: وهو ما حرمه الشارع ابتداء وأصال ، ويكون منشأ احلرم  فيه ذات الفعل أو عني عةليه أي أثر شرعي، ومن 
ل ه األفعال ال يرتتب عةليها حكم، لعدم صالحي  احملأمثةلته ال نا، وشرب اْلمر وأكل امليت  ونكاح احملارم، فكل هذ

 لظهور احلكم الشرعي.
 المحرم لغيره:

كان مشروعا وغري حمرم يف ذاته، ولكن اقرتن به سبب آخر فيه مفسدة ومضرة لةلعباد فزعةله الشارع حمرما، ومثال   وهو ما
ا اقرتنت مبا مشروع  وواجب  عةلى املكةل  ولكنهوالبيع وقت النداء، فالصالة يف ذاهتا  ذلك الصالة يف الثوب املغصوب،

هو حمرم وهو الثوب املغصوب فصارت غري مشروع ، والبيع كذلك مباح شرعا ولكنه اقرتن مبا هو منكر وهو االنشغال 
 (1سعن الصالة فصار حمرما.

 المطلب الثاني: صيغ النهي الدالة على التحريم في سنن ابن ماجه:
 الصريح: الصيغة األولى: لفظ النهي

ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل )فقد اتفق العةلماء عةلى أن مادة هنى ومشتقاهتا كال تفعل وحنوها تفيد التحرمي، وذلك كقوله تعاىل: 
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ ، النحلسسورة  (َذَكَُّرونَ تَ َواإْلِ

 .(90:اآلي 

وقد ترجم ابن ماجه رمحه اهل لألحاديث الوارد فيها لفظ النهي، بالنهي املطةلق ويبدو أنه أراد به التحرمي، وكره إطالق 
 َواَل )عاىل: تحيث كانوا يتحرزون من إطالق لفظ التحرمي خوفا من الوقوع يف قوله  قدمنيلفظ التحرمي كعادة معظم املت

يَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه َذِ تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكَِذَب َهََذا َحاَلٌل َوَهََذا َحَراٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى اللَِّه اْلَكَِذَب ِإنَّ الَّ 
 ، ومن أمثةل  ذلك:(2س (116:، اآلي النحلسسورة  (اْلَكَِذَب اَل يـُْفِلُحونَ 

 عن استقبال القبةل  بالغائط والبول، وأورد حتتها أحاديثا تدل صيغتها عةلى التحرمي، وهي : ترجم بالنهيالمثال األول
َع َعْبَد الةلَّهح ْبَن احْلَارحثح بْ غمخس  أحاديث واحد منها بصي  نح َجْ ٍء   ال تفعل، وهو حديث يَ حيَد ْبنح َأيبح َحبحيٍب أَنَُّه مسَح
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،  صحيحه(، والبخاري يف 317( س1/115، ،كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن استقبال القبةل  بالغائط أو البول، د.ط سالسنن( أخرجه ابن ماجه يف 3س
 (239( رقم احلديث س1/57، س1كتاب الوضوء، باب البول يف املاء الدائم، ط

،  صحيحه(، البخاري يف 318( س1/115، د.ط، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن استقبال القبةل  بالغاط أو البول، سالسنن( أخرجه ابن ماجه يف 4س
 (394( رقم احلديث س1/88، سس1كتاب الصالة، باب قبةل  أهل املدين  وأهل املشرق والشام، ط

 (، املصدر السابق نفسه.319( س1/115هي عن استقبال القبةل  بالغاط أو البول، س، د.ط، كتاب الطهارة وسننها، باب النالسنن( أخرجه ابن ماجه يف 1س
 (، املصدر السابق نفسه.319( س1/115، د.ط، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن استقبال القبةل  بالغاط أو البول، سالسنن( أخرجه ابن ماجه يف 2س
 (، املصدر السابق نفسه.321( س1/116وسننها، باب النهي عن استقبال القبةل  بالغاط أو البول، س، د.ط، كتاب الطهارة السنن( أخرجه ابن ماجه يف 3س
نصب الراية ( قال ال يةلعي: صحيح، 14872( س23/157، د.ط، مسند املكثرين من الصحاب ، مسند جابر رضي اهل عنه، سمسنده( أخرجه أمحد يف 4س

 (2/105، س1، طألحاديث الهداية

 
َّ ال ُّبَ ْيدحيَّ، يَ ُقوُل: أَنَا أَوَُّل  َع النَِّبح ةَل ح"، َوأَنَا أَوَُّل َمْن يَ ُقوُل: "اَل يَ بُ -الةلَّهُ َعةَلْيهح َوَسةلََّم  َصةلَّى –َمْن مسَح وَلنَّ َأَحدُُكْم ُمْستَ ْقبحَل اْلقحب ْ
 (3سَحدََّث النَّاَ  بحَذلحَك.

 وأربعة أحاديث بصيغة النهي المطلق وهي:
 َعْن َعطَاءح ْبنح يَ حيدَ -1

َع  ةَلَ ، -َصةلَّى الةلَّهُ َعةَلْيهح َوَسةلََّم -أَبَا أَيُّوَب اأْلَْنَصارحيَّ يَ ُقوُل: نَ َهى َرُسوُل الةلَّهح أَنَّهُ مسَح َأْن َيْستَ ْقبحَل الَّذحي يَْذَهُب إحىَل اْلَغائحطح اْلقحب ْ
 (4س َوقَاَل: "َشرُِّقوا، أَْو َغرِّبُوا"

َّ َعْن َأيبح َزْيٍد َمْوىَل الث َّْعةَلبحيِّنَي َعْن مَ -2 َب النَِّبح ، َوَقْد َصحح ، قَاَل: -َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوَسةلََّم -ْعقحلح ْبنح َأيبح َمْعقحٍل اأْلََسدحيِّ
ةَلتَ نْيح بحَغائحٍط أَْو بحبَ ْولٍ -َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوَسةلََّم -نَ َهى َرُسوُل الةلَّهح   (1سَأْن َنْستَ ْقبحَل اْلقحب ْ

أَنَّهُ نَ َهى -َصةلَّى الةلَّهُ َعةَلْيهح َوَسةلََّم -الةلَّهح، قال: َحدََّثِنح أَبُو َسعحيٍد اْْلُْدرحيُّ، أَنَّهُ يشهد َعةَلى َرُسولح الةلَّهح  َعْن َجابحرح ْبنح َعْبدح -3
ةَل  بحَغائحٍط أَْو بَ ْوٍل.  (2س َأْن تْستَ ْقبَل اْلقحب ْ

نَ َهاينح أَْن َأْشَرَب قَائحم ا، َوَأْن أَبُوَل -ةلََّم َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوسَ -ُل: إحنَّ َرُسوَل الةلَّهح َعْن َجابحٍر أَنَُّه مسَحَع أَبَا َسعحيٍد اْْلُْدرحيَّ يَ ُقو -4
ةَل ح.  (3سُمْستَ ْقبحَل اْلقحب ْ

 أقوال العلماء في مسألة استقبال القبلة بالغائط والبول:
ك لتعارض هذا التحرمي مطةلق، أم يف أحوال خمصوص ، وذل هلحترمي استقبال القبةل  بالغائط البول،  يفالعةلماء  ختةل ا

ه مستقبال رأي وهو يقضي حاجت-صةلى اهل عةليه وسةلم-األحاديث السابق  مع بعض األحاديث اليت وردت بأن النِب
 القبةل ، وهذه األحاديث هي:

ةَل ح »َحدحيثح َجابحٍر -1 بَّاَن وَ أَ « رَأَيْته قَ ْبَل َمْوتحهح بحَعاٍم ُمْستَ ْقبحَل اْلقحب ْ ُرمُهَاْخَرَجُه َأمْحَُد َواْبُن حح  (4سَغي ْ
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 ( 148( س1/41، كتاب الوضؤء، باب التربز يف البيوت، س1، طصحيحهبخاري يف ( أخرجه ال5س
الةلخمي، (، و 73-71/ 1، س2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(، والكاساين، 87/ 1س، 2، طالفقه على المَذاهب األربعةاجل يري، ( ينظر 6س

 (.44-43/ 1س، 1، طالتبصرة
 ( 149( رقم احلديثس1/42الوضؤء، باب التربز يف البيوت، س ، كتاب1، طصحيحه( أخرجه البخاري يف 1س
الفقه على (، اجل يري، 348/ 1، س5، طتوضيح األحكام من بلوغ المرام(، والتميمي، 114-113/ 1، د.ط، سسبل السالم( ينظر الصنعاين، 2س

 (.443/ 2س 1، طاالستَذكار (، وابن عبد الرب،89-88/ 1، س2، طالمَذاهب األربعة

 
َّ »َوَحدحيثح اْبنح ُعَمَر: أَنَُّه -2  (5س«مالقبةل ، مستقبل الشيقضي حاجته مستدبر ا- َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوَسةلَّمَ -َرَأى النَِّبح

 مَذاهب: ثالثةوقد ذهب العلماء في هَذه المسألة إلى 
أو البنيان،  لصحاريااستقبال القبةل  او استدبارها بغائط أو بول، حترميا مطةلقا سواء كان يف : وهو القول بتحرمي األول

أي عةليه السالم واألحاديث املروي  بأنه ر -صةلى اهل عةليه وسةلم-وردوا عةلى التعارض بني أحاديث النهي الواردة عن النِب 
فعال، ألن الفعل حيكى وحيتمل اْلصوصي  أو يفعل ذلك، بأن أحاديث األقوال أقوى عند التعارض من أحاديث األ
 النسيان أو العذر، وأما القول: فهو حمكم ال تتطرق إليه احتماالت.

 (6س-رمحهم اهل-وأصحابه والثوري وأمحد بن حنبل  أيب حنيفوهو قول 
سةلم قرين  و  وهو القول حبمل النهي عةلى الكراه  واختذ أصحاب هذا املذهب أحاديث فعةله صةلى اهل عةليه :الثاني

تصرف النهي الوارد يف أقواله عةليه السالم من التحرمي إىل الكراه ، ولكن قول املذهب األول برتجيح أحاديث األقوال 
 عةلى أحاديث األفعال يبطل القول بالكراه .

تدبارها يف س: وهو التفريق بني الصحارى والبنيان، حيث حتمل أحاديث النهي عةلى التحرمي باستقبال القبةل  او االثالث
إحنَّ أُنَاس ا »ُقوُل: أَنَُّه َكاَن ي َ  -رضي اهل عنه-الصحارى دون البنيان، حيث جوزوا فعل ذلك يف البنيان حلديث ابن عمر
ةَلَ  َواَل بَ ْيَت اْلَمْقدح ح  دح اْرتَ َقْيُت َعةَلى َظْهرح بَ ْيٍت َلقَ »ْبُد الةلَّهح ، قَاَل عَ «يَ ُقوُلوَن إحَذا قَ َعْدَت َعةَلى َحاَجتحَك، َفاَل َتْستَ ْقبحلح اْلقحب ْ

َاَجتح   (1س«هح لََنا، فَ رَأَْيُت َرُسوَل الةلَّهح َصةلَّى اهلُ َعةَلْيهح َوَسةلََّم َعةَلى لَبحَنتَ نْيح ُمْستَ ْقبحَل بَ ْيتح اْلَمْقدح ح حلح
 (2سرمحهما اهل.-، وهو مذهب اإلمام مالك والشافعيالصحارييف  واستدبارهاوحرموا استقبال القبةل  

رمحه اهل مل يورد يف هذا الباب أحاديث الرتخيص فيحمل النهي الوارد يف ترمجته هلذا الباب عةلى التحرمي، -وألن ابن ماجه
ى ذلك إعقابه التحرمي يف هذه األحاديث، ويدل عةل عةلىحبمل النهي  والفقهاء األصوليني موافقا برتمجته هذه رأي مجهور

، وهذا ما ، هلذا البابالصحارييف الكن ، وإباحته يف - القبةل  بالغائط والبوليقصد استقبال -لباب الرخص  يف ذلك
 الذي  لرتامجه فكان يعقب الصور املستثني  من التحرمي مع بقاء املعىن-رمحه اهل-الحظه الباحث يف صياغ  ابن ماجه
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 (1/457، س2طروضة الناظر وجنة المناظر،  ن قدام ،( اب3س
 (290-3/288، س1، طالبحر المحيط( ال ركشي، 4س
، بةلفظ  صحيحه(،  ومسةلم يف 328( س1/218، كتاب أبواب الطهار وسننها، باب عن اْلالء عةلى قارع  الطريق، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 1س

 (269( رقم احلديث س1/226ب النهي عن التخةلي يف الطرق والظالل، سساتقوا الةلعانني(، د.ط كتاب الطهارة، با
 (283، س5، طمختار الصحاح( الرازي، 2س
( قال ابن حزر حسن، يف 329( س1/219، كتاب أبواب الطهار وسننها، باب عن اْلالء عةلى قارع  الطريق، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 3س

 (1/185، س1، طالتلخيص الحبير
( قال ابن حزر ضعي ، يف 330( س1/220، كتاب أبواب الطهار وسننها، باب عن اْلالء عةلى قارع  الطريق، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 4س

 (1/309، س1، طالتلخيص الحبير

 
ظور مع قيام احلاضر( نساستباح  احملثبت التحرمي له يف باب يطةلق عةليه باب الرخص  يف كذا..، وهذا ما يسميه األصوليو 

 (3س
 الصيغة الثانية: فعل األمر الدال على الترك:

حتت باب -رمحه اهل–إىل أن فعل األمر الدال عةلى الرتك يفيد التحرمي، وقد أورد ابن ماجه  (4سذهب مجهور األصوليني
النهي عن اْلالء عةلى قارع  الطريق ثالث أحاديث اثنان منها بصيغ  فعل األمر الدال عةلي الرتك وواحد منها بصيغ  

 النهي الصريح وهي:
َوةَ -1 ثَُه، قَاَل: َأْخبَ َرينح نَافحُع ْبُن يَ حيَد، َعْن َحي ْ  ْبنح ُشَرْيٍح، َأنَّ أَبَا َسعحيٍد احلْحْمرَيحيَّ َحدَّ

َا ملَْ َيْسَمْع َأْصَحاُب َرُسولح الةلَّهح  ، َوَيْسُكُت َعمَّا مسَحُعوا، فَ بَ ةَلَغ -َم َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوَسةلَّ -َكاَن ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل يَ َتَحدَُّث مبح
ْعُت َرُسوَل الةلَّهح  َعْبَد الةلَّهح ْبَن َعْمرٍو  يَ ُقولُ – َعةَلْيهح َوَسةلََّم َصةلَّى الةلَّهُ -َما يَ َتَحدَُّث بحهح، فَ َقاَل: َوالةلَّهح، َما مسَح

و، إحنَّ التَّْكذحيَب  اْبَن َعْمرٍ هح َهَذا، َوأَْوَشَك ُمَعاٌذ َأْن يفتيكم يفح اْلَْاَلءح. فَ بَ ةَلَغ َذلحَك ُمَعاذ ا، فَ ةَلقحَيُه، فَ َقاَل ُمَعاٌذ: يَا َعْبَد الةلَّ  
َدحيث َرُسولح الةلَّهح  َا إحْْثُهُ َعةَلى َمْن قَاَلُه، َلَقْد مسَحْعتُ -َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوَسةلََّم -حبح َصةلَّى الةلَّهُ َعةَلْيهح َوَسةلََّم - َرُسوَل الةلَّهح نحَفاٌق، َوإحَّنَّ

".يَ ُقوُل: ات َُّقوا اْلَماَلعحَن الثَّاَلَث: اْلبَ رَاَز يفح -  (1س اْلَمَوارحدح، َوالظِّلِّ، َوقَارحَع ح الطَّرحيقح
 (2سقارع  الطريق ومن ل النا .مجع مةلعن   المالعن:

ثَ َنا َجابحُر ْبُن َعْبدح الةلَّهح، قَاَل: قَاَل َرُسوُل الةلَّهح -2 ، إحيَّاُكْم َوالت َّْعرحيَس َعةَلى َجَوادِّ : "-َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوَسةلََّم -َحدَّ الطَّرحيقح
ْن اْلَماَل  َها، فَإحن ََّها مح ، َوَقَضاَء احْلَاَج ح َعةَلي ْ َها، فَإحن ََّها َمْأَوى احْلَيَّاتح َوالسَِّباعح  (3سنح".عح َوالصَّاَلَة َعةَلي ْ

3- َّ َها، انَ َهى َأْن ُيَصةلَّى َعةَلى قَ -َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوَسةلََّم -َعْن َساملٍح َعْن أَبحيهح، َأنَّ النَِّبح ، أَْو ُيْضَرَب اْلَْاَلُء َعةَلي ْ رحَع ح الطَّرحيقح
 (4سأَْو يُ َباَل فحيَها.
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 (244،  س1، طشرح التلقين، ( املازري5س
 (1/62، س1،طالمبدع في شرح المقنعبرهان الدين، ( 6س
 (2/87، د.ط، سوع شرح المهَذبالمجمالنووي، ( 7س
 (1/67د.ط، س، مجمع األنهر في شرح ملتقى االبحرأفندي،  ( بداماد8س
 (87/ 2د.ط، سالمجموع شرح المهَذب، (، النووي، 306/ 7، د.ط، ساألم(، والشافعي، 246/ 1، س1، طشرح التلقينينظر ااملازري،  (1س
 (294/ 1س ،1، طالنجم الوهاج في شرح المنهاجأبو البقاء،  (2س

 
 أقوال العلماء في مسألة الخالء على قارعة الطريق:
 لةلعةلماء يف مسال  اْلالء عةلى قارع  الطريق رأيان:

هذه  وذلك ألن الصيغ  الواردة يف التحرمي، عةلى: محل فيه أصحاب هذا الرأي النهي الوارد يف احلديث الرأي األول
األحاديث وهي صيغ  الةلعن تستوجب التحرمي، وأيضا ملا يف هذا الفعل من إيذاء شديد لةلنا ، من انتشار لألمراض 

تأثيم من يقضي حاجته  إىلوهم أصحاب هذا الرأي  (6سواحلنابةل  (5ساستخدام الطريق، فذهب املالكي  عةلىوعدم قدرهتم 
 إن مل يكن عاملا حبرم  ذلك.عةلى قارع  الطريق 

  عةلى، وفيه قالوا حبمل النهي الوارد يف احلديث (8سواألحناف (7س: وهو مذهب الشافعي الرأي الثاني
 الكراه  التن يهي .

واحلكم بالتحرمي أو الكراه  يكون تبعا لألثر املرتتب عةلى الفعل فإن كان فيه إيذاء شديد لةلنا ، أو كان فيه تأثري عةلى 
العام ؛ فهو حرام باإلمجاع، ألن إيقاع الضرر بالنا  منهي عنه هنيا غةليظا، والقائةلني بالكراه  نظروا إىل الطرق الصح  

 (1ساملهزورة واألماكن اْلةلوي  الواسع 
والقول بالتحرمي هو األرجح ألن هذا الفعل فيه جمةلب  لةلعن وإيذاء شديد لةلنا  كما قةلنا سابقا، وهلذا قال صاحب كتاب 

م الوهاج" وقال املصن : ينبغي أن يكون حراما ؛ لةلنهي الصريح واإليذاء القبيح، وسبقه إىل هذا البغوي يف سشرح النز
 السن (.

وحكى الرافعي يف سكتاب الشهادات( عن صاحب سالعدة( حترمي التغوط يف الطريق. وعن اْلطايب: حترميه يف الظل، 
 (2سالصواب"هو وهذا 

املروي     هذا الباب تفيد التحرمي، وفقا ألقوال مجهور األصوليني يف الصيغ الواردة يف األحاديثفتكون دالل  النهي يف ترمج
 يف هذا الباب، وكذلك رأي مجهور الفقهاء يف هذه املسأل .
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 (114، س8، طعلم أصول الفقهخالف،  (3س
، التلخيص الحبير( قال ابن حزر ضعي  يف 638( س1/404، كتاب أبواب التيم، باب النهي عن إتيان احلائض، س1، طسننهأخرجه ابن ماجه يف  (4س
 (3/388، س1ط
 ( 1/62، د.ط، سبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن الرشد،  (5س
 (302( س1/246، كتاب احليض، باب جواز غسل احلائض رأ  زوجها، د.ط سصحيحهم يف ( أخرجه مسةل1س

 
 على الفعل: قوبةترتيب الع: الصيغة الثالثة

ف كثريا من األصوليني عةلى حترمي الفعل، حيث عر اتفق األصوليون عةلى أن ترتيب العقوب  عةلى الفعل من القرائن اليت تدل 
وقد أورد ابن ماجه حديثا هبذه الصيغ  وترجم له بةلفظ النهي عن إتيان احلائض، ، (3ساحملرم بأنه ما استحق فاعةله العقوب 

 وهو:
نا، فصدقه كاه: "من أتى حائضا، أو امرأة يف دبرها، أو  -صةلى اهل عةليه وسةلم -عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهل 
  (4سمبا يقول، فقد كفر مبا أن ل عةلى حممد"
 أقوال العةلماء يف مسأل  إتيان احلائض:

وا النَِّساَء ِفي فَاْعَتزِلُ س قال تعاىل: وهي عةلى حترمي إتيان احلائض وذلك لألدل  الواردة يف هذه املسأل  (5سأمجع العةلماء
 من األحاديث الواردة يف حترمي هذا الفعل ومنها هذا احلديث.والعديد (، 222رة، اآلي :البقسسورة  (اْلَمِحيضِ 

 وقد ناقش العةلماء يف هذه املسأل  أمرين: 
اتفق مجهور العةلماء عةلى كفر من استحل وطء احلائض  : هل يكفر من استحل مجاع احلائض يف فرجها؟األمر األول

 واألحاديث الصحيح  منهاوذلك ألن حترمي هذا الفعل جاء صرحيا يف القران الكرمي 
فباستحالله هلذا الفعل يكون مكذبا لةلقرآن الكرمي  (1س،:" اصنعوا كل شيء إال النكاح"-صةلى اهل عةليه وسةلم-قوله 

 والسن  الصحيح .
وذهب بعضهم إىل عدم كفر مستحل هذا الفعل ودليةلهم عل ذلك أنه" يكفر إذا كان حراما  لعينه، وثبتت حرمته بدليل 

، أما إذا كان حراما  لغريه بدليل مقطوع به، أو حراما  لعينه بأخبار اآلحاد ال يكفر إذا أعتقده حالال . فعةلى مقطوع به
هذا ال يفىت بتكفري مستحةله ملا يف اْلالص  أن املسأل  إذا كان فيها وجوه توجب التكفري ووجه واحد مينع، فعةلى املفيت 

 .أن مييل إىل ذلك الوجه"
األول وذلك ألمجاع العةلماء عةلى حترمي هذا الفعل فةلو اختةل  فيه العةلماء وقال بعضهم بعدم التحرمي  والراجح هو القول

 وفعةله أحدهم مستحال له محل عةلى قول من قال بعد التحرمي.
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 (3/152، د.ط، سالمبسوط( السرخسي، 2س
 (1/341، س1، ط، البيان في مَذهب اإلمام الشافعي( العمراين3س
 (433-13/421، س8، طموسوعة أحكام الطهارة(، الذبيان، 244-1/243، د.ط، سالمغني( ابن قدم ، 4س
 (3/370، س1، طالبحر المحيطينظر ال ركشي،  (1س
( 1248( س2/300،كتاب أبواب إقام  الصةلوات والسن  فيها، باب النهي عن الصالة بعد الفزر وبعد العصر، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 2س

 ( 588احلديث س ( رقم1/121، س1، كتاب واقيت الصالة باب ال تتحرى الصالة قبل غروب الشمس، طصحيحهوالبخاري، يف 

 
 : هل مجاع املرأة يف حال احليض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر؟األمر الثاني
أن من جامع زوجته وهي حائض عاملا حبرم  فعةله مستحال له فإنه يأمث ويكون مرتكبا  إىل (3سوالشافعي  (2سذهب احلنفي 

  لكبرية
 (4سوذهب احلنابةل  إىل أنه يأمث وال يكون مرتكبا لكبرية.

وأدل  كل مذهب يف هذه املسأل  كثرية ليست حمل إيراد هنا جتنبا لإلطال  وميكن الرجوع لالستفادة أكثر لةلمراجع املتوفرة 
 امش الصفح .يف ه
ر و ان يقصد بالنهي الوارد يف ترمج  هذا الباب التحرمي، متفقا مع ما ذهب إليه مجهك-رمحه اهل-والواضح أن ابن ماجه 

 العةلماء من الفقهاء واألصوليني.
 الصيغة الرابعة: النفي بمعنى النهي:

َما َكاَن : سقوله تعاىلمعناه، فقد يأيت لةل جر كأن النفي يأيت مبعىن النهي وفختةل  حاله حبسب -رمحه اهل–قال ال ركشي 
، التوب سسورة  ( َّْم َعْن نـَْفِسهِ هِ أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَلُهْم ِمَن اأْلَْعَراِب َأْن يـََتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اللَِّه َواَل يـَْرَغُبوا بِأَنـُْفسِ 

، وقد يأيت لةلتعزي   (35:ي ، اآلمرميسسورة   (َكاَن لِلَِّه َأْن يـَتَِّخََذ ِمْن َوَلد  )َما  : ، وقد يأيت لةلتن يه كقوله تعاىل(120:اآلي 
وقد أورد ، (1س(60:، اآلي النملسسورة  (َما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنِبُتوا َشَجَرَها َأِإَلهٌ َمَع اللَِّه َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدُلونَ : سكقوله تعاىل
ذه الصيغ  من صيغ النهي يف ترمجته لباب" النهي عن الصالة بعد الفزر وبعد العصر" َّنوذجا هل-رمحه اهل-ابن ماجه

 :ي الصريح، واثنان منها بصيغ  النفي املفيد لةلنهي وهيهوأدرج حتت هذا الباب ثالث  أحاديث أحدها بصيغ  الن

فزر حىت تطةلع بعد الهنى عن صالتني: هنى عن الصالة -صةلى اهل عةليه وسةلم -عن أيب هريرة: أن رسول اهل  .1
 (2سالشمس، وبعد العصر حىت تغرب الشمس.
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( 1249( س2/301،كتاب أبواب إقام  الصةلوات والسن  فيها، باب النهي عن الصالة بعد الفزر وبعد العصر، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 3س
 ( 827( رقم احلديث س1/765كتاب صالة املسافر وقصرها، باب األوقات اليت هني عن الصالة فيها، د.ط، س  صحيحه،ومسةلم يف 

( 1250( س2/302،كتاب أبواب إقام  الصةلوات والسن  فيها، باب النهي عن الصالة بعد الفزر وبعد العصر، س1، طسننهخرجه ابن ماجه يف ( أ4س
 ( 827( رقم احلديث س1/765كتاب صالة املسافر وقصرها، باب األوقات اليت هني عن الصالة فيها، د.ط، س  صحيحه،ومسةلم يف 

 (103-1/99د.ط، س المجتهد،بداية ( ينظر، ابن رشد، 1س

 
، وال قال: "ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس-صةلى اهل عةليه وسةلم -عن أيب سعيد اْلدري، عن النِب  .2

 (3سصالة بعد الفزر حىت تطةلع الشمس".
-عندي عمر أن النِب عن ابن عبا ، قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر ابن اْلطاب، وأرضاهم  .3

قال: "ال صالة بعد الفزر حىت تطةلع الشمس، وال صالة بعد العصر حىت تغرب -صةلى اهل عةليه وسةلم 
 (4سالشمس".

 وأقوال الفقهاء يف هذه املسأل  تدور عنوانني ومها: 
 /أوقات النهي يف هذه األحاديث حيث تشمل هذه األحاديث مخس أوقات منهي عنها وهي:أوال

 : بعد صالة الصبح حىت تطةلع الشمس.األولالوقت 
 : عند طةلوع الشمس حىت ترتفع قدر رمح.الوقت الثاني

 : عند استواء الشمس حىت متيل لةلغروب.الوقت الثالث
 : بعد صالة العصر حىت تغرب.الوقت الرابع

 : إذا شرعت الشمس لةلغروب مبغيب حاجبها حىت تغيب.الوقت الخامس
 ألوقات عةلى قولني:هذه ا واختةل  الفقهاء يف 

: وهو أن األوقات املنهي عنها وال جتوز الصالة فيها ثالث  وهي: عند طةلوع الشمس إىل أن ترتفع مبقدار القول األول
رمح أو رحمني، وعند استوائها يف وسط السماء حىت ت ول، وعند اصفرارها ال تتعب العني يف رؤيتها إىل أن تغرب، وهو 

 حلنابةل .قول احلنفي  والشافعي  وا
: يقول أصحابه أن األوقات املنهي عنها وقتان فقط ومها: عند طةلوع الشمس، وعند اصفرارها، أما عند القول الثاني

االستواء فال تكره الصالة فيه، وهذا قول املالكي  وجوزوا الصالة عند االستواء ألنه من عمل أهل املدين  وعمل أهل 
 (1ساملدين  حز  عندهم.
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الكافي  (، ابن قدم ،1/493، س1،طشرح الزرقاني على مختصر خليل(، ال رقاين، 1/195، س3ط روضة الطالبين وعدة المفتين،( ينظر، النووي، 2س
 (1/240س، 1ط في فقه اإلمام أحمد،

 (364-1/362، س1، طالفقه الميسر( جمموع  مؤلفني، 3س

 
إليه اجلمهور ألن النهي عن الصالة يف هذه األوقات جاء عاما يف هذه األحاديث ومل يستثىن وقت  بذهما واألرجح 

 االستواء من هذه األوقات.
 اختالف الفقهاء يف الصةلوات ذوات األسباب وأداؤها يف األوقات املنهي عنها:-ثانيا

كعيت ها ميت ورد سببها، كتحي  املسزد ور الصةلوات ذوات األسباب هي الصةلوات اليت قام دليل مستقل بوجوب أدائ
 الطواف وصالة اجلنازة.

 فاختةل  الفقهاء يف أداء هذه الصةلوات يف األوقات املنهي عنها عةلى قولني:
: وهو القول بعدم جواز أداء أي صالة يف أوقات النهي، سواء كانت من ذوات األسباب أم ال، وهو مذهب األول

 (2سالك، وأمحد يف املشهور عنهاألئم  الثالث : أبو حنيف ، وم
: وهو القول باستثناء الصةلوات ذوات األسباب من النهي عن القيام هبا يف األوقات املنهي عن الصالة فيها، وذلك الثاني

 (3سلقيام دليل مستقل لوجوب أداء هذه الصةلوات وهبذا القول ميكن اجلمع بني األدل  الواردة يف هذين األمرين
ض أقوال الفقهاء يف هذه املسأل  تبني عدم جواز الصالة يف هذه األوقات، والواضح أن املقصود ومن خالل استعرا 

 هنا هو التحرمي وذلك ألمرين:-رمحه اهل-بالنهي عند ابن ماجه
 : هو أن الصيغ  الواردة يف األحاديث هي من الصيغ الدال  عةلى التحرمي عند األصوليني.األول
حاديث اْلاص  باستثناء الصةلوات ذوات األسباب من أوقات النهي املذكورة يف األحاديث : هو أنه مل يورد األالثاني
 السابق .

 الصيغة الخامسة: نفي الحل:
رمحه -  عةلى التحرمي نفي احلل عن الشيء، مبعىن جعةله حراما، وقد ذكر ابن ماجهلومن املعةلوم أن من صيغ النهي الدا 
 حتت هذين البابني صيغ  نفي احلل وهاذين املثالني مها:بابني ترجم هلمها بالنهي أورد -اهل

حتت باب النهي عن النهب  أحاديث قرنت يف أحدها النهب  بكبائر منهي عنها وهي ال نا وشرب  : ذكرالمثال األول
 اْلمر والسرق ، وحديث آخر برباءة اإلسالم من الناهب، وآخر بنفي احلل عن الشيء املنهوب، وهذه األحاديث هي:
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مجمع الزوائد ومنبع ( قال اهليثمي رجاله ثقات، يف 3935( س5/87،كتاب أبواب الفنت، باب النهي عن النهب ، س1، طننهس( أخرجه ابن ماجه يف 1س
 (5/337، د.ط، سالفوائد
، كتاب املظامل 1، طصحيحه(، والبخاري يف 3936( س5/87،كتاب أبواب الفنت، باب النهي عن النهب ، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 2س

 (2475( رقم احلديث س3/136، باب النهب  بغري إذن صاحبه، سوالغصب
مجمع الزوائد ومنبع ( قال اهليثمي رجاله ثقات، يف 3937( س5/88،كتاب أبواب الفنت، باب النهي عن النهب ، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 3س

 (5/337، د.ط، سالفوائد
 ( املصدر السابق نفسه.3938( س5/89باب النهي عن النهب ، س،كتاب أبواب الفنت، 1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 4س
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل والقرطِب،  ،(3/389، د.ط، سالمعتصر من المختصر من مشكل اآلثار ينظر املةلطي،( 5س

الهداية على مَذهب اإلمام أبي عبد اهلل (، والكةلوذاين، 17/348،  س1، طكفاية النبيه في شرح التنبيه(، وابن الرفع ، 17/253، )2طالمستخرجة، 
 (.539، س1، طأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

 
 (1س".: "من انتهب هنب  مشهورة، فةليس منا-صةلى اهل عةليه وسةلم -عن جابر بن عبد اهل، قال: قال رسول اهل -1
ر قال: "ال ي ين ال اين حني ي ين وهو مؤمن، وال يشرب اْلم-صةلى اهل عةليه وسةلم -عن أيب هريرة، أن رسول اهل -2

هبها، وهو مؤمن، وال ينتهب هنب  يرفع النا  إليه أبصارهم حني ينتحني يشرهبا وهو مؤمن، واليسرق السارق حني يسرق 
 (2سوهو مؤمن".

 (3سقال: "من انتهب هنب ، فةليس منا".-صةلى اهل عةليه وسةلم -عن عمران بن احلصني، أن رسول اهل -3
صةلى اهل عةليه وسةلم -عن مساك عن ثعةلب  بن احلكم، قال: أصبنا غنما لةلعدو، فانتهبناها، فنصبنا قدورنا، فمر النِب -4
 (4سبالقدور، فأمر هبا فأكفئت، مث قال: "إن النهب  ال حتل".-

 أقوال العلماء في النهبة:
ناهب  فعي وأبو حنيف  وأمحد بن حنبل، عةلى حترمي النهب ، وهنوا عن ْثن املنهوب واعتربوا الااتفق األئم  األربع  مالك والش

 وهي قطعكالسارق مع عدم ترتب عقوب  السرق  عةليه 
 اليد لنقص يف أركان تطبيق احلد، وهو كون السارق يسرق خةلس  يف اْلفاء عن أعني النا ، والناهب ينهب أمام أعني

 (5سالنا .
فيكون النهي الوارد يف ترمج  هذا الباب هو لةلتحرمي ألن صيغ  نفي احلل من الصيغ اليت تفيد التحرمي، وكذلك اتفاقا  

 .ماء من محل النهي الوارد يف األحاديث عةلى التحرميمع ما ذهب إليه مجهور العةل
 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 69 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 (3/376، د.ط، مادة سك.ر.ه( سكتاب العين  ( الفراهيدي،1س
 (76س 1، طشرح الورقات( ينظر جالل الدين، 2س
 (.119س1، طالشرح الكبير( املنياوي، 3س
 (93س 3، طألنجم الزاهراتا( املارديِن، 4س

 

 هالمبحث الثاني: صيغ النهي المستفاد منها الكراهة في تراجم بن ماج
 المطلب األول: تعريف المكروه، وحكمه، وإطالقاته:

وا قالوا: َكْره. والَكْره: املكروُه، وإذا فتحاملكروه لغ : كره: يقال فَ َعةْلُتُه عةلى ُكْرٍه وفعةلته ُكْرها ، إذا ضّموا وخّففوا قالوا: ُكْره 
 (1سوالَكريهُ : الّشدحةَّ يف احلرب

 (3سوقيل:" ما هنى عنه الشارع ال عةلى وجه اإلل ام بالرتك" (2س: ما يثاب عةلى تركه امتثاال، وال يعاقب عةلى فعةله،واصطالحا
 شرح التعريف:

 واملباح، فال يثاب تاركها.ما يثاب عةلى تركه: خرج هبذا القيد الواجب واملندوب 
: أي إذا تركه املكةل  امتثاال  لنهي الشارع، وليس ألي داع آخر كأن يرتكه ْلوف خمةلوق أو حياء  منه أو لعز  امتثاال

 فال يثاب عةلى تركه لذلك، كما هو مذهب مجهور األصوليني.
 (4سوال يعاقب عةلى فعةله: خرج هبذا القيد احلرام ألن فاعةله يعاقب

 :حكمه
ملكروه ليس من التكةلي ، ألن ما فيه تكةلي  يكون فيه مشق  وكةلف ، واملكروه ال مشق  فيه حيث يثاب فاعةله وال ا

 يعاقب تاركه.
 إطالقات المكروه:

 يطةلق املكروه ويراد به أمرين:
 ي .ر كراه  تن يهي : وهو األمر الغالب عند إطالق لفظ الكراه  أهنا يراد به التن يه كما هو واضح يف التع-1
رمحهم اهل -كراه  حترميي : وهو ما ذهب إليه املتقدمني من العةلماء منهم األئم  الثالث  مالك والشافعي وأمحد-2

حيث كانوا يطةلقون لفظ املكروه ويريدون من إطالقه التحرمي، وذلك حذرا منهم من الوقوع حتت معىن قوله -مجيعا  
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 (47-46س 1، ط، الجامع لمسائل أصول الفقه( ينظر النمةل 5س
( 701( س1/447، كتاب أبواب مواقيث الصالة، باب النهي عن النوم قبل صالة العشاء وعن احلديث بعدها، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 1س

 (647( رقم احلديث س1/447، د.ط، سصحيحهومسةلم، يف 
( 702( س1/448، كتاب أبواب مواقيث الصالة، باب النهي عن النوم قبل صالة العشاء وعن احلديث بعدها، س1، طسننهرجه ابن ماجه يف ( أخ2س

 نفس املصدرالسابق، بةلفظ سوكان يكره النوم قبةلها واحلديث بعدها( والةلفظ ملسةلم.
( قال 703( س1/448، كتاب أبواب مواقيث الصالة، باب النهي عن النوم قبل صالة العشاء وعن احلديث بعدها، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 3س

 (1/88، س2، طمصباح الزجاجةالبوصريي، رجاله ثقات، 

 
ْفتَـُروَن َأْلِسَنُتُكُم اْلَكَِذَب َهََذا َحاَلٌل َوَهََذا َحَراٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى اللَِّه اْلَكَِذَب ِإنَّ الََِّذيَن يَـ َواَل تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف ) تعاىل:

 َعَلى اللَِّه اْلَكَِذَب اَل يـُْفِلُحونَ ( سسورة النحل، اآلي : 116(س5(       

 :المطلب الثاني: صيغ النهي التي تفيد الكراهة في سنن ابن ماجه
 الصيغة األولى: مادة )ك.ر.ه( ومشتقاتها:

 فالتصريح بكراه  الفعل وعدم استحسانه يدل عةلى كراهته دون حترميه عند معظم األصوليني، إال إن جاء دليال مستقال  
 صرحيا حبرمي هذا الفعل، فيكون معىن الكراه  الكراه  التحرميي ، لورود لفظ الكراه  مبعىن التحرمي يف القران الكرمي يف قوله

 (38، اآلي :اإلسراء سسورة (ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد رَبَِّك َمْكُروًها)تعاىل: 

ي عن النوم وترجم هلا بالنه الكراه  ومشتقاهتا كزدب مبعىن زجر،من صيغ  -رمحه اهل-وقد جاء يف سنن ابن ماجه 
 قبل صالة العشاء واحلديث بعدها، وأورد حتت هذا الباب عدة أحاديث وهي:

كره يستحب أن يؤخر العشاء، وكان ي" –صةلى اهل عةليه وسةلم-عن أيب برزة األسةلمي، قال: كان رسول اهل  .1
 (1س"النوم قبةلها واحلديث بعدها

 (2س"قبل العشاء، وال مسر بعدها-صةلى اهل عةليه وسةلم -ما نام رسول اهل "عن عائش  قالت:  .2
 (3س"السمر بعد العشاء-صةلى اهل عةليه وسةلم  –جدب لنا رسول اهل "عن عبد اهل بن مسعود، قال:  .3

 أقوال العلماء في مسألة النوم قبل صالة العشاء:
ذلك فيناما عن  أن يرتخص النا  يف ة العشاء وعةلةلوا ذلك وخوف فوات وقتها،أتفق الفقهاء عةلى كراهي  النوم قبل صال 

 إقام  مجاعتها، وأجازوها ملن جعل لنفسه أحدا يوقظه لئال يفوت عةليه وقت الصالة.
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(، وينظر زروق 2/49س1اهلداي ، طح لبناية شر (، وينظر العيِن، ا1/84، سح 1، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّْلِبي  ينظر ال يةلعي، ( 4س
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى وينظر البهويت،  (،1/202، س1الفاسي، شرح زروق عةلى منت الرسال  البن أيب زيد القريواين، ط

 (.1/143) ،1، طاإلرادات
 (.1/162، س1، طبستان األحبار مختصر نيل األوطار( احلرميةلي، 1س
( 704( س1/449، كتاب أبواب مواقيث الصالة، باب النهي عن النوم قبل صالة العشاء وعن احلديث بعدها، س1، طسننهجه ابن ماجه يف ( أخر 2س

 (644( رقم احلديث س1/445، د.ط،كتاب املسزد ومواضع الصالة، باب وقت العشاء وتأخريها، سصحيحهومسةلم، يف 

 
واختةلفوا يف السمر بعد العشاء عةلى رأيني فكره بعضهم السمر بعد العشاء، ورخصه البعض اآلخر إذا كان جملالس العةلم 

 (4سةلى الرخص يف شؤون املسةلمني، وأكثر احلديث ع-صةلى اهل عةليه وسةلم-أو لةلتشاور يف أمور املسةلمني، فقد مسر النِب
قال النووي: "واتفق العةلماء عةلى كراه  احلديث بعدها إال ما كان يف خري. قيل: وعةل  الكراه  ما يؤدي إليه السمر من 

ام لةلورد ة الصبح يف مجاع . أو اإلتيان هبا يف وقت الفضيةل  واالختيار، أو القيخماف  غةلب  النوم آخر الةليل عن القيام لصال
من صالة أو قراءة يف حق من عادته ذلك، وال أقل ملن أمن من ذلك من الكسل بالنهار عما جيب من احلقوق فيه 

 (1سوالطاعات"
عل وذلك عةلى ما ذهب إليه األصوليني من جيفيد الكراه  -رمحه اهل-وهبذا يكون النهي الوارد يف ترمج  اين ماجه

األلفاظ الصرحي  يف الكراه  ومشتقاهتا تدل عةلى الكراه  التن يهي  دون التحرميي ، ويوافق أيضا ما ذهب إليه مجهور 
 الفقهاء من كراهي  النوم قبل صالة العشاء واحلديث بعدها.

 الكراهة: صيغة التحريم المقرونة بقرينة تصرفها إلى: الصيغة الثانية
وتعد هذه الصيغ  من أكثر الصيغ ورودا يف األحاديث، حيث يأيت احلديث بصيغ  النهي الدال عةلى التحرمي ويقرن مبا 

 يصرفه إىل الكراه  يف نفس احلديث أو يف حديث آخر يف نفس املوضوع.
 ومن أمثلة هَذه الصيغة:

 صالة العتم ، واملقصود هبا صالة العشاء، وأورد حتتبالنهي عن أن يقال -رمحه اهل-ابن ماجه-: ترجمالمثال األول
هذا الباب حديثني هنى فيهما عن إطالق لفظ العتم  عةلى صالة العشاء، ولكن النهي مل يكن صرحيا يف التحرمي، وعند 

 األصوليني إن مل يكن النهي صرحيا يف التحرمي فيحمل عةلى التحرمي أو عةلى الكراه ، وهذين احلديثني مها:
كم، يقول: "ال تغةلبنكم األعراب عةلى اسم صالت-صةلى اهل عةليه وسةلم -ابن عمر، قال: مسعت رسول اهل عن  .1

 (2سفإهنا العشاء، وإهنم يعتمون باإلبل"
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( 705( س1/450اب مواقيث الصالة، باب النهي عن النوم قبل صالة العشاء وعن احلديث بعدها، س، كتاب أبو 1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 3س
 املصدر السابق نفسه. 

(، وابن 139/ 3س ،3طمواهب الجليل في شرح مختصر خليل،  (، واحلطاب،254/ 1، د.ط، سكشاف القناع عن متن اإلقناعينظر البهويت، ( 1س
 (.279/ 1، د.ط، سالمغني(، وابن قدام ، 214/ 2س ،1طشرح مشكل الوسيط، الصالح، 

 (.249/ 1، د.ط، سحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني العدوي،( 2س
( ومسةلم، يف 765( س1/490، كتاب أبواب املساجد واجلماعات، باب النهي عن إنشاد الضوال يف املسزد، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 3س

 (568( رقم احلديث س1/397د ومواضع الصالة، باب النهي عن إنشاد الضال  يف املسزد وما يقوله من مسع الناشد، س، د.ط،كتاب املسزصحيحه

 
زاد ابن -قال: "ال تغةلبنكم األعراب عةلى اسم صالتكم"-صةلى اهل عةليه وسةلم -عن أيب هريرة، أن النِب  .2

 (3سيقولون: العتم ، إلعتامهم باإلبل"حرمةل : "فإَّنا هي العشاء، وإَّنا 
 أقوال العلماء في مسألة النهي عن إطالق العتمة على صالة العشاء:

اتفق أئم  املذاهب األربع  مالك والشافعي وأبو حنيف  واإلمام أمحد عةلى كراهي  إطالق اسم العتم  عةلى صالة العشاء  
ْعِد َصاَلِة َوِمْن بَـ س قال تعاىل: ذا اإلسم يف القرآن الكرمي حيثمع جواز ذلك، ولكن إطالق اسم العشاء أوىل لورودها هب

 أن :" كانوا يصةلون العتم  فيما بني-رضي اهل عنها-، ويف احلديث عن السيدة عائش (58:، اآلي النورسسورة  (اْلِعَشاءِ 
 (1سرواه البخاري والعتم  يف الةلغ : شدة الظةلم  واألفضل أن تسمى العشاء "،يغيب الشفق إىل ثةلث الةليل

قال صاحب كتاب حاشي  العدوي:" وتسميتها بالعتم  مكروه عند مجاع  من العةلماء منهم مالك من رواي  ابن القاسم، 
بالعتم  لطةلوع  عريب مسيتوأما ما ورد يف الصحيحني من تسميتها بذلك فمؤول بوجوه منها أن ذلك لبيان اجلواز ابن ال

 (2سجنم يطةلع يف وقتها يسمى العامت، وقيل غري ذلك"
وعةلى ضوء أقوال الفقهاء فإن النهي الوارد يف احلديثني قد صرف من التحرمي إىل الكراه ، فيكون املقصود من النهي  

 الوارد يف ترمج  هذا الباب هو الكراه  ال التحرمي.
أحاديثا عن النهي عن إنشاد الضوال يف املساجد، كان أحد األحاديث بصيغ  -رمحه اهل-ماجه: أورد ابن المثال الثاني
هلذه األحاديث  ملن ينشد ضالته يف املسزد، وترجم-صةلى اهل عةليه وسةلم-وباقي األحاديث زجر من النِب النهي الصريح،

 "النهي عن إنشاد الضوال يف املسزد"، وهذه األحاديث هي: بقوله:
ىل اجلمل ، فقال رجل: من دعا إ-صةلى اهل عةليه وسةلم -مان بن بريدة عن أبيه قال: صةلى رسول اهل عن سةلي .1

 (3س: "ال وجدته، إَّنا بنيت املساجد ملا بنيت له".-صةلى اهل عةليه وسةلم -األمحر؟ فقال النِب 
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( املصدر السابق 766( س1/491، كتاب أبواب املساجد واجلماعات، باب النهي عن إنشاد الضوال يف املسزد، س1، طسننه( أخرجه ابن ماجه يف 4س
 نفسه.
( ومسةلم، يف 767( س1/491، كتاب أبواب املساجد واجلماعات، باب النهي عن إنشاد الضوال يف املسزد، س1، طسننه ( أخرجه ابن ماجه يف5س

 (569( رقم احلديث س1/397، د.ط،كتاب املسزد ومواضع الصالة، باب النهي عن إنشاد الضال  يف املسزد وما يقوله من مسع الناشد، سصحيحه
شرح (، واْلرشي، 1/262، س2، طالفقه على المَذاهب األربعة(، واجل يري، 119/ 3، س1، طلشرح الكبير على المقنعا( ينظر ابن قدام  املقدسي، 1س

 (.72/ 7، د.ط، سمختصر خليل للخرشي
 (7/106، س4، طالفقه المنهجي على مَذهب اإلمام الشافعي( جمموع  من املؤلفني، 2س

 
ال  يف شاد الضهنى عن إن-صةلى اهل عةليه وسةلم -عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن رسول اهل  .2

 (4ساملسزد.

يقول: -ه وسةلم صةلى اهل عةلي-عن أيب عبد اهل موىل شداد بن اهلاد أنه مسع أبا هريرة يقول: مسعت رسول اهل  .3
 (5س.""من مسع رجال ينشد ضال  يف املسزد فةليقل: ال رد اهل عةليك، فإن املساجد مل تنب هلذا

 المسجد:ضوال في الأقوال العلماء في مسألة إنشاد 
يف املشهور عندهم إىل كراهي  إنشاد الضوال يف املساجد، وحرمه الشافعي   (1سذهب احلنفي  واملالكي  واحلنابةل  والشافعي 

شاد الةلقط  املسزد احلرام حيث جيوز إن إذا ما وجد فيه تشويش عةلى املصةلني يف صالهتم، ويستثىن من عموم املساجد
 تعرض صاحبها لالهتام أنه يفعل ذلك من أجل أن يتمةلك الةلقط  بعد تعريفها.فيه، ألن إنشادها يف غريه قد 

 فائدة:
"هذا والذي نراه أن هذا الكالم ال ينطبق عةلى النداء عةلى الضال  باملكربات الصوتي  يف هذه األيام، اليت ينادي هبا 

مكن  ال ربات ألهنا توصل النداء اىل ألةلصةلوات، ألن الصوت ال يكون يف املسزد، وكل ما هنالك هو استعان  هبذه املك
تصل إليها أصوات النا ، ولعل احلاج  داعي  اىل ذلك والسيما يف املدن اليت اّتسعت رقعتها، وكثر ساكنوها، مع كثرة 

اء  من داالنتقال بني احيائها وبقاعها. فال داعي الستنكار هذا النداء وان كان األْوىل االستغناء عنه، الةلَّهّم إال إذا كان ن
أجل ضياع طفل او طفةل ، فإننا نرى أنه قد يكون واجبا ، ملا فيه من إحياء النفس، ودفع ترويع اهةله عةليه، وكفكف  دمعه 

 (2سالذي قد يطول حىت يعثر عةليه اهةله لوال هذا النداء، واهل تعاىل أعةلم".
 إىل الكراه  ال التحرمي.ومن املعةلوم عند األصوليني أن النهي الوارد يف اآلداب غالبا مايصرف 
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 الخاتمة

 النتائج والتوصيات:
صولي  العميق  ، نظرته األبينت-اهلرمحه -يتضح من خالل هذه الدراس  املتواضع  لدالل  النهي اليت ذكرها ابن ماجه

ومدى إحاطته بقواعد ومصطةلحات عةلم أصول الفقه، كما هو شأن معظم عةلماء عصره ومن سبقه، حيث كانوا ال 
يقتصرون عةلى النهل من عةلم واحد بل كانت هلم صوالت وجوالت يف معظم العةلوم الشرعي  من فقه وأصوله وعةلوم 

 لةلقران وتفسريه.
 وتتةلخص نتائج هذه الدراس  يف عدة نقاط أبرزها: 

 ل الفقه.  و موافقا بذلك مذهب مجهور عةلماء أص-رمحه اهل-أن النهي اجملرد عن القرائن يفيد التحرمي عند ابن ماجه-1
أل  حتت باب يدرج املس-رمحه اهل-إذا أخذت إحدى املسائل حكم التحرمي واستثِن منها بعض الصور فإن ابن ماجه-2

 النهي عن...، ويدرج يةليها بابا لةلصور املستثني  يطةلق عةليه عنوان باب الرتخيص أو الرخص  يف كذا.
اء أصول الفقه عةلم-رمحه اهل-يها لفظ النهي، مل فخال  ابن ماجهمن خالل األمثةل  حمل الدراس  من الرتاجم الوارد ف-3

 وال الفقهاء يف حكم املسائل املدرج  يف تراجم هذه األبواب.
غ  لفظ التحرمي يف تراجم سننه، بل كان يطةلق النهي اجملرد ويورد حتته أحاديث بصي-رمحه اهل-مل يطةلق ابن ماجه-4

 به التحرمي كما هو عادة معظم املتقدمني من العةلماء. التحرمي، أو يطةلق لفظ الكراه  ويقصد
 التوصيات:

احلمد هل عةلى التمام والكمال، وأمحده تعاىل يف اْلامت  كما محدته يف املقدم ، وأوصي غريي من طةلب  العةلم عةلى ضوء 
 :يما وصةلت إليه يف هذه الدراس  املتواضع  إىل ما يةل
باحثني مصدر مةلئ بالقضايا األصولي  والفقهي ، تفيد ال-رمحه اهل-بن ماجهعةلى ضوء هذه الدراس  فإن كتاب السنن ال

يف عةلم أصول الفقه مبعرف  التطور التارفخي هلذا العةلم ومعرف  مدى عناي  عةلماء السن  بتدوين كتبهم وإبراز أرآئهم 
 ةلى موضوع واحد وهو دالل األصولي ، ورغم أن الدراس  مشةلت َّناذج من معظم أبواب هذا الكتاب إال أهنا تقتصر ع

النهي، فيكون هبذا جماال واسعا لطةلب  العةلم بتناول مباحث أصولي  أخرى هذا والسيما لندرة الدراسات السابق  يف هذا 
 الكتاب من الناحي  األصولي .
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 المصادر والمراجع:

، ولالسول شرح منهاج الوصنهاية ، عبد الرحيم بن احلسن بن عةلي الشافعّي، أبو حممد، مجال الديناإلسنوى، -
 م(.1999-ه1420، سبريوت: دار الكتب العةلمي ، 1ط
صلى اهلل -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل، أبو عبداهل اجلعفيالبخاري، حممد بن إمساعيل -

 ه(.1422، سد.م، دار طوق النزاة، 1، حتقيق حممد زهري، طوسننه وأيامه-عليه وسلم
، د.ط، رمجمع األنهر في شرح ملتقى األبح عبد الرمحن بن حممد بن سةليمان املدعو بشيخي زاده، ،أفنديبداماد -
  ، د.ت(دار إحياء الرتاث العريبس
دار ، س1ط ،المبدع في شرح المقنعإبراهيم بن حممد بن عبد اهل بن حممد ابن مفةلح، أبو إسحاق،  ،برهان الدين-

 (م 1997 -ه   1418 ،لبنان –الكتب العةلمي ، بريوت 
م الوهاج في النج، كمال الدين، حممد بن موسى بن عيسى بن عةلي الدَّمحريي  الشافعيأبو البقاء، حممد بن موسى  -

 م(.2004ه/1425، سجدة: دار املنهاج، 1، حتقيق الةلزن  العةلمي ، طشرح المنهاج
تهى دقائق أولي النهى لشرح المن،  منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس احلنبةلىالبهويت، -

 م(1998/ه1414د.م: عامل الكتب س، 1، طالمعروف بشرح اإلرادات
القناع على  كشاف،  منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس  احلنبةلىالبهويت، منصور بن يونس -

 ، سد.م، دار الكتب العةلمي ، د.ت(.متن اإلقناع
مصباح  ،أبو العبا  شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سةليم بن قامياز بن عثمان الكناين ،بوصرييال-

 (ه 1403دار العربي ،  :بريوتس ،2حتقيق حممد املنتقى، ط، الزجاجة في زوائد ابن ماجه
، سمك  5ط ،المرامتوضيح األحكام من بلوغ ، بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد التميمي، عبد الرمحن عبد اهل -

 م(.2003ه/1423املكرم : مكتب  األسدي، 
 (.1983ه/1403، سبريوت: دار الكتب العةلمي ، 1، طالتعريفات،  بن عةلي ال ين الشري اجلرجاين، عةلي بن حممد -
، سبريوت: دار الكتب العةلمي ، 2، طالفقه على المَذاهب األربعة،  عوضاجل يري، عبد الرمحن بن حممد -

 م(.2033ه/1424
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افعي التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الر  ،أبو الفضل أمحد بن عةلي بن حممد بن أمحد العسقالين ،حزرابن -

  م(1989ه/1419، دار الكتب العةلمي، سد.م، 1ط، الكبير
مواهب الجليل  ،مشس الدين أبو عبد اهل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابةلسي املغريب، الرُّعيِن املالكياحلطاب، -

 م(.1992-ه1412، سد.م، دار الفكر،3، طفي شرح مختصر خليل
وط، عادل ، حتقيق شعيب األرنؤ مسند اإلمام أحمد بن حنبل،  بن هالل بن أسد الشيباينابن حنبل، أمحد بن حممد -

 م(.2001-ه1421، سد.م، مؤسس  الرسال ، 1مرشد، وآخرون، ط
 ، د.ت(.، د.ط، سبريوت: دار الفكرشرح مختصر خليل للخرشي، املالكي أبو عبد اهل اْلرشي، حممد بن عبداهل-
 ، سد.م، مكتب  الدعوة، د.ت(8ط علم أصول الفقه،خالف، عبد الوهاب، -
 م(2005-ه1426، سالرياض: مكتب  الرشد، 2، طموسوعة أحكام الطهارةالذبيان، ذبيان بن حممد، -
وس  الشيخ، ، حتقيق يمختار الصحاح،  حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفيزين الدين أبو عبد اهلالرازي، -
 م(.1999-ه1420، سبريوت: املكتب  العصري ، 5ط
، ونهاية المقتصد بداية المجتهد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطِب الشهري احلفيد ،رشدابن -

 (م 2004 -ه  1425، القاهرة –دار احلديث د.ط،س
حتقيق جمدي  ،كفاية النبيه في شرح التنبيه، بن عةلي األنصاري، أبو العبا ، جنم الدينابن الرفع ، أمحد بن حممد -

 م(.2009، سد.م، دار الكتب العةلمي ،1حممد سرور باسةلوم، ط
-ه1427والتوزيع، ، سدمشق: دار اْلري لةلطباع  والنشر 1، طالوجيز في أصول الفقهزحيةلي، حممد مصطفى، 

2006.) 
بد السالم حممد عحتقيق:  ،شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي بن يوس  بن أمحد املصري ، رقاينال-
 (م 2002 -ه   1422لبنان،  -دار الكتب العةلمي ، بريوت ، س1، طأمني
-ه1414، سدار الكتِب، 1، طحيطالبحر الم، أبو عبد اهل بدر الدين حممد بن عبد اهل بن هبادرال ركشي، - 

 م(1994
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ة نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغي، مجال الدين أبو حممد عبد اهل بن يوس  بن حممد ، يةلعيال- 

 -لبنان/ دار القبةل  لةلثقاف  اإلسالمي -بريوت -مؤسس الريان، س1، حتقيق حممد عوام ، طاأللمعي في تخريج الزيلعي
 (م1997ه /1418، السعودي  -جدة 
، ية الشلبيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاش، عثمان بن عةلي بن حمزن البارعي، فخر الدين احلنفيال يةلعي، - 
 ه(1313، سالقاهرة: املطبع  الكربى األمريي ، 1ط
لدين أبو نصر اتقي الدين أبو احلسن عةلي بن عبد الكايف بن عةلي بن متام بن حامد بن حييي وولده تاج السبكي، -

 ، د.ط، سبريوت: دار الكتب العةلمي ، د.ت(.اإلبهاج في شرح المنهاج،  عبد الوهاب
  م(1993 -ه  1414بريوت:  -دار املعرف  ، د.ط، سالمبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئم  ،سرخسيال-
ملطةلِب القرشي بد املطةلب بن عبد مناف اأبو عبد اهل حممد بن إدريس بن العبا  بن عثمان بن شافع بن عالشافعي، -

 م(.1990-ه1410، سبريوت: دار املعرف ، األم ،املكي
منهجي على مَذهب الفقه الاشرتك يف هذه السةلسةل ، الدكتور مصطفى اجلن، الدكتور مصطفى البغا، عةلي الشرجبي، - 

 م(1992-ه1413دمشق: دار القةلم لةلطباع  والنشر والتوزيع،س، 4ط، اإلمام الشافعي
، سالرياض: الرئاس  العام  لةلبحوث 1، طشرح زاد المستقنع في اختصار المقنعالشنقيطي، حممد بن حممد املختار، -

 م(.2007-ه1428العةلمي  واإلفتاء،
، سد.م، دار الكتب العةلمي ، 2، طاللمع في أصول الفقه، أبو اسحاق إبراهيم بن عةلي بن يوس الشريازي، -

 م(.2003-ه1424
ف  أمحد ، حتقيق عبد املنعم خةليشرح مشكل الوسيط، أبو عمرو، تقي الدينابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن -

 م(.2011-ه1432، سالرياض: دار كنوز إشبيةليا لةلنشر والتوزيع،1بالل، ط
، د.ط، مالسبل الس، حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسِن، الكحالين، أبو إبراهيم، ع  الدينالصنعاين، -

 سد.م، دار احلديث، د.ت(.
حتقيق عبد اهل  ،شرح مختصر الروضة، بن الكرمي الصرصري، أبو الربيع، جنم الدينالطويف، سةليمان بن عبد القوي -

 م(.1987-ه1497، سد.م، مؤسس  الرسال  1بن عبد احملسن، ط
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ق سامل حممد، حممد ، حتقياالستَذكار، لقرطِب أبو عمر يوس  بن عبد اهل بن حممد بن عاصم النمري اابن عبد الرب، -

 م(.2000-ه1421، سبريوت: دار الكتب العةلمي ، 1عةلي، ط
 ، درو  صوتي  مفرغ تيسير أصول الفقه للمبتدئينعبد الغفار، حممد حسن، -
سالرياض: مدار الوطن 1ط، الفقه الميسرعبداهل بن حممد الطيار، عبداهل بن حممد املطةلق، حممد بن إبراهيم املوسى، -

 م(2011-ه1432لةلنشر،
حتقيق  ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، أبو احلسن، عةلي بن أمحد بن مكرم الصعيديالعدوي، -

 م(.1994-ه1414يوس  الشيخ حممد البقاعي، د.ط، سبريوت: دار الفكر،
قاسم حتقيق:  ،البيان في مَذهب اإلمام الشافعي، الشافعيأبو احلسني حيىي بن أيب اْلري بن سامل اليمِن ، عمراينال-

 (م 2000 -ه  1421جدة،  -دار املنهاج ، س1، طحممد النوري
، ية شرح الهدايةالبنا، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدينالعيِن، - 
 م(2000-ه1420، سبريوت: دار الكتب العةلمي ،1ط
ور مهدي املخ ومي، ، حتقيق الدكتكتاب العين، أبو عبد الرمحن اْلةليل بن أمحد بن عمرو بن متيم البصريلفراهيدي، ا-

 والدكتور إبراهيم السامرائي، سد.م، دار ومكتب  اهلالل، د.ت(.
الرسال ،   ، مكتب التحقيق الرتاث يف مؤسسالقاموس المحيط، حممد بن يعقوبالفريوز آبادي، جمد الدين أبوطاهر -
 م(.2005-ه1426، سبريوت: مؤسس  الرسال  لةلطباع  والنشر والتوزيع، 1ط
د.ط، سبريوت:  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  أمحد بن حممد بن عةلي مث احلموي، أبو العبا الفيومي، -

 املكتب  العةلمي ، د.ت(.
روضة الناظر  ، مد اجلماعيةلي املقدسي مث الدمشقي احلنبةليأبو حممد موفق الدين عبد اهل بن أمحد بن حمابن قدام ، -

 م(.2002-ه1423، سد.م، مؤسس  الريان لةلطباع  والنشر والتوزيع، 2، طوجنة المناظر
، الشرح الكبير ،أبو حممد موفق الدين عبد اهل بن أمحد بن حممد اجلماعيةلي املقدسي مث الدمشقي احلنبةليابن قدام ، -

، سمصر: هزر لةلطباع  والنشر 1حممد احلةلو، ط حالرتكي، والدكتور عبد الفتا  نعبد اهل بن عبد احملسحتقيق الدكتور 
 م(.1995-ه1415والتوزيع واإلعالن،
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، د.ط، المغني ،أبو حممد موفق الدين عبد اهل بن أمحد بن حممد اجلماعيةلي املقدسي مث الدمشقي احلنبةليابن قدام ، -

 م(1968-ه1388سد.م، مكتب  القاهرة،
لكافي في ا أبو حممد موفق الدين عبد اهل بن أمحد بن حممد اجلماعيةلي املقدسي مث الدمشقي احلنبةلي، ،قدام ابن -

 (م 1994 -ه   1414دار الكتب العةلمي ، ، سد.م، 1، طفقه اإلمام أحمد
، سد.م، دار 2ط ،ترتيب الشرائعبدائع الصنائع في ، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي الكاساين، -

 م(.1986-ه1406الكتب العةلمي ، 
، سقطر: وزارة األوقاف والشؤون 1، حتقيق أمحد عبد الكرمي، طالتبصرة، الربعي، أبو احلسنالةلخمي، عةلي بن حممد -

 م(.2011-ه1432اإلسالمي ، 
مد كامل عيب األرنؤوط، عادل مرشد، حم، حتقيق شسنن ابن ماجه، أبو عبد اهل حممد بن ي يد الق ويِنابن ماجه، - 

 م(.2009-ه1430، سد.م، دار الرسال  العةلمي ،1عبد الةلطي  حرز اهل، ط
األنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول ، مشس الدين حممد بن عثمان بن عةلي الشافعياملارديِن، - 

 م(1999رشد،سالرياض: مكتب  ال3، حتقيق عبد الكرمي بن عةلي النمةل ، طالفقه
، سد.م، دار 1، حتقيق حممد املختار، طشرح التلقين،  أبو عبد اهل حممد بن عةلي بن عمر التَّمحيمي املالكياملازري، -

 م(2008العرب اإلسالمي ، 
، سبريوت: عامل الكتب 1، طفي رجال الحديث وعلله يموسوعة أقوال أبي الحسن الدار قطنجمموع  مؤلفني، -

 م(2001لةلنشر والتوزيع، 
، سفةلسطني: جامع  1، حتقيق حسام الدين بن موسى، طشرح الورقات في أصول الفقهاحملةلى، جالل الدين، -

 م(.1999-ه1420القد ، 
 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول، بن احلزاج أبو احلسن القشريي النيسابوريمسةلم، -

 ؤاد، د.ط، سبريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ت(.، حتقيق حممد فصلى اهلل عليه وسلم-اهلل
 ،المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار، يوس  بن موسى بن حممد، أبو احملاسن مجال الدين احلنفياملةلطى، -

 د.ط، سبريوت: عامل الكتب، د.ت(
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لم لمختصر األصول من عالشرح الكبير ، أبو املنذر حممود بن حممد بن مصطفى بن عبد الةلطي املنياوي، -

 م(2011-ه1432، سمصر: املكتب  الشامةل ،1، طاألصول
دار ، سد.م، 2ط ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف املصري ،جنيمابن -

 ، د.ت(الكتاب اإلسالمي
، 1ط ،وتطبيقاتها على المَذهب الراجحالجامع لمسائل أصول الفقه بن عةلي بن حممد،  النمةل ، عبد الكرمي- 

 م(2000-ه1420سالرياض: مكتب  الرشد،
 د.ط، سد.م، دار الفكر، د.ت(. ،المجموع شرح المهَذب، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرفالنووي، -
املكتب س، 3، طاويشزهري الش ، حتقيق:روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف ،نوويال-

 (م1991ه  / 1412عمان، -دمشق-اإلسالمي، بريوت
 .ةجمةل  اجلامع  اإلسالمي  باملدين  املنور ، دراسة حول قول أبي زرعة في سنن ابن ماجه اهلامشي،سعد بن مهدي،- 
، سدحسني سةليم أق حتقي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو احلسن نور الدين عةلي بن أيب بكر بن سةليماناهليثمي، -

ْأُمون لحةلت َُّراثح سد.م،  د.ط،
َ
 ، د.ت(َداُر امل

ق عبد اهل بن عبد ، حتقيالواضح في أصول الفقه،  بن حممد بن عقيل البغدادي الظفريأبو الوفاء، عةلي بن عقيل -
 م(.1999-ه1420، سبريوت: مؤسس  الرسال  لةلطباع  والنشر والتوزيع، 1احملسن، ط

 
 

 

 

 

 

 

 


