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 عمى حتريي الفعن  وٍع داللة الصٍة التَّْرِكيَُّة

  وِبْدِعيَّتْ يف باب العبادات

 *عارف حصوٌة. أ.د

 م92/59/9152م                                تاريخ قبول البحث: 51/51/9152تاريخ وصول البحث: 

 ومخص

لعبادات، مع قيام مقتزييه واتتفياء فعله في باب ا ذهبت طائفة مؽ العلساء إلى أن ما تَرك الشبي       
م وة؛ يةَّ فنر فْعَليه ليؾ ليؼ ك،يؽ ايذلػ، لسيا ترايه الشبيي  -وهذه الديشة الترْرِِيريُة  –الساتع مشه  فيننر ِفْعّليه محيرر

 مع وجؾد الستقزي واتتفاء الساتع. والؾاقيع أن هيذا اليت زم السي؛ ى تيرؽ تحيرعؼ الفعيت وة؛ رتيه، وايؾِن ،
وجؾد مقتزيه واتتفاء الساتع مشهَّ ُمْحِؾٌج إلى دراسته والفحص  شه، وَسيْبِره بسعييار العليؼ  ترِاِه حاص  مع
َيْثُبُت بظ ُتيهَّ وهيؾ ميا  ليت  شيه ال؛راسيات الديابقة فيي مؾايؾ ه، وميا اتعقي؛  صحُته، أو الذي به َتغهر

الشقيي؛ والتسحيييص  كزييا ميؽهيذا البحييه ليه، وُقِرييَ؛ فجليه، مييع التتسيييؼ مييه بيينيراد ميا  َلييْت  شييه ال؛راسيات أ
 وما بع؛  رره. للتفرعق في داللة الدشة التراية  لى تحرعؼ الفعت وة؛ رته، ترؽ  رر الشبي 

 لى أن هذا البحه ُمْشِتٌج في أْولى فائ؛ته تقَض داللة الدشة التراية  لى تحرعؼ الفعت وة؛ رته،       
 لرها، وأن الق؛ر الثاتت تها ليس إال اراهَة الفعت أو  وإثباَت أن تحرعسه وة؛ رته ال يثبتان إال ت؛لرت زائ؛

 أولؾعة تراه ال غرر.

Preventing of the prohibition of doing what the Prophet  

did not do at the worship 

Abstract 

      Is it forbidden to do what the Prophet did not do in worship? Is there a difference in 

the prohibition of doing the action in the time of Prophet and doing the action after his 

death? Is there a difference between the significance of leave out and the significance 

of silence at the statement? This is what I'm looking for their answers in my research. 

Keywords: the significance of what the prophet have never done. 
 

 
 .كدوةامل

تؾسع الحس؛ هلل رب العالسرؽ، والر ة والد م  لى أشرف الخلق والسرسلرؽ، و لى آله وصحبه أجسعرؽ، وةع؛: فق؛        
فعَله في باب العبادات، السا اان ترُاه مع وجؾد مقتزيه،  بعض العلساء في الح،ؼ بالتحرعؼ والب؛عيرة  لى فعت ما ترك الشبي 

 ولؼ يتراهَّ فحره تراهَّ فق؛ لزم أن ِفْعَله محررم وة؛ ة. ثؼ إتشي بالبحه ا تبارا بأن فعَله لؾ جاز لَفَعَله  واتتفاء الساتع مشهَّ
  

 .أستاذ، جامعة اإلمارات  *
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ُحييه فييي هييذه السدييألة السييشهُج افصييؾلي اليي؛قرق الييذي ال أسييَتِبُقه بسرييت إلييى أحيي؛ القييؾلرؽ فرهييا تبررْشييُت أن البحييه  - ّسييا ُيرجِّ
وأن  س؛ة ال؛لرت مشها لؼ يتظرق إليه أح؛ بالجؾاب  شهَّ وهيؾ اليت زم السي؛ر ى تيرؽ ، صؾلي في أدلتها قلرت  لى الجسلةاف

واؾن الترك فرها حاص  ميع وجيؾد السقتزيي واتتفياء السياتع. اسيا ليؼ أجي؛ ، داللة الدشة التراية  لى تحرعؼ الفعت وة؛ رته
وميا بعي؛  ريره، فيي داللية سيشته الترايية  ليى تحيرعؼ  للتفرعيق تيرؽ  رير الشبيي مؽ تعيرر  بالشقي؛  -في ح؛  لسي وةحثي –

 الفعت وة؛ رته. فسؽ أجت َس؛ِّ الَخلة في هذا الق؛ر مؽ أدلة السدألة،  قْ؛ت هذا البحه، وتر؛يت لذلػ ميه.
 

   .الدراشات الصابكة
ثية  ذير بحثيا ورسيالة أِادكسيية أفيَرَدْت إال أتشيي وجي؛ت ث ،  لى الرغؼ مؽ قلة البحه افصيؾلي فيي الديشة الترايية

 وهي با ترار:، وداللتها  لى افح،ام، وحجرتها، وأقدامها، تلػ الدشة بالك م  لى حكيقتها
 حدؽ التفهؼ وال؛رك لسدالة الترك( للذيخ أتي الفزت  ب؛ هللا تؽ دمحم تؽ الر؛يق الغساري.)ِتاب  -ٔ
وأصييله أطروحيية ، لألسييتاذ اليي؛اتؾر دمحم سييليسان افشييقر (ذييرعيةوداللتهييا  لييى افح،ييام ال أفعييال الرسييؾل )ِتيياب  -ٕ

 م. ٜٙٚٔ ام ، داتؾراه تؾقذت في افزهر الذرعف
وأصييله أطروحيية داتييؾراه تؾقذييت فييي شييعبة ، لليي؛اتؾر أحسيي؛ الكييافي (دلرييت التييرك تييرؽ السحيي؛ثرؽ وافصييؾلررؽ)ِتيياب  -ٖ

 وليس ميه تارعخ السشاقذة. ، ال؛راسات اإلس مية ب،لية اآلداب والعلؾم اإلتداتية السحس؛كة
 أطروحة داتؾراه بعشؾان )الترك  ش؛ افصؾلررؽ والفقهاء/ دراسة مقارتة( للباحيه أكسيؽ  لييان دراداية، تؾقذيت فيي اليية -ٗ

 م.ٕٚٓٓ ام ، الذرععة/ الجامعة افردتية
 م.ٕٓٔٓام  ، تؾقذت في جامعة الشجاح، رسالة ماجدترر بعشؾان)الترك  ش؛ افصؾلررؽ( لسحس؛ رةحي م ح -٘
ِتاب )التروك الشبؾعة تأصي  وتظبيقا( لسحس؛ ص ح اإلترةي، وأصله رسالة ماجدترر تؾقذيت فيي اليية دار العليؾم،  يام  -ٙ

 .مٜٕٓٓ
وداللتها  لى افح،ام/ دراسيات أصيؾلية تظبيكيية  ليى أتيؾاب العبيادات(،  )تروك الشبي : رسالة ماجدترر بعشؾان -ٚ

 هي.ٖٓٗٔ ام ، ي الية الذرععة بجامعة أم القرى تؾقذت ف، لسبارك تؽ سالؼ الهسامي
 .لسحس؛ تؽ حدرؽ الجرزاتي (ِتاب )سشة الترك وداللتها  لى افح،ام الذرعية -ٛ
 تيؽالعبادة ما ي؛ل  لى تي؛ رتها( لسحسي؛ تيؽ محسيؾد  ِتاب )تشبيه الشبرت إلى أن الترك دلرت/ بحه يثبت أن ترك الشبي  -ٜ

 مؽ  لساء الدعؾدكة.وق؛ ق؛م له أرةعة ، مرظفى اإلس،ش؛ري 
 .التؽ حشفية العات؛يؽ (درء الذ،ؾك  ؽ أح،ام التروك :الدشة التراية)ِتاب  -ٓٔ
دون ، ٕٕلليي؛اتؾر صييالد قييادر اييرعؼ الزتكييي، مشذييؾر فييي مجليية الح،سيية، العيي؛د  (بحييه )رؤعيية أصييؾلية لتييروك الشبييي  -ٔٔ

 وال لجهة اإلص؛ار. ، ذار لتارعخ الشذر
تها مؽ السدائت افصؾلية وتظبيقاتها الفرعية/ أو التعي؛ي  ليى الديبل هيت هيؾ  قا ؛ة الترك فعت وما يتعلق) ِتاب -ٕٔ

 .مٖٕٔٓ، جامعة أم القرى ، لل؛اتؾر حس؛ تؽ حس؛ي الرا ؛ي ِالتع؛ي  لى السدبل(
 .للذرعف  ب؛ هللا فراج العب؛لي (الترك ال يشتج ح،سا  )مقالة  -ٖٔ
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مييؽ أميؾر مفرييلية أرةعيية ، وال باَحثَيْت ميييه،  شييه  ليى أن بحثييي هيذا يزعيي؛  لييى تليػ البحييؾث والرسييائت ميا ال بحثييت
 الستسثلة ميسا كأتي: أسئمة الدراسة وهي، َقَرْرُت بحثي  لى تفررلها والسباحثة فرها

السباحثة في أن ترك الفعت مع وجؾد السقتزي واتتفاء الساتع أيليزم  شيه حقيا حرمية ذليػ الفعيت وة؛ رتيه  أم أن ميؽ   :أولا 
 فولؾعية ترايه، ال لحرمية فعليه  – ليى اليرغؼ ميؽ جيؾد مقتزييه واتتفياء السياتع مشيه-أن ك،ؾن تْرُِه  -تت الراجد –الجائز 

 وما دلرت جؾاز ذلػ ورجحاته 
 َّ ميؽ أجيت أن ُكْسِكيَؽ وجيؾُد الديشة التقرعرعية  أم أن ميا: السباحثة في أن ذلػ اللزوم أكرد أن كستشع في  رر الشبيي ثانياا 

 ف  ت؛ر أته دلرت والزم في  رره أكزا .   رره  ثبت اؾته دلي  والزما بع؛
ِ َي ميه وجؾُد السقتزي واتتفاء الساتع مؽ تروك الشبي ثالثاا   .ُكدلؼ ذلػ ميه  : هت ات ما ادُّ
الريؾرة هيؾ أن ال ك،يؾن التحيرعؼ لعلية زاليت فيي  -: التشؾعه بذرٍط لتحيرعؼ الفعيت ليؾ سيلرْسشا دالليَة الديشة الترايية  ليى التحيرعؼورابعاا 

 لؼ أج؛ َمْؽ َصررَح تهذا الذرط َوتؾرَه به.  –في ح؛  لسي  –التي ُكفتى فرها تتحرعؼ الفعت وة؛ رتهَّ فنتشي 
 

 .ِدف الدراشة
وتحيرعِؼ ذليػ الفعيت  –ميع قييام مقتزييه واتتفياء السياتع مشيه ، فعي  دراسة إش،الية الت زم الس؛ر ى ترؽ ترك الشبي 

 الرد  لى تلػ ال؛ ؾى. مع تيان وجؾه، وة؛ ررِته
 

 .أِىية الدراشة
لريَة فيي مشاقذية  سي؛ة الي؛لرت  ليى داللية الديشة الترايية  ليى تحيرعؼ الفعيت  تتسثت أهسية هذه ال؛راسة في أتها تدي؛ الخر

، الخلييةوة؛ رتييه فييي بيياب العبيياداتَّ ا تبييارا بييأن اييت مييا قيي؛رت  لييى قراءتييه مييؽ دراسييات فييي هييذا السؾاييؾ ، قيي؛ وجيي؛ت ميييه تلييػ 
هاو   وَرْقِع الخْرِق الحاصت مشها. ، أحؾَجْت إلى س؛ِّ

 

 .وٍّج البحث
 والسشهج االستشباطي.، والسشهج الشق؛ي، اتبعت في هذا البحه السشهج االستقرائي

 

 .خطة البحث
 واعت هذا البحه  لى الرؾرة اآلتية:

 .هالسبحث األول: التعريف بالدشة التركية وعممها وتعيين محل الشزاع واألقهال في
 .التعرعف بالدشة التراية و للها األول: السظمب       
 .تحرعر محت الشزا  وافقؾال ميه الثاني: سظمبال       

السبحث الثاني: مشع التالزم السدعى بين دللة الدشة التركية عمى تحريم الفعل وبدعيته، وكهن الترك فيها حاصال معع 
 وجهد السقتزي وانتفاء السانع.
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 .السشازعة في دعهى وجهد السقتزي وانتفاء السانع في بعض الدشن التركية :السبحث الثالث
 .الخاتسة وأهم الشتائج

 

 : املبحث األوه
 .التعريف بالصٍة الرتكية وعممّا وتعيني حمن الٍساع واألقواه فيْ

 

 .وعممّا، التعريف بالصٍة الرتكية: األوه املطمب
وهييؾ مييا اسييتتبع تي؛رة تعرعفهييا أكزييا َّ والَسيي؛اُر ميييه  لييى ، شيي؛ افصييؾلررؽأشيرتا إلييى تيي؛رة الكيي م  لييى الدييشة الترايية  

 تعرعفرؽ: 
. وقيي؛ (ٔ)فعييت الذيييء، مييع وجييؾد مقتزيييهَّ تياتييا  فمتييه  تعرعييف الباحييه دمحم الجرزاتييي للدييشة الترايية بأتهييا:  تراييه  :أحععدهسا

الفعييت، ال القييؾلَّ  التراييية مخرؾصيية تتراييه  تبييه الجرزاتييي فييي شييرحه للتعرعييف إلييى أن قريي؛ )فعييت( ميييه: يييراد بييه أن الدييشة
ميحتييرز تهييذا القريي؛  ييؽ الدييشة التقرعرعييةَّ فنتهييا مييؽ قبرييت الديي،ؾت، وهييؾ تييرك للقييؾل. اسييا تبييه إلييى أن مييراده بقريي؛ )مييع وجييؾد 

، َّ فنن هذا مؽ قبرت السريلحة السرسيلةفعلهَّ لع؛م قيام سببه ومقتزيه في  رره  مقتزيه(: االحتراز  سا ترك الشبي 
، ثيؼ قاميت الحاجية إليى فعليه بعي؛ ال مؽ قبرت الدشة التراييةَّ فن السريلحة السرسيلة فعيت شييء ليؼ ك،يؽ فيي  رير الشبيي 

 لييى وجييه   رييره، اسييا فييي جسييع القييرآن. واييذلػ قريي؛ )تياتييا فمتييه( فييي التعرعييف، يييراد بييه: أن كقييع هييذا التييرك مييؽ الشبييي 
مته أن السذرو  ميسا ترايه: ترايه و ي؛م فعليهَّ وأن فعليه ليذلػ غرير مذيرو . وقي؛ َّ بأن يترك الفعتَّ لربرؽ ف(ٕ)التذرعع والبيان

ال  لى وجه التذرعع، تيت لؾجيؾد مياتع ميؽ فعليه، سيؾاء أِيان السياتع جبلييا، أم تيأليف القليؾب،  احُترز تهذا القر؛  سا تراه 
 كدسى سشة تراية.   َّ فنن هذا اله كدسى تراا، ولكشه ال(ٖ)أم غرر ذلػ مؽ مؾاتع الفعت و لت تراه

 

   .(ٗ)واتتفى ماتعه ، مسا قام مقتزيه تعرعف تؽ حشفية العات؛يؽ للدشة التراية بأتها:   ما تراه الشبي : والثاني
، السياتعميع قييام السقتزيي واتتفياء  وعاهر أن التعرعفرؽ متؾافقان في تعررؽ حكيقة الدشة التراية أتها ما تراه الشبيي 

تي استغشى  ؽ العبارة باتتفاء الساتع، بعبارة أن ك،يؾن التيرك فجيت البييان، ال فجيت وجيؾد السياتع. وتغيرا إليى إال أن التعرعف الثا
اتتفياء السياتعَّ فقي؛ تييان الع قية تيرؽ ايؾن التيرك فجيت البييان، واؾتيه ميع  ؽأنر هذا التعرعيف الثياتي أِثير وايؾحا، ومديتغشيا  ي

 . وا ترته  ليه، آثرته  لى التعرعف افول
. وهييؾ فييي العبييادات السحزيية: ٘() لييى أن السييراد بالسقتزييي فييي تعرعييف الدييشة التراييية: اليي؛ا ي إلييى الفعييت، البا ييه  ليييه

 .(ٙ)والعادات: السرلحة ال؛ترؾعة، التقرب إلى هللا سبحاته. وفي السعام ت
ليي؛ا ي إلرهييا والبا ييه  لرهييا فالسقتزييي ا -واييذا التييي كغلييل فرهييا  قيت السعشييى  –: وأمييا العبييادات معقؾلية السعشييى قمعع 

هييؾ السرييلحة أكزييا، شييرعية ااتييت أم دترؾعيية. اسرييلحة جسييع الس،لفييرؽ للريي ة السقتزييية ليي ذان واإلقاميية لهييا، ومرييلحة 
السقتزييية تغدييرَله. أمييا السيياتع، فييالسراد بييه فييي تعرعييف الدييشة التراييية: مييا كحييؾل دون ( ٚ)تظهريير السرييت أو تشغيفييه أو تكرعسييه

 والِجِبلريية أو الظبييع  –(ٓٔ)راعيية مييؽ الريي ة سييهؾا   ِتراييه –: الشديييان (ٜ). والسؾاتييع اثرييرة، مشهييا(ٛ)مقتزيييه الفعييت، رغييؼ قيييام
 -َّ  يؾف أن تفير (ٕٔ)صي ة التيراوعد جسا ية ايت لرلية اترايه  –و يؾف السذيقة  ليى افمية  -(ٔٔ)أِيت الزيل ِتراه –
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 إتييراليؼتشيياء الكعبيية  لييى قؾا يي؛  وتراييه ، (ٖٔ)قتييت بعييض مييؽ عهيير تفاقييه اتراييه  –و ييؾف الفتشيية والسفديي؛ة 
(ٔٗ)– 

 اتخياذ السشبير اترايه  –واليذهؾل  يؽ الستيروك  –َّ لتأذي الس ئكة والشاس مشيه(٘ٔ)أِت الثؾم اتراه  –ومرا اة حق غرره 
حتى اقترحه  ليه أصحابه 

 ِترايه - والزجير -(ٚٔ)القشؾت فيي صي ة الفجير أحياتيا ِتراه - وةيان جؾاز الترك –(ٙٔ)
 .(ٕٓ)القشؾتَّ لع؛م الشازلة السدت؛عية إليه اتراه  -وزوال سبل الفعت -(ٜٔ)، ومؽ  ليه ديؽ(ٛٔ)الر ة  لى السشتحر

  لى أن ههشا ملحغرؽ أتبه  لرهسا وأتؾه تهسا:
  ، وميييشهؼ ميييؽ سيييساها )أتيييؾا (ٕٔ): أن السعاصيييرعؽ ا تلفيييؾا فيييي العبيييارة  يييؽ هيييذه السؾاتيييعَّ فسيييشهؼ ميييؽ سيييساها )مؾاتيييع الفعيييت(األول

. وهيؾ ا يت ف فيي العبيارة ال يي ثر (ٕٗ)، ومشهؼ ميؽ سيساها ) ليت التيرك((ٖٕ)، ومشهؼ مؽ سساها )مقاص؛ الترك((ٕٕ)الترك(
فيي معشاهيا السيرادَّ ولكيؽ تديسرتها تييي ) ليت التيرك(، وةيي )مؾاتيع التيرك( مذييعر بيأن زوالهيا كديت؛ ي زوال ح،سهيا ميؽ تحييرعؼ 

ع  لتيه وجيؾدا و ي؛ما، وأن السياتع إذا زال  ياد السسشيؾ َّ وهيؾ ميا كدييتؾجل أن الفعيت أو اراهتيهَّ ا تبيارا بيأن الح،يؼ يي؛ور مي
 ح،سها ال يثبت إال بذرط بقاء  لته، اسا كأتي تياته والتسثرت له في السبحه الثاله مؽ هذا البحه إن شاء هللا. 

اتيع والعليتَّ فينن ميؽ وقيائع تيروك : أن مؾاتع الفعت التيي هيي  ليت ترايه ال تشحرير ميسيا ذايره هي الء السعاصيرون ميؽ السؾ الثاني
َّ لعلية (ٕ٘)تغديرت شيهر؛ السعراية ما كجؾز أن كدتشبط مشها  لة للترك غرر تلػ العليت السيذاؾرةَّ وذليػ اترايه  الشبي 

قتيت ميؽ تجديس لقيرعش ميؽ  . واترايه (ٕٙ)استبقاء أثر دم الذهادة  ليهَّ اسا استشبظه بعض الذافعية وةعيض الحشاتلية
الريي ة  لييى  . واتراييه (ٕٛ)، أو أتييه تجدييس متييأّوال، اسييا اسييتشبظه بعييض الحشاتليية(ٕٚ)ه َتييْ؛ِرعاَّ لعليية اؾتييأصييحابه 
 .(ٖٓ)حتى صلؾا  ليه َّ لعلة الزجرَّ اسا استشبظه الرحابة (ٜٕ)السشتحر

 

 .فيْ حترير حمن الٍساع واألقواه: الثاٌي املطمب
ال تي؛ أوال ميؽ تحرعير محيت ، ى تحيرعؼ الفعيت وة؛ رتيهقبت السباحثة في  س؛ة ال؛لرت للقائلرؽ ت؛اللة الدشة الترايية  لي

 ثؼ اإلشارة إلى مذاهل العلساء في ذلػ السحتَّ فشقؾل: ، الشزا  في السدألة
، مع وجهد مقتزيه، وانتفعاء السعانع مشعه، باب العباداتفعله فيي  محت الشزا  في مدألة البحه: أن ما ترك الشبي 

أم ال ييي؛ل إال  ليى جيؾاز تراييه، أو   محيرم وة؛ ية شيرعية  بععد عرععر أن فعلييه  ، أييي؛ل ترايه إكياه  ليى(ٖٔ)واسعتسرار تركعه
. وميؽ ثيؼ فلييس ميؽ محيت الشيزا  فيي هيذه  أم ال ي؛ل  لى شيء مؽ ذليػ رأسيا، أ شيي وال حتيى جيؾاز ترايه   لى اراهة فعله

سياتع مشيه، وال ميا تيرك فعليه ميع وجيؾد فعليهَّ لعي؛م وجيؾد مقتزييه، وال ميا تَيَرَك فعَليهَّ لؾجيؾد ال السدألة هشا: ميا تيرك الشبيي 
مقتزيه واتتفاء الساتع مشه، لكشه ليؼ كديتسر  ليى ترايه، وال دالليُة ترايه ميا ُوِجيَ؛ مقتزييه واتتفيى السياتُع مشيه  ليى تحيرعؼ فعليه 

 . وة؛ رته في  رره 
 :وأما مذاهل العلساء في هذا السحت: فق؛ ا تلفؾا ميه  لى مذهبرؽ

يي؛ل  ليى مذيروعية  -واتتفياء السياتع مشيه ، ميع وجيؾد مقتزييه، فع  في باب العبادات شبي أن ترك ال: السذهب األول
الترك، وال ي؛ل  لى حرمة الفعت، والفعت حرشئذ إما مباح، وإميا م،يروه، وإميا  ي ف افوليى، حتيى كقيؾم  ليى التحيرعؼ دلريت زائي؛  ليى 

، واتيؽ حيزم (ٖٗ)، وأتيؾ الحديرؽ البريري (ٖٖ)تيؾ الحديؽ افشيعري أ هؼ:. وهؾ قؾل جسا ة مؽ العلساء قي؛كسا وحي؛يثا، ميش(ٕٖ)مجرد الترك
. وميؽ السعاصيرعؽ: الذييخ (ٜٖ)، وأتيؾ سيعر؛ تيؽ ليل(ٖٛ)، والذيؾااتي(ٖٚ)، واتؽ دقريق العري؛(ٖٙ)، وشسس افئسة الدر دي(ٖ٘)افت؛لدي
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. وهييؾ (ٖٗ)؛اتؾر صييالد الزتكييي، واليي(ٕٗ)، واليي؛اتؾر أحسيي؛ اييافي(ٔٗ)، واليي؛اتؾر  بيي؛ السلييػ الدييع؛ي(ٓٗ) بيي؛هللا تييؽ الريي؛يق الغسيياري 
ثيير فقهيياء السييذاهل افرةعيية ثيير السحيي؛ثرؽ(ٗٗ)السييذهل السدييتفاد أكزييا مييؽ صييشيع ِأ  حييرؽ وجيي؛تاهؼ كفتييؾن ميسييا تييرك الشبييي  (٘ٗ)، وِأ

ثر صؾره.  -فعله مع وجؾد السقتزي واتتفاء الساتع   بالتحرعؼ في بعض صؾره، وةالكراهة التشزعهية في ِأ
 

 –وهؾ الديشة الترايية  –واتتفاء الساتع مشه ، مع وجؾد مقتزيه، فع  في باب العبادات الشبي  أن ترك: السذهب الثاني
، (ٙٗ)مشهؼ: اتؽ تيسيية، محرم وة؛ ة شرعية. وهؾ مذهل طائفة مؽ العلساء ق؛كسا وح؛يثا  بعد عرر ي؛ل  لى أن فعله 

، (ٔ٘)السعاصيييرعؽ: الذييييخ  بييي؛العزعز تيييؽ بييياز . وميييؽ(ٓ٘)والريييشعاتي، (ٜٗ)والذييياطبي، (ٛٗ)واتيييؽ الديييسعاتي، (ٚٗ)واتيييؽ الكييييؼ
 مييا . وقيي؛ صيييغت  لييى هييذا السييذهل قا يي؛ة أصييؾلية مييؽ قؾا يي؛ التييرك، ترييها: (ٖ٘)، وأِثيير الدييلفية(ٕ٘)والذيييخ دمحم تييؽ العثيسييرؽ

 .(ٗ٘)واتتفاء الساتعَّ ففعله بع؛  رره ت؛ ة ، مع وجؾد السقتزي له تراه 
يس ميؽ مقريؾدي مييه استقرياء أدلتهيا، وال اسيتجسا  اليؾاردات  لرهياَّ لسيا فهذه جسلة السذاهل في مدألة هذا البحيه، ولي

الي؛لرت للقيائلرؽ بيالقؾل التزمته مؽ أن ال أباحه مؽ تلػ افدلة إال ميسا س،َت  ؽ السباحثة ميه الباحثؾن قبلي، مسا تعليق بعسي؛ة 
 ن الترك فرهيا ميع وجيؾد السقتزيي واتتفياء السياتع،الثاتي حررا، وهؾ داللة الدشة التراية  لى تحرعؼ الفعت وة؛ رته، مؽ جهة اؾ 

 فأقؾل:  ،وهؾ ما أتشاوله في السبحه اآلتي
 

 :املبحث الثاٌي
 ، وٍع التالزً املدعى بني داللة الصٍة الرتكية عمى حتريي الفعن وبدعيتْ

 .الرتك فيّا وع وجود املكتضي واٌتفاء املاٌع وكوُ
 

الزمييٌة  ييؽ اييؾن تراييه فرهييا ، شة التراييية  لييى تحييرعؼ الفعييت وة؛ رتييهاد ييى أصييحاب السييذهل الثيياتي أن دالليية الديي
  :هي ،ما ي  ذ  ليه  سدة مآ ذ –في تق؛يري  -وهؾ  -حاص  مع وجؾد مقتزيه واتتفاَء الساتع مشه 

مععه فعال فن  ،مييؽ فعلييه ألن تركععه أولععى  نر تييرك الفعييت مييع وجييؾد مقتزيييه واتتفيياء السيياتع مشييهَّ كجييؾز أتييه إ :السأخععذ األول
َّ فيننر ترايه أو أنعه بدععة، ل يمزم عن تركه مع وجهد مقتزيه وانتفاء السانع مشه أن فعمعه محعرم ل ريعر  َّ وحرشئذ محرم

وأن يكهن ألولهية تركه؛ فقد تظرق إليه الحتسال في دللته عمى حرمة الفععل؛ ومعع ، لسا احتسل أن يكهن لحرمة فعمه
 . ل به ثإثباتهايدقط الستدل ، الحتسال في دللته عميها

 ، والقا ي؛ة افصيؾلية أن مييا د ليه االحتسييال(٘٘):   التيرك كحتسيت أتؾا ييا غرير التحييرعؼ-رحسييه هللا-قيال الذييخ  بيي؛هللا الغسياري 
   .(ٙ٘)سقط به االست؛الل 

 مؽ وجهرؽ: وأما أن ترك الفعت مع وجؾد مقتزيه واتتفاء الساتع مشه كجؾز أته فولؾعة تراه، ال لحرمة فعلهَّ فهؾ ما يتقرر
بييأن يتعييرؽ فييي مرييزان السرييالد  –أن مقتزييي الفعييت مييع اتتفيياء السيياتع مشييه، إمييا أن كقتزييَيه  لييى جهيية إكجابييه الهجععه األول: 
بأن يتيرجد فيي مريزان السريالد والسفاسي؛ ِفْعُليه  ليى  –وإما أن كقتزيه  لى جهة استحبابه وأولؾعته  لى الترك  –والسفاس؛ ِفْعُله 

فنن اقتزياه  ليى جهية إكجابيه: –بأن كدتؾي في مرزان السرالد والسفاس؛ ِفْعُله وتراه  -تزيه  لى جهة إباحتهوإما أن كق -تراه
. وإن اقتزياه  لييى جهيية اسيتحبابه أو إباحتييه: لييؼ كجييل (ٚ٘)حالئييذ رأسيياَّ فن تيرك الؾاجييل محييررمٌ  في  يترييؾر أن يتراييه الشبيي 
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وإذا لعم يحعرم تركعه، لعم يكعن  ،َّ فن ترايه ال كحيرم إال أن ليؾ وجيَل فعليهركعهلم يحعرم تمع أته إذا لؼ كجل فعليه،  ،فعله وال تراه
 .  وجهد مقتزيه هذا دليال عمى أن تركه ما كان إل لحرمة فعمه

تت االحتسال قيائؼ ، ال يتعرؽ أته كقتزيه  لى جهة إكجابه ال غررُ ، وةالجسلة فالسقتزي للفعت مع اتتفاء الساتع مشه
ميييع أن تيييرك الفعيييت ميييع وجيييؾد مقتزييييه ال كديييتلزم حرمييية فعليييه إال إن ايييان  ،حبابه أو أباحتيييهأتيييه كقتزييييه  ليييى جهييية اسيييت

 مقييتييزريه كقتزيه  لى جهة إكجابه ال غرر.
في  أقيت ميؽ أن كقتزييه  ليى جهية اسيتحبابه وأولؾعية ، : إن مقتزَي الفعت إذا لؼ كقتِزه  لى جهة إكجابيهفإن قيل
أو مشياف ، ثؼ ك،يؾن ترايه أوليى ميؽ فعليهَّ فهيذا مشياف لفائي؛ة وجيؾد مقتزييه، لفعتأما أن يؾج؛ مقتزي ا ،فعله  لى تراه

. وإذا ثبييت تهييذا أن فعلييه أولييى مييؽ تراييه إال ، مييا تييرك فعلييه مييع أن فعلييه أولييى فقيي؛ لييزم أن الشبييي ، لكييؾن ِفْعِلييه مقتزييى 
 ولؼ يترك ِفْعَله مع وجؾد مقتزيه فن تراه أولى.، لحرمة فعله
للفعيييت كجيييؾز أن كقتزيييَيه ميييع ايييؾن ترايييه أوليييى ميييؽ فعليييهَّ وذليييػ إن  ارايييت ذليييػ السقتزيييي  ن السقتزييييَ : إقمشعععا

د ترَاهَّ ف  يليزم  يؽ وجيؾد مقتزييه أنر فعليه أوليى مظلقياَّ وأميا دلريت وجيؾد تليػ السريلحة السعاراية: فيأن  (ٛ٘)مرلحةٌ  ُترجِّ
ال يتيييرك ميييا فعُليييه أوليييى إال  رايييهَّ فتيييه كفعليييه وال يت وجيييؾد مقتزييييه ليييؾ اسيييتلزم أن فعليييه أوليييى مظلقيييا لؾجيييل أن الشبيييي 

لسرلحة معاِرَاٍة أوجبت ترَاه وحررَمْت فعَله، أو جعلْت ترَاه أوليى ميؽ فعليه،  ليى اليرغؼ ميؽ وجيؾد مقتزييهَّ وإال فليؾ تيَرَك 
وةهييذا يثبييت أن وجييؾَد   شييه. مييا ِفْعُلييه أولييى لغريير مرييلحة معاِرَاييٍة تُييَرّجد ترَاييه أو تؾِجُبييُه وُتَعرُِّشييه، لكييان ذلييػ  بثييا يتشييزه 

إن أوجبيت السرييلحُة  -مقتزيي الفعيت ال كديتلزم أن فعَلييه أوليى مظلقيا، تييت كجيؾز أن مقتزيَيه مؾجييؾٌد، وفعُليه ميع ذلييػ محيررمٌ 
 .  (ٜ٘)إن رجرحْت السرلحُة تراه ولؼ تؾجْبه –أو   ُف افولى  -ترَاه

ٌم ال ك،ييؾن إ، وهييذا مييع م حغيية أن تييرَك مييا ترُاييه واجييٌل أو َأْولييى وإمييا  -إن وجييَل تييرُك فعلييه –ال وفعُلييه إمييا محييرر
 ف  يتعرؽ أن ك،ؾن محررما  ال غرر. -إن اان ترُاه أولى مؽ فعله -  ُف افولى

ولكيؽ تغديرَله ميع وجيؾد مقتزييه لييس بيأولىَّ تيت افوليى ، وتقرعر ذليػ بالسثيال: أن تشغييف الذيهر؛ مقيتض تغديرَله
 ، رعُد السدػ هاستبقاء أثر دم الذهادة  ليهَّ حتى يبعه يؾم الكيامة ول؛م تراهَّ لسرلحة  ارات هذا السقتزي هي

 لى ما أ بر به تبرشا 
(ٙٓ). 

فعله مع وجؾد مقتزيه واتتفياء السياتع مشيه، في  تي؛ أتيه ميا تيرَك فعَليه ميع وجيؾد مقتزييه  أن ات ما ترك الشبي والهجه الثاني: 
هذا الستروك مقتزي فعِله ومقتزيي ترِايه. واسيا أن مقتزيَي فعِليه ال َيَتعيررُؽ  إال لسرلحة اقتزت ترَاهَّ وحرشئذ فق؛ تعار  في

الؾجيؾب، فكيذا مقتزيي ترِايه ال َيَتعيررُؽ أتيه اقتزيى ترَايه  ليى جهية الؾجيؾبَّ وإذا ثبيت تهيذا أن  (ٔٙ)أته اقتزى فعَله  ليى جهية
ال أتيه واجيُل الفعيتَّ فقي؛ ليزم أن ال يتعيرؽ أكزيا  أن ما تعار  ميه مقتزيي ترِايه ومقتزيي فعِليه، في  يتعيرؽ أتيه واجيُل التيرك، و 

 وال أن ترَاه مؽ ثؼر ما اان إال لُحرمة فعله، ال فولؾعة تراه.  –فن فعله ال كحرم إال أْن لؾ وجَل تراه  -فعَله محررم
 

وأن يي؛ل  ليى ، عليهن ترك الفعت ميع وجيؾد مقتزييه واتتفياء السياتع مشيه لسيا احتسيت أن يي؛ل  ليى حرمية فإ: السأخذ الثاني
ر متعيقنال  ليى حرمية فعليهَّ فن ، أولؾعة تراهَّ فق؛ وجل أن ي؛ل  لى أولؾعة تراه بسيا هيي أدتيى  –(ٕٙ)أولهيعة تركعه قعدم

ٌر مذكهك فيه -مراتل الترك  بسيا أتهيا م؛ ؾلية باحتسيال أن ترَايه فولؾعيِة ترِايِه ال لحرمية فعليه  – حين أن حرمة فعمه قدم
معي، ل تثب  بالذك والحتسال ول جَرَم أن الحرمة – سم وأن األصل فيسا ثبتع  مذعروعيت ه بعدليل ج 

ععدم  التحعريم؛ فعال  (ٖٙ)
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في  ُكفري؛َّ فن  -وال دلريت هشيا يثبتيه. وأميا إثباتيه ت؛اللية التيرك ميع وجيؾد السقتزيي واتتفياء السياتع ، يثب  تحريس ه إل بدليل
 ا اان إال لحرمة الفعت ال غرُر.ال َيتعررؽ مظلقا أته م -اسا أواحشاه  –هذا الترك 

 ذلػَّ رفعا لتؾهُّؼ الحرمة.  لبررَؽ لشا ، : لؾ اان ترك الفعت فولؾعة تراه ال لحرمة فعلهفإن قيل       
أن ك،يؾن ُمْذيِ،  ميؽ جهية أتريه فولؾعية التيرك  -ميع وجيؾد السقتزيي واتتفياء السياتع -فعَليه  : كجؾز ميسا تيرك الشبيي قمشا       
أترييه اييان ُمْذييِ،  مييؽ جهيية أترييه فولؾعيية الفعييت أم لؾجؾةييهَّ وإال مييا ا تليي   حرمية الفعييت  فهييؾ اسييا جيياز فييي بعييض مييا فَعييت أم ل

. وةخاصية أن ميؽ  ررييَشه لإلباحية، فقي؛ اسيت؛ل  أتره لإلباحية أم للشي؛ب أم للؾجيؾب -إذا تجرد  ؽ القرعشة  افصؾلرؾن في فعله 
 .(ٗٙ)افصت  ؛م الؾجؾب أو الش؛بَّ ف  يثبت أي مشهسا إال ت؛لرت زائ؛تها الق؛ر الستيقؽ، وةأن أب
 

َّ وقي؛ رجحيؾا فيي فعليه السجيرد  يؽ قرعشية الؾجيؾب أتيه (٘ٙ)ح،يؼ أفعاليه ن افصيؾلررؽ أ ظيؾا تيروك الشبيي إ: والسأخذ الثالعث
ؾبَّ ال ك،يؾن واجيَل التيرِكَّ في  َّ فكذا تراه  لييه الري ة والدي م إذا تجيرد  يؽ قرعشية الؾجي(ٙٙ)لإلباحة أو للش؛ب ال للؾجؾب

َم الفعت. وأما أن تجعَت اؾَن الترك مع وجؾد السقتزي للفعت واتتفاِء الساتع مشه  هؾ قرعشيَة وجيؾِب التيركَّ فحرميِة  –ك،ؾن ُمّحرر
ز أتيه فولؾعية كجؾ  -ولؾ مع وجؾد مقتزي الفعت واتتفاء الساتع مشه  –الفعت. فُرَردُّ بسا َوَاَد في السأ ذ افول مؽ أن الترك 

الترك، ال لحرمة الفعتَّ وحرشئذ ال كرد أن الترك ميع وجيؾد السقتزيي واتتفياء السياتع قرعشيٌة  ليى وجيؾب التيرك وحرميِة الفعيت 
 ال غرر، تت هؾ قرعشة  لى اراهة الفعت أو أته   ف افولى.

َقيْ؛ تَيَرَك ِفْعيَت َشيْيٍء  اْلِفْعيِتَّ َفَستَيى َرَأْيَشيا الشرِبيير  َاَقْؾِلَشا ِفي، :  َوَاَذِلَػ َتُقؾُل ِفي الترْركِ -رحسه هللا-قال الجراص 
هُ  َباَحيةِ  :ُقْلَشا، َوَلْؼ َتْ؛ِر َ َلى َأيِّ َوْجٍه َتَرَِ ُه َ َليى ِجَهيِة اإْلِ يُه َ َليى ِجَهيِة ، َفَليْيَس ِتَؾاِجيٍل َ َلْرَشيا، َتَرَِ إالر َأْن َيْثُبيَت ِ ْشيَ؛َتا َأتريُه َتَرَِ

 .(ٚٙ)َمَيِجُل َ َلْرَشا َتْرُُِه ِحرَشِئٍذ َ َلى َذِلَػ اْلَؾْجِه ، ِؼ ِبِفْعِلهِ الترَأثُّ 
 

لييؾ دل  لييى حرميية فعلييه، لكييان فْعُلييه حرشئييذ محرمييا إمييا  –ن تييرك الفعييت مييع وجييؾد مقتزيييه واتتفيياء السيياتع مشييه إ: والسأخععذ الرابععع
لػ إما ِلسا في فعِله مؽ مخالفية قري؛ الذيار  إليى  ي؛ِم فعليه، وإميا لذاته، وإما لغرره. وإن اان محرما لغررهَّ ف  كخلؾ أن ك،ؾن اذ

 في تراه، وإما لكؾن فعِله ت؛ ة  وإح؛اثا في ديؽ هللا لسا ليس مشه. لسا في فْعِله مؽ اإل را   ؽ االقت؛اء بالشبي 
ُوجي؛ السقتزيي لفعليه حالئيذ  : فتيه ليؾ ايان ايذلػ لكيان مفدي؛ة فيي ذاتيهَّ ولسيال جائٌز أن يكهن فعم عه محرمعا لذاتعه       
 وال اذلػ ما هؾ مفد؛ٌة في ذاته.، فن الفعت ال كقتزيه إال وجؾُد السرلحة ميه رأساَّ

ليؼ  –فعَليه ميع وجيؾد مقتزييه واتتفياء السياتع مشيه  : فينن باسيتقراء ميا قيِ؛ْرُت  ليى اسيتقرائه مسيا تيرك الشبيي وأيزا
َّ وإال فسا السفد؛ة الذاتية في تغديرت شيهر؛ السعراية أو الري ة  لييه   وميا (ٛٙ)اتهكغهر في ِفْعِت شيء مشه أنر ِفعَله مفد؛ة في ذ

بالشيية   وميا السفدي؛ة السفد؛ة الذاتية في افذان للعر؛يؽ، أو في الش؛اء لهسيا تيي)الر ة جامعية(   وميا السفدي؛ة الذاتيية فيي اليتلفع 
  . الذاتية في الجهر في الر ة الشهارعة

إن اييان لسييا ميييه مييؽ مخالفيية قريي؛ الذييار  حييرؽ َقَرييَ؛ مييؽ تراييه  يي؛َم  َّ فن ذلييػ:يكععهن فعم ععه محرمععا ل يععر  ول جععائز أن       
: فربقيييى أن مخالفيية قرييي؛ الذيييار  قيي؛ تكيييؾن محرمييية، وقيي؛ تكيييؾن م،روهييية، وقيي؛ تكيييؾن  ييي ف -اسيييا تبيييه  ليييه الذييياطبي  -فعلييه

ن الذيار  إْن قَري؛  ي؛َم الفعيت فيي قزيية التيرك بديبل أن افولىَّ وذلػ تبعا للدبل الذي مؽ أجليه ايان قري؛ الذيار َّ بحريه إ
ترَاييه أولييىَّ ااتييت مخالفييُة قريي؛ه حرشئييذ م،روهيية أو  يي ف افولييى، ولييؼ تكييؽ محرميية. وإن قريي؛  يي؛َم الفعييت بدييبل أن تراييه 
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وجييؾد مقتزيييه واتتفيياء متعييرٌِّؽَّ ااتييت مخالفيية قريي؛ه حرشئييذ محرميية. وقيي؛ أثبتشييا قرعبييا أن القيي؛ر الستيييقرؽ ِمييؽ تييرك الذييار  فعيي  مييع 
مييؽ ثَييؼ السيياتع مشييه أتييه فولؾعيية تراييه، ال لحرميية فعلييهَّ وحرشئييذ ال تكييؾن مخالفيية قريي؛ه إلييى  يي؛م فعلييه محرميية ، وال ك،ييؾن فعُلييه 

 محرما لغرره مؽ جهة ما ميه مؽ مخالفة قر؛ الذار . 
فعيُت الس،يروه وتيرُك السشي؛وبَّ  لليزم أن َكْحيُرمَ ،  لى أن مخالفة قر؛ الذار  لؾ ااتت محرمة مظلقيا و ليى ايت حيال

يه أو َتهيى  يؽ فعليه تهييا غريَر حيتؼ. وأنر فيي تيرك ، (ٜٙ)فن في فعت الس،روه مخالفة  لقر؛ الذار  إلى  ؛ِم فعله حيرؽ تَرَِ
 حرؽ فَعَله أو أمَر بفعله أمرا  غرر حتؼ.، السش؛وب مخالفة  لقر؛ الذار  إلى فعِله

: فربقيى أن العلسياء ال كختلفيؾن فيي أن االقتي؛اء في َتْرِك ما َتَركَ  ؛اء بالشبي وإن اان لسا ميه مؽ اإل را   ؽ االقت
ععه، أو تَييَرَك مسععا يجعب عميشععا فعم ععهال كجييل إال ميسيا َفَعييَت  بيالشبي  ميسيا  يي؛ا ذلييػ  ، أمييا االقتي؛اء بييه مسععا يجعب عميشععا ترك 

ه، ال ك،يؾن محرميا لذاتيه، وال لسيا مييه ميؽ اإل يرا   يؽ مسيا ال كجيل  لرشيا ترُاي فليس تؾاجلَّ وحرشئذ فننر ِفْعيَت ميا ترَايه 
في تراه، أ شي فنر  ؛م االقت؛اء به في تراه ال كْحُرُم إال أن لؾ اان مسا كجل  لرشا ترايه. وقي؛ ثبيَت آتفيا أن  االقت؛اء به 
فيي   ك،يؾن االقتي؛اء بيه فع   مع وجيؾد مقتزييه واتتفياء السياتع مشيه، ال يي؛ل  ليى أن ترايه واجيل  لرشياَّ في  ترك الشبي 

 تراه واجبا  لرشا اذلػ.
: فربقى أن ما له في ديششا أصٌت شير ي مسيا تيرك الشبيي وإن اان لكؾِن فعِله ت؛ ة  وإْح؛اثا  في ديؽ هللا لسا ليس مشه

 وليس لذلػ ت؛ ة  شرعية، فننر ِفْعَله ليس إْح؛اثا  في ديؽ هللا لسا ليس مشه، ِفْعَله(ٚٓ). 
فعليييه مييع وجيييؾد مقتزييييه واتتفيياء السييياتع مشيييه، قيي؛ وجييي؛تا ليييه فييي الييي؛يؽ أصييي  شيييرعيا  أِثييير ميييا تييرك الشبيييي والؾاقييع أن 

. فأصت تغدرت الذهر؛ والري ة  لييه ميث : تغديرُت السريت والري ُة  لييه. وأصيُت الجهير فيي الري ة الشهارعية: الجهيُر (ٔٚ) تر؛ا
 جامعية(: الشي؛اُء تيذلػ لري ة الكديؾف. وه،يذا فيي سيائر ميا تيرك الشبيي  في الر ة اللرلية، وأصُت الشي؛اء للعري؛يؽ تيي )الري ة

َّ ترجيحيا لجاتيل (ٕٚ)فعله مع وجؾد مقتزيه واتتفاء الساتع مشيهَّ في  ك،يؾن فعليه ليذلػ ت؛ ية  شيرعية ، وال محررميا ، وليؾ قلشيا ب،راهتيه
 .  الترك ميه  لى جاتل الفعتَّ تأسيا بالشبي 

 -إذا ليؼ ك،يؽ محرميا لذاتيه، فعَله مع وجؾد مقتزيه واتتفاء الساتع مشه ا ترك الشبي فعلى هذا الستق؛م فنن م ،إذن
، ال لَتَزيسُِّشه مخالفية قري؛ الذيار ، وليؼ ك،يؽ محرميا لغريره -ولسا ُوج؛ مقتزي فعِليه حالئيذ رأسيا، وإال لكان مفد؛ة في ذاته

وأنر ِفْعَليه ، وال لغريره، ت؛ ةَّ فق؛ ثبت أته ليس محرما لذاته وال لكؾِن فعِله، وال لَتَزسُِّشه اإل را   ؽ االقت؛اء به في تراه
 وإن اان م،روها أو   ف افولىَّ أ شي تغرا فولؾعة تراه  لى فعلهَّ ت؛اللة ترك الذار  إكاه. ، لذلػ جائز

 -اء السياتع مشيهفعله مع وجؾد مقتزيه واتتف وةعبارة أ رى: فاليُسَتَخلُِّص مؽ هذا السأ ذ الرابع: أن ما ترك الشبي 
ميا  ، وأميا لغريره، لَحيُرَم إميا لذاتيه، لؾ َحُرم فعُله وليؾ ايان َتْرُِيه ميع ، واي  افميرعؽ غريُر وارد مييهَّ في  ك،يؾن فعليه ليذلػ محرر

 وجؾد مقتزي ِفْعِله واتتفاء الساتع مشه.
 

واييؾن التييرك فرهييا مييع وجييؾد ، هن د ييؾى الييت زم تييرؽ دالليية الدييشة التراييية  لييى تحييرعؼ الفعييت وة؛ رتييإ والسأخععذ الخععامس:
 ليى فعيت بعيض ميا تيرَك فعَليه ميع  أقيرر بعيض أصيحابه  مشقؾاة بالشصَّ وهيؾ أن الشبيي  -السقتزي واتتفاء الساتع

ولبيرؽ لهيؼ ت؛ ررتَيه وحرمتَيهَّ بسيا أن ، واتتفاء الساتع مشهَّ فلؾ اان فعت ذلػ ت؛ ة ومحررما َّ لسيا أقيرهؼ  لييه، وجؾد مقتزيه
 تأ رَر البيان  ؽ وقت الحاجة. في حقه مؽ السستشع 
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قيال ِليِبَ ٍل  ميؽ ذليػ، وأْبَعيِ؛ه  يؽ اال تيرا  الريحيد: ميا صيدر ميؽ أن الشبيي  ولعت ميؽ أصيرح ميا وقيع للريحابة 
ْثِشي ِبيَأْرَجى َ َسيٍت َ ِسْلتَيُه ِ ْشيَ؛َك ِفيي اإِلْسيَ ِم َمْشَفَعي ة َّ َفيِنتِّي َسيِسْعُت اللرْرَليَة َ ْذيَ  َتْعَلْييَػ َتيْرَؽ َييَ؛ىر ِ ْشَ؛ َصَ ِة اْلَغَ؛اِة:   َكا ِبَ ُل، َحي؛ِّ

يُر  يا ِفيي َسياَ ٍة ِميْؽ َلْريٍت َواَل ِفي اْلَجشرِة  . َقياَل ِبيَ ٌل: َميا َ ِسْليُت َ َسي   ِفيي اإِلْسيَ ِم َأْرَجيى ِ ْشيِ؛ي َمْشَفَعية  ِميْؽ َأتِّيى اَل َأَتَظهر ُطُهيؾر ا َتاما
ُ ِلييي َأْن ُأَصييلَِّى َتَهيياٍر ِإالر َصيي اجتهيي؛ تتخريييص عبييادة تؾقييت  . ففييي هييذا الحيي؛يه أن بيي ال (ٖٚ)لرْرُت ِتييَذِلَػ الظُُّهييؾِر َمييا َاتَييَل أر

كرلرهسا بع؛ الؾاؾء وال ت؛َب إلى ص تهسا بعي؛ه،  ليى اليرغؼ ميؽ  معرؽ، حرؽ اان السا تؾاأ صلي راعترؽ لؼ ك،ؽ الشبي 
بي ال   ليى صي تهسا، وليؼ ُيْشكيْر ذليػ  واتتفياء السياتعَّ وقي؛ أقير الشبيي  -أو التقرب تهسيا  شي؛ه مؽ الؾاؾء  –وجؾد مقتزرهسا 

 ليى بي ٍل فعَليه،  فعَله مع وجؾد السقتزي واتتفاء الساتع ت؛ ية  أو محررميا َّ فتكير الشبيي   ليهَّ فلؾ اان فعُت ما َتَرَك الشبيُّ 
 مقام البيان الذي ال كجؾز تأ رره  ؽ وقت الحاجة إليه.ولؼ كقره  ليه، وةخاصة أته حرشذاك اان في 

  َوُعْدييَتَفاد ِمْشييُه َجييَؾاز ااِلْجِتَهيياد ِفييي َتْؾِقرييت اْلِعَبيياَدةَّ ِفَنر ِبييَ ال   :معلقييا  لييى الحيي؛يه، -رحسييه هللا-قييال اتييؽ حجيير 
ْرَتا ِبااِلْسِتْشَباطِ  َِ َت ِإَلى َما َذ َةُه الشرِبّي ، َتَؾصر  .(ٗٚ) َفَرؾر

  ؽ هذا بجؾاترؽ: وقد أجيب
 أن االجتهياد فيي تؾقريت عبيادة قي؛ كجيؾز  شي؛  ي؛م ا تقياد أفزيلية تهيذا التؾقريتَّ ولييس فيي الحي؛يه أن بي ال: أحدهسا

 .(٘ٚ)أو أته  رص الر ة تذلػ الؾقت تعب؛ا تذلػ التخريص، ا تق؛ أفزلية  تتؾقرت الر ة بالؾاؾء
ِله بالر ة  ش؛ الؾاؾءَّ فته أن ال ك،ؾن ب ل  : بأن مؽ السدتبع؛ ج؛اوي َرد          لؾ لؼ ك،يؽ  ا تق؛ أفزلية  لكؾِن تشفُّ

ه أرجى  ست له في اإلس م. وفته لؾ اان كعتق؛ اففزلية لسجرد تشفله بالر ة ، كعتق؛ أفزلية  لذلػ ولؼ َيتعبرْ؛ بهَّ لسا  ؛ر
ولكيان افوليى أن كقيؾل ليه إن أرجيى  سليه ، فائي؛ةٌ  للشبيي  دون تخريرها تؾقت الؾاؾء تعب؛ا َّ لسا اان لِذْاره الؾايؾءَ 

 دون تَعرُّ  لتخريرها تؾقت الؾاؾء.، اإلِثاُر مؽ الشافلة
بيأْن تؾايأ ميرة، ثيؼ  (ٙٚ)ِيان تيَ؛َب إلرهيا لؼ ُكْح؛ث ُسشَة الؾاؾء، تت ايان َ ِليَؼ مذيرو رَتها ميؽ أن الشبيي  أن ب ال  :والثاني

َأ ِمْثتَ  مَ  قال:  َمْؽ َتَؾار ُ َلُه َما َتَق؛ر ُث ِفرِهَسا َتْفَدُه ِبَذْيٍء، َغَفَر أر َعَتْرِؽ اَل ُكَح؛ِّ  .(ٚٚ)ِمْؽ َذْتِبِه  ُوُاؾِئي َهَذا، ُثؼر َقاَم َفَرلرى َرِْ
اُن الرهسيا  ثسيي إلرهسياَّ فييننر اليذي َروى ت؛َبييه حييرؽ أحي؛َث راعتييي الؾايؾء لييؼ ك،يؽ سييسَع تيْ؛َب الشبييي  : بيأن بي ال ور د  

لرهسييا أوال، ثييؼ التَزَمهسييا بعيي؛ما  لييؼ تييذلػ إ اييان سييسع َتييْ؛َب الشبييي  . تعييؼ ُكحتسييت أن بيي ال (ٛٚ)، وليييس بيي التييُؽ  فيياَن ا
ميؽ أدلية سيقؾطه: أنر فيي بعيض رواكيات  فيننر  مذرو رَتهسا، ولكؽ يبقى أن هذا االحتسال ساقط ال َكدقط ال؛لرُت ِتَتَظرُِّق مثِله إليهَّ

:  كيا رسيؾل هللا، ميا أحي؛ثت إال تؾايأت، وال تؾايأت إال رأييت أن هلل  ليير راعتيرؽ أصيلرهسا. أته قال للشبي  ح؛يه ب ل 
عع   . فقؾلييه فييي حييق راعتييي الؾاييؾء:  (ٓٛ)( (ٜٚ): )تهيياقييال  َعتَييْرِؽ  صييرعد فييي أتييه إتسييا أحيي؛َثهسا  ييؽ اجتهيياد  َرَأيم ِ َ َلييير َرِْ َأنر ّلِلر

 فن السة )رأيُت( مؽ رآى الَقْلِبيرة التي ت؛ل  لى الفكر والتأمت.  َّمشه، ال  ؽ سسا  مؽ الشبي 
تيت ذَايَر أكزيا راعتيرؽ ، ليؼ كقترير  ليى راعتيي الؾايؾء : وأكزا فنن في بعض رواكات الح؛يه أن بي ال قم 

 تؾاييأت  شيي؛ه. ومييا أصيياتشي حيي؛ث إال، مييا أذرْتييت قييط إال صييلرت راعتييرؽ، كرييلرهسا السييا أذرَنَّ وهييؾ قؾلييه:  كييا رسييؾل هللا
إليى راعتيي  فهيت سيسع تيْ؛َب الشبيي ، إليى راعتيي الؾايؾء . وإذا اان سيسَع تيْ؛َب الشبيي (ٔٛ): تهذا فقال رسؾل هللا 

  . إلى راعتي افذان رأسا  . تت هت تَ؛ب الشبي  افذان أكزا
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 : هذا الرد بجهابين وأجيَب عن
لسيا  فربقيى أن الشبيي ، إلرهيا ُسيشرة الؾايؾء سيسع تي؛ب الشبيي ليؼ ك،يؽ قبيت إح؛اثيه  أن بفير  بي ٍل  :الجهاب األول

َمة. (ٕٛ)ف  تكؾن ت؛ ة  ، فق؛ صارت بنقراره مذرو ة  ، أقرره  لرها  وال محرر
د  هذا الجهاب األول فعَليه ميع وجيؾد السقتزيي  إكاه فع   ِلسا ترك الشبي  لّسا اان قبت إقرار الشبي  : بأنر ِفْعت ب ٍل ور 

تيذلػ  ليى ت؛عيرية  أن ُيشبَِّه  لى ت؛ ررتيهَّ لُرشبِّيهَ  فاء الساتعَّ فق؛ لزم أته قبت إقراره اان ِتْ؛ ة  ومحررما ، واان يشبغي للشبي واتت
بعي؛م  فعَله مع وجؾد السقتزي واتتفاء الساتعَّ وإال أْشَعَر س،ؾُته  ؽ تياِن هذا القي؛ر ميؽ واقعية بي ل  ِت فعٍت لسا ترَك 

 .و ؛ِم حرمتهَّ أو اان س،ؾتا   ؽ البيان في وقت الحاجة إليه، وهؾ مستشع في حقه ت؛ ررته 
: فنتشييا تديت؛ل بفعييت الرييحاتي قبيت اإلقييرار ال بعيي؛ه، فنقي؛ام الرييحاتي  لييى الفعيت السحييَ؛ث قبييت أن كعلييؼ (ٖٛ)وةعبيارة أ ييرى        

: أّميا فعُليَػ فريؾاب، ولكيؽ ال تُْقيِ؛ْم اإلح؛اث حراما لقال له الشبيي أم ال ُكقرُّه، هؾ محت الذاه؛، ولؾ اان مظلُق   َأُكقرُّه الشبيُّ 
ميؽ أحي؛ث فيي أمرتيا :   مخياطبؾن بقؾليه  . ومؽ السعليؾم أن الريحابة (ٗٛ)مرة أ رى  لى إح؛اث َأْمٍر قبت أن تعلؼ ح،سه

 .(٘ٛ)هذا ما ليس مشه فهؾ رد 
 

، وقي؛ ايان ميؽ قبت اِتسال الي؛يؽ والتذيرعع، وقبيت وفياة الشبيي اان في أول اإلس م،  أن هذا مؽ ب ل  والجهاب الثاني:
ثيؼ ُكِقيرُّه الشبييُّ  -ميع وجيؾد السقتزيي واتتفياء السياتع –فعَله  أسالرل التذرعع آتذاك: أن ُيْ َذَن للرحاتي بفعِت ما ترك الشبي 

 أمييا بعيي؛ اِتسييال اليي؛يؽ والتذييرعع ووفيياة الشبييي (ٙٛ) ليييه أو يشكييره . حيي؛ بفعييت ذلييػَّ لسييا فييي فعلييه حرشئييذ مييؽ فيي  ُييي َذن ف
 .(ٚٛ)بع؛ وفاته الزعادة  لى ال؛يؽ والتذرعع بع؛ اِتساله، والرتفا  إم،ان التقرعر أو الشكرر مؽ الشبي 

 ترديؽ: يرد هذا الجهاب الثاني: قم 
ت؛عيريَة فعيِت  أن ُيَبيرَِّؽ الشبيي  -ارهأي تتقرعر ما كفعليه الريحاتيُّ أو بنتكي –أن مؽ التذرعع  لى هذا افسلؾب َ ْرِشِه  الرد األول:

فعَله مع وجيؾد السقتزيي واتتفياء السياتع. وإذا مشيَع ايؾَن بي ٍل  قبت تقرعره  ليهَّ لُرَبرَِّؽ تذلػ ت؛عيرة اتِّ فعٍت لسا َتَرَك  ب ٍل 
ال كسشيع الشبيير  اِتسياِل التذيرعع ووفياِة الشبيي  ، فنن فعَله إكاه قبيتتهذا الفعت مبت؛ ا  أتره فعَله قبَت اِتسال التذرعع ووفاِة الشبي 

 فعَله مع وجؾد السقتزي واتتفاء الساتع. مؽ تيان ت؛عيرِة ِفْعِلهَّ بسا هؾ فعٌت لسا َترَك 
ليؾ ايان مأذوتيا للريحاتي بيهَّ ، فعَليه ميع وجيؾد السقتزيي واتتفياِء السياتع أن اإلح؛اث بفعت ما ترك الشبي  والرد الثاني:
  ؾِل الدييشة التقرعرعيية التييي ال كس،ييؽ حرييؾُلها إال إْن اييان ُيييْ َذُن للرييحاتي باإلحيي؛اث وفعييِت مييا تييرَك الشبيييُّ لزييرورِة حريي

 :لهجب حيشئذ أمران -فْعَله
 ؽ اإلح؛اث في ال؛يؽ تهيا   اما شام  ايتر ُمْحيَ؛ث فيي الشهيي  شيه، وايتر مديلؼ فيي  ظاِبيِه   : أن ال يشهى الشبيُّ افمر افول

وذليػ فن اإلحي؛اث بفعيت  َّ(ٛٛ):   ميؽ أحي؛ث فيي أمرتيا هيذا ميا لييس مشيه فهيؾ َرد َصحاتيٍّ وغرِرهَّ أ شي اسا في قؾليه  به ِمؽْ 
يشة التقرعرعية  –فعَله مع وجؾد السقتزي واتتفاِء الساتع، لؾ اان مأذوتا للريحاتي بيه   ما ترَك الشبيُّ  لسيا  -لزيرورِة حريؾِل الدُّ

، ولكييتِّ إحييي؛اٍث فييي الييي؛يؽ ولييؾ فيييي  ريير الشبيييي  شييي اسييتقام أن يشهيييى الشبيييُّ  َّ ه تهييذا الشهيييي العييام الذيييامت لكييتِّ صيييحاتيٍّ
 .  (ٜٛ)وةخاصة أته  سؾم يز ؼ الخرؼ أته محفؾظ ال يلحقه استثشاء

 يمأذوتا  لهؼ باإلح؛اث، وأن الشه في ال؛يؽ تياٌن لكؾن الرحابة  اصحابه  لى ما أح؛ثؾابعَض  : إقراُره فإن قيلَ         
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: هييذا اإلقييرار ليييس صييرعحا فييي ذلييػ البيييانَّ فتييه محتِسييٌت أْن ك،ييؾن قمشععا شييه مخرييؾٌص بسييؽ بعييَ؛هؼ مييؽ السدييلسرؽ، وال كعسُّهييؼ. 
تياتييا  لسذييروعية إحيي؛اِث مييا لييه مييؽ العبييادات أصييٌت فييي اليي؛يؽ، وأنر الشهييَي  ييؽ اإلحيي؛اث فييي اليي؛يؽ مخرييؾٌص لييذلػ بنحيي؛اِث مييا 

 ومع هذا االحتسال في هذا البيان كدقط االست؛الُل به. ْؽ بْعَ؛ الرحابِة مؽ السدلسرؽَّليس له في ال؛يؽ أصٌت، ال ِبسَ 
فعَله مع وجؾد السقتزي واتتفاء السياتع محررميا  وال ت؛ ية  وإحي؛اثا  فيي الي؛يؽَّ  : أن ال ك،ؾن ِفْعُت ما َترك الشبي وافمر الثاتي

َّ لؾقييع التشيياقُض حرشئييذ تييرؽ اؾِتييه ت؛ يية  لييه بييه فييي حييياة الشبييي فتييه لييؾ اييان ت؛ يية ومحرمييا، مييع أن الرييحاتي اييان ُيييْ ذن 
 ومحرما، واؾِته مأذوتا بهَّ فنر اؾَته مأذوتا به كسشع اؾَته ت؛ ة  ومحرما، واؾَته ت؛ ة  ومحرما، كسشع اؾَته مأذوتا  به.

لؾجيل أن ك،يؾن ،  ية ومحرمياليؾ ايان ت؛، فعَله مع وجؾد السقتزي واتتفاء السياتعوأكزا: فننر ِفْعت ما ترك الشبي 
مقرري؛ا  بسيا تييرَك فعَليه ال ميع وجيؾد السقتزييي ليه واتتفياء السياتعَّ فن وجييؾَد  -فعَليه اإلذن للريحاتي بفعيِت ميا تيرك الشبييي 
فعَلييه يشبغييي أن ييي؛ل فييي ذاتييه  لييى ت؛عيرييِة فعِلييهَّ مييع أن فعلييه لييؾ اييان لييذلػ ت؛ يية   السقتزييي واتتفيياَء السيياتع ميسييا تييرَك 

 به.  اإلذن للرحاتي بهَّ لسا ذارتاه مؽ لزوم التشاقض حرشئٍذ ترَؽ اؾِن الفعت ت؛ ة  واؾِته مأذوتا المتشع
إذا لؼ ك،يؽ ت؛ يةَّ تي؛لرت اإلذن للريحاتي بيهَّ  -فعَله مع وجؾد السقتزي واتتفاء الساتع  لى أن فعت ما ترك الشبي 

ه ميؽ السديلسرؽ أكزياَّ فن تيرك الفعيت ميع وجيؾد السقتزيي فق؛ وجل أن ال ك،ؾن ت؛ ة في حقِّ الرحاتي وفي حقِّ مؽ بْعي؛َ 
وةعَ؛ه، وفيي حيق الريحاتي وَميْؽ َبعيَ؛هَّ فن َمفياد  واتتفاء الساتع لؾ دلر  لى أن فعله ت؛ ةَّ ل؛لر  لى ذلػ في زمؽ الشبي 

 .ترؽ زمان وزمان، وحال وحال، وشخص وشخص -ميسا َيُ؛لُّ  ليه بسجرده  -ال؛لرت يشبغي أن ال كختل 
وأميا أن فعَلييه ليييس ت؛ ية فييي حييق الريحاتيَّ لزييرورة حرييؾل الديشة التقرعرعيية، وأن هييذا دلريُت التفرعييِق تييرؽ الرييحاتي 

فعليييه مييع وجيييؾد السقتزيييي واتتفييياء السيياتعَّ ميجييياب: بسيييا أثبتشييياه ميييؽ أن اإلذن  وَمييؽ بعيييَ؛ه فيييي ت؛عيرييية فعييِت ميييا تيييرك الشبيييي 
ق َميؽ بعيَ؛ه أكزياَّ المتشيا  ا يت ف مفياد الي؛لرت بيا ت ف العرير. وةيأنر للرحاتي بفعله كسشع اؾته ت؛ ة في حقيه، وفيي حي

فعليه ميع وجيؾد السقتزيي واتتفياء السياتعَّ فن  حرؾل الدشة التقرعرعة ال يتؾق   لى اإلذن للرحاتي بفعت ما ترك الشبيي 
َّ وانتفععاء السععانع السقتزععيل مععع وجععهد فعلييه  الدييشة التقرعرعيية تحرييت أكزييا بيينقرار الرييحاتي  لييى فعييت مييا تييرك الشبييي 

مقرريٌ؛ فعليه  حريه إن اإلذن للريحاتي بفعيت ميا تيرك الشبيي بال غريُرَّ  وعس،ؽ حررها لذلػ فيي هيذا الشيؾ  ميؽ تيروك الشبيي 
 لذلػ تهذا الشؾ  مؽ التروك دون غرره.

اء السياتع ت؛ ية  فعليه ميع وجيؾد السقتزيي واتتفي والؾاقع أن ال ُمخلِّص مؽ التشاقض ترؽ ايؾِن فعيت ميا تيرك الشبيي 
السا اان ليه أصيٌت ، إال أْن ال ُكجعت فعُله ت؛ ة  شرعية وإح؛اثا مشهيا  شه، واؾِته مأذوتا للرحاتي به، وإح؛اثا  مشهيا  شه

ييَص   سؾميياُت افدليية الييؾاردة بييالشهي  ييؽ الب؛ يية بيين راج مييا لييه مييؽ السحييَ؛ثات هييذا افصييُت  شيير ي ُجْسِليييت كدييتش؛ إليييه، وأْن ُتَخرر
  ي، مع أن هذا الشؾ  مؽ السح؛ثات هؾ السأذوُن به للرحاتي ولسؽ بعَ؛ه مؽ السدلسرؽ أكزا.الذر 

 لى أن الرحاتي ُمْختَيصت دوَن مؽ بعيَ؛ه ميؽ السديلسرؽ بيأن فْعَليه ميا تيرك الشبيي فْعَليه ميع وجيؾد السقتزيي واتتفياء السياتع 
 ليييه أتييه محييرم أو  إكيياه أترييه أولييى مييؽ تراييه، وقيي؛ يتبييرؽ بنتكييار الشبييي  قيي؛ َييييتَبررُؽ بيينقراِر الشبييي  -إن لييؼ تجَعييت فْعَلييه ت؛ يية   -

فْعَليه، هيؾ فيي القي؛ر الستييقؽ ميؽ ح،سيه  ي ُف افوليى  حرَؽ أنر فعَت َمْؽ بعيَ؛ه ميا تيرك الشبيي  -بحدل درجة اإلتكار -م،روه
 إكاه. زائ؛  لى مجرد ترك الشبي  ، وال كحُرم إال ت؛لرتال غرُرَّ تغرا الرتفا  إم،ان إقراره بع؛ وفاة الشبي 

  ؽ مشع ا ت ف مفاد ال؛لرت با ت ف العرر: بأن اإلجسا   ش؛ جسهؾر افصؾلررؽ حجة بع؛  رر هذا وقد أجيب
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 .(ٜٓ)وليس حجة في  رره الشبي 
 شي؛  بيي بأن هذه حال اإلجسا  وحَ؛ه مؽ افدلة الستفق  لرهاَّ مع أن مْشَع حجرته فيي  رير الش قم : ي َرد  هذا:

 بعييض افصييؾلررؽ إتسييا اييان فنر ِمييؽ شييْرِط حجرتييه  شيي؛هؼ أن ال كخييال  الييشصر وال يؾافَقييهَّ فترييه إن  الفييه فقيي؛ بَظييَت تتلييػ
 .(ٜٔ)وإن وافقه فنن ثبؾت الح،ؼ بالشص أولى مؽ ثبؾته باإلجسا  -وةخاصة أن اإلجسا  ال يشدخ الشص  –السخالفة 

كسشيع ثبؾتيه باإلجسيا  أكزياَّ وميؽ ثَيؼر في  كقي؛ح فيي حجيية اإلجسيا  فيي  رير  والرحيد أن ثبيؾت الح،يؼ بيالشص، ال
َد السحققؾن مؽ افصؾلررؽ أنر اإلجسا  حجة حتيى فيي  ريير الشبي  ، وأنر الشبيي  أن يؾافقه الشبي وال كخالفهَّ ولهذا رجر

 .  (ٕٜ)للسجسعرؽ، يثبت الح،ؼ بالشص وةاإلجسا  معا بسؾافقة الشبي 
(َّ فن اإلجسيييا  ال يشعقييي؛ فيييي زماتيييه، اسيييا ذاييير قرعييير والتحبرييير:  وعشبغيييي أن ييييزاد: )فيييي غرييير زميييؽ الشبيييي جييياء فيييي الت

افِثييرون، مييشهؼ القااييي، واإلمييام الييرازي، واتييؽ الحاجييلَّ فن قييؾلهؼ دوتييه ال كرييد، وإن اييان معهييؼ فالحجيية فييي قؾلييه. ولييؼ أر 
  فييا ، والؾجييُه أتيه يشعقيي؛، اسييا  ي جييؾاز اتعقياد اإلجسييا  فييي زماتيه أحي؛ا ذايير هييذا القري؛، وال تيي؛ مشييه. قليت: وميييه تغييرَّ فينن فيي

 .(ٖٜ)سأذاره مؽ السرزان في ذيت مدألة ال إجسا  إال  ؽ مدتش؛، وحرشئذ فالؾجه إسقاط هذا القر؛، ال أته ال ت؛ مشه 
ع وجيؾد السقتزيي مي -، يبقى أن الترك مؽ الشبيي وةالجسلة فحتى  لى القؾل بع؛م حجية اإلجسا  في  رر الشبي 

ليييس ااإلجسييا  فييي اشييتراط أْن ال كخييال  الييشصر وال يؾافَقييه لحجرتييهَّ تييت هييؾ حجيية إن وافييق الييشص، وحجيية إْن  -واتتفيياء السيياتع 
 .  الفهَّ ف  يبقى بعُ؛ مداٌغ لسشع اؾته حجة  في  رر الشبي 

حجرتيه أن ال كخيال  تريا وال يؾافَقيهَّ فيألن ال كذيترط ل –مع وجؾد السقتزي واتتفاء السياتع  –وأما أن الترك مؽ الشبي 
ييا مييؽ القييرآن أو الدييشة القؾلييية َّ لييؼ ك،ييؽ ثبييؾُت ح،سييه (ٜٗ)ِيي ا مييؽ مؾافقييِة الييشص ومخالفِتييه ال تقيي؛ح فييي حجرتييهَّ فنتييه إن وافييق ترا

اليؾحي، ولييس ميا تيرَؽ  بالقرآن أو بالدشة القؾلية أولى مؽ ثبؾته بالديشة التراييةَّ فينن ايتر ذليػ فيي رتبية واحي؛ة هيي رتبية اليشص أو
َّ فينْن وليؼ كريدر تاسيخا لليشّصِ ، (ٜ٘)ترياُصَؾِر الؾحي مؽ الفيرق اسيا تيرَؽ اليشص واإلجسياِ  مشيه. وإن  يال  التيرُك ميؽ الشبيي 

ه َّ وذليػ يشيافي وجؾَةي(ٜٙ)تتراهَّ فن تترايه كريرر الفعيت محررميا   أوجَل الشصُّ الفعَت أو َتَ؛َب إليهَّ لؼ ُيترؾر أن كخالفه الشبي 
يا،  َّ في  تقي؛ح تليػ وصيدر تاسيخا ليهأو الش؛َب إليه. وإن َاررَه الشصُّ الفعتَّ لؼ ك،ؽ ترُاه مخالفا لليشص رأسيا. وإن  يال  التيرُك ترر

 السخالفُة في حجرته حرشئذ مظلقا، سؾاء أْوَجَل الشصُّ الفعَت أم ت؛َب إليه. 
صييد تاسيييخا أن كخيييالَ  الييشصر وال أن يؾافقييه، سييؾاء  ال كقيي؛ح فييي حجرتييه وةهييذا التفرييرت يثبييت أن التييرك ميييؽ الشبييي 

وافقيه ايان ثبيؾُت الح،يؼ  َّ وةهيذا كفياِرق التيرُك اإلجسياَ  فيي أن اإلجسيا  إن  يال  اليشص بَظيت، وإنْ للشّصِ أم لؼ كريد تاسيخا  ليه
 بالشص أولى.

 

 إشكال ودفعه: 
فعليه ميع وجيؾد السقتزيي واتتفيياء  لشبيي : تعييؼ يليزم  يؽ اإلذن للريحاتي بفعيت ميا تييرك ا ليى جهية االستذي،القعد يقعال 

 لكيؾن الشبيي تغيرا  – َّولكؽ يبقى أته في الق؛ر الستيقؽ ميؽ ح،سيه  ي ُف افوليى ،أن ال ك،ؾن فعله ت؛ ة وال محرما -الساتع

 وحرشئذ كغهر إش،االن:  –ترك فعله مع وجؾد مقتزيه واتتفاء الساتع مشه 
فعليه ميع قييام السقتزيي واتتفياء السياتعَّ فقي؛ ليزم أتيه قبيت إقيرار  الشبيي  : أن الرحاتي حيرؽ فعيت ميا تيركاثإشكال األول

 فعله مع قيام أنر ما ترك الشبي  -وال ت؛ر  -أن فعَله   ُف افولىَّ فته كعلؼ  -وال ت؛ر  –فَعَت ما كعلؼ  -إكاه  الشبي 
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 ولؼ يتراه. لفَعَله  السقتزي واتتفاء الساتع، فنن فْعَله في أقت رِتِبه   ُف افولىَّ وإال
 : أن فعت ما تْرُِه أولى غرُر مستشع في حق الرحاتي.والجهاب عن هذا اثإشكال األول

 

َّ فقيي؛ تبييرؽ فعلييه مييع قيييام السقتزييي واتتفيياء السيياتع، ثييؼ أقييره الشبييي  : أن الرييحاتي إذا فعييت مييا تييرك الشبييي واثإشععكال الثععاني
فعَليه ميع وجيؾد السقتزيي واتتفياء السياتع ال يليزم  يؽ  افوليى، وأن ميا تيرك الشبيي  إكاه أنر فعليه ليؼ ك،يؽ  ي فَ  بنقرار الشبي 

ميؽ راعتيي الؾايؾء ليؾ ايان  ي َف افوليى لسيا  ميا ترايه الشبيي  تراِه إكاه أنر تْرَِه أولى مؽ فعله ال غرُرَّ فننر ِفْعيَت بي ٍل 
ييه ال فعُلييهَّ  –فييي افقييت  –ؽ لييه  ليييه، أو لسييا أِذن لييه باالسييتسرار ميييه، أو لبييرر  أقييره الشبييي  أترييه  يي ف افولييى، وأنر افولييى تْرُِ

 ِان في مقام البيان في وقت الحاجة إليه.  وةخاصة أته 
فعلييه مييع وجييؾد السقتزييي واتتفيياء السيياتع لييؾ جيياز أن ك،ييؾن فعلييه أولييى مييؽ تراييهَّ للييزم أن   لييى أن مييا تييرك الشبييي        
كجؾز أن يترك الفعت مع وجيؾد مقتزييه واتتفياء السياتع مشيه، ميع أن ترايه لييس  ي َف افوليى، وأن افوليى فعُليه ال  الشبي 

تراهَّ وهذا حرشئذ  به يتشزره  شه مقام الشبؾةَّ فته ترٌك لسا ُوج؛ السقتزي لفعله مع اتتفاء الساتع مشيه، واتتفياِء السريلحة التيي 
 تجعُت ترَاه أولى. 

فعت ما وج؛ السقتزي لفعله واتتفى السياتع مشيه، ميع أن  : أن لزوم العبه  ؽ ترك الشبي هذا اثإشكال الثانيوالجهاب عن 
َّ فليؼ كفعليه مظلقيا وأتي؛ا ، وليؼ ُكقيرر أحي؛ا   ليى فعليه إتسيا ُكَديلرُؼ أْن ليؾ َتسيادى فيي ترِايه إليى ميا بعي؛ وفاتيه  -تراه ليس بيأولى

ى حييرؽ، ثيؼ فعلييه أو أقييرر َمييْؽ فَعَليهَّ فيي  كرييد حرشئييذ أتيه تَييَرَك مييا ِفْعُلييُه أوليى مييؽ تراييه، مييع مظلقيا وأتيي؛ا ، أمييا إن ترايه ميي؛ة  إليي
ير فعَليه  إليى حيرٍؽ، ميع  -أو تقرعيَر الريحاتيِّ  ليى فعليه  –وجؾد مقتزيه واتتفاء الساتع مشهَّ تت غاكُة الحاصت حرشئذ أته أ ر

ع وجؾد مقتزيه واتتفاء الساتع مشه، واؾِن فعِله أوليى ميؽ ترايه. وةخاصية أنر ما ال كجل فعُله، فنن تأ رر فعِله جائز، ولؾ م
أن َكْذيَر ها جسيعيا جسلية   مع جؾاز الت؛رج والترا ي في تذرعع الخررات والسدتحبات والسش؛وةاتَّ إذ ليس كجل  لى الشبيي 

 ه ما ميه. َّ فنن في هذا مؽ السذقة  لي(ٜٚ)واح؛ة، وال في أول وقٍت كحرُت ميه سبُبها ومقتزرها
 -اسيا تقلشياه فيي تحرعير محيت الشيزا   – لى أن القائت ت؛اللة الدشة التراية  لى تحرعؼ الفعيت وة؛ رتيه، َكذيَتِرط فيي التيرك        

 َّ وإال لؼ ٌكف؛ حرمَة الفعت فيي مي؛ة ترِايِه، أو أفاَدهيا فيي تليػ السي؛ة، ثيؼ ُتِديَخْت بفعِليهأن ك،ؾن راتبا ، مدتسرا إلى ما بع؛  رره 
ِة بعيي؛ تراييه. وحرشئييذ تقييؾل: أمييا ثبييؾُت الحرميية ميي؛َة التييرِك ثييؼ تدييُخها بالفعييت بعييَ؛ه: فيي  ُتَدييلِّؼَّ فتييه إثبيياُت تدييٍخ بسجييرد احتسيياِل إفيياد
: هالتيرِك التحييرعَؼ، ميع أن الشدييخ ال يثُبييت باالحتسيال وال باالجتهيياد. وأميا أن التييرك إذا لييؼ كديتسرر لييؼ ُكِفيْ؛ حرمييَة الفعييت فيي ميي؛ِة ترِايي

وميع هيذا  –ميسا بعُ؛ أو أقيرر ميؽ َفَعَليه ميؽ أصيحابه  اسا تبررَؽ حرؽ َفَعَله  –فشعؼ، ولكؽ يبقى أن ِفْعَله في م؛ِة ترِاه اان أولى 
 لؼ كقت أح؛ تلزوم العبه  ؽ تراه تلػ الس؛َة، مع وجؾد مقتزيه واتتفاء الساتع مشه، واؾِن فعِله أولى مؽ تراه.

فعله مع قيام السقتزي واتتفاء الساتع: إما أن َيْتيرك فعَليه مظلقياَّ بيأْن ليؼ كفعليه فيي  لشبي وةالجسلة: فنن ما ترك ا
 أو كقرُّ مؽ فعَله مؽ أصحابه. ، ثؼ كفعُله هؾ، وال أقرر َمْؽ َفَعَله مؽ أصحابه. وإما أن َيْترك ِفْعَله م؛ة  ، حياته 

ال غرُرَّ وإال لزم  ؽ تراه مع أن افولى ِفْعُله وأنر الساتع مشيه  : ف  ت؛ر أن تْرُِه أولى مؽ فعلهفنن ترك فعَله مظلقا
وهيؾ ميا َتَعيررَؽ أن ، فعَليه أن ك،ؾن ترُاه  بثا. وهذا الترك مظلقا وأتي؛ا  هيؾ محيت بحثشيا فيي فعيت ميا تيرك الشبيي  -مشتٍ  

 الترك ميه أولى مؽ الفعت. 
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بعيَض ميا تيرك فعَليه: د ؾَليه  ِمؽ أن ِميؽ  ليت تيرك الشبيي  (ٜٛ)روهثؼر إنر هذا أن لؾ لؼ ُكَدلرْؼ لبعض العلساء ما ذا
 شير ي  ييام أو مظلييق َيْشي؛ب إليييه أو ُيبيحييهَّ بحرييه إنر ميا ااتييت هييذه حاُليه مسييا تييرك الشبييي  -أو تييّصٍ  –تحيت أصييت 

وال أن فعَليه لييس ، أوليىفيننر تيْرَك فعِليه حالئيذ ال يي؛ل  ليى أن ترَايه  -ولؾ ميع وجيؾد مقتزييه واتتفياء السياتع مشيه  –فعَله 
   . أو أقرر َمْؽ فعَله مؽ أصحابه، ثؼ فعَله هؾ، فعَله مظلقا وأت؛اَّ فكيف إذا تَرَِه م؛ة  فقط ولؾ تَرك ، بأولى

 وأتيه ليذلػ فعَليه ، ثؼ َفَعَله هؾ أو أقرر مؽ َفَعَله مؽ أصحابه: ف  تي؛ر أن ِفْعَليه أوليى ميؽ ترايه، وإن ترك فعله م؛ة

َر م؛ة  أو أقر م وأته ال يلزم  ؽ ترِك ، ما دام أن ِفْعَله ليس تؾاجل، ؽ فَعَلهَّ وال كزرُّ بع؛ ذلػ أن ِفْعَله أو تقرعَر ِفْعِله تأ ر
 كجؾز أن يترك أت؛ا  ومظلقا  ما ِفْعُله أولى مؽ تراه.  فعِله م؛ة  أن الشبير 

 ليى فعيت ميا تيرك فعليه ميع وجيؾد  بعيض أصيحابه  لى أن ههشا َمْلحغا ال ت؛ مؽ إيراده، وهؾ: أن بنقرار الشبيي 
السقتزي واتتفاء الساتع، فق؛ تبرؽ أن ِفْعَله اان أولى مؽ ترايهَّ وأن ِفْعَليه ليذلػ ليؼ ك،يؽ م،روهيا تْليَه أن ك،يؾن محرميا وة؛ ية َّ 

،يؽ أن ك،يؾن فعُليه أوليى، فلؾ أنر الترك مع وجؾد السقتزي واتتفاء الساتع كدتلزم بسجيرده حرميَة فعليه وة؛ رتَيه ال غريرَّ لسيا أم
ولسا أم،ؽ أن يتبررَؽ ذلػ ميهَّ فحره أم،َؽ أن ك،ؾن فعله أولى وأن يتبرؽ ذلػ ميهَّ فق؛ امتشيع أنر التيرَك ميع السقتزيي واتتفياء 

 .(ٜٜ)الساتع كدتلزُم حرمة الفعت وة؛ رَته ال غرُرَّ وإال وقع التشافي في الستروك ترؽ اؾِته واجَل الترك، واؾِن فْعِله أولى
، وِفْعِليه فيي  ريره  -مع وجؾد مقتزيه واتتفاء الساتع مشيه –غاكة ما كرد مؽ الفرق ترؽ ِفْعِت الستروك  وةالجسلة فنن

، أو ُكقييرر َمييؽ بييأن كفعَلييه  -كجييؾز أن ك،ييؾن محررمييا، وأن ك،ييؾن م،روهييا، وأن ك،ييؾن أولييى بعييَ؛  رييره: أن فعَلييه فييي  رييره 
أو أن ُكقييرر َمييؽ َفَعَلييهَّ فيي  يبقييى إال إم،يياُن أن كس،ييؽ أن ك،ييؾن أولييىَّ الرتفييا  إم،ييان أن كفعَلييه  فيي  أّمييا بعييَ؛  رييره  –َفَعَلييه 

 ك،ؾن محرما أو م،روها، وق؛ رجحشا الكراهةَّ فتها الق؛ر الستقررؽ، حتى كقؾم بالتحرعؼ دلرٌت زائ؛، وهللا تعالى أ لؼ.
 

 : املبحث الثالث
 .تفاء املاٌع يف بعض الصٍَ الرتكيةاملٍازعة يف دعوى وجود املكتضي واٌ

 

ييع فييي الح،ييؼ تتحييرعؼ الفعييت وة؛ رِتييهَّ تخرعجييا  لييى قا يي؛ة الدييشة التراييية  لييى الييرغؼ مييؽ  يي؛م ، لييؾحع بعييُض التؾسُّ
ايييالقؾل بعييي؛م مذيييروعية اليييتلفع بالشيييية فيييي العبيييادات  –ميييث   -السييياتعَّ وذليييػ تحقيييق شيييرِطها ميييؽ وجيييؾد السقتزيييي واتتفييياء

  وأتباُ ه مؽ السعاصرعؽ.، -رحسه هللا-إليه شيخ اإلس م اتؽ تيسية ميسا ذهل ، وة؛ رته
اَل ُكْديَتَحلُّ اليترَلفُُّع ِتَهياَّ ِفَنر  :.. َوَقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْؽ َأْصَحاِب َماِلٍػ َوَأْحَسي؛ َوَغْرِرِهَسيا.  :-رحسه هللا-قال شيخ اإلس م 

ِتييِه َأْن َيييَتَلفرَع ِبالشِّيرييةِ َواَل َأَمييَر الشرِبيييُّ ، َواَل َ ييْؽ َأْصييَحاِبهِ ،  َذِلييَػ ِتْ؛َ ييٌة َلييْؼ ُتْشَقييْت َ ييْؽ َرُسييؾِل أرِ  ا ِمييْؽ ُأمر َواَل َ لرييَؼ َذِلييَػ ، َأَحيي؛ 
ا ِمْؽ اْلُسْديِلِسرؽَ  اَمْذيُهؾر ا  َوَلهم َكاَن َهعَذا، َأَح؛  وعا عر  يَة ُمْبيَتَ ٌة ِبيِه ُايتر َييْؾٍم َوَلْرَليةٍ َميَع َأنر ، َوَأْصيَحاُبهُ َليْؼ ُيْهِسْليُه الشرِبييُّ  َمذم  .اْفُمر

يِؽ فَ  يِؽ. َأمرا ِفي ال؛ِّ يَؾاُب َأتريُه اَل ُكْديَتَحلُّ َوَهَذا اْلَقْؾُل َأَصدُّ اْفَْقَؾاِل. َتْت الترَلفُُّع ِبالشِّيرِة َتْقٌص ِفي اْلَعْقِت َوال؛ِّ أِلَترُه ِتْ؛َ يٌة... َوالرر
ُغييؾَن ِتَهييا اَل ِسييراا َواَل َجْهيير اَّ َفييِننر الشرِبييير الييترَلفُُّع ِتَهييا ِتييِه َلييْيَس َواْلِعَبيياَداُت الرِتييي َشييَرَ َها الشرِبيييُّ  ََّوَأْصييَحاَبُه َلييْؼ َكُكؾُتييؾا َيَتَلفر ِفُمر

 .(ٓٓٔ)َهَذا ِمْؽ اْلِبَ؛ِ  اْلَحَدَشِة  َوَلْيَس ِفََحِ؛ َأْن َكُقؾَل: إنر ِمْثتَ ، ِفََحِ؛ َتْغِررُرَها َوِإْحَ؛اُث ِتَ؛َ ِة ِفرَها
والجهير تييذلػ ، بدععة( ٔٓٔ) اليتلفع بالشيية :وقي؛ سيئت  يؽ اليتلفع بالشيية -رحسيه هللا-وجياء فيي فتياوى الذييخ اتيؽ بياز 

 مؽوال  ؽ أح؛  كعلؼ الدر وأ فى، ... ولؼ يثبت  ؽ الشبي  -سبحاته–، وإتسا الدشة الشيُة بالقللَّ فن هللا أشد في اثإثم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وٍع داللة الصٍة الرتكية
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  .(ٕٓٔ)تت مؽ الب؛  السح؛ثة ، رير مذروعوال  ؽ افئسة الستبؾ رؽ التلفع بالشيةَّ فعلؼ تذلػ أته ، أصحابه
ميع وجيؾد السقتزيي ليه واتتفياء السياتع، ففعليه بعي؛  وق؛ ذار ال؛اتؾر أحس؛ اافي أن مؽ الفرو  الفقهية لقا ؛ة )ميا ترايه 

 .(ٖٓٔ)، مع وجؾد ال؛ا ي واتتفاء الساتع ؾر التي تراها الشبي  رره ت؛ ة(:  الجهر بالشية في الر ةَّ فهي مؽ افم
أن الح،ؼ في التلفع بالشية في العبادات بأته ُمَحررم وة؛ ةَّ تؾسع فيي التبي؛كع والتحيرعؼ ال كديؾغَّ فن  –وهللا أ لؼ –والؾاقع 

واتتفياء السياتع مشيهَّ ْرُِيه ميع وجيؾد مقتزييه فعله ال ك،يؾن ُمَحررميا   ليى قا ي؛ة الديشة الترايية إال إن ايان تَ  فعت ما ترك الشبي 
ولهيذا فيررق القيائلؾن بالديشة الترايية تييرؽ التيرك السجيرد، والتيرك ميع وجيؾد السقتزييي واتتفياء السياتعَّ فريرحؾا بيأن التيرك السجييرد ال 

 .(ٗٓٔ)ي؛ل  لى التحرعؼ، حرؽ أن الترك مع وجؾد السقتزي واتتفاء الساتع ي؛ل  ليه
. وق؛ (٘ٓٔ)ي في قؾا ؛ الترك:  القا ؛ة الثاتية: الترك السجرد ال ي؛ل  لى الؾجؾب أو التحرعؼ قال ال؛اتؾر أحس؛ ااف

وإتسيا ، في  كقيال تهسيا أكزيا، أو تحيرعؼ التيرك (ٙٓٔ)شرح ذلػ بقؾله:  والترك ت؛وره إذا لؼ تكؽ ثسة قرائؽ دالة  ليى الؾجيؾب
 . (ٚٓٔ)كقال ميه بأصت افشياء الذي هؾ الجؾاز واإلباحة 

ييُه لييذلػ مييؽ وةالتأ مييت فييي قزييية الييتلفع بالشييية كغهيير أتييه ال يتخييرج  لييى قا يي؛ة الدييشة الترايييةَّ فن مقتزييَيه معيي؛وم، وَتْرُِ
 الترك السجرد  ؽ قرعشة التحرعؼ والب؛عية مؽ وجؾد السقتزي واتتفاء الساتعَّ وعشبغي لذلػ أن ال ك،ؾن فعله محرما، وال ت؛ ة.

َّ وهييذا غريير حاصييت فييي حييق (ٛٓٔ)بالشييية: مدييا ؛ة القلييل  لييى استحزييارهافأمييا  يي؛م مقتزيييه: فييألن مقتزييي الييتلفع 
، وال في حق اف ؼ افغلل ميؽ السديلسرؽ بعيَ؛هؼ إليى يؾمشيا هيذاَّ فنتيه قيتر أو َتيَ؛َر أن كحتياج وال في حق أصحابه تبرشا 

إلييى السدييا ؛ة، وقيي؛ ال كحتيياج قلييل السدييلؼ إلييى الييتلفع بالشييية لسدييا ؛ته  لييى استحزييارهاَّ فهييي تحرييت ميييه تيديير بييال  كغشييي  ييؽ 
 التلفع تها إال ُمَؾْسَؾٌس وتحُؾه.
ُمِقرت بع؛م السقتزي للتلفع بالشيةَّ فته ُمَررِّح بأن السدلؼ إذا  لؼ ميا سييفعله فقي؛ تيؾاه  -رحسه هللا-تت إن اتؽ تيسية تفده 

:  َوَذِليَػ َأنر الشِّيريَة َبيَ ُغ اْلِعْليِؼ، َفَستَيى َ ِليَؼ ايرورةَّ في  كحتياج بعي؛ العليؼ بيه إليى مديا ؛ة القليل  ليى استحزيار ترتيهَّ وذليػ قؾليه
ُر َمَع ُوُجؾِد اْلِعْلِؼ ِباْلَعْقِت َأْن َكْفَعَت ِبَ    .(ٜٓٔ) ِتيرٍة اْلَعْبُ؛ َما َكْفَعُلُه َااَن َقْ؛ َتَؾاُه َاُروَرة َّ َفَ  ُيَتَرؾر

ميذلبا  ليؼ تجي؛ –ؽ التيرك السجيرد، ال ميؽ التيرك ميع وجيؾد السقتزيي ولعله لهذا اليذي َوَايد آتفيا ميؽ أن تيرك اليتلفع بالشيية مي
 ال غرر. (ٓٔٔ)تراه مؽ السذاهل افرةعة يذهل إلى حرمة التلفع تهاَّ إذ الخ ف فرها دائر ترؽ استحبابه، واراهته، وأولؾعية

ِ َي ميه وجؾُده، أما بالشدبة إليى وجيؾد السياتع م ِ يَي مييه اتتفياُؤه: فيذلػ أن فهذا بالشدبة إلى  ؛م السقتزي ميسا ادُّ يسيا ادُّ
فعَله مع وجؾد مقتزيه، ما كرد أن ُتْدَتْشَبَط لتْرِِه  لٌة ُتْجَعُت ماتعا  مؽ فعليهَّ في  ك،يؾن ترُايه حرشئيذ داال  مسا ترك الشبي 

ٌز  لى حرمة فعله وة؛ رِتهَّ بسا هؾ تيْرٌك ال ميع اتتفياء السياتع، ميع أن زواَل ذليػ السياتع فيي بعيض صيؾر ذليػ  الستيروك ُمَجيؾِّ
 فعَلهَّ  س   بالقا ؛ة افصؾلية السذهؾرة: )إذا زال الساتع  اد السسشؾ (.

فعَليه ميع وجيؾد  ولعت مؽ أجلى افمثلة  لى ذلػ: ما تق؛مت اإلشارة إليه ميؽ أن ميؽ مؾاتيع فعيِت ميا تيرك الشبيي 
َّ لعلرييِة اسييتبقاِء أثيير دم (ٔٔٔ)تغدييرت شييهر؛ السعراييةه مييا هييؾ  لييُة ذلييػ الترييْرِك السدييتشبظُة فييي واقعتييه، اسييا فييي ترايي -مقتزيييه 

َّ لعلرييِة (ٖٔٔ)قْتيَت مييؽ تجديس لقييرعش ميؽ أصييحابه. واترِاييه (ٕٔٔ)الذيهادة  ليييه، اسيا اسييتشبَظه بعيُض الذييافعية وةعيُض الحشاتليية
َّ لعلريِة الزجير  يؽ (٘ٔٔ)الري ة  ليى السشتحير . واترايه (ٗٔٔ)فته تجدس متيأّوال، اسيا اسيتشبظه بعيض الحشاتلية ِؾته َتْ؛ِرعا، أو

 . فنن في هذه افمثلة ال كرد القؾل تتحرعؼ فعت الستروك وة؛ رته، السا(ٙٔٔ)االتتحارَّ اسا فهسه الرحابُة حتى صلؾا  ليه
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 ُفِعَت  ش؛ زوال  لة تراهَّ إما إدارة  للح،ؼ مع  لته وجؾدا و ؛ما، وإما إ ادة للسسشؾ  إذا زال الساتع. 
يه ِلعلريٍة هيي السياتع ميؽ فعليه، فعله مع وجيؾد مقتزييهترك الشبي  وةالجسلة فننر طائفة مسا وهيؾ ميا ، كجيؾز أنر َتْرَِ

  كدتؾجل أمرعؽ:
، قبيت الفتيؾى تتحيرعؼ فعليه وة؛ رتيهَّ وذليػ بحريؾل : أن  لى الفكيه أن يتحقق مؽ اتتفاء الساتع ميؽ فعيت َمْتروايه أحدهسا

 صؾر ذلػ الستروك وأحؾاله. كأسه مؽ استشباط  لة للترك كجؾز أن تزول في بعض
 وةقي؛رأميرا ميؽ افميؾر،   كقؾل ال؛اتؾر صالد الزتكي:  يشبغي  لى السجته؛ أن يبحه  ؽ العلة التي اسشت وراء ترايه       

 .(ٚٔٔ)وةق؛ر  فائها كخفى الح،ؼ ، واؾح هذه العلة يتزد الح،ؼ الذر ي
لعلرييٍة أن ال ك،ييؾن تحرعُسييه  -إن سييلسشا تييذلػ –لييى تحييرعؼ الفعييت وة؛ رتييه : أن ُكْذييَتَرط لحجييية الدييشة التراييية فيي داللتهييا  الثععانيو

 . في أثشاِء تيان شرط اتتفاء الساتع مؽ َشْرَطْي حجرِتها، وأن ُيَشؾرَه تهذا الذرط للعست بالدشة التراية، زالت
تبعييا  – ليية للتييركَّ وهييؼ  قيي؛ كختلفييؾن فييي تعرييرؽ العليية التييي كجعلؾتهييا –اسييا عهيير مييؽ ا مهييؼ آتفييا  – لييى أن العلسيياء 

اتعلريت تيرك تغديرت الذيهر؛  –كختلفؾن في ح،ؼ فعت الستروك. اسا أتهؼ قي؛ كديتشبظؾن للتيرك  لية ال يتريؾر زوالهيا رأسيا  –لذلػ
وقيي؛ كدتشييييبظؾن لييه  ليية قاصييييرة ال تؾجيي؛ إال فييي محييالٍّ  –بأتييه حييي  شيي؛ هللا سييبحاته، أو بييأن فييي تييرك تغدييرله تشؾعهييا بفزييله 

  لى تجدده، ب،ؾته ت؛رعا. اتعلرت ترك قتت حاطل  –مع؛ودٍة مح؛ودٍة 
 

 .اخلامتة وأِي الٍتائج
 هي: نتائجتخلص مشه إلى تقرعر جؾاب أسئلة هذه ال؛راسة في أرةع ، فهذا ما كدر هللا بحثه وفحره، أما بع؛

 ليى  -تييقؽ ميؽ داللتهيافيي القي؛ر الس–تيت تي؛ل ، أن الدشة التراية ال تي؛ل فيي فعيت الستيروك  ليى تحرعسيه وة؛ رتيه 
 أما تحرعسه ف  يثبت إال ت؛لرت زائ؛ ي؛ل  لرها.، أو أولؾعة تراه، ِراهته

  وأن لييزوم حرميية الفعييت وة؛ رتييه،  ييؽ اييؾن الشبييي  ييه مييع وجييؾد مقتزيييه واتتفيياء السيياتع مشييه لييؾ صييد بعيي؛  رييره  –تَرَِ
 فرشبغي أن كرد في  رره أكزا، وأن ال كسشع مؽ صحته في  رره ، ان وجؾد الدشة التقرعرعة.إم، 

  َي ميه وجؾُد السقتزي واتتفاء الساتع مؽ تروك الشبي ِ  ُكدلؼ ذلػ ميه.، وأْن ليس ات ما ادُّ
  وأن شييرَط تحييرعؼ فعييِت مييا تييرك الشبييي ولييؾ سييلرْسشا داللييَة الدييشة التراييية  لييى  -فعلييه مييع وجييؾد السقتزييي واتتفيياء السيياتع

 لعلة زالت في الرؾرة التي ُكفتى فرها تتحرعؼ الفعت وة؛ رته. أن ال ك،ؾن التحرعؼ  -تحرعؼ فعله
 

 هذا البحه:  تهصيةوأما 
ُيبحه فرها  ؽ أثر اؾن  لة الترك في الدشة التراية مدتشبظة  أو مشرؾصة ، وقاصيرة   فأوصي بعق؛ دراسة مدتقرية       

ي أثر ذلػ اله  لى داللة الدشة الترايية  ليى تحيرعؼ الفعيت أ ش حرؾلها. أو متع؛كة ، وواح؛ة  أو متع؛دة ، و ؽ أثِر زوالها بع؛
 وة؛ رته لؾ فرات صحة داللتها  ليه. 

هذا وأسأل هللا تعالى أن كزع لهذا البحه القبؾل، وأن كجعله  الرا لؾجهيه الكيرعؼ، ال أتتغيي بيه مشاِفية مخيال ، وال        
ي ال ييشهض تهيا ميؽ شير شا الحشييف أصيت وال فير ، وصيلى هللا مشاِ؛ة معار ، وال التجرئية  ليى ميا ال كجيؾز ميؽ البي؛  التي

  لي سر؛تا دمحم وآله، والحس؛ هلل رب العالسرؽ.
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 .اهلواوش
                                                 

 .ٖٛ، صهئٖٗٔ، دار اتؽ الجؾزي، ، الدعؾدكةسشة الترك ودللتها عمى األحكام( دمحم تؽ حدرؽ الجرزاتي، ٔ)
، مجلية الح،سية، العي؛د لتعروك الشبعي  أصعهليةرؤيعة قيادر ايرعؼ الزتكيي،  صيالد أكزيا فيي تأِري؛ ايؾن هيذا التيرك تياتيا: يشغر( ٕ)

 .ٚٓٗ، صٕٕ
 .ٔٗ-ٓٗ، صسشة الترك ودللتها عمى األحكام: الجرزاتي، يشغر( ٖ)
 .٘ٔ، صمٕٔٓٓ، الجزائر: دار اإلمام مالػ للكتاب، الذكهك عن أحكام التروك الدشة التركية/ درءتؽ حشفية العات؛يؽ، ا( ٗ)
، قظيير: وزارة يال وتظبيقععاصععالتععروك الشبهيععة تأ ح اإلترةييي، ، صييودمحم  .٘ٔ، صالدععشة التركيععةتييؽ حشفييية العاتيي؛يؽ، ا: يشغيير( ٘)

 .ٙٔٗ-٘ٔٗ، ص(ٔم، )طٕٕٔٓافوقاف، 
 .ٜٔٗ-٘ٔٗ، صالتروك الشبهية: اإلترةي، يشغر( ٙ)
 ( مؽ دالئت أن تغدرت السرت عبادة محزة: أن ال معشى لغدت مؽ سرهال  ليه التراب، وأن تْفَس السؾت ح؛ث.ٚ)
 .٘ٔ، صالدشة التركية: تؽ حشفية، يشغر( ٛ)
ك بين دليل التر اافي،  أحس؛و  .ٔٗ، صسشة الترك ودللتها عمى األحكامهذه السؾاتع وغررها مع افمثلة، في: الجرزاتي،  يشغر( ٜ)

 الر؛يقوأتؾ الفزت  ب؛هللا تؽ دمحم تؽ  .ٖٚ-ٖ٘، ص(ٔم، )طٕٛٓٓ، ترروت: دار الكتل العلسية، األصهليينالسحدثين و 
-ٓٔ، ص(ٔم، )طٕٕٓٓ، م،تبة القاهرة، مرر، أحس؛فؾت جؾدة ص تحقرق:، حدن التفهم والدرك لسدألة التركالغساري، 

 .ٗٔٗ-ٚٓٗص ،لتروك الشبي  أصهليةرؤية الد الزتكي، صو  .ٔٔ
 البخييياري  إسيييسا رت)دمحم تيييؽ  ٛٙٗع فيييي السديييج؛، تيييرقؼ صييياب، بييياب تذيييبيػ افالرييي ة، اتييياب فيييي صيييحيحهالبخييياري  أ رجيييه( ٓٔ)

 .(ٕٛٔ، صٔم، جٜٚٛٔالبغا، ترروت: دار اتؽ اثرر،  مرظفى تحقرق:، حيحهص، م(ٓٚٛ/هٕٙ٘)ت
 .ٜٓٔ، صٕج ٖٕٙٗ، اتاب الهبة، باب قبؾل اله؛كة مؽ السذرارؽ، ترقؼ صحيحهفي البخاري  أ رجه( ٔٔ)
 .ٖٖٔ، صٔج ٕٛٛ، اتاب الجسعة، باب مؽ قال في الخظبة بع؛ الثشاء أما بع؛، ترقؼ صحيحهفي البخاري  أ رجه( ٕٔ)
 .ٜٕٙٔ، صٖج ٖٖٖٓجاهلية، ترقؼ ، اتاب السشاقل، باب ما يشهى مؽ د ؾى الصحيحهفي البخاري  أ رجه( ٖٔ)
 .ٗٚ٘، صٕج ٜٓ٘ٔ، اتاب الحج، باب فزت م،ة وةشياتها، ترقؼ صحيحهفي البخاري  أ رجه( ٗٔ)
 .ٖٕٙٔ، صٖج ٖٕ٘ٓ، اتاب افشرةة، باب إباحة أِت الثؾم، ترقؼ صحيحهفي مدلؼ  أ رجه( ٘ٔ)
 .ٖٗٔٔ، صٖج ٜٖٖٔس م، ترقؼ ، اتاب السشاقل، باب   مات الشبؾة في اإلصحيحهفي البخاري  أ رجه( ٙٔ)
 .ٜٙٗ، صٔج ٚٚٙ، ترقؼ الر ة، اتاب السداج؛، باب استحباب القشؾت في جسيع صحيحهفي مدلؼ  أ رجه( ٚٔ)
هييي/ ٕٔٙ)ت )مديلؼ تييؽ الحجياج ٜٛٚ ليى القاتييت تفديه، تييرقؼ  الريي ة، اتياب الجشيائز، بيياب تيرك صععحيحهفييي مديلؼ  أ رجيه( ٛٔ)

 (.ٕٚٙ، صٕ ب؛الباقي، ترروت: دار إحياء التراث العرةي، ج دمحم ف اد تحقرق:، حيحهص، م(ٗٚٛ
 .ٜٜٚ، صٕج، ٕٛٙٔ، اتاب الحؾالة، باب إن أحال ديؽ السرت  لى رجت جاز، ترقؼ في صحيحه: البخاري، أ رجه( ٜٔ)
 .ٜٙٗ، صٔج، ٚٚٙ، ترقؼ الر ة، اتاب السداج؛، باب استحباب القشؾت في جسيع في صحيحه: مدلؼ، أ رجه( ٕٓ)
 .ٔٗ، صسشة الترك ودللتها عمى األحكام: الجرزاتي، شغري( ٕٔ)
 .ٓٔ، صحدن التفهم والدرك: الغساري، يشغر( ٕٕ)
 .ٗ٘، صاألصهلييندليل الترك بين السحدثين و اافي،  أحس؛: يشغر( ٖٕ)
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 .ٚٓٗ، صلتروك الشبي  أصهليةرؤية الزتكي،  صالد :يشغر( ٕٗ)
 .ٕٕٛٔترقؼ  ٕ٘ٗ، صٔاب مؽ كق؛م في اللح؛، ج، اتاب الجشائز، بفي صحيحهالبخاري  أ رجه( ٕ٘)
تييؽ ا: جيي ل اليي؛يؽ دمحم يشغيير) ( ذهيل الذييافعية فييي قييؾل إلييى أن شييهر؛ السعرايية كجييؾز تغدييرله إن ليؼ ك،ييؽ  ليييه أثيير دم الذييهادةٕٙ)

، (ٔم، )طٕٔٓٓ، ترييروت، دار الكتييل العلسييية، كشععز الععراربين شععرج مشهععاي الظععالبين، (مٜ٘ٗٔ/هيييٗٙٛ )ت السحلييي أحسيي؛
:  ليي يشغيروق؛  لت بعض الحشاتلة ترك غديت شيهر؛ السعراية بيأن فيي ترايه اسيتبقاَء أثير الذيهادة والعبيادة  لييه ) .ٖٖٔص

دمحم  تحقرق:، أحسدهب اثإمام في معرفة الراجح من الخالف عمى مذاثإنراف م(، ٓٛٗٔه/٘ٛٛ )ت تؽ سليسان السرداوي ا
حيييازم  تحقريييق:، الفعععروعم(، ٖٔٙٔهيييي/ٖٙٚ )ت ودمحم تيييؽ مفليييد .ٗٓ٘، صٕحامييي؛ الفقيييي، تريييروت، دار إحيييياء التيييراث، ج

م(، ٕٜٚٔهييي/ٕٜٖٔ)ت  و بيي؛الرحسؽ تييؽ دمحم تييؽ القاسييؼ .ٙٙٔ، صٕهييي، جٛٔٗٔالقااييي، ترييروت، دار الكتييل العلسييية، 
 .ٕ٘، صٖ، جٔهي، طٜٖٚٔ، تقشعحاشية الروض السربع شرج زاد السد

 .ٜ٘ٓٔ، صٖج ٕ٘ٗٛ، اتاب الجهاد والدرر، باب الجاسؾس، ترقؼ في صحيحه: البخاري، أ رجه( ٕٚ)
 .ٗٔٔ، صٙ، جالفروع: اتؽ مفلد، يشغر( ٕٛ)
 .تق؛م تخرعجه( ٜٕ)
 .ٗٛص، ٗ، إدارة الظبا ة السشررعة، جنيل األوطارم(، ٖ٘ٛٔهي/ٕٓ٘ٔ)ت  : دمحم تؽ  لي الذؾااتييشغر( ٖٓ)
فن  َّ– شيي؛ ميؽ يراهيا داليية  ليى ذلييػ –( ك حيع هشيا أن اسييتسرار التيرك شيرط ل؛الليية الديشة التراييية  ليى تحيرعؼ الفعييت وة؛ رتيه ٖٔ)

ايان محرميا ثيؼ تديخ تحرعسيه. أو  لؾ فعت ما تراه بع؛ما تراهَّ فق؛ دل فعله إكاه بع؛ الترك أن فعليه ليؼ ك،يؽ محرميا، الشبي 
 (.ٓٙٔ، صاألصهلييندليل الترك بين السحدثين و اافي،  أحس؛: يشغرك الراتل سشة   )ومؽ هشا جاءت عبارة:  التر 

لتييرجيد  -رحسيه هللا-وميؽ أمثلية دلرييت التحيرعؼ الزائيي؛  ليى مجييرد التيرك فييي الديشة التراييية: ميا اسييت؛ل بيه الع ميية اتيؽ  ثيسييرؽ ( ٕٖ)
ل مييؽ أجييت فعييت الس،ييروهَّ فيي  يتييرك الؾاجييل إال بييأن تغدييرت السرييت واجييل، فيي  يتييرك الؾاجيي –تحييرعؼ تغدييرت شييهر؛ السعرايية 

هييي، ٕٛٗٔدار اتييؽ الجييؾزي، ، الدييعؾدكةالذععرج السستععع عمععى زاد السدععتقشع، تييؽ دمحم العثيسييرؽ،  صييالد دمحم تييؽ: يشغييرلسحررم)
 (.ٕٚٛ، ص٘ج(، ٔ)ط

ال تي؛ل بأتفديها  ليى وجيؾب  إتيه ( حره تقت اتؽ فؾرك  ؽ أتي الحدؽ افشعري رحسهسا هللا أته اان كقؾل في أفعيال الشبيي ٖٖ)
بيه مسيا ال كجيؾز أن ُكذيارك مييه، وقي؛ كفعليه  ليى  مختريااالقت؛اء به، وال  لى حديؽ االقتي؛اء بيهَّ فجيت أتيه قي؛ كفعيت الفعيت 

َّ إذ اييان مسييا كقييع مذييترااَّ فؾجبييت قريي؛دون  قريي؛وإراداتييه، وال ييي؛ل الفعييت تشفدييه  لييى  بقرييؾدهوجييه دون وجييهَّ فرتغريير 
: دمحم تيييييؽ الحديييييؽ تيييييؽ فيييييؾرك يشغييييير)وكعععععذلك كعععععان يقعععععهل فعععععي تركعععععه قيييييارن الفعيييييت سيييييؾى الفعيييييت. الحاجييييية إليييييى معيييييان ت

م، ٕ٘ٓٓالدياكد، القياهرة: م،تبية الثقافية ال؛يشيية،  أحسي؛ تحقريق:، مقالت الذيخ أبي الحدعن األشععر  م(، ٘ٔٓٔ/هيٙٓٗ)ت
(. ولكيؽ يشبغييي أن تلحييع مييؽ هييذا ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔ، صاألصععهلييندليععل التععرك بععين السحععدثين و اييافي،  أحسي؛و  .ٕٓٓ، ص(ٔ)ط

أتييه يييذهل إلييى أن التييرك ليييس دلييي  رأسيياَّ وأتييه لييذلػ ال ييي؛ل وال حتييى  لييى  -رحسييه هللا-الشقييت  ييؽ أتييي الحدييؽ افشييعري 
 -سدييألة، ولكششييي مييع هييذا ألحقتييه بالسييذهل الثيياتي مذييروعية التييرك، واييان يشبغييي لييذلػ أن أجعييت رأكييه هييذا مييذلبا ثالثييا فييي ال

 تدامحا. –الذي يرى الترك داال  لى مذروعية الترك 
 لريت السييس، تريروت:  تحقريق:، هل الفقعهصعأ السعتسعد فعي م(، ٗٗٓٔهيي/ٖٙٗ)ت  البرري الحدرؽ دمحم تؽ  لي أتؾ  :يشغر( ٖٗ)

 .ٖ٘٘، صٔ(، جٔهي، )طٖٓٗٔدار الكتل العلسية، 
َّ فن ترايه إكاهسيا صي تهسا حجة في مشع العررراعترؽ بع؛  ص ة لؼ ير في ترك الشبي  -رحسه هللا-تؽ حزم ( وذلػ أن اٖ٘)

شياِر، دار الفكير،  أحسي؛ تحقريق:، السحمعى باثثعارم(، ٖٙٓٔهيي/ٙ٘ٗ)ت  تيؽ حيزم أحسي؛:  لي تؽ يشغر) ليس تشهي  شهسا
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/864_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/406_%D9%87%D9%80
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َّ صي تهسا راعترؽ قبت السغرب حجة في مشيع ص ة . اسا أن اتؽ حزم لؼ ير ترك أتي ب،ر و سر و ثسان ٕٔٚ، صٕج
(. فهذا مؽ اتؽ حزم دلرت  لى أتيه ييرى أن تيرك الشبيي ٕٗ٘-ٖٕ٘، صٕ، جالسحمى: اتؽ حزم، يشغرفته أكزا ليس تهيا )

 ( يشغيرفع  مؽ العبادات مع قيام السقتزي واتتفاء الساتع، ال ي؛ل  لى أن فعله محرم وال ت؛ ة، تيت وال أن فعليه م،يروه :
 (.ٕٔ، صحدن التفهم والدركالغساري، 

الؾفيا اففعياتي، حري؛ر آبياد، لجشية إحيياء السعيارف أتيؾ  تحقرق:، أصهلهم(، ٜٓٓٔهي/ٖٛٗ )ت الدر دي أحس؛: دمحم تؽ يشغر( ٖٙ)
 .ٛٛ، صٕ(، جٔم، )طٖٜٜٔالعثساتية، 

دمحم شيياِر،  أحسيي؛ تحقرييق:، سععدة األحكععامإحكععام األحكععام شععرج عم(، ٕٖٓٔهييي/ٕٓٚ )ت : تقييي اليي؛يؽ اتييؽ دقرييق العريي؛يشغيير( ٖٚ)
 .ٕٕٗو ٕٔٔ، صٔ(، جٕم، )طٜٚٛٔترروت:  الؼ الكتل، 

 .ٗٛ، صٗ، جنيل األوطار: الذؾااتي، يشغر( ٖٛ)
سيعر؛ تيؽ ليل، هيؾ فيرج تيؽ القاسيؼ تيؽ ليل أتيؾ  . واإلمامٔٔ، صحدن التفهم والدرك( تقت هذا السذهل  شه: الذيخ الغساري، ٜٖ)

 هي.ٕٛٚأئسة السالكية، تؾفي سشة  افت؛لدي الغرتاطي، مؽ
 .ٔٔ، صحدن التفهم والدرك: الغساري، يشغر( ٓٗ)
ولكيؽ ك حيع هشيا  ٖٕ، ص، بغي؛اد: دار افتبيارالبدعة في السفهعهم اثإسعالمي العدقي :  ب؛السلػ  ب؛الرحسؽ الديع؛ي، يشغر( ٔٗ)

التيرك، وذليػ قؾليه حفغيه هللا:   إن  ي؛م ال يي؛ل وال حتيى  ليى مذيروعية  بأن الترك مؽ الشبيي صرح  أن ال؛اتؾر الدع؛ي
َّ فعي؛م الفعيت اسيا ال كقيؾم افصيليةفعله ال ي؛ل  لى مذروعية الفعت وال  لى مذروعية الترك، تت يترك افمير  ليى اإلباحية 

 ت تهي  شه. ثؼ بع؛ هذا يشغر: إن د كحرتدلي   لى مذرو رته، اذلػ ال كقؾم دلي   لى السشع مؽ فعله، مادام الفعت لؼ 
 يييال  أو  مييييه قلشيييا بسذيييرو رته، وإن رفزيييته القؾا ييي؛، مشريييؾصتس،شيييا ميييؽ قياسيييه  ليييى أمييير أو  تحيييت قا ييي؛ة ميييؽ القؾا ييي؛،

اليذيؽ ييذهبؾن  افصيؾلررؽ، قلشا تب؛ ته  . وال؛اتؾر الدع؛ي في هذا مؾافق فتي الحدؽ افشعري وغرره ميؽ بعيض الشرؾص
 الفعت، وال  لى مذروعية الترك. إلى أن الترك ليس دلي  رأساَّ ف  ي؛ل  لى حرمة

 .ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ، صاألصهلييندليل الترك بين السحدثين و اافي،  أحس؛: يشغر( ٕٗ)
 .ٚٓٗ، صلتروك الشبي  أصهليةرؤية الزتكي،  صالد :يشغر( ٖٗ)
اتتفيياء فعلييه فييي بيياب العبييادات مييع وجييؾد السقتزييي و  ( وذلييػ أتشييي اسييتقرأت السييذاهل افرةعيية فييي فعييت بعييض مييا تييرك الشبييي ٗٗ)

الساتعَّ فؾج؛تهؼ كفتؾن في أِثره بالكراهة، وفي بعزه بالتحرعؼ، تيت كفتيؾن فيي بعزيه حتيى بيالجؾاز واالسيتحباب    فليؾ ايان 
في هذا الشؾ  مؽ التروك  ش؛هؼ تحرعؼ فعله وة؛ رتهَّ ففتيؾا فيي أِثيره بيالتحرعؼ ال بالكراهية، ولسيا أفتيؾا فيي شييء مشيه  افصت

جامعية(َّ قياسيا  ليى  الري ةالعري؛ ب) لري ة: قؾل الذافعية باستحباب الشي؛اء -ا حرر مث  ال  -بالجؾاز مظلقا. ومؽ ذلػ 
م، ٜٜٚٔ، تريروت: دار الفكير، السجسعهعم(، ٕٚٚٔهيي/ٙٚٙ : كحريى تيؽ شيرف الشيؾوي )تيشغر ة الكدؾف)رالش؛اء تذلػ ل

 )ت : دمحم تييؽ  رفيية ال؛سييؾقييشغييرحرمييا )أتييه  يي ف افولييى، وليييس مأو  (. وقييؾل السالكييية ب،راهيية هييذا الشيي؛اء،ٕٓ، ص٘ج
تيؽ غشييؼ  أحسي؛و  ٜٖٙ، صٔ، دار إحيياء الكتيل العرةيية، جمريرللي؛ردير، حاشيته عمى الذرج الكبير م(، ٘ٔٛٔهي/ٖٕٓٔ
(. وقيييؾل ٜٔٗ، صٔ(، جٔم، )طٜٜٚٔتريييروت، دار الكتيييل العلسيييية، الفهاكعععه العععدواني، م(، ٗٔٚٔهيييي/ٕٙٔٔ)ت  الشفيييراوي 

(. وقيؾل للذيافعية ٜٔٗ، صٔ، جالفهاكعه العدواني: الشفيراوي، يشغيرافذان واإلقامة للعري؛ ال بحرمتهسيا ) السالكية أكزا ب،راهة
(. وقيؾل للحشاتلية ب،راهية ٖٖٔ، صشعرج مشهعاي الظعالبين: جي ل الي؛يؽ السحليي، يشغير ليى شيهر؛ السعراية ) الري ةبجؾاز 

، ٖ، جحاشععية الععروض السربعععواتييؽ القاسييؼ،  ٜٜٗ، صٕ، جاثإنرععاف: السييرداوي، يشغييرغدييت شييهر؛ السعرايية ال بحرمتييه )
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(. وقييؾل الذييافعية وةعييض الحشفييية وةعييض السالكييية والحشاتليية فييي السييذهل باسييتحباب الييتلفع بالشييية فييي العبييادة، وقييؾل ٕ٘ص
 )ت تييييؽ تجيييييؼ إتييييراليؼتييييؽ ا: زعييييؽ العاتيييي؛يؽ يشغييييربعييييض الحشفييييية وةعييييض السالكييييية وةعييييض الحشاتليييية ب،راهتييييه ال بحرمتييييه )

)ت  ودمحم تيييييؽ دمحم اتيييييؽ الحييييياج .ٛٗ، صمٜٓٛٔ، تريييييروت، دار الكتيييييل العلسيييييية، األشعععععبا  والش عععععائرم(، ٖٙ٘ٔهيييييي/ٜٓٚ
، م(ٓٚ٘ٔهييي/ٜٚٚ )ت ودمحم الخظرييل الذييرةرشي .ٕٗٚ، صٕم، جٜٔٛٔ، ترييروت: دار الفكيير، السععدخل(، مٖٖٚٔهييي/ٖٚٚ

 .ٚٗ، صهيي٘ٔٗٔر، تريروت، دار الفكير، م،تل البحؾث وال؛راسات في دار الفك تحقرق:، اثإقشاع في حل ألفاظ أبي شجاع
 (.ٕٗٔ، صٔ، جاثإنرافوالسرداوي، 

حره قال:  ِان  لساء الح؛يه كسريزون تيرؽ أتيؾا  ح،يؼ  ٛٓٔ، صاألصهلييندليل الترك بين السحدثين و اافي،  أحس؛: يشغر( ٘ٗ)
حيتؼ، وذاك فزيرلة، وه،يذا.   ليى أن هيذا التيرك صيريالترك وداللة ات واح؛  لى الح،ؼ الذر ي السشاسيلَّ فيؾرد  يشهؼ التش

 ؽ افِت ييؾم الشحير... فيا تبر التيرك فيي هيذا السثيال فزيرلة،  في صحيحهاتؽ  زعسة  استخلرهومؽ تساذج هذا الشؾ : ما 
تيؽ ا إسيحقدمحم تيؽ  ، فيي:تفرعق اتؽ  زعسة فيي الح،يؼ تيرؽ تيروك الشبيي  عشغر . و صارم وا تبره في مؾاع آ ر ترك حتؼ

م، ٜٓٚٔاف غسييي، ترييروت، الس،تييل اإلسيي مي،  مرييظفىدمحم  تحقرييق:، حيح ابععن خزيسععةصعع، م(ٖٕٜهييي/ٖٔٔ)ت  زعسيية
 (.ٖٔٗو ٕٖٖ، صٕج

 تحقرييق:، الجحععيم أصععحابالسدععتميم مخالفععة  الرععرا اقتزععاء م(، ٕٖٛٔهييي/ٕٛٚ)ت  تييؽ  بيي؛الحليؼ تييؽ تيسييية أحسيي؛: يشغيير( ٙٗ)
 .ٕٓٛ-ٜٕٚ، ص(ٕهي، )طٜٖٙٔحام؛ الفقي، القاهرة: مظبعة الدشة السحس؛كة، 

طيه  بي؛الرؤوف سيع؛،  تحقريق:، إععالم السعهقعين ععن رب الععالسينم(، ٖٓ٘ٔهيي/ٔ٘ٚ)ت  : دمحم تؽ أتي ب،ر اتؽ الكيؼيشغر (ٚٗ)
 ،ٓٙٗ، صٕم، جٜٛٙٔالقاهرة، م،تبة الكليات افزهرعة، 

ذيافعي، ترييروت: دار دمحم حديؽ ال تحقرييق:، األصعهلقهاطعع األدلععة فعي م(، ٜٙٓٔهيي/ٜٛٗ )ت تيؽ دمحم تيؽ الدييسعاتي مشريؾر( ٛٗ)
 .ٕٚٛ، صٔ(، جٔم، )طٜٜٜٔالكتل العلسية، 

، ٔ، الس،تبييية التجارعييية الكبيييرى، جمرييير، بالكتعععاب والدعععشة العترعععامم(، ٖٛٛٔهيييي/ٜٓٚ )ت تيييؽ مؾسيييى الذييياطبي إتيييراليؼ( ٜٗ)
 .ٖٔٙ-ٖٓٙص

الييي؛يؽ افلبييياتي،  اصيييرتدمحم  :، تعلريييقسعععبل الدعععالم شعععرج بمعععه  السعععرام، مٛٙٚٔهيييي/ٕٛٔٔ)ت الريييشعاتي إسيييسا رت( دمحم تيييؽ ٓ٘)
 .ٜٖٙ-ٖٛٙ، صٔ(، جٔم، )طٕٙٓٓالرعا ، م،تبة السعارف، 

  .ٖٖٖ، ص، الدعؾدكة: الرئاسة العامة للبحؾث العلسية واإلفتاءفتاوى نهر عمى الدرب:  ب؛العزعز تؽ  ب؛هللا تؽ باز، يشغر( ٔ٘)
 .ٖٗٔ، ص٘، جالذرج السستع: اتؽ العثيسرؽ، يشغر( ٕ٘)
، سعشة التعرك ودللتهعا عمعى والجرزاتيي .ٚٔٗ، صالتروك الشبهيةواإلترةيي،  .ٛٗ، صالدشة التركيةفية العات؛يؽ، تؽ حشا( يشغر مث : ٖ٘)

 .ٚٙو ٔٙ، صاألحكام
 .ٜٙٔ، صاألصهلييندليل الترك بين السحدثين و اافي،  أحس؛هذه القا ؛ة في:  يشغر( ٗ٘)
 قري؛إليى تيرك الفعيت مسيا  ي؛ا تييان تحيرعؼ فعليه مشهيا، وليؼ ك ( مراد الذيخ بافتؾا  غرير التحيرعؼ: افسيباب التيي د يت الشبيي ٘٘)

 الجؾاز.أو  الكراهة
 .ٖٔ، صحدن التفهم والدرك( الغساري، ٙ٘)
مَّ وهؾ ما ي؛ ؾتا إلى التشؾعه هشا بأن ما تراه الشبي  (ٚ٘) إن ثبت ت؛لرت  ارج  تعؼ ق؛ ُيترك الؾاجل لسعاِر  مؽ واجل أو محرر

فيشعؼ يي؛ل ترايه حرشئيذ  –ِترايه غديت الذيهر؛ ميع ميا ثبيت بالي؛لرت الخيارج ميؽ أن غديت السريت واجيل افيائي –أته ايان واجبيا 
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ٍم  –هؾ هشا وجيؾُب ترِايه السديتلزُم حرميَة فعِليه –ن ما وجل فعُله ال ُيترك إال لسعار  مؽ واجل  لى حرمة فعلهَّ ف أو محيرر
م أوليى ميؽ جليل مريلحة الؾاجيل – ولكيؽ يبقيى أن حرمية فعيت  –هؾ هشا حرمُة فعِت ما وجَل ترُاه، مع أن درء مفد؛ة السحرر

ؽ دلرت  ارج هؾ دلرت وجؾب ِفْعِله في افصت، ميع َايسيسِة أن الؾاجيل هذا الستروك حالئٍذ مدتفادة ال مؽ مجرد تراه، تت م
م. أميا إن ليؼ يثبيت تي؛لرت  يارج أن ميا ترَايه الشبييُّ  ايان واجبياَّ في  كريد فير   ال يترك إال لسعياِر  ميؽ واجيل أو محيرر

ال يتيرك إال لسعيار  ميؽ واجيل أو محيرم. وإتسيا ليؼ ِؾته واجباَّ تأسيدا للقؾل بحرمة فعله أو تؾجؾب تراهَّ بسيا أن الؾاجيل 
كرد فر  اؾته واجباَّ لبقاء احتسال أته مباح أو مش؛وب أو م،روه، وأن تراه لذلػ ال مؽ قبرت ترك الؾاجيل، تيت ميؽ قبريت 

 .ترك السباح أو السش؛وب أو الس،روهَّ ف  ك،ؾن فعله بعُ؛ محررما
ها  لية للتيرك أكزياَّ بسيا أن مؾاتيع التيرك  السريلحة( وهذا مع أن هيذه ٛ٘) ها ماتعيا مؾجيؾدا ميع السقتزيي، وعس،يؽ َ ي؛ُّ  –كس،يؽ َ ي؛ُّ

اسيا  –ال؛ترؾعيَة أو  الذيرعيةَ  السريلحةأكزيا. ايذلػ ك حيع هشيا: أن السقتزيَي للفعيت إن ايان  هيي  لُليه -ِسا تبهشا  ليه آتفا
التيي غليل فرهيا  قيُت السعشيى، ميسيا أوايحشاه فيي أو  هؾ السراد بالسقتزي في السعام ت والعادات والعبادات معقؾليِة السعشيى

، إحي؛اهسا مريلحترؽميؽ تعارايهسا حالئيذ تعيار   اصيتالحالسعاراَة له أرجيُد مشيه، وإنر  السرلحةفنن  -تعرعف السقتزي
 السعاراة لذلػ السقتزي. السرلحةوالثاتية تقتزي الترك، وهي  -وهي السقتزي –تقتزي الفعت 

مييْت ِفْعَلييه، وأتهيا جعلييْت ترَايه أولييى مييؽ فعليه، فقيي؛ رجحشيا فييي هييذا  السرييلحة(  ليى أن ٜ٘) لسيا أحُتِسييت أتهييا أوجبيت تييرَك الفعيت وحرر
ميييت فعَليييهَّ وذليييػ ا تبيييارا بيييأن الحرمييية ال تثبيييت بالذيييػ البحيييه ا حتسييياُل أتهيييا جعليييت ترايييه أوليييى، ال أتهيييا أوجبيييت ترايييه وحرر

 واالحتسال، وأن أولؾعَة الترك ال وجؾَةه هي الق؛ر الستيقؽ.
ِ َكُكؾُن َيْؾَم اْلِكَيامَ ( وذلػ قؾله ٓٙ) ِم، َواْلَعيْرُف :   ُاتُّ َاْلٍؼ ُكْكَلُسُه اْلُسْدِلُؼ ِفي َسِبرِت أر ُر َدم ا، اللرْؾُن َلْؾُن الي؛ر ِة َاَهْرَئِتَها ِإْذ ُطِعَشْت، َتَفجر

، ٔج ٖٕ٘، اتاب الؾاؾءي باب ميا كقيع ميؽ الشجاسيات فيي الديسؽ والسياء، تيرقؼ في صحيحهالبخاري،  أ رجهَ ْرُف اْلِسْدِػ )
 (.ٖٜص

فعله لؾ جاز لسا ايان واجبيا ،  ليى اليرغؼ ميؽ وجيؾد مقتزييه ميؽ الحاجية  ة جامعة(َّ فنن ر ة العر؛ تي )الر( اسا في الش؛اء لٔٙ)
 إلى جسع الشاس. 

اإلباحة ال الؾجؾبَّ بيأن  في التأسي بفعت الشبي  افصت( وهذا االست؛الل شبيه باست؛الل شسس افئسة الدر دي إلثبات أن ٕٙ)
 (.ٛٛ، صٕ، جأصهله: الدر دي، يشغر) اإلباحة هي الق؛ر الستيقؽ

في العبادات التؾقيف والحغر ال اإلباحيةَّ ومقتزيى  افصتؾلي:  ثبتت مذرو رته ت؛لرت ُجْسليٍّ  احتراز  ؽ اال ترا  بأن ( قٖٙ)
 افصيتفعليه فرهيا ميع وجيؾد مقتزييه واتتفياء السياتع مشيه، ال أن تجعيت  االحتياُط للعبادة تتحرعؼ ما ترك الشبيي  افصتهذا 

فعليه ميع وجيؾد مقتزييه واتتفياء السياتع  ثبتيت مذيرو رته تي؛لرت جسليي مسيا تيرك الشبيي  حيد أن مياريفرها  ؛م التحرعؼ. فال
فييي تغدييرت الذييهر؛ مييث  الجييؾاز ال التحييرعؼَّ لسييا ثبييت مييؽ دلرييت  افصييتميييه الجييؾاز، ال التحييرعؼ احتياطيياَّ ف افصييتمشييه، فيينن 

 مذروعية تغدرت السرت  لى تحؾ كعؼ الذهر؛ أكزا.
أو  ، واالست؛الل لترجيد اإلباحة فرهيا بأتهيا القي؛ر الستقيرؽ، وةيأن ال دلريت  ليى الؾجيؾبفعال الشبي الخ ف في ح،ؼ أ يشغر( ٗٙ)

 شاكييية، دار الكتييياب العرةيييي،  أحسييي؛ تحقريييق:، إرشعععاد الفحعععهلم(، ٖٗٛٔهيييي/ٕٓ٘ٔ)ت الشييي؛ب، فيييي: دمحم تيييؽ  ليييي الذيييؾااتي
 (.ٜٓٔ-ٛٓٔ، صٔ(، جٔم، )طٜٜٜٔ

 تحقرق:، األصهلفي  الفرهلم(، ٜٓٛهي/ٖٓٚ)ت الجراصتؽ  لي  أحس؛في الح،ؼ، في: التدؾعة ترؽ الفعت والترك  يشغر( ٘ٙ)
 ودمحم سليسان .ٕٕٛ، صٖ(، جٔم، )طٜٛٛٔون اإلس مية،    جرت جاسؼ الشذسي، الكؾعت: وزارة افوقاف والذ
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 .ٚ٘، صٕج(، ٙم، )طٖٕٓٓ، ترروت: م سدة الرسالة، ودللتها عمى األحكام الذرعية أفعال الرسهل افشقر، 
 إذا تجيرد  يؽ قيرائؽ الؾجيؾب، وتيرجيد أتيه حالئيذ لغرير الؾجيؾب، فيي: دمحم تيؽ  سير اليرازي  افقؾال فيي فعيت الرسيؾل  يشغر( ٙٙ)

طييه جيياتر العلييؾاتي، الرعييا ، جامعيية اإلمييام دمحم تييؽ سييعؾد،  تحقرييق:، األصععهلفععي عمععم  السحرععهلم(، ٜٕٓٔهييي/ٙٓٙ)ت
 .ٜٓٔ-ٛٓٔ، صٔ، جإرشاد الفحهلذؾااتي، وال .فسا بع؛ها ٖ٘ٗ، صٖ(، جٔم، )طٓٓٗٔ

 .ٕٕٛ، صٖ، جاألصهلفي  الفرهل، الجراص( ٚٙ)
فعليه، َفسييع أغلِبيه تهيٌي لفغيي  شيه، مشيه اسييُتفرَ؛ت  - ة والدي مري لييه ال-( وأميا ميا عهير أن فعليه مفدي؛ة فيي ذاتييه، مسيا تيرك ٛٙ)

رأة شيرئا ميؽ الؾالكيات العامية، اليذي معيه تهيي لفغيي تؾليية السي إكياهَّ وذليػ اترايه  حرمُة فعله، ال ميؽ مجيرد تيرِك الشبيي 
 ، فيي اتياب السغيازي، بياب اتياب الشبيي فيي صيحيحهالبخياري  أ رجيه:  لؽ كفلد قيؾم وليؾا أميرهؼ اميرأة  ) شه، هؾ قؾله 
 (.ٓٔٙٔ، صٗ، جٖٙٔٗر، ترقؼ ، صإلى ادرى وقي

ه هييذا بفعلييه م،روهيية  قريي؛َّ فكاتييت مخالفييُة دم  فعمععه مظمقععال عععالذييار  مييؽ الس،ييروه أولؾعييَة تراييه  لييى فعلييه،  قريي؛فيينن قرييت: ( ٜٙ)
َّ فكاتيت ععدم فعمعه مظمقعاالذار  مسا ترك فعله ميع وجيؾد مقتزييه واتتفياء السياتع مشيه فهيؾ  قر؛لذلػ، ولؼ تكؽ محرمة. أما 

 -تفياء السياتع مشيه ه مسيا تيرك فعليه ميع وجيؾد مقتزييه واتقري؛ه هذا حرشئذ محرمة  لذلػ. قلشا: هيذا ليؾ سيلسشا أن قر؛مخالفُة 
ه هيذا بفعليه حرشئيذ م،روهيٌة ال محرميةَّ قري؛ه مشه أولؾعة تراه  لى فعليه، فينن مخالفية قر؛ ؛ُم فعله مظلقا، أما لؾ ثبت أن 

 تساما اسا قلتسؾه في الس،روه.
إليى  –اء السياتع مشيه فعله مع وجؾد مقتزيه واتتفي ( تت إن مؽ الفقهاء افئسة مؽ استش؛ في تجؾعزه فعَت بعِض ما ترك الشبي ٓٚ)

زوا فعَت ما ترَك الشبي  صشعه الذر ي في ديششاَّ وهؾ ما أصلهقياِسه  لى  فعَله مؽ  اإلمام الذافعي وأتباُ  مذلبه حرؽ جؾر
بكياسيه  -ميع وجيؾد مقتزييه ميؽ الحاجية إليى جسيع الشياس لهيا، واتتفياء السياتع مشيه  –جامعية(  الر ةالعر؛ تي ) لر ةالش؛اء 

(. فهييت اييان  لسيياء ٕٓ، ص٘، جالسجسععهع: الشييؾوي، يشغييرالذيير ي ) أصييلهالكدييؾف الييذي هييؾ  لريي ةء تييذلػ  لييى الشيي؛ا
العري؛ تيذلػ،  لري ةمبتي؛ ا حيرؽ اسيتحلر الشي؛اَء  -الديشة  تاصروهؾ  –الذافعية تذلػ مبت؛ رؽ  . وهت اان اإلمام الذافعي 

 . ترَاه، مع وجؾد مقتزيه واتتفاء الساتع مشه   مع أن الشبي 
مظلقييا وقلشييا بييأن التييرك مييع وجييؾد الستقزييي واتتفيياء السيياتع دلرييت فييي تحييرعؼ فعييت أو  ا  امييارييالذيير ي ت افصييت( تعييؼ لييؾ اييان ذلييػ ٔٚ)

تقريي؛ ذلييػ اإلطيي ق تيي؛لرت التييرك هييذا السدييسى بالدييشة التراييية، ولكششييا فييي الؾاقييع ال أو  ذلييػ العسييؾم تخرييصالستييروكَّ للييزم حرشئييذ أن 
 إط قه، ال يتقر؛ بسشع فعت الستروك إال ت؛لرت ُكَحرِّم فعَله.أو  السظلق  لى  سؾمهأو  َّ فربقى ذلػ العامُّ تدلؼ بأته دلرت تحرعؼٍ 

واتيؽ  .ٜٜٗ، صٕ، جاثإنرافمث  ذهاب الحشاتلة في قؾل إلى اراهة غدت شهر؛ السعراة ال حرمته، في: السرداوي،  يشغر( ٕٚ)
 .ٕ٘، صٖ، جحاشية الروض السربعالقاسؼ، 

 (.ٜٓٔٔ، صٗج ٕٛ٘ٗ، ترقؼ، باب فزائت ب ل  الرحابة، اتاب فزائت في صحيحهمدلؼ   رجهأ( ٖٚ)
 بي؛العزعز تيؽ بياز ومحيل الي؛يؽ  تحقريق:، البخعار   صحيح فتح البار  بذرجم(، ٛٗٗٔهي/ٕ٘ٛ )ت تؽ  لي تؽ حجر أحس؛( ٗٚ)

 .ٖٗ، صٖالخظرل، ترروت: دار الفكر، ج
 .ٖٙٙصو  ،الهامش ٖ٘ٙص، التروك الشبهية: اإلترةي، يشغر( ٘ٚ)
 .https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread هيييييييييذا اليييييييييرد  ليييييييييى مؾقيييييييييع ملتقيييييييييى أهيييييييييت الحييييييييي؛يه: يشغييييييييير( ٙٚ)

php?t=236765  الجييييييؾاب  شييييييه  لييييييى مؾقييييييع شييييييب،ة الرعيييييياحرؽ:  عشغييييييروhttp://cb.rayaheen.net/showthread. 
php?tid=31313 &page=1&next 

 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.%20php?t=236765
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.%20php?t=236765
http://cb.rayaheen.net/showthread
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 -رحسيييه هللا-ححه افلبييياتي ، صييي، وٙٓٔ، تيييرقؼ فة وايييؾء الشبيييي صييي داوود فيييي سيييششه، اتييياب الظهيييارة، بيييابأتيييؾ  أ رجيييه( ٚٚ)
اليي؛يؽ افلبيياتي، ترييروت: دار الكتيياب  تاصيير ، تعلرييق دمحمسععششهم(، ٛٛٛه/ٕ٘ٚ )ت داوود سييليسان تييؽ افشييعهأتييؾ  :يشغيير)

 .ٜٖ، صٔالعرةي، ج
َّ فربقيى أن االحتسيال -رايي هللا  شهسيا-( قلت: تت لؾ فر  أن الذي روى ح؛يه الش؛ب إلى راعتي الؾاؾء بي ٌل ال  ثسياُن ٛٚ)

لشيي؛ب إلرهسييا ال تدييتلزم أن الرهسيياَّ فيينن رواكيية بيي ل لهييذا ا قييائؼ أن بيي ال اييان أحيي؛ث راعتييي الؾاييؾء قبييت أن يشيي؛ب الشبييي 
 ت؛ب إلرهسا قبت أن كفعلهسا ب ل.  الشبي 

 د لَت الجشة. الر ة( أي تهذه ٜٚ)
 رحسه–وقال ميه شعرل افرتاؤوط  ٚٛٓٚ، ترقؼ  الرحابة ؽ مشاقل  ، اتاب إ باره في صحيحهاتؽ حبان  أ رجه( ٓٛ)

شييعرل افرتيياؤوط،  تحقرييق:، حيحهصعع، م(ٜ٘ٙهييي/ٖٗ٘ )ت حبييان: دمحم تييؽ يشغيير)  لييى شييرط مدييلؼ. صييحيد : إسييشاده-هللا
 .ٕٙ٘، ص٘ٔ(، جٕم، )طٖٜٜٔترروت: م سدة الرسالة، 

: دمحم يشغير لى شيرط الذييخرؽ. ) صحيد ، وقال ميه الذهبي:ٜٚٔٔالتظؾ ، ترقؼ  ص ة الحاِؼ في السدت؛رك، اتاب أ رجه( ٔٛ)
 ظييا، ومعيه تعليقييات  مريظفى تحقرييق:، الرععحيحينعمعى السدععتدرك م(، ٗٔٓٔ/هييي٘ٓٗ )ت تيؽ  بي؛هللا الحيياِؼ الشيدياتؾري ا

 .(ٚ٘ٗ، صٔم، جٜٜٓٔدار الكتل العلسية، ، الذهبي، ترروت
، (ٔم، )طٕ٘ٓٓ، تريروت: دار اتيؽ حيزم، تشبيعه الشبيعل إلعى أن التعرك دليعلاالسي،ش؛ري،  مريظفى: دمحم تيؽ محسيؾد تيؽ يشغر( ٕٛ)

 .٘ٓٔص
(،  ليييييى السؾقيييييع: إشعععععكال فعععععي مه عععععهع البدععععععةالعلسيييييي، بعشيييييؾان ) هيييييذا الجيييييؾاب فيييييي: شيييييب،ة افلؾاييييية، السجليييييس يشغييييير (ٖٛ)

http://majles.alukah.net/ 
، ولكيؽ ال ُتقي؛م  ليى اإلحي؛اث ميرة أ يرى(. أصيبتليب ل ميسيا أح؛ثيه: ) ح؛اث محرما لسيا افيي أن كقيؾل : لؾ اان اإلقم ( ٗٛ)

فييي  أصييتكخلييؾ أتييه أقييررهَّ إمييا فتييه أحيي؛َث مييا لييه ال  تييت لؾجييل أن ي ثَِّسييه باإلحيي؛اث، وإن أقييره  لييى مييا أحيي؛ثَّ فن الشبييي 
، صييؾابا كقيير مييؽ إحيي؛اثهؼ مييا اييان ثييؼ هييؾ  –مظلقييا   الشبييي   رييرجييائز فييي  الرييحاتياليي؛يؽ، وإمييا فن اإلحيي؛اَث مييؽ 

. مسشؾ اَّ فته ت؛ ة. افوُل تقؾل بيه افصتميسا أح؛ث، وإْن اان اإلح؛اُث في  أصابوإما فن ب ال  -وعشكر ما اان  ظأ 
 والثاليه مسشيؾ َّ فتيه كقتزيي أن الشبيي  - تفريرلهاسيا كيأتي  –والثاتي مردود بسشيع ايؾن الي؛لرت حجية فيي زميؽ دون زميؽ 

َّ فق؛ وجل أن يشكر  ليه أكزا هجؾمه  لى اإلح؛اث السسشؾ  رأساَّ اسيا ليؾ أفتيى الرؾابحره أقر ما أح؛َث ب ل لسؾافقته 
كسشيع وجيؾب تأثيسييه فيي هجؾميه  ليى مييا هيؾ مسشيؾ  مشييه ميؽ الفتيؾى بغريير فتييؾاه ال  تريؾعلَّ فينن أصيياببغرير  ليؼ و  شيخص

ميسيا أحي؛ثت، ولكيؽ ال َتُعيْ؛(.  أصيبتليب ل: )  لؼَّ ولهذا فلؾ اان اإلح؛اث قبت اإلقيرار مسشؾ يا، لسيا افيى أن كقيؾل الشبيي 
ميؽ اإلحي؛اث فيي الي؛يؽ(.  ميسيا أحي؛ثت، ولكشيػ آثيؼَّ تهجؾميػ  ليى ميا اتيت مسشيؾ  مشيه أصيبتتت لكان يشبغي أن كقؾل له: )
 في فتؾاك، ولكشػ آثؼَّ تهجؾمػ  لى ما أتت مسشؾ  مشه مؽ الفتؾى بغرر  لؼ(. أصبتفهؾ اقؾلشا للسفتى بغرر  لؼ: )

، ٖ، جٛٔٚٔ، اتاب افقزية، باب تقيض افح،يام الباطلية ورد محي؛ثات افميؾر، تيرقؼ في صحيحهتهذا اللفع: مدلؼ  أ رجه( ٘ٛ)
 .ٖٖٗٔص

  ؽ ذلػ بقؾله:   زادك هللا حرصا، وال َتُعْ؛ . راِعا حتى وصت الر َّ فق؛ تهاه  الر ةمؽ د ت في  ي الشبي ِسا في ته( ٙٛ)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ، صتشبيه الشبيل إلى أن الترك دليل: دمحم االس،ش؛ري، يشغر( ٚٛ)
 ،ٖ، جٛٔٚٔافمؾر، ترقؼ  ، اتاب افقزية، باب تقض افح،ام الباطلة ورد مح؛ثاتفي صحيحهتهذا اللفع: مدلؼ  أ رجه( ٛٛ)
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 .ٖٖٗٔص
، الدعشة التركيعةتؽ حشفيية العاتي؛يؽ، او  .ٕٔٚ، صالسدتميم الررا اقتزاء اؾن هذا العسؾم محفؾعا، في: اتؽ تيسية،  يشغر( ٜٛ)

 واح؛ة. صؾرة وال فيكخص والسراد ب،ؾته محفؾعا: أن السحفؾظ  ؽ العلساء أته  ام لؼ  ٗٛص
 ٙٓٔ، صه الشبيل إلى أن الترك دليلتشبيس،ش؛ري، : دمحم اإليشغر (ٜٓ)
نهايعععة الدعععهل شعععرج ، م(ٖٓٚٔهيييي/ٕٚٚ)ت وجسيييال الييي؛يؽ  بييي؛الرحيؼ اإلسيييشؾي  .ٖٔ٘، صٖ، جالسحرعععهل: اليييرازي، يشغييير (ٜٔ)

  هي/ٜٚٛ )ت ودمحم تؽ دمحم تؽ أمرر الحاج .ٚٚ، صٕ(، جٔم، )طٜٜٜٔ، ترروت: دار الكتل العلسية، الهصهلمشهاي 
 .ٕٕٔ، ص٘(، جٔم، )طٜٜٜٔ، تحقرق:  ب؛هللا محسؾد دمحم  سر، ترروت: دار الكتل العلسية، رالتقرير والتحبيم(، ٗٚٗٔ

 .ٚٚ، صٕ، جنهاية الدهلواإلسشؾي،  .ٕٕٔ، ص٘، جالتقرير والتحبير: اتؽ أمرر الحاج، يشغر (ٕٜ)
 .ٕٕٔ، ص٘، جالتقرير والتحبيراتؽ أمرر الحاج، ( ٖٜ)
 ليى السشيافقرؽ بعي؛ما ُتِهيَي  شهيا  الري ة اترايه  -الشاهي  ؽ الفعت لمشصامتثال  إن اان الترك للشصك،ؾن الترك مؾافقا  (ٜٗ)

وهيؾ د يؾل ذليػ الزائي؛ فيي مديسى  –قظع ما زاد  ليى الرسي  ميؽ يي؛ الديارق، ميع وجيؾد السقتزيي  َّ اتراه بيانا لهأو  -
 (.ٕٓٔ، صوالفقهاء األصهليينالترك عشد : دراِة، يشغر) و ؛م الساتع -الر؛

 التقرعرعة.أو  الفعليةأو  القؾلية هشا: ا م هللا تعالى، وسشة رسؾله  الشص؛ ت في هذا ( يٜ٘)
كعشي  لى قا ؛ة السخال  في أن الترك مع السقتزيي واتتفياء السياتع كفري؛ حرمية الفعيت وة؛ رتيه. ال  ليى ميا ا ترتياه ورجحشياه  (ٜٙ)

ُمَكرِّهيا الفعيت ال مؾجبيا إكياه وال تادبيا إلييهَّ  اليشصلؾعية التيركَّ وايان مؽ أته كفر؛ أولؾعية التيرك ال غريرَّ إذ ليؾ قلشيا بأتيه كفري؛ أو 
 في أولؾعة الترك، ال مخالفا له.  للشصلكان الترك مؾافقا 

كجيؾز  شير يَّ فهيؾ ييرى أن الشبيي  أصيتفعليه مظلقيا وأتي؛ا إذا ايان ليه  ( تت إن مؽ أجاز مؽ العلساء فعت ميا تيرك الشبيي ٜٚ)
 في  يلزميه  -واتتفاء الساتع مشها ه  رر ولؾ مع وجؾد مقتزرها في  -الخررات مظلقا وأت؛افي حقه أن يترك فعت بعض 

حريه  ٖٕ، صالبدعة في السفههم اثإسالمي الدقي الدع؛ي،  :يشغرأن كفعت ات الخررات حتى ال ي؛  مشها  ررا إال فعله )
لذييسؾلرتها فييي  حريرتتجسريي؛ الذيرععة اإلسيي مية، و قيال حفغييه هللا:  قيؾل القائييت: ليؾ اييان  ريرا لفعلييه ميؽ هييؾ  رير مشييا. قيؾل 

القرن افول مؽ هذه افمة، وواقُعها   ُف ذلػَّ فنتها ليدت  اجزة  ؽ إ ظاء ح،سها لكت  ست كح؛ثَّ ا تسادا  لى قؾا ي؛ 
 فرها مؽ الذار  (.  حرراإلس م ومبادئه، سؾاء اان في السعام ت، أم في بعض العبادات التي لؼ يرد تح؛ي؛ و 

حرؽ قال في تيان أسيباب تيرك الشبيي  -رحسه هللا-الغساري  الر؛يقالذيخ  ب؛هللا تؽ  ( ذار هذه العلة مؽ  لت تروك الشبي ٜٛ)
 (. ٓٔ، صحدن التفهم والدركأحاديه  )الغساري، أو  شرئا:  أن ك،ؾن تراه ل؛ ؾله في  سؾم آكات 

َّ وليؼ كديتسر  ليى ترايهَّ أميا ميا اسيتسر  ليى ترايه  –السياتع مشيه مع وجؾد مقتزيه واتتفاء  - : هذا ميسا تراه فإن قيل( ٜٜ)
فيي  ك،ييؾن فعلييه إال محرمييا وة؛ يية، وال كس،ييؽ أْن يتبييرؽ أنر فعلييه أولييىَّ ولهييذا شييرطشا فييي التييرك الييذي ييي؛ل  لييى تحييرعؼ فعييت 

ميسيا ليؼ كديتسر ترايه أنر فعليه : اسيا جياز قمشعاالستروك وة؛ رته أن ك،ؾن مدتسرا راتبا، اسا تق؛م تياته في تحرعر محيت الشيزا . 
ترايهَّ فن ميا جياز ترايه مي؛ة ميع أن  طؾال م؛ة تراه اان أولىَّ فكذا ميسا استسر ترُاه كجؾز أنر ِفْعَله اان أولى، ولؾ اسيتسر

ه فعله أوليى، وأن مقتزيَي فعليه مؾجيؾد والسياتع مشيه مشتي َّ فينن ترايه أتي؛ا جيائز أكزيا، ميع أن فعليه أوليى، وأنر مقتزيَي ِفْعلي
فييي إلزامييه ِفْعييَت السشيي؛وةات  لس،ييان السذييقة  لييى الشبييي  –وهييذه حالييه  –مؾجييؾد والسيياتَع مشييه مشتيي . وإذا جيياز تراييه ميي؛ة 

 ميه أسباُتهاَّ ُفنن  لة تراه م؛ة  هذه جارعٌة بعرشها في تراه أت؛ا . تحرتُ والسباحات الِّها في أول وقٍت 
 م،ٕ٘ٓٓ، تحقرق: أتؾر الباز و امر الجزار، دار الؾفاء، مجسهع الفتاوى م(، ٕٖٛٔهي/ٕٛٚ )ت تؽ  ب؛الحليؼ تؽ تيسية أحس؛( ٓٓٔ)
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 .ٖٖٕ-ٖٕٓ، صٕٕ(، جٖ)ط
 ي التلفع تها سراَّ بحره ال كدسع غرره، ال جهرا .أ( ٔٓٔ)
 .ٖٕٗ، صٓٔ، جمجسهع الفتاوى ( اتؽ باز، ٕٓٔ)
 .ٗٚٔ، صاألصهلييندليل الترك بين السحدثين و اافي،  أحس؛( ٖٓٔ)
 .٘ٚٔ، صاألصهلييندليل الترك بين السحدثين و اافي،  أحس؛رعق في: هذا التف يشغر( ٗٓٔ)
 .٘ٚٔ، صاألصهلييندليل الترك بين السحدثين و اافي،  أحس؛( ٘ٓٔ)
 ( كعشي وجؾب الترك، ومؽ ثؼ حرمة الفعت.ٙٓٔ)
 .ٙٚٔ-٘ٚٔ، صاألصهلييندليل الترك بين السحدثين و اافي،  أحس؛( ٚٓٔ)
 بأن سبل التلفع تها: مدا ؛ة القليل  ليى استحزيارها صرحؾا الشية في العبادات، وق؛( ذهل الذافعية إلى استحباب التلفع بٛٓٔ)

، تريروت: دار الفكير، افترياري فتي زارعا حاشيته عمى السشهج م(، ٜٛٚٔهي/ٕٗٓٔ)ت  : سليسان تؽ  سر الجستيشغر)
 .ٕٖٚ، صٔج

 .ٖٖٕ-ٖٕٓ، صٕٕ، جمجسهع الفتاوى ( اتؽ تيسية، ٜٓٔ)
إليى اسيتحباب اليتلفع بالشيية فيي العبيادة.  -، وةعض الحشفية، وةعض السالكية، والحشاتلية فيي السيذهلالذافعية في قؾل ذهل( ٓٔٔ)

وذهييل بعييض الحشفييية وةعييض السالكييية وةعييض الحشاتليية إلييى اراهتييه ال حرمتييه، وذهييل بعييض السالكييية إلييى أن تراييه أولييى 
 الخالصعععةودمحم العرةيييي القيييروي،  .ٕٗٚ، صٕ، جالسعععدخلواتيييؽ الحييياج،  .ٛٗ، صاألشعععبا  والش عععائر: اتيييؽ تجييييؼ، يشغييير)

والسيييرداوي،  .ٚٗ، صاثإقشعععاعوالذيييرةرشي،  .ٖ، ص، تريييروت: دار الكتيييل العلسييييةالفقهيعععة عمعععى معععذهب الدعععادة السالكيعععة
 (.ٕٗٔ، صٔ، جاثإنراف

 .( تق؛م تخرعجهٔٔٔ)
كشعععز )يشغييير: الجييي ل السحليييي،  ( ذهيييل الذيييافعية فيييي قيييؾل إليييى أن شيييهر؛ السعراييية كجيييؾز تغديييرله إن ليييؼ ك،يييؽ  لييييه أثييير دم الذيييهادةٕٔٔ)

 و ليييت بعييض الحشاتلييية تييرك غدييت شيييهر؛ السعرايية بيييأن فييي ترايييه اسييتبقاَء أثييير الذييهادة والعبيييادة  ليييه )يشغييير: ٖٖٔ، صالععراربين
 (.  ٕ٘، صٖ، جحاشية الروض السربعواتؽ القاسؼ،  .ٙٙٔ، صٕ، جالفروعواتؽ مفلد،  .ٗٓ٘، صٕ، جاثإنرافالسرداوي، 

 .( تق؛م تخرعجهٖٔٔ)
 .ٗٔٔ، صٙ، جالفروع: اتؽ مفلد، يشغر( ٗٔٔ)
 .( تق؛م تخرعجه٘ٔٔ)
 .ٗٛ، صٗ، جنيل األوطار: الذؾااتي، يشغر( ٙٔٔ)
 .ٙٓٗ، صلتروك الشبي  أصهليةرؤية الزتكي،  صالد (ٚٔٔ)


