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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 متهٍد:

البحث في فصؿ  أساست بتعريؼ حقيقة التداخؿ الذي ىو قم           
تمييدي أثناء مقدمة بحثي اآلخر الذي كتبتو في بياف أثر التداخؿ بالعبادات 
البدنية المالية )الحج والعمرة(، ونظرا لما ىو مطموب في مثؿ ىذه األبحاث 
مف االقتصار عمى عدد معيف مف الصفحات فقد امتثمت ما ورد في ىذا 

اخؿ لغة واصطبلحا في ىذا الشأف مف الموائح، لذا لف أكرر تعريؼ التد
البحث، وقد اكتفيت بالمقدمة التي كتبتيا في البحث اآلخر، وأما نتائج 

 البحثيف فقد سطرتيا في البحث المشار إليو سمفا.
اهلل جؿ جبللو التوفيؽ والسداد والرشاد إنو جواد كريـ، وصمى اهلل أسأؿ  و

مى آلو وصحبو وسمـ وبارؾ وأنعـ عمى عبد اهلل ورسولو نبينا محمد وع
 وتابعييـ بإحساف إلى يـو الديف، وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف.
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 خطح انثحث:
 يشتمؿ ىذا البحث عمى أربعة فصوؿ وخاتمة:

 الفصؿ األوؿ: التداخؿ في مسائؿ الطيارة:
 ويشتمؿ عمى ثبلثة مباحث:

  :تداخؿ أسباب الوضوء والغسؿ:المبحث األوؿ  
 :وفيو ثبلثة مطالب 
  :التداخؿ في أسباب الوضوء:المطمب األوؿ 
  :التداخؿ في أسباب الغسؿ:المطمب الثاني 
  :التداخؿ في أسبابيما معا:المطمب الثالث 

 التداخؿ في غسؿ اآلنية: المبحث الثاني:
 التداخؿ في نواقض الوضوء: المبحث الثالث:
 :التداخؿ بمسائؿ األذاف واإلقامةالفصؿ الثاني: 

 ثة مباحث:ويشتمؿ عمى ثبل 
 المبحث األوؿ: تكرار النداء في الوقت الواحد:

 المبحث الثاني: تعدد الصموات الفائتة والنداء ليا:
 المبحث الثالث: النداء في الجمع بيف الصبلتيف: 

 : التداخؿ في مسائؿ الصبلةالفصؿ الثالث: 
 ويشتمؿ عمى أربعة مباحث:

 الجمع بيف الصبلتيف والعذر المبيح لو: المبحث األوؿ:
 موافقة صبلتي العيد والجمعة: المبحث الثاني:

 المبحث الثالث: التداخؿ في سجود السيو:
 المبحث الرابع: التداخؿ في سجود التبلوة:

 : التداخؿ في مسائؿ الصياـالفصؿ الرابع: 
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 ويشتمؿ عمى مبحثيف:
والقضاء بالكفارة، وصـو رمضاف تداخؿ صـو الفرض بالنفؿ؛  المبحث األوؿ:

 بصـو االعتكاؼ، وعكسو: وفيو مطمباف:
 تداخؿ صـو الفرض بالنفؿ؛ والقضاء بالكفارة، وعكسو: المطمب األوؿ:
 تداخؿ صـو رمضاف بصـو االعتكاؼ: المطمب الثاني:

 المبحث الثاني: كفارة تكرار الجماع في نيار رمضاف:
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 املثحث األول
 وانغسمذداخم أسثاب انىظىء 

 : وفيو أربعة مطالب:
 :املطهة األول: انرداخم يف أسثاب انىظىء 

ذىب جميور الفقياء إلى أف أسباب الوضوء إذا تكررت فإنيا تتداخؿ ويندرج 
بعضيا في بعض، فيكفي ألسباب متعددة وضوء واحد؛ فمف ناـ وكاف قبؿ 
ذلؾ قّبؿ بشيوة فأمذى وبعد ذلؾ باؿ أو استطمؽ بطنو فيكفيو وضوء واحد 

المقصود عف موجبات األسباب كميا، سواء نوى بو السبب األوؿ أو غيره؛ إذ 
 . (ٔ)ىو رفع الحدث األصغر فحسب 

وذىب الشافعية عمى الصحيح مف قوؿ جميورىـ إلى أف األحداث تتداخؿ؛ 
فإذا ارتفع واحد ارتفع الجميع، سواء نوى األوؿ أو غيره؛ أو نوى رفع الحدث 

  ونفي غيره؛ أو لـ يتعرض لنفي غيره، فإف الوضوء صحيح يرفع الحدث.
يصح مطمقا ما لـ ينو رفع جميع األحداث، وفي وجو وفي وجو عندىـ أنو ال

ف نوى ما بعده لـ يصح، وعمموا ذلؾ  آخر: إف نوى رفع الحدث األوؿ صح؛ وا 
بأف الذي أوجب الطيارة ىو الحدث األوؿ دوف ما بعده، وفي وجو آخر 
ال فبل، وعمموا ذلؾ بأف ما قبؿ  أيضا: إف نوى رفع األخير صح وضوؤه وا 

التي رفعتيا شريعة اإلسبلـ  -. وىذه األوجو المشقة والكمفة األخير اندرج فيو
فييا ظاىرة، وكما سبؽ بيانو مف أف المعتمد عند جميور أصحاب  -الغراء 

 .(ٕ)اإلماـ الشافعي أف األحداث تتداخؿ 

                                                           

( ٝك٢ طُي سالف ػ٘ض كوٜبء اُذ٘ل٤خ َٛ ٣زؼِن ٝجٞة اًُٞٞء ثبُذضس األٍٝ أٝ 2)

اُطالم. األكجبٙ ٝاُ٘ظبئغ ُـ اثٖ ثبُضب٢ٗ؟ ٤ُٝؾ ُٚ أصغ ٣ظٜغ إال ك٢ ٓـبئَ صه٤وخ ك٢ 

(، 2/392، ؿٔؼ ػ٤ٕٞ اُجوبئغ كغح األكجبٙ ٝاُ٘ظبئغ ُـ اُذ١ٞٔ )231ٗج٤ْ هـ 

( ٝ أُـ٢٘ ُـ اثٖ 2/50( ٝ أُ٘زو٠ ُـ اُجبج٢ )2/44ٝاٗظغ أُجـٍٞ ُـ اُـغسـ٢ )

 (.2/112هضآخ )

 (.2/316( ٝ أُجٔٞع ُـ ا١ُٝٞ٘ )2/50( دبك٤خ اُج٤جٞع١ ػ٠ِ ٓزٖ أث٢ كجبع )1)
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 :املطهة انثاًَ: انرداخم يف أسثاب انغسم 
اتفؽ الفقياء عمى أنو إذا تكررت أسباب الغسؿ الواجب، سواء اتفقت 
موجبات األسباب كالجنابتيف مف احتبلـ و جماع؛ أو تكرار جماع، أو اختمفت 
كالجنابة والحيض، فإنيا ىذه األسباب تتداخؿ، وعميو يكفي ليا غسؿ واحد، 

 (.ٖ)ألف مبنى الطيارات عمى التداخؿ 
ني عف الحسف  والنخعي في الحائض الجنب: أنيا ونقؿ ابف قدامة في المغ

، وىو مردود نظرا لشدة العبلقة بيف الحدثيف، وألف النبي (ٗ)تغتسؿ غسميف 
صمى اهلل عميو وسمـ لـ يكف يغتسؿ مف الجماع إال غسبل واحدا عف موجبات 

 متعددة؛ وىو طوافو عمى نسائو أميات المؤمنيف في ليمة واحدة. 
إلى حصوؿ التداخؿ في سببي الغسؿ الواجب  وذىب جميور الفقياء

والمسنوف، فمو اغتسؿ الجنب يـو الجمعة لرفع الجنابة ولمجمعة معا، ارتفع 
عند  -حدثو األكبر وحصؿ عمى ثواب غسؿ الجمعة بغسؿ واحد ، ألف الغسؿ 

مف الوسائؿ التي ال تفتقر إلى نية فيتداخؿ الغسؿ الواجب  -الحنفية 
، إذا نواىما؛ التحادىما في المقصود، وألف غسؿ والمسنوف أي المندوب

 . (٘)الجمعة اندرج في غسؿ الجنابة فيتداخبلف 
 وذىب بعض متأخري المالكية وىو وجو عند الشافعية و رواية عند الحنابمة:

أنو إف نوى بغسمو الجنابة والجمعة جميعًا لـ يكفو عف واحد منيما، ألنو  
الليـ : بأنو ُروي عف ابف عمر : أنو خمط الفرض بالسنة، ورد عمى استد

كاف يغتسؿ لمجنابة والجمعة غسبًل واحدًا ، وُسئؿ مكحوؿ عف الرجؿ يغتسؿ 
يـو الجمعة لمجنابة والجمعة ىؿ يجزأ ذلؾ عنو؟ فأجاب:" إذا فعؿ ذلؾ، فمو 

                                                           

( ،  عًٝلخ اُطلبُج٤ٖ 2/55( ، ٓ٘خ اُج٤ِلَ ػِل٠ س٤ِلَ )2/66( كزخ اُوض٣غ ُـ اثٖ أُٜبّ )3

 ( .2/112(، أُـ٢٘ ُـ اثٖ هضآخ )2/49ُـ ا١ُٝٞ٘ )

 ( .2/112( أُـ٢٘ ُـ اثٖ هضآخ )4

 (.2/269، ٝدبك٤خ اثٖ ػبثض٣ٖ ) 49( األكجبٙ ٝاُ٘ظبئغ ُـ اثٖ ٗج٤ْ هـ 5
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 . (ٙ)أجراف " 
بإذف  –أما األغساؿ المسنونة فتتداخؿ أسبابيا، ويحصؿ األجر فييا جميعًا 

كما لو اغتسؿ غسبل واحدا بنية الغسؿ لمجمعة والعيد، حصبل  -هلل تعالى ا
ليما جميعا، ذلؾ ألف األغساؿ المسنونة مقصودىا واحد، وىو دفع التأذي 

 . (ٚ)بالرائحة عند االجتماع في الجمعة؛ أو العيديف؛ ونحوىما 
  :املطهة انثانث: انرداخم يف أسثاتهًا يعا 
معمـو أف مف سنف الغسؿ: الوضوء قبمو، ألنو صفة غسؿ النبي صمى     

اهلل عميو وآلو وسمـ كما ورد في الصحيحيف مف حديث عائشة وميمونة 
 .(ٛ)رضي اهلل عنيما 

وقد ذىب الحنفية والمالكية : إلى أنو إذا اجتمعت موجبات أسباب الوضوء 
ا نواىا، وتندرج تحتيا الطيارة والغسؿ فإنيا تتداخؿ، وتكفي الطيارة الكبرى إذ

 . (ٜ)الصغرى؛ الندراج أسباب الوضوء في األسباب الموجبة لمغسؿ 
وعند الشافعية أربعة أوجو لمف أحدث وأجنب أو العكس، وكذا عند الحنابمة 

أف موجبات أسباب الوضوء والغسؿ تتداخؿ؛  (ٓٔ)أربع روايات: والراجح منيا
تاف اتفؽ مقصودىما ومعناىما واحد وىو: نوى ذلؾ أو لـ ينوه؛ ألنيما عباد

                                                           

(، ٝروغ٣لللغاد ػِللل٤ق  ٓلللغ دبكللل٤خ اُضؿللللٞه٢ 2/255اُلللضعص٣غ )( اُللللغح اُولللـ٤غ ُلللـ 6

(، 2/119، ٜٗب٣خ أُذزبط ُلـ اُغِٓل٢ )11(، األكجبٙ ٝاُ٘ظبئغ ُـ اُـ٢ٍٞ٤ هـ 2/233)

 (.2/14اٌُبك٢ ُـ اثٖ هضآخ )

 ( أُغاجغ اُـبثوخ5

( ، ٝهلللبٍ اُ٘للل١ٝٞم ي ُٝلللْ ٣ٞجلللت 2/153( هلللذ٤خ ٓـلللِْ )51/ 2( هلللذ٤خ اُجشلللبع١ )8

ُج٘بثللخ إال صاٝص اُظللبٛغ١ ، ٝٓللٖ ؿللٞاٙ ٣وُٞللٕٞ م ٛللٞ ؿلل٘خ ، كِللٞ اًُٞللٞء كلل٢ ؿـللَ ا

أكبى أُلبء ػِل٠ ج٤ٔلغ ثضٗلٚ ٓلٖ ؿ٤لغ ًٝلٞء ، هلخ ؿـلِٚ. هلذ٤خ ٓـلِْ ٓلغ كلغح 

 (.3/118ا١ُٝٞ٘ )

 (  .2/253( ، اُلغح اُوـ٤غ ُـ اُضعص٣غ )2/206( دبك٤خ اثٖ ػبثض٣ٖ )9

(، ًٝلظا 2/58ض أهلذبثٚ)( ٝٛٞ أُ٘وٞم ػ٤ِٚ ك٢ األّ ُإلٓبّ اُللبكؼ٢ ٝاُولذ٤خ ػ٘ل20

(، ٝاٗظللغ ُٔؼ٣للض ٓللٖ 12/395ٛللٞ اسز٤للبع كلل٤ز ابؿللالّ اثللٖ ر٤ٔ٤للخ ٓجٔللٞع اُلزللبٟٝ )

( 2/31( ٝأُٜلللظة ُِلللل٤غاػ١ )1/293اُزلوللل٤َ كللل٢ األٝجلللٚ أُجٔلللٞع ُلللـ اُ٘للل١ٝٞ )

(، ٝاٗظغ رلو٤َ اُغٝا٣بد ك٢ ابٗولبف ُلـ أُلغصا١ٝ 2/255ٜٝٗب٣خ أُذزبط ُـ اُغ٢ِٓ)

 (.2/88لو٤ٜخ ُـ أث٢ ٣ؼ٠ِ)( ٝأُـبئَ ا2/159ُ)
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ف  إزالة الحدث، فتداخمتا واكتفي بأحدىما عف اآلخر، ألف ظاىر قولو تعالى:"َواِ 
ـْ ُجُنبًا َفاطَّيَُّروا" ] سورة المائدة، مف اآلية رقـ:  [ ، يقتضي : أف ُٙكنُت

االغتساؿ كاؼ، وأنو ليس عميو بعد الغسؿ مف الجنابة حدث آخر، بؿ صار 
 صغر جزءًا مف األكبر، والغسؿ يتضمف غسؿ أعضاء الوضوء األربعة . األ

ودليؿ ىذا أيضًا: قوؿ النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: " اغسمنيا ثبلثا، أو 
ف رأيتف ذلؾ بماء وسدر، وابدأف بميامنيا،  خمسًا، أو أكثر مف ذلؾ، وا 

: "فعد النبي قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل (ٔٔ)ومواضع الوضوء منيا 
صمى اهلل عميو وآلو وسمـ غسؿ مواضع الوضوء جزءًا مف الغسؿ ، ولكف 

 . (ٕٔ)تقدـ مواضع الوضوء، كما تقدـ الميامف 
  :املطهة انساتع: انرداخم يف أسثاب انرًٍى 

ذىب جميور الفقياء إلى أف المكمؼ يكفيو تيمـ واحد؛ الستباحة الصبلة، مع 
 .(ٖٔ)وجود حدثيف مختمفيف أو أكثر؛ أو لرفع أحداث مختمفة 

وعمى ذلؾ: فتنسحب مسائؿ التداخؿ في الوضوء والغسؿ عمى التيمـ، 
وتتداخؿ األحداث المختمفة، وتكوف بمنزلة الحدث الواحد؛  التحادىا في 

، ويكفي في اجتماع األحداث تيمـ واحد؛ وألف التيمـ بدؿ عف المقصود
 . (ٗٔ)الوضوء والغسؿ، أو عف أحدىما فيأخذ حكـ المبدؿ عنو 

ودليؿ ىذا القوؿ : حديث عمار بف ياسر حينما بعثو النبي صمى اهلل عميو 
                                                           

 ( عٝاٙ اُجشبع١ ، ٝٓـِْ .22

 (.12/395( ٓجٔٞع اُلزبٟٝ )21

( ٛ٘للبى سللالف ثلل٤ٖ اُلوٜللبءم ٛللَ اُزلل٤ْٔ عاكللغ ُِذللضس أٝ ٣ـللزجبح ثللٚ اُوللالح كذـللت؟ 23

ٝٓللظٛت اُجٜٔللٞع ػِلل٠ اُضللب٢ٗ، ٝاألٍٝ هللبٍ ثللٚ اُذ٘ل٤للخ ٝثؼللي أُب٤ٌُللخ ػِلل٠ أٗللٚ عكللغ 

ظ١ ال ٓغ٣خ ك٤ٚ إٔ أُجضٍ ُلٚ دٌلْ اُجلضٍ ػ٘لض كولضٙ ٓؤهذ دبٍ ٝهٍٞ أُبء، ٝاُغاجخ اُ

دـب أٝ ٓؼ٠٘ كبُز٤ْٔ ثلضٍ ػلٖ اًُٞلٞء كٜلٞ عاكلغ اُذلضس ٓضِلٚ. ٝاٗظلغ ثلضائغ اُول٘بئغ 

(، ثضا٣للخ أُجزٜللض ٜٝٗب٣للخ أُوزوللض 2/155( ، ٝدبكلل٤خ اثللٖ ػبثللض٣ٖ )2/12ٌُِبؿللب٢ٗ )

أُـ٘لللل٢ ( ، 1/110، أُجٔللللٞع ) 30(، اُوللللٞا٤ٖٗ اُلو٤ٜللللخ الثللللٖ جللللؼ١ هللللـ 2/51)

 . 13(، ٝاُوٞاػض اُلو٤ٜخ ُـ اثٖ عجت اُذ٘ج٢ِ هـ 2/152)

 .  46/  2( اثٖ عكض ، ثضا٣خ أُجزٜض ، 24
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وآلو وسمـ في حاجة فأجنب، فمـ يجد الماء، قاؿ: فتمرغت كما تمرغ الدابة، 
لنبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ فذكرت ذلؾ لو، فقاؿ: " إنما كاف ثـ أتيت ا

يكفيؾ أف تقوؿ بيديؾ ىكذا، ثـ ضرب بيديو األرض ضربة واحدة، ثـ مسح 
 . (٘ٔ)الشماؿ عمى اليميف، ظاىر كفيو ووجيو " 

و وجو الداللة في الحديث: أف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ حصر 
واحدة، وىو عاـ في كؿ حدث، سواء أكاف واحدا استباحة الصبلة بالتيمـ مرة 

أـ أكثر، فدؿ ذلؾ عمى أف التيمـ الواحد يكفي ألكثر مف سبب إليجاب 
 الوضوء؛ أو الغسؿ .

وخالؼ في ذلؾ ابف حـز الظاىري فذىب إلى: أف مف أجنب وال ماء معو فبل 
بد لو مف أف يتيمـ تيمميف، ينوي بأحدىما: تطيير الجنابة؛ وباآلخر 

ضوء، وكذلؾ لو أجنبت المرأة، ثـ حاضت؛ ثـ طيرت يـو الجمعة وىي الو 
مسافرة ، وال ماء معيا، فبل بد ليا مف أربع مرات تتيمـ: تيمـ لمحيض، وتيمـ 

 لمجنابة، وتيمـ لموضوء، وتيمـ لمجمعة. 
ودليؿ ابف حـز عمى مذىبو: أنيا أعماؿ متغايرة، فبل يجزئ عمؿ واحد عنيا، 

اب وضوء ؛ أو غسؿ لكؿ موجب مف موجباتيما، ولـ والنص قد جاء بإيج
 .(ٙٔ)يأت نص يفيد بأف: تيمما واحدا يجزئ عف األحداث كميا

ومقتضى قوؿ ابف حـز ىذا يفيـ مف منعو التشريؾ في النية مطمقا كما تقدـ، 
 إال في الحج والعمرة .

ث والراجح ىو قوؿ الجميور، ألف الدليؿ مقدـ عمى التعميؿ، ودليميـ في حدي
ف تعددت  –رضي اهلل عنو  –عمار  صريح عمى االكتفاء بتيمـ واحد، وا 

أسباب األحداث؛ لورود النص فيو؛ وألف التيمـ الواحد يحصؿ بو مقصود 
 الشرع: مف رفع الحدث، أو استباحة الصبلة.

                                                           

 ( عٝاٙ اُجشبع١ ، ٝٓـِْ .25

 .238/  1( اثٖ دؼّ ، أُذ٠ِ ، 26
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 املثحث انثاًَ
 انرداخم يف َىاقط انىظىء

وعميو فمو قاء  ،(ٚٔ)ذىب األحناؼ إلى أف القيء مؿء الفـ ناقض لموضوء 
مرات متفرقة؛ بحيث لو جمعت تمؤل الفـ فيؿ تتداخؿ ىذه المرات؟ ويعتبر 
ناقضا لموضوء أو ليس بناقض؟ اتفؽ الصاحباف عمى تداخؿ القيء المتفرؽ 
وأنو ناقض لموضوء، واختمفا في اعتبار موجب الجمع بيف المرات المتفرقة: 

 ىؿ ىو اتحاد المجمس؟ أو اتحاد السبب؟
بو يوسؼ: إلى اعتبار اتحاد المجمس ىو السبب الذي سّوغ التداخؿ، فذىب أ

قياسا عمى اتحاد األقواؿ المتفرقة في النكاح؛ والبيع؛ وسائر العقود باتحاد 
المجمس، وكذا التبلوات المتعددة آلية واحدة فييا سجدة فإنيا تتحد باتحاد 

 المجمس.
ب وىو الغثياف، وعمؿ وذىب محمد: إلى أف مسّوغ التداخؿ ىو اتحاد السب

ذلؾ بأف الحكـ يثبت عمى حسب ثبوت السبب مف الصحة والفساد، فيتحد 
ف  باتحاده، ألنو إذا جرح جراحات، ومات منيا قبؿ البرء، يتحد الموجب، وا 

 تخمؿ البرء اختمؼ.
وألف األصؿ إضافة األحكاـ إلى أسبابيا إال لمانع، فتضاؼ إلى المحؿ وىو 

ال يضاؼ إلى الشرط؛ إال إذا تعذرت إضافتيا إلى  في حكـ الشرط، والحكـ
 . (ٛٔ)األسباب، فتضاؼ إلى المحؿ كما في سجدة التبلوة، وىو األصح عندىـ

                                                           

( طٛت ػكغ إ٠ُ إٔ اُو٢ء ٗبهي ًُِٞٞء ؿٞاء ًبٕ ه٤ِال أٝ ًض٤غا، ٝطٛلت اُذ٘بثِلخ إُل٠ 25

( 2/14اُول٢ء ًض٤لغا كبدللب. اٗظلغ ثلضائغ اُول٘بئغ ُلـ اٌُبؿلب٢ٗ ) اػزجبعٙ ٗبهٌلب إطا ًلبٕ

( ٝابٗوبف ُـ أُلغصا١ٝ 2/284(، أُـ٢٘ ُـ اثٖ هضآخ )2/235ٝدبك٤خ اثٖ ػبثض٣ٖ )

(، ٝسللبُلْٜ أُب٤ٌُللخ ٝاُلللبكؼ٤خ كِللْ ٣ؼزجللغٝٙ ٗبهٌللب ٓطِوللب. اٗظللغ أُ٘زولل٠ ُللـ 2/295)

 (. 1/8( ٝأُجٔٞع ُـ ا١ُٝٞ٘ )2/53اُجبج٢)

ٔووٞص ك٢ ارذبص اُـض٤بٕم إٔ ٣و٢ء صب٤ٗلب هجلَ ؿلٌٕٞ اُل٘لؾ ػلٖ اُـض٤لبٕ األٍٝ، كلئطا ( ا28ُ

( دبكل٤خ 2/44هبء ثؼض طُي كٜٞ دضس جض٣لض. اٗظلغ اُؼ٘ب٣لخ ٓلغ كلزخ اُولض٣غ ُلـ اُجلبثغر٢ )

 (.  2/240اثٖ ػبثض٣ٖ )
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ويمكف الجمع بيف موجبي التداخؿ بأف: الغثياف المستمر يكوف عادة في 
مجمس واحد، فمو قاء مرات متعددة في مجمس واحد كاف مظنة استمرار 

 ذي يترجح عندي ىو األخذ بالمسوغيف.الغثياف األوؿ، فال
 املثحث انثانث

 انرداخم يف غسم اٍََح
ولوغ الكمب في األواني يعتبر مف النجاسات المغمظة التي رتب ليا         

، فإذا ولغ أكثر مف كمب في إناء واحد، أو (ٜٔ)الشارع الحكيـ أحكاما خاصة
يغسؿ عف الجميع سبعا؟ كرر كمب واحد ولوغو في إناء مرتيف أو أكثر، فيؿ 

 أو يغسؿ لكؿ مرة سبعًا؟
فقد ذىب جميور الفقياء إلى أنو يكفيو عف الجميع غسمة واحدة سبع مرات، 
ألف التداخؿ في ىذه المسألة أمر يقتضيو رفع الحرج عف المكمؼ، ودفع 
المشقة عنو بحصوؿ تطيير اإلناء مف عدة ولغات، أو مف ولوغ عدد مف 

ف مقصود الشرع قد تحقؽ بالمرة؛ وىو إزالة النجاسة، الكبلب مرة واحدة، أل 
التحاد السبب الموجب لغسؿ اإلناء وىو: الولوغ قبؿ غسؿ اإلناء، فمما تكرر 
الولوغ، كاف بمنزلة السبب الواحد فتداخمت، وأيضا التحاد جنس النجاسة، 
فإف التقاء نجاسة بنجاسة أخرى مف جنسيا، تجعميا نجاسة واحدة، يكتفي 

لتيا مرة واحدة، وولوغ الكمب مرات، موجب لتكرر النجاسة نفسيا؛ وىي بإزا
  (.ٕٓ)لعاب الكمب، فيكتفي بالغسؿ مرة واحدة، وىو نتيجة التداخؿ وحكمة

وذىب المالكية في قوؿ وىو أحد الوجوه عند الشافعية والحنابمة إلى عدـ 
جب الغسؿ التداخؿ، وأنو يجب لكؿ ولغة سبع مرات؛ إحداىف بالتراب، ألف مو 

                                                           

لٞع إٗلبء أدلضًْ  إٔ اُ٘جل٢  –ع٢ً هللا ػ٘لٚ  –( ًٔب ك٢ دض٣ش أث٢ ٛغ٣غح 29 هلبٍ م ي ٍٜه

ُٝللؾ ك٤للٚ اٌُِللت، إٔ ٣ــللِٚ ؿللجغ ٓللغاد، أٝالٛللٖ ثللبُزغاةي عٝاٙ اُجشللبع١ ٝٓـللِْ،  إطا

ٝكـغ اُُٞٞؽ ثإٔم كغة اٌُِت ٓب ك٤ٚ ثأٍغاف ُـبٗٚ، أٝ أصسَ ُـبٗٚ ك٤ٚ كذغًٚ. اٗظلغ 

 اُٜ٘ب٣خ ُـ اثٖ األص٤غ.

 ( .2/54(، ٝكغح اُؼعهب٢ٗ )2/84( اٗظغ دبك٤خ اُضؿٞه٢ ػ٠ِ اُلغح اٌُج٤غ)10
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قد حصؿ في كؿ ولغة، فوجب الغسؿ مع تكرر الموجب، كما لو غسمو ثـ ولغ 
 .(ٕٔ)فيو بعد غسمو مرة أخرى

والذي يترجح عندي ىو قوؿ الجميور كما سبؽ ألف التداخؿ في ىذه 
المسألة أمر يقتضيو رفع الحرج عف المكمؼ، ودفع المشقة عنو بحصوؿ 

وغ عدد مف الكبلب مرة واحدة، ألف تطيير اإلناء مف عدة ولغات، أو مف ول
مقصود الشرع قد تحقؽ بالمرة؛ وىو إزالة النجاسة، وفي ىذا دليؿ عمى أف 

 النجاسات مبناىا عمى التداخؿ فيما بينيا.
 
 

                                                           

(، أُجٔٞع ُلـ اُ٘ل١ٝٞ 3/284اُـبثوخ، كغح هذ٤خ ٓـِْ ُـ ا١ُٝٞ٘ ) ( اٗظغ أُغاجغ12

 (.2/89(، ٝاٌُبك٢ ُـ اثٖ هضآخ )2/56(، ٝأُـ٢٘ ُـ اثٖ هضآخ )1/584)
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 انفصم انثاًَ
 انرداخم مبسائم األذاٌ واإلقايح 

 وفيو ثبلثة مباحث: 
 املثحث األول

 (:22) ذكساز انُداء يف انىقد انىاحد
تأصيؿ مفيـو التداخؿ في ىذه المسألة ىو أف " األمر المعمؽ بصفة، أو 
شرط، ىؿ يقتضي التكرار، أو المرة؟ وعميو فإذا تعدد المؤذنوف في بمد، فيؿ 

مرة واحدة؛ وتتداخؿ مرات األذاف في  (ٖٕ)يكتفي السامع بإجابة مؤذف واحد 
حقو؛ التحاد السبب الموجب لؤلذاف؟ أو يستحب تكرار إجابة المؤذف، بناء 

 عمى أف األمر المعمؽ عمى شرط يقتضي التكرار؟
ذىب جميور الفقياء إلى استحباب إجابة جميع المؤذنيف، ولكف بعد إجابة 

 ،(ٕٗ)مسجد واحد أو أكثر المؤذف األوؿ؛ ألنو لو الحرمة، سواء أكانوا في 
واستدلوا بقوؿ النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ:" إذا سمعتـ المؤذف فقولوا 

و وجو الداللة منو: انو أمر محموؿ عمى  (،ٕ٘)مثمما يقوؿ ... الحديث" 
التكرار، فيستحب تكرار إجابة المؤذف الثاني، والثالث، وىكذا، وىو داؿ عمى 

ألنو قاؿ: فقولوا مثمما يقوؿ، فأورده بصيغة إرادة سماع الكؿ، أو البعض، 
                                                           

( ٓللظٛت جٜٔللٞع اُلوٜللبء ٛللٞ إٔ األطإ ٝابهبٓللخ ؿلل٘خ ٓؤًللضح كلل٢ دللن اُغجللبٍ، كلل٢ ًللَ 11

ٔلب كلغى ًلب٣لخ ُِولِٞاد ٓـجض روبّ ك٤ٚ اُجٔؼخ ٝاُجٔبػبد، ٝطٛلت اُذ٘بثِلخ إُل٠م أٜٗ

( ٝاُٜضا٣للخ ٓللغ كللزخ اُوللض٣غ 2/246اُشٔللؾ دبًللغح أٝ كبئزللخ. اٗظللغ ثللضائغ اُولل٘بئغ )

( ، 2/295(  ٝ عًٝللخ اُطللبُج٤ٖ ُللـ اُ٘لل١ٝٞ )2/55(، أُٜللظة ُللـ اُللل٤غاػ١ )2/14)

( ، ٝاُلللللغح اُوللللـ٤غ ُللللـ اُللللضعص٣غ 2/291دبكلللل٤خ اُضؿللللٞه٢ ػِلللل٠ اُلللللغح اٌُج٤للللغ )

 (.2/59( ، ٝاُغٝى أُغثغ ُـ اُجٜٞر٢ )2/200ٓخ )(، اٌُبك٢ ُـ اثٖ هضا2/146)

( ٓللظٛت جٜٔللٞع اُلوٜللبء ػِلل٠ إٔم إجبثللخ أُللؤطٕ ؿلل٘خ، ٝطٛللت أًضللغ اُذ٘ل٤للخ إُلل٠ أٜٗللب 13

 ٝاججخ. اٗظغ أُغاجغ اُـبثوخ.

( ٝ 2/296(، دبك٤خ اُضؿٞه٢ ػ٠ِ اُلغح اٌُج٤غ )2/395( اٗظغ دبك٤خ اثٖ ػبثض٣ٖ )14

(، ابٗوللللبف ُللللـ أُللللغصا١ٝ 3/229اُ٘لللل١ٝٞ )(، أُجٔللللٞع ُللللـ 2/212ٓلللل٘خ اُج٤ِللللَ)

(2/416. ) 

 ( عٝاٙ اُجشبع١ ٝٓـِْ .15
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المضارع، ولـ يقؿ: مثمما قاؿ، وأيضا ألف الحكـ إنما يتعدد بتعدد سببو؛ وقد 
 حصؿ ىنا، فتكررت اإلجابة لتكرر السبب الموجب ليا.

وذىب المالكية عمى المشيور مف مذىبيـ وىو اختيار النووي مف الشافعية 
األوؿ، مع أف أصؿ الفضيمة في اإلجابة إلى أنو: يستحب إجابة المؤذف 

 ،(ٕٙ)شامؿ لمجميع، إال أف األوؿ متأكد يكره تركو
وعمموا ذلؾ بأف: األمر ال يقتضي التكرار؛ وعميو فيكتفى بالمتابعة لممؤذف 
األوؿ، وألف المتابعة لؤلذاف األوؿ يحصؿ بيا المقصود مف األذاف وىو 

 اإلعبلـ، فيكتفي بيا. 
 الذي يترجح عندي: 

في ىذه المسألة ىو القوؿ باستحباب إجابة المؤذف األوؿ؛ ألنو ىو األسبؽ 
واألحؽ باإلجابة، وألف تكرر األذاف في الوقت الواحد، موجب لمتداخؿ بينيا 

 فيكتفى بأحدىا لتحقؽ المقصود منو؛ وىو اإلعبلـ بدخوؿ الوقت. 
بعة المؤذف، والتداخؿ ىنا يحقؽ رفع الحرج ال سيما عند القائميف بوجوب متا

يجاب متابعة أكثر مف أذاف في حؽ المكمؼ غير مطموب مف الشارع  وا 
أصالة، فاكتفي بأوليا، ولذا فإف األصؿ أف لكؿ وقت أذانا، ولكؿ أذاف 

 استجابة واحدة، فإذا تكررت في الوقت نفسو؛ تداخمت لتحقؽ مقصودىا.
فتكررت  وأما االستدالؿ بأف الحكـ إنما يتعدد بتعدد سببو؛ فحصؿ ىنا

اإلجابة؛ لتكرر السبب الموجب ليا، فيجاب عنو: بأف الحكـ يتعدد بتعدد سببو 
نعـ؛ ولكف السبب الموجب إلجابة المؤذف ىو دخوؿ الوقت، ومعمـو أنو يؤذف 
لكؿ وقت مرة وىي المشروعة، فتكوف اإلجابة األولى مشروعة، ومتكررة 

أذاف، لذلؾ فإف تكرر بتكرر دخوؿ وقت آخر، ال لكوف الوقت لو أكثر مف و 
دخوؿ وقت آخر، ىو الموجب لؤلذاف مرة أخرى، ال أف لكؿ وقت أكثر مف 

 نداء.
                                                           

 ( أُغاجغ اُـبثوخ.16
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 املثحث انثاًَ
 عدد انصهىاخ انفائرح وانُداء هلاذ

عندما يفوت وقت الصبلة عمى المكمؼ ألي سبب مف األسباب، فعميو       
أف يصمييا لعمـو قوؿ النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ :"مف ناـ عف صبلة 
أو نسييا فميصميا متى ذكرىا ال كفارة ليا إال ذلؾ"، ولكف ىؿ يؤذف ويقيـ لكؿ 

 .(ٕٚ)واحد؟صبلة؟ أو نقوؿ بالتداخؿ في ىذه المسألة فيكتفى بنداء 
اختمؼ الفقياء في تكرار األذاف لكؿ فائتة مف الفوائت إذا تعددت: فذىب   

، واستدلوا بما ورد عف (ٕٛ) الجميور إلى أنو: يستحب أف يؤذف لؤلولى فقط
عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ:"  –رضي اهلل عنو  –ابف مسعود 

ف أربع صموات قضاىف، أنو حيف شغميـ الكفار والمشركوف يـو األحزاب ع
وقالوا: بأنو جمعيما في  (ٜٕ)فأمر ببلال أف يؤذف، ويقيـ لكؿ واحدة منيف"

وقت واحد فتداخؿ األذاناف، لحصوؿ المقصود منو؛ وىو اإلعبلـ لموقت الذي 
قامتيف، كالمغرب والعشاء  تفعؿ فيو الصبلة، فكانتا بأذاف واحد لؤلولى وا 

  بالمزدلفة.
، واستدلوا (ٖٓ)أنو: يستحب أف يؤذف لكؿ صبلة فائتةوذىب الحنفية إلى 

                                                           

( ارلن اُلوٜبء ػ٠ِ أٗٚم ٣ـزذت إٔ ٣و٤ْ اُوالح ٌَُ كبئزخ، ٝاسزِللٞا كل٢ األطإ ُِولالح 15

اُلبئزللخ كللظٛت أُب٤ٌُللخ ٝٛللٞ هللٍٞ ػ٘للض اُذ٘ل٤للخ ٝاُلللبكؼ٤خ ٝاُذ٘بثِللخ إُلل٠ أٗللٚ ال ٣للؤطٕ 

(، ثللللللضائغ اُولللللل٘بئغ ُللللللـ 2/145زللللللخ. اٗظللللللغ اُلللللللغح اُوللللللـ٤غ ُللللللـ اُللللللضعص٣غ )ُِلبئ

 (.2/411(، ابٗوبف ُـ أُغصا١ٝ )3/84(، أُجٔٞع ُـ ا١ُٝٞ٘ )2/254اٌُبؿب٢ٗ)

( ٝأُجٔلللٞع ُلللـ اُ٘للل١ٝٞ 2/55( أُغاجلللغ اُـلللبثوخ، ٝاٗظلللغ أُٜلللظة ُلللـ اُلللل٤غاػ١ )18

 (.2/62ُجٜٞر٢ )( ٝاُغٝى أُغثغ ُـ ا2/429(، أُـ٢٘ ُـ اثٖ هضآخ )3/84)

( أسغجٚ اُزغٓظ١ ك٢ جبٓؼٚ، ٝاُ٘ـبئ٢ ك٢ أُجزج٠، ٝعجبُٚ عجبٍ اُولذ٤خ ، ٝال ػِلخ 19

ك٤ٚ إال ػضّ ؿٔبع أث٢ ػج٤ضح ٖٓ أث٤ٚ كٜٞ ٓغؿَ، ٝهلبٍ اُزغٓلظ١م ٝكل٢ اُجلبة ػلٖ أثل٢ 

م ٝٛٞ اُظ١ اسزبعٙ أٛلَ اُؼِلْ كل٢ اُلٞائلذم إٔ -صْ طًغ ػِخ إعؿبُٚ صْ هبٍ -ؿؼ٤ض ٝجبثغ

جَ ٌَُ هالح إطا هٌلبٛب، ٝإٕ ُلْ ٣ولْ أجلؼأٙ، ٝٛلٞ هلٍٞ اُللبكؼ٢ ا.ٛلـ. ًٝلؼلٚ ٣و٤ْ اُغ

ٝ ٤ٗللللَ األٍٝللللبع ُللللـ  139األُجللللب٢ٗ ٝاٗظللللغ إعٝاء اُـ٤ِللللَ ُللللـ األُجللللب٢ٗ دللللض٣ش عهللللْ 

 (.1/68اُلًٞب٢ٗ)

( ٝدبكل٤خ اثلٖ 2/152( اٗظغ اُٜضا٣خ ٝاُؼ٘ب٣خ ٓغ كزخ اُوض٣غ ُـ اُجبثغر٢ ٝأُغؿ٤٘لب٢ٗ )30

 (.2/390ػبثض٣ٖ )
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بالدليؿ السابؽ، وقالوا: بأف القضاء يحكي األداء؛ فيقع عمى وفقو، وقد 
، ويجاب عنو: بأف اليدؼ مف (ٖٔ) فاتتيـ صبلة بأذاف؛ فيؤذف لكؿ صبلة

األذاف ىو اإلعبلـ بدخوؿ الوقت؛ وقد فات، فيتحصؿ أف األذاف لمفائتة إنما 
وىو يحصؿ  (ٕٖ)لموقت الذي تفعؿ فيو؛ ال لموقت الذي تجب فيو ىو إعبلـ 

بأذاف واحد، ألف األصؿ استحباب أذانيف أو أكثر عمى حسب عدد الفوائت، 
فتداخمت ىذه المرات في مرة واحدة؛ لحصوؿ المقصود منيا؛ والتحاد وقت 

 ومكاف الفوائت.

                                                           

( جض٣غ ثبُظًغ ٝاُز٣ٞ٘ٚ أٗٚم ٝعص ك٢ ثؼي عٝا٣بد ؿؼٝح اُش٘لضم ٓلٖ دلض٣ش أثل٢ ؿلؼ٤ض 32

م إٔ عؿلٍٞ هللا هل٠ِ هللا ػ٤ِلٚ ٝ ُلٚ ٝؿلِْ أٓلغ ثلالال إٔ ٣ول٤ْ -ع٢ً هللا ػ٘لٚ–اُشضع١ 

ٌَُ هالح، ًٝبٕ طُي هجَ إٔ ر٘ؼٍ هالح اُشٞف. ٝهض ٝعص األطإ ُِلبئزلخ كل٢ دلض٣ش أثل٢ 

هلذ٤خ ٓـلِْ كل٢ اُذلض٣ش اُط٣ٞلَ كل٢ ٗلْٜٞٓ ػلٖ هلالح  كل٢ –عًل٢ هللا ػ٘لٚ  –هزبصح 

اُوجخ ٣ّٞ س٤جغ، ٝك٤ٚم يصْ أطٕ ثالٍ، كو٠ِ اُ٘ج٢ ه٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ ُٚ ٝؿلِْ عًؼزل٤ٖ، 

صْ ه٠ِ اُـضاح ًٔب ٣ول٘غ ًلَ ٣لّٞ ... اُذلض٣ش، ٝهلض ٝعص كل٢ اُذبصصلخ ٗلـلٜب دلض٣ش أثل٢ 

ػ٤ِلٚ ٝ ُلٚ ٝؿلِْ ٝأٓلغ ، ٝك٤ٚم يصْ رًٞأ عؿلٍٞ هللا هل٠ِ هللا -ع٢ً هللا ػ٘ٚ–ٛغ٣غح 

ثللالال كأهللبّ اُوللالح، كولل٠ِ ثٜللْ اُوللجخ ... اُذللض٣ش، ٝهللض ٣ؼزللغى ػِلل٠ عٝا٣للبد ؿللؼٝح 

اُش٘ضم ثأٜٗبم ٓ٘ـٞسخ ثلغع هالح اُشٞف، ٝهض جبء ك٢ ثؼي ٍغم اُذلض٣شم إٔ ٛلظٙ 

جَبٗلبَ  اُذبصصخ ًبٗذ هجَ ٗؼٍٝ هٍٞ هللا رجلبعى ٝرؼلب٠ُم   ً ٝ  عه ْ  كَغنَجلبالَ أَ ل لزه ٕ  سن ؿلٞعح  كَلئن

 ( ٝاُ٘ـز هٍٞ اُجٜٔٞع. 139اُجوغح م )

٣ٝجبة ػ٘لٚم ثلإٔ أهلَ ٓللغٝػ٤خ اؿلزذجبة االطإ ُِلبئزلخ هلض صجلذ كل٢ ؿ٤لغ ٛلظٙ اُٞاهؼلخ، 

، ٛلظا ػِل٠ –عًل٢ هللا ػ٘لٚ–٢ٛٝ ٝاهؼخ س٤جغ كل٢ هلالح اُولجخ ٓلٖ دلض٣ش أثل٢ هزلبصح 

ٜٓ٘للب أٜٗللبم اُزـلل٤ِْ ثبُ٘ـللز، ٝإال كللئٕ االؿللزضالٍ ثذبصصللخ اُش٘للضم إٗٔللب ًٓٞللغ اُلللبٛض 

ثلبألطإ ُٜلب، صلْ إٕ ٗـلشٜب ال ٣٘لل٢ هطؼلب أٜٗلب كٞائلذ  كٞائذ هلض رؼلضصد، ٝأٓلغ اُ٘جل٢ 

ٓزؼللضصح، كذ٤ضٔللب رؼللضصد كٞائللذ ػِلل٠ ٛللظا اُ٘ذللٞ كللال ٓللبٗغ ٓللٖ األطإ ُٜللب، ٝٛلل٢ ؿب٣للخ 

 االؿزضالٍ ثٜب. 

كل٢ ؿلؼٝح  –عًل٢ هللا ػ٘لٚ–ًٝظُي اؿزذجبة األطإ ُأل٠ُٝ هض صجذ كل٢ عٝا٣لخ اثلٖ ٓـلؼٞص 

اُش٘ضم، ٝٝعص أ٣ٌب ك٢ دض٣ش أث٢ هزبصح ػ٘لض ٓـلِْ، ٝػ٤ِلٚ كلئٕ دٌلٞع اُ٘لبؽ ال ٣ِلؼّ 

ػ٠ِ –ٓ٘ٚ ػضّ اؿزذجبة األطإ ُِلبئزخ، إط ُٞ ُؼّ ٓ٘ٚ طُي ٌُبٕ دٌٞع اُ٘بؽ ُِلغ٣ٌخ 

ال ٣ِؼّ ٓ٘ٚ األطإ؛ ألٕ ؿب٣خ ابػالّ هض دوِذ، صلْ إٗلٚ كل٢ دلض٣ش أثل٢  –كغى دوُٞٚ

ُ٘بؽ دٌٞعا ػ٘لض اُو٤لبّ ُلبئزلخ اُولجخ، ٝٓلغ طُليم أٓلغ ًبٕ ا –ع٢ً هللا ػ٘ٚ–ٛغ٣غح 

ثالال إٔ ٣ؤطٕ ُٜب، ٓٔب ٣ضٍ ػِل٠ االؿلزذجبة. اٗظلغ ٓـلبُي ٝرٞج٤ٜلبد اُؼِٔلبء  اُ٘ج٢ 

( ٝ ٤ٗلَ األٍٝلبع ُلـ 2/155ك٤ٔب ؿجن طًغٙ ػ٠ِ األدبص٣ش ك٢ ؿجَ اُـالّ ُلـ اُول٘ؼب٢ٗ)

 (  1/68اُلًٞب٢ٗ)

 (.11/51ر٤ٔ٤خ )( ٓجٔٞع اُلزبٟٝ ُـ ك٤ز ابؿالّ اثٖ 31
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 القوؿ الراجح:
يا عمى مفيـو التداخؿ؛ ىو والذي يترجح عندي في ىذه المسألة ىو تخريج

القوؿ باستحباب أذاف واحد لمفائتة األولى فقط، وذلؾ لحصوؿ المقصود بيا: 
وىو اإلعبلـ بالوقت الذي تفعؿ فيو، والسبب الذي مف أجمو ُسّوغ التداخؿ في 
ىذه المسألة ىو: اتحاد المجمس الذي تؤدى فيو الفوائت، وىو مؤثر في 

 ير عمى المكمفيف، ودفع الحرج عنيـ.تداخؿ األذاف، وىو جمب لمتيس
 املثحث انثانث

 انُداء يف اجلًع تني انصالذني
اختمؼ الفقياء في الجمع بيف الصبلتيف: كالجمع بيف الظير والعصر في 
وقت الظير بعرفة؛ وكالجمع بيف المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة؛ 

بأذاف واحد و إقامتيف، وغيرىما في وقت أحدىما إذا توافرت أسبابو، ىؿ ىو 
 أو بأذانيف و إقامتيف إلى قوليف:

القوؿ األوؿ: ذىب جميور الفقياء إلى أف الجمع بيف الصبلتيف يكوف بأذاف 
قامتيف  –رضي اهلل عنيما–، واستدلوا بحديث جابر بف عبداهلل (ٖٖ)واحد وا 

الذي أخرجو اإلماـ مسمـ وغيره في صفة حجة النبي صمى اهلل عميو وآلو 
، وفيو: " ثـ أذف، ثـ أقاـ، فصمى الظير، ثـ أقاـ فصمى العصر، ولـ (ٖٗ)ـوسم

يصؿ بينيما شيئا"، "حتى أتى المزدلفة، فصمى بيا المغرب والعشاء بأذاف 

                                                           

(، عًٝلخ اُطلبُج٤ٖ ُلـ 1/504(، ٝدبكل٤خ اثلٖ ػبثلض٣ٖ )2/251( اٗظغ ثضائغ اُول٘بئغ )33

(، أُـ٘للل٢ ُلللـ اثلللٖ هضآلللخ 2/235( ٝٓـ٘للل٢ أُذزلللبط ُلللـ اُللللغث٢٘٤ )2/295اُ٘للل١ٝٞ )

 (.2/62(، ٝاُغٝى أُغثغ ُـ اُجٜٞر٢ )2/410)

ٝؿلِْ ػلٖ ثؼلي اُولذبثخ ًلـ ( ٛ٘بى عٝا٣بد ٝعصد ك٢ دجخ اُ٘ج٢ ه٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ ُٚ 34

رذزٔللَ  -عًلل٢ هللا ػلْٜ٘ ٝأعًللبْٛ أجٔؼل٤ٖ–اثلٖ ػٔللغ ٝاثلٖ ٓـللؼٞص ٝأؿلبٓخ ثللٖ ػ٣لض 

اُزؼللبعى ث٤ٜ٘للب؛ ٝثللبألسن ك٤ٔللب ٣زؼِللن ثللبألطإ ٝابهبٓللخ، ٌُٝللٖ اُؼِٔللبء ٗوللٞا ػِلل٠ 

االػزٔبص ٝاألسظ ثذض٣ش جبثغ؛ ٖٝٓ أُٝئلي اُجٜبثلظح اُ٘ولبص اُول٤بعكخ ابٓلبّ اُ٘ل١ٝٞ كل٢ 

( ًٝلظُي كل٢ ػاص 5/408( ٝابٓبّ اثلٖ اُول٤ْ كل٢ كلغح ؿلٖ٘ أثل٢ صاٝص)3/86أُجٔٞع)

 أُؼبص.
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قامتيف، ولـ يسبح بينيما شيئاً"، و وجو الداللة منو: في أف الحديث  واحد، وا 
أمر بأذاف واحد صريح الداللة عمى أف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ 

قامتيف، في الجمع بعرفة ومزدلفة.   وا 
قامتيف، وىو مشيور  القوؿ الثاني: أف الجمع بيف الصبلتيف يكوف بأذانيف وا 

–، واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري عف ابف مسعود (ٖ٘)مذىب المالكية
فأذف وأقاـ، ثـ صمى المغرب،  –في المزدلفة–: "أنو أمر رجبل -رضي اهلل عنو

مى بعدىا ركعتيف، ثـ دعا بعشائو فتعشى، ثـ أمر رجبل فأذف وأقاـ"، و وص
رضي اهلل –وجو الداللة منو: في أف الحديث صريح الداللة: أف ابف مسعود 

قامتيف، وعمى أف األصؿ أف  –عنو صمى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذانيف وا 
قامة.  تفرد كؿ صبلة بأذاف وا 

ويجاب عف ذلؾ بأف جابرا استوفى صفة حجة النبي صمى اهلل عميو وآلو 
وسمـ وأتقنيا فيو أولى باالعتماد؛ كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ، وألف قوؿ 
الصحابي حجة إذا لـ يخالؼ صحابيا آخر، ومف معو زيادة عمـ كػ جابر يجب 

يجاب عنو تقديمو عمى غيره، وأما القوؿ: بأف األصؿ أف لكؿ صبلة أذانا ف
أيضا: بأنو مخالؼ لصريح ما ورد مف حديث جابر في االكتفاء بأذاف واحد 

 في الجمع بيف الصبلتيف. 
 القوؿ الراجح: 

ىو قوؿ جميور الفقياء في االكتفاء بأذاف واحد و إقامتيف في الجمع بيف 
، ولعدـ -رضي اهلل عنيما–الصبلتيف، لصراحة حديث جابر بف عبد اهلل 

 دؿ بو المالكية في المشيور عندىـ مف االعتراض.سبلمة ما است
كما أف سبب التداخؿ بيف األذاف لمصبلتيف المجموعتيف ىو: الرخصة الناشئة 
عف عذر مف األعذار المبيحة لمجمع، والذي كاف سببًا لمجمع بيف الصبلتيف 

                                                           

 (.2/154( ٝثضا٣خ أُجزٜض ُـ اثٖ عكض )2/310( اٗظغ أُضٝٗخ اٌُجغٟ ُـ ابٓبّ ٓبُي )35
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بتداخؿ الوقتيف، ولتحقؽ المقصود مف األذاف لمصبلة األولى وىو اإلعبلـ، 
 صؿ باألذاف األوؿ لمصبلتيف.وىو يح
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 انفصم انثانث
 انرداخم مبسائم انصالج

 وفيو ثبلثة مباحث: 
 املثحث األول

 ع تني انصالذني وانعرز املثٍح نهاجلً
اتفؽ الفقياء عمى مشروعية الجمع لمحاج بيف الظير والعصر في عرفات 

 .(ٖٙ)جمع تقديـ، وبيف المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة
 واختمفوا في الجمع بيف الصبلتيف في غير الموضعيف السابقيف:

فقد ذىب جميور الفقياء إلى جواز الجمع بيف الظيريف؛ وبيف العشاءيف: 
وقد  -جمع تقديـ؛ أو جمع تأخير؛ بسبب السفر ما لـ يكف سفر معصية،

اختمفوا في تحديد السبب المبيح لمجمع كما في السفر الطويؿ أو القصير، مع 
، أو بسبب المرض عند المالكية والحنابمة، -صيؿ لحاالت الجمع عندىـ تف

أو بسبب الخوؼ عند الحنابمة وبعض المالكية والشافعية، أو بسبب المطر 
، أو بسبب المطر بيف الظيريف  ؛ والثمج؛ والبرد بيف العشائيف المبمؿ لمثياب
 .(ٖٚ)عند الشافعية

از الجمع بيف الصبلتيف في غير وذىب الحنفية إلى القوؿ: بعدـ جو       
عرفة ومزدلفة، ومعنى الجمع بيف الصبلتيف عندىـ ىو الجمع الصوري؛ وىو 
ما يسمونو بالجمع الفعمي ال الوقتي: بأف يؤخر األولى عمى آخر وقتيا، 
                                                           

، ٝهلض اسزِلق اُلوٜلبء كل٢ ؿلجت ٛلظا اُجٔلغ، كلظٛت  5( اٗظغ ابجٔبع ُـ اثٖ أُ٘ظع هـ 36

لغ، ٝهللبٍ اُذـللٖ ٝاثللٖ ؿلل٤غ٣ٖ ٌٝٓذللٍٞ ٝاُ٘شؼلل٢ ٝٛللٞ جٜٔللٞع اُلوٜللبء إُلل٠ أٗللٚم اُـلل

( 3/523ٓلللظٛت اُذ٘ل٤لللخ ٝهلللٍٞ ُِللللبكؼ٤خم إٗلللٚ اُ٘ـلللي. اٗظلللغ كلللغح هلللذ٤خ ٓـلللِْ )

 (.1/428(، ؿجَ اُـالّ )5/65(، ٤َٗ األٍٝبع)4/451ٝأُجٔٞع ُـ ا١ُٝٞ٘ )

( 2/368( ٝدبكللل٤خ اُضؿلللٞه٢ ػِللل٠ اُللللغح اٌُج٤لللغ 2/214( اٗظلللغ ثضا٣لللخ أُجزٜلللض )35

( ٝ عًٝلخ اُطلبُج٤ٖ ُلـ 4/469( ، أُجٔٞع )2/303دٞط١ ُـ اثٖ اُؼغث٢)ٝػبعًخ األ

(، أُـ٘للل٢ ُلللـ اثلللٖ هضآلللخ 2/152( ٝٓـ٘للل٢ أُذزلللبط ُلللـ اُللللغث٢٘٤ )2/399اُ٘للل١ٝٞ)

 (.1/334( ٝابٗوبف ُـ أُغصا١ٝ)1/152)
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 .(ٖٛ)فينزؿ فيصمييا في آخره، ثـ يفتتح الصبلة التي تمييا في أوؿ وقتيا
الجميور مف جواز: الجمع بيف الظيريف أو  والقوؿ الراجح ىو ما ذىب إليو

العشائيف؛ جمع تقديـ أو تأخير في وقت إحداىما، فيجمع بيف الظيريف في 
ء في مزدلفة، وىكذا وقت الظير في عرفة، وبيف العشاءيف في وقت العشا

 التي نص عمييا الفقياء بأنيا سبب لجواز الجمع بيف الصبلتيف بقية األعذار
المتيف أصالة تؤدياف في وقتيف مختمفتيف؛ في وقت ، فتؤدى الصبلتيف 

إحداىما، التحادىما في سبب الجمع وىو و ورود النص الصحيح عف أسوتنا 
وقدوتنا صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وكذلؾ لمعذر الذي يمحؽ بتركو مشقة 
بالغة بالمكمؼ بكونو دليبل مسوغا لمجمع بيف الصبلتيف في السفر وغيره مف 

 صوصا إذا جّد بو السير.األعذار، خ
ومف الجدير بالذكر واإلشارة ما قالو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ذاؾ الجبؿ األشـ 
الذي رسخت قدمو في بحور العمـ الزاخرة ونقؿ عنو قولو: "القصر في السفر 

 سنة الزمة، والجمع في السفر رخصة عارضة".
عذر شاؽ، استثناء والرخصة: كما عرفيا اإلماـ الشاطبي بقولو:"ىي ما شرع ل

ولوال  (ٜٖ)مف أصؿ كمي يقتضي المنع، مع االقتصار عمى مواضع الحاجة فيو
وجود العذر لثبتت الحرمة، لذا كاف العذر مسوغا لمتداخؿ بيف الوقتيف في 

ال لما جاز ذلؾ.  الجمع بيف الصبلتيف في وقت إحداىما، وا 
تداخؿ في حكـ والتداخؿ في الجمع بيف الصبلتيف في وقت إحداىما، ىو 

وضعي، ألف دخوؿ الوقت ىو أحد أسباب صحة الصبلة، والسبب مف حيث 
 تقسيمات أصوؿ الفقو يعتبر مف أقساـ الحكـ الوضعي.

                                                           

( 1/15( ٝكلللزخ اُولللض٣غ ُلللـ اثلللٖ أُٜلللبّ )2/216( اٗظلللغ ثلللضائغ اُوللل٘بئغ ُلللـ اٌُبؿلللب٢ٗ )38

 . 508ٝ هـ  504( ٝ ٓب ثؼضٛب ًٔب ك٢ هـ 1/210ػبثض٣ٖ )ٝدبك٤خ اثٖ 

(، ٝاُغسولخ كلل٢ ٓوبثلَ اُؼؼ٣ٔللخ، ػِل٠ اسلزالف كلل٢ رؼغ٣لٜلب ػ٘للض 2/302( أُٞاكولبد )39

اُجٜٔٞع، ٝاألد٘بف هـٔٞا اُلغسن هـل٤ٖٔم عسولخ رغك٤لٚم ٝٛلٞ ٓلب ٣ٌلٕٞ ٓؼلٚ دٌلْ 

أٌُِلق ٝٓضبُلٚم  اُؼؼ٣ٔخ ثبه٤ب ٝص٤ُِٚ هبئٔب؛ ٌُٖٝ عسن ك٢ رغًلٚ رشل٤للب ٝرغك٤ٜلب ػلٖ

ٖٓ أًغٙ ٝهِجٚ ٓطٔئٖ ثبب٣ٔبٕ، ٝعسوخ إؿوبٍم ٢ٛٝ ػٌلؾ عسولخ اُزغك٤لٚ، ٝجؼِلٞا 

 هوغ اُوالح ك٢ اُـلغ ٓشغط ػ٠ِ عسوخ ابؿوبٍ، ٤ُٝؾ ٛظا ٛٞ ٓذَ ثذضٚ.
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 املثحث انثاًَ
 يىافقح صالذً انعٍد واجلًعح

 اختمؼ الفقياء فييما إلى قوليف؛ في حكـ تداخميما مف عدمو: 
: عمر وعثماف وعمي؛ وبعض القوؿ األوؿ: ذىب الخمفاء الراشدوف وىـ

رضي اهلل –الصحابة منيـ: سعيد وابف عمر وابف عباس وعبداهلل بف الزبير 
؛ وبعض التابعيف منيـ: الشعبي والنخعي واألوزاعي؛ وىو -عنيـ وأرضاىـ

مذىب الشافعية والحنابمة إلى أنو: إذا اجتمع يـو عيد ويـو جمعة فإنيما 
حضور األخرى، ويسقط حضور يتداخبلف، وينوب حضور إحداىما عف 

الجمعة وتجب الظير، وتجزئ إحداىما عف األخرى، واستثنى الحنابمة اإلماـ 
 ، واستدلوا بعدة أدلة منيا:(ٓٗ)فقالوا: بوجوب الجمعة عميو 

ما جاء مف حديث زيد بف أرقـ أف معاوية بف أبي سفياف سألو: ىؿ شيدت 
ف اجتمعا في يـو واحد؟ عيدي -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ –مع رسوؿ اهلل 

قاؿ: نعـ، قاؿ: فكيؼ صنع؟ قاؿ: صمى العيد ثـ رخص في الجمعة فقاؿ: "مف 
 شاء أف يصمي فميصؿ". 

وكذلؾ حديث أبي ىريرة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ قاؿ: "اجتمع 
ّنا مجمعوف "   . (ٔٗ)في يومكـ ىذا عيداف: فمف شاء أجزاه مف الجمعة، وا 

 وجو الداللة في حديث زيد: 
أنو نص عمى أنو قد اجتمع عيد وجمعة، وقد رخص النبي صمى اهلل عميو 
وآلو وسمـ في حضور الجمعة في زمنو، فاجتمع فيو قولو وفعمو وتقريره 

 صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، فدؿ ذلؾ عمى عدـ وجوب الحضور لمجمعة. 

                                                           

 (.1/358(، أُـ٢٘ ُـ اثٖ هضآخ )1/59( اٗظغ عًٝخ اُطبُج٤ٖ ُـ ا١ُٝٞ٘ )40

٢ ٝاثٖ ٓبجٚ ك٢ ؿْٜ٘٘، ٝاُذض٣ش هلذ٤خ هلذذٚ ( دض٣ش ػ٣ض أسغجٚ أثٞ صاٝص ٝاُ٘ـبئ42

( ٝكلللزخ اُجللللبع١ الثلللٖ دجللللغ اُؼـللللوال٢ٗ 1/93األُجلللب٢ٗ، ٝاٗظللللغ اُزِشللل٤ن اُذج٤للللغ )

 (، ٝأٓب دض٣ش أث٢ ٛغ٣غح كوض أسغجٚ اثٖ ٓبجٚ ك٢ ؿ٘٘ٚ، ٝهذذٚ األُجب٢ٗ.20/15)
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 و وجو الداللة في حديث أبي ىريرة: 
لنبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ عمى التخيير في حضور إحداىما؛ أف نص ا

يدؿ عمى إجزاء صبلة العيد عف الجمعة، فدؿ ذلؾ عمى أف إحداىما تنوب عف 
االخرى ، وأنيما يتداخبلف ، وكذلؾ أف الجمعة إنما زادت عف الظير بالخطبة، 

ىما، وقد حصؿ سماعيا في العيد، فأجزأه عف سماعيا ثانيا؛التحاد مقصود
وأف وقتي الجمعة العيد واحد، وأف الجمعة تسقط بالمشقة كما في أىؿ 

 البوادي.
القوؿ الثاني : وذىب الحنفية والمالكية وابف حـز الظاىري إلى أنو: إذا 
اجتمع يـو عيد ويـو جمعة فإنيما ال يتداخبلف، فالمكمؼ مطالب بيما جميعا 

واجبة ، وال تنوب إحداىما عف  ، يـو العيد عمى أنو سنة ، والجمعة عمى أنيا
بلِة ِمف (ٕٗ)األخرى ، واستدلوا بقوؿ تعالى: ))َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِلمصَّ

 (.َٛيْوـِ الُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر المَِّو َوَذُروا الَبْيَع(( سورة الجمعة: آية رقـ )
ي وجوب صبلة الجمعة، سواء وجو الداللة في اآلية الكريمة: أنيا عامة ف

اجتمع معيا عيد أـ ال، فدؿ عمى أف إحداىما ال تنوب عف األخرى، وأنيما ال 
يتداخبلف، وكذلؾ ىما صبلتاف واجبتاف، فمـ تسقط إحداىما باألخرى قياسا 

 عمي الظير مع العيد، وأف الجمعة فرض، والعيد تطوع ال يسقط الفرض.
مـو االية الكريمة غير مسّمـ بو، ذلؾ ألف والجواب عف ذلؾ: أف االستدالؿ بع

األصؿ أف العاـ يبقى عمي عمومو؛ حتى يرد المخصص، كما ىو مقرر عند 
األصولييف، وقد صحت أحاديث التخيير بيف حضور صبلة العيد أو الجمعة، 

 فتكوف ىذه األحاديث مخصصة لعمـو اآلية الكريمة.
تسقط إحداىما باألخرى قياسا  وأما استدالليـ: بأنيما صبلتاف واجبتاف، فمـ

 عمي الظير مع العيد، فيو قياس مع الفارؽ مف وجييف:
                                                           

كللض (، ثضا٣للخ أُجزٜللض ُللـ اثللٖ ع1/52( اٗظللغ اُٜضا٣للخ ٓللغ كللزخ اُوللض٣غ ُللـ أُغؿ٤٘للب٢ٗ )41

 (.  5/89(، أُذ٠ِ ُـ اثٖ دؼّ اُظبٛغ١ )2/259)
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الوجو األوؿ: أف ىذا القياس منتقض باالكتفاء بالجمعة عف الظير، فعند 
 اجتماعيما يكتفي بأحدىما، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعيد والجمعة.
بخبلؼ العيد الوجو الثاني: أف كيفية ومقصود الظير والعيد مختمفتاف، 
 والجمعة: فكيفيتيما متقاربة؛ مف حيث التشابو في الخطبة فييما.

وأما استدالليـ بأف: الجمعة فرض؛ والعيد تطوع؛ والتطوع ال يسقط الفرض، 
 فيو استدالؿ عقمي في مورد النص؛ وال اجتياد في مقابؿ النص.

 القوؿ الراجح:
الثبلثة ومف تبعيـ بإحساف، ما ذىب إليو الصحابة ومنيـ الخمفاء الراشدوف 

وىو القوؿ بتداخؿ صبلتي الجمعة والعيد عند اجتماعيما في يـو واحد؛ 
فيكفي فييما حضور إحداىما، وذلؾ لقوؿ األدلة التي استدؿ بيا القائموف 
بيذا القوؿ، ولعدـ سبلمة ما استدؿ بو المخالفوف، ولتحقؽ مقصود الشارع 

 اع لسماع الموعظة والذكرى.الحكيـ بحضور إحداىما وىو: االجتم
 املثحث انثانث

 ائرًاو يٍ ٌصهً انفسٌعح مبٍ ٌصهً انُافهح،
 وكرا املسافس واملقٍى، وعكسهًا 

فإنيا  (ٖٗ)اتفؽ الفقياء عمى أف النفؿ ال يتأدى بالفرض إال تحية المسجد
ذا لـ ينوىا لـ  تتأدى بفرض؛ أو نفؿ اتفاقا، ويحصؿ لو أجرىما إذا نواىما، وا 
يحصؿ لو أجرىا، ويسقط عنو طمب التحية، كما أنو ال خبلؼ بيف الفقياء في 
                                                           

( رذ٤خ أُـجض ؿ٘خ ػ٘ض جٜٔلٞع اُلوٜلبء ُٔلٖ ٣غ٣لض اُجِلٞؽ ثلٚ؛ ال أُلغٝع ثلٚ، ًٝلبٕ 43

 –ٓزًٞأ إٔ ٣و٢ِ عًؼز٤ٖ هجَ إٔ ٣جِؾ، ًٔب جبء ك٢ دض٣ش أث٢ هزبصح _ع٢ً هللا ػ٘ٚ

غًلغ عًؼزل٤ٖي عٝاٙ هبٍم ي إطا صسَ أدضًْ أُـلجض، كلال ٣جِلؾ دزل٠ ٣ إٔ عؿٍٞ هللا 

اُجشبع١ ٝٓـِْ، هبٍ اثٖ دجغ اُؼـوال٢ٗم يارللن أئٔلخ اُلزلٟٞ ػِل٠ إٔ األٓلغ كل٢ طُلي 

( ، ٝهبٍ ا١ُٝٞ٘م يك٤ٚ اؿزذجبة رذ٤خ أُـجض ثلغًؼز٤ٖ، 2/535ُِ٘ضةي. كزخ اُجبع١ )

ٝٛلل٢ ؿلل٘خ ثئجٔللبع أُـلل٤ِٖٔ، ٝدٌلل٠ اُوبًلل٢ ػ٤للبى ػللٖ صاٝص ٝأهللذبثٚ ٝجٞثٜللبي. 

(، ثبؿزض٘بء أُـجض اُذغاّ كئٕ رذ٤زٚ ثلبُطٞاف. ١ٝٞ5/116 )كغح هذ٤خ ٓـِْ ُـ اُ٘

(، 2/323(، دبكلل٤خ اُضؿللٞه٢ ػِلل٠ اُلللغح اٌُج٤للغ )1/28اٗظللغ دبكلل٤خ اثللٖ ػبثللض٣ٖ )

 (2/455أُـ٢٘ ُـ اثٖ هضآخ )
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أف الفرض ال يتأدى بالفرض، وأف النفؿ ال يتأدى بالنفؿ، وأف الفرض ال 
تثناء تحية المسجد كما يتأدى بالنفؿ، وأف النفؿ ال يتأدى بالفرض باس

، وسبب حصوؿ تحية المسجد بفرض أو نفؿ ىو: أف المقصود مف  (ٗٗ)سبؽ
تحية المسجد تعظيمو؛ بأي صبلة كانت، وشغؿ بقعة المسجد بصبلة، فقامت 

، وىذا وجو (٘ٗ)الفريضة أو النافمة مقاـ التحية، فمـ تبؽ التحية مطموبة 
و نقؿ، فترتب سقوط التحية، التداخؿ فييا: حيث تداخمت التحية مع فرض أ

وحصوؿ الفرض أو النافمة، بأداء صبلة واحدة، ذلؾ ألف مقصود التحية، 
اندرج في مقصود الفرض أو النقؿ. كما أف سبب اندراج تحية المسجد في 

 الفريضة أنيا مف جنس الفرض فتداخمتا، وىذا ىو دليؿ الجمع بينيما. 
 بالمتنفؿ أو العكس وقد اختمؼ الفقياء في تداخؿ نية المفترض

 املثحث انساتع
 انرداخم يف سجىد انسهى 

سجود السيو يؤدييما المصمي جبرا لمخمؿ الذي يقع في الصبلة، وىي ترغيـ 
، وال خبلؼ بيف الفقياء: في أنو إذا اجتمع سيواف مف جنس (ٙٗ)لمشيطاف

، وأما إذا اجتمع سيواف فأكثر مف (ٚٗ)واحد؛ فإنو يكفيو عند تعددىا سجدتاف
 جنسيف، فقد اختمؼ الفقياء إلي قوليف:

                                                           

، األكجبٙ ٝاُ٘ظبئغ ُلـ اُـل٢ٍٞ٤ هلـ  40( اٗظغ األكجبٙ ٝاُ٘ظبئغ ُـ اثٖ ٗج٤ْ اُذ٘ل٢ هـ 44

 . 15(، اُوٞاػض ُـ اثٖ عجت اُذ٘ج٢ِ هـ 2/169ًل٢ )، أُ٘ضٞع ُـ اُؼع 10

، ٝاثللٖ دجللغ اُؼـللوال٢ٗ ، كللزخ اُجللبع١ ، ثلللغح  1/29( اثللٖ ػبثللض٣ٖ ، عص أُذزللبع ، 45

 .2/24هذ٤خ اُجشبع١ ، 

( ُٔب أسغجٚ ابٓبّ ٓـِْ ك٢ هذ٤ذٚ ٖٓ دض٣ش أث٢ ؿؼ٤ض اُشضع١ ٓغكٞػلبم يٝإ ًلبٕ 46

ٕي، هبٍ ا١ُٝٞ٘م أ١ إؿبظخ ُلٚ ٝإطالال ، ٓلأسٞط ه٠ِ إرٔبٓب ألعثغ، ًبٗزب رغؿ٤ٔب ُِل٤طب

ٓلٖ اُغؿلبّ ٝٛلٞ اُزلغاة، ٝأُؼ٘ل٠م إٔ اُلل٤طبٕ ُلج ؾ ػ٤ِلٚ هلالرٚ ٝرؼلغى بكـلبصٛب 

ٝٗووللٜب، كجؼللَ هللا ُِٔولل٢ِ ٍغ٣وللب إُلل٢ ججللغ هللالرٚ، ٝرللضاعى ٓللب ُجـللٚ ػ٤ِللٚ ٝإعؿللبّ 

 .(5/62اُل٤طبٕ، ٝعصٙ سبؿئب ٓجؼضا ػٖ ٓغاصٙ. كغح هذ٤خ ٓـِْ ُـ ا١ُٝٞ٘ )

(، ٝهللض جللبء كلل٢ ٓؼ٘لل٠ 1/39(، أُـ٘لل٢ الثللٖ هضآللخ )5/328( األٝؿللَ الثللٖ أُ٘للظع)45

اُج٘ؾ أٗٚم اُؼ٣بصح ٝاُ٘ووبٕ، ٝجلبء إٔ ٣ٌلٕٞم أدلضٛٔب ٓلب ٣ٌلٕٞ هجلَ اُـلالّ؛ ٝا٥سلغ 

 ثؼضٙ.
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القوؿ األوؿ: ذىب عامة الفقياء إلى القوؿ: بتداخؿ السيو؛ إذا كاف مف 
واستدلوا بحديث ذي اليديف عندما سمـ  (ٛٗ)جنسيف، وأنو يكفيو لذلؾ سجدتاف

النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ في صبلة العصر مف اثنتيف، فقاؿ ذو اليديف 
سيت؛ أـ قصرت الصبلة؟ فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وآلو يا رسوؿ اهلل: أن

، وجو الداللة منو: (ٜٗ)وسمـ: "لـ أنس، ولـ تقصر، فصمى ركعتيف، ثـ سمـ"
أف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ حصؿ منو سيواف في ىذه الصبلة وىما: 
التسميـ مف ركعتيف، وتكميـ ذي اليديف، وىما مف جنسيف مختمفيف، ومع ذلؾ 

يسجد ليما النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ إال سجودا واحدا، فدؿ ذلؾ: لـ 
عمى أف تكرر السيو، ال يتكرر بو السجود؛ ولو اختمؼ في الجنس، فدؿ 

ف تعدد السيو  ، واستدلوا (ٓ٘)عمى تداخؿ السيويف، فاكتفينا بسجود واحد، وا 
كـ، أنسى كما أيضا بقوؿ النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: "إنما أنا بشر مثم

، و وجو الداللة (ٔ٘)تنسوف، فإذا نسي أحدكـ، فميسجد سجدتيف وىو جالس"
منو: أف النسياف عاـ في فعؿ أو أكثر، فكاف دليؿ عمى االكتفاء بسجود واحد 
لسيو؛ أو أكثر، كما أف المقصود مف سجود السيو ىو: جبر الخمؿ الواقع 

رغاـ الشيطاف، وىذا المقصود يحص ؿ بسجود واحد ألكثر مف في الصبلة؛ وا 
 . (ٕ٘)سيو، سواء أكاف مف جنس، أـ مف جنسيف مختمفيف

والقوؿ الثاني: ذىب بعض الحنابمة؛ وبو قاؿ: األوزاعي وبعض  
، واستدلوا بما روي عف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: "لكؿ (ٖ٘)التابعيف 

                                                           

( ، عًٝلخ 2/153(، دبك٤خ اُضؿٞه٢ ػ٠ِ اُلغح اٌُج٤غ )1/80( دبك٤خ اثٖ ػبثض٣ٖ )48

 (.2/320اُطبُج٤ٖ )

 اُجشبع١ ٝٓـِْ ٖٓ دض٣ش أث٢ ٛغ٣غح ع٢ً هللا ػ٘ٚ. ( عٝا49ٙ

 (.3/201( كزخ اُجبع١ ُـ اثٖ دجغ اُؼـوال٢ٗ )50

 ( أسغجٚ ٓـِْ ك٢ هذ٤ذٚ ٖٓ دض٣ش اثٖ ٓـؼٞص ع٢ً هللا ػ٘ٚ.52

 (.5/60( كغح هذ٤خ ٓـِْ ُـ ا١ُٝٞ٘ )51

 (.1/39( أُـ٢٘ ُـ اثٖ هضآخ )53
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تكرر  ، و وجو الداللة منو: أنو نص عمى أف لكؿ سيو إف(ٗ٘)سيو سجدتاف"
سجدتيف، وىو داؿ عمى إرادة التكرار بقولو: )لكؿ(، فدؿ عمى أف السيو إذا 
كاف مف جنسيف مختمفيف فإنو يتكرر السجود لو بتكرر السيو، بخبلؼ ما إذا 

 اتفؽ السيو في جنس واحد فإنو يتداخؿ؛ وعميو يكتفى لو بسجدتيف.
وعمى فرض  ويجاب عنو: بأف الحديث ضعيؼ اإلسناد؛ وقيؿ: إنو منسوخ، 

صحتو: فإف داللتو عمى ما استدلوا بو فيو نظر؛  ألف معنى الحديث: أف كؿ 
مف سيا في صبلتو، بأي سيو كاف، يشرع لو سجدتاف، وال يختصاف 
بالمواضع التي سيا فييا النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وال باألنواع التي 

عميو، جمعا بيف  سيا بيا، والحمؿ عمى أف ىذا المعنى؛ أولى مما حمموه
، وعمى ىذا فيقصد بالحديث : أنو لكؿ سيو في صبلة سجدتاف، (٘٘)األحاديث

ف تعدد؛ فيو داخؿ في لفظ السيو، وما ورد في النصوص ليس  والسيو وا 
فيو تفريؽ بيف الجنس؛ أو الجنسيف، وىما سواء في حصوؿ الجبر ليما 

 بسجود واحد. 
 الترجيح: 

ر في تداخؿ سجود السيو، وأنو يكفي سجود القوؿ الراجح: ىو قوؿ الجميو 
واحد مع تعدد أسباب السيو مف غير تفريؽ بيف الجنسيف أو الجنسيف، 
ودليؿ التداخؿ ىو: اتحاد السبب؛ فيكتفى بأحدىا، فقد يجتمع سبباف لمسيو؛ 
أو أكثر، مع وجود دليؿ الجمع بيف الحكميف وىو: اتحاد السبب، فيترتب 

                                                           

دض٣ش صٞثبٕ ع٢ً هللا ػ٘ٚ ٓغكٞػب، ( أسغجٚ أثٞ صاٝص ٝاثٖ ٓبجٚ ك٢ ؿٜ٘٘ٔب ٖٓ 54

ٝاُذض٣ش ًؼ٤ق ابؿ٘بص، اٗلغص ثٚ إؿٔبػ٤َ ثٖ ػ٤بف؛ ٝٛٞ ٓوضٝح ك٢ عٝا٣زٚ ػٖ 

ؿ٤غ أَٛ اُلبّ؛ ٝٛظا اُذض٣ش جبء ٖٓ ٍغ٣ن عٝا٣زٚ ػٖ اُلب٤٤ٖٓ، ٝهبٍ اُظٛج٢م هبٍ 

األصغّم ٛظا ٓ٘ـٞر، ٝهبٍ اُؼ٣ٖ اُؼغاه٢م دض٣ش ٌٓطغة، ًٝؼق إؿ٘بصٙ اثٖ دجغ. 

ػٕٞ أُؼجٞص كغح ؿٖ٘ أث٢ صاٝص ُـ أث٢ اُط٤ت  ثبص١، اُغًٝخ اُ٘ض٣خ ُـ هض٣ن اٗظغ 

( ٝدـ٘ٚ األُجب٢ٗ 1/45(، إعٝاء اُـ٤َِ )2/429دـٖ سبٕ، ؿجَ اُـالّ ُـ اُو٘ؼب٢ٗ)

 ك٢ ًزجٚ.

 (، ٝاٗظغ أُغاجغ اُـبثوخ.4/243( أُجٔٞع ُـ ا١ُٝٞ٘ )55
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ؿ جبر الصبلة بسجود واحد عنيما، وذلؾ لصحة عميو أثر واحد وىو: حصو
ما استدلوا بو، ولعدـ سبلمة ما استدؿ بو المخالفوف مف المناقشة، وألف 
القوؿ بالتداخؿ يتحقؽ بو مقصود الشارع مف تشريعو لسجود السيو؛ وىو 

 حصوؿ جبر النقص والخمؿ في الصبلة.
 املثحث اخلايس

 (ٙ٘)انرداخم يف سجىد انرالوج
اتفؽ الفقياء : عمى أف مف قرأ آية؛ أو آيات مختمفة فييا سجدة، في مجمس 
واحد؛ أو في مجمسيف، فإنو يسجد لمتبلوة كمما قرأ آية فييا سجدة، لوجود 
السبب المقتضي لمسجود وىو التبلوة، واتفقوا أيضا: عمى أف مف كرر اآلية 

بلوة لكؿ آية ؛ ، فإنو يكرر سجود الت (ٚ٘)الواحدة ، في مجمسيف منفصميف 
 . (ٛ٘)لتجدد السبب المقتضي لمسجود؛ وىو التبلوة، والنفصاؿ المجمس 

وقد اختمؼ الفقياء في حكـ تكرار اآلية الواحدة في مجمس واحد، سواء أعاد 
التبلوة قبؿ السجود؛ أو بعده، ىؿ يكرر السجود، أـ أف السجدات تتداخؿ 

 قوليف:أسبابيا؛ فيكفي ليا سجود واحد، في ذلؾ عمى 

                                                           

خ ٓ٘ضٝة إ٤ُٜب، ٝطٛت اُذ٘ل٤خ ( طٛت جٜٔٞع اُلوٜبء إ٠ُ إٔ ؿجٞص اُزالٝح دٌٔٚ ؿ56٘

إ٠ُ اُوٍٞم ثٞجٞثٜب ػ٠ِ اُوبعا؛ ٝاُـبٓغ، ؿٞاء هوض اُـٔبع؛ أٝ ُْ ٣ووض. اٗظغ 

(، اُلغح اُوـ٤غ 1/204( ٝدبك٤خ اثٖ ػبثض٣ٖ )2/280ثضائغ اُو٘بئغ ُـ اٌُبؿب٢ٗ )

، أُٜظة ُـ اُل٤غاػ١ 61( ٝاُوٞا٤ٖٗ اُلو٤ٜخ ُـ اثٖ جؼ١ هـ 2/426ُـ اُضعص٣غ )

( ٝابٗوبف 2/614(، أُـ٢٘ ُـ اثٖ هضآخ)1/91ٜٝٗب٣خ أُذزبط ُـ اُغ٢ِٓ) (2/85)

(. ٝأٓب اػزجبع ؿجٞص اُزالٝح هالح كٜٞ هٍٞ أُب٤ٌُخ ٝاُذ٘بثِخ؛ 1/293ُـ أُغصا١ٝ)

 ٝػ٤ِٚ ك٤ِؼّ ُٜب ٓب ٣ِؼّ ك٢ اُوالح اُ٘بكِخ، ُْٝ ٣وَ ثٚ اُذ٘ل٤خ ٝاُلبكؼ٤خ.  

ٔجِؾ اُٞادض كو٤َم ٓب ٛٞ أػْ ٖٓ ًٓٞغ اُجِٞؽ، ( ٝهض اسزِق اُلوٜبء ك٢ أُغاص ثب55ُ

ٝٛٞ االٗزوبٍ ٖٓ ٓجِؾ إ٠ُ  سغ، كوض ٣ذوَ ثبُذغًخ ؿ٤غ اٌُض٤غح؛ ٝاُجؼ٤ضح ك٤ٚ، كئٕ 

ًبٕ ٓل٤ب ٗذٞا ٖٓ ػغى أُـجض؛ ٍُٝٞٚ، كٜٞ هغ٣ت، ٝه٤َم إٕ ًبٕ أُل٢ 

اجغ سطٞر٤ٖ؛ أٝ صالصخ، كٜٞ هغ٣ت، ٝإٕ ًبٕ أًضغ ٖٓ طُي، كٜٞ ثؼ٤ض. اٗظغم أُغ

اُـبثوخ، ٝاُظ١ ٣زج٤ٖ ٢ُ إٔ رذض٣ضٙ عاجغ إ٠ُ اُؼغف؛ ؿٞاء اُؼٓب٢ٗ أٝ أٌُب٢ٗ، 

 كبُؼبصح ٓذٌٔخ.

 ( اٗظغ أُغاجغ اُـبثوخ.58
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القوؿ األوؿ: ذىب جميور الفقياء إلى أف: مف كرر اآلية الواحدة في مجمس 
، واستدلوا بأف النبي صمى اهلل عميو (ٜ٘)واحد، فإنو يكفيو سجدة واحدة عنيا

وآلو وسمـ  كاف يسمع مف جبريؿ آية السجدة، فيقرؤىا عمى أصحابو، وال 
يـ عنو، فتكرار القرآف عمى يسجد إال مرة واحدة، وكاف يكرر حديثو ثبلثًا ليف

، كما أف القارئ إذا قرأ آية السجدة، فإنو ال يمزمو إال سجدة (ٓٙ)أصحابو أولى
واحدة، مع أنو قد جمع بيف سببيف لمسجود وىما: التبلوة، والسماع، وكاف 
حقو أف يسجد مرتيف، ولكنو سجد مرة واحدة، وأنو يجب السجود عند توفر 

بل آية سجدة وىو أصـ، فإنو يمزمو سجود واحد، أحد السببيف منفصبل، كمف ت
فكذلؾ الحاؿ لمف كرر اآلية نفسيا في مجمس واحد، لتكرر سبب السجود 
وىو التبلوة، كما أف المجمس الواحد جامع لمكممات المتفرقة؛ كما في اإليجاب 
والقبوؿ، وكذا استحسانا لمضرورة ودفعا لمحرج، ذلؾ أف األصؿ أنو يجب لكؿ 

ة، سواء اتحد المجمس أـ لـ يتحد؛ ألف الحكـ يتكرر بتكرر سببو، تبلوة سجد
ولما كاف تكرار اآلية الواحدة في المجمس الواحد؛ أمرًا محتاجًا إليو لتعمـ 
القرآف الكريـ وحفظو وتعميمو، كاف التكرار موقعا المتعمميف في الحرج، 

 . (ٔٙ)والحرج مرفوع عف األمة، فكاف التداخؿ رافعا ليذا الحرج
القوؿ الثاني: أف مف كرر اآلية الواحدة في مجمس واحد، فإنو يكرر سجود 

، واستدلوا بأف: (ٕٙ)التبلوة، وىو مذىب المالكية مطمقا لغير المّعمـ والمتعّمـ
                                                           

(، عًٝخ 1/224(، دبك٤خ اثٖ ػبثض٣ٖ)2/282( اٗظغ ثضائغ اُو٘بئغ ُـ اٌُبؿب٢ٗ)59

٢ ُـ اثٖ (، أُـ1/202٘(، ٜٗب٣خ أُذزبط ُـ اُغ٢ِٓ)2/312اُطبُج٤ٖ ُـ ا١ُٝٞ٘ )

(. ٝطُي ػ٠ِ رلو٤َ ػ٘ضْٛم كٜٞ 1/296(، ابٗوبف ُـ أُغصا١ٝ)2/614هضآخ)

ٓظٛت اُلبكؼ٤خم إٕ ُْ ٣ـجض ُأل٠ُٝ؛ ٝأ٣ٌب ٛٞ ٝجٚ ػ٘ض اُلبكؼ٤خ ٝاُذ٘بثِخم إٕ  

 ؿجض ُأل٠ُٝ.

( ًٔب جبء دض٣ش اثٖ ػجبؽ ع٢ً هللا ػٜ٘ٔب اُظ١ أسغجٚ ابٓبّ اُجشبع١ ك٢ هذ٤ذٚ؛ 60

ثؼض طُي إطا أربٙ ججغ٣َ اؿزٔغ، كئطا اٗطِن ججغ٣َ، هغأٙ  ٍ هللا ٝك٤ٚم ي كٌبٕ عؿٞ

 ًٔب هغأٙي. اُ٘ج٢ 

 ( ٓغ اُؼ٘ب٣خ ُـ اُجبثغر1/13.٢( اٗظغ كزخ اُوض٣غ ُـ أٌُبٍ اثٖ أُٜبّ )62

 (.2/155( ٝكغح اُؼعهب٢ٗ ػ٠ِ س٤َِ)2/411( اٗظغ اُلغح اُوـ٤غ ُـ اُضعص٣غ)61
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مف كرر قراءة آية فييا سجدة؛ أو سجدات في مجمس واحد، فإنو يكرر 
 ر التبلوة. سجود التبلوة؛ لتكرر المقتضي وىو السبب الموجب، وىو تكر 

ويجاب عنو: بأف ما استدلوا بو جار عمى وفؽ األصوؿ، فإف األصؿ تكرر 
السجود بتكرر التبلوة، ولكف ىذا األصؿ لـ يبؽ سالما مف االستثناء، فقد 
أورد المخالفوف أدلة يستثنوف بيا تكرر اآلية الواحدة في مجمس واحد، وىي 

سمـ مع أصحابو؛ حينما كما مف السنة؛ مف فعؿ النبي صمى اهلل عميو وآلو و 
ينزؿ عميو جبريؿ عميو الصبلة والسبلـ باآليات التي فييا سجدة، فيسجد أوؿ 

 مرة، ثـ يتموىا ثانية عمى أصحابو؛ فبل يسجد عند تبلوتيا مرة أخرى .
كما أف استثناء تكرار اآلية في المجمس الواحد فيو رفع لممشقة عف 

لقوؿ بتداخؿ السجدات في المجمس المتعمميف، وىو ما ذىب إليو أصحاب ا
الواحد، وىو ما عبروا عنو باستحساف الضرورة أو دفع الحرج، وىو ممحظ 

 قوي ال يغض الطرؼ عنو؛ بؿ ويعوؿ عميو في ىذه المسألة.
 الترجيح : 

والراجح ىو القوؿ: بتداخؿ سجدات التبلوة لآلية الواحدة؛ في المجمس 
اهلل عميو وآلو وسمـ، وكذلؾ أخذا  الواحد، لورود ذلؾ مف فعؿ النبي صمى

 بمبدأ رفع الحرج عف المعمميف والمتعمميف؛ وتيسيرًا عمى أمة القرآف الكريـ. 
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 انفصم انساتع:
 :انرداخم مبسائم انصٍاو

 ويشتمؿ عمى مبحثيف
 املثحث األول

 ذداخم صىو انفسض تانُفم؛ وانقعاء تانكفازج،
 وصىو زيعاٌ تصىو االعركاف، وعكسه 

 وفيو مطمباف:
 ذداخم صىو انفسض تانُفم؛ وانقعاء تانكفازج، وعكسه: املطهة األول:

سبؽ الكبلـ في فصؿ الصبلة عمى أف األصؿ عند الفقياء بمبحث التشريؾ 
في النية: أنو ال خبلؼ عمى عدـ جواز تأدية الفرض بالنفؿ؛ وعكسو، 

 باستثناء تحية المسجد.
نفؿ؛ أو قضاء؛ أو كفارة: فيقع عف  وعند األحناؼ: مف نوى عف فرض؛ أو

، وعند الشافعية: مف صاـ يـو عرفة؛ ونوى (ٖٙ)أحدىما، عمى تفصيؿ عندىـ
معو قضاء؛ أو نذرا؛ أو كفارة: فيثبت لو األجر لصـو عرفة، وتسقط المطالبة 

 .(ٗٙ)وىو حكـ الوجوب، فيصح ويحصؿ عنيما
عرفة واالثنيف، وأما التشريؾ في نية صـو التطوع؛ فمثالو: مف نوى صـو 

 (.٘ٙ)فإنيما يصح منو، ويحصبلف لو؛ التحاد مقصودىما
 املطهة انثاًَ: ذداخم صىو زيعاٌ تصىو االعركاف:

اشترط الحنفية الصـو لصحة االعتكاؼ المنذور، والمالكية مطمقا في المنذور 

                                                           

 (.1/84( ثضائغ اُو٘بئغ ُـ اٌُبؿب٢ٗ )63

، دبكلل٤خ إػبٗلللخ اُطللبُج٤ٖ ُللـ اُجٌلللغ١  11( اٗظللغ األكللجبٙ ٝاُ٘ظللبئغ ُلللـ اُـلل٢ٍٞ٤ هللـ 64

(1/114.) 

( أُغاجغ اُـبثوخ، ٝاٗظغ عؿبُخ اُزضاسَ ٝأصغٙ ك٢ األدٌبّ اُلغػ٤خ ُـ ص. سبُلض ٓ٘ولٞع 65

 . 239هـ 
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، وعميو فمف اشترط الصـو لصحة (ٙٙ)والتطوع، وىو رواية عف الحنابمة مطمقا
ووافؽ اعتكافو صـو رمضاف؛ سواء أكاف االعتكاؼ مندوبا؛ أـ  االعتكاؼ،

نذرا واجب الوفاء بو، فإف ىذيف الصوميف يتداخبلف؛ ذلؾ أنو قد اجتمع ىنا 
سبباف، فدخؿ أحدىما في اآلخر، وترتب عمى تداخميما حكـ واحد، وىو 
، وكذلؾ الحاؿ فإف رؤية  تداخؿ في األسباب، فإف االعتكاؼ سبب لمصـو

سبب لصـو رمضاف، فيدخؿ سبب االعتكاؼ في سبب رؤية اليبلؿ؛  اليبلؿ
ويتداخؿ االعتكاؼ ورؤية اليبلؿ، ويترتب عمى تداخميما إجزاء صـو واحد 

 .(ٚٙ)عنيما
 املثحث انثاًَ

 فازج ذكساز اجلًاع يف َهاز زيعاٌك
 عمى مف أفسد صـو يـو مف رمضاف  (ٛٙ)اتفؽ الفقياء عمى وجوب الكفارة

بالجماع، كما اتفقوا عمى تعدد الكفارة إذا تكرر منو اإلفساد بالجماع؛ بعد 
التكفير مف الجماع األوؿ مف يوميف، لتعدد المقتضي لمكفارة الجديدة؛ وىو 
تكرر الجماع؛ والحكـ يتكرر بتكرر سببو، إال في موضع الضرورة كما في 

د ىينا، وألنو لـ العقوبات البدنية وىي الحدود؛ خوفا مف ىبلكو، ولـ يوج

                                                           

( ٝطٛللت اُلللبكؼ٤خ ٝاُذ٘بثِللخ كلل٢ أُلللٜٞع ٓللٖ ٓللظٛجْٜ ٝاُظبٛغ٣للخم إُلل٠ إٔ اُوللّٞ 66

(، كلغح 1/209ك٢ االػزٌلبف، ُٝل٤ؾ كلغٍب ُولذزٚ. اٗظلغم ثلضائغ اُول٘بئغ )ٓـزذت 

(، أُـ٘للل٢ ُلللـ اثلللٖ 6/385(، أُجٔلللٞع ُلللـ اُ٘للل١ٝٞ)2/110اُؼعهلللب٢ٗ ػِللل٠ س٤ِلللَ )

 (.5/282(، أُذ٠ِ ُـ اثٖ دؼّ)3/285هضآخ)

 (.1/19( اٗظغ اُلغٝم ُـ اُوغاك٢ )65

ل غ، ٝٛٞ اُـزغ؛ ألٜٗب رـلزغ68 ٌَ اُلظٗت ٝرظٛجلٚ، صلْ اؿلزؼِٔذ ك٤ٔلب  ( اٌُلبعح م أهِٜب ٖٓ اُ

ٝجللض ك٤للٚ هللٞعح ٓشبُلللخ ٝاٗزٜللبى، ٝإٕ ُللْ ٣ٌللٖ ك٤للٚ إصللْ؛ ًبُوبرللَ سطللأ، ٝؿ٤للغٙ. اٗظللغم 

، ٝاٌُللبعح ٛ٘للبم ػزلن عهجلخ، كلئٕ ُلْ ٣جلض، كولل٤بّ  254أٗل٤ؾ اُلوٜلبء ُلـ اُوٞٗل١ٞ هلـ 

كٜغ٣ٖ ٓززبثؼ٤ٖ، كئٕ ُْ ٣ـزطغ، كئٍؼلبّ ؿلز٤ٖ ٓـل٤ٌ٘ب؛ ُذلض٣ش أثل٢ ٛغ٣لغح عًل٢ هللا 

، إط جلبءٙ عجلَ كولبٍم ٣لب عؿلٍٞ هللا ٌِٛلذ   ػ٘ٚ هبٍم يث٤٘ٔب ٗذٖ جِلٕٞ ػ٘لض اُ٘جل٢ 

م يَٛ رجض عهجلخ  هبٍم يٓب ُيي، هبٍم ٝهؼذ ػ٠ِ آغأر٢ ٝأٗب هبئْ، كوبٍ عؿٍٞ هللا 

رؼزوٜلبي؟ هلبٍم ال ، هلبٍم يكٜللَ رـلزط٤غ إٔ رولّٞ كللٜغ٣ٖ ٓززلبثؼ٤ٖي، هلبٍم ال، كوللبٍم 

 ي، هبٍم ال ... اُذض٣ش. أسغجٚ اُجشبع١ ٝٓـِْ.يكَٜ رجض إٍؼبّ ؿز٤ٖ ٓـ٤ٌ٘ب
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ينزجر بالكفارة األولى، فكانت الكفارة الثانية ردعا لو وزجرا، واتفقوا عمى أنو 
مف جامع ثانيا قبؿ التكفير عف الجماع األوؿ في يـو واحد فعميو كفارة 
واحدة؛ ألنو انتيؾ حرمة يـو واحد، فوجبت عميو كفارة واحدة مع تعدد 

ي كفارة واحدة، لجبر الكفارة انتياؾ الجماع فيو؛ فتداخمت مرات الجماع ف
ف تكرر الجماع  .(ٜٙ)اليـو الواحد؛ وا 

واختمفوا فيما إذا تكرر منو الجماع في يوميف؛ أو أكثر مف رمضاف، ولـ يكفر 
 لؤلولى، إلى قوليف: 

القوؿ األوؿ : ذىب جميور الفقياء إلى: أف المجامع في نيار رمضاف في 
وال تداخؿ في الكفارة، واستدلوا : بأف  يوميف قبؿ التكفير عميو كفارتاف،

الجماع سبب لمكفارة؛ وقد تكرر، فتتكرر الكفارة، وألف كؿ يـو مف رمضاف 
عبادة مستقمة بذاتيا، فإذا وجبت الكفارة لـ تتداخؿ؛ كالحجتيف؛ والعمرتيف، 

 .(ٓٚ)فإنيما ال تتداخبلف
المجامع في نيار القوؿ الثاني: ذىب الحنفية و وجو عند الحنابمة إلى: أف 

، (ٔٚ)رمضاف في يوميف قبؿ التكفير: تكفيو كفارة واحدة، وتتداخؿ الكفارة

                                                           

، أُ٘زو٠ ُـ 233( ٝ األكجبٙ ٝاُ٘ظبئغ ُـ اثٖ ٗج٤ْ هـ 1/98( اٗظغ ثضائغ اُو٘بئغ )69

( ٝ 2/284(، أُٜظة ُـ اُل٤غاػ١ )2/113( ٝ ثضا٣خ أُجزٜض )1/53اُجبج٢)

ك٤ٖٔ جبٓغ (، ٝٛ٘ب ٓـأُخ 3/233(، أُـ٢٘ ُـ اثٖ هضآخ)6/335أُجٔٞع ُـ ا١ُٝٞ٘ )

ك٢ ٜٗبع عٌٓبٕ؛ صْ ًل غ ػٖ كؼِٚ، صْ جبٓغ ٓغح أسغٟ ك٢ ٗلؾ ا٤ُّٞ، كوض اسزِق 

اُلوٜبء، َٛ رزؼضص اٌُلبعح ك٢ دوٚ أّ ال، إ٠ُ ه٤ُٖٞم اُوٍٞ األٍٝم طٛت جٜٔٞع اُلوٜبء 

إ٠ُ اُوٍٞ ثزضاسَ اٌُلبعح، ك٤جت ػ٤ِٚ ًلبعح ٝادضح، ٝص٤ُِْٜم إٔ اُجٔبع ٝهغ ك٢ ه٤بّ 

صغ ُٚ؛ ٝ ال ٣زغرت ػ٤ِٚ جؼاء، ٝٛٞ اُغاجخ ٝهللا أػِْ. ٝاُوٍٞ اُضب٢ٗم رزؼضص ثبٍَ؛ كال أ

اٌُلبعح ثزؼضص اُجٔبع، كزجت ػ٤ِٚ ًلبعربٕ، ٝٛٞ هٍٞ اُذ٘بثِخ، ٝص٤ُِْٜم أٗٚ جٔبع 

 ٓذغّ ُذغٓخ ٜٗبع عٌٓبٕ؛ ك٤زٌغع اُذٌْ ثزٌغعٙ.

(، أُـ٢٘ 2/444(، ٓـ٢٘ أُذزبط ُـ اُلغث٢٘٤)2/530( اُضؿٞه٢ ػ٠ِ اُلغح اٌُج٤غ)50

 (.3/233ُـ اثٖ هضآخ)

( ٓـأُخ طًغٛب األد٘بف رشغ٣جب ػ٠ِ اُزضاسَم ُٞ جبٓغ ك٢ عٌٓب٤ٖٗ ُْٝ ٣ٌلغ، كوبٍ 52

ٓذٔضم ػ٤ِٚ ًلبعح ٝادضح، ٝهبٍ أثٞ د٤٘لخ ٝأثٞ ٣ٞؿقم ػ٤ِٚ ًلبعربٕ، ٝٛٞ اُوذ٤خ 

ٖٓ أكطغ  ٝػ٤ِٚ اُلز٤ب، ٝاسزبع ثؼي اُذ٘ل٤خ إٔ اُزضاسَ ك٢ اٌُلبعح إٗٔب ٛٞم ًلبعح
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استدلوا بحديث أبي ىريرة قاؿ: جاء رجؿ إلى النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ 
فقاؿ: ىمكت، فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: "ما لؾ"؟ قاؿ: وقعت 

، و وجو الداللة منو أف قولو ىذا (ٕٚ)"عمى امرأتي وأنا صائـ ... الحديث
يحتمؿ المرة الواحدة؛ والتكرار والكثرة، ولـ يستفصؿ منو النبي صمى اهلل عميو 
وآلو وسمـ؛ فدؿ ذلؾ: عمى أف الجماع سواء أوقع مرة؛ أـ مرتيف، فإنو تكفيو 
كفارة واحدة، وكذلؾ قياسيا عمى الكفارة عف جناية تكررت قبؿ استيفائيا؛ وقد 

لمزجز، وقد حصؿ بالتكفير عف المرات المتعددة، فتداخمت  وضعت
، وأجيب عنو: بأف داللتو ال تفيد تداخؿ الكفارة، ذلؾ أف سياؽ (ٖٚ)كالحدود

القصة يدؿ عمى أنو جامع مرة واحدة، فقولو: "وقعت عمى امراتي": يفيد أنو 
ال لقاؿ: وقعت عمى امرأتي مرتيف، أو نحو ذلؾ، فدؿ  عمى وقع مرة واحدة، وا 

 أف األعرابي جامع مرة واحدة.
والذي يتبيف لي: أف ىذا االعتراض منتٍؼ؛ لمقاعدة األصولية التي قّعدىا 
اإلماـ الشافعي: )ترؾ االستفصاؿ في مقاـ االحتماؿ ينزؿ منزلة العمـو في 
المقاؿ(، ولـ يستفصؿ منو النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ في المرات 

، فداللتو واضحة في أثره  والتكرار؛ سواء في اليـو الواحد؛ أو أكثر مف يـو
 عمى التداخؿ في كفارة الجماع.

وأجيب القياس بأنو مع الفارؽ: ذلؾ أف كؿ يـو مف أياـ رمضاف عبادة 
مستقمة بذاتيا، وكؿ يـو مقصود بذاتو، بدليؿ: أف اهلل عز وجؿ أمر بقضاء 

سورة  ٌة مِّْف َأيَّاـٍ ُأَخَر" ]كؿ يـو يفطره المسمـ، بقولو سبحانو وتعالى: "َفِعدَّ 
ال ٗٛٔالبقرة: آية رقـ:  [، ولـ يأمره بصـو يـو واحد؛ عف كؿ ما أفطر، وا 

لكفاه قضاء يـو واحد إذا أفطر إلى آخر رمضاف، وال أحد يقوؿ بيذا، فدؿ 
                                                                                                                                        

( ٝ 1/202ٓغاعاَ ثـ٤غ ػظع، ٝإٔ ًلبعح اُجٔبع رزٌغع؛ ُؼظْ اُج٘ب٣خ. ثضائغ اُو٘بئغ )

 (.3/310(، ٝاٗظغ ابٗوبف ُـ أُغصا١ٝ )1/423دبك٤خ اثٖ ػبثض٣ٖ)

 ( أسغجبٙ ك٢ اُوذ٤ذ٤ٖ.51

 .( اٗظغ أُغاجغ اُـبثوخ53
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عمى أف كؿ يـو عبادة مقصودة بذاتيا، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمف جامع في 
؛ يوميف؛ أكثر مف نيار  ، اعتبارًا بوحدة كؿ يـو رمضاف، يمزمو كفارة لكؿ يـو

 واستقبللو عف اآلخر، فدؿ ذلؾ عمى أف تكرر سبب الكفارة إذا تكرر؛ تكررت.
ثـ إف الحدود مبناىا عمى الدرء واإلسقاط بالشبية، بخبلؼ العبادة ىنا: فإف 

مع مبناىا عمى االحتياط، واالحتياط لمعبادة يقتضي التكفير عف كؿ يـو جا
 فيو؛ في نيار رمضاف قبؿ التكفير.

والذي يتبيف لي أف القياس صحيح مف جيتيف؛ األولى مف النظر؛ والثانية 
مف األثر: فاألولى أف حقوؽ اهلل تعالى مبنية عمى المسامحة واإلسقاط، وألف 
فيو حرجا ومشقة عمى المكمفيف، فوجوب كفارة واحدة أولى لتحقيؽ الرفؽ 

ية التي ختمت بيا سورة البقرة، وعمـو األحاديث عف والتيسير، لعمـو اآل
رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ومنيا حديث: )لتعمـ ييود أف في ديننا 
فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة(، وحديث: )رفع عف أمتي الخطأ والنسياف 

 وما استكرىوا عميو(.
وأما الجية الثانية: فقد جاء في بعض طرؽ الحديث أف الذي حمؿ الصحابي 
؛ وكاف ذلؾ عندما أمره  عمى جماع زوجتو ىو: اشتداد شيوتو عند الصـو
؛ تكفيرا لفعمو، وأيضا عندما عجز  النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بالصـو

ستيف  عف الكفارة فأتي بعرؽ مف التمر، فدفعو النبي إليو وقاؿ: "أطعـ
مسكينا" فقاؿ الصحابي: "أعمى أفقر منا؟!" فضحؾ النبي صمى اهلل عميو وآلو 

 وسمـ.  
والراجح ىو القوؿ: بتداخؿ الكفارتيف كما سبؽ بيانو، ما لـ يكف متساىبل 
متعديا عمى حرمة ىذا الشير الكريـ، فإف سد ذريعة انتياؾ حرمة ىذا الشير 

 ف العبادات مبنية عمى االحتياط.واجبة؛ فبل تتداخؿ الكفارة، السيما أ
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 اخلـامتـح
الحمد هلل، والصبلة والسبلـ عمى خير األناـ، أما بعد:فيذا ممخص نتائج 

 البحث التي توصمت إلييا، وىي:
حقيقة التداخؿ واضحة في المعنى المغوي الذي ال يبعد كثيرا عف معناه  -

 االصطبلحي.
مف اجتماع أمريف أو أكثر  التعريؼ المختار لمتداخؿ: ترتب حكـ واحد -

متماثميف، فبتكررىما يندرج أحدىما في اآلخر، مع تحقؽ اإلجزاء عنيما بحكـ 
 واحد، وحصوؿ األجر في القربات لمف نواىما.

مفيـو التداخؿ لو صمة وثيقة بمقاصد الشريعة؛ فمو دور كبير في اإلسياـ  -
 بتحقيقيا والمحافظة عمييا.

ة مف صور التداخؿ في العبادات البدنية أف التشريؾ في النية صور --
 المحضة، جاءت استثناء مف األصؿ.

 إذا اجتمعت أسباب متعددة لموضوء فيكفي ليا وضوء واحد.-
إذا اجتمعت أسباب الغسؿ المسنوف والواجب، فيكفي غسؿ الواجب، مع -

 حصوؿ المغتسؿ عمى أجرىما؛ إذا نواىما.
 تفى بالغسؿ. إذا اجتمعت أسباب الوضوء والغسؿ، فيك-
إذا ولغت عدة كبلب في إناء واحد؛ أو ولغ كمب واحد مرارا، فيكتفى بغسؿ -

 نجاسة كمب واحد لئلناء.
 إذا تكرر أذاف الصبلة لوقت واحد، فيكتفى بإجابة واحدة.-
يكتفى بأذاف واحد لمصموات الفائتة المتعددة؛ و كذا في حاؿ الجمع بيف -

 الصبلتيف.
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 ع الفرض أو النفؿ، ويحصؿ لممصمي أجرىما بالنية.تتداخؿ تحية المسجد م-
يكتفى بحضور صبلة العيد أو الجمعة إذا اجتمعا في يـو واحد، وتصمى -

 الجمعة ظيرا إف صمى العيد؛ باستثناء اإلماـ.
يكتفى بسجود سيو واحد إذا تكرر السيو؛ سواء أكاف تكرر السيو مف -

 جنس واحد أو مف جنسيف. 
 لتبلوة القرآف إذا تكررت اآلية الواحدة في مجمس واحد. يكتفى بسجود واحد -
 يكتفى بصـو رمضاف ويتداخؿ فيو صـو االعتكاؼ.-
يكتفى بكفارة واحدة لممجامع نيار رمضاف إذا كرر الجماع في يـو واحد قبؿ -

 تكفيره.
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 املساجع:

بكر ابف المنذر  اإلجماع، اسـ المؤلؼ: محمد بف إبراىيـ أبو .ٔ
اإلسكندرية، الطبعة الثالثة:  -الشافعي، الناشر: دار الدعوةالنيسابوري 

 فؤاد عبدالمنعـ أحمد. ىػ، تحقيؽ: د.ٕٓٗٔ
إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، اسـ المؤلؼ: محمد  .ٕ

بيروت، الطبعة  -ناصر الديف األلباني، الناشر: المكتب اإلسبلمي
 ىػ، إشراؼ: زىير الشاويش. ٘ٓٗٔالثانية: 

حنيفة النعماف، اسـ المؤلؼ: ابف  شباه والنظائر عمى مذىب أبياأل .ٖ
ىػ(، الناشر: دار  ٜٓٚنجيـ الحنفي زيف العابديف ابف إبراىيـ )ت:

 ـ. ٜٓٛٔىػ/ٓٓٗٔبيروت:  -الكتب العممية
األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقو الشافعية، تأليؼ: جبلؿ الديف   .ٗ

 –طفى البابي الحمبي ىػ( الناشر: مطبعة مصٜٔٔالسيوطي )ت:
 ىػ.ٖٛٚٔمصر: 

عبداهلل الشافعي، الوفاة:  األـ، اسـ المؤلؼ: محمد بف إدريس أبو .٘
 ىػ.ٖٜٖٔبيروت، الطبعة الثانية:  –ىػ، دار النشر: دار المعرفة ٕٗٓ

اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ، اسـ المؤلؼ: المرداوي  .ٙ
 -التراث العربيىػ( الطبعة األولى: دار إحياء ٘ٛٛالحنبمي )ت:

 ـ، حققو: محمد حامد الفقي. ٜٚ٘ٔىػ/ ٖٚٚٔبيروت: 
العباس أحمد بف  أنوار البروؽ في أنواء الفروؽ، اسـ المؤلؼ: أبو .ٚ

ىػ( طبعة: دار الكتب  ٗٛٙإدريس الصنياجي، الشيير بػ القرافي )ت:
ىػ، تحقيؽ: خميؿ المنصور، مطبوع معو: ٛٔٗٔبيروت:  –العممية 

الفروؽ، اسـ المؤلؼ: ابف الشاط المالكي، وتيذيب  إدرار الشروؽ عمى
الفروؽ والقواعد السنية في األسرار الفقيية، اسـ المؤلؼ: محمد ابف 
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 عمي بف حسيف المالكي.
بكر محمد  األوسط في السنف واإلجماع واالختبلؼ، اسـ المؤلؼ: أبو .ٛ

حث بف إبراىيـ بف المنذر النيسابوري الشافعي، الناشر: دار الفبلح لمب
، الطبعة الثانية:  -العممي وتحقيؽ التراث  ىػٖٔٗٔمصر، الفيـو

 تحقيؽ مجموعة مف الباحثيف.   ، ـٕٓٔٓ/
البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، اسـ المؤلؼ: زيف الديف ابف نجيـ  .ٜ

 ىػ. ٛٔٗٔبيروت  -ىػ( الطبعة األولى: دار الكتب العمميةٜٓٚ)ت
ؼ: محمد بف أحمد بف رشد بداية المجتيد ونياية المقتصد، اسـ المؤل .ٓٔ

 بيروت. –ىػ( الناشر: دار الفكر ٜ٘٘القرطبي )ت:
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، اسـ المؤلؼ: عبلء الديف مسعود بف  .ٔٔ

بيروت  –ىػ( الناشر: دار الكتاب العربيٚٛ٘أحمد الكاساني )ت: 
 ىػ.ٕٓٗٔ

: التاج واإلكميؿ شرح مختصر خميؿ في فروع المالكية، اسـ المؤلؼ .ٕٔ
ىػ( دار  ٜٚٛالقاسـ العبدري، )ت:  المواؽ محمد بف يوسؼ بف أبي

ـ، مطبوع ٕٜٜٔىػ ٕٔٗٔبيروت، الطبعة الثانية:  -النشر: دار الفكر
معو مواىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ، اسـ المؤلؼ: محمد بف 

ىػ(،وبحاشية الخرشي عمى ٜٗ٘عبداهلل المغربي )ت: عبدالرحمف أبو
عبداهلل الخرشي )ت:  : محمد بف عبداه أبومختصر خميؿ، اسـ المؤلؼ

ىػ(، وبحاشية العدوي عمي الخرشي، اسـ المؤلؼ: عمي بف ٕٓٔٔ
 ىػ(. ٕٔٔٔأحمد الصعيدي العدوي )ت:

تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، اسـ المؤلؼ: فخر الديف عثماف بف  .ٖٔ
بيروت:  -ىػ( الطبعة األولى: دار الكتب العمميةٖٗٚعمي الزيمعي )ت:

 ىػ.ٕٓٗٔ
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التداخؿ وأثره في األحكاـ الشرعية، اسـ المؤلؼ: د. محمد خالد  .ٗٔ
األردف، الطبعة األولى:  -منصور، الناشر: دار النفائس

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٛٔٗٔ
بف  تمخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، اسـ المؤلؼ: أحمد .٘ٔ

 -المدينة المنورة -الفضؿ العسقبلني، دار النشر: بف حجر أبو عمي
 ـ، تحقيؽ: السيد عبداهلل ىاشـ اليماني المدني.ٜٗٙٔىػ/ ٖٗٛٔ

، اسـ المؤلؼ: محمد بف عيسى «سنف الترمذي»جامع الترمذي .ٙٔ
 -عيسى الترمذي السممي، الناشر: دار إحياء التراث العربي أبو

 بيروت، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر وآخروف.
بي الجامع في أحكاـ القرآف، اسـ المؤلؼ: محمد بف عبداهلل ابف العر  .ٚٔ

لبناف، تحقيؽ: محمد  -القرطبي، دار النشر: دار الفكر لمطباعة والنشر
 عبدالقادر عطا. 

حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير لمختصر خميؿ لػ الدردير، اسـ  .ٛٔ
ىػ(، ٖٕٓٔالمؤلؼ: شمس الديف محمد بف عرفة الدسوقي )ت:

 بيروت، بتقريرات: الشيخ محمد عميش.  -الناشر: دار الفكر
ار عمى الدر المختار "حاشية ابف عابديف"، اسـ المؤلؼ: رد المحت .ٜٔ

ىػ(، الطبعة الثانية: دار ٕٕ٘ٔمحمد أميف بف عمر بف عبدالعزيز )ت:
 ـ.ٜٚٛٔىػ ٚٓٗٔ -بيروت -إحياء التراث العربي

الروض المربع بشرح زاد المستقنع، اسـ المؤلؼ: منصور بف يونس  .ٕٓ
 ىػ.ٜٖٓٔالرياض:  –البيوتي، دار النشر: مكتبة الرياض الحديثة 

زكريا محيي الديف  روضة الطالبيف وعمدة المفتيف، اسـ المؤلؼ: أبو .ٕٔ
بيروت، الطبعة  -ىػ(، الناشر: المكتب اإلسبلميٙٚٙالنووي )ت:

 ىػ ٘ٓٗٔالثانية: 
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بف  سبؿ السبلـ شرح بموغ المراـ مف أدلة األحكاـ، اسـ المؤلؼ: محمد .ٕٕ
 -إحياء التراث العربي إسماعيؿ الصنعاني األمير، دار النشر: دار

 ىػ، الطبعة: الرابعة، تحقيؽ: محمد عبدالعزيز الخولي.ٜٖٚٔبيروت، 
سنف النسائي الصغرى "المجتبى مف السنف"، اسـ المؤلؼ: الحافظ  .ٖٕ

عبدالرحمف النسائي، الناشر: مكتب المطبوعات  أحمد ابف شعيب أبو
ـ، الطبعة: الثانية، تحقيؽ: ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔحمب:  -اإلسبلمية

 غدة. عبدالفتاح أبو
زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ  شرح صحيح مسمـ لػ اإلماـ أبي .ٕٗ

–األولى: دار الكتب العممية -ىػ، طٙٚٙالنووي، ت: 
 ـ.ٜٕٜٔىػ/ ٖٚٗٔبيروت:

شرح فتح القدير، اسـ المؤلؼ: كماؿ الديف محمد بف عبدالواحد بف   .ٕ٘
بيروت، مطبوع  -ىػ( الطبعة الثانية: دار الفكرٔٛٙاليماـ الحنفي )ت:

شرح البداية لعمي بف أبي بكر الميرغيناني -معو العناية شرح اليداية 
، اسـ المؤلؼ: محمد بف كماؿ الديف البابرتي )ت: -ىػ(ٖٜ٘)ت: 
ىػ(، وبحاشية سعدي جمبي عمى العناية شرح اليداية، اسـ ٙٛٚ

 ىػ(.ٜ٘ٗالمؤلؼ: سعد اهلل بف عيسى بف أمير خاف )ت:
ي محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة صحيح اإلماـ البخار  .ٕٙ

بيروت،  -ىػ، الناشر: دار ابف كثيرٕٙ٘عبداهلل الجعفي، ت:  أبو
 ىػ، تحقيؽ: د. مصطفى البغا.ٚٓٗٔالطبعة الثالثة: 

صحيح اإلماـ مسمـ بف الحجاج أبو الحسيف النيسابوري )ت:  .ٕٚ
الشيخ بيروت، تحقيؽ:  -ىػ(، الناشر: دار إحياء التراث العربئٕٙ

 محمد فؤاد عبدالباقي.
داود، اسـ المؤلؼ: محمد ناصر الديف  صحيح وضعيؼ سنف أبي .ٕٛ
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 الرياض. -ىػ(، الناشر: مكتبة المعارؼ لمنشرٕٓٗٔاأللباني)ت:
صحيح وضعيؼ سنف الترمذي، اسـ المؤلؼ: محمد ناصر الديف  .ٜٕ

 الرياض. -ىػ(، الناشر: مكتبة المعارؼ لمنشرٕٓٗٔاأللباني)ت: 
ؼ سنف النسائي، اسـ المؤلؼ: محمد ناصر الديف صحيح وضعي .ٖٓ

 الرياض. -ىػ(، الناشر: مكتبة المعارؼ لمنشرٕٓٗٔاأللباني)ت: 
صحيح وضعيؼ سنف ابف ماجو، اسـ المؤلؼ: محمد ناصر الديف  .ٖٔ

 -ىػ(، الناشر: مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزيعٕٓٗٔاأللباني )ت:
 الرياض.

لمؤلؼ: محمد شمس الحؽ داود، اسـ ا عوف المعبود شرح سنف أبي .ٕٖ
ـ، ٜٜ٘ٔبيروت،  -العظيـ آبادي، دار النشر: دار الكتب العممية

 الطبعة: الثانية.
بف  بف عمي فتح الباري شرح صحيح البخاري، اسـ المؤلؼ: أحمد .ٖٖ

 -الفضؿ العسقبلني الشافعي، دار النشر: دار المعرفة حجر أبو
 بيروت، تحقيؽ: محب الديف الخطيب.

تصحيح الفروع لممرداوي، اسـ المؤلؼ: شمس الديف الفروع وبيامشو  .ٖٗ
 -ىػ(، طٖٙٚعبداهلل الحنبمي )ت: محمد بف مفمح المقدسي أبو

الزىراء  ىػ، تحقيؽ: أبوٛٔٗٔبيروت:  -األولى: دار الكتب العممية
 حاـز القاضي.

القواعد الفقيية اسـ المؤلؼ: زيف الديف ابف رجب الحنبمي )ت:  .ٖ٘
مكة، الطبعة الثانية:  –نزار مصطفى الباز  ىػ(، دار النشر: مكتبةٜ٘ٚ

 ـ.ٜٜٜٔ
القوانيف الفقيية، اسـ المؤلؼ: محمد بف أحمد بف جزي الكمبي  .ٖٙ

ـ، تحقيؽ: محمد ٕٙٓٓبيروت:  -المالكي، الناشر: دار الكتب العممية



 

 ٓٞؿ٠ اُغك٤ض١ص. ػجض اُؼؼ٣ؼ ؿ٣ٞض                             أصغ اُزضاسَ ك٢ اُؼجبصاد اُجض٤ٗخ 

      55              ّ  1026 اُضالصٕٞاُغاثغ ض٣ٖ ثأؿ٤ٍٞ ،اُؼضص ٓجِخ ٤ًِخ أهٍٞ اُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أميف الضناوي.
الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ، اسـ المؤلؼ: الموفؽ ابف  .ٖٚ

دمشؽ،  –محمد المقدسي، دار النشر: المكتب اإلسبلمي  قدامة أبو
 ـ، تحقيؽ: زىير الشاويش.ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔالطبعة الخامسة: 

العباس أحمد بف  مجموع فتاوي وكتب ورسائؿ شيخ اإلسبلـ أبو .ٖٛ
الثانية: مكتبة ابف تيمية  -ىػ( طٕٛٚعبدالحميـ بف تيمية الحراني )ت:

 لنجدي. الرياض، تحقيؽ: عبدالرحمف بف قاسـ ا –
زكريا يحيى بف شرؼ محيي الديف النووي  المجموع، اسـ المؤلؼ: أبو  .ٜٖ

 ـ. ٜٜٚٔبيروت:  -ىػ(، الناشر: دار الفكرٙٚٙ)ت:
محمد عمي بف أحمد بف حـز  المحّمى باآلثار، اسـ المؤلؼ: أبو .ٓٗ

بيروت، تحقيؽ لجنة  -األولى: دار الجيؿ -ىػ(، طٙ٘ٗالظاىري )ت: 
 إحياء التراث العربي.

دونة الكبرى، اسـ المؤلؼ: اإلماـ مالؾ بف أنس األصبحي، الوفاة: الم .ٔٗ
 بيروت. –ىػ، دار النشر: دار صادر ٜٚٔ

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ منياج الطالبيف لػ النووي، اسـ  .ٕٗ
الرابعة: المكتبة  -ىػ( طٜٚٚالمؤلؼ: محمد الخطيب الشربيني )ت: 

 ـ. ٜ٘٘ٔمصر:  –التجارية الكبرى 
غني شرح مختصر الخرقي في الفقو الحنبمي، اسـ المؤلؼ: موفؽ الم .ٖٗ

 -ىػ، الناشر: دار الفكرٕٓٙمحمد ابف قدامة المقدسي ت:  الديف أبو
 ىػ.٘ٓٗٔبيروت، الطبعة األولى: 

الوليد الباجي سميماف بف  المنتقى شرح الموطأ، اسـ المؤلؼ: أبو .ٗٗ
مطبعة  األولى: -ىػ(، طٗٚٗخمؼ التجيبي القرطبي المالكي)ت:

 ىػ. ٕٖٖٔمصر،  -السعادة
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عبداهلل محمد بف  الديف أبوالمنثور في القواعد، اسـ المؤلؼ: بدر  .٘ٗ
ىػ(، دار النشر: وزارة األوقاؼ ٜٗٚالزركشي الشافعي )ت: بيادر

ىػ، الطبعة الثانية، تحقيؽ:  ٘ٓٗٔالكويت:  -والشئوف اإلسبلمية
 تيسير فائؽ. د.

ـ المؤلؼ: إبراىيـ بف عمي بف الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، اس .ٙٗ
 –ىػ(، دار النشر: دار الفكر ٙٚٗإسحاؽ الشيرازي )ت:  يوسؼ أبو

 بيروت.
الموافقات في أصوؿ الشريعة، اسـ المؤلؼ: إبراىيـ بف موسى المخمي  .ٚٗ

بيروت، تحقيؽ: عبداهلل  –ىػ( الناشر: دار المعرفة ٜٓٚالشاطبي )ت:
 دراز.

سـ المؤلؼ: شمس الديف نياية المحتاج إلى شرح المنياج، ا .ٛٗ
بيروت:  –دار الفكر لمطباعة  -ىػ(،طٗٓٓٔالعباس الرممي )ت: أبي

 ىػ. ٗٓٗٔ
البف تيمية  نيؿ األوطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث سيد األخيار .ٜٗ

 –بف عمي الشوكاني، دار النشر: دار الجيؿ  الجد، اسـ المؤلؼ: محمد
 ـ.ٖٜٚٔبيروت: 

السعادات المبارؾ  واألثر، اسـ المؤلؼ: أبوالنياية في غريب الحديث  .ٓ٘
 -بف محمد الجزري الشيير بػ ابف األثير، دار النشر: المكتبة العممية

ـ، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاوى، محمود محمد ٜٜٚٔىػ/ٜٜٖٔبيروت: 
 الطناحي.

 

 


