








المقدمة

1بم

اثبمقدمة

سرورمن باق ونعوذ وستغفره، تعينه وننحمده ض، الحمد إن 

هائيفلا يضلل ومن له، مضل خلا اف يهده من • أعمالنا وسيئات نا، أنف
عبدهمحمدا أن وأشهد له، رياك ث لا وحده الله لا إله لا أن وأشهد له، 

ورسوله.

قتلمزنآي ة دلأ،ون ء، ء ه امرأ ون،َمحأ >يتأة 
يماوثق روجها ؟ xtيحلى ئؤدؤ يني، بن ءتم، روقم آدقدأ آلناس ؤ-تأأأا 

رمث،عؤمحم أثن'كان إن رآ'لأئءام يهء ين دك آكتم، آثت محأيموأ وذآء 'كبجإ ^١؛" 

سأءثم محج و نزك ه ظ}\ أشَ أمح؛ :١^؛ وق >:تا;ء 
•ولأي عظيثا >وو\ ^ ١٥ئثد ؤؤمجلث أس بمفع وش دزذم لم نبمفر 

لقمانموتي ؤيا فهمنا، منليمان مفهم ؤيا علمنا، آدم معلم يا اللهم 
علماوزدنا ينفعنا، ما ءالمنا اللهم • الخطاب وقمل الحكمة، آتنا الحكمة 

العالمين.رب يا 

)ا(شءمرالالآة)آ«ا(.
الآة)ا(.الماء )٢( 

(.U\-U؛<)'Siالأحزاب )٣( 



احمدالإمام مذهب على تخريجا بالغبار المصحوبة الريح ي قر اسمعفحض|_ح__إ. 

تيعد أما 

فيالماد وأحوال لمصالح مراعية جاءت العظيمة، الشريعة هذه فإن 
تضييقأو تنديد ولا يهلاق، لا بما تكاليفح فيها ليس ودنياهم، دينهم أمور 

والمرالصيى وجد ومتى التسهيل حصل الشده وجدت مض بل تعير، أو 
واليسير.التوسيع حصل 

محمدنبينا بعثة أول من الخالدة، الغراء الشريمة هاJه جاءت لقد نعم، 
.. وغيرها. والمعاملات العبادات في باليسر الساعة، قيام لى إ. 

منحال بأي قط نلا الإسلام، أركان من ركنا الصلاة كانت، ولما 
اليومفي يؤديها والخنلم —، التكاليف، وعدم الأهلية فقد مع إلا ~ الأحوال 

بحس،، غرها من اكر الشر من حظا تنال أن احتاجت، ، مرامت، حمر 
المثالتسبيل على التيسير من فنجد ؤ، والفلروفالأحوال 

الصلاة.أ—فصر 
غيره.أو المهلر سّبا الصلاتين بؤ—جمع 
•ج-اشم 

الخفين.د—مسح 
المريض.صلاة —ه 

الرحال.في و—الصلاة 
هل• ؤيقول عنها، الإنسان يتساءل فد أمورأ هناك أن غير ذللثج، ونحو 

لا؟أم الفقهاء؟ ذكرئ الي التيسير سائل تحت، المسألة هده تدحل 
المائلهده ومن 

أميجوز هل بالغبار، الصحوبة الريح في الصلاتين بين الجمع حكم 
لا؟



المقدمة

س
مدسةوأف لاسيما البحث، هذا لكتابة كثيرا دفعني ذال الهذا 

أيامءاا-؛-ها ثنث أزال، ولا فيها أعيس التي " "اض حرمها ~ الأحاء 
الرياحفيها تتحرك الثءلء_ا، ئلون عند ويالتحديد التمر، حرصى نل موسمية 
كلفي مريا، أبرعتن إل5، أسمع محن ما تتراوح لمدة ،، :الخارل محمله 

هذْمثل في الجمع حكم عن الماس بعض سواد ذللث،، على علاوة سنة، 
الحالاص

الحن،،ءلريق عن ، المسألةأ هذه حكم معرفة إلى أتوصل أن فأحست، 
^٥.أحمد الإمام مدم_، على مقتمرأ 

تعلمهاحيث، من الحنابلة، كتب في أصل لها المسألة كانت، ولما 
الحنابلةكتيا في بالغبار تعالقها حبنا من علمها، منصوص وغير بالريح، 

علىتخريجها إلى المسألة احتاحت، —؛ عليه وقمت، فيما ~ المعتمدة 
هقفث،الشيبانى حنبل بن أحمد الإمام! المنة، وناصر البدعة، قامع ملم_، 
اJتعالفةالأصولية المائل في المدهبؤ أقوال فى والتأم بالمنلر وذلمث، 

إلىتعالى، اض بإذن ثيثلون الأحضّر، البر فتضرب بالغبار، المحملة الرياح تتحرك )١( 
الرطب،.نوعية آج >والأخضر، والأحمر الأصفر الئون 

علىالحكم إن إذ لها؛ حكم عندي يكون أن فضلا لها، نمور عندي يكن لم والتي ( ٢ر 
الأصول٠علماء يقول كما نموره، عن فيع الشيء 

منالثديية بالرياح الممحوب الغبار ذكر من وحد المعاصرين، العلماء من لكن )٣( 
الممتعالشرح فى نال حيث، ~، بجثث ب عتيمين ابن الشيح ومنهم الهمهع، اسباب 

الاسمان،به يتاثر ترابا تحمل الثديية الرياح ه هن. أن فرصر لو "لكن (! ٥٥٧)؛/
.الجمع" يجوز وحينئد المشقة، وهي العامة، القاعدة ني تدخل فإنها عليه، ويشق 
كانت،شريدة بالغبار الممحوبة الريح النه، ثاء إن الثحئ، هدا في عنه سنتكلم والدي 
لا•أم الربح 



أحمدالإمام مذهب على تخريجأ بالغبار المصحوبة الريح قي الجمع حكم 

الحنابلةكتب من وأمثلتها الجمع أساب في والتأمل بالنفلر نم بدلك، 
حكمفي ذلك مجمؤع من بالنتيجة الخرؤج بمحاولة ئم المعتمدة، الفقهية 

وقلةفهمي، وقصور علمي، صحالة ومع بصيدها، نحن التي، المسألة 
صحةإلى أومحق أن الإمكان، قدر حاهدأ حاؤك أئيك، إلا اتملاعي؛ 

يمأولا، وعلا حلا الله على ذلك، في معتمدأ المسألة، هذه في التخريج 
العلم.أهل أقوال، عر 

التوفيقوعلا حلا المولى سائلا فيه، وشرعت، وحل، عز بالله فاستعتت، 

•حدير وبالإحابة كريم، جواد إنه للحق،، والإلهام والدال، 
عدةمنها فصل كل ولي، ، فصول، حمة إلى اليحسا قثمتإ وقد 
الآتء،تالترس، علمح، وهم، ماحث،، 

مجاحنخ!أربعة وفيه ت لأول، ا الفصل 
البحثمتعلقايث، يأهم التعريف الأول؛ المبحث 
الحنابلةعنل. التحرج صور يعفى ت الثاني المبحح,، 
التخرجحق له من ت الثالث، المبحمث، 
الغبارعن عامة معلومارّتج الراع؛ المبحث، 

؛مباحث، ة حموفيه الثانى؛ الفصل 

العبادات،في القياس يحول حكم الأول؛ المبحث، 
الرحميفي القياس لحول حكم الثاني؛ المبحث، 
الرحمةصوابهل الثالث،؛ المبح،ح، 

للرحمةالمسس_ج العذر صا؛هل الراع؛ المثحح، 
المصالحتعهليل يعني لا الشرعية بالرحص الأحد الخامس؛ المبحث، 

الدنيوية



المقدمة

إبمف
مإحث؛أربعة دنيه الثالث: المصل 

الحنابلةعند الملأنتن بين الجمع حكم الأول؛ المبحث 
أدلتهمْع الحنابلة عند الجمع أممباب الثاني: المبحث 
الحنابلةعند الجمع قي مهمة قواعد الثالث: المبحث 
الثالثةالقاعدة في المذهب علماء حلاف الراح: المبحث 

مناحي:ة حموفيه الراح: الفصل 
الحنابلةعند الجمع ثرومحل الأول: المبحث 
ناسيةأم معحصورة الحنابلة عند الجمع ائل مهل الثانية: المسألة 

أوالبارئة أو الثديية، الريح في الريح، قوة صابهل الثالث،: المثحح، 
الحنابلةعند البارئة الثديية الرج 

الشديدةالريح لأجل الجمع حكم الراع: المبحثإ 
بالغبارالرج علاقة الخامس: المبحثإ 

مباحث،:ة حموفيه الخامس: الفصل 

علىتخريجا بالغبار المصحوبة الريح في الجمع حكم الأول: المثححؤ 
أحمدالإمام مدمتإ 

للريحالجمع حكم على الحنابلة فقهاء ينص لم لماذا الثاني: المبحثإ 
بالغبار؟المصحوبة 

بالغبارالمصحوبة والرح المطر بين مقارنة الثالث،: المثحح، 
أجلهامن الجمع يجوز التي المعاصرة الصور بعض الراع: المبحث، 
مصحوبةالريح حدوث عند تفعل التي السنن بعض الخامس: المبحث، 

أولابالغبار 



احمدالإمام مذهب على تخريجآ يالغبار المصحوية الربح قي الجمع حثم ِينليإ 

الحثنتاج أهم 
وصرعني، يعفو وأن وظني، معيي يخيب لا أن اض أسأل وختاما، 

.محمد سيدنا على وسلم اض 



الأول:امحل 

مباحث:اربعة وفيه 

البحث•تطقات بأمم التعريف الأول< المبحث 

١—الجمع
انمار٢- 

المثقة٣- 

؛—الرحمة

التخرج٥" 
الئابيةضد التخريج مؤد بسى الثاني: المبحث 

ثعالىالله رحمهم 

التخريجحق له من الثالث: المبحث 

الغيارمن عامة 4علهم4ات الرابع: المبحث 

انماركونات م— 

انمارفوائد ٢- 

انمارأصرار ٣- 





اليحثمتعلقات باهم التعريف الأول! المبحث 

أا==

الإولءايبمث 

المؤنثهتهلقات بأهم الأهو1يونح 

منجثع الذي وال٠ج٠رعت الئيء، إلى الشيء صم لغة' الجمع ١" 
مناجتمع السيل: واستجمع الواحد، كالشيء يجعل لم و\ئ وههنا، ههنا 

م(مصعن•
بينيجمع "أن القياس: باب في فهو الأصوليين• عند اصعللاحا وأما 

بينالتعارض باب في وأما ،، أ القياس" ليصح مشتركة لعلة والفرع الأصل 
التعارضبه يزول بوجه المتعارصين، الدليلين بين التوفيق "فهوت الأدلة 
أوالعمر، ْع الفلهر 'جمع فهو• الفقهاء، عند الجمع أما ، بينهما 

المرادوهو ، الجمع' يبتح لسبب أحدهما وقت في العشاء، ع المغرب 
.محا

)جمع(.مائة )خ/'!ه(، العرب لسان )١( 
ليرممي.الفقيه اكريفات )٢( 

لئلابأحدهما؛ يختص ما بإبداء بينهما، بفرق أل وهو الفرق• الجمع يقابل فانية؛ 
القياس.يصح 

(.)٢٧للمركش الفقه؛؛ن اكرطت 

(.٣٣٨)ص: و١لرجيحلاJرزض التعارض )٣( 
(.)٦٨العفع مختمر (، ٣٤٩)ا/النويكي التوضيح )٤( 



أحمدالإمام مذهب على تخربجأ دب١ر JLlاالمصحوبة الريح في الجمع حكم 

اكرا١—،^من دى ما هوت الغبار ٢" 
الماJةل٢،.الأشياء أنواع كاية من دقيقة جنيمات الطبيعة: عالماء ومحي 

يرىالذي الغبار هو إنما البحث، هذا وفي هنا، بالغار يقصد والذي 
المتناهيةأو جدآ، الصغينة الدرات من غيره يقصد ولا المجثدة، يالعين 

•^^٣، ٠٠٠١١بالمن ترى لا التي أو الصغر، في 
المشمة:٣- 

الشيء،عليه ثى يقال: والعناء، والشدة الجهد هي• لغة، المشقة 
إلاثلمي ذءلأ' رؤ تعالى: قوله ومنه ، أتعبه إذا ومشقة شقا يثى 

الأض<رى.
غيرحرج، من الشرعي الحكم ممارسة عن ينشأ ما واصهللاحا: 

المكالم،أعلى للشمع مقصود 

فيكا الشؤع رحص يقال: واليسير، الأمر في التسهيل لغة: الرحمة 
الأمرفي فارحمه ،؛ ر ومهله يثره إذا إرحاصا، وأرحص ترخيصا، كا>ا 

(.٢٩٩)ض()اوماحاني ا(
•٦(.; ١٧)العالمة، العرية الوّوءة ٢( 

(.٦٠; ١٧العالمة)الخار()الرئة الوّوءة ٣( 

)شقق()-ا/ااِا(.العرب لمان ٤( 

)٧(.ت لأية ا من النحل سورة ٥( 
الضويحى.سعد ين على •ئ، أ العلامة شيخنا تعريف ٦( 
للجوهريالصحاح (، ٣١٤)t/ المحيهل القاموس ١(،  ١٧))رحص( المنير المصباح ٧( 



أمالبحثمiعالقات باهم التعريف الأول؛ الميحث 
.فيه التندنل خلاف 

منتنثر الذي الشرعي الحكم ث فهي اصطلاحا، الرخصة تعريف أمحا 
الأصليللحكم السبب قيام ْع لعذر، مهولة إلى صعوبة 

•( ١ ٠ ١ ) )رخص( الصحاح مختار 

عندكثيرة تعاؤيف وللرخصة ، ( ١ ٦ ٠ / ١ ) بكى اللابن العطار بحاشية لجوامع ١ جمع 
وانظرتقريبا. المعنى في تتفق تكاد كلها تعريفا، عشر ثلاثة إلى تصل الأصوليين، 

تمن كل تعريف ت ل المثا محسيل على لذلك 

(.١٥٤/ )ا المحصول في الرازي الدين فخر ١" 
الإحكامفى الأمدي الدين سيف ٢- 
(.٠٤١ >ا/ المختصر فى الحاجب ابن ٣- 
(.٠٤١ )ا/ الواقفات ر الشاطئ إبراهيم ٤- 
'آ(ا>ا/\،\،الأصول نفائس فى اكرافى الدين شهاب ٥- 

تفانية 

الذيالأصول، عالخاء عند عليه الخصطاح التعريف هو الرخصة، تعريف من مبق ما 
مجازيةإطالآiات وهناك اصهللاحهم، فى إليه إلا تنصرف لم الرخصة أطلقت ما إذا 

المابق!التعريف إلى يالإصافة ثلاثة وهى الشؤع، فى الرخصة على تطلق 
لكتالض الناقة والأسال الغيظة، التكاليف من الأمن _>، عن ^ ما الأول: 

إلاالصلاة جواز وعدم التوبة، صحة في النفس نتل لكنتراط السابقة، الأمم على 
الثوب.فى النجامة موصع وقرض الزكاة فى الرع وأداء المسجد، فى 

(.١١٨ا/ ر للأنصاري الرحموت فواح 
لعذرلكونه اعتبار غير من ، مهللقا المع يقتضى كلي، أصل من انتس ْا الثايي• 
مسألةفى الهلعام من الصاع ورد واللم، والماقاة، القرض، فيها، فيدخل شاق، 

الخص١ة٠

(.٤١٣)الحرج رفع (، ٢١١)ا/ للشاطى الموافقات 
نيلإلى را-ح هو مما ، مجطلقا المباد على توسعة المشروعات من كان ما الثالثsت 

ينصرفأن ت المنيمة أو الأصل أن على بناء وذللن، أوطارهم، ء وقفا حفلوظهم، 



أحمدالإمام مادهب على تخريجآ Jالغدار المصحوبة الريح في الجمع حكم 
ءإ

ت٥—التخرج 
ولافيه، بينهما والتسوية يشبهها، ما إلى مسألة من الحكم نقل هو 

.١^١٢فهم إذا إلا ذلك يكون 
القواعدمن يكون وذلك أصل، على مع بناء أنه التخرج وحاصل 

الما تكليف I ناعية على كثيرة فرؤع كتخرج ، ٤٠٢٧١أو للأمام الكلية 
وغيرهمافواعدهما في اللحام وابن رحب ابن فعل كما مثلا، يطاق 

فاثوة|

نقلفي أحمد الإمام أصحاب اصعللاحات أنواع من نؤع هو التخرج 

=JUJI  فإذاو< م إلا آلإض ألذ ئئق >زثا تمالى: قال اض، مائة إلى
غيرإلى توجه لأنه لهم؛ لرحمة كا فذلك سالونه، حفلآ لهم - تعالى ~ افه وهب 

العباد،على تعالى القه حق فالمزائم العبودية، اقتضته ما بغير واعتناء المعبود، 
تعالى.الله لقلق من والرحص 

الصفى)ا/حه(.)ا/مآاآ(، اوواءقات)ا/آاآ(، 

علىتوصعة معا كونهما حث من \ز'->ص.١ في المباحان تدخل الإهللاق هذا وعلى 
لحظه.ؤإئباتا عنه للحرج ورفعا ا العباو 

(.٤١٣)الحرج رفع )ا/ماآ(، الموافقات 
(،٦٥/ را الخرقي لمختصر الزركثى وثرح (، ١٩٠/ )آآ للممرداوي الإنماف )١( 

(.)٥^١٤تيمية لأل والمردة (، )٢٨يدران لابن حل والد 
لابنأحمد الإمام مذهب إلى والدحل (، ٦٤٤)م/للمطوفي لروضة ١ مختمر نرح )٢( 

(.٧٩، )٨٧بدران 

الحقيقةوفي الحنابلة، عند والتخريج النقل ببن الفرق البعض على يلتبى قد ت نسيه 
نصوصيمن أو الكلية، القواعد من تخرج مفالتخريج النقل، من اعم التخريج أن 

فقهل.أحمل الإمام نصوص من تخرج مفهو النقل أما أحمل، الإمام 
(.)٩٧لأبن؛،.-ران أحمّد الإمام منه—، إلى الماحل 



أا==البحثمتعلقات باهم التعريف الأول: المبحث 
؛دهي بة الأنواع هذه وٌجْوع استنباطا، المذهب 
الذهبقياس ١" 

ّا'-الأحمالر؛/

اكمجأْ،•٤" 
 -١^٦،.٥
 -٦٢٧٧١.

ي-الأجاّْ.

أحمدالإمام مذهب أصول (، ٧٩، )٨٧بدران لأبن الدخل )أا/آلأا(، الإنصاف )١( 
(.٣٥٣، ٣٤٩)الذام، مصطاحان،(، ٨٢٢، ٨٢)•

هوإنما أحمد الإمام أصحاب عن الوارد أل ، — ؛قنن — المرداوى الإمام يرى تنبيه؛ 
ؤإماوجه، إما الأصحاب؛ عن الوارد أن واعلم ت يمول ث، حيأنواع، تلاjL؛ 

•التوجيه ١^٧ قمح، وزاد " قال؛ ثم ، تجّيح' وإٌا احتمال، 
الإضاف)أا/هما(.

حكمها.على ثص مسألة من جديدة، لمسألة حكم استخراج المدهب،; ماس )٢( 
وأصوله.الإمام ثواعد رفق مثّابهة، مسألة من المسألة حكم امتخراج الوجه! )٣( 
لدليلوذللت، المسألة، لنفس المابق الحكم غير حديا حكم اتخراج الاحتمال؛ )٤( 

المابق.الحكم لدليل مسال أو مرجوح 
(.١٦)ص تعريفه سق )ه( 

•٢ ١ )٦ ص الهاض ز تعريفه سخ، )٦( 
أحمد.الإمام إلى المنسوب الحكم هو )٧( 
بهما؛و؛عني، الفروع، في مفلح ابن اّتعملهما اللفظان هدان التوجيه: أو الاتجاه )٨( 

الكليةالقواع،.. على ساء لها، مشابهة أحرى مسألة من مسألة لحكم هو استنباطه 
الفروع•على الفروع تخرج مل من وهما الإمام. ص نمر من أو للمدهب، 



أحمدالإمام مذهب على تخربجا بالغبار المصحوبة الريح ض الجمع حكم  ءإ
تمميلم جديدة، لمسألة حكم استخراج حول تدور الأنواع، هذه وكل 

ثمئ.أو كالئة قاعدة أو عليهأ ثص مسالة من غايا، الإمام عليها 
•جدأ مهم منه 

متموصىغير المذهب في لها المحئج المسالة تكون أن يلزم لا 
الذهبعلماء لها ؤيخرج ، عليها منصوصا المسالة تكون قد بل ، عليها 
أوكلية، ناعية أو نمس، على بناء عاليه، الخصوصي الحكم غير آحر حكما 
الأولىالصورة المثال سيل على وانفلر الح . . . أحرى مسألة على نياس 

اممه.ثاء إن قليل يعد محتاي الي التخرج، صرر من 

المذاهبمههللحات (، ٧٩، )٨٧بدران لابن المدخل )ا/هعا(، لإنماف، ا —
(.٨٢٢، ٨٢)•أحمد الإمام ،ذمج أصول، (، ٣٥٣، ٣٤٩)



تعالىالله رحمهم - الحنابلة عند التخريج صور بعض ١^١^٠؛ الميحث 
س

ااث1نؤ:الْيمث 

نعالهنصهم!اؤد التنابلك نية ال،ميج وءوز بممأ 

صورتثلاث لدلك تذكر التمثيل باب ومن 

iالأولى اتصؤرة 

عريانا؟بمالي أم فيه يملي هل نجا، ثويا إلا يجد لم من 
فيهصلى نجا، ثوبا إلا يجد لم ومن " • — ه ~ أ قيامة ابن ثال 

صلىمن أن على بناء يعيل، لا أن ويتخثج ،. "١ المنصوص على وأعاد 
.عليه' إعادة لا ءالت فإنه منه؛ الخروج يمكنه لا نجس، مرصع في 

أما—أ ققفن — قيامة ابن كلام على تعليقا ~، ،؛ Sv~ التنوخي نال 
•فالأ0 فيه؛ بملي نجا ثويا إلا يجد لم من كون 

وخارجهاالصلاة فى تجب لأنها النجاسة؛ إزالة من آكد المتره ~ ١ 
النجاسة.إزالة بخلاف 

مختلفالنجاسة من والهلهارة اشتراؤلها، على مممق السترة ولأن ٢" 

(.٤٥)ص! المفغلأيننالائ، را(
أحمدالإمام أصحاب بعض أن إلا ا عليها منصوحس المسالة أن ْع أنه هتا ونلاحفل )٢( 

.أحرى مسالة على بناء المسالة هلْ يخرحون 
(.٣٦٦)\/ هوص ١^^^١^ )٣( 



أحمدالإمام مذهب على تخريجا بالضار المصحوبة الريح ش الجمع حكم 

بخلافوالنسيان، الجهل ومع إزالتها عن العجز مع وتمهل فيها، 
السترة

النجائمن العلهارة فلأن المنصوص؛ على صلى ما يعيد كونه وأما 
فاته.وفد ثرؤل 

النجس موصع في صلى من على بناء يعيد، لا أن بتخرج كونه أما 
بعدموحكم شرطآ، كانت لما المكان طهارة ثلال منه؛ الخروج يمكنه 

النجسالثوب في الصلاة في يخرج أن الدليل اقتضى فقدها؛ مع الإعادة 
مثله"أآ،.غيره على يقدر لا نمن 

تذلك بعد ظفي التتوخي قال ثم 
فعل،فعنه، عجز ثرى لأنه -؛ افه ثاء إن - الصحيح هو ا'وهدا 

هداعلى تقديمها بدليل 1كد ترة الفإن أولى، بل والاستقبال، ترة كال

فيه،صلى ا نجنوبا إلا يجد لم ومن " ~ ك. ~ المرداوى وقال 
وهوعريانا، يصلي بل مهللقا، تصح لا وقيل . . . المنصوص على وأعاد 

•"ثرحه في للمجد تخرج 
فانهله، غعلى يقدر ولم نجا، ثوبا إلا يجد لم من أن •' والمدهجا 

ؤيعيدروجوبا فه يملى 

السابق.المصدر نفس ١( 
(.٣٦٢)ا/ للتنوتم، المشغ بشرح الممغ ٢( 
السابق.المرحع نفس ٣( 
الإنماف)ا/ة\م(.؛(

واكهى)ا/1،م(.الإق1ع)ا/ا،ه(، ٥( 



تعالىالله رحمهم - الحنابلة عند التخريج صور بعص التانى: المبحث 

ألان
iالثانية اتصؤرة 

Iانطواق في اتهوالأة حثكم 

يفصلقطعه أو طوافه، بعص في أحدث ؤإن " ؛قثتن! فدامة ابن قال 
حنازة،حضرت أو الصلاة، أييمتج أو يرأ، يكان ؤإن ، ابتدأه طويل 
"ستة الموالاة أن ؤيتعمج وبني، صلى 

فىالaلاض أحدث إذا العلواف ابتداء أما " ت — — التنوحى قال 
الحدثفأ؛طالها المحيح، على الطهارة شرطها عبادة يلامه أثنائه؛ 

بطلانمن المائة جمكم ذلاكا، في بقه وّالحدث تعمد وح؛كلم كالصلاة. 
.وبناء 

شرطأحزانه بين الموالاة قلأل طويل؛ بممل قهلعه إذا ابتداؤه وأما 
®حدواوقال! ، طوافه بين والى . الٌك، لأل المذهب؛ على للصحة 

سككم"منا عني 

عبادةنقول; أو المالواين،، ائر كالموالاة لها فيثترط صلاة ولأته 

٠تانفه اٌأو جديد ْن اتوآه أي )١( 
(.٤٣٣)آ/لكوحي اوق.ع ثرح في الممغ )٢( 
هعنه القلواف في الواردة الأحادث عموم من طوافه ين وار هأ الني أن ليوحي ، ٣١

.أربعاومتى ثلاثا رمل يعا طاف أنه عليه المتفق جابر حدث ومنها 
رنم:مكة. قدم إذا بالبينه طّاف من باب؛ الحج، كتاب؛ البخاري، أحرجه 

رقم؛الطواف. في الرمل استحباب باب؛ الحج، كتاب؛ ١ لم وم( ١٥٣٨)
(١٢٦١.)

إراكبا النحر يوم العقبة حمرة رمي اسحبام، باب؛ الحج، كتاب؛ لم، مأحرجه )٤( 
(.١٢٩٧رقم)



أحمدالإمام مذهب على تخريجا بالضار المصحوبة الريح لني الجمع حعكم 

كالصلاة.الموالاة لها فاشترمحل بالست؛ متعلقة 

هذاغير في به يسامح اليسير فلأن يسير؛ بفعل نهلعه إذا ؛ناؤْ وأما 
وصرراعظيمة، مشمة ذلك مع الاتصال في ولأن ههتا؛ وكيلك، المرصع، 

.كذلك، نفيا ينترمحل لا أن فوحسؤ ؛ عفليما 

السيررا،؟من الطويل يعرف بم نل؛ فإن 
إريجع كما بمدة، تحديد غير من العرف إلى ذلك في يرجع ت نيل 
أنيمت،التي الصلاة وأداء الطواف قطع وأما والمص، الجرذ في العرف 
والطوافالمكوبةا<رى. إلا صلاة فلا الصلاة أقيمت »إذا فالقوله 
وعطاء،ابنه ومحالم عمر ابن فول ولأنه الخبر؛ عموم تحن، فيدخل صلاة، 

*عمرهم في مخالف لهم يعرف ولم 
يالتناغلتفوت صلاة الجنازة فلأن الجنازة؛ على وصلاته قطعه وأما 

تفوتلا وهي أقيمنؤ، التي الصلاة أحل من الطواف قطع ؤإذا بالطواف، 
بطريقيالتناغل تفوت وهي الجنازة بصلاة يقشر بالطواف؛ يالتناغل 

الأور•
فيمشروعا فعلا قعل قلاثه طاف؛ ما على الموصعين في بناوْ وأما 

كاليسير.يقطعه فلم الهلواف، أثناء 
أفاقفلما عليه غثي خهته الحن فلأن الموالاة؛ مسنونية تخريج وأما 

أم•

.itw)(^إ للتنوحي المقغ ثرح في الممغ )١( 
ثرؤخبعد ناغلة ني النرؤع كراهة باب،؛ المسافرين، صلاة كتاب; لم، مأحرجه )٢( 

(.٧١)•رنم: المزذن، 



-تعالى الله رحمهم ' المائلة عند التخريج صور بعض الثانيء الميحث 
1ا==

•رواية أحمد عن ، والكافى١ المغني في ~ هقفي ~ المسف ونقل 
عنذكر بما عليه واستدل لعذر، ا مع سعرط ليمسن الموالاة أن 

الحن"ص.
طويليفصل ئهلعه أو طوافه، بعض في أحدث إذا أنه I والمذهب 

الموالأةللشرط جديد من ابتدأه أي؛ أعاد، 
اتثاتثة،اتصؤرة 

يورث؟أم المتعاقدين أحل بموت يبهلل هل الشرط، خيار 
خيارهبطل ~ المتعاقدين أي ~ منهما مات "ومن ةقس؛ قدامة ابن قال 

•ا كالأجل يورث أن ?^^٤؛ يورث• ولم 
يبطلوالمشتري الباع من مات من كون أما ا ؛ ~ ققتن ~ التنوخي قال 
يجوزلا قيح حق فلأنه الذهب؛ على — خياره أي — يورث ولم خياره، 

الهة•مح، الرجوع تجار يورث، ولم فطل عنه، الاعمحاص 
فلورثته؛احقا ترك ®من ه! فلقوله يورث؛ أن يتخرج كونه وأما 

المرداويقال ،. ر الوصية خيار وعلى الثمن، في الأجل على وقياسا 
,,(٧)الخطابلأمح، ~ التخريج أي ~ وهو "  •

(.٢٨١المش)٣; ١( 
الكافى)ا/هاه(.٢( 

(.٤٣٤، ٤٣٣لكرخي)آ/المشع شرح في المخ الماشن، الخدرين انظر ٣( 
ثرحالخهى)آ/«؛ه(ء(، ٣٨٢الإقناع)ا/٤( 
(١٦١٩رقم)فااورتح، مالأ ترك من باب؛ الفرائض، كتاب البخاري، أحر-بم• ء( 
(.٢٨٣/٤>الإنصاف (، ٨٦)A لكوخي المع بثرح المشع ٦( 
(.)م٦٨الإنصاف ٧( 



أحمدالإمام مذهب على تخريجا بالضار المصحوبة الريح ش الجمع حكم 
ء

لمإن يورث، ولم وحده، خياره بطل منهما مامحتا من أن I والمذهب 
.، موتهأ قبل به طالم، يكن 

ءاةالمتهى)ا/آ"اهاشرحالسهى)م/هوا(، الإقاع)آ/-\'(، :١( 



التخريجحق له من أ الثالث الميحث 
أي===

الثالث:الْبجث 

التنييؤجق ك مد 

الإمامقال 

إلايكون لا ت التخاريج و والاحتمالات الأوجه هذْ صاحب 
مجتهدأ

أنسام!أريعة إلى م ينقالمجتهد أن واعلم 
.، طش٦ مجتهد — ١ 

الشرعية.الأحكام درك في وسعه المتفرغ المجتهد: ( ١١
ومتونها،ط بعلرقها إ المنة وعلم معانيه، ووجوء الكتاب، علم على يحوي همن وقيل• 

الاس.نرق عالخا القياس، فى همما ويكون معانيها، ووجوم 
١(.• ٢٥)آ/ المول كفاية ٢(، )٣• للجرجاني التهمبما'ت< 

منمتنباهل لا وا والفرؤع، الأصول في ياجتهاده تمل يالذي هو المهللق: المجتهد ( ٢١
للرواة،والتجرح والتعديل بينها، والترجيح للأخبار، والتضعيف والتصحيح الأدلة، 

ذللت،.وغير 

الالأدلة. ؤيوجه القواعد ويمهد لاجتهاده. العامة  ٣٠الأيضع المطلق، فايمجتهد 
أحدآ٠يقني ولا أحد إلى يب 

اهاو بأصحاب المتاحرين الأصحاب من ٍلانفة ألمحق "ند ؛ئغن؛ المرداوي نال 
ذللث،على تدل وتصانيفه فتاويه في وتصرفاته تيمية، بن ^٧ ٣٧١نقى الثيح القسم- 

الأنصاف)آا/اا،ا(.



أحمدالإمام مذهب على تخريجا بالغبار المصحوبة الربح ض الجمع حكم ==اإ

غيرإإمام مذهب في أو إمامه مذهب في مجتهد ٢— 
،.٢٣١من نوع ثي مجتهد ٣- 
ْساوللأو مسألة قى مجتهد ٤— 

العلممن بلغ أنه إلا المطلق، المجتهد درجة يبالغ لم الذي هو ت المذهب مجتهد )١( 
بعلتهامعرفته بعد إمامه، jصوصر، على ويخرجها الوتاغ، في ينظر أن يؤهله مبلغا 

•حمقتها على ووقوفه 

.ونحوهما القياس أو الفراممس ييلم  ٢٢)
.٢١٩٩)موسالمين القا 

مجتهد.من يكون أن لأبد يشبهها، ما إلى مسألة من الحكم نقل مجرد أن • وتامل  ٢٣)
الإمامرأي في يكون أن لعله ولكن عنا، يعفو أن الاله أل ون؛سان، المس_قافه 

ولاهاض أن سنتاه مما علمت قد ت يقول حيث قليلا عنا يخفف ما الثوكانى 
اللغويةالعلوم لهم جمعوا المتقدمين من أئمة للمتاحرين نيفي قد ~ والمنة الحمد 

لهموذللوا والطور، الأوراق في لهم وحففلوها والصدور، الأفواه من والحديتية 
بأنواعها،واللغة الأصول ودونوا عارف، ذكي كل إلى وقادوها المعارف، صعاب 

بإيجاز،تارة باب، كل من لأهلها الاجتهاد علوم وأدخلوا اعها، وانانتشارها مع 
ليسمن إلا يجهله ولا ارتياب، ولا فيه شك لا شيء وهذا ؤإطناب، بإسهاب وتارة 

ليسالذي فالحق I هذا وبعد الخهل-اب، هذا اق ينحوهم الذين الألباب، أولي من 
الخالية،الأعمار فى منه أسهل وأنه الأعمار، هذه في الاجتهاد بسهولة غيار، عليه 
الكتابعلمي فى ونباهة صحيحأ وفكرآ صافيا، فهما افه ورزقه عالية، همة له لمن 

إرشاد.والمنة■

ابنإليه أشار ومجا " يقولت حيث اللام، عبد ابن عن عرفة ابن نمله مجا وكذلك 
مثلقراءة أن الأشياخ، بعفر عن يحكيه صّمعته ما هو الاجتهاد، يسر من الملام عيد 
الكبرىالأحكام أحاديث على والاطلاع الفقهية، والمعالم الجزولية، هذه 
الاطلاعيسر مع يريد الاجتهاد، أدلة تحصيل في يكفي ذلك، ونحو الحق، لعبد 
غريبمن ذللئ، ونحو إ للجوهري والصحاح العين، بمختصر اللغة، مشكل فهم على 

درجةوبلوغ الأحكام، أحايين، وتحقيقه القط-ان، ابن نظر مع ولاسيما الحديث،، 



الضارعن عامة معلومات الرابع؛ الميمش 
أا===

الوابج:ااْبجث 

الخارض  ddkمحاوم1ون 

تالخبار مكونات ١— 

والنساسة،الحيوانية كالألياف عديدة، مواد على الغبار يحتوي 
والطفيلخات،والبكتيريا، (، Silc3).اوساليكا يد أكوثاني واللماحان، 

موادعلى ~ت أيضا — يحتوي وقد القوية. بالمواد الخنية الناعمة والأترية 
وورفا،وحرير، ونطن، وصوف، صناعي، يج ونورماد، احنراق، 
ونثورومعر، وحرافبتا، وصمغ، زجاج، وحزئيات الأءلا٠ر، ومحلقات 

حرنومية،وبدور وتربة، وملح، مكر وبلورات والحيوان، ان الإنمن 
،.١ . .وغيرها ونملريات، 

الخيارIقواني ٢" 

يليIما الفوائد، هده أهم من عديدة، فواتي للغبار 
•الهواء في الميكروبات قل _ أ 

.احماعا'الأ-بمهاد ني منترط غير المذكورة العلوم ني ناربها ما أو لإمامة ا ~
)٦/•٩(.الجليل مواهب 

/١٧)العالمة العربية والوسوعة ، www.islamonline.netالالكتروني الموقع )١( 
.)٦•



احمدالإمام مذهب على تخريجا بالغعار المححوبة الريح قي الجمع حكم  ءإ
,النباتات تلقيح على يساعد _ ب 

الحرارة.درجة من ملل _ ج 

الضار.الإشعاع يمغ _ د 

،.النباتات^ في الماء تبخر يمغ _ ٠- 
الغبار:أصرار ٣- 

سببخاصة، يمنة الخليج دول تشهدها التي الغبار موجات إن 
وهمالاحتصاصى" أهل ياولك، شهد كما مختالفة، وأمراضا أصرارأ 
كانتكالما بسبها؛ الض والأمراض الغثار، أصرار ونزداد ، - الأطاء 

فيوالميل واليمام اء الأحكمنطقة زراعية، أو صناعية، الأماكن 
الدول.توى م على وفطر الكويت، ومثل السعودية، العربية المملكة 

للإنسان(:الأصراررأ،)ياكثة هذْ أهم ومجن 

السابق.والمرمع السامة الموانع انظر /١( 
بدولةالمحة بوزارة الخامة الصحة استتاري — المن اللطيف عبد الدكتور يقول ،٢( 

مرضىأعداد ترفع حاالما البلاد تشهدها التي الخار موجات إن الكويت 
الحساسية

كثيرالصحية المراكز على يتردد الشديد الغبار "وأيام النويس• طاهر عباص • م ويقول 
٠المن' حاب يشكون الذين المراجمن من 

.الإنسان" صحة على يوثر الغبار إن • جودي أندور البروفسور ويقول 
تهبالتي الغبار من الكتثرة الكميات إن البيثة• شؤون في مختص بارز 'ًالم ويقول 

." وحيمة عواقب لها تكون ند الأرض على 
للمهندس/الخبار عن بحث .  www.islamonUne.netالالكتروني الموقع 
www.volagh.com http//:الالكتروني: والموقع النويس طاهر عجاس 

www.volagh.com .







الث1نوء;الفء؟ءل 

مباحث:حمسة وفيه 

اثصاداتهي اثقياس يحول حك«( الأول: اثبمبحث 

اترخصفي اتقياس دخول حكم الثاني: المبحث 

اثرحصةضوابط الثالث: المبحث 

للرحصةالمسبب اممذر ضابط الوابع: المبحث 

يعنيلا الشرعية باثوحصة الاحذ الخامس: المبحث 

الدنيويةالمصالح ذعطيل 

ذ==ء^0





إيثشالعباياتش القياس دخول حكم الأول؛ ^^^ ٧٠١١

الأول:اليمث 

اكاو؟؛1نمفؤ العياس مهم 

انعيادان:في باتقياس اتمراد 

انماداتأحكام في الماس إجراء انمادات: في بالفاس الراد 
تحريرفي جليا ذلك ؤيتضح ،، جديدة عبادات إثبات في لا وصفاتها، 

•سيأتي الذي النزاع محل 
اثنزاع،محل تحرير 

فيالعبادات في القياس جواز عدم على الأصول علماء اتفق 
موصعتن•

المعلومةالعبادات على زائدة جديدة، عبادة إثبات جواز عدم الأول؛ 
صلاةإثبات منل: بالقياس، نة والمسالكتاب من الشرعية يالموص 

رمضانغير صوم فرصى أو سادسة، 

القياس(، ٥٤٩)للباجي الفحول ؤإحكام (، ٢٧٥)الجويني المعالي لأبي التلخيص !١( 
■٢٤٢٩)إض لمد المادات في 

السائقة.المرا.ح نفس .٢( 
تمنها أدلة بالقياس حديده عبادة إثثات جواز عدم على ويدل 

دثرءJهث١يم٠ئلأ أممي حدود رتلك تٌالك،* قال توقتفتة، العبادات أن أ~ 



احمدالإمام مذهب على تخربجا لغبار ١Jالمصحوبة الربح في الجمع حكم 

لأنالقياس؛ فيه يجرى لا العبادات من معناه ينفل لا ما أن اك١نى• 
معناه!ينفل لا ما ومثال ، ؤإدراكه وئعمله المعنى فهم على القياس مبنى 
الصلوات.عدد 

أحكامبيان قي والفقهاء، الأصوليين عند النزاع محل فإن وبالتالي• 
.صفتهاأو حكمها على الشاؤع ينص لم التي العبادات 

بعضأذكر الخائف، هذا موضع يتصور أن القارئ يستطع وحتى 
فمنها:ذلك على الأمثلة 

يقاسفهل المهلر، لعذر الصلاتين بين الجمع في الشاؤع أ-رحص 
فيهيصعب( منهما واحد كل أن يجامع ونحوها، والبرد الثلج المْلر على 

الملألأى؟إلى الخروج 
يقاسفهل خاصة، بصفة الصلاة القتال حالة في الشارع رحص —ب 

لبعضبيانه بعد وذلك عليه، والتعدي ثسرءه، ما تجاوز بعدم أمر الله أن ذلك بيان و ~
الأحكام.

أصلوالزكاة أصل، والءس'م أصل، فالصلاة ها، نففي أصوو العبادات، أن ب~ 
بمكن.لا بالقياس الأصل وإئات . ..

س ١١قال، ولدللث، الدين؛ في ابتداعا يعتبر بالقياس، يدة جل. عبادة اثياتج أن ج" 
باب،البيؤع; كتاب، البخاري، أحرجه ردا. فهو منه ليس ما هدا أمرنا في أحديث، 

الثاءلالةالأحاكام نقض باب،: الأفقية، كتاب: لم، وم(، ٢١٤٢)النجشرقم: 
(.١٧١٨)رنم: 

!الثاطي)أ/اJوافقاتذالأءمم،امللشاْلبي)آ/إأ'؟(، (، ١٠٢٥)١; كثير ابن ير نف

(.١٠٣)٣; للمفاوي المنهاج على الإبهاج )١( 
)0ا•٦(.للزركثى البحرالمحيْل )٢( 



اانمايات ش القياس لحول حكم الآولً انمبحث 

منذلك غير أو غرقها، يخاف سمسته ركب إذا الإنسان صلاة ذلك على 
؟منها كل في الخوف شدة يجامع الهلاك أساب 

نتاجفي الزكاة تجب فهل السائمة، في الزكاة الشاؤع ر—أوجب 
ودرابا، نم اكثاج بلغ إذا الحول، مضي قبل أصولها ماتت، التي السائمة 

أصلهال٢،.فى وجوبها على قياما الحول، باقي عليه 
فقاعدأ،تنطع يلم فإن قائما، الملم على الصلاة الشاؤع د—أوجس، 

الإيماءعن ان إنعجز فلو بالرأس، بالإيماء نمضهيبمعا نتهلع يلم فإن 
برأسهالمومئ أو القاعد، صلاة على قياما بالحاجب يومي فهل بالرأس، 

،؟الصلاة^ عنه تضل أم 

)ه/•٦(.البحر )١( 
الهمام)آ/ا-،ما(.لأبن القدير فح )٢( 
ه(.٧٦/١)المش )٣( 



احمدالإمام مذهب على تخربجا بالغبار المححوبة الريح ض الجمع حثم ءأ

اسداتأض اتقياس ذكم ض اسم أهل حلاف 

قولتن؛عل المادات ل الماس جواز ل العلم أهل اختلف 
الأول،اتقول 

رحمهم— ، الحنفية١ ذهب ذلك ؤإلى المادات، في القياس يجوز لا 
أهمها:س أدلة بعدة ذلك على واستدلوا -، اش 

الأول،اتدمحل 
يجوزفلا تعلل لا وحيث تعلل، فلا المعنى معمولة غير العبادات أن 
ذها"<.الناص إ.ماء 

اعتراض!

ذلك،ووجه ، حلاقها على الدليل بل ، عليها دليل لا الدعوى هده أن 
ذلك<يوحد ثم مناب، لمعنى العبادة الشاؤع يسرع أن الممكن من أنه 

ممتنعة،غير العبادة تللاه معقولية فتكون آحر؛ شيء فى المناب، المعنى 
تذلك، أمثلة ومن 

إذاالماء عائم على يوصل، من يجد ولم سممه، من وجد من أ~قياس 
التيمملزوم فى التراب وجد 

ذل،للجماص)م/واه(، الأصول في الفصول، الرخي)آ/هأ<ا-دا<ا(، أصول )١( 
(.٤٤١)إلهي سد انمادات، في القياس (، ٦٢٤)الفلرللإسمندي 

.ها نفاب- المراجع انفلر )٢( 
)ا/؛لأا(.قيامة لأبن المض )٣( 







أر===العباياتقى القياس دخول حكم الأول! الميحث 
تأهمها من بائلة ذلك على واستدلوا 

الأول،اثدثيل 

أنعلى واضحة دلالة تدل فهي القياس، لحجية المثبتة الأدلة عموم 
ثروؤلامتكملث، إذا ، وصفاتها العبادات أحكام في يجرى القياس 
أنهأحرى، جهة ومن جهة، من هدا وحكم. حكم بين فلم القياس، 

دونالأحكام بعض في القياس اعبار إلى ذللث، لأيي بالعموم؛ ثمل لم لو 
لمطلق،تقييدأ أو لعام تخصيصا إما سبق ما يكون أن لأبد وحينئذ يعص، 
القياسأدلة تبقى أن لزم عاليها دليل لا إنه وحيث دليل، من لهما ولابد 

،•عرعمومهال
ااعتراض 

—الشرعية الأحكام في القياس جواز على تدل القياس أدلة أن سلمم 
لأنالعبادات؛ في حصولها إمكان نسلم لا لكن ~، الشروؤل استكمال عند 

إجراءيجوز لا فانه كيلك الأمر كان ؤإذا ، فيها المحنى يدرك لا العقل 
العبادات.في القياس 

ذللث،اعن اتجوابا 

لإثبات؛ ها نفالعبادات في القياس كان لو فيما صحح، بيانه مبق ما 
ممتنعغير ذلك فان العبادات، أحكام في ذلك حصول أما أحرى، عبادة 

ثمللحكم، مناسب معين لمعنى العبادة يقمع قد ١^١^٤ لأن ونلكا مطلقا، 
علىعلاوة الحكم، في الصورتان اوى فتتأحرى صورة في ذلك يوجد 

الترعيةالرخص (، ١٧١)r/ الحاجب لأبن المختمر بيان (، ٧٩٣)Y/اللمع شرح 
للملة)>ارا(.



أحمدالإمام مذهب على تخريجا تعبالقار المصحوبة الربح في الجمع حْكم 

بيانهسق كما القياس أدلة عموم 
اتماش،اثدثيل 

حيثتناقضوا قد العبادات، أحكام في القياس إجراء من المانمن أن 
تومنها مسائلها، يعص فى القياس استعملوا 

قاسواثم النجاسة، عن الثوب لتهلهير الماء استعمال بالنص ثبت، أ~ 
منهاكل كون بجامع النجس، الثوب تهلهير في المائعات سائر الماء على 

والأثررى.للعين مزيلأ 
لمقلقاسوا ثم الصلاة، في الثّرؤح عند التكبير لزوم بالنص ثبت، ب— 

سبيلعلى تعالى ف وذكر ثناء عن محارة منها كل كون يجامع الكير، غير 
التعظيمر٣/

قاسواثم الأستجمار، في الأحجار على الاقتصار ؛النص بت ث ج
لمحلمنقيا حامدا منهما كلأ أن بجاْع الأستجمار، جوار في الحجر غير 

التجاسةر٤/
والفملرالصلوات، بين والجمع الصلاة، بقصر الترخيص بالنص د—ثبتؤ 

القياسأن مع المطع، على فره بالعاصي فقاسوا افر، للمرمصان في 
الإعانةتناسبها لا والمعصية إعانة، الرحمة لأن هاهنا؛ الرحمة ينفى 

(.٤٤٧)إلهي لمحمد انمايات في القياس (، ٦٠)ه/ المحيهل البحر )١( 
(.٤٤٨)انماداث، فى القياس (، ١٦٧)T/السرخس أصول )٢( 
(.٤٤٨)إلهي لمحمد البادات، فى القياس (، ١٦٧)آ/رحى الأصول )٣( 
(.٤٤٨)إلهي لحمد انمادات فى القياس (، ٤٥)ه/المحتمل البحر )٤( 
(.٤٤٩)إض لمحمد المبادات ش القياس (، ١٧•)Y/ الرخى أصول )٥( 



































الرخصةضوابحد الثالث: الميحث 

أي==
اتثاتث!اتضابط 

إلىيلجئه ما به يحل أو للترحص، المجسز المسب في فعلا ين-رع أن 
فيالفتح عام "حرج .ت اغ رمول أن ه عباس ابن لحديث الترخص؛ 
افرسول صحابة وكان ئاوت أفطر، نم الكديل، بلغ حتى فصام رممان، 

.أمره<الأ، من ث لأحد فا الأحدث تبعون ي. 

ضدلك في العلم أمل اخلف 
منوالمشهور والثوري• والأوزاعي الحشة ذهب وإليه الأم له يجوز أنه ت الأول 
والقصر.الفطر له يجوز ولا ٠ المعصية نر ش لأكا ا له يجوز أنه مالك مذهب 
الثاني:القول 

الشافعيةذهب وإلمه مطلقا المنع بل المطر، ولا القمر ولا الأم يجوز لا أنه 
L<.والحط 

تهدا فى الخلاف وسثب 

عسأثت عئ؛ن ^٢ ١٠ثلأ عاد ولا بئ عثر رهنن؛صنلز ت تعالى قوله تفسير إلى يرجع 
مء ي

رجم؛

الإمام،على أو الحرمات على التندي الغي؛ من المراد أن فهموا الذين العلم هل فا 
ذلك.عر بماو لا والعاصي عوأ أباحها اض إن : قالوا

يأكل؛أن له يجوز : قالوا. . . حاجة لعير الأكل هو• المقصود أن فهموا والذين 
القس.على للمحاظ نالأكل حاجة له لأن 

ينغلر:المسألة لمراجعة 
)T/انمنانع بيانع (، ٨٢البداية)ا/ ذح الهيابة )T/ القرطى ير نف

(.٥١)آ/ المش )\/ئ؟(ج الطالين روضة )ا/هءمآ(، الممحاج مش (، ٩٤
رمضانشهر ش والفطر الصوم جواز باب: المسام. كتاب: ملم، أحرجه 

مراحلّع على الغميم وكراع الكديد ا النووي تال ( ١١ ١٣)رقم: للمسافر، 
علىمحمول هدا فالأحدث: الأحدث يتبعون معنى في ونال المدينة: من أكثر أو 
.جوازهم ْع الثار رجحان أو النسخ منه علموا ما 



احمدالإمام مذهب على تخريجا باكار المصحوية الريح قي الجمع حْكم __ثش^_إ 

iاثرابع اتضابْد 

الكفر،يوجب ما اعتقاد يجوز فلا رحمة، القلبية الأعمال في ليس 
.٢ واليدأ ياللسان عنه عجز متى بالقلب المنكر إنكار ترك يجوز لا وكدللث، 

اثخاسى،اثضابْد 

كالمشماتوذللث، إلغائه، على الوليل ئد موصع في الرحمة تكون لا 
ذك:ومثال رحمة، فيها تنزل ولم الوحي، زمن في موجودة كانت اش 

منأعظم تكون قد مشقتهم فان والعمال، للمزارعين الصلاة قصر 
الذلاهم٢/في المتزقه المافر مشقة 

(.٢٣١)U/؛JLعر،الووي رح ش =
القاصمابن قال الضابط، بهذا العمل على إجمالا متفقون تعالى اض رحمهم والفقهاء 

I امرأةإلا التاويل، عر الوجه هذا من ثيء في الكفارة يجعل مالكا رأيت ا م
فأفتلرأحم النوم نال؛ والذي آحره وحاصت النهار أول فافطرت أحتقر غدا قالت؛ 

.■ م م 
والإىول)؛ا/ه'آأ(.التاج 

البيوتيترك حتى يفطر فلا الصلاة، فيه تقصر ما سافر من أن على الحنابلة نص كما 
اسي)'آ/آا{.ظهرْ.وراء 
تتنييه 

اشتراطعدم في ضعيفا حلافا هناك أن كما الضابط، هذا تفاصيل في الفقهاء احتلف، 
-رمضان نهار في فر الأراد من أي - بيته في الأكل له جوزوا بل نملا، الشروع 
وعطاء.المن إلى القول هذا وسب 
(.r-rالاجتهاد)(. ١٣/٣)المش 

-Tالاجتهاد)■)١(  'I-Y- 'T.)

الاجتهاد)٢( 



الرحصةضوايط الثالث؛ انمبحث 
أا===

اتسادس!

رخصتجع فإن ، معين إمام نواعد وهمق الرخصة تكون أن لأبد 
ممنوعةالفقهاء 

الأجهاد)يمم-؛.-آ(.)ا(

منومنهم الرخص، متتبع تنسيق على الفقهاء إجماع ذلك في الر مد ابن نقل ، ٢١
مجتهد.أنه يعتقد من قلد إنما لأنه عاميا؛ كان أو نوى دلل له كان من امتثتى 

لأبنالمحرر منزكل على الب والفوائد الكت ^د ٩٦ا١y)^١^^ الإنصاف 
(٠٢٦١/٢٠فلح)

أهلبقول أخذ أن لو ا قال؛ معمر عن (؛ ٤٦٣المردة)ا/في تيمية ابن فال 
المتعةفي مجتقة أهل وبقول أدبارص، في التاء ؤإتيان الغتاء، أي السماع في المدينة 

ونال٠ وجل' عز الله ماد د كان المكر، في الكوفة أهل وبقول والمرق، 
كله.اكر فيك اجتمع عالم كل بزلإ أخذث لو الهي' سليمان 

يختمرولا (؛ ٢٦١الحرر)آ/ مشكل على نية الوالفوائد النكتج في مفلح ابن تال 
كذلك.العلماء يثمل بل فحب، بالعامة بالرحصة الأخذ تفسق 

.م*حالق"لا الحرام في يع أنه يفز؛ الرخمر متح أن في والجب كذلك؛ وتال 
الثانعي،عد الزنا من ياسته الرجل زواج جواز بق؛ ما على أيضا الأملة ومن 

محاك.عند الكلم، ثمن أخذ وجواز 
(.٣٧١)آ/عابين بن حاشية اووافقات)ة/هةا(، (، ٢٩٠/٦اJحرالرائق)



أحمدالإمام مذف على تخريجا بالغبار المصحوبة ّقي الجمع حكم حئصإ. 

الوابج:ال0بجث 

لاو.خربمفالْسبيم اكوئز أبم1بأأءل 

والعيرلعير، يكون أن يالرحمة العمل جواز في الأصوليون اشترمحل 
البحث،هدا في يهمنا والذي ،، ل حاجة أو مشقة، أو صرورة، يكون أن إما 
والحاجة.الضرورة يثمل الحل>يثح كان ؤإن المشقة، هو 

المكلفين؟جمح فيه سماوي معين صابهل المشقة لهذه فهل 

هوروالجواب 

معينافدرأ — عليه وقفت، فيما — يقعوا لم النه، رحمهم الأصوليين أن 
جميعفيه اوى يتمعينا، صابهلآ أو معينا، قالبا أو المشمة، لهذه 

للمكلفينية بالنذللث، ، احتلافإلى -؛ع را~ أعلم وافه ~ وذللئ، المكلفين، 
الأحر،البعض دون بعضهم على شاقا الأمر هذا يكون فقد جهة، من 

اختلافؤإلى ئانية، جهة من ، العباداتال اختلاف إلى — أيضا — ؤيرجع 
منوالأوضاع، الأحوال، اختلاف ؤإلى ثالثة، جهة من والأمكنة، الأزمنة 

"إن—ت  ٥٥١— الزركشى قاله ما ذللث، على عادوه . . . وهكذا رابحة، جهة 

(.٥٢الشرعية)الرحص )١( 

العباداتإرب باختلاف تختلف المعتبرة، المثاق أن لام العبد بن العز قرر ( ٢١
(.A/Y)الأحكام قواعد (. T')l^الشارع اهنمام ومدى 



للرخصةالمسبب العذر ضابط الرابع: المبلث 

أصالي'لا،.لا اصاني، أمر نحوها أو مشمة من العذر 
المسببةالأعذار من نحوها أو المتمة أن من مبق، كما الأمر كان ؤإذا 

ذلكمرجع فان معين، صايعل لها يوصع أن حدأ المعبا من للرحمة، 
المكثف•إلى يكون 

أمروصرورة، وحاجة مشقة من العذر "إن ت — ه — الرركشي قال 
مابها، الأخذ في ، ل نمه فميه مكلف، كل أن بمعنى! أصلى، لا إصافي 

قاعدة!معنى فى داخل وهذا بها، الأخذ عن يمنعه شرعيا مانعا يجد لم 
عندالمكلف يجدها التي والكلمة فالخشمة ، التلمير"ر تجلب، الخثمه 

.والتسهيل" للتخفيما شرعيا سببا تكون الشرعي، بالحكم الإيان 
معينا،صابطا — علميه ونمت، فيما — يقعوا لم الأصوليين أن ومع 
صوابهنوصع حاول الأصوليين، بعمى أن إلا المكلفين جميع فته يتساوى 

الرخصة،أخذ المكلف بها يتعلح والتي شرعا، المعتبرة للمنمة عامة 
تهؤلاء محن دس 

لازركثيالقواعد في المثري )١( 
أنل>دثو تعار: لقوله العالم؛ أض ذلك ر سال أن لفلكف لأبد ذلك ومع )٢( 

بذلكوكفى لهواه متبعا كان ؤإلأ بصيرة محلى اض ليعبد تامذك لأ أذاَئتنِ آلدز 
•١؛؛؛^ تث نيتم، تنر مبنث أبع ثنن أنل روس تءار؛ نال صلألأ• 

قالضاق، انع ؤإذا سع، اتالأمر ضاق 'إذا قاعدة: القاعدة، هذه معنى وفي )٣( 
عت،انؤإذا سعت،، اتضاقت، إذا أنها على الأصول فى الأشياء وضع-تج العلماء: 
.ضاقت،"

(.١٢٢)ا/ القواعدللمزرممي المثورفي 



أحمدالإمام مذهب علىتخربجا بالعيار المصحوبة الريح في الجمع حكم _حت__ا 

-(٠٥٦٦ ) ت اثسلأم عبد بن اممز الإuم آولأ٠ ءِ  ء

■محربين المثقة جعل والذي 

اثضربالأوو،ا

العبادةتأدية يمكن لا أنه أي غالبا، العبادة عنها لا مشقة 
شدةفي الصوم ومثفة البرد، شدة مع والغل، الوضوء كمثقة بدونها، 

عنها،والجهاد للحج انفكاك لا التي فر الومشقة النهار، وحلول، الحر، 
الجناة.على المقامة الحدود ومشقة 

٨(.- U/Y)اللام عبئ بن للعز الأنام مصالح في الأحكام نواعد 
~؛تعالى اممه رحمها — لام العبد بن العز يم تقنحو المرافئ الإمام م قومد 

أنسام.حمة إلى ألمشقة م فق
حصولإلى بها التكاليف تمضى والتي العادة، عن الخارجة المشقة ت الأول القسم 
لمولهشرعا، منتف لقم ١ وهدا نحوهما؛ فى أو العقل، أو النفس، في هلاك 

سز{)ى.إلا تتا أث4ُ وكش لإلأ تعالى: 
كجرحسان، للإنتحدث منقة أدنى وهي جدا، اليسيرة المشقة الغاني• المم 

عرف؛j؛؛،^؛في معبر غير القسم وهدا جدأ، الخفيفين الحر أو البرد، أو الإصبع، 
الماس.حياة في معتادة لأنها 

معهبشق الذي كالفر بها، الكلف الأفعال بأعيان الختمة اسة الثاك: المم 
اأشرع.عرف في معتبر القسم فهدا ونحوها، الصلاة يمع الدي المرض أو الموم، 

قاربفما أقرب. أيهما إلى فينفلر والثالثة، المانية المرتبة بين مرتبة الراع: القسم 
المخفيف.يوجب، لم والسهولة الخفة قارب وما الميسر أوجب، والعسر، الشاوة منها 

أمروقد ~ المكلف مقدور في ولكنها المعتاد، عن الخارجة المشقة الخامس؛ المم 
فهداوغيرها، والجهاد والزكوات والصلوات، كالعلهارات - الحكيم الشارع بها 

يه.الحاصلة المثسقة تعتبر لا القسم 
١(. ١٨)ل/القرافي لاحٌام الفروق 



للرخصةالمسب اسر ضابط الرابع: المبحث 
أي==

اتثاني،اتضرب 

العبادات،في الغالبة الحالة أن أي غالبا، العبادات عنها تنفلث، مشقة 
تأنواع ثلاثة وهى معها، المشقة هذه تحقق دون من تولى أن 

تفادحة عظيمة أ-مشقة 

موجبةالثقة وهذه . ومنافعهاوالأطراف النفوس على الخوف كمشقة 
الدارين،مصالح لإقامة والأطراف المهج حففل لأ0 والترحيمى؛ للتخفيف 

.أمثالهاتفوت ثم عبادات، أو عبادة في للقوات تعرضها من أولى 
حقيقة!مشقة ب~ 

وهذهحفيف،. مزاج محوء أو صداع، أدنى أو الإصع، في وم كأدنى 
منافعتحميل لأن التخفيف، في لها أثر ولا إليها، التفات لا المشقة 
التافهةل١،.الثقة هذه دفع من أولى المبادة، 

تبقتين آ الالشقتين بين واقعة ج~مشاق 

إلىقريثا منها كان ما أن وصابهلها والشدة، الخفة في تختلف، وهي 
يوجبلم الثانية إلى قريبا كان وما التخفيف،، أوجّتإ الأولى، الشقة 

،لآأ،.التخفيف

~ققتن ~ الناطبي الإمام I ثانيا 

(.٤٢٥)الحرج رفع ٨(،  iV/rاللام)محي لاين الأحكام نواعد )١( 
(.A،v/Y)الأحكام قواعد )٢( 

أندون الرتبتض، بين سوّهل ناو المثاق بعض أن اللام، محي بن العز سن فاثدة: 
منتدنو لا ؛حيث، الرتبتين؛ بين مثالر ئتونئل وقل قال،؛ حيث، أحدهما من مترب، 

.عنها حارج بأمر بعضها يرجح وقد ، فيها يتوقف فقد إحداهما، 



احمدالإمام مذهب على تخريجا بالغبار المصحوبة الريح ش الجمع حضم  ip-؛
أوجهأربعة يمتئسمي المشمة معنى أن ~ هءدفث ~ الثاؤلبي الإمام يرى 

اصطلأحيةصت

وغيرعليه، المقدور يثمل عاما، معناها يكون أن ت لأول ا الوجه 
٠عليه الهقدور 

خارجأنه إلا عليه، بالمقدور خاصا معناها يكون أن الثاني1 الوجه 
ويقلقهاتصرفها، في النفوس على يشوش بحث الأعمال، في المعتاد عن 
أواو1للا،.الحال في كان مواء المشقة، -طك فيه بما القيام في 

ليسأنه إلا عليه، بالمقدور خاصا معناها يكون أن ت الئالناالوجه 
الحاداتبه جرت ما على زيادة به التكليف نفس ولكن المعتاد، عن خارجا 

التكليف.قل 

يلزممحنى وهو الهوى، بمخالفة خاصا معناها يكون أن الراح' الوجه 
عنالمكلف إخراج فيه بالمشاق التكاليف لأن أى؛ المشاق، من قبله مما 

شاقةالهوى ومخالفة ه نفهوى 

فقدت والرابع الثالث، الوجه وأما للنايع، مقصود غير الأول! فالوجه 
نفسجهة من مقصودين ا ليأنهما إلا بهما، التكليف الشائع نمد 

المكلف.على العائدة الممالح من فيها ما جهة من ل المشقة، 

الشاطئالإمام عند التيسير تقتفي التي المشقة نحبهل أن لنا تبين وبهذا 
خارجةأنها إلا عليها، المقدور المشقة وهي الثاني، الوجه هي ~ ه ~ 

المحتادعن خارجة المشقة تكون ؤإنما " الحائية، الأعمال في المعتاد عن 

(.٤٢٨)الحرج رفع (، ٨١•٨، )T/ للشاطي الموافقات )١( 
(.٨١، ٨٠)آ/ لكاْلى المرافقات )٢( 



للرحصةالمسبب العفر ضابط الرادع1 ا1ماوحث 
إا====

إلىعليه الدوام يودى به، المكلف العمل كان إذا — الشاطئي رأى ي ف~ 
أوه نففي صاحبه في حلل ومحؤع إلى أو بعضه، عن أو عنه، الانقطاع 

أحوال"من حال أو ماله 

1خلاصة 

أنهملنا يتبين الله رحمهم ~ الأئمة كلام من مبق ما وحلاصة 
تهي التخفيف تقتفي الش المشقة أن على إحمالأ يتفقون 

يأمرولم المكلف، مقدور في وهي العادة، عن الخارجة المشنة 
.يقتضيها يما أو بها الحكيم الثارع 

(.٨٣لالثاضرآ/آش ;١( 



ء:
أحمدالإمام مذهب على تخريجا بالضار المصحوية الربح في الجمع حكم 

الخاملمإالهتث 

اأتينيويةألهالج قضلمل يحني y ااسوأكق بأاوممإ الأله؛ 

المصالحتعطل ت يعني الشرعية، بالرخص الأخذ أن الناس بعض يظن 
إلىذما ثم المطر، أحل من جمع من على يعييا مثلا'• فتجده الدنيوية، 

معيتحدث المجد، باب عند وقفا أو مصالحه، أو متجره، أو بستانه، 
بينيجمع الرحل أو الإمام لهذا انفلر ت فيقول زملائه؛ أو أقاربه أحد 

.اإ أ أويتنزه ليتملى يذم، ثم الصلاتين، 
!أهمهامن لأساي، ودللث، صحيح، غير فهم ا وهن• 

مصالحهمتعهليل عباده على يشترط لم ت وتعالى تبارك اف أن — ١ 
بالرخهة.الأخذ لهم يجوز حمر الدنيوية، 
توتؤرأن يح—، كما رخصه، توتهم، أن بمحب وتعالى• نارك اف أن ٢" 
يعنيلا ؛العزائم، العمل أن وبصيرة، ليج ذي كل علهمر يخفى ولا عزائمه، 

ذلكيعم، لا بالرخصة الأخذ أن أولهم، باب فمن الدنيوية، المصالح تعهليل 
أيضآ.

تكونلا الرخصة، بجواز عباده علهمر الله من والقمل المنة تمام أن ٣" 
من،يقضهم، التهم، الدنيوية، المصالح تععليل باشتراط الرخصة جواز ؛مقابلة 
لا.أم كانتا ضرورية وعناغعهم، حوائجهم الناس خلالها 



الثاكالفبمل 

مباحث:أربعة وفيه 

اثحتابكتمند اثصلأتين بين اتجمع حكم الأووا اسحث 

أدلتهممع الحنابلة عند الجمع أسباب الثاني: المبحث 
ذلكعلى 

الحنابلةعند الجمع هي مهمة ضوابط الثالث: المبحث 

القاعدةفي الملهب علماء خلاف الرابع: المبحث 

الثالثة

ذء^^0





المابلةعند الصلاتين بين الجمع حكم الأول؛ الميحث 
أ|==

ايأول:البجث 

الثنابلفكنط اي!دإإويفي بيد اأج0ج جتهنحم 

الجمعجواز في ~ تعالى افّ رحمهم ~ الحنابلة علماء بين حلاف لا 
علىأففاوت4لا،، جهة من اختلفوا ولكن سه، وجد ما مش لصلاتين، ا؛  محن،

قولتن؛

اتقووالأوو،

جمعذلك من وامشوا المذهب، وهو أقفل، وتركه جائز، الجمع أن 
منأكثن بمكة أقام ممن أو مكه، أهل من يكون ألا بنرحل ومزدلفة، عرفة 

فرصاعشرين 

دودهم1

بين"الجمع الرحيباني; نال الخلاف. من بالخروج ذلك على استدلوا 

غابةشرحاضر\/\اأ(، الإقاع)ا/مخا(، المدع)آ/؟\ا(، (، ٦٥القغ))١( 
س)\إأ^(.

(،١٧٧/ )١ الإيضاح نور شرح الملاح مراقي (، ١٩٠/ )١ الطحاوي حاشية )٢( 
تحفةدا*ة(، / )١ المجمؤع شرح الشمؤع ضوء (، ١٣٢/ )آ الجليل مواهب 

الكشاف(، ٣٢٣/ الوردية)٢ البهجة ثرح في ايهية الدرر ١(، ٨• / )٤ المحتاج 
(.٢٣)أ/•المهى أور مطالب (، ٦١١)أ/



آحمدالإمام مذهب على تخريجا بالغبار المصحوة الريح فير الجمع حكم عحثيإ 

أي— إحداهما بوئت وعناء مغرب وبين إحداهما، بوقت وعمر ظهر 
فعلهمن أقفل وتركه يستحب، ولا ، يكر0 فلا جائز، — الصلاتين إحدى 

لالخلاف" من خروجا 

.عليهما للأتفاق يسنان فإنهما ومزدلفة، عرفة جمع وأما 

iأوجه أربية من اعتراض 

الأول،اتوجه 

الخروجاستحباب أن إلا ، تح_،أ مالخلاف مراعاة أن الملم من 
أنالشروط هده ومن ، شروط له ؤإنما إطلاقه، على ليس الخلاف من 

(.٢٣)Y/•الهى أولي مْلاو، )١( 
اكاع)آ/ااآ■(.كثاف )٢( 
احتلضما باجتناب الخلاف أي — منه الخروج يستحب ا ت غنإه الزركشي قال )٣( 

ونال)آ/لأآل(. القواعد في المنثور . وجوبه" في احتالف ما وفعل تحريمه، في 
الملك. " بالإجماع نحب م الخلاف من الخروج " هك) القاري علي الإمام 

)٨٨(.انمتومهل الهنسك قى المتمهل 

حيثفتحب الخلاف من الخروج استحباب وأما ' كنتئ: الأنيلي 'لراعي وقال 
.ذلك"أزكن 

والأثباْ(، ٣١١)A/ للزركنى المحبط البحر •٣(، )١ المالث الفقير انتصار 
(.٥٦)للومي الخائف مراعاْ (، ١٥١)للبوهلي والظاتر 

وهى؛ئروؤل حمسة الخلاف مراعاة ثروتلء )٤( 

اننزكّنوي الخلاف يكون أن الأول: 
ثذوذآأو هفوة يكون لا وحيث\ قويا، إليه ذهب، غيما المخالف ماحي. يكون أن بمعنى 

~رباح أبي بن عهناء عن نقل ما ذلك؛ ومنال الث.رع، ماحي عن نائيا أو ضعفا أو 
ني~ ~ حنيفة أبي حلاف وكذلك بالخارية، الحواري وءلء إباحة من ~ كك 



المابلةعند الصلاتين بين الجمع ححكم الأول؛ المبحث 
؛؛ث

 jللأ٠aإوا0واعتباره بالمثقل، الفتل في الحد إسقاط وكيلك اليدين، برم ب
المخاش،محول يبعد لا بأن صعقه، من الماحي قوة معرفة ويمكن الحد. تدرأ شبهة 

فلاالنقض موارد من كان فان بمثاله، الحكم ينقض مما يكون لا وأن البعد، كل 
توهى أمور حمه بمثله الحكم ينتقض والدي لقوطه،٠ به اعتداد 

حالفإذا الابهاد نقض عش الأصوليون أجمع فقد ت لكريم ا القرآن أ~مخالفة 
إلىبعضهم وذهب الدلالة، نطعى منه كان بما الأصوليين من كثير وقيده القرآن، 

اممه.شاء إن الصواب، هو وهدا جلية، دلالته كانتح إن الدلالة، طي بمخالخة نقضه 
النسخعوارض من المت ومآحاد، أو متواتر بخبر النابتة المنة ب~مخالفة 
تنبتنلم إذا شبهه يورت إنما الاحتلأف، تيمية؛ بن الإسلام شخ نال والتخصيص. 

•" ه اف رمول سنة 

القطعى.الإجماع ج~مخاكة 
حلياقياما خالف إذا الاجتهاد أن عش الأصوليين فاكثر الجلي: القياس د-مجخالفة 

فهومتقض.

بنرطعليها، المتفق أو القهلعية، القواعد يخمر وهدا الشرعية؛ القواعد مخالفة ه~ 
منها,استثناء مخالفتها فى المجتهد مستند يكون لا أن 

تخرقأو الإجماع، تخالف، محورة إلى الخلاف مراعاة تودي لا أن الثاني• الشرط 
أبامقلدأ دينار، ربع من باقل شهود ولا ولي، شر تزوج من ت ذلك ومثال الإجماع، 

يدهم،ربع من أم في والشافعي النهود، عدم في ومالكا الولي، عدم في حبة 
مهمأحد يقل لم الشافعي، أو المالكي أو الحنفي محلى عرض م النكاح هذا فإن 

حلاف؛فيه يراعى ولا اثماقا، واجب، الحالة هذه مثل فى خالفخ وعليه بصحته، 
أحد٠بها يقل لم الصورة هذه لأن 

مراعاةمن لزم إذا لأنه بالكلية، مذهبه صلأف الراعي يترك لا أن اكالث؛ الشرط 
مراعاةمسمى عن خارج ذللثs فإن جملة، ودليله لقوله المجتهد ترك الخلاف 
والنظر.الاجتهاد بعد للغير تقليد هو ؤإنما الخلاف، 

الشبهة.قيام الرابع؛ الشرط 



أحمدالإمام مذهب على تخريجا بالضار ال«م|حو||ة الربح هي ايبمع حكم إ سسثئ
ثستاقد _« مالتتا ونى أوآحاد، متواتر يخر أ ثابتةأ سنة ب تتص لا 
وتهميرْ•، اض.H١٢، س الجمع 

اأثائئأأب 

بعرفة،الوقوف سسب الجمع حكم بين التمرس عدم الأصل أن 
الحقيقيالباعث لأن غيرهلما؛ س_، الجمع حكم وبين بمزدلفة، والمسن، 

.،، ٠عاله١ من ثبوته هو ومزدلفة عرنة في الجمع نية بالقول، على 

اثنراطذلك: ومثال ممكا، المذامب بين الجمع يكون أن الخامس: لشرط ا =
عندمراءاتا' بمكن لا ذلك فإن الجمعة، انعقاد في الجاع المصر ~ ققتي ~ حتينة أبي 
يجزنهمولا لزمنهم، الجمعة به تنعقد الذي العدد بلغوا إذا القرية أهل إن يقول' من 

القولتن■محن الجمع بمكن فلا الظهر، 
الفاتحة،بمراءة الإمام تقدم من إن الشافعية: بمفر فول ~، أيضا - آخر ومثال 
الفاتحةتكرار إن يقول: من عند مراعاته، يمكن لا ذلالث٠ فان إعادتها، عليه وجب 
أنإلا الصلاة، في أركان أو ركن زادة بمثابة لأنه للصلاة؛ ، بنا،أكثر، أو مرتين 
الهدر*بغير الْللأن يخمر 

الأشياء)ا-/\اأ0(، افحتار رد رأ/ا،ماا(، للزركشي القواعد في انمثور اننلر 
)\ا؟\\هلام عبدالللعزبن الأذكام فواعد (، ٣٨١)ا/ بكي والظانرلل

(،٣٩١الجوامع)٢; جمع على المحلى رح ث للامدي)محْا(إ الإحكام 
الفصولتقيح شرح (، ٦٢/٢١الخاوي)مجموع (، ٣٨٣للغزالي)Y/انمتصفى 

)٣^١-ليومي الخلاف، مراعاة (، )٠٨للولأتي الدليل (، ١٩٦)للقرافي 
٨٢.)

واوللاترلفكي)ا/أاا(.الأشياْ )١( 
الفصل.عدا من الثانية المالة في البمع جواز أدله يان ~ افه ثاء إن ~ ميأتي )٢( 
كتاب،:ه.، جابر حديث محن لم مالإمام أحرجه ومزدلفة، بعرفة ه الّك، جمع ، ٣١

(.٤٤٣)ص: ( ١٢١٨)رقم: حديث، الشي.، حجة باب: الحج، 



الخنابلةعند الصلاتين بين الجمع حكم ااذول| المبمش 

فكذلكومزدلفة، بعرفة الجمع في موجود أنه كما الباعث وهدا ، وقوله 
كانؤإدا كالسفر، الجمع تبيح التي الأصبايب، من عيرهما في موجود هو 

التفريق.عدم سبق ما مقتضى فإن كانلائ، الأمر 

اتثاوث،االوجه 

ومزدلفةعرفة جمع إلا مباح، أو جائز الجمع بأن القول مقتضى أن 
العلةلأن مباحا؛ أو جاتزآ ومزدلفة بعرفة الجمع يكون أن للخلاف،، مراعاة 

أجلمن لا فر الأجل من الحنابلة عند ومزدلفة بعرفة الجمع في 
السل؛،.

الرابع،الوجه 

لأننظر؛ محل اتفاق، محل ومزدلفة بعرفة الجمع بان القول أن 
الشافعية، ؛خلافاكر، المأجل من الجمع أن يرون ، والمالكية^ الحنفية 

أقاممن فإن ولدللئر فر، الأجل من الجمع أن يرون الذين والحنابلة 

كتامبرتلم، مأخرحه منامككمء، عني الكأحدوا ؛ تفهتد جابر حدث في هو قوله )١( 
(.٤٧)■ءس؛ ( ١٢٩٧)رنم؛ النحر، يوم العقبة حمرة رمي اتحباب ؛ابلأ؛ الحج، 

فلاأيام، أربعة فوق بمكة إقامة نوى ومن المكي، أما ' ! - ؛ثتت — البهوتي نال )٢( 
نمرمفر افر بمليس لأنه ~؛ ومزدلفة عرفة أي — بهمأ يجمع 
(.١٦١ )ا/ همون انمهى شرح 

القارىلعالي المضل والمكر (، ١٩٤)ا/ للمولمي المختار سل الاختيار )٠١( 
)٣سئاب الجليل ومواهب '٢(، )١/■٢٧اّلكي نمر لابن والخونة (، ١٢٩)
•١٢.)

(،٦١١زحالخهىلابهوتي)١;(، ٧٢١مغنيالختاجسليبالتربيني)ا/)٤( 
زادالماد)ا/«،م؛(.(، ٤٦، ٢٦/٢٤مجموعاكاوى)



أحمدالإمام مذهب على تخربجا بالضار المصحوبة الريح قي الجمع حكم ==اإ

يقمرأو يجمع أن له يجوز لا ذلك، نوى أو أيام، أربعة من أكثر بمكة 
أنمحبق ما مقتضى فإن كذلك،؛ الأمر دام وما الحنابلة، أو الشافعية عند 

مباحا.أو حائزأ أيضا ومزدلفة بعرفة الجمع يكون 
اثتاني،اثقول 

~أحمد الإمام عن الثانية الرواية وهي أقفل، وفعله جائز، الجمع أن 
المدمس،عالماء بعفى واختيار هقفت، 

يآزى!بما القول لهدا يستدل أن ويمكن 

اثددلالآوو»

أحدهماأمرين، بين . اممه رمول حير ما " ت قالت، ها، عايثة عن 
كانإثما، كان فان إنما، يكن لم ما أيسرهما احتار إلا الأحر؛ من مر أي

"منه الماس أبعد 

اثدلاثة:وجه 

ماالأمور من الأيسر يختار المبي أن بيثلمج ~، ه ~ عائشة أن 
الأمرعلى تفضيله على د.ل ما، لأمر ه المبي واختيار إثما، يكن لم 

وحولعند مرعا فيها ماذون والرخصة رخمة، الجمع كان ولما الأخر. 
العزيمة؛من أقفل بها الأخل. أن على دل العزيمة، من أير وهي مسها، 
الأمرين.أيسر لكونها 

١(. ١٧)؟/لأبن.فالح المدع (، ٤١٠ )r/ ثلح لابن الفروع )١( 
أسهلهالماح من واختياره للأيام ه مباعدته ^١^ الفضائل، كتاب؛ ملم، أخرجه )٢( 

(.٨٨٦)(، ٢٣٢٧)ريم ...



الحناوا0ةعند الصلأسن بين الجمع حكم الأول! المبحث 
أا===

اعتراض،

يدلند بل تفضيله، على يدل ما، لأمر . الّثي اختيار أن يلمم لا 
.ؤإباحته جوازم على 

اتثائي،اتدثيل 

تؤتىأن بمحب اف *إن افه رمول قال ت قال خهته عباس ابن عن 
عزانمهءتؤتى أن يحب كما رخصه، 

اتحديث،:من اتدلألة وجه 

مسهاوجود عند بالرحمة الإتيان أن الحديث في بثن الني أن 

(.١٥٤)U/( ٦٢٧٨)الحدث: رنم سماتجرانىالأوّهل، فراتضه. أي: )١( 
فيواللمراني ١(، • A/Y)( ٠٨٧٣)•ورنم: ( ٥٨٦٦)رقم: أحمد الإمام أخرجه )٢( 

(٢٦)٢•رنم: الأوّءل والمجم )اا/-أآم(، ( ١١٨٨)•وقم: اي، المعجم 
م:ورن(، ١٤٥/٦()٥٢٩٨)م: ورن(، ٤٨٨/٥()٤٩٢٤)م: ورن(، ٢٧٦/٢)•
رنم:الكبرى، نن الفي واليهقي (، ١٦/٩•٨()٢٨)ورقم: )يم؛ها(، ( ٦٢٧٨)
)م( ٣٨٩)•ورقم: ( ٣٨٨٩)رقم: الإبان فس وفي •٢(، )م• ( ٥٤١٥)

رنم:صحيحه، في جان وابن (، ٢٧٦/٦)١(، • ١ )٢; نمم لأبي والحلمة ٤(، ٣• 
وابنأبيبعش)أ؛ا(ج وسم (، ٤٥١/٦()٢٧٤٢)ورنم: (، ٦٩/٢()٣٥٤)

يمر،وان عود، مان على مونوفأ وروى (، ٣١٨/٥)( ٢٦٤٦٦)رقم: ثيبة، أبي 
(،٢٦٤٦٣)ورنم: ( ٢٦٤٦٢)برنم: كذلك ب أبي ن ممش في باس وان 

صحح.والحدث (، ٣١٨/٥)( ٢٦٤٦٥)ورقم: (، ٢٦٤٦٤)ورقم: 
فيالمنثور كتابه خاتمة في والإركشي (، ٦٩)آ/حبان وان خزيمة٠ ان صححه 
فيالنووي انيدْ أّأحد وجود اكمهيد، في البر عبد ان وأثبته (، ٣٩٦)آ/القواعد 
(١٦٣٢)برقم: ب،، الترغيفي المنذري أسانيده أحد وحنن الأحكام، خلاصة 

(.١٦٢)م الإواند س في والهبممي (، ٢٤٩)



أحمدالإمام مذهب على تخريجا بالغبار الميستوبة الريح في الجمع ححكم 

ؤإلأأقفل، الرحمة أن على قيئ وفتها؛ فى للريمة كحبه اف، يحبه أمر 
رحمة،الجمع كان ولما مرية، الحب منزلة في يالفريضة لتشبيهها يكن لم 
أفضل.الجمع أن على ئد 

اتددلامممم«

بالوصوءالأمر فليس واحد، والعزيمة الرحمة في تعالى اطه أمر "أن 
فيطلبمحله، في القصر من أولى الإتمام ولا محله، في التيمم من أولى 

كدلك"لا،.والعزائم مواضعها، في الرخص فحل 
اثواجح،

وهيأقفل، وفعله حائز، الجمع أن يرى الذي الثاني، القول هو 
المذمت،؛علماء يحص واختيار —، هقفن — أحمد الإمام عن الثانية الرواية 
٠أعلم وافه . ومتانتها أدلتهم لقوة وذلك 

آاا'آآ-ماا'أ(,)أ/ للماوي القدير ذفس 



ذلكعلى أيلتهم مع انمنابلة عند الجمع أساب الثاني؛ الميحث 
أا==

ااث1نؤ:1اْدجث 

الجن1باةعذ الجمج أسبابم 

غلمهاوالمهم والك غلؤ؛ أو؟؛كهم مو 

سنهمنها تقريبا، سببا وثلاثون ثمانية الحنابلة، عند الجمع أمحساب 
وهيالأساب، آخر واجعلها ممهل، الس-اءين بين بالجمع خاصة أميابج 

الازتالترب على 
غيهتقصر الذي فر البه والمراد ،، فر'أ االالأولأ المبب 

،.الملأة١٢

الاغببمنة غاةالمتهى)ا/؛"اآ(، الإواع)ا/"ااراذ شمحض)\/\\\لم )١( 
الهدايةاختمار فى الغاية إدراك (، صفحة)٦٨تيممة بن الدين لفخر الراغب وبغية 

تجريد(، ٢٣)ص: العلي، الدين لدر الفقه في اكهيل (، )٢٣ءست للفْلعي، 
(.)٥٣ص: العلي لعلي الهاية، أحكام تحرير في العناية 

والمل،)؛، ٠٠٤٢= أافرّخا = تثد ٤ يبلغ أن لأبد الصلاة، ته تنمر الدي والفر )٢( 
اكم، ٥٥٠٨= ْترأ  ١٥٥٨٢• =  X٤٢  ٣٧١• = النمر مسافة ككون ا؟مْترأ، • = 

وقتنافي متهور هو ما بخلاف الحنابلة عند القمر فيها يجوز التي المسافة هي وهده 
الحاصر.

٨(.)م امري للوالمتوء_،)أ/لأهآ(ا الإنصاف انغلر: 



أحمدالإمام مذهب على تخريجا بالغبار المصحوبة الربح في الجمع جمكم طشإ؛

اممثيلطىذثك|

الظهرينحر فر، العله عجل ررإذا ه• الض عن ٠، أض أ~ءن 
دبينبينها يجمع حتى المغرب ويدحر بينهما، فيجمج المصر ونت أول إلى 

الشفق*لالشب حض المشاء، 

والصرالظهر اف. رمول )صر قال: - ه - هماس ابن ب"ءن 
ْهلر(.ولا خوف غير فى جميعا، والعناء والمغرب جميعا، 

سفر(لآ،.ولا خوف همر )من رواية: وفي 
تبوك،غزوة في النه. رمول مع )خرجنا قال: ه، معاذ ج-ءن 

جميعا(لوالعشاء والغرب جميعا والخمر الظهر بملي فكان 

.الشص.زاغت ما بعد ارتحل إذا باب الصلاة، تقصر ت كتاب البخاري، أخرجه )١( 
ضالجمع جواز باب! المسافرين، صلاة كناب! لم، وم(، ١٩٥)( ١١١٢)رقم 

(.٢٥١)•V( )٤ رنم المفر في الصلاتين 
(.٢٥١)( ٧٠٥)رنم ابقين، ا)والباب الكتاب بض لم، مأحرجه )٢( 
بنقر-'ا()اهأ(، )ا-رنم: لم وم)اااا()هها(، رقم: المخاري، أخرجه )■٢( 

معاذحيينه من — أيضا — مفصلا الحديث هدا جاء وقل ١لمابقين. والياب الكتاب 
إرالغلهر أخر المس، زيغ قل ارتحل إذا تبوك ززوة في كان ه الني )أن ه: 

العمرعجل الشص، زخ بعد ارتحل ؤإذا جميعا، فيمليها العمر، إر يجمعها أن 
المغربنبل ارتحل إذا وكان ار، ّنم جميعا، والعمر الغلهر وصر الغلهّ، إر 
العشاء،عجل المغرب، بعد ارتحل ؤإذا العشاء، مع يمليها حتى الغرب أحر 

بينالجمع باب: الصلاة، كتاب: داود، أبو أخرجه المغرب(. ع فملأها 
فيجاء U باب: الصلاة، كتاب: واكرمدي، )آ/؛ا(، ( ١٢٢)•رقم: الصلاتين، 

XiTAfy)( ٥٥٣)■رقم الصلاتين، بين الجمع 



ذلكعلى أدلتهم مع انمنابلة عند الجمع أساب الثاني: الميحث 
أا===

tالدلالة وجه 

منالجمع يجور التي لأمحساب ا من مفر الأن على الأحاديث دلت 
منفر الأن على بمفهوس ~دئ ه ~ عباس ابن حدبث أن كما ، أحلها 

.الجمع أسباب 
"اورض"لا/السباكاني:

ذلك،على الدليل 

والعصرالغلهر الله. رسول صلى قال؛ ~، ها ~ هماس ابن أ~ءن 
سرواية وفى سفر. ولا حوف غير في حميعا، والعشاء والمغرب جميعا، 

معلرأى.ولا حوف غير 

الدلالة:وجه 

،،العالمأ أهل باتفاق حائز غير عذر، بغير الصلاتين بين الجمع أن 
بعدعذر ولا لعذر، جمع النبي أل، على دث ، كذللئ، الأمر كان ولما 

ال٠رضل٤،.س أعظم فر والوالمهلر الخوف 
فاثتد Wiالمي مرض نال؛ ه الأشعري مرمى أبي عن ب~ 

.،(( ر ؛الناسي فلمذ بكر أبا رامروا فقال؛ مرصه، 

البهاءبن لعلي العزيز الملك فتح تيمية بن الدين لمجد الفقه في المحرر )١( 
(.٦٥قيامة)لأبن الشغ (، ١١٤)للمرداوي المشع التشح (، ٣٦٤)٦! 

)٨^١(.محس تخريجه سق )٢( 

(.٤٦الأربعة)الة أش أنمة محي الاجماع )٣( 
(.Y،rT)آ/اض أولي م،طالب )٤( 
ترنم بالإمامة، أحق والفضل العلم أهل باب؛ الأذان، كناب؛ المخاري، أحرجه )٥( 



أحمدالإمام مذهب على تخريجا بالغبار المصحوبة الريح في الجمع حكم 
ثإ؛

وحماثدلأتة>

الحرج،أو العذر أو للمننة يجوز اما الصلاتين، بين الجمع أن 
المشقةوجود على دائ المرض، أجل من الجمامة عن . المي وتخلف 

•الجمع يجوز ببه بالذي العير، أو الحرج أو 
الفرمن أشد المرضى بأن هقتن أحمد ج~احج 

مننؤع والاسحاضة للمتعاضة، الجمع جواز ثبت د—أنه 
المرص^•
الرضعالثالث الم_ا 

ذمم،،على اتلنيل 

ة.النجاٌكثرة أ—مشمة 

•المريضل عر ب-القياس 
اانمياس وجه 

فجازوقتها، في صلاة كل أداء لثقة الجمع؛ له جاز إنما المريض أن 
عليهاونى النجاسة، لكثرة عرضة كاث لما الرضع وكيلك الجمع، له 

(.١٢٧)ءس: ( ٦٧٨) =

جمعةترك محح شغل أو لعذر الملأتض بين الجمع وباح ' -ض-■' البهوتي غال، )١( 
الروضالمع)ااا(.وجماءت''

.٦١٢آ/اكاع كث.اف )٢( 
(.٢٣٢الهيى)أ/أولي مطالب )-٣( 
لنجدي١ عثمان حاشية (، ١١٧)ت للجراعي لمطلب ١ غاية (، ٦١٢/)ا لمنتهى ١ شرح )٤( 

(.٥٤)محمدحونير بكر أمي رمخممّر (. ٣١٠٤)ا/المنتهى على 
السابقة.المراجمي نفس )٥( 



ذلكعلى أدلتهم مع ،؛ ij_lعند الجمع اسباب السيث 

الجمع.لها جاز صلاة، لكل الجامحة تطهير 
المتحاصة.على القياس —ج 

*تحاصة الم ■ الرابع السبّب 

اثدتيلع1ىذتك،،

أست.حاصرإكنت نالت! —، كها ~ جحش بنت حمنة حال.يث أ— 
أحتيبيت في فوجدته وأحبره، أمحتفتيه ه الّكا فأتيت كثيرة، حيضة 
كثيرةحيفة أمحتحاض إني اغ، رسول يا I فقالت جحش بنت زينب 

للئ،أنعت قال! والصلاة، الصيام منعتني  Jijفيها؟ تأمرني فما نديدة، 
،فتلجمي قال! ذلك، من أكثر هو نالت،ث الدم، يدم، فإنه ، الكرسضل 

بأمرين!سامرك .! النمح، فقال ئيا، أنج إنما ذلك، من أكثر هو قالت،) 

ا;١( 

ا

هداية(، )٧٨الوجيز ٤(، • )Y/؛■لاوامري اوتوء_،(، ٥٤)آ/الهاوا؛ةللأكلوذانى )١( 
السد)ا/أ-ا<ا(.(، ١٨٨)ءيرو3 بن حانة (، ٢٠٩)الجدي نمنمان الراف 

إالنبي زوج جحش، بنت زينب أحك الأمحدية، رناب بن جحش بنت، حمنة هي )٢( 
.اض رمحول عمة هاشم بن المطالب، عبد ت، بتأميمة وأمها 

(.٨٨٤)ص: ( ٣٢٦)•رقم: ترجمة الابُاب، 
مننلامحث، سنة موجها جق، البي زوج الأسرية رناب بن جحش ينت، زينب هي )٣( 

نمتهااض ذكر التي وأنها حارنة، بن زيل تحن، قبله كانت، أنها حائف ولا الهجرة، 
ترجمةالاستيعاب، زؤ؛غتتؤهاه ؤثلثإ تنا رند دمن رثانا سبحانه! بقوله القرآن نى 

)أ-ا'(.رتم:)هآمم(ص:
(.٢٧٤))/ث( ش؛ المباح، القطن. أي )٤( 

فمني اللجام بوضع تشبيها الدم، تمتع عمابة الو.م خروج موضع اجعلي أي؛  ره(

الداة.

(؟٢٣٥الحديث،)٤;غرب في الهاية 



أحمالالإمام مذهب على ففريجا بالغبار المصحوبة الريح فى التمع حكم  —صإء
هيإنما ت فقال أعلم، فأنن، عليهما قويت فان عنك، أجزأ صنعت، أيهما 

ثماف، علم في أيام، سبعة أو ستة فتحيضي ، الثّي.هلان من ركضة 
وعشرينأربعا نملي واسقأات،لى، طهرُتج قد أنالي، رأيت، فإذا الي، اغت

،يجزئلث، ذلك فإن وصلي، وصومي وأيامها، ليلة وعشرين ثلاثا أو ليلة، 
حيفتهنلميقاُت، يطهرن وكما اء، المتحيض كما فافعلى، وكذللثج 

تغتسلينثم العصر، وتعجلي الفلهر تو-مى أن على نويت فإن وؤلهرهن، 
المغربعذص ثم حبيا، والعصر الظهر ونعلين تطهرين، حين 

لينوتغتذاذعلي،، الصلاتين؛ بتن وتجمعين تغتسلين ثم العناء، وتعجلين 
فقالذللث،، على قويتإ إن وصومي فافعلي، كدللئؤ؛ وتصالين الصبح مع 

إرا؛الأمرين أعجب ررهو اش.ت رسول 

كمااد، والإنالإصرار نه يريد بها، والإصابة وال-بمل الضرب الركض "أصل )١( 
طريقابذلك وجد قد الشيطان أن ت أملم واف ومعناه برحالها، ونميِذ الوابة تركض 

نينمار ذلك أناما حش وصلاتها، طهرها ووقت دينها، أمر في عيها التلمس إلى 
كهواjنيهلان فعل إلى هذا في يان النؤإمحافة رمماته من نالتها رضه كأنه التقدير، 

•اذنثانيه؛ المي وكقول ك ره ذْقر الئنثئ رئآضه سحانه: فوله في 
علي'.لتس إن أي قال، كما أر ننبموا، صلاتي من شينا الشيطان 

للخطا;ي)ا/\<ا/--آ(.المنن معالم 
تنفلفته.أي )٢( 

(.٣٢١))نقى( المصباح 
رنمالمد، في أحمد والإمام (، ١٣٢الأم)١; في المافعي الإمام أحرجه )٣( 

ؤالمحاصة في حاء ما ت باب الطهارة، كتاب; والترمذي (، ٣٨١)٦! ( ^٦٨٥١٢)
بينيجمع نال من باب؛ الهلهارة، مماب: داود، وأبو (، ٢٢١)ا/( ١٢٨)رنم; 

)أا،أ()ا/ا'أا(وءيرُم.رنم: . ..الملأتين 
إسماعيلبن محمد أي — محمدا اك صحيح، حن ين، حد هذا الترماوي: قال 



ذلكعلى أيلتهم مع المابلة عند الخمع أساب ا1ثاذيأ انميحث 
أ|==

الدلالةtوجه 

رافإنت بقوله الجمع في لها أذو تحاصة؛ مأنها علم لما . الض أن 
تطهرين،حين لين تختنم العصر وتعجلي الظهر، ">حرى أن على قويتف 

ثمالعشاء، وتعجلين المغرب توحرين ثم حميعآ، والعصر الظهر وتملين 
.«..فافعلي الصلاتين بين وتجمعض لين تغت

حمنههؤ النبي أرثي لما تحاصة، للمحائزأ الجمع يكن لم فلو 
يجوزلا ما إلى أمته . الثي بدل أن المحال من لأنه فعله؛ إلى ~ ا ه~ 

؛عله.

الجمعجواز تقدم وفد المرض، أنواع من نؤع الامتحاصة ب~أن 
،•للمريضل 

■الول محلسى ■ معن الحا السب 

اتدثيل!

،.المحا٠^١٢عر أ-ذاا 
الجمعجواز تقدم وقئ المرض، أنولع من نؤع الول سلم ب~أن 

للمريض.

دمهيرقا لا الد.ي الجرح ت السادس السبب 

بنأحمد قال وهكذا صحيح، حن حديثج هو فقال! الحديث،؟ هذا عن ~ لبخاري ا ِ
٠صحيح ح.' حديثا هو ت حنبل 

الترمذيجامع 
(.٦١٢/٢)القاع كشاف (، ٢٣٢اض)آ/ أولي ب، م،ئالالمدع)أ/خا؛(، )١( 
(.١٧٤والإقاع))/(، ٢٣٢الهى)٢; أولي مءلاو_، )٢( 
(.٢٣٢الهى)٢; أولي ُءلاو، (، ٦١٢/١الإرادات،)متهى شرح )٣( 



أحمدالإمام مذهب على تخريجا بالضار الْصحوباة الريح ش الجمع حلكم 

اوودأل<

المستحاصةلا/على أ-قامآ 
جوازتقدم وقد المرض، أنواع من نؤع يرقأ، لا الذي المح ب~أن 

لأمرفى.الجمع 
تباطؤهأو نيايته أو المرض حدوث حاض السابع! السب 

متأثم،

بينهماجمع ثم تعشى، ثم الغروب، يعد ~ ئه ~ أحمد الإمام احتجم 
لحقهالأكل، وئرف بالصلاة، اشتغل إن حاف لأنه إحداهما؛ وقت في 

فمرضلالأكل، وترك الحجامة لوحول صعما؛ 
اثدثيل،

ولاخوف مر من جمع . المي )أن ه؛ ماس ابن أ-حديث 
سفر(ص.ولا حوف غير من ) رواية وقي مطر(• 

والمفر،والخوف المهلر بما الجمع أن على يدل الحديمثا، ظاهر 

السابق.المر-؟ع نفس )١( 
١)r/ الفروع )٢(  حول- هنئ - مفلح ابن قال (، ٢٣٢)٢; النهى أولي مطالب (، ٠٥

Iأحوهما وجهين يحتمل • الخلاف في قال الملأتنت بين أحمد الإمام جمع ّبب 
الحجامةلأحل يمرض؛ العناء أحر إن حاف أنه! ويحتمل فرأ، ا مكان أنه 

.الامة٠

الفروع)م/ه.ا(.
.)٨٧( ص تخريجه تقدم )٣( 



ذلكعلى أيلتهم مع المائلة عند الجمع أساب التاني| الميحث 
أا====

كماالجمع، أسباب من الخوف كان ولما ه، النبي عهد في مألوفا كان 
يجمع.أن المرض حدوث من للخائفا جاز الحديث، عليه ئد 

،•أ المريض معنى في المرض حدوث من الخاثفح ب-لأن 
0ريضلأا،.تاك أو المرض نياده من الخاف ولأن —ج 

صلاة.لكل تراب أو بماء، الهلهارة عن العاجز الثامن• السبب 

اتاJثيلعدىذثلث،،

•افرأى والمالمريض مض في أ-لأنه 
،.والمطمورل كالأعمى ، الوقت، معرفة عن العاجز ٠■ التاسع ث، بال

.( ٥٨٦)ا/ ابق المر-عالننس )١( 
ضررالأ ت ويقوله ، ^ آلبJةؤ إز يأ؛يةؤ ثلموأ ررلأ ت تعالى بقوله ل، ند يأن ويمكن )٢، 

(.T\r)\/أحمد ام (، ٢٣٤١)رقم: ماجه بن أحرجه ضرار• ولا 
والميضلفافر أبيح الجمع "لأن ظء - البهوتي فال ( ١١٨رآ/المبدع )٣( 

(.٦١٢آ/ر القناع كثان، معناهما" في صلاة لكل الملهارْ عن والعاجز للمشقة، 
لكلتراب أو بماء، الطهارة عن العاجز بأن المذمح، تعليل من المراد أن ؤيحتمل 

الصلاتينبين الجمع له جاز إنما المسافر أن والمسافر؛ المريفر معنى في صلاة 

المثمن.مغلة الأولي: 
الجمع،له جاز ولذلك إ إليه الحاجة ع وحوله أو انءا وجود عدم مظنة الثانية: 

استعمالعلى القدرة عدم مظنة الثانية: العلة في نقول أننا إلا كدللن،، والمريخر 
احتنمال،مجرد هذا سقى لكن منه، الضرر وجود ع استعماله على القا-رة أو الماء، 
إونظر؟ فكر إعمال مزيد إلى يحتاج 

(.٦١٣-٦١١)/الختهى نرح )ا/مخا(، الإقناع )٤( 
الكثاف،>أ/همه(.(، ٦١٣-٦١١المتهى)شرح )٥( 



أحمدالإمام مدهب على تخربجا بالغبار المصحوبة الربح قي الجمع حْكم ءأ

مثاله،

يعرفولا أذانه، مع يمجل بيته من بالقرب يوجد لا أعمى، رجل 
أوالعثاءين أو الظهرين صلاة إحدى يعرف أنه أو انمالوات، أوقات 

أوالفلهرين بين يجمع أن له يجوز نقول الحالة هدْ مثل ففي كليهما، 
يعرفولم بينه، عليه انهدم إذا للمهلمور، ية بالنوكيلك، العشاءين، 

العشاءينأو لالذلهرين، الصلاتين إحدى وقت، لحول يت1مى فإنه الوقت،؛ 
سهما.يجمع ثم 

الدليل،

قفال!. الّمح، جمع ب عن مثل عندما ، .،< عباس ابن حدين، أ~ 
.، أمنه٠١ يمج ألا ءأراد 

الدلالة،وجه 

وقتها،في فريضة كل بصلاة الملأة يحول وقت، يعرف، لا من أمر أن 
.الحديث، ظاهر بدلالة ه محمد أمة عن مرفؤع والحرج عليه، تحرج فيه 

ن،وءثر؛ا َةثبث، تا ثها ومعها إلأ ثمنا أس يكك لإلأ I تعالى قوله ب— 
كماإن—را عثتنآ قنمل ولا رثنا آحكاظ أو نبهنآ إj، ي ^؛؛١ آكسس 
.٢٢١؛؛^تا ئنائن لا نا قنتا ثي تتا متأ ين وث هد كثقهء 

عذر.وهدا لعير، يجوز الجمع ج—أن 
لجميعالوقت، لحول معرفة عدم مع الملأتين بين الجمع في د—أن 

)٨٧(.ءس تخريجه مبق ]١( 

.٢٨٦الأية; من القرة، سورة ]٢( 



ذلكعلى أدلتهم مع الحنابلة عند الجمع أساب التانى: الميحث 
أي===

العبادة،وقت بإصابة القهير أو العبادة، ونت، باصابة ظن غلبة الصلوات، 
.أحدهما أو والعشاءين الفلهرين صلاة إحدى يعرف كان إذا 

كالمءحبوسلالصلاة من مغ الذي العاشرت ث، ثال
<ات4سأثة صؤرة 

منؤيمنعه المغرب،، صلاة وقت الظالمة أحد عند زيد يحبس أن 
يجوزالحالة هذه ففي العناء، صلاة بعد إلا بإحراحه مح يولم الصلاة، 

العشاء.ْع المغرب، صلاة جمع ينوي أن لزيد 
اتدثيل،

."د" الدليل اوا؛قة الأدلة نفس 
إليهمحتاج وهو طعام بحفرة كان من عثرت الحادي السبب، 

ساليا

ما،لعذر الجماعة مع الظهر يصن ولم الشاق، عمله من عثمان أتى 
موصوعوالغداء إلا وصوءه محل من يخرج ولم الظهر، ليصلي فتوضأ 
قبلصلى لو بأنه وأحس للأكل، ه نففتانتج حدآ، حايعا وكان أمامه، 

صلاته،في الخشؤع يستطع ولن حدأ، مشغولا مسكون باله فإن الغداء، 
يأكلأن له يجوز الحالة هذه مثل فمي دقائق، عشر إلا العصر على يبق ولم 

الثلهر.وقن، حروج قبل انتهى إذا إلا الصلاتين، بين ؤيجمع يشح، حتى 

.نحوهما أو بثر أو حفرة خي كان مواء الأرنحى، تحت يكون الذي هو ت المطمور )١( 
(.١٩٦)طمر()المباح -امل 

ا-د'ا(.الروص)ب>)٢( 



أحمالالإمام مذهب على تخريجا بالغبار المصحوبة الريح في الجمع حكم  حيإء
اتلنيل!

أمتهيحرج ألا أراد قوله في السابق، عباس ابن أ~حالميث 
العشاء،يدم #اذا ث وال،.، اممه رسول أن ت مالك بن أنس عن ب— 

٠عنانكم عن تعجلوا ولا المغرب، صلاة تصلوا أن نل به فابدؤوا 

الدلالة،وجه 

لأنهوذللث، الصلاة؛ قبل به يبدأ أن العشاء، حضر إذا أمر . الحم، أن 
الجماىصلاة عنه نهلت، ف، وحنوما الصلاة إكمال من المصلي يمنع 
الجمعفإن للعذر، عنه الجماعة محقومحل جاز كما ت يقال وحينئذ العذر، لهذا 

للعير.يجوز إنما الجمع لأن أيضا؛ له يجوز 
بكرأبي بن محمد بن القاسم أحيها ابن مع ~ ها ~ عاسة ح—نمة 

نام،بها أتي قد ~ نهأ — عائنة مائدة رأى لما إنه بث ^٥٠، ٤١الصديق 
ناك:أصلي، إني نال: احلي، قاك: أصالي، ىل: أبن؟ قالت،: 
طعام،بحفرة صلاة لا يقول: الله. رسول ّمعتج إني غدر، اجلس 

،.الأحثثان١٣يدافعههو ولا 

)٨٧(.ص تخريجه سق )١( 

لم،وم( ٦٧٢)رقم: الطعام^ حضر إذا باب: الأذان، تماب: البخاري، )٢( 
(.٥٥٧)ت رنم الطعام، بمحضره الصلاة كراهة باب: المساجد، كتاب: 

(.٥٦٠)رقم الطعام بمحضره الصلاة كراهة باب: المساجد، كتاب: مسالم، أحرجه )٣( 
تفاترة 

الطعام،بحضرة الصلاة كراهة الأحاديث هد0 "في ققنمن - النووي الإمام نال 
معوكراهتها الخنؤع، كمال ولهاب به، القلب اشتغال من فيه ن أكله، يريد الذي 

يشغلمما معناْ، في كان ما بهذا ويلحق والغايهل، البول : وهماالأخبثين، مدافعة 



ذلأثعلى أدلتهم مع الصابلة عند الجمع أسباب التاذي1 المبحث 

اJنملأأةاوجه 

قبله.الذي الدليل في سق 

الخنؤعكمال ؤيذهب القلب، ينغل الطعام بحضرة الأكل عدم د~أن 
الصلاةمقصود هو الذي 

.الخثؤع كمال ويدهب أفل_اا ا ~
فإذامعة، الولت وفي كذلك صلى إذا وغيرهم أصحاينا جمهور عند الكراهة وهدم 

علىمحافظة حاله، على صلى الصالة؛ وقت حرج تطهر أو أكل لو بحثث صاق، 
وجهاا أصحابنا من سعد أبو وحكى تأحيرها، يجور ولا الوقت، حرمة 

لأنالوقت؛ حرج ؤإن ويتوضأ ياكل بل بحاله، يصلى لا ت أنه أصحابنا لبعض 
لأنالوقت؛ حرج ؤإن ويتوصا ياكل بل بحاله، يملى فلا الخشؤع الصلاة مقصود 
٠•يقونه. فلا الخثؤع المائة مفصود  منه"ينمخ حش يعجذن "ولا ت نال ثم ٠ 

يعضناوله ما وأما الصواب، هو وهذا W له بكما الأكل مون حته حا تأكل أنه "هملى دليل 
الحديثوهذا بصحيح، فلبس الجؤع، شدة بها يكر لقما يأكل أنه على أصحابتا 

•إبطاله''في صرح 
تالحديث، محبب 

لامتالقاسم عمه ~ تهأ ~ عاتنة أن وهو الحديث،، صدر فى مبين الحديث، محبب 
كماتحدث لا مالك ونالت: اعلأم، في لحنه كثرة على محمد بن القاسم أجها ان 

ندإني أما ~ الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد بن محمد أمح، ~ هذا أحي اس يتحدث 
القاسمفغضب، محال: أمالئ،، أدبتك وآنتح أمه، أدبته هذا أتيت،؟ أبمن من علمتح 
نام.بها أئ قد — خؤبما — عاتنة مائدة رأى فلما ~ سحعل أي ~ عليها وأصب 
لأنهذللئح؛ له فالمح ؤإنما غادر، يا أي غدراء، ءاحلى ه، - قولها ومعنى 

فكانومؤدبه، له وناصحه منه، وأكبر وعمته، المؤمنين، أم لأنها باحترامها؛ مأمور 
(.٤٧،  ٤٦)ء/ ملم على ١لووي ١لإمام شرح عليها. يغفب ولا يحتملها، أن حقه 

)ه/آ'ة(.ملم على التروي ثرح القناع كشاف )١( 



أحمدالإمام مذهب على تخريجا بالغبار المم|عتومة الريح ش الجمع حكم 

الأحشنأحد يداغ من عثرت الثاني السب 
الهسألة،صؤرة 

علىيبق ولم يتوصأ، ثم حاجته، ليقضي المياه، دورة نيد يدخل أن 
منينتهي لن نيدأ لكي ساعة، رع أو ساعة نلث، إلا العشاء وقت يحول، 
فييتنئر لأنه نظرأ رباده-ا؛ أو الساعة ثالث، انتهاء بعد إلا حاجته، قضاء 
فإنهالصلاة، ليؤدي حاجته قظع ولو مشقة، يجد أو حاجته، حروج أثناء 

ففيأحدهما، أو الأحبثين، مدافعة سب، الصلاة، عن مشغولا سيكون 
تأحيرآ.العشاء ْع المغرب جمع ينوى أن لزيد يجوز الحالة هده 

•الادثة 

وهوعشر، الحائي السب،! في د، ج، أ، وهي• السابقة الأدلة نفس 
•إله محتاج وهو طعام بحضرة كان من 

لحفنلهاستوجر مال، أو ماله صياع حائف، عشر! الثالث، بك، ال

عليهاوانتحفهل لغيره، كانن، أو غيره، لها حافظ لا أنعام له من 
فيه.صررأ أو ماله، فوات حائفذ عثرت الراح السبب، 

متاندا

علىودث دابة، أو او عبعاليه ثرد أو مال،، من كيس له صاع من 

)ما/خخه-آمه(.الكشاف )١( 

-ار-ل(.ل'الروض)م')آ(

'آ/ا<ا>ه.الكشاف )٣( 



ذلكعلى أدلتهم مع المابلة عنف الجمع أساب الثاني1 المبحث 
أبمد

صررأصابه أو ماله عليه فات لأحده يدهب لم ؤإن مكانه، 
منيكن ولم رفيقه أو قريبه موت حائف عثرت الخامس ب_، ال

. ()٢
يمرصه

«ثامم<

نقيحا ، المتعهى إلى رفيقه او ، قريبه فيحمله بحاليث، المرء يمابا أن 
.الجمع لهما يجوز فحينئد الحالة، هذه في وهما ، المغرنم، وقت، حروج 

منأو صرر، من حريمه أو ه، نفعلى حائم، عشرا السادس السسب، 
للص أو سع أو ظلما، يأحده سلطان حبس 

يحولبعد ذللث، وكان ظالما، له المسلطان حبس من سليمان يخشى أن 
تاحيرأالجمع ينوى أن له يجوز فحينئذ الهروب،؛ يريد وهو الغلهر، وقتا 

محئهرب•

معهولاشيء غريم ملازمة ، حائفت عشر الساع الهب، 

4ث1ته<

وأنهمكان، كل في عنه يسحن، أسلفه الذي حالدأ أن عمير يخبر أن 
يخرجأن عمير فقرر ساعة، يثلث، العشاء قبيل ذللثؤ وكان ملازمته، عازم 

لعذرالمغرب، يصل لم وهو — المغرب، وقت، س بقي ما تستغرق قرية إلى 

آ/ا<اره.الكثاف )١( 

)ا/ا-\/0-ا'ااهءالمتهى شرح )٢( 
_.Ul؛ ١^١٣)■؛(ص 

السائقة.المراحع نفس )٤( 



احمدالإمام مذهب على تخريجا بالغبار المح،حوبة البمعشّحضاحيإ. 

•الجمع ينوي أن لعمير يجوز حتنتد ؛ ما 
ماحفر بريقة فوات حوف عثرت الثامن السبب 

«1امما

العصرصلاة قبيل مباح، لأمر فر العلى رفقاته بعض مع حالي اتفق 
إلاينتبه ولم القيلولة، قام الفر، فبل ير-اح أن أحب حاليا أن إلا قليل، 

الرفقة،تفوته أن وحشي بعد، الفلهر يمل لم وهو فليل، بونن، العصر فبل 
تاحيرأ.الجمع ينوي أن له يجوز الحالة هذه مثل ففي 

.^٧١٢٢الأسباب على الدليل 
،•ل فهته هماس ابن حديث ~ أ 

٠اتللاثمات وجه 

معروفاكان الخوف، أجل من الجمع أن على يدل( الحديث، خناهر أن 
ولمالخوف، أنواع لجميع شامل يثإ والحد .، النك، عهد في ومألوفا 

الجمعحاز ؤإذا الخمس، الضروريات من والقس المال حققن أن ب— 
•أول5، باب من، أجلها من يجوز فلأف دونها؛ لما 

عيرهو الذي الثياب بلل مشقة من أكثر بدللتح، اللاحقة المشقة أن ج~ 
بالاماذل؛،.

الكثاف)بآ/ااا--'آاأ-(.)ا(

عشمسوالسابع عشر ادءس والعشر والخامس عشر والرابع عشر الثالث السبب )٢( 
عثر•والثامن 

)٨٧(.ص تخريجه تقدم )٣( 
الكثاف)'آ/هحه(.)أ(



ذلكعلى أدلتهم مع الخنابلة عند الجمع أساب التاني! المممث 

'هه بقول شرعا منتف والضرر لم، المعلى صررأ ذلك في أن د~ 
صرادلأى•دلا ضرد »لأ 

عليهولد الثميع، أدلة نثرئه كما لعير، يجوز إط الجمع أن ~ م 
عير.وهدا العلم، أهل اتفاق 

أوالونت، فى ال^«لأة فومحك يه يخاف نعامي عليه عسر• التامع الجب 
.عالإ.ام"<.
مثاته{

بالليلعمله يواصل أن مثوله فآمره عمله، ش لإمحاق مرابهلة صارت 
منالتع،ج، وشدة الإرهاق أصابه وتد الفلهر، ونتا إلا ينته ولم النهار، مع 
الحصر،صلاة تفوته أن العصر مع الفلهر يجمع لم إن وحشي النوم، تلة 

•يج»ع أن له يجوز الحالة هن>ْ مثل ففي 
امم،دل>

^٣،•صاص ابن حديث أ- 

جهمحن•'س الدلالة وجه 

منأمرنا ؤإذا والمشقة، الحرج رفع على ئد الحديث أن ت ولى ألا 
ذلكفي كان عليه، ذلك مشمة «ع الثانية للصلاة بالجلوس النعاس يغالبه 
مرفوع•والمج عيه حرج 

حاشوهدا الخوف، أجل من الجمع جواز على الحديث ئد ت الثانية 

(.r\T)\/( ٢٨٦٧رنم)وغيرة، احمد أحرجه )١( 
(.iY/r)الفروع )٢( 
)AV(.ص تخريجه تقدم )•؟(



احمدالإمام مدهب على تخريجا بالقار المصحوبة الربح ش الجمع حكم ِِحدِإ 

الجبمع.له فيجوز وقتها، في الصلاة أداء فوات على 
نعس٠^١ . اش رسول قال قالت! ~، ها ~ عائشة عن ب~ 
صلىإذا أحدكم فان النوم، عنه بذهب حتى يليريى يصلي، وهو أحدكم 

.، ر ه،؛ نفس_إ يستغفر يذهب لتله يتعس وهو 
ماإلا يجد لم أو سترة، يجد ولم عريانا، كان إذا العشرون؛ السبب 

ءراةلجماعة غير فى ونحوه فقط، عورته يستر 

4ثامم،

مايجل أو الصلاة، أجل من عورته يستر ما يجد لا فقير، ان إنعيي 
أنالحالة هذه مثل في للث، يجوز ت له فيقال فمط، المغلظة العورة يستر 

الادثة،

يحرجألا )أراد ت قال حسث، المتقدم، خهض عباس ابن حديثا ~ أ 
أمته(.

وج4

وهومرات خص اليوم في ربه يدي بين انمد وقوف إيجاب في أنه 
اللهيدي بين الوقوف، يستشعر كان إذا لاسيما العبل.، على تحريج عريان 

تحالمح،•

سترما إلا يجد لا من أو العريان، عن سقطت الجماعة صلاة أن ب~ 

؛رقم النعاس، عند الصلاة في حاء ما ياب؛ المائة، ت كتاب" الترمذي، أحرجه )١( 
صحيح.حس حديث عاثثة الترمذىت قالأ)'آ/آُخا(، ( ٣٥٥)

(.٥٨٩ه-٨٦/١المتهى)شرح (، ١٧٧-١١٧٦/١لإقاع))٢( 



ذلكعلى أدلتهم مع المابلة عند الجمع أسباب الثاني: المبحث 
أا==

عريانأ؛الناس بين بالصف بالونوف وحجاله تحرجه أحل من فقط، عورته 
ذلك،س_ا عنه الجماعق سقوط حاز فإذا )جهته، عباس ابن حدين، لدلالة 

مناش يدي بين الوقوف من لتحرحه الصلاتين؛ بين له الجمع فجواز 
أور.باب ص مرات، حمس اليوم في الوقوف 
الجمعفجواز التراب، أو الماء لعالم الصلاة جواز تقدم أنه ج~ 

أولى.باب من فقهل عورته يستر ما إلا يجد لم من أو للعريان، ية بالن
الإمامطويل والمثرون الحائي ب_، ال

•ثالم.

مجدإلا الجماعة معه يدرك جد ممنه بالقرب يوحد لا محمد 

العشاءيملي أن فاعتاد العناء، صلاة في حدأ يطيل الإمام وهذا واحد، 
فأرادواأحرى، بلدة من أصدقائه بعض زاره الأيام من يوم وفي الت، في 
يجوزهل وئالت محمد، سأل فعندها والعناء، المغرب بين يجمعوا أن 
جهةمن الحي إمام إ٠لالة وبسب، جهة، من الجماعة لأدرك أجمع أن لي 

يجوز.نعم له؛ فيقال أحرى؟ 
اتدثيلأ

ليوميرجع نم ه، المي مع بملي كان د■' فهته معاذ حدينا أِ 
-فصلى القوم من رجل فاعتزل القرة، فقرأ قومه، يوم مره حاء ثم محومه، 

فأتىنافقت،، ما ت فقال فلأن، يا نافقت، —ت له أي فقيل— —، وحده أي 
اش،رسول يا فيومنا يرجع نم معك يصلي معاذأ إن فقال; و. اف رسول 

؛(.ا-\ا•اورع)ِ\-الروض الإق،اع)؛/هماا(، )١( 



أحمدالإمام مذهب على تخربجا بالقار المصحوبة الربح في الجمع حكم  ==ا;
ؤرةبفقرأ يومنا جاء ؤإنه بأيدينا، ونعمل نواصح أصحاب نحن ؤإنما 

كداا<رم.اقرأ يكدا اقرأ أنت؟ أفتان أك، أفتاذرى ساذ را فقال: القرة، 

وجه

لتركالمسحة الأعذار من الإمام تطويل أن الحديث ظاهر ئد 
معاذْع الجماعق منارقته الرجل على ه النك، إنكار عدم بدلالة الجماعة، 

الجمع؛يجوز ذلك، أجل من الجماعة ترك جاز ؤإذا —، جهغ ن~ 
أيضا.لعذر يكون إنما الجمع لأن 

عنهالعفو يرجو مود عليه من والعثروزت اكانى السسج، 

عثر.الثامن إلى عثر اكالث، س_، العلى الأدلة نقص ت الدليل 
الأعذار،يعص الصلاة في عليه طرأ إذا والعشرونI الثالث، السمخ 

حقيقةيتمها أن يمكنه ولم 
متاثه،

الصلاة،في وهو يعمره وصار يهلنه، في شديد ألم حالدأ أصاب 
فيذلاك، وكان المياه، دورة إلى مباشرة وذهب، منها، يخرج أن فاصطر 

المياه،دورة من يخرج أن يمتطع لا أنه ظنه على ءغلم_ا المغرب، صلاة 
الجمع.ينوى أن له يجوز فحينثد المغرب؛ ومت، حروج يعد إلا 

•علمها يض إل أي را(
•عنه محمرفهم دتنهم عن الماس يض الذي م الفتاذت  ٢٢)

(.٣٥١رنمإ)*هم؛()ا/ الصلاة تخفيف باب؛ الصلاة ممناب؛ أبوداوود، أحرحه )٣( 
ا-اِ«ا(.الروض)ي>الإذاع)ا/0'اا(، )٤( 
ا-اا'ا(.الروض)'ا')ا/ه'\ا(، الإقناع )٥( 



ذلكعلى أدلتهم مع الحنابلة عند الخمع أسباب التاني> انمبيث 

المتهدمة.الأعذار قي سق الدليل! 
المشقةأو الجمع ترك في تحرج حوف والعشرون; الرابع السبب 
الوقتفي الملأة فوت خوف والعشرون الخامس السبب 

أدلةنفس هو والعشرين، والخاص والعشرين، الرابع للسبب الدليل: 
عشر.الثالث، بك، ال

تطعبلم جمع، غير من محلى لو من والعشرون: السائس السبب 
فيهالصلاة تجوز لا مكان في أو ،،  ١١٢١٠^في إلا الثانية الصلاة 

اىوو؛لا

خهم.عباس ابن حديث، ~ أ 
وهدالحدر، مشرؤع والجمع عنها، منهي الحمام في الصلاة أن ب— 
عذررى.

)ا/ا-اره-أ،اره(.المتهى شروح )٢( 
(.١١١)م الفروع )■٢( 
المكان في إلا الثانية الصلاة يستطع لم جمع، غير س صلى لو من وكذلك قلنؤ: )٤( 

لغيرأو يكرم، أو قلبه، لاشتغال نفلرأ فيه؛ الصلاة ضب، أو فيه، الصلاة ستطيع 
القاربح؛ءندْ بوجد ولا عياله، أو ه لفالصيد من يمتان، الذي كالصياد ، ذللث، 

صلاةقبل ملث،، الليجتمع ~ الماء دفء أثناء ~ كتفيه توى مإلى البحر فيدخل 
الخروجيستطع لا ثم ويعدلها، ويصلحها شباكه، فلقي، نحوها، أو اعة بالعهر 

ذللث،ومشقة بالصيد لاشتغاله مكانه؛ في الصلاة تطع يلا وكدللئ، الغروب،، بعد إلا 
الجمع،أباب، س أن سمق وقل. الفلهرين. بين يجمع أن له يجوز هذا فمثل ط عليه 

لمجمع، غر س صلى لو من : - أيضا - ذللث، ومثل ٠ يحتاجها لمعيثة كان إذا 
غترص أو واجباتها، أو شرومحلها، أو أركانها، بعض فقل مع إلا الثانية صلاة يستطع 

وخثؤع.طمأنينة 
١(. ١١ ZDمفلح لابن الفروع )٥( 



احمدالإمام مذهب على تخريجآ يالغبار المصحوبة الريح ش الجمع حطكم ==اإ

ئلجما ا تحصيل والعشرون؛ لساع ا السّب 

منال!

الإمام.تطويل ت والعشرين الحائي الب انظر 

أمته(.يحرج ألا )أراد I وقوله خهنع، عباس ابن حالإ.ث أ~ 
.الجماعي لحصيل وطالب لعذر، يجوز إنما الجمع أن ب— 

،.اJعالي١٢أبي عد عذر الزلزلة والعشرون: الثامن السبب 
اىوتيل>

أحلمن الجمع أدلة تفوت وند الخوف، أنواع من نؤع لأنها 
١الخوف 

تجبمن على أي - عليه تجلى عروس ت والعشرون التاسع السبب 
.جذ٦٢٢ابن عد عذر -، الجماعخ صلاة عليه 

مثاله،

لزوجهامهل المغرب، ونتإ زوجها على عرسها للة المرأْ ظهرت لو 
الغرببين يجمع أن معها، والكلام وملاعبتها لها بالظر فكره انشغل لو 

الفلهربين يجمع أن الظهر وقت عاليه ظهرُت، لو وكذلاJثا تأحيرأ، والعشاء 
تأحيرآ؟والعصر 

نعم.: 'هعميل ابن فتقول 

اا(.الهموع)مآ/')ا(
٢(.• ٤ )T/ الض أولي ومطالب س )٣ مفلح لأبن الفروع )٢( 
)أ/-ا\آ(.الإنصاف آا(، أوليالهيى)آ/؛*مطاف )٣( 



أسئلذلكعلى أدلتهم مع انمنابلة عند الجمع أساب التاني! الميحث 
آخر،مثاو 

—الزينة مواد وسائر الحناء، بوصع ، لتزينها العروس أجلت، إذا 
الرابعةالسامة أي الماء، ونت ~ عرسها ليلة زوجها على لإدخالها 
ولنالعناء، نمو إلا تزيينها من النحنيه تنتهي ولن عصرأ، والنصف 

يثبتحتى تقريبا، ونمق، ساعة بعد إلا الحناء، غل العروس تستطيع 
تجمع؟ان الحالة هده في لها يجوز فهل ، يدها في الحناء 

•يجوز نعم &>،؛•-: - عقل ابن رأى على بناء فشال 

مندون عله، تجلى عروس له من عر - ه - عقل ابن ص إنما ت نل فإن تب؛  ٢١'
علها؟يتجر ءروس لها 

سامرؤإنما ه، نفامر يلن عليه تجر عروس له من أن أدلا؛ • الجراب فتل 
الرحلهذا سيترك فهل الإمكانات، بكل واستعدت له تهيأت التي العروس المرأة 
عرحالي وهو وتدبر، حشؤع في تملي نم للوضوء، لتذهب ءرّبم، ليلة زوجته 

أيضاهو يقوم أن كذلك الأمر كان إذا له الأور بل أحرى؟ ويضع رجلا يرفع حاله 
جلوسه.ر ف\ثوأ لا إذ ؤيمر؛ 

وتشوفابالرحل تعلقا أشد الحالة، هذه في العروس المرأة هذه تكون ند ت ثانيا 
فيهكثرت الذي هذا وقتا ر لأسما - وحمالها، حسنها ؤإفلهار وملاطنته لمكالمته 

الاسعدادكيفية عر والفتيات الفتيان حلالها من يثليع فنوات هناك وأصحت الفتن، 
.— الليلة لهذه 

والأسرعالأضعف الجانب هي بات والنامحالحالات هذه مثل ر المرأة أن ت ثالثا 
بالجمع.أور فهي ميلأنا، 
سببالصلوات؛ بين الجمع في والمرأة، الرحل بض التفريق عدم الأصل رابعا؛ 

الصلاة.بغير الفاكر انشغال يب مما غيره، أو الهلعام، حضور أو الحرج، حصول 



أحمدالإمام مذهب على تخريجا بالغبار المصحوبة الريح قي الجمع حهكم ِح^دإ 

اتدثيل،

بقوله:العلة بيان في أجاب حث المتقدم، هر عباس ابن حديث ١— 
.أمته((يحرج ألا ارأراد 

كلأإن حيث طعامء؛ بحضرة صلاة »لأ يوله على ا قيام٢- 
إليه.النفس نوقان مع الصلاة بغير الفكر انشغال فيه منهما، 

فتنةحصول الثلأُون: المن، 

والمال.القس على الخوف أسباب انظر 
عندالمزعج كالحر الخشّوع، أذم، ما كل والثلاثون؛ الحادي المسبح 

،•المعالي،ل أى 
اكتيل>

البرد.على أ-ن؛اما 
الأحبثض.مدافعة على ب—قياما 

واتثلأثون<اتثاني السب، 

فاتت،الصلاة أحل من قهلع لو المسالمين، أمور من مهم لأمر كان إذا 
تيميةين الدين نقى ، ٣٠٥٠٧١مجته-د عنائه ممالحته، 

{.٦٢ jr)ُفلح لأبن الفروع انقلر: رواية. ض )١( 
)م٣٦(.الفروع )٢( 
)أ:آ/ماما(.الفتاوى سرع )٣( 

فيداحل أته إلا صراحة، الما-مح عالما، عف ينمر لم ؤإن السب، ا ومحن نلت،: 
فكم،صرر؛ يلحمه كان إذا الونيا معاش أحل من الجمع أجازوا إنهم بل تعليلاتهم، 

•أور فهرّ عامة؟ المسلمين أمر يهم بما 



ذلكعلى أدلتهم مع الماطة عند الجمع أساب المبحث 
أبمف

اثدثيل،

حتىالعصر، بعد يوما عباس ابن خطبنا  I،Jljنقيق، بن اف عيد عن 

الصلاة.الصلاة، يمولون! الناس وجعل النجوم، وبدت الشص غربت، 

فقالالصلاة، الصلاة، ينثني• ولا يفتر، لا تمتم بني من رجل فجاء ءالت 
جمع. افُ رمول رأيت قال ثم لك أم لا بالسنة؟ أتعلمني عباس! ابن 
والعشاءلوالمغرب والعمر الفلهر بين 

وحهاىولأىتأ

وقدمطر، ولا مفر في يكن لم هماص ابن )فهذا الإسلام: شيخ قال 
مهلر،في يكن لم رواْ الذي الجمع أن لعلم فعله، ما على رواه بما استدق 
فتمايخعلمهم لمين المأمور من مهم أمر في عباس ابن كان ولكن 

ذلالث،فكان مصلحته، فاتت ونزل قهلعه إن أنه ورأى معرفته، إلى يحتاجون 
الجمع(فيها يجوز الي الحاجات من عنده 

العشاءين.بين بالجمع خاصة الأسباب قية با 
مشمة.معه وتوجد الثياب يبل مهلر إ والثلاثون الثالث السبّب، 

اتدثيل،

خوفغير من جمع . الّبي، أن المتقدم ه هماس ابن حا*ث أ~ 
ممرأم.ولا خوف، غير من رواية وفي مطر، ولا 

الحضر،في الملأبض بين الجمع باب؛ المسافرين، صلاة كاب؛ لم، مأحرجه )١( 
مكرر.•٧( رقم)ه 

(.UU/n)الفتاوى مجموع )٢( 
.( )٨٧صر تخريجه تقدم )٣( 



أحمدالإمام مذهب على بالغبارتخريجا انمصحوبة الريح قي الجمع حكم إ ؛لإاِ

وجه

النبيعهد في ومعروفا مألوفا أمرأ كال المطر، أجل من الجمع أن 
ه.

جمعإذا كان ه؛ عمر بن اف عبد أل نافع، عن مالك عن ب- 
معهمجمع المطر، في والعناء المغرب، بض الأمراء 

والطرعذر، أو مشقة لوحول يجوز الصلاتين بين الجمع أن ج— 
والعذر.المشمة به تحصل 

أنأشهد فك إذا ت مطير يوم في لمؤذنه هال، خهغ ماس اض أن د~ 
بيوتكم،في صلوا نل• الصلاة، على حي تقل• فلا اف، رسول محمدأ 

ؤإنيعزمه الجمعة إن مني. حير هو من فعاله قال; استنكروا، الناس فكأن 
•واليحفي الملين في فتمشون أحرجكم، أن كرهت، 

إسقاطفي ب المهلر أن نجهته عباس ابن حديث، ئد الدلالة; وجه 
الأمركان ؤإذا المشقة، علة هو الأى الجمعة، لصلاة الحضور وحوبج 

الحضرفي الملأتين بين الجمع باب؛ الصلاة، كتاب! الموطأ، في مالك أحرجه ؛١( 
الصلاة،غي المصغج غي الرزاق •محبي وأحرجه )\إ\\٤(، ( ٣٢٩)رنم؛ فر، وال

فيشيب أبي وابن )آ/آهه(، ( ٤٤٣٨)رنم؛ الحفر، في الصلاة جمع باب؛ 
اركانقال؛ نافع، ونمه))ين المطيرة،  aI—IlJiفي الصلاتين بين الجمع في الصلاة، 

المغرببين جمع مهليرة ليلة ت، كانإذا مروان وكان مروان، مع يصلي عمر ابن 
إنادْوالأثر (. ٤٤)•مامآ-()آ/ رنم؛ _(( يمليهما عمر ابن وكان والعناء، 

صحيح.

الجمعةيحضر لم إن الرحمة باب؛ الجمعة، كتاب؛ صحيحه، في البخاري أحرجه )٢( 
٦(./ -بم()آ رنم)اانملر، في 



























































































بالغبارالمصحوبة الريح قي الجمع حكم الأول■ المبحث 
أا===

تسببلكنت إذا بالنجار، المصحوبة الرج أن وهو هنا، نقول وكذلك 
أولا.شديدة كونها بشترءل لا مشقة 

اءسادس|الأمر 

إنماالمطر، أن ذكروا وقد المطر، على الريح قاسوا الحنابلة علماء أن 
تثلاثة من واحد حصول ش سبب لأنه أحله؛ من الجمع جاز 

والخال.الثياب أ—بلل 
الانزلاق.ب~حوف 

المرضج"حوف 

أؤدهاوقد بالغبار، المصحوبة الوج في موجودة الأخيرة العلة ونفس 
منيعاني لمن بسببها فعلا المرض ؤيتحمق بل والمختصون، الأطباء 

ذللث،لونحو والعين الحلق أو الصدر في الحساسية 
الأمراثسابع{

ثوهي هنا، متحققة العلم أُل وضعها الش الرخصة صوايعل أن 
ااث.رع.لمقصود مخالفة الرحصة تكون لا أن 

(.١١٠)T/ الفروع عر __ ان حاشة )١( 
تالكويت يدولة الصحة بوزارة العامة الصحة استشاري المن اللعليف عبئ د/ يقول )٢( 

ويقول، الحساسية مرصى أعداد ترم حاليا البلاد تشهدها الش الغبار موجات إن 
منكثير الصحية المراكز على يتردد الشديد الغبار "وأيام النويس* طاهر عباس م/ 

العين")ّآ<.حامية يذكون الدين شم\جص 
يسببها،التي والأمراض الغبار أضرار أن من المختصون نرره ما ذلك إلى أضف 
فيوالجمل واليمام الأحاء كتتقة زرامة، أو منامة الأu■كن كانت كلما تزداد 

الدول.توى م عر وتْلر الكويت ومثل المودية، المربية المالكة 



احمدالإمام مذهب على نخريجأ باكار المصحوة الربح قنب الجمع حكم ِحللِإ 
إلغائه.على الدليل دق موصع ش الرحمة تكون لا أن ٢" 
.وجودهاالفلن على يغلب أو المشمة توحد أن ٣— 

اثثامن،الأمر 

المرافئكالإمام المالخاء، بعض وصعه الذي للمثقة المام الفابهل أن 
تكونأن وهوت هنا، متحقق لام العبد بن والمر والمرالي والشاحلبي 

الشاؤعيأمر ولم المكلف، مقدور في وهي المائة، عن حارحة المشمة 
.يقتضيها بما أو بها، 

اثناسع،الأمر 

هنافكدللث، المياس، يدحلها الحنابلة عند الجمع صور من كثيرأ أن 
القياس.باب من بالغبار المصحوبة الرح تدحل 

اتماشر،الأمر 

أحلمن الجمع حواز عدم على ئصوا المدهب، ءل.اء أة فرصي لو أنه 
الضرر،أو المرض أو الشقة لهم تتبين لم لأنه بالغبار؛ المحوبة الريح 

العثةتحققت، ؤإن ، هدا بوقتنا الجمع بجواز يقولون لا أنهم مهللقا يعني لا 
فيلأن الضرر؛ أو المرض أو الشقة وهي الجمع، يجوز أجلها من التي 
بالعلة.الحكم ريمل حيث، من تناقضا ذللث، 



و1لغدارالمصحوبة الربح في الجمع حكم الأول؛ المبحث 

:بيائه سبق ما وخلاصة 

شديدةالرح كانت سواء بالغبار، المصحوبة الريح أحل من الجمع أن 
تحتلحوله من يخلو لا أنه على علاوة فيه، المشقة لعموم جائز لا، أم 

توهمامن واحد 

وحينئذتباطنه، أو نيادته أو المرصى حوف علة تحت اندراجه الأول! 

■الجمع يجوز فإنه 
:ىّواالحائلة علماء لأن ودك انملر، عر قياماّ الثاني: 

الشديدة.الر؛ح ١— 

البارئة.الرج ٢" 
الباردة.الشديدة الريح ٣" 

الحنابلةبنمي الجمع ثاب أمفي داخلة الشديدة فالريح المهلر، على 
الريحوأما الجمع، جواز يؤكد وذلك الغبار، عنمر زاد ؤإنما هم، أنف

الريحتكن لم ؤإن كدللث،، أحلها من الجمع يجوز فإنه بالغبار، المصحوبة 
وأحكم.اعلم والاه قليل• قبل قل*متها الي، للحيشاتؤ وذللت، شا.يا-ة، 





ًُالذباراسحوبة الربح في الجمع حثم الأول؛ المبتث 

لهأجريت لمن الجمع جواز على الحنابلة فقهاء ينص لم ب~ولماذا 
وسهولة؟بيسر الحركة يسمملح ولا ظهرء، قي عمالية 

والأعاصير؟العواصف في الجمع جواز على ينموا لم ج_—ولماذا 
•الغبار أجل من الجمع ذكر من جدأ بكثير أهمم المائل هدء أن ْع 

علىينموا أن يشترط لا له! ؤيقول وسهولة، ر يبكل الفقيه نيجيبه 
أنجاز معينة، علة تحت، يحل أمر فكل العلل، لنا بينوا لأنهم ذللث<؛ 
علةتحتؤ تدخل فإنها ذكرثها، التي الأولمح، المسالة فمي • ببها بيجمع 

أونيادته ، خوفأو المرض علة تحن، تدخل الثانية والخالة المشمة، 
الْلهارة،عن العجز عنة تحت، تدخل الثالثة والخالة المشمة، مع تباطته 

عليه.قيس وما المْلر علة نحتا تدخل الرابعة والمسالة 

امماضء

هيبالغبار، المحوبة الريح في الجمع جاز أجلها من التي العلة أن 
خوف،أو الضرر أو تباظنه أو نيادته أو المرض خوف أو المشمة عموم 

علىمنه بناء وذللث، واجتهادء، الفقيه إلى راحع ذلك، وتقدير الضرر، 
الواقع.أرض على يراء ما أو والاخماصى، الخبرة أهل 

الغبار؛على يتموا لم الحنابلة، فقهاء أن افتراض أو تقل.ير فعلى 
الأنهم على مطلقا يدق لا ،، في الجمع يجيز أنه يرون لا لأنهم 

المصحوبةالريح في الجمع حكم على الحنابلة فقهاء نم عدم أن فهم الناس بعم )١( 
حكمذكر على النص عدم لأل حاحلى؛ فهم وهدا الجواز،، عدم على يدل بالغبارإ 
الريحفى الجمع جواز عاسم على مهللما يدل لا بالغبار، المصحوبة الريح في الجمع 

مطلقا.بينهما تلازم ولا بالغبار، الخصحربة 












































































