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 "الطهاف خارج بشيان السدجج الحخام"
 د/ حاتم الدعيج الجمخداش متهلي

داة ثؼمٍخ اٌؼٍَٛ ٚا٢و١ٍخ  –عال١ِخ ثمغُ اٌذساعبد اإل أعزبر ِؾبسن اٌؾذ٠ش ٚػٍِٛٗ

 عبِؼخ اٌمص١ُ -اٌصمٛس
 «الطهاف خارج بشيان السدجج الحخام » ملخص بحث 

تيجف ىحه الجراسة إلى تدميط الزػء عمى حكع اشتخاط السدجج الحخام لمصػاف. وقام الباحث 
، ومشاقذتيا في عجة مباحث. وأشارت الشتائج إلى أنو يجػز بحكخ أقػال العمساء في ذلظ

الصػاف خارج السدجج، إذ ال يػجج دليل صخيح عمى اشتخاط السدجج لمصػاف، ال سيسا في 
وقت الزخورة والزيق. وأنو عمى فخض شخشيتو فإنو ُيتدامح في ىحا الذخط عشج الزخورة 

ل الزخورة. إذ فّخق الفقياء في كسا تدامح الفقياء في كثيخ مغ شخوط الرالة في حا
األحكام بيغ حال الدعة واالختيار، وبيغ حال الزيق والذجة والحاجة والزخورة. وأوصت 
الجراسة باالىتسام بسثل ىحه السدائل التي يحتاج إلييا الشاس في ىحه األيام، ال سيسا مع شجة 

لظ بػجػب مخاعاة أحػال الدحام، واألمػر العطام التي قج تحجث كالػباء وغيخه. وأوصت كح
 الشاس السختمفة مغ الدعة والزيق وغيخ ذلظ عشج الفتػى أو الحكع عمى األفعال.

 السقجمة
الحسج هلل رب العالسيغ، والرالة والدالم عمى أشخف السخسميغ، سييجنا   وعميى هليو وصيحبو 

 أجسعيغ، وبعج.
نػاعيييو وأركانيييو وواجباتيييو فيييإن الصيييػاف مشديييظ ميييغ مشاسيييظ الحيييج، واجتييييج الفقيييياء فيييي بييييان أ

وشخوشو وسششو. وىحه األمػر مبدػشة في كتب الفقياء. ومغ ىحه األمػر التي ذكخىا الفقيياء 
كذخط مغ شخوط الصػاف ىػ السكان، وىيػ كيػن الصيػاف داخيل السديجج الحيخام. وقيج يزيصخ 
اإلندييان فييي بعييس األحيييان لتييخك ىييحا الذييخط إمييا لعييحر يتعمييق بييو كسييخض يسشعييو مييغ دخييػل 
السدييجج ومداحسيية الصييائفيغ. أو لدييعب خييارج عييغ إرادتييو كذييجة زحييام، أو غمييق السدييجج بدييعب 
امتالئو، أو خػف مغ انتذار وباء، أو غيخ ذلظ مسا يخاه القائسػن عمى شؤون السديجج الحيخام 
أنو مغ السرمحة لعامة السدمسيغ. فيقع الععج السدمع في حيخة مغ أمخه ىل فديج شػافيوأ أم ليع 

ييا بجراسيية ىييحا الحكييع الفقيييي، وىييػ يفدييجأ فاسيي تخخت هللا تعييالى فييي أن يكييػن ىييحا البحييث خاصه



 حاتم السعيد الدمرداش متولي/  د 

 

 4 مجلة بحهث كلية اآلداب  

اشييتخاط السدييجج الحييخام لمصييػاف، وسييسيتو رالصييػاف خييارج بشيييان السدييجج الحييخامر ولعمييو يكييػن 
فاتحة خيخ لي ولغيخي أن يقػم بسحاولة استيعاب كثيخ مغ ىحه السدائل التيي قيج تػقيع السديمع 

 باب.في حخج لدعب مغ األس
تخجع أىسية ىحا السػضػع إلى ضخورة احتياج الشياس إليى ىيحه السدي لة، لسيا أىسية السهضهع: 

يججونييو مييغ السذييقة ألشيياء الصييػاف، أو حيييث قييج ُيسشييع الييبعس مييغ الصييػاف إمييا لغمييق السدييجج 
 لذجة الدحام أو غيخ ذلظ مغ األسباب.

 الية:تكسغ مذكمة البحث في اإلجابة عغ األسئمة الت مذكلة البحث:
ىييل ُيذييتخط لرييحة الصييػاف أن يكييػن فييي الديياحة التييي أمييام الكمبيية، أو فييي داخييل السدييجج 

 الحخامأ 
 وىل ليحا االشتخاط الحي ذكخه الفقياء دليل صخيح عمى ذلظأ 

صخ لمخخوج مغ السدجج لدحام أو مخض، أو ُمِشع مغ دخػل فصاف خيارج  وىل شػاف مغ اضُّ
 السدجج، ىل شػافو باشلأ أم صحيحأ

الحاجة الساسية إلييو، حييث يزيصخ اإلنديان إليى االختييار بييغ عيجم الصيػاف، أسباب اختياره: 
أو تييي خيخه ميييجة، وقيييج يقيييع عمييييو فيييي ذليييظ ضيييخر، أو عيييجم الصيييػاف بديييعب غميييق الصيييػاف، أو 

 السدجج الحخام ألي سعب مغ األسباب.
مة في ىحه بعج البحث والتفتير لع أستصع الػقػف عمى دراسة مدتق الجراسات الدابقة:

السد لة، وإن كان الفقياء عمى اختالف محاىعيع ذكخوا ىحه السد لة ألشاء حجيثيع عغ الصػاف 
في أبػاب الحج. والدعب في عجم ذكخ ىحه السد لة بالتفريل في كتب الدابقيغ ىػ استبعاد 

ػن: ال الدابقيغ لذجة الدحام، فذجة الدحام بيحه الصخيقة مسا استبعجىا العمساء، فقج قال سحش
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وعّمق عمى ذلظ شسذ الجيغ الحصاب الخعيشي فقال:  (1)يسكغ أن يشتيَي الدحام إلى الدقائف.
 (2) أَْعَمُع.َوَلْع َنْدَسْع َقطُّ َأنَّ الدَِّحاَم اْنَتَيى إَلْيَيا، َبْل اَل ُيَجاِوُز الشَّاُس َمِحلَّ الصََّػاِف اْلُسْعَتاِد، َوللََاَُّ 

 ، وخاتسة. أحج عذخ مبحثاالبحث إلى مقجمة، وتسييج، و  قست بتقديعتقديم البحث: 
ف ما السقجمة: فحكخت فييا أىسية السػضػع وأسباب اختياره، والجراسات الدابقة. وأما السباحث 

 فقج كانت عمى الشحػ التالي:األحج عذخ 
 : حكع الصػاف خارج السدجج.السبحث األول
 .ػ شخط لمصػاف: السخاد بالسدجج الحخام الحي ىالسبحث الثاني

: الكالم عمى فعل المبادة وقت الزخورة والحاجة غيخ الكالم عمييا في غيخ لثالسبحث الثا
 الزخورة.
 : محىب الحشفية في حكع الصػاف خارج السدجج وبيان جػازه عشج الزخورة.خابعالسبحث ال
: محىب السالكية في حكع الصػاف خارج السدجج وبيان جػازه عشج خامذالسبحث ال

 لزخورة.ا
: محىب الذافمية في حكع الصػاف خارج السدجج وبيان جػازه عشج دادسالسبحث ال
 الزخورة.

 : محىب الحشابمة في حكع الصػاف خارج السدجج وبيان جػازه عشج الزخورة.بعالسبحث الدا
 : حجود السدجج الحخام.ثامنالسبحث ال
 : شخط الحائل واالترال.تاسعالسبحث ال
 وإلبات الذخشية بالفعل السجخد. م فعل الشعي : عجعاشخالسبحث ال

 أ: ىل يدقط الصػاف عسغ لع يدتصع فعمو مغ داخل السدججالسبحث الحادي عذخ

                                                 
(

1
( إٌٛادس ٚاٌض٠بداد ػٍٝ ِب فٟ اٌّذٚٔخ ِٓ غ١ش٘ب ِٓ األِٙبد، اٌّإٌف: أثٛ دمحم ػجذ هللا ثٓ )أثٟ ص٠ذ( ػجذ اٌشؽّٓ 

/ 2َ ) 1999٘ـ( إٌبؽش: داس اٌغشة اإلعالِٟ، ث١شٚد، اٌطجؼخ: األٌٚٝ 386م١شٚأٟ، اٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ: إٌفضٞ، اٌ

٘ـ( اٌّؾمك: 451(، اٌغبِغ ٌّغبئً اٌّذٚٔخ اٌّإٌف: أثٛ ثىش دمحم ثٓ ػجذ هللا ثٓ ٠ٛٔظ اٌز١ّّٟ اٌصمٍٟ )اٌّزٛفٝ:377

عبِؼخ أَ اٌمشٜ )عٍغٍخ  -ٌؼ١ٍّخ ٚئؽ١بء اٌزشاس اإلعالِٟ ِغّٛػخ ثبؽض١ٓ فٟ سعبئً دوزٛساٖ، إٌبؽش: ِؼٙذ اٌجؾٛس ا

َ   2013 -٘ـ  1434اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ اٌّٛصٝ ثطجؼٙب( رٛص٠غ: داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

(4 /490) 

(
2

ذ اٌشؽّٓ اٌطشاثٍغٟ ( ِٛا٘ت اٌغ١ًٍ فٟ ؽشػ ِخزصش خ١ًٍ، اٌّإٌف: ؽّظ اٌذ٠ٓ أثٛ ػجذ هللا دمحم ثٓ دمحم ثٓ ػج

ػ١ٕٟ اٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ:   -٘ـ 1412٘ـ( إٌبؽش: داس اٌفىش، اٌطجؼخ: اٌضبٌضخ، 954اٌّغشثٟ، اٌّؼشٚف ثبٌؾطبة اٌشُّ

1992( َ3 /80) 
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 وأما الخاتسة فحكخت فييا أىع الشتائج والتػصيات.

 السبحث األول: حكم الطهاف خارج السدجج
وقج حكى غيخ واحج مغ  اتفقت كمسة الفقياء عمى اشتخاط كػن الصػاف داخل السدجج الحخام،

 (3)أىل العمع اإلجساع عمى عجم إجداء الصػاف خارج السدجج.
 وكان مجسل دليميع:

 الصػاف حػل الكمبة. فعل الشعي -1
 الصػاف خارج السدجج أو بعيجا عغ الكمبة. عجم فعل الشعي -1
 أن الصائف خارج السدجج يكػن شائفا بالسدجج، وليذ بالعيت. -2
 الحي يسشع مغ الصػاف.وجػد الحائل -3

ُفػا ِباْلَعْيِت اْلَعِتيِق{ ]الحج:  فقج ذكخ العمساء أن رَمَكان الصََّػاِف َحْػَل اْلَعْيِت ِلَقْػِلِو َتَعاَلى }َوْلَيصَّػَّ
ِمْغ اْلَعْيِت  [ َوالصََّػاُف ِباْلَعْيِت ُىَػ الصََّػاُف َحْػَلُو، َفَيُجػُز الصََّػاُف ِفي اْلَسْدِجِج اْلَحَخاِم َقِخيبها29

ا َعْشُو َبْعَج َأْن َيُكػَن ِفي اْلَسْدِجِج. َحتَّى َلْػ َشاَف ِمْغ َوَراِء َزْمَدَم َقِخيبها ِمْغ َحاِئِط اْلسَ  ْدِجِج َأْو َبِعيجه
َبْيَشُو َوَبْيَغ اْلَعْيِت َأْجَدأَُه ِلُػُجػِد الصََّػاِف ِباْلَعْيِت ِلُحُرػِلِو َحْػَل اْلَعْيِت. َوَلْػ َشاَف َحْػَل اْلَسْدِجِج، وَ 

ُو. ِحيَصاُن اْلَسْدِجِج َلْع َيُجْد؛ أِلَنَّ ِحيَصاَن اْلَسْدِجِج َحاِجَدٌة َفَمْع َيُصْف ِباْلَعْيِت ِلَعَجِم الصََّػاِف َحْػلَ 
الصََّػاُف َحْػَل اْلَسْدِجِج  َبْل َشاَف ِباْلَسْدِجِج ِلُػُجػِد الصََّػاِف َحْػَلُو اَل َحْػَل اْلَعْيِت. َوأِلَنَُّو َلْػ َجازَ 

وبسا أنو راَل ( 4)َمَع َحْيُمػَلِة ِحيَصاِن اْلَسْدِجِج َلَجاَز َحْػَل َمكََّة، َواْلَحَخِم، َوَذا اَل َيُجػُز َكَحا َىَحا.
ا ِلَحاِئِط اْلَعْيِت َفاَل ُبجَّ ِمْغ َحجٍّ َفاِصلٍّ َبْيَغ اْلَقِخيبِ  َواْلَبِعيِج َفَجَعْمَشا اْلَفاِصَل  ُيْسِكُشُو الصََّػاُف ُماَلِصقه

وذكخوا أن ( 6)فسكان رالصََّػاِف َداِخُل اْلَسْدِجِجر (5)َحاِئَط اْلَسْدِجِج؛ أِلَنَُّو ِفي ُحْكِع ُبْقَعةٍّ َواِحَجةٍّ.ر

                                                 
(

3
( اإلعّبع، اٌّإٌف: أثٛ ثىش دمحم ثٓ ئثشا١ُ٘ ثٓ إٌّزس ا١ٌٕغبثٛسٞ، اٌّؾمك: أثٛ ػجذ األػٍٝ خبٌذ ثٓ دمحم ثٓ ػضّبْ، 

(، اإللٕبع فٟ 67/176َ )ؿ:  2004 -٘ـ  1425ِصش، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –ش: داس ا٢صبس ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌمب٘شح إٌبؽ

٘ـ( 628ِغبئً اإلعّبع، اٌّإٌف: ػٍٟ ثٓ دمحم ثٓ ػجذ اٌٍّه اٌىزبِٟ اٌؾ١ّشٞ اٌفبعٟ، أثٛ اٌؾغٓ اثٓ اٌمطبْ )اٌّزٛفٝ: 

/ 1َ )2004 -٘ـ  1424ؾذ٠ضخ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، اٌّؾمك: ؽغٓ فٛصٞ اٌصؼ١ذٞ، إٌبؽش: اٌفبسٚق اٌ

270/1509) 

(
4

(  ثذائغ اٌصٕبئغ فٟ رشر١ت اٌؾشائغ، اٌّإٌف: ػالء اٌذ٠ٓ، أثٛ ثىش ثٓ ِغؼٛد ثٓ أؽّذ اٌىبعبٟٔ اٌؾٕفٟ )اٌّزٛفٝ: 

 (131/ 2َ )1986 -٘ـ 1406٘ـ(، إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، 587

(
5

اٌجؾش اٌشائك ؽشػ وٕض اٌذلبئك، اٌّإٌف: ص٠ٓ اٌذ٠ٓ ثٓ ئثشا١ُ٘ ثٓ دمحم، اٌّؼشٚف ثبثٓ ٔغ١ُ اٌّصشٞ )اٌّزٛفٝ:  ( 

٘ـ(  1138٘ـ(، ٚفٟ آخشٖ: رىٍّخ اٌجؾش اٌشائك ٌّؾّذ ثٓ ؽغ١ٓ ثٓ ػٍٟ اٌطٛسٞ اٌؾٕفٟ اٌمبدسٞ )د ثؼذ 970

 (353/ 2إلعالِٟ، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ )ٚثبٌؾبؽ١خ: ِٕؾخ اٌخبٌك الثٓ ػبثذ٠ٓ، إٌبؽش: داس اٌىزبة ا



 "الطواف خارج بنيان المسجد الحرام"                                                                          

                      
 7 مجلة بحهث كلية اآلداب                                                                       

، َوَلْػاَل َأنَّ الْ  َسْدِجَج َلُو ُحْكُع اْلُبْقَعِة رِنْدَبَة الصََّػاِف إَلى اْلَكْمَبِة إنََّسا َتْثُعُت ِبُقْخبٍّ ِمْشَيا ُمَشاِسبٍّ
ْجَداِء ِبالصََّػاِف ِفي َحَػاِشيِو َتحْ  َت اْلَػاِحَجِة َوِإْن اْنَتَذَخْت َأْشَخاُفُو َلَكاَن ُيَشاَسُب اْلَقْػَل ِبَعَجِم اإْلِ

َشاَك إنََّسا ُيَقاُل: َكاَن ُفاَلٌن َيُجوُر اأْلَْبِشَيِة ِلْمُبْعِج الَِّحي َقْج َيْقَصُع الشِّْدَبَة إَلْيِو، َحتَّى إنَّ َمْغ َداَر ىُ 
ُل ُبَقَعُو َوَأْبِشَيَتُو، َواَل ُيَقاُل ِفي اْلُعْخِف: َكاَن َيُصػُف ِباْلَعْيِت.  (7) ِفي اْلَسْدِجِج َكَ نَُّو َيَتَ مَّ
َعَمْيِو الصََّػاُف قالػا: والحي يصػف حػل السدجج يقال لو:رَشاَف ِباْلَسْدِجِج اَل ِباْلَعْيِت، َواْلَػاِجُب 

ْنَيا ِباْلَعْيِت َأَرَأْيت َلْػ َشاَف ِبَسكََّة َكاَن ُيْجِدُئُو، َوِإْن َكاَن اْلَعْيُت ِفي َمكََّة َأَرَأْيت َلْػ َشاَف ِفي الجُّ 
 ُسْبَحاَنُو، َوَتَعاَلى َأَكاَن ُيْجِدُئُو ِمْغ الصََّػاِف ِباْلَعْيِت اَل ُيْجِدُئُو َشْيٌء ِمْغ َذِلَظ َفَيَحا ِمْثُمُو، َوللََاَُّ 

َػاِب.ر  (8)أَْعَمُع ِبالرَّ
ىحا مجسل ما قالو الدابقػن حػل حكع الصػاف خارج السدجج، وسػف أقػم بالخد عمييا 

، بعج تحجيج السقرػد بالسدجج الحخام الحي ىػ شخط تفريال مغ خالل السباحث التالية
 .الصػاف

 لحي ىه شخط للطهافالسبحث الثاني: السخاد بالسدجج الحخام ا
حيث بجاية نقػل: إن لفظ رالسدجج الحخامر عسػمها ورد بسعانٍّ مختمفة في الشرػص الذخعية، 

قال تعالى: }َفَػلِّ َوْجَيَظ َشْصَخ اْلَسْدِجِج اْلَحَخاِم{ ، إن رالسدجج الحخام يصمق ويخاد بو إما الكمبة
[ 1اْلَحَخاِم ِإَلى اْلَسْدِجِج اأْلَْقَرى{ ]اإلسخاء:  [ وإما مكة قال تعالى: }ِمَغ اْلَسْدِججِ 144]البقخة: 

[ وإما نفذ 28وإما الحخم كمو قال تعالى: }َفاَل َيْقَخُبػا اْلَسْدِجَج اْلَحَخاَم َبْعَج َعاِمِيْع{ ]التػبة: 
  (9)السدجج.

 وعمى ىحا فإن كمسة رالسدجج الحخامر تصمق عمى عجة معاني:
 األول: الكمبة نفديا.

 بشيان السدجج الحخام. الثاني:

                                                                                                                            
(

6
٘ـ(، إٌبؽش: داس 861(  فزؼ اٌمذ٠ش، اٌّإٌف: وّبي اٌذ٠ٓ دمحم ثٓ ػجذ اٌٛاؽذ اٌغ١ٛاعٟ اٌّؼشٚف ثبثٓ اٌّٙبَ )اٌّزٛفٝ: 

 (494/ 2اٌفىش، )

(
7

 (494/ 2(  فزؼ اٌمذ٠ش ٌٍىّبي اثٓ اٌّٙبَ )

(
8

 –٘ـ( إٌبؽش: داس اٌّؼشفخ 483األئّخ اٌغشخغٟ )اٌّزٛفٝ:  (  اٌّجغٛط، اٌّإٌف: دمحم ثٓ أؽّذ ثٓ أثٟ عًٙ ؽّظ

 (50/ 4َ )1993 -٘ـ 1414ث١شٚد، ربس٠خ إٌؾش: 

(
9

( اٌىٛاوت اٌذساسٞ فٟ ؽشػ صؾ١ؼ اٌجخبسٞ، اٌّإٌف: دمحم ثٓ ٠ٛعف ثٓ ػٍٟ ؽّظ اٌذ٠ٓ اٌىشِبٟٔ )اٌّزٛفٝ: 

 (13/ 7َ، )1937-٘ـ 1356ٌٝ:ٌجٕبْ، طجؼخ أٚ-٘ـ( إٌبؽش: داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، ث١شٚد786
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 الثالث: الحخم كمو.
 الخابع: مكة.

ويختمف السقرػد مغ السدجج الحخام مغ مد لة إلى مد لة حدب الجالالت واإلشارات واقػال 
أىل العمع. والسقرػد بالسدجج الحخام ىشا في مد لة الصػاف إنسا ىػ بشيان السدجج، وليذ 

 ، وىحا واضح مغ كالميع كسا يمي:الحخم أو غيخ ذلظ مغ معاني السدجج الحخام
الػاضح مغ كالم الحشفية أنيع السقرهد بالسدجج الحخام في مدألة الطهاف عشج الحشفية: 

 يقرجون بحلظ بشيان السدجج الحخام ألوجو مشيا:
ا ِلَحاِئِط اْلَعْيِت َفاَل ُبجَّ ِمْغ َحجٍّ َفاما ذكخوه مغ أنو ر- ِصلٍّ َبْيَغ اْلَقِخيِب اَل ُيْسِكُشُو الصََّػاُف ُماَلِصقه

لػ جاز الصػاف حػل السدجج مع وقػليع أنو ر (10)رَواْلَبِعيِج َفَجَعْمَشا اْلَفاِصَل َحاِئَط اْلَسْدِججِ 
وقػليع رحػل  (11)رحيمػلة حيصان السدجج لجاز حػل مكة، والحخم، وذا ال يجػز كحا ىحا.

 ن السدجج وليذ الحخم.السدججر ورحيصان السدججر يجل عمى أن مخادىع إنسا ىػ بشيا
وىي مسشػعة مغ ومغ ذلظ أيزا تعميل عجم شػاف الحائس ب ن الصػاف في السدجج، -

فجل ىحا عمى أن السقرػد بالسدجج في الصػاف إنسا ىػ العشيان، وليذ  (12)دخػل السدجج.
  الحخم، إذ الحائس ال تسشع مغ دخػل الحخم.

والػاضح مغ كالم السالكية  السالكية:السقرهد بالسدجج الحخام في مدألة الطهاف عشج 
كحلظ أنيع يقرجون بالسدجج في مد لة الصػاف إنسا ىػ العشيان وليذ الحخم، والجليل عمى 

اْعَمْع قال الجسػقي: ر (13)رفي سقائف السدجج مغ زحام الشاسذلظ أنيع ذكخوا رجػاز الصػاف 
ِل ِمغْ  ْجِر اأْلَوَّ َقاِئَف َكاَنْت ِفي الرَّ اَلِشيِغ ِمْغ َبِشي  َأنَّ الدَّ َلَيا َبْعُس الدَّ اْلَسْدِجِج اْلَحَخاِم ُلعَّ َبجَّ

َقاِئُف اْلَسْػُجػَدُة اْْلَن َفِيَي َخاِرَجٌة َعْغ اْلَسْدِجِج َمِديَجٌة ِفيِو َفالصََّػافُ   ِفيَيا ُعْثَساَن ِبُعُقػدٍّ َوَأمَّا الدَّ
ججا أن يكػن مخادىع الحخم. بل ومغ أصخح  ومغ البعيج (14).راْْلَن َشَػاٌف َخاِرَج اْلَسْدِجج

                                                 
(

10
 (353/ 2(  اٌجؾش اٌشائك ؽشػ وٕض اٌذلبئك ِٕٚؾخ اٌخبٌك ٚرىٍّخ اٌطٛسٞ )

(
11

 (131/ 2(  ثذائغ اٌصٕبئغ فٟ رشر١ت اٌؾشائغ )

(
12

(  اٌٙذا٠خ فٟ ؽشػ ثذا٠خ اٌّجزذٞ، اٌّإٌف: ػٍٟ ثٓ أثٟ ثىش ثٓ ػجذ اٌغ١ًٍ اٌفشغبٟٔ اٌّشغ١ٕبٟٔ، أثٛ اٌؾغٓ ثش٘بْ 

 (33/ 1ٌجٕبْ ) -ث١شٚد  -٘ـ(، اٌّؾمك: طالي ٠ٛعف، إٌبؽش: داس اؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ 593)اٌّزٛفٝ: اٌذ٠ٓ 

(
13

٘ـ( إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، 179(  اٌّذٚٔخ، اٌّإٌف: ِبٌه ثٓ أٔظ ثٓ ِبٌه ثٓ ػبِش األصجؾٟ اٌّذٟٔ )اٌّزٛفٝ: 

 (427/ 1َ )1994 -٘ـ 1415اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

(
14

ج١ش ٌٍؾ١خ اٌذسد٠ش ٚؽبؽ١خ اٌذعٛلٟ، اٌّإٌف: دمحم ثٓ أؽّذ ثٓ ػشفخ اٌذعٛلٟ اٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ: (  اٌؾشػ اٌى

 (33/ 2٘ـ(، إٌبؽش: داس اٌفىش )1230
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 (15).رَواَل َفْػَق َسْصِحوِ ، َفاَل ُيْجِدُئ َخاِرَجوُ ، َكْػُنُو َداِخَل اْلَسْدِججِ كالميع عغ شخط الصػاف: ر
فيحا نز واضح صخيح في أن السقرػد بالسدجج إنسا ىػ العشيان وليذ الحخم، إذ ليذ 

 لمحخم سصح.
جاء نز الذافعي واضح  مدألة الطهاف عشج الذافعية: السقرهد بالسدجج الحخام في

وصخيح ال يحتسل الت ويل أنو يقرج بكػن السدجج الحخام شخشا لمصػاف إنسا ىػ العشيان 
لػ أجدت ىحا وليذ الحخم، حيث عمل مغ أسباب مشع الصػاف خارج السدجج الحخام بقػلو: ر

وىحا دليل عمى أن  (16).رالحخم أجدت لو الصػاف لػ شافو وىػ خارج مغ الحخم أو في ،لو
لػ مخاده مغ السدجج الحخام إنسا ىػ العشيان وليذ الحخم. بل نرت الذافمية عمى أنو ر

َمْػ ِزيَج ِفيِو َحتَّى َبَمَغ اْلِحلَّ َفَصاَف ِفيِو ِفي اْلِحلِّ َلْع رف (17)راتدعت خصة السدجج اتدع الَسَصاف
اَل ُبجَّ يو، وإنسا الحي يتدع السدجج كعشيان، فكسا قالػا: روالحخم ال يتدع، وال يداد ف (18).رَيِرحَّ 

  (19).رِمْغ اْلَحَخِم َمَع اْلَسْدِججِ 
َيُجػُز نرت الحشابمة عمى أنو رالسقرهد بالسدجج الحخام في مدألة الطهاف عشج الحشابلة: 

ْمَدَم َوِسَقاَيُتُو؛ أِلَنَّ اْلَحاِئَل ِفي اْلَسْدِجِج الصََّػاُف ِفي اْلَسْدِجِج َوِإْن َحاَل َبْيَشُو َوَبْيَغ اْلَعْيِت ُقبَُّة زَ 
ِجِج، َكاَل َحاِئَل، َوِإْن َشاَف َخاِرَج اْلَسْدِجِج َلْع ُيْجِدِه؛ أِلَنَّ اْلَحاِئَل َخاِرَج اْلَسْدِجِج َيْقَصُع ُحْكَع اْلَسدْ 

َماِم ِفي اْلَسْدِجِج َوَبْيَشُيَسا ُسػرُ  ُه، َوَعَمى َىَحا َفاْلَساِنُع ُوُجػُد اْلَحاِئِل، َفَمْػ ُفِخَض َكَسا َلِػ اْئَتعَّ ِباإْلِ

                                                 
(

15
(  ؽبؽ١خ اٌصبٚٞ ػٍٝ اٌؾشػ اٌصغ١ش = ثٍغخ اٌغبٌه أللشة اٌّغبٌه، اٌّإٌف: أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ دمحم اٌخٍٛرٟ، 

(، فمٗ اٌؼجبداد ػٍٝ اٌّز٘ت اٌّبٌىٟ، 46/ 2٘ـ( إٌبؽش: داس اٌّؼبسف )1241زٛفٝ: اٌؾ١ٙش ثبٌصبٚٞ اٌّبٌىٟ )اٌّ

 عٛس٠ب. -اٌّإٌف: اٌؾبّعخ وٛوت ػج١ذ، إٌبؽش: ِطجؼخ اإلٔؾبء، دِؾك 

 (358َ )ؿ:  1986 -٘ـ  1406اٌطجؼخ: األٌٚٝ 

(
16

 –٘ـ( إٌبؽش: داس اٌّؼشفخ 204ٌّزٛفٝ: (  األَ، اٌّإٌف: أثٛ ػجذ هللا دمحم ثٓ ئدس٠ظ ثٓ اٌؼجبط ثٓ ػضّبْ اٌؾبفؼٟ )ا

 (194/ 2َ )1990٘ـ/1410ث١شٚد، عٕخ إٌؾش: 

(
17

(  اٌؼض٠ض ؽشػ اٌٛع١ض اٌّؼشٚف ثبٌؾشػ اٌىج١ش، اٌّإٌف: ػجذ اٌىش٠ُ ثٓ دمحم ثٓ ػجذ اٌىش٠ُ، أثٛ اٌمبعُ اٌشافؼٟ 

 –إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد ػبدي أؽّذ ػجذ اٌّٛعٛد،  -٘ـ( اٌّؾمك: ػٍٟ دمحم ػٛض 623اٌمض٠ٕٟٚ )اٌّزٛفٝ: 

 (395/ 3َ ) 1997 -٘ـ  1417ٌجٕبْ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

(
18

(  ِغٕٟ اٌّؾزبط ئٌٝ ِؼشفخ ِؼبٟٔ أٌفبظ إٌّٙبط، اٌّإٌف: ؽّظ اٌذ٠ٓ، دمحم ثٓ أؽّذ اٌخط١ت اٌؾشث١ٕٟ اٌؾبفؼٟ 

 (246/ 2َ )1994 -٘ـ 1415٘ـ( إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 977)اٌّزٛفٝ: 

(
19

(  ؽبؽ١خ اٌغًّ ػٍٝ ؽشػ إٌّٙظ = فزٛؽبد اٌٛ٘بة ثزٛض١ؼ ؽشػ ِٕٙظ اٌطالة، اٌّإٌف: ع١ٍّبْ ثٓ ػّش ثٓ 

 (433/ 2٘ـ( إٌبؽش: داس اٌفىش )1204ِٕصٛس اٌؼغ١ٍٟ األص٘شٞ، اٌّؼشٚف ثبٌغًّ )اٌّزٛفٝ: 
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اَلُة َخاِرَجُو. ِت الرَّ وىحا الشز واضح وصخيح في أن السقرػد  (20)َزَواُل ِجَجاِر اْلَسْدِجِج َصحَّ
 إنسا ىػ العشيان وليذ الحخم. والعمة في السشع إنسا ىػ وجػد الحائل.

السدجج الحي ىػ محل الصػاف عشجىع إنسا ىػ بشيان  وبيحا يتزح أنيع متفقػن عمى أن
 السدجج وليذ الحخم أو مكة مسا ىػ مغ معاني السدجج الحخام.

: الكالم على فعل العبادة وقت الزخورة والحاجة غيخ الكالم علييا في غيخ لثالسبحث الثا
 الزخورة

كسا قال ابغ مفمح وذلظ ألنو الزخورة والعجد يدقصان بعس الػاجبات، وال ي لع صاحعيسا 
ُخوَرة.ر( 21)السقجسي: راَل َتْحِخيَع َمَع اْلَعْجِد.ر ونز  (22)وقال أيزا: رَواْلُفُخوُض َقْج َتْدُقُط ِلمزَّ

ولحلظ فإنو كسا قال ابغ الكيع: ( 23)ابغ تيسية عمى أن رالذخط السعجػز عشو ساقط بالعجدر
ِة َوَفَتاِويِيْع ِفي ااِلشْ  َعِة، اَل ِفي َحاِل رإنَّ َكاَلَم اأْلَِئسَّ ِتَخاِط َواْلُػُجػِب إنََّسا ُىَػ ِفي َحاِل اْلُقْجَرِة َوالدَّ

ُخوَرِة َواْلَعْجِدر اَلِة َوَغْيِخَىا َتْدُقُط ِباأْلَْعَحارر (24)الزَّ أو كسا قال ابغ تيسية:  (25)فيرَواِجَباِت الرَّ
اَلِة َتْدُقُط ِباْلَعْجِد. َوَشخَ  َماِم ِلْمَحاَجِة، رَجِسيع َواِجَباِت الرَّ ِم َعَمى اإْلِ َة َصاَلِة اْلُسَتَقجِّ َد َىَحا ِصحَّ

ُكػِع َوالدُّ  ُجػِد َكَقْػِل َشاِئَفةٍّ، َوُىَػ َقْػٌل ِفي َمْحَىِب َأْحَسَج. َوِإَذا َكاَن اْلِكَياُم َواْلِقَخاَءُة َوِإْتَساُم الخُّ
ِم. َوَشَخَد َىَحا َبِكيََّة َوالصََّياَرِة ِباْلَساِء َوَغْيِخ َذِلَظ َيْدُقُط بِ  اْلَعْجِد. َفَكَحِلَظ ااِلْصِصَفاُف َوَتْخُك التََّقجُّ

َماَم، َواَل َمْغ َوَراَءُه َمَع َسَساِعِو ِلمتَّْكِعيِخ َوغَ  ُفػِف، َكَسْدَ َلِة َمْغ َصمَّى َوَلْع َيَخ اإْلِ ْيِخ َمَداِئِل الرُّ

                                                 
(

20
ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ػجذ اٌغالَ ثٓ (  ؽشػ اٌؼّذح فٟ ث١بْ ِٕبعه اٌؾظ ٚاٌؼّشح اٌّإٌف: رمٟ اٌذ٠

٘ـ( اٌّؾمك: د. صبٌؼ ثٓ دمحم اٌؾغٓ،  728ػجذ هللا ثٓ أثٟ اٌمبعُ ثٓ دمحم اثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ اٌؾٕجٍٟ اٌذِؾمٟ )اٌّزٛفٝ: 

 (599/ 2َ )1988 -٘ـ  1409اٌش٠بض، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –إٌبؽش: ِىزجخ اٌؾش١ِٓ 

(
21

رصؾ١ؼ اٌفشٚع ٌؼالء اٌذ٠ٓ ػٍٟ ثٓ ع١ٍّبْ اٌّشداٚٞ، اٌّإٌف: دمحم ثٓ ِفٍؼ ثٓ دمحم ثٓ ِفشط،  وزبة اٌفشٚع ِٚؼٗ (

٘ـ( اٌّؾمك: ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌّؾغٓ 763أثٛ ػجذ هللا، ؽّظ اٌذ٠ٓ اٌّمذعٟ اٌشا١ِٕٝ صُ اٌصبٌؾٟ اٌؾٕجٍٟ )اٌّزٛفٝ: 

 (293/ 1َ ) 2003 -٘ـ  1424اٌزشوٟ، إٌبؽش: ِإعغخ اٌشعبٌخ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ 

(
22

 (435/ 2اٌفشٚع ٚرصؾ١ؼ اٌفشٚع )  (

(
23

وزبة اٌطٙبسح، اٌّإٌف: رمٟ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ػجذ اٌغالَ ثٓ ػجذ  -(  ؽشػ اٌؼّذح فٟ اٌفمٗ 

بٌؼ اٌؼط١ؾبْ، ٘ـ( اٌّؾمك: د. عؼٛد ثٓ ص 728هللا ثٓ أثٟ اٌمبعُ ثٓ دمحم اثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ اٌؾٕجٍٟ اٌذِؾمٟ )اٌّزٛفٝ: 

 (425٘ـ )ؿ:  1412اٌش٠بض، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –إٌبؽش: ِىزجخ اٌؼج١ىبْ 

(
24

(  ئػالَ اٌّٛلؼ١ٓ ػٓ سة اٌؼب١ٌّٓ، اٌّإٌف: دمحم ثٓ أثٟ ثىش ثٓ أ٠ٛة ثٓ عؼذ ؽّظ اٌذ٠ٓ اثٓ ل١ُ اٌغٛص٠خ 

 -٘ـ ١٠1411شٚد، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  – ٘ـ(، رؾم١ك: دمحم ػجذ اٌغالَ ئثشا١ُ٘، إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ751)اٌّزٛفٝ: 

1991( َ3 /30) 

(
25

(  اٌمٛاػذ إٌٛسا١ٔخ اٌفم١ٙخ، اٌّإٌف: رمٟ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ػجذ اٌغالَ ثٓ ػجذ هللا ثٓ أثٟ 

دمحم اٌخ١ًٍ،  ٘ـ( ؽممٗ ٚخشط أؽبد٠ضٗ: د أؽّذ ث728ٓاٌمبعُ ثٓ دمحم اثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ اٌؾٕجٍٟ اٌذِؾمٟ )اٌّزٛفٝ: 

 (118٘ـ )ؿ: 1422إٌبؽش: داس اثٓ اٌغٛصٞ، ثٍذ إٌؾش: اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 
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َماُم َفِإنََّسا ُقجِّ  ورفخض  (26)َم ِلَيَخاُه اْلَسْ ُمػُمػَن َفَيْ َتسُّػَن ِبِو، َوَىَحا ُمْشَتفٍّ ِفي اْلَسْ ُمػِم.رَذِلَظ، َوَأمَّا اإْلِ
استكبال القعمة يدقط بالعجد كالخائف والسحعػس بيغ حائصيغ وغيخىسا....وال يستشع الرالة 

 (27)لتعحر شيء مغ شخوشيا وأركانيا.
صػاف، وأن السقرػد بالسدجج العشاء الحالي، ولحا فإنشا نقػل إنو عمى شخط فخضية السدجج لم

فإن ىحا الذخط يدقط عشج العجد والزخورة، وقج قال أبػ زرعة العخاقي بعج أن ذكخ شخوط 
 (28)الصػاف: محل اشتخاط ذلظ: مع القجرة.

وكحلظ كسا سقط شخط الصيارة لمحائس في الصػاف عشج الزخورة، مع أن شخط الصيارة 
الحائس عغ الصػاف، حيث قج ذكخ  ل صخيح، وىػ نيي الشعي لمحائس أقػى، إذ فيو دلي

ابغ تيسية شخوط الصػاف وذكخ مغ ىحه الذخوط: الصيارة وأن يكػن داخل السدجج، وأجاز 
اَلِة َتْدُقُط ِباْلَعْجِد، َفُدُقػُط  (29)الصػاف بجون شيارة عشج العجد وقال: رَمْعُمػٌم َأنَّ ُشُخوَط الرَّ

وذكخ ابغ تيسية أن الصيارة شخط لمصػاف ولكشو  (30)اْلَعْجِد َأْوَلى َوَأْحَخى.ُشُخوِط الصََّػاِف بِ 
َخاِئِطر والحائس كسا قال ابغ الكيع: رتفعل ما تقجر عميو مغ ( 31) َيَدَقَط ِباْلَعْجِد َكَغْيِخِه ِمْغ الذَّ

مشاسظ الحج، ويدقط عشيا ما تعجد عشو مغ الذخوط والػاجبات، كسا سقط عشيا شػاف 
ػداع بالشَّز، وكسا سقط عشيا فخض الدتخة إذا شمحتيا الععيج أو غيخىع، وكسا يدقط عشيا ال

فخض شيارة الجشب إذا عجدت عشيا لعجم الساء أو مخض بيا، وكسا يدقط فخض اشتخاط 
شيارة مكان الصػاف والدعي إذا عخض فيو نجاسة تتعحَّر إزالتيا، وكسا يدقط شخط استكبال 

                                                 
(

26
اٌفزبٜٚ اٌىجشٜ الثٓ ر١ّ١خ، اٌّإٌف: رمٟ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ػجذ اٌغالَ ثٓ ػجذ هللا ثٓ أثٟ  (

٘ـ( إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 728جٍٟ اٌذِؾمٟ )اٌّزٛفٝ: اٌمبعُ ثٓ دمحم اثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ اٌؾٕ

 (327/ 2َ )1987 -٘ـ 1408

(
27

ِٓ أٚي وزبة اٌصالح ئٌٝ آخش ثبة آداة اٌّؾٟ ئٌٝ اٌصالح، اٌّإٌف: رمٟ  -( ؽشػ اٌؼّذح ٌؾ١خ اإلعالَ اثٓ ر١ّ١خ 

جذ هللا ثٓ أثٟ اٌمبعُ ثٓ دمحم اثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ اٌؾٕجٍٟ اٌذِؾمٟ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ػجذ اٌغالَ ثٓ ػ

٘ـ( اٌّؾمك: خبٌذ ثٓ ػٍٟ ثٓ دمحم اٌّؾ١مؼ، إٌبؽش: داس اٌؼبصّخ، اٌش٠بض، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ،  728)اٌّزٛفٝ: 

 (494َ )ؿ: 1997 -٘ـ  1418اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

(
28

اٌّغّٝ )إٌىذ ػٍٝ اٌّخزصشاد اٌضالس( اٌّإٌف: ٌٟٚ « اٌؾبٚٞ»ٚ « طإٌّٙب»ٚ « اٌزٕج١ٗ»( رؾش٠ش اٌفزبٜٚ ػٍٝ 

شأٟ اٌمب٘شٞ اٌؾبفؼٟ ) ْٙ ِّ  -٘ـ  762اٌذ٠ٓ أثٛ صسػخ أؽّذ ثٓ ػجذ اٌشؽ١ُ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ اٌؼشالٟ اٌُىشدٞ اٌ

اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ  -ذح ٘ـ( اٌّؾمك: ػجذ اٌشؽّٓ فّٟٙ دمحم اٌضٚاٚٞ، إٌبؽش: داس إٌّٙبط ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ع 826

 (595/ 1َ )2011 -٘ـ  1432اٌغؼٛد٠خ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

(
29

 (582/ 2(  ؽشػ اٌؼّذح فٟ ث١بْ ِٕبعه اٌؾظ ٚاٌؼّشح الثٓ ر١ّ١خ )

(
30

٘ـ( اٌّؾمك: 728( ِغّٛع اٌفزبٜٚ، اٌّإٌف: رمٟ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ )اٌّزٛفٝ: 

ٓ دمحم ثٓ لبعُ، إٌبؽش: ِغّغ اٌٍّه فٙذ ٌطجبػخ اٌّصؾف اٌؾش٠ف، اٌّذ٠ٕخ إٌج٠ٛخ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ ػجذ اٌشؽّٓ ث

 (240/ 26َ )1995٘ـ/1416اٌغؼٛد٠خ، ػبَ إٌؾش: 

(
31

 (238/ 26(  اٌّصذس اٌغبثك )
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ذا عجد عشو، وكسا يدقط فخض الكيام والخكػع والدجػد إذا عجد عشو القعمة في الرالة إ
السرّمي، وكسا يدقط فخُض الرػم عغ العاجد عشو إلى َبَجلو وىػ اإلشعام، ونطائخ ذلظ مغ 

ار فكحلظ يجػز الصػاف ( 32)الػاجبات والذخوط التي تدقط بالعجد عشيا إما إلى َبَجل أو مصمقه
في ىحا كسا قال ابغ الكيع: رما يخالف قػاعج الذخيعة، بل خارج السدجج عشج العجد. وليذ 

يػافقيا، إذ غايتو سقػط الػاجب أو الذخط بالعجد عشو، وال واجب في الذخيعة مع َعْجد، وال 
 (33)حخام مع ضخورة.ر

بل إن العجد وعجم القجرة قج جعل بعس العمساء يجيد الصػاف في غيخ وقتو مع عجم وجػد 
َفاَضِة َقْعَل اْلُػُقػِف ُيْجِدُئ إَذا َتَعحََّر الصََّػاُف َبْعَجُه، الشية، كسا قال ابغ  تيسية: إن رَشَػاف اإْلِ

َفاَضِة َحتَّى َعاَد إَلى َبَمِجِه َأنَُّو  ، ِفيَسْغ َنِدَي َشَػاَف اإْلِ َكَسا ُيْحَكُخ َذِلَظ َقْػاله ِفي َمْحَىِب َماِلظٍّ
ونقل اْلَبْرِخيُّػَن َعْغ َماِلظٍّ ِفيَسْغ َشاَف َوَسَعى َقْعَل التَّْعِخيِف ُلعَّ  قال: (34)ُيْجِدُئُو َشَػاُف اْلُقُجوِم.ر

َفاَضِة.ر َرَجَع إَلى َبَمِجِه َناِسيها َأْو َجاِىاله َأنَّ َىَحا ُيْجِديِو َعْغ َشَػاِف اإْلِ
(35) 

بل وأعجب مغ ذلظ ما ذكخه ابغ تيسية أن مغ الحاجات التي يجػز مغ أجميا تخك بعس 
َفاَضِة َقْعَل ُغُخوِب ا لػاجبات في الحج: فقجان السال، فقج قال: رَفِإْن َكاَن َلُو ُعْحٌر ِفي اإْلِ

: َسَ ْلُت َأْحَسَج َعِغ الخَُّجِل َيِقُف  ْسِذ، ِمْثَل َأْن َيْشَدى َنَفَقَتُو ِبَسَكانٍّ هَخَخ: َفَقاَل َأُبػ َشاِلبٍّ الذَّ
َماِم ِمَغ الطُّ  ْيِخ ِإَلى اْلَعْرِخ ُلعَّ َيْحُكُخ َأنَُّو َنِدَي َنَفَقَتُو ِبِسشهىأ َقاَل: ِإْن َكاَن َقْج َوَقَف ِبَعَخَفَة َمَع اإْلِ

َماَم ُيْخِعُخُه َأنَُّو َنِدَي َنَفَقَتُو، َفِإَذا َأِذَن َلُو َذَىَب، وَ  اَل َيْخِجُع َقْج ِبَعَخَفَة َفَ َحبُّ ِإَليَّ َأْن َيْدَتْ ِذَن اإْلِ
[ َوُىْع َمَعُو َعَمى 62ِإَذا َكاُنػا َمَعُو َعَمى َأْمخٍّ َجاِمعٍّ َلْع َيْحَىُعػا َحتَّى َيْدَتْ ِذُنػُه{ ]الشػر: َوَقَف: }وَ 

، َوِإْن َكاَن َلْع َيِقْف ِبَعَخَفَة َيْخِجُع َفَيْ ُخُح َنَفَقَتُو، َوَيْخِجُع ِإَلى َعَخَفَة، َفَيِقُف ِبَيا ، َوَمْغ َأْمخٍّ َجاِمعٍّ
ُو، َفَيَحا َيْخِجُع َفَيِقُف.رَوَقَف بِ   (36)َعَخَفَة ِمْغ َلْيلٍّ َأْو َنَيارٍّ َقْعَل ُشُمػِع اْلَفْجِخ َفَقْج َتعَّ َحجُّ
أجاز العمساء شػاف بعس الذػط خارج السدجج لمحاجة والزخورة كابغ عثيسيغ حيث  وأيزا

عمى الججار سئل رحسو هللا: عغ رجل في شػاف الػداع في الحج شاف مغ ناحية السدعى 

                                                 
(

32
 ( ِٚب ثؼذ357ٖ/ 4(  ئػالَ اٌّٛلؼ١ٓ ػٓ سة اٌؼب١ٌّٓ )

(
33

 (362/ 4(  اٌّصذس اٌغبثك )

(
34

 (462/ 1زبٜٚ اٌىجشٜ الثٓ ر١ّ١خ )(  اٌف

(
35

 (231/ 26(  ِغّٛع اٌفزبٜٚ )

(
36

 (605/ 2وزبة اٌؾظ ) -(  ؽشػ اٌؼّذح الثٓ ر١ّ١خ 
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الحي بيغ السدعى والسصاف وفي أحج األشػاط شاف مع السدعىأ ف جاب فزيمتو بقػلو: أما 
الصػاف عمى سصح السدعى فال يجػز؛ ألن السدعى خارج السدجج الحخام، ولحلظ لػ أن امخأة 
شافت لمعسخة لع حاضت قعل الدعي جاز ليا أن تدعى ألن الدعي ال يذتخط لو الصيارة، 

ليذ مدججاه حتى نقػل ال تسكث فيو، وكحلظ لػ أن امخأة جاءت مع أىميا وعمييا والسدعى 
الحيس وجمدت في السدعى تشتطخىع وىي حائس فال ب س، وكحلظ الجشب يسكث فيو بجون 
وضػء؛ ألنو ليذ بسدجج، وكحلظ السعتكف في السدجج الحخام ال يخخج إلى السدعى، ألن 

ُفػا السدعى خارج السدجج فال يجػز الصػا ف خاِرج السدجج، ألن هللا تعالى قال: }َوْلَيصَّػَّ
[ ومغ شاف خارج حجود السدجج يقال: شاف بالسدجج ال شاف 29ِباْلَعْيِت اْلَعِتيِق{]الحج: 

بالعيت، لكغ نخى في ىحه األزمشة الست خخة وكثخة الحجاج والدحام الذجيج نخى أنو إذا شاف 
جانب السدعى ولع يجج بجاه مغ الشدول إلى السدعى في سصح السدجج وامتأل السزيق الحي ب

أو الصػاف فػق الججار نخى إن شاء هللا تعالى أنو ال ب س بو، لكغ يجب أن يشتيد الفخصة 
 (37)مغ حيغ ما يجج فخجة يجخل في السدجج.ر

 ف جاز رحسو هللا الصػاف خارج السدجج وخارج مكان الصػاف لمدحام والزخورة.
 
 
 
 
 
 
 

 : محىب الحشفية في حكم الطهاف خارج السدجج وبيان جهازه عشج الزخورةعخابالسبحث ال

                                                 
(

37
(  ِغّٛع فزبٜٚ ٚسعبئً فض١ٍخ اٌؾ١خ دمحم ثٓ صبٌؼ اٌؼض١ّ١ٓ، اٌّإٌف : دمحم ثٓ صبٌؼ ثٓ دمحم اٌؼض١ّ١ٓ )اٌّزٛفٝ : 

٘ـ  1413 -داس اٌضش٠ب، اٌطجؼخ: األخ١شح -ا١ُ٘ اٌغ١ٍّبْ، إٌبؽش: داس اٌٛطٓ٘ـ( عّغ ٚرشر١ت: فٙذ ثٓ ٔبصش ثٓ ئثش1421

(22 /289) 
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فسغ السعمػم أن الحجخ أو الحصيع ليذ مكانا لمصػاف عشج الحشفية، فعغ اْبغ َعبَّاسٍّ قال: 
ي ِتْمَظ َفَيْشَبِغي ِلَسْغ َيُصػُف َأْن اَل َيْجُخَل فِ  (38)َمْغ َشاَف ِباْلَعْيِت َفْمَيُصْف ِمْغ َوَراِء الِحْجِخ.

فَعْغ  (39)اْلُفْخَجِة ِفي َشَػاِفِو، َوَلِكشَُّو َيُصػُف َوَراَءه َكَسا َيُصػُف َوَراَء اْلَعْيِت؛ أِلَنَّو ِمْغ اْلَعْيِت.
ُ َعْشَيا، َقاَلْت: َسَ ْلُت الشَِّعيَّ  : ُقْمتُ « َنَععْ »َعْغ الَجْجِر َأِمَغ الَعْيِت ُىَػأ َقاَل:  َعاِئَذَة َرِضَي للَاَّ
َخْت ِبِيُع الشََّفَقةُ »َفَسا َلُيْع َلْع ُيْجِخُمػُه ِفي الَعْيِتأ َقاَل:  ُقْمُت: َفَسا َشْ ُن َباِبِو « ِإنَّ َقْػَمِظ َقرَّ

اأ َقاَل:  ٌث َفَعَل َذِلَظ َقْػُمِظ، ِلُيْجِخُمػا َمْغ َشاُءوا َوَيْسَشُعػا َمْغ َشاُءوا، َوَلْػاَل َأنَّ َقْػَمِظ َحِجي»ُمْخَتِفعه
ُو َعْيُجُىْع ِباْلَجاِىِميَِّة، َفَ َخاُف َأْن ُتْشِكَخ ُقُمػُبُيْع، َأْن ُأْدِخَل الَجْجَر ِفي الَعْيِت، َوَأْن ُأْلِرَق َبابَ 

 (40)«ِباأَلْرضِ 
فالحجخ أو الحصيع ليذ ( 41)لحا ذكخ الحشفية أن رمغ الػاجبات كػن الصػاف وراء الحصيعر

ارجو، ومع ذلظ قال   بغ الحدغ الذيباني: ِإذا َشاف مكانا لمصػاف، ويجب الصػاف مغ خ
الّصػاف اْلَػاِجب ِفي اْلَحج َأو اْلعسَخة ِفي َجػف اْلحصيع قزى َما تخك ِمْشُو ِإن َكاَن ِبَسكَّة، َوِإن 

أي أنيع يرححػن الصػاف مغ داخمو مع إيجاب الجم  (42)َكاَن قج َرَجَع ِإَلى أَىمو َفَعَميِو دم.
لعحر، وعجم إيجاب الجم إن كان لعحر، فكحلظ خارج السدجج ليذ مكانا لمصػاف، إن لع يكغ 

 فيرح الصػاف فيو مع إيجاب الجم إن كان لغيخ عحر، وال شيء عميو إن كان لعحر.
وتخك الػاجب في الحج بعحر ال يفدج الحج، وال يػجب الجم عشج الحشفية. فاْلِكَياُم عشج الحشفية 

َحتَّى َلْػ َشاَف َراِكبها َأْو َمْحُسػاله َأْو ِفي َمَحفَّةٍّ إْن َكاَن ِلُعْحرٍّ َفاَل َشْيَء  رَواِجٌب ِفي الصََّػافِ 
اَلِة َفِفي اْلُسَذبَِّو ِبَيا َأْوَلى َوِلَغْيِخ ُعْحرٍّ ُيَعجُّ   َما َداَم َعَمْيِو؛ أِلَنَّ َتْخَك اْلِكَياِم ِلُعْحرٍّ َيُجػُز ِفي الرَّ

                                                 
(

38
ٚعٕٕٗ ٚأ٠بِٗ، اٌّإٌف: دمحم ثٓ  (  صؾ١ؼ اٌجخبسٞ =اٌغبِغ اٌّغٕذ اٌصؾ١ؼ اٌّخزصش ِٓ أِٛس سعٛي هللا 

داس طٛق إٌغبح )ِصٛسح ػٓ  ئعّبػ١ً أثٛ ػجذهللا اٌجخبسٞ اٌغؼفٟ، اٌّؾمك: دمحم ص١٘ش ثٓ ٔبصش إٌبصش، إٌبؽش:

 (44/3848/ 5٘ـ )1422اٌغٍطب١ٔخ ثاضبفخ رشل١ُ رشل١ُ دمحم فإاد ػجذ اٌجبلٟ( اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

(
39

 (11/ 4(  اٌّجغٛط ٌٍغشخغٟ )

(
40

 (146/1584/ 2(  صؾ١ؼ اٌجخبسٞ )

(
41

ٕٟ اٌّؼشٚف ثؼالء اٌذ٠ٓ اٌذس اٌّخزبس ؽشػ ر٠ٕٛش األثصبس ٚعبِغ اٌجؾبس، اٌّإٌف: دمحم ثٓ ػٍٟ ثٓ دمحم اٌِؾصْ  (

٘ـ( اٌّؾمك: ػجذ إٌّؼُ خ١ًٍ ئثشا١ُ٘، إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 1088اٌؾصىفٟ اٌؾٕفٟ )اٌّزٛفٝ: 

 (157َ )ؿ: 2002 -٘ـ1423

(
42

ّؾمك: أثٛ ٘ـ( ا189ٌ(  األصً اٌّؼشٚف ثبٌّجغٛط، اٌّإٌف: أثٛ ػجذ هللا دمحم ثٓ اٌؾغٓ ثٓ فشلذ اٌؾ١جبٟٔ )اٌّزٛفٝ: 

 (400/ 2وشارؾٟ ) -اٌٛفب األفغبٟٔ، إٌبؽش: ئداسح اٌمشآْ ٚاٌؼٍَٛ اإلعال١ِخ 
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وقال   بغ الحدغ: َوِفي َشَػافو مشكػسا َأو َمْحُسػال َأو شػاف  (43)َفَعَمْيِو َدٌم.ر ِبَسكََّة، َوِإْن َخَخجَ 
َعاَدة ِإن َكاَن ُىَشاَك، وَشاة ِإن َكاَن قج َرَجَع، َوَكَحِلَظ َشَػافو َبيغ  َأْكَثخه َكَحِلظ ِبَغْيخ عحر اإْلِ

َفا والسخوة َمْحُسػال َأو َراِكبها. الرَّ
ا قال القجوري: رإذا أبيح تخكيا لمعحر، لع فسشاسظ الحج كس (44)

وقج ذكخ الكاساني أن َمغ تخك الػاجب في الحج ِلُعْحرٍّ َفاَل َشْيَء (  45)يجب بتخكيا شيء.ر
وعميو فإنو رِإذا تخك اْلَػاِجب، اَل يفػت اْلَحج،  (46)َعَمْيِو، َوِإْن َتَخَكُو ِلَغْيِخ ُعْحرٍّ َلِدَمُو َدٌم.

روكػنو ال يدقط إلى غيخ بجل ال يسشع مغ  (47)ل، ِإن عجد َعغ اأْلََداء.رويجدىء َعشُو اْلَعجَ 
وذلظ ألن رالشيي إذا اختز بخكغ ال يسشع وقػعو، كاإلحخام مع  (48)مقام الجم مقامو.ر

فسغ واجبات اإلحخام تخك السخيط، ولبدو ال يفدج اإلحخام، وإن أوجب الفجية.  (49)المبذ.ر
وقت اْلُػُقػف ِبُسْدَدِلَفَة: إْن َكاَن ِلُعْحرٍّ َفاَل َشْيَء َعَمْيِو ...َوِإْن  وذكخ الكاساني في حكع مغ فاتو

، َوِإنَُّو ُيػِجُب اْلَكفَّارَ  ُ َكاَن َفَػاُتُو ِلَغْيِخ ُعْحرٍّ َفَعَمْيِو َدٌم؛ أِلَنَُّو َتَخَك اْلَػاِجَب ِمْغ َغْيِخ ُعْحرٍّ َة، َوللََاَّ
 (50)َعدَّ َوَجلَّ أَْعَمُع.

 
 
 
 
 

                                                 
(

43
ِ، اٌّإٌف: ػضّبْ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾغٓ اٌجبسػٟ، فخش اٌذ٠ٓ اٌض٠ٍؼٟ  ّٟ ٍْجِ (  رج١١ٓ اٌؾمبئك ؽشػ وٕض اٌذلبئك ٚؽبؽ١خ اٌّؾِ

ُّٟ ٘ـ( اٌؾبؽ١خ: ؽٙبة اٌذ٠ٓ أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ  743اٌؾٕفٟ )اٌّزٛفٝ:  ٍْجِ أؽّذ ثٓ ٠ٛٔظ ثٓ ئعّبػ١ً ثٓ ٠ٛٔظ اٌّؾِ

 (16/ 2٘ـ ) 1313ثٛالق، اٌمب٘شح، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  -٘ـ( إٌبؽش: اٌّطجؼخ اٌىجشٜ األ١ِش٠خ  1021)اٌّزٛفٝ: 

(
44

 (398/ 2(  األصً اٌّؼشٚف ثبٌّجغٛط ٌٍؾ١جبٟٔ )

(
45

٘ـ(  428ذاْ أثٛ اٌؾغ١ٓ اٌمذٚسٞ )اٌّزٛفٝ: (  اٌزغش٠ذ ٌٍمذٚسٞ، اٌّإٌف: أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ أؽّذ ثٓ عؼفش ثٓ ؽّ

 –اٌّؾمك: ِشوض اٌذساعبد اٌفم١ٙخ ٚااللزصبد٠خ، أ. د دمحم أؽّذ عشاط ... أ. د ػٍٟ عّؼخ دمحم، إٌبؽش: داس اٌغالَ 

 (1783/ 4َ  ) 2006 -٘ـ  1427اٌمب٘شح، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، 

(
46

ٌجؾش اٌشائك ؽشػ وٕض اٌذلبئك ِٕٚؾخ اٌخبٌك ٚرىٍّخ ( ٚأظش: ا134/ 2(  ثذائغ اٌصٕبئغ فٟ رشر١ت اٌؾشائغ )

 (25/ 3اٌطٛسٞ )

(
47

٘ـ( إٌبؽش: 540(  رؾفخ اٌفمٙبء، اٌّإٌف: دمحم ثٓ أؽّذ ثٓ أثٟ أؽّذ، أثٛ ثىش ػالء اٌذ٠ٓ اٌغّشلٕذٞ )اٌّزٛفٝ: ٔؾٛ 

 (381/ 1َ )1994 -٘ـ  1414ٌجٕبْ، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ،  –داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد 

(
48

 (1863/ 4ٌزغش٠ذ ٌٍمذٚسٞ )ا  (

(
49

 (1856/ 4(  اٌّصذس اٌغبثك )

(
50

 (136/ 2(  ثذائغ اٌصٕبئغ فٟ رشر١ت اٌؾشائغ )
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: محىب السالكية في حكم الطهاف خارج السدجج وبيان جهازه عشج خامذلسبحث الا
 الزخورة

نرت السالكية عمى أن الصػاف داخل السدجج مغ شخوط الصػاف، فمػ شاف خارجو لع 
فميذ بخكغ مغ أكان الحج، ولكغ اشتخاط السالكية اعتبار مكان الصػاف بعجم وجػد  (51)يجد.

ِط  -جب في شخوط الصػاف: الثالث: َأْن َيُصػَف َخاِرَجُو الدحام، كسا قال ابغ الحا ال ِفي ُمَحػَّ
َداِخَل اْلَسْدِجِج، ال ِمْغ َوَراِئِو، َوال ِمْغ َوَراِء َزْمَدَم، َوِشْعِيِو َعَمى اأَلْشَيِخ،  -اْلَحَجِخ َوال َشاَذْرَواِنِو 

الظ الدحام سعبا لدقػط بعس فاستثشى مغ ذلظ الدحام، ولحلظ اعتعخ م (52)ِإال ِمْغ ِزَحامٍّ.
الػاجبات، فقال: رَمْغ َشاَف َوَراَء َزْمَدَم ِمْغ ِزَحاِم الشَّاِس، َفاَل َبْ َس ِبَحِلَظ. َقاَل اْبُغ اْلَقاِسِع: َوِإْن 

 وقال المخسي: وإن شاف (53)َكاَن َيُصػُف ِفي َسَقاِئِف اْلَسْدِجِج ِمْغ ِزَحاِم الشَّاِس َفاَل َبْ َس ِبَحِلَظ.
وقج شّبو أشيب الصػاف في الدقائف بالصػاف  (54)في سقائف السدجج مغ زحام الشاس أجدأه.

خارج السدجج فقال: رال يجدئ مغ شاف في الدقائف، وىػ كالصائف مغ خارج السدجج،  
ونز أبػ زيج القيخواني عمى أنو رمغ شاف في سقائف السدجج ال  (55)ومغ وراء الحخم.ر

وعمل السالكية ذلظ ب نو ريجخي عمى قػل ابغ القاسع، وىػ كسغ  (56)يخجع لحلظ مغ بمجه.ر
شاف راكباه مغ غيخ عحر، ألنو شػاف يجدئو فعمو مع العحر، فإذا فعمو مغ غيخ عحر أعاده 

 (57)إال أن يخجع إلى بمجه فمييخق دماه كالصائف راكباه.
صََّػاُف ِبَدَقاِئَف َوِمْغ بل وفي قػل هخخ لمسالكية أنو ال شيء عميو فقج قال الخخشي: َوَجاَز ال

َخاِب، َواَل َيُزخُّ َحْيُمػَلُة اأْلُْسُصَػاَناِت َوَزْمَدُم َواْلُكبَُّة أِلَْجِل ُوُجػِد زَ  ْحَسةٍّ اْنَتَيْت َوَراِء َزْمَدَم َوُقبَِّة الذَّ
                                                 

(
51

( ػمذ اٌغٛا٘ش اٌض١ّٕخ فٟ ِز٘ت ػبٌُ اٌّذ٠ٕخ، اٌّإٌف: أثٛ دمحم عالي اٌذ٠ٓ ػجذ هللا ثٓ ٔغُ ثٓ ؽبط ثٓ ٔضاس اٌغزاِٟ 

 –: أ. د. ؽ١ّذ ثٓ دمحم ٌؾّش، إٌبؽش: داس اٌغشة اإلعالِٟ، ث١شٚد ٘ـ( دساعخ ٚرؾم١ك616اٌغؼذٞ اٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ: 

 (278/ 1َ ) 2003 -٘ـ  1423ٌجٕبْ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

(
52

عبِغ األِٙبد، اٌّإٌف: ػضّبْ ثٓ ػّش ثٓ أثٟ ثىش ثٓ ٠ٛٔظ، أثٛ ػّشٚ عّبي اٌذ٠ٓ اثٓ اٌؾبعت اٌىشدٞ اٌّبٌىٟ  (

األخضش األخضشٞ، إٌبؽش: ا١ٌّبِخ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌطجؼخ:  ٘ـ( اٌّؾمك: أثٛ ػجذ اٌشؽ646ّٓ)اٌّزٛفٝ: 

 (193َ )ؿ: 2000 -٘ـ 1421اٌضب١ٔخ، 

(
53

 (427/ 1اٌّذٚٔخ )  (

(
54

٘ـ( دساعخ ٚرؾم١ك: اٌذوزٛس أؽّذ ػجذ 478( اٌزجصشح، اٌّإٌف: ػٍٟ ثٓ دمحم اٌشثؼٟ، أثٛ اٌؾغٓ اٌٍخّٟ )اٌّزٛفٝ:

 (1179/ 3َ )2011لبف ٚاٌؾإْٚ اإلعال١ِخ،لطش،اٌطجؼخ:األٌٚٝ،اٌىش٠ُ ٔغ١ت، إٌبؽش:ٚصاسح األٚ

(
55

 (490/ 4اٌغبِغ ٌّغبئً اٌّذٚٔخ ) (

(
56

(، اٌزخ١شح، اٌّإٌف: أثٛ اٌؼجبط ؽٙبة اٌذ٠ٓ أؽّذ ثٓ ئدس٠ظ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ 4/490( اٌغبِغ ٌّغبئً اٌّذٚٔخ )

 (241/ 3َ )1994ث١شٚد، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، -ِٟ٘ـ( إٌبؽش:داس اٌغشة اإلعال684اٌّبٌىٟ اٌؾ١ٙش ثبٌمشافٟ )اٌّزٛفٝ:

(
57

 (491/ 4(  اٌغبِغ ٌّغبئً اٌّذٚٔخ )
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الدَِّحاِم ِبالصُُّخَقاِت َيْػَم اْلُجُسَعِة، َفِإْن إَلْيَيا؛ أِلَنَّ الدَِّحاَم ُيَريُِّخ اْلَجِسيُع ُمتَِّراله ِباْلَعْيِت َكاتَِّراِل 
ا َعَمى مَ  ، َأْو َنْحِػِىَسا أََعاَد الصََّػاَف، َوَلْػ َتَصػُّعه ، َأْو َبْخدٍّ ا َشاَف ِفيَسا ُذِكَخ اَل ِلَدْحَسةٍّ َبْل ِلَحخٍّ

وكحلظ في  (58)ِمْغ َبَمِجِه، َواَل َدَم َعَمْيِو. َيْطَيُخ َما َداَم ِبَسكََّة، َوِإْن َخَخَج ِمْشَيا َلْع َيْخِجْع ِلمصََّػافِ 
َقاِئِف اَل ِلِدَحامٍّ َبْل ِلَحخٍّ َأْو َمَصخٍّ َأْو َنْحِػ َذِلَظ، َفِإنَُّو اَل  مػاىب الجميل: رِإْن َشاَف ِفي الدَّ

 (59)ْع أِلَْجِل الصََّػاِف، َواَل َدَم َعَمْيورُيْجِدُئُو َوُيِعيُج َشَػاَفُو َما َداَم ِبَسكََّة، َفِإْن َرَجَع إَلى َبَمِجِه َلْع َيْخجِ 
وقج ذكخ الذشكيصي أن الصػاف في الدقائف شػاف خارج السدجج، وأنو إنسا جاز 

 أي أن الزخورة ىي التي دعت إلى جػاز الصػاف مغ خارج السدجج.  (60)لمزخورة.
عشج : محىب الذافعية في حكم الطهاف خارج السدجج وبيان جهازه دادسالسبحث ال

 الزخورة

قال الذافعي: َواْلَسْدِجُج ُكمُُّو َمْػِضٌع ِلمصََّػاِف...قال: َوِإْن َخَخَج ِمْغ اْلَسْدِجِج َفَصاَف ِمْغ َوَراِئِو َلْع 
ا ِمْغ اْلَسْدِجِج؛ أِلَنَُّو ِفي َغْيِخ َمْػِضِع الصََّػاِف، َوَلْػ َأَجْدت َىحَ  ا َلُو ُيْعَتجَّ ِبَذْيءٍّ ِمْغ َشَػاِفِو َخاِرجه

ولحا فقج ذكخت الذافمية  (61)َأَجْدت َلُو الصََّػاَف َلْػ َشاَفُو َوُىَػ َخاِرٌج ِمْغ اْلَحَخِم َأْو ِفي اْلَحَخِم.
 (62)أن مغ واجبات الصػاف رَأن يصػف َداخل اْلَسْدِجج َفَمػ َشاف َخارج اْلَسْدِجج لع يجد.ر

ْدِجِج، كسا يجب أن ال يػقعو َخارَج َمكََّة وقال الخافعي: َيِجب أال يػقع الصَّػاَف َخارُج الس
َػاِري، وال بكػنو في أخخيات  َقاَيِة والدَّ َوالَحَخم، وال ب س بالحائل بيغ الصائف والعيت، كالدِّ

ُصػِح. ْقِف، وعمى األْرِوَقِة والدُّ وقال الشػوي: َقاَل َأْصَحاُبَشا: َشْخُط  (63)الَسْدِجِج َوَتْحَت الدَّ
َقاَيِة الصََّػاِف ُوقُ  ػُعُو ِفي اْلَسْدِجِج اْلَحَخاِم، َواَل َبْ َس ِباْلَحاِئِل ِفيِو َبْيَغ الصَّاِئِف َواْلَعْيِت َكالدِّ

                                                 
(

58
٘ـ( إٌبؽش: 1101(  ؽشػ ِخزصش خ١ًٍ ٌٍخشؽٟ، اٌّإٌف: دمحم ثٓ ػجذ هللا اٌخشؽٟ اٌّبٌىٟ أثٛ ػجذ هللا )اٌّزٛفٝ: 

 (316/ 2ث١شٚد ) -داس اٌفىش ٌٍطجبػخ 

(
59

 (80/ 3(  ِٛا٘ت اٌغ١ًٍ فٟ ؽشػ ِخزصش خ١ًٍ )

(
60

٘ـ( رؾم١ك: داس 1302( ٌٛاِغ اٌذسس فٟ ٘زه أعزبس اٌّخزصش، اٌّإٌف: دمحم ثٓ دمحم عبٌُ اٌّغٍغٟ اٌؾٕم١طٟ )

اٌشضٛاْ، ساعغ رصؾ١ؼ اٌؾذ٠ش ٚرخش٠غٗ: ا١ٌذاٌٟ ثٓ اٌؾبط أؽّذ، اٌّمذِخ ثمٍُ ؽف١ذ اٌّإٌف: اٌؾ١خ أؽّذ ثٓ ا١ٌٕٕٟ، 

 (469/ 4َ )2015اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ِٛس٠زب١ٔب،  -إٌبؽش: داس اٌشضٛاْ، ٔٛاوؾٛط

(
61

 (194/  2( األَ )

(
62

٘ـ( اٌّؾمك: أؽّذ ِؾّٛد 505(  اٌٛع١ظ فٟ اٌّز٘ت، اٌّإٌف: أثٛ ؽبِذ دمحم ثٓ دمحم اٌغضاٌٟ اٌطٛعٟ )اٌّزٛفٝ: 

 (645/ 2ٖ )1417اٌمب٘شح، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –ئثشا١ُ٘، دمحم دمحم ربِش، إٌبؽش: داس اٌغالَ 

(
63

 (395/ 3اٌٛع١ض اٌّؼشٚف ثبٌؾشػ اٌىج١ش )(  اٌؼض٠ض ؽشػ 
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َػاِري َوَغْيِخَىا. ونز الشػوي رحسو هللا عمى كػن ذلظ واجبا مغ واجبات الصػاف  (64)َوالدَّ
 (65)َسْدِجِج اْلَحَخام.فقال: اْلَػاِجُب الخَّاِبُع: َأْن َيَقَع الصََّػاُف ِفي الْ 

وقال  (66)ولكغ مغ السعخوف أن تخك الػاجب عشج الذافمية ال يبصل الحج، بل يػجب الجم.
الذيخازي: مغ تخك ركشا لع يحل مغ إحخامو حتى ي تي بو، ومغ تخك واجبا لدمو دم، ومغ 

حر، ىحا فيسغ تخك الػاجب بغيخ عحر، أما مغ تخك الػاجب بع (67)تخك سشة لع يمدمو شيء.
ْخِع  فيل تدقط الفجية أم الأ وجيان عشج الذافمية: َأَحُجُىَسا: َتْدُقُط اْلِفْجَيُة ِباْلَعْجِد؛ اِلْسِتْقَخاِر الذَّ
ِو اْلَعْجِد ِإَلى اْلِفعْ  ِل، َعَمى ُسُقػِط َما َعَجَد َعْشُو. َواْلَػْجُو الثَّاِني: َتِجُب اْلِفْجَيُة َمَع اْلَعْجِد، ِلَتَػجُّ

ْجَيَة ْلِفْجَيِة؛ َفَيْدُقُط َما َعَجَد َعْشُو ِمَغ اْلِفْعِل، َوَلْع َيْدُقْط َما َيْقِجُر َعَمْيِو ِمَغ اْلِفْجَيِة أِلَنَّ اْلفِ ُدوَن ا
، َتِجُب َعَمى اْلَسْعُحوِر، َوَغْيِخ اْلَسْعُحوِر َكاْلِفْجَيِة ِفي اْلَحْمِق، َوالمَِّباِس.  (68)ِمْغ َمَشاِسِظ اْلَحجِّ

 : محىب الحشابلة في حكم الطهاف خارج السدجج وبيان جهازه عشج الزخورةبعحث الداالسب

ذكخ ابغ تيسية أن مغ شخوط الصػاف: رَأْن َيُصػَف ِفي اْلَسْدِجِج اْلَحَخاِم، َفِإْن َشاَف َخاِرَج 
، َوِإْن َشاَف ِفيِو َجاَز، َسَػاٌء َكاَن َبْيَشُو َوَبْيَغ ا ْلَعْيِت َحاِئٌل ِمْثُل َزْمَدَم َوُقبَِّة اْلَسْدِجِج َلْع َيِرحَّ

َقاَيِة، َأْو َشاَف ِفي اأْلَْرِوَقِة الَِّتي ِفي َجَػاِنِب اْلَسْدِجِج، َأْو َشاَف َقِخيبها ِمْشُو...قال: َوَعَمى َىَحا  الدِّ
ُح ِلمصََّػاِف: اْلَكْػُن ِفي اْلَسْدِجِج. َواَل َفْخَق َبْيَغ مَ  ا َعَمى َعْيِج َرُسػِل اْلَقْػِل َفاْلُسَرحِّ ا َكاَن َمْدِججه

 ِ ِفي  -َوَبْيَغ َما ِزيَج ِفيِو َعَمى َعْيِج ُعَسَخ، َوَبِشي ُأَميََّة، َوَبِشي اْلَمبَّاِس. َوَقاَل اْلَقاِضي  للَاَّ
ِد  ُة َزْمَدَم َوِسَقاَيُتُو؛ أِلَنَّ : َيُجػُز الصََّػاُف ِفي اْلَسْدِجِج َوِإْن َحاَل َبْيَشُو َوَبْيَغ اْلَعْيِت ُقبَّ -اْلُسَجخَّ

ِج اْلَحاِئَل ِفي اْلَسْدِجِج َكاَل َحاِئَل، َوِإْن َشاَف َخاِرَج اْلَسْدِجِج َلْع ُيْجِدِه؛ أِلَنَّ اْلَحاِئَل َخاِرَج اْلَسْدجِ 
َماِم ِفي اْلَسْدِجِج َوَبْيَشُيَسا  ُسػُرُه، َوَعَمى َىَحا َفاْلَساِنُع ُوُجػُد َيْقَصُع ُحْكَع اْلَسْدِجِج، َكَسا َلِػ اْئَتعَّ ِباإْلِ

                                                 
(

64
اٌّإٌف: أثٛ صوش٠ب ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ؽشف إٌٛٚٞ  -ِغ رىٍّخ اٌغجىٟ ٚاٌّط١ؼٟ-(  اٌّغّٛع ؽشػ اٌّٙزة 

 (39/ 8٘ـ( إٌبؽش: داس اٌفىش )676)اٌّزٛفٝ: 

(
65

٘ـ( رؾم١ك: 676ٕٛٚٞ )اٌّزٛفٝ: ( سٚضخ اٌطبٌج١ٓ ٚػّذح اٌّفز١ٓ، اٌّإٌف: أثٛ صوش٠ب ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ؽشف اٌ

 (81/  3َ )1991٘ـ / 1412ػّبْ، اٌطجؼخ: اٌضبٌضخ،  -دِؾك -ص١٘ش اٌؾب٠ٚؼ، إٌبؽش: اٌّىزت اإلعالِٟ، ث١شٚد

(  ِزٓ أثٟ ؽغبع اٌّغّٝ اٌغب٠خ ٚاٌزمش٠ت، اٌّإٌف: أؽّذ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ أؽّذ، أثٛ ؽغبع، ؽٙبة اٌذ٠ٓ أثٛ اٌط١ت 66)

 (265/  8(، اٌّغّٛع ؽشػ اٌّٙزة )21٘ـ( إٌبؽش: ػبٌُ اٌىزت )ؿ: 593األصفٙبٟٔ )اٌّزٛفٝ: 

(
67

 476(  اٌزٕج١ٗ فٟ اٌفمٗ اٌؾبفؼٟ، اٌّإٌف: أثٛ اعؾبق ئثشا١ُ٘ ثٓ ػٍٟ ثٓ ٠ٛعف اٌف١شٚصآثبدٞ اٌؾ١شاصٞ )اٌّزٛفٝ: 

 (80َ ) 1983 -٘ـ  1403٘ـ( ئػذاد: ِشوض اٌخذِبد ٚاألثؾبس اٌضمبف١خ. إٌبؽش: ػبٌُ اٌىزت، ث١شٚد. اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

(
68

( اٌؾبٚٞ اٌىج١ش فٟ فمٗ ِز٘ت اإلِبَ اٌؾبفؼٟ، اٌّإٌف: أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ دمحم ثٓ دمحم ثٓ ؽج١ت اٌجصشٞ اٌجغذادٞ، 

اٌؾ١خ ػبدي أؽّذ ػجذ اٌّٛعٛد، إٌبؽش: داس  -٘ـ( اٌّؾمك: اٌؾ١خ ػٍٟ دمحم ِؼٛض 450اٌؾ١ٙش ثبٌّبٚسدٞ )اٌّزٛفٝ: 

 (472/  15َ ) 1999ٌجٕبْ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد 
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اَلُة َخاِرَجُو. ِت الرَّ وذكخه مغ الحشبالة في  (69)اْلَحاِئِل، َفَمْػ ُفِخَض َزَواُل ِجَجاِر اْلَسْدِجِج َصحَّ
شخوط صحة الصػاف: ابغ بمبان في مخترخ اإلفادات في ربع المبادات واْلداب 

 (71) صحة الصػاف: وأال يخخج مغ السدجج. وذكخ في اإلقشاع مغ شخوط( 70)وزيادات.
ووججت كثيخا مشيع لع يحكخ اشتخاط السدجج في شخوط الصػاف كابغ قجامة في الكافي وفي 

َقةه  (72)السقشع ِة الصََّػاِف َعَذَخُة َأْشَياَء َذَكَخَىا اْلُسَرشُِّف ُمَتَفخِّ ولحلظ قال السخداوي: ُيْذَتَخُط ِلِرحَّ
، اْلُخُخوَج َعغْ    (74)وكحلظ لع ُيحكخ في دليل الصالب لشيل السصالب( 73)اْلَسْدِجِج. إالَّ

ولع يقصع الحشابمة ببصالن صحة مغ شاف خارج السدجج قػال واحجا، بل جاء ما يجل عمى 
: َوِإْن َشاَف َحْػَل اْلَسْدِجِج، َأْو  وجػد الخالف في السحىب دون ترخيح. فقج َقاَل اْبُغ َعِقيلٍّ

فقػل ابغ عقيل: راحتسل  (75) َوَبْيَشُو َوَبْيَغ اْلَعْيِت ِجَجاٌر هَخُخ: اْحَتَسَل َأْن اَل ُيْجِدَئُو.َحْػَل اْلَعْيِت 
أن ال يجدئور يجل عمى أن بصالنو ليذ القصع. وكحلظ قال السخداوي: لػ شاَف حػَل 

ِحيِح ِمَغ السحىِب، وعميو األصحاُب. عمى رالرحيح  فقػلو (76)الَسْدِجِج، لع ُيْجِدْئو، عمى الرَّ
 مغ السحىبر يذيخ إلى وجػد الخالف. 

                                                 
(

69
 (598/ 2وزبة اٌؾظ ) -(  ؽشػ اٌؼّذح الثٓ ر١ّ١خ 

(
70

(  ِخزصش اإلفبداد فٟ ُسْثغ اٌؼجبداد ٚا٢داة ٚص٠بداد، اٌّإٌف: اإلِبَ دمحم ثٓ ثذس اٌذ٠ٓ ثٓ ثٍجبْ اٌذِؾمٟ اٌؾٕجٍٟ 

 –عبُ٘ فٟ طجغ ٘زا اٌىزبة: عؼذ ػجذ اٌؼض٠ض اٌشاؽذ ٘ـ( رؾم١ك ٚرؼ١ٍك: دمحم ثٓ ٔبصش اٌؼغّٟ،  1083 - 1006)

إٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، ث١َشٚد  َٚ َ  1998 -٘ـ  1419ٌجٕبْ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –اٌى٠ٛذ، إٌبؽش: داس اٌجؾبئش اإلعال١ِخ ٌٍطجَبَػخ 

 (271)ؿ: 

(
71

ٝ ثٓ عبٌُ اٌؾغبٚٞ (  اإللٕبع فٟ فمٗ اإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً، اٌّإٌف: ِٛعٝ ثٓ أؽّذ ثٓ ِٛعٝ ثٓ عبٌُ ثٓ ػ١غ

٘ـ( اٌّؾمك: ػجذ اٌٍط١ف دمحم ِٛعٝ اٌغجىٟ، إٌبؽش: داس 968اٌّمذعٟ، صُ اٌصبٌؾٟ، ؽشف اٌذ٠ٓ، أثٛ إٌغب )اٌّزٛفٝ: 

 (383/ 1ٌجٕبْ ) -اٌّؼشفخ ث١شٚد 

(
72

ػ١ٍٟ اٌّمذعٟ صُ (  اٌىبفٟ فٟ فمٗ اإلِبَ أؽّذ، اٌّإٌف: أثٛ دمحم ِٛفك اٌذ٠ٓ ػجذ هللا ثٓ أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ لذاِخ اٌغّب

 -٘ـ  1414٘ـ( إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 620اٌذِؾمٟ اٌؾٕجٍٟ، اٌؾ١ٙش ثبثٓ لذاِخ اٌّمذعٟ )اٌّزٛفٝ: 

 620( اٌّمٕغ فٟ فمٗ اإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً اٌؾ١جبٟٔ سؽّٗ هللا رؼبٌٝ، الثٓ لذاِخ اٌّمذعٟ )اٌّزٛفٝ: 512/ 1َ  ) 1994

اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ  -األسٔبؤٚط، ٠بع١ٓ ِؾّٛد اٌخط١ت، إٌبؽش: ِىزجخ اٌغٛادٞ ٌٍزٛص٠غ، عذح ٘ـ( رؾم١ك: ِؾّٛد 

 (124َ )ؿ:  2000 -٘ـ  1421اٌغؼٛد٠خ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

(
73

(  اإلٔصبف فٟ ِؼشفخ اٌشاعؼ ِٓ اٌخالف، اٌّإٌف: ػالء اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ ع١ٍّبْ اٌّشداٚٞ اٌذِؾمٟ 

 (19/ 4٘ـ( إٌبؽش: داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ. )885زٛفٝ: اٌصبٌؾٟ اٌؾٕجٍٟ )اٌّ

(
74

(  د١ًٌ اٌطبٌت ١ًٌٕ اٌّطبٌت، اٌّإٌف: ِشػٟ ثٓ ٠ٛعف ثٓ أثٝ ثىش ثٓ أؽّذ اٌىشِٝ اٌّمذعٟ اٌؾٕجٍٝ )اٌّزٛفٝ: 

٘ـ / ٠1425بض، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ٘ـ( اٌّؾمك: أثٛ لز١جخ ٔظش دمحم اٌفبس٠بثٟ، إٌبؽش: داس ط١جخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌش1033

 (109َ )ؿ: 2004

(
75

 (598/ 2وزبة اٌؾظ ) -(  ؽشػ اٌؼّذح الثٓ ر١ّ١خ 

(
76

 (113/ 9اإلٔصبف فٟ ِؼشفخ اٌشاعؼ ِٓ اٌخالف )  (
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وتخك الػاجب عشج الحشابمة ال يبصل الحج، كسا قال ابغ عقيل: إن الػاجبات في الحج يجب 
 (77)بتخكيا دم، والحج صحيح تام.

 : حجود السدجج الحخامثامنالسبحث ال
ى إلبات وبيان حجود إن الحيغ قالػا باشتخاط كػن السدجج الحخام شخشا لمصػاف، يحتاجػن إل

ىحا السدجج، الحي ال يجػز الصػاف مغ خارجو، وىحا كالم ال يسكغ، ألن السدجج لع ُيعغ في 
 ، فكيف يكػن شخشا لمصػاف، فالسدجج لع يكغ محجد السعالع في زمغ الشعي عيج الشعي 

ا لع بل لع ُيْعغ إال في زمغ عسخ. ف يغ ىػ السدجج وحجوده الحي ىػ شخط لمصػاف، ولساذ
أ ولساذا لع يحجدأ وىل يعقل أن تكػن حجود السدجج شخشا لمبادة الصػاف وال يحجده الشعي 

يقل ليع: مغ شاف خارج ىحه الحجود فال شػاف لوأ وىل ندتصيع أن نثعت أن السائة ألف 
حجودا  كميع كانػا داخل ىحه الحجود. فمع يكغ في عيج الشعي  الحيغ حجػا مع الشعي 

ِ لمسدجج الحخ  وأبي بكخ ججار يحيط بو،  ام. فمع ريكغ لمسدجج الحخام َعَمى عيج َرُسػل للَاَّ
فمسا استخمف ُعَسخ ْبغ الخصاب وكثخ الشاس وسع السدجج واشتخى دورا فيجميا وزادىا فيو 
وىجم َعَمى قػم مغ جيخان السدجج أبػا أن يعيعػا ووضع ليع األلسان َحتَّى أخحوىا بعج، واتخح 

وبالتالي ال ندتصيع أن  (78)را قريخا دون القامة. فكانت السرابيح تػضع َعَمْيِو.رلمسدجج ججا
 (79)نحجد مداحتو حيث كانت رمداحة العيت وىػ السدجج كان فزاء لمّصائفيغر

في ىحا الفزاء ال  وشػاف الشعي  (80)رفالسدجج الحخام كان فشاء حػل الكمبة لمصائفيغر
جو، نعع يجل عمى الفزيمة واألولػية، ولكغ ال يجل عمى نفي صحة شػاف مغ شاف خار 

                                                 
(

77
اٌّإٌف: أثٛ اٌٛفبء ػٍٟ ثٓ ػم١ً ثٓ دمحم ثٓ ػم١ً « ػٍٝ ِز٘ت اإلِبَ أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ ؽٕجً»(  اٌززوشح فٟ اٌفمٗ 

٘ـ( رؾم١ك ٚرؼ١ٍك: اٌذوزٛس ٔبصش ثٓ عؼٛد ثٓ ػجذ هللا اٌغالِخ، إٌبؽش: داس  513ٞ اٌؾٕجٍٟ )اٌّزٛفٝ عٕخ اٌجغذاد

 (102َ )ؿ: 2001 -٘ـ  1422اٌغؼٛد٠خ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  -ئؽج١ٍ١ب ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌش٠بض 

(
78

اٌؼشة ٚاٌجشثش ِٚٓ ػبصشُ٘ ِٓ  (، ربس٠خ اثٓ خٍذْٚ= د٠ٛاْ اٌّجزذأ ٚاٌخجش فٟ ربس٠خ54(  فزٛػ اٌجٍذاْ )ؿ: 

رٚٞ اٌؾأْ األوجش، اٌّإٌف: ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ دمحم ثٓ دمحم، اثٓ خٍذْٚ أثٛ ص٠ذ، ٌٟٚ اٌذ٠ٓ اٌؾضشِٟ اإلؽج١ٍٟ )اٌّزٛفٝ: 

(، ربس٠خ ِىخ 439/ 1َ )1988 -٘ـ  1408٘ـ( اٌّؾمك: خ١ًٍ ؽؾبدح، إٌبؽش: داس اٌفىش، ث١شٚد، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، 808

ّغغذ اٌؾشاَ ٚاٌّذ٠ٕخ اٌؾش٠فخ ٚاٌمجش اٌؾش٠ف، اٌّإٌف: دمحم ثٓ أؽّذ ثٓ اٌض١بء دمحم اٌمشؽٟ اٌؼّشٞ اٌّىٟ اٌّؾشفخ ٚاٌ

٘ـ( اٌّؾمك: ػالء ئثشا١ُ٘، أ٠ّٓ ٔصش، إٌبؽش: داس 854اٌؾٕفٟ، ثٙبء اٌذ٠ٓ أثٛ اٌجمبء، اٌّؼشٚف ثبثٓ اٌض١بء )اٌّزٛفٝ: 

 (150َ )ؿ: 2004 -٘ـ ١1424خ، ث١شٚد / ٌجٕبْ، اٌطجؼخ: اٌضبٔ -اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 

(
79

 (439/ 1(  ربس٠خ اثٓ خٍذْٚ )

(
80

٠بس ثَْىشٞ )اٌّزٛفٝ:  ٘ـ( إٌبؽش: 966(  ربس٠خ اٌخ١ّظ فٟ أؽٛاي أٔفظ إٌف١ظ، اٌّإٌف: ؽغ١ٓ ثٓ دمحم ثٓ اٌؾغٓ اٌذِّ

 (122/ 1ث١شٚد ) -داس صبدس 
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يجل عمى الذخشية. فاألمخ كسا قال الجكتػر جػاد عمي: روأما الحخم الحي أحاط بالكمبة فقج 
عخف بيرالسدججر وبيرالسدجج الحخامر وبيرالحخمر. وال نعخف حجوده في الجاىمية عمى وجو 

مى الحجود ليعمع الشاس مكان الحخم، واضح معمػم. وقج كان الجاىميػن قج وضعػا أنرابها ع
َل َمْغ اتََّخَح َلُو اْلِجَجارر( 81)ولع يكغ لو ججار محيط بو.ر  (82)ولحا قال الشػوي: رَوَكاَن ُعَسُخ َأوَّ

 : شخط الحائل واالترالتاسعالسبحث ال
االترال، فميذ عمى اشتخاط ػجػد حائل وعجم أما قػليع ببصالن الصػاف خارج السدجج ل

أو عجم الحائل دليل صخيح وال إجساع، إذ صح الصػاف باإلجساع مع وجػد حائل  االترال
 (83)في بعس الصػاف، كرحة الصػاف مغ وراء الدقاية.

وىل ىشاك فخق بيغ الحائل في داخل السدجج وبيغ وما الزابط لمحائل الحي ال يسشعأ 
يجتيج في بيان ولكل مجتيج أن وال إجساع، نز، كل ذلظ مع يخد بالحائل في خارجوأ ف

 ضػابط الحائل، وال دليل يسشع، وال دليل يمدم، وإنسا ىي اجتيادات بحدب ما يتخاءى لمعالع. 
، فيرح وقج ذىب جسيهر أىل العلم إلى أن الحائل في الطهاف داخل السدجج ال اعتبار لو

اِف َداِخَل رَأنَّ َمَكاَن الصَّػَ الصػاف مغ داخل السدجج ولػ مع وجػد حائل. حيث ذكخ الحشفية 
َػاِري َوَزْمَدِم اَل َخاِرَج اْلَسْدِجج.ر رالسدجج ونز الذافعي عمى أن  (84)اْلَسْدِجِج، َوَلْػ َوَراَء الدَّ

كمو مػضع لمصػاف فسغ شاف في السدجج مغ دون الدقاية وزمدم أو مغ ورائيسا أو وراء 
رائيا كميا فصػافو سقايات السدجج التي أحجلت فحف بيا السدجج حتى يكػن الصائف مغ و 

مجدئ عشو ألنو في مػضع الصػاف، وأكثخ الصائفيغ محػل بيشو وبيغ الصػاف بالشاس 
  (86)راْلَحاِئَل ِفي اْلَسْدِجِج َكاَل َحاِئلَ وذكخت الحشابمة أن ر (85)الصائفيغ والسرميغ.ر

                                                 
(

81
٘ـ( إٌبؽش: داس اٌغبلٟ، 1408ٍٟ )اٌّزٛفٝ: ( اٌّفصً فٟ ربس٠خ اٌؼشة لجً اإلعالَ، اٌّإٌف: اٌذوزٛس عٛاد ػ

 (46/ 7َ )2001٘ـ/ 1422اٌطجؼخ: اٌشاثؼخ 

(
82

 (39/ 8( اٌّغّٛع ؽشػ اٌّٙزة )

(
83

 (266/1483/ 1(، اإللٕبع فٟ ِغبئً اإلعّبع )67/177(  اإلعّبع الثٓ إٌّزس )ؿ: 

(
84

خغشٚ  -أٚ ِٕال أٚ اٌٌّٛٝ  -ثّال  اٌّإٌف: دمحم ثٓ فشاِشص ثٓ ػٍٟ اٌؾ١ٙش ،(  دسس اٌؾىبَ ؽشػ غشس األؽىبَ

اٌّإٌف: ػجذ ، (، ِغّغ األٔٙش فٟ ؽشػ ٍِزمٝ األثؾش223/ 1) إٌبؽش: داس ئؽ١بء اٌىزت اٌؼشث١خ ٘ـ(885)اٌّزٛفٝ: 

إٌبؽش: داس ئؽ١بء اٌزشاس  ٘ـ(1078اٌشؽّٓ ثٓ دمحم ثٓ ع١ٍّبْ اٌّذػٛ ثؾ١خٟ صادٖ, ٠ؼشف ثذاِبد أفٕذٞ )اٌّزٛفٝ: 

 (272/ 1) اٌؼشثٟ

(
85

 (194/ 2(  األَ ٌٍؾبفؼٟ )

(
86

 (599/ 2وزبة اٌؾظ ) -(  ؽشػ اٌؼّذح الثٓ ر١ّ١خ 
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ا لمصػاف إال في السالكية:وخالف في ذلك  حالة  فاعتعخوا الحائل داخل السدجج سعبا مانعه
اتَِّراَل الدَِّحاِم َيِريُخ اْلَجِسيُع ُمتَِّراله ِباْلَعْيِت َكاتَِّراِل الدَِّحاِم ِبالصُُّخَقاِت الدحام، حيث إنو مع ر

ا ِباْلَسْدِجِج اَل ِباْلَعْيِت. عمة فال (87)َيْػَم اْلُجُسَعِة َوَمَع َعَجِم الدَِّحاِم الصَّاِئُف َخاِرَج اْلَسْدِجِج ُيَعجُّ َشاِئفه
 عشجىع ىػ عجم االترال بدعب حيصان السدجج. 

ا  وبعج البحث والتفتير لع أجج لسغ اشتخط عجم وجػد الحائل دليال صحيحا صخيحا إال قياسه
عمى الرالة، حيث إن ذلظ مانع مغ االترال. ولع يتفق العمساء عمى ذلظ في الرالة. 

ػم، ىل يسشع مغ صحة االقتجاء حيث قج اختمف العمساء في وجػد الحائل بيغ اإلمام والس م
 أم الأ حيث أجازه قػم ومشعو هخخون.

صخح الحشفية والذافمية، وىػ رواية عغ وىػ محىب الجسيػر حيث رأوال: السانعهن: 
الحشابمة، ب نو إذا كان بيغ اإلمام والس مػم ججار كعيخ أو باب مغمق يسشع السقتجي مغ 

يرح االقتجاء، ويرح إذا كان صغيخا ال يسشع، الػصػل إلى إمامو لػ قرج الػصػل إليو ال 
 (88).رال يذتبو عميو حال اإلمام سساعا أو رؤية أو كعيخا ولو لقب

حيث لع يعتعخ الذافمية الشيخ أو الصخيق أو الدفيشة وقج تشاقزها فيسا يعتبخ حائال بال دليل 
الحشابمة أن وجػد  عشجوالرحيح  (89)حائال يسشع مغ االقتجاء، واعتعخ ذلظ أبػ حشيفة وأحسج.

ا أنيخ تجخي فيو الدفغ،  و شخيق أن ىحا ال يسشع؛ ألنو ال يسشع الستابعة، إال أن يكػن عخيزه
 (90) يسشع االترال.

َواْختمُفػا ِفيَسغ ِإذا صمى ِفي َبيتو ِبَراَلة اإِلَمام ِفي اْلَسْدِجج َوُىَشاَك َحاِئل يْسَشع مغ ُرْؤَية ر
ُفػف. اِفِعّي َوأحسج: اَل ترح.َفَقاَل َمالظ وَ  الرُّ َوَعغ  َوَقاَل َأُبػ حشيَفة: ترح َمَع اْلَكَخاَىة. الذَّ

ْشاَلق. وُحكي عغ أحسج رواية: أن قال ابغ رجب:  (91)رأبي حشيَفة: َأنََّيا اَل ترح عمى اإْلِ
الحائل السانع لمخؤية، والصخيق الِحي ال تترل فيِو الرفػف يسشع االقتجاء في الفخض دوَن 

                                                 
(

87
 (241/ 3(  اٌزخ١شح ٌٍمشافٟ )

(
88

 - 1404اٌطجؼخ: )ِٓ ، اٌى٠ٛذ –صبدس ػٓ: ٚصاسح األٚلبف ٚاٌؾئْٛ اإلعال١ِخ ، (  اٌّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ اٌى٠ٛز١خ

 (24/ 6) ٘ـ( 1427

(
89

، أثٛ اٌّظفش، ػْٛ اٌذ٠ٓ اٌ، (  اخزالف األئّخ اٌؼٍّبء ّٟ ُ٘ج١ََْشح ثٓ( دمحم ثٓ ٘ج١شح اٌزٍٟ٘ اٌؾ١جبٔ ّإٌف: ٠ؾ١ٝ ثٓ )

 -٘ـ 1423اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ، ٌجٕبْ / ث١شٚد -إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، اٌّؾمك: اٌغ١ذ ٠ٛعف أؽّذ ٘ـ(560)اٌّزٛفٝ: 

2002َ (1 /144) 

(
90

 (302/ 1(  اٌىبفٟ فٟ فمٗ اإلِبَ أؽّذ )

(
91

 (144/ 1الف األئّخ اٌؼٍّبء )(  اخز
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وُحكي َعشُو: إن  وُحكي َعشُو: أنو ال يسشع في الجسعة في حال الحاجة إليِو خاصةه. .الشفل
وإن كاَن الحائل يسشع االستصخاق دوَن الخؤية  كاَن الحائل حاِئَط السدجج َلع يسشع، وإال مشع.

 (92)وفيو وجٌو: يسشع، وحكاه بعزيع روايةه. َلع يسشع.
بغ ععج هللا  أنذ َوأبي ُىَخْيَخة َواْبغ ِسيِخيغ َوَسالععائذة و غ َوُىَػ اْلَسْشُقػل عَ ثانيا: السجيدون: 

، وبو َمْحَىب اْلَساِلِكيَّةوالحدغ البرخي، وأبػ مجمد، وإبخاليع الشخعي، وىػ  ،ُعْخَوةو ، بغ عسخ
  (93)قال البخاري وابغ حدم والذػكاني

ة، وأبػابو عغ أحسج في رجل يرمي خارج السدجج يػم الجسعف (94)وىػ رواية عغ أحسج
َماِم  (95).أرجػ أن ال يكػن بو ب س :مغمقة َوُسِئَل َعْغ َرُجلٍّ ُيَرمِّي َيْػَم اْلُجُسَعِة َوَبْيَشُو َوَبْيَغ اإْلِ

وذكخ ابغ رجب أن أحسج في رواية عشو لع يذتخط  (96)َعَمى َغْيِخ َذِلَظ. ُسْتَخٌة َقاَل: إَذا َلْع َيْقِجْر 
نقمو ، مام أحسج أن يكػن ذلظ بقخب اإلمام، أو يدسع قخاءتواشتخط اإلإيرال الرفػف وإنسا ر

ة ترمي فػق بيت، وبيشيا أ مخ في اونقل حخب، عغ أحسج ..عشو حشعل، ولع يذتخط غيخ ذلظ.
ونقل صالح بغ أحسج، عغ أبيو، أن ..وبيغ اإلمام شخيق، فقال: أرجػ أن ال يكػن بو ب س.

                                                 
(

92
اٌّإٌف: ص٠ٓ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ أؽّذ ثٓ سعت ثٓ اٌؾغٓ، اٌَغالِٟ، اٌجغذادٞ، صُ ، (  فزؼ اٌجبسٞ الثٓ سعت

اٌؾمٛق: ِىزت رؾم١ك داس اٌؾش١ِٓ  اٌّذ٠ٕخ إٌج٠ٛخ. -إٌبؽش: ِىزجخ اٌغشثبء األصش٠خ  ٘ـ(795اٌذِؾمٟ، اٌؾٕجٍٟ )اٌّزٛفٝ: 

 (302/ 6) َ 1996 -٘ـ  1417اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ، اٌمب٘شح –

(
93

اٌّإٌف: أثٛ ثىش ػجذ اٌشصاق ثٓ ّ٘بَ ثٓ ٔبفغ ، (، ِصٕف ػجذ اٌشصاق اٌصٕؼب146ٟٔ/ 1(  صؾ١ؼ اٌجخبسٞ )

٠طٍت ، إٌٙذ -إٌبؽش: اٌّغٍظ اٌؼٍّٟ، اٌّؾمك: ؽج١ت اٌشؽّٓ األػظّٟ ٘ـ(211اٌؾ١ّشٞ ا١ٌّبٟٔ اٌصٕؼبٟٔ )اٌّزٛفٝ: 

 ،( ، ِصٕف اثٓ أثٟ ؽ١جخ4888،  4887،  82/4883/ 3) ٘ـ1403اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، ، ث١شٚد –اإلعالِٟ ِٓ: اٌّىزت 

اٌّؾمك:  ٘ـ(235اٌّإٌف: أثٛ ثىش ثٓ أثٟ ؽ١جخ، ػجذ هللا ثٓ دمحم ثٓ ئثشا١ُ٘ ثٓ ػضّبْ ثٓ خٛاعزٟ اٌؼجغٟ )اٌّزٛفٝ: 

( ، ١ًٔ 6162،  35/6161/ 2) ٘ـ1409ٌٚٝ، اٌطجؼخ: األ، اٌش٠بض –إٌبؽش: ِىزجخ اٌشؽذ ، وّبي ٠ٛعف اٌؾٛد

، رؾم١ك: ػصبَ اٌذ٠ٓ اٌصجبثطٟ ٘ـ(1250اٌّإٌف: دمحم ثٓ ػٍٟ ثٓ دمحم ثٓ ػجذ هللا اٌؾٛوبٟٔ ا١ٌّٕٟ )اٌّزٛفٝ: ، األٚطبس

 ،( ، ؽشػ صؾ١ؼ اٌجخبسٜ الثٓ ثطبي232/ 3) 1993َ -٘ـ 1413اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ، إٌبؽش: داس اٌؾذ٠ش، ِصش

داس ، رؾم١ك: أثٛ ر١ُّ ٠بعش ثٓ ئثشا١ُ٘ ٘ـ(449ثطبي أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ خٍف ثٓ ػجذ اٌٍّه )اٌّزٛفٝ: اٌّإٌف: اثٓ 

( ػّذح اٌمبسٞ ؽشػ صؾ١ؼ 350/ 2) 2003َ -٘ـ 1423اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، ، اٌغؼٛد٠خ، اٌش٠بض -إٌؾش: ِىزجخ اٌشؽذ 

ٓ اٌغ١زبثٝ اٌؾٕفٝ ثذس اٌذ٠ٓ اٌؼ١ٕٝ )اٌّزٛفٝ: اٌّإٌف: أثٛ دمحم ِؾّٛد ثٓ أؽّذ ثٓ ِٛعٝ ثٓ أؽّذ ثٓ ؽغ١، اٌجخبسٞ

اٌّإٌف: ع١ف ، (، ؽ١ٍخ اٌؼٍّبء فٟ ِؼشفخ ِزا٘ت اٌفمٙبء262/ 5) ث١شٚد -إٌبؽش: داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ  ٘ـ(855

بػذ فٟ ؽممٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ: اٌذوزٛس ٠بع١ٓ أؽّذ ئثشا١ُ٘ دسادوٗ، األعزبر اٌّغ، اٌذ٠ٓ أثٛ ثىش دمحم ثٓ أؽّذ اٌؾبؽٟ اٌمفبي

اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ، اٌٍّّىخ األسد١ٔخ اٌٙبؽ١ّخ، ػّبْ -إٌبؽش: ِىزجخ اٌشعبٌخ اٌؾذ٠ضخ ، اٌغبِؼخ األسد١ٔخ -و١ٍخ اٌؾش٠ؼخ 

اٌّإٌف: أثٛ دمحم ػٍٟ ثٓ أؽّذ ثٓ عؼ١ذ ثٓ ؽضَ األٔذٌغٟ اٌمشطجٟ اٌظب٘شٞ ثب٢صبس،  ( اٌّؾ187ٍٝ/ 2) َ 1988

 (286/ 3) ث١شٚد - إٌبؽش: داس اٌفىش ٘ـ(456)اٌّزٛفٝ: 

(
94

 (24/ 6( اٌّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ اٌى٠ٛز١خ )444/ 2(  فزؼ اٌجبسٞ الثٓ سعت )

(
95

 (302/ 1(  اٌىبفٟ فٟ فمٗ اإلِبَ أؽّذ )

(
96

 (153/ 2(  اٌّغٕٟ الثٓ لذاِخ )
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 ىحه الخواية: أنو ال يجػز لغيخ ضخورة. وضاىخ...ذلظ يجػز يػم الجسعة، إذا ضاق السكان
 (97).والسحىب السشذػر عشو: جػازه مصمقا

ألن حائط السدجج ال يسشع صحة ائتسام وقال بو أيزا أبػ إسحاق السخوزي مغ الذافمية، 
سػاء كان قجام الس مػم أو عغ ، مغ في داخل السدجج، فمع يسشع صحة ائتسام مغ في خارجو

 (98) .جشبو
ااِلْعِتَبار ِعْشج َعصاء اْلعمع ِبَراَلة اإِلَمام دون اْلُسَذاىَجة والحائل حيث إن ر (99).بو قال عصاءو 

  (100).َوعجم اْلَحاِئل
بيغ ما إذا كان الججار كعيخا في مد لة الججار  ،ق السالكية، وىػ رواية عشج الحشابمةفخّ ولع يُ 

م أو بعس الس مػميغ أو رؤية بجػاز االقتجاء إذا لع يسشع مغ سساع اإلما :أو صغيخا، فقالػا
 (101)فعل أحجىسا.

 
 أدلة السانعين:

أن ندػةه صْميغ في حجختيا، فقالت: ال ترمِّيغ برالة  ،َعغ عائذة، رضي هللا عشيا-
.  (102)اإلمام؛ فإنكغَّ في حجابٍّ

 (103)«إذا كان بيشو وبيغ اإلمام شخيق، أو نيخ، أو حائط، فميذ معو: »قال  عسخعغ -
 (104)«ليذ ذلظ ليا»السخأة ترمي برالة اإلمام بيشيسا شخيق قال: في ، عغ عامخ الذععي-

                                                 
(

97
 (444/ 2(  فزؼ اٌجبسٞ الثٓ سعت )

(
98

ٟ اٌخ١ش ثٓ عبٌُ اٌؼّشأٟ ا١ٌّٕٟ اٌؾبفؼٟ اٌّإٌف: أثٛ اٌؾغ١ٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ أث، ( اٌج١بْ فٟ ِز٘ت اإلِبَ اٌؾبفؼٟ

/ 2َ ) 2000 -٘ـ 1421اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ، عذح –إٌبؽش: داس إٌّٙبط ، اٌّؾمك: لبعُ دمحم إٌٛسٞ ٘ـ(558)اٌّزٛفٝ: 

 (308/ 4(، اٌّغّٛع ؽشػ اٌّٙزة )435

(
99

ٕخ، أثٛ دمحم اٌؾغ١ٓ ثٓ اٌّإٌف: ِؾ١ٟ اٌغ، (، ؽشػ اٌغٕخ ٌٍجغ350ٞٛ/ 2(  ؽشػ صؾ١ؼ اٌجخبسٜ الثٓ ثطبي )

إٌبؽش: ، دمحم ص١٘ش اٌؾب٠ٚؼ-رؾم١ك: ؽؼ١ت األسٔإٚط ٘ـ(516ِغؼٛد ثٓ دمحم ثٓ اٌفشاء اٌجغٛٞ اٌؾبفؼٟ )اٌّزٛفٝ: 

 (393/ 3َ )1983 -٘ـ 1403اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، ، دِؾك، ث١شٚد -اٌّىزت اإلعالِٟ 

(
100

 (187/ 2(  ؽ١ٍخ اٌؼٍّبء فٟ ِؼشفخ ِزا٘ت اٌفمٙبء )

(
101

 (24/ 6ّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ اٌى٠ٛز١خ )(  اٌ

(
102

ٍّ اٌج١ٙمٟ )، (  اٌغٕٓ اٌىجشٜ ٌٍج١ٙمٟ ّٟ  ٘ـ( 458 - 384اٌّإٌف: أثٛ ثىش أؽّذ ثٓ اٌُؾَغ١ٓ ثٓ ػٍ
 إٌبؽش: ِشوض ٘غش ٌٍجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ ٚاإلعال١ِخ )اٌذوزٛس / ػجذ اٌغٕذ ؽغٓ ٠ّبِخ(، رؾم١ك: اٌذوزٛس ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌّؾغٓ اٌزشوٟ

( ػٓ اٌؾبفؼٟ ثذْٚ ئعٕبد ٌؼبئؾخ ٚلبي اٌؾبفؼٟ: لبي اٌؾبفؼٟ سؽّٗ هللا رؼبٌٝ: ٚوّب لبٌذ 157/5246/ 3َ ) 2011 -٘ـ  1432ٌطجؼخ: األٌٚٝ، ا

ٌَْغِذ٠ِذ 191/ 4ػبئؾخ فٟ ؽغشرٙب ئْ وبٔذ لبٌزٗ لٍٕبٖ.ا٘ـ ٚلبي اٌج١ٙمٟ فٟ ِؼشفخ اٌغٕٓ ٚا٢صبس ) ُْ ٠َزْوُْش ئِْعَٕبدَُٖ فِٟ ا .ا٘ـ (:  ٌَ ُِ ٌْمَِذ٠ رََوَشُٖ فِٟ ا َٚ 

 (35/6155/ 2ِصٕف اثٓ أثٟ ؽ١جخ )، (81/4880/ 3(  ِصٕف ػجذ اٌشصاق اٌصٕؼبٟٔ )103)

(
104

 (35/6157/ 2(، ِصٕف اثٓ أثٟ ؽ١جخ )81/4881/ 3(  ِصٕف ػجذ اٌشصاق اٌصٕؼبٟٔ )
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 أدلة السجيدين:
في حجختو والشاس ي تسػن بو  صمى رسػل هللا »عغ عائذة، رضي هللا عشيا قالت: -1

 (105)«مغ وراء الحجخة
. وىحا باب الخجل ي تع باإلمام وبيشيسا ججارأخخج ىحا الحجيث أبػ داود في كتاب الجسعة، 

 يجل عمى شيئيغ: 
اَل األول: أنو يخى جػاز ذلظ، حيث إنو مغ تخجسة الباب والحجيث يطيخ أنو ذىب إلى أنو ر

  (106)رَيُزخُّ 
 الثاني: إيخاده في كتاب الجسعة يذيخ إلى أنو يخى ذلظ في الفخيزة والشافمة. 

.لحا أجاز ..ك نو عمى صالة الميل، أو تصػع.وقج سئل اإلمام أحسج عغ ىحا الحجيث فقال: ر
ولكغ األصل أن الشافمة والفخيزة سػاء إال إذا  (107).رفي صالة الشفل بعس الحشابمة ذلظ

 صح الجليل الرخيح عمى التفخيق. 
فيو جػاز االقتجاء باإلمام وإن حال بيشيسا حائل وعمسػا بانتقاالتو وقال ابغ رسالن: 

لحجخة ىشا عمى أنيا كانت في بالسذاىجة أو الدساع إذا جسعيسا مدجج واحج، وإنسا حسمشا ا
  (108).السدجج؛ ألنيا لػ كانت في بشاء غيخ السدجج لع يرح االقتجاء

 قمت: ولكغ حسمو عمى أن الحجخة في داخل السدجج ال يدتكيع لدععيغ: 
يمير  األول: يحتاج ىحا إلى دليل. والثاني: كيف تكػن الحجخة في داخل السدجج والشعي 

 فيحا ال يدتكيع أبجا. فييا مع زوجتو ويجامعياأ

                                                 
(

105
ِغْغزبٟٔ اٌّإٌف: أثٛ داٚد ع١ٍّبْ ثٓ األؽؼش ثٓ ئعؾبق ثٓ ثؾ١ش ثٓ ؽذا، ( عٕٓ أثٟ داٚد د ثٓ ػّشٚ األصدٞ اٌّغِ

 ( 293/1126/ 1) ث١شٚد -إٌبؽش: اٌّىزجخ اٌؼصش٠خ، ص١ذا ، اٌّؾمك: دمحم ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌؾ١ّذ ٘ـ(275)اٌّزٛفٝ: 

(
106

اٌّإٌف: دمحم أؽشف ثٓ أ١ِش ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽ١ذس، أثٛ ػجذ اٌشؽّٓ، ؽشف اٌؾك، ، ( ػْٛ اٌّؼجٛد ٚؽبؽ١خ اثٓ اٌم١ُ

 (334/ 3)٘ـ  1415اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، ، ث١شٚد –إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ  ٘ـ(1329ثبدٞ )اٌّزٛفٝ: اٌصذ٠مٟ، اٌؼظ١ُ آ

(
107

اٌّإٌف: أثٛ ٠ؼٍٝ اٌفشاء دمحم ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ دمحم ثٓ خٍف اٌجغذادٞ ، (  اٌزؼ١ٍك اٌىج١ش فٟ اٌّغبئً اٌخالف١خ ث١ٓ األئّخ

إٌبؽش: داس ، اٌّؾمك: دمحم ثٓ فٙذ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض اٌفش٠ؼ ٘ـ( 458ٕخ ٘ـ ٚاٌّزٛفٝ ثٙب ع 380اٌؾٕجٍٟ )اٌٌّٛٛد ثجغذاد عٕخ 

 (428/ 2) َ 2014 -٘ـ  1435اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ، عٛس٠ب –إٌٛادس، دِؾك 

(
108

اٌّإٌف: ؽٙبة اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ؽغ١ٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ سعالْ اٌّمذعٟ ، (  ؽشػ عٕٓ أثٟ داٚد الثٓ سعالْ

إٌبؽش: داس اٌفالػ ، رؾم١ك: ػذد ِٓ اٌجبؽض١ٓ ثذاس اٌفالػ ثاؽشاف خبٌذ اٌشثبط ٘ـ( 844اٌشٍِٟ اٌؾبفؼٟ )اٌّزٛفٝ: 

 (649/ 5) َ 2016 -٘ـ  1437اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ، عّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ -ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٚرؾم١ك اٌزشاس، اٌف١َٛ 
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2- ِ ، َفَرمَّى  َعْغ َعاِئَذَة ُأمِّ الُسْؤِمِشيَغ، َأنََّيا َقاَلْت: َصمَّى َرُسػُل للَاَّ ِفي َبْيِتِو َوُىَػ َشاكٍّ
ا َوَصمَّى َوَراَءُه َقْػٌم ِقَيامها، َفَ َشاَر ِإَلْيِيْع َأِن اْجِمُدػا، َفَمسَّا اْنَرَخَف َقاَل:  ُجِعَل اإِلَماُم  ِإنََّسا»َجاِلده
ا ا َفَرمُّػا ُجُمػسه  (109)«ِلُيْؤَتعَّ ِبِو، َفِإَذا َرَكَع، َفاْرَكُعػا َوِإَذا َرَفَع، َفاْرَفُعػا، َوِإَذا َصمَّى َجاِلده

  (110)اْلسْذخَبة الَِّتي ِفي حجَخة َعاِئَذةكان  وفي رواية مغ حجيث جابخ أنو 
اَلة لع ر اَلة ِبالشَّاِس ِفي  تكغ ِفي اْلَسْدِجج، َوَكَ نَُّو َوَىَحا يجل عمى َأن ِتْمَظ الرَّ عجد َعغ الرَّ

اْلَسْدِجج، َوَكاَن ُيَرمِّي ِفي َبيتو ِبسغ حزخ، لكشو لع يْشقل َأنو اْستْخمف، َومغ لسَّة َقاَل 
ِعَياض: ِإنَّو الطَّاِىخ َأنو صمى ِفي حجَخة َعاِئَذة َوأتع ِبِو مغ حزخ ِعْشجه، َومغ َكاَن ِفي 

 (111)اْلَسْدِجج.
ِ  ،َعْغ َعاِئَذَة، رضي هللا عشيا-3 ُيَرمِّي ِمَغ المَّْيِل ِفي ُحْجَخِتِو،  َقاَلْت: َكاَن َرُسػُل للَاَّ

َفَقاَم ُأَناٌس ُيَرمُّػَن ِبَراَلِتِو، َفَ ْصَبُحػا  َوِجَجاُر الُحْجَخِة َقِريٌخ، َفَخَأى الشَّاُس َشْخَز الشَِّعيِّ 
ُلػا بِ  َأْو  -َحِلَظ، َفَقاَم المَّْيَمَة الثَّاِنَيَة، َفَقاَم َمَعُو ُأَناٌس ُيَرمُّػَن ِبَراَلِتِو، َصَشُعػا َذِلَظ َلْيَمَتْيِغ َفَتَحجَّ
ِ  -َلاَللها  َفَمْع َيْخُخْج، َفَمسَّا َأْصَبَح َذَكَخ َذِلَظ الشَّاُس  َحتَّى ِإَذا َكاَن َبْعَج َذِلَظ، َجَمَذ َرُسػُل للَاَّ
 (112)«ِإنِّي َخِذيُت َأْن ُتْكَتَب َعَمْيُكْع َصاَلُة المَّْيلِ »َقاَل: فَ 

َباُب ِإَذا َكاَن َبْيَغ اإِلَماِم َوَبْيَغ الَقْػِم َحاِئٌط َأْو أخخج البخاري ىحا الحجيث تحت عشػان: ر
ورغع أن البخاري ىػ الحي روى ىحا الحجيث بخواية روججار الحجخة قريخر إال  (113).رُسْتَخةٌ 

أنو لع يقيج الحائط في التخجسة بكػنو قريخا أو غيخ ذلظ، مسا يجل عمى أنو يحىب إلى أن 
ه كسا مخادعسػم الحائط أو الججار ال يسشع مغ االقتجاء سػاء أكان كعيخا أو قريخا. لحلظ فإن 

أنَُّو يجػز اقتجاء الس مػِم باإلمام، وإن كاَن بيشيسا شخيق أو نيخ، أو كاَن قال ابغ رجب: 
والطاىخ مغ قال ابغ حجخ:  (114)بيشيسا ججار يسشع الس مػم ِمغ رؤية إمامو إذا سسع تكعيخه.

                                                 
(

109
 (139/688/ 1(  صؾ١ؼ اٌجخبسٞ )

(
110

 (164/602/ 1(  عٕٓ أثٟ داٚد )

(
111

سلُ وزجٗ ، اٌّإٌف: أؽّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغش أثٛ اٌفضً اٌؼغمالٟٔ اٌؾبفؼٟ، بسٞ ؽشػ صؾ١ؼ اٌجخبسٞفزؼ اٌج(  

إٌبؽش: داس ، لبَ ثاخشاعٗ ٚصؾؾٗ ٚأؽشف ػٍٝ طجؼٗ: ِؾت اٌذ٠ٓ اٌخط١ت، ٚأثٛاثٗ ٚأؽبد٠ضٗ: دمحم فإاد ػجذ اٌجبلٟ

 (217/ 5(، ػّذح اٌمبسٞ ؽشػ صؾ١ؼ اٌجخبسٞ )177/ 2)٘ـ  1379ث١شٚد،  -اٌّؼشفخ 

(
112

 (146/729/ 1(  صؾ١ؼ اٌجخبسٞ )

(
113

 (146/ 1(  صؾ١ؼ اٌجخبسٞ )

(
114

 (297/ 6(  فزؼ اٌجبسٞ الثٓ سعت )
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وقال  (115).والسد لة ذات خالف شييخ ،أنو ال يزخ كسا ذىب إليو السالكية البخاري  ترخف
ِفيو: َأن وَ قال:  (116).اْلَسْدَ َلة ِفيَيا خالف، َوَلِكغ َما ِفي اْلَباب يجل عمى َأن َذِلظ َجاِئدالعيشي: 

َماِم، َوَعِميِو َتْخَجَسة اْلَباب. قمت: ِإنََّسا يجػز َذِلظ ِإذا لع  اْلِجَجار َوَنْحػه اَل يْسَشع ااِلْقِتَجاء ِباإْلِ
 (117)يمتبذ َعَمْيِو َحال اإِلَمام.

يَغ َغيْ وقال الذػكاني:  َمام َواْلُسْؤَتسِّ ة َواْلَحِجيث َيُجّل َعَمى َأنَّ اْلَحاِئل َبْيغ اإْلِ خ َماِنع ِمْغ ِصحَّ
اَلة. َقاَل ِفي اْلَبْحخ: َواَل َيُزّخ ُبْعج اْلُسْؤَتّع ِفي اْلَسْدِجج َواَل اْلَحاِئل َوَلْػ َفْػق اْلَقاَمة َمْيَسا  الرَّ

َمام إْجَساعها اىي. َوَكَحِلَظ اَل َيُزّخ اْلَحاِئل ِفي َغْيخ اْلَسْدِجج َوَلْػ َفْػق اْلَقامَ  ة إالَّ َأْن ُعِمَع َحاَل اإْلِ
 (118)َيْسَشع ِمْغ َذِلَظ َماِنع.

كان يرمي ذات ليمة في حجختو، فجاء أناس فرمػا برالتو،  أن الشعي »عغ أنذ -4
فخفف فجخل العيت لع خخج فعاد مخارا كل ذلظ يرمي، فمسا أصبح، قالػا: يا رسػل هللا، 

 (119)«فعمت ذلظ صميت ونحغ نحب أن تسج في صالتظ قال: ر قج عمست بسكانكع، وعسجا
 وىػ في حجختو، وصمى الشاس ورائو وىع خارج الحجخة. فقج صمى الشعي 

ْسُذ،  َعْغ َأْسَساَء ِبْشِت َأِبي َبْكخٍّ َأنََّيا َقاَلْت: َأَتْيُت َعاِئَذَة َزْوَج الشَِّعيِّ -5 ِحيَغ َخَدَفِت الذَّ
سساء إنسا صمت وذكخ ابغ حجخ أن أ (120)...ُتَرمِّي َفِإَذا الشَّاُس ِقَياٌم ُيَرمُّػَن، َوِإَذا ِىَي َقاِئَسةٌ 

فقج صمت عائذة وأسساء برالة اإلمام وىسا في الحجخة، واإلمام  (121).في حجخة عائذة
 خارجيا.

وىحا نز  (122).عغ عائذة أنيا كانت ترمي برالة اإلمام في بيتيا وىػ في السدجج-6
ل يرميغ فى حجخىغ برالتو، ابغ القرار: وقج كان أزواج الخسػ واضح صخيح ولحا قال 

وبعجه برالة أصحابو إذا لع يسشع الحائل بيغ اإلمام والس مػم مغ تكعيخة اإلحخام وال استساع 
 (123).الرالة يالتكعيخ لع يقجح ف

                                                 
(

115
 (214/ 2(  فزؼ اٌجبسٞ الثٓ ؽغش )

(
116

 (262/ 5(  ػّذح اٌمبسٞ ؽشػ صؾ١ؼ اٌجخبسٞ )

(
117

 (264/ 5) اٌّصذس اٌغبثك(  

(
118

 (232/ 3(  ١ًٔ األٚطبس )

(
119

 (64/12005/ 19)(  ِغٕذ أؽّذ ط اٌشعبٌخ 
 (48/184/ 1(  صؾ١ؼ اٌجخبسٞ )120)

 (543/ 2(  فزؼ اٌجبسٞ الثٓ ؽغش )121)

 (286/ 3(، اٌّؾٍٝ ثب٢صبس )82/4883/ 3(  ِصٕف ػجذ اٌشصاق اٌصٕؼبٟٔ )122)

 (351/ 2(  ؽشػ صؾ١ؼ اٌجخبسٜ الثٓ ثطبي )123)
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كان أنذ يجسع مع اإلمام وىػ في دار نافع بغ ععج الحارث، بيت »عغ حسيج، قال: -7
  (124)«يجسع فيو، وي تع باإلمام مذخف عمى السدجج لو باب إلى السدجج، فكان

حيث كان أنذ  (125)ِفيِو َجَػاز َكْػن اْلُسْؤَتّع ِفي َمَكان ِفي َخاِرج اْلَسْدِجج. قال الذػكاني:
يرمي الجسعة وراء اإلمام، وأنذ في بيت خارج السدجج واإلمام في السدجج ورغع ذلظ كان 

 ي تع بو.
مى الجسعة في دار حسيج بغ ععج أنو رأى أنذ بغ مالظ ص»عغ صالح بغ إبخاليع -8

 (126)«الخحسغ برالة الػليج بغ ععج السمظ وبيشيسا شخيق
 فمع يجعل أنٌذ الصخيق فاصال وحائال يسشع متابعة اإلمام.

يرمي عمى ضيخ السدجج برالة اإلمام »عغ صالح مػلى التػأمة: أنو رأى أبا ىخيخة -9
 (127)«وىػ تحتو

صمى فػق ضيخ السدجج بغ عسخ ع بغ ععج هللا رأيت سال»عغ سعيج بغ مدمع، قال: -11
 (128).يعشي وي تع باإلمام« صالة السغخب، ومعو رجل هخخ

َماِم َحاِئٌط، َقاَل: -11 َما َلْع َيُكْغ َبْيَشُو َوَبْيَغ  ،َحَدغٌ »َعْغ ِإْبَخاِليَع ِفي الخَُّجِل َيُكػُن َبْيَشُو َوَبْيَغ اإْلِ
َماِم َشِخيٌق َأْو ِنَداءٌ    (129)«اإْلِ

ترمي السخأة برالة اإلمام وإن كان بيشيسا شخيق أو ججار بعج »عغ أبي مجمد قال: -12
 (130)«أن تدسع التكعيخ فال ب س

جئت أنا، وأبي مخة، فػججنا السدجج قج امتأل، فرميشا برالة »ذام بغ عخوة قال: ىعغ -13
 (131)«اإلمام في دار عشج السدجج بيشيسا شخيق

ئت أنا والحدغ البرخي يػم الجسعة والشاس عمى الججر وعغ لابت العشاني قال: ج-14
  (132).والكشف، فقمت لو: أبا سعيج، أتخجػ ليؤالءأ قال: أرجػ أن يكػنػا في األجخ سػاء

                                                 
 (35/6158/ 2(  ِصٕف اثٓ أثٟ ؽ١جخ )124)

 (232/ 3(  ١ًٔ األٚطبس )125)

 (83/4887/ 3صٕف ػجذ اٌشصاق اٌصٕؼبٟٔ )(  126ِ)

 (83/4888/ 3(  ِصٕف ػجذ اٌشصاق اٌصٕؼبٟٔ )127)

 (35/6161/ 2(  ِصٕف اثٓ أثٟ ؽ١جخ )128)

(
129

 (82/4882/ 3(، ِصٕف ػجذ اٌشصاق اٌصٕؼبٟٔ )304/115/ 1(  ا٢صبس ٌّؾّذ ثٓ اٌؾغٓ )

(
130

 ( رؼ١ٍمب146/ 1(، صؾ١ؼ اٌجخبسٞ )82/4884/ 3(  ِصٕف ػجذ اٌشصاق اٌصٕؼبٟٔ )

(
131

 (82/4885/ 3(  ِصٕف ػجذ اٌشصاق اٌصٕؼبٟٔ )
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كان إلى جشب مدججنا سصح، عغ يسيغ السدجج أسفل مغ اإلمام، »عغ مشرػر، قال: -15
ائط شػيل يرمػن عمى ذلظ فكان قػم ىاربيغ في إمارة الحجاج، وبيشيع وبيغ السدجج ح

 (133)«الدصح، وي تسػن باإلمام فحكختو إلبخاليع فخهه حدشا
 فيحه اْللار كميا تجل عمى أنيع ال يجعمػن الفاصل كالججار ونحػه حائال يسشع مغ االقتجاء.

 الخدود على أدلة السانعين:
سشاد وتػقف وذكخه بجون إ الذافعي استجلَّ بو :قال ابغ رجبأما ألخ عائذة فزميف كسا -

 ، في صحتو عشيا. وذكخه بإسشاده في رواية الدعفخاني، فقاَل: حجلشا إبخاليع بِغ  ، َعغ ليثٍّ
َعغ عصاء، َعغ عائذة، أن ندػةه صْميغ في حجختيا، فقالت: ال ترمِّيغ برالة اإلمام؛ 

. وىحا إسشاد ضميٌف، ولحلظ تػقف الَذاِفعي في صحتو.  (134)اىيفإنكغَّ في حجابٍّ
وبفعل وأقػال كثيخ مغ  باقي األلار فاجتيادات مشقػضة بسا تقجم مغ فعل الشعي وأما 

 الرحابة.
وما ذكخوه مغ أن الحائل كججار وغيخ لو ت ليخ في االقتجاء، فإن األمخ كسا قال ابغ قجامة: 

َماِم، َوَلْع يَ يحه األشياء اَل َتْ ِليَخ لَ إنو ر ِخْد ِفيِو َنْيٌي، َواَل ُىَػ ِفي َمْعَشى ِفي اْلَسْشِع ِمْغ ااِلْقِتَجاِء ِباإْلِ
َة ااِلْئِتَساِم ِبِو، َكاْلَفْرِل اْلَيِديِخ. وكحلظ فإن التحجيج بججار أو بصػل  (135)رَذِلَظ، َفَمْع َيْسَشْع ِصحَّ
التَّْحِجيَجاُت َباُبَيا التَّْػِقيُف، َواْلَسْخِجُع ِفيَيا إَلى معيغ ال ترح بجون دليل صخيح إذ أن ر

ا َنْعَتِسُج َعَمْيوِ ال ا َنْخِجُع إَلْيِو َواَل إْجَساعه ْجَساِع، َواَل َنْعَمُع ِفي َىَحا َنرِّ لحلظ قال  (136)رشُُّرػِص َواإْلِ
ال يزخ قجر القامة وال فػقيا ال في السدجج وال في غيخه مغ غيخ فخق بيغ الذػكاني: ر

لظ تفدج بو الرالة فعميو الجليل الحائل ومغ زعع أن شيئا مغ ذو االرتفاع واالنخفاض والبعج 
 (137).روال دليل

                                                                                                                            
(

132
 (287/ 3(  اٌّؾٍٝ ثب٢صبس )

(
133

 (35/6162/ 2(  ِصٕف اثٓ أثٟ ؽ١جخ )

(
134

 (300/ 6(  فزؼ اٌجبسٞ الثٓ سعت )

(
135

اٌؾٕجٍٟ،  اٌّإٌف: أثٛ دمحم ِٛفك اٌذ٠ٓ ػجذ هللا ثٓ أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ لذاِخ اٌغّبػ١ٍٟ اٌّمذعٟ صُ اٌذِؾمٟ، ( اٌّغٕٟ

 (152/ 2) إٌبؽش: ِىزجخ اٌمب٘شح ٘ـ(620اٌؾ١ٙش ثبثٓ لذاِخ اٌّمذعٟ )اٌّزٛفٝ: 

(
136

 (152/ 2) صذس اٌغبثك( اٌّ

(
137

اٌّإٌف: دمحم ثٓ ػٍٟ ثٓ دمحم ثٓ ػجذ هللا اٌؾٛوبٟٔ ا١ٌّٕٟ )اٌّزٛفٝ: ، ( اٌغ١ً اٌغشاس اٌّزذفك ػٍٝ ؽذائك األص٘بس

 (159)ؿ:  : اٌطجؼخ األٌٚٝاٌطجؼخ، إٌبؽش: داس اثٓ ؽضَ ٘ـ(1250
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مغ حال بيشو وبيغ اإلمام والرفػف نيخ عطيع أو صغيخ أو خشجق أو حائط  قال ابن حدم:
حكع اإلمامة سػاء في الجسعة وغيخىا، ...قال: و لع يزخه شيء، وصمى الجسعة برالة اإلمام

يغ أحػال اإلمامة في ذلظ، وال جاء والشافمة والفخيزة، ألنو لع ي ت قخهن وال سشة بالفخق ب
نز بالسشع مغ االئتسام باإلمام إذا اترمت الرفػف، فال يجػز السشع مغ ذلظ بالخأي 

فال يحل أن يسشع أحج مغ الرالة في مػضع إال مػضعا جاء الشز بالسشع ...قال: الفاسج
 (138) مغ الرالة فيو، فيكػن مدتثشى مغ ىحه الجسمة.

َواَل َرْيَب َأنَّ َذِلَظ َجاِئٌد ذكخ الخالف في مد لة الحائل في الرالة: ر بعج أن وقال ابغ تيسية
َماُم َمَع اْلَحاَجِة ُمْصَمقها: ِمْثَل َأْن َتُكػَن َأْبَػاُب اْلَسْدِجِج ُمْغَمَقةه َأْو َتُكػَن اْلَسْقُرػَرُة الَِّتي ِفيَيا اإْلِ 

َم َأنَّ ُمْغَمَقةه َأْو َنْحُػ َذِلَظ. َفُيَشا َلْػ َكانَ  َم َفِإنَُّو َقْج َتَقجَّ ْؤَيُة َواِجَبةه َلَدَقَصْت ِلْمَحاَجِة. َكَسا َتَقجَّ ْت الخُّ
ْنَدانِ  اَلَة ِفي اْلَجَساَعِة َخْيٌخ ِمْغ َصاَلِة اإْلِ اَلِة َواْلَجَساَعِة َتْدُقُط ِباْلُعْحِر َوَأنَّ الرَّ  َواِجَباِت الرَّ

.  (139)َوْحَجُه ِبُكلِّ َحالٍّ
كيف صحح ىحه الرالة مصمقا مع الحاجة، كغمق أبػاب السدجج، فمساذا نقػل بسشع  فانطخ

الصػاف خارج السدجج مع الحاجةأ فإذا كانت الرالة خمف اإلمام ترح مع وجػد االنقصاع 
فكحلظ الصػاف الحي ال يتبع فيو الصائف إماما  والحائط والججار، بيغ الرفػف بالصخق،

 لحائل وعجم االترال.يرح خارج السدجج مع وجػد ا
َماِم َحاِئٌل ِبَحْيُث اَل َيَخاُه َواَل َيَخى مَ  َماِم َوَبْيَشُو َوَبْيَغ اإْلِ ْغ ُيَرمِّي َمَع اإْلِ ْغ وُسِئَل ابغ تيسية: َعسَّ

ِ، َنَعْع َتِرحُّ َصاَلُتُو ِعْشَج أَ   (140)ْكَثِخ اْلُعَمَساِء.َيَخاُه: َىْل َتِرحُّ َصاَلُتُوأ َأْم اَلأ َفَ َجاَب: اْلَحْسُج ّلِلَّ
 

 وإثبات الذخطية بالفعل السجخد : عجم فعل الشبي عاشخالسبحث ال
 حيث إن أكعخ دليل استجل بو العمساء بذخشية السدجج الحخام لمصػاف ىػ فعل الشعي 

لمصػاف في فزاء الكمبة، وعجم فعمو لمصػاف في غيخ ذلظ. وىحا مسا ال يرمح أن يكػن 
 ألسباب:  دليال عمى الذخشية

                                                 
(

138
 (286/ 3(  اٌّؾٍٝ ثب٢صبس )

(
139

 (407/ 23(  ِغّٛع اٌفزبٜٚ )

(
140

 (408/ 23(  اٌّصذس اٌغبثك )
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وأجازه  ال يجل عمى عجم الجػاز، فكع مغ فعل لع يفعمو الشعي  عجم فعل الشعي  أوال:
 العمساء.

 لتيدخ الصػاف أمام الكمبة. لع يفعمو الشعي  ثانيا:
 لو، حيث إن رفعمو  ال يجػز إلبات كػن الذيء شخط لمذيء بسجخد فعل الشعي  ثالثا:

ِليل َعَمْيِو ُىَػ َأن ُصػَرة اْلِفْعل ِفي اْلَجِسيع َواِحَجة، يْحَتسل اْلُػُجػب واالستحباب  َباَحة. َوالجَّ َواإْلِ
َوِإذا اْحتسل َىِحه اْلُػُجػه لع يكغ حسمو عمى َبْعزَيا ِب ولى مغ اْلحسل عمى اْلَباِقي َفَػَجَب 

ع قعل دف فسثال مد لة الجفع مغ عخفة قعل الغخوب، لع يثعت أن الشعي  (141)التََّػقُّف.ر
 (142)الغخوب، ورغع ذلظ مغ تخكو، فحجو صحيح، وىل عميو دمأ فيو قػالن عشج الذافعي.

فالقػل بالذخشية يحتاج إلى دليل صخيح، وكحلظ القػل بفداد المبادة لتخمف أمخ فييا يحتاج 
إلى دليل هخخ. وقج ذكخ ابغ عثيسيغ أن القػل بالذخشية يحتاج إلى أدلة واضحة يسكششا أن 

 تعالى بيا إذا أفدجنا عبادة عباد هللا، وال يكفي الطشػن أو التعميالت العميمة... نالقي هللا
)ال يصػف بالعيت  وذكخ عمى ذلظ مثال وىػ اشتخاط ستخ العػرة في الصػاف لقػل الشعي 

لع قال: ولكغ ىل ىحا يجل عمى فداد الصػاف لػ شاف عخياناهأ يحتسل ذلظ، أو  (143)عخيان(
 (144)ي لباس، وىحا شيء والصػاف شيء هخخ مشفظ.يقال: ىحا خالف ف

وكحلظ نقػل ىشا: إن القػل برحة شػاف مغ شاف خارج السدجج قػال واحجا، أو القػل 
ببصالنو كحلظ قػال واحجا دون الشطخ لألسباب، غيخ سجيج، فإن كان تخك السدجج لعحر أو 

عميو، فيحا مسا ال يعج ضخورة، كذجة زحام أو مخض أو غمق السدجج ألسباب رهىا القائسػن 
 بصالنا لمصػاف.

ُفػا ِباْلَعْيِت اْلَعِتيِق{ ]الحج:  [ فإن جػاز الصػاف خارج 29وأما استجالليع بقػلو تعالى }َوْلَيصَّػَّ
السدجج عشج الحاجة والزخورة ال يتشافى مع اْلية، فإنو بالفعل شاف بالعيت العتيق، ولكغ 

يقال لو: َشاَف ِباْلَسْدِجِج، وليذ بالعيت. فُبعج مع وجػد حائل، ومغ خارج السدجج. وال 

                                                 
(

141
٘ـ( اٌّؾمك: 476( اٌزجصشح فٟ أصٛي اٌفمٗ، اٌّإٌف: أثٛ اعؾبق ئثشا١ُ٘ ثٓ ػٍٟ ثٓ ٠ٛعف اٌؾ١شاصٞ )اٌّزٛفٝ: 

 (243ٖ )ؿ: 1403، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، دِؾك –د. دمحم ؽغٓ ١٘زٛ، إٌبؽش: داس اٌفىش 

(
142

 (174/ 4( اٌؾبٚٞ اٌىج١ش )

(
143

 (153/1622/ 2وزبة اٌؾظ، ثبة ال ٠طٛف ثبٌج١ذ ػش٠بْ ) ،(  صؾ١ؼ اٌجخبسٞ

(
144

 ، ثزشل١ُ اٌؾبٍِخ آ١ٌب(484/ 3(  رؼ١ٍمبد اثٓ ػض١ّ١ٓ ػٍٝ اٌىبفٟ الثٓ لذاِخ )
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الكػاكب في السجسػعة الذسدية ال يشافي دورانيا حػليا، فسخكد الجائخة واحج وإن بعجت 
 السدافة أو كثخت األفالك.

 السبحث الحادي عذخ: ىل يدقط الطهاف عسن لم يدتطع فعلو من داخل السدجج؟
حكع الصػاف، حيث إن ىشاك لاللة أنػاع مغ  يختمف الحكع في ىحه السد لة عمى حدب

الصػاف في الحج: سشة وواجب وفخيزة. أما الدشة فال ريب في سقػشو بال شيء يجب عمى 
تاركو. وأما الػاجب فيدقط مع الفجية. وأما الخكغ وىػ شػاف اإلفاضة فال يدقط بحال مغ 

إن شػاف اإلفاضة ركغ في األحػال، وال ُيجعخ بالجم وال غيخ ذلظ مغ أنػاع الفجية، حيث 
، وال يدقط الخكغ أبجا، أما الػاجبات والذخوط فقج تدقط (145)الحج ال بج مشو، بإجساع العمساء

 بالعجد.
وقج ناقر الفقياء قزية عجم القجرة عمى استكسال أركان الحج تحت عشػان اإلحرار. 

في مػجب  لع مشع عغ السزي ،اسع لسغ أحخم: اإلحرار ىػ السشع، وفي عخف الذخعور
اإلحخام، سػاء كان السشع مغ العجو أو السخض أو الحبذ أو الكدخ أو العخج، وغيخىا مغ 

ويعتعخ السحىب الحشفي مغ أوسع  (146).رالسػانع مغ إتسام ما أحخم بو حكيقة أو شخعا
يَتَحقَّق ِبُكل َمانع مغ اْلُػُصػل ِإَلى السحاىب في سعب اإلحرار إذ اإلحرار عشج الحشفية ر

[ مغ غيخ فرل َبيغ 196َقْػلو َتَعاَلى }َفِإن أحرختع َفَسا اْسَتْيَدَخ مغ اْلَيْجي{]البقخة: ، لَعْيتالْ 
ْشاَلق حتى أنيع ذكخوا أن مغ اإلحرار ضياع الشفقة، ومشع  (147).رَسَعب َوسعب َفُيَػ عمى اإْلِ

بالرػاب في  وأولى الت ويميغوىحا العسػم ىػ الحي رجحو الصعخي فقال: ر (148)الدوج لدوجتو.
و أو مخٌض أو عمٌة  {أحرختع نفإ} قػلو: ت ويل مغ ت ولو بسعشى: فإن أْحَرَخكع خػُف َعجٍّ

عغ الػصػل إلى العيت أي: صيَّخكع خػفكع أو مخضكع َتحُرخون أنفدكع، فتحبدػنيا عغ 
فكل مانع عخض لمسحخم ...قال: رالشفػذ لسا أوجعُتسػه عمى أنفدكع مغ عسل الحج والعسخة

 (149)رعغ الػصػل إلى العيت، فيػ لو نطيخ في الحكع. فرجه
                                                 

(
145

 (128/ 2اٌؾشائغ ) ( ثذائغ اٌصٕبئغ فٟ رشر١ت34/ 4(  اٌّجغٛط ٌٍغشخغٟ )

(
146

 (175/ 2(  ثذائغ اٌصٕبئغ فٟ رشر١ت اٌؾشائغ )
 (416/ 1(  رؾفخ اٌفمٙبء )147)

 (176/ 2(، ثذائغ اٌصٕبئغ فٟ رشر١ت اٌؾشائغ )463/ 2(  األصً اٌّؼشٚف ثبٌّجغٛط ٌٍؾ١جبٟٔ )148)

 ٘ـ(310ا٢ٍِٟ، أثٛ عؼفش اٌطجشٞ )اٌّزٛفٝ: اٌّإٌف: دمحم ثٓ عش٠ش ثٓ ٠ض٠ذ ثٓ وض١ش ثٓ غبٌت ، (  عبِغ اٌج١بْ فٟ رأ٠ًٚ اٌمشآ149ْ)

 (25/ 3َ ) 2000 -٘ـ  1420اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ، إٌبؽش: ِإعغخ اٌشعبٌخ، اٌّؾمك: أؽّذ دمحم ؽبوش
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ت ويل الكالم: وأتسػا الحج والعسخة أييا السؤمشػن هلل، فإن حبدكع عغ إتسام ذلظ حابذ مغ ور
ما  -إلحاللكع، إن أردتع اإلحالل مغ إحخامكع  -مخض أو كدخ أو خػف عجو فعميكع 

 (150)راستيدخ مغ اليجي.
 فالسحرخ يفعل أمخيغ: 

وىحا الحكع متفق  إذا تحقق لمسحخم وصف اإلحرار فإنو يجػز لو التحمل.. فالتحمل األول:
 (151)حدب األسباب التي يعتعخىا مػجبة لتحقق اإلحرار الذخعي. عميو بيغ العمساء، كلّّ 
الشدظ الحي أحرخ عشو إذا كان واجبا، كحجة اإلسالم، والحج والعسخة الثاني: قزاء 

خة اإلسالم عشج الذافمية والحشابمة، وال يدقط ىحا الػاجب عشو السشحوريغ عشج جسيعيع، وكعس
 (152)بدعب اإلحرار.

وعمى . وعمى السعتسخ عسخةٌ . عمى السحرخ بالحّج إن تحّمل حّجٌة وعسخةٌ ر والحشفية يخون أنو
وبالتالي فإن الحشفية ال يخون سقػط شػاف اإلفاضة لسغ لع  (153).رالقارن حّجٌة وعسختان
 غيخه مغ أنػاع الصػاف فسغ الػاجبات أو مغ الدشغ. يدتصع عميو، أما
ُو َتعَّ فقج قال خميل: روأما السالكية:  َواَل َيِحلُّ إالَّ  ،َوِإْن َوَقَف َوُحِرَخ َعْغ اْلَعْيِت َفَحجُّ

َفاَضةِ  ولكغ مجركاه لمحج. يعتعخ السحرخ عغ العيت فقط بعج الػقػف بعخفة أي أن  (154).رِباإْلِ
دعي، إال إن كان لإلفاضة ولػ بعج سشيغ، واو البج مغ اإلتيان بصػاف ايتختب عمى ذلظ أن

قام بو عقب شػاف القجوم. ويحل لو كل شيء مسا كان محطػرَا عميو في اإلحخام بعج رمي 
جسخة العكبة يػم الشحخ إال قخبان الشداء والتعخض لمريج فيحخمان، ومذ الصيب فيكخه، وال 

وبالتالي فإن شػاف اإلفاضة لع يدقط  (155).يبالصػاف والدعيتحمل التحمل األكعخ حتى ي تي 
 أيزا باإلحرار عشج السالكية.

                                                 
 (34/ 3) (  رفغ١ش اٌطجش150ٞ)

 (205/ 2(  اٌّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ اٌى٠ٛز١خ )151)

 ( 217/ 2) اٌّصذس اٌغبثك(  152)

اٌّؾمك: أ. د. عبئذ  ٘ـ(710جشوبد ػجذ هللا ثٓ أؽّذ ثٓ ِؾّٛد ؽبفع اٌذ٠ٓ إٌغفٟ )اٌّزٛفٝ: اٌّإٌف: أثٛ اٌ، (  وٕض اٌذلبئك153)

 (246َ )ؿ: 2011 -٘ـ 1432اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ، إٌبؽش: داس اٌجؾبئش اإلعال١ِخ، داس اٌغشاط، ثىذاػ

(
154

 ٘ـ(776)اٌّزٛفٝ:  اٌّإٌف: خ١ًٍ ثٓ ئعؾبق ثٓ ِٛعٝ، ض١بء اٌذ٠ٓ اٌغٕذٞ اٌّبٌىٟ اٌّصشٞ، (  ِخزصش خ١ًٍ

 (76)ؿ: ِـ 2005٘ـ/1426اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ، إٌبؽش: داس اٌؾذ٠ش/اٌمب٘شح، اٌّؾمك: أؽّذ عبد

(
155

 (383(  فمٗ اٌؼجبداد ػٍٝ اٌّز٘ت اٌّبٌىٟ )ؿ: 
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ومشع مغ العيت كان لو بعخفة لػ أحرخ بعج الػقػف فقج نرػا عمى أنو روأما الذافعية: 
فمػ كان شػاف اإلفاضة  (156)التحمل، فإذا تحمل، فال قزاء وال يجدئو عغ حجة اإلسالم.

 حج عغ حجة اإلسالم.يدقط ألجدأه ىحا ال
اْلُػُصػل إَلى اْلَعْيِت، َوَلْع َيِجْج َشِخيقها هِمشها، فقج نرت عمى أن الحي مشع مغ ر وأما الحشابلة:
أِلَنَُّو ُأِبيَح َلُو التََّحمُُّل َقْعَل إْتَساِم ُنُدِكِو، َفَكاَن َعَمْيِو اْلَيْجُي، َكَالَِّحي ...وعميو اليجي، َفَمُو التََّحمُّلُ 

ُو.فَ  ، َوِبَيَحا َفاَرَق َمْغ َأَتعَّ َحجَّ  فقج نرػا عمى أن ندكو لع يتع. (157)اَتُو اْلَحجُّ
وبشاءه عمى ما تقجم فإن الحي ال يدتصيع شػاف اإلفاضة، ال يدقط عشو، بل يجب أن يتسو 

 ألنو ركغ مغ أركان الحج. فيػ إذن أمام أحج مغ أمخيغ:
 األول: التحمل وعجم إتسام ندكو.

 ي: أن يصػف مع تخك بعس واجباتو كالسكان.الثان
 والثاني ىػ الحي أراه متساشيا مع أصػل وقػاعج الذخيعة.

 
 
 

 الخاتسة والتهصيات
 أوال: أىم الشتائج:

 السقرػد بالسدجج الحخام في كالم الفقياء فيسا بخز مد لة الصػاف إنسا ىػ العشيان.-
 لمصػاف، والفعل ال يجل عمى الػجػب.ال يػجج دليل قػلي عمى كػن السدجج الحخام شخط -
ولع ُيْعغ السدجج إال في  السدجج الحخام لع يكغ محجد السعالع والحجود في عيج الشعي -

 فال يرح القػل باشتخاط السدجج. عيج عسخ بغ الخصاب 
حجوده وعّمسو، إذ ال يرح أن يكػن  لػ كان السدجج الحخام شخشا لمصػاف لَعيَّغ الشعي -

 شخشا لمصػاف وال ُيَحّجد.

                                                 
(

156
، اٌّؾمك: طبسق فزؾٟ اٌغ١ذ ٘ـ( 502اٌّإٌف: اٌش٠ٚبٟٔ، أثٛ اٌّؾبعٓ ػجذ اٌٛاؽذ ثٓ ئعّبػ١ً )د ، (  ثؾش اٌّز٘ت

 (79/ 4) َ 2009اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ، بؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخإٌ

(
157

 (326/ 3(  اٌّغٕٟ الثٓ لذاِخ )
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الصػاف حػل الكمبة مع وجػد حائل أو بعيجا عشو عشج الحاجة، ال ُيخخج صاحبو عغ كػنو -
 شائف بالعيت. 

 الذخوط والػاجبات تدقط بالعجد وعجم القجرة والسذقة.-
ه مغ الػاجبات كذخط الصيارة يدقط شخط كػن السدجج الحخام مكانا لمصػاف، كسا سقط غيخ -

 لمحائط، وغيخ ذلظ.
يرح الصػاف مع العجد عغ بعس الػاجبات والذخوط كسا ترح الرالة مع العجد عغ -

 بعس الػاجبات والذخوط.
 شػاف الخكغ ال يدقط مع العجد، وإنسا الحي قج يدقط ىػ الػاجب أو الدشة.-

 ثانيا: التهصيات:
 لشاس إلييا في الشػائب والجائحات.االىتسام بالسدائل التي يحتاج ا-
 وجػب مخاعاة حال الشاس مغ الدعة والزيق عشج الفتػى والحكع عمى أفعاليع.-
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 السخاجع
اإلعّبع، اٌّإٌف: أثٛ ثىش دمحم ثٓ ئثشا١ُ٘ ثٓ إٌّزس ا١ٌٕغبثٛسٞ، اٌّؾمك: أثٛ ػجذ األػٍٝ .1

ِصش، اٌطجؼخ:  –اٌمب٘شح خبٌذ ثٓ دمحم ثٓ ػضّبْ، إٌبؽش: داس ا٢صبس ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، 

 َ 2004 -٘ـ  1425األٌٚٝ، 

أخجبس ِىخ ِٚب عبء ف١ٙب ِٓ األصبس، اٌّإٌف: أثٛ ا١ٌٌٛذ دمحم ثٓ ػجذ هللا ثٓ أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ .2

٘ـ( اٌّؾمك: 250ا١ٌٌٛذ ثٓ ػمجخ ثٓ األصسق اٌغغبٟٔ اٌّىٟ اٌّؼشٚف ثبألصسلٟ )اٌّزٛفٝ: 

 ث١شٚد –ٌٍٕؾش سؽذٞ اٌصبٌؼ ٍِؾظ، إٌبؽش: داس األٔذٌظ 

، أثٛ .3 ّٟ َُ٘ج١َْشح ثٓ( دمحم ثٓ ٘ج١شح اٌزٍٟ٘ اٌؾ١جبٔ اخزالف األئّخ اٌؼٍّبء، اٌّإٌف: ٠ؾ١ٝ ثٓ )

٘ـ( اٌّؾمك: اٌغ١ذ ٠ٛعف أؽّذ، إٌبؽش: داس اٌىزت 560اٌّظفش، ػْٛ اٌذ٠ٓ )اٌّزٛفٝ: 

 َ 2002 -٘ـ 1423ٌجٕبْ / ث١شٚد، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  -اٌؼ١ٍّخ 

ّجغٛط، اٌّإٌف: أثٛ ػجذ هللا دمحم ثٓ اٌؾغٓ ثٓ فشلذ اٌؾ١جبٟٔ األصً اٌّؼشٚف ثبٌ.4

 –٘ـ( اٌّؾمك: أثٛ اٌٛفب األفغبٟٔ، إٌبؽش: ئداسح اٌمشآْ ٚاٌؼٍَٛ اإلعال١ِخ 189)اٌّزٛفٝ:

 وشارؾٟ

ئػالَ اٌّٛلؼ١ٓ ػٓ سة اٌؼب١ٌّٓ، اٌّإٌف: دمحم ثٓ أثٟ ثىش ثٓ أ٠ٛة ثٓ عؼذ ؽّظ اٌذ٠ٓ .5

٘ـ(، رؾم١ك: دمحم ػجذ اٌغالَ ئثشا١ُ٘، إٌبؽش: داس اٌىزت 751 اثٓ ل١ُ اٌغٛص٠خ )اٌّزٛفٝ:

 1991َ -٘ـ ١٠1411شٚد، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –اٌؼ١ٍّخ 

اإللٕبع فٟ فمٗ اإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً، اٌّإٌف: ِٛعٝ ثٓ أؽّذ ثٓ ِٛعٝ ثٓ عبٌُ .6

جذ ٘ـ( اٌّؾمك: ػ968اٌؾغبٚٞ اٌّمذعٟ، صُ اٌصبٌؾٟ، ؽشف اٌذ٠ٓ، أثٛ إٌغب )اٌّزٛفٝ: 

 ٌجٕبْ –اٌٍط١ف دمحم ِٛعٝ اٌغجىٟ، إٌبؽش: داس اٌّؼشفخ ث١شٚد 

اإللٕبع فٟ ِغبئً اإلعّبع، اٌّإٌف: ػٍٟ ثٓ دمحم ثٓ ػجذ اٌٍّه اٌىزبِٟ اٌؾ١ّشٞ اٌفبعٟ، .7

٘ـ( اٌّؾمك: ؽغٓ فٛصٞ اٌصؼ١ذٞ، إٌبؽش: اٌفبسٚق 628أثٛ اٌؾغٓ اثٓ اٌمطبْ )اٌّزٛفٝ: 

 َ 2004 -٘ـ  1424األٌٚٝ،  اٌؾذ٠ضخ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، اٌطجؼخ:

األَ، اٌّإٌف: اٌؾبفؼٟ أثٛ ػجذ هللا دمحم ثٓ ئدس٠ظ ثٓ اٌؼجبط ثٓ ػضّبْ ثٓ ؽبفغ ثٓ ػجذ .8

 –٘ـ( إٌبؽش: داس اٌّؼشفخ 204اٌّطٍت ثٓ ػجذ ِٕبف اٌّطٍجٟ اٌمشؽٟ اٌّىٟ )اٌّزٛفٝ: 

 1990َ٘ـ/1410ث١شٚد، عٕخ إٌؾش: 

ؽ١ّذ ثٓ ِخٍذ ثٓ لز١جخ ثٓ ػجذ هللا اٌخشعبٟٔ  األِٛاي الثٓ صٔغ٠ٛٗ، اٌّإٌف: أثٛ أؽّذ.9

٘ـ( رؾم١ك اٌذوزٛس: ؽبوش ر٠ت ف١بض األعزبر 251اٌّؼشٚف ثبثٓ صٔغ٠ٛٗ )اٌّزٛفٝ: 

ثغبِؼخ اٌٍّه عؼٛد، إٌبؽش: ِشوض اٌٍّه ف١صً ٌٍجؾٛس ٚاٌذساعبد اإلعال١ِخ،  -اٌّغبػذ 

 َ 1986 -٘ـ  1406اٌغؼٛد٠خ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

فخ اٌشاعؼ ِٓ اٌخالف، اٌّإٌف: ػالء اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ اإلٔصبف فٟ ِؼش.10

٘ـ( إٌبؽش: داس ئؽ١بء اٌزشاس 885ع١ٍّبْ اٌّشداٚٞ اٌذِؾمٟ اٌصبٌؾٟ اٌؾٕجٍٟ )اٌّزٛفٝ: 

 اٌؼشثٟ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ

اٌجؾش اٌشائك ؽشػ وٕض اٌذلبئك، اٌّإٌف: ص٠ٓ اٌذ٠ٓ ثٓ ئثشا١ُ٘ ثٓ دمحم، اٌّؼشٚف ثبثٓ .11

٘ـ(، ٚفٟ آخشٖ: رىٍّخ اٌجؾش اٌشائك ٌّؾّذ ثٓ ؽغ١ٓ ثٓ ػٍٟ 970اٌّزٛفٝ:  ٔغ١ُ اٌّصشٞ )

٘ـ( ٚثبٌؾبؽ١خ: ِٕؾخ اٌخبٌك الثٓ ػبثذ٠ٓ، إٌبؽش:  1138اٌطٛسٞ اٌؾٕفٟ اٌمبدسٞ )د ثؼذ 
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 داس اٌىزبة اإلعالِٟ، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ

٘ـ(  502ثؾش اٌّز٘ت، اٌّإٌف: اٌش٠ٚبٟٔ، أثٛ اٌّؾبعٓ ػجذ اٌٛاؽذ ثٓ ئعّبػ١ً )د  .12

 َ 2009اٌّؾمك: طبسق فزؾٟ اٌغ١ذ، إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

ثذائغ اٌصٕبئغ فٟ رشر١ت اٌؾشائغ، اٌّإٌف: ػالء اٌذ٠ٓ، أثٛ ثىش ثٓ ِغؼٛد ثٓ أؽّذ .13

 -٘ـ 1406٘ـ(، إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، 587اٌىبعبٟٔ اٌؾٕفٟ )اٌّزٛفٝ: 

1986َ 

بْ فٟ ِز٘ت اإلِبَ اٌؾبفؼٟ، اٌّإٌف: أثٛ اٌؾغ١ٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ أثٟ اٌخ١ش ثٓ عبٌُ اٌج١.14

٘ـ( اٌّؾمك: لبعُ دمحم إٌٛسٞ، إٌبؽش: داس إٌّٙبط 558اٌؼّشأٟ ا١ٌّٕٟ اٌؾبفؼٟ )اٌّزٛفٝ: 

 َ  2000 -٘ـ 1421عذح، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –

شثش ِٚٓ ػبصشُ٘ ِٓ ربس٠خ اثٓ خٍذْٚ= د٠ٛاْ اٌّجزذأ ٚاٌخجش فٟ ربس٠خ اٌؼشة ٚاٌج.15

رٚٞ اٌؾأْ األوجش، اٌّإٌف: ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ دمحم ثٓ دمحم، اثٓ خٍذْٚ أثٛ ص٠ذ، ٌٟٚ اٌذ٠ٓ 

٘ـ( اٌّؾمك: خ١ًٍ ؽؾبدح، إٌبؽش: داس اٌفىش، ث١شٚد، 808اٌؾضشِٟ اإلؽج١ٍٟ )اٌّزٛفٝ: 

 َ 1988 -٘ـ  1408اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، 

٠بس ثَْىشٞ ربس٠خ اٌخ١ّظ فٟ أؽٛاي أٔفظ إٌف١ظ، اٌّإٌف.16 : ؽغ١ٓ ثٓ دمحم ثٓ اٌؾغٓ اٌذِّ

 ث١شٚد –٘ـ( إٌبؽش: داس صبدس 966)اٌّزٛفٝ: 

ربس٠خ ِىخ اٌّؾشفخ ٚاٌّغغذ اٌؾشاَ ٚاٌّذ٠ٕخ اٌؾش٠فخ ٚاٌمجش اٌؾش٠ف، اٌّإٌف: دمحم ثٓ .17

أؽّذ ثٓ اٌض١بء دمحم اٌمشؽٟ اٌؼّشٞ اٌّىٟ اٌؾٕفٟ، ثٙبء اٌذ٠ٓ أثٛ اٌجمبء، اٌّؼشٚف ثبثٓ 

 -٘ـ( اٌّؾمك: ػالء ئثشا١ُ٘، أ٠ّٓ ٔصش، إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 854ٌّزٛفٝ: اٌض١بء )ا

 2004َ -٘ـ 1424ث١شٚد / ٌجٕبْ، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، 

اٌزجصشح فٟ أصٛي اٌفمٗ، اٌّإٌف: أثٛ اعؾبق ئثشا١ُ٘ ثٓ ػٍٟ ثٓ ٠ٛعف اٌؾ١شاصٞ .18

دِؾك، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –٘ـ( اٌّؾمك: د. دمحم ؽغٓ ١٘زٛ، إٌبؽش: داس اٌفىش 476)اٌّزٛفٝ: 

 ـ1403٘

 478اٌزجصشح، اٌّإٌف: ػٍٟ ثٓ دمحم اٌشثؼٟ، أثٛ اٌؾغٓ، اٌّؼشٚف ثبٌٍخّٟ )اٌّزٛفٝ: .19

٘ـ( دساعخ ٚرؾم١ك: اٌذوزٛس أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ ٔغ١ت، إٌبؽش: ٚصاسح األٚلبف ٚاٌؾإْٚ 

 َ 2011 -٘ـ  1432اإلعال١ِخ، لطش، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

ِ، اٌّإٌف: ػضّبْ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾغٓ رج١١ٓ اٌؾمبئك ؽشػ وٕ.20 ّٟ جِ ٍْ ض اٌذلبئك ٚؽبؽ١خ اٌّؾِ

٘ـ( اٌؾبؽ١خ: ؽٙبة اٌذ٠ٓ أؽّذ ثٓ دمحم 743اٌجبسػٟ، فخش اٌذ٠ٓ اٌض٠ٍؼٟ اٌؾٕفٟ )اٌّزٛفٝ:

ُّٟ )اٌّزٛفٝ: جِ ٍْ ٘ـ( إٌبؽش: اٌّطجؼخ 1021ثٓ أؽّذ ثٓ ٠ٛٔظ ثٓ ئعّبػ١ً ثٓ ٠ٛٔظ اٌّؾِ

 ٘ـ 1313اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ثٛالق، اٌمب٘شح، -اٌىجشٜ األ١ِش٠خ

٘ـ( 428اٌزغش٠ذ ٌٍمذٚسٞ، اٌّإٌف: أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ أؽّذ أثٛ اٌؾغ١ٓ اٌمذٚسٞ )اٌّزٛفٝ:.21

اٌمب٘شح، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ،  –إٌبؽش: داس اٌغالَ  اٌّؾمك: ِشوض اٌذساعبد اٌفم١ٙخ ٚااللزصبد٠خ،

 َ 2006 -٘ـ  1427

اٌّغّٝ )إٌىذ ػٍٝ « ٌؾبٚٞا»ٚ « إٌّٙبط»ٚ « اٌزٕج١ٗ»رؾش٠ش اٌفزبٜٚ ػٍٝ .22

اٌّخزصشاد اٌضالس( اٌّإٌف: ٌٟٚ اٌذ٠ٓ أثٛ صسػخ أؽّذ ثٓ ػجذ اٌشؽ١ُ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ػجذ 

شأٟ اٌمب٘شٞ اٌؾبفؼٟ ) ْٙ ِّ ٘ـ( اٌّؾمك: ػجذ  826 -٘ـ  762اٌشؽّٓ اٌؼشالٟ اٌُىشدٞ اٌ

ٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌ -اٌشؽّٓ فّٟٙ دمحم اٌضٚاٚٞ، إٌبؽش: داس إٌّٙبط ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، عذح 
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 َ 2011 -٘ـ  1432اٌغؼٛد٠خ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

رؾفخ اٌفمٙبء، اٌّإٌف: دمحم ثٓ أؽّذ ثٓ أثٟ أؽّذ، أثٛ ثىش ػالء اٌذ٠ٓ اٌغّشلٕذٞ .23

 1414ٌجٕبْ، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ،  –٘ـ( إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد 540)اٌّزٛفٝ: ٔؾٛ 

 َ. 1994 -٘ـ 

اٌّإٌف: أثٛ اٌٛفبء ػٍٟ ثٓ « ٘ت اإلِبَ أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ ؽٕجًػٍٝ ِز»اٌززوشح فٟ اٌفمٗ .24

٘ـ( رؾم١ك ٚرؼ١ٍك: اٌذوزٛس  513ػم١ً ثٓ دمحم ثٓ ػم١ً اٌجغذادٞ اٌؾٕجٍٟ )اٌّزٛفٝ عٕخ 

ٔبصش ثٓ عؼٛد ثٓ ػجذ هللا اٌغالِخ، اٌمبضٟ ثّؾىّخ ػف١ف، إٌبؽش: داس ئؽج١ٍ١ب ٌٍٕؾش 

 َ 2001ألٌٚٝ، اٌغؼٛد٠خ، اٌطجؼخ: ا -ٚاٌزٛص٠غ، اٌش٠بض

اٌزؼ١ٍك اٌىج١ش فٟ اٌّغبئً اٌخالف١خ ث١ٓ األئّخ، اٌّإٌف: أثٛ ٠ؼٍٝ اٌفشاء دمحم ثٓ اٌؾغ١ٓ .25

٘ـ(  458٘ـ ٚاٌّزٛفٝ ثٙب عٕخ  380ثٓ دمحم ثٓ خٍف اٌجغذادٞ اٌؾٕجٍٟ )اٌٌّٛٛد ثجغذاد عٕخ 

س٠ب، اٌطجؼخ: عٛ –اٌّؾمك: دمحم ثٓ فٙذ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض اٌفش٠ؼ، إٌبؽش: داس إٌٛادس، دِؾك 

 َ  2014 -٘ـ  1435األٌٚٝ، 

رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ اٌّإٌف: أثٛ دمحم ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ دمحم ثٓ ئدس٠ظ ثٓ إٌّزس اٌز١ّّٟ، .26

٘ـ( اٌّؾمك: أعؼذ دمحم اٌط١ت، إٌبؽش: ِىزجخ 327اٌؾٕظٍٟ، اٌشاصٞ اثٓ أثٟ ؽبرُ )اٌّزٛفٝ:

 ٘ـ1419، اٌغؼٛد٠خ، اٌطجؼخ:اٌضبٌضخ-ٔضاس ِصطفٝ اٌجبص

اٌزٕج١ٗ فٟ اٌفمٗ اٌؾبفؼٟ، اٌّإٌف: أثٛ اعؾبق ئثشا١ُ٘ ثٓ ػٍٟ ثٓ ٠ٛعف اٌف١شٚصآثبدٞ .27

٘ـ( ئػذاد: ِشوض اٌخذِبد ٚاألثؾبس اٌضمبف١خ. إٌبؽش: ػبٌُ اٌىزت،  476اٌؾ١شاصٞ )اٌّزٛفٝ: 

 َ 1983 -٘ـ  1403ث١شٚد. اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

بي اٌذ٠ٓ اثٓ اٌؾبعت اٌىشدٞ عبِغ األِٙبد، اٌّإٌف: ػضّبْ ثٓ ػّش ثٓ أثٟ ثىش، عّ.28

٘ـ( اٌّؾمك: أثٛ ػجذ اٌشؽّٓ األخضش األخضشٞ، إٌبؽش: ا١ٌّبِخ 646اٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ:

 2000َ-٘ـ1421ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌطجؼخ:اٌضب١ٔخ،

اٌّإٌف: دمحم ثٓ عش٠ش ثٓ ٠ض٠ذ ثٓ وض١ش ثٓ غبٌت ا٢ٍِٟ، ، عبِغ اٌج١بْ فٟ رأ٠ًٚ اٌمشآْ.29

، إٌبؽش: ِإعغخ اٌشعبٌخ، اٌّؾمك: أؽّذ دمحم ؽبوش ٘ـ(310)اٌّزٛفٝ:  أثٛ عؼفش اٌطجشٞ

 َ 2000 -٘ـ  1420اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

اٌغبِغ ٌّغبئً اٌّذٚٔخ اٌّإٌف: أثٛ ثىش دمحم ثٓ ػجذ هللا ثٓ ٠ٛٔظ اٌز١ّّٟ اٌصمٍٟ .30

٘ـ( اٌّؾمك: ِغّٛػخ ثبؽض١ٓ فٟ سعبئً دوزٛساٖ، إٌبؽش: ِؼٙذ اٌجؾٛس  451)اٌّزٛفٝ: 

عبِؼخ أَ اٌمشٜ )عٍغٍخ اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ اٌّٛصٝ  -ؼ١ٍّخ ٚئؽ١بء اٌزشاس اإلعالِٟ اٌ

 َ 2013 -٘ـ  1434ثطجؼٙب( رٛص٠غ: داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

، ؽبؽ١خ اٌغًّ ػٍٝ ؽشػ إٌّٙظ = فزٛؽبد اٌٛ٘بة ثزٛض١ؼ ؽشػ ِٕٙظ اٌطالة.31

س اٌؼغ١ٍٟ األص٘شٞ، اٌّؼشٚف ثبٌغًّ )اٌّزٛفٝ: اٌّإٌف: ع١ٍّبْ ثٓ ػّش ثٓ ِٕصٛ

 إٌبؽش: داس اٌفىش ٘ـ(1204

ؽبؽ١خ اٌصبٚٞ ػٍٝ اٌؾشػ اٌصغ١ش = ثٍغخ اٌغبٌه أللشة اٌّغبٌه، اٌّإٌف: أثٛ .32

٘ـ( إٌبؽش: داس 1241اٌؼجبط أؽّذ ثٓ دمحم اٌخٍٛرٟ، اٌؾ١ٙش ثبٌصبٚٞ اٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ: 

 اٌّؼبسف

اإلِبَ اٌؾبفؼٟ، اٌّإٌف: أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ دمحم ثٓ دمحم ثٓ  اٌؾبٚٞ اٌىج١ش فٟ فمٗ ِز٘ت.33

٘ـ( اٌّؾمك: اٌؾ١خ ػٍٟ دمحم 450ؽج١ت اٌجصشٞ اٌجغذادٞ، اٌؾ١ٙش ثبٌّبٚسدٞ )اٌّزٛفٝ:
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ٌجٕبْ،  –اٌؾ١خ ػبدي أؽّذ ػجذ اٌّٛعٛد، إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد  -ِؼٛض 

 َ 1999-٘ـ  1419اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

بء فٟ ِؼشفخ ِزا٘ت اٌفمٙبء، اٌّإٌف: ع١ف اٌذ٠ٓ أثٛ ثىش دمحم ثٓ أؽّذ ؽ١ٍخ اٌؼٍّ.34

اٌؾبؽٟ اٌمفبي، ؽممٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ: اٌذوزٛس ٠بع١ٓ أؽّذ ئثشا١ُ٘ دسادوٗ، األعزبر اٌّغبػذ فٟ 

اٌٍّّىخ األسد١ٔخ اٌٙبؽ١ّخ،  -اٌغبِؼخ األسد١ٔخ، إٌبؽش: ِىزجخ اٌشعبٌخ اٌؾذ٠ضخ  -و١ٍخ اٌؾش٠ؼخ 

 َ 1988األٌٚٝ،  ػّبْ، اٌطجؼخ:

اٌذس اٌّخزبس ؽشػ ر٠ٕٛش األثصبس ٚعبِغ اٌجؾبس، اٌّإٌف: دمحم ثٓ ػٍٟ ثٓ دمحم اٌِؾْصٕٟ .35

٘ـ( اٌّؾمك: ػجذ إٌّؼُ خ١ًٍ 1088اٌّؼشٚف ثؼالء اٌذ٠ٓ اٌؾصىفٟ اٌؾٕفٟ )اٌّزٛفٝ:

 2002َ -٘ـ1423ئثشا١ُ٘، إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

أٚ ِٕال  -اٌّإٌف: دمحم ثٓ فشاِشص ثٓ ػٍٟ اٌؾ١ٙش ثّال  ،شس األؽىبَدسس اٌؾىبَ ؽشػ غ.36

 إٌبؽش: داس ئؽ١بء اٌىزت اٌؼشث١خ ٘ـ(885خغشٚ )اٌّزٛفٝ:  -أٚ اٌٌّٛٝ 

د١ًٌ اٌطبٌت ١ًٌٕ اٌّطبٌت، اٌّإٌف: ِشػٟ ثٓ ٠ٛعف ثٓ أثٝ ثىش ثٓ أؽّذ اٌىشِٝ .37

ش دمحم اٌفبس٠بثٟ، إٌبؽش: داس ط١جخ ٘ـ( اٌّؾمك: أثٛ لز١جخ ٔظ1033اٌّمذعٟ اٌؾٕجٍٝ )اٌّزٛفٝ:

 2004َ٘ـ / 1425ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌش٠بض، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

اٌزخ١شح، اٌّإٌف: أثٛ اٌؼجبط ؽٙبة اٌذ٠ٓ أؽّذ ثٓ ئدس٠ظ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ اٌّبٌىٟ .38

ث١شٚد، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  -٘ـ( إٌبؽش: داس اٌغشة اإلعال684ِٟاٌؾ١ٙش ثبٌمشافٟ )اٌّزٛفٝ: 

1994 َ 

سٚضخ اٌطبٌج١ٓ ٚػّذح اٌّفز١ٓ، اٌّإٌف: أثٛ صوش٠ب ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ؽشف إٌٛٚٞ .39

 -دِؾك -٘ـ( رؾم١ك: ص١٘ش اٌؾب٠ٚؼ، إٌبؽش: اٌّىزت اإلعالِٟ، ث١شٚد676)اٌّزٛفٝ: 

 1991َ٘ـ / 1412ػّبْ، اٌطجؼخ: اٌضبٌضخ، 

ثٓ ؽذاد ثٓ عٕٓ أثٟ داٚد، اٌّإٌف: أثٛ داٚد ع١ٍّبْ ثٓ األؽؼش ثٓ ئعؾبق ثٓ ثؾ١ش .40

ِغْغزبٟٔ )اٌّزٛفٝ:  ٘ـ( اٌّؾمك: دمحم ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌؾ١ّذ، إٌبؽش: 275ػّشٚ األصدٞ اٌّغِ

 ث١شٚد  -اٌّىزجخ اٌؼصش٠خ، ص١ذا 

ٍّ اٌج١ٙمٟ ).41 ّٟ  458 - 384اٌغٕٓ اٌىجشٜ ٌٍج١ٙمٟ، اٌّإٌف: أثٛ ثىش أؽّذ ثٓ اٌُؾَغ١ٓ ثٓ ػٍ

زشوٟ، إٌبؽش: ِشوض ٘غش ٌٍجؾٛس رؾم١ك: اٌذوزٛس ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌّؾغٓ اٌ ٘ـ(

٘ـ  1432ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ ٚاإلعال١ِخ )اٌذوزٛس / ػجذ اٌغٕذ ؽغٓ ٠ّبِخ( اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

- 2011 َ 

ِعشدٞ اٌخشاعبٟٔ، .42 ْٚ اٌغٕٓ اٌىجشٜ، اٌّإٌف: أؽّذ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِٛعٝ اٌُخْغَش

بدس ػطب، إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ٘ـ( اٌّؾمك: دمحم ػجذ اٌم458أثٛ ثىش اٌج١ٙمٟ )اٌّزٛفٝ: 

 َ 2003 -٘ـ  1424ٌجٕبد، اٌطجؼخ: اٌضبٌضخ،  –ث١شٚد 

اٌغ١ً اٌغشاس اٌّزذفك ػٍٝ ؽذائك األص٘بس، اٌّإٌف: دمحم ثٓ ػٍٟ ثٓ دمحم ثٓ ػجذ هللا .43

 ٘ـ( إٌبؽش: داس اثٓ ؽضَ، اٌطجؼخ: اٌطجؼخ األ1250ٌٝٚاٌؾٛوبٟٔ ا١ٌّٕٟ )اٌّزٛفٝ: 

ٛٞ، اٌّإٌف: ِؾ١ٟ اٌغٕخ، أثٛ دمحم اٌؾغ١ٓ ثٓ ِغؼٛد ثٓ دمحم ثٓ اٌفشاء ؽشػ اٌغٕخ ٌٍجغ.44

دمحم ص١٘ش اٌؾب٠ٚؼ، إٌبؽش: -٘ـ( رؾم١ك: ؽؼ١ت األسٔإٚط516اٌجغٛٞ اٌؾبفؼٟ )اٌّزٛفٝ: 

 1983َ -٘ـ 1403دِؾك، ث١شٚد، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ،  -اٌّىزت اإلعالِٟ 

ٟ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ػجذ وزبة اٌطٙبسح، اٌّإٌف: رم -ؽشػ اٌؼّذح فٟ اٌفمٗ .45
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اٌؾ١ٍُ ثٓ ػجذ اٌغالَ ثٓ ػجذ هللا ثٓ أثٟ اٌمبعُ ثٓ دمحم اثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ اٌؾٕجٍٟ اٌذِؾمٟ 

 –٘ـ( اٌّؾمك: د. عؼٛد ثٓ صبٌؼ اٌؼط١ؾبْ، إٌبؽش: ِىزجخ اٌؼج١ىبْ  728)اٌّزٛفٝ: 

 ٘ـ 1412اٌش٠بض، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

ؾظ ٚاٌؼّشح اٌّإٌف: رمٟ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ػجذ ؽشػ اٌؼّذح فٟ ث١بْ ِٕبعه اٌ.46

اٌؾ١ٍُ ثٓ ػجذ اٌغالَ ثٓ ػجذ هللا ثٓ أثٟ اٌمبعُ ثٓ دمحم اثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ اٌؾٕجٍٟ اٌذِؾمٟ 

اٌش٠بض،  –٘ـ( اٌّؾمك: د. صبٌؼ ثٓ دمحم اٌؾغٓ، إٌبؽش: ِىزجخ اٌؾش١ِٓ  728)اٌّزٛفٝ: 

 َ 1988 -٘ـ  1409اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

ِٓ أٚي وزبة اٌصالح ئٌٝ آخش ثبة آداة اٌّؾٟ  -شػ اٌؼّذح ٌؾ١خ اإلعالَ اثٓ ر١ّ١خ ؽ.47

ئٌٝ اٌصالح، اٌّإٌف: رمٟ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ػجذ اٌغالَ ثٓ ػجذ هللا ثٓ 

٘ـ( اٌّؾمك: خبٌذ ثٓ  728أثٟ اٌمبعُ ثٓ دمحم اثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ اٌؾٕجٍٟ اٌذِؾمٟ )اٌّزٛفٝ: 

ثٓ دمحم اٌّؾ١مؼ، إٌبؽش: داس اٌؼبصّخ، اٌش٠بض، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، اٌطجؼخ:  ػٍٟ

 َ 1997 -٘ـ  1418األٌٚٝ، 

اٌؾشػ اٌىج١ش ٌٍؾ١خ اٌذسد٠ش ٚؽبؽ١خ اٌذعٛلٟ، اٌّإٌف: دمحم ثٓ أؽّذ ثٓ ػشفخ اٌذعٛلٟ .48

 ٘ـ(، إٌبؽش: داس اٌفىش1230اٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ: 

= إٌّٙبط ؽشػ صؾ١ؼ ِغٍُ ثٓ اٌؾغبط، اٌّإٌف: أثٛ ؽشػ إٌٛٚٞ ػٍٝ صؾ١ؼ ِغٍُ .49

٘ـ( إٌبؽش: داس ئؽ١بء اٌزشاس 676صوش٠ب ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ؽشف إٌٛٚٞ )اٌّزٛفٝ: 

 ٘ـ1392ث١شٚد، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ،  –اٌؼشثٟ 

ؽشػ عٕٓ أثٟ داٚد الثٓ سعالْ، اٌّإٌف: ؽٙبة اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ؽغ١ٓ ثٓ .50

٘ـ( رؾم١ك: ػذد ِٓ اٌجبؽض١ٓ ثذاس  844مذعٟ اٌشٍِٟ اٌؾبفؼٟ )اٌّزٛفٝ: ػٍٟ ثٓ سعالْ اٌّ

 -اٌفالػ ثاؽشاف خبٌذ اٌشثبط، إٌبؽش: داس اٌفالػ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٚرؾم١ك اٌزشاس، اٌف١َٛ 

 َ  2016 -٘ـ  1437عّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

غٓ ػٍٟ ثٓ خٍف ثٓ ػجذ ؽشػ صؾ١ؼ اٌجخبسٜ الثٓ ثطبي، اٌّإٌف: اثٓ ثطبي أثٛ اٌؾ.51

 -٘ـ( رؾم١ك: أثٛ ر١ُّ ٠بعش ثٓ ئثشا١ُ٘، داس إٌؾش: ِىزجخ اٌشؽذ 449اٌٍّه )اٌّزٛفٝ: 

 َ 2003 -٘ـ 1423اٌغؼٛد٠خ، اٌش٠بض، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، 

ؽشػ ِخزصش خ١ًٍ ٌٍخشؽٟ، اٌّإٌف: دمحم ثٓ ػجذ هللا اٌخشؽٟ اٌّبٌىٟ أثٛ ػجذ هللا .52

 ث١شٚد –اس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٘ـ( إٌبؽش: د1101)اٌّزٛفٝ: 

صؾ١ؼ اٌجخبسٞ =اٌغبِغ اٌّغٕذ اٌصؾ١ؼ اٌّخزصش ِٓ أِٛس سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ .53

ٚعٍُ ٚعٕٕٗ ٚأ٠بِٗ، اٌّإٌف: دمحم ثٓ ئعّبػ١ً أثٛ ػجذهللا اٌجخبسٞ اٌغؼفٟ، اٌّؾمك: دمحم 

شل١ُ ص١٘ش ثٓ ٔبصش إٌبصش، إٌبؽش: داس طٛق إٌغبح )ِصٛسح ػٓ اٌغٍطب١ٔخ ثاضبفخ ر

 ٘ـ1422رشل١ُ دمحم فإاد ػجذ اٌجبلٟ( اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

اٌؼض٠ض ؽشػ اٌٛع١ض اٌّؼشٚف ثبٌؾشػ اٌىج١ش، اٌّإٌف: ػجذ اٌىش٠ُ ثٓ دمحم ثٓ ػجذ .54

ػبدي  -٘ـ( اٌّؾمك: ػٍٟ دمحم ػٛض 623اٌىش٠ُ، أثٛ اٌمبعُ اٌشافؼٟ اٌمض٠ٕٟٚ )اٌّزٛفٝ: 

 -٘ـ  1417ٌجٕبْ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –ث١شٚد  أؽّذ ػجذ اٌّٛعٛد، إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ،

1997 َ 

ػمذ اٌغٛا٘ش اٌض١ّٕخ فٟ ِز٘ت ػبٌُ اٌّذ٠ٕخ، اٌّإٌف: أثٛ دمحم عالي اٌذ٠ٓ ػجذ هللا ثٓ ٔغُ .55

٘ـ( دساعخ ٚرؾم١ك: أ. د. ؽ١ّذ ثٓ 616ثٓ ؽبط ثٓ ٔضاس اٌغزاِٟ اٌغؼذٞ اٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ: 
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 -٘ـ  1423ٌجٕبْ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –ث١شٚد  دمحم ٌؾّش، إٌبؽش: داس اٌغشة اإلعالِٟ،

2003 َ 

ػّذح اٌمبسٞ ؽشػ صؾ١ؼ اٌجخبسٞ، اٌّإٌف: أثٛ دمحم ِؾّٛد ثٓ أؽّذ ثٓ ِٛعٝ ثٓ .56

٘ـ( إٌبؽش: داس ئؽ١بء 855أؽّذ ثٓ ؽغ١ٓ اٌغ١زبثٝ اٌؾٕفٝ ثذس اٌذ٠ٓ اٌؼ١ٕٝ )اٌّزٛفٝ: 

 ث١شٚد –اٌزشاس اٌؼشثٟ 

ّإٌف: دمحم أؽشف ثٓ أ١ِش ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽ١ذس، أثٛ ػجذ ػْٛ اٌّؼجٛد ٚؽبؽ١خ اثٓ اٌم١ُ، اٌ.57

٘ـ( إٌبؽش: داس اٌىزت 1329اٌشؽّٓ، ؽشف اٌؾك، اٌصذ٠مٟ، اٌؼظ١ُ آثبدٞ )اٌّزٛفٝ: 

 ث١شٚد -اٌؼ١ٍّخ 

اٌفزبٜٚ اٌىجشٜ الثٓ ر١ّ١خ، اٌّإٌف: رمٟ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ػجذ .58

ٓ دمحم اثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ اٌؾٕجٍٟ اٌذِؾمٟ )اٌّزٛفٝ: اٌغالَ ثٓ ػجذ هللا ثٓ أثٟ اٌمبعُ ث

 1987َ -٘ـ 1408٘ـ( إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 728

اٌّإٌف: أؽّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغش أثٛ اٌفضً ، فزؼ اٌجبسٞ ؽشػ صؾ١ؼ اٌجخبسٞ.59

خشاعٗ ٚصؾؾٗ لبَ ثا، سلُ وزجٗ ٚأثٛاثٗ ٚأؽبد٠ضٗ: دمحم فإاد ػجذ اٌجبلٟ، اٌؼغمالٟٔ اٌؾبفؼٟ

 ٘ـ 1379ث١شٚد،  -إٌبؽش: داس اٌّؼشفخ ، ٚأؽشف ػٍٝ طجؼٗ: ِؾت اٌذ٠ٓ اٌخط١ت

فزؼ اٌجبسٞ الثٓ سعت، اٌّإٌف: ص٠ٓ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ أؽّذ ثٓ سعت ثٓ اٌؾغٓ، .60

 -٘ـ( إٌبؽش: ِىزجخ اٌغشثبء األصش٠خ 795اٌَغالِٟ، اٌجغذادٞ، صُ اٌذِؾمٟ، اٌؾٕجٍٟ )اٌّزٛفٝ: 

 -٘ـ  1417اٌمب٘شح، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –ٌٕج٠ٛخ. اٌؾمٛق: ِىزت رؾم١ك داس اٌؾش١ِٓ اٌّذ٠ٕخ ا

1996  َ 

فزؼ اٌمذ٠ش، اٌّإٌف: وّبي اٌذ٠ٓ دمحم ثٓ ػجذ اٌٛاؽذ اٌغ١ٛاعٟ اٌّؼشٚف ثبثٓ اٌّٙبَ .61

 ٘ـ(، إٌبؽش: داس اٌفىش861)اٌّزٛفٝ: 

٘ـ( 279رُسٞ )اٌّزٛفٝ: فزٛػ اٌجٍذاْ، اٌّإٌف: أؽّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ عبثش ثٓ داٚد اٌجَاَل .62

 َ 1988ث١شٚد، ػبَ إٌؾش:  -إٌبؽش: داس ِٚىزجخ اٌٙالي

فمٗ اٌؼجبداد ػٍٝ اٌّز٘ت اٌّبٌىٟ، اٌّإٌف: اٌؾبّعخ وٛوت ػج١ذ، إٌبؽش: ِطجؼخ .63

 َ  1986 -٘ـ  1406ٌطجؼخ: األٌٚٝ اعٛس٠ب. -اإلٔؾبء، دِؾك 

جبط أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ػجذ اٌمٛاػذ إٌٛسا١ٔخ اٌفم١ٙخ، اٌّإٌف: رمٟ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼ.64

اٌغالَ ثٓ ػجذ هللا ثٓ أثٟ اٌمبعُ ثٓ دمحم اثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ اٌؾٕجٍٟ اٌذِؾمٟ )اٌّزٛفٝ: 

٘ـ( ؽممٗ ٚخشط أؽبد٠ضٗ: د أؽّذ ثٓ دمحم اٌخ١ًٍ، إٌبؽش: داس اثٓ اٌغٛصٞ، ثٍذ إٌؾش: 728

 ٘ـ1422اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

ٟ فمٗ اإلِبَ أؽّذ، اٌّإٌف: أثٛ دمحم ِٛفك اٌذ٠ٓ ػجذ هللا ثٓ أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ لذاِخ اٌىبفٟ ف.65

٘ـ( 620اٌغّبػ١ٍٟ اٌّمذعٟ صُ اٌذِؾمٟ اٌؾٕجٍٟ، اٌؾ١ٙش ثبثٓ لذاِخ اٌّمذعٟ )اٌّزٛفٝ: 

 َ 1994 -٘ـ  1414إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

ء اٌذ٠ٓ ػٍٟ ثٓ ع١ٍّبْ اٌّشداٚٞ، اٌّإٌف: وزبة اٌفشٚع ِٚؼٗ رصؾ١ؼ اٌفشٚع ٌؼال.66

دمحم ثٓ ِفٍؼ ثٓ دمحم ثٓ ِفشط، أثٛ ػجذ هللا، ؽّظ اٌذ٠ٓ اٌّمذعٟ اٌشا١ِٕٝ صُ اٌصبٌؾٟ 

٘ـ( اٌّؾمك: ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌّؾغٓ اٌزشوٟ، إٌبؽش: ِإعغخ 763اٌؾٕجٍٟ )اٌّزٛفٝ: 

 َ 2003 -٘ـ  1424اٌشعبٌخ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ 

ّإٌف: أثٛ اٌجشوبد ػجذ هللا ثٓ أؽّذ ثٓ ِؾّٛد ؽبفع اٌذ٠ٓ إٌغفٟ وٕض اٌذلبئك، اٌ.67
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٘ـ( اٌّؾمك: أ. د. عبئذ ثىذاػ، إٌبؽش: داس اٌجؾبئش اإلعال١ِخ، داس اٌغشاط، 710)اٌّزٛفٝ: 

 َ 2011 -٘ـ 1432اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

اٌىٛاوت اٌذساسٞ فٟ ؽشػ صؾ١ؼ اٌجخبسٞ، اٌّإٌف: دمحم ثٓ ٠ٛعف ثٓ ػٍٟ ثٓ عؼ١ذ، .68

ٌجٕبْ، -٘ـ( إٌبؽش: داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، ث١شٚد786ظ اٌذ٠ٓ اٌىشِبٟٔ )اٌّزٛفٝ: ؽّ

 1981َ -٘ـ 1401َ، طجؼخ صب١ٔخ: 1937 -٘ـ 1356طجؼخ أٌٚٝ: 

ٌٛاِغ اٌذسس فٟ ٘زه أعزبس اٌّخزصش، اٌّإٌف: دمحم ثٓ دمحم عبٌُ اٌّغٍغٟ اٌؾٕم١طٟ .69

اعغ رصؾ١ؼ اٌؾذ٠ش ٚرخش٠غٗ: ٘ـ( رصؾ١ؼ ٚرؾم١ك: داس اٌشضٛاْ، س 1302 - 1206)

ا١ٌذاٌٟ ثٓ اٌؾبط أؽّذ، اٌّمذِخ ثمٍُ ؽف١ذ اٌّإٌف: اٌؾ١خ أؽّذ ثٓ ا١ٌٕٕٟ، إٌبؽش: داس 

 َ 2015 -٘ـ  1436ِٛس٠زب١ٔب، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  -اٌشضٛاْ، ٔٛاوؾٛط

٘ـ( 483اٌّجغٛط، اٌّإٌف: دمحم ثٓ أؽّذ ثٓ أثٟ عًٙ ؽّظ األئّخ اٌغشخغٟ )اٌّزٛفٝ: .70

 1993َ -٘ـ 1414ث١شٚد، ربس٠خ إٌؾش:  –داس اٌّؼشفخ إٌبؽش: 

ِزٓ أثٟ ؽغبع اٌّغّٝ اٌغب٠خ ٚاٌزمش٠ت، اٌّإٌف: أؽّذ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ أؽّذ، أثٛ ؽغبع، .71

 ٘ـ( إٌبؽش: ػبٌُ اٌىزت593ؽٙبة اٌذ٠ٓ أثٛ اٌط١ت األصفٙبٟٔ )اٌّزٛفٝ: 

ثٓ ع١ٍّبْ اٌّذػٛ اٌّإٌف: ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ دمحم ، ِغّغ األٔٙش فٟ ؽشػ ٍِزمٝ األثؾش .72

 إٌبؽش: داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ ٘ـ(1078ثؾ١خٟ صادٖ, ٠ؼشف ثذاِبد أفٕذٞ )اٌّزٛفٝ: 

ِغّٛع اٌفزبٜٚ، اٌّإٌف: رمٟ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ .73

بػخ ٘ـ( اٌّؾمك: ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ دمحم ثٓ لبعُ، إٌبؽش: ِغّغ اٌٍّه فٙذ ٌطج728)اٌّزٛفٝ: 

 1995َ٘ـ/1416اٌّصؾف اٌؾش٠ف، اٌّذ٠ٕخ إٌج٠ٛخ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ػبَ إٌؾش: 

اٌّإٌف: أثٛ صوش٠ب ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ  -ِغ رىٍّخ اٌغجىٟ ٚاٌّط١ؼٟ-اٌّغّٛع ؽشػ اٌّٙزة .74

 ٘ـ( إٌبؽش: داس اٌفىش٠676ؾ١ٝ ثٓ ؽشف إٌٛٚٞ )اٌّزٛفٝ:

ؼ اٌؼض١ّ١ٓ، اٌّإٌف : دمحم ثٓ صبٌؼ ثٓ ِغّٛع فزبٜٚ ٚسعبئً فض١ٍخ اٌؾ١خ دمحم ثٓ صبٌ.75

٘ـ( عّغ ٚرشر١ت : فٙذ ثٓ ٔبصش ثٓ ئثشا١ُ٘ اٌغ١ٍّبْ، إٌبؽش 1421دمحم اٌؼض١ّ١ٓ )اٌّزٛفٝ : 

 ٘ـ 1413 -داس اٌضش٠ب، اٌطجؼخ : األخ١شح  -: داس اٌٛطٓ 

اٌّؾٍٝ ثب٢صبس، اٌّإٌف: أثٛ دمحم ػٍٟ ثٓ أؽّذ ثٓ عؼ١ذ ثٓ ؽضَ األٔذٌغٟ اٌمشطجٟ .76

 ث١شٚد –٘ـ( إٌبؽش: داس اٌفىش 456ب٘شٞ )اٌّزٛفٝ: اٌظ

ِخزصش اخزالف اٌؼٍّبء، اٌّإٌف: أثٛ عؼفش أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ عالِخ ثٓ ػجذ اٌٍّه ثٓ .77

٘ـ( اٌّؾمك: د. ػجذ 321عٍّخ األصدٞ اٌؾغشٞ اٌّصشٞ اٌّؼشٚف ثبٌطؾبٚٞ )اٌّزٛفٝ: 

 ـ1417ٌ٘طجؼخ: اٌضب١ٔخ، ث١شٚد، ا –هللا ٔز٠ش أؽّذ، إٌبؽش: داس اٌجؾبئش اإلعال١ِخ 

ِخزصش اإلفبداد فٟ ُسْثغ اٌؼجبداد ٚا٢داة ٚص٠بداد، اٌّإٌف: اإلِبَ دمحم ثٓ ثذس اٌذ٠ٓ .78

٘ـ( رؾم١ك ٚرؼ١ٍك: دمحم ثٓ ٔبصش اٌؼغّٟ، عبُ٘  1083 - 1006ثٓ ثٍجبْ اٌذِؾمٟ اٌؾٕجٍٟ )

ئش اإلعال١ِخ اٌى٠ٛذ، إٌبؽش: داس اٌجؾب –فٟ طجغ ٘زا اٌىزبة: عؼذ ػجذ اٌؼض٠ض اٌشاؽذ 

إٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، ث١َشٚد  َٚ  َ 1998 -٘ـ  1419ٌجٕبْ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –ٌٍطجَبَػخ 

ِخزصش خ١ًٍ، اٌّإٌف: خ١ًٍ ثٓ ئعؾبق ثٓ ِٛعٝ، ض١بء اٌذ٠ٓ اٌغٕذٞ اٌّبٌىٟ .79

٘ـ( اٌّؾمك: أؽّذ عبد، إٌبؽش: داس اٌؾذ٠ش/اٌمب٘شح، اٌطجؼخ: 776اٌّصشٞ )اٌّزٛفٝ: 

 ِـ2005٘ـ/1426األٌٚٝ، 

٘ـ( 179اٌّذٚٔخ، اٌّإٌف: ِبٌه ثٓ أٔظ ثٓ ِبٌه ثٓ ػبِش األصجؾٟ اٌّذٟٔ )اٌّزٛفٝ: .80
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 1994َ -٘ـ 1415إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

َ٘شٞ اٌجغذادٞ )اٌّزٛفٝ: .81 ْٛ ٘ـ( 230ِغٕذ اثٓ اٌغؼذ، اٌّإٌف: ػٍٟ ثٓ اٌَغْؼذ ثٓ ػج١ذ اٌَغ

 – 1410ث١شٚد، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –غخ ٔبدس رؾم١ك: ػبِش أؽّذ ؽ١ذس، إٌبؽش: ِإع

1990َ 

ِغٕذ أثٟ داٚد اٌط١بٌغٟ، اٌّإٌف: أثٛ داٚد ع١ٍّبْ ثٓ داٚد ثٓ اٌغبسٚد اٌط١بٌغٟ .82

٘ـ( اٌّؾمك: اٌذوزٛس دمحم ثٓ ػجذ اٌّؾغٓ اٌزشوٟ، إٌبؽش: داس ٘غش 204اٌجصشٜ )اٌّزٛفٝ: 

 َ 1999 -٘ـ  1419ِصش، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –

ٟ ؽ١جخ، اٌّإٌف: أثٛ ثىش ثٓ أثٟ ؽ١جخ، ػجذ هللا ثٓ دمحم ثٓ ئثشا١ُ٘ ثٓ ِصٕف اثٓ أث.83

٘ـ( اٌّؾمك: وّبي ٠ٛعف اٌؾٛد، إٌبؽش: ِىزجخ 235ػضّبْ ثٓ خٛاعزٟ اٌؼجغٟ )اٌّزٛفٝ: 

 ٘ـ 1409اٌش٠بض، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –اٌشؽذ 

اٌؾ١ّشٞ ِصٕف ػجذ اٌشصاق اٌصٕؼبٟٔ، اٌّإٌف: أثٛ ثىش ػجذ اٌشصاق ثٓ ّ٘بَ ثٓ ٔبفغ .84

٘ـ( اٌّؾمك: ؽج١ت اٌشؽّٓ األػظّٟ، إٌبؽش: اٌّغٍظ 211ا١ٌّبٟٔ اٌصٕؼبٟٔ )اٌّزٛفٝ: 

 ٘ـ 1403ث١شٚد، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ،  –إٌٙذ، ٠طٍت ِٓ: اٌّىزت اإلعالِٟ  -اٌؼٍّٟ

اٌّصٕف، اٌّإٌف: أثٛ ثىش ػجذ اٌشصاق ثٓ ّ٘بَ ثٓ ٔبفغ اٌؾ١ّشٞ ا١ٌّبٟٔ اٌصٕؼبٟٔ .85

إٌٙذ، ٠طٍت  -ؾمك: ؽج١ت اٌشؽّٓ األػظّٟ، إٌبؽش: اٌّغٍظ اٌؼٍّٟ٘ـ( ا211ٌّ)اٌّزٛفٝ: 

 1403ث١شٚد، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ،  –ِٓ: اٌّىزت اإلعالِٟ 

اٌّإٌف: ؽّظ اٌذ٠ٓ، دمحم ثٓ أؽّذ ، ِغٕٟ اٌّؾزبط ئٌٝ ِؼشفخ ِؼبٟٔ أٌفبظ إٌّٙبط.86

اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ، إٌبؽش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ٘ـ(977اٌخط١ت اٌؾشث١ٕٟ اٌؾبفؼٟ )اٌّزٛفٝ: 

 1994َ -٘ـ 1415

اٌّغٕٟ، اٌّإٌف: أثٛ دمحم ِٛفك اٌذ٠ٓ ػجذ هللا ثٓ أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ لذاِخ اٌغّبػ١ٍٟ .87

٘ـ( إٌبؽش: ِىزجخ 620اٌّمذعٟ صُ اٌذِؾمٟ اٌؾٕجٍٟ، اٌؾ١ٙش ثبثٓ لذاِخ اٌّمذعٟ )اٌّزٛفٝ: 

 اٌمب٘شح

٘ـ( 1408ٛاد ػٍٟ )اٌّزٛفٝ: اٌّفصً فٟ ربس٠خ اٌؼشة لجً اإلعالَ، اٌّإٌف: اٌذوزٛس ع.88

 2001َ٘ـ/ 1422إٌبؽش: داس اٌغبلٟ، اٌطجؼخ: اٌشاثؼخ 

اٌّمٕغ فٟ فمٗ اإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً اٌؾ١جبٟٔ سؽّٗ هللا رؼبٌٝ، اٌّإٌف: ِٛفك اٌذ٠ٓ أثٛ .89

٘ـ( لذَ ٌٗ ٚرشعُ ٌّإٌفٗ: ػجذ  620دمحم ػجذ هللا ثٓ أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ لذاِخ اٌّمذعٟ )اٌّزٛفٝ: 

األسٔبؤٚط، ؽممٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ: ِؾّٛد األسٔبؤٚط، ٠بع١ٓ ِؾّٛد اٌخط١ت، إٌبؽش: اٌمبدس 

 -٘ـ  1421اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  -ِىزجخ اٌغٛادٞ ٌٍزٛص٠غ، عذح 

2000 َ 

ِٛا٘ت اٌغ١ًٍ فٟ ؽشػ ِخزصش خ١ًٍ، اٌّإٌف: ؽّظ اٌذ٠ٓ أثٛ ػجذ هللا دمحم ثٓ دمحم ثٓ .90

ػ١ٕٟ اٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ: ػجذ اٌشؽّٓ اٌطشاث ٘ـ( 954ٍغٟ اٌّغشثٟ، اٌّؼشٚف ثبٌؾطبة اٌشُّ

 1992َ -٘ـ 1412إٌبؽش: داس اٌفىش، اٌطجؼخ: اٌضبٌضخ، 

اٌى٠ٛذ،  –اٌّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ اٌى٠ٛز١خ، صبدس ػٓ: ٚصاسح األٚلبف ٚاٌؾئْٛ اإلعال١ِخ .91

 ٘ـ( 1427 - 1404اٌطجؼخ: )ِٓ 

ِٓ غ١ش٘ب ِٓ األِٙبد، اٌّإٌف: أثٛ دمحم ػجذ هللا  إٌٛادس ٚاٌض٠بداد ػٍٝ ِب فٟ اٌّذٚٔخ.92

٘ـ( إٌبؽش: داس 386ثٓ )أثٟ ص٠ذ( ػجذ اٌشؽّٓ إٌفضٞ، اٌم١شٚأٟ، اٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ: 



 حاتم السعيد الدمرداش متولي/  د 

 

 44 مجلة بحهث كلية اآلداب  

 َ 1999اٌغشة اإلعالِٟ، ث١شٚد، اٌطجؼخ: األٌٚٝ 

١ًٔ األٚطبس، اٌّإٌف: دمحم ثٓ ػٍٟ ثٓ دمحم ثٓ ػجذ هللا اٌؾٛوبٟٔ ا١ٌّٕٟ )اٌّزٛفٝ: .93

٘ـ( رؾم١ك: ػصبَ اٌذ٠ٓ اٌصجبثطٟ، إٌبؽش: داس اٌؾذ٠ش، ِصش، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 1250

 َ 1993 -٘ـ 1413

اٌٙذا٠خ فٟ ؽشػ ثذا٠خ اٌّجزذٞ، اٌّإٌف: ػٍٟ ثٓ أثٟ ثىش ثٓ ػجذ اٌغ١ًٍ اٌفشغبٟٔ .94

٘ـ(، اٌّؾمك: طالي ٠ٛعف، إٌبؽش: داس 593اٌّشغ١ٕبٟٔ، أثٛ اٌؾغٓ ثش٘بْ اٌذ٠ٓ )اٌّزٛفٝ: 

 ٌجٕبْ –ث١شٚد  -زشاس اٌؼشثٟ اؽ١بء اٌ

٘ـ( 505اٌٛع١ظ فٟ اٌّز٘ت، اٌّإٌف: أثٛ ؽبِذ دمحم ثٓ دمحم اٌغضاٌٟ اٌطٛعٟ )اٌّزٛفٝ: .95

اٌمب٘شح، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –اٌّؾمك: أؽّذ ِؾّٛد ئثشا١ُ٘ , دمحم دمحم ربِش، إٌبؽش: داس اٌغالَ 
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Circumambulation outside the building of the Sacred Mosque 
Abstract 

This study aims to shed light on the ruling on the Sacred Mosque's 

requirement for Tawaf. The researcher mentioned the sayings of the 

scholars on that, and discussed them in several investigations. The 

results indicated that it is permissible to perform Tawaf outside the 

mosque, as there is no clear evidence that the circumambulation 

requires the mosque, especially in times of necessity and distress. And 

that, on the supposition of its requirement, the condition is tolerated 

when necessary. This is exactly the same when the jurists tolerated 

many conditions required for prayer in case of necessity. In fact, the 

jurists distinguished in rulings between a state of capacity and choice, 

and between a state of distress, severity, need and necessity. The study 

recommended paying attention to such issues that people need these 

days, especially with the intensity of crowds, and the great matters 

that may occur such as the epidemic and others. The study also 

recommended that the different conditions of people should be taken 

into account, such as capacity, distress, and so on, when issuing fatwa 

or judgment on people actions. 
 
 


