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 المقدمة
 ة االلال  لى  سول   هلل وددا  محمد الى  لل  اححه  ام  الحمد هلل، ثم الصال

 اااله.. ابعد.. 
ال ِة ِمْ  فقد ج ء في ولس ة الجمعة قلل  تع ل   َي  َأيَُّه  الَِّذيَ  لَمُنلا ِإَذا ُالِدَي ِلىصَّ

َذُساا اْلَهْدَع َذِلُكْم َخْدٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَىُملنَ َيْلِ  اْلُجُمَعِة َف َوَعْلا ِإَل  ِذْكِر َّللاَِّ اَ 
(1) ،

ااآلية ااضحة المعن ، فهي تدلل الملىمد  ك فة إل  تىهدة النداء إل  حال ة 
 الجمعة، االتي تحر  اقته  التع مالت بأالاله  ك فة، م  بدع اإج س ة القلد ام  إل 

 ذلك. 
افي ضلء م  تتضمن  هذه اآلية الكريمة م  مع ٍن ه مة، فقد أخذت اقت  طليال، 
 االقت اهتم م  كهدرا م  قهل المفلري  االفقه ء، ألجل دساوته  ابد ن أهم ات ئجه . 
ام  هن  ج ءت أهمدة الهحث في هذا الملضلع لىتعريف بهعض اإلج ب ت المتعىقة 

ه اآلية، امنه : م  هل اللقت الذي يحر  فد  لقد بهعض األوئىة المتأحىة في هذ
الهدع او ئر العقلد األخرى؟ ام  حكم العقد إذا تم اقت النداء؟ ام  حكم لقد الهدع 
إذا ق   ب  غدر المكىفد  بصال ة الجمعة؟ لعىي أقد  ثمر ة ا فعة م  خال  اوتعراض 

 اإلج ب ت اللافدة في هذه الدساوة. 
هحث أهمدة ااوعة في فق  المع مالت خصلح ، االفق  ام  هذا المنطىق ح ست لى

اإلوالمي لملم ، ابدا لي أن أوع  ج هدا م  أجل اللحل  إل  حقدقة التكىدف 
المنهثق ل  هذه اآلية الكريمة، م  حدث اللقت الذي تهدأ فد  حرمة الهدع، ام  

تلمح يترتب لى  ذلك م  لث س تعهدية ام لدة تنطلي في إط س الشريعة، ام  قد 
 ب ، أا ال تلافق لىد ، بم  ينلجم مع طهدعة مق حده  اأهدافه . 

 لكل م  تقد ، فقد جعىت الهحث لى  أسبعة مه حث، هي: 
 المهحث األا : تعريف الهدع امشرالدت .

 المهحث الث اي: اللقت المنهي ل  الهدع فد . 
 المهحث الث لث: حكم العقد إذا تم اقت النداء.

 م الهدع اذا ق   ب  غدر المكىفد  بصال ة الجمعة. المهحث الرابع: حك
 ثم أاهدت الهحث بجمىة م  النت ئج التي تلحىت إلده . 

هذا.. اأوأ   هلل تع ل  أن يجعل هذا الهحث في مدزان حلن تي، اأن يكلن خ لص  
 للجه  الكريم، إا  ومدع مجدب. 

 اله حث
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 المهحث األا 
 تعريف الهدع امشرالدت 

 لهدعأاال: تعريف ا
الهدع، لغة: ضد الشراء، ايطىق الهدع لى  الشراء أيض ، اهل م  األضداد، 

 .(2)االهدع ن اله ئع االمشتري 
اابعت : لرضت  لىهدع، اابت ل : اشتراه، االته يع: المه يعة، ااوته ل : وأل  أن 

، اقدل: الهدع إلط ء المثم  اأخذ الثم ، االشراء: إلط ء لثم  اأخذ (3)يهدع 
. (4)، ايق   لىهدع االشراء: الهدع، بحلب م  يتصلسان م  الثم  االمثّم المثم 

َاَشَرْاُه ِبَثَمٍ  َبْخسٍ ق   تع ل  
َتَرْاا ِبِ  ِبْئَلَم  اشْ ، أي ب لله،اق   تع ل : (5)

َأْاُفَلُهمْ 
(6). 

االهدع مشتق م  اله ع؛ ألن كل ااحد م  المتع قدي  يمد ب ل  لألخذ ااإللط ء، 
ايحتمل أن يكلن كل ااحد منهم  ك ن يه يع ح حه ، أي: يص فح  لند الهدع، 

 .(7)يده لى  يد ح حه الذلك ومي الهدع حفقة؛ ألن أحد المته يعد  يصفق 
، أا )مق بىة م ٍ  بم   لى  اج  (8)الهدع شرل : )مه دلة م ٍ  بم   ب لتراضي(

 . (9)مخصلص(
 أدلة مشرالدة الهدع: 

 اوتد  الفقه ء لى  مشرالدة الهدع ب لكت ب االلنة ااإلجم ع: 
َ  الرِّب  َاَأَحلَّ أم  الكت ب: فقلل  تع ل   ُ اْلَهْدَع َاَحرَّ َّللاَّ

(10). 
وئل: أي الكلب أطدب؟ فق  : )لمل الرجل بدده، اكل  اأم  اللنة: فم  اسد أا  

أطدب  . ف لنص يد  لى  جلاز الهدع، اأن الهدع المهراس يعد م (11)بدع مهراس(
 الكلب، اأفضى . 

 .(12)اأم  اإلجم ع: )فقد أجمع الفقه ء لى  مشرالدة الهدع؛ لح جة الن س إلد (
 الحكمة م  مشرالدة الهدع: 

شرع الهدع لحكمة جىدىة، تتمثل فدم  يترتب لىد  م  ته د  المن فع بد  الن س؛ 
للض، افي  ألن ح جة اإلال ن تتعىق بم  في يد ح حه ، اح حه  ال يهذله  بغدر

تشريع الهدع اتجليزه شرع طريق لدصل كل ااحد منهم  إل  غرض ، ادفع ح جت ، 
 .(13)ابذلك يتحقق التع ان بدنهم اينتظم مع شهم

امم  تقد .. يتهد  لن  أن الهدع االشراء مه ح في كل زم ن امك ن، إال أن هذه 
 اإلب حة تحظر في اقت النداء لصال ة الجمعة.
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 المهحث الث اي
 قت المنهي ل  الهدع فد الل 

َي  َأيَُّه  الَِّذيَ  اللعي لصال ة الجمعة لند وم ع النداء، بقلل  تع ل   أاجب  هلل 
ال ِة ِمْ  َيْلِ  اْلُجُمَعِة َف َوَعْلا ِإَل  ذِ  ِ َاَذُساا اْلَهْدَع َذِلُكْم َخْدٌر لَمُنلا ِإَذا ُالِدَي ِلىصَّ ْكِر َّللاَّ

َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَىُملنَ 
، إال أن الفقه ء اختىفلا في النداء الذي يلجب اللعي (14)

 ايترك الهدع لنده لى  ثالثة أقلا : 
لنده، هل لند النداء الث اي، القل  األا : إن اللقت الملجب لىلعي، ايحر  الهدع 

 الذي يؤدى لى  المنهر بد  يدي الخطدب. 
 .(17)،االحن بىة(16)،االش فعدة(15)اهذا م  ذهب إلد  جمهلس الفقه ء م  الم لكدة

 ااوتدللا ب آلتي: 
أا  ق  : )ك ن النداء يل  الجمعة أال  إذا  (18)أاال: م  اسد ل  الل ئب ب  يزيد

، اأبي بكر المر سضي  هلل لنهم ، ر لى  لهد النهي جىس اإلم   لى  المنه
 .(20)((19)اكثر الن س، زاد النداء الث لث لى  الزاساء فىم  ك ن لثم ن 
 اج  الداللة: 

الجمعة، ايترك لنده النص دلدل لى  أن النداء الذي يجب اللعي لنده لصال ة 
، فتعىق الحكم الهدع هل النداء الث اي؛ ألا  هل الذي ك ن لى  لهد سول   هلل 

 .(21)ب  دان غدره
 : )افي الحديث الصحدح أن األذان ك ن لى  لهد النهي (22)ق   اب  العربي

دا، فىم  ك ن لثم ن زاد النداء الث لث لى  الزاساء، اوم ه في الحديث ث لث ؛ ااح
)بد  كل أذااد   ألا  أض ف  إل  اإلق مة، فجعى  ث لث اإلق مة، كم  ق   النهي 

 ، فتلهم الن س أا  أذان أحىي، فجعىلا المؤذاد  ثالثة، ثم(23)حال ة لم  ش ء(
يؤذالن  (24)جمعلهم في اقت ااحد، فك ن اهم  لى  اهم، اسأيتهم بمدينة اللال 

بعد أذان المن س بد  يدي اإلم   تحت المنهر في جم لة، كم  ك الا يفعىلن ذلك 
 .(25)لندا  في الدا  الم ضدة، اكل ذلك محدث(

ال ِة ِمْ  في قلل  تع ل   (27)االحل  (26)ث اد : م  اسد ل  اب  لمر ِإَذا ُالِدَي ِلىصَّ
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َيْلِ  اْلُجُمَعةِ 
 .(29)، ق ال: )إذا خرج اإلم   اأذن المؤذن فقد الدي لىصال ة((28)

ث لث : األن المصىي يندب َل  أن يحضر الجمعة مهكرا؛ لفلائد جمة، كم  دلت لى  
ديث الكثدر ة، الك  تحريم الهدع االشراء االحكم ب إلثم شيء، اإدساك األمر ذلك األح 

 .(30)المنداب شيء لخر
أا  ق  : )النداء يل  الجمعة فدم  مض  ااحد، ثم اإلق مة،  (31)ام  ساي ل  لط ء

اأم  األذان األا  الذي يؤذن ب  اآلن قهل خراج اإلم   اجىلو  لى  المنهر، فهل 
 .(33)((32)حدث  الحج جب طل، اأا  م  أ

القل  الث اي: اهل المعتمد لند الحنفدة، أن األذان الذي يجب اللعي لنده، ايحر  
 .(34)الهدع، هل األذان األا  لى  المن س ة؛ لحصل  اإللال  ب 

فقد اسد ل  أبي حندفة: )أن المعتهر في اجلب اللعي احرمة الهدع األذان لى  
 .(35)المن س ة(

يقل : )المعتهر هل األذان لى  المن س ة؛ ألا  لل ااتظر  (36)ي داك ن الحل  ب  ز 
األذان لند المنهر تفلت  أداء اللنة، اوم ع الخطهة، اسبم  تفلت  الجمعة إذا ك ن 

 .(37)بدت  بعددا ل  الج مع(
اقد اسد في المهللط: )ااألحح أن كل أذان يكلن قهل زاا  الشمس فذلك غدر 

بعد زاا  الشمس، ولاء ك ن لى  المنهر أا لى   معتهر، االمعتهر أا  أذان
 .(38)الزاساء(

ااوتد  أحح ب هذا القل  بم  اسد ل  الل ئب ب  يزيد، أا  ق  : )إن األذان يل  
 الجمعة ك ن أال  حد  يجىس اإلم   يل  الجمعة لى  المنهر في لهد سول   هلل 

اكثراا، أمر  سضي  هلل لنهم ، فىم  ك ن في خالفة لثم ن اأبي بكر المر 
لثم ن يل  الجمعة ب ألذان الث لث، فأذن ب  لى  الزاساء، فثهت األمر لى  

 .(39)ذلك(
حد   اأبي بكر المر  اج  الداللة: هل أن األذان ك ن لى  لهد سول   هلل 
لكثر ة الن س، فهذا يد   يجىس اإلم   لى  المنهر، اإام  تغدر في لهد لثم ن 

 لى  أن اللقت المنهي لن  هل لند النداء األا . 
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لذي يحر  لنده الهدع االشراء هل القل  الث لث: اهل مذهب الظ هرية، أن اللقت ا
م  إثر اوتلاء الشمس، ام  أا  أخذه  في الزاا  االمدل، إل  أن تقض  حال ة 

، أي أن المعتهر لدس األذان، بل هل دخل  اللقت ااقته  اقت حال ة (40)الجمعة
 الظهر.

اق   أهل الظ هر: )فإن ك ات قرية قد منع أهىه  م  الجمعة، أا ك ن و كن  بد  
 س اال ملىم مع ، ف للقت المنهي ل  الهدع فد  إل  أن يصىي ظهر يلم  أا الكف

 .(41)يصىلا ذلك كىهم أا بعضهم، فإن لم يصّل فإل  أن يدخل أا  اقت العصر(
 الراجح: 

االذي يهدا لي... أن القل  األا  هل الراجح، اهل مذهب جمهلس الفقه ء م  
لذي يحر  الهدع لنده هل لند النداء الش فعدة االم لكدة االحن بىة، أن اللقت ا

 الث اي لى  المنهر بد  يدي الخطدب، اذلك: 
 لصحة م  اوتدللا ب .  .1
فتعىق الحكم ب   األن النداء الث اي هل الذي ك ن لى  لهد النهي  .2

 دان غدره. 

يزيد النداء األا  لى  المن س ة هل  األن اللهب الذي جعل لثم ن  .3
كثر ة الن س؛ لدتلن  إلال  الجمدع بدخل  اقت حال ة الجمعة. افي 

 أي من  فكثر ة المل جد ااجلد مكهرات الصلت تفي ب لغرض. 

 
 المهحث الث لث

 حكم العقد إذا تم اقت النداء
إذا تمت اقت النداء لصال ة  اختىف الفقه ء في حكم لقد الهدع او ئر العقلد،

 الجمعة، الى  النحل اآلتي: 
الحنفدة: ذهب الحنفدة إل  أا  يجب ترك الهدع اقت النداء لصال ة الجمعة، اأا  
يكره تحريم  م  الطرفد ، ايصح إطالق الحرا  لىد ، الك  العقد إذا اقع فإا  

 .(42)يكلن ححدح ، حت  أا  يجب الثم  ايثهت المىك قهل القهض
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أن األمر بترك الهدع اهد  ل  مه شرت ، اأدا  دسج ت النهي الكراهة، الل ب ع ا 
 .(43)يجلز؛ ألن األمر بترك الهدع لدس لعد  الهدع، بل لترك اوتم ع الخطهة

الم لكدة: ذهب الم لكدة إل  أا  تفلخ جمدع العقلد اللاقعة لند النداء، اقدل 
ة االصدقة؛ لم  يترتب لى  الفلخ يلتثن  م  ذلك العتق االنك ح االطالق االهه

م  ضرس؛ ألن ل د ة الن س لم تجر ب شتغ   الن س به  ك شتغ له  ب لهدع؛ األاه  
 .(44)تقع في هذا اللقت ا دسا

اق   اب  العربي: )االصحدح فلخ الجمدع؛ ألن الهدع إام  منع لالشتغ   ب ، فكل 
. االدلدل لى  (45)سدل ( أمر يشغل ل  الجمعة م  العقلد كىه  حرا  شرل ، مفللخ

 ، أي: مرداد.(46))م  لمل لمال لدس لىد  أمرا ، فهل سد( ذلك قلل  
اأج زاا )بدع الم ء ألجل اللضلء، بأن ال يجد م ء إال ب لشراء، فإا  يجلز الهدع، 

ألن الهدع هن  طريق  ؛(47)االهدع ححدح، االجلاز لىه ئع االمشتري لى  المعتمد(
 لحضلس الجمعة ال ح سف لنه . 

الش فعدة: ذهب الش فعدة إل  أا  يكره الهدع بعد الزاا  اقهل الصال ة، فإذا ظهر 
اإلم   لى  المنهر حر  الهدع، ايلتمر التحريم حت  يفرغلا م  الجمعة؛ ألن المنع 

ع، أم  م  ومع إام  هل ألمر خ سج لن ، اهذا في حق م  قعد َل  في غدر الج م
النداء فق   ق حدا لىجمعة، فه ع في طريق ، أا قعد في الج مع اب ع فد ، فال يحر  

 .(48)لىد ، الك  يكره في الث ادة، اغدر الهدع م  العقلد في معن  الهدع
ق   الش فعي: )إذا ته يع المأملسان ب لجمعة في اللقت المنهي فد  ل  الهدع، لم 

بدنهم؛ ألن معقلال أن النهي ل  الهدع في ذلك اللقت إام  يهد  لي أن أفلخ الهدع 
هل إلتد ن الصال ة، ال ألن الهدع يحر  بنفل ، اإام  يفلخ الهدع المحر  

 .(49)بنفل (
الحن بىة: ذهب الحن بىة إل  أن الهدع ال يصح مم  تىزم  الجمعة بعد النداء أا 

ل ل  الصال ة، ايكلن ذسيعة قهى  لم  منزل  بعدد، بحدث أا  ال يدسكه ؛ ألا  يشغ
إل  فلاته  أا بعضه ، لذلك لم ينعقد، ايلتثن  م  ذلك م  ك ات َل  ح جة، 

 .(50)ك لمضطر إل  طع   أا شراب أا لري ن ال يجد م  يلتره
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 : )اإذا حصل الهدع في هذا اللقت اتعذس الرد، فى  اظدر ثمن  (51)ق   اب  تدمدة
 ، ايتصدق ب لربح إن ك ن قد سبح، الل تراضد  الذي أداه، االه ئع َل  اظدر وىعت

 . (52)بذلك بعد الصال ة(
لقب جىلس  االنداء الذي تعىق ب  الحكم هل الذي ك ن لى  لهد سول   هلل 

اإلم   لى  المنهر، اال فرق بد  أن يكلن ذلك قهل الزاا  أا بعده، افي سااية ل  
 الهدع يحر  بزاا  الشمس، اإن لم يجىس اإلم   لى  المنهر. أحمد: أن 

اقد سد ذلك بأا  ال يصح؛ ألن  هلل تع ل  لىق  لى  النداء ال لى  اللقت، األن 
المقصلد بهذا هل إدساك الجمعة، اهل يحصل ب لنداء، الل ك ن تحريم الهدع معىق  

 ب للقت لم  اختص ب لزاا ، فإن م  قهى  اقت أيض . 
غدر الهدع م  العقلد، ك إلج س ة االصىح االنك ح، قدل يحر ؛ ألا  لقد مع اضة أم  

أشه  ب لهدع، اقدل أن النهي مختص ب لهدع اغدره ال يل اي  في االشتغ   ل  
 .(53)اللعي لقىة اجلده، فال يصح قد و  لىد 

الظ هرية: ذهب الظ هرية إل  أن الهدع يفلخ إن تم اقت النداء، اال يصحح  
ج اللقت، أم  غدر الهدع م  العقلد، ك لنك ح ااإلج س ة االلىم، فال يحر  خرا 
 .(54)حدنئذ

 الراجح: 
االذي يهدا لي ساجح .. هل م  ذهب إلد  الحنفدة االش فعدة إل  أن الهدع اقت 

 النداء لصال ة الجمعة حرا ، الكن  إذا تم فإن العقد يكلن ححدح ، اذلك: 
نداء لصال ة الجمعة لدس لعد  الهدع، ألن النهي ل  الهدع اقت ال .1

اإام  ألمر خ سج مق سن ل ، اهل تفليت الجمعة، اتعطدل اللعي 
إلده ، اهل ااجب؛ األن ل د ة الن س جرت ب لتك ول االتل هل في 
اللعي إل  الجمعة بلهب الهدع؛ ألن اقته  يلافي الن س اهم 

 منغمللن في المع مالت اهذا ال لالقة َل  ب لهدع. 
ألن الهدع ال يفلخ إال إذا ك ن محرم  لنفل ؛ االنهي ل  الهدع هن  ا  .2

 إام  هل إلتد ن الصال ة، ال ألن الهدع يحر  بنفل . 
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 المهحث الرابع
 حكم الهدع إذا ق   ب  غدر المكىفد  بصال ة الجمعة

إذا ق   ب لهدع غدر المكىفد  ب لجمعة في اقت النداء، ك لصهد ن االنل ء 
 هم، فأقلا  الفقه ء في ذلك هي: االمل فري  اغدر 

الحنفدة: ذهب الحنفدة إل  أن م  لم تجب لىد  الجمعة ملتثن  م  الحكم اأا  ال 
يحر  الهدع في حق ، هذا إن ك ن اله ئع االمشتري مم  ال تجب لىدهم  الجمعة 
مع ، أم  إذا اجهت لى  أحدهم  دان اآلخر أثم  جمدع ؛ ألن األا  استكب المنهي 

 .(55)الث اي أل ا لن ، ا 
الم لكدة: ذهب الم لكدة إل  أن الهدع لل اقع مم  ال تىزمهم الجمعة م  الصهد ن 
ااألسق ء ااحلهم، فتكره مه يعتهم في الللق اال تفلخ؛ ايلتحب لإلم   منعهم؛ 

 .(56)لئال يختصلا ب لربح
عة لم الش فعدة: ذهب الش فعدة إل  أا  إذا ته يع سجالن لدل  م  أهل فرض الجم

يحر  بح   الم يكره، اإذا ته يع سجالن م  أهل فرضه  أا أحدهم  م  أهل فرضه ، 
فإن ك ن قهل الزاا  لم يكره، اإن ك ن بعده اقهل ظهلس اإلم   أا قهل جىلو  لى  
المنهر اشراع المؤذن في األذان بد  يدي الخطدب، كره كراهة تنزي ، اإن ك ن بعد 

ؤذن في األذان حر  الهدع لى  المته يعد  جمدع ، جىلو  لى  المنهر اشراع الم
 .(57)ولاء ك ا  م  أهل الفرض أا أحدهم 

الحن بىة: ذهب الحن بىة إل  )أن تحريم الهدع ااجلب اللعي يختص ب لمخ طهد ، 
أم  غدرهم م  النل ء االصهد ن االمل فري  فال يثهت في حقهم ذلك، اقدل في غدر 

أن التحريم ااجلب اللعي يختص ب لمخ طهد ، فإن  المخ طهد  ساايتد ، االصحدح
 هلل تع ل  إام  اه  ل  الهدع م  أمره ب للعي فغدر المخ طب ب للعي ال يتن ال  
النهي؛ األن تحريم الهدع معىل بم  يحصل ب  م  االشتغ   ل  الجمعة، اهذا 

في معدا  في حقهم، اإن ك ن أحد المته يعد  مخ طه  ااآلخر غدر مخ طب، حر  
حق المخ طب، اكره في حق غدر المخ طب، لم  فد  م  اإلل اة لى  اإلثم، 

ْثِم َااْلُعْدَاانِ ايحتمل أن يحر  أيض ؛ لقلل  تع ل   َاال َتَع َاُالا َلَى  اأْلِ
(58))(59). 
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 ية إل  القل  بفلخ الهدع إن اقع اقت النداء، الظ هرية: ذهب الظ هر 
اال يصحح  خراج اللقت، ولاء ك ن الته يع بد  ملىمد  أا ملىم اك فر أا م  

 .(60)ك فري 
َاَق ِتُىلُهْم َحتَّ  ال َتُكلَن ق   اب  حز : )اأم  منعن  أهل الكفر حدنئذ فىقلل  تع ل  

يُ  ُكىُُّ  لِلَِّ ِفْتنَ  ٌة َاَيُكلَن الدِّ
، فلجب الحكم بد  أهل الكفر بحكم أهل اإلوال ، (61)

َاَأِن اْحُكْم َبْدَنُهْم ِبَم  َأْاَزَ  َّللاَُّ ق   تع ل  
(62))(63). 

 الراجح: 
االذي يهدا لي ساجح ... أن م  ال تجب لىدهم الجمعة ال يحر  الهدع في حقهم؛ 

 ألن تحريم الهدع ااجلب اللعي مختص ب لمخ طهد  به  فقط.
 

 الخ تمة
الحمد هلل الذي َم َّ لىيَّ بإكم   هذا الهحث المتلاضع بهذه الصلس ة المهلطة، 

الكريم خ تم األاهد ء االمروىد ، الى  لل  اححه   االصال ة االلال  لى  سولل 
الطدهد  الط هري ، ابعد.. فم  ك ن في الهحث م  حلاب، فم   هلل، ام  ك ن فد  
م  الخطأ االلهل فهي ونة  هلل في الهشر، افي اه ية المط ف يمك  اوتعراض 

 أهم النت ئج التي تلحىت إلده ، اأاجزه  بم  يىي: 
حر  فد  الهدع هل لند النداء الث اي لصال ة الجمعة، أن اللقت الذي ي .1

 االذي يؤدى لى  المنهر بد  يدي الخطدب. 
أن الهدع اقت النداء لصال ة الجمعة حرا ، الكن  إذا تم فإن العقد يكلن  .2

 ححدح . 

أن م  ال تجب لىدهم الجمعة ال يحر  الهدع في حقهم، ألن تحريم الهدع  .3
  طهد  به  فقط. ااجلب اللعي مختص ب لمخ

 الخر دللاا  أن الحمد هلل سب الع لمد 
 

 الهلامش
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 .9( ولس ة الجمعة: اآلية 1)
، بدرات، 3هـ(، داس ح دس، ط711( لل ن العرب: أبل الفضل جم   الدي  محمد ب  مكر  ب  منظلس )ت 2)

 ، م د ة )ب ع(.25-8/23 : 1994-هـ1414لهن ن، 
هـ(، تحقدق مكتب تحقدق التراث 817ب  يعقلب الفدرازلب دي )ت ( الق ملس المحدط: مجد الدي  محمد 3)

، م د ة 705 : 1998-هـ1419، 6اإلوالمي، مؤولة الرو لة لىطه لة االنشر، بدرات، لهن ن، ط
 )بدع(.

هـ(، داس المعرفة، بدرات، 502( المفردات في غريب القرلن: أبل الق وم الحلد  ب  محمد األحفه اي )ت 4)
 ، م د ة )بدع(.71 : 1998-هـ1418، 1لهن ن، ط

 .20( ولس ة يلوف: م  اآلية5)
 .90( ولس ة الهقر ة: م  اآلية6)
هـ(، تحقدق محمد و لم حلد ، 620( المغني: اب  قدامة ملفق الدي  أبل محمد لهد  هلل ب  أحمد )ت 7)

 .4/2 : 1972-هـ1392مكتهة الري ض الحديثة، الري ض، اللعلدية، 
ة: جال  الدي  الخلاسزمي الكرالاي، مطهلع به مش شرح فتح القدير، داس إحد ء التراث ( الكف ية لى  الهداي8)

 .5/454العربي، بدرات، لهن ن، د.ت: 
هـ(، 977( مغني المحت ج إل  معرفة مع اي ألف ظ المنه ج: شمس الدي  محمد ب  الخطدب الشربدني )ت 9)

 .2/5 : 1997-هـ1418، 1داس المعرفة، بدرات، لهن ن، ط
 .275( ولس ة الهقر ة: م  اآلية10)
هـ(، تحقدق مصطف  لهد 1334( الملتدسك لى  الصحدحد : أبل لهد  هلل محمد ب  لهد  هلل الح كم )ت 11)

 (.2160سقم ) 2/13 : 1990-هـ1411، 1الق دس لط ، داس الكتب العىمدة، بدرات، لهن ن، ط
 .4/3( المغني: اب  قدامة: 12)
األسبعة: لد الرحم  محمد ب  معلض الجزيري، لني ب  لهد الىطدف بدتد ، ألده ( الفق  لى  المذاهب 13)

 .2/135 : 1996-هـ1417، 1سي ض لهد  هلل اله دي، داس إحد ء التراث العربي، بدرات، لهن ن، ط
 .9( ولس ة الجمعة: اآلية14)
 .1/154ن ن، د.ت: ، بدرات، له1( المدااة الكهرى: م لك ب  أاس ب  م لك األحهحي، داس ح دس، ط15)
 .2/47( ساضة الط لهد : أبل زكري  يحد  ب  شرف النلاي، المكتب اإلوالمي لىطه لة االنشر، د.ت: 16)
 .2/145( المغني: اب  قدامة: 17)
( الل ئب ب  يزيد ب  وعدد الكندي، المعراف ب ب  أخت امدر، الد قهدل اللنة األال  لىهجر ة، حج مع 18)

لى  ولق المدينة، اك ن لخر  حجة اللداع، ااوتعمى  وددا  لمر ب  الخط ب  أبد  مع النهي 
فة هـ، ينظر ترجمت  في: أود الغ بة في معر 86هـ، اقدل 82ونة  م  تلفي فده  م  الصح بة 

هـ(، تحقدق لىي محمد 630الصح بة: لز الدي  اب  األثدر، أبل الحل  لىي ب  محمد الجزسي )ت 
 .2/104للض، داس الكتب العىمدة، بدرات، لهن ن، د.ت: 

دل مرتفع في المدينة، اقدل لند ولق المدينة قرب الملجد، اق ( الزاساء: داس لثم ن ب  لف ن 19)
ك لمن س ة، اقدل ولق المدينة افل ، ينظر: معجم الهىدان: ي قلت شه ب الدي  أبل لهد  هلل الحملي )ت 

 . 3/56 : 1957-هـ1376هـ(، داس ح دس، داس بدرات، بدرات، لهن ن، 626
( أخرج  الهخ سي االىفظ ل ، ينظر: ححدح الهخ سي: أبل لهد  هلل محمد ب  إوم لدل الهخ سي )ت 20)

 .2/10هـ(، داس إحد ء التراث العربي، بدرات، لهن ن، د.ت: 256
 .2/145( المغني: اب  قدامة: 21)
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( أبل بكر محمد ب  لهد  هلل ب  محمد اإلشهدىي، المعراف ب ب  العربي، الد في إشهدىدة، اسحل إل  22)
ينظر: افد ت هـ، 543الشرق، ابىغ ستهة االجته د في لىل  الدي ، تلفي بف سس ادف  فده  ونة 

األلد ن اأاه ء أبن ء الزم ن: أبل العه س شمس الدي  أحمد ب  محمد ب  أبي بكر اب  خىك ن )ت 
 .4/296هـ(، داس ح دس، بدرات، لهن ن، د.ت: 681

، ححدح ملىم: أبل الحلد  ملىم ب  1/161( متفق لىد ، أخرج  الهخ سي في ححدح : كت ب الصال ة: 23)
، 1هـ(، داس المغني، اللعلدية، داس اب  حز ، بدرات، لهن ن، ط261سي )ت الحج ج القشدري الندل بل 

 .1/418 : 1998-هـ1419
( بغداد، ل حمة العراق، اومدت بذلك ألن دجىة يق   له  اادي اللال ، اأا  م  مّصره  اجعىه  مدينة 24)

 .1/456أبل جعفر المنصلس. ينظر: معجم الهىدان: الحملي: 
، 2أبل بكر محمد ب  لهد  هلل ب  العربي، مطهعة لدل  اله بي الحىهي، مصر، ط( أحك   القرلن: 25)

 .4/1791 : 1968-هـ1388
( لهد  هلل ب  لمر ب  الخط ب، أوىم مع أبد  اهل حغدر، أا  مش هده الخندق، ك ن م  أهل اللسع 26)

بمكة، ينظر ترجمت  في:  ونة، اهل لخر م  تلفي م  الصح بة  60االعىم، أفت  في الن س 
هـ(، 463االوتدع ب: في معرفة األحح ب: أبل لمر يلوف ب  لهد  هلل ب  محمد ب  لهد الهر )ت 

 .3/950مكتهة اهضة مصر، مصر، د.ت: 
هـ، اهل إم   أهل الهصر ة، ك ن ال يخ ف في الحق 21( الحل  ب  يل س الهصري، الد ب لمدينة ونة 27)

هـ، ينظر: األلال  )ق ملس تراجم ألشهر الرج   االنل ء م  110لمة الئم، تلفي في الهصر ة ونة ل
 .2/242، د.ت: 2العرب االملتشرقد : خدر الدي  الزسكىي، ط

 .9( ولس ة الجمعة: م  اآلية28)
: أبل بكر ( لم أقف لى  تخريج ، اذكره أبل بكر أحمد ب  لىي الجص ص في أحك   القرلن، أحك   القرلن29)

أحمد ب  لىي الجص ص، داس المصحف، شركة امطهعة امكتهة لهد الرحم  محمد، الق هر ة، مصر، 
 .5/336د.ت: 

 .2/582 : 1986-هـ1406، 5( تفلدر لي ت األحك  : محمد لىي الص بلاي، ط30)
، الد في الدم ، ( لط ء ب  أبي سب ح: ااوم أبي سب ح أوىم، ثقة فقد  م  أجّل الفقه ء، ك ن لهدا أولدا31)

 .5/29هـ، ينظر: األلال : الزسكىي: 114ااشأ بمكة، فك ن مفتي أهىه  امحدثهم، تلفي به  ونة 
( الحج ج ب  يلوف ب  أبي لقدل الثقفي، األمدر المشهلس، الد ااشأ ب لط ئف، اااتقل إل  الش  ، االه 32)

ونة، بن  مدينة  20اثهتت ل  اإلم س ة لهد المىك ب  مراان مكة االمدينة االط ئف، ثم االه العراق، 
 .2/175ااوط، اك ن م  أكثر اللال ة وفك  لىدم ء، ينظر: األلال : الزسكىي: 

هـ(، تحقدق حهدب الرحم  األلظمي، 211( المصنف: أبل بكر لهد الرزاق ب  الهم   الصنع اي )ت 33)
  ة، ب ب األذان يل  الجمعة:   ، كت ب الصال1970-هـ1390، 1المكتهة اإلوالمدة، بدرات، لهن ن، ط

3/205. 
 .1/134 : 1978-هـ1398، 3هـ(، داس المعرفة، ط438( المهللط: شمس الدي  اللرخلي )ت 34)
 .2/38( الكف ية لى  الهداية: الكرالاي: 35)
( أبل لىي، الحل  ب  زي د الىؤلؤي، ق ٍض افقد ، م  أحح ب أبي حندفة، أخذ لن  اومع من ، اك ن 36)

هـ، ينظر: طهق ت الفقه ء: أبل 204هـ، تلفي ونة 194 لمذهب، الي القض ء ب لكلفة ونة ل لم  ب
-هـ1401هـ(، تحقدق إحل ن له س، داس الرائد العربي، بدرات، لهن ن، 476إوح ق الشدرازي )ت 

1981 : 136. 
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شرح فتح ( ح شدة وعدي جىهي لى  شرح العن ية: وعد  هلل ب  لدل  ب  وعدي جىهي، مطهلع به مش 37)
 .2/38القدير، داس إحد ء التراث العربي، بدرات، لهن ن، د.ت: 

 .1/134( المهللط: اللرخلي: 38)
 .2/11( أخرج  الهخ سي في ححدح ، االىفظ ل ، كت ب الجمعة، ب ب التأذي  لىجمعة: 39)
 .5/79، د.ت: ( المحى : أبل محمد لىي ب  أحمد ب  وعدد ب  حز  الظ هري، داس الفكر، بدرات، لهن ن40)
 .5/79( المصدس الل بق: 41)
( ح شدة الطحط اي لى  مراقي الفالح شرح الس اإليض ح: أحمد ب  محمد ب  إوم لدل الطحط اي، 42)

 .282هـ: 1318، 3المطهعة الكهرى األمدرية، بلالق، مصر، ط
هـ(، تحقدق محمد 578ت ( بدائع الصن ئع في ترتدب الشرائع: لالء الدي  أبل بكر ب  ملعلد الك و اي )43)

 : 1998-هـ1419، 2لدا ن ب  ي ود  دسايش، داس إحد ء التراث العربي، بدرات، لهن ن، ط
1/605. 

 .1/154( المدااة الكهرى: اإلم   م لك: 44)
 .4/1794( أحك   القرلن: اب  العربي: 45)
املىم في ححدح ،  ،3/91( متفق لىد ، أخرج  الهخ سي في ححدح ، كت ب الهدلع، ب ب النجش: 46)

 (.1718سقم ) 946كت ب األقضدة، ب ب اقض األحك   اله طىة امحدث ت األملس: 
هـ(، 1193( ح شدة الصفتي لى  اب  تركي العشم اي: يلوف ب  وعدد ب  إوم لدل الصفتي )ت 47)

 .153المكتهة الثق فدة، بدرات، لهن ن، د.ت: 
هـ(، داس الفكر، بدرات، لهن ن، 676شرف النلاي )ت ( المجملع شرح المهذب: أبل زكري  يحد  ب  48)

 .4/500د.ت: 
 .1/73( األ : الش فعي: 49)
 .1/347( منته  اإليرادات: اب  النج س: 50)
( أحمد ب  لهد الحىدم ب  لهد اللال  ب  لهد  هلل الحرااي اب  تدمدة، الشدخ المفلر الفقد ، المجتهد 51)

ن ألرف الن س بفق  المذاهب م  أهىه  في لصره، تلفي محهلو  هـ، اك 661الح فظ، الد بحران ونة 
 .1/144هـ، ينظر: الدسس الك منة في ألد ن الم ئة الث منة: اب  حجر: 728في قىعة دمشق ونة 

 .29/291( مجملع فت اى اب  تدمدة: اب  تدمدة: 52)
 .146-2/145( المغني: اب  قدامة: 53)
 .5/79( المحى : اب  حز : 54)
 .282ح شدة الطحط اي: الطحط اي: ( 55)
 .153( ح شدة الصفتي: الصفتي: 56)
 .4/500( المجملع: النلاي: 57)
 .2( ولس ة الم ئد ة: م  اآلية58)
 .2/146( المغني: اب  قدامة: 59)
 .81-5/79( المحى : اب  حز : 60)
 .39( ولس ة األاف  : م  اآلية61)
 .49( ولس ة الم ئد ة: م  اآلية62)
 .5/81 : اب  حز : ( المحى63)

 المص دس االمراجع
أحك   القرلن: أبل بكر أحمد ب  لىي الجص ص، داس المصحف، شركة  .1
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 امطهعة امكتهة لهد الرحم  محمد، الق هر ة، مصر، د.ت. 
أحك   القرلن: أبل بكر محمد ب  لهد  هلل ب  العربي، مطهعة لدل  اله بي  .2

  . 1968-هـ1388، 2الحىهي، مصر، ط

وتدع ب: في معرفة األحح ب: أبل لمر يلوف ب  لهد  هلل ب  محمد ب  اال .3
 هـ(، مكتهة اهضة مصر، مصر، د.ت. 463لهد الهر )ت 

أود الغ بة في معرفة الصح بة: لز الدي  اب  األثدر، أبل الحل  لىي ب   .4
هـ(، تحقدق لىي محمد للض، داس الكتب العىمدة، 630محمد الجزسي )ت 

 د.ت. بدرات، لهن ن، 

األلال  )ق ملس تراجم ألشهر الرج   االنل ء م  العرب االملتشرقد : خدر  .5
 ، د.ت. 2الدي  الزسكىي، ط

 هـ(، كت ب الشعب، مصر، د.ت. 204األ : محمد ب  إدسيس الش فعي )ت  .6

بدائع الصن ئع في ترتدب الشرائع: لالء الدي  أبل بكر ب  ملعلد الك و اي  .7
محمد لدا ن ب  ي ود  دسايش، داس إحد ء التراث هـ(، تحقدق 578)ت 

  .1998-هـ1419، 2العربي، بدرات، لهن ن، ط

  . 1986-هـ1406، 5تفلدر لي ت األحك  : محمد لىي الص بلاي، ط .8

ح شدة وعدي جىهي لى  شرح العن ية: وعد  هلل ب  لدل  ب  وعدي جىهي،  .9
العربي، بدرات، لهن ن،  مطهلع به مش شرح فتح القدير، داس إحد ء التراث

 د.ت.

ح شدة الصفتي لى  اب  تركي العشم اي: يلوف ب  وعدد ب  إوم لدل  .11
 هـ(، المكتهة الثق فدة، بدرات، لهن ن، د.ت. 1193الصفتي )ت 

ح شدة الطحط اي لى  مراقي الفالح شرح الس اإليض ح: أحمد ب  محمد ب   .11
، 3رية، بلالق، مصر، طإوم لدل الطحط اي، المطهعة الكهرى األمد

 هـ. 1318

الدسس الك منة في ألد ن الم ئة الث منة: أبل الفضل شه ب الدي  أحمد ب   .12
 هـ(، داس الجدل، بدرات، لهن ن، د.ت. 852لىي ب  محمد ب  حجر )ت 
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ساضة الط لهد : أبل زكري  يحد  ب  شرف النلاي، المكتب اإلوالمي  .13
 لىطه لة االنشر، د.ت. 

هـ(، داس 256دح الهخ سي: أبل لهد  هلل محمد ب  إوم لدل الهخ سي )ت حح .14
 إحد ء التراث العربي، بدرات، لهن ن، د.ت.

ححدح ملىم: أبل الحلد  ملىم ب  الحج ج القشدري الندل بلسي )ت  .15
، 1هـ(، داس المغني، اللعلدية، داس اب  حز ، بدرات، لهن ن، ط261

  . 1998-هـ1419

هـ(، تحقدق إحل ن له س، 476قه ء: أبل إوح ق الشدرازي )ت طهق ت الف .16
  . 1981-هـ1401داس الرائد العربي، بدرات، لهن ن، 

الفق  لى  المذاهب األسبعة: لد الرحم  محمد ب  معلض الجزيري، لني ب   .17
لهد الىطدف بدتد ، ألده سي ض لهد  هلل اله دي، داس إحد ء التراث العربي، 

  . 1996-هـ1417، 1طبدرات، لهن ن، 
هـ(، 817الق ملس المحدط: مجد الدي  محمد ب  يعقلب الفدرازلب دي )ت  .18

تحقدق مكتب تحقدق التراث اإلوالمي، مؤولة الرو لة لىطه لة االنشر، 
  . 1998-هـ1419، 6بدرات، لهن ن، ط

الكف ية لى  الهداية: جال  الدي  الخلاسزمي الكرالاي، مطهلع به مش شرح  .19
 فتح القدير، داس إحد ء التراث العربي، بدرات، لهن ن، د.ت.

لل ن العرب: أبل الفضل جم   الدي  محمد ب  مكر  ب  منظلس )ت  .21
  . 1994-هـ1414، بدرات، لهن ن، 3هـ(، داس ح دس، ط711

، 3هـ(، داس المعرفة، ط438المهللط: شمس الدي  اللرخلي )ت  .21
  . 1978-هـ1398

هـ(، داس 676رح المهذب: أبل زكري  يحد  ب  شرف النلاي )ت المجملع ش .22
 الفكر، بدرات، لهن ن، د.ت.

مجملع فت اى شدخ اإلوال  اب  تدمدة، أحمد ب  لهد الحىدم اب  تدمدة، جمع  .23
 هـ. 1398، 2اترتدب لهد الرحم  ب  محمد ب  ق وم النجدي الحنهىي، ط

د ب  حز  الظ هري، داس الفكر، المحى : أبل محمد لىي ب  أحمد ب  وعد .24
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 بدرات، لهن ن، د.ت.

، بدرات، 1المدااة الكهرى: م لك ب  أاس ب  م لك األحهحي، داس ح دس، ط .25
 لهن ن، د.ت.

الملتدسك لى  الصحدحد : أبل لهد  هلل محمد ب  لهد  هلل الح كم )ت  .26
ات، هـ(، تحقدق مصطف  لهد الق دس لط ، داس الكتب العىمدة، بدر 1334
  . 1990-هـ1411، 1لهن ن، ط

هـ(، تحقدق 211المصنف: أبل بكر لهد الرزاق ب  الهم   الصنع اي )ت  .27
-هـ1390، 1حهدب الرحم  األلظمي، المكتهة اإلوالمدة، بدرات، لهن ن، ط

1970 .  

هـ(، داس 626معجم الهىدان: ي قلت شه ب الدي  أبل لهد  هلل الحملي )ت  .28
  . 1957-هـ1376بدرات، لهن ن،  ح دس، داس بدرات،

هـ(، 620المغني: اب  قدامة ملفق الدي  أبل محمد لهد  هلل ب  أحمد )ت  .29
تحقدق محمد و لم حلد ، مكتهة الري ض الحديثة، الري ض، اللعلدية، 

  . 1972-هـ1392

مغني المحت ج إل  معرفة مع اي ألف ظ المنه ج: شمس الدي  محمد ب   .31
، 1هـ(، داس المعرفة، بدرات، لهن ن، ط977ني )ت الخطدب الشربد

  . 1997-هـ1418

المفردات في غريب القرلن: أبل الق وم الحلد  ب  محمد األحفه اي )ت  .31
  . 1998-هـ1418، 1هـ(، داس المعرفة، بدرات، لهن ن، ط502

 منته  اإليرادات: اب  النج س تقي الدي  محمد أحمد الفتلحي الحنهىي، مكتهة .32
 داس العرابة، الق هر ة، مصر، د.ت. 

افد ت األلد ن اأاه ء أبن ء الزم ن: أبل العه س شمس الدي  أحمد ب  محمد  .33
 هـ(، داس ح دس، بدرات، لهن ن، د.ت.681ب  أبي بكر اب  خىك ن )ت 

 
 


