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ٱ ٻ ٻ

 :املستخلص
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله 

 عد:وصحبه أمجعني، أما ب
العبادات قاعدة بكيفية أداء من أهم قواعد الشريعة اإلسالمية املتعلقة ف

ا ورد به العبادة الـمحضة إذا اشتملت على أفعال متغايرة احنتم ترتيبها على م"
هبا يف  ويرجح هبا كثريًا من األحكام، ويعلل ؛ ملا يندرج حتتها من املسائل، "الشرع

 كثري من االحتماالت.
معناها، وصيغها، وذلك ببيان  يهدف البحث إىل أتصيل هذه القاعدة؛

، وبيان أشهر تطبيقاهتا، وفروعها، وقد توصلت هذه وأتصيلها الشرعي ابألدلة
 منها: نتائجالدراسة إىل بعض ال

 النيب ن القاعدة موضوع البحث ترتبط ابلقاعدة األصولية: هل أفعال أ -
 حممولة على  الوجوب أو الندب؟

متغايرة من عدة أفعال املعىن اإلمجايل للقاعدة: أن العبادة احملضة املركبة  -
 .جيب على املكلف اإلتيان هبا حبسب الرتتيب املذكور شرعا فيما بينها

العبادة الـمحضة إذا اشتملت ىلع قاعدة: "
متغايرة احنتم ترتيبها ىلع ما ورد به  أفعال

 دراسة تأصيلية تطبيقية": الرشع

 بدرية عايض خليوي العلويإعداد: 
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         :املقدمة
إن احلمد هلل، حنمُده، ونستغفره، ونستعينه، ونستهديه، ونعوُذ ابهلل من شروِر 
أنفسنا، ومن سيئاِت أعمالنا، من يْهِد هللاُ فال مِضلَّ له، ومن يضلل فال هادي له، 

وأشهد أنَّ حممًدا عبُده ورسولُه، بعثه  ،إله إال هللاُ وحده، ال شريك له وأشهد أْن ال
 .وعلى آله وصحبه أمجعني ،ومبشرًا ونذيرًا، صلى هللا عليه املني؛ هاديً هللاُ رمحًة للع

 أما بعد:
 زئ رئ ُّّٰ  تعاىل:–، قال اخللق لغاية عظيمة -سبحانه–خلق هللا فقد 
َّىئيئ نئ مئ

تكون ابتباع شرعه، وامتثال  -تعاىل–وعبادة هللا ، (1)
ىل هللا وتعظيمه، إالتقرب  ، واملقصد من تشريع العبادة(2)أوامره، واجتناب نواهيه

 .(3)وإقامة الدين
"العبادة الـمحضة إذا ومن القواعد الفقهية املتعلقة ابلعبادات قاعدة: 

من أراد ، و (4)اشتملت على أفعال متغايرة احنتم ترتيبها على ما ورد به الشرع"
وبناًء ؛ (5)إحكام أي علم فالبد أن يضبط قواعده؛ لريد إليها ما ينتشر من الفروع

جاءت الدراسة لقاعدة: "العبادة الـمحضة إذا اشتملت  ية الكبريةلك األمهعلى ت
 .وتطبيقا ،أتصيال، الشرع" ترتيبها على ما ورد بهعلى أفعال متغايرة احنتم 

 :مشكلة البحث وتساؤالته
ما معىن قاعدة "العبادة الـمحضة إذا اشتملت على أفعال متغايرة احنتم ترتيبها على 

 ؟ما ورد به الشرع"
 ما أثر هذه القاعدة على مسائل العبادات؟

 

                                                 

 (.56( سورة الذريت، اآلية، )1)
 .1/266( انظر: القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري، 2)
 .8/206الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي،  (3)
 .1/277، أمحد يف املسائل الكبار على مذهب اإلمام ( االنتصار4)
 .8/3837( انظر: التحبري شرح التحرير، 5)



 أبحاث

 دة الـمحضة إذا اشتملت على أفعالالعبا: "قاعدة
 "متغايرة انحتم ترتيبها على ما ورد به الشرع

 بدرية عايض خليوي العلوي دراسة تأصيلية تطبيقية

 

 

 

 

-127- 

 أهداف البحث:
 العبادة الـمحضة إذا اشتملت على أفعال متغايرة احنتم  :أتصيل قاعدة"

 ترتيبها على ما ورد به الشرع".
 .بيان أثر هذه القاعدة على الفروع الفقهية املتعلقة هبا 

 أمهية البحث:
 فى أمهية هذا العلم.   اإلسهام يف خدمة القواعد الفقهية، وال خي 
  فهي من القواعد الفقهية املتعلقة بكيفية أداء العبادات،  ؛إبراز مكانة القاعدة

 وملا هلا من أمهية يف استنباط األحكام الفقهية.
 الدراسات السَّابقة:

مل أقف على  ما كتب يف جمال القواعد الفقهيةبعد البحث واالطالع حول 
قاعدة ابلبحث، وإمنا عثرت على دراسات عامة دراسة علمية سابقة أفردت ال

 :ذلك على النحو اآليتتناولت أحكام الرتتيب يف العبادات، وبيان 
 الرتتيب يف العبادات يف الفقه اإلسالمي. الدراسة األوىل :

إشراف: د/ صاحل غامن السدالن، نوع البحث:   .عبدهللا صاحل الكنهل الباحث:
                                                   ه.1412ام ، اتريخ النشر: ة اإلمحبث ماجستري. جهة النشر: جامع

 .الدراسة الثانية: الرتتيب وأثره يف العبادات
، نوع البحث: حبث ماجستري. جهة النشر: جامعة منري حممد شطناويالباحث: 

 م2000آل البيت. اتريخ النشر: 
 حيث تناولت  ،مع موضوع حبثي هذه الدراسات تشرتك يف املوضوع العام

وإال فليست فيها دراسة  ،أحكام الرتتيب يف العبادات بشكل عام ومستفيض
 لقاعدة فقهية كما هو احلال يف هذا البحث.

 منها الرتتيب يف أعضاء  ،وافقت هذه الدراسات حبثي يف بعض املسائل
حبثي على  اقتصرت يف يف حني، تيب يف رمي اجلمرات أيم التشريقالوضوء، الرت 
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"العبادة الـمحضة إذا اشتملت على أفعال  :التطبيقات الفقهية املتعلقة بقاعدة
 .متغايرة احنتم ترتيبها على ما ورد به الشرع "

 منهج البحث:
 سلكت يف هذا البحث املنهج التايل:

:  االستنباطي. التحليلي، اتبعت املنهج االستقرائي، أوالا
 أتبع ما يلي: ائل اخلالفكانت املسألة من مس  إذا :نيااث

حترير حمل اخلالف، إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف، وبعضها  -1
 حمل اتفاق.

ذكر األقوال يف املسألة، وبيان من قال هبا من أهل العلم، ويكون عرض  -2
 اخلالف على هيئة االجتاهات الفقهية. 

سر الوقوف االقتصار على املذاهب الفقهية املعتربة، مع العناية بذكر ما تي -3
 عليه من أقوال السلف الصاحل.

 توثيق األقوال من كتب أهل املذهب نفسه. -4
استقصاء أدلة األقوال، مع بيان وجه االستدالل من األدلة النقلية، وذكر  -5

 ما يرد على األدلة من مناقشات، وما جياب به عنها.
 الرتجيح، مع بيان سببه، وذكر مثرة اخلالف. -6
على أمات املصادر  ير، والتوثيق، والتخريج، واجلمعحر االعتماد يف الت رابعاا:

 واملراجع األصيلة.
 كتابة اآليت ابلرسم العثماين، وترقيمها، وذكر سورها.  خامساا:
إن مل تكن  -ختريج األحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن يف احلكم عليها  سادساا:

 يف الصحيحني، أو أحدمها.
 ا األصيلة.ختريج اآلاثر من مصادره سابعاا:
 الرتمجة لألعالم عند أول وروٍد هلا. اثمناا:
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 خطة البحث:
 قسمت البحث إىل مقدمة، وفصلني، وخامتة، على النحو اآليت:

 املقـدمـة
اشتملت على مشكلة البحث، وأهدافه، وأمهيته، والدراسات السابقة، ومنهج 

 البحث وإجراءاته.
لـمحضة إذا اشتملت على أفعال "العبادة ا :التعريف بقاعدة: األول املبحث

 "ورد به الشرع متغايرة احنتم ترتيبها على ما
 :مطلبانوفيه  
 األول: مفردات القاعدة، ومعناها اإلمجايل املطلب 

 :مسألتانوفيه 
o مفردات القاعدة.:  األوىل املسألة 
o املعىن اإلمجايل للقاعدة: ةالثاني سألةامل. 
 الثاين: صيغ القاعدة، وأدلتها طلبامل 

 :مسألتانوفيه 
o صيغ القاعدة.: األوىل املسألة 
o أدلة القاعدةةالثاني املسألة :. 

 : أثر القاعدة يف الفروع الفقهيةالثاين املبحث
 :مطالبوفيه ثالثة 

 الرتتيب يف أعضاء الوضوء. األول: طلبامل 
 تقدمي السعي على الطوافالثاين طلبامل :. 
 رات الثالث.الرتتيب يف الرمي بني اجلمالثالث:  طلبامل 

 تضمنت أهم النتائج. اخلامتة:
 مث فهرس املصادر واملراجع.
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 األول املبحث
"العبادة الـمحضة إذا اشتملت على أفعال متغايرة احنتم  :التعريف بقاعدة

 ترتيبها على ما ورد به الشرع"
 مفردات القاعدة، ومعناها اإلمجايل: األول املطلب

 وفيه مطلبان:
 دات القاعدةمفر  :األوىل املسألة

"العبادة الـمحضة إذا اشتملت على أفعال متغايرة احنتم ترتيبها على ما ورد به 
 .(1)الشرع"

 لغة:تعريف العبادة يف ال أ/
 ،والني ،منها: اخلضوع ،والدال تدل على معاين ،والباء ،العني :أصل الكلمة

 .(2) تنسك، والعبادة: الطاعة :وقوهلم تعبد: أي ،والذل
 لعبادة يف االصطالح:تعريف ا ب/

 .(3) وحكمه الثواب ،أبمره -تعاىل–اسم لفعل يؤتى به تعظيما هلل  :العبادة
 .(4)اخلالصة اليت ليس فيها شوب بشئ آخر احملضة:

 تعريف العبادة احملضة يف االصطالح العام:
األعمال واألقوال اليت هي عبادات من أصل مشروعيتها، واليت دل الدليل من 

 .(5)تعاىل-ريها على حترمي صرفها لغري هللا النصوص أو غ
إذ املقصود منها غالبا معرفة  ؛خرج بذلك العدة؛ ألهنا ليست عبادة حمضة

 .(6)براءة الرحم
                                                 

 .1/277، يف املسائل الكبار على مذهب اإلمام أمحد ( االنتصار1)
 ؛ الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، مادة "عبد"،4/205( انظر: مقاييس اللغة، مادة "عبد"،  2)
 .3/271؛ لسان العرب، مادة" العني"، 2/503
 .1/189 (كشف األسرار،3)
 .1/312( انظر: اجملموع شرح املهذب، 4)
 (.66تسهيل العقيدة اإلسالمية، )ص:  (5)
 .1/84( الغرر البهية، 6)
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خرج بذلك اخلطبة، فإهنا تشتمل على أقوال متغايرة، وال  :اشتملت على أفعال
 .(1)جيب فيها الرتتيب

 ،سوًحا ـ وخرج به غسل اجلنابةومم ،وفرًضا، ومغسوال ،نفال :يعين متغايرة:
 .(2)والنجاسة، والعضو الواحد يف الوضوء

 .(3)احلتم عبارة عن الفرض؛ ألنه يعرب به عن الواجب الذي يراد أتكيده احنتم:
هو جعل األشياء املتعّددة كشيء واحد؛ حبيث يطلق عليها اسم  لرتتيبترتيبها: ا

خر ابلتقدم والتأخر، وأصله واحد، ويكون لبعض أجزائه نسبة إىل البعض اآل
 .(4)مراعاُة مراتب املذكورات

"العبادة اليت تشتمل على أفعال  :القاعدة بصيغة أخرى (5)وأورد العمراين
ضاف أو  ،(6)جيب فيها الرتتيب" -يف أصل وضعها يرتبط بعضها ببعض متغايرة

 .يف أصل وضعها، يرتبط بعضها ببعض() وهي: ،إىل القاعدة اقيود
خرج بذلك من وضع اجلبرية على بعض العضو،  أصل وضعها( قوله: )يف

فإنه ال جيب عليه الرتتيب بني املسح على اجلبرية، وغسل الصحيح من العضو؛ 
 .(7)بل هو عارض ،ألن املسح مل جيب يف أصل وضع الطهارة على مجيع الناس

 

                                                 

 .1/136( انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، 1)
 .1/136( انظر: املرجع السابق، 2)
 .1/162(العدة يف أصول الفقه، 3)
 . 69ألنيقة والتعريفات الدقيقة، ص: ؛ احلدود ا55( التعريفات الفقهية، ص: 4)
حيىي بن أيب اخلري بن سامل الُعْمراين الَيَماين الشافعي يكىن أبو احلسني، كان شيخ الشافعية ببالد  (5)

اليمن. تفقه على زيد بن عبد هللا اليفاعي وغريه كان حيفظ املهذب وصنَّف "البيان" و"الزوائد" 
؛ هتذيب 3/397. انظر: سلم الوصول إىل طبقات الفحول، هـ558 و"االحرتازات" وغريها املتوىف سنة.

 .2/278األمساء واللغات، 
 .1/136( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، 6)
 .1/136( انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، 7)
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  ،هاخرج بذلك العبادات غري املرتابطة فيما بين قوله: )يرتبط بعضها ببعٍض( 
 . (1)وتغريبه يف الزان؛ فإنه لو تقدم التغريب على اجللد أجزأه ،كجلد البكر

 ةاملعىن اإلمجايل للقاعد :ةالثاني سألةامل
ويشرتط فيها النية  ،عبادة حمضة )غري معقولة املعىن(  العبادة إما أن تكون

عبادة مفهومة املعىن، ال يشرتط  وإما ،لصحتها، وحصول الثواب، كالصالة
عبادة فيها شبه بني  ، وإماا شرط حلصول الثواب، كسرت العورةلكنه ،حتها النيةلص

كالوضوء؛ ألنه جيمع عبادة ونظافة، فحينئذ يُنظر أبيهما هو أقوى شبها   ،العبادتني
 .(2)فيلحق به

دة متغايرة فيما فهذه القاعدة تتعلق ابلعبادة احملضة املركبة من عدة أفعال متعد     
واجللوس يف الصالة  ،والسجود ،والركوع ،والقراءة ،تكبرية اإلحرامة و بينها، كالني

والوقوف  ،والتسليم، وكذلك احلج مركب من أفعال يرتبط بعضها ببعض: كاإلحرام
والطواف يف احلج، جيب  ،والذبح ،واحللق ،ورمي اجلمرة ،واملبيت مبزدلفة ،بعرفة

عا، ما مل يرد دليل على غري على املكلف اإلتيان هبا حبسب الرتتيب املذكور شر 
 .(3)ذلك

                                                 

 .1/136( انظر: املرجع السابق، 1)
 .2/11شرح التقريب،  ؛ طرح التثريب يف1/15بداية اجملتهد وهناية املقتصد،  (2)
 .221/17معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية،  (3)
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 الثاين: صيغ القاعدة وأدلتها املطلب
 : صيغ القاعدةاألوىل املسألة

 املراد بصيغ القاعدة: 
التعبري عنها أبلفاظ منتقاة مناسبة، ووفق ترتيب معني حيقق مقاصد  :أي

 .(1)القاعدة، وخصائصها
 ما يلي: ومن تلك الصيغ اليت وردت هبا القاعدة عند الفقهاء

  (2)وفرًضا وجب فيها الرتتيب ،نفاًل  :العبادة اليت جتمع أفعااًل. 
 وجب أن يكون فيها ترتيب  رضاوف ،نفاًل  :متغايرة العبادة اليت جتمع أفعاال

 .(3)مستحق
 يرتبط بعضها  على أفعال متغايرة يف أصل وضعها العبادة اليت تشتمل

 .(4)الرتتيبببعض، جيب فيها 
 إذا اشتملت على أفعال متغايرة احنتم ترتيبها على ما ورد  "العبادة الـمحضة

 وهذه الصيغة املختارة؛ ألهنا تتميز ابإلجياز، والوضوح. .(5)"به الشرع
 : أدلة القاعدةةالثاني املسألة

 الدليل األول:
 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ تعاىل:-قال 
 .(6)﴾مهجه ين ىن  من خن حن جن يم

 
                                                 

 .1/351( معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية،1)
 .1/145( انظر: التجريد للقدوري، 2)
 .1/242( انظر: عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار، 3)
 .1/136( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، 4)
 .1/277، يف املسائل الكبار على مذهب اإلمام أمحد ( االنتصار5)
 .6( سورة املائدة، اآلية، 6)
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 وجه الداللة:
بغسل الوجه حبرف الفاء املوجبة للتعقيب أمر  ﴾مم ُّ تعاىل:-قال  -

 .(1)والرتتيب إمجاعا، فإذا ثبت تقدمي الوجه ثبت استحقاق الرتتيب
 . (2)ذُكر مسح الرأس بني مغسولني، وهي قرينة تدل على الرتتيب يف اآلية -

أن الوضوء عبادة حمضة مشتملة على أفعال متغايرة، وقدَّر الشرع صفة  فتبني هبذا:
أبدوات لفظية تدل على وجوب الرتتيب على الوجه املذكور، فُيقاس  الرتتيب فيها

على ذلك أن العبادات احملضة إذا اشتملت على أفعال مغايرة وجب ترتيبها على 
 . (3)حسب ما ورد به الشرع

 :الدليل الثاين
 .(4) ﴾مم ام يل ىل مل ُّ  تعاىل:–قال 

 وجه الداللة:
كوع ال يصح قبل القيام والقراءة، وال فالر  ،سائر أفعال الصالة جيب فيها الرتتيب

فدل ذلك وجوب الرتتيب يف سائر العبادات احملضة  ؛(5)يصح السجود قبل الركوع
 املشتملة على أفعال متغايرة.

 

                                                 

 .1/139( انظر: احلاوي الكبري، 1)
 .1/101انظر: املغين،  (2)
 .223/17( انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، 3)
 (77( سورة احلج، اآلية،) 4)
 .1/438سائل اخلالفية بني األئمة، التعليقة الكبرية يف امل (5)
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 الثاين املبحث
 أثر القاعدة يف الفروع الفقهية

 :مطالبوفيه ثالثة 
 األول: الرتتيب يف أعضاء الوضوء املطلب

 حترير حمل النزاع:
واختلفوا يف وجوبه  ،على مشروعية الرتتيب يف أعضاء الوضوء (1)تفق العلماءا

 على قولني:
 القول األول: 

ورواية  ،(3)املشهور عند املالكيةهو و  ،(2)ال جيب ترتيب الوضوء، وقال به احلنفية
 .(4)عن اإلمام أمحد

 القول الثاين:
، (6)ذهب احلنابلةالصحيح من مو  ،(5)للمالكيةوهو قول  جيب ترتيب الوضوء،

 .(7)والشافعية
  أدلة األقوال مع بيان أنواعها:

 والعقل: ،والسنة ،ابلكتاب ن بعدم وجوب الرتتيب: استدل القائلو أوال
                                                 

؛ 127ة على مذهب عامل املدينة، ص: ؛ املعون 1/16( انظر: انظر: اهلداية يف شرح بداية املبتدي، 1)
  .1/101املغين البن قدامة،  1/138احلاوي الكبري، 

 ؛1/6ة الشليب، ح كنز الدقائق وحاشي؛ تبيني احلقائق شر 1/16( انظر: اهلداية يف شرح بداية املبتدي، 2)
 .1/9االختيار لتعليل املختار، 

 .1/135؛ شرح خمتصر خليل للخرشي، 1/278؛ الذخرية، 1/167( الكايف يف فقه أهل املدينة، 3)
 .1/101انظر: املغين،  (4)
  1/167؛ الكايف يف فقه أهل املدينة، 1/81( انظر:املقدمات املمهدات، 5)
؛ نصاف يف معرفة الراجح من اخلالف؛ اإل1/67فقه اإلمام أمحد، ؛ الكايف يف1/101( انظر: املغين، 6)
1/138. 
؛ البيان يف مذهب اإلمام 1/43؛ املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، 1/138( انظر: احلاوي الكبري، 7)

 .1/135الشافعي، 
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 : من الكتابأوالا 
  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   تعاىل:–قال هللا 
 ين ىن  من خن حن جن يم ىم
 .(1)﴾مهجه

 وجه الداللة:
رف الواو، الذي يدل على مطلق ن يف اآلية عطف بعض األعضاء على بعض حبأ

 .(2)اجلمع دون الرتتيب
 من السنة: ااثنيا 

من نسي مسح الرأس »: قال: قال رسول هللا   (3)عن عبد هللا بن مسعود
وميسح به رأسه، فإن  ،فليأخذ منه ؛فذكر وهو يصلي، فوجد يف حليته بلال

 .(4)«ذلك جيزئه، وإن مل جيد بلال فليعد الوضوء والصالة
 الداللة: وجه

 .(5)دل ظاهر احلديث على أن الرتتيب ليس بشرط
 
 
 

                                                 

 .6( سورة املائدة، اآلية، 1)
 .22فة، ص: انظر: الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حني (2)
( عبد هللا بن مسعود بن غافل اهلذيل، اسالم  قدمي ؛ وهاجر اهلجرتني مجيعا إىل احلبشة، وإىل املدينة، 3)

وهو  ،وبيعة الرضوان، وسائر املشاهد مع رسول هللا  ،واخلندق ،وأحدا ،وصلى القبلتني، وشهد بدرا
عنه من الصحابة: ابن و  ، عن: النيبابجلنة وروى  الذي أجهز على أيب جهل، وشهد له رسول هللا 

لصحابة، ؛ اإلصابة يف متييز ا3/381هـ انظر: أسد الغابة،  32وابن عمر وغريهم. تويف سنة عباس،
4/199. 
.واحلديث فيه هنشل بن سعيد، 7/307( ، ابب امليم، من امسه حممد، 7573( املعجم األوسط، ح: )4)

 .5/129أيب حامت،  وهو مرتوك احلديث. انظر: علل احلديث البن
 .22انظر: الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفة، ص:  (5)
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 من األثر: ااثلثا 
 (1)قال علي

 :«(2)«ما أابيل إذا أمتمت وضوئي أبي أعضائي بدأت. 
 : من العقل:ارابعا 
 (3)األمر ابلوضوء للتطهري، والتطهري ال يقف على الرتتيب. 
 ،والسنة ،ابلكتاب وضوءبوجوب الرتتيب بني أعضاء ال : استدل القائلونااثنيا 

 والعقل:
 : من الكتابأوالا 

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   تعاىل:–قال هللا 
 ين ىن  من خن حن جن يم ىم
 .(4)﴾مهجه

 وجه الداللة:
فدل ذلك  على  ؛وقطع النظري عن نظريه ذكر يف اآلية مسح الرأس بني مغسولني،

 .(5)الرتتيب
 
 

                                                 

أول الناس إسالما يف ،   علي بن أيب طالب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي، أبو احلسن (1)
ومل يفارقه،  قول كثري من أهل العلم. ولد قبل البعثة بعشر سنني على الصحيح، فريّب يف حجر النيّب 

اشتهر ابلفروسية والشجاعة واإلقدام، ومدة خالفته مخس سنني إال  ،وشهد معه املشاهد إال غزوة تبوك
؛ معجم 468-4/464انظر: اإلصابة يف متييز الصحابة، . 40ثالثة أشهر ونصف شهر، تويف سنة 

 .4/355الصحابة للبغوي، 
 .1/140الرخصة يف البداءة ابليسار، ، ، ابب ، كتاب الطهارة406(السنن الكربى للبيهقي، ح: 2)

 حكم األثر: منقطع.
 .1/22( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، 3)
 .6( سورة املائدة، اآلية، 4)
 .1/101(انظر: املغين، 5)
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 من السنة: ااثنيا 
(1)عن عبد هللا بن عمر أ/

 دعا النيب ، قال : فتوضأ واحدة واحدة ،مباء، 
فتوضأ مرتني  ،مث دعا مباء ،«هذا وضوء ال يقبل هللا الصالة إال به»فقال: 

مث دعا مباء، فتوضأ ثالاث  ،«هذا وضوء من يؤتى أجره مرتني» مرتني، فقال: 
 .(2)«هذا وضوئي ووضوء األنبياء قبلي» ثالاث فقال: 

 وجه الداللة:
 .(4)هذه إشارة إىل الفعل وترتيبهو  (3) أي: مبثله

 ،توضأ رأى رسول هللا » (5) ن عبد هللا بن زيد بن عاصم املازينأ ب/
واألخرى ثالاث،  ،مث غسل وجهه ثالاث، ويده اليمىن ثالاث ،مث استنثر ،فمضمض

 .(6)«ومسح برأسه مباء غري فضل يده، وغسل رجليه حىت أنقامها
 وجه الداللة:

 .(7)املبني للوضوء املأمور به  ب الرتتيب؛ لفعل النيبدل احلديث على وجو 
 

                                                 

( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل، وكان إسالمه مبكة مع إسالم أبيه عمر بن اخلطاب، ومل يكن 1)
 ،روى عنه جابر بن عبد هللا ،عبد الرمحن، له صحبة وأب :يومئذ ، وهاجر مع أبيه إىل املدينة ، كنيته بلغ

؛ الطبقات خلليفة بن خياط، 4/142هـ انظر: الطبقات الكربى،   74وعبد هللا بن عباس، تويف سنة 
 .5/107؛ اجلرح والتعديل البن أيب حامت؛ 5/2؛ التاريخ الكبري للبخاري، 56ص: 

قال  .1/130، ، كتاب الطهارة، ابب فضل التكرار يف الوضوء380ح: ( السنن الكربى للبيهقي، 2)
 .1/28عليه وسلم. انظر: نصب الراية، صلى هللا -الزيلعي: ال يصح هذا احلديث عن النيب 

 .26( انظر: كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، ص: 3)
 .1/163( انظر: شرح التلقني، 4)
حايب اجلليل: عبد هللا بن زيد بن عاصم املازين األنصاري اخلزرجي من بين النجار، يكىن أاب ( الص5)

، وتويف: سنة ثالث وستني قال الواقدي: هو اصلى هللا عليه وسلم. شهد أحد-حممد، من أصحاب النيب 
غريهم. انظر: وواسع بن حبان و  ،حديثه عند عباد بن متيم، وحيىي بن عمارة بن أيب حسن ،ابن أم عبادة

 .8/11؛ توضيح املشتبه، 4/64؛ معجم الصحابة للبغوي، 1/328التاريخ الكبري، 
 .1/211صلى هللا عليه وسلم، -،كتاب الطهارة، ابب يف وضوء النيب 236(صحيح مسلم، ح: 6)
 .2/28؛ إكمال املعلم بفوائد مسلم، 1/34( انظر: أسىن املطالب، 7)
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 من العقل: ااثلثا 
 كالصالة جيب   ،الوضوء عبادة تبطل ابحلدث، فكان الرتتيب من شرطه

 .(1)السجود فيها الركوع قبل
  لو كان تنكيس الوضوء جائزا لفعله فلما مل ؛ (2)لتبيني اجلواز ؛، ولو مرة

 يب.يفعله دل ذلك على وجوب الرتت

 مناقشة ما يرد عليه من مناقشات من األدلة:
  ض على أدلة القائلني بعدم وجوب الرتتيب ابتآي:عرتُ ا
من نسي مسح الرأس »:  ما استدل به من حديث عبدهللا بن مسعود -

 مناقش: «.فذكر وهو يصلي..
 من انحية السند:

لالحتجاج به  فال يصلح (5) "؛، وهو كذاب(4)فيه هنشل بن سعيد" :(3)قال اهليثمي
 الرتتيب. على عدم وجوب

 « ...ما أابيل إذا أمتمت وضوئي» :ما استدل به من األثر عن علي -
 يناقش مبا يلي:

 
                                                 

 .1/92؛ املبدع يف شرح املقنع، 1/141، ( انظر: انظر: احلاوي الكبري1)
 .1/92( انظر: املبدع يف شرح املقنع، 2)
علي بن أيب بكر بن سليمان يعرف ابهليثمي، وكان حيفظ كثريا من متون  ،أبو احلسن ،نور الدين (3)

 مث معجم الطرباين ،مث أيب يعلى ،مث مسند البزار ،األحاديث. مجع زوائد مسند أمحد على الكتب الستة
حلظ األحلاظ بذيل  ؛546. انظر: طبقات احلفاظ ص: هـ 807مث األوسط والصغري، تويف سنة:  ،الكبري

 .157طبقات احلفاظ، ص: 
يروي عن  ،أصله من البصرة ،يكىن أاب عبد هللا ،هنشل بن سعيد بن وردان اخلراساين من أهل نيسابور (4)

كان ممن يروي عن الثقات   ،بن معاوية النيسابوريروى عنه حممد  ،اك بن مزاحموالضح ،داود بن أيب هند
ما ليس من أحاديثهم، ال حيل كتابة حديثه إال على جهة التعجب، كان إسحاق بن إبراهيم احلنظلي يرميه 

 .3/52؛ اجملروحني، /8ابلكذب. انظر: الكامل يف ضعفاء الرجال، 
 .1/24مع الزوائد ومنبع الفوائد، ( جم5)
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 األثر الوارد عن علي  (1)منقطع. 
 ليسرى قبل ولو سِلم األثر الوارد من االنقطاع، فيحمل على البدء اب

 .(2)؛ ألن خمرجهما يف الكتاب واحداليمىن
 ه من العقل )األمر ابلوضوء للتطهري....( يناقش ابآليت:ما استدل ب -

بقوله  -سبحانه–الوضوء إال مرتبا، وهو يفسر كالم هللا  مل ينقل عن النيب 
 .(3)وبفعله مرة أخرى ،مرة

 ُاعرت ض على أدلة القائلني بوجوب الرتتيب.. ابتآي:
o لني..(فإنه أدخل ممسوحا بني مغسو ) :ما استدل به من وجه داللة اآلية 

 :مناقش مبا يلي
 تفرقته سبحانه بني املغسولني بذكر مسح الرأس:

 (4)قد يدل ذلك على استحباب الرتتيب. 
 (5)وكاجملانس له ،املسح يف معىن الغسل. 

  وُأجيب عن ذلك:
  اآلية ما سيقت إال لبيان الواجب؛ وهلذا مل يذكر فيها شيئا من السنن؛

 .(6)أمورا به، واألمر يقتضي الوجوبوألنه مىت اقتضى اللفظ الرتتيب كان م
  وتفريق املتجانس ال ترتكبه العرب  ،ممسوحا بني مغسوالت -تعاىل–ذكر

 .(7)بقرينة األمر يف اخلرب ،ال ندبه ،إال لفائدة، وهي هنا وجوب الرتتيب

o ألن: ؛ما استدل به من قياس الوضوء على الصالة غري مسلم 

                                                 

 .1/140يهقيالسنن الكربى للب (1)
 .1/50( انظر: شرح منتهى اإلرادات، 2)
 .1/67انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد،  (3)
 1/101انظر: املغين البن قدامة،  (4)
 1/163شرح التلقني،  (5)
 1/101انظر: املغين البن قدامة،  (6)
 1/34( انظر: أسىن املطالب، 7)
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فقد فارق الصالة يف أحكام   ؛ابحلدثن الوضوء وإن شارك الصالة يف أهنما يبطال
 .(1)كثرية

 سبب اخلالف:
 :(2)يرجع اخلالف يف املسألة إىل ىسببني

  هل هي حممولة على  :صلى هللا عليه وسلم-اختالفهم يف أفعال النيب
الوجوب أو على الندب؟ فمن محلها على الوجوب قال بوجوب 

 نة.إن الرتتيب س :الرتتيب، ومن محلها على الندب قال
  االشرتاك الذي يف واو العطف، وذلك أنه قد يعطف هبا األشياء املرتبة

بعضها على بعض، وقد يعطف هبا غري املرتبة، فمن رأى أن الواو يف 
آية الوضوء تقتضي الرتتيب قال إبجياب الرتتيب، ومن رأى أهنا ال 

 تقتضي الرتتيب مل يقل إبجيابه.
 نوع اخلالف:

 ومسائل. حقيقي؛ تنبين عليه مثرات
 الرتجيح:

 ملا يلي:؛ الراجح هو القول بوجوب الرتتيب يف أعضاء الوضوء
 . ووافق فعل الرسول ،ترتيب الوضوء ورد يف الكتاب -1
 .(3)وطريقها اإلتباع احملض ،الوضوء عبادة غري معقول املعىن -2

 :وجه ارتباط املسألة ابلقاعدة
ى أفعال متغايرة يرتبط جيب الرتتيب يف أعضاء الوضوء؛ ألنه عبادة تشتمل عل

 .(4)فوجب فيها الرتتيب ؛بعضها ببعض

                                                 

 1/163شرح التلقني،  (1)
 .24-1/23هد وهناية املقتصد، ( انظر: بداية اجملت2)
 .1/77االصطالم يف اخلالف بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة،  (3)
 .1/43( انظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي 4)
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 اخلالف مثرة
 تظهر فيما لو صلى ومل يرتب الوضوء:

 عند من قال  (1)ال تبطل صالة من صلى بوضوء منكوس
 ابستحباب ترتيب أعضاء الوضوء.

  جيب عليه إعادة الوضوء والصالة، عند من قال بوجوب ترتيب
 .(2)أعضاء الوضوء

 
 الثاين: تقدمي السعي على الطواف املطلب

 حترير حمل النزاع: 
واختلفوا فيمن قدم السعي على ال خالف أن الطواف يكون قبل السعي، 

 على قولني: ؟هل يصح سعيه: (3)الطواف
  القول األول:

والصحيح من  ،(6)والشافعية، (5)واملالكية، (4)وقال به احلنفية مل يصح سعيه،
 .(7)مذهب احلنابلة

 
 
 

                                                 

 .1/143(انظر: االستذكار، 1)
 .1/272؛ التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي،  1/80(انظر: املقدمات املمهدات، 2)
 .1/268مسائل اإلمجاع، ( انظر: اإلقناع يف 3)
؛ املبسوط 2/61؛ تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، 2/139( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، 4)

 .2/408للشيباين، 
؛ الفواكه الدواين، 4/118؛ التاج واإلكليل ملختصر خليل، 1/369(انظر: الكايف يف فقه أهل املدينة، 5)
2/274. 
 .2/441؛ حاشية البجريمي 8/72؛ اجملموع شرح املهذب 7/346للرافعي،  (انظر: الشرح الكبري6)
؛ كشاف 4/21؛ اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف 1/516(انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد، 7)

 .2/506القناع عن منت اإلقناع 
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 "متغايرة انحتم ترتيبها على ما ورد به الشرع

 بدرية عايض خليوي العلوي دراسة تأصيلية تطبيقية

 

 

 

 

-143- 

  قول الثاين:ال
 . (3) ، وروي عن اإلمام أمحد(2) (1)وقال به عطاء، يصح سعيه

 أدلة األقوال مع بيان أنواعها:
 والعقل: ،ابلسنة ئلون بعدم صحة السعي قبل الطواف: استدل القاأوالا 
 : من السنة:أوالا 
 (4)حديث جابرأ/

 " :رأيت النيب قال  :يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول
 .(5)«ذوا مناسككم، فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذهلتأخ»

 وجه الداللة:
 .(6)أنه سعى إال  بعد الطواف أمر مل ينقل عن النيب « لتأخذوا»
حبج مفرد، وأقبلت  أنه قال: أقبلنا مهلني مع رسول هللا  عن جابرب/ 

رضي -ة على عائش رضي هللا عنها، بعمرة .... مث دخل رسول هللا -عائشة 
قالت: شأين أين قد حضت،  ،«ما شأنك؟»هللا عنها، فوجدها تبكي، فقال: 

والناس يذهبون إىل احلج اآلن،  ،وقد حل الناس، ومل أحلل، ومل أطف ابلبيت
 ؛«إن هذا أمر كتبه هللا على بنات آدم، فاغتسلي، مث أهلي ابحلج»فقال: 

                                                 

فهر أو جلمح. وكان ( عطاء بن أيب رابح أسلم الفهري، ونشأ مبكة، كنيته أبو حممد، وهو موىل لبين 1)
ثقة فقيها عاملا كثري احلديث، وكان ثقة من سادات التابعني وكان املقدم يف الصاحلني مع الفقه والورع، 

؛ هتذيب 3/261؛ وفيات األعيان، 133هـ. انظر: مشاهري علماء األمصار، ص:  114تويف سنة 
 .9/241الكمال، 

 .8/78هذب، ؛ اجملموع شرح امل2/218انظر: معامل السنن،  (2)
 .4/21( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، 3)
(جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام األنصارّي السلمّي. أحد السّتة الذين شهدوا العقبة األوىل، يكىن 4)

أاب عبد هللا شهد مع النيب صلى هللا عليه وسلم مثان عشرة غزوة، وشهد صفني مع علي بن أيب طالب 
؛ 1/492. انظر: أسد الغابة 74 عنه وكان من املكثرين يف احلديث، احلافظني للسنن، تويف سنة رضي هللا

 .1/545اإلصابة يف متييز الصحابة ، 
 .2/943، كتاب احلج، ابب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكبا، 310صحيح مسلم،ح: (5)
 . 7/346انظر: الشرح الكبري للرافعي،  (6)
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الصفا واملروة، مث قال: ففعلت ووقفت املواقف، حىت إذا طهرت طافت ابلكعبة و 
 .(1)«قد حللت من حجك وعمرتك مجيعا»

 وجه الداللة:
أمرها أن تصنع ما يصنع احلاج غري الطواف ابلبيت، ومل  أن رسول هللا 

على تقدم الطواف عليه ملا  اتسع كما مل تطف، فلو مل يكن السعي متوقفً 
 .(2)أخرته
 من العقلاثنيا: 

ال فيما  ،كامسه، وهو أن يتبعه فيما تقدمه  السعي تبع للطواف، وتبع الشيء
 . (3) فال يكون تبعا له ،يتبعه
 :ابلسنة ن بصحة السعي قبل الطواف: استدل القائلو ااثنيا 

فكان الناس  ،حاجا  ، قال: خرجت مع النيب (4) عن أسامة بن شريك
أو  ،، سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت شيئافمن قائل: ي رسول هللا ،أيتونه
إال على رجل اقرت ض عر ض  ،ال حرج ،ال حرج»فكان يقول هلم:  ،ت شيئاقدم

 .(5)«فذل الذي حرج وهلك ،وهو ظامل رجل مسلم
 وجه الداللة:

 .(6)دل احلديث داللة صرحية على جواز السعي قبل الطواف
 

                                                 

 .2/870، كتاب احلج، ابب بيان وجوه اإلحرام، 1213سلم، ح: صحيح م (1)
 .5/249فتح املنعم شرح صحيح مسلم،  (2)
 .2/134( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، 3)
روى عنه أهل  ،سكن الكوفة ،أسامة بن شريك الثعليب العامري أحد بين ثعلبة بن سعد، له صحبة (4)

ابن حبان، واحلاكم، تويف و  ،وى حديثه أصحاب السنن، وأمحد، وابن خزميةوأمه من اخلريات، ر  ،الكوفة
؛ اإلصابة يف متييز 2/3-3؛ الثقات البن حبان 2/20ه. انظر: التاريخ الكبري للبخاري ،70سنة

 .2/619؛ اتريخ اإلسالم 1/203الصحابة، 
كان قد سعى عقيب   ، كتاب احلج، ابب التحلل ابلطواف إذا9649السنن الكربى للبيهقي، ح:  (5)

 عن الشيباين.تفرد به جرير  ،غريب )سعيت قبل أن أطوف( :.ولفظ5/238طواف القدوم، 
 .2/183( انظر: خمتصر اختالف العلماء، 6)
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 مناقشة ما يرد عليه من مناقشات من األدلة:
 ابتآي: لطوافئلني بعدم صحة السعي قبل اُاعرت ض على أدلة القا

غري مسلم به؛ ملا ورد يف   ما استدل به من وجه الداللة حديث جابر -
فكان  ،حاجا  قال: خرجت مع النيب  أسامة بن شريك حديث

...فكان يقول س أيتونه فمن قائل: ي رسول هللا، سعيت قبل أن أطوفالنا
 .(1)«ال حرج ال حرج»هلم: 

 والنيب ،لسعي قبل الطوافعلى جواز ا  نص حديث أسامة بن شريك  -
  (2)ال؟ وهل سعى بعد طواف القدوم أ :مل يستفصل السائل. 

 وُأجيب عن ذلك:
 نيف هذا احلديث ليس مبحفوظ« سعيت قبل أن أطوف» :ذكر احلفاظ أن لفظ

 .(3)واحملفوظ: تقدمي الرمي، والنحر، واحللق بعضها على بعض
 ابتآي: طوافالقائلني بصحة السعي قبل الُاعرت ض على أدلة 

 مناقش ابآليت: ما ستدل به من حديث أسامة بن شريك  -
قد يقصد السائل أنه طاف طواف « سعيت قبل أن أطوف» :قول السائل

فأفتاه أبن ال  ،وقرن به السعي، فلما طاف طواف اإلفاضة مل يعد السعي ،القدوم
 .(4)حرج؛ ألن السعي األول الذي قرنه ابلطواف األول قد أجزأه

 اخلالف:نوع 
 حقيقي؛ له مثرات.

 الرتجيح:
 ملا يلي:الراجح هو قول اجلمهور أبنه ال يصح تقدمي السعي على الطواف؛ 

                                                 

 ( سبق خترجيه.1)
 .5/249( انظر: فتح املنعم شرح صحيح مسلم، 2)
 .2/239انظر: زاد املعاد يف هدي خري العباد  (3)
 .2/218معامل السنن،  (4)
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 . موافقته لفعل الرسول (1
 لقوة أدلته، وظهور داللتها، وتعليلها. (2
 .(1)األخذ ابالحتياط يف ابب العبادات واجب ملوافقته لقاعدة: (3

 .(2)ها ضعيفتبني من خالل عرض املسألة أن اخلالف في
قال يف معامل السنن: "إذا مل يكن سعى إىل أن أفاض فالواجب عليه أن يؤخر 

ال جيزيه غري ذلك يف قول عامة أهل العلم إاّل يف قول عطاء  ،السعي عن الطواف
 .(3)ال اعتبار له" ،وهو قول كالشاذ .جيزئه :فإنه قال ،وحده

 وجه ارتباط املسألة ابلقاعدة:
ال جيوز أن ينفرد و  ،(4)عليه اأن يكون بعد الطواف مرتبً  املشروع يف السعي

؛ ألن العبادات احملضة إذا اشتملت على أفعال متغايرة احنتم ترتيبها على ما (5)عنه
 ورد به الشرع.

 مثرة اخلالف:
 قدم السعي على الطواف: تظهر فيما لو

 على قول اجلمهور.( 6)لو سعى قبل الطواف مل جيزئه 
 وما روي عن  ،على قول عطاء ،ليه إعادة السعيوليس ع ،صح سعيه

 .(7)اإلمام أمحد
 

                                                 

 .2/366( حاشية ابن عابدين، 1)
 .9/90( انظر: مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، 2)
 .2/218( معامل السنن، 3)
 .2/61( انظر: تبيني احلقائق، 4)
 .3/409؛ الشرح الكبري، 2/139( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، 5)
؛ اإلنصاف يف معرفة 8/78موع شرح املهذب، ؛ اجمل1/369( انظر: الكايف يف فقه أهل املدينة، 6)

 .4/21الراجح من اخلالف، 
 .4/21( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، 7)
 



 أبحاث
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 الثالث: الرتتيب يف الرمي بني اجلمرات املطلب
 حترير حمل النزاع: 
واختلفوا يف  ،على مشروعية الرتتيب يف الرمي بني اجلمرات (1)اتفق العلماء

 على قولني: وجوبه
 القول األول:

ورواية عن  ،(3)، وقول للمالكية(2)حلنفيةوقال به ا ،لرتتيب بني اجلمرات سنةا
 .(4)أمحد

 القول الثاين:
وهو املذهب عند  ،(6)والشافعية، (5)وبه قال املالكية ،الرتتيب بني اجلمرات واجب

 .(7)احلنابلة
 أدلة األقوال مع بيان أنواعها:

 والعقل: ،ابلسنة اجلمرات سنة: استدل القائلون أبن الرتتيب بني أوالا 
 السنةمن أوال: 

                                                 

؛ أسىن املطالب يف شرح 2/51؛ حاشية الدسوقي 2/497( انظر: فتح القدير للكمال ابن اهلمام، 1)
 .3/399؛ املغين، 1/497روض الطالب، 

 .2/497؛ فتح القدير، 1/264؛ درر احلكام، 2/520ن عابدين، ( انظر: حاشية اب2)
 .1/378؛ الكايف يف فقه أهل املدينة، 3/399( انظر: البيان والتحصيل، 3)
؛ التعليقة الكبرية يف مسائل اخلالف علي مذهب 3/278( انظر: شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي، 4)

 .2/127أمحد، 
 .2/67؛ حاشية الصاوي، 2/340؛ شرح خمتصر خليل، 4/192( انظر: التاج واإلكليل، 5)
؛ حبر 4/320؛ هناية املطلب يف دراية املذهب، 1/497( انظر: أسىن املطالب يف شرح روض الطالب 6)

 .3/536املذهب، 
؛ كشاف القناع عن منت اإلقناع، 3/229؛ املبدع يف شرح املقنع، 3/400( انظر: املغين البن قدامة، 7)
2/509. 
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 (1)عن ابن عباس
 قال: كان النيب ،  ُال »سأل يوم النحر مبىن، فيقول: ي

 ،«وال حرج ،اذبح»فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال:  ،فسأله رجل ،«حرج
 .(2)«ال حرج»وقال: رميت بعد ما أمسيت، فقال: 

 وجه الداللة:
يشرتط فكذلك ال ؛ ب بني الرمي والذبحدل احلديث على أنه ال يشرتط الرتتي

 الرتتيب يف الرمي  بني اجلمرات.
 من العقلاثنيا: 

فال يتعلق اجلواز بتقدمي البعض على  ؛كل مجرة قربة مقصودة بنفسها
 .(3)البعض

 والعقل: ،ابلسنة ائلون بوجوب الرتتيب بني اجلمرات: استدل القااثنيا 
 من السنةأوال: 

ات، يكرب على إثر  أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصي  عن ابن عمر /1
كل حصاة، مث يتقدم حىت يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويال، ويدعو 
ويرفع يديه، مث يرمي الوسطى، مث أيخذ ذات الشمال فيستهل، ويقوم مستقبل 
القبلة، فيقوم طويال، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويال، مث يرمي مجرة ذات العقبة 

 هكذا رأيت النيب »ا، مث ينصرف، فيقول من بطن الوادي، وال يقف عنده
 .(4)«يفعله

                                                 

كين اببنه   ،ابن عم رسول هللا  ،اهلامشي ،القرشي ،د هللا بن عباس بن عبد املطلب، أبو العباس( عب1)
حر، وكان يسمى الب ،فحنكه بريقه وأهل بيته ابلشعب من مكة، فأيت به النيب  العباس، ولد والنيب 

هـ. انظر: أسد 68تويف سنة:  .صلى هللا عليه-، ورأى جربيل عند النيب لسعة علمه، ويسمى حرب األمة
 .3/291الغابة، 

، كتاب احلج، ابب إذا رمى بعد ما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح، 175( صحيح البخاري، ح: 2)
 .2/175انسيا أو جاهال، 

 1/264( انظر: درر احلكام شرح غرر األحكام، 3)
بل القبلة،  ، كتاب احلج، ابب إذا رمى اجلمرتني، يقوم ويسهل، مستق1751صحيح البخاري، ح:  (4)
2/178. 
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يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول:  رأيت النيب »قال:   حديث جابر /2
 .(1)«لتأخذوا مناسككم، فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه»

 وجه الداللة:
 .(2)رتبها، وفعله خرج بياان لصفة الرمي املشروع النيب 

 لعقلمن ااثنيا: 
فيجب أن يكون  ؛ت نسك يتكرر من جنس متعلق أبماكنترتيب اجلمرا

 .(3)يف صحته كالسعي االرتتيب املشروع فيه شرطً 
 مناقشة ما يرد عليه من مناقشات من األدلة:

  ض على أدلة القائلني أبن الرتتيب بني اجلمرات سنة ابتآي:عرتُ ا
 ما اُستدل به من حديث ابن عباس مناقش مبا يلي: -

وطواف  ،ورد يف من يقدم نسكا على نسك، كالرمي  ديث ابن عباسح
والرتتيب فيهما غري واجب؛ ألهنما جنسان، ورمي اجلمرات عبادة من  ،الزيرة

ال يف تقدمي بعض النسك على ، (4)افتتبع بعضها بعضً  ؛جنس واحد اجلمرات
 .(5)وقياسهم يبطل ابلطواف والسعي. بعض

 بوجوب الرتتيب بني اجلمرات ابتآي:ُأعرت ض على أدلة القائلني 
 ما استدل به من األحاديث مناقش مبا يلي: -

 .(6)فمحمول على السنة ،يف اجلمرات فعل الرتتيب الواقع من النيب 
 .(7)إذا ورد مورد البيان اقتضى الوجوب فعل النيب  :أبن وُأجيب عن ذلك

                                                 

 ( سبق خترجيه.1)
 .3/277( انظر: شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي، 2)
 .3/400؛ : املغين، 2/127( انظر: التعليقة الكبرية يف مسائل اخلالف علي مذهب أمحد، 3)
 .2/129؛ التعليقة الكبرية يف مسائل اخلالف علي مذهب أمحد، 3/400( انظر: املغين، 4)
 3/400غين، ( انظر: امل5)
 .1/264( انظر: درر احلكام، 6)
 .2/128( انظر: التعليقة الكبرية يف مسائل اخلالف علي مذهب أمحد، 7)
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ما استدل به من العقل )ترتيب اجلمرات نسك يتكرر من  -
 ...كالسعي( مناقش ابآليت:جنس

اتبع  جلمرات على السعي قياس مع الفارق؛ ألن السعيقياس الرتتيب يف رمي ا
 .(1)للطواف

 وأجيب عن ذلك: 
 .(2)شيء ذو عدد اوالطواف والسعي من جنس؛ ألهنما مجيعً 

، فبذلك انتفاء (3)اوكذلك اجلمرات  من جنس واحد تتبع بعضها بعضً 
 الفارق.

 سبب اخلالف 
 هل أفعال النيب  ع سبب اخلالف إىل االختالف يف القاعدة األصولية:يرج

 .(4)حممولة على الوجوب أو الندب؟
 نوع اخلالف:

 .حقيقي؛ له مثار
 الرتجيح:

 ملا يلي:؛ لقول: بوجوب الرتتيب بني اجلمراتالراجح هو ا
 .  موافقته لفعل الرسول (1
 لقوة أدلته، وسالمتها من املناقشة املعتربة. (2
 أدلة املخالفني، وورود املناقشة عليها. ضعف (3

 وجه ارتباط املسألة ابلقاعدة:
  ،وسنن( ،الرمي عبادة من جنس واحد اشتملت على أفعال متغايرة )واجبات

ومن الواجبات يف الرمي أن يكون حبجر، وأن يكون الرمي ابليد، ومن سنن الرمي 

                                                 

 .1/264( انظر: درر احلكام شرح غرر األحكام، 1)
 2/127( انظر: التعليقة الكبرية يف مسائل اخلالف علي مذهب أمحد، 2)
 2/129( انظر: املرجع السابق، 3)
 .2/128؛ التعليقة الكبرية يف مسائل اخلالف علي مذهب أمحد، 1/264درر احلكام، ( انظر: 4)
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ا وجب الرتتيب يف رمي ويستقبل القبلة عند الرمي؛ وهلذ ،أن يكرب مع كل حصاة
اجلمرات كما ورد عن النيب 

(1). 
 مثرة اخلالف

 فيما يلي:تظهر مثرة اخلالف 
 لو عكس ترتيب يف الرمي بني  اجلمرات:

 إن الرتتيب بني  :عند من قال، (2)وإن مل يعد أجزأه ،يستحب له اإلعادة
 .ةاجلمرات سن

 ؛ه، وإعادة ما بعدهوهو املقدم عن حمل ،وال بد من إعادة املنكس ،مل جيزه 
 ؛فإن مل يعد املنكس وما بعده كان مبنزلة اترك الرمي ابلكلية ،لوجوب الرتتيب

 عند من قال بوجوب الرتتيب يف الرمي.، (3)فيلزمه الدم
 

                                                 

 .7/355؛ الشرح املمتع على زاد املستقنع، 3/534؛ حبر املذهب ،1/363( انظر: الفواكه الدواين، 1)
 .2/497( انظر: فتح القدير، 2)
؛ املغين البن قدامة، 1/497؛ أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، 2/51( انظر: حاشية الدسوقي 3)
3/399. 
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 اخلامتة
إمجاهلا يف النقاط  ميكناليت و  ،أهم النتائجبعد االنتهاء من هذا البحث أذكر 

 اآلتية:
 عمال واألقوال اليت هي عبادات من أصل : األالعبادة الـمحضة هي

مشروعيتها، واليت دل الدليل من النصوص أو غريها على حترمي صرفها لغري هللا 
 تعاىل.-
 :أن العبادة احملضة املركبة من عدة أفعال متعددة  املعىن اإلمجايل للقاعدة

جيب على املكلف اإلتيان هبا حبسب الرتتيب  متغايرة مرتابطة فيما بينها
 ملذكور شرعا.ا
 العبادة الـمحضة إذا اشتملت على أفعال متغايرة احنتم ترتيبها  :قاعدة"

وردت يف    ،على ما ورد به الشرع" من القواعد املتعلقة بكيفية أداء العبادات
 كتب الفقهاء بصيغ خمتلفة، اسُتدل عليها أبدلة من الكتاب.

 الرتتيب يف أعضاء الوضوء؛ ألنه عبادة  اسُتدل ابلقاعدة على وجوب
وهذا  ،فوجب فيها الرتتيب ؛تشتمل على أفعال متغايرة يرتبط بعضها ببعض

 ما ترجح لدي.
 فالسعي شرع أن يكون بعد الطواف ،ال يصح تقدمي السعي على الطواف 

 وهذا القول املوافق للقاعدة. ،عليه امرتبً 
 رمي عبادة متغايرة من جنس جيب الرتتيب بني اجلمرات الثالث؛ ألن ال

فيجب فيها  الرتتيب كما ورد عن النيب  ؛اتتبع بعضها بعضً  ،مرتابطة ،واحد
. 
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 لمراجعاالمصادر وفهرس 
اجلرح أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس،  ابن أيب حامت، -1

 .بريوت –، دار إحياء الرتاث العريب 1،طوالتعديل
م(، 1994 -هـ 1415) يب الكرم حممد،أبو احلسن علي بن أ ابن األثري، -2

أسد الغابة يف معرفة عادل أمحد عبد املوجود،  -احملقق: علي حممد معوض 
 ، دار الكتب العلمية.الصحابة

احلسني بن مسعود، احملقق:عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد  ابن الفراء، -3
 ، دار الكتب العلمية.1،طالتهذيب يف فقه اإلمام الشافعيمعوض، 

 -هـ 1399، أمحد ، أبو احلسني احملقق: عبد السالم حممد هارون)بن فارسا -4
 ، د،ط، دار الفكر.معجم مقاييس اللغةم.( 1979

، أبو احلسن علي بن عمر، وحتقيق: د. عبد احلميد السعودي، ابن القصار -5
 –، د،ط، ، الريض عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار

 السعودية.
اإلقناع يف مسائل علي بن حممد، حتقيق: حسن الصعيدي،  ن،ابن القطا -6

 (، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر.1)ط اإلمجاع،
،)د.ط(،د.م: دار فتح القديرحممد بن عبد الواحد،)د.ت(.  ابن اهلمام، -7

 الفكر.
مشاهري علماء حممد بن حبان حققه: مرزوق على ابراهيم،  ابن حبان، -8

 –، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 1،طقطاراألمصار وأعالم فقهاء األ
 املنصورة.

أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين، حتقيق: عادل عبد املوجود  ابن حجر، -9
، دار الكتب العلمية، 1ط اإلصابة يف متييز الصحابة. وعلي معوض،

 بريوت.
أبو نصر إمساعيل بن محاد الفارايب، حتقيق: أمحد عبد الغفور  اجلوهري -10
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 –، دار العلم للماليني 4ط الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية،ار، عط
 .بريوت

وفيات األعيان مشس الدين أمحد، حتقيق: إحسان عباس  ابن خلكان، -11
 بريوت. ،، دار صادروأنباء أبناء الزمان، 

بداية م(،  2004 -هـ 1425حممد بن أمحد ، ) ابن رشد احلفيد، -12
 القاهرة. –احلديث  د،ط ، دار اجملتهد وهناية املقتصد،

-، دار الفكر2ط حاشية ابن عابدين،حممد أمني بن عمر،  ابن عابدين، -13
 بريوت.

 االستذكار،يوسف بن عبد هللا، حتقيق: سامل حممد عطا،  ابن عبد الرب، -14
 ، بريوت،دار الكتب العلمية .1ط

)حتقيق: حممد حممد أحيد ولد ماديك  ، يوسف بن عبد هللا،ابن عبد الرب -15
 -ململكة العربية السعودية(، ا2)طالكايف يف فقه أهل املدينة،ين. املوريتا

 : مكتبة الريض احلديثة.الريض
، 1ط الشرح املمتع على زاد املستقنع،حممد بن صاحل،  ابن عثيمني، -16

 دار ابن اجلوزي.
املغين يف فقه األمام أمحد بن ، عبد هللا بن أمحد ،)د،ت(،ةابن قدام -17

 رة. د، ط، مكتبة القاهحنبل، 
زاد املعاد يف هدي خري حممد بن أيب بكر بن أيوب،  ابن قيم اجلوزية، -18

 ، مؤسسة الرسالة، بريوت.27،طالعباد
لبنان، –،بريوت 1ط ،املبدع يف شرح املقنعابراهيم بن حممد.  ابن مفلح، -19

 دار الكتب العلمية.
حممد بن عبد هللا، احملقق: حممد نعيم العرقسوسي،  ابن انصر الدين، -20

، 1ط املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم، توضيح
 بريوت. –مؤسسة الرسالة 

(، 3)ط ،لسان العربهـ(.  1414)  حممد بن مكرم، ابن منظور، -21
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 بريوت: دار صادر.
الفواكه الدواين على  م(.1995 -هـ 1415أمحد بن غامن ، ) األزهري، -22

 الفكر.  )د.ط (، دار ،رسالة ابن أيب زيد القريواين
، دار 1،طدرر احلكام يف شرح جملة األحكامعلي حيدر،  أفندي، -23

 .اجليل
أسىن املطالب زكري بن حممد و السبكي، زين الدين أبو حيىي،  األنصاري، -24

 ، د.ط، دار الكتاب اإلسالمي. يف شرح رو ض الطالب
َرِمي، -25  حاشية البجريمي، م،1995 -هـ 1415سليمان بن حممد،  البَجيـْ

 الفكر. د، ط، دار
رف د،ط، دائرة املعاالتاريخ الكبري.حممد بن إمساعيل،  البخاري، -26

 الدكن. -العثمانية، حيدر آابد
(، 1422حممد بن إمساعيل، حتقيق: حممد زهري الناصر، ) البخاري، -27

وسننه وأايمه=  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا 
ورة عن السلطانية إبضافة (، دار طوق النجاة مص1)ط صحيح البخاري.

 ترقيم حممد فؤائد عبد الباقي، )د.م(.
 كشف األسرار شرح أصول البزدوي،عبد العزيز بن أمحد،  البخاري، -28

 د،ط، دار الكتاب اإلسالمي.
، دار الكتب 1، طالتعريفات الفقهيةحممد عميم اإلحسان،  الربكيت، -29

 العلمية.
اجملروحني من هيم زايد، احملقق: حممود إبرا حممد بن حبان، الُبسيت، -30

 .حلب –، دار الوعي 1،طاحملدثني والضعفاء واملرتوكني
الفقه املنهجي على مذهب اإلمام ، علي، الّشْرجبيُمصطفى،  الُبغا -31

، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 4ط ،تعاىل-رمحه هللا -الشافعي 
 دمشق.
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د هللا بن حممد، أبو القاسم عبد هللا بن حممد، أبو القاسم عبالبغوي،  -32
 الكويت. –، مكتبة دار البيان 1طمعجم الصحابة،

 -مغلطاي بن قليج احملقق: أبو عبد الرمحن عادل بن حممد  البكجري، -33
، 1،طإكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجالأبو حممد أسامة بن إبراهيم، 

 الفاروق احلديثة للطباعة والنشر.
،د،ط، دار عن منت اإلقناع كشاف القناعمنصور بن يونس .  البهوتى، -34

 الكتب العلمية.
 ، عامل الكتب.1، طشرح منتهى اإلرادات منصور بن يونس. البهوي، -35
أمحد بن احلسني بن علي، حتقيق: حممد عبد القادر عطا،  البيهقي، -36

 لبنان. -(، دار الكتب العلمية، بريوت3)طالسنن الكربى. 
املعونة على د احلّق، عبد الوهاب بن علي، احملقق: محيش عب الثعليب، -37

 د،ط، املكتبة التجارية، مكة املكرمة مذهب عامل املدينة،
، دار 2، طتسهيل العقيدة اإلسالميةعبد هللا بن عبد العزيز،  اجلربين، -38

 العصيمي للنشر والتوزيع.
علي معوض، -، أبو أمحد بن عدي، حتقيق: عادل عبد املوجوداجلرجاين -39

 لبنان.-وت، بري 1طالكامل يف ضعفاء الرجال،
د/ عبد العظيم بن عبد هللا بن يوسف ، حتقيق أ. ، عبد امللكاجلويين -40

 ، دار املنهاج.1طهناية املطلب يف دراية املذهب،  حممود الّديب،
م( احملقق: حممود عبد  2010مصطفى بن عبد هللا، ) حاجي خليفة، -41

،د،ط، مكتبة إرسيكا، سلم الوصول إىل طبقات الفحولالقادر األرانؤوط،
 تركيا. –إستانبول 

 املطبعة العلمية، 1ط معامل السنن،أبو سليمان محد بن حممد،  اخلطايب، -42
 حلب. –

حاشية الدسوقي على الشرح )د.ت(.  حممد بن أمحد، الدسوقي، -43
 ،)د.ط(،د.م : دار الفكر.الكبري
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اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري أبو عبد هللا حممد بن أمحد،  الذهيب، -44
 .: دار الكتاب العريب(، )بريوت2: عمر التدمري، ط، حتقيق واألعالم

= (، فتح العزيز بشرح الوجيزعبد الكرمي بن حممد،)د.ت الرافعي، -45
 د.م : دار الفكر. )د.ط(، ،الشرح الكبري

أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل احملقق: طارق فتحي السيد،  الروايين، -46
 الكتب العلمية. ، دار1طحبر املذهب )يف فروع املذهب الشافعي(،

، دار 1ط ،شرح الزركشي، مشس الدين حممد بن عبد هللا، الزركشي -47
 العبيكان.

 ،1ط ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق عثمان بن علي، الزيلعي، -48
 بوالق، املكتبة األمريية.-القاهرة

، د،ط، دار (. املبسوطم1993-هـ1414حممد بن أمحد،)  السرخسي، -49
 .بريوت –املعرفة

د،ط،  الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية،زكري بن حممد،  ،السنيكي -50
 املطبعة امليمنية.

احلدود األنيقة مازن املبارك، زكري بن حممد، احملقق: د. السنيكي، -51
 بريوت. –، دار الفكر املعاصر 1، طوالتعريفات الدقيقة

، دار الكتب 1ط طبقات احلفاظ،عبد الرمحن بن أيب بكر،  السيوطي، -52
 بريوت - العلمية

 ، دار الشروق.1ط ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم، موسى، شاهني -53
األصل املعروف حممد بن احلسن، حتقيق: أبو الوفا األفغاين،  الشيباين، -54

 : إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية.، كراتشيابملبسوط
، د،ط، دار املهذب يف فقه اإلمام الشافعيإبراهيم بن علي،  الشريازي، -55

 ية.الكتب العلم
، حاشية الصاوي على الشح الصغري، أمحد بن حممد، )د.ت(، الصاوي -56



 (89العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-158- 

 .(د.ط، )دار املعارف
دار  املعجم األوسط،، سليمان بن أمحد، احملقق: طارق احلسيين، الطرباين -57

 القاهرة. –احلرمني 
، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة، احملقق: د. عبد هللا نذير الطحاوي -58

 بريوت. –، دار البشائر اإلسالمية 2ط علماء،خمتصر اختالف الأمحد، 
القواعد والضوابط الفقهية ، عبد الرمحن بن صاحل، العبد اللطيف -59

، عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة 2، طاملتضمنة للتيسري
 املنورة، اململكة العربية السعودية.

ب يف شرح طرح التثري، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم، العراقي -60
 دار إحياء الرتاث العريب، ومؤسسة التاريخ العريب. التقريب،

البيان يف حيىي بن أيب اخلري بن سامل، احملقق: قاسم حممد النوري،  العمراين، -61
 جدة. –، دار املنهاج 1، طمذهب اإلمام الشافعي

البيان يف حيىي بن أيب اخلري بن سامل، احملقق: قاسم حممد النوري،  العمراين، -62
 جدة. –، دار املنهاج 1، طمذهب اإلمام الشافعي

: د أمحد بن علي بن سري ، حممد بن احلسني، حتقيق القاضي أبو يعلى -63
 .2، طالعدة يف أصول الفقهاملباركي، 

الَفرَّاء حممد بن احلسني احملقق: جلنة خمتصة من احملققني  القاضي أبو يعلى، -64
مسائل اخلالف علي مذهب  التعليقة الكبرية يفإبشراف نور الدين طالب، 

 .، دار النوادر1، طأمحد
لدراسات الفقهية واالقتصادية، أمحد بن حممد احملقق: مركز ا القدوري، -65

، دار السالم 2.طالتجريد علي مجعة حممد /دحممد أمحد سراج ... أ. /دأ.
 القاهرة. -

أمحد بن إدريس، حتقيق : حممد حجي؛ سعيد أعراب؛ حممد بو  القرايف، -66
 بريوت.–: دار الغرب اإلسالمي ، بريوت1، طالذخريةخبزة، 



 أبحاث

 دة الـمحضة إذا اشتملت على أفعالالعبا: "قاعدة
 "متغايرة انحتم ترتيبها على ما ورد به الشرع

 بدرية عايض خليوي العلوي دراسة تأصيلية تطبيقية
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أبو الوليد حممد بن أمحد، حتقيق: الدكتور حممد حجي،  القرطيب، -67
 لبنان. –، بريوت 1ط ،املقدمات املمهدات

أبو الوليد حممد بن أمحد، حققه: د حممد حجي وآخرون،  القرطيب، -68
، دار 2ط خرجة،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املست

 لبنان. –الغرب اإلسالمي، بريوت 
، بريوت، دار بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين، الكاساين -69

 .الكتاب
االنتصار يف املسائل الكبار على أيب اخلطاب حمفوظ أمحد،  الكلوذاين، -70

 ،د،ط، مكتبة العبيكان.مذهب اإلمام أمحد
مساحة الشيخ حممَّد املختار  حممد بن علي بن عمر احملقق: املازري، -71

 ، دار الغرب اإِلسالمي.1ط شرح التلقني،الّسالمي، 
منح اجلليل شرح م(. 1989هـ/1409)  ،حممد بن أمحد املالكي، -72

 )د.ط(، بريوت: دار الفكر. ،خمتصر خليل
الشيخ  -علي بن حممد. احملقق: الشيخ علي حممد معوض  ،املاوردي -73

الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  احلاويعادل أمحد عبد املوجود، 
 لبنان، دار الكتب العلمية.-، بريوت1ط ،وهو شرح خمتصر املزين

مرعاة املفاتيح شرح مشكاة عبيد هللا بن حممد عبد السالم،  املباركفوري، -74
 -اجلامعة السلفية  -، إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء 3،طاملصابيح

 .بنارس اهلند
(. اإلنصاف يف معرفة الراجح من لي بن سليمان،)د.تع املرداوي، -75

 د.م : دار إحياء الرتاث العريب. (،2،)طاخلالف
علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل، احملقق: طالل يوسف،  املرغيناين، -76

 –بريوت  -د، ط، دار احياء الرتاث العريب  بداية املبتدي، اهلداية يف شرح
 لبنان.
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حممد، احملقق: د. انيف بن انفع العمري، ، منصور بن املروزى السمعاين -77
االصطالم يف اخلالف بني اإلمامني الشافعي م(،  1992 -هـ  1412)

 ، دار املنار للطبع والنشر والتوزيع.1ط وأيب حنيفة،
دار  ،1، طالتاج واإلكليل ملختصر خليل حممد بن يوسف، املواق، -78

 الكتب العلمية.
االختيار لتعليل م(،  1937 -ـ ه 1356، عبدهللا بن حممود، ) املوصلي -79

 القاهرة.   –،)د.ط(، مطبعة احلليب املختار
،)د.ط(،  اجملموع شرح املهذبحميي الدين بن شرف، )د.ت(.  النووي، -80

 دار الفكر.
د،ط، دار هتذيب األمساء واللغات،حميي الدين حيىي بن شرف،  النووي، -81

 لبنان. –الكتب العلمية، بريوت 
املسند حلجاج، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، مسلم بن ا النيسابوري، -82

صلى هللا عليه -الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا 
 .بريوت –، د، ط، دار إحياء الرتاث العريب وسلم

م، احملقق: حسام الدين 1994هـ، 1414نور الدين علي،  اهليثمي، -83
 .ة القدسي، القاهرة،د،ط،  مكتبجممع الزوائد ومنبع الفوائدالقدسي، 

 ،قق: الدكتور حْيىَي ِإمْسَاِعيل، القاضي أبو الفضل عياض، احملاليحصيب -84
، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر 1ط ،إكمال املعلم شرح صحيح مسلم

 والتوزيع، مصر.
، الربانمج اإللكرتوين، جملموعة من معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية -85

 املؤلفني:
http://feqhweb.com/dan3/uploads/Ma3lama_Setup_updat
e1.exe. 


