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ملخصالدراسة 
احلمد هلل وحده  ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده  ،،،أما بعد :
فهذه الدراسة من حتقيق كتاب (( منت الغاية والتقريب )) للقاضي أيب شجاع املتوىف سنة (393ه)
رمحه اهلل  ،تعد مدخال للوقوف على تراثنا اإلسالمي الضخم وجهود أسالفنا يف جمال الفكر الفقهي
وما تركوه لنا من زاد وافر ومثمر .
ولقد قام الباحث بتحقيق جزء من املخطوط من أول املنت حىت هناية كتاب الطهارة .
وقد قسم الباحث رسالته إىل مقدمه وقسمني وفهارس.
أوال  :القسم الدراسي :واشتمل على التعريف باملؤلف وباحلالة السياسية واالجتماعية والدينية للقرن
السادس اهلجري الذي عاش فيه املصنف  ،والتعريف باملخطوط وتوثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه.
وبيان قيمة الكتاب العلمية ،ونبذة عن املذهب الشافعي وأهم مصطلحاته.
ثانياً :القسم التحقيقي :واشتمل على حتقيق جزء من املخطوط من أول الكتاب إىل آخر كتاب

الطهارة .مث ختم الباحث رسالته بذكر أهم النتائج الَّيت توصل إليها  ،ومنها:

 -1أن الفقه اإلسالمي ميتاز بالشمولية واملرونة ،مع مراعاة أحوال املكلفني ،وما قد يعرض هلم
من ظروف وأحوال.
 -2إن دراسة متون الفقه من األمور الالزمة املهمة وذلك للتخريج عليها وفق أصول وقواعد
املذاهب املعتربة للوقوف على األحكام الشرعية يف األمور املستجدة.
 -3الوقوف على أساليب العلماء يف االستدالل ،واملناقشة يف املسائل اخلالفية ،خاصة فيما
عرضته خلالفهم يف بعض املسائل اليت وردت يف باب الطهارة.

كتاب الطهارة من منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاع دراسة وحتقيق

ABSTRACT
Praise be to Allah alone, and peace and blessings be upon the Prophet after him
…. After :
This study of the achievement of the book ((Metn El-ghaya wa El-takreb)) to
judge Abe Shgaa deceased year (593) God's mercy, is the gateway to stand on
our Islamic heritage huge and the efforts of our predecessors in the field of
thought, jurisprudence and what they left us of increased galore and fruitful. The
researcher has to achieve part of the manuscript of the first book until the end of
the Metn purity .
The researcher was his letter to the introduction and two sections and indexes .
First: study: section and included a profile of the author and the political, social
and religious of the sixth century Ah who lived where the workbook, and an
introduction to the manuscript and a book author. The value of the scientific
book, and about the Shafi'i and terminology .
Secondly: Investigative Section: includes a part of the manuscript of his first
. book to the last book of purification
Then researcher concluded his letter by mentioning the most important findings,
including:
1.the Islamic jurisprudence is characterized by inclusiveness and flexibility,
taking into account the conditions of law enforcement, and the displays of their
circumstances and conditions .
2.the study of the main body of jurisprudence it is important and necessary for
graduation in accordance with rules of cults considered for legal rulings in
things are emerging .
3.stand on the methods scientists inferred, and the debate on the contentious
issues, especially as presented to their disagreement on some issues that
appeared in the door of purity .
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إ ّن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ،ونستهديه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،وسيّئات
مضل له ،ومن يُضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
أعمالنا ،من يهده اهلل فال ّ
حممداً عبده ورسوله.
شريك له ،وأشهد أ ّن ّ
َّ ِ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َح َّق تُ َقاتِِه َوال ََتُوتُ َّن إَِّال َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن}[آل عمران.] 102 ،
{يَا أَيُّ َها الذ َ
{يا أَيُّها النَّاس اتَّ ُقوا ربَّ ُكم الَّ ِذي خلَ َق ُكم ِمن نَ ْفس و ِ
اح َدة َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
ث ِمْن ُه َما ِر َجاالً
َ َ
َ ْ ْ
َ
ُ
َ ُ
َكثِرياً َونِ َساءً َواتَّ ُقوا اللَّهَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َن بِِه َو ْاأل َْر َح َام إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيباً} [النساء.]1 ،
ِ
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَغْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َوقُولُوا قَ ْوالً َسديداً * يُ ْ
{يَا أَيُّ َها الذ َ
يُ ِط ِع اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوزاً َع ِظيماً}[األحزاب.]01-00،
ّأما بعد :
وشر األمور
هدي حممد صلى اهلل عليه وسلمّ ،
فإ ّن أصدق احلديث كتاب اهلل ،وأحسن اهلدي ُ
كل ضاللة يف النار(.)1
كل بدعة ضاللة ،و ّ
كل حمدثة بدعة ،و ّ
حمدثاهتا ،و ّ
هذا وإن علم الفقه من أجل العلوم الشرعية وأحبها إىل اهلل سبحانه وتعاىل إذ به يتعرف املكلف على
احلالل واحلرام فيعبد اهلل سبحانه وتعاىل على بصرية  ،فما كان من أمر أحله اهلل له عمل به  ،وما
كان من أمر حرمه عليه اجتنبه واتقاه فيفوز بذلك بسعادة الدارين  .فعن ُم َعا ِويَةَ رضي اهلل عنه قَ َال :
ِ
ِ
قَ َال رس ُ ِ
ِّههُ ِىف الدِّي ِن َ ،واللَّهُ الْ ُم ْع ِطى َوأَنَا
ول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم َ ( :م ْن يُِرد اللَّهُ بِه َخْي ًرا يُ َفق ْ
َُ
()2
اه ِرين علَى من خالََفهم ح َّىت يأْتِى أَمر اللَّ ِه وهم ظَ ِ
ِ
ِِ
ِ
اه ُرو َن ) ،
الْ َقاس ُم َ ،والَ تَ َز ُال َهذه األ َُّمةُ ظَ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ
وعن عبد اهلل ابن مسعود رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  ( :إذا أراد اهلل
كل حاجة .وقد أخرجها
( )1هذه اخلطبة تسمى خطبة احلاجة ،وهي مأثورة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وهي تُشرع بني يدي ّ
اإلمام مسلم ( )1993طبعة دار اجليل بريوت ( ، )11 /3واإلمام أمحد يف مسنده برقم ( )2079طبعة مؤسسة الرسالة ببريوت
حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون ( )700 /7والرتمذي يف سننه برقم ( )1103طبعة دار إحياء الرتاث حتقيق وتعليق أمحد حممد
شاكر وآخرون ( ، )703/3والنسائي يف سننه برقم ( )3200طبعة دار املعرفة ببريوت ( ، )390 /9وأبو داود يف سننه برقم
( )2112طبعة دار الرسالة العاملية حتقيق شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( ، )739 /3وابن ماجه برقم ( )1292طبعة
َ
َ
شعيب األرنؤوط وآخرون (.)20 /3
دار الرسالة العاملية حتقيق َ
( )2رواه البخاري رواه البخاري ( )01طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق مصطفى ديب البغا ( )39 /1ومسلم
( )2339طبعة دار اجليل  -بريوت (.)93 /3

1

كتاب الطهارة من منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاع دراسة وحتقيق

بعبد خريا فقهه يف الدين وأهلمه رشده ) (. )1
ولقد أحسن اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه حني قال :
كل العلوم سوى القرآن مشغلة  ...إال احلديث وإال الفقه يف الدين
()2
العلم ما كان فيه قال حدثنا  ...وما سوى ذاك وسواس الشياطني
فالفقه يف الدين واملعرفة بشرع رب العاملني نعمة من أجل النعم اليعطيها اهلل سبحانه وتعاىل والجيعلها
تامة كاملة إال خلاصة أوليائه املتقني من العلماء العاملني األئمة املهتدين  ،ولذلك ُسدت ثغور
الناس احلالل واحلرام بفضل اهلل أوالً وآخراً مث بفضل العلماء األئمة الفقهاء  ،الذين
اإلسالم وعرف ُ
علموا ودرسوا وأفتوا وقضوا فكانوا يقضون باحلق وبه يعدلون .
فما أحوج األمة يف كل زمان ومكان إىل من يسد هذا الثغر تعلماً وعمالً ودعوًة وإرشاداً وتعليماً
للناس ،

قال اإلمام الغزايل

()3

رمحه اهلل تعاىل :

( )1رواه البزار ( )1000طبعة مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة حتقيق حمفوظ الرمحن زين اهلل وآخرون ( ، )110 /3ورواه
الطرباين يف الكبري ( )10773طبعة مكتبة العلوم واحلكم – املوصل  ،حتقيق  :محدي بن عبد اجمليد السلفي ( )190/10من
حديث معاوية رضي اهلل عنه ورجاله موثقون كما يف "جممع الزوائد" طبعة دار الفكر ،بريوت ( )320 / 1حديث رقم ()722
قال اهليثمي  " :رواه البزار والطرباين يف الكبري ورجاله موثقون " انتهى  .قال اإلمام املنذري  " :رواه البزار والطرباين يف الكبري
بإسناد ال بأس به " انتهى من "الرتغيب والرتهيب" للمنذري ( )30 /1الطبعة  :دار الكتب العلمية – بريوت .
( )2انظر " :طبقات الشافعية الكربى" للسبكي ( )290 /1طبعة  :هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة :الثانية1713 ،ه .
حتقيق :د .حممود حممد الطناحي د .عبد الفتاح حممد احللو وانظر " :طبقات الشافعيني" البن كثري (ص )900 :حتقيق :د أمحد
عمر هاشم ،د حممد زينهم حممد عزب طبعة  :مكتبة الثقافة الدينية .تاريخ النشر 1713 :ه  1993 -م .
حممد بن أمحد الطوسي الغزايل الشافعي ولد أبو
( )3هو ا ِإلمام املشهور َّ
حممد بن َّ
حممد بن َّ
حبجة ا ِإلسالم ،زين الدين أبو حامد َّ
الغزايل عام  730ه وتويف عام  303ه  .ينظر ترمجته يف" :املنتظم" (" ،)127 /10الكامل" يف التاريخ (،)791 /10
حامد ّ

5

كتاب الطهارة من منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاع دراسة وحتقيق

" وألجل شرف علم الفقه وسببه وفر اهلل دواعي اخللق على طلبه وكان العلماء به أرفع العلماء مكانا
وأجلهم شأنا وأكثرهم أتباعا وأعوانا فتقاضاين يف عنفوان شبايب اختصاص هذا العلم بفوائد الدين
والدنيا وثواب اآلخرة واألوىل أن أصرف إليه من مهلة العمر صدرا وأن أخص به من متنفس احلياة
قدرا فصنفت كتبا كثرية يف فروع الفقه وأصوله "(. )1
وقال اإلمام السرخسي( )2رمحه اهلل تعاىل :
" وأما علم الفقه والشرائع فهو اخلري الكثري كما قال اهلل عز وجل ( :ومن ي ْؤت ِْ
ِ
ََ ْ ُ َ
احلك َ
ْمةَ فَ َق ْد أُوتَ
َخ ْرياً َكثِرياً ) [سورة البقرة ]299 :قال ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنه احلكمة معرفة األحكام من
احلالل واحلرام  .وقد ندب اهلل تعاىل إىل ذلك بقوله تعاىل  ( :فَلَ ْوال نَ َفَر ِم ْن ُك ِّل فِْرقَة ِمْن ُه ْم طَائَِفة
ِ
َّهوا ِيف الدِّي ِن َولِيُ ْن ِذ ُروا قَ ْوَم ُه ْم إِ َذا َر َجعُوا إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم َْحي َذ ُرو َن ) [سورة التوبة ]122 :فقد جعل
ليَتَ َفق ُ
والية اإلنذار والدعوة للفقهاء وهذه درجة األنبياء تركوها مرياثا للعلماء كما قال عليه الصالة
والسالم ( :العلماء ورثة األنبياء ) .وبعد انقطاع النبوة ،هذه الدرجة أعلى النهاية يف القوة وهو معىن
قول النيب عليه الصالة والسالم ( :من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين ) .وقال عليه الصالة والسالم:
( خياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم إذا فقهوا ) ،وهلذا اشتغل به أعالم الصحابة والتابعني
رضوان اهلل عليهم " (.)3
قال اإلمام أبو املظفر السمعاين( ( )7املتويف سنة 729ه ) رمحه اهلل تعاىل :
"طبقات ابن الصالح" (" ،)279 /1وفيات األعيان" (" ،)219 /7دول ا ِإلسالم" (" ،)37 /2السري" (" ،)322 /19العرب"
(" ،)10 /7الوايف بالوفيَّات" (" ،)207 /1مرآة اجلنان" (" ،)100 /3طبقات السبكي" (" ،)191 /9طبقات األسنوي" (/2
" ،)272النجوم الزاهرة" (" ،)203 /3مفتاح السعادة" (" ،)191 /2كشف الظنون" (" ،)39 ،12 ،23 /1شذرات الذهب"
(" ،)10 /7إحتاف السادة املتقني" (" ،)33 – 9 /1هدية العارفني" (.)09 /2
( )1انظر "املستصفى" ( )7 / 1أليب حامد حممد بن حممد الغزايل (املتوىف303 :ه ) حتقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف طبعة
 :دار الكتب العلمية الطبعة األوىل1713 ،ه 1993 -م.
( )2السرخسي  :هو أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي ،أحد األئمة الكبار أصحاب الفنون كان إماما متكلما
فقيها أصوليا ،من مصنفاته "املبسوط" و"أصول السرخسي"  .تويف  :عام 790ه  .مرتجم له يف "طبقات احلنفية" (. )22/2
( )3انظر " :املبسوط" ( )3 / 1حملمد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي (املتوىف723 :ه ) دراسة وحتقيق :خليل حمي الدين امليس
الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان الطبعة األوىل1721 ،ه 2000م.
( )7هو  :منصور بن حممد بن عبداجلبار التميمي الشافعي ،أبو املظفر السمعاين ،من مؤلفاته " :التفسري" املشهور بامسه ،
و"القواطع" يف أصول الفقه ،تويف سنة (729ه ) .انظر ترمجته :يف "طبقات الشافعية" للسبكي " . "333/3و"طبقات املفسرين"
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" الفقه صعب مرامه  ،شديد مراسه  ،ال يعطي مقاده لكل أحد وال ينساق لكل طالب  ،وال يلني
يف كل يد  ،بل ال يلني إال ملن أيد بنور اهلل يف بصره وبصريته  ،ولطف منه يف عقيدته وسريرته "(.)1
وقال اإلمام ابن جنيم املصري( )2رمحه اهلل تعاىل :
" فإن أشرف العلوم وأعالها وأوفقها وأوفاها علم الفقه والفتوى وبه صالح الدنيا والعقىب فمن مشر
لتحصيله ذيله وادرع هناره وليله فاز بالسعادة اآلجلة والسيادة العاجلة واألحاديث يف أفضليته على
سائر العلوم كثرية والدالئل عليها شهرية ال سيما  ،وهو املراد باحلكمة يف القرآن على قول احملققني
للفرقان .
وقد قال يف اخلالصة إن النظر يف كتب أصحابنا من غري مساع أفضل من قيام الليل وقال إن تعلم
الفقه أفضل من تعلم باقي القرآن ومجيع الفقه ال بد منه .ا ه .)3(".
فلما كان علم الفقه هبذه املنزلة السامقة كان كل فرد من خملصي هذه األمة وعلمائها يتنافس مع غريه
يف أخذ نصيبه من هذا املرياث ،ويسابق اآلخرين لالشرتاك يف أداء الرسالة ،وتبليغ علم احلالل واحلرام
.
وإن املتصفح لكتب الرتاث جيد كنوزا نفيسة من شىت العلوم تركها لنا علماؤنا األفذاذ رمحهم اهلل
خاصة يف جمال الفقه وأصوله وكان من الواجب على طلبة العلم الشرعي إخراج هذا الرتاث النفيس
حمققا حتقيقا علميا نافعا ؛ وقد هيأ اهلل تعاىل كثريا من الباحثني إلخراج هذا الرتاث من خزائنه بعد أن
للداودي ( :ص .)173
( )1انظر " :طبقات الشافعية الكربى" للسبكي ( )373 /3لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (املتوىف001 :ه )
احملقق :د .حممود حممد الطناحي د .عبد الفتاح حممد احللو الناشر :هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة :الثانية1713 ،ه .
ِ
ري ،اإلمام العالمة الفقيه احلنفي املصري  ،من مؤلفاته:
( )2هو زين العابدين بن إبراهيم بن حممد  .املشهور بابن ُجنَْيم امل ْ
ص ّ
"البحر الرائق شرح َكْنز الدقائق"" ،الرسائل الزينية" ،و"األشباه والنظائر" ،و"فتح الغفار شرح املنار" ،قال اإلمام اللكنوي عن

مؤلفاته :كلُّها حسنة جداً ،ينظر ترمجته يف " :ديوان اإلسالم" (" )332 /7شذرات الذهب" (" )332 :2األعالم" للزركلي (/3

( ، )97ولد رمحه اهلل يف عام  -929وتويف يف عام 900ه وقيل تويف عام  .)999انظر " :التعليقات السنية" (ص-221
.)222
( )3انظر " :البحر الرائق شرح كنز الدقائق" ( )2 /1لزين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف بابن جنيم املصري (املتوىف:
900ه )
الناشر :دار الكتاب اإلسالمي الطبعة :الثانية.
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ظل فرتة معزوال عن متناول القارئني .
وقد تراءى ألستاذنا اجلليل الدكتور حسن عبد الغفار البشري اإلسهام بتحقيق واحد من أهم كتب
الرتاث يف الفقه الشافعي وهو منت ( الغاية والتقريب ) للقاضي أيب شجاع املتوىف سنة (393ه ) ملا
ألمهية هذا املنت عند الدارسني للفقه بشكل عام وللدارسني للمذهب الشافعي بشكل خاص وقد
كلفين جزاه اهلل خريا وأعلى مهته  -والشكر له موصول  -بتحقيق جزء من املنت من أول الكتاب
حىت هناية كتاب الطهارة من خمطوط منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاع .
هذا واهلل تعاىل أعلى وأعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين .

6

كتاب الطهارة من منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاع دراسة وحتقيق

خطةالبحث 
تشتمل خطة البحث على مقدمة وقسمني  :القسم الدراسي والقسم التحقيقي .
أوالً:المقدمة 
وتشتملعلىثالثةمباحث 
املبحث األول  :نبذة عن املنت وأمهيته العلمية :
املبحث الثاين  :سبب اختياري للموضوع :
املبحث الثالث  :خطة البحث :
وسأتبع إن شاء اهلل املنهج الوصفي التحليلي وذلك بعرض املسائل وحتليلها ومقارنتها مبا استقر عليه
املذهب متبعا اخلطوات التالية :
( )1املقابلة بني النسخ اخلطية .
( )2ضبط النص وإثبات الفروق بني النسخ .
( )3التنبيه على املسائل اليت اختارها املصنف رمحه اهلل باعتبارها املعتمد يف املذهب وقد جانبه
الصواب فيها ذاكرا املعتمد عند اإلمام واألصحاب مع ذكر املراجع املؤيدة ملا نبهت عليه
( )7إيراد الدليل على كل مسألة من الكتاب والسنة واملعقول .
( )3عقد مقارنة بني املذاهب يف املسائل احلديثة املهمة خاصة املتعلقة بالواقع (مثل معاجلة مياه
الصرف الصحي  /تقدير بعض املقاييس واملكاييل واملوازين باملعايري احلديثة ) .
( )9عزو اآليات القرآنية وترقيمها .
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( )0ختريج األحاديث النبوية واآلثار واحلكم عليها من كتب التخريج املعتمدة وأهل االختصاص ،
وهلل احلمد واملنة مل أترك حديثا أو أثرا إال ونبهت على حكمه إال ما رواه اإلمامان املباركان البخاري
ومسلم فاكتفيت بالنقل عنهما دون حكم كما جرت عادة أهل السنة واجلماعة بقبول كتابيهما
بالرضى رمحهما اهلل تعاىل .
( )2نسبة النقول واألقوال إىل مصادرها وقائليها .
( )9بيان معاين الكلمات الغريبة اليت فيها غموض وحتتاج إىل توضيح .
( )10بيان معاين املصطلحات .
تعرضت إليه يف الرسالة على هيئة نقاط موجزة.
( )11اخلاَتة ،وفيها بيان جململ ما
ُ
( )12الفهارس واملراجع وتشتمل على:
فهرس اآليات القرآنية ،و فهرس األحاديث النبوية واآلثار ،وفهرس املصادر واملراجع ،وفهرس
املوضوعات .
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ثانيا:القسمالدراسي 
ويشتملعلىفصلين :
الفصل األول  :التعريف باملؤلف وفيه مبحثان :
املبحث األول  :امسه ونسبه ولقبه وكنيته ووالدته ،ونشأته وأخالقه وأقرانه وثناء العلماء عليه .
املبحث الثاين :احلالة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية للقرن السادس اهلجري الذي عاش
فيه املصنف
الفصلالثاني:التعريفبالمخطوط وتوثيقنسبةالمتنإلىالمصنفرحمهاهلل .
وفيه ثالثة مباحث :
املبحث األول  :التعريف باملخطوط ووصف نسخ املخطوط .
املبحث الثاين  :توثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه .
املبحث الثالث  :بيان قيمة الكتاب العلمية ،ومكانته بني املصنفات والعلماء .
ثالثاً:القسمالتحقيقي :
ويشتمل القسم التحقيقي على حتقيق جزء من املخطوط من أول كتاب الطهارة إىل آخر كتاب
الصالة على النحو التايل :
مقدمة املؤلف ( بسم اهلل الرمحن الرحيم ).
كتاب الطهارة .
فصل  :وجلود امليتة تطهر بالدباغ .
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فصل  :وال جيوز استعمال أواين الذهب والفضة .
فصل  :والسواك مستحب .
فصل  :وفروض الوضوء ستة أشياء .
فصل  :سنن الوضوء .
فصل  :واالستنجاء واجب من البول والغائط .
فصل  :والذي ينقض الوضوء ستة أشياء .
فصل  :والذي يوجب الغسل ستة أشياء .
فصل  :وفرائض الغسل ثالثة أشياء .
فصل  :سنن الغسل .
فصل  :واالغتساالت املسنونة سبعة عشر غسال .
فصل  :واملسح على اخلفني جائز بثالثة شرائط .
فصل  :وشرائط التيمم مخسة أشياء .
فصل  :املسح على اجلبرية .
فصل  :وكل مائع خرج من السبيلني جنس إال املين .
فصل  :وخيرج من الفرج ثالثة دماء دم احليض والنفاس واالستحاضة .
فصل  :وحيرم باحليض والنفاس مثانية أشياء .
فصل  :وحيرم على اجلنب مخسة أشياء .
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فصل  :وحيرم على احملدث ثالثة أشياء .
واهلل أسأل العون والتوفيق ،وهو حسيب ونعم الوكيل.
وكتبه
أمحد عبد املنعم حممد موسى
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أوالً:المقدمة 
وتشتملعلىثالثةمباحث 
المبحثاألول:نبذةعنالمتنوأهميتهالعلمية :
هذا الكتاب  -كتاب منت أيب شجاع  -كتاب خمتصر يف فقه اإلمام حممد بن إدريس الشافعي رمحه
اهلل تعاىل ،وهو كتاب جليل من أمتع وأحسن خمتصرات الشافعية وأمجعها وأنفعها ،اشتمل مع صغر
حجمه على أكثر أبواب الفقه ومعظم أحكامه ومسائله ،مع سهولة العبارة وحسن الرتكيب ،مل
تسمح مبثله القرائح  ،ألن خمتصره رمحه اهلل تعاىل أتى فيه بالعجب العجاب ،وبكل ما يستعذب
ويطاب .وأودعه املعاين الغزيرة باأللفاظ الوجيزة ،وقرب املقاصد البعيدة باألقوال السديدة ،فهو
يساجل املطوالت على صغر حجمه ،ويباهي املختصرات لغزارة علمه ،قال اخلطيب الشربيين( )1رمحه
اهلل تعاىل  " :إن خمتصر اإلمام العامل العالمة احلرب البحر الفهامة شهاب الدنيا والدين أمحد بن
احلسني بن أمحد األصفهاين الشهري بأيب شجاع املسمى بغاية االختصار ملا كان من أبدع خمتصر يف
الفقه صنف وأمجع موضوع له فيه على مقدار حجمه ألف "(.)2
وتسهل احلفظ واالستحضار ،قال أبو
وامتاز بتقسيمات املسائل اليت تعني على الفهم واإلدراكّ ،

الفتح القشريي ابن دقيق العيد( )3رمحه اهلل تعاىل يف مقدمة شرحه  " :فإين مشري على من ال تساعده
( )1هو حممد بن أمحد الشربيىن مشس الدين املعروف باخلطيب الشربيين ،فقيه شافعى مفسر من أهل القاهرة له تصانيف كثرية :
منها "مغىن احملتاج ىف شرح منهاج الطالبني"  ،و"االقناع ىف حل ألفاظ أىب شجاع" و"السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض
معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري" وغريها  ،تويف رمحه اهلل عام  900ه انظر ترمجته يف "شذرات الذهب" (" ،)327/2هدية
العارفني" (" ، )230/2الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة" (. )03/3
( )2انظر " :اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع" (. )7 /1
( )3ابن دقيق العيد هو :تقي الدين حممد بن علي بن وهب القشريي املشهور ب (دقيق العيد) فقيه شافعي حمقق ،ولد سنة ،923
وتلقى املذهب املالكي على أبيه ،مث تلقى املذهب الشافعي على العز بن عبد السالم ،وبرع فيه وأتقنه ،له مصنفات وشروح يف
فقه األصول ،وله يف احلديث كتاب (اإلمام) وقد اختصره يف كتاب مساه اإلملام ،تويف رمحه اهلل سنة 002ه .
انظر :طبقات الشافعية الكربى  ،200/9رقم الرتمجة ( )1329ط أوىل البايب احلليب وشركاه ،حتقيق حممود حممد الكناحي وعبد
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ط إىل حضيض العوام ،وأن يقنع بكتاب
الكل فينح ّ
األيام على الرتقي إىل رتبة اإلمام ،أن ال يرتك ّ

خمتصر يشتمل على أصول األحكام ،وقد صنف العلماء رضي اهلل عنهم مطوالت وخمتصرات على

مراتب األفهام .فأقل املختصرات حجما يف املباين وأكثرها مجعا للمعاين؛ كتاب التقريب الذي
صنفه الفقيه أبو الطيب األصبهاين (أبو شجاع)."..
وقال اخلطيب الشربيين( )1رمحه اهلل تعاىل :
ِ
صود فَنَ ُقول إِن اهلل تَ َع َاىل قد علم من
" فَنَ ْذ ُكر طرفا من حمَاسن َه َذا الْكتاب قبل الش ُُّروع ِيف الْ َم ْق ُ
ُم َؤلفه خلوص نِيَّته ِيف تصنيفه فَعم النَّ ْفع بِِه فَقل من متعلم إَِّال ويقرؤه أَوال إِ َّما ِِحب ْفظ َوإِ َّما مبطالعة َوقد
علماء العاملني القاصدين بعلمهم
علماء فَِفي ذَلِك َ
داللَة على أَنه َكا َن من الْ َ
اعتىن بشرحه كثري من الْ َ
َوجه اهلل تَ َع َاىل "(.)2

وقد لقي هذا املختصر من العلماء وطالب العلم قبوال عظيما واهتماما كبريا وعناية فائقة ،وأقبلوا
عليه درسا وتعليما وفهما وحفظا وإيضاحا وشرحا وتعليقا وتقريرا ونظما ،فله أكثر من ثالثني شرحا،
من أشهرها:
 شرح حممد بن القاسم الغزي رمحه اهلل تعاىل املسمى ( :فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظالتقريب) ،وعليه أكثر من عشرين حاشية ،أشهرها حاشية الباجوري ،وحممد جاوي.
 وشرح أيب بكر احلصين رمحه اهلل تعاىل املسمى ( :كفاية األخيار يف حل غاية االختصار) وهومفيد.

الفتاح حممد احللو ،وطبقات األصوليني .102/2
( )1تقدمت ترمجته رمحه اهلل .
( )2انظر " :اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع" (.)19 /1
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 وشرح اخلطيب حممد الشربيين رمحه اهلل تعاىل املسمى ( :اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع) ،وعليهأكثر من مخس عشرة حاشية ،أشهرها حاشية البجريمي.
 وشرح ابن دقيق العيد رمحه اهلل تعاىل املسمى ( :حتفة اللبيب يف شرح كتاب التقريب) ،وهو وجيزويعتين بالدليل.
 -ووضع أدلته الدكتور مصطفى ِديب البُغا رمحه اهلل تعاىل ومساه ( :التذهيب يف أدلة منت الغاية

والتقريب ).

ونظمه ستة من العلماء ،أشهرهم الشرف العِمريطي حيىي بن موسى األزهري رمحه اهلل تعاىل،
ومساه ( :هناية التدريب يف نظم غاية التقريب ) وقال يف مطلعه :
ِِ ِ ِ
اصطََفى  ...لِْلعِْل ِم َخْي َر َخ ْل ِق ِه َو َشَّرفَا
احلَ ْم ُد للَّه الَّذي قَد ْ
ض ِل األَنَ ِام
ض ُل َّ
الصالَةِ َو َّ
َّيب أَفْ َ
َو أَفْ َ
السالَِم َ ...علَى النِ ِّ
ِِ
ص ْحبِ ِه
ُحمَ َّمد َو آله َو َ

ِ
ني ُكلِّ ِه ْم َو ِح ْزبِِه
َ ...و التَّابِع َ

َو بَ ْع َد َذا فَالعِْل ُم َخْي ُر َرافِ ِع  ...الَ ِسيَّ َما فِ ْقهُ ا ِإل َم ِام الشَّافِعِي
صطََفى َوَملْ َِجن ْد  ...لَهُ نَ ِظ ًريا ِم ْن قَُريْش ُْجمتَ ِه ْد
فَ ُه َو ابْ ُن َع ِّم املُ ْ
ُمطَابًِقا لِْل َوا ِرِد اتِّ َفاقَا
...
ُمطَبِّ ًقا بِعِْل ِم ِه الطِّبَاقَا
ص ِرهِ لِْل ِملَّ ْه
ُجمَد ً
ِّدا ِيف َع ْ

...

َص َحابُهُ األ َِجلَّ ْه
َو بَ ْع َدهُ أ ْ

أ َْع ِظ ْم هبِِ ْم أَئِ َمةً َو َح ْسبُ ُه ْم  ...إِ َم ُام ُه ْم َو َخْي ُر ُكْتب ُكْتبُ ُه ْم
ِ
صًرا ِيف َغايَِة ا ِإلبْ َد ِاع
صن َ
َّف ال َقاضي أَبُو ُش َج ِاع  ...خمُْتَ َ
َو َ
ِ
صار يُسمى َغايَةَ التَّ ْق ِر ِ
ِ ِ
ِ
يب
َو َغايَة التَ ْق ِريب َو التَّ ْدريب  ...فَ َ َ ْ َ
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مع َكثْ رةِ التَّ ْق ِسي ِم ِيف ِ
اب  ...و حص ِرهِ ِخص َال ُك ِّل ب ِ
الكتَ ِ
اب
َ
َ
َ َ
َْ َ
نَظَ ْمتُهُ ُم ْستَ ْوفِيًا لِعِْل ِم ِه

ُ ...م َس ِّهالً حلِِْف ِظ ِه َو فَ ْه ِم ِه(.)1

فمنت أيب شجاع  -غاية التقريب  -هو املنت املعتمد عند الشافعية ( تدريسا ) للمبتدأين لكن يف
الفتوى فالعمدة عند املتأخرين على النهاية والتحفة مث على حواشيهما .

( )1انتهى من " هناية التدريب " (ص.)1 :
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المبحثالثاني:سبباختياريللموضوع :
يرجع سبب اختياري هلذا املوضوع لعدة أسباب ،أمهها :
 -1ملا كان علم الفقه من أجل العلوم و أشرفها وأفضلها ،كان الباعث الختيار هذا املوضوع هو
حيب وشغفي مبادة الفقه .
 -2قد ذاع صيت هذا املنت يف اآلفاق وأوصى به القدامى واملتأخرون ومع ذلك فلم أجد من اهتم
هبذا الكتاب فدرسه دراسة حتقيقية أكادميية خاصة وأن الكتاب هو أول ما يوصى به الطالب الدارس
ملذهب اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه .
 - 3وكنت سابقا وأنا أدرس هذا املنت مع شرحه سواء كفاية األخيار أو شرح ابن القاسم الغزي
أجد كثريا من املسائل اليت خالف فيها القاضي أبو شجاع املعتمد يف املذهب وكنت أَتىن من يتتبع
هذه املسائل ويعلق عليها مبا يفيد املدرس والطالب وسأتتبع تلك املسائل إن شاء اهلل تعاىل عند
الوقوف عليها وأنقل – إن شاء اهلل تعاىل  -من كتب الشافعية املعتمدة ما اتفق عليه األصحاب
وخالفه املصنف وجانبه فيه الصواب.
وأخرياً  :إخراج كتاب من كتب تراثنا اإلسالمي الضخم لعلي بذلك أكون ممن قد قمت ببعض
الواجب خدمة للعلم وابتغاءً لوجه اهلل تعاىل .
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ثانيا:القسمالدراسي 
ويشتمل على فصلني :
الفصل األول :التعريف باملؤلف والعصر الذي عاش فيه وفيه مبحثان :
املبحث األول التعريف باملؤلف  :امسه ونسبه ولقبه وكنيته ووالدته ،ونشأته وأخالقه وأقرانه وثناء
العلماء عليه.
ترجـمةالقاضيأبيشجـاع( :)2
هو أمحد بن احلسني بن أمحد األصفهاين الشافعي ،أبو شجاع ويقال له أبو الطيب.
وتوىل الوزارة سنة .770
عامل عابد صاحل ،ولد سنة  737وقيل  733بالبصرةّ ،
ودرس املذهب الشافعي بالبصرة أكثر من أربعني سنة.
ّ
مث أقام باملدينة خيدم املسجد النبوي يشعل مصابيحه ويفرش حصره.
إىل أن مات رمحه اهلل تعاىل سنة  ،393ودفن بالقرب من احلجرة الشريفة شرقها من جهة بقيع.
خيتل له عضو من أعضائه ،وملا سئل عن ذلك قال:
وكان ّ
معمرا عاش مئة وستني سنة ومل ّ
حفظتها يف الصغر عن معاصي اهلل ،فحفظها اهلل يف الكرب .رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة.
روى عنه أبو طاهر السلفي .وله من الكتب :هذا املختصر ،وشرح على اإلقناع للماوردي.

( )1انظر يف ترمجته " :طبقات الشافعية الكربى" (ج/9ص" ، )13معجم البلدان" (ج/7ص" )07سري أعالم النبالء"
(ج/19ص" ، )20وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان" (ج/3ص" )137الكامل يف التاريخ" (ج/2ص" ، )303الوايف بالوفيات"
(ج/3ص )3وترمجته مقتضبة يف كل كتب الرتاجم رمحه اهلل .
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السلَفي  " :القاضي أبو شجاع هذا من أفراد الدهر درس بالبصرة أزيد من أربعني سنة
قال أبو طاهر ِّ
مذهب الشافعي ذكر يل هذا سنة مخسمائة وعاش بعد ذلك مدة ال أحتققها وسألته عن مولده فقال
()1

سنة أربع وثالثني وأربعمائة بالبصرة قال ووالدي مولده بعبادان وجدي األعلى أصبهاين "
قال اإلمام السبكي رمحه اهلل (: )13 /9

" أمحد بن احلسن بن أمحد األصبهاين القاضي أبو شجاع صاحب الغاية يف االختصار ووقفت له
على شرح اإلقناع الذي ألفه القاضي املاوردي  .قال ياقوت يف البلدان يف الكالم على عبادان ما
نصه وإليها ينسب القاضي أبو شجاع أمحد بن احلسن بن أمحد الشافعي العباداين .
روى عنه السلفي وقال هو من أوالد الدهر درس بالبصرة أزيد من أربعني سنة يف مذهب الشافعي
قال ذكر يل ذلك يف سنة مخسمائة وعاش بعد ذلك ما ال أحتققه وسألته عن مولده فقال سنة أربع
()2

وثالثني وأربعمائة بالبصرة وأن والده مولده أصبهان "

" قال الديري رمحه اهلل تعاىل  :عاش القاضي أبو شجاع مائة وستني سنة ومل خيتل عضو من أعضائه
فقيل له يف ذلك ؟ فقال  :ما عصيت اهلل بعضو منها ،فلما حفظتها يف الصغر عن معاصي اهلل
حفظها اهلل يف الكرب  .ويف كالم البوالقي ما خيالف ذلك فراجعه  .وولد سنة ثالث وثالثني وأربعمائة
وتوىل الوزارة سنة سبع وأربعني  ،فنشر العدل والدين  ،وال خيرج من بيته حىت يصلي ويقرأ من القرآن
ما أمكنه  ،وال يأخذه يف احلق لومة الئم ،وكان له عشرة أنفار يفرقون على الناس الصدقات أي
الزكوات  ،ويتحفوهنم أي يعطوهنم اهلبات يصرف على يد الواحد منهم مائة وعشرين ألف دينار ،
فعم إنعامه الصاحلني واألخيار  ،مث زهد الدنيا وأقام باملدينة املنورة يقم املسجد الشريف ويفرش

السلَفي أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم ِسلَ َفه
( )1انتهى من "معجم السفر" (ص )23 -27 :أليب طاهر ِّ
األصبهاين (املتوىف309 :ه ) طبعة املكتبة التجارية  -مكة املكرمة احملقق :عبد اهلل عمر البارودي .
( )2انتهى من "طبقات الشافعية الكربى" للسبكي (. )13 /9
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احلصر ويشعل املصابيح إىل أن مات أحد خدمة احلجرة الشريفة فأخذ وظيفته إىل أن مات ودفن
مبسجده الذي بناه عند باب جربيل أي الذي كان ينزل منه جربيل على النيب صلى اهلل عليه وسلم
ورأسه بالقرب من احلجرة الشريفة صلى اهلل على صاحبها من اجلهة الشرقية وهي جهة البقيع القريب
. )1( ".

( )1انتهى من "حتفة احلبيب على شرح اخلطيب" (.)19 /1
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المبحثالثاني:الحالةالسياسيةواالجتماعيةواالقتصاديةوالعلميةللقرنالسادسالهجري
الذيعاشفيهالمصنفومدخلفيالتعريفبأحوالالقرنالسادسالهجري .
لقد ازدهرت احلياة بشكل عام يف العصر العباسي وسنعرض بإذن اهلل بإجياز أهم أحوال القرن
السادس  ،من عام  301إىل  900ه  .وذلك حىت يتسىن لنا الوقوف على واقع احلياة السياسية
واالجتماعية واالقتصادية خالل القرن السادس اهلجري ،يف تلك الفرتة والظروف اليت أحاطت بعلماء
ذلك القرن وأثرها على إنتاجهم.
أو الً:عرضموجزللحالةالسياسيةفيالقرنالسادسالهجري :
إن املتأمل حلال الدولة العباسية جيد أهنا بدأت بالتجزؤ منذ السنوات األوىل لقيامها .حيث استقلت
الدولة األموية الثانية باألندلس يف عام 132ه وقامت دولة األدارسة يف املغرب عام 102ه  ،ويف
تونس قامت دولة األغالبة عام 127ه  ،والطولونية يف مصر عام 237ه  ،أعقبتها الدولة الفاطمية
عام 290ه  ،تلتهما الدولة األيوبية 390ه  ،ويف بالد فارس قامت الدولة الصفارية عام 291ه ،
والدولة السامانية يف بالد ما وراء هنر جيحون وأمتدت حىت مشلت معظم البالد الفارسية والرتكستانية
عام 207ه  ،والدولة احلمدانية يف حلب واملوصل(.)1
من هذا يتضح مدى االنقسام والتجزؤ الذي أصاب الدولة العباسية ،والذي حلق هبا بعد حوايل ست
سنوات من قيامها عام 132ه  .ومنذ بدء النصف الثاين للقرن اخلامس اهلجري أصبح العامل
اإلسالمي وكأنه صرح تقوض بناؤه وأصبح آيالً للسقوط .ففي املشرق اإلسالمي يوجد صراع عنيف
بني اخلالفة العباسية – سنية املذهب – واخلالفة الفاطمية – شيعية املذهب  -وأصبحت كل خالفة

( )1انظر " :تاريخ الفكر العريب إىل أيام ابن خلدون" طبعة املكتب التجاري ،بريوت( ،ص  )192-199لعمر فروخ،
(1322ه 1992/م) .
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تعاين من الضعف حىت عجزت عن محاية حدودها اخلارجية واليت كانت عرضة لغارات الدولة
البيزنطية .
ونتيجة لسقوط اخلالفة األموية باألندلس ،وتفكك األندلس إىل دويالت متنازعة عرفت باسم
الطوائف أو الفرق أنتهزت أسبانيا ذلك احلال وقامت بغارات على تلك الدويالت بقصد طردها من
األندلس(. )1
ويف ظل تلك األوضاع واالضطرابات وخاصة يف العراق مقر اخلالفة العباسية ،إستعان اخلليفة العباسي
القائم الذي حكم ما بني عام 722ه 790 -ه مبؤسس دولة السالجقة طغرلبك – وهو من أصل
تركي سين املذهب – لنصرته فدخل بغداد عام 770ه  ،وقضى على الدولة البويهية – الشيعية
املذهب – واليت حكمت خالل الفرتة 337ه – 770ه .
ويف خالل عهد سالطني السالجقة حاول الفاطميون اإلستيالء على العراق حيث سار البساسريي
إىل بغداد ،مث خطب جبامع املنصور للخليفة الفاطمي املستنصر عام 720ه 720 -ه  ،مستغالً
انشغال السالجقة مع بين بوية ،إال أن السالجقة كانوا له باملرصاد وأعادوا بغداد إىل ما كانت عليه،
وانتزعوا أيضاً بالد الشام من الفاطميني(.)2
كما َتكنت الدماء الفتية املليئة بفتوة البداوة وعنفواهنا من دحر البيزنطيني وإخراجهم من آسيا
الصغرى بعد معركة مالذكرد عام 793ه .
أما املغرب اإلسالمي فقد جاءته من صحراء موريتانيا قبائل من الرببر امللثمني املرابطني ،الذين وحدوا
املغرب وعربوا إىل األندلس وطردوا األسبان بعد موقعة الزالقة عام 709ه  ،فأنقذوا دولة اإلسالم
وأخروا سقوط األندلس أربعة قرون أخرى بإذن اهلل تعاىل.
( )1انظر " :يف التاريخ العباسي واألندلسي" طبعة دار النهضة العربية ،بريوت( ،ص )109ألمحد خمتار العبادي (1902م).
( )2انظر " :النظم اإلسالمية" طبعة دار العلم للماليني ،بريوت ( ،ص )203لصبحي صاحل (1902م).
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ولكي يضمن اخلليفة العباسي دوام الصلة مع البيت السلجوقي تزوج القائم العباسي من خدجية
أرسالن خاتون بنت أخ السلطان طغرلبك ،كما تزوج اخلليفة العباسي املستظهر من إبنة السلطان
ملكشاه عام 307ه  ،وتزوج اخلليفة العباسي املقتفي من فاطمة بنت حممد ملكشاه وأخت السلطان
حممود ،وذلك ألن املصاهرة من أحكم الروابط األسرية ،إضافة إىل الرباط املذهيب السين للخالفة
العباسية والسلجوقية ،األمر الذي جعل السالجقة يعاملون اخللفاء العباسيني بإجالل وإحرتام نابع
من عاطفة دينية صادقة ،إذ كانوا يدينون باملذهب السين – مذهب اخلالفة العباسية – وهذا ما
جعلهم ميدوا نفوذهم الروحي على األقطار اليت فتحوها ،ودافعوا عن املذهب السين حبماس شديد،
ومن شدة تقديرهم للخالفة العباسية أطلق السالجقة على أنفسهم يف أقدم وثيقة معروفة عنهم أسم
موىل أمري املؤمنني(. )1
ومن املفارقات العجيبة فصل السالجقة اإلحرتام والتقدير الروحي -الديين – عن التقدير السياسي،
فرغم الروابط املذهبية واألسرية إال أن سالطني السالجقة تعدوا على سلطة اخللفاء العباسيني .ومن
ذلك محل السلطان ملكشاه اخلليفة املقتدي على اخلروج من بغداد إىل البصرة بسبب تدخل اخلليفة
يف شئون احلكم ،كما أخذوا من اخلليفة املسرتشد بردة الرسول صلى اهلل عليه وسلم واليت كان اخللفاء
يلبسوهنا عند تويل أحدهم اخلالفة ،أو حضور احلفالت الدينية ،وأيضاً أطلق السلطان ملكشاه على

نفسه لقب أمري املؤمنني ،ذلك اللقب الذي مل يطلق إال على اخللفاء أنفسهم(.)2

ومن هذا يتضح أن السالجقة مل يسمحوا للخلفاء العباسيني أن يتعدى نفوذهم السيادة الروحية إىل
السلطة السياسية .فمنذ دخول طغرليك بغداد فوضت إليه إدارة املدينة وجرد اخلليفة القائم من
السلطة املدنية ،وظل هذا الوضع يضايق اخللفاء العباسيني ،ألن لقب خليفة أصبح أمساً لغري مسمى،
مع أن أي أمري يصل إىل احلكم كان يطلب من اخلليفة العباسي يف رسالة يرسلها له أن يعطيه
( )1انظر " :النظم اإلسالمية" طبعة دار النهضة املصرية ،القاهرة( ،ص )29حلسن إبراهيم حسن  ،وعلي إبراهيم حسن (1900م).
( )2انظر " :دراسات يف تاريخ الدولة العباسية" طبعة دار النهضة املصرية ،القاهرة ( ،ص )122حلسن الباشا.

11

كتاب الطهارة من منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاع دراسة وحتقيق

تفويضاً باحلكم على إعتبار أنه خليفة للرسول صلى اهلل عليه وسلم ومصدر قوة املسلمني ،وليكتسب
حكم األمري صفة شرعية يف نظر شعبه .ومن ذلك إعرتاف يوسف بن تاشفني زعيم دولة املرابطني
خبالفة املقتفي العباسي ،وطلب إليه أن يعطيه تفويضاً شرعياً يثبته يف بالده ،فأرسل إليه اخلليفة
التفويض ،وأقر باللقب الذي تلقب به وهو أمري املسلمني(. )1

وظهرت نزعة اخلالفة العباسية إىل استعادة السلطة السياسية بوضوح خالل عهد اخلليفة املسرتشد،
الذي استفاد من اخلالفات اليت وقعت بني سالجقة العراق بعد وفاة السلطان حممد السلجوقي عام
312ه  ،واستطاع أن يرغم السلطان مسعود السلجوقي على أن يتخلى عن بغداد وما جاورها
وبعد مقتل املسرتشد حاول إبنه الراشد عزل السلطان مسعود ،الذي دخل بغداد عام 330ه وخلع
الراشد ،الذي رحل إىل املوصل ،وعندما توىل اخلليفة العباسي املقتفي استغل الصراع بني السالجقة،
وَتكن من مد نفوذه على العراق عام 332ه (. )2
وعندما توىل اخلليفة العباسي الناصر لدين اهلل ( 303ه – 922ه ) أجهز على آخر سالطني
السالجقة طغرل الثاين عند الري عام 390ه وأنتهى حكمهم ،وأتاح للخالقة العباسية استعادة شيئاً
من عزهتا ومكانتها عند الناس ،وأصبحوا يلقبون اخلليفة بلقب أمري املؤمنني ،وأستطاع اخللفاء فرض
ضريبة على السالطني الذين يدينون هلم بالوالء مسوها مال املبايعة ،وظل احلال كذلك إىل أن سقطت
بغداد بيد املغول عام 939ه (. )3
يف تلك الفرتة – منتصف القرن السادس اهلجري – ظهرت دولة األتابكة واليت حكمت مشال العراق
والشام ،واليت قاومت الغز الصلييب ،وكان هلا قادة من بين أيوب استغلوا ضعف الدولة الفاطمية،
وَتكن أسد الدين شريكوه األيويب أحد قادة نور الدين حممود زنكي (ت399ه ) من التغلب على
( )1انظر " :النظم اإلسالمية" طبعة دار النهضة املصرية ،القاهرة ( ،ص )90حلسن إبراهيم حسن :مرجع سابق.
( )2انظر " :دراسات يف تاريخ الدولة العباسية" طبعة دار النهضة املصرية ،القاهرة ( ،ص )130حلسن الباشا.
( )3انظر " :النظم اإلسالمية" طبعة دار العلم للماليني ،بريوت ( ،ص )203لصبحي صاحل (1902م).
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شاوز وزير العاضد (333ه – 390ه ) الفاطمي ،وتوىل الوزارة مكانه ،وبعد وفاته بشهرين خلفه أبن
أخيه صالح الدين األيويب مؤسسة الدولة األيوبية(. )1
ويف عام 322ه دخل سيف اإلسالم األيويب رمحه اهلل تعاىل  -أخو صالح الدين  -إىل مكة املكرمة
ومنع من األذان يف احلرم املكي الشريف ب " حي على خري العمل "( ، )2والذي فرضته الدولة
الفاطمية – الشيعية املذهب – أثناء حكمها على مكة املكرمة .
وَتكن صالح الدين رمحه اهلل تعاىل من اإلنتصار على الصليبيني عام 323ه يف موقعة حطني
واستعادة القدس.
وكانخلفاءالدولةالعباسيةخاللالقرنالسادسالهجري( :)5
 – 1املستظهر باهلل  :أبو العباس أمحد (720ه – 312ه )  .يف أيامه تفاقم حال الباطنية واستولوا
على املعاقل واحلصون خبراسان ،ومل يكن للوزارة يف أيامه كبري أهبة ،وهو اخلليفة ال  22لبين العباس .
 – 2املسرتشد باهلل ،أبو منصور الفضل بن املستظهر312( :ه 329 -ه ) جرت بينه وبني السلطان
مسعود وحشه ،وتفاقم األمر وأفضى احلال إىل احلرب بينهما ،حيث توجه املسرتشد جبنده ،وقاتل
مسعود الذي كانت الغلبة له على املسرتشد ،إال أن السلطان سنجر أمر باإلحسان إىل اخلليفة
وإعادته إىل بغداد مكرماً .فأمتثل مسعود إال أن مجاعة من الباطنية هجموا على املسرتشد وقتلوه .

( )1انظر " :تاريخ الفكر العريب إىل أيام ابن خلدون" طبعة املكتب التجاري ،بريوت( ،ص  )192-199لعمر فروخ،
(1322ه 1992/م).
( )2انظر " :النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة" طبعة املؤسسة املصرية العامة ،القاهرة  )103/9( ،أبو احملاسن يوسف
األتابكي .
( )3انظر " :الفخري يف اآلداب السلطانية" طبعة دار صادر( ،ص )321-300حملمد بن علي بن طباطبا،
(1329ه 1999/م).
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 – 3الراشد باهلل ،أبو جعفر منصور بن املسرتشد330( :ه ) وكانت مدة حكمه قصرية ،فقد أراد
اإلنتقام لوالده فجهز اجليش حملاربة مسعود ،إال أن مسعود توجه له يف مخسة آالف فارس ،فخرج
الراشد من بغداد واجته للموصل ،ودخل مسعود بغداد واستبد بتدبري األمور فيها.
 – 7املقتفي ألمر اهلل  ،أبو عبد اهلل حممد بن املستظهر – عم الراشد (330ه 333-ه ) ،أجلسه
مسعود وبايع له ،وجرت يف أيامه فنت وحروب مع سالطني العجم .كان النصر فيها حليفه
 – 3املستنجد باهلل ،أبو املظفر يوسف بن املقتفي333( :ه 399 -ه ) حل املقاطعات وأعادها إىل
اخلراج .ويف أيامه ابتدأ فتح مصر ،وضعفت الدولة الفاطمية ،مات خمنوقاً يف احلمام بواسطة أكابر
دولته .
 – 9املستضيء بأمر اهلل  .أبو حممد احلسن بن املستنجد399( :ه – 303ه ) يف أيامه وردت
البشائر إىل بغداد بفتح مصر وأنقراض الدولة الفاطمية .
 – 0الناصر لدين اهلل ،أبو العباس أمحد بن املستضئ303( :ه 922 -ه ) من أطول اخللفاء بقاءً
يف احلكم ،فقد أمتد حكمه  70سنة ،صفا له امللك وكان يباشر أحوال الرعية بنفسه ،وكثر
جواسيسه ،وعاد النفوذ للدولة أثناء حكمه حيث أنضمت مصر والقدس والشام واحلجاز ،وأنقرضت
الربط
دولة السالجقة بالكلية ،واإلنتصار على الصليبيني يف حطني ،بين من دور الضيافة واملساجد و ُ
ما جتاز حد الكثرة.
ويالحظ أن مجيع من سبق ذكرهم من اخللفاء أضاف لقبه إىل لفظ اجلاللة اهلل ،وكانت هذه عادة
اخللفاء العباسيني منذ والية املعتصم حيث أضاف لقبه إىل لفظ اجلاللة فأصبح يلقب ب " املعتصم
باهلل (220-212ه ) (.)1

( )1انظر " :صبح األعشى" طبعة املؤسسة املصرية العامة( ،ص )713دراسة وحتقيق أبو العباس أمحد القلقشندي.
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تلك هي احلالة السياسية للعامل اإلسالمي خالل القرن السادس اهلجري .سادها الصراع والنزاع بني
الدويالت وبني اخللفاء داخل الدولة الواحدة ،إضافة إىل ضعف دولة اخلالفة العباسية إىل الربع الثاين
من القرن السادس اهلجري ،مث شاء اهلل تعاىل هلا أن تعود هلا قوهتا ومكانتها خالل بقية القرن ،إىل أن
سقطت عاصمتها على يد املغول عام 939ه  ،باإلضافة إىل تعرض العامل يف ذلك القرن للغزو
الصلييب والذي بدأ عام 792ه واستمر حىت عام 992ه .
ثانياً:الحياةاإلجتماعية :
مالت طبقات اجملتمع يف مطلع اخلالفة العباسية لصاحل الفرس – وذلك بسبب اعتماد اخللفاء عليهم
يف البدء – حيث توازت طبقات العرب والفرس يف السلم اإلجتماعي ،وال يعين هذا أنه مل توجد
أجناس أخرى ،فقد وجد اجلنس الرتكي وشكل طبقة ثالثة من طبقات اجملتمع ،وصلت إىل احلكم
بدخول األتراك السالجقة إىل بغداد ،وكان أول تواجد هلم يف اجليش – وهم من األتراك الذين قدموا
من الرتكستان – مث إىل بالط احلكم حىت سيطر األتراك على مصائر اخلالفة ،وقد ساعد على صهر
األجناس داخل اجملتمع التطور االقتصادي خاصة يف العراق ،حيث وجد جمتمعاً مدنياً جديداً يقوم
على معيار املال وسلطة احلكم للتميز بني أفراده ،وبذلك ظهر يف اجملتمع الطبقات التالية(: )1

 – 1طبقة اخلاصة  :تشمل أفراد البيت احلاكم ،وكبار القواد ،ورجال الدولة ،وكبار التجار ،والقضاة،
واإلقطاعيون ،واملوسرون ،وكل من يتبع أفراد هذه الطبقة من جند وخدم وعبيد وخصيان وشعراء .
 – 2طبقة العامة  :وتشمل بقية أفراد اجملتمع وطبقاته من صغار التجار ،والصناع ،واملزارعون،
والباعة ،وأصحاب الفن والغناء .

( )1انظر " :اإلسالم يف حضارته ونظمه" طبعة دار الفكر( ،ص )272ألنور الرفاعي1903( ،م1303/ه ).
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ونتيجة هلذا الفساد االجتماعي والتمايز الطبقي ظهرت فئة – طبقة – ثالثة ثائرة من الفقراء مست
نفسها بالعيارين أو الشطار .واليت كانت هتدد أمن طبقات اجملتمع خاصة األغنياء ،وجند صدى هذه
الفئة يف التاريخ العباسي .
 ومن الطبقات األخرى اليت وجدت يف اجملتمع :طبقة أهل الذمة  -وهم من النصارى واليهود  -وقد َتتعت هذه الطبقة بتسامح الدين اإلسالمي
ويقيمون شعائرهم يف أطمئنان ،وكان يطلق على رئيس اليهود ببغداد رأس اجلالوت .
وقد َتثل يف اجلند جنس يطلب عليه املغاربة ،ويقصد هبم املصريون واألكراد والفراعنة ،وترى بني
اجلند  :العريب ،والكردي ،واخلراساين ،والرتكي أو السلجوقي – وهم أغلبية – والديلمي ،والرومي،
واألرمين ،والعراقي(. )1
ومن املظاهر البارزة يف العصر العباسي وجود طبقة الرقيق وطبقة اجلواري ،ولكن بصورة مغايرة ،فقد
كانوا ينالون قسطاً وافر من التثقيف بالعلوم والفنون ومن الثروة ،واجلاه والنعيم ،ذلك أن أمهات كثري
من اخللفاء كن جواري ،وكثرياً ما حظيت أم الولد  -اجلارية اليت ولدت ملالكها صيب – مبكانة عند
زوجها أكرب من زوجته احلرة .وقد أصبغت هذه الطبقة على البيئة العباسية ألواناً من النشاط الفين

كالغناء واملوسيقى ولوناً من الرتف االجتماعي(. )2

ويف مصر تألف اجملتمع خالل عهد الفاطميني من السنيني – وكانوا أغلبية ساحقة من املصريني –
ومن الشيعة وخاصة املغاربة ،والطبقة الثالثة طبقة أهل الذمة ،والطبقة الرابعة من األتراك ،والطبقة
اخلامسة من السودانيني .

( )1انظر " :النظم اإلسالمية" طبعة دار النهضة املصرية ،القاهرة ( ،ص )920حلسن إبراهيم حسن (1922م).
( )2انظر " :تاريخ الفكر العريب إىل أيام ابن خلدون" طبعة املكتب التجاري ،بريوت( ،ص )101لعمر فروخ،
(1322ه 1992/م).
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وعندما قامت الدولة األيوبية كثر املماليك ،فقد أثر عن السلطان جنم الدين أيوب أن عدد الرقيق يف
عهده بلغ أثين عشر ألفاً ،كانوا بعد ذلك نواة دولة املماليك البحرية .
ويف املغرب تألف اجملتمع من عنصرين أساسيني مها  :الرببر والعرب ،وذلك يف عهد املرابطني (-772
371ه ) ،ويف عهد املوحدين (990-327ه ) كان يتألف من أجناس خمتلفة منها القبائل العربية،
والرببر ،واألكراد اجلراكسة ،والذين بعث هبم صالح الدين األيويب لقتال يعقوب املنصور املوحدي .
ويف األندلس تألف اجملتمع من عدة طبقات متفاوتة احلقوق واإلعتبارات ومن تلك األجناس :
العرب ،والرببر ،والرقيق ،وجمموعات من املسيحيني واليهود( ، )1وقد اتبع تطور اجملتمع يف األندلس
منهجاً خمتلفاً بعض االختالف عن اجملتمع يف املشرق .حيث برزت أول األمر طبقة احلكام ،مث طبقة
املولدين من األسبان املسلمني ،وطبقة املستعربني – وهم من مل يسلموا من األسبان – وقد كانت
هلم حكومتهم وإدارهتم وممثل لدى دار اخلالفة(. )2
وقد غلب على اجملتمع األندلسي االهنماك يف الرتف وحياة الدعة واالستهتار ،ومن أبرز ظواهر عصر
الطوائف باألندلس أن يكون معظم امللوك واحلكام من أكابر األدباء والشعراء والعلماء وأن تكون
قصورهم منتديات زاهرة(. )3
ولقد نشطت احلركة الفكرية وأزدهرت الثقافة يف اجملتمعات املستقلة عن اخلالفة العباسية ،وذخر بالط
تلك الدول املستقلة بالعلماء والشعراء وغريهم يف كل من البالط الغزنوي يف الشرق ،والفاطمي
واأليويب يف مصر ،واألموي يف األندلس ،واملرابطني واملوحدين يف املغرب .رغم ما انتاب العامل
اإلسالمي واخلالفة العباسية من تفكك وضعف سياسي .
( )1انظر " :النظم اإلسالمية" طبعة دار النهضة املصرية ،القاهرة ( ،ص )922،929حلسن إبراهيم حسن (1922م).
( )2انظر " :اإلسالم يف حضارته ونظمه" طبعة دار الفكر( ،ص )279ألنور الرفاعي1903( ،م1303/ه ).
( )3انظر " :تراجم إسالمية" طبعة مكتبة اخلاجني ،القاهرة( ،ص )229حممد عبد اهلل عنان1390( ،ه 1900/م).
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تلك هي احلالة االجتماعية للعامل اإلسالمي خالل القرن السادس اهلجري والطبقات اليت تألف منها
كل جمتمع ،واملظاهر اليت اتسم هبا اجملتمع يف العامل اإلسالمي .
ثالثاً:الحياةاالقتصادية :
لقد ازدهرت احلياة اإلقتصادية يف العصر العباسي ،واتسمت بالتأنق والتفنن يف املطعم ،وامللبس،
واملسكن وجادت الصناعات الضرورية والكمالية ،وتعاظمت النزوات وانتشر العلم .
وتعددت موارد بيت املال مما كان له كبري األثر على ازدهار احلياة اإلقتصادية ومن املوارد - :
الزكاة ،اخلراج ،اجلزية ،الفيء ،الغنيمة ،عشور التجارة ( اجلمارك ) ،الضرائب واألوقاف.
والضرائب أنواع منها :
أ – املكوس  :وهي ضرائب جتيب من البضائع املنقولة من منطقة ألخرى براً أو هنراً يف الداخل
واخلارج ،ومل تكن حمدودة ،وأسقطها اخلليفة املقتفي بأمر اهلل .
ب – ضرائب على األسواق واحلوانيت  :وأسقطها املستنجد باهلل .
ج – ضرائب على الذهب واألشجار .
د  -ضرائب على الرتقيات ونيل الوظائف الكبري  :فقد روى أن أبا السعود بن جعفر بذل مبلغاً
مقداره ألف ومخسمائة دينار من أجل أن يكون صاحب احلاجب .فأذن له يف ذلك وأصبح صاحب
احلاجة .
إضافة لكل تلك املوارد كانت هناك املصادرة لألموال الثابتة واملنقولة يف حاالت خاصة ،وكذلك
أمالك اخلليفة اخلاصة وأمالك زوجته(. )1
( )1انظر " :تاريخ العراق يف العصر احلديث األخري" مطبعة اإلرشاد ،بغداد ( ،ص )299لبدري حممد فهد1903( ،م).
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ومل يكن احلال كذلك يف األندلس حيث كانت املوارد تقتصر على ما يرد من األوقاف ،وعندما
استوىل املرابطون عليها اتبعوا نظاماً يقوم على قواعد الدين اإلسالمي ،وأصبحت املوارد تأت من

الزكاة ،واجلزية ،واخلراج(. )1

وكانت هناك عدة أنشطة إقتصادية منها التجاري والصناعي والزراعي .
 – 1التجارة :
أشتهر العرب منذ القدم بالتجارة ،ولقد جاءت اإلشارة إىل ذلك يف سورة قريش من كتاب اهلل العزيز
الصْي ِ
ف } [قريش.]2 :
قال تعاىل ِ { :ر ْحلَةَ الشِّتَ ِاء َو َّ
ولقد كان ملوقع بغداد اجلغرايف والسياسي أكرب األثر يف ازدهار التجارة ،فهي تقع على ملتقى الطرق
الربية والنهرية ،ويكفي أن حملة الكرخ فيها كانت حمطة مركزية للتجارة ،وكانت بغداد تصدر كثرياً من
البضائع ،ولقد كان جتار العراق وسطاء التجارة بني أطراف العامل املتمدين ،فالعراق يقع بني اجلزيرة
العربية والشام ومصر من جهة ،وبني إيران واهلند من جهة ثانية وبني الصني وآسيا الوسطى من جهة
ثالثة .إضافة إىل سيطرة العراق يف تلك الفرتة على خليج البصرة الذي كان يصل العامل العريب باهلند
والصني(. )2
لذا كانت التجارة مزهرة خالل العصر العباسي بأكمله حبكم املوقع اجلغرايف ،واملكانة السياسية،
واخلربة الطويلة املكتسبة واهتمام اخللفاء بتيسري الطرق التجارية الربية والبحرية.
 – 2الزراعة :

( )1انظر " :النظم اإلسالمية" طبعة دار النهضة املصرية ،القاهرة ( ،ص )339حلسن إبراهيم حسن (1922م).
( )2انظر " :النظم اإلسالمية" طبعة دار العلم للماليني ،بريوت ( ،ص )393لصبحي صاحل (1902م).
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أهتم العباسيون بالزراعة وفالحة البساتني وفق أسس علمية نتيجة انتشار املدارس الزراعية ،والتوسيع
يف البحث النظري ،وأهتموا كذلك بالثروة احليوانية ،فأهتموا برتبية احليوانات وخاصة األبقار وتربية
اجلاموس وتفريخ الدجاج ،وتربية وحفظ احلمام(. )1
 – 3الصناعة :
حظيت الصناعة يف العصر العباسي الثاين بعناية اخللفاء والسالطني الذين أهتموا باستغالل موارد
الثروة املعدنية واحليوانية املتنوعة ،ومنها  :صناعة الزجاج واخلزف ،والصابون ،وآالت احلرب ،وصناعة
اجللود ودباغتها ،وبناء السفن وصناعة السكر ،والزيت ،واألقمشة والنسيج والزخرفة ،وصناعة الورق،
وصناعة اآلجر ،وصناعة النحاس ،واحلدادة ،والصباغة ،والصياغة(. )2
تلك هي أهم األنشطة االقتصادية اليت كانت مزدهرة خالل القرن السادس اهلجري .ومما أدى إىل
رواج الصناعة أن النظرة االجتماعية إىل أهل الصنعة كانت حمرتمة على اعتبار أمهية الصناعة،
ولتشجيع احلكام للصناعات ،خاصة وهي حتقق الرتف اإلجتماعي لألفراد ،ولقد كان مستوى املعيشة
يتبدل بعض األحيان الرتفاع األسعار ،وندرة بعض السلع ألسباب طارئة مث ال تلبث أن تتحسن
األوضاع ،رغم االزدهار اإلقتصادي بشكل عام.
رابعا:عرضموجزللحياةالعلميةفيالقرنالسادسالهجري :
لقد حفل القرن السادس اهلجري بالعديد من العلماء يف شىت الفنون ،وكثرت التصانيف يف خمتلف
العلوم  ،مما يدل داللة واضحة على أن احلالة العلميَّة كانت نشطة يف تلك الفرتة  -على الرغم مما
تقدَّم من خالفات ونزاعات سياسية  -فقد كان العلماء متوافرين ،وكانت هلم اهليبة لدى العامة
واخلاصة ،ومما ساعد على نشاط احلركة العلميَّة وازدهارها :تشجيع اخللفاء وامللوك للعلم والعلماء،
( )1انظر " :النظم اإلسالمية" طبعة دار النهضة املصرية ،القاهرة ( ،ص )320حلسن إبراهيم حسن (1922م).
( )2انظر  :املرجع السابق( ،ص. )391
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ومنالعلماءالذينحفلبهمالقرنالسادسالهجري،بحسبسنواتالوفاة،معإعطاءنبذة
مختصرةعنإنتاجكلعالموهمعلىسبيلالمثالالالحصر :
 – 1اإلمام أبو حامد الغزايل( : )1هو حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الغزايل (730ه 303-ه ).
ويعد من علماء القرن اخلامس ،وميكن أن يلحق بعلماء القرن السادس حبسب تاريخ وفاته ،وألن جل
إنتاجه كان آخر حياته ،ومن مصنفاته( : )2إحياء علوم الدين ،األربعني يف أصول الدين ،االقتصاد يف
اإلعتقاد ،أيها الولد ،اجلام العوام عن علم الكالم ،هتافت الفالسفة ،اجلواهر الغوايل ،فرائد الآليلء،
فضائح الباطنية ،املستصفى ،معارج القدس ،معيار العلم ،مقاصد الفالسفة ،املنقذ من الضالل،
ميزان العمل ،فاحتة العلوم .
 – 2الطغرائي(( )3ت317ه ) .مؤيد الدين أبو امساعيل احلسيين بن علي ،من األدباء ،له  :ديوان
الطغرائي ،المية العجم ،ذات الفوائد – رسالة يف الكيمياء –.
حممد بن أمحد الطوسي الغزايل الشافعي ولد أبو
( )1هو ا ِإلمام املشهور َّ
حممد بن َّ
حممد بن َّ
حبجة ا ِإلسالم ،زين الدين أبو حامد َّ
الغزايل عام  730ه وتويف عام  303ه  .ينظر ترمجته يف" :املنتظم" (" ،)127 /10الكامل" يف التاريخ (،)791 /10
حامد ّ

"طبقات ابن الصالح" (" ،)279 /1وفيات األعيان" (" ،)219 /7دول ا ِإلسالم" (" ،)37 /2السري" (" ،)322 /19العرب"

(" ،)10 /7الوايف بالوفيَّات" (" ،)207 /1مرآة اجلنان" (" ،)100 /3طبقات السبكي" (" ،)191 /9طبقات األسنوي" (/2
" ،)272النجوم الزاهرة" (" ،)203 /3مفتاح السعادة" (" ،)191 /2كشف الظنون" (" ،)39 ،12 ،23 /1شذرات الذهب"
(" ،)10 /7إحتاف السادة املتقني" (" ،)33 – 9 /1هدية العارفني" (. )09 /2
( )2وقد خلف لنا الغزايل آثاراً علمية خالدة  ،وقد قيل أنه وضع حنواً من مائتني ومثاين وعشرين مؤلفاً  ،أكثرها يف الدين والفلسفة
والتصوف والتاريخ  ،لالطالع على املزيد من مؤلفاته  ،انظر" :طبقات الشافعية" للسبكي /3( ،ص " .)733-737تاريخ
اإلسالم" (/7ص . )339-333
( )3وهو أبو إمساعيل احلسني بن علي بن حممد وللمزيد عن ترمجته  ،انظر" :وفيات األعيان" البن خلكان  /2( ،ص -123
" .)190سري أعالم النبالء" للذهيب  ،ط الرسالة (" . )737 /19شذرات الذهب" البن العماد /7( ،ص " . )73- 71البداية
والنهاية" (" )190 / 12النجوم الزاهرة" (" ،)220 / 3مفتاح السعادة" (.)192 – 190 / 1
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 – 3احلريري( ( : )1ت 319ه ) أبو حممد القاسم بن علي .له  :مقامات احلريري ،درة الفوائد يف
أوهام اخلواص ،الفرق بني الضاد والظاء.
 – 7امليداين النيسابوري(( )2ت312ه ) له  :السامي يف األسامي ،جممع األمثال ،نزهة الطرف يف
علم الصرف.
 – 3أبو بكر الطرطوشي(731( : )3ه 320/ه ) أبو بكر حممد بن الوليد بن حممد بن خلف بن
سليمان بن أيوب القرشي النهري الطرطوشي  .ويعرف بابن أيب رندقة ،كان من علماء األندلس،
أودع نظرياته السياسية واالجتماعية كتابه الشهري :سراج امللوك ،وهو حماولة لنصح امللوك وإرشادهم
وتوجيههم ،ألفه سنة 313ه  ،وله أيضاً :احلوادث والبدع .
 – 9جنم الدين النسفي(( . )7ت330ه ) .له  :العقائد النسفية ،طلبة الطلبة  ،الفتاوى النسفية .

( )1انظر يف ترمجته " :سري أعالم النبالء" ط الرسالة (" )790 /19األنساب" ( 93 / 7و" ،)121نزهة االلباء" (– 309
" ،)321املنتطم" (" ،)271 / 9معجم البلدان"" ،)233 / 2( :معجم األدباء".،)293 – 291 / 19( :
( )2انظر يف ترمجته " :سري أعالم النبالء" ط الرسالة ( )333 /17و" معجم األدباء" لياقوت احلموي ( ،)73 /3و"وفيات
األعيان" البن خلكان ( ،)172 /1و"شذرات الذهب" البن العماد (.)32 /7
( )3انظر ترمجته  :يف "الصلة" البن بشكوال ( ،)303 /2و"وفيات األعيان" البن خلكان ( ،)292 /7و"العرب" (،)72 /7
و"الديباج املذهب" البن فرحون املالكي ( ، )277 /2و"النجوم الزاهرة" البن تغري بردي ( ، )231 /3و"حسن احملاضرة"
للسيوطي ( ،)732 /1و"شذرات الذهب" البن العماد احلنبلي (.)92 /7
( )7وهو أبو حفص عمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل بن حممد بن لقمان النسفي مث السمرقندي احلافظ من أهل نسف ،سكن
مسرقند .إمام فقيه فاضل  ،انظر ترمجته  :يف "التحبري يف املعجم الكبري" (" ، )329-320 /1معجم األدباء" ()01 ،00 / 19
"العرب" (" ،)102 /7عيون التواريخ" (" ،)303 / 12مرآة اجلنان" (" ،)292 / 3اجلواهر املضية" (،)393 – 397 / 1
"لسان امليزان" (" ،)320 / 7تاج الرتاجم"" ،)33 ،37( :طبقات املفسرين" للسيوطي( :ص" ،)20طبقات املفسرين" للداوودي
(" ،)0 – 3 / 2مفتاح السعادة" (.)122 ،120 / 1
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 – 0الزخمشري( .)1أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخمشري (790ه -
332ه )  .إمام يف التفسري واحلديث والنحو واللغة وعلم البيان .كان إمام عصره ،سافر إىل مكة
وجاورها ،فصار يقال له  :جار اهلل ،تويف ليلة عرفة ،له  :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل
يف وجوه التأويل ،أسس البالغة ،أطواق الذهب يف املواعظ واخلطب ،أعجب العجب ،خصائص
العشرة الكرام الربرة ،احلقائق يف غريب احلديث ،املفردات يف غريب القرآن ،املفصل يف صناعة
األعراب ،النصائح الكربى ،احملاجاة باملسائل النحوية ،املستقصى يف أمثال العرب ،املفرد واملؤلف يف
النحو .
 – 2ابن عطية(( )2ت372ه )  .أبو حممد عبد احلق بن غالب الغرناطي له :فهرست ابن عطية،
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .
 – 9ابن العريب(( )3ت373ه ) .أبو بكر حممد بن عبد اهلل األشبيلي املالكي له :أحكام القرآن،
عارضة األحوذي يف شرح صحيح الرتمذي ،العواصم من القواصم .

( )1وهو العالمة ،كبري املعتزلة  ،انظر ترمجته  :يف "سري أعالم النبالء" ط الرسالة (" ، )131 /20البداية والنهاية" (/ 12
" ،)219اجلواهر املضية" (" ، )191 ،190 / 2العقد الثمني" (" ، )130 – 130 / 0طبقات املعتزلة" ( :ص" ، )20العرب"
(" ، )109 /7مرآة اجلنان" (" ،)299 / 3اجلواهر املضية" (" ،)191 – 190 / 2لسان امليزان" (" ،)7 / 9طبقات املفسرين"
للسيوطي( :ص" ،)72طبقات املفسرين" للداوودي (" ،)319 – 317 / 2مفتاح السعادة" (.)100 ،90 / 2
( )2وهو اإلمام ،احلافظ ،الناقد ،اجملود ،أبو بكر غالب بن عبد الرمحن بن غالب بن َتام بن عطية احملاريب ،األندلسي ،الغرناطي،
املالكي .للمزيد عن ترمجته  ،انظر" :سري أعالم النبالء" ط الرسالة (" ، )329 /19الصلة" البن بشكوال" .)732-730/2( ،
" ،طبقات املفسرين" الداوودي " ، )27-23/2( ،العرب" (" ،)73 / 7تذكرة احلفاظ" (.)1200 – 1299 / 7
( )3وهو اإلمام ،العالمة ،احلافظ ،القاضي ،أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل ،ابن العريب األندلسي ،اإلشبيلي،
املالكي ،صاحب التصانيف  .للمزيد عن ترمجته  ،انظر :سري أعالم النبالء ط الرسالة (" )190 /20تاريخ ابن عساكر" ،
(" . )27/37الصلة" البن بشكوال" .)339-332/2( ،وفيات ابن خلكان" " .)299/7( ،التذكرة" للذهيب .)91/7( ،
"املقفى" للمقريزي " .)110/9( ،طبقات املفسرين" الداوودي ( ،ص .)193-192
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 -10الشهرستاين(709( .)1ه 372-ه ) .أبو الفتح حممد بن أيب القاسم عبد الكرمي بن أيب بكر
أمحد الشهرستاين ،كان إماماً فقيهاً متكلماً له  :هناية األقدام يف علم الكالم ،وكتاب امللل والنحل .
 -11ابن القالنسي( .)2أبو يعلى محزة بن أسد بن علي بن حممد التميمي 797( .ه 333 -ه ).
مؤرخ ثقة ،من أهل دمشق ،توىل رئاسة كتاهبا مرتني ،وكان أديباً له عناية باحلديث .له  :ذيل تاريخ
دمشق .
 -12ابن احلطيئة اللخمي( . )3أبو العباس أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن هشام بن احلطيئة اللخمي
الفاسي (390-702ه )  .كان من مشاهري العلماء وأعياهنم وكان رأس يف القراءات السبع  .نسخ
خبطه كثرياً من كتب األدب وغريها كان ينسخ ويأكل من نسخة .
 -13السمعاين( )7هو  :عبد الكرمي بن حممد بن منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد بن حممد
بن جعفر بن أمحد بن عبد اجلبار بن فضل بن الربيع بن مسلم بن عبد اهلل أبو سعد تاج اإلسالم
السمعاين املروزي .ولد مبرو يوم االثنني  309ه  ،وتويف مبرو غرة ربيع األول عام 392ه  .وهو من
حفاظ احلديث ،ورحاله ،ومؤرخ له مخسون مصنفاً ،شافعي املذهب ،حمدث املشرق ،قيل أن عدد
( )1وهو شيخ أهل الكالم واحلكمة ،وصاحب التصانيف  .للمزيد عن ترمجته  ،انظر" :سري أعالم النبالء" ط الرسالة (/20
" ، )229التحبري يف املعجم الكبري" (" . )191-190 /2وفيات ابن خلكان" " .)203/7( ،التذكرة" للذهيب .)1313/7( ،
( )2للمزيد عن ترمجته  ،انظر" :سري أعالم النبالء" ط الرسالة " :سري أعالم النبالء" ط الرسالة (" ، )322 /20معجم األدباء"
(" ، )220 – 202 / 10العرب" (" ، )139 / 7شذرات الذهب" (" ، )107 / 7هتذيب تاريخ دمشق" لبدران ()773 / 7
.
( )3وهو الشيخ ،اإلمام ،العالمة ،القدوة ،شيخ اإلسالم ،أبو العباس أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن هشام اللخمي ،املغريب،
الفاسي ،املقرئ  ،انظر" :سري أعالم النبالء" ط الرسالة (" ، )27-23/2( ، )377 /20العرب" (" ، )199 / 7وفيات األعيان"
(" ،)101 ،100 / 1معرفة القراء الكبار" (" ، )723 ،722 / 2الوايف بالوفيات" (" ، )122 ،121 / 0النجوم الزاهرة" (3
. )300 /
( )7وهو اإلمام ،احلافظ الكبري ،الثقة ،حمدث خراسان ،أبو سعد عبد الكرمي ابن اإلمام احلافظ الناقد أيب بكر حممد ابن العالمة
مفيت خراسان أيب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار التميمي ،السمعاين ،اخلراساين ،املروزي ،صاحب املصنفات الكثرية..
للمزيد عن ترمجته  ،انظر" :سري أعالم النبالء" ط الرسالة (" ، )739 /20البداية والنهاية" (" ، )103 / 12تاريخ ابن عساكر"
" . )110/10( ،الكامل يف التاريخ" (" ، )333 / 11تذكرة احلفاظ" للذهيب . )1312 - 1319 /7( ،
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شيوخه بلغ سبعة آالف شيخ ،وكان ظريفاً حافظاً ،واسع الرحلة صدوقاً ثقة ديناً مجيل السرية مليح
التصانيف .
مصنفاته  :للسمعاين العديد من املصنفات تصل إىل اخلمسني ،إال أن ما هو موجود منها قليل،
ومنها ما يزال خمطوطاً  .ومن مؤلفاته  :تاريخ مرو ويقع يف  200جملد ،وتذليل تاريخ بغداد ويقع يف
 13جملد ،األنساب ويقع يف  2جملدات  ،والتذكرة والتبصرة ،الدعوات الكبرية ،معجم الشيوخ ،حتفة
املسافر ،طراز الذهب يف أدب الطلب ،عز العزلة ،املناسك ،التحف واهلدايا ،الدعوات املروية عن
احلضرة النبوية ،أفانني البساتني ،معجم البلدان ،االسفار عن األسفار ،األدب يف استعمال احلسب،
اإلمالء واإلستمالء ،الذي قد يكون هو عينة كتاب األمايل وله أيضاً اهلداية ،ذكرى حبيب رحل
وبشرى مشيب منزل ،فوائد املوائد ،فرط الغرام إىل ساكين الشام ،سلوة األحباب ،الرسائل والوسائل،
لفتة املشتاق إىل ساكن العراق ،النزوع إىل األوطان .
 -17ابن اخلشاب(792( . )1ه – 390ه )  .أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن أمحد بن أمحد
البغدادي ،عرف بأيب اخلشاب ،عامل مشهور يف األدب ،والنحو والتفسري ،واحلديث ،والنسب،
والفرائض ،واحلساب ،وحفظ كتاب اهلل تعاىل العزيز ،ولقد كان متضلعاً يف العلوم وله فيها اليد الطوىل
.
 -13أبو نزار( )2احلسن بن أيب احلسن صايف بن عبد اهلل بن نزار بن أيب احلسن النحوي البغدادي
املعروف ب ملك النحاة (ت392ه ) برع يف النحو وكان فصيحاً ذكيا.

( )1وهو الشيخ ،اإلمام ،العالمة ،احملدث ،إمام النحو ،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن أمحد بن أمحد بن عبد اهلل بن نصر
البغدادي ،ابن اخلشاب ،من يضرب به املثل يف العربية .،للمزيد عن ترمجته  ،انظر" :سري أعالم النبالء" ط الرسالة ()323 /20
" ،الصلة" البن بشكوال " ، " .)732-730/2( ،البداية والنهاية" (" ، )299/12العرب" ( " ،)190-199 / 7وفيات
األعيان" (.)107 – 102 /3
( )2انظر يف ترمجته " :معجم األدباء" (" ، )122 /2البداية والنهاية" ( " ، )302 / 12شذرات الذهب " " . )220/7( ،
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 -19ابن عساكر( ( )1ت 301ه )  .تقي الدين أبو القاسم علي بن احلسن ،له  :تاريخ مدينة
دمشق ،تبيني كذب املفرتى فيما ينسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري ،كشف الغطا يف فضل
املوطأ ،معجم بين أمية.
 -10ابن األنباري(313( )2ه – 300ه )  .أبو الربكات عبد الرمحن بن الوفاء بن حممد بن عبيد
اهلل بن حممد األنباري ،امللقب كمال الدين النحوي ،سكن بغداد من صباه إىل أن مات ،تبحر يف
علم األدب ،وأشتغل عليه خلق كثري ،وصاروا علماء .له  :أسرار العربية ،طبقات األدباء ،امليزان .
 -12ابن منقذ(722( .)3ه – 327ه ) أبو املظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن
منفذ الكناين الكليب الشريزي امللقب مبؤيد الدولة جمد الدين ،من أكابر بين منقذ وعلمائهم
وشجعاهنم ،سكن دمشق مث نبت به كما تبنوا الدار بالكرمي ،انتقل إىل مصر فبقي فيها مؤمراً مشار
إليه بالتعظيم ،مث عاد وسكن دمشق إىل أن تويف هبا .له تصانيف عديدة يف فنون األدب .
 -19ابن رشد( – )7احلفيد  -أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن حممد بن
عبد اهلل بن رشد ،يلقب بابن رشد احلفيدَ ،تيزاً له عن جده أيب الوليد حممد بن أمحد املتويف عام
النجوم الزاهرة " ( " ، )92 /9هتذيب تاريخ دمشق" لبدران " ، )199/7( ،وفيات األعيان" (.)97 – 92 / 2

( )1وهو احلافظ الكبري حمدث الشام أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل الدمشقي الشافعي صاحب التصانيف
والتاريخ الكبري ،مات سنة  .301انظر يف ترمجته " :تذكرة احلفاظ" (" ، )1322 /7طبقات الشافيعة" (. )219 /2
( )2وهو  :أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل األنباري  ،نزيل بغداد ،النحوي  ،اللغوي  ،له عدة مصنفات  ،منها :
اإلنصاف يف اخلالف  ،إعراب القرآن  ،تويف سنة ( 300ه ) ينظر يف ترمجته " :سري أعالم النبالء" ط الرسالة ( ،) 113/21
"بغية الوعاة" ( . )29 /2
( )3ينظر يف ترمجته " :سري أعالم النبالء" ط الرسالة ( " ،) 193/21البداية والنهاية" (" ، )331 / 12الوفيات" البن خلكان
( " ، )193 / 1العرب" ( " )232 /7النجوم الزاهرة" البن تغري بردي (" ، )100 / 9شذرات الذهب" البن العماد (/ 7
.)209
( )7وهو  :العالمة ،فيلسوف الوقت ،أبو الوليد حممد بن أيب القاسم أمحد ابن شيخ املالكية أيب الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن
رشد القرطيب .وينظر يف ترمجته " :سري أعالم النبالء" ط الرسالة ( " ،) 300/21الوايف" ( " ، )117 / 2العرب" ( )220 /7
"النجوم الزاهرة" البن تغري بردي (" ، )137 / 9شذرات الذهب" البن العماد (.)320 / 7
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320ه  ،ولد بقرطبة قبيل وفاة جدة ،يف بيت علم وأدب ،كان ابن رشد فقيهاً ،وطبيباً ،وقاضياً،
فتوىل قضاء أشبيلية عام 393ه  ،ويف عام 302ه  ،كان طبيباً للسلطان يوسف بن عبد املؤمن ،مث
توىل القضاء يف قرطبة مرة أخرى ،وشغل املنصب الذي شغله أبوه وجده من قبله .
وقد اتبع ابن رشد يف شروحه الطريقة املبنية على التحليل الدقيق والنقد الصحيح .
ومن مصنفاته  :بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،تلخيص اخلطابة ،تلخيص الفلسفة ،تلخيص كتاب
احلاس واحملسوس ألرسطو ،هتافت التهافت أو هتافت املتهافتني ،فصل املقال فيما بني الشريعة
واحلكمة من االتصال ،تلخيص كتاب أرسطو طاليس يف العبارة ،تلخيص كتاب اجلدل ،تلخيص
كتاب النفس ،تلخيص ما بعد الطبيعة ،تلخيص كتاب املقوالت الكليات ،تلخيص كتاب الشعر،
رسائل ابن رشد وتشمل :السماع الطبيعي ،السماء والعامل ،والكون والفساد ،اآلثار العلوية ،النفس،
ما بعد الطبيعة (.)90
 -20ابن اجلوزي( : )1مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسن علي بن حممد بن علي بن
عبداهلل بن محادي بن أمحد بن حممد جعفر بن عبد اهلل بن القاسم بن النضرين القاسم بن حممد بن
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق القرشي التيمي البكري البغدادي
احلنبلي الواعظ املفسر عرف باجلوزي جلوزه كانت يف دار جده بواسط ،مل يكن بواسط جوزة سواها .
ولد يف شهر رمضان سنة 310ه  ،له حنو ثالث مئة مصنف  .اشتهر يف أنواع العلم من التفسري
واحلديث والزهد والوعظ واألخبار والتاريخ والطب ،وعظ منذ صغره ،ونظم الشعر املليح ،وكتب خبطه
ماال يوصف ،وحكى أكثر من مرة أن جملسه حضره مائة ألف ،وحضر جملسه اخلليفة املستضيء
مرات من وراء الستار ،نظر يف مجيع الفنون وألف فيها .
( )1وهو  :الشيخ ،اإلمام ،العالمة ،احلافظ ،املفسر ،شيخ اإلسالم ،مفخر العراق مجال الدين ،أبو الفرج عبد الرمحان بن علي بن
حممد  .وينظر يف ترمجته " :سري أعالم النبالء" ط الرسالة ( " ،) 393/21البداية والنهاية" (" ، )331 / 12الكامل" البن األثري
(" ، )01/12تذكرة احلفاظ" ( " ، )1372 / 7العرب" ( " )290 /7الوفيات" البن خلكان (. )170 / 3
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يقول ابن كثري يف وصف جملس ابن اجلوزي :حضر جملسه اخللفاء والوزراء وامللوك واألمراء والعلماء
والفقراء من سائر فئات الناس ،وأقل ما كان حيضر جملسه عشرة آالف ورمبا تكلم من خاطره على
البديهة نظماً ونثراً ويقول أيضاً  :ال نظري له يف الوعظ  .كانت جنازته مشهودة شيعة اخلالئق يوم
اجلمعة ثالث عشر من شهر رمضان إىل مقربة باب حرب سنة 390ه .
من مصنفاته  :لفته الكبد يف نصيحة الولد ،صفوة الصفوة ،أخبار احلمقى واملغفلني ،األذكياء ،ذم
اهلوى ،زاد املسري ،تذكرة األريب ،الوجوه والنظائر ،فنون األفنان ،جامع املسانيد ،مشكل الصحاح،
الضعفاء ،تلقيح مفهوم أهل األثر ،تلبيس إبليس ،االنتصار يف مسائل اخلالف املتنظم يف التاريخ،
احلدائق ،نقي النقل ،عيون احلكايات ،التحقيق يف مسائل اخلالف ،الواهبات ،املوضوعات ،املذهب
يف املذهب ،املغين ،الدالئل يف مشهور املسائل ،املواقيت يف اخلطب الوعظية ،نسيم السحر،
املنتخب ،املدهش يف احملاضرة ،أخبار األخبار ،أخبار النساء ،مثري الغرام ،الساكن إىل أشرف
األماكن ،املعقد املقيم ،صيد اخلاطر ،صبا جند ،املزعج ،منافع الطب ،املطرب ،امللهب ،منتهى
املشتهى ،فنون األلباب ،الظرفاء ،سلوة األحزان ،منهاج القاصدين ،الوفا بفضائل املصطفى ،منافع
الصديق ،مناقب عمر ،مناقب علي ،مناقب عمر بن عبد العزيز ،مناقب احلسن ،مناقب سعيد بن
املسيب ،مناقب الثوري ،مناقب أمحد ،مناقب الشافعي ،مناقب مجاعة ،موافق املرافق ،بكاء الناس
على الشباب وجزعهم من الشيب ،الذهب املسبوك يف سري امللوك ،العروس أو مولد النيب ،القصاص
واملذكرين ،املصباح املضيء يف خالفة املستضيء ،فضائل القدس ،نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه
والنظائر.
 -21احلافظ عبد الغين املقدسي( )900 - 371( )1ه  ،وهو صاحب (الكمال يف أمساء الرجال)
الذي هذبه املزي وزاد عليه زيادات نفيسة .
( )1وهو  :اإلمام ،العامل ،احلافظ الكبري ،الصادق ،القدوة ،العابد ،األثري  ،املتبع  .انظر يف ترمجته " :سري أعالم النبالء" ط
الرسالة (" )773 /21تذكرة احلفاظ" (" ، )1321 - 1302 /7طبقات الشافيعة" ( )219 /2و"شذرات الذهب" (/ 7
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 -22فخر الدين الرازي الشافعي( )1املفسر ( )909 - 377ه .
الرهاوي احلنبلي( )912 - 339( )2ه .
 -23احلافظ أبو حممد عبد القادر بن عبد اهلل َّ
 -27املوفَّق بن قدامة احلنبلي( )920 - 371( )3ه صاحب (املغين) .
وغريهم الكثري نور اهلل قبورهم وغفر اهلل لنا وهلم وجنعنا هبم يف دار كرامته آمني .
ومما سبق يتضح أن القرن السادس اهلجري إزدهر بالعديد من العلماء يف شىت اجملاالت ،وكان هلم
العديد من املصنفات يف أنواع العلوم  .وبذلك يُعرف مدى تأثر القاضي أبو شجاع رمحه اهلل تعاىل
هبذه الفرتة اخلصبة علميَّاً ،املزدهرة بالعلوم واملعرفة ،مبا يدعوه إىل احلرص على التحصيل ،واإلتقان

واإلجادة.

. )379 – 373
( )1وهو  :العالمة الكبري ،ذو الفنون ،فخر الدين ،حممد بن عمر بن احلسني القرشي البكري  ،الطربستاين ،األصويل ،املفسر،
كبري األذكياء واحلكماء واملصنفني .فخر الدين الرازي ،إمام األشاعرة واملتكلمني يف وقته ،له مصنفات كثرية يف التفسري والكالم
واألصول ،تويف سنة (909ه )  .انظر ترمجته " :سري أعالم النبالء" ط الرسالة ( " ،) 301/21البداية والنهاية" البن كثري:
( .)33/31و"طبقات املفسرين" للداودي (ص . )213
( )2وهو  :اإلمام ،احلافظ ،احملدث ،الرحال ،اجلوال ،حمدث اجلزيرة ،أبو حممد عبد القادر بن عبد اهلل بن عبد اهلل الرهاوي،
احلنبلي .انظر ترمجته " :سري أعالم النبالء" ط الرسالة ( " ،) 01/22البداية والنهاية" البن كثري" .)99/13( :ذيل طبقات
احلنابلة" للداودي (. )22/2
( )3وهو  :الشيخ ،اإلمام ،القدوة ،العالمة ،اجملتهد ،شيخ اإلسالم ،موفق الدين ،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة
بن مقدام بن نصر املقدسي ،اجلماعيلي ،مث الدمشقي ،الصاحلي ،احلنبلي  .انظر ترمجته " :سري أعالم النبالء" ط الرسالة (
" ،) 193/22البداية والنهاية" البن كثري.)101-99/13( :
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الفصلالثاني:التعريفبالمخطوط وتوثيقنسبةالكتابإلىالمصنفرحمهاهلل :
وفيهثالثةمباحث :
المبحثاألول:التعريفبالمخطوطووصفنسخالمخطوط :
لقد قمت بالتحقيق معتمدا بعد اهلل على ثالث نسخ خطية :
األوىل :وقد رمزت هلا حبرف (أ) ومكاهنا :املكتبة األزهرية ورقمها  92073/3333شافعي .
وعدد ورقها  32صفحة يف الصفحة  13سطرا  .والسطر =  3كلمات يف الغالب .
ومكتوب يف أوهلا  " :هذا كتاب التقريب يف الفقه على مذهب اإلمام حممد بن إدريس الشافعي
تأليف العامل العالمة شهاب الدين أمحد أبو شجاع رضي اهلل تعاىل عنه آمني ".
ومكتوب يف هنايتها  " :مت حبمد اهلل وعونه وحسن توفيقه يف غرة شهر ذي القعدة سنة  1302على
يد كاتبه الفقري إىل رمحة سيده الغين حممد احلفين الشافعي بن األستاذ الكامل العامل العامل الشيخ
علي العزي الشهري باملخلالت غفر اهلل له ولوالديه وملن دعا هلما باملغفرة وجلميع املسلمني آمني ".
الثانية :ورمزت هلا حبرف (ب) ومكاهنا :املكتبة األزهرية ورقمها . 370/333
وعدد ورقها  37صفحة ويف الصفحة  11سطرا  .والسطر =  2كلمات يف الغالب .
ومكتوب يف أوهلا  " :كتاب منت أيب شجاع يف الفقه على مذهب اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه
آمني مت ".
ومكتوب يف هنايتها  " :واهلل أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب ".
الثالثة :ورمزت هلا حبرف (ج) ومكاهنا :املكتبة األزهرية ورقمها  99029/3737شافعي .
وعدد ورقها  70صفحة ويف الصفحة  12سطرا  .والسطر =  0كلمات يف الغالب .
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ومكتوب يف أوهلا  " :منت أبو شجاع على التمام والكمال واحلمد هلل على كل حال مت ".
ومكتوب يف هنايتها  " :وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم على يد كاتبه الفقري
عبد السالم مطاوع ".

41

كتاب الطهارة من منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاع دراسة وحتقيق

المبحثالثاني:توثيقنسبةالكتابإلىالمصنفرحمهاهلل:
لقد ثبت مبا ال يدع جماال للشك نسبة الكتاب إىل املصنف وذلك من خالل ما أكد مجع كثري من
أصحاب املذهب الشافعي يف كتبهم ونسبوا هذا املنت إىل صاحبه فقال اخلطيب الشربيين( )1رمحه اهلل
تعاىل  " :إن خمتصر اإلمام العامل العالمة احلرب البحر الفهامة شهاب الدنيا والدين أمحد بن احلسني
بن أمحد األصفهاين الشهري بأيب شجاع املسمى بغاية االختصار ملا كان من أبدع خمتصر يف الفقه
صنف وأمجع موضوع له فيه على مقدار حجمه ألف "(.)2
وقال اإلمام السبكي رمحه اهلل (: )13 /9
()3

" أمحد بن احلسن بن أمحد األصبهاين القاضي أبو شجاع صاحب الغاية يف االختصار "

( )1هو حممد بن أمحد الشربيىن مشس الدين املعروف باخلطيب الشربيين ،فقيه شافعى مفسر من أهل القاهرة له تصانيف كثرية :
منها "مغىن احملتاج ىف شرح منهاج الطالبني"  ،و"االقناع ىف حل ألفاظ أىب شجاع" و"السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض
معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري" وغريها  ،تويف رمحه اهلل عام  900ه انظر ترمجته يف "شذرات الذهب" (" ،)327/2هدية
العارفني" (" ، )230/2الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة" (.)03/3
( )2انتهى من "اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع" ( )7 /1لشمس الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي (املتوىف:
900ه )
احملقق :مكتب البحوث والدراسات  -دار الفكر .الناشر :دار الفكر  -بريوت.
( )3انتهى من "طبقات الشافعية الكربى" للسبكي (. )13 /9
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المبحثالثالث:بيانقيمةالكتابالعلمية،ومكانتهبينالمصنفاتوالعلماء :
منت أيب شجاع ويسمى منت الغاية والتقريب ،وغاية االختصار ،والغاية يف االختصار ،وخمتصر أيب
شجاع وهو أشهرها.
هو كتاب موجز يف الفقه الشافعي ،من أبدع املختصرات وأمجعها وأنفعها ،اشتمل مع صغر حجمه
على أكثر أبواب الفقه ومعظم أحكامه ومسائله ،مع سهولة العبارة وحسن الرتكيب ،وامتاز
وتسهل احلفظ واالستحضار ،ومع أنه من الكتب
بتقسيمات املسائل اليت تعني على الفهم واإلدراكّ ،
اليت ألفت قدميا قبل عهد الرافعي والنووي غري أن اهلل كتب له القبول.
قال أبو الفتح القشريي ابن دقيق العيد يف مقدمة شرحه" :فإين مشري على من ال تساعده األيام على
ط إىل حضيض العوام ،وأن يقنع بكتاب خمتصر يشتمل
الكل فينح ّ
الرتقي إىل رتبة اإلمام ،أن ال يرتك ّ
على أصول األحكام ،وقد صنف العلماء رضي اهلل عنهم مطوالت وخمتصرات على مراتب األفهام.
فأقل املختصرات حجما يف املباين وأكثرها مجعا للمعاين؛ كتاب التقريب الذي صنفه الفقيه أبو
الطيب األصبهاين (أبو شجاع)."..
قل ِمن متعلم إال ويقرؤه ّأوالً؛ إما حبفظ وإما مبطالعة ،وقد اعتىن به كثري
وقال اخلطيب الشربيين ّ " :
من العلماء ".
وقيل يف مدحه:
أيا من رام نف عا مست مرا ليح ظى بارتفاع وانتفاع
ب للعلوم وكن شجاعا بتقريب اإلم ام أيب شجاع
تقر ْ
ّ
وقد لقي هذا املختصر من العلماء وطالب العلم قبوال عظيما واهتماما كبريا وعناية فائقة ،وأقبلوا عليه
درسا وتعليما وفهما وحفظا وإيضاحا وشرحا وتعليقا وتقريرا ونظما ،فله أكثر من ثالثني شرحا ،من
أشهرها :
 شرح حممد بن القاسم الغزي رمحه اهلل تعاىل " :فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب" ،وعليهأكثر من عشرين حاشية ،أشهرها حاشية الباجوري ،وحممد جاوي.
 وشرح أيب بكر احلصين رمحه اهلل تعاىل " :كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" وهو مفيد. -وشرح اخلطيب حممد الشربيين رمحه اهلل تعاىل " :اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع" ،وعليه أكثر من
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مخس عشرة حاشية ،أشهرها حاشية البجريمي.
 وشرح ابن دقيق العيد رمحه اهلل تعاىل " :حتفة اللبيب يف شرح كتاب التقريب" ،وهو وجيز ويعتينبالدليل.
 وممن مجع أدلته  :مصطفى ِديب البُغا رمحه اهلل تعاىل يف كتاب مساه " :التذهيب يف أدلة منتالغاية والتقريب" .
ونظمه ستة من العلماء ،أشهرهم شرف العِمريطي .
وممن نظمه أيضا :
 -1أمحد األبشيهي رمحه اهلل تعاىل املتوىف سنة  223 ( :ه ).
 -2وعبد القادر بن املظفر رمحه اهلل تعاىل املتوىف سنة  292 ( :ه ).
 -3وأمحد بن عبد السالم املنويف رمحه اهلل تعاىل املت وىف سنة  931 ( :ه ).
 -7والدوسري رمحه اهلل تعاىل املت وىف سنة  1273 ( :ه ) والذى مسى منظومته " :نشر الشعاع
على أىب شجاع" .
 -3وشرف الدين حيىي بن نور الدين العمريطي رمحه اهلل تعاىل املتوىف سنة ( 929ه ) ومساه :
"هناية التدريب يف نظم غاية التقريب" ويسمى نظم الشيخ العمريطى وعليه شروح عدة .
كما قام العديد من العلماء باختصار الكتاب وهتذيبه ومن هؤالء :
 أبو بكر بن قاضى ( عجلون ) رمحه اهلل تعاىل املتوىف سنة 922 ( :ه ) الذى مسى خمتصره :"عمدة النظار ىف تصحيح غاية االختصار" .
هذا وقد ترجم الكتاب إىل عدة لغات فرتجم "غاية االختصار" إىل الفرنسية سنة (  1293م ) ،
وإىل األملانية سنة (  1920م ).
وها أنا ذا أشرع يف حتقيق ودراسة املنت معتمدا على اهلل تعاىل سالكا الطرق اآلتية :
 وذلك أين أعلّق على اللفظ الغريب واجلملة املشكلة. وأذكر دليل كل مسألة إن وجد باختصار مع بيان درجة الدليل إن كان من كتب السنة غريالبخاري ومسلم أما إن كان احلديث من الصحيحني أو أحدمها فال أذكر له درجة اكتفاء بقبول
األمة واألئمة هلذين الصرحني العظيمني بالقبول والرضا .
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 وأعرض ألقوال أئمتنا يف بعض املسائل مقارنا بينها . وإثراء للبحث أذكر بعض املسائل املعاصرة على طريق التخريج على املذهب وأذكر فيها قراراتاجملامع الفقهيىة .
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الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِماللَّ ِه َّ

()1

( )1ابتدأ املصنف رمحه اهلل متنه بالبسملة وذلك ألمور ثالثة :
األمر األول  :اقتداء بالقرآن الكرمي فقد افتتح اهلل تعاىل كتابه بالبسملة بل افتتح اهلل كل سورة من سور القرآن بالبسملة عدا سورة
براءة .
األمر الثاين  :اقتداء بالسنة املطهرة من فعله وقوله صلى اهلل عليه وسلم :
أما فعله صلى اهلل عليه وسلم  :فقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يفتتح كتبه ورسائله إىل امللوك واألمراء بالبسملة .
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّمَ  ( :كل
ال  :قَ َ
أما قوله صلى اهلل عليه وسلم  :ما ثبت من حديث أيب ُهَريْ َرة رضي اهلل عنه قَ َ
ال َر ُسول اهلل َ
()1
ِ
ِِ
أخرجه أمحد يف مسنده برقم
أَمر ذي بَال مل ْيب َدأ فيه باسم اهلل فَ ُه َو أَبرت ) ويف رواية ( فهو أقطع ) ويف رواية ( فهو أجذم ) ْ

( )2012طبعة مؤسسة الرسالة ببريوت حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون ( ، )329 /17ورواه النسائي يف السنن الكربى برقم
( )10232طبعة مؤسسة الرسالة ببريوت حتقيق حسن عبد املنعم شليب ( )127/9ورواه النسائي يف عمل اليوم والليلة برقم

( )790طبعة مؤسسة الرسالة ببريوت حتقيق د .فاروق محادة ( )373 /1وقال العجلوين يف "كشف اخلفاء" (" : )119 /2
ورواه أبو داود عن أيب هريرة رضي اهلل عنه بلفظ  ( :كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهلل الرمحن الرحيم فهو أبرت ) .ويف لفظ :
( فهو أقطع ) .ويف لفظ  ( :فهو أجذم ) ،واحلديث حسن " انتهى .
ِ
ِِ ِ ِ
أخرجه الدارقطين يف سننه برقم ( )227طبعة مؤسسة
ورواه الدارقطين بلفظ ُ ( :ك ُّل أ َْمر ذي بَال َال يُْب َدأُ فيه بِذ ْك ِر اللَّه أَقْطَ ُع ) ْ

الرسالة ببريوت حتقيق شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم ( .. )722 /1واملعىن  :فهو

قليل الربكة أو مفقود الربكة ،وفاقاً للمقصود الذي هو االبتداء بذكر اهلل قبل كل شيء .
األمر الرابع  :جرت عادة العلماء يف تصانيفهم أن يستفتحوا مؤلفاهتم بالبسملة تربكا باسم اهلل العظيم .
شرح البسملة :
قال الشيخ السعدي رمحه اهلل  { " :بِ ْس ِم اللَّ ِه } أي  :أبتدئ بكل اسم هلل تعاىل ،ألن لفظ {اسم} مفرد مضاف ،فيعم مجيع
األمساء [ احلسىن ] { .اللَّ ِه} هو املألوه املعبود ،املستحق إلفراده بالعبادة ،ملا اتصف به من صفات األلوهية وهي صفات الكمال.
الرِحي ِم} امسان داالن على أنه تعاىل ذو الرمحة الواسعة العظيمة اليت وسعت كل شيء ،وعمت كل حي ،وكتبها للمتقني
{الر ْمحَ ِن َّ
َّ
املتبعني ألنبيائه ورسله .فهؤالء هلم الرمحة املطلقة ،ومن عداهم فلهم نصيب منها " انتهى من تفسري السعدي املسمى "تيسري

الكرمي الرمحن" (ص.)39 :
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ا ْحلم ُد لِلَّ ِه ر ِّ ِ
ني
ب الْ َعالَم َ
َْ
َ

()1

( )1مث ثىن املصنف رمحه اهلل بعد البسملة باحلمدلة وذلك أيضا ألمور أربعة :
األمر األول  :اقتداء بالقرآن الكرمي فقد افتتح اهلل تعاىل كتابه بسورة الفاحتة املفتتحة بالبسملة مث ثىن بعدها باحلمدلة .
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّمَ ُ ( :كلُّ أ َْمر ِذي بَال
ال  :قَ َ
األمر الثاين  :اقتداء بالسنة املطهرة فعن أيب ُهَريْ َرة رضي اهلل عنه قَ َ
ال َر ُسول اهلل َ
احلَ ْم ِد أَقْطَ ُع ) ويف رواية أيب داود ( فهو أجذم ) ورواه ابن ماجه برقم ( )1297طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق :
َال يُْب َدأُ فِ ِيه بِ ْ

شعيب األرنؤوط وحمَ َّمد
شعيب األرنؤوط وآخرون ( )90 /3ورواه أبو داود برقم ( )7270طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
َ
ِ
شعيب األرنؤوط (/1
كامل قره بللي ( )209 /0ورواه ابن حبان يف صحيحه برقم ( )1طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
 )103وقال ابن حجر رمحه اهلل تعاىل  " :حديث أيب هريرة كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه حبمد اهلل فهو أقطع أي بذكر اهلل كما

جاء يف رواية أخرى فإنه روي على أوجه بذكر اهلل ببسم اهلل حبمد اهلل قال وهذا الكتاب كان ذا بال من املهمات العظام ومل يبدأ
فيه بلفظ احلمد بل بالبسملة انتهى واحلديث الذي أشار إليه أخرجه أبو عوانة يف صحيحه وصححه بن حبان أيضا ويف إسناده
مقال وعلى تقدير صحته فالرواية املشهورة فيه بلفظ محد اهلل وما عدا ذلك من األلفاظ اليت ذكرها النووي وردت يف بعض طرق
احلديث بأسانيد واهية" انتهى من "فتح الباري" ( . )220 /2وضعفه الشيخ األلباين كما يف "ضعيف اجلامع الصغري وزيادته"
(ص. )913 :
األمر الثالث  :جرت عادة العلماء يف تصانيفهم أن يستفتحوا مؤلفاهتم خبطبة احلاجة املفتتحة باحلمد ،وهي مأثورة عن النيب صلى
كل حاجة وقد تقدم خترجيها .
اهلل عليه وسلم ،وهي تُشرع بني يدي ّ
شرح احلمدلة :
احلَ ْم ُد لِلَّ ِه } [ هو ] الثناء على اهلل بصفات الكمال ،وبأفعاله الدائرة بني الفضل والعدل ،فله
قال الشيخ السعدي رمحه اهلل ْ { " :
احلمد الكامل ،جبميع الوجوه  { .ر ِّ ِ
ني } الرب ،هو املريب مجيع العاملني -وهم من سوى اهلل -خبلقه إياهم ،وإعداده هلم
ب الْ َعالَم َ
َ
اآلالت ،وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة ،اليت لو فقدوها ،مل ميكن هلم البقاء .فما هبم من نعمة ،فمنه تعاىل.
وتربيته تعاىل خللقه نوعان :عامة وخاصة.
فالعامة :هي خلقه للمخلوقني ،ورزقهم ،وهدايتهم ملا فيه مصاحلهم ،اليت فيها بقاؤهم يف الدنيا.
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ِ
وصحابته أمجعني.
وصلَّى اهلل على سيِّدنا حممد ِّ
النيب وآله الطاهرين َ
َ

()1

()2
ِ
ِ
الشافعي رمحه اهلل تعاىل :
األصفهاين
أمحد
ن
ب
ني
احلس
بن
أمحد
قال القاضي أبو ُشجاع
ُّ
َ
ُ
ُّ
ُ
ِ ()7
ِ
َعمل ُخمتصراً( )3يف الفقه
أ
أن
تعاىل:
اهلل
حفظهم
األصدقاء
بعض
سألين ُ
َ

واخلاصة  :تربيته ألوليائه  ،فريبيهم باإلميان  ،ويوفقهم له  ،ويكمله هلم  ،ويدفع عنهم الصوارف  ،والعوائق احلائلة بينهم وبينه ،
وحقيقتها  :تربية التوفيق لكل خري  ،والعصمة عن كل شر  .ولعل هذا [ املعىن ] هو السر يف كون أكثر أدعية األنبياء بلفظ الرب
 .فإن مطالبهم كلها داخلة حتت ربوبيته اخلاصة " انتهى من تفسري السعدي املسمى "تيسري الكرمي الرمحن" (ص.)39 :
( )1قوله  ( :وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب ) هذا من أدب املصنف  ،فإنه ابتدأ التصنيف أوالً بالثناء على اهلل جل يف عاله ،
مث أثىن على ناقل الشرع وهو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
والصالة على أقسام ثالثة  :الصالة من العبد  ،والصالة من املالئكة  ،والصالة من اهلل جل يف عاله  ،فالصالة من العبد :
الدعاء  ،كحديث  ( :كم أجعل لك من صالت ؟ أجعل لك الثلث الشطر  ،مث قال  :أجعل لك صالت كلها ؟ قال  :إذاً
تكفى مهك  ،ويغفر ذنبك ) ويف احلديث اآلخر  ( :من دعي إىل طعام وكان صائماً فليأكل أو ليصل ) يعين  :يدعو .
والصالة من املالئكة  :االستغفار  ،كقوله تعاىل  { :الَّ ِذ ِ
ش َوَم ْن َح ْولَهُ يُ َسبِّ ُحو َن ِحبَ ْم ِد َرِّهبِ ْم َويُ ْؤِمنُو َن بِِه َويَ ْستَ ْغ ِفُرو َن
ين َْحيملُو َن الْ َع ْر َ
َ
ِِ
ين َآمنُوا } [غافر ،]0:واجلمهور يرون أن الصالة من اهلل  :الرمحة  ،والصحيح  :أن الصالة من اهلل ليست الرمحة  ،بل الصالة
للَّذ َ

تغاير الرمحة  ،وإمنا هي الثناء على النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املأل األعلى  ،وهي تستلزم الرمحة  ،إذ أن اهلل جل يف عاله لو أثىن

على أحد يف املأل األعلى فالزم هذا الثناء أن يرمحه وجيزل له العطاء  ،قال أبو العالية  :صالة اهلل على العبد هو ثناؤه عليه يف املأل
صلَ َوات ِم ْن َرِّهبِ ْم
األعلى  ،وهذا قول أهل التحقيق  ،ودليل املغايرة بني الرمحة وبني الصالة  :قول اهلل تعاىل  { :أ ُْولَئِ َ
ك َعلَْي ِه ْم َ
َوَر ْمحَة } [البقرة ،]130:فغاير بني الصالة وبني الرمحة  ،واألصل يف العطف املغايرة.
( )2تقدمت ترمجته رمحه اهلل .
قل لفظه وكثرت معانيه وقال أبو الطيب حممد صديق خان  :قال بعضهم " :
( )3قوله  ( :خمتصرا يف الفقه )  :املختصر ما ّ
االختصار إذا مجع ثالثة أشياء أحدها :االستقصاء يف الصفة ،والثاين  :االهتمام يف املعىن ،والثالث  :اإلجياز  ..كانت املادة

بذلك أبلغ " انتهى من "البلغة اىل أصول اللغة" (ص. )33 :
( )4والفقه  " :هو يف اللغة عبارة عن فهم غرض املتكلم من كالمه ،ويف االصطالح  :هو العلم باألحكام الشرعية العملية
املكتسب من أدلتها التفصيلية ،وقيل  :هو اإلصابة والوقوف على املعىن اخلفي الذي يتعلق به احلكم ،وهو علم مستنبط بالرأي
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غاية االختصار ِ
مذهب( )1اإلمام الشافعي( )2رمحةُ اهلل تعاىل عليه ورضوانُه ،يف ِ
ِ
وهناية
على
ِّ
()3

اإلجياز

فقيها؛ ألنه ال خيفى عليه شيء " انتهى من
واالجتهاد ،وحيتاج فيه إىل النظر والتأمل ،وهلذا ال جيوز أن يسمى اهلل تعاىل ً
"التعريفات" (ص.)192 :
( )1املذهب يف اللغة مصدر ميمي يطلق على الطريق ومكان الذهاب وزمانه قال أمحد الصاوي  " :املذهب يف األصل حمل
الذهاب كالطريق احملسوسة " انتهى من "حاشية الصاوي على شرح الصغري للدردير" (.)19/1
ونقل عند الفقهاء من حقيقته اللغوية إىل احلقيقة العرفية فيما ذهب إليه إمام من األئمة يف األحكام االجتهادية  ،فاملذهب
املالكي مثال هو ما ذهب إليه اإلمام مالك من األحكام االجتهادية استنتاجا واستنباطا .
انظر " :شرح الزرقاين على شرح اللقاين" خلطبة املختصر (ص ،)133/و"نور البصر" للهاليل (ص.)132/
ولذلك قال اإلمام القرايف رمحه اهلل  " :مذهب مالك ما اختص به من األحكام الشرعية الفروعية االجتهادية "...انتهى من
"اإلحكام يف َتييز الفتاوى عن األحكام" (ص.)220/
وقال الدردير رمحه اهلل  " :مذهب مالك مثال  :عبارة عما ذهب إليه من األحكام االجتهادية اليت بذل وسعه يف حتصيلها " انتهى
من "حاشية الدسوقي على الشرح الكبري" (.)19/1
( )2هو  :أبو عبد اهلل ،حممد بن أدريس بن العباس بن شافع القرشى املطلىب ،اإلمام اجلليل صاحب املذهب املعروف ،من أشهر
مصنفاته :األم ،والرسالة ،وأحكام القرآن ،مات سنة 207ه له ترمجة ىف " :طبقات الشافعية" البن السبكى ( )01/2رقم ،17
و"شذرات الذهب" ( ،)9/2و"وفيات األعيان" ( )197/7رقم  ،332و"طبقات الفقهاء" للشافعيني البن كثري (.)93 – 3/1
( )3وقوله ( :يف غاية االختصار وهناية اإلجياز )  :صفة للمختصر ،والغاية والنهاية متقاربان ومها آخر الشيء الذي ينتهي إليه،
فكأن هذا املختصر بلغ من اإلجياز احلد األقصى .
فال اإلمام أبو هالل احلسن بن عبد اهلل العسكري رمحه اهلل تعاىل (املتوىف :حنو 393ه )  " :الفرق بني االختصار واالجياز  :أن
االختصار هو إلقاؤك فضول االلفاظ من الكالم املؤلف من غري إخالل مبعانيه وهلذا يقولون قد إختصر فالن كتب الكوفيني أو
غريها ،إذا ألقى فضول ألفاظهم وأدى معانيهم يف أقل مما أدوها فيه من االلفاظ فاالختصار يكون يف كالم قد سبق حدوثه
وتأليفه ،واالجياز هو أن يبىن الكالم على قلة اللفظ وكثرة املعاين ،يقال أوجز الرجل يف كالمه إذا جعله على هذا السبيل ،واختصر
كالمه أو كالم غريه إذا قصره بعد إطالة ،فان استعمل أحدمها موضع اآلخر فلتقارب معنيهما " انتهى من "الفروق اللغوية" (ص:
.)20
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()2
()1
سهل على املبتد ِئ حفظُه.
وي
درسه
املتعلم
على
قرب
َ ُ
يَ ُ

ِ
ِ
ص ِال (. )3
ُكثر فيه من التقسيمات وحص ِر اخل َ
وأن أ َ
للصو ِ
فأجبتُه إىل ذلك طالباً للثواب ،راغباً إىل اهلل ُسبحانه وتَعاىل يف الت ِ
اب
َّوفيق َّ
إنه على ما يَشاء قدير ،وبِعباده لطيف َخبري .

كتاب()1الطهارة( )2

( )1يف بعض النسخ ( ليقرب ) .
( )2وقوله  ( :ليقرب على املتعلم درسه ) ،وهو تعليل لعمل املختصر واملبالغة يف إجيازه.
( )3قوله  ( :وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر اخلصال )  :هذا هو األمر الثاين الذي ُسئله  ،وهو اإلكثار من تقسيم
األحكام واملسائل الفقهية  ،مع حصر األمور الداخلة حتت كل قسم بالع ّد ؛ ليسهل ضبطها وحفظها.
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( )1الكتاب لغة :هو من الكتب ،وهو اجلمع ،وهو مصدر مسى به املكتوب جمازا ،كاخللق مبعىن املخلوق .يقال :كتبت كتبا
وكتابة ،والكتب :اجلمع .واملكتوب اجملموع  .انظر " :معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية" (.)139 /3
ِ ِ
ْم وال َق َدر "
كتب ُ
ت َكْتباً وكتاباً وكتابَةً .والكتاب :ال َف ْر ُ
ويف الصحاح قال  " :الكتاب معروف ،واجلمع ُكتُب وُكْتب .وقد ْ
ض واحلُك ُ
انتهى من "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" (.)202 /1
واصطالحا " :اسم جلنس من األحكام مشتمل على أبواب وفصول غالبا .والباب اسم لألنواع الداخلة حتت اجلنس .والفصل
اسم لألفراد الداخلة حتت النوع " انتهى من "معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية" (.)139 /3
ويف درر األحكام عرف الكتاب بقوله  " :مسائل اعتربت مستقلة مشلت أنواعا أو ال " ،انتهى من "درر احلكام شرح غرر
األحكام" (.)9 /1
وقيل " :الكتاب اسم جلملة خمتصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا.
والباب :اسم جلملة خمتصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبا.
والفصل :اسم جلملة خمتصة من الباب مشتملة على مسائل غالبا " انظر  " :انتهى من "معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية"
(.)130 /3
( )2تعريف الطهارة لغة وشرعا  :والطهارة لغة  :النظافة واخللوص من األدناس .انظر " :التوقيف على مهمات التعاريف" (ص:
 )222طبعة :عامل الكتب  -القاهرة " ,كتاب الكليات (ص )322 :طبعة :مؤسسة الرسالة  -بريوت حتقيق  :عدنان درويش -
حممد املصري
" وشرعا  :رفع حدث أو إزالة جنس أو ما يف معنامها وعلى صورهتما كالتيمم واألغسال املسنونة وجتديد الوضوء والغسلة الثانية
والثالثة فهي شاملة ألنواع الطهارات " انتهى من "فتح الوهاب بشرح منهج الطالب" (. )3 /1
وقال اخلطيب الشربيين رمحه اهلل تعاىل  " :والطهارة لغة  :النظافة واخللوص من األدناس حسية كانت كاألجناس أو معنوية كالعيوب
يقال طهر باملاء وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون عن العيب ،
وأما يف الشرع فاختلف يف تفسريها وأحسن ما قيل فيه  " :إنه ارتفاع املنع املرتتب على احلدث والنجس فيدخل فيه غسل الذمية
.
واجملنونة ليحال حلليلهما املسلم فإن االمتناع من الوطء قد زال "
والطهارة تنقسم إىل قسمني :طهارة حسية ،وطهارة معنوية :
أما الطهارة احلسية :فسيأت تفصيلها ،والطهارة املعنوية :هي املقصود األمسى ،وهي أهم ما جيب أن يسارع إليه املرء من طهارة
القلب من احلقد ومن احلسد ،واهلل جل يف عاله ال يقيس الناس إال بطهارة القلوب ،وقد قال اهلل تعاىلَ { :ربُّ ُك ْم أ َْعلَ ُم ِمبَا ِيف
ِ
وس ُكم إِ ْن تَ ُكونُوا ِِ
ِ
َّيب قُ ْل لِ َم ْن ِيف أَيْ ِدي ُك ْم ِم َن
ني َغ ُف ًورا } [اإلسراء ، ]23 :وقال اهلل تعاىل  { :يَاأَيُّ َها النِ ُّ
ني فَِإنَّهُ َكا َن ل ْأل ََّوابِ َ
صاحل َ
َ
نُ ُف ْ
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أنواعالمياه( )2
ِ ()3
املِياه الَّيت َجيوز التَّط ِهري هبا سبع(ِ )2
وماءُ البَح ِر(،)1
،
ماء
الس
اء
م
:
ياه
م
َّ
ُ
ُ
َ
ُ َْ ُ
َُ

َسَرى إِ ْن يَ ْعلَ ِم اللَّهُ ِيف قُلُوبِ ُك ْم َخْي ًرا يُ ْؤتِ ُك ْم َخْي ًرا ِممَّا أ ُِخ َذ ِمْن ُك ْم َويَغْ ِف ْر لَ ُك ْم َواللَّهُ َغ ُفور َرِحيم } [األنفال ، ]00 :وأبو بكر
ْاأل ْ

رضي اهلل عنه وأرضاه ما تقدم على البشر أمجعني إال بنقاء القلب واليقني والصدق الذي كان يف قلبه ،فطهارة القلب هي أهم ما

ينشغل به املرء .
تقسيم الطهارة إىل واجب ومستحب :
" وتنقسم إىل واجب كالطهارة عن احلدث  ،ومستحب كتجديد الوضوء واألغسال املسنونة مث الواجب ينقسم إىل بدين وقليب
فالقليب كاحلسد والعجب والكرب والرياء  ،قال الغزايل معرفة حدودها وأسباهبا وطبها وعالجها فرض عني جيب تعلمه والبدين إما
()2
باملاء أو بالرتاب أو هبما كما يف ولوغ الكلب أو بغريمها كاحلريف يف الدباغ أو بنفسه كانقالب اخلمر خال "
وبدأ بالطهارة ألهنا آكد شروط الصالة وأكثرها تفريعا ،وبدأ باملياه ألهنا األصل يف الطهارة.
( )1أي هذا ذكر أنواع املياه اليت تصح الطهارة هبا.
( )2الصحيح يف قياس اللغة أن يقال :سبعة ألن العدد خيالف معدوده  ،قال البجريمي الشافعي " األحسن سبعة بالتاء ألن
معدوده مجع ماء وهو مذكر " انتهى من "حتفة احلبيب على شرح اخلطيب" ( .)100 /1قال عباس حسن (املتوىف1392 :ه ) :
" وأن ثالثة ،وعشرة وما بينهما  -وكذلك كلمة  :بضع وبضعة  -تلحقها تاء التأنيث إن كان املعدود "التمييز" مذكرا ،وتتجرد
من تاء التأنيث إن كان املعدود "التمييز" مؤنثا .فالعدد يف هذا القسم خمالف للمعدود تذكريا وتأنيثا .ويشرتط لتحقق هذه املخالفة
شرطان :أن يكون املعدود مذكورا يف الكالم ،وأن يكون متأخرا عن لفظ العدد " انتهى من "النحو الوايف" ( )330 /7طبعة :دار
املعارف  .وانظر يف تذكري العدد وتأنيثه بالنسبة للمعدود كتاب" :اجلمل يف النحو" للزجاجي (ص  ،)122-123و "شرح
األمشوين" ( ، )91 /7و "املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري" ( )007 /2وانظر أيضا " :شرح النووي على مسلم" ()30 /2
طبعة :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت  ،و"شرح املفصل البن يعيش (املتوىف973 :ه ) ( )9 /7طبعة :دار الكتب العلمية،
بريوت – لبنان .
الس َم ِاء َماءً لِيُطَ ِّهَرُك ْم } [األنفال ، .]11 :وقوله
( )3دليل ماء السماء وهو املطر :اإلمجاع وقوله تعاىل َ { :ويُنَ ِّزُل َعلَْي ُك ْم ِم َن َّ
الس َم ِاء َماءً طَ ُه ًورا } [الفرقان.]72 :
تعاىلَ { :وأَنْ َزلْنَا ِم َن َّ
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()7()3
ِ ()2
ِ ِ ()1
ِ ()2
وماءُ البَ َرِد .
،
َّلج
ث
ال
اء
وم
،
ني
الع
اء
وم
،
ر
ئ
ب
ال
اء
وم
،
ِ
ْ
َُ َ
َ
َ
َُ
وماءُ النَّهر َ ُ

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال  :يا رسول اهلل ،إنَّا
( )1ودليل ماء البحر  :حديث أيب هريرة رضى اهلل عنه قال  :سأل رجل َ
أفنتوضأُ ِ
نَرَكب البحر ِ َ ،
سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
القليل ِم َن املاء  ،فإن تَ َوضَّأنا به َع ِطشنا،
َّ
مباء البحر ؟ فقال ر ُ
ُ َ
وحنم ُل معنا َ
ِ
ِ
يثي األَنْ َدلُس ِّي طبعة دار الغرب
ماؤهُ ُّ ،
هور ُ
احلل َميتَتُه ) رواه مالك َمالك يف الْ ُم َوطَّأ برقم ( )73رواية َحيىي بن َحيىي اللَّ ِّ
( هو الطَّ ُ
اإلسالمي – بريوت حتقيق  :الدكتور بشار معروف ( )33 / 1و الشافعي يف مسنده طبعة دار الكتب العلمية  ،بريوت ()0 / 1
واخلمسة  :أمحد يف مسنده برقم ( )2020طبعة مؤسسة الرسالة  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( .)703 /2وأبو داود يف
سننه برقم ( )23طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( ، )92 /1والرتمذي يف سننه برقم
َ
َ
( )99طبعة دار إحياء الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( )100 /1والنسائي ( )39طبعة دار املعرفة ببريوت
شعيب األرنؤوط وآخرون ( ، )230 /1وهو
( )33 /1وابن ماجه يف سننه برقم ( )230طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
صحيح كما جزم به كثري من العلماء  .وقال الرتمذي رمحه اهلل تعاىل  :هذا حديث حسن صحيح  .وقال الشيخ األرنؤوط يف
تعليقه على "سنن أيب داود" ( " : )92 /1حديث صحيح .سعيد بن سلمة من آل ابن األزرق روى عنه اثنان ،ووثقه النسائي،
وذكره ابن حبان يف "الثقات" وقد صحح حديثه هذا البخاري كما يف "العلل الكبري" للرتمذي ( ، )139 /1وصححه الرتمذي
وابن خزمية وابن حبان وابن املنذر واخلطايب والطحاوي وابن منده واحلاكم وغريهم ،وهو يف "موطأ مالك"  ،22 /1ومن طريقه
أخرجه الرتمذي ( ،)99والنسائي يف "الكربى" ( )32و ( ،)7273وابن ماجه ( )329و ( .)3279وهو يف "مسند أمحد"
( )0233وانظر بسط الكالم عليه فيه .قال أبو عمر رمحه اهلل تعاىل يف "التمهيد" ( : )221 /19وقد أمجع مجهور العلماء
ومجاعة أئمة الفتيا باألمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه ،وأن الوضوء جائز به إال ما روي عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب
وعبد اهلل بن عمرو بن العاص ،فإنه روي عنهما أهنما كرها الوضوء من ماء البحر ،ومل يتابعهما أحد من فقهاء األمصار على
ذلك ،وال عرج عليه وال التفت إليه حلديث هذا الباب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم " انتهى .
( )2ودليل ماء النهر اإلمجاع والقياس على ماء البئر  .قال أبو بكر  -بن املنذر النيسابوري (املتوىف319 :ه )  " : -قال الشافعي
َّ ِ
الص َالةِ } [املائدة ]9 :اآلية :فكان بينا عند من خوطب باآلية أن غسلهم
ين َآمنُوا إِذَا قُ ْمتُ ْم إِ َىل َّ
بعد أن ذكر قوله { يَاأَيُّ َها الذ َ
إمنا كان باملاء ،وكان معقوال عند من خوطب باآلية أن املاء ما خلق اهلل مما ال صنعة فيه لآلدميني .وذكر املاء عاما فكان ماء
السماء ،وماء األهنار ،واآلبار ،والقالت ،والبحار العذب من مجيعه ،واآلجاج سواء يف أن من توضأ به أو اغتسل به .قال أبو
بكر :أما محل املياه اليت ذكرها الشافعي ،فال اختالف بني كل من أحفظ عنه ولقيته من أهل العلم أن املتطهر به جيزي إال ماء
البحر ،فإن فيه اختالفا وأخبارا عن بعض املتقدمني " انتهى من "األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف" ()279 /1طبعة :دار
طيبة  -الرياض – السعودية  .وقال اخلطيب الشربيين (املتوىف900 :ه ) ( " :و) ثالثها (ماء النهر) العذب وهو بفتح اهلاء
وسكوهنا كالنيل والفرات وحنومها باإلمجاع " انتهى من "اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع" ( )20 /1طبعة  :دار الفكر  -بريوت.

وقال اإلمام احلصين بعد الكالم على ماء البئر " :وماء النهر وماء العني يف معناه " – أي قياسا على ماء البئر -
انتهى من "كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص.)11 :
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ول اللَّ ِه أَنَت و َّ ِ
( )1ودليل ماء البئر  :حديث أيب سعيد ْ ِ
اعةَ َوِه َي بِْئ ر يُْل َقى فِ َيها
ال :قيل يَا َر ُس َ
ي رضى اهلل عنه قَ َ
ضأُ م ْن بِْئر بُ َ
ضَ
اخلُ ْدر ّ
ََ
ال رس ُ ِ
ِْ
ض و ُحلوم الْكِ َال ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ( :إِ َّن الْ َماءَ طَ ُهور َال يُنَ ِّج ُسهُ َش ْيء ) رواه اإلمام أمحد يف
ب َوالن ْ ُ
ول اللَّه َ
احليَ ُ َ ُ ُ
َّنت فَ َق َ َ ُ
مسنده برقم ( )11213طبعة مؤسسة الرسالة  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( .)337 /12وأبو داود يف سننه برقم ()99
طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( ،)72 /1والرتمذي يف سننه برقم ( )99طبعة دار
َ
َ
إحياء الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( ، )93 /1والنسائي يف سننه برقم ( )329طبعة دار املعرفة ببريوت
( ، )191 /1وصححه األلباين كما يف "إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل" (. )73 /1

ووجه الداللة من احلديث  :أن ماء البئر لكثرته وجريانه ال يؤثر فيه وقوع هذه األشياء وال يغريه فيصح التطهر به .
انظر " :معامل السنن" ( ، )30 /1وقال اإلمام املاوردي  " :إن بئر بضاعة عني جارية إىل بساتني تشرب منها
واملاء اجلاري ال يثبت فيه جناسة " انتهى من "احلاوي الكبري" (. )331 /1
( )2ودليل ماء العني :اإلمجاع والقياس على ماء البئر إن مل يكن منه  ،وقد تقدم نقل اإلمجاع يف ذلك .
( )3ودليل ماء الثلج والربد:
ول اهللِ صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم ،إِذَا َكبَّر ِيف َّ ِ
ت:
الَ :كا َن َر ُس ُ
حديث أَِيب ُهَريْ َرةَ رضى اهلل عنه قَ َ
ت ُهنَيَّةً قَ ْب َل أَ ْن يَ ْقَرأَ ،فَ ُق ْل ُ
الص َالةَ ،س َك َ
َ
َ ُ َْ ََ َ
ِ
يا رس َ ِ
اي َك َما
ال  " :أَقُ ُ
ول؟ قَ َ
ني التَّ ْكبِ ِري َوالْ ِقَراءَةَِ ،ما تَ ُق ُ
ت ُس ُكوتَ َ
الله َّم بَاع ْد بَْي ِين َوبَ ْ َ
ك بَ ْ َ
ت َوأ ُِّمي أ ََرأَيْ َ
ول اهلل بِأَِيب أَنْ َ
ول ُ
َ َُ
ني َخطَايَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض م َن ا َّلدنَ ِ
اي بِالثَّ ْل ِج
بَ َ
ت بَ ْ َ
اع ْد َ
ب ْاألَبْيَ ُ
سُ ،
ني الْ َم ْش ِرق َوالْ َم ْغ ِربُ ،
اي َك َما يُنَ قَّى الث َّْو ُ
الله َّم ا ْغس ْل ِين م ْن َخطَايَ َ
الله َّم نَق ِِّين م ْن َخطَايَ َ
َوالْ َم ِاء َوالْبَ َرِد " رواه البخاري ( )011طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( ، )239 /1ومسلم
( )1293طبعة دار اجليل  -بريوت (.)92 /2
ووجه الداللة من احلديث  :أنه صلى اهلل عليه وسلم شبه حمو الذنوب عن الشخص مبحو األوساخ هبذه اآلالت فأفاد أن هذه
اآلالت تفيد الغسل الشرعي ،وأهنا مما يزال هبا األحداث واألخباث انظر " :ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب" ( ،)93 /2وقال
اإلمام ابن امللقن الشافعي املصري (املتوىف207 :ه ) رمحه اهلل  " :استدل الشاشي وأصحابنا هبذا احلديث على طهورية الثلج والربد
وهو إمجاع " انتهى من كتابه "اإلعالم بفوائد عمدة األحكام" ( )10 /3طبعة دار العاصمة للنشر والتوزيع ،اململكة العربية
السعودية .
( )7ال خالف بني الفقهاء يف جواز التطهر مباء الثلج إذا ذاب ،وإمنا اخلالف بينهم يف استعماله قبل اإلذابة على ثالثة أقوال :
القول األول  :ذهب املالكية واحلنابلة وهو املعتمد عند احلنفية إىل عدم جواز التطهر بالثلج قبل اإلذابة ما مل يتقاطر ويسل على
العضو .فإن أخذ الثلج فمرره على أعضائه مل حتصل الطهارة به ،ولو ابتل به العضو ،ألن الواجب الغسل ،وأقل ذلك أن جيري
املاء على العضو ،إال أن يكون خفيفا فيذوب ،وجيري ماؤه على األعضاء فيحصل به الغسل ،فيجزئه.
انظر" :الدر املختار" هبامش حاشية الطحطاوي ( )102 / 1ط دار املعرفة .و"حاشية الدسوقي والشرح الكبري" (،)37 / 1
"اجملموع" ( .)22 ،21 / 1و"املغين" (.)12 / 1
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ِ
ِ
َقسام(: )1
ُمثَّ املياهُ على أربعة أ َ
 -1طَ ِ
اهر مطَ ِّهر َغري مكروه استِ
عمالُه ،وهو املاءُ املطلَ ُق(.)2
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
القول الثاين  :ذهب أبو يوسف من احلنفية واألوزاعي إىل جواز التطهر به وإن مل يتقاطر .
انظر" :الدر املختار" هبامش حاشية الطحطاوي ( )102 / 1ط دار املعرفة .و"اجملموع" (.)21 / 1
القول الثالث  :فرق الشافعية بني سيل الثلج على العضو لشدة حر وحرارة اجلسم ورخاوة الثلج ،وبني عدم سيله .فإن سال على
العضو صح الوضوء على الصحيح حلصول جريان املاء على العضو ،وقيل :ال يصح ألنه ال يسمى غسال ،حكاه مجاعة منهم
املاوردي والدارمي ،وإن مل يسل مل يصح بال خالف يف املغسول ،ويصح مسح املمسوح منه وهو الرأس واخلف واجلبرية ،وهو
املذهب عندهم .انظر " :اجملموع" (.)22 ،21 / 1
( )1بعد ذكر املصنف رمحه أنواع املياه _ وهي السبعة املتقدم ذكرها _ بني أن املياه على أربعة أقسام.
مطهر لغريه غري مكروه استعماله يف رفع احلدث وإزالة النجاسة ،وهو املاء املطلق أي "
( )2وهو القسم األول  :طاهر يف نفسه ِّ
ا لعاري عن إضافة الزمة أي قيد الزم فخرج املقيد بذلك سواء أقيد بإضافة حنوية كماء الورد أم بصفة ك ( َماء َدافِق ) أي مين "
انتهى من "أسىن املطالب يف شرح روض الطالب" ط العلمية ( .)3 /1أما القيد غري الالزم فال يضر لبقاء اطالق اسم املاء عليه "
بال قيد الزم عند ا لعامل حباله على أي صفة كان ،من أصل اخللقة ،وذلك كماء البحر وإن كان متغري الطعم ،وما ينعقد منه امللح،
ندى ،واملتغري مبجاور
وينحل إليه الربد ،وما استهلك فيه خليط مل يسلبه اسم املاء ،واملرتشح من املاء الطهور املغلي ،وما مجع من ً
أو مبا ال غىن عنه ،وماء زمزم " انتهى من "شرح املقدمة احلضرمية املسمى بشرى الكرمي بشرح مسائل التعليم" (ص .)02 :ومسي
مطلقا ؛ ألن اسم املاء إذا أطلق انصرف إليه  .وميكن أن يقال اختصاراً  :يتطهر بكل ماء نبع من األرض أو نزل من السماء.
واألصل يف جواز التطهر هبذه املياه :
الس ِ
ماء َماءً لِيُطَهرُكم بِِه } [ األنفال.] 11 :
آيات منها  :قوله تعاىل َ { :ويُنَ ُ
زل َعلَي ُك ُم ِم َن َّ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال :يا رسول اهلل ،إنَّا
وأحاديث  ،منها  :حديث أيب هريرة رضى اهلل عنه قال  :سأل رجل َ
أفنتوضأُ ِ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
القليل ِم َن املاء ،فإن تَ َوضَّأنا به َع ِطشنا،
وحن ِم ُل معنا
َّ
البحرَ ،
مباء البحر؟ فقال ُ
نَرَك ُ
ب َ
َ
ِ
يثي األَنْ َدلُ ِس ِّي طبعة دار الغرب
ماؤهُُّ ،
هور ُ
احلل َميتَتُه" رواه مالك َمالك يف الْ ُم َوطَّأ برقم ( )73رواية َحيىي بن َحيىي اللَّ ِّ
"هو الطَّ ُ
اإلسالمي – بريوت حتقيق  :الدكتور بشار معروف ( )33 / 1و الشافعي يف مسنده طبعة دار الكتب العلمية  ،بريوت ()0 / 1
واخلمسة  :أمحد يف مسنده برقم ( )2020طبعة مؤسسة الرسالة  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( .)703 /2وأبو داود يف
سننه برقم ( )23طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( ، )92 /1والرتمذي يف سننه برقم
َ
َ
( ) 99طبعة دار إحياء الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( )100 /1والنسائي ( )39طبعة دار املعرفة ببريوت

36

كتاب الطهارة من منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاع دراسة وحتقيق

ِ
س(.)1
 -2وطَاهر ُم ِّ
طهر مكروه استعمالُه ،وهو املاءُ املُ َش َّم ُ
شعيب األرنؤوط وآخرون ( ، )230 /1وهو
( )33 /1وابن ماجه يف سننه برقم ( )230طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
صحيح كما جزم به كثري من العلماء .قال الشيخ األرنؤوط يف تعليقه على "سنن أيب داود" ( " : )92 /1حديث صحيح " انتهى
 .وقال الرتمذي  :هذا حديث حسن صحيح  .وهو صحيح كما جزم به كثري من العلماء  ،وقد تقدم الكالم عليه .
واألصل يف طَ ُهوريَّة املاء املطلق  :ما ثبت عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال  :قام أعرايب فبال يف املسجد  ،فقام إليه الناس ليقعوا به
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َوَملْ تُ َبعثُوا
يس ِر ً
 ،فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم َ ( :دعُوهُ وأ َهريقوا َعلى بَ ْولهَ َس ْجالً من َماء  -أوَ :ذنوبا م ْن َم ْاء  -فَإمنَا بُعثْتُ ْم ُم َ
ين ) رواه البخاري ( )3000طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا (. )2200 /3
ُم َعس ِر َ
[ ليقعوا به  :ليزجروه بالقول أو الفعل  .سجال  :دلواً مألى باملاء  ،ومثله الذنوب ].
ووجه الداللة من احلديث  :أن األرض تطهر من النجاسة بكثرة صب املاء  ،قال اإلمام ابن مفلح ،احلنبلي رمحه اهلل (املتوىف:
227ه )  " :قوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :دعوه ،وأريقوا على بوله سجال من ماء أو ذنوبا من ماء )  .أمر بذلك ألجل التطهري،
ولوال أنه يطهر لكان تكثريا للنجاسة ،ويلزم منه طهارة احملل " انتهى من "املبدع يف شرح املقنع" ( )33 /1طبعة دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان .
مطهر لغريه ،مكروه استعماله يف البدن فقط ،وهو املاء املشمس " ويشرتط لكراهيته ثالثة
( )1والقسمالثاني :طاهر يف نفسه ِّ
شروط وهي 1 :أن يكون ببالد حارة .
 2أن يكون موضوعاً بأوان منطبعة غري الذهب والفضة ،كاحلديد والنحاس ،وكل معدن قابل للطرق .
 3أن يكون استعماله يف البدن ألدمي ولو ميتاً أو حيوان يلحقه الربص كاخليل " انتهى من " الفقه املنهجي على مذهب اإلمام
الشافعي" (.)32 /1
" وهل الكراهة شرعية أو إرشادية فيها وجهان أصحهما يف شرح املهذب أهنا شرعية فعلى هذا يثاب على ترك استعماله وعلى
الثاين وهي أهنا إرشادية ال يثاب فيها ألهنا من وجهة الطب وقيل إن املشمس ال يكره مطلقا وعزاه الرافعي إىل األئمة الثالثة قال
النووي يف زيادة الروضة وهو الراجح من حيث الدليل وهو مذهب أكثر العلماء وليس للكراهية دليل يعتمد وإذا قلنا بالكراهة
فهي كراهة تنزيه ال َتنع صحة الطهارة وخيتص استعماله بالبدن وتزول بالتربيد على األصح ويف الثالث يراجع األطباء واهلل أعلم "
انتهى من "كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص.)13 :
ودليل الكراهة :
 -1روي فيه حديث مرفوع موضوع أنه يورث الربص فعن عائِ َشةَ رضي اهلل عنها  ،قَالَت  :نَهى رس ُ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه
َْ َ
ول اللَّه َ
ْ َ َُ
ِ
ضأَ بِالْ َم ِاء الْ ُم َش َّم ِ
ص ) رواه الدارقطين يف سننه ( )20طبعة
َو َسلَّ َم أَ ْن يُتَ َو َّ
س أ َْو يُ ْغتَ َس َل بِِه َ ،وقَ َ
ال ( :إنَّهُ يُوِر ُ
ث الْبَ َر َ
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()1
تغري مبا خالطَه ِمن الطَّ ِ
اهر ِ
ات(.)1
امل
و
،
عم ُل
ِّ
 -3وطَاهر غريُ ِّ
مطهر ،وهو املاءُ املستَ
َ
َ
ُ
ُ

مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( .)31 /1وقال الدارقطين (َ " : )32 /1ع ْمُرو
يث  ،وَمل ي رِوهِ عن فُلَيح َغي ره  ،وَال ي ِ
احل ِد ِ
ي " انتهى  .وقال العجلوين يف "كشف
ص ُّح َع ِن ُّ
الزْه ِر ِّ
َ ْ َْ َ ْ ْ ْ ُُ َ َ
بْ ُن ُحمَ َّمد ْاأل َْع َش ُم ُمْن َكُر َْ
اخلفاء" ( " : )720 /2وباب استعمال املاء املشمس مل يصح فيه حديث " انتهى  .وقال األلباين يف "إرواء الغليل"
( " : )30 /1موضوع " انتهى.
 -2وأثر ضعيف موقوف على عمر رضي اهلل عنه رواه الشافعي يف "األم" (( )19 /1قال الشافعي) أخربنا إبراهيم بن حممد
عن صدقة بن عبد اهلل عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهلل أن عمر كان يكره االغتسال باملاء املشمس وقال :إنه يورث
الربص .وقال اإلمام النووي  " :فصل يف ضعيف الباب  :وأثر عمر رضي اهلل عنه يف كراهة املاء املشمس ،وليس يف
املشمس شيء ثابت " انتهى من "خالصة األحكام" ( .)99 /1ولذلك اختار النووي وابن رسالن وابن امللقن وغريهم
عدم الكراهة ،وهو الصواب وعليه أكثر العلماء ،وهو املوافق لنص اإلمام الشافعي حيث قال " :وال أكره املاء املشمس
إال من جهة الطب " انتهى من "األم" ( .)19 /1ومل يثبت يف الطب أنه يورث الربص.
( )1أي املستعمل يف رفع حدث أو إزالة جناسة .
أقوال العلماء يف املاء املستعمل يف الطهارة  :اختلفوا فيه على ثالثة أقوال :
القول األول  :طاهر غري مطهر فال جيوز الطهارة به .وهذا مذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة .انظر " :اجلوهرة النرية" (، )31/1
"اجملموع" ( " ، )179/1كشاف القناع" (. )29/1
القول الثاين  :طاهر مطهر لكنه يكره التطهر به فإذا مل جيد غريه توضأ به .وهذا مشهور مذهب مالك  .انظر " :التمهيد"
(" ، )73/7حاشية الدسوقي".
القول الثالث  :أنه جنس ،وهو قول شاذ قال به أبو يوسف من احلنفية  .انظر " :اجلوهرة".
دليل القول األول :
أما كونه طاهرا يف نفسه  :فألن ( النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ) رواه البخاري ()129
طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا (. )21 /1
ول اهللِ صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم  ،وأَبو بكْر ي عود ِاين م ِ
اشيَ ْ ِ
ني  ،فَأُ ْغ ِم َي َعلَ َّي ،
ت فَأَتَ ِاين َر ُس ُ
وحبديث َجابِر بْن َعْب ِد اهللِ  ،قَ َ
ال َ ( :م ِر ْ
ضُ
َ
ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َُ َ َ
ب علَي ِمن و ِِ
ت ) رواه البخاري ( )7301طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى
فَتَ َو َّ
ص َّ َ َّ ْ َ ُ
ضوئه  ،فَأَفَ ْق ُ
ضأَ ُ ،مثَّ َ
ديب البغا ( )1999 /7ومسلم ( )7132طبعة دار اجليل  -بريوت (. )90 /3
وجه الدليل :أنه لو كان جنسا مل جيز فعل ذلك  .انظر " :املغين" ( ، )79/1و"اجملموع" (. )131/1
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وأما كونه الجيوز التطهر به ،فألنه أزيل به مانع من الصالة فلم جيز استعماله يف طهارة أخرى كاملستعمل يف إزالة النجاسة  .انظر
" :املغين" (. )79/1
دليل القول الثاين :
الس َم ِاء َماءً طَ ُه ًورا } [الفرقان ]72 :والفعول ملا يتكرر منه الفعل .انظر " :اجملموع".
 -1استدلوا بقوله تعاىلَ { :وأَنْ َزلْنَا ِم َن َّ
 -2حديث أيب جحيفة  ( :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم توضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به ) رواه
البخاري ( )123طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا (.)20 /1
ِ
ِ
ضل و ِِ
ِ
ض َل َعْنهُ َ ،وَْحيتَ ِمل أَ ْن يَ ُكونُوا تَنَ َاولُوا َما
ضوئه ) َكأَن َُّه ْم اقْ تَ َس ُموا الْ َماء الَّذي فَ َ
قال ابن حجر َ " :وقَ ْوله  ( :يَأْ ُخ ُذو َن م ْن فَ ْ َ ُ
سَ ِ
ضوئِِه صلى اهلل عليه وسلمَ ،وفِ ِيه َدَاللَة بَيِّنَة َعلَى طَ َه َارة الْ َماء الْ ُم ْستَ ْع َمل " انتهى من "الفتح" ()300/1
ضاء ُو ُ
ال م ْن أ َْع َ
َ
 -3ألنه ماء طاهر مل يغريه شيء  .انظر " :التمهيد" (.)73/7
 -7وألنه ماء القى طاهرا فبقى مطهرا كما لو غسل به ثوبا .انظر " :هتذيب املسالك" (ص.)30
دليل القول الثالث :
َح ُد ُك ْم ِيف الْ َم ِاء الدَّائِ ِم َوَال يَ ْغتَ ِس ْل فِ ِيه ِم ْن ا ْجلَنَابَِة ) رواه اإلمام أمحد يف مسنده
واحتج هلما بقوله صلى اهلل عليه وسلم َ ( :ال يَبُ ْل أ َ
برقم ( )9399طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )393 /13وهذا لفظ أمحد وقد رواه
البخاري ( )239طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )97 /1ومسلم ( )322طبعة دار اجليل
 بريوت ( . )192 /1قالوا فجمع بني البول واالغتسال والبول ينجسه وكذا االغتسال .انظر " :اجملموع" و"هتذيب املسالك"(ص. )13
قال النووي يف اجلواب عنه :بأنه ال يلزم اشرتاك القرينني يف احلكم قال اهلل تعاىل ُ { :كلُوا ِمن َمثَِرهِ إِ َذا أَْمثَر وآتُوا حقَّه ي وم حص ِادهِ
َ َ َ ُ َْ َ َ َ
ْ
} [األنعام ]171 :فاألكل غري واجب واإليتاء واجب.
تنبيه  :كراهة املاء املستعمل عند املالكية مقيَّدة بِأَمري ِن أَ ْن ي ُكو َن َذلِك الْماء الْمست عمل قَلِ ًيال َكآنِي ِة الْو ِ
وج َد
َ ُُ
ُ َ َ ْ َْ
ضوء َوالْغُ ْس ِل َ ،وأَ ْن يُ َ
َ
َ َ ُ ُ َْ ْ َ ُ
َغْي ُرهُ َوإَِّال فَ َال َكَر َاهةَ .انظر " :حاشية الدسوقي".
مطهر لغريه " ،وهو قسمان  -1 :املاء املستعمل فيما ال بد منه من رفع حدث أو إزالة
( )1والقسم الثالث :طاهر يف نفسه غري ِّ
جنس ولو معفوا عنه وكان املاء دون القلتني  -2 .واملاء املتغري بشيء خالطه من األعيان الطاهرات املستغىن عنها تغريا كثريا مينع
إطالق اسم املاء عليه بأن يزول به وصف اإلطالق كأن يقال ماء نورة أو ماء سدر أو مرقة " انتهى من "هناية الزين" (ص.)13 :
ودليل كون املاء املستعمل طاهراً :ما رواه البخاري ( )191طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا
( )22 /1ومسلم ( )7132طبعة دار اجليل  -بريوت ( )90 /3عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال  :جاء رسول اهلل صلى
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ِ ()1
ني( ،)2أو كا َن قُلَّتَ ِ
ت فيه َجناسة وهو دو َن ال ُقلَّتَ ِ
ني
وماء َجنس  ،وهو الَّذي حلَّ ْ
َ -7
غري(. )2()1
فتَ َّ

اهلل عليه وسلم يعودين وأنا مريض ال أع ِقل  ،فتوضأ وصب علي من و ِِ
أعقل  :أي من شدة املرض  .وضوئه  :املاء
َ َّ ْ َ ُ
ُ
ضوئه  [ .ال َ
ْ ُ
الذي توضأ به ] ولو كان غري طاهر مل يصبه عليه.
ودليل خروج املاء املستعمل عن الطهورية :
أح ُد ُك ْم يف امل ِاء الدائِ ِم َوُه َو ُجنُب )  .فقالوا
أوال :حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ( :ال ي ْغتَ ِس ْل
َ
َ
 :يا أبا هريرة  " ،كيف يفعل ؟ " قال  " :يتناوله تناوالً " رواه مسلم ( )327طبعة دار اجليل  -بريوت ( )193 /1وغريه .
وجه الداللة من احلديث :
أن االغتسال يف املاء خيرجه عن طهوريته ؛ وإال مل ينه عنه ؛ وهو حممول على املاء القليل  .وحكم الوضوء يف هذا حكم الغسل ،
ألن املعىن فيهما واحد  ،وهو رفع احلدث .
وثانيا  :أن الصحابة رضي اهلل عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا جيمعونه ليتوضؤوا به مرة ثانية  ،ولو كان ذلك سائغا لفعلوه
.
 الثاني :امل اء املتغري كثريا بشيء طاهر خمالط ميكن صون املاء عنه كزعفران وصابون وجص ودقيق ،فخرج املتغري يسريا أو كثريامبجاور كدهن وعود أو برتاب طرح فيه ،أو مبا يف مقره وممره كطني وطحلب ونورة أو بطول مكث؛ لبقاء إطالق اسم املاء عليه.
أي تغري مينع اسم املاء املطلق يسلبه الطهورية وإال فال .ودليله :أن اهلل تعاىل شرع لنا التطهر باملاء املطلق ،فما
وضابط ذلك :أن ّ
خرج عن اإلطالق خرج عن املشروع فلم تصح الطهارة به ألنه أصبح ال يسمى ماء يف هذه احلالة.
( )1أي حلت فيه جناسة وهو نوعان.
أقل من القلتني سواء أتغري أم ال ،فهو ينجس مبجرد مالقاة النجاسة.
( -)2األول :هو الذي حلّت فيه جناسة وكان ّ
والدليل ما رواه اخلمسة عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال  :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وهو يُ ْسأل عن
املاء يكون بال َفالة من األرض ،وما يَنُوبُه من السباع والدواب ؟ فقال  ( :إذا َكا َن املاء قُلتَ ِ
ني َملْ َْحي ِ
ث ) ويف لفظ أليب داود
مل اخلَبَ َ
َُ
س ) رواه اإلمام أمحد يف مسنده برقم ( )7203طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب
( ( :)93فإنه ال يَنْ ُج ُ
األرنؤوط وآخرون ( )722 /2وأبو داود يف سننه برقم ( )93طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره
َ
َ
شعيب األرنؤوط وآخرون ()323 /1
بللي ( )72 /1وابن ماجه يف سننه برقم ( )312طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
والنسائي يف سننه برقم ( )32طبعة دار املعرفة ببريوت ( )79 /1والرتمذي يف سننه برقم ( )90طبعة دار إحياء الرتاث  ،حتقيق
وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون (. )90 /1
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وقال الشيخ شعيب األرنؤوط يف تعليقه على املسند  " :صحيح وهذا إسناد حسن " انتهى من "مسند أمحد" طبعة قرطبة (/2
.)29
نوبه  :يرد عليه  .السباع  :كل ما له ناب يفرتس به من احليوانات ].
[ بالفالة  :الصحراء وحنوها  .ي ْ
ومفهوم احلديث  :أنه إذا كان أقل من قلتني ينجس ولو مل يتغري ،ودل على هذا املفهوم  :ما رواه مسلم ( )397طبعة دار اجليل
 بريوت ( )190 /1عن أىب هريرة رضى اهلل عنه  :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :إذا استَ ْي َق َأح ُد ُكم ِم ْن نَومه فَالَ
ظ َ
ِ
ِ
ت يَ ُدهُ )  .فقد هنى املستيقظ من نومه عن الغمس خشية تلوث
أين بَاتَ ْ
ي َ
س يَ َدهُ يف اإلنَاء َحىت يغسلَ َها ثَالثاً  ،فَإنهُ ال يَدر ً
ي ْغم ْ
غري املرئية ال تغري املاء ،فلوال أهنا تنجسه مبجرد املالقاة مل ينهه عن ذلك.
يده بالنجاسة غري املرئية ،ومعلوم أن النجاسة َ

( -)1الثاني :املاء الكثري وهو ما كان قلتني فأكثر إذا تغري بالنجاسة يسريا أو كثريا.

ودليله اإلمجاع  ،قال يف اجملموع  " :قال ابن املنذر :أمجعوا أن املاء القليل أو الكثري ،إذا وقعت فيه جناسة ،فغريت طعماً أو لوناً
عمهُ ْأو ِرحيَهُ ) فضعيف سنداً  ،قال عنه النووي
جسهُ شيء إال َما غري طَ َ
أو رحياً ،فهو جنس " .وأما حديث ( :املاء طهور الَ يُنَ ُ

رمحه اهلل تعاىل  " :ال يصح االحتجاج به  .وقال  :ونقل اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل تضعيفه عن أهل العلم " انتهى  .انظر :
"اجملموع .)190 /1( :
( )2وهذه هناية األقسام األربعة للمياه وميكن أن ينضاف إليها نوعا خامسا استجد يف عصرنا وهو املاء املعاد تكريره أو من
ِ
ِ
عمالُه  ،وهو املاءُ املطلَ ُق ).
كروه است َ
املمكن أن يدخل يف القسم األول وهو ( طَاهر ُمطَ ِّهر َغريُ َم ُ
ُ
حكمالماءالمعادتكريره :
هذه املسألة هلا نقول يف كتب السادة الشافعية خترج عليها  ،فعند الشافعية وردت مجلة نصوص ومنها :
-

إذا بلغ املاء قلتني فأكثر وزالت صفات التغري  ( :الطعم واللون والريح ) ،فهو طهور ،جيوز الوضوء به .

-

والن املاء النجس املتفرق إذا مجع والتغري يعود طهورا .

-

ولو كوثر املاء النجس مباء جنس والتغري  :عادت الطهورية .

انظر " :فتح العزيز بشرح الوجيز" للرافعي ( )112 /1و(.)212 /1
وقال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل :
" إذا زال تغري املاء النجس وهو أكثر من قلتني نظر إن زال بإضافة ماء آخر إليه طهر بال خالف سواء كان املاء املضاف طاهرا
أو جنسا قليال أو كثريا وسواء صب املاء عليه أو نبع عليه وإن زال بنفسه أي بأن مل حيدث فيه شيئا بل زال تغريه بطلوع الشمس
أو الريح أو مرور الزمان طهر أيضا على املذهب وبه قطع اجلمهور  :وحكى املتويل عن أيب سعيد األصطخرى أنه ال يطهر النه
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شئ جنس فال يطهر بنفسه  :وهذا ليس بشئ ألن سبب النجاسة التغري :فإذا زال طهر لقوله صلى اهلل عليه وسلم إذا بلغ املاء
قلتني مل ينجس وإن زال بأخذ بعضه طهر بال خالف بشرط أن يكون الباقي بعد األخذ قلتني  :فإن بقي دوهنما مل يطهر بال
خالف  :ويتصور زوال تفسريه بأخذ بعضه بأن يكون كثريا ال يدخله الريح  :فإذا نقص دخلته وقصرته وكذلك الشمس فيطيب :
مث إذا زال التغري وحكمنا بطهارته مث تغري فهو باق على طهارته وال أثر لتغريه ألنه ماء طاهر تغري بغري جناسة القته فكان طاهرا
كالذي مل ينجس قط ذكره صاحب احلاوى وهو ظاهر الخفاء به " انتهى من "اجملموع شرح املهذب" (.)132 /1
ضأُ ِمن بِْئر بضاعةَ وِهي بِْئ ر ي ْل َقى فِيها ِْ
ال  :قيل يا رس َ ِ
وقد ثبت حديث أيب سعيد ْ ِ
ض
ي رضي اهلل عنه قَ َ
احليَ ُ
َ
ول اللَّه أَنَتَ َو َّ ْ ُ َ َ َ َ ُ
َ َُ
اخلُ ْدر ّ
ال رس ُ ِ
و ُحلوم الْ ِك َال ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ( :إِ َّن الْ َماءَ طَ ُهور َال يُنَ ِّج ُسهُ َش ْيء ) رواه اإلمام أمحد يف مسنده برقم
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( )11213طبعة مؤسسة الرسالة  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( .)337 /12وأبو داود يف سننه برقم ( )99طبعة دار
الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( ،)72 /1والرتمذي يف سننه برقم ( )99طبعة دار إحياء
َ
َ
الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( ، )93 /1والنسائي يف سننه برقم ( )329طبعة دار املعرفة ببريوت (/1
 ، )191وصححه األلباين كما يف "إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل" ( ، )73 /1وهذا احلديث من أعالم نبوة النيب
فإن املاء يف ذاته وخاصيته طهوراً أبداً  ،وهو يزيل النجاسة من املاء وحيملها  ،ولكنه ال يتغري هبا تركيبه الكيميائي  ،ولذلك فإنه
مىت فصلت النجاسة عن املاء  ،عاد املاء كما كان طهوراً ال ينجسه شيء .
وقد قام اإلمجاع على أن املاء إذا غلبت عليه النجاسة اليت حيملها وغريت صفة من صفاته الثالث ( اللون  ،الطعم  ،الرائحة )
فإنه يكون جنساً ال جيوز التطهر به  ،أما إذا كانت النجاسة يسرية  ،واملاء كثري  ،ومل تتغري صفة من صفاته  ،ال لونه وال طعمه ،
وال رائحته فإنه يكون طاهراً مطهراً .
يرتتب على عملية فصل النجاسة عن املاء بأي صورة من صور الفصل واملعاجلة األحكام اآلتية :
املاء ال ينجس يف ذاته  ،وال يستحيل جنساً  ،وإمنا تتغري صفاته مبا حيمله من جنس فيكون جنساً حلمله النجاسة ،
-1
ويكون طاهراً إذا خالطه شيئ من الطاهرات كامللح والطني والسكر والروائح الطاهرة وعصارات األعشاب  ..اخل.
-2

إذا عوجل املاء النجس وفصلت منه النجاسة فصالً كامالً عاد طاهراً مطهراً كأصل خلقته .

وإذا بقيت فيه جناسة بعد املعاجلة فاحلكم عليه حبسب غلبة النجاسة  ،فإن كانت بقايا النجاسة مغرية إلحدى صفاته
-3
الثالث  :اللون ،الطعم الرائحة ،فإنه يبقى جنساً ،وإن َتت املعاجلة حىت يعود املاء كما هو يف أصل اخللقة فهو طهور  ،وإن بقي
به جناسة يسرية ال تغري أوصافه فهو من العفو إن شاء اهلل تعاىل .
املاء املعاجل الطاهر الذي فصلت منه النجاسة  ،وعاد طاهراً جيوز استعماله يف كل ما يستعمل فيه املاء الطاهر املطهر
-7
كالغسل  ،والوضوء  ،وتطهري الثياب واألماكن .
إذا كان املاء املعاجل قد عوجل معاجلة جزئية  ،وبقي متغرياً أوصافه كلها أو بعضها فإن هذا جيوز استخدامه يف الري
-3
والزراعة يف حماصيل يأكلها اإلنسان واحليوان  ،ولكن ال جيوز استعماله يف الطهارة .
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إذا حقن املاء املعاجل أو مياه الصرف واجملاري قبل املعاجلة يف األرض مرة ثانية  ،ومت تسربيه خالل طبقات األرض ،
-9
ودخل إىل اآلبار  ،فإن حكمه هو حكم املعاجل  ،فإذا وصل إىل اآلبار أو املضخات  ،ومت رفعه  ،وقد فصلت عنه النجاسة فصالً
كامالً  ،وعاد إىل أصل خلقته دون رائحة ودون لون أو طعم إال طعم املاء  ،فهو ماء طاهر مطهر وأما إذا كان فاقداً خلواص املاء
الطاهر فحكمه حكم املاء النجس .
ال خيفى أن استخدام املاء يف الشرب والطعام له أحكامه اخلاصة  ،وهذا خيضع إىل العوامل الصحية فإن املاء قد ينصح
-0
باجتنابه يف الشرب والطعام  ،إذا كانت فيه أنواع من البكرتيا الضارة  ،أو العوالق واملذابات الضارة  ،ومعلوم أن مثل هذه األشياء
ال حيكم هبا على عدم طهورية املاء  ،ولكن حيكم هبا على عدم صالحيته للشرب  ،وفرق بني هذا وهذا.
من قرارات اجملامع الفقهية :
أوال  :قرار اجملمع الفقهي  ،وهو القرار اخلامس يف الدورة احلادية عشر املنعقدة يف الثالث عشر من رجب  1709جاء يف القرار :
وبعد مراجعة املختصني بالتنقية بالطرق الكيمياوية  ،وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربعة  ،وهي
الرتسيب ،والتهوية  ،وقتل اجلراثيم ،وتعقيمه بالكلور  ،فال يبقى للنجاسة أثر يف طعمه ولونه ورحيه  ،وهم مسلمون عدول موثوق
بصدقهم وأمانتهم  ،قرر اجملمع ما يأت :
أن مياه اجملاري إذا نقيت بالطرق املذكورة ،أو ما مياثلها ،ومل يبق للنجاسة أثر يف طعمه وال يف لونه وال يف رحيه ،صار طهورا جيوز
رفع احلدث وإزالة النجاسة به ،بناء على القاعدة الفقهية اليت تقرر أن املاء الكثري الذي وقعت فيه جناسة يطهر بزوال هذه
النجاسة منه إذا مل يبق هلا فيه أثر واهلل تعاىل أعلم .
ثانيا  :قرار هيئة كبار العلماء  :حكم استعمال املياه النجسة يف الطهارة بعد تنقيتها
قرار رقم ( )97يف 1392 / 10 / 23ه هليئة كبار العلماء
احلمد هلل وحده  ،وصلى اهلل وسلم على من ال نيب بعده حممد  ،وعلى آله وصحبه  ،وبعد:
ففي الدورة الثالثة عشرة هليئة كبار العلماء املنعقدة يف النصف اآلخر من شهر شوال (1392ه ) مبدينة الطائف  ،وبناء على رغبة
اجمللس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي يف إحالة موضوع االستفتاء الوارد إىل الرابطة من رئيس حترير جريدة ( مسلم نيوز )
الصادرة ب ( كيب تاون ) إىل هيئة كبار العلماء  ،إلعداد حبث يف املوضوع  ،وتقرير ما تراه اهليئة حنوه  ،واملتضمن اإلفادة بأن
املسلمني يف تلك اجلهة يواجهون مشكلة كبرية بسبب ما أقدم عليه جملس مشروع التحقيقات العاملية والصناعية الذي يعمل على
إنتاج ماء للشرب النقي من مياه اجملاري  ،وأهنم يسألون عن حكم استعمال هذه املياه بعد تنقيتها للوضوء.
بناء على ذلك فقد اطلع اجمللس على البحث املعد يف ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  ،كما اطلع اجمللس
على خطاب معايل وزير الزراعة واملياه رقم ( )1299 /1وتاريخ 1392/3/30ه وبعد البحث واملداولة واملناقشة قرر اجمللس ما
يلي :
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بناء على ما ذكره أهل العلم من أن املاء الكثري املتغري بنجاسة يطهر إذا زال تغريه بنفسه  ،أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغريه
بطول مكث  ،أو تأثري الشمس ومرور الرياح عليه  ،أو حنو ذلك لزوال احلكم بزوال علته .
وحيث إن املياه املتنجسة ميكن التخلص من جناستها بعدة وسائل  ،وحيث إن تنقيتها وختليصها مما طرأ عليها من النجاسات
بواسطة الطرق الفنية احلديثة إلعمال التنقية يعترب من أحسن وسائل الرتشيح والتطهري  ،حيث يبذل الكثري من األسباب املادية
لتخليص هذه املياه من النجاسات  ،كما يشهد بذلك ويقرره اخلرباء املختصون بذلك ممن ال يتطرق الشك إليهم يف عملهم
وخربهتم وجتارهبم .
لذلك فإن اجمللس يرى طهارهتا بعد تنقيتها التنقية الكاملة  ،حبيث تعود إىل خلقتها األوىل ال يرى فيها تغري بنجاسة يف طعم وال
لون وال ريح  ،وجيوز استعماهلا يف إزالة األحداث واألخباث  ،وحتصل الطهارة هبا منها  ،كما جيوز شرهبا إال إذا كانت هناك
أضرار صحية تنشأ عن استعماهلا فيمتنع ذلك  ،حمافظة على النفس  ،وتفاديا للضرر ال لنجاستها .
واجمللس إذ يقرر ذلك يستحسن االستغناء عنها يف استعماهلا للشرب مىت وجد إىل ذلك سبيل  ،احتياطا للصحة ،واتقاء للضرر ،
وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع .
واهلل املوفق  ،وصلى اهلل على نبينا حممد  ،وعلى آله وصحبه وسلم  .هيئة كبار العلماء .
( )1القلة  :اجلرة العظيمة  ،مسيت بذلك؛ ألن الرجل العظيم يقلها بيديه  ،أي  :يرفعها  .وانظر " :املغين" البن باطيش
(" ،)19/1حترير ألفاظ التنبيه" (ص.)32/
( )2الرطل  :اختلف يف مقدار رطل بغداد  ،فقيل ( 122وأربعة أسباع الدرهم) ،وقيل ( 122درمها فقط) ،وقيل ( 130درمها)،
فيكون الرطل باجلرام احلايل على القول األول ( 700.993غراما) ،وعلى الثاين ( 703.220غراما) ،وعلى األخري (712.23
غراما) .وانظر " :هتذيب األمساء واللغات" (" ،)123/1/3حترير ألفاظ التنبيه" (ص" ،)110/معجم لغة الفقهاء" (ص.)223/
فالقلتان  :تساوي  212،3لرت ،وتق ّدر القلتني أيضا بعشرة تنكات ،ومبكعب طول ضلعه  90سم.
( )3وهل هو حتديد أو تقريب ؟ فيه وجهان الوجه األول  :أنه معترب بالتحديد  ،والثاين  :وهو الذي اختاره املصنف رمحه اهلل أنه
معترب بالتقريب  ،وصحح هذا الغزايل  ،والرافعي  ،والنووي وغريهم  .انظر " :الوسيط" (" ،)323/1فتح العزيز" (،)200/1
"اجملموع" (" ،)122/1اإلقناع" للشربيين (.)27/1
( )7أقوال العلماء يف قليل املاء وكثريه وأخذهم حبديث القلتني :
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القول األول  :الينجس املاء  -سواء كان قليال أو كثريا  -إال إذا تغري أحد أوصافه  .وهذا مذهب املالكية وكثري من الشافعية .
انظر " :هتذيب املسالك" (ص.)13
القول الثاين :
فرق أصحاب هذا القول بني القليل والكثري فينجس املاء القليل مبجرد مالقاة النجاسة وإن مل تغريه والينجس الكثري إال بتغري أحد
أوصافه  ،مث اختلف هؤالء يف ح ّد القلة والكثرة على مذهبني :
املذهب األول  :يرى أن القليل ما كان دون القلتني والكثري ما كان قلتان فأكثر  ،وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة انظر :
"اجملموع" (" ،)112/1منتهى اإلرادات" (.)9/1
املذهب الثاين :وهو مذهب احلنفية قالوا إذا كان املاء راكداً فوقعت فيه جناسة فإن كان أقل من عشرة أذرع يف عشرة أذرع تنجس
بوقوع النجاسة فيه وإن مل يتغري هبا ،وإن كان عشرة أذرع يف عشرة أذرع مل ينجس إال بتغري أحد أوصافه  .انظر " :االختيار"
(.)90/1
استدل املالكية :
بأن األصل طهارة املاء على ظاهر القرآن فال ينقل عن هذا ألصل إال بدليل إذا مل يغري املخالط له احد أوصافه .انظر " :هتذيب
املسالك".
وحبديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة  ،وهي بئر تلقى فيها احليض وحلوم
الكالب والننت  ،فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم  ( :إِ َّن الْ َماءَ طَ ُهور َال يُنَ ِّج ُسهُ َش ْيء ) رواه اإلمام أمحد يف مسنده برقم

( )11213طبعة مؤسسة الرسالة  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( .)337 /12وأبو داود يف سننه برقم ( )99طبعة دار
الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( ،)72 /1والرتمذي يف سننه برقم ( )99طبعة دار إحياء
َ
َ
الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( ، )93 /1والنسائي يف سننه برقم ( )329طبعة دار املعرفة ببريوت (/1
 ، )191وصححه األلباين كما يف "إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل" (. )73 /1
قال الفندالوي  :فلذا يقال للخصم هذا املاء الذي حلت فيه جناسة ومل تغريه  ،أتطلقون عليه اسم الطهورية مع عدم تغريه أم ال ؟
فإن قالوا  :نعم  .قلنا هلم  :فاجلمع بني كونه طهوراً وبني منع استعماله تناقض  .وإن قالوا  :ال نسميه طهوراً أكذهبم قوله صلى
اهلل عليه وسلم ( خلق املاء طهوراً الينسجه شيء إال ما غري لونه أو طعمه أو رحيه ) فأخرب صلى اهلل عليه وسلم أنه طاهر مطهر
مامل يتغري أحد أوصافه  ،ومل جيعل بني كونه طاهرا مطهراً وبني كونه جنساً واسطة سوى التغيري  .انظر " :هتذيب املسالك"
(ص.)13
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واستدل احلنفية  :بأن األصل أن املاء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه والكثري ال  ،لقوله عليه الصالة والسالم يف البحر  ( :هو
احلل َميتَتُه ) رواه مالك َمالِك يف الْ ُم َوطَّأ برقم ( )73واعتربناه فوجدناه ما ال خيلص بعضه إىل بعض  ،فنقول  :كل
ماؤهُ ُّ ،
هور ُ
الطَّ ُ
ما ال خيلص بعضه إىل بعض ال ينجس بوقوع النجاسة فيه  ،وهذا معىن قوهلم ال يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف اآلخر ،
وامتحن املشايخ اخللوص باملساحة فوجدوه عشرا يف عشر فقدروه بذلك تيسريا  .انظر " :االختيار" (.)90/1
واستدل الشافعية واحلنابلة  :مبا رواه اخلمسة عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال  :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
وهو يُسأل عن املاء يكون بال َفالة من األرض ،وما يَنُوبُه من السباع والدواب ؟ فقال  ( :إذا َكا َن املاء قُلتَ ِ
ني َملْ َْحي ِ
ث ) ويف
مل اخلَبَ َ
ْ
َُ
س ) رواه اإلمام أمحد يف مسنده برقم ( )7203طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان ،
لفظ أليب داود ( ( :)93فإنه ال يَْن ُج ُ
شعيب األرنؤوط
حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )722 /2وأبو داود يف سننه برقم ( )93طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
ِ
شعيب األرنؤوط وآخرون
وحمَ َّمد كامل قره بللي ( )72 /1وابن ماجه يف سننه برقم ( )312طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
( )323 /1والنسائي يف سننه برقم ( )32طبعة دار املعرفة ببريوت ( )79 /1والرتمذي يف سننه برقم ( )90طبعة دار إحياء
الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون (. )90 /1
وقال الشيخ شعيب األرنؤوط يف تعليقه على املسند  " :صحيح وهذا إسناد حسن " انتهى من "مسند أمحد" طبعة قرطبة (/2
.)29
فهذا احلديث يدل على أن املاء إذا بلغ قلتني فإنه ال حيمل اخلبث ،ودل مبفهوم املخالفة أنه إذا كان دون القلتني حيمل اخلبث
فيكون حينئذ جنساً خبيثاً .
قال ابن قدامة  :وحتديده بالقلتني يدل على أن ما دوهنما ينجس ؛ إذا لو استوى حكم القلتني وما دوهنما مل يكن للتحديد فائدة
 .انظر " :املغين" (.)32/1
الراجح  :ما ذهب إليه اإلمام مالك ؛ ألنه األقرب إىل الدليل الشرعي وحتديد القليل والكثري ليس عليه دليل قوي .
قال اإلمام أبو حامد الغزايل من فقهاء الشافعية يف كتاب "اإلحياء"  " :وكنت أود أن يكون مذهبه – يعين الشافعي -كمذهب
مالك رضي اهلل عنه يف أن املاء وإن قل ال ينجس إال بالتغري إذ احلاجة ماسة إليه ومثار الوسواس اشرتط القلتني وألجله شق على
الناس ذلك وهو لعمري سبب املشقة ويعرفه من جيربه ويتأمله ومما ال أشك فيه أن ذلك لو كان مشروطا لكان أوىل املواضع بتعسر
الطهارة مكة واملدينة إذ ال يكثر فيهما املياه اجلارية وال الراكدة الكثرية .
ومن أول عصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل آخر عصر أصحابه مل تنقل واقعة يف الطهارة وال سؤال عن كيفية حفظ املاء
عن النجاسات ،وكانت أواين مياههم يتعاطاها الصبيان واإلماء الذين ال حيرتزون عن النجاسات.
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فَصل[فيبيانمايطهربالدباغ] 
()3
ِ()1
ِ
الكلب واخلنزي ِر( )7وما تَولَّد منهما أو ِمن
لد
طهر(ِّ )2
بالدباغ ّ ،إال ِج َ
وج ُ
لود امليتة تَ ُ
ُ
ِ
أحدمها(،)9()3

وقد توضأ عمر رضي اهلل عنه مباء يف جرة نصرانية وهذا كالصريح يف أنه مل يعول إال على عدم تغري املاء وإال فنجاسة النصرانية
وإنائها غالبة تعلم بظن قريب فإذا عسر القيام هبذا املذهب  ،وعدم وقوع السؤال يف تلك األعصار دليل أول .
وفعل عمر رضي اهلل عنه دليل ثان ...اخل " انتهى من "إحياء علوم الدين" (.)129 /1
( )1قال ابن عرفة  " :حد امليتة  :امليت الذي مات بغري ذكاة " انتهى من "شرح حدود ابن عرفة" (ص. )30 :
فامليتة :كل حيوان زالت حياته بغري ذبح شرعي ،فيدخل فيه :
ما ال يؤكل حلمه إذا ذبح كاحلمار ،وما يؤكل حلمه إذا مل تتوفر شروط ذحبه ،كذبيحة املرتد ،وإن مل يكن فيه ضرر بالصحة .وعليه:
فتحرمي امليتة دليل جناستها ،ألن حترمي ما ال ضرر فيه وال حرمة له دليل جناسته ،وجناستها تستتبع جناسة أجزائها.
ال َِ :مسعت رس َ ِ
ول
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
( )2جلود امليتات كلها تطهر بالدباغ ،والدليل ما ثبت َع ْن َعْب ِد اهللِ بْ ِن َعبَّاس قَ َ
ول اهلل َ
ْ ُ َُ
َن نَِ ِ
ِ ِ
وع ْن َسلَ َمةَ بْ ِن الْ ُم َحبِّ ِق ،أ َّ َّ
اب فَ َق ْد طَ ُهَر ) رواه مسلم ( )070ط دار اجليل (َ .)192 /1
يب اللَّه َ
صلَّى اهللُ
 ( :إ َذا ُدب َغ ا ِإل َه ُ
ِ ِ ِِ
ِ
ت:
ت َ :ما عِْن ِدي إَِّال ِيف قِْربَة ِيل َمْيتَة  ،قَ َ
َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ِيف َغ ْزَوةِ تَبُ َ
س قَ ْد َدبَغْت َها ؟ ) قَالَ ْ
وك َد َعا مبَاء م ْن عْند ْامَرأَة ،قَالَ ْ
ال  ( :أَلَْي َ
ال  ( :فَِإ َّن ِدبَا َغ َها ذَ َكاتُ َها ) رواه النسائي ( )7237يف سننه ( )199 /0وصححه الشيخ األلباين انظر " :غاية املرام يف
بَلَى  ،قَ َ
ختريج أحاديث احلالل واحلرام" (ص )33 :ورواه اإلمام أمحد يف مسنده برقم ( )13909طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان ،
ِ
ورَها أ َْو ذَ َكاتُ َها ) ورواه أبو داود يف سننه برقم ( )7123طبعة
حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )230 /23بلفظ ( دبَا ُغ َها طُ ُه ُ
ِ
ِ
ورها ).
دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
شعيب األرنؤوط وحمَ َّمد كامل قره بللي ( )212 /9بلفظ ( دباغُها طَ ُه ُ
( )3الدباغ  :وهو إزالة فضول اجللد مما يع ّفنه من الدم وحنوه بشيء ِحِّريف الذع ،فيصري كثوب طاهر على الصحيح ،إال إذا دبغ
بنجس فيكون كثوب جنس.
( )7قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل  " :إال جلد الكلب  ،واخلنزير فإنه ال يطهر بالدباغ ألن النجاسة فيهما ومها حيان قائمة  ،وإمنا
يطهر بالدباغ ما مل يكن جنسا حيا " .انتهى من" األم" للشافعي (.)22 /1
( )3أي  " :مع حيوان طاهر  ،فال يطهر بالدباغ " انتهى من"فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب" (ص.)22 :
( )9مسألة يف االنتفاع جبلود امليتة :
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وشعرها َجنس(ّ ،)1إال ِ
ِ
اآلدم َّي(. )1
َ
ظم امليتة َ ُ
وع ُ
قال ابن رشد يف "بداية اجملتهد وهناية املقتصد" ( )23 /1طبعة دار احلديث – القاهرة  :اختلفوا يف االنتفاع جبلود امليتة  ،فذهب
قوم إىل االنتفاع جبلودها مطلقا  ،دبغت أو مل تدبغ [ وهو مذهب الزهري ] .وذهب قوم إىل خالف هذا  ،وهو أال ينتفع هبا
أصال  ،وإن دبغت [ وهذا مذهب احلنابلة ] .وذهب قوم إىل الفرق بني أن تدبغ ،وأال تدبغ ،ورأوا أن الدباغ مطهر هلا  ،وهو
مذهب الشافعي وأيب حنيفة [ وهو مطهر هلا يف مجيع ميتات احليوان ما عدا اخلنزير عند أيب حنيفة  ،واستثىن الشافعي الكلب
واخلنزير ]
وعن مالك يف ذلك روايتان  :إحدامها  :مثل قول الشافعي .
والثانية  :أن الدباغ ال يطهرها ولكن تستعمل يف اليابسات .
استدل من قال جبواز االنتفاع مطلقا حىت وإن مل تدبغ حبديث ابن عباس  ( :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مر بشارة ميتة فقال
هال انتفعتم بإهاهبا ؟ قالوا يا رسول اهلل  :إهنا ميتة  .فقال إمنا حرم أكلها ) متفق عليه .انظر " :اجملموع شرح املهذب" طبعة :
دار الفكر (. )210 /1
صلَّى اهلل
واستدل من قال بعدم جواز االنتفاع وهم احلنابلة حبديث عبد اهلل بن عكيم رضي اهلل عنه قَ َ
ال  ( :أَتَانَا كتاب َر ُسول اهلل َ
ِ
َّ
ِ
الشافِعِي ِيف سنَن َح ْرَملَة َ ،وأمحد ِيف
[.رَواهُ ْاألَئِ َّمة َّ :
َعلَْيه َوسلم قبل َموته ب َش ْهر  :أآل تنتفعوا من الْميتَة بإهاب َ ،وَال عصب ) َ
ِ
"مسنده"  ،والْبخا ِري ِيف "تَا ِرخيه"  ،وأَبو داود  ،والتِّرِم ِذي  ،والن ِ
اجه َ ،والد َ ِ
نهم) َومل
ين َ ،والْبَ ْي َهق ّي ِ ،يف ُ
َّسائ ّي َ ،وابْن َم َ
(سنَ ْ
َ َُ ّ
ُْ
َُ َُ َ ْ ّ َ َ
َّارقُطْ ّ
يذكر ِمْن ُهم الْمدَّة غري الشَّافِعِي َ ،وأمحد َ ،وأيب َد ُاود]  .انظر " :شرح العمدة يف الفقه" (" ، )123 /1اإلرشاد إىل سبيل الرشاد"
(ص.)309 :
واستدل من قال جبواز االنتفاع هبا وأن الدباغ يطهرها حبديث ابن عباس قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ( :إذا

دبغ اإلهاب فقد طهر ) أخرجه مسلم .انظر " :اجملموع شرح املهذب" طبعة  :دار الفكر (" ، )210 /1احلاوي الكبري" طبعة
دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان (.)90 /1
واستثىن احلنفية من هذا اخلنزير ؛ ألنه جنس العني  .وكذلك علل الشافعية أيضا يف استثناء اخلنزير وقاسوا الكلب عليه .انظر :
"البناية شرح اهلداية" دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان (" ، )711 /1مراقي الفالح شرح نور اإليضاح" (ص )99 :طبعة
املكتبة العصرية .
( )1أقوال العلماء يف صوف امليتة وشعرها وريشها من حيث الطهارة :
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حرماستعمالُهمناألوانيومايجوز] 
فَصل[فيبيانمايَ ُ

اختلف العلماء يف صوف امليتة وشعرها ووبرها من حيث الطهارة على قولني :
القول األول  :أهنا جنسة  ،وهذا املذهب عند الشافعية  .انظر " :فتح العزيز شرح الوجيز" (.)22/1
القول الثاين :أهنا طاهرة من حيث اجلملة ،وهذا مذهب احلنفية ،واملالكية ،والصحيح من مذهب احلنابلة  .انظر " :تبيني احلقائق"
(" ، )93/1حاشية الدسوقي" ( "، )21/1كشاف القناع" ( ، )32/1وخصه احلنابلة مبا كان من طاهر حال احلياة.
سبب اخلالف  :يدور سبب اخلالف حول حتقيق القول يف حياة هذه األشياء ،وأهنا تعدم احلياة بعد وجودها فتسمى ميتة،وتلحق
بسائر أجزاء امليتة يف احلكم  ،أو تكون مواتاً ال حياة فيها أصال،فال تسمى ميتة ؛ألن امليتة ماكان حياً فمات حتف أنفه وهذه
إذا مل تكن فيها حياة مل تستحق هذه التسمية حىت تلحق بأجزاء امليتة يف احلكم  .انظر " :شرح التلقني.
األدلة:
ت َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةُ } [املائدة.]3:
استدل القائلون بنجاسة هذه األشياء بأدلة منها :قوله تعاىل ُ { :حِّرَم ْ
حرم امليتة ،وهذا حترمي تنجيس؛ لعدم حرمتها ،والشعر من مجلة امليتة  .انظر " :احلاوي الكبري"
وجه االستدالل  :أن اهلل تعاىل ّ

( .)109 /13ونوقش  :بأن امليتة عبارة عما فارقته احلياة بال ذكاة  ،والشعر وحنوه الحياة هلا بدليل عدم األمل بالقطع  .انظر :
"البناية شرح اهلداية" للعيين ( )723 /1دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان.

أدلة أصحاب القول الثاين ( القائلني بالطهارة )  :قوله تعاىل  { :وِمن أ ِ
اعا إِ َىل ِحني }
َص َواف َها َوأ َْوبَا ِرَها َوأَ ْش َعا ِرَها أَثَاثًا َوَمتَ ً
َ ْ ْ
[النحل.]20:
وجه االستدالل من وجهني :أحدمها :ما يقتضيه عموم اآلية من التسوية بني احلي وامليت .والثاين :أنه خطاب سيق مساق
االمتنان ،وذلك ال يكون بالنجس .انظر " :االنتصار ( ، )190/1تفسري القرطيب (" ،)133/10البناية شرح اهلداية"
(.)302/1
الرتجيح  :األرجح ما ذهب إليه مجهور العلماء من طهارة شعر امليتة ووبرها وصوفها ،وريشها ،وحل االنتفاع بذلك كله ،وذلك
لعموم آية النحل ،واهلل أعلم.
اخلِن ِزي ِر } [املائدة ،]3:فتحرمي امليتة دليل جناستها  ،ألن
َّم َو َحلْ ُم ْ
( )1استدالال بعموم قول اهلل تعاىلُ { :حِّرَم ْ
ت َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةُ َوالد ُ
حترمي ما ال ضرر فيه وال حرمة له دليل جناسته  ،وجناستها تستتبع جناسة أجزائها  .وخص اآلدمي بقول اهلل تعاىل َ { :ولََق ْد َكَّرْمنَا
ب ِين آدم و َمحلْنَاهم ِيف الْب ِّر والْبح ِر ورزقْ نَاهم ِمن الطَّيِّب ِ
ات } [اإلسراء ،]00:فال تنجس ميتته  ،وكذلك أجزاؤه ألن التكرمي داللة
َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ ُ ْ َ َ
على عدم النجاسة ؛ ألن النجس غري مكرم  .فإذاً  :التكرمي داللة على الطهارة .
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هب و ِ
الذ ِ
عمال أواين(َّ )1
عمال َغ ِريمها ِمن األَواين(. )3
الف َّ
وز استِ ُ
وز استِ ُ
ض ِة(َ ،)2
وجي ُ
وال َجي ُ
فَصل[فيالسواك] 
()1
()7
للصائم(. )2
ب
إال
،
ال
ح
كل
يف
ب
ستح
م
ّ
عد َّ
الزو ِال َّ
و ِّ
ََ
ِّ َ
السو ُاك ُ َ

( ")1األواين  :مجع آنية وهي األوعية اليت توضع فيها املائعات وغريها " انتهى من "الفقه املنهجي" على مذهب اإلمام الشافعي
(.)39 /1
( )2حيرم استعمال أواين الذهب والفضة يف مجيع وجوه االستعمال  :كالوضوء والشرب  ،إال لضرورة كأن مل جيد غريها .
روى البخاري ( )3110طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )2099 /3ومسلم ()3730
طبعة دار اجليل  -بريوت ( )130 /9عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه قال  :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ( :
ِ ِ
الدنْيا ولَنَا يف ِ
ِ ِ ِ
ِ
اآلخَرة )
الَ تَ ْلبَ ُسوا احلر َير والَ َ
الديبَ َ
اج ،وال تَ ْشَربُوا يف آنية الذهب َوالْفضَّة ،وال تَأ ُكلُوا يف صحافها ،فَإهنَا َهلُ ْم يف ُ َ َ
ص ْح َفة وهي القصعة  .هلم  :أي الكفار ].
[ الديباج  :نوع نفيس من ثياب احلرير  .آنية  :مجع إناء  .صحافهاَ مجع َ
ويقاس على األكل والشرب غريمها من وجوه االستعمال  ،ويشمل التحرمي الرجال والنساء .
ينظر " :الوسيط" يف املذهب (" ، )239 /1فتح العزيز بشرح الوجيز" للرافعي (" ، )32 /9اجملموع شرح املهذب" (، )279 /1
"اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع" (.)32 /1
( )3أي من " األواين الطاهرة ولو نفيسة ،فتحل استعماالً واختاذاً ؛ ألن الفقراء جيهلوهنا ،فال تنكسر قولبهم برؤيتها  ،لكن مع
الكراهة يف النفيسة ذاتاً كياقوت  ،أما النجسة  ..فيحرم استعماهلا مع الرطوبة إال يف ماء كثري  ".انتهى من "شرح املقدمة
احلضرمية" (ص.)20 :
( )7تعريف السواك لغة وشرعا  " :والسواك مشتق من ساك الشئ إذا دلكه وأشار غريه إىل أنه مشتق من التساوك يعين التمايل
يقال جاءت اإلبل تتساوك أي تتمايل يف مشيتها والصحيح أنه من ساك إذا دلك هذا خمتصر كالم أهل اللغة فيه وهو يف
اصطالح الفقهاء  :استعمال عود أو حنوه يف االسنان إلذهاب التغري وحنوه " انتهى من "اجملموع شرح املهذب" (.)200 /1
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ِ
اضع ُّ
أشد استحباباً :
وهو يف ثَالثة مو َ
تغري ال َف ِم ِمن أَْزم( )3و َغ ِريه.
عند ُّ
َ -1
وعند االستِي َق ِ
اظ ِمن النَّ ِوم(. )7
َ -2

ِ
ضاة للرب ) أخرجه أمحد
السو ُاك مطَ َهَرة لل َف ِمَ ،م ْر َ
( )1ملا ثبت عن عائشة رضى اهلل عنها  :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال َ ( :
( )27332يف املسند طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )390 /70والنسائي ( )3يف

سننه طبعة دار املعرفة ببريوت ( )10 /1ورواه البخاري معلقا يف ( )31 /3وصححه األلباين يف "اجلامع الصغري وزيادته (ص:
 ،9002برتقيم الشاملة آليا).
( )2ملا رواه البخاري ( )1093طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )900 /2ومسلم
وف فَ ِم
( )2909طبعة دار اجليل  -بريوت ( )130 /3عن أىب هريرة رضي اهلل عنه  ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :خلُلُ ُ
املسك ).
ب عِْن َد اهللِ ِم ْن ِر ِ
يح ْ
الصائم أطْيَ ُ
واخللوف تغري رائحة الفم  ،وال حيصل غالباً للصائم إال بعد الزو َال َ ،واستعمال السواك يذهبه  ،ولذلك كره .
" وقيل ال يكره االستياك مطلقا وبه قال األئمة الثالثة ورجحه النووي يف شرح املهذب وقال القاضي حسني يكره يف الفرض دون
النفل خوفا من الرياء وقول املصنف للصائم يؤخذ منه أن الكراهة تزول بغروب الشمس وهذا هو الصحيح يف شرح املهذب وقيل
تبقى الكراهة إىل الفطر واهلل أعلم " انتهى من "كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص)21 :
( " )3هو طول السكوت  ،وهلذا يقال  :أزم الفرس على اللجام .
وقيل  :هو من اجلوع ؛ وهلذا يقال  ( :نعم الدواء األزم ) يعين  :اجلوع " انتهى من "البيان" يف مذهب اإلمام الشافعي ()92 /1
( )7روى البخاري ( )272طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( ، )99 /1ومسلم ()317
طبعة دار اجليل  -بريوت ( )131 /1وغري مها  ،عن حذيفة رضي اهلل عنه قال  ( :كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا قام من
وص فاه بالسواك ) .
الليل يَ ُش ُ
[ يشوص  :ميره على أسنانه ويدلكها به ].
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()1
وعند ِ
الق ِ
الصالةِ .
يام إىل َّ
َ -3

وس ننِه] 
ضوء(ُ )2
الو ِ
فَصل[فيفُروض(ُ )2

وروى اإلمام أمحد يف مسنده برقم ( )27900طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون (/71
 )320وأبو داود ( )30طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( )73 /1وغريه  ،عن عائشة
َ
َ
رضي اهلل عنها  ( :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ال يَْرقُ ُد  ،من ليل وال هنار ،فيستيقظ إال تَ َس َو َك قبل أن يتوضأ ) وهذا لفظ
أيب داود  ،وقال الشيخ األرنؤوط يف حتقيقه ( " : )73 /1حسن لغريه " انتهى .

( )1ملا رواه البخاري ( )270طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( ، )303 /1ومسلم ()310
أشق
طبعة دار اجليل  -بريوت ( )130 /1وغريمها ،عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ( :لَوال أ ْن ُ

ِ
صالة ).
السواك عْن َد ُكل َ
َعلى أميت َ
ألم ْرتُ ُه ْم ب َ

أمر إجياب ،وهذا دليل االستحباب املؤكد.
وقوله صلى اهلل عليه وسلم ( َ
ألمرُهت ْم )  :أي ألمرهتم َ
ويف رواية لإلمام أمحد  ( :ألمرُهتم بالسو َاك مع الْوض ِ
وء ) رواه اإلمام أمحد يف مسنده برقم ( )0712طبعة مؤسسة الرسالة بريوت
َ ْ ً ََ ُ ُ

– لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )307 /12وقال الشيخ األرنؤوط يف حتقيقه على مسند أمحد (" : )307 /12
إسناده صحيح على شرط الشيخني " انتهى .
" وذكر بعض أصحابنا  :أن السواك يستحب يف حالني آخرين :
أحدمها  :عند القيام إىل الوضوء " انتهى من "البيان" يف مذهب اإلمام الشافعي ()92 /1

وينظر " :األم" ( ،)39/1و"اإلقناع" البن املنذر ( ،)30-39/1و"شرح السنة" ( ،)390/1و"التبيان" (ص ،)33/و"اجملموع"
( ،)203-202/1و"طرح التثريب" ( ،)93/1و"فتح املنان" (ص.)32/
( )2قال اإلمام الشريازي  " :باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب  :والواجب والفرض واملكتوبة واحد وهو ما يعلق العقاب
برتكه .وقال أصحاب أيب حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه بدليل جمتهد فيه كالوتر واألضحية عندهم والفرض ما ثبت وجوبه بدليل
مقطوع به كالصلوات اخلمس والزكوات املفروضة وما أشبهها وهذا خطأ ألن طريق األمساء الشرع واللغة واالستعمال وليس يف
شيء من ذلك فرق بني ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق جمتهد فيه.
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وفُروض الو ِ
ضوء ستّةُ( )2أشياءَ :
ُ ُ
()1()3
سل ِ
عند َغ ِ
الوجه،
 -1النيّةُ
َ

وأما السنة فما رسم ليحتذي به على سبيل االستحباب وهي والنفل والندب مبعىن واحد ،ومن الناس من قال السنة ما ترتب
كالسنن الراتبة مع الفرائض والنفل والندب ما زاد على ذلك وهذا ال يصح ألن كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنة سواء كان
راتبا أو غري راتب فال معىن هلذا الفرق " انتهى من "اللمع يف أصول الفقه" للشريازي (ص.)23 :
( )1تعريف الوضوء  :لغة " أصله من الوضاءة وهي النظافة والنضارة والضياء من ظلمة الذنوب.
ويف الشرع :أفعال خمصوصة مفتتحة بالنية " انتهى من " هناية احملتاج إىل شرح املنهاج " (.)133 /1
ِ
وه ُك ْم
ذين َآمنوا إ َذا قُمتُ ْم إىل الصالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
واألصل يف مشروعية الوضوء وبيان فروضه  :قول اهلل تعاىل  { :يَا َ
أيها الَ َ
ِ
ِ ِ
رجلَ ُكم إىل ال َكعبَ ِ
ِِ
ني } [ املائدة.] 9 :
وأيْديَ ُكم إىل الَ َمَرافق و ْام َس ُحوا بُرُؤوس ُك ْم واَ ُ ْ
املفردات:
وه ُك ْم  :مجع وجه ،وهو ما تقع به املواجهة ،وح ّده طوال ما بني منبت شعر الرأس إىل منتهى اللحيني ،وعرضا ما بني
" ُو ُج َ
األذنني .الْمرافِ ِق :مجع مرفق ،وهو أعلى الذراع وأسفل العضد .الْ َك ْعبَ ْ ِ
ني :العظمني الناتئني عند اتصال الساق بالقدم من اجلانبيني
َ
" انتهى من " التفسري الواضح " (.)723 /1
( )2هذا يف اجلديد  ،أما يف القدمي فهي سبعة .انظر " :املهذب" ( ، )19/1قال الشريازي رمحه اهلل  " :وأضاف إليه يف القدمي
املواالة فجعله سبعة " انظر " :اجملموع شرح املهذب" (.)792 /1
( )3تعريف النية " لغة  :القصد وشرعا  :قصد الشيء مقرتنا بفعله  ،وحكمها الوجوب غالبا ومن غري الغالب نية غسل امليت ،
وحملها القلب  ،وزمنها أول العبادات إال يف الصوم  ،وكيفيتها ختتلف حبسب األبواب  ،وشرطها إسالم الناوي وَتييزه وعلمه
باملنوي وعدم إتيانه مبنافيها بأن يستصحبها حكما  ،واملقصود هبا َتييز العبادة عن العادة كاجللوس لالعتكاف تارة ولالسرتاحة
أخرى أو َتييز رتبها كالصالة تكون تارة فرضا وأخرى نفال " انتهى من "حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي"
( )191 /1والدليل على وجوب النية ما رواه البخاري ( )1ط ابن كثري ( )1 /1ومسلم ( )7992ط دار اجليل (َ )72 /9ع ْن
ال بِالنِّ يَّ ِ
ال رس ُ ِ
اخلَطَّ ِ
ات َ ،وإَِّمنَا لكل اِ ْم ِرئ َما نَ َوى ،
ُع َمَر بْ ِن ْ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  ( :إَِّمنَا األ َْع َم ُ
اب رضي اهلل عنه  ،قَ َ
ول اهلل َ
ال  :قَ َ َ ُ
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 -2و َغسل ِ
الوجه(،)2
ُ
فَمن َكانَت ِهجرتُه إِ َىل اهللِ ورسولِِه  ،فَ ِهجرتُه إِ َىل اهللِ ورسولِِه  ،ومن َكانَت ِهجرتُه لِ ُدنْيا ي ِ
صيبُ َها أَ ِو ْامَرأَة يَتَ َزَّو ُج َها  ،فَ ِه ْجَرتُهُ إِ َىل َما
َْ ُ
َ ْ ْ َْ ُ
ََ ْ ْ َْ ُ َ ُ
ََ ُ
ََ ُ
اجَر إِلَْي ِه ) .
َه َ
( )1اختلف الفقهاء يف حكم النية يف الوضوء على قولني :
القول األول  :وجوب النية يف الوضوء ،وهذا مذهب اجلمهور ومنهم املالكية والشافعية واحلنابلة .
انظر " :خمتصر الدر الثمني" (ص" ،)02مغين احملتاج" (" ،)29/1كشاف القناع" (.)09/1
القول الثاين :يستحب له النية وال جتب .وهذا مذهب احلنفية  .انظر " :االختيار" (.)72/1
استدل أصحاب القول األول بأدلة منها :
ال بِالنِّ يَّ ِ
ات َ ،وإَِّمنَا لكل اِْم ِرئ َما نَ َوى ... ،احلديث وقد تقدم خترجيه
 -1حديث عمر رضي اهلل عنه املتقدم  ( :إَِّمنَا األ َْع َم ُ
(ص،))02
فإذا توضأ ونوى أن حدثه غري مرتفع وجب أن يكون غري مرتفع وعند أيب حنيفة يرتفع حدثه وهو نوى أال يرتفع.
 -2وألهنا عبادة حمضة طريقها األفعال فلم تصح من غري نية قياساً على الصالة .انظر " :مغين احملتاج" (.)29/1
واستدل احلنفية بأدلة منها:
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
رجلَ ُك ْم
ذين َآمنوا إ َذا قُمتُ ْم إىل الصالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
 -1آية الوضوء { يَا َ
وه ُك ْم وأيْديَ ُكم إىل الَ َمَراف ِق و ْام َس ُحوا بُرُؤوس ُك ْم واَ ُ
أيها الَ َ
إىل ال َكعبَ ِ
ني } [ املائدة.] 9 :
فقد نصت اآلية على فروض الوضوء ومل تذكر النية ففي إجياهبا زيادة على النص القرآين والزيادة على النص نسخ وهذا الجيوز.
انظر " :شرح اجلصاص على الطحاوي" بتصرف.
الرتمذي وحسنه ( )302طبعة دار إحياء الرتاث ،
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم لألعرايب  ( :تَ َوضَّأ َك َما أَمرك اهلل  )...رواه
وقد قال النيب َ
َ
حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( ، )100 /2وقال احلافظ ىف "الفتح" ( " : )292 / 1حسنه الرتمذى وصححه
احلاكم " انتهى .
ووجه الداللة من احلديث  :وليس فيما أمره اهلل النية .
 -2وألن الوضوء سبب يتوصل به إىل فعل الصالة ال على وجه البدل فلم تكن النية شرطاً يف صحته كسرت العورة ،وغسل
النجاسة  ،فكما اليشرتط يف إزالة النجاسة النية فكذا ال يشرتط يف الوضوء النية جبامع أن كالً منهما مطلوب شرعاً لصحة
الصالة .
واجلمهور يردون على ذلك بأن هناك فرقا بينهما  :فإزالة النجاسة من باب الرتوك  ،والوضوء من باب األفعال .
( " )2الفرض الثاين غسل الوجه وهو أول األركان الظاهرة قال تعاىل { فاغسلوا وجوهكم } [املائدة ]9 :وجيب استيعابه بالغسل
وحده من مبتدأ تسطيح اجلبهة إىل منتهى الذقن طوال ومن األذن إىل األذن عرضا " انتهى من "كفاية األخيار يف حل غاية
االختصار" (ص . )27 :وقال النووي يف "اجملموع شرح املهذب" ( " : )793 /1وجيب مع غسل الوجه غسل جزء مما جياوره
ليتحقق غسل الوجه بكماله " انتهى .
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مع املِرفَق ِ
ني(،)2()1
سل َ
اليدي ِن َ
 -3و َغ ُ
أقوال العلماء يف غسل ما اسرتسل من اللحية :
خالف على قولني :
القول األول  :وجوب غسل ما اسرتسل من اللحية ،وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة .انظر " :مغين احملتاج" (" ،)92/1كشاف"
(.)29/1
الدليل  :ألن اللحية تشارك الوجه يف معىن التوجه واملواجهة .انظر " :مغين احملتاج.
القول الثاين :الجيب غسله ،وهذا مذهب احلنفية  .انظر " :تبيني احلقائق" (.)33/1
الدليل :ألن ما اسرتسل من اللحية ليس من الوجه  .انظر " :تبيني احلقائق" .
( )1الفرض الثالث غسل اليدين إىل املرفقني قال تعاىل َ { :وأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َىل الْ َمَرافِ ِق } [املائدة " ]9 :وكلمة إىل قد تستعمل مبعىن
ِ
صا ِري إِ َىل اللَّ ِه } [آل عمران]32 :
مع كقوله تعاىل َ { :وَال تَأْ ُكلُوا أ َْم َوا َهلُ ْم إِ َىل أ َْم َوال ُك ْم } [النساء ]2 :وقوله عز امسه { َم ْن أَنْ َ
وهو املراد ههنا ملا روى أنه صلى اهلل عليه وسلم كان إذا توضأ أمر املاء على مرفقيه وروى أنه أدار املاء على مرفقيه مث قال  ( :هذا
وضوء ال يقبل اهلل الصالة إال به ) مث اليد إن كانت واحدة من كل جانب على ما هو الغالب وكانت كاملة فذاك  ،وإن قطع
بعضها فله ثالثة أحوال :
أحدها  :أن يكون القطع مما حتت املرفق كالكوع والذراع فغسل الباقي واجب فامليسور ال يسقط باملعسور .
والثانية  :أن يكون مما فوق املرفق فال فرض لسقوط حمله ولكن الباقي من العضد يستحب غسله لتطويل الغرة كما لو كان سليم
اليد يستحب له غسل ذلك املوضع هلذا املعين .
والثالثة  :أن يكون القطع من مفصل املرفق فهل جيب غسل رأس العظم الباقي فيه طريقان أحدمها القطع بالوجوب ألنه من حمل
الفرض وقد بقى فأشبه الساعد إذا كان القطع من الكوع والثاين وهو الذى ذكره يف الكتاب فيه قوالن القدمي ومنقول املزين انه ال
جيب واألصح وهو منقول الربيع أنه جيب " انتهى من "العزيز شرح الوجيز" للرافعي ( )330-370/1بتصرف .
( )2أقوال العلماء يف دخول املرفق يف غسل اليدين :
القول املعتمد ألدى املذاهب األربعة وجوب غسل املرافق مع اليد وأهنا داخلة يف حد اليد املأمور بغسلها شرعاً
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الر ِ
ومسح ِ
أس(،)2()1
-7
ُ
بعض ّ

والتوجيه يف ذلك  :أن تكون إىل يف اآلية مبعىن ( مع ) وهلذا نظري يف القرآن كقوله تعاىل َ { :ويَِزْد ُك ْم قُ َّوةً إِ َىل قُ َّوتِ ُك ْم } [هود:

. ]32

أو تكون ( إىل ) يف اآلية للغاية وإذا كانت الغاية من أجزاء املغيّا دخلت فيه كما يقال :بعت الثوب من طرفه إىل طرفه ،فيدخل
الصيَ َام إِ َىل اللَّْي ِل } [البقرة ، ]120 :فإن الغاية هنا ليست من جنس املغيّا فليس الليل من
الطرفان خبالف قوله تعاىل ُ { :مثَّ أََِتُّوا ِّ
أجزاء النهار .انظر " :اجلوهرة النرية" (" ، )27/1الفواكه الدواين" و"خمتصر الدر الثمني" (ص" ، )09مغين احملتاج" (،)92/1
"شرح منتهى اإلرادات" (.)79
تنبيه  :خالف يف املسألة زفر من احلنفية فقال بعدم دخول املرافق يف وجوب الغسل ،وكذلك رواية عند املالكية بدخوهلا استحبابا
ال وجوباً .انظر " :اجلوهرة النرية"" ،خمتصر الدر الثمني".
( )1الفرض الرابع مسح بعض الرأس لقوله تعاىل  { :وامسحوا بِرء ِ
وس ُك ْم } [املائدة ]9 :وليس املراد هنا مسح مجيع الرأس
َ ْ َ ُ ُُ
ِ
حلديث املغرية رضي اهلل عنه  :واصفا وضوء النيب صلى اهلل عليه وسلم حينما توضأ بعد قضاء حاجته َ ( :و َغ َس َل ذ َراعَْي ِه َ ،وَم َس َح
بِنَ ِ
اصيَتِ ِه َو َعلَى الْعِ َم َام ِة َو َعلَى ُخفَّْي ِه ) رواه مسلم ( )337طبعة دار اجليل  -بريوت ( . )132 /1وألن من أمر يده على هامة
اليتيم صح أن يقال مسح برأسه وحينئذ فالواجب ما ينطلق عليه اسم املسح ولو بعض شعره أو قدره من البشرة وشرط الشعر

املمسوح أن ال خيرج عن حد الرأس  ،ولو غسل رأسه أو بعضه بدل املسح جاز وعرب اإلمام املاوردي عنه بقوله " ومسح ما قل
من الرأس " انتهى من "اإلقناع" للماوردي (ص . )23 :يراجع " :كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص" ، )23 :الفقه
املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي" (" ، )33 /1غاية البيان شرح زبد ابن رسالن" (ص" ، )77 :حاشية البجريمي على
اخلطيب" املسمى "حتفة احلبيب على شرح اخلطيب" (. )131 /1
( )2أقوال العلماء يف القدر اجملزئ من مسح الرأس :
قال ابن رشد  " :اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء ،واختلفوا يف القدر اجملزئ منه .
أوالً :القدر اجملزئ من الرأس :
القول األول  :الواجب مسحه كله .وهذا مذهب املالكية واحلنابلة .انظر " :خمتصر الدر الثمني" (ص" ، )20كشاف القناع"
(.)91/1
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مع ال َكعبَ ِ
الرجلَ ِ
ني(،)1
سل ِّ
ني َ
 -3و َغ ُ

القول الثاين :مسح بعضه هو الفرض ،وهذا مذهب احلنفية والشافعية .وح ّده احلنفية بربع الرأس ،أما الشافعية فقالوا :مسح بعض
بشرة رأسه أو بعض شعر الرأس ولو واحدة أو بعضها يف حد الرأس .انظر " :اجلوهرة النرية" " ،23/1اهلداية مع البناية"
(" ،)112/1مغين احملتاج" (.)97/1
وسبب اخلالف يف املسألة اختالفهم يف معىن الباء يف اآلية { :وامسحوا بِرء ِ
وس ُك ْم } [املائدة .]9 :انظر " :بداية اجملتهد" .
َ ْ َ ُ ُُ
فاملالكية واحلنابلة يرون أهنا زائدة للتأكيد أو لإللصاق أي إلصاق الفعل باملفعول فكأنه قال  :الصقوا املسح برؤوسكم أي املسح
باملاء .انظر " :شرح التلقني" (" ،)179/1كشاف القناع" (. )91/1
واحلنفية والشافعية يرون أن الباء للتبعيض فيكون األمر فيها مبسح بعض الرأس .انظر " :مغين احملتاج" (" ،)97/1البناية"
(. )112/1
ورد عليهم بأهنم مل حيملوها على التبعيض يف آية التيمم يف قوله تعاىل{ :فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم ِمْنهُ} [املائدة ]9 :بل قالوا
ْ َ ُ ُُ

بوجوب التعميم.

وأجيب عن هذا اإلشكال :بأن تعميم مسح الوجه يف التيمم ثبت بالسنة ،وبأن املسح يف التيمم بدل للضرورة فاعترب مببدله
ومسح الرأس أصيل فاعترب لفظه .انظر " :اجملموع" (. )700/1
ومما يعضد مذهب املالكية واحلنابلة فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم حيث مسح مجيع رأسه كما جاء يف األحاديث املبينة لصفة
وضوئه صلى اهلل عليه وسلم وفعله وقع بياناً آلية .انظر  " :كشاف القناع" (. )91/1
ومما يعضد مذهب احلنفية والشافعية حديث املغرية بن شعبة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة.
وأجيب عنه بأنه لو كان مسح بعض الرأس كافياً القتصر عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم وملا تكلف املسح على العمامة انظر :
"شرح التلقني.
( )1الفرض اخلامس غسل الرجلني مع الكعبني لقوله تعاىل { :وامسحوا بِرء ِ
وس ُك ْم } [املائدة ]9 :والكعبان مثىن الكعب  :وهو
َ ْ َ ُ ُُ

العظم الناتئ من كل جانب عند مفصل الساق مع القدم  ،و " إىل " :مبعىن مع  ،أي مع الكعبني  ،دل على ذلك  :ما جاء يف
ع ِيف
ت أَبَا ُهَريْ َرةَ يَتَ َو َّ
حديث نُ َعْي ِم بْ ِن َعْب ِد اهللِ الْ ُم ْج ِم ِر  ،قَ َ
َسبَ َغ الْ ُو ُ
ضوءَ ُ ،مثَّ َغ َس َل يَ َدهُ الْيُ ْم َىن َح َّىت أَ ْشَر َ
ال َ :رأَيْ ُ
ضأُ فَغَ َس َل َو ْج َههُ فَأ ْ
الْعض ِد ُ ،مثَّ ي َده الْيسرى ح َّىت أَ ْشرع ِيف الْعض ِد ُ ،مثَّ مسح رأْسه ُ ،مثَّ َغسل ِرجلَه الْيمىن ح َّىت أَ ْشرع ِيف َّ ِ
ََ َ ُ
َُ
ََ
الساق ُ ،مثَّ َغ َس َل ِر ْجلَهُ
َ َ َ َ َُ
َ َ ْ ُ ُْ َ َ
َ ُ ُ َْ َ
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تيب على ما ذ َكرناه(. )2()1
 -9و َّ
الرت ُ
ال  :ه َك َذا رأَيت رس َ ِ
الْيسرى ح َّىت أَ ْشرع ِيف َّ ِ
ضأُ  .رواه البخاري ( )139طبعة دار
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَتَ َو َّ
ََ
ول اهلل َ
الساق ُ ،مثَّ قَ َ َ َ ْ ُ َ ُ
ُ َْ َ

ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )39 /1ومسلم ( )300طبعة دار اجليل  -بريوت ( )172 /1وهذا
لفظ مسلم ولفظ البخاري خمتصر  .وجيب تعميم الرجلني بالغسل حبيث ال يبقى منهما ولو موضع ظفر ،أو حتت شعر ملا مر يف
غسل اليدين .
ينظر " :احلاوي الكبري" (" ، )129 /1فتح العزيز بشرح الوجيز" (" ، )330 /1روضة الطالبني وعمدة املفتني" (، )37 /1
"أسىن املطالب يف شرح روض الطالب" (" ، )37 /1هناية املطلب يف دراية املذهب" (.)23 /1

ِ
وه ُك ْم
( )1وجيب الرتتيب يف الوضوء على ما ذكر ومن األدلة على وجوب الرتتيب من اآلية  " :منها قَ ْوله تَ َع َ
اىل  { :فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
} [املائدة ، ]9 :والفاء  :للتعقيب  ،فمن قال  :إنه يبدأ بغسل اليد  ،فقد خالف ظاهر القرآن .
والثاين  :أن اهلل تعاىل  ،بدأ بالوجه  ،مث باليد بعده  ،والرأس أقرب إىل الوجه  ،فلو جازت البداية بالرأس لذكره بعد الوجه ؛ ألنه
أقرب إليه .
والثالث  :أنه أدخل مسح الرأس بني غسل اليدين  ،وغسل الرجلني  ،وقطع النظري عن نظريه  ،فدل على  :أنه قصد إجياب
الرتتيب " انتهى من "البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" (.)139 /1
ومن السنة ما قاله اإلمام النووي رمحه اهلل  " :واحتج األصحاب من السنة باألحاديث الصحية املستفيضة عن مجاعات من
الصحابة يف صفة وضوء النيب صلى اهلل عليه وسلم وكلهم وصفوه مرتبا مع كثرهتم وكثرة املواطن اليت رأوه فيها وكثرة اختالفهم يف
صفاته يف مرة ومرتني وثالث وغري ذلك ومل يثبت فيه مع اختالف أنواعه صفة غري مرتبة وفعله صلى اهلل عليه وسلم بيان للوضوء
املأمور به ولو جاز ترك الرتتيب لرتكه يف بعض األحوال لبيان اجلواز كما ترك التكرار يف أوقات " انتهى من "اجملموع شرح املهذب"
(.)779 /1
( )2أقوال العلماء يف وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق اآلية :
اختلف الفقهاء رضي اهلل عنهم على قولني :
فقال قوم :هو سنة  .وهذا مذهب احلنفية واملالكية  .انظر " :اجلوهرة النرية" (" ،)33/1الشرح الكبري" (.)190/1
وقال قوم :هو فريضة ،وبه قال الشافعي ،وأمحد .انظر " :مغين احملتاج" (" ،)93/1كشاف القناع" ()90/1
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وهذا كله يف ترتيب املفروض مع املفروض.
قال ابن رشد رمحه اهلل  " :وسبب اختالفهم شيئان :أحدمها :االشرتاك الذي يف واو العطف ،وذلك أنه قد يعطف هبا األشياء
املرتبة وذلك ظاهر من استقراء كالم العرب ،ولذلك انقسم النحويون فيها قسمني ،فقال حناة البصرة :ليس تقتضي نسقا ،وال
ترتيبا ،وإمنا تقتضي اجلمع فقط ،وقال الكوفيون :بل تقتضي النسق ،والرتتيب.
فمن رأى أن الواو يف آية الوضوء تقتضي الرتتيب ،قال بإجياب الرتتيب ومن رأى أهنا ال تقتضي الرتتيب مل يقل بإجيابه .والسبب
الثاين :اختالفهم يف أفعاله صلى اهلل عليه وسلم هل هي حممولة على الوجوب أو على الندب؟
فمن محلها على الوجوب قال بوجوب الرتتيب؛ ألنه مل يرو عنه عليه الصالة والسالم أنه توضأ قط إال مرتبا.
ومن محلها على الندب ،قال :إن الرتتيب سنة .ومن فرق بني املسنون واملفروض من األفعال قال :إن الرتتيب الواجب إمنا ينبغي
أن يكون يف األفعال الواجبة ،ومن مل يفرق قال :إن الشروط الواجبة قد تكون يف األفعال اليت ليست واجبة " انتهى من "بداية
اجملتهد وهناية املقتصد" (.)27 /1
فدليل من أوجب الرتتيب أن اهلل تعاىل ملا ذكر هذه الصفة يف هذه اآلية على هذا الرتتيب ،فقطع النظري عن النظري ،وأدخل
املمسوح بني املغسولني ،دل ذلك على إرادة الرتتيب .انظر " :تفسري ابن كثري" (" ، )31/1مغين احملتاج" (.)93/1
كذلك قالوا :ال نسلم أن "الواو" ال تدل على الرتتيب ،بل هي دالة  -كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض
الفقهاء .وعلى تقدير تسليم كوهنا ال تدل على الرتتيب اللغوي  : -هي دالة على الرتتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب ،والدليل
الص َفا َوالْ َم ْرَوةَ ِم ْن َش َعائِِر
على ذلك أنه صلى اهلل عليه وسلم ملا طاف بالبيت ،خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعاىل { :إِ َّن َّ
اللَّ ِه } [ البقرة  ] 132 :مث قال  ( :أَبْ َدأُ ِمبَا بَ َدأَ اللَّهُ بِِه ) رواه مسلم ( )2922طبعة دار اجليل  -بريوت ( ،)70 /7والنسائي
يف سننه برقم ( )2991طبعة دار املعرفة ببريوت ( )290 /3ولفظ النسائي ( :نَْب َدأُ ِمبَا بَ َدأَ اللَّهُ بِِه ) .وهذا لفظ أمر ،وإسناده
صحيح ،فدل على وجوب البداءة مبا بدأ اهلل به ،وهو معىن كوهنا تدل على الرتتيب شرعا ،واهلل أعلم .انظر " :تفسري ابن كثري"
(.)31/3
أما من قال بعدم وجوب الرتتيب فألن الواو عندهم إمنا تدل على مطلق اجلمع وادعوا إمجاع أهل اللغة على ذلك وأهنا غري مقيدة
بصفة الرتتيب وهذا مثل أن تقول جاء عمرو وزيد فإنك تقصد اشرتاكهما يف اجمليء دون النظر إىل من جاء أوالً .انظر " :هتذيب
املسالك" للفندالوي (ص.)72

الص َفا َوالْ َم ْرَوَة ِم ْن َش َعائِِر اللَّ ِه } [ البقرة  ] 132 :وقوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :أَبْ َدأُ ِمبَا بَ َدأَ اللَّهُ بِِه )
وأما قوله تعاىل { :إِ َّن َّ
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وسننه( )1عشرةُ أشياءَ(: )2
ُ
 -1التَّسميةُ(. )3
ِ
دخ ِاهلما ا ِإلنَاءَ(. )1()7
بل إِ َ
سل ال َك َّفني قَ َ
 -2و َغ ُ

ففيه دليل على عدم وجوب الرتتيب حيث إنه لو كانت الواو للرتتيب ملا احتاج بيان ذلك هلم .انظر " :هتذيب املسالك"
للفندالوي (ص.)72
( )1الفرق بني السنة واألدب  :أهنما يشرتكان يف أصل االستحباب  ،لكن السنة يتأكد شأهنا  ،واألدب دون ذلك  .انظر :
"روضة الطالبني" (.)91/1
ِ
عشرة  :انظر " :الوسيط يف املذهب (" ، )209 /1فتح العزيز بشرح الوجيز"
( )2ويف املذهب قول بأن سنن الوضوء َمثَاين َ

للرافعي (" ، )393 /1روضة الطالبني وعمدة املفتني" ( .)39 /1وذهب الشريازي إىل أهنا اثنتا عشرة  :انظر " :اجملموع شرح

املهذب" ( )793 /1وذهب احملاملي الشافعي املتويف سنة (713ه ) أهنا مخسة عشر  " :وأما السنة فخمسة عشر شيئا " انتهى
من "اللباب" (ص.) 20/
ِ
ال رس ُ ِ
فع ْن أَِىب ُهَريْ َرةَ قَ َ
صالَةَ لِ َم ْن الَ
صلَّى اللَّهُ عَلَْيه َو َسلَّ َم  ( :الَ َ
ول اللَّه َ
( )3أي قول ( بسم اهلل ) عند غسل الكفني َ
ال  :قَ َ َ ُ
وضوء لَه والَ و ِ
اىل َعلَْي ِه )  .رواه أبو داود يف سننه برقم ( )101طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق :
اس َم اللَّ ِه تَ َع َ
ُ ُ َ َُ ُ ُ
ضوءَ ل َم ْن َملْ يَ ْذ ُك ِر ْ
ِ
شعيب األرنؤوط
شعيب األرنؤوط وحمَ َّمد كامل قره بللي ( )07 /1وابن ماجه برقم ( )399طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
َ

وآخرون ( )230 /1وأمحد يف مسنده ( )9712طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون (/13

 .)273وقال األلباين  " :حديث صحيح ،وقواه املنذري  ،واحلافظ العسقالين  ،وحسنه ابن الصالح  ،وقال احلافظ ابن كثري :
إنه حديث حسن أو صحيح " انتهى من "صحيح أيب داود" (.)192 /1
ِ ِ
اق  ،ومسح َِ
( )7ودليل هذه السنن الثالث َ -غسل ال َك َّف ِ
الر ِ
أس  : -ما رواه البخاري ()123
مجي ِع َّ
ني  ،وامل ْ
ض َم َ
ضةُ َواالستْن َش ُ َ ْ ُ
ُ
َ
طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )20 /1ومسلم ( )709طبعة دار اجليل  -بريوت (/1
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يل لَهُ  ( :تَ َو َّ
صا ِر ِّ
ضأْ لَنَا ُو ُ
ي َ ،وَكانَ ْ
صلَّى اللَّهُ
ضوءَ َر ُسول اهلل َ
ت لَهُ ُ
 )177من حديث َعْبد اهلل بْ ِن َزيْد بْ ِن َعاصم األَنْ َ
ص ْحبَة  ،ق َ
فوِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اح َدة
استَ ْخَر َج َها فَ َم ْ
ض َ ،و ْ
ض َم َ
َعلَْيه َو َسلَّ َم  :فَ َد َعا بِِإنَاء فَأَ ْك َفأَ مْن َها َعلَى يَ َديْه فَغَ َسلَ ُه َما ثَالَثًا ُ ،مثَّ أ َْد َخ َل يَ َدهُ فَ ْ
استَ ْن َش َق م ْن َك ٍّ َ
ِ
ني َمَّرتَ ْ ِ
ني َمَّرتَ ْ ِ
استَ ْخر َج َها فَغَسل يَ َديِْه إِ َىل الْ ِمرفَ َق ْ ِ
ني
فَ َف َع َل َذل َ
ك ثَالَثًا ُ ،مثَّ أ َْد َخ َل يَ َدهُ فَ ْ
ْ
استَ ْخَر َج َها فَغَ َس َل َو ْج َههُ ثَالَثًا ُ ،مثَّ أ َْد َخ َل يَ َدهُ فَ ْ َ
ََ
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ول اهللِ
ضوء رس ِ
استَ ْخر َج َها فَمسح بِرأ ِْس ِه فَأَقْ بَل بِيَ َديْ ِه وأ َْدبَر ُ ،مثَّ َغسل ِر ْجلَْي ِه إِ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِ
ني ُ ،مثَّ قَ َ
ال َه َك َذا َكا َن ُو ُ ُ َ ُ
َ َ
َََ َ
ُ ،مثَّ أ َْد َخ َل يَ َدهُ فَ ْ َ
ََ
َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ) .
َ
( )1اختلف الفقهاء يف غسل اليد قبل إدخاهلا يف إناء الوضوء على أقوال أشهرها قوالن :
القول األول  :أن ذلك من سنن الوضوء على اإلطالق سواء استيقظ من نوم أم ال  .وهذا مذهب احلنفية ،ومشهور مذهب
مالك ،ومذهب الشافعية .
انظر " :اللباب" (" ، )11/1خمتصر الدر الثمني" (ص" ، )21التحقيق" للنووي (ص. )39
القول الثاين  :غسل اليدين سنة من سنن الوضوء وجيب غسلهما من نوم الليل الناقض للوضوء فقط  ،وهذا مذهب احلنابلة .
فاحلنابلة اليوجبون الغسل على اإلطالق وإمنا من نوم الليل املستغرق أما نوم الليل اليسري من قائم أو قاعد وكذلك نوم النهار فال
جيب عندهم غسل اليد وإمنا يسن .انظر " :الكشاف" (. )29/1
استدل أصحاب القول األول بأدلة منها :
ِ ِِ
ِ
 -1حديث أَِيب ُهَريْ َرَة رضي اهلل عنه أ َّ
س يَ َدهُ ِيف
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
استَ ْي َق َ
َن النِ َّ
ال  ( :إِ َذا ْ
َّيب َ
ظأَ
َح ُد ُك ْم م ْن نَ ْومه  ،فَالَ يَ ْغم ْ
ِ
ِ
ت يَ ُدهُ ) .رواه البخاري ( )190طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق :
ا ِإلنَاء َح َّىت يَ ْغسلَ َها ثَالَثًا  ،فَإِنَّهُ الَ يَ ْد ِري أَيْ َن بَاتَ ْ
مصطفى ديب البغا ( )02 /1ومسلم ( )397طبعة دار اجليل  -بريوت ( . )190 /1ويف رواية البخاري  ( :إذا توضأ أحدكم

فليجعل يف أنفه مث لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها يف وضوئه فإن أحدكم ال
يدري أين باتت يده ) .
قالوا :بالسنية ألن ألمر بغسلهما مل يذكر يف آية الوضوء ،فحمل األمر يف هذا احلديث على السنية.
وإمنا ذكر النوم؛ لينبه به على بقية أسباب احلدث واحلدث نفسه  .انظر " :شرح التلقني" للمازري (. )130/1
واستدل احلنابلة على مذهبهم بأدلة منها :
أما دليل الوجوب فحديث أيب هريرة رضي اهلل عنه السابق وقد فهموا من لفظ البيات نوم الليل  ،فأوجبوا ذلك من نوم الليل فقط
.
وأما كون غسلهما سنة فيما عدا ذلك  ،فألن من وصف وضوء النيب صلى اهلل عليه وسلم ذكرها كحديث عثمان وعلي وعبداهلل
بن زيد  .انظر " :كشاف القناع" (. )29/1
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اق(. )1
ضةُ َو ِاالستِْن َش ُ
 -3وامل ْ
ض َم َ
َ
( )1اختلفوا يف املضمضة واالستنشاق يف الوضوء على ثالثة أقوال :
القول األول :إهنما سنتان يف الوضوء ،وهذا مذهب احلنفية واملالكية والشافعية.
انظر " :اللباب" (" ، )12/1الدر الثمني" (ص" ، )22مغين احملتاج" (.)100/1
القول الثاين :إهنما فرض فيه ،وهذا الصحيح من مذهب احلنابلة .انظر  " :كشاف القناع" (. )29/1
القول الثالث :إن االستنشاق فرض  ،واملضمضة سنة  ،وبه قال أبو ثور  ،وأبو عبيدة ومجاعة من أهل الظاهر ،وهو رواية عند
احلنابلة .
الرتمذي
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم لألعرايب  ( :تَ َوضَّأ َك َما أَمرك اهلل  )...رواه
استدل من قال بعدم الوجوب وأهنما سنتان بقول النيب َ
َ
وحسنه ( )302طبعة دار إحياء الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( ، )100 /2وقال احلافظ ىف "الفتح" (1
 " : )292 /حسنه الرتمذى وصححه احلاكم " انتهى .
ووجه الداللة من احلديث  :وليس فيما أمر اهلل تعاىل يف آية الوضوء املضمضة وال االستنشاق .انظر " :املهذب" (.)91/1
ورد  :بأن األمر بغسل الوجه أمر هبا كما سبق وبأن وجوهبا ثبت بأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واألمر منه أمر من اهلل بدليل
ول فَ ُخ ُذوهُ [ } ...احلشر ]0 :والواجب األخذ مبا صح عنه وال يكون االقتصار على البعض يف مبادئ
الر ُس ُ
َ { :وَما آتَا ُك ُم َّ

التعاليم وحنوها موجبا لصرف ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب وإال لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على اخلمس املذكورة يف
حديث ضمام بن ثعلبة مثال القتصاره على ذلك املقدار يف تعليمه ،وهذا خرق لإلمجاع وإطراح ألكثر األحكام الشرعية انظر :

"نيل األوطار" للشوكاين (. )102/1
 -2ومن أدلتهم  :أن املواجهة التقع هبما فلم يكونا من الوجه وإذا مل يكونا منه مل جيب غسلهما .انظر " :شرح التلقني"
واستدل من أوجبهما يف الوضوء بأدلة منها:
ول اللَّ ِه ،أَخِربِين عن الْوض ِ
ال  ( :أ ْ ِ
ني
وء .قَ َ
ت  :يَا َر ُس َ
 -1حديث لقيط بن صربة رضي اهلل عنه قَ َ
الو ُ
ْ ْ َْ ُ ُ
ضوءََ ،و َخلِّ ْل بَ ْ َ
ال  :قُ ْل ُ
َسب ِغ ُ
ِ
ِ ِ ِ
األ ِ
صائِ ًما ) رواه اإلمام أمحد يف مسنده برقم ( )19320طبعة مؤسسة الرسالة بريوت
َصاب ِعَ ،وبَال ْغ ِيف اال ْستْن َشاق ،إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن َ
َ
– لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )309 /29والرتمذي يف سننه برقم ( )022طبعة دار إحياء الرتاث  ،حتقيق

شعيب
وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( )179 /3وأبو داود يف سننه برقم ( )172طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
ِ
شعيب األرنؤوط
األرنؤوط وحمَ َّمد كامل قره بللي ( )99 /1وابن ماجه يف سننه برقم ( )700طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
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وآخرون ( )292 /1وقال الرتمذي  " :ه َذا ح ِديث حسن ِ
شعيب األرنؤوط يف تعليقه على سنن
صحيح " انتهى .وقال الشيخ َ
ََ َ
َ َ

ابن ماجه ( " :)292 /1حديث صحيح ،وهذا إسناد حسن " انتهى  .وقال أبو احلسني ابن القطان  " :وهذا صحيح فهذا أمر
صحيح صريح وانضم إليه مواظبة النيب صلى اهلل عليه وسلم فثبت ذلك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قوال وفعال مع املواظبة على
الفعل "  .انظر " :نيل األوطار" (.)102 /1
اق ِمن الْوض ِ
ضمضةُ و ِ ِ
وء الَّ ِذى الَ بُ َّد
اال ْستْن َش ُ َ ُ ُ
 -1حديث عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :الْ َم ْ َ َ َ
ِمْنهُ ) رواه الدارقطين يف سننه طبعة دار املعرفة  -بريوت  -حتقيق هاشم املدين ( )27 /1والبيهقي يف السنن الكربى ( )239طبعة
دار الكتب العلمية ،بريوت  -حتقيق حممد عبد القادر عطا ( .)20 /1قال ابن اجلوزي يف "التحقيق يف مسائل اخلالف" (/1

 " : )177يف هذا احلديث مقال ألنه تفرد به سليمان عن الزهري وتفرد به عصام عن ابن املبارك قال البخاري عند سليمان
مناكري وقال علي ابن املديين سليمان مطعون عليه وقال الدارقطين وهم فيه عصام  "...انتهى .
 -2حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال ( :أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باملضمضة واالستنشاق ) رواه الدارقطين يف
سننه طبعة دار املعرفة  -بريوت  -حتقيق هاشم املدين ( )119 /1والبيهقي يف السنن الكربى ( )232طبعة دار الكتب العلمية،
بريوت  -حتقيق حممد عبد القادر عطا السنن الكربى للبيهقي ( . )29 /1قال ابن اجلوزي يف "التحقيق يف مسائل اخلالف" (/1
 " : )173قال الدارقطين مل يسنده عن محاد غري هدبة وداود بن احملرب وغريمها يرويه عن عمار عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ال
يذكر أبا هريرة  .واجلواب أن هدبة ثقة أخرج عنه يف الصحيحني فإذا رفعه كان رفعه زيادة على قول من وقفه والزيادة من الثقة
مقبولة ومن وقفه مل حيفظ ما حفظ الرافع " انتهى .
 -3بأهنما من الوجه وقد أمر اهلل تعاىل بغسله ومها جزءان منه فوجب أن يغسال معه .انظر " :شرح التلقني".
وألن النيب صلى اهلل عليه وسلم داوم عليهما واملداومة تدل على الوجوب .انظر  " :كشاف القناع" .
واستدل من أوجب االستنشاق دون املضمضة بأنه جاء األمر الصحيح الصريح يف االستنشاق دون املضمضمة وذلك يف حديث
ِِ ِ ِ
استَ ْج َمَر فَلْيُوتِْر ) رواه اإلمام أمحد يف مسنده برقم
أيب هريرة رضي اهلل عنه  ( :إِذَا تَ َو َّ
َح ُد ُك ْم فَلْيَ ْج َع ْل ِيف أَنْفهُ ،مثَّ ليَنْث ْرَ ،وَم ِن ْ
ضأَ أ َ
( )0079طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )101 /13والبخاري ( )190طبعة دار
ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )02 /1ومسلم ( )721طبعة دار اجليل  -بريوت ( )173 /1انظر
" :بداية اجملتهد" .
قال الزيلعي يف "نصب الراية" ( " : )19 /1قال ابن عبد الرب  :أما لفظ االستنشاق فال يكاد يوجد األمر به إال يف رواية مهام عن
أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  :إذا توضأ أحدكم فليستنشق مبنخريه من املاء مث لينتثر " أخرجه مسلم
 .ويف حديث لقيط بن صربة قال له النيب صلى اهلل عليه وسلم  :أسبغ الوضوء وخلل بني األصابع وبالغ يف االستنشاق إال أن
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 -7ومسح َِ
الر ِ
أس .
مجي ِع َّ
َُْ
ومسح األُذنَ ِ
ني( )1ظَاه ِرمها وبَاطنِهما مبَاء َجديد(. )2()1
ُ ْ َ -3

تكون صائما أخرجه األربعة يف " سننهم " قال الرتمذي  :حديث حسن صحيح وأخرجه ابن خزمية  .وابن حبان يف "
صحيحهما "  .واحلاكم يف " املستدرك " ويف رواية أليب داود عن لقيط هبذا احلديث  :إذا توضأت فمضمض انتهى  .ورواه أبو
البشر الدواليب يف " جزء مجعه من أحاديث سفيان الثوري " فذكر فيه املضمضة  .واالستنشاق فقال  :حدثنا حممد بن بشار ثنا
عبد الرمحن ابن مهدي ثنا سفيان الثوري عن أيب هاشم إمساعيل بن كثري بن عاصم بن لقيط عن أبيه لقيط بن صربة رضي اهلل عنه
مرفوعا  " :أسبغ الوضوء وخلل بني األصابع وبالغ يف املضمضة واالستنشاق إال أن تكون صائما " انتهى  .وذكره ابن القطان يف
كتابه الوهم واإليهام " بسنده املذكور مث قال  :وهذا سند صحيح  .وابن مهدي أحفظ من وكيع فإن وكيعا رواه عن الثوري مل
يذكر فيه املضمضة" انتهى كالمه .
( )1اختلف الفقهاء يف مسح األذنني على قولني :
القول األول :أن مسحهما سنة مؤكدة ،وهذا مذهب احلنفية واملشهور من مذهب املالكية والشافعية  .انظر " :بدائع الصنائع"
(" ،)23/1حاشية الدسوقي مع الشرح الكيب" (" ،)139/1اجملموع" (.)700/1
القول الثاين :وجوب مسحهما ومها من رأس عندهم ،وهذا هو الصحيح من مذهب احلنابلة .انظر " :كشاف القناع" (.)92/1
استدل اجلمهور بأن مسحهما مل يذكر يف الكتاب فدل على أهنما ليستا بفرض كغسل الوجه واليدين ،وثبتت سنة مسحهما
بالسنة .انظر " :تفسري القرطيب" (.)21/1
وقال الشوكاين رمحه اهلل بأن أحاديث مسح األذنني جمرد أفعال ليس فيها داللة على الوجوب  .انظر " :نيل األوطار" (/1
.)203
وأما احلنابلة فرأوا أهنما من الرأس فوجب مسحهما بدليل وجوب مسحه فيكون مسحهما واجبا بوجوب مسح الرأس يف اآلية { :
ِ ِ
وس ُكم } [املائدة ]9 :وعضدوا هذا املعىن حبديث ( األُذُ ِ
الر ِ
أس ) أخرجه أبو داود يف سننه برقم ( )137طبعة
نان ِمن َّ
َو ْام َس ُحوا بُرءُ ْ
دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( )97 /1والرتمذي يف سننه برقم ( )30طبعة دار إحياء
َ
َ
شعيب األرنؤوط  " :إسناده ضعيف لضعف سنان بن ربيعة
الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( )33 /1قال َ

وشهر بن حوشب ،وقد اختلف على محاد يف رفع قوله" :األذنان من الرأس" ووقفه.
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وأخرجه الرتمذي ( )30عن قتيبة بن سعيد ،هبذا اإلسناد .وذكر شك محاد يف الرفع والوقف .وقال الرتمذي :ليس إسناده بالقائم.
" انتهى من املوضع املتقدم .
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بوضوء فتوضَّأ  ،فغسل َك ِ
فيه
( )1فعن
ندي رضي اهلل عنه قال  ( :أُِتَ ُ
ب الكِ َّ
َ
بن َم ْعدي َك ِر َ
املقدام َ
َ
َ
أس ِه وأُذُنَيه ظَ ِ
اه ِرمها ِ
نشق ثالثاً  ،مثَّ مسح بر ِ
ثالثاً  ،وغسل وجهه ثالثاً  ،مثَّ غسل ِذر ِ
وباطنِهما )
َ َ
ض واستَ َ َ
ضم َ
َ َ
َ
اعيه ثالثاً ثالثاً  ،مث ََت َ
رواه أبو داود يف سننه ( )121طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( )20 /1وقال الشيخ
َ
َ
األرنؤوط  " :صحيح لغريه ،وهذا إسناد حسن " انتهى .

ضأَ رس ُ ِ
و َع ْن ابْ ِن عَبَّاس رضي اهلل عنه قَ َ
استَ ْن َش َق ُمثَّ َغَر َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَغََر َ
ف َغ ْرفَةً
ف َغ ْرفَةً فَ َم ْ
ض َو ْ
ض َم َ
ول اللَّه َ
ال  ( :تَ َو َّ َ ُ
ف َغرفَةً فَغَسل ي َده الْيسرى ُمثَّ مسح بِرأ ِْس ِه وأُذُنَي ِه ب ِ
احتَ ْ ِ
ني
اطنِ ِه َما بِ َّ
فَغَ َس َل َو ْج َههُ ُمثَّ َغَر َ
السبَّ َ
َََ َ َ ْ َ
ف َغ ْرفَةً فَغَ َس َل يَ َدهُ الْيُ ْم َىن ُمثَّ َغَر َ ْ
َ َ َ ُ ُ َْ
وظ ِ ِ
ف غَ ْرفَةً فَغَ َس َل ِر ْجلَهُ الْيُ ْسَرى ) رواه النسائي ( )102ط دار املعرفة (/1
ََ
ف َغ ْرفَةً فَغَ َس َل ِر ْجلَهُ الْيُ ْم َىن ُمثَّ َغَر َ
اه ِرمهَا بِِإبْ َه َامْي ِه ُمثَّ َغَر َ
 )02وبوب عليه بَاب َمس ِح ْاألُذُنَ ْ ِ
الرأ ِ
الرأ ِ
ْس.
ْس َوَما يُ ْستَ َد ُّل بِِه َعلَى أَن َُّه َما ِم ْن َّ
ني َم َع َّ
ْ
وصححه األلباين يف "صحيح أيب داود" ( )233 /1وقال  " :أخرجه النسائي ( ، )29/1والبيهقي ( 33/1و  ، )90وابن حبان
يف "صحيحه " .قال احلافظ يف "التلخيص " ( " : )730/1وصححه ابن خزمية وابن منده " .قلت  :وروى منه الرتمذي
( )32/1وصححه ،وابن ماجه ( )190/1مسح الرأس واألذنني " انتهى .
( )2أقوال العلماء يف أخذ ماء جديد ملسح الرأس :
أكثر العلماء أوجب جتديد املاء ملسح الرأس .وهذا مذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة  .انظر " :اجلوهرة النرية" " ،األم" للشافعي،
"كشاف القناع" (.)91/1
وقال املالكية :يندب جتديد املاء ملسح الرأس ويكره بغريه كبلل حليته إن وجد غريه وإال فال كراهة .انظر " :حاشية الدسوقي"
(.)173/1
استدل اجلمهور حبديث عبداهلل بن زيد رضي اهلل عنه  ( :أنه رأَى رس َ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم تَ َو َّ
استَ ْنثَ َر ُمثَّ
ضأَ فَ َم ْ
ض ُمثَّ ْ
ض َم َ
ول اهلل َ
َ َُ
امهَا ) رواه مسلم
ض ِل يَ ِدهِ َ ،و َغ َس َل ِر ْجلَْي ِه َح َّىت أَنْ َق ُ
ُخَرى ثَالَثًا َ ،وَم َس َح بَِرأ ِْس ِه ِمبَاء َغ ِْري فَ ْ
َغ َس َل َو ْج َههُ ثَالَثًا َ ،ويَ َدهُ الْيُ ْم َىن ثَالَثًا َواأل ْ
( )720طبعة دار اجليل  -بريوت (. )173 /1
واستدل املالكية حبديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي اهلل عنها ( أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا توضأ مسح رأسه بفضل ماء
كان يف يده فبدأ مبؤخر رأسه مث جره إىل قفاه مث جره إىل مؤخره ) [الطرباين يف املعجم األوسط وهذا لفظه ،وأبو داود وهو حديث
ضعيف فيه ابن عقيل متكلم فيه كما ذكره النووي وابن اجلوزي يف التحقيق] .
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ِ َ -9
يل اللِّحيَ ِة ال َكثَّ ِة(. )2()1
وختل ُ
( )1فعن أنس ب ِن مالك رضي اهلل عنه َّ :
حتت َحنَ ِك ِه
أن َ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا ّ
فأدخلَه َ
توضأ أخ َذ ك ّفاً من ماء َ
شعيب
فخلَّ َل به ِحليتهُ ،وقال ( :هكذا َأمَرين ِّ
ريب ) رواه أبو داود يف سننه برقم ( )173طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( ،)101 /1وقال الشيخ األرنؤوط  " :حسن لغريه دون قوله  ( :هكذا أمرين ريب ) فلم ترو إال
َ
من طرق شديدة الضعف " انتهى  .وصححه الشيخ األلباين يف "صحيح أيب داود" ( )273 /1وقال  " :حديث صحيح ،

وصححه احلاكم  ،ووافقه الذهيب  ،وصححه ابن القطان أيضا " انتهى " .
الكث  :بالفتح والتشديد مجع كثاث  ،اجتماع األشياء وكثرهتا من غري طول  .واللحية الكثة  :الكثرية الشعر " انتهى من "معجم
لغة الفقهاء" (ص.)302 :
( )2أقوال العلماء يف ختليل اللحية  :اختلفوا على قولني :
القول األول :التفصيل فإن كانت اللحية كثيفة ال ترى البشرة من خلفها فال جيب التخليل وإمنا الواجب غسل ظاهرها .وإن كانت
خفيفة تصف البشرة وجب ختليلها .وهذا مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة .لكن املالكية يرون أن اللحية إذا كانت كثيفة وجب
ض ِه َإىل ب عض مع َْحت ِريكِ ِه لِي َد ِ
يك ض ُّم الشَّع ِر ب ع ِ
اخلَِفي َف ِة،
اخلَهُ الْ َماءُ َوَه َذا َعام ِيف الْ َكثِي َف ِة َو ْ
َّح ِر ُ َ
ْ َْ
التحريك وهو خالف التخليل ،فالت ْ
ُ
َْ َ َ
والت ِ
ال الْ َم ِاء َإىل الْبَ َشَرةِ.
إيص ُ
َ ْ
يل َ
َّخل ُ
انظر " :الفواكه الدواين" (" ،)139/1املهذب" (" ،)93/1اجملموع" (" ،)737/1كشاف القناع عن منت اإلقناع" (.)109 /1
القول الثاين :الجيب ختليل اللحية بل هو من سنن الوضوء وقيل من اآلداب .وهذا مذهب احلنفية .انظر " :الفتاوى اهلندية"
(.)0/1
ِ
وه ُك ْم } [املائدة ]9 :وهذه البشرة من الوجه ويقع هبا املواجهة ،وألنه موضع ظاهر
دليل القول األول  :قوله تعاىل { :فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
من الوجه فأشبه اخلد وخيالف الكثيف فإنه يشق إيصال املاء إليه خبالف هذا  .انظر " :اجملموع" (.)730/1

كما استدلوا مبا رواه رواه البخاري ( )170طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )93 /1عن
ابن عباس  ( :أنه توضأ فغسل وجهه مث أخذ غرفة من ماء فمضمض هبا واستنشق مث أخذ غرفة من ماء فجعل هبا هكذا أضافها
إىل يده األخرى فغسل هبما وجهه  ....مث قال هكذا رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يتوضأ )
قالوا :وبغرفة واحدة اليصل املاء إىل ماحتت الشعر مع كثافة اللحية  .انظر " :املهذب" (.)93/1
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ِ َ -0
الرجلَ ِ
ني(.)1
اليدي ِن و ِّ
يل أَصاب ِع َ
وختل ُ
َت
وقد علم من األحاديث أن حلية النيب صلى اهلل عليه وسلم كانت كثة قال ابْ ُن َعبَّاس يف وصفه صلى اهلل عليه وسلم  ( :قَ ْد َم َأل ْ
ِِ
ِ ِ ِِ
ت َتََْأل َْحنره  )...رواه اإلمام أمحد يف مسنده برقم ( )3710طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان
حلْيَته م ْن َهذه إِ َىل َهذه َح َّىت َك َاد ْ
 ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون (. )322 /3

دليل القول الثاين  :أن داخل اللحية ليس مبحل للفرض بل الفرض إمرار املاء على ظاهرها كما يف " :اجلوهرة النرية اجلوهرة النرية
على خمتصر القدوري" ( )9 /1للحدادي العبادي َِّ ِ
ي اليمين احلنفي (املتوىف200 :ه ) طبعة املطبعة اخلريية :
الزبيد ّ
ِ
اسر تَو َّ َّ ِ
ِ
ت لَهُ :
يل لَهُ  - :أ َْو قَ َ
قالوا  :وقد روى الرتمذي َع ْن َح َّسا َن بْ ِن بِ َالل ،قَ َ
ال :فَ ُق ْل ُ
ال َ :رأَيْ ُ
ت َع َّم َار بْ َن يَ َ
ضأَ فَ َخل َل حلْيَتَهُ ،فَق َ
ِ
ال ( :وما ميَْنَع ِين ؟ ولَ َق ْد رأَيت رس َ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ُخيَلِّ ُل ِحلْيَتَهُ ) رواه الرتمذي يف سننه برقم
 أ َُختَلِّ ُل حلْيَتَ َول اللَّه َ
ك ؟ ،قَ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ
( )29طبعة دار إحياء الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( .)77 /1فاإلنكار على عمار بن ياسر رضي اهلل
عنه دليل على أن هذا األمر كان مرتوكا عندهم .
وألن أكثر من حكى وضوء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل حيك التخليل .انظر " :اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب"
(.)109/1
فائدة  :التخليل تفريق الشعر من جهة األسفل إىل فوق ويكون بعد غسل الوجه ثالثا.
فرع  :قال النووي رمحه اهلل يف اجملموع  " :يف ضبط اللحية الكثيفة واخلفيفة أوجه أحدها :ما عده الناس خفيفا فخفيف ،وما
عدوه كثيفا فهو كثيف ،ذكره القاضي حسني يف تعليقه وهو غريب .والثاين :ما وصل املاء إىل ما حتته بال مشقة فهو خفيف ،وما
ال فكثيف ،حكاه اخلراسانيون .والثالث :وهو الصحيح وبه قطع العراقيون والبغوي وآخرون وصححه الباقون وهو ظاهر نص
الشافعي إن ما سرت البشرة عن الناظر يف جملس التخاطب فهو كثيف وما ال فخفيف " انتهى من "اجملموع شرح املهذب" (/1
. )303
تنبيه :قال الشربيين رمحه اهلل يف "اإلقناع"  " :ظاهر كالم املصنف يف سن التخليل أنه ال فرق بني احملرم وغريه وهو املعتمد كما
اعتمده الزركشي يف خادمه خالفا البن املقري يف روضة تبعا للمتويل لكن احملرم خيلل برفق لئال يتساقط منه شعره كما قالوه يف
ختليل شعر امليت " انتهى من "اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع" (. )30 /1
ِ
وخلِّ ْل ْبني
ص َربةَ رضي اهلل عنه قال  :قلت يا ْ
رسول اهلل  ،أخربين عن الوضوء ؟ قال  ( :أسبِ ِغ ُ
الوضوءََ ،
( )1فعن لَقيط بن َ
األصابع  ،وباَلِ ْغ يف االستنثساق إالّ أ ْن ت ُكو َن ِ
شعيب
صائماً ) .رواه أَبو داود ( )172طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
َ
َ
َ
َ
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ِ
سرى(. )1
 -2وتَقدميُ اليُ َ
مىن َعلى اليُ َ
 -9والطَّهارةُ ثَالثاً ثَالثاً(. )3()2

األرنؤوط وحم َّمد ِ
الرتمذي وصححه ( )022طبعة دار إحياء الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر
كامل قره بللي ( )37 /1و
َ
َ

وآخرون ( ، )179 /2والنسائي ( )117طبعة دار املعرفة ببريوت ( )09 /1وابن ماجه ( )772طبعة دار الرسالة العاملية ،
ِ
ص ِحيح " انتهى  .وقال األرنؤوط (/1
شعيب األرنؤوط وآخرون ( ، )223 /1وقال الرتمذي َ " :ه َذا َحديث َح َسن َ
حتقيق َ :
 )223يف تعليقه على سنن ابن ماجه  " :حديث صحيح  ،وهذا إسناد حسن  ،حيىي بن ُسلَيم الطائفي صدوق حسن احلديث ،
وهو متابع .وأخرجه أبو داود ( )172و ( )173و ( ،)177والرتمذي ( )32و ( ،)092والنسائي  09 /1من طرق عن

إمساعيل بن كثري ،هبذا اإلسناد " انتهى  .وصححه األلباين يف "صحيح أيب داود" ( [ )272 /1أسبغ  :أَته وأكمله بأركانه وسننه
].
( )1أي تقدمي اليد اليمىن على اليسرى والرجل اليمىن على اليسرى يف الغسل؛ لألحاديث الواردة يف صفة وضوئه صلى اهلل عليه
وسلم فعن ابن عباس رضي اهلل عنه  :أنه توضأ فغسل وجهه مث أخذ غرفة من ماء فمضمض هبا واستنشق مث أخذ غرفة من ماء
فجعل هبا هكذا أضافها إىل يده األخرى فغسل هبما وجهه مث أخذ غرفة من ماء فغسل هبا يده اليمىن مث أخذ غرفة من ماء فغسل
هبا يده اليسرى مث مسح رأسه مث أخذ غرفة من ماء فرش هبا على رجله اليمىن حىت غسلها مث أخذ غرفة أخرى فغسل هبا رجله
يعين اليسرى مث قال  ( :هكذا رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يتوضأ ) رواه البخاري ( )170طبعة ابن كثري (. )93 /1
وعن عائِ َشةَ رضي اهلل عنها قَالَت َ ( :كا َن رس ُ ِ
ب التَّيَ ُّم َن ِيف َشأْنِِه ُكلِّ ِه ِ ،يف نَ ْعلَْي ِه َ ،وتَ َر ُّجلِ ِه ،
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ُِحي ُّ
ْ
َْ َ
ول اهلل َ
َُ

َوطُ ُهوِرهِ ) رواه البخاري ( )719طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )193 /1ومسلم ()332
طبعة دار اجليل  -بريوت (.)133 /1

ول اهللِ
ضأَ بِالْم َق ِ
ضوء رس ِ
( )2أي تثليث الطهارة يف املغسول واملمسوح ف َع ْن أَِيب أَنَس  ،أ َّ
اع ِد فَ َق َ
ال  ( :أَالَ أُ ِري ُك ْم ُو ُ َ َ ُ
َن ُعثْ َما َن تَ َو َّ َ
ضأَ ثَالَثًا ثَالَثًا ) رواه مسلم ( )793طبعة دار اجليل  -بريوت (.)171 /1
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ؟ ُمثَّ تَ َو َّ
َ
( )3أقوال العلماء يف تكرار مسح الرأس :
قال ابن رشد رمحه اهلل  " :اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة األعضاء املغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ ،وأن االثنني ،والثالث
مندوب إليهما ،ملا صح :أنه صلى اهلل عليه وسلم توضأ مرة مرة ،وتوضأ مرتني مرتني وتوضأ ثالثا ثالثاً .وألن األمر ليس يقتضي
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إال الفعل مرة مرة أعين  :األمر الوارد يف الغسل يف آية الوضوء  .واختلفوا يف تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة ،أو ليس يف تكريره
فضيلة ؟ " انتهى من "بداية اجملتهد وهناية املقتصد" ()20 /1
القول األول  :ذهب الشافعي إىل أنه من توضأ ثالثا ثالثاً ميسح رأسه أيضاً ثالثا .انظر " :اجملموع" للنووي (.)733/1
القول الثاين  :وهو قول أكثر الفقهاء حيث يرون أن املسح ال فضيلة يف تكريره .انظر " :شرح التلقني" (" ،)190/1كشاف
القناع" (.)93/1
استدل القائلون مبسحة واحدة باألحاديث املشهورة يف الصحيحني وغريمها روايات مجاعات من الصحابة يف صفة وضوء رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة واحدة مع غسله بقية األعضاء ثالثا ثالثاً .وقد قال أبو داود يف سننه وغريه من
األئمة الصحيح يف أحاديث عثمان وغريه مسح الرأس مرة .انظر " :شرح التلقني" (" ،)190/1كشاف القناع" (،)93/1
"اجملموع" للنووي (.)737/1
قالوا  :وألن تكراره يؤدى إىل أن يصري املسح غسال  .انظر " :اجملموع" للنووي (.)737/1
واحتج الشافعية بأحاديث وأقيسة  :أحدها :وهو الذي اعتمده الشافعي حديث عثمان رضي اهلل عنه ( أن النيب صلى اهلل عليه
وسلم توضأ ثالثا ثالثاً ) رواه مسلم وقد تقدم خترجيه  .ووجه الداللة منه أن قوله توضأ يشمل املسح والغسل  .انظر " :اجملموع"
للنووي (.)737/1
قال النووي رمحه اهلل  " :وقد منع البيهقي وغريه الداللة من هذا ؛ ألهنا رواية مطلقة وجاءت الروايات الثابتة يف الصحيح املفسرة
مصرحة بأن غسل األعضاء ثالثا ثالثا ومسح الرأس مرة فصرحوا بالثالث يف غري الرأس ،وقالوا يف الرأس ومسح برأسه ومل يذكروا
عددا مث قالوا بعده مث غسل رجليه ثالثا ثالثا  ،وجاء يف روايات يف الصحيح مث غسل يديه ثالثا مث مسح برأسه مرة مث غسل رجليه
ثالثا ثالثا فلم يبق فيه داللة.
احلديث الثاين عن عثمان رضي اهلل عنه  ( :أنه توضأ فمسح رأسه ثالثا وقال رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم توضأ هكذا)
رواه أبو داود بإسناد حسن وقد ذكر أيضا الشيخ أبو عمرو بن الصالح رمحه اهلل انه حديث حسن ورمبا ارتفع من احلسن إىل
الصحة بشواهده وكثرة طرقه فإن البيهقي وغريه رووه من طرق كثرية غري طريق أيب داود " انتهى من "اجملموع شرح املهذب" (/1
. )737
وأما األقيسة فقالوا أحد أعضاء الطهارة فسن تكراره كغريه .انظر " :اجملموع شرح املهذب" (. )733 /1
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 -10وامل َو َاالةُ(. )2()1
ُ
وأجاب الشافعية على دليل القائلني مبسحة واحدة بأجوبة كثرية من أحسنها كما قاله النووي يف "اجملموع"  :أنه نقل عن رواهتا
املسح ثالثا وواحدة كما سبق فوجب اجلمع بينها فيقال الواحدة لبيان اجلواز والثنتان لبيان اجلواز وزيادة الفضيلة على الواحدة
والثالث للكمال والفضيلة  .انظر " :اجملموع شرح املهذب" (. )733 /1
قال الشوكاين رمحه اهلل يف "نيل األوطار"  " :واإلنصاف أن أحاديث الثالث مل تبلغ إىل درجة االعتبار حىت يلزم التمسك هبا ملا
فيها من الزيادة فالوقوف على ما صح من األحاديث الثابتة يف الصحيحني وغريمها من حديث عثمان وعبد اهلل بن زيد وغريمها
هو املتعني ال سيما بعد تقييده يف تلك الروايات السابقة باملرة الواحدة ،وحديث ( من زاد على هذا فقد أساء وظلم ) الذي
صححه ابن خزمية وغريه قاض باملنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النيب صلى اهلل عليه وسلم هذه املقالة .كيف وقد ورد
يف رواية سعيد بن منصور يف هذا احلديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة مث قال من زاد .قال احلافظ يف الفتح  :وحيمل ما
ورد من األحاديث يف تثليث املسح إن صحت على إرادة االستيعاب باملسح ال أهنا مسحات مستقلة جلميع الرأس مجعا بني
األدلة " انتهى من "نيل األوطار" (. )202 /1
جيف العضو قبل غسل الذي يليه مع اعتدال اجلو واهلواء واملزاج وجتب املواالة يف حق
( )1أي املتابعة بني األعضاء حبيث ال ّ
صاحب الضرورة ،والقول القدمي أهنا جتب مطلقا وبه قال أمحد .

ودليل املواالة أهنا سنة وليست شرطاً يف الوضوء قول اهلل تعاىل { :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ َذا قُمتم إِ َىل َّ ِ ِ
وه ُك ْم
الصالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ُْ ْ
ِ ِ
ِ ِ
وس ُكم وأ َْر ُجلَ ُكم إِ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِ
ِِ
ني } [املائدة ،]9:واآلية مل تصرح بشرطية املواالة  ،فهذه داللة على
ْ
َوأَيْديَ ُك ْم إ َىل الْ َمَرافق َو ْام َس ُحوا بُرءُ ْ َ
أن املواالة ليست بشرط .

( )2اختلف العلماء يف املواالة يف أفعال الوضوء على قولني :
القول األول  :أن املوالة من فروض الوضوء ،وهذا مذهب املالكية واحلنابلة  .انظر " :الشرح الكبري" (" ، )170/1كشاف
القناع" (.)90/1
القول الثاين  :أن املواالة ليست من واجبات الوضوء بل من سننه .وهذا مذهب احلنفية والشافعية .انظر " :اجلوهرة النرية"
(" ، )33/1مغين احملتاج" (.)103/1
صلِّي َوِيف
استدل الفريق األول حبديث خالد بن معدان َعن بعض أ ْ
َص َحاب النَِّيب صلى اهلل عليه وسلم " أَن النيب -رأى رجال يُ َ
ِ
الص َالة " .رواه اإلمام أمحد يف
ظهر قدمه مل َعة قدر الد ِّْرَهم  -مل
وضوء َو َّ
يصبها املاء  -فَأمره النَِّيب صلى اهلل عليه وسلم أَن يُعيد الْ ُ
ْ
َ َ
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ضاءالحاجة] 
االستنجاءوآدابق َ
َ
فَصل[فيأحكام
ول والغَ ِ
واالستِنجاء( )1واجب ِمن الب ِ
ائط(. )2
َ
ُ َ
نجي باألَحجا ِرُ ،مثَّ يتبِعها بِا ِ
واألَفضل أَن يست ِ
ملاء(. )1
َُ
َ
َُ َ َ َ
مسنده برقم ( )13793طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )232 /27أبو داود يف
ِ
َمحد ذكر
س ِعْند أ ْ
سننه برقم ( )103طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
شعيب األرنؤوط وحمَ َّمد كامل قره بللي (َ ، )120 /1ولَْي َ
ال نعم ] وصححه شعيب األرنؤوط يف املوضع املتقدم يف تعليقه على
َمحَد َه َذا إِ ْسنَاد جيد ؟ قَ َ
الص َالة  [ .قَ َ
َّ
ال ْاألَثْ َرم  :قلت ِأل ْ
سنن أيب داود .

وجه الدليل  :أنه لو مل تكن املوالة واجبة ألجزئه غسل اللمعة فقط  .انظر  " :كشاف القناع" (. )02/1
الس ِ
وق
َخبَ َرنَا َمالِك َ ،ع ْن نَافِعَ ،ع ِن ابْ ِن ُع َمَر  ( :أَنَّهُ تَ َو َّ
وحجة القول الثاين  :ما ذكره الشافعي َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ  ،قَ َ
ضأَ بِ ُّ
ال  :أ ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
صلَّى َعلَْي َها ) رواه
صلِّ َي َعلَْي َها  ،فَ َم َس َح َعلَى ُخفَّْيه ُ ،مثَّ َ
فَغَ َس َل َو ْج َههُ َويَ َديْه َ ،وَم َس َح بَرأْسه ُ ،مثَّ ُدع َي جلنَ َازة فَ َد َخ َل الْ َم ْسج َد ليُ َ
الشافعي يف مسنده برقم ( )21ترتيب سنجر ( . )129 /1انظر " :األم" (.)79/1
( " )1االستِْنجاء  :من النجو ويف جممل اللغة النجو ما خيرج من البطن  .واالستنجاء منه وهو طلب الفراغ عنه وعن أثره كذا يف
املغرب  .وفيه جنا وأجنى إذا أحدث مث قالوا  :استنجى إذا مسح موضع النجو أو غسله " انتهى من "أنيس الفقهاء يف تعريفات
األلفاظ املتداولة بني الفقهاء" (ص. )13 :
واصطالحا  :إزالة األذى من السبيلني بغسل مباء أو مسح خبشن .
وال يشرع االستنجاء من الريح بل هو بدعة كما قاله النووي وغريه .
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم قَ َ ِ
( )2ودليل الوجوب ما ثبت َع ْن َعائِ َشةَ رضي اهلل عنها أ َّ
َح ُد ُك ْم إِ َىل الْغَائِ ِط
َن َر ُس َ
بأَ
ال  ( :إذَا ذَ َه َ
ِ
ِ
ئ َعنْهُ ) رواه أمحد ( )23012طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق
يب هبِِ َّن فَإِن ََّها ُْجت ِز ُ
ب َم َعهُ بِثَالَثَة أ ْ
فَ ْليَ ْذ َه ْ
َح َجار يَ ْستَط ُ
 :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )700 /71والنسائي ( )77طبعة دار املعرفة ببريوت ( )77 /1وأبو داود ( )70طبعة دار الرسالة
العاملية ( )13 /1وقال النووي رمحه اهلل  " :حديث صحيح رواه الشافعي يف مسنده وغريه بإسناد صحيح ورواه أبو داود والنسائي
وابن ماجه يف سننهم ب أسانيد صحيحة مبعناه قال البيهقي يف كتابه معرفة السنن واآلثار قال الشافعي يف القدمي هو حديث ثابت
" انتهى من "اجملموع شرح املهذب" (. )93 /2
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ
احمل َّل .
َ
وجيُ ُ
حجار يُنقي هب َّن َ
وز أَن يَقتَصَر َعلى املَاء أَو َعلى ثَالثَة أَ َ
ِ
ِ
فض ُل(. )2
ص َار َعلى أَحدمها فَاملاءُ أَ َ
فَِإ َذا أََر َاد االقت َ
ال ِ
َِ
حر ِاء(. )3
ب استِقبَ َ
القبلَ ِة واستِدبَ َارها يف َّ
وجيتَن ُ
الص َ
ط يف ِ
َِ
الراكِ ِد(. )1
ب البَ َ
ول والغَائِ َ
املاء َّ
وجيتَن ُ

( )1جيوز االقتصار يف االستنجاء على املاء وجيوز االقتصار على األحجار واألفضل أن جيمع بينهما فيستعمل األحجار مث
يستعمل املاء هذا هو املذهب وال دليل على أفضلية اجلمع إال ما ذكر عن أهل قباء أهنم كانوا جيمعون بني احلجر واملاء ولذلك
مدحهم اهلل تعاىل واحلديث ال يصح هبذا اللفظ وهذا ما قرره النووي يف اجملموع حيث قال  " :فهذا الذي ذكرته من طرق احلديث
هو املعروف يف كتب احلديث أهنم كانوا يستنجون باملاء وليس فيها ذكر اجلمع بني املاء واألحجار  :وأما قول املصنف قالوا نتبع
احلجارة املاء فكذا يقوله أصحابنا وغريهم يف كتب الفقه والتفسري وليس له أصل يف كتب احلديث وكذا قال الشيخ أبو حامد يف
التعليق إن أصحابنا رووه قال وال أعرفه " انتهى من "اجملموع شرح املهذب" (. )100 /2
( )2جيوز االقتصار يف االستنجاء على املاء وجيوز االقتصار على األحجار واألفضل أن جيمع بينهما فيستعمل األحجار مث
يستعمل املاء فتقدمي األحجار لتقل مباشرة النجاسة  ،مث يستعمل املاء ليطهر احملل طهارة كاملة وإن أراد االقتصار على أحدمها
فاملاء أفضل ألنه يطهر احملل وال فرق يف جواز االقتصار على األحجار بني وجود املاء وعدمه وال بني احلاضر واملسافر والصحيح
واملريض  .انظر " :اجملموع شرح املهذب" (" ، )100 /2كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص" ، )31 :التنبية يف الفقه
الشافعي" (ص. )12 :
( )3أي حيرم عليه ذلك إذا أراد قضاء احلاجة يف الصحراء والفضاء؛ تعظيما للقبلة ،ملا روى البخاري ( )177طبعة دار ابن كثري،
اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )99 /1ومسلم ( )330طبعة دار اجليل  -بريوت ( : )133 /1عن أيب

وها  ،ولَكِ ْن
وب األنصاري رضي اهلل عنه ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :إذَا أتَْيتُ ُم الْغَائ َ
ط فَال تَ ْستَ ْقبِلُوا الْ ْقب لَةَ َوال تَ ْستَ ْدبُِر َ
أيّ َ
َشِّرقُوا ْأو غًِّربُوا )  .و وختصيص النهي بالصحراء وما يف معناها من األمكنة اليت ال ساتر فيها ،خيرج به البنيان  ،ودليل التخصيص
 :ما رواه البخاري ( )170طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )92 /1ومسلم ( )333طبعة

صةَ ِ
لبعض حاجيت،
دار اجليل  -بريوت ( )137 /1وغريمها  :عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال ْ ( :ارتَ َقْي ُ
ت فَ ْو َق ظَ ْه ِر بيت َح ْف َ
ِ
الشام ).
النيب صلى اهلل عليه وسلم يقضي حاجتَه ُم ْستَ ْدبِر القْبلة ُم ْستَ ْقبِ َل ّ
أيت َّ
فر ُ
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الشجرةِ امل ِ
ثمرةِ(. )2
وحت
ت َّ
َ
َ
َ
ُ
ويف الطَِّر ِيق والظِّ ِّل(. )3
والثَّ ْق ِ
ب(. )7

التغوط يف املاء الراكد أي الدائم سواء أكان قليال أم كثريا؛ فإن ذلك يكره ملا فيه من االستقذار ملا رواه
التبول و ّ
( )1أي وجيتنب ّ

البخاري ( )239طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )97 /1ومسلم ( )322طبعة دار اجليل
َح ُد ُك ْم ِيف الْ َم ِاء الدَّائِ ِم ُمثَّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
 بريوت (َ )192 /1ع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ رضي اهلل عنه َ ،ع ِن النِ َِّّيب َ
ال  ( :الَ يَبُولَ َّن أ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
يَ ْغتَس ُل مْنهُ ) .وروى مسلم ( )321طبعة دار اجليل  -بريوت (َ )192/1ع ْن َجابر رضي اهلل عنه َ :ع ْن َر ُسول اهلل َ
الراكِ ِد ) .أما املاء اجلاري فيكره يف القليل دون الكثري لقوته ،واألوىل اجتنابه مطلقا.
َو َسلَّ َم  ( :أَنَّهُ نَ َهى أَ ْن يُبَ َ
ال ِيف الْ َم ِاء َّ

التغوط " وال فرق بني الشجر املباح والذي ميلكه وال بني وقت الثمر وغري وقته ألن املوضع يصري جنسا
التبول و ّ
( )2أي وجيتنب ّ
فمىت وقع الثمر تنجس وسواء البول والغائط وإمنا اقتصر املصنف على البول اختصارا وتنبيها لألدىن على األعلى وإمنا مل يقولوا

بتحرمي ذلك ألن تنجس الثمار به غري متيقن " انتهى من "اجملموع شرح املهذب" (.)20 /2
( )3روى مسلم ( )339طبعة دار اجليل  -بريوت ( )133/1وغريه  :عن أىب هريرة رضي اهلل عنه  :أن النيب صلى اهلل عليه
ِ
وسلم قال ( :اتّ ُقوا اللَّ َعانَ ْ ِ
رسول اهلل ؟ قال  ( :الذي يَتخلَّى يف طَ ِر ِيق ِ
الناس ْأو يف ِظلِّ ِه ْم ).
ني ) .قالوا وما
اللعانان يا َ
[ والالعنان :الفعالن اللذان يوجبان لعن الناس على الفاعل ].
( )7وهو اجلُحر يف األرض النازل املستدير ؛ ألنه ضرر على احليوان الذي فيه  ،وقد خيرج عليه فيضره وروى أبو داود ( )29طبعة
شعيب األرنؤوط وحمَ َّمد ك ِامل قره بللي ( )23 /1عن عبد اهلل بن سرجس رضي اهلل عنه قال :هنى
دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
ال يف اجلحر ) قال  :قالوا لقتادة  :ما يكره من ِ
البول يف اجلُح ِر؟ قال  :كان يُقال  :إهنا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :أ ْن يُبَ َ
ُْ
ُ َُ
اجلن  .قال الشيخ األرنؤوط  " :رجاله ثقات  ...وصحح هذا احلديث ابن خزمية وابن السكن كما يف "التلخيص احلبري"
مساكِ ُن ِّ
 ..109 /1وأخرجه النسائي يف "الكربى" ( .. )30وهو يف "مسند أمحد" (.)20003
وأما تعليله النهي بأهنا مساكن اجلن ،فلم يصرح بقائله ،وهو غريب إال إن أراد باجلن صغار احليات  ،فإنه يقال هلا ِ :جن ِ
وجنَّان ،
ّ

آها تَ ْهتَ ُّز َكأَن ََّها َجان َوَّىل ُم ْدبًِرا } [القصص.]31 :
واحدها جا ّن  .ومنه قوله تعاىل  { :فَلَ َّما َر َ
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َوال يتكلَّم َعلى الب ِ
ول والغَائِ ِط(. )1
َ
َ ُ
مرَ ،وال يَستَدبُِرمهَا(. )2
َوال يَستَقبِ ُل َّ
مس وال َق َ
الش َ
َوال يست ِ
نجي بِيَ ِمينِه(. )7()3
َ َ

وقال صاحب "بذل اجملهود" " :واجلن هاهنا ليس أحد الثقلني فقط ،بل املراد ما يكون مستوراً عن أعني الناس من حشرات
األرض واهلوام وغريها " .
َن رج ًال مَّر ورس ُ ِ
ول اهلل َ
صلَّى اهللُ
( )1روى مسلم ( )300طبعة دار اجليل  -بريوت (َ )221 /1ع ِن ابْ ِن ُع َمَر رضي اهلل عنه  ( :أ َّ َ ُ َ َ َ ُ
ِ
شعيب األرنؤوط وآخرون
َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَبُ ُ
ول ،فَ َسلَّ َم ،فَلَ ْم يَُرَّد َعلَْيه ) .ورواه ابن ماجه ( )332طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
( )231 /1من حديث َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه رضي اهلل عنه  ،أ َّ
ول  ،فَ َسلَّ َم َعلَْي ِه ،
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َوُه َو يَبُ ُ
َن َر ُج ًال َمَّر َعلَى النِ ِّ
َّيب َ
احلالَِة فَ َال تُسلِّم علَي ،فَإِنَّك إِ ْن فَع ْل ِ
ِ ِِ
ِ
ال لَه رس ُ ِ
ِ
ك)
ك َملْ أ َُرَّد َعلَْي َ
ت ذَل َ
َ
َ ْ َ َّ
َ َ
ول اللَّه َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم  ( :إذَا َرأَيْتَِين َعلَى مثْ ِل َهذه َْ
فَ َق َ ُ َ ُ
وقال األرنؤوط يف تعليقه على ابن ماجه  " :إسناده حسن يف املتابعات والشواهد " انتهى .

وروى أمحد يف مسنده برقم ( )11310طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ()712 /10
وأبو داود يف سننه ( )13طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( ، )12 /1عن أيب سعيد
َ
َ
ِ
طَ ،ك ِ
اش َف ْ ِ
ني َع ْن َع ْوَرهتِ َما يَتَ َحدثَان ،
ض ِربَان الغَائ َ
رضي اهلل عنه قال  :مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول  ( :ال خيُْرِج َّ
الر ُجالن يَ ْ
ِ
ك ) .وقال األرنؤوط يف تعليقه على املسند  " :صحيح لغريه " انتهى  [ .يضربان  :يأتيان  .ميقت
ت َعلى ذَل َ
فَإ َن اهللَ َعز َو َج َل ميُْق ُ
 :يغضب ].
( )2ذكر النووي رمحه اهلل يف اجملموع ( " : )103 /1أن احلديث املستأنس به يف هذا ضعيف  ،بل هو باطل  ،وأن الصحيح
املشهور أنه يكره االستقبال دون االستدبار " انتهى  .قال اخلطيب يف اإلقناع  " :وهذا ما جرى عليه ابن املقري يف روضه والذي
نقله النووي يف أصل الروضة عن اجلمهور أنه يكره االستقبال دون االستدبار وقال يف اجملموع  :وهو الصحيح املشهور وهذا هو
املعتمد " انتهى من "اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع" ( . )32 /1انظر " :كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص.)33 :
( )3سقط من النسخة (أ) و(ج) .
ال  :أَنَّه َِمسع رس َ ِ
س ذَ َكَرهُ بِيَ ِمينِ ِه ،
ول  ( :إِ َذا بَ َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
َح ُد ُك ْم فَ َال ميََ َّ
ول اللَّه َ
ال أ َ
(َ )7ع ْن أَِيب قَتَ َادةَ رضي اهلل عنه قَ َ ُ َ َ ُ
َوَال يَ ْستَ ْن ِج بِيَ ِمينِ ِه ) رواه البخاري ( )132طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )99 /1ومسلم
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الوضوء] 
واقِض(ُ )2
فَصل[فينَ 
والَّ ِ
ضوءَ ِستَّةُ( )2أَشيَاءَ :
ض
ق
ن
ي
ي
ذ
ُ
الو ُ
ُ
َ
ُ
السبِيلَ ِ
ني(. )7()3
َ -1ما َخر َج ِمن َّ

شعيب األرنؤوط وآخرون
( )339طبعة دار اجليل  -بريوت ( )137 /1وابن ماجه ( )310طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
( )200 /1وهذا لفظ ابن ماجه .

( )1يعين مبطالته  ،وتسمى أسباب احلدث .
( )2هذا الثابت يف النسخة (أ) ويف النسختني (ب) و (ج) قال مخسة وذلك بع ّد األخريين واحدا .
( )3قوله  " :وما خرج من السبيلني "  :أي من القبل والدبر كريح أو عني معتادة كغائط وبول أو نادرة كدم وحصا ودودة قال
َحد ِمْن ُك ْم ِم َن الْغَائِ ِط } [النساء ]73 :أي من مكان قضاء احلاجة  ،وقد قضى حاجته .
تعاىل  { :أ َْو َجاءَ أ َ
وروى البخاري ( )9337طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )2331 /9ومسلم ()730
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  ،قَ َ
طبعة دار اجليل  -بريوت ( )139 /1من حديث أَِيب ُهَريْ َرَة رضي اهلل عنه َ ،ع ِن النِ ِّ
ال  ( :الَ يَ ْقبَ ُل اللَّهُ
َّيب َ
صالَةَ أ ِ
ضَرا ُط ".
ضأَ ) فقال رجل من أهل حضرموت  " :ما
ث َح َّىت يَتَ َو َّ
ُ
َح َد َ
احلدث يا أبا هريرةَ ؟ " قال  " :فُ َساءُ ْأو ُ
َحد ُك ْم إِ َذا أ ْ
َ َ
وقيس على ما ذكر كل خارج من القبل أو الدبر  ،ولو كان طاهراً .

انظر " :احلاوي الكبري" (" ، )190 /1كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص" ، )39 :اإلقناع للماوردي" (ص.)27 :
( )7أقوال العلماء يف نقض الوضوء خبروج النجاسة من غري السبيلني :
نص مجهور الفقهاء على وجوب الوضوء من اخلارج من غري السبيلني إذا كان بوال أو غائطاً ولو كان يسرياً غري أ ّن املالكية
والشافعية قيدوا ذلك مبا إذا انسد خمرجه وانفتح خمرج آخر حتت سرته  .انظر " :حاشية الدسوقي" (" ،)190/1العزيز بشرح
الوجيز" (" ،)132/1كشاف القناع" (.)117/1
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واختلفوا يف خروج النجاسة من غري السبيلني  -كالدم الذي خيرج من اجلرح ،والفصاد ،واحلجامة ،والرعاف،والقيء  -هل يعد
نقضاً للوضوء أو ال ؟ على قولني :
القول األول  :عدم النقض مطلقاً ،وهذا املذهب عند املالكية  ،والشافعية  .انظر " :حاشية الدسوقي" (" ،)190/1العزيز بشرح
الوجيز" (. )132/1
القول الثاين  :النقض من حيث اجلملة ،وهذا مذهب احلنفية ،والصحيح من مذهب احلنابلة .انظر " :تبيني احلقائق" (، )70/1
"كشاف القناع" (. )117/1
[ اشرتط احلنفية  :أن يسيل بنفسه إىل ما يلحقه حكم التطهري – ومرادهم  :أن يتجاوز إىل موضع جتب طهارته أو تندب من
بدن و ثوب ومكان  .فلو خرج من جرح يف العني دم فسال إىل اجلانب اآلخر منها ال ينقض ؛ ألنّه ال يلحقه حكم وهو وجوب
التطهري أو ندبه  .والقيء عندهم ناقض إذا كان مأل الفم ].
أدلة القول األول:
يتوضأ ،ومل يزد على
 -1حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال  ( :احتجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  ،فصلّى ومل ّ

البيهقي يف السنن الكربى ( )221/1وضعّفه احلافظ يف "التّلخيص
ارقطين يف السنن ( ،)193/1و ّ
غسل حمامجه ) أخرجه ال ّد ّ
احلبري" (. )101/1

نص يف أ ّن خروج ال ّدم غري ناقض ؛ ألنّه صلى اهلل عليه وسلم قال صلّى بعد االحتجام من غري أن
وجه ال ّداللة  :هذا احلديث ّ
يتوضأ  .انظر " :احلاوي الكبري" (" ، )201/1عيون األدلة" (.)329/1
ّ

 -2حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال  ( :خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال -يعين يف غزوة ذات
يب صلى
الرقاع -فأصاب رجل امرأة رجل من املشركني ،فحلف أن ال أنتهي حىت أهريق دماً يف أصحاب ّ
ّ
حممد ،فخرج يتبع أثر النّ ّ
يب صلى اهلل عليه وسلم منزالً ،فقال ( :من رجل يكلؤنا ؟ )  ،فانتدب رجل من املهاجرين ورجل من
اهلل عليه وسلم  ،فنزل النّ ّ

األنصاري يصلّي،
املهاجري ،وقام
الشعب اضطجع
الرجالن إىل فم ّ
األنصار ،فقال ( :كونا بفم الشِّعب )  ،قالّ :
ّ
ّ
فلما خرج ّ
فلما رأى شخصه عرف أنّه ربيئة للقوم ،فرماه بسهم فوضعه فيه ،فنزعه حىت رماه بثالثة أسهم ،مثّ ركع وسجد ،مثّ
الرجلّ ،
وأتى ّ
انتبه صاحبه ،فلما عرف ّأهنم قد ِ
باألنصاري من ال ّدم قال :سبحان اهلل ! أال أنبهتين ّأول ما
املهاجري ما
نذروا به هرب ،وملا رأى
ّ
ّ
ّ
ّ
أحب أن أقطعها ) .رواه اإلمام أمحد يف مسنده برقم ( )17007طبعة مؤسسة الرسالة
رمى ،قال :كنت يف سورة أقرأها ،فلم ّ
بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )32 /23وأبو داود يف سننه برقم ( )192طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق
 :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( )171 /1وصححه احلاكم ووافقه الذهيب وصححه النووي واأللباين .
َ
َ
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الركوع
الصالة مع خروج ال ّدم ،فلو كان ً
استمر يف ّ
ووجه ال ّداللة من احلديث  :إ ّن ّ
حايب رضي اهلل عنه ّ
الص ّ
ناقضا ملا جاز بعده ّ
فدل على
الصالةّ ،
يب صلى اهلل عليه وسلم حباله ،فلم ينكر عليه ،ومل يأمره بالوضوء وإعادة ّ
السجود وإَتام ّ
و ّ
الصالة ،وقد علم النّ ّ
أنّه غري ناقض .

انظر " :شرح التّلقني ( )109/1؛ "احلاوي الكبري" (. )201/1
الراوي  .انظر :
واعرتض عليه  :باحتمال أنّه صلى اهلل عليه وسلم قال مل يعلم حباله على الفور  ،مثّ علم فأمره باإلعادة بغري علم ّ

"البناية" (.)199/1

يصح االستدالل من اخلرب ؟ وال ّدم إذا سال أصاب بدنه وجلده ،ورمبا أصاب ثيابه،
قال يف "معامل السنن"  " :ولست أدري كيف ّ

افعي  ،إالّ أن يقال  :إ ّن ال ّدم كان خيرج من اجلراحة على
الصالة عند ّ
تصح ّ
ومع إصابة شيء من ذلك – وإن كان يسرياً  -ال ّ
الش ّ

سبيل الذرق  ،حىت ال يصيب شيئاً من ظاهر بدنه  ،ولئن كان كذلك فهو أمر عجب ! " انتهى من "معامل السنن" (. )01 /1
بالشرع  ،ومل يثبت  ،فمن ّادعى خالف األصل فعليه ال ّدليل  .انظر " :اجملموع" و"سبل
 -3أ ّن األصل عدم النّقض حىت يثبت ّ
السالم" للصنعاين (. )107 /1

أدلة أصحاب القول الثاين القائلني بالنقض :
ِ
 -1حديث فاطمة بنت أيب حبيش رضي اهلل عنها ّأهنا سألت رس َ ِ
ول اهللِ  ،إِ ِّين ْامَرأَة
ت  :يَا َر ُس َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَ َقالَ ْ
ول اهلل َ
َُ
َِّ ِ ِ ِ
احليض ِة فَِإ َذا أَقْ ب لَ ِ
ت
ت ْ
الصالََة ؟ فَ َق َ
ضةُ فَ َد ِعي َّ
ع َّ
الصالََة َ ،وإِ َذا أ َْدبََر ْ
احلَْي َ
س بِ َْْ َ
اض فَالَ أَطْ ُهُر  .أَفَأ ََد ُ
ُستَ َح ُ
أْ
َ
ال  :الَ  .إمنَا ذَلك ع ْرق َولَْي َ
ِِ
ِ
صلِّي . ) .رواه البخاري ( )229طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا (/1
َّم َو َ
فَا ْغسلي َعْنك الد َ

 )91ومسلم ( )909طبعة دار اجليل  -بريوت (. )120 /1

ووجه ال ّداللة من احلديث  :أنه علل بأنه دم عرق وعلق عليه الوضوء ،ودم الفصاد وغريه دم عرق فاقتضى تعليله إجياب الوضوء
منه  .انظر " :االنتصار" (.)372/1
يب صلى اهلل عليه وسلم قال مل جيعل ذلك علّة إلجياب الوضوء  ،وإّمنا جعله علّة لسقوط الغسل ؛ أل ّن ال ّدم
واعرتض عليه  :بأ ّن النّ ّ

الرحم على جهة العادة يوجب الغسل  ،فأخرب صلى اهلل عليه وسلم قال أ ّن هذا وإن كان خارجاً من خمرج ال ّدم اآلخر
اخلارج من ّ
 ،فليس حكمه كحكمه  ،أال ترى إىل قوله  ( :وليس باحليضة )  ،وهذا تنبيه على أنّه إّمنا أراد إثبات املخالفة بينهما  .انظر :

"عيون األدلة".
السبيل.
 -2أ ّن ال ّدم خارج جنس وصل إىل موضع يلحقه حكم التّطهري ،فكان حدثاً كاخلارج من ّ
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وم َعلى َغ ِري َهيئَ ِة املتَ َم ِّك ِن(. )1
َ -2والنَّ
ُ
(ُ)2
الع ِ
قل بِ ُسكر أَو َمَرض .
َ -3وَزَو ُال َ
الر ُج ِل املرأةَ األَجنَبِيَّةَ ِمن َغ ِري َحائِل(. )2()1
 -7ولَ ْم
س َّ
ُ
َ
وقال ابن املنذر يف "األوسط"  " :وال جيوز القياس على ما خيرج من القبل وال ّدبر ؛ لإلمجاع على الفرق بني ريح خترج من ال ّدبر
فينقض إمجاعاً  ،وبني ريح خترج من الفم وهو اجلشاء  ،فال ينقض إمجاعاً " انتهى من "األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف"
(. )107 /1
( )1النوم  :اسرتخاء البدن مع زوال شعوره على التمام  ،فإذا مل يزل شعوره فهو نعاس انظر " :معجم املصطلحات واأللفاظ
الفقهية" (" ، )771 /3غريب احلديث للخطايب" (" ، )102 /1جامع العلوم يف اصطالحات الفنون" (" ، )99 /7كتاب
الكليات" (ص )909 :وال ينقض النوم الوضوء مطلقا ؛ ألن الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم
ينتظرون العشاء حىت ختفق رؤوسهم  ،مث يصلون وال يتوضؤون  ،رواه أبو داود وهو صحيح كما قال الدارقطين .
وعند الرتمذي  :يوقظون للصالة حىت ألمسع ألحدهم غطيطا مث يقومون فيصلون وال يتوضؤون  .قال ابن املبارك  :هذا عندنا
ول اللَّ ِه
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
وهم جلوس  ،وهو املذهب إذا جلس ممكنا مقعده من األرض  .ف َع ْن َعلِ ِّي بْ ِن أَِيب طَالِب َر ِض َي اللَّهُ َعنْهُ  ،قَ َ
ِ
الس ِه الْعي نَ ِ
شعيب
ان ،فَ َم ْن نَ َام فَ ْليَتَ َو َّ
صلَّى اهللُ عَلَْيه َو َسلَّ َم ِ ( :وَكاءُ َّ َْ
ضأْ ) رواه أبو داود ( )203طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
َ
ِ
شعيب األرنؤوط وآخرون (/1
األرنؤوط وحمَ َّمد كامل قره بللي ( )179 /1وابن ماجه ( )700طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
 )301وقال الشيخ األلباين  ":صحيح "  .انظر " :اجلامع الصغري وزيادته" (ص.)090 :
[ " السه اسم من أمساء الدبر والوكاء الرباط الذي يشد به القربة وحنوها من األوعية ويف بعض الكالم الذي جيري جمرى األمثال
حفظ ما يف الوعاء بشد الوكاء " انتهى من "معامل السنن" ( )02 /1لإلمام اخلطايب (املتوىف322 :ه ) طبعة  :املطبعة العلمية –
حلب ].
( )2فزوال العقل بسكر أو مرض أو اجلنون واإلغماء ناقض للوضوء قياسا على النوم من باب أوىل ؛ ألن زوال عقل هبذه أبلغ
من النوم  .قال اإلمام العمراين اليمين الشافعي (املتوىف332 :ه )  " :زوال العقل باجلنون واإلغماء فينقض الوضوء على أي حال
كان ؛ ألن حسه أبعد من حس النائم ؛ ألن النائم إذا نبه انتبه " انتهى من "البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" (.)109 /1
وقال اإلمام املاوردي (املتوىف730 :ه )  " :وال فرق بني أن يكون املغمى عليه يف حال إغمائه جالسا أو مضطجعا خبالف النائم
ألنه ال حيس مبا يكون عند اإلغماء ال يف حال اجللوس وال يف غريه " انتهى من "احلاوي الكبري" (.)123 /1
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( )1أي ملس الرجل بشرة امرأة كبرية ولو زوجته  ،واملرأة األجنبية هي اليت ليس بينها وبني الرجل حمرمية بنسب أو رضاع أو
ِّساءَ } [النساء ، ]73 :وال تنقض صغرية السن اليت مل تبلغ حدا يشتهى عرفا النتفاء
مصاهرة  ،لقوله تعاىل  { :أ َْو َال َم ْستُ ُم الن َ
مظنة الشهوة وال ينقض مس شعر وسن وظفر وعظم  ،انظر " :منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه" (ص" ، )10 :حتفة

احملتاج يف شرح املنهاج" وحواشي الشرواين والعبادي (" )139 /1اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع" (" ، )93 /1املهذب"
(" ،)20/1فتح العزيز" (.)191/1
( )2أقوال العلماء يف نقض الوضوء مبس املرأة :
اختلف العلماء يف مس املرأة هل يعد ناقضا للوضوء أوال ؟ على أقوال أشهرها ثالثة :
القول األول  :عدم النقض مطلقاً ولو بشهوة ،وهذا مذهب احلنفية  .انظر " :االختيار" (. )37/1
القول الثاين  :النقض مطلقا إن ملس بال حائل  ،وعدم النقض إن كان على حائل ولو بشهوة  ،وهذا املذهب عند الشافعية.
القول الثالث  :النقض إن ملس بشهوة ولو مع حائل  ،وعدم النقض إن كان بدون شهوة  ،وهذا مشهور مذهب مالك ،
والصحيح من مذهب احلنابلة  .انظر " :حاشية الدسوقي" (" ، )139/1كشاف القناع" (.)119/1
ِّساءَ } [النساء ، ]73:إذ هو لفظ مشرتك تطلقه
سبب اخلالف  :اختالفهم يف مفهوم اللمس يف قوله تعاىل  { :أ َْو َال َم ْستُ ُم الن َ
العرب مرة على اللمس الذي هو باليد  ،ومرة تكين به عن اجلماع .
استدل القائلون بعدم النقض من ملس املرأة مطلقا بأدلة منها :
 -1حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت ُ ( :كنْت أَنَام ب ْني ي َدي رس ِ
ول اهللِ َ َّ َّ ِ َّ ِ
ي ِيف قِْب لَتِ ِه فَِإذَا َس َج َد
ُ ُ َ َ َ ْ َُ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم َور ْجالَ َ
وت ي ومئِذ لَْيس فِيها م ِ
يح )  .رواه البخاري ( )303طبعة دار ابن
َغ َمَزِين فَ َقبَ ْ
ت ِر ْجلَ َّي َ ،وإِذَا قَ َام بَ َسطْتُ ُه َما قَالَ ْ
ضُ
َ َ ََ
ت َ :والْبُيُ ُ َ ْ َ
صا ب ُ
كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )130 /1ومسلم ( )1021طبعة دار اجليل  -بريوت (. )90 /2
 -2حديث ثان لعائشة رضي اهلل عنه أيضاً  ،قالت  ( :فَ َق ْدت رس َ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم لَْي لَةً ِم َن الْ ِفَر ِ
ت
اش فَالْتَ َم ْستُهُ فَ َوقَ َع ْ
ول اهلل َ
ُ َُ
ي ِدي علَى بطْ ِن قَ َدمي ِه وهو ِيف الْمس ِج ِد وُمها مْنصوب تَ ِ
ك،
ان َوُه َو يَ ُق ُ
ضَ
ك ِم ْن ُع ُقوبَتِ َ
ك َ ،وِمبَُعافَاتِ َ
اك ِم ْن َس َخ ِط َ
ول  :اللَّ ُه َّم أَعُوذُ بِ ِر َ
َْ ََ َ َُ
َ َ َ
َْ َ ُ َ
وأَعوذُ بِ َ ِ
ك الَ أُح ِ
ك )  .رواه مسلم ( )1027طبعة دار اجليل  -بريوت (/2
ت َعلَى نَ ْف ِس َ
صي ثَنَاءً َعلَْي َ
َُ
ت َك َما أَثْنَ ْي َ
ك أَنْ َ
ك مْن َ ْ
. )31
وجه الداللة  :أنه لو كان مس املرأة حدثا ملا مضى يف سجوده ؛ ألن احملدث ال جيوز أن يبقى على حال السجود  .انظر :
"أحكام القرآن للجصاص" .
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أدلة أصحاب القول الثاين :
ِّساءَ } [النساء.]73:
 -1قول اهلل تعاىل  { :أ َْو َال َم ْستُ ُم الن َ
وشرعا :
وجه االستدالل أ ّن حقيقة املالمسة اسم اللتقاء البشرتني لغةً ً
ّأما اللّغةُ  :فقول الشاعر :
اجلود ِمن َكف ِ
ب الْغِ َىن َ ....وَملْ أ َْد ِر أ َّ
ِّه يُ ْع ِدي
َوأَلْ َم ْس ُ
َن ُْ َ ْ
ت َكفِّي َكفَّهُ طَلَ َ
و ّأما الشرع  :فقوله تعاىل  { :فَلَ َم ُسوهُ بِأَيْ ِدي ِهم } [األنعام.]0:
وىف احلديث َ ( :والْيَ ُد ِزنَ َ َّ
س ) رواه اإلمام أمحد يف مسنده برقم ( )2392طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق :
اها الل ْم ُ
شعيب األرنؤوط وآخرون ( )233 /17وصححه الشخ األلباين يف "سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها"

( . )020 /9وانظر " :احلاوي الكبري" .
واعرتض عليه  :بأن اآلية املراد هبا اجلماع وذلك يُفهم من عدة أوجه  :انظر " :بدائع الصنائع" .
األول  :أ ّن ابن عباس رضي اهلل عنه قد فسرها باجلماع وهو باملراد أعرف  ،فهو ترمجان القرآن .
الثاين  :أن املس قد ورد يف كتاب اهلل تعاىل مبعىن اجلماع كما يف قوله تعاىل عن مرمي َ { :وَملْ ميَْ َس ْس ِين بَ َشر } [آل عمران،]70:
اسا } [اجملادلة.]3:
ومنه قوله تعاىل يف كفارة الظهارِ { :م ْن قَ ْب ِل أَ ْن يَتَ َم َّ
العرب  :ملست املرأةَ أي جامعتها فكان احلمل على اجلماع
مس إذا قُ ِر َن باملرأة ير ُاد به
ُ
اجلماع.تقول ُ
وأهل اللغة يقولون أيضاً  :اللّ ُ
أوىل .

ِ
يثي األَنْ َدلُ ِس ِّي طبعة دار الغرب اإلسالمي – بريوت  ،حتقيق :
 -2ما رواه َمالك يف الْ ُم َوطَّأ برقم ( )109رواية َحيىي بن َحيىي اللَّ ِّ
الر ُج ِل ْامَرأَتَهَُ ،و َج ُّس َها بِيَ ِدهِِ ،م َن الْ ُمالََم َس ِة ،فَ َم ْن
الدكتور بشار معروف ( )20 /1عن ابن عمر رضي اهلل عنه أنه قال  ( :قُْب لَةُ َّ
ِِ
ِ
ضوءُ ) .
قَبَّ َل ْامَرأَتَهُ ،أ َْو َج َّس َها بِيَده ،فَ َعلَْيه الْ ُو ُ
أدلة أصحاب القول الثالث:
ِّساءَ } [النساء.]73:
 -1قوله تعاىل  { :أ َْو َال َم ْستُ ُم الن َ
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س فَرِج اآلد ِمي بِب ِ
ف(. )2()1
اط ِن ال َك ِّ
وم ُّ ْ َ ِّ َ
َ -3
وجه الداللة  :أن اللمس يف اآلية الكرمية هو اللمس باليد  ،وظاهر اآلية يقتضي انتقاض وضوء كل مالمس كيف المس  ،إال أن
السنة دلت على أن الوضوء على بعض املالمسني دون بعض ،وهو من مل يلتذ ومل يقصد .
وكذلك عرف القرآن فحيث ذكر اهللُ تعاىل يف كتابه مس النساء ومباشرهتن وحنو ذلك  ،فال يريد به إالّ ما كان على وجه الشهوة
ِ
وه َّن َوأَنتُ ْم
واللذة  ،وأما اللمس العاري عن ذلك فال يعلق اهلل به حكماً من األحكام أصالً ،وهذا كقوله تعاىل َ { :والَ تُبَاشُر ُ
عاكِ ُفو َن ِيف الْمس ِ
اج ِد } [ البقرة  .] 120 :فنهى العاكف عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن املعتكف لو مس امرأته
َ
ََ

بغري شهوة مل حيرم ذلك عليه ،وقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم :أنه كان يدىن رأسه إىل عائشة رضي اهلل عنها

فرتجله وهو معتكف ومعلوم أن ذلك مظنة مسه هلا ومسها له  .انظر " :تفسري القرطيب"  ،و"عيون األدلة"  ،و"جمموع الفتاوى"
لشيخ اإلسالم ابن تيمية .
ِ
ضأْ ) .رواه
س ذَ َكَرهُ فَ ْليَتَ َو َّ
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ول ( َم ْن َم َّ
ص ْف َوا َن رضي اهلل عنها أَن ََّها َمس َع ْ
( )1حلديث بُ ْسَرةُ بِْن ُ
ت َ

أمحد ( )20293طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )293 /73وأبو داود ()121
طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( )130 /1وقال الشيخ األرنؤوط يف تعليقه  " :إسناده
َ
َ
شعيب األرنؤوط وآخرون (َ )303 /1ع ْن أ ُِّم
صحيح " انتهى  .ويف رواية ابن ماجه ( )721طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
حبِيبةَ رضي اهلل عنها  ،قَالَت َِ :مسعت رس َ ِ
ضأْ ) وقال الشيخ األرنؤوط
س فَ ْر َجهُ فَ ْليَتَ َو َّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ولَ ( :م ْن َم َّ
ْ
ول اللَّه َ
ْ ُ َُ
َ َ
يف تعليقه  " :صحيح لغريه " انتهى .
ِ ِ
ص ْف َوا َن رضي اهلل عنها :
ودليل التقييد بباطن الكف رواية النسائي ( )777طبعة دار املعرفة ببريوت (َ )239 /1ع ْن بُ ْسَرَة بْنت َ
أ َّ
ضأْ ) وقال األلباين  " :صحيح " انظر " :اجلامع
َح ُد ُك ْم بِيَ ِدهِ إِ َىل فَ ْرِج ِه فَلْيَتَ َو َّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ال  ( :إِ َذا أَفْ َ
َن النِ َّ
َّيب َ
ضى أ َ
الصغري وزيادته" (ص .)30 :واإلفضاء هو املس بباطن الراحة  ،فيخرج املس بظاهر الكف وحرفه ورؤوس األصابع وما بينها .

( )2ألهل العلم يف الوضوء من مس الذكر أربعة أقوال :
األول  :مس الذكر ينقض الوضوء مطل ًقا  :وهو مذهب مالك  -يف املشهور عنه  -والشافعي وأمحد وابن حزم وهو مروي عن
أكثر الصحابة رضي اهلل عنهم واستدلوا باألحاديث املتقدمة .
انظر " :االستذكار" ( ،)302 /1و"املدونة" ( ،)9 - 2 /1و"األم" ( ،)19 /1و"اجملموع" ( ،)27 /1و"املغىن" (،)102 /1
و"اإلنصاف" ( ،)202 /1و"احمللى" (.)233 /1
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 -9ومس ح ْل َق ِة دب ِرهِ( )1على اجل ِد ِ
يد(. )2
َ ُّ َ ُ ُ َ َ

وجباتال غُسل( ])1
فَصل[في ُم ِ
الثاين :مس الذكر ال ينقض الوضوء مطل ًقا  :وهو مذهب أيب حنيفة وإحدى الروايات عن مالك ،وهو مروي عن طائفة من
ال سأ ََل رجل رس َ ِ
ِِ
الصحابة واستدلوا ( :أ) حبديث قَ ْي ِ
س
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم أَيَتَ َو َّ
َح ُدنَا إِ َذا َم َّ
ول اللَّه َ
ضأُ أ َ
س بْ ِن طَْلق َع ْن أَبيه قَ َ َ َ ُ َ ُ
ك أ َْو َج َس ِد َك رواه أمحد ( ،)19229طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط
ذَ َكَرهُ قَ َ
ال إَِّمنَا ُه َو بَ ْ
ض َعة ِمْن َ
وآخرون ( ،)217 /29وأبو داود ( )122طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي (/1
َ
َ
 ،)101والرتمذي ( )23طبعة دار إحياء الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( ،)129 /1والنسائى ()193
شعيب األرنؤوط وآخرون (/2
طبعة دار املعرفة ببريوت ( ،)109 /1وابن ماجه ( )723طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :

.)772

مس الفخذ ال يوجب وضوءًا ،وال فرق بني اليد والفخذ .
(ب) قالوا  :ال خالف يف أن الذكر إذا َّ
انظر " :البدائع" ( ،)30 /1و"شرح فتح القدير" ( ،)30 /1و"املدونة" ( ،)9 - 2 /1و"االستذكار" ( 302 /1وما بعدها).
مس بدوهنا  :وهو رواية عن مالك والقائلون هبذا محلوا حديث بسرة على
الثالث :ينقض إذا كان مس الذكر بشهوة وال ينقض إذا َّ
ما إذا كان لشهوة وحديث طلق على ما إذا كان لغري شهوة ،فإذا مس ذكره بغري شهوة صار كأمنا مس سائر أعضائه.

مس الذكر مستحب مطل ًقا وليس بواجب  :وهو مذهب أمحد يف إحدى الروايتني ورجحه شيخ اإلسالم ابن
الرابع :الوضوء من ِّ
تيمية ،فحملوا حديث بسرة على االستحباب وحديث طلق على أن السؤال فيه كان عن الوجوب .

انظر" :جمموع الفتاوى" ( ،)271 /21و"الشرح املمتع" (.)233 /1
( )1حلقة الدبر  :هي دائرة ملتقى املنفذ  ،ألنه يصدق عليه اسم الفرج  ،ومعىن الفرج يف أصل اللغة  :املنفذ والثغرة .
والقول القدمي  :ال ينقض مس الدبر  ،وهو مذهب مالك وأيب حنيفة .
( )2أي املذهب اجلديد للشافعي رمحه اهلل تعاىل وهو ما قاله يف مصر  ،تصنيفاً أو إفتاءً  ،وهو املعمول به دائماً  ،إال يف بعض
املسائل رجحها أئمة املذهب من القدمي  ،ونصوا عليها .
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َّ ِ ِ
سل ِستّةُ أَشيَاءَ :
والذي يُوج ُ
ب الغُ َ
ثَالثَة تَ َِ
ال َوالنِّ َساءَُ ،وِه َي :
الر َج ُ
شرت ُك فِ َيها ِّ

 -1التِ َقاء اخلِتَانَ ِ
ني(. )2
ُ
ين(. )3
 -2وإِ َنز ُال املَِ ِّ

( " )1الغسل لغةً َ :سيَالَن املاء على الشيء مطلقا  ،وشرعا  :سيالنه على مجيع البدن بنية خمصوصة " انتهى من "فتح القريب
اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب" (ص.)71 :

( )2واملقصود به اجلماع ولو من غري نزول املين  .واخلتان  :هو موضع اخلَْنت  ،وهو عند الصيب  :حمل قطع القلفة وهي اجللدة اليت

تغطي رأس اَلذكر قبل اخلنت  ،وعند األنثى  :حمل قطع البظر وهي جلدة يف أعلى القبل جماورة ملخرج البول  ،واملراد بالتقاء اخلتانني

حتاذيهما  ،ويكون ذلك بدخول احلشفة يف الفرج  ،وهو كناية عن اجلماع والدليل على وجوب الغسل ما رواه مسلم ()011
ِ
ِ
ول اهللِ َ َّ َّ ِ َّ
ني
ال َر ُس ُ
ت  :قَ َ
طبعة دار اجليل  -بريوت (َ )129 /1ع ْن َعائ َشةَ رضي اهلل عنها قَالَ ْ
س بَ ْ َ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم  ( :إذَا َجلَ َ
اخلِتا ُن ِْ
دها
ُش َعبِ َها األ َْربَ ِع َوَم َّ
س َْ
س بَ َ
بع ُمث َج َه َ
ني ُش َعبِ َها ْ
األر َ
اخلتَا َن فَ َق ْد َو َج َ
ب الْغُ ْس ُل ) ولقول النيب صلى اهلل عليه وسلم  ( :إذَا َجلَ َ
سل ) ويف رواية ملسلم  ( :وإ ْن َملْ يُن ِزل ) رواه البخاري ( )220طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق
فَ َق ْد َو َج َ
ب عَلَيه الغُ ُ
 :مصطفى ديب البغا ( ،)110 /1ومسلم ( )009طبعة دار اجليل  -بريوت ( )129 /1من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.

( )3ولو بغري إيالج وإن قل يف يقظة أو نوم قال اهلل تعاىل { :ياأَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ َذا قُمتم إِ َىل َّ ِ ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم
الص َالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ُْ ْ
ّ
ِ ِ
ِ
وس ُكم وأ َْر ُجلَ ُكم إِ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِ
ِِ
ني َوإِ ْن ُكْنتُ ْم ُجنُبًا فَاطَّ َّهُروا } [املائدة ]9 :وملا رواه البخاري ( )202طبعة دار
ْ
إ َىل الْ َمَرافق َو ْام َس ُحوا بُرءُ ْ َ

ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )112 /1ومسلم ( )932طبعة دار اجليل  -بريوت (َ )102 /1ع ْن
ِ
ت  :يَا َر ُس َ
ول اهللِ  ،إِ َّن اهللِ الَ
ت َ :جاءَ ْ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَ َقالَ ْ
أ ُِّم َسلَ َمةَ رضي اهلل عنها قَالَ ْ
ت أ َُّم ُسلَْيم رضي اهلل عنها إِ َىل النِ ِّ
َّيب َ
ول اهللِ صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم  ( :نَعم  ،إِ َذا رأ ِ
ِِ
َت الْ َماءَ )
يَ ْستَ ْحيِي ِم َن ْ
ال َر ُس ُ
ت ؟ فَ َق َ
احتَ لَ َم ْ
احلَ ِّق  ،فَ َه ْل َعلَى الْ َم ْرأَة م ْن ُغ ْسل إِ َذا ْ
َ
َ
َْ
ُ َْ ََ َ
ت يَ َد ِاك  ،فَبِ َم يُ ْشبِ ُه َها َولَ ُد َها )  .وروى أمحد
ول اهللِ َ ،وَْحتتَلِ ُم الْ َم ْرأَةُ ؟ فَ َق َ
ت أ ُُّم َسلَ َمةَ رضي اهلل عنها  :يَا َر ُس َ
ال  ( :تَ ِربَ ْ
فَ َقالَ ْ

( )29193طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )297 /73وأبو داود ( )239طبعة دار
الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( )101 /1والرتمذي ( )113طبعة دار إحياء الرتاث  ،حتقيق
َ
َ
ِ
النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ِ
الرجل َِجي ُد
وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( )129 /1عن عائشة رضي اهلل عنها قالت ُ :سئ َل ُّ
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وت(. )1
َ -3واملَ ُ
ص ِهبَا النِّ َساءَُ ،وِه َي :
وثَالثَة َختتَ ُّ
يض(. )2
 -1احلَ ُ
اس(. )1
َ -2والنِّ َف ُ
ِ
ِ
البَ لَ َل وال يَذ ُكُر احتِالماً ؟ ،قال  ( :يَغتَ ِس ُل ) ،وعن ِ
سل عليه ) فقالت أ ُُّم
الرجل يرى أ ْن قَد احتَ لَ َم وال َجي ُد البَلَ َل ؟ ،قال  ( :ال ُغ َ
الر ِ
جال ) .وصححه الشيخ األلباين .
ذلك أعليها ُغسل ؟ قال  ( :نعم َّ ،إمنا النِّساءُ َشقائِ ُق ِّ
ُسلَيم  :املرأةُ ترى َ
( )1ملا روى البخاري ( )1199طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )723 /1ومسلم
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َوَْحن ُن
( )2127طبعة دار اجليل  -بريوت (َ )70 /3ع ْن أ ُِّم َعطيَّةَ رضي اهلل عنها  ،قَالَ ْ
ت َ :د َخ َل َعلَْي نَا النِ ُّ
َّيب َ
ال  ( :ا ْغ ِس ْلن ها ثَالَثًا  ،أَو مخَْسا  ،أَو أَ ْكث ر ِمن َذلِك  ،إِ ْن رأَي َّ ِ
ك ِ ،مبَاء و ِس ْدر  ،واجعلْن ِيف ِ
اآلخَرةِ َكافُوًرا ،
نَ ْغ ِس ُل ابْنَتَهُ  ،فَ َق َ
نت َذل َ
ْ ً ْ ََ ْ َ
َ ُْ
ََ
َ َْ َ
َ
نت فَ ِ
آذن َِّين )
أ َْو َشْيئًا ِم ْن َكافُور  ،فَِإ َذا فَ َر ْغ ُ َّ
وروى البخاري ( )1200طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )723 /1ومسلم ()2290
ول اهللِ
ِ
طبعة دار اجليل  -بريوت (َ )27 /7ع ِن ابْ ِن َعبَّاس َر ِضي اللَّهُ َعْن ُه َما  ،أ َّ
ال َر ُس ُ
ات  ،فَ َق َ
صتْهُ َراحلَتُهُ َوُه َو حمُْ ِرم فَ َم َ
َن َر ُجالً أ َْوقَ َ
َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ث يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة ُملَبِّ يًا ).
ْسهُ َوالَ َو ْج َههُ  ،فَإِنَّهُ يُْب َع ُ
َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم  ( :ا ْغسلُوهُ مبَاء َوس ْدر َوَكفِّنُوهُ ِيف ثَ ْوبَْيه َ ،والَ ُختَ ِّمُروا َرأ َ
ِ
يض قُل ُهو أَ ًذى فَ ْ ِ
ِّساءَ ِيف الْ َم ِح ِ
وه َّن َح َّىت يَطْ ُه ْر َن فَإِ َذا تَطَ َّه ْر َن
( )2قال اهلل تعاىل َ { :ويَ ْسأَلُونَ َ
يض َوَال تَ ْقَربُ ُ
ك َع ِن الْ َمح ِ ْ َ
اعتَزلُوا الن َ
ين } [البقرة.]222 :
ني َوُِحي ُّ
ث أ ََمَرُك ُم اللَّهُ إِ َّن اللَّهَ ُِحي ُّ
وه َّن ِم ْن َحْي ُ
ب الت ََّّوابِ َ
فَأْتُ ُ
ب الْ ُمتَطَ ِّه ِر َ
[ تطهر َن  :اغتسلَن ].
وملا روى البخاري ( )317طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )122 /1ومسلم ( )922طبعة
دار اجليل (َ )121 /1ع ْن عائشة رضي اهلل عنها  :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لفاطمةَ بنت أىب ُحبَ ْيش رضي اهلل
ِ
ِ
لي ) .
الصال َةَ ،وإذا أ ْدبََر ْ
عنها  ( :فَإ َذا أقْ بَ لَت احلَْي َ
ص ِّ
ت فَا ْغتَسلى َو َ
ضةُ فَ َدعي َ
واحليض  " :لغة السيالن يقال حاض الوادي إذا سال  ،وشرعا  :دم جبلة خيرج من أقصى رحم املرأة يف أوقات خمصوصة " انتهى
من "أسىن املطالب يف شرح روض الطالب" (.)99 /1
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َ -2وال ِوَال َدةُ(. )2








وسننه]
فَصل[فيفَر ائِضال غُسل ُ
ِ
ض الغُ ِ
سل ثَالثَةُ أَشيَاءَ :
وفَرائ ُ

( )1إلمجاع العلماء على أن النفاس  -وهو الدم اخلارج بسبب الوالدة  -مثل احليض يف مجيع األحكام إال يف العدة  ،وقد ثبت
يف الشرع تسمية أحدمها باسم اآلخر .
( )2ألن الولد منعقد من املين وخروج املين يوجب الغسل  ،ودليله  :ما رواه صحيح مسلم ( )2220طبعة دار اجليل ()20 /7
َن رس َ ِ
ت عميس ِحني نُِفست بِ ِذي ْ ِ
ِ
عن جابِ ِر ب ِن عب ِد اهللِ ر ِضي اللَّه عْن هما ِ ،يف ح ِد ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
يث أ ْ
َ َ ْ
َمسَاءَ بِْن ُ َ ْ
َ ْ َ ْ َْ
ول اهلل َ
احلُلَْي َفة أ َّ َ ُ
َ
َ َ ُ َ َُ
َو َسلَّ َم  ،أ ََمَر أَبَا بَ ْكر َر ِض َي اللَّهُ َعنْهُ  ،فَأ ََمَرَها أَ ْن تَ ْغتَ ِس َل َوُهتِلَّ .
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 -1النِّ يَّةُ(. )1
 -2وإِزالَةُ النَّج ِ
ت َعلى بَ َدنِِه(. )2
َ
اسة إِن َكانَ ْ
َ َ
ال امل ِاء إِ َىل َِ
 -3وإِ
الشع ِر والبَ َشَرةِ(. )3
مجي ِع َّ
يص ُ
َ
َ
وسنَ نُه َمخ َسةُ أَشيَاءَ(: )7
ُ
( )1ألن الغسل الواجب عبادة يتقرب بفعلها إىل اهلل ،فتشرتط له النية والدليل على وجوب النية ما رواه البخاري ( )1طبعة دار
ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )1 /1ومسلم ( )7992طبعة دار اجليل (َ )72 /9ع ْن ُع َمَر بْ ِن
ال بِالنِّيَّ ِ
ال رس ُ ِ
اخلَطَّ ِ
ات َ ،وإَِّمنَا لكل اِ ْم ِرئ َما نَ َوى  ،فَ َم ْن
ْ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  ( :إَِّمنَا األ َْع َم ُ
اب رضي اهلل عنه  ،قَ َ
ول اهلل َ
ال  :قَ َ َ ُ
ِ
َكانَت ِهجرتُه إِ َىل اهللِ ورسولِِه  ،فَ ِهجرتُه إِ َىل اهللِ ورسولِِه  ،ومن َكانَ ِ
ِ
ِ ِ
اجَر
ََ ْ ْ
َْ ُ
ْ َْ ُ
ت ه ْجَرتُهُ ل ُدنْيَا يُصيبُ َها أَ ِو ْامَرأَة يَتَ َزَّو ُج َها  ،فَه ْجَرتُهُ إ َىل َما َه َ
ََ ُ
ََ ُ
إِلَْي ِه ) وتقدم معين النية يف باب الوضوء .
( ( " )2وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه ) أي املغتسل  .وهذا ما رجحه الرافعي ؛ وعليه فال يكفي غسلة واحدة عن احلدث
والنجاسة  .ورجح النووي االكتفاء بغسلة واحدة عنهما  .وحمله ما إذا كانت النجاسة ُحكميَّةً ؛ أما إذا كانت النجاسة عينية
وجب غسلتان عنهما " انتهى من "فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب" (ص)72 :

ودليل املسألة ما رواه البخاري ( )279طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )100 /1عن
ميمونة رضي اهلل عنها يف وصفها لغسله صلى اهلل عليه وسلم قالت  ( :توضأ رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم وضوءه للصالة
غري رجليه وغسل فرجه وما أصابه من األذى مث أفاض عليه املاء مث حنى رجليه فغسلهما هذا غسله من اجلنابة ) .
قل الشعر أو كثر ،ملا روى البخاري ( )233طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا (/1
( )3سواء ّ

 )101عن جابر رضي اهلل عنهما وقد سئل  :كيف الغسل من اجلنابة ؟ فقال  :كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يأخذ ثالثة أكف
ويفيضها على رأسه مث يفيض على سائر جسده فقال احلسن  :إين رجل كثري الشعر ؟ فقلت كان النيب صلى اهلل عليه و سلم
أكثر منك شعرا .
[ ( أكف ) مجع كف وهو راحة اليد ( سائر ) باقي  ( .كثري الشعر ) أي ال يكفيين هذا لغسل شعري الكثري ].

( )7قول املصنف ( وسننه )  :أي الغسل كثرية  ..املذكور منها هنا مخسة أشياء  .يراجع " :اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع"
(.)99 /1
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 -1التَّ ِ
سميَ ةُ(. )1
ضوءُ قَبلَهُ(. )2
الو ُ
 -2و ُ
 -3وإِ ْمَر ُار اليَ ِد َعلى اجلَ َس ِد(. )3
َ -7وامل َو َاالةُ(. )1
ُ
ِِ ِ ِ
أقطع ) وتقدم خترجيه  .قال اإلمام النووي رمحه اهلل " :
( )1حلديث ُ ( :كل ْأمر ذي بَال ال يُْب َدأ فيه ببس ِم اهلل الرمحن الرحي ِمُ ،
فهو ُ
فإذا أراد الرجل الغسل من اجلنابة مسى اهلل تعاىل وصفة التسمية كما تقدم يف الوضوء بسم اهلل فإذا زاد الرمحن الرحيم جاز وال

يقصد هبا القرآن وهذا الذي ذكرناه من استحباب التسمية هو املذهب الصحيح وبه قطع اجلمهور وفيه وجه حكاه القاضي
حسني واملتويل وغريمها أنه ال يستحب التسمية للجنب وهذا ضعيف ألن التسمية ذكر وال يكون قرآنا إال بالقصد " انتهى من
"اجملموع شرح املهذب" (.)121 /2
( )2وذلك ملا رواه البخاري ( )273طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )99/1ومسلم
( )977طبعة دار اجليل ( )107 /1عن عائِ َشةَ رضي اهلل عنها  ،قَالَت َ :كا َن رس ُ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم إِذَا ا ْغتَ َس َل ِم َن
ْ
َْ َ
ول اهلل َ
َُ
ضأُ وضوءه لِ َّ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ْ ِ
َصابِ َعهُ
اجلَنَابَة يَْب َدأُ فَيَ ْغس ُل يَ َديْه ُ .مثَّ يُ ْف ِرغُ بِيَمينه َعلَى مشَاله فَيَ ْغس ُل فَ ْر َجهُ ُ .مثَّ يَتَ َو َّ ُ ُ َ ُ
لصالَة ُ .مثَّ يَأْ ُخ ُذ الْ َماءَ فَيُ ْدخ ُل أ َ
ِيف أ ِ
اض َعلَى َسائِِر َج َس ِدهِ ُ .مثَّ َغ َس َل ِر ْجلَْي ِه .
استَْب َرأَ َح َف َن َعلَى َرأ ِْس ِه ثَالَ َ
ُصول الش ْ
ث َح َفنَات ُ .مثَّ أَفَ َ
َّع ِر َ ،ح َّىت إِ َذا َرأَى أَ ْن قَ ْد ْ
ُ
قال اإلمام النووي رمحه اهلل  " :الوضوء سنة يف الغسل وليس بشرط وال واجب هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إال ما حكي عن
أيب ثور وداود أهنما شرطاه كذا حكاه أصحابنا عنهما  :ونقل ابن جرير اإلمجاع على أنه ال جيب ودليله أن اهلل تعاىل أمر بالغسل
ومل يذكر وضوءا وقوله صلى اهلل عليه وسلم ألم سلمة رضي اهلل عنها ( يكفيك أن تفيضي عليك املاء ) " انتهى من "اجملموع
شرح املهذب" (.)129 /2
( )3وذلك للتأكد من وصول املاء إىل مجيع جسده ،وليحصل إنقاء البشرة وبل الشعر ،وكذلك يتعهد مواضع االنعطاف
وااللتواء .وال جيب الدلك ملا ورد من لفظ اإلفاضة واإلفراغ ،فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم أعطى رجال أصابته اجلنابة إناء من
ماء ،وقال له ( :اذهب فأفرغه عليك ) ،رواه البخاري صحيح البخاري ( )330طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق :
مصطفى ديب البغا ( )130 /1يف حديث طويل .وروى مسلم ( )900طبعة دار اجليل (َ )102 /1ع ْن أ ُِّم َسلَ َمةَ رضي اهلل عنها
ال  ( :الَ  .إَِّمنَا يك ِ
ِ
يك أَ ْن َْحتثِي علَى رأ ِْس ِ
ْف ِ
ك
ضهُ لِغُ ْس ِل ْ
اجلَنَابَِة ؟ قَ َ
ت يَا َر ُس َ
ول اهللِ  ،إِ ِّين ْامَرأَة أ ُ
ض ْفَر َرأْسي فَأَنْ ُق ُ
َش ُّد َ
 ،قَالَ ْ
ت  :قُ ْل ُ
َ
َ َ
ِ ِ
ِ
ين ).
ثَالَ َ
ث َحثَيَات ُمثَّ تُفيض َ
ني َعلَْيك الْ َماءَ فَتَطْ ُه ِر َ
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ِ
سرى(. )2
 -0وتَقدميُ اليُ َ
مىن َعلى اليُ َ

( )1وقد مر دليلها يف الوضوء وخروجاً من خالف من أوجبها وهم املالكية واحلنابلة.
( )2وذلك ملا رواه البخاري ( )199طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )07/1ومسلم
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يُ ْع ِجبُهُ التَّيَ ُّم ُنِ ،يف
( )330طبعة دار اجليل (َ )137 /1ع ْن َعائ َشةَ رضي اهلل عنها  ،قَالَ ْ
ت َ ( :كا َن النِ ُّ
َّيب َ
تَنَ عُّلِ ِهَ ،وتََر ُّجلِ ِهَ ،وطُ ُهوِرهَِ ،وِيف َشأْنِِه ُكلِّ ِه ) وقد مر الكالم عن سنة التيامن يف الطهور يف باب يف الوضوء .
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المسنُونة] 
غسال 
فَصل[فيا ألَ َ
ِ
ات َس َبعةَ َع َشَر غُسالً .
ت املَسنُونَ ُ
واالغت َس َاال ُ
مع ِة(. )1
سل ال ُج َ
 -1غُ ُ
يدي ِن(. )2
َ -2والعِ َ
َ -3واالستِس َق ِاء  ،
 -7واخلس ِ
وف ،
َ ُُ
 -3وال ُكس ِ
وف( . )3
َ ُ
( )1وذلك ملن يريد حضور اجلمعة ملا رواه البخاري ( )230طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا
َن رس َ ِ
ِ ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه
ول اللَّه َ
( )299/1ومسلم ( )1903طبعة دار اجليل (َ )2 /3ع ْن َعْبد اللَّه بْ ِن ُع َمَر َرض َي اللَّهُ َعْن ُه َما  :أ َّ َ ُ
وسلَّم قَ َ ِ
َح ُد ُك ُم اجلُ ُم َعةَ ،فَ ْليَ ْغتَ ِس ْل ) واألمر هنا للوجوب ولكن صرف إىل االستحباب مبا أخرجه الرتمذي ()790
ال  ( :إ َذا َجاءَ أ َ
ََ َ

طبعة دار إحياء الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( )399 /2والنسائى ( )1320طبعة دار املعرفة ببريوت (/3
 )97وأبو داود ( )337طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي (َ )293 /1ع ْن َمسَُرةَ رضي اهلل
َ
َ
ِ
ضأَ ي وم ْ ِ
ِ
ال رس ُ ِ
ض ُل ) وقال
عنه  ،قَ َ
تَ ،وَم ِن ا ْغتَ َس َل فَالْغُ ْس ُل أَفْ َ
اجلُ ُم َعة فَبِ َها َون ْع َم ْ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َ ( :م ْن تَ َو َّ َ ْ َ
ول اللَّه َ
ال  :قَ َ َ ُ
الرتمذي  " :هذا حديث حسن " انتهى  ،وصححه الشيخ األلباين .

يثي األَنْ َدلُ ِس ِّي طبعة دار الغرب اإلسالمي – بريوت حتقيق  :الدكتور
( )2ودليله ما رواه مالك املوطأ ( )722رواية َحيىي بن َحيىي اللَّ ِّ
بشار معروف ( )230 /1والشافعي يف مسنده طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت (صَ )03 :ع ْن نَافِع َع ِن ابْ ِن ُع َمَر رضي اهلل عنه
ِ
ِ
صلَّى " وحكم عليه الشيخ األرنؤوط بأن إسناده صحيح كما يف تعليقه على
 " :أَنَّهُ َكا َن يَ ْغتَس ُل يَ ْوَم الْفطْ ِر قَْب َل أَ ْن يَ ْغ ُد َو إِ َىل الْ ُم َ
مسند أمحد طبعة مؤسسة الرسالة (.)202 /20

( )3وذلك ألجل قطع الروائح  ،وألنه حمل يشرع فيه االجتماع فأشبه اجلمعة ودليل استحباب هذه األغسال الثالثة  ،قياساً على
اجلمعة والعيدين  ،ألهنا يف معناها من حيث مشروعية اجلماعة فيها  ،واجتماع الناس هلا  .انظر" :كفاية األخيار يف حل غاية
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 -9والغُ ِ
سل املي ِ
ت( . )1
سل من َغ ِ َْ
َ ُ
االختصار" (ص .)79 :وقال ابن الرفعة (املتوىف010 :ه )  " :وغسل العيدين والكسوفيني واالستسقاء  - ،ملا ستعرفه يف أبواهبا
والقدر الشامل هلا  -أن ذلك موضع يشرع فيه االجتماع ،فيسن فيه االغتسال ،كاجلمعة " انتهى من "كفاية النبيه يف شرح
التنبيه" ( )9 /2طبعة دار الكتب العلمية .والكسوف ذهاب ضوء الشمس  ،واخلسوف ذهاب نور القمر  ،وقد يطلق أحدمها
على اآلخر  .قال  :حممد بن فتوح احلَ ِميدي (املتوىف722 :ه )  { " :وخسف القمر } ذهب نوره وقيل اخلسوف للقمر
والكسوف للشمس وقيل إذا ذهب بعضها فهو الكسوف وإذا ذهب اجلميع فهو اخلسوف وكان سعد بن علي شيخنا يف اللغة
يستحسن هذا " انتهى من "تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم" (ص ، )130 :وقال ثعلب  " :أجود الكالم
خسف القمر وكسفت الشمس وقال أبو حامت يف الفرق إذا ذهب بعض نور الشمس فهو الكسوف وإذا ذهب مجيعه فهو
اخلسوف وخسفت العني إذا ذهب ضوءها وخسفت عني املاء غارت " انتهى من "املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري" (/1
. )199
( )1أي ألجله وذلك ملا روى اإلمام أمحد ( )9292طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون
شعيب األرنؤوط وآخرون (َ )772 /2ع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة رضي
( )337 /13وابن ماجه ( )1793طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
ال رس ُ ِ
ضأْ ) وحسنه الرتمذي ( )993طبعة
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َم ْن َغ َّس َل َميِّتًا فَ ْليَ ْغتَ ِس ْل َوَم ْن َمحَلَهُ فَ ْليَتَ َو َّ
اهلل عنه قَ َ
ول اللَّه َ
ال  ( :قَ َ َ ُ
دار إحياء الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( )312 /3وحسنه الشيخ األلباين يف "أحكام اجلنائز" (. )33 /1
واألمر هنا للوجوب ولكن صرف إىل االستحباب  .قال الشيخ األلباين  " :وظاهر االمر يفيد الوجوب  ،وإمنا مل نقل به حلديثني :
األول  :قوله صلى هلل عليه وسلم  ( :ليس عليكم يف غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ،فإن ميتكم ليس بنجس ،فحسبكم أن
تغسلوا أيديكم )  .أخرجه احلاكم ( )329 /1والبيهقي ( )392 /3من حديث ابن عباس وقال احلاكم " :صحيح على شرط
البخاري " ووافقه الذهيب وإمنا هو حسن االسناد كما قال احلافظ يف " التلخيص " الن فيه عمرو بن عمرو  ،وفيه كالم  ،وقد
قال الذهيب نفسه يف "امليزان" بعد أن ساق أقوال االئمة فيه  " :حديثه صاحل حسن " .
أقوال العلماء يف الغسل من غسل امليت  " :واختلف أهل العلم يف الغسل من غسل امليت ،فذهب بعضهم إىل وجوبه ،وذهب
أكثرهم إىل أنه غري واجب ،قال ابن عمر ،وابن عباس ( :ليس على غاسل امليت غسل ) .وروي عن عبد اهلل بن أيب بكر ،عن
أمساء بنت عميس امرأة أيب بكر ( ،أهنا غسلت أبا بكر حني تويف ،فسألت من حضرها من املهاجرين ،فقالت :إين صائمة ،وهذا
يوم شديد الربد فهل علي من غسل؟ فقالوا :ال ) .وقال مالك ،والشافعي :يستحب الغسل وال جيب  .وقال النخعي ،وأمحد،
وإسحاق :يتوضأ غاسل امليت ،قال أمحد :ال يثبت يف االغتسال من غسل امليت حديث  .قال ابن املبارك :ال يغتسل وال يتوضأ.
قال اخلطايب :ويشبه أن يكون من رأى االغتسال منه إمنا رأى ملا ال يؤمن أن يصيب الغاسل من رشاش املغسول نضح ،ورمبا كان
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َ -0وال َكافِ ِر إِ َذا أَ ْسلَ َم( . )1
 -0واملجنُ ِ
ون
َ
()2
ِ
غمى َعلَيه إذَا أَفَاقَا .
 -2واملُ َ
على بدن امليت جناسة ،فإذا أصابه نضحه وهو ال يعلم مكانه ،جيب غسل مجيع بدنه ،فإذا علم سالمته منها ،فال جيب
االغتسال منه " انتهى من "شرح السنة" للبغوي (. )100 /2
الثاين  :قول ابن عمر رضي اهلل عنه " كنا نغسل امليت  ،فمنا من يغتسل ومنا من ال يغتسل " أخرجه الدار فطين ()191
واخلطيب يف تارخيه ( )727 /3باسناد صحيح كما قال احلافظ " انتهى من "أحكام اجلنائز" للشيخ األلباين (.)33 /1
ِ
ِ
َن ُمثَامةَ ْ ِ ِ
ث بِِه إِ َىل َحائِ ِط أَِيب
َسلَ َم فَبَ َع َ
فمَّر بِه النِ ُّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَ ْوًما فَأ ْ
َّيب َ
( )1ف َع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ رضي اهلل عنه  :أ َّ َ
احلَنَف َّي أُسَر َ ..
ِ
صلَّى رْك َعتَ ْ ِ
ني  .رواه ابن حبان ( )1233انظر " :التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان"
طَْل َحةَ فَأ ََمَرهُ أَ ْن يَغْتَس َل فَا ْغتَ َس َل َو َ َ
طبعة دار با وزير للنشر والتوزيع ( )733 /2وقال الشيخ األلباين يف تعليقه  :صحيح ((اإلرواء)) ( .)197 /1وروى أبو داود
( )333طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )299 /1والرتمذي ( )903طبعة دار إحياء
أتيت النيب صلى اهلل
الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( )302 /2عن قيس بن عاصم رضي اهلل عنه  ،قال ُ :
يد اإلسالم ،فأَمرين أن أغت ِسل مباء ِ
وسدر .
عليه وسلم أُر ُ
َ ََ
َ َ
قال الرتمذي َبعد روايته احلديث  " :هذا حديث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه والعمل عليه عند أهل العلم  ،يستحبون للرجل
إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه  .ومل جيب الغسل لعدم أمره صلى اهلل عليه وسلم كل من أسلم به " انتهى .

( )2ملا رواه البخاري ( )933طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )273/1ومسلم ()299
ِ
ت َهلَا أَالَ ُحتَدِّثِ ِيين
طبعة دار اجليل (َ )20/2ع ْن ُعبَ ْي ِد اهللِ بْ ِن َعْب ِد اهللِ رضي اهلل عنه  ،قَ َ
ت َعلَى َعائ َشةَ رضي اهلل عنه فَ ُق ْل ُ
ال َ :د َخلْ ُ
ِ
ع ن مر ِ ِ ِ
ال  :أ َ َّ
َّاس ؟ قُلْنَا  :الَ َ ،وُه ْم
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَ َق َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ؟ قَالَ ْ
ت  :بَلَى ثَ ُق َل النِ ُّ
َّيب َ
ض َر ُسول اهلل َ
َصلى الن ُ
َ ْ ََ
ض ُعوا ِيل َماء ِيف الْ ِم ْخ َ ِ
َصلَّى
اق فَ َق َ
ول اهللِ  ،قَ َ
ك يَا َر ُس َ
ب لِيَ نُوءَ فَأُ ْغ ِم َي َعلَْي ِه ُمثَّ أَفَ َ
يَْنتَ ِظُرونَ َ
ال َ :
ال  :أ َ
ضب فَ َف َع ْلنَا فَا ْغتَ َس َل ُمثَّ ذَ َه َ
ً
ضعُوا ِيل َماء ِيف الْ ِم ْخ َ ِ
ب لِيَ نُوءَ فَأُ ْغ ِم َي َعلَْي ِه
ول اهللِ  ،فَ َق َ
ك يَا َر ُس َ
َّاس ؟ قُ ْلنَا الَ َ ،وُه ْم يَْنتَ ِظُرونَ َ
ال َ :
ضب فَ َف َعلْنَا فَا ْغتَ َس َل ُ ،مثَّ ذَ َه َ
ً
الن ُ
ِ
ضِ
ال  :أ َ َّ
ب فَ َف َعلْنَا فَا ْغتَ َس َل ُمثَّ
ول اهللِ  ،فَ َق َ
ك يَا َر ُس َ
اق  ،فَ َق َ
ُمثَّ أَفَ َ
َّاس ؟ قُ ْلنَا الَ َ ،وُه ْم يَنْتَ ِظُرونَ َ
ضعُوا ِيل َماءً ِيف الْم ْخ َ
ال َ :
َصلى الن ُ
ك يا رس َ ِ
ِ
ال  :أ َ َّ
َّاس ُع ُكوف ِيف
اق فَ َق َ
ب لِيَ نُوءَ فَأُ ْغ ِم َي َعلَْي ِه ُ ،مثَّ أَفَ َ
ول اهلل  ،قَالَ ْ
َّاس ؟ فَ ُقلْنَا الَ َ ،وُه ْم يَْنتَظُرونَ َ َ َ ُ
ذَ َه َ
ت َ :والن ُ
َصلى الن ُ
اآلخرةِ  ،قَالَت  :فَأَرسل رس ُ ِ
ول اهللِ صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم لِ ِ ِ ِ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم إِ َىل أَِيب
الْ َم ْس ِج ِد يَنْتَ ِظُرو َن َر ُس َ
ول اهلل َ
ُ َْ ََ َ َ
َ
ْ َْ َ َُ
صالَة الْع َشاء َ
صلِّي بِالن ِ
َّاس  ،وهذا يف اإلغماء وقيس عليه اجلنون من باب أوىل ألنه أشد.
بَكْر أَ ْن يُ َ َ
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-9
-10
-11
-12

-13

َوالغُسل ِع َ ِ
حرِام(. )1
ند اإل َ
ُ
ِ َّ ()2
َولِ ُد ُخول َمكةَ .
ولِلوقُ ِ
وف بِ َع َرفَةَ(. )3
َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ()7
لمبيت مبُ َزدل َف ةَ .
َول َ
ولِرم ِي اجلِما ِر الثََّال ِ
ث(. )1
َ َْ
َ

ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
( )1ملا رواه الرتمذي ( )230ط البايب احلليب (َ )127/3ع ْن َزيْد بْ ِن ثَابِت رضي اهلل عنه أَنَّهُ ( َرأَى النِ َّ
َّيب َ
ِ
ِِ
ال ِعْن َد ا ِإل ْحَرِامَ ،وبِِه
ب قَ ْوم ِم ْن أ َْه ِل العِْل ِم ِاال ْغتِ َس َ
استَ َح َّ
َجتََّرَد ِِإل ْه َالله َوا ْغتَ َس َل ) قال الرتمذي َ " :ه َذا َحديث َح َسن غَ ِريبَ ،وقَ ْد ْ
ول الشَّافِعِ ُّي " وصححه الشيخ األلباين يف "صحيح الرتمذي" .
يَ ُق ُ
( )2ملا رواه البخاري ( )1920طبعة دار إحياء الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( )920 /2ومسلم
َن ابن عمر رضي اهلل عنه َ :كا َن الَ ي ْقدم م َّكةَ إِالَّ ب ِ
ِ
صبِ َح
َ َ
ات بِذي طًَوى َ ،ح َّىت يُ ْ
َ َُ َ
( )3020طبعة دار اجليل (َ )92 /7ع ْن نَافع  ،أ َّ ْ َ ُ َ َ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم أَنَّهُ فَ َعلَهُ.
َويَ ْغتَس َل ُمثَّ يَ ْد ُخ ُل َم َّكةَ نَ َه ًارا َ ،ويَ ْذ ُكُر َع ِن النِ ِّ
َّيب َ
ِ
يثي األَنْ َدلُ ِس ِّي طبعة دار الغرب اإلسالمي  -بريوت
( )3ملا رواه َمالك يف الْ ُم َوطَّأ برقم ( )900رواية َحيىي بن َحيىي اللَّ ِّ
حتقيق  :الدكتور بشار معروف ( ، )737 / 1وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف من طريق آخر (َ )92/7ع ْن َمالِك َع ْن نَافِع " :
أ َّ
َن َعْب َد اللَّ ِه بْ َن ُع َمَر رضي اهلل عنه َكا َن يَ ْغتَ ِس ُل ِِإل ْحَر ِام ِه قَ ْب َل أَ ْن ُْحي ِرَم َ ،ولِ ُد ُخولِِه َم َّكةَ َ ،ولُِوقُوفِ ِه َع ِشيَّةَ َعَرفَةَ " .
وإسناده صحيح  ،قال الشيخ عبد القادر األرنؤوط  " :وإسناده صحيح .وروى البخاري ( )379 / 3يف احلج ،باب االغتسال
عند دخول مكة  :عن نافع قال  :كان ابن عمر رضي اهلل عنه إذا دخل أدىن احلرم أمسك عن التلبية ،مث يبيت بذي طوى مث
يصلي ب ه الصبح ويغتسل ،وحيدث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يفعل ذلك .وروى احلاكم ( )770 / 1عن ابن عمر أنه
قال :إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن حيرم ،وإذا أراد أن يدخل مكة ،وصححه ووافقه الذهيب " انتهى من هامش "جامع
األصول يف أحاديث الرسول" ( )73 /3طبعة  :مكتبة احللواين  -مطبعة املالح  -مكتبة دار البيان.
( )7الراجح يف املذهب أنه ال يسن الغسل للمبيت مبزدلفة ؛ ألنه قريب من غسل عرفة  ،لكن يستحب الغسل للوقوف باملشعر
احلرام ؛ ملا فيه من االجتماع  .انظر " :اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع" (" )02 /1مغين احملتاج إىل معرفة "معاين ألفاظ املنهاج"
(" )233 /2هناية احملتاج إىل شرح املنهاج" (.)200 /3
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 -17ولِلطَّو ِ
اف(. )2
َ َ
()3
 -13وللسعي .
 -19ولدخول مدينة الرسول صلى اهلل عليه وسلم(. )7

( )1فيغتسل يف كل يوم من أيام التشريق لرمي اجلمار الثالث فتكون األغسال ثالثة ،ألنه موضع جيتمع فيه الناس فيسن فيه
وتعرق وهلذا يكون الغسل هلن بعد الزوال .وال يستحب الغسل لرمي مجرة العقبة يف يوم النحر،
الغسل كاجلمعة ،وهو وقت ّ
هتجر ّ
لقربه من غسل الوقوف باملشعر احلرام إال أن يكون مل يغتسل لذلك.

( )2طواف القدوم واإلفاضة والوداع ،ألن الناس جيتمعون هلا ،هذا يف القول القدمي ،ويف اجلديد :ال يستحب هلا الغسل ،ألن
أوقاهتا موسعة فال تغلب فيها الزمحة ،ومقتضى العلة استحبابه عند شدة ازدحام الناس فيها كأيام احلج ،وبه قال بعض األصحاب
كالزركشي وابن الرفعة ،انظر " :اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع" (" )02 /1مغين احملتاج إىل معرفة "معاين ألفاظ املنهاج" (/2
" )233هناية احملتاج إىل شرح املنهاج" ( .)200 /3قال اخلطيب الشربيين الشافعي (املتوىف900 :ه )  " :وال يسن الغسل
للمبيت مبزدلفة لقربه من غسل عرفة ،وال لرمي يوم النحر اكتفاء بغسل العيد ،وال لطواف القدوم لقربه من غسل الدخول ،وال
للحلق وطواف اإلفاضة وطواف الوداع كما هو الصحيح عند الرافعي ،وكذا املصنف يف أكثر كتبه وإن جزم يف مناسكه الكربى
باستحباب هذه الثالثة " انتهى من "مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج" (.)233 /2
( )3سقط من (ب) .
( )7إن تيسر له ذلك ،قياساً على استحبابه لدخول مكة ،ألن كالً منهما بلد حمرم  ،قال اإلمام النووي رمحه اهلل  " :ويستحب
أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه ويستحضر يف قلبه شرف املدينة " .انظر " :اجملموع شرح املهذب" (" ، )203 /2الغرر
البهية يف شرح البهجة الوردية" (" )313 /2الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي" (.)22 /1
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خـ َّفين( ])1
المسح َعلىال ُ
فَصل[في َ
واملسح(َ )2على اخلَُّف ِ
ط(. )1
ني َجائِز بِثَالثَِة َشَرائِ َ
َ ُ
( )1اخلف :نعل من جلد رقيق وحنوه يغطي الكعبني  ،ومسحهما هو إمرار اليد املبللة على ظاهرمها .
ال َج ِرير رضي اهلل عنه
ال  :بَ َ
واألصل يف جواز املسح على اخلفني ما رواه مسلم ( )373طبعة دار اجليل (َ )133 /1ع ْن َمهَّام  ،قَ َ
ِ ِ
ال  :نَعم  ،رأَيت رس َ ِ
ضأَ َوَم َس َح
ال ُ ،مثَّ تَ َو َّ
ُ ،مثَّ تَ َو َّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم بَ َ
ول اهلل َ
يل  :تَ ْف َع ُل َه َذا ؟ فَ َق َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ
ضأََ ،وَم َس َح َعلَى ُخفَّْيه  ،فَق َ
ال إِب ر ِاهيم َ :كا َن ي ع ِجب هم ه َذا ْ ِ
َن إِسالَم ج ِرير رضي اهلل عنه َ ،كا َن ب ع َد نُز ِ
ول الْ َمائِ َدةِ.
َعلَى ُخفَّْي ِه .قَ َ
احلَد ُ
ُْ ُ ُ ْ َ
َْ ُ
ال األ َْع َم ُ
يث أل َّ ْ َ َ
ش  :قَ َ ْ َ ُ
وقال ابن املنذر  " :كتاب املسح على اخلفني  :وأمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم ،وكل من لقيت منهم على القول به ،وقد
روينا عن ابن املبارك أنه قال :ليس يف املسح على اخلفني اختالف أنه جائز " انتهى من "األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف"
( ، )737 /1وقال النووي  " :أمجع من يعتد به يف اإلمجاع على جواز املسح على اخلفني يف السفر واحلضر سواء كان حلاجة أو
لغريها حىت جيوز للمرأة املالزمة بيتها والزمن الذي ال ميشي وإمنا أنكرته الشيعة واخلوارج وال يعتد خبالفهم " انتهى من "شرح النووي
على مسلم" (.)197 /3
( )2أقوال العلماء يف حمل املسح هل ميسح أعلى اخلف أم أسفله ؟
اختلف الفقهاء يف ذلك على ثالثة أقوال :
القول األول  :ميسح أعلى اخلف دون أسفله .وهذا مذهب احلنفية واحلنابلة  .انظر " :تبيني احلقائق" (" ، )177/1كشاف
القناع" (. )109/1
القول الثاين  :الواجب مسح أقل جزء من أعاله ويستحب مسح أسفله والجيوز االقتصار على مسح األسفل .وهذا مذهب
الشافعية  .انظر " :مغين احملتاج" (.)117/1
القول الثالث  :جيب مسح األعلى ويف مسح األسفل خالف املشهور وجوب املسح عليه أيضاً فإن تركه أعاد الصالة والوضوء يف
الوقت  .وهذا املشهور من مذهب املالكية .انظر " :الفواكه الدواين" (.)191/1
اخلُف أوىل بِالْ َم ْس ِح من
َس َفل ْ
استدل أصحاب القول األول حبديث علي رضي اهلل عنه أنه قال  ( :لَو َكا َن الدَّين بِ َّ
الرأْ ِي لَ َكا َن أ ْ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّمَ ميسح على ظَاهر خفيه ) رواه أبو داود يف سننه برقم ( )192طبعة دار
أ َْع َالهُ ؛ َوقد َرأَيْت َر ُسول اهلل َ
الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( )110 /1وإسناده صحيح كما قال احلافظ ابن حجر يف
َ
َ
"التخليص احلبري" (. )190 /1
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عد َك ِ
مال الطَّ َه َارةِ(. )2
 -1أَن يَبتَ ِد َ
هما بَ َ
بس َ
ئ لُ ُ
اخلُف وأسفله ) رواه
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّم مسح أَعلَى ْ
غرية بن ُش ْعبَة رضي اهلل عنه  ( :أَن النَِّيب َ
واستدل الشافعية  :حبديث عن الْ ُم َ

اإلمام أمحد يف مسنده برقم ( )12190طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ()137 /30
وأبو داود يف سننه برقم ( )193طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( )120 /1والرتمذي
َ
َ
يف سننه برقم ( )90طبعة دار إحياء الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( )192 /1وابن ماجه يف سننه برقم

شعيب األرنؤوط يف تعليقه على سنن أيب
شعيب األرنؤوط وآخرون ( . )373 /1قال َ
( )330طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :

سوي  ،ومثله جيب أن يصرح بالسماع يف طبقات السند كلها ،
داود ( " : )120 /1إسناده ضعيف  ،الوليد بن مسلم يدلس ويُ ِّ
وثور بن يزيد مل يسمعه من رجاء بن حيوة كما أشار إليه املصنف وكما سيأت  ،وروي مرسالً أيضاً  ،ورجحه  -أي املرسل -

بعض النقاد  ...قال الرتمذي  :هذا حديث معلول ،مل يُسنده عن ثور بن يزيد غري الوليد بن مسلم ،وسألت أبا زرعة وحممد بن
إمساعيل عن هذا احلديث ،فقاال :ليس بصحيح " انتهى .

ومن املعقول  :ألنه بارز من اخلف حياذي حمل الفرض فسن مسحه كأعاله  .انظر " :اجملموع" (. )321/1
وإمنا مل جيز االقتصار على مسح األسفل؛ ألنه ثبت االقتصار على أعال اخلف والرخصة جيب فيها اإلتباع .انظر " :مغين احملتاج"
()117/1
واستدل املالكية حبديث املغرية املتقدم .
( )1ترك املصنف شرطا رابعا لظهور العلم به  ،وهو أن يكونا طاهرين  ،فال ميسح على جنسني وال متنجسني  ،قال ابن الرفعة " :
اتفق األصحاب كافة على اشرتاط كون اخلف طاهرا " انتهى  .انظر " :كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص.)30 :
( )2ملا رواه البخاري ( )203طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )23/1ومسلم ()332
ِ
ات لَْي لَة
طبعة دار اجليل (َ )132/1ع ْن ُع ْرَوةُ بْ ُن الْ ُمغِ َريةِ َ ،ع ْن أَبِ ِيه رضي اهلل عنه  ،قَ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َذ َ
ت َم َع النِ ِّ
ال ُ ( :كْن ُ
َّيب َ
ت َعلَْي ِه ِم َن ا ِإل َد َاوةِ  ،فَغَ َس َل َو ْج َههُ  .. ،فَغَ َس َل ِذ َرا َعْي ِه َوَم َس َح بَِرأ ِْس ِه ُمثَّ
ِيف َم ِسري  ،فَ َق َ
ال ِيل  :أ ََم َع َ
ت  :نَ َع ْم  ..فَأَفْ َر ْغ ُ
ك َماء قُ ْل ُ
ِ
ِ
اهرتَ ْ ِ
ني َوَم َس َح َعلَْي ِه َما ).
ع ُخفَّْي ِه فَ َق َ
ت ألَنْ ِز َ
أ َْه َويْ ُ
ال َ :د ْع ُه َما فَإ ِّين أ َْد َخ ْلتُ ُه َما طَ َ
وقال النووي  " :أمجع من يعتد به يف اإلمجاع على جواز املسح على اخلفني يف السفر واحلضر سواء كان حلاجة أو لغريها حىت
جيوز للمرأة املالزمة بيتها والزمن الذي ال ميشي وإمنا أنكرته الشيعة واخلوارج وال يعتد خبالفهم " انتهى من "شرح النووي على
مسلم" (.)197 /3
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رض ِمن ال َق َد َم ِ
سل ال َف ِ
 -2وأَن يَ ُكونَا َساتَِري ِن لِ َم َح ِّل َغ ِ
ني(. )2()1
( )1واملراد بالساتر هنا احلائل املانع للماء قالوا  :ألن ما ظهر حقه الغسل  ،وما استرت حقه املسح  ،وال قائل باجلمع بينهما ،
املخرق ما كان
فيغلب الغسل ألنه األصل  .ولذا اشرتط األصحاب أال يكون اخلف خمرقا  ،والقول القدمي جواز املسح على اخلف ّ

اسم اخلف عليه باقيا  ،وهذا قول مجاعة من السلف منهم أبو حنيفة ومالك واختاره الرافعي  .انظر " :شرح كتاب غاية البيان
شرح ابن رسالن" (" ، )99 /1فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب" (ص" ، )70 :شرح كتاب غاية البيان شرح ابن
رسالن" (.)99 /1
( )2أقوال العلماء يف املسح على اخلف املخرق :

قال ابن رشد  " :أما صفة اخلف  ،فإهنم اتفقوا على جواز املسح على اخلف الصحيح واختلفوا يف املخرق  " ...انتهى من "بداية
اجملتهد وهناية املقتصد" (. )20 /1
القول األول  :جواز املسح على اخلف املخرق إذا كان اخلرق يسريا مع اختالفهم يف حد ذلك  ،وهذا مذهب احلنفية واملالكية
ورواية عند احلنابلة اختارها ابن تيمية  ،وقد حد احلنفية اليسري من ذلك أن يكون اخلرق أقل من ثالثة أصابع فإذا كان ثالثة
أصابع من أصابع القدم مل جيز املسح عليه  ،وحده املالكية بقدر ثلث القدم  .انظر " :اجلوهرة النرية" (" ، )09/1الشرح الكبري"
(" ، )230/1جمموع الفتاوى" (. )102/21
القول الثاين  :ال جيوز املسح على اخلف املخرق إذا كان اخلرق يف حمل الفرض يظهر منه شيء من الرجل وأمكن متابعة املشي
عليه  .وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة وقد رخص الشافعية يف اخلرق اليسري جدا الذي اليظهر منه شيء من حمل الفرض كموضع
اخلرز  .انظر " :اجملموع" ( " ، )799/1كشاف القناع" (. )102/1
واحتج القائلون باجلواز على اختالف مذاهبهم بأ ّن جوز املسح رخصة وتدعو احلاجة إىل املخرق .
وبأنه ال ختلوا اخلفاف عن اخلرق غالبا وقد يتعذر خرزه ال سيما يف السفر فعفي عنه للحاجة .
وبأن السنة وردت باملسح على اخلفني مطلقاً قوالً وفعالً ومعلوم أن اخلفاف يف العادة الخيلو كثري منها عن فتق أو خرق السيما
مع تقادم عهدها ،فلما أطلق الرسول األمر باملسح على اخلفاف مع علمه مبا هي عليه يف العادة ومل يشرتط أن تكون سليمة من
العيوب وجب محل أمره على اإلطالق ومل جيز أن يقيد كالمه إال بدليل شرعي  [ .هذا ملخص كالم ابن تيمية يف "جمموع
الفتاوى" ( )103/21وما بعدها ،وهو صرح باختيار القول األول إال أن تعليله يظهر منه جواز املسح على اخلف املخرق وإن
تفاحش خرقه كما هو مذهب بعض العلماء كأيب ثور والثوري ] .
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 -3وأَن يَ ُكونَا ِممَّا ُمي ِك ُن تَتَابُ ُع امل ْش ِي َعلَي ِه َما(. )1
َِ
ِ ِ ِ ()3()2
وَميسح امل ِ
.
يم يَوماً ولَيلَةً ،وامل َسافُر ثَالثَةَ أَيَّام بلَيَاليه َّن
ق
َُ ُ ُ
ُ
واحتج أصحاب القول الثاين بأشياء كثرية أحسنها ما ذكره النووي عن الشريازي  :بأن ما انكشف حكمه الغسل وما استرت
حكمه املسح واجلمع بينهما ال جيوز فغلب حكم الغسل كما لو انكشفت إحدى الرجلني واسترتت األخرى  .انظر " :اجملموع"
(. )793/1
( )1وذلك بأن يكونا قويني ،وال فرق فيما ميكن متابعة املشي عليه بني أن يكون من جلد أو شعر أو قطن أو غري ذلك  ،أما ما
ال ميكن متابعة املشي عليه فال جيوز املسح عليه كاللفائف واجلوارب اخلفيفة إال أن تكون صفيقة قوية وتسرت حمل الفرض أو يكون
عليها نعل قوي .انظر " :شرح كتاب غاية البيان شرح ابن رسالن" (" ، )99 /1فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب"
(ص" ، )70 :شرح كتاب غاية البيان شرح ابن رسالن" (.)99 /1
ت َعائِ َشةَ رضي اهلل عنها
( )2ملا رواه مسلم ( )390طبعة دار اجليل (َ )139/1ع ْن ُشَريْ ِح بْ ِن َهانِئ رضي اهلل عنها  ،قَ َ
ال  :أَتَْي ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ت َ :علَْي َ ِ
اخلُف ْ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َسأَ ُهلَا َع ِن الْ َم ْس ِح َعلَى ْ
َّني  ،فَ َقالَ ْ
أْ
ك بابْ ِن أَِيب طَالب  ،فَ َس ْلهُ فَإِنَّهُ َكا َن يُ َسافُر َم َع َر ُسول اهلل َ
ال  :جعل رس ُ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ثَالَثَةَ أَيَّام َولَيَالِيَ ُه َّن لِْل ُم َسافِ ِر َ ،ويَ ْوًما َولَْي لَةً لِْل ُم ِقي ِم .
ول اهلل َ
فَ َسأَلْنَاهُ فَ َق َ َ َ َ َ ُ
( )3اختلف الفقهاء يف التوقيت على قولني :
القول األول  :رأى اإلمام مالك أن ذلك غري مؤقت ،وأن البس اخلفني ميسح عليهما ما مل ينزعهما ،أو تصيبه جنابة  .انظر :
"الدسوقي مع الشرح الكبري" (. )233/1
القول الثاين  :وذهب أبو حنيفة  ،والشافعي وأمحد إىل أن ذلك مؤقت  .يوم وليلة للمقيم وثالثة أيام بلياليها للمسافر  .انظر :
"اجلوهرة النرية" (" ، )00/1مغين احملتاج" ( " ، )109/1كشاف القناع" (. )109/1
اخلُف ْ ِ
ال
َمسح َعلَى ْ
ال  :يَ ْوًما ؟ قَ َ
ال  :نعم  .قَ َ
َّني ؟ قَ َ
عم َارة رضي اهلل عنه أَنه قَ َ
استدل مالك حبديث أيب بن َ
ال  ( :يَا َر ُسول اهلل  ،أ َ
ِ
شعيب
ال َ :وثََالثَة ؟ قَ َ
 :ويومني  .قَ َ
ال  :نعم َوَما شْئت ) رواه أبو داود يف سننه برقم ( )132طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
ِ
شعيب األرنؤوط
األرنؤوط وحمَ َّمد كامل قره بللي ( )113 /1وابن ماجه يف سننه برقم ( )330طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
ِ
وآخرون ( )330 /1قال ابن امللقن  " :وهو ح ِديث ِ
ِ
شعيب
َ
ضعيف  ،ب َش َه َادة غري َواحد من ا ْحلفاظ لَهُ بذلك " انتهى  .وقال َ
ََُ َ
جدا " انتهى .
األرنؤوط يف تعليقه على سنن ابن ماجه ( " : )330 /1إسناده ضعيف ً
واستدل اجلمهور بأدلة كثرية صحيحة منها :
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ِِ ِ
ِ
بس اخلَُّف ِ
عد لُ ِ
ني(. )2()1
ث بَ َ
ني ُحي ِد ُ
وابت َداءُ املَُّدة من ح َ
حديث علي رضي اهلل عنه قال  ( :جعل رس ُ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ثَالَثَةَ أَيَّام َولَيَالِيَ ُه َّن لِْل ُم َسافِ ِر َويَ ْوًما َولَْي لَةً لِْل ُم ِقي ِم ) رواه
ول اللَّه َ
ََ َ َ ُ
مسلم ( )390طبعة دار اجليل  -بريوت (. )139 /1

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ إِذا ُكنَّا مسافرين  -أَو سفرا  -أَن َال ننزع
حديث صفوان بن َّ
عسال رضي اهلل عنه قال  ( :أمرنَا َر ُسول اهلل َ
خفافنا ثََالثَة أَيَّام ولياليهن إَِّال من َجنَابَة لَكِن من َغائِط أَو بَ ْول أَو نوم ) رواه اإلمام أمحد يف مسنده برقم ( )12091طبعة
مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )11/30والرتمذي يف سننه برقم ( )99طبعة دار إحياء

الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( )139/1وابن ماجه يف سننه برقم ( )702طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق
شعيب األرنؤوط وآخرون ( )302/1وقال الرتمذى  " :هذا حديث حسن صحيح  ،قال حممد بن إمساعيل  -يعىن البخارى -
َ :
 :هو أحسن شىء ىف هذا الباب " انتهى .

واألرجح قول اجلمهور ؛ ألن حديث أيب بن عمار ضعيف  ،فعلى هذا جيب العمل حبديثي علي وصفوان .
( )1هذا املذهب عند الشافعية  ،وهو أن ابتداء املدة من وقت احلدث بعد اللبس  ،واختار النووي القول بابتداء املدة من املسح
بعد احلدث  .وانظر " :حلية العلماء" (" ،)131/1الوسيط" (" ،)792/1روضة الطالبني" (" ،)131/1اجملموع" (-729/1
" ،)720مغين احملتاج" (.)97/1
( )2مذاهب العلماء يف ابتداء املدة :
القول األول  :أن تبدأ من انقضاء احلدث ؛ ألن املسح عبادة مؤقتة ،فكان أول وقتها من وقت جواز فعلها كالصالة هذا مذهب
اجلمهور .
القول الثاين  :ذهب األوزاعي وأمحد وأبو ثور إىل أنه يبدأ من حني ميسح بعد احلدث  ،وهو الصحيح ؛ ألن عامة األحاديث
واآلثار علقت احلكم بوصف املسح  ،قال النووي  :وال يكون ذلك إال إذا كانت املدة من املسح  ،وألن الشافعي رضي اهلل عنه
قال  :إذا أحدث يف احلضر ومسح يف السفر أمت مسح مسافر  ،فعلق احلكم باملسح .
وهذا ما أفىت به عمر رضي اهلل عنه كما روى عبد الرزاق بسند صحيح عن أيب عثمان النهدي قال  :حضرت سعدا وابن عمر
خيتصمان إىل عمر يف املسح على اخلفني  ،فقال عمر  :ميسح عليهما إىل مثل ساعته من يومه وليلته  ،قال األلباين يف رسالته " :
وهو صريح يف أن املسح يبتدئ من ساعة إجرائه على اخلف إىل مثلها من اليوم والليلة ،وهو ظاهر كل اآلثار املروية عن الصحابة
يف مدة املسح فيما علمنا" انتهى من "حتقيق املسح على اجلوربني والنعلني" (ص ، )90 :واختاره ابن املنذر والنووي وابن تيمية
وغريهم .
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ِ
سح ُم ِقيم(. )1
سح ِيف َّ
سح ِيف احلَ َ
الس َف ِر ُمثَّ أَقَ َام؛ أََمتَّ َم َ
ض ِر ُمثَّ َسافَ َر ،أَو َم َ
فَإن َم َ
ويَبطُ ُل امل ْس ُح بِثََالثَِة أَ ْشيَاءَ(. )2
َ
ِ ِ ِ ()3
 -1خبَْلعه َما .
ِ
ض ِاء امل َّدةِ(. )7
َ -2وانق َ
ِ ُ
()1
سل .
َ -3
وما يُوج ُ
ب الغُ َ

وتظهر مثرة اخلالف يف رجل توضأ للظهر ولبس اخلفني وصلى العصر بذاك الطهر  ،مث أحدث بعد العصر بساعة  ،مث توضأ
للمغرب ومسح على خفيه وصلى  .وانظر " :حلية العلماء" (" ،)131/1الوسيط" (" ،)792/1روضة الطالبني" (،)131/1
"اجملموع" ()720-729/1
( )1تغليبا حلكم احلضر وإبراء للذمة  ،وكذا لو مسح إحدى رجليه يف احلضر مث سافر ومسح األخرى يف السفر وانظر " :حلية
العلماء" (" ،)131/1الوسيط" (" ،)792/1روضة الطالبني" (" ،)131/1اجملموع" (" ،)720-729/1مغين احملتاج"
(.)97/1
( )2بطالن املسح يعين انقطاع مدته فتُبدأ من جديد  ،وال يعين انتقاض الوضوء على الصحيح يف املذهب .
( )3أو خلع أحدمها أو اخنالعه  ،فإذا أعاد لبسهما قبل أن حيدث استأنف مدة جديدة ؛ ملا روى اإلمام أمحد ( )12091طبعة
مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )11 /30والرتمذي ( )99طبعة دار إحياء الرتاث  ،حتقيق
شعيب األرنؤوط وآخرون
وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( )139 /1وابن ماجه ( )702طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
ِ
ع ِخ َفافَنَا ثََالثَةَ أَيَّام
ص ْف َوا َن بْ ِن َع َّسال رضي اهلل عنه  ،قَ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَأْ ُمُرنَا أَ ْن َال نَْن ِز َ
ال َ ( :كا َن النيب َ
(َ )302 /1ع ْن َ
إَِّال ِم ْن َجنَابَة لَ ِك ْن ِم ْن َغائِط َوبَ ْول َونَ ْوم ) .وهو صحيح  ،قال الرتمذى ( " : )139 /1هذا حديث حسن صحيح  ،قال حممد
بن إمساعيل  -يعىن البخارى  : -هو أحسن شىء ىف هذا الباب " انتهى .

( )7فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو ثالثة أيام للمسافر بطل مسحه واستأنف لبسا جديدا كما يف اإلبتداء حلديث علي وصفوان
رضي اهلل عنهما وقد تقدما  .انظر " :كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص" )33 :اجملموع شرح املهذب" (.)323 /1
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ِ
ع ِخ َفافَنَا
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَأْ ُمُرنَا أَ ْن َال نَْن ِز َ
( )1كجنابة وحيض ونفاس ؛ حلديث صفوان رضي اهلل عنه املتقدم َ ( :كا َن النيب َ
ثََالثَةَ أَيَّام إَِّال ِم ْن َجنَابَة )  ،هذا يف اجلنابة وقيس عليها احليض والنفاس ؛ إذ الكل حدث أكرب بل مها أشد .
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ط التَّ يَ ُّم ِم َمخسةُ أَشيَاءَ(: )2
وشَرائِ ُ
َ
جود العُذ ِر بِ َس َفر أَو َمَرض(. )3
ُ -1و ُ
خول و ِ
الص َالةِ(. )7
قت َّ
ُ -2
ود ُ َ
ب امل ِاء(. )3
 -3وطَلَ
ُ
َ ِ ِِ()1
عماله .
 -7وتَ َع ُّذ ُر است َ

فَصل[فيالتيمم( ])1

ِِ
( )1ودليل هذا الشرط قوله تعاىل  { :وإِ ْن ُكْنتم مرضى أَو علَى س َفر أَو جاء أ ِ ِ
ِّساءَ فَلَ ْم َِجت ُدوا
َ ُ ْ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َحد مْن ُك ْم م َن الْغَائط أ َْو َال َم ْستُ ُم الن َ
ماء فَت ي َّمموا صعِيدا طَيِّبا فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم ِمْنهُ } [املائدة ، ]9 :وما رواه البخاري ( )330طبعة دار ابن كثري ،اليمامة
َ ً ََ ُ َ ً ً ْ َ ُ ُ ُ
 بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )130/1ومسلم ( )1309طبعة دار اجليل  -بريوت (َ )132/1ع ْن ِع ْمَرا َن بْ ِنال  :كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف سفر  ،فصلى بالناس  ،فإذا هو برجل معتزل  ،فقال ( :
ص ْني رضي اهلل عنه  ،قَ َ
ُح َ
ِِ
ال  :يا نَِيب اهللِ
َ
صلً َي )  .قال  :أصابتين َجنابَة وال ماءَ  .قال َ ( :علَْي َ
َما َمنَ َع َ
يكفيك ) ولفظ مسلم  ( :قَ َ َ َّ
بالصعيد فَإنهُ
ك َ
ك أ ْن تُ َ
ول اهللِ صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم فَت ي َّمم بِ َّ ِ ِ
صلَّى ) .
َصابَْت ِين َجنَابَة  ،فَأ ََمَرهُ َر ُس ُ
الصعيد  ،فَ َ
َ
أَ
ُ َ ْ َ َ َ ََ َ

[ الصعيد :ما صعد على وجه األرض من الرتاب ].
( )2ويف (ب) مخس خصال  ،وقد ذكر املصنف ست خصال كما سيأت إن شاء اهلل تعاىل .
( )3التيمم لغة  :القصد  ،واصطالحا  :إيصال الرتاب إىل الوجه واليدين بشرائط خمصوصة  ،واألصل يف مشروعيته الكتاب
والسنة كما سيأت تفصيله  .انظر " :الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية" (" ، )190 /1فتح الوهاب بشرح منهج الطالب"
(.)29 /1
( )7قال اإلمام املاوردي رمحه اهلل  " :ودليلنا قوله تعاىل  { :إِ َذا قُمتم إِ َىل َّ ِ ِ
وه ُك ْم } إىل قوله  { :فَلَ ْم َِجت ُدوا
الص َالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
ُْ ْ

َماءً فَتَيَ َّم ُموا } [املائدة ،]9 :فاقتضى الظاهر املنع من الوضوء والتيمم إال عند القيام إىل الصالة  ،والقيام إليها بعد دخول الوقت
فلما خرج بالدليل جواز الوضوء قبل الوقت  ،بقي التيمم على ظاهره  ،وألهنا طهارة ضرورة فلم جيز تقدميها للفريضة قبل دخول

وقت الفريضة قياسا على طهارة املستحاضة " انتهى من "احلاوي الكبري" (.)293-292/1
( )3لقوله تعاىل  { :فَلَ ْم َِجت ُدوا } [املائدة ]9 :وال يقال ملن جاز له التيمم " مل جيد " إال ملن طلب فلم يصب  ،إذ ال يعلم عدم
املاء إال بالطلب .
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()2
ِ
عد الطَّلَ ِ
ب.
عو ُازهُ بَ َ
 -3وإ َ
 -9والتُّراب الطَّ ِ
اهر الَّ ِذي لَه غُبَار( ، )3فَِإن َخالَطَهُ َجص أَو َرْمل َمل ُجي ِز(. )1
َ َ ُ

( )1أي عدم إمكان استعمال املاء خلوفه الضرر باستعماله ملا روى اإلمام أمحد ( )10212طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان
شعيب األرنؤوط وحمَ َّمد
 ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )379 /29وأبو داود ( )337طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
كامل قره بللي ( )279 /1عن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه  ،قال  :احت لَمت يف ليلة باردة يف َغزوةِ ِ
ذات َّ ِ
ِ
قت
السالس ِل فأش َف ُ
َ ُ
ِ
يت
يت بأصحايب ُّ
أ ْن اغتَ ِس َل فَأهل َ
بح  ،فذكروا ذلك ِّ
صلَّ َ
صلَّ ُ
ك ،فتَ يَ َّم ُ
للنيب صلى اهلل عليه وسلم  ،فقال  ( :يا َعمروَ ،
مت  ،مثَّ َ
الص َ
ِ
ِ ِ
يقول َ { :وَال تَ ْقتُلُوا أَنْ ُف َس ُك ْم إِ َّن اللَّة
مسعت اهللُ ُ
بأصحابِ َ
وقلت  :إين ُ
فأخربتُه بالذي َمنَ َعين م َن االغتسال ُ ،
ك وأنت ُجنُب ؟ ) َ
ِ ِ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومل يَ ُقل شيئاً  .انظر " :روض الطالب" (،)09/1
ك ُ
فض ِح َ
يما } [النساءَ ،]29 :
َكا َن ب ُك ْم َرح ً
"مغين احملتاج" (.)29-22/1

( )2أي احتياجه ،قال

اخلطيب الشربيين الشافعي (املتوىف900 :ه )  (" :إعوازه ) أي املاء أي احتياجه إليه ( بعد الطلب )

لعطشه أو عطش حيوان حمرتم كما مر وهو ما ال يباح قتله " انتهى من "اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع" (.)09/1
( )3أقوال العلماء يف ما جيوز به التيمم وما ال جيوز :
قال ابن رشد  :اتفقوا على جوازها برتاب احلرث الطيب  ،واختلفوا يف جواز فعلها مبا عدا الرتاب من أجزاء األرض املتولدة عنها
كاحلجارة  ،على قولني :
القول األول  :جيوز التيمم بكل ما كان من األرض من تراب أو رمل أو حجارة أو نورة أو زرنيخ وحنو ذلك  ،وهذا مذهب
احلنفية واملالكية  .انظر " :أحكام القرآن للجصاص" (" ، )29/7شرح ميارة" (ص. )119
القول الثاين  :ال جيوز التيمم إال برتاب طاهر ذي غبار يعلق باليد  ،وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة  .انظر " :املغين" ()221/1
 ،و"اجملموع" (. )213/2
استدل أصحاب الفريق األول بأدلة منها :
اق َوُه َو
أن معىن الصعيد يف اآلية هو كل ما صعد على وجه األرض  ،قال ابن العريب يف أحكام القرآن َ " :واَلَّ ِذي يُ َع ِّ
ض ُدهُ ِاال ْشتِ َق ُ
يح اللُّغَ ِة أَنَّهُ َو ْجهُ ْاأل َْر ِ
َي َو ْجه َكا َن ِم ْن َرْمل أ َْو َح َجر أ َْو َم َدر أ َْو تَُراب " انتهى من "أحكام القرآن" (. )370/2
ض َعلَى أ ِّ
َ
ص ِر ُ
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ِ
ضهُ أَربَ َعةُ أَشيَاءَ :
وفَ َرائ ُ

وحبديث جابر رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال  ...( :وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا ) رواه البخاري
( )322طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )122/1ومسلم ( )1099طبعة دار اجليل -
بريوت (. )93/2
فأخرب أن األرض طهور فكل ما كان من األرض فهو طهور مبقتضى اخلرب  .انظر " :أحكام القرآن للجصاص" (. )29/7
واستدل أصحاب القول الثاين :
بأن املراد بالصعيد يف اآلية هو الرتاب الذي له غبار حيث إن ابن عباس رضي اهلل عنه فسره بذلك فقال :الصعيد تراب احلرث.
وابن عباس رضي اهلل عنه ترمجان القرآن وتفسريه حجة قوية .
وبقوله تعاىل  { :فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم ِمْنهُ } [املائدة ]9 :وال حيصل املسح بشيء منه إال أن يكون ذا غبار يعلق باليد
ْ َ ُ ُُ

.

ِ
ِ
ِ
ت تُ ْربَتُ َها لَنَا
ض ُكلُّ َها َم ْسج ًدا َ ،و ُجعلَ ْ
وحبديث حذيفة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال َ ( :و ُجعلَ ْ
ت لَنَا األ َْر ُ

طَ ُه ًورا ) رواه مسلم ( )1101طبعة دار اجليل  -بريوت ( )93/2فخص تراهبا بكونه طهورا  .انظر " :املغين" (، )221/1

و"اجملموع" (. )213/2

( )1أي تراب خالص طهور له غبار يعلق بالوجه واليدين  ،فخرج الذي ال غبار له  ،وغري الرتاب كنورة ومسحوق خزف وغريه ،
ودقيق حجر وغريه  .وخرج بالطهور  :النجس  ،والرتاب املستعمل فهو طاهر غري مطهر على املذهب ؛ قياسا على املاء .
واألصل يف هذا قوله تعاىل  { :فَت ي َّمموا صعِيدا طَيِّبا فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم ِمْنهُ } [املائدة ]9 :والصعيد يف اللغة هو وجه
ََ ُ َ ً ً ْ َ ُ ُ ُ
األرض  ،ومنه الرتاب والرمل واحلصا وغري ذلك  ،قال اإلمام املاوردي (املتوىف730 :ه )  " :والصعيد اسم للرتاب يف اللغة  ،وقد
حكاه الشافعي عنهم  ،وهو قدوة فيهم  ،وقد سئل علي وابن مسعود عن الصعيد فقاال  :هو الرتاب الذي يغرب يديك  ،ويشهد
ِ
يدا ُجُرًزا } [الكهف ]2 :يعين أرضا ال نبات عليها وال زرع " انتهى
صعِ ً
ملا فسره الشافعي قوله تعاىل َ { :وإِنَّا َجلَاعلُو َن َما َعلَْي َها َ
من "احلاوي الكبري" (.)230 /1
" وهل جيوز التيمم بالرمل ؟ إن كان خشنا مل يرتفع منه غبار بالضرب مل جيز  ،وإن ارتفع كفى  .وان كان ناعما جاز ألنه من
جنس الرتاب قاله الرافعي وجزم به النووي يف فتاويه " انتهى من "كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص.)32 :
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 -1النِّ يَّةُ(. )1
 -2ومسح الو ِ
جه(. )2
َُْ َ
ومسح اليَ َدي ِن َم َع املِرفَ َق ِ
ني(. )1()3
ُ ْ َ -3

ال بِالنِّ يَّ ِ
ات ) رواه البخاري ( )1طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت ،
( )1النية واجبة يف التيمم للخرب املشهور ( إَِّمنَا األ َْع َم ُ

حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )1 /1ومسلم ( )7992طبعة دار اجليل ( )72 /9وألنه عبادة فافتقر إىل النية كالصالة والوضوء ،
وكيفيتها أن ينوي استباحة الصالة وال يكفي أن ينوي رفع احلدث ألن املتيمم ال يرفع حدثه بدليل قوله صلى اهلل عليه وسلم
ك وأنت
يت بأصحابِ َ
صلَّ َ
لعمرو بن العاص إن أصابته جنابة فتيمم وصلى بأصحابه فقال له عليه الصالة والسالم ( يا َعمروَ ،

ُجنُب ؟ ) رواه اإلمام أمحد ( )10212طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ()379 /29
وأبو داود ( )337طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( )279 /1وألنه لو رفعه ملا بطل
َ
َ
برؤية املاء كالوضوء باملاء .
انظر " :اجملموع شرح املهذب" (" ، )229-220 /2كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص" ، )32 :احلاوي الكبري" (/1
" ، )93الوسيط يف املذهب" (" ، )302 /1فتح العزيز بشرح الوجيز" للرافعي (.)319 /2
( )2فيجب استعياب الوجه باملسح بالرتاب لقوله تعاىل  { :فَت ي َّمموا صعِيدا طَيِّبا فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم ِمنْهُ } [املائدة:
ََ ُ َ ً ً ْ َ ُ ُ ُ
 ]9انظر " :املهذب" (" ،)37/1هناية احملتاج" (" ،)300/1فتح العزيز بشرح الوجيز" للرافعي (.)329 /2

ِ
ال رس ُ ِ
ضرب تَ ِ
ان
( )3بالقياس على الوضوء وملا ثبت َع ِن ابْ ِن ُع َمَر رضي اهلل عنه  ،قَ َ
ول اهلل َ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم  ( :التَّيَ ُّم ُم َ ْ َ
ال  :قَ َ َ ُ
ِ ِ
ضربَة لِْليَ َديْ ِن إِ َىل الْ ِمرفَ َق ْ ِ
ني ) أخرجه الدارقطين يف سننه برقم ( )923طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق
َ
ْ
ض ْربَة للْ َو ْجهَ ،و َ ْ
 :شعيب األرنؤوط وآخرون ( ، )332 /1واحلاكم ( )109/1والطرباين يف الكبري ( )13399طبعة مكتبة العلوم واحلكم –

املوصل  ،حتقيق  :محدي بن عبد اجمليد السلفي ( . )390 /12وقال احلاكم  " :ال أعلم أحداً أسنده عن عبيد اهلل غري على بن
ظبيان  ،وهو صدوق " وتعقبه الذهيب فقال  " :بل واه  .قال ابن معني ليس بشيء  ،وقال النسائي  :ليس بثقة ".
وذكره اهليثمي يف "اجملمع" ( )290/1وقال  :رواه الطرباين يف " الكبري" وفيه على بن ظبيان ضعفه حيىي بن معني فقال  :كذاب
خبيث  ،ومجاعة  ،وقال أبو علي النيسابوري  :ال بأس به  .انتهى  .وقال أبو حامت  :مرتوك  ،وقال ابن حبان  :سقط االحتجاج
بأخباره  .ينظر " :اجلرح والتعديل" (" )191/9واجملروحني" ( .)103/2وأخرجه البيهقي ( )200/1مث قال  " :رواه على بن
ظبيان فرفعه وهو خطأ ،والصواب هبذا اللفظ عن ابن عمر موقوفاً ".
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قال النووي  " :أخذنا حبديث مسح الذراعني ألنه موافق لظاهر القرآن وللقياس وأحوط قال اخلطايب االقتصار على الكفني أصح
يف الرواية ووجوب الذراعني أشبه باألصول وأصح يف القياس " انتهى من "اجملموع شرح املهذب" (.)212 /2
وقال الشيخ احلصين تقي الدين الشافعي رمحه اهلل (املتوىف229 :ه )  " :ويف قول قدمي ميسح الكفني فقط واحتج له بقول النيب
صلى اهلل عليه وسلم لعمار رضي اهلل عنه  ( :إمنا يكفيك أن تقول بيديك هكذا مث ضرب بيديه األرض ضربة واحدة مث مسح
الشمال على اليمني وظاهر كفيه ووجهه ) وقد علق الشافعي يف القدمي االقتصار على الكفني على صحة حديث عمار وقد صح
فهو مذهب الشافعي هلذا ولقوله إذا صح احلديث فاتبعوه واعلموا أنه مذهيب وهذا مذهب االمام أمحد ومالك واختاره النووي
وقال يف شرح املهذب  :إنه أقوى يف الدليل وأقرب إىل ظاهر السنة الصحيحة " انتهى من "كفاية األخيار يف حل غاية
االختصار" (ص.)90 :
( )1اختلف العلماء يف احلد الذي َتسح إليه اليد يف التيمم على قولني :
القول األول  :الواجب املسح إىل الكوعني  ،وهذا مذهب املالكية واحلنابلة إال أن املالكية قالوا مازاد على الكوعني إىل املرفقني
يستحب مسحه وال جيب .
القول الثاين  :الواجب املسح إىل املرفقني  ،وهذا مذهب احلنفية والشافعية .
ِ
ِ
استدل الفريق األول حبديث عمار رضي اهلل عنه قَ َ
ال  ( :بَ َعثَِين النِ ُّ
اجة فَأ ْ
َّيب َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ِيف َح َ
َجنَْبت  ،فَلَ ْم أَج ْد الْ َماءَ
الَّ :إمنَا يك ِ
ِ
فَتمَّر ْغت ِيف َّ ِ ِ
ول بِيَ َديْك
ْفيك أَ ْن تَ ُق َ
ك .فَ َق َ
َّيب صلى اهلل عليه وسلم فَ َذ َك ْرت لَهُ ذَل َ
الصعيد َك َما تَتَ َمَّرغُ الدَّابَّةُ ُ ،مثَّ أَتَْيت النِ َّ
َ
ََ
ني  ،وظَ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اهَر َكفَّْي ِه َوَو ْج َههُ ) رواه البخاري ( )370طبعة
ِّم َ
ض َ
َه َك َذا ُمثَّ َ
ب بِيَ َديْه ْاأل َْر َ
ضَر َ
ال َعلَى الْيَم َ
ض ْربَةً َواح َدةً ُ ،مثَّ َم َس َح الش َ
دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )133/1رواه مسلم ( )079طبعة دار اجليل  -بريوت
ِ
ض َ ،ونَ َف َخ فِي ِه َما ُ ،مثَّ َم َس َح هبِِ َما َو ْج َههُ َوَكفَّْي ِه ) .
( . )192/1واللَّ ْف ُ
ظ لِ ُم ْسلِم َ .وِيف ِرَوايَة لِلْبُ َخا ِر ِّ
ي َ ( :و َ
ب بِ َكفَّْيه ْاأل َْر َ
ضَر َ
واحتج أصحاب القول الثاين بأشياء كثرية أحسنها  :أن اهلل تعاىل أمر بغسل اليد إىل املرفق يف الوضوء وقال يف آخر اآلية { :فَلَ ْم
َِجتدوا ماء فَت ي َّمموا صعِيدا طَيِّبا فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم ِمْنهُ} [املائدة ]9 :وظاهره أن املراد املوصوفة أوال وهى املرفق وهذا
ُ َ ً ََ ُ َ ً ً ْ َ ُ ُ ُ
املطلق حممول على ذلك املقيد السيما وهى آية واحدة .

وذكر الشافعي رمحه اهلل هذا الدليل بعبارة أخرى فقال كالما معناه أن اهلل تعايل أوجب طهارة األعضاء األربعة يف الوضوء يف أول
اآلية مث أسقط منها عضوين يف اآلية يف آخر اآلية فبقي العضوان يف التيمم على ما ذكرا يف الوضوء إذ لو اختلفا لبينهما وقد أمجع
املسلمون على أن الوجه يستوعب يف التيمم كالوضوء فكذا اليدان .
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 -7و َّ ِ
يب(. )1
َ
الرتت ُ
وسنَ نُه ثَالثَةُ أَشيَاءَ :
ُ
 -1التَّ ِ
سميةُ .
 -2وتَ ِ
سرى .
الي
لى
ع
مىن
الي
مي
قد
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ -3وامل َو َاالةُ(. )2
ِ ِ ُ
َ
والَّذي يُبط ُل التَّ يَ ُّم َم ثَالثَةُ أشيَاءَ :
ِ
ضوءَ(. )3
الو ُ
َ -1ما يُبط ُل ُ
 -2ورؤيةُ امل ِاء ِيف َغ ِري و ِ
الص َالةِ(. )3()7
قت َّ
َ
َُ َ
( )1أي بني املسحتني بتقدمي الوجه على اليدين  ،كما يف الوضوء وإن كان حدثه أكرب خبالف الغسل منه .
انظر " :الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية" (" ، )190 /1الروضة" (" ،)113/1الدرر البهية" (ص.)22
( )2قياسا على الوضوء يف الثالثة وقد تقدم التدليل على كل مسألة يف باب الوضوء  .انظر " :روضة الطالبني"(،)117/1
"اجملموع" (" ،)237-233/2اإلقناع للشربيين" (" ،)07/1مغين احملتاج" (" ،)100-99/1املنهاج القومي" (ص.)20
( )3ألنه بدل عن الوضوء فكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم ،وال خالف يف هذا بني أهل اإلسالم  ،قاله ابن حزم .
( )7ملن تيمم لفقد املاء إذا رآه قبل الدخول يف الصالة ملا روى اإلمام أمحد ( )21301طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان ،
شعيب األرنؤوط وحمَ َّمد
حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )292 /33وأبو داود ( )332طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
ِ
كامل قره بللي ( )279 /1والرتمذي ( )127طبعة دار إحياء الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ()211 /1

ِ
ِِ
الصعِ َ َّ
َع ْن أَِيب ذَ ٍّر رضي اهلل عنه أ َّ
ني
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ال  ( :إِ َّن َّ
ب َو ُ
َن النِ َّ
ضوءُ الْ ُم ْسل ِم َوإِ ْن َملْ َِجي ْد الْ َماءَ َع ْشَر سن َ
َّيب َ
يد الطيِّ َ
ِ
ِ
ص ِحيح " َوُه َو قَ ْو ُل َع َّام ِة ال ُف َق َه ِاء  :أ َّ
َن
َوإِذَا َو َج َد الْ َماءَ فَلْيُ ِم َّسهُ بَ َشَرتَهُ فَِإ َّن ذَل َ
ك ُه َو َخْي ر ) .قال الرتمذي َ " :وَه َذا َحديث َح َسن َ
ِ
ِ
صلَّيَا " انتهى.
ب َ ،واحلَائ َ
ض إِذَا َملْ َجي َدا املَاءَ تَيَ َّم َما َو َ
اجلُنُ َ
( )3أقوال العلماء فيمن تيمم مث رأى املاء هل ينقض تيممه  :من تيمم مث وجد املاء فله ثالثة أحوال :
احلالة األوىل  :أن جيد املاء قبل أن يشرع يف الصالة  ،فالعلماء متفقون على أن تيممه قد بطل وقد حكي اإلمجاع يف ذلك  .انظر
" :شرح التلقني" (" ، )301/1اإلشراف" البن املنذر (" ، )222/1بداية اجملتهد" (ص. )93
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احلالة الثانية  :أن جيد املاء بعد الفراغ من الصالة  ،فجمهور العلماء على صحة صالته وأنه ال إعادة عليه  .انظر " :شرح
التلقني" (" ، )307/1بداية اجملتهد" (ص" ، )93تفسري القرطيب" (" ، )212/3اجملموع" (.)309/2
احلالة الثالثة  :أن جيد املاء بعد الشروع يف الصالة  ،فالعلماء خمتلفون هل تبطل صالته برؤية املاء أوال ؟ قوالن مشهوران :
القول األول  :أهنا ال تبطل ؛ ميضي يف صالته ويتوضأ ملا يستقبل  ،وهذا مذهب املالكية والشافعية  .انظر " :حاشية الدسوقي"
(" ، )233/1مغين احملتاج" (. )192/1
القول الثاين  :أهنا تبطل فيقطع ويتوضأ ويستأنف صالته  .وهذا مذهب احلنفية  ،واحلنابلة يف املشهور من املذهب  .انظر :
"اللباب" (" ، )30/1كشاف القناع" (. ).193/1
َّ ِ
َطيعوا اللَّه وأ ِ
ِ
ول َوَال تُْب ِطلُوا أ َْع َمالَ ُك ْم } [حممد.]33:
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين َآمنُوا أ ُ َ َ
 -1قوله تعاىل  { :يَا أَيُّ َها الذ َ
وجه االستدالل من اآلية  :أن اهلل تعاىل أمر بطاعته وطاعة رسوله ،وهذا قد أطاعهما بدخوله يف الصالة اليت هي عمل ،مث هنى
عن إبطاهلا بقوله تعاىل َ { :وَال تُْب ِطلُوا أ َْع َمالَ ُك ْم } واخلروج منها فيه إبطاهلا  ،وهذا عام يف كل عمل إالّ أن يقوم دليل  .انظر :
"عيون األدلة" (.)1113/3
ونوقش :بأن إبطال الصالة إمنا هو بشرع اهلل تعاىل الذي جعل الطهارة بالرتاب حمدودة برؤية املاء ،كما أن اآلية حتمل على من
تعمد إبطال صالته بعد الدخول فيها بال عذر .انظر " :االنتصار" .
 -2ومن املعقول  :أن رؤية املاء ليس حدثاً لكن وجوده مانع من ابتداء التيمم  .انظر " :عيون األدلة" (" ،)1127/3اجملموع"
(.)319/2
نوقش :بأن رؤية املاء يف الصالة وإن كانت ليست حبدث إال أهنا غاية تنتهي إليها طهارة التيمم .انظر " :بدائع الصنائع يف ترتيب
الشرائع" (.)30 /1
واستدل أصحاب القول الثاين بأدلة منها :
 -1قوله تعاىل  { :فَلَ ْم َِجت ُدوا َماءً فَتَ يَ َّم ُموا } [املائدة.]9:
وجه االستدالل  :مل جيعل اهلل تعاىل للتيمم حكماً مع وجود املاء  ،وهذا واجد للماء  .انظر " :تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق"
()179/1
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الرَّدةُ(. )1
َ -3و ِّ

نوقش  :بأن اآلية حممولة على واجد املاء قبل الدخول يف الصالة ؛ ألنه تعاىل أمر القائمني إىل الصالة إذا مل جيدوا املاء بالتيمم ،
ومن كان يف الصالة اليقال له  :قم إىل الصالة وهو قائم فيها  .انظر " :اجملموع" .
 -2حديث  ( :الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو إىل عشر سنني فإذا وجدت املاء فأمسه جلدك فإن ذلك خري ) رواه البخاري
( )332طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا (. )129/1
وجه االستدالل  :دل احلديث بفهومه على أنه ال يكون طهورا عند وجود املاء  ،ومبنطوقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده
.
انظر " :املغين" البن قدامة (.)192 /1
الرتجيح  :واألرجح ما ذهب إليه احلنفية واحلنابلة وذلك ألن أداء الصالة ينبغي أن يكون بطهارة متيقنة  ،وواجد املاء أثناء الصالة
طهارته مشكوك فيها  .ذلك أن العلماء اتفقوا على أن واجد املاء قبل الشروع يف الصالة تصبح طهارته بالتيمم الغية  ،فينسحب
احلكم على واجده يف الصالة وبعدها .
ِ
ك
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ
( )1أي اخلروج من اإلسالم إىل الكفر  ،فال تدوم الطهارة ولو تاب بعد قليل ؛ لقوله تعاىل  { :لَئ ْن أَ ْشَرْك َ
ولَت ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين } [الزمر ، ]93 :واملذهب أن الردة تبطل التيمم دون الوضوء  ،وقال الشيخ احلصين تقي الدين الشافعي
ََ
اخلَاس ِر َ
َ
(املتوىف229 :ه )  " :أن الردة تبطل التيمم وهذا هو الصحيح على املشهور وفيه مع الوضوء ثالثة أوجه الصحيح يبطل تيممه
دون وضوئه والفرق أن التيمم مبيح وال إباحة مع الردة خبالف الوضوء فإنه رافع فله قوة استدامة حكمه وهلذا ال يبطل غسله
بالردة على املشهور وقيل هو كالوضوء " انتهى من "كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص.)92 :
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ِ
ِ
صلِّي(. )1
ب اجلَبَائ ِر َمي َس ُح َعلَ َيها ويَتيَ َّم ُم ويُ َ
َ
وصاح ُ
()2
ِ
ض َع َها َعلَى طُ ْهر .
َوال إِ َع َادةَ َعلَيه إِن َكا َن َو َ
ِ
تيمم و ِ
يضة  ،وي َ ِ
احد َما َشاءَ ِم َن النَّ َوافِ ِل(. )3
ويَتيَ َّم ُم ل ُك ِّل فَ ِر َ ُ
صلِّي ب ُّ َ

تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم وتتماسك العظام  ،وقد استعيض
( )1اجلبائر مجع َجبرية  ،وهي  :أخشاب أو قصب ّ

تلف على العضو أو العصائب
عنها اآلن باجلبس  ،ويدخل يف ذلك كل ما يشد على العظام واجلروح والقروح من اللفائف اليت ّ

اليت تعصب عليه  .ويتعدد التيمم بتعدد العضو اجلريح .

ودليل املسح على اجلبرية ما رواه أبو داود ( )339طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي (/1
َ
َ
فش َّجه يف ر ِ
فسأل أصحابَه
 )232عن جابر رضي اهلل عنه  ،قال َ :خَرجنا يف َس َفر
أس ِه  ،مثَّ احتَ لَ َم َ ،
فأصاب رجالً معنا َح َجر َ ُ
َ
ِ
فلما قَ ِد ْمنا على
فقال  :هل َِجت ُدو َن يل ُرخصةً يف ُّ
التيم ِم ؟ قالوا  :ما َِجن ُد َ
أنت تَقد ُر على املاء  ،فاغتَ َس َل َ
لك ُرخصةً و َ
فمات ّ ،
ِ
السؤ ُال  ،إمنا كا َن
ُخرب بذلك  ،فقال  ( :قَتَلوهُ قَتَ لَ ُه ُم اهللُ  ،أال سألوا إ ْذ مل يَعلَموا ،فإمنا ِشفاءُ العِ ّي ُّ
ِّ
النيب صلى اهلل عليه وسلم أ َ
رح ِه ِخرقةً  ،مثَّ َميسح عليها وي ِ
شك موسى  -على ج ِ
ِ
ِ
ِ
غس َل سائَِر َج َس ِده ) .قال األرنؤوط
ب َّ ،
َ
ُ
ََ
يكفيه أن يَتَ يَ َّمم ويَعصَر  -أو يَعص َ
 " :إسناده ضعيف " انتهى  .لكن له شاهد من حديث ابن عباس رواه أمحد يف مسنده برقم ( )3039طبعة مؤسسة الرسالة
بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )103 /3ورواه ابن ماجه ( )302طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق :
شعيب األرنؤوط وآخرون ( ، )392 /1وقال األرنؤوط  " :حديث حسن " انتهى .
َ
وقال األلباين  " :رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطين وصححه ابن السكن قلت  :هذا احلديث ضعفه البيهقي والعسقالين وغريمها
لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إىل درجة احلسن " انتهى من "َتام املنة يف التعليق على فقه السنة" (ص.)131 :
( " )2وجيب على واضع اجلبرية القضاء يف املواضع التالية :
 1إذا وضعها على غري طهر وتعذر نزعها .
 2أو كانت يف أعضاء التيمم  :الوجه أو اليدين .
 3إذا أخذت من الصحيح أكثر من قدر االستمساك  ".انتهى من "الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي" (.)00 /1
( )3أي يتيمم لكل صالة مفروضة أو منذورة وإن مل حيدث  ،ملا رواه البيهقي بإسناد صحيح يف السنن الكربى ( )1093طبعة
جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد ( )221 /1والدارقطين يف سننه برقم ( )009طبعة مؤسسة الرسالة
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اسات()2وإزالَتها]
انالنج َ
َ

فَ
صل[فيبيَ
ِ ِ ِ ()2
ين(. )1()3
السبيلَ
وُك ُّل َمائِع َخَر َج ِمن َّ
ني َجنس  ،إَِّال املَِ َّ
يم ُم لكل صالة وإن مل
بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )371 /1عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال  ( :يَتَ ّ
ِ
ث ) وقال  " :هو أصح ما يف الباب  ،وال نعلم له خمالفا من الصحابة " انتهى .
حيد ْ
ِ
س :الشيء القذر
( )1النجاسة لغة  :كل شيء مستقذر  ،قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري (املتوىف100 :ه ) " :النَّج ُ

كل شيء قذرته فهو جنس " انتهى من "العني" ( . )33 /9واصطالحا :كل عني حرم تناوهلا يف حال االختيار
حىت من الناس و ُّ
مع إمكانه ال الحرتام وال الستقذار وال ضرر يف عقل أو بدن  .فخرج باالختيار  :االضطرار  ،وبإمكان التناول  :األحجار
واألشياء الصلبة  ،وباالحرتام  :ميتة اآلدمي  ،وباالستقذار  :املخاط وحنوه  ،وبالضرر  :احلجر والرتاب والنبات املضر  .ينظر :
من كتب اللغة "املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري" ( .)219 /1وقال النووي رمحه اهلل  " :قال أهل اللغة النجس هو القذر
 ، ..والنجاسة الشئ املستقذر  ، ..وأما حد النجاسة يف اصطالح الفقهاء فقال املتويل حدها كل عني حرم تناوهلا على اإلطالق
مع إمكان التناول ال حلرمتها " انتهى بتصرف من "اجملموع شرح املهذب" (. )379 /2
وقال يف "فتح الوهاب بشرح منهج الطالب" ( "" : )23 /1النجاسة " لغة ما يستقذر وشرعا باحلد مستقذر مينع الصالة حيث
ال مرخص وبالعد " مسكر مائع " كخمر وخرج باملائع غريه كبنج وحشيش مسكر فليس ينجس وإن كان كثريه حراما " انتهى.
ينظر " :اجملموع شرح املهذب" (" ، )379 /2كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص" ، )93 :أسىن املطالب يف شرح
روض الطالب" (.)3 /1

( )2كل ما خرج من سبيلي أي حيوان من اخلارج املعتاد كالبول والغائط والروث والذرق أو النادر كالدم والقيح واملذي والودي،
فهو جنس على املذهب إال املين  .واحرتز بقوله ( مائع ) عن الدود واحلصى وكل متصلب مل ُِحتلْه املعدة ؛ فهو متنجس ال جنس .
ينظر " :اجملموع شرح املهذب" (" ، )379 /2كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص" ، )93 :أسىن املطالب يف شرح
روض الطالب" (" ، )3 /1فتح الوهاب بشرح منهج الطالب" (.)23 /1
( )3من اإلنسان ومجيع احليوانات ما عدا الكلب واخلنزير  .أما مين اإلنسان فدليل استثنائه  :ما رواه مسلم ( )393طبعة دار
ِ ِ ِ
ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم "  .ولو
ين قَالَ ْ
اجليل (َ )197/1ع ْن َعائ َشةَ رضي اهلل عنها ِيف الْ َم ِ ِّ
ت ُ " :كْن ُ
ت أَفْ ُرُكهُ م ْن ثَ ْوب َر ُسول اهلل َ
كان جنسا مل يكف فركه  ،وأما مين غري االَدمي  :فألنه أصل حيوان طاهر  ،فأشبه مين اآلدمى  .وأما الكلب واخلنزير فلنجاسة
عينهما .
مين غري اآلدمي ثالثة أوجه :
ويف ِّ
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مين الكلب واخلنزير ،
األول  :أن اجلميع طاهر إال ّ
والثاين  :أن اجلميع جنس ،
والثالث  :ما أكل حلمه فمنيّه طاهر ،وما ال يؤكل حلمه فمنيّه جنس ،
وصحح األول مجاعة من أئمة الشافعية ؛ منهم الغزايل  ،والق ّفال الشاشي  ،والنووي  ،وقال  " :هو املذهب ".
انظر " :الوسيط" (" ،)319/1حلية العلماء" (" ،)239/1اجملموع" (" )333/2فتح العزيز بشرح الوجيز" (" ، )191 /1الشرح
املمتع على زاد املستقنع" (.)733 /1
( )1اختلف الفقهاء يف طهارة املين على قولني :
القول األول  :أنه جنس  ،وهذا مذهب احلنفية واملالكية .
انظر " :املبسوط" للسرخسي (" ، )21 /1االختيار لتعليل املختار" (" ، )32 /1العناية شرح اهلداية" (" ، )199 /1شرح
خمتصر خليل" للخرشي (" ، )92 /1حاشية الصاوي على الشرح الصغري" املسمى "بلغة السالك ألقرب املسالك" (. )37 /1
القول الثاين  :أنه جنس  ،وهذا مذهب الشافعية والصحيح من مذهب احلنابلة .
انظر " :األم" للشافعي (" ، )02 /1اجملموع شرح املهذب" (" ، )333 /2حاشيتا قليويب وعمرية" (" ، )21 /1املغين" البن
قدامة (" ، )93 /2الشرح الكبري على منت املقنع" (. )310 /1
استدل القائلون بالنجاسة برواية غسله ؛ وقالوا ِ :أل َّ
َن الْغَ ْس َل َال يَ ُكو ُن َّإال َع ْن َجنَس .
مجيعِها َإىل م َقٍّر  ،و ِْ
ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
وقِياسا علَى َغ ِريهِ ِمن فَ َ ِ ِ
ِ
احن َال ِهلَا َع ْن الْغِ َذ ِاء ،
ض َالت الْبَ َدن الْ ُم ْستَ ْق َذ َرةِ م ْن الْبَ ْول َوالْغَائط  ،النْصبَاب َ َ
ََ ً َ ْ ْ
َ َ
وِألَنَّه َجي ِري ِمن جمَْرى الْب وِل فَت ع َّني َغسلُه بِالْم ِاء َكغَ ِريهِ ِمن النَّجاس ِ
ات.
َ ُ ْ ْ َ َْ ََ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ
ِ
واستدل من قال بالطهارة بأحاديث الفرك قَالُوا  :وأَح ِاد ُ ِ ِ
ِ
اس ِة  ،فَ َق ْد يَ ُكو ُن
َّج َ
يل الن َ
َ َ
س الْغَ ْس ُل َدل ُ
يث َغ ْسله َْحم ُمولَة َعلَى النَّ ْدب َ ،ولَْي َ
ِ ِ ِ
ِ
َّرِن َوَْحن ِوهِ .
أل ْ
َج ِل النَّظَافَة َوإ َزالَة الد َ
ِ
وأ ََّما التَّ ْشبِيه لِْلم ِين بِالْ َف ِ
ال بِنَج ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
َّص .
اس َم َع الن ِّ
ُ َ ِّ َ
ض َالت الْ ُم ْستَ ْق َذ َرةِ م ْن الْبَ ْول َوالْغَائط َك َما قَالَهُ َم ْن قَ َ َ َ
َ
استه  ،فَ َال قيَ َ
ال ْاأل ََّولُو َن  :ه ِذهِ ْاألَح ِاديث ِيف فَركِ ِه وحت ِِّه َّإمنَا ِهي ِيف منِيِّ ِه صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم  ،وفَض َالتُه صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم طَ ِ
اهَرة  ،فَ َال
قَ َ
َ
ُ َْ ََ َ َ َ ُ َ
َ َ َ
َ ُ ْ ََ
ُ َْ ََ َ
يَْل َح ُق بِِه َغْي ُرهُ .
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و َغسل َمجي ِع األَبو ِال واألَرو ِ
اث َو ِاجب(. )1
َ
َ
ُ
ِ()2
الصِ
ش امل ِاء َعلَيه .
إال بَ َ
ول َّ
يب الَّ ِذي َمل يَأ ُك ِل الطَّ َع َام ؛ فَِإنَّه يَطْ ُهُر بَِر ِّ
ِّ
َ
َوال يع َفى عن َشيء ِمن النَّجاس ِ
ات  ،إَِّال اليَ ِس َري ِم َن َّ
الدِم وال َقْي ِح(. )3
ُ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن " عائِ َشةَ " أَخب رت عن فَر ِك الْم ِ ِ
ين الْ َم ْرأَة  ،فَلَ ْم يَتَ َع َّ ْ
ين م ْن ثَ ْوبِه  ،فَيُ ْحتَ َم ُل أَنَّهُ َع ْن مجَاع َوقَ ْد َخالَطَهُ َم ِ ُّ
يب َعْنهُ  :بِأ َّ َ
ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ِّ
ني أَنَّهُ َمنيُّهُ
َوأُج َ
ب َّ ِ
الس َال ُم َغْي ر َجائِز ؛ ِألَنَّهُ ِم ْن تَ َالعُ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َو ْح َدهُ َ ،و ِاال ْحتِ َال ُم َعلَى ْاألَنْبِيَ ِاء َعلَْي ِه ْم َّ
الص َالةُ َو َّ
الشْيطَان َوَال ُس ْلطَا َن لَهُ
َ
ُ

َعلَْي ِه ْم .

احلنَ ِفيَّةُ َإىل َجن ِ
احلَ ِديثَ ْ ِ
اإل َزالَةُ بِ ِْ
ين َكغَِْريِه ْم َ ،ولَكِ ْن قَالُوا  :يُطَ ِّهرهُ الْغُ ْسل أ َْو الْ َف ْرُك أَْو ِْ
ني.
اخلِْرقَِة َع َم ًال بِ ْ
اإل ْذ ِخ ِر أ َْو ْ
َو َذ َهبَ ْ
اسة الْ َم ِ ِّ
َ َ
ت َْ
ُ
ُ
والصحيح القول بطهارته قال ابن حجر  " :وليس بني حديث الغسل وحديث الفرك تعارض ألن اجلمع بينهما واضح على القول
بطهارة املين بأن حيمل الغسل على االستحباب للتنظيف ال على الوجوب وهذه طريقة الشافعي وأمحد وأصحاب احلديث وكذا
اجلمع ممكن على القول بنجاسته بأن حيمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا وهذه طريقة احلنفية والطريقة األوىل
أرجح ألن فيها العمل باخلرب والقياس معا ألنه لو كان جنسا لكان القياس وجوب غسله دون االكتفاء بفركه كالدم وغريه وهم ال
يكتفون فيما ال يعفى عنه من الدم بالفرك " انتهى من "فتح الباري" البن حجر (. )333 -332/1
( )1املعتمد يف املذهب أن مجيع النجاسات ال يكون تطهريها إال بالغَسل باملاء ملا رواه البخاري ( )210طبعة دار ابن كثري،
اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )29/1عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال  :قام أعرايب فبال يف املسجد  ،فقام
وهريقوا َعلى بَ ْولِهَ َس ْجالً ِمن َماء  -أو :ذَنوبا ِم ْن َم ْاء  -فَإَتَا
إليه الناس ليقعوا به  ،فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم َ ( :د ُعوهُ َ
ِ
ين ).
ين َوَملْ تُ َبعثُوا ُم َعس ِر َ
يس ِر ً
بُعثْتُ ْم ُم َ
( )2روى البخاري ( )221طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )90/1ومسلم ( )393طبعة
ِ ِ ِ
ت بِابن َهلا صغِري َ ،مل يأْ ُك ِل الطَّعام  ،إِ َىل رس ِ
ول اللَّ ِه
ََ
صن رضي اهلل عنها  ،أَن ََّها أَتَ ْ ْ َ َ
دار اجليل (َ )197 /1ع ْن أ ُِّم قَ ْيس بْنت ْحم َ
َُ
َْ
ِ
صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم  ،فَأَجلَسه رس ُ ِ
ِ
ض َحهُ َوَملْ يَ ْغ ِسلْهُ .
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ِيف َح ْج ِرهِ  ،فَبَ َ
ال َعلَى ثَ ْوبِه ،فَ َد َعا مبَاء  ،فَنَ َ
ول اللَّه َ
َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َُ َ ُ
وجه الداللة من احلديث  :أنه يكفي يف تطهري بول الغالم الذي مل يأكل الطعام رشه باملاء  .انظر " :املغين" البن قدامة (/2
 ، )92و"الشرح الكبري على منت املقنع" (. )292 /1
( )3يف البدن والثوب فتصح الصالة معه  ،سواء أكان منه أو من غريه  .وال خالف يف ذلك وإن اختلف يف قدر اليسري  ،ملا رواه
أبو داود يف سننه ( )397طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( )202 /1عن عائشة
َ
َ
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ِ
ِ ِ
ات فِ ِيه فَِإنَّهُ َال يُنَ ِّج ُسهُ(. )1
وم َ
قع ِيف ا ِإلنَاء َ
َ
س لَه َسائلَة إ َذا َو َ
وما َال نَ ْف َ
)
2
(
اهر َّ ،إال ال َكلب واخلِن ِزير  ،وما تَولَّ َد ِمنهما أو ِمن أَ ِ
واحليوا ُن كلُّه طَ ِ
حدمها َمع َح َيوان
َ
َ
ََ
َ
طَ ِ
اهر(. )1
ِ
تقصعُه
رضي اهلل عنها قالت  ( :قد كا َن يكو ُن إلحدانا الدِّرعُ  ،فيه ُ
حتيض  ،وفيه تُصيبها اجلَنابةُ  ،مثَّ ترى فيه قَطرةً من َدم  ،فَ َ
بِر ِيقها ) وقال الشيخ األرنؤوط  " :إسناد حسن " انتهى  .وصححه الشيخ األلباين يف اإلرواء (. )122 /1
ِ
ِ
ال طَ ُاوس َ ،وُحمَ َّم ُد بْ ُن َعلِ ٍّي
احاهتِِ ْم َوقَ َ
ويف "صحيح البخاري" معلقا (َ " : )09 /1وقَ َ
ال احلَ َس ُن َ :ما َز َال املُ ْسل ُمو َن يُ َ
صلُّو َن ِيف جَر َ
ِ
ِ ِ
ضى ِيف
َّم َوَملْ يَتَ َو َّ
ضأْ َوبََز َق ابْ ُن أَِيب أ َْو َىف َد ًما فَ َم َ
س ِيف الدَِّم ُو ُ
صَر ابْ ُن ُع َمَر بَثْ َرةً فَ َخَر َج مْن َها الد ُ
ضوء َو َع َ
َ ،و َعطَاء َ ،وأ َْه ُل احل َجاز لَْي َ
صالَتِِه " انتهى .
َ
( )1أي كل حيوان ليس له دم سائل كذباب ومنل وبعوض وعقارب وخنافس ووزغ  ،إذا وقع يف مائع كماء أو زيت أو مسن أو
غري ذلك  ،أو يف طعام  ،وماتت فيه ؛ فإنه ال ينجسه ملا روى البخاري ( )3172طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق
قع الذبَاب
 :مصطفى ديب البغا ( )1209 /3عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :إذَا َو ً
يف إنَاء أحد ُكم فَلْي ْغمسه كله ،مث ليطْرحه  ،فإن يف ِ
آحْي ِه ش َفاء َويف َاآل َخ ِر داءً ) .
َ ْ َ ُْ ُ َ َُْ
أحد َجنَ َ
َ
ووجه االستدالل  :أنه لو كان ينجسه مل يأمر بغمسه  .وقيس بالذباب كل ما يف معناه من كل ميتة ال يسيل دمها  .ويعفى أيضا
عن قليل النجاسة الذي ال يدركه البصر كنقطة البول وما يتعلق برجل الذباب وحنوه .
( )2األصل يف احليوانات َما َد َامت َحيَّة كلها الطهارة بال خالف  ،ويستثىن من ذلك الكلب  :ملا رواه مسلم ( )307طبعة دار
ِ ِ
ِ
ول اهللِ َ َّ َّ ِ َّ
َح ِد ُك ْم
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اجليل (َ )191 /1ع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ رضي اهلل عنه  ،قَ َ
ب ِيف إنَاء أ َ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم  ( :إذَا َولَ َغ الْ َك ْل ُ
فَ ْل ُِريقْهُ ُمثَّ لِيَ ْغ ِس ْلهُ َسْب َع ِمَرار ).
ووجه الداللة  :أن الطهور معناه املطهر  ،والتطهري ال يكون إال عن حدث أو جنس  ،وال حدث على اإلناء فتعني أن لعاب
الكلب جنس .
وأما جناسة اخلنزير  :فلقوله تعاىل  { :أ َْو َحلْ َم ِخْن ِزير فَِإنَّهُ ِر ْجس } [األنعام ]173 :وقياسا على الكلب  ،وقالوا  :إن اخلنزير أسوأ

حاال من الكلب ؛ ألنه ال جيوز اقتناؤه وال االنتفاع به .

انظر " :الوسيط يف املذهب" (" ، )171 /1اجملموع شرح املهذب" (" ، )229 /9كفاية األخيار يف حل غاية االختصار"
(ص )99 :واختار الشيخ احلصين تقي الدين الشافعي عدم النجاسة حيث قال  " :وهذا غري مسلم ألن احلشرات كذلك وهي
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ِ ()2
ِ
َّ
اآلد ِم َّي(. )3
و
اد
ر
اجل
و
ك
م
الس
ال
إ
،
َوامليتَةُ كلُّها َجن َسة
َّ
َ
َ َ ََ َ َ َ
َ
ِ ()3
()7
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حد ُاه َّن بتُ َراب طَاهر .
غس ُل اإلنَاءُ من ُولُ ِ
بع َمَّرات إ َ
وغ ال َكلب واخلنزير َس َ
ويُ َ

طاهرة ونقل ابن املنذر اإلمجاع على جناسته وفيه نظر ألنه حكى عن مالك وأمحد طهارته هلذا قال النووي إن داللة جناسته ضعيفة
" انتهى من "كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص.)00 :
( )1وقوله  " :وما تولد منهما أو من أحدمها مع حيوان طاهر "  :مبين على ما سبق  ،وبقية احليوانات طاهرة على املذهب وغريه
حىت الدود املتولدة من النجاسة .
ت َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةُ } [املائدة، ]3 :
( )2لقوله تعاىل ُ { :حِّرَم ْ
وامليتة  :كل حيوان زالت حياته بغري ذبح شرعي  ،قال يف "لسان العرب" ط دار املعارف ( " : )7293 /9وامليتة ما مل تدرك
تذكيته " انتهى  .فيدخل فيه  :ما ال يؤكل حلمه إذا ذبح كاحلمار  ،وما يؤكل حلمه إذا مل تتوفر شروط ذحبه  ،كذبيحة املرتد  ،وإن
مل يكن فيه ضرر بالصحة  .وعليه  :فتحرمي امليتة دليل جناستها  ،ألن حترمي ما ال ضرر فيه وال حرمة له دليل جناسته  ،وجناستها
تستتبع جناسة أجزائها .
آد َم } [اإلسراء .]00 :وهذا يتناىف مع القول
وأما اآلدمي فال تنجس ميتته  ،وكذلك أجزاؤه  ،لقوله تعاىل َ { :ولَ َق ْد َكَّرْمنَا بَِين َ

بنجاسته بعد موته  ،وحرم تناول حلمه حلُرمته  ،أي كرامته .

انظر " :الوسيط يف املذهب" (" ، )171 /1البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" (" ، )727 /1فتح العزيز بشرح الوجيز" للرافعي
(" ، )192 /1كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص.)00 :
( )3ودليل هذا االستثناء  :ما رواه أمحد يف مسنده برقم ( )3023طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب
شعيب األرنؤوط وآخرون (، )302 /7
األرنؤوط وآخرون ( )19 /10وابن ماجه ( )3212طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
ِ
ِ
ال رس ُ ِ
ان فَأ ََّما الْميتَتَ ِ
ان ودم ِ
ِ
وت َوا ْجلََر ُاد
ان فَ ْ
َع ِن ابْ ِن ُع َمَر رضي اهلل عنه قَ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم  ( :أُحلَّ ْ
احلُ ُ
َْ
ول اللَّه َ
ت لَنَا َمْيتَتَ َ َ َ
ال  :قَ َ َ ُ
وأ ََّما الدَّم ِ
ال ) وقال األرنؤوط يف تعليقه على سنن ابن ماجه  " :حديث حسن " انتهى .
ان فَالْ َكبِ ُد َوالطِّ َح ُ
َ
َ
( )7الولوغ  :هو الشرب بأطراف اللسان .
ال رس ُ ِ
( )3ملا رواه مسلم ( )300طبعة دار اجليل  -بريوت (َ )192 /1ع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ رضي اهلل عنه  ،قَ َ
صلَّى اللَّهُ
ول اهلل َ
ال  :قَ َ َ ُ
َعلَْي ِه وسلَّم  ( :طَهور إِنَ ِاء أَح ِد ُكم إِ َذا ولَ َغ فِ ِيه الْ َك ْلب  ،أَ ْن ي ْغ ِسلَهُ سْبع مَّرات أُوالَ ُه َّن بِالتُّر ِ
اب ) .وقيس على ولوغه بوله وروثه ،
َََ
َ
ُُ
َ ْ َ
ُ
َ
ََ َ
ولو تكرر الولوغ كفاه سبع .
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ويغسل ِمن سائِِر النَّج ِ
الث أَفضل( . )1وإِ َذا َختَلَّلَت اخلمرةُ بِنَ ِ
ِ ِ
فس َها
َ َ
ُ َُ َ
ْ ََْ
اسات َمَّرًة تَأت َعلَيه َ ،والثَّ ُ َ ُ
()3
()2
ِ
ِ
ِ
ِّ
طهْر .
ت
مل
يها
ف
يء
ش
ح
ر
ط
ب
ت
ل
ل
خ
ن
إ
و
.
ت
ِ
َ
َ
َ
ُ ْ ْ َ
طَ ُهَر ْ
َ ُ
وأما اخلنزير فيجب غسله أيضا سبع مرات إحداهن بالرتاب على اجلديد  ،وقياسا على الكلب  ،ولنجاسة اخلنزير  ،قال تعاىل :
{ أ َْو َحلْ َم ِخْن ِزير فَِإنَّهُ ِر ْجس } [األنعام ، ]173 :وقالوا  :إن اخلنزير أسوأ حاال من الكلب  ،ألنه ال جيوز اقتناؤه وال االنتفاع به .
والقول القدمي أنه يغسل مرة واحدة  ،وهو الذي رجحه النووي  .وقد تقدم أن ال دليل على جناسة اخلنزير  .قال اإلمام النووي " :
واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بال تراب وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة اخلنزير وهذا هو
املختار ألن األصل عدم الوجوب حىت يرد الشرع السيما يف هذه املسألة املبنية على التعبد " انتهى من "اجملموع شرح املهذب"
( . )329 /2انظر " :أسىن املطالب يف شرح روض الطالب" ط العلمية (" ، )10 /1اجملموع شرح املهذب" (، )321 /9
"كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص.)01 :
( )1ملا رواه البخاري ( )223طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )91 /1ومسلم ()901
ِ
ِ
ت:
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم  ،فَ َقالَ ْ
طبعة دار اجليل  -بريوت (َ )199 /1ع ْن أ َْمسَاءَ رضي اهلل عنها قَالَ ْ
ت َ :جاءَت ْامَرأَة إِ َىل النِ ِّ
َّيب َ
ِ
احلي ِ
ِ
ِ
ِ
صلِّي فِ ِيه )  .ومل يذكر
صنَ ُع بِِه  ،قَ َ
صهُ بِالْ َماء ُ ،مثَّ تَْن َ
يب ثَ ْوبَ َها م ْن َدِم َْْ َ
ضة َ ،كْي َ
ف تَ ْ
ض ُحهُ ُ ،مثَّ تُ َ
ال َ ( :حتُتُّهُ ُ ،مثَّ تَ ْقُر ُ
إ ْح َدانَا يُص ُ
َفض ُل ) فلما رواه البخاري ( )190طبعة دار ابن كثري ،اليمامة -
عددا ويكفي يف امتثال األمر مرة واحدة  ،وأما قوله ( َوالث ُ
َّالث أ َ

بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )02 /1ومسلم ( )397طبعة دار اجليل  -بريوت (َ )190 /1ع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ رضي اهلل
ِ ِِ
ِ
عنه  ،أ َّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
استَ ْي َق َ
س يَ َدهُ ِيف ا ِإلنَ ِاء َح َّىت يَ ْغ ِسلَ َها ثَالَثًا  ،فَإِنَّهُ الَ
َن النِ َّ
ال  ( :إِذَا ْ
َّيب َ
ظأَ
َح ُد ُك ْم م ْن نَ ْومه  ،فَالَ يَ ْغم ْ
ت يَ ُدهُ ).
يَ ْد ِري أَيْ َن بَاتَ ْ
اخلل طهرت  ،وكذا لو ختللت بنقلها من مشس إىل ظل أو عكسه أو الفتح للهواء  ،قالوا  :ألن
( )2أي إذا انقلبت بنفسها إىل ّ
النجاسة والتحرمي إمنا كانا ألجل اإلسكار وقد زال .

انظر " :اجملموع شرح املهذب" (" ، )303 /2روضة الطالبني وعمدة املفتني" (" ، )02 /7حاشية إعانة الطالبني" (.)110 /1
( )3كأن يُطرح فيها بصل أو مخرية أو غري ذلك  ،قالوا  :ألنه يعود عليها بالتنجيس وملا رواه مسلم ( )3127طبعة دار اجليل -
بريوت (َ )29 /9ع ْن أَنَس رضي اهلل عنه أ َّ
ال  ( :الَ ) .
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ُسئِ َل َع ِن ْ
َّخ ُذ َخ اال  ،فَ َق َ
َن النِ َّ
اخلَ ْم ِر تُت َ
َّيب َ
ورواه أبو داود يف سننه برقم ( )3903طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( )312 /3عن
َ
َ
النيب صلَّى اهلل عليه وسلم َع ْن أيتام َوِرثُوا مخراً  ،قال ْ ( :أه ِرقْها )
أنس بن مالك – بلفظ  : -أن أبا طلحةَ رضي اهلل عنه سأل َّ

قال  " :أفال أجعلُها َخالا ؟ " قال  ( :الَ )  .وقال الشيخ األرنؤوط  " :حديث صحيح " انتهى .

253

كتاب الطهارة من منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاع دراسة وحتقيق

ضة]
حا َ
واالستِ َ
الحيضوالنِّـ َفاس 
ام َ
فَصل[ فيبَـيَانأَح َك ِ
ِ
ض ،والنِّ َف ِ
وخيُر ُج ِمن ال َفرِج ثَالثَةُ ِد َماء َ :د ُم احلَْي ِ
اض ِة .
َ
اسَ ،واالست َح َ
الص َّح ِةِ ،من َغ ِري َسبَ ِ
يض(ُ :)1هو َّ
ب ال ِوَال َدةِ ،ولَونُه
فَاحل
الد ُم اخلَا ِر ُج ِمن فَ ْرِج املرأَةِ َعلى َسبِ ِيل ِّ
ُ
َ
َ
سود ُحمتَ ِدم( )2لَ َّذاع(. )1
أَ ُ

انظر " :حاشية البجريمي على اخلطيب" (" ، )333 /1حواشي الشرواين والعبادي" (.)307 /1
ُفسدت  ،فصريت خالً مل تَ ُزْل عن حترميها  ،وإن قلب اهلل عينها  ،فصارت خالً  ،فهي حالل .
قال ابن قدامة  " :واخلمرة إذا أ ْ

روي هذا عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  .وبه قال الزهري وحنوه قول مالك  ،وقال الشافعي  :إن ألقي فيها شيء يفسدها

كامللح  ،فتخللت فهي على حترميها  ،وإن نقلت من مشس إىل ظل  ،أو من ظل إىل مشس فتخللت  ،ففي إباحتها قوالن  ،وقال
أبو حنيفة تطهر يف احلالني  ،ألن علة حترميها زالت بتحليلها  ،فطهرت كما لو حتللت بنفسها  ،حيققه أن التطهري ال فرق فيه بني
ما حصل بفعل اهلل تعاىل وفعل األدمي  ،كتطهري الثوب والبدن واألرض  ،وحنو هذا قول عطاء وعمرو بن دينار واحلارث العكلي
ت مل تطهر  ،وقيل  :تطهر " انتهى من "املغين" (.)310 /12
 ،وذكره أبو اخلطاب وجهاً يف مذهب أمحد  ،فقال  :وإن ُخلِّلَ ْ
جيوز ختليل اخلمر  ،أن القوم
وقال يف "مرقاة املفاتيح" ( " : )113 /7وأما اجلواب عن قوله عليه الصالة والسالم  ( :ال ) عد من ِّ
ِ
فت باخلمر  ،وكل مألوف َتيل إليه النفس  ،فخشي النيب صلَّى اهلل عليه وسلم من دواخل الشيطان  ،فنهاهم
كانت نفوسهم أل ْ
عن اقرتاهنا هني تنزيه  ،كيال يتخذوا التخليل وسيلةً إليها  ،وأما بعد طول عهد التحرمي فال ُخيشى هذهِ الدو ِ
اخ ُل  ،ويؤيده خرب ( :
َ
ِ
اخلل ) " انتهى
اإلدام ُّ
ن ْع َم ُ
( )1واحليض يف اللغة  :مصدر مبعىن السيالن انظر " :التعريفات" (ص .)97 :قال النووي (املتوىف909 :ه ) رمحه اهلل  " :احليض
أصله السيالن وله ستة امساء احليض والطمث والعراك والضحك واإلكبار واإلعصار وهو دم ترخيه رحم املرأة بعد بلوغها يف
أوقات معتادة " انتهى من "حترير ألفاظ التنبيه" (ص )77 :طبعة دار القلم  -دمشق.
( )2احملتدم  :الشديد احلمرة  ،وقيل احملتدم  :احلار  ،من احتدم النهار إذا اشتد حره  .قال جنم الدين النسفي (املتوىف330 :ه )
 " :والدم احملتدم هو احملرتق وقد احتدم اليوم أي أشتد حره " انتهى من "طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية" (ص )12 :طبعة
 :املطبعة العامرة ،مكتبة املثىن ببغداد  .وقيل  " :الدم احملتدم  :الدم االسود " انتهى من "معجم لغة الفقهاء" (ص. )210 :
السواد من شدة محرته " انتهى من "املغين" البن باطيش (ص . )93
وقيل  " :هو الذي يضرب إىل ّ
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()2
الدم اخلا ِرج ع ِ
َّ
ب ال ِوَال َدةِ(. )3
ق
و
ه
:
َ
اس ُ ُ
ُ َ َ
والنِّ َف ُ
ِ
يض والنِّ َف ِ
الد ُم اخلَا ِر ُج ِيف َغ ِري أَيَّ ِام احلَ ِ
اضةُ(ُ :)7هو َّ
اس(. )3
َواالست َح َ

( )1واللذاع  :املوجع  .قال ابن فارس (املتوىف393 :ه )  " :الالم والذال والعني يدل على أصل واحد ،وهو اإلحراق واحلرارة .من
ذلك اللذع :لذع النار ،وهو إحراقها الشيء " انتهى من "مقاييس اللغة" ( )277 /3طبعة دار الفكر احملقق :عبد السالم حممد
هارون .
( )2ومسي نفاسا  :ألنه خيرج عقب نفس  .قال الشريف اجلرجاين (املتوىف219 :ه )  " :النفاس :هو دم يعقب الولد " انتهى من
"التعريفات" (ص )273 :طبعة دار الكتب العلمية بريوت –لبنان .
( )3فالدم اخلارج مع املولود أو قبله ال يسمى نفاسا  ،بل إن اتصل حبيض قبله فهو حيض  ،وإال فدم فساد  .وسواء أكان املولود
حيا أو ميتا  ،كامال أو ناقصا  ،وكذا لو كان علقة أو مضغة  .قال اإلمام احلصين الشافعي  " :وأما دم النفاس فهو اخلارج عقيب
والدة ما تنقضي به العدة سواء وضعته حيا أو ميتا كامال كان أو ناقصا وكذا لو وضعت علقة أو مضغة جزم به يف الروضة وسواء
كان أمحر أو أصفر مبتدأة كانت يف الوالدة أوال ويؤخذ من كالم الشيخ أن الدم اخلارج مع الولد أو قبله ال يكون نفاسا وهو
كذلك على الراجح " انتهى من " كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص )03 :وانظر " :اجملموع شرح املهذب" (/2
" ، )322البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" (.)707 /1
( )7االستحاضة يف اللغة  :استمرار السيالن  .قال اإلمام التهانوي احلنفي (املتوىف :بعد 1132ه ) " االستحاضة  :لغة  :مصدر
الدم ،وشريعة دم أو خروج دم من موضع خمصوص غري حيض ونفاس ،ومنها
استحيضت املرأة على لفظ اجملهول ،أي استمر هبا ّ
دم اآليسة واملريضة والصغرية ،كذا يف جامع الرموز " انتهى من "كشاف اصطالحات الفنون والعلوم" (.)177 /1

( )3لكن ال على سبيل الصحة بل ملرض وعلة ،وكان خروجه بكثرة ،ويكون من عرق يسيل دمه يف أدىن الرحم يسمي العاذل ،
ودم االستحاضة يف الغالب هو أمحر رقيق مشرق  ،والقليل منه يسمى دم فساد  .قال النووي رمحه اهلل  " :واالستحاضة سيالنه
أي الدم يف غري أوقاته ويسيل من عرق يف أدىن الرحم يسمى العاذل بكسر الذال " انتهى من "حترير ألفاظ التنبيه" (ص)77 :

طبعة دار القلم – دمشق .
انظر " :احلاوي الكبري" (" ، )329 /1اجملموع شرح املهذب" (.)372 /2
وروى البخاري ( )229طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( ، )91 /1ومسلم ( )909طبعة
ِ
ِ
صلَّى
ت َ ،جاءَ ْ
دار اجليل  -بريوت (َ )120 /1ع ْن َعائ َشةَ رضي اهلل عنه قَالَ ْ
ت أَِيب ُحبَ ْيش رضي اهلل عنها  ،إِ َىل النِ ِّ
ت فَاط َمةُ بِْن ُ
َّيب َ
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وأَقَ ُّل احلَ ِ
شر يَوماً ،و َغالِبُهِ :ست أَو َسبع(. )1
يض :يَوم َولَيلَة ،وأَكثَ ُرهَُ :مخسةَ َع َ
وأَقَ ُّل النِّ َف ِ
اسَ :حلظَة ،وأَكثَ ُرهِ :ستُّو َن يَوماً ،و َغالِبُه :أَربَعُو َن يَوماً(. )2
َِّ ِ ِ ِ
اللَّه علَي ِه وسلَّم فَ َقالَت  :يا رس َ ِ
س
الصالََة ؟ فَ َق َ
ع َّ
اض فَالَ أَطْ ُهُر  .أَفَأ ََد ُ
ُستَ َح ُ
ول اهلل  ،إِ ِّين ْامَرأَة أ ْ
ْ َ َُ
ُ َْ ََ َ
ال  ( :الَ  .إمنَا َذلك ع ْرق َولَْي َ
ِِ
احليض ِة فَِإ َذا أَقْ ب لَ ِ
ِ
صلِّي ).
ت ْ
ضةُ فَ َد ِعي َّ
الصالََة َ ،وإِ َذا أ َْدبََر ْ
احلَْي َ
بِ َْْ َ
َّم َو َ
ت فَا ْغسلي َعْنك الد َ
َ
( )1هذه التقادير يف احليض والنفاس والطهر مبناها االستقراء  ،أى تتبع احلوادث والوجود  ،وقد وجدت وقائع أثبتتها  ،قال
الشيخ احلصين تقي الدين الشافعي رمحه اهلل (املتوىف229 :ه )  " :أقل احليض يوم وليلة لالستقراء وهو التتبع روي ذلك عن على
بن أيب طالب رضي اهلل عنه ونص الشافعي رضي اهلل عنه على ذلك يف عامة كتبه ونص يف موضع آخر أن أقله يوم ومراد الشافعي
بليلته وغالبه ست أو سبع لقوله صلى اهلل عليه وسلم حلمنة بنت جحش ( حتيضني ستة أيام أو سبعة يف علم اهلل تعاىل مث
اغتسلي وإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين أو ثالثا وعشرين ليلة وأيامهن وصومي فإن ذلك جيزيك
وكذلك فافعلي يف كل شهر كما يطهرن مليقات حيضهن وطهرهن ) وأكثره مخسة عشر يوما بلياليهن لالستقراء وروي عن علي
رضي اهلل عنه أيضا قال الشافعي رأيت نساء أثبت يل عنهن أهنن مل يزلن حيضن مخس عشر يوما وعن شريك وعطاء حنوه واملعتمد
يف ذلك االستقراء وال يصح االستدالل حبديث ( َتكث إحداهن شطر دهرها ال تصلي ) ألنه حديث باطل ال يعرف قاله النووي
يف شرح املهذب  " .انتهى من "كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص.)03 :
وحديث محنة رضي اهلل عنها رواه الرتمذي ( )122طبعة دار إحياء الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون (/1
 )221وقال  " :هذا حديث حسن صحيح  .وسألت حممدا – أي البخاري  -عن هذا احلديث  ،فقال  :هو حديث حسن .
وهكذا قال أمحد بن حنبل  :هو حديث حسن صحيح " انتهى.
( )2وقد روى أبو داود ( )311طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( )229 /1والرتمذي
َ
َ
( )139طبعة دار إحياء الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( )239 /1عن أ ُِّم سلمة رضي اهلل عنها  ( :كانت
النُّ َفساء على ع ِ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تَقع ُد َ ِ ِ
هد ِ
بعني ليلةً ) ،وقال األرنؤوط  " :حديث
َ
بعني يوماً ،أو أر َ
بعد نفاسها أر َ
ُ
ُ
حسن لغريه " انتهى  ،وقال األلباين  " :حسن صحيح " انتهى .

وهذا حممول على الغالب  ،وهو ال ينفي الزيادة  .أما أقل النفاس فال حد له باإلمجاع  ،ولذلك عرب عنه بلحظة  ،ويقال أبضا جمّة
 ،وابتداؤه من انفصال الولد  .وانظر " :التنبيه" (ص" ،)22اجملموع" (" ، )323-322/2الغاية القصوى" (" ،)291/1روض
الطالب" ( " ، )117/1خمتصر املزين" (ص" ، )107اإلرشاد" (.)370/1
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ني احلَ َ ِ
شر يَوماًَ ،وال َح َّد ِألَ ْكثَ ِرهِ(. )1
وأَقَ ُّل الطُّ ْه ِر بَ َ
يضتَني َ :مخ َسةَ َع َ
ِ ِِ
وأَقَ ُّل زمن َِحت ِ ِ
ني(. )3()2
يض فيه املَرأَةُ  :ت ْس ُع سن َ
ُ
ََ
ِ ِ
ِِ
ِ
شهر(. )1
شهر ،وأَكثَ ُره :أَربَ ُع سن َ
ني ،و َغالبُه :ت َ
سعةُ أَ ُ
وأَقَ ُّل احلَ ْم ِل :ستَّةُ أَ ُ

( )1وهذا مبين على أن أكثر احليض مخسة عشر يوما  ،واحليض ال يأت يف الشهر إال مرة وعليه فأقل طهر فاصل بني حيضتني
مخسة عشر يوما باتفاق األصحاب ألنه أقل ما ثبت وجوده وال حد ألكثره باإلمجاع  ،وقد تبقى املرأة مجيع عمرها ال حتيض
وحكى القاضي أبو الطيب أن امرأة كانت يف زمنه حتيض يف كل سنة يوما وليلة وهي صحيحة حتبل وتلد وكان نفاسها أربعني يوما
وأما غالب الطهر فهو ثالثة وعشرون يوما أو أربعة وعشرون بناء على أن غالب احليض ستة أو سبعة وباقيه طهر هذا ما يتعلق
بإيضاح أصل املذهب .
وانظر" :اجملموع شرح املهذب" (" ، )309 /2األم" للشافعي (" ، )23 /1احلاوي الكبري" (.)733 /1
( )2فإذا إذا رأت الدم لدون أقل سن احليض املذكور فليس حبيض بل هو حدث ينقض الوضوء وال يوجب الغسل وال مينع الصوم
وال يتعلق به شئ من أحكام احليض ويسمى دم فساد.
قال اإلمام املاوردي  " :فقد مضى يف كتاب احليض أن أقل الزمان الذي حتيض فيه النساء تسع سنني اعتبارا بالوجود  ،وأنه مل
جير بذلك عادة مستمرة فإن وجدت عادة يف احليض ألقل من تسع سنني من السالمة من العوارض  ،إما يف ثالث نساء حضن
ألقل من تسع  ،وإما يف امرأة واحدة حاضت ثالث مرات ألقل من تسع سنني انتقلنا عن التسع يف أقله إىل ما وجدناه غري أننا مل
جند ذلك فوقفنا يف األقل على ما استقر وجوده وهو تسع سنني  ،فلو أن معتدة رأت الدم ألقل من تسع سنني كان دم فساد ومل
يكن حيضا فتعتد بالشهور ألهنا ممن مل حتض ولو رأته لتسع سنني ،وكان أقل من يوم وليلة اعتدت بالشهور  ،ألهنا مل حتض "
انتهى من "احلاوي الكبري" (. )199-193 /11
وانظر " :اجملموع شرح املهذب" (" ، )307 /2األم" للشافعي (" ، ، )23 /1املهذب" يف فقة اإلمام الشافعي للشريازي (/1
.)00
( )3قال اإلمام الشافعي  " :أعجل من مسعت من النساء حيضن نساء هتامة  ،حيضن لتسع سنني " انتهى من "األم" للشافعي
( )229 /3وقال أيضا  " :وقد رأيت جدة هلا إحدى وعشرين سنة " انتهى من "احلاوي الكبري" (.)329 /1
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يض والنِّ َف ِ
وحيُرُم بِاحلَ ِ
اس َمثانِيَةُ أَشيَاءَ :
َ
وم(. )2
الصالةُ ،و َّ
َّ -2-1
الص ُ
 -3وقِراءةُ ال ُق ِ
رآن(. )3
ََ
ِ
ِ ِ
صْي نَا ِْ
صالُهُ ثََالثُو َن َش ْهًرا }
( )1دليل أقله  :قوله تعاىل َ { :وَو َّ
اإلنْ َسا َن بَِوال َديْه إِ ْح َسانًا َمحَلَْتهُ أ ُُّمهُ ُك ْرًها َوَو َ
ض َعْتهُ ُك ْرًها َومحَْلُهُ َوف َ
ِ
ِِ ِ
صالُهُ ِيف َع َام ْ ِ
صْي نَا ِْ
ني
[األحقاف ]13 :وهي عامان وستة أشهر  ،وقال تعاىل َ { :وَو َّ
اإلنْ َسا َن ب َوال َديْه َمحَلَْتهُ أ ُُّمهُ َوْهنًا َعلَى َوْهن َوف َ
} [لقمان ]17 :فلما كان الفصال حولني كاملني  ،دل على أن الستة األشهر الباقية هي أقل مدة احلمل.
ودليل أكثره  :االستقراء  ،وقد روي عن السلف وجود محل بأربع سنني منهم جماهد ومالك  .وذكر القتييب  :أن عبد امللك بن
مروان وضعته أمه لستة أشهر  .وملا روى الوليد بن مسلم قال  :قلت ملالك بن أنس  :حدثت مجيلة بنت سعد عن عائشة رضى
اهلل عنها  :ال تزيد املرأة على السنتني يف احلمل  .قال مالك  :سبحان اهلل من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة حممد بن عجالن
حتمل أربع سنني قبل أن تلد  .وأما الغالب فمعروف مشاهد .
انظر " :احلاوي الكبري" (" ، )232 /2البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" (" ، )11 /11اجملموع شرح املهذب" (.)123 /12
( )2دليل أن احلائض ال تصل وال تصوم  ،ما رواه البخاري ( )292طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى
ي رضي اهلل عنه أ َّ
ديب البغا ( )119 /1ومسلم ( )133طبعة دار اجليل  -بريوت ( )91/1عن أيب سعيد اخلُ ْد ِر ِّ
َن النِ َّ
َّيب َ
صلَّى اهللُ
تصل ومل تصم ؟  .قلن  " :بلى " ،قال  :فذلك من نقصان دينِها ) .وإذا طهرت فإمنا
َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ال  ( :أليس إذا حاضت مل ِّ
تقضي الصوم دون الصالة  ،ملا رواه البخاري ( )313طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا (/1

 )122ومسلم ( )929طبعة دار اجليل  -بريوت ( )122/1عن معاذة قالت  :سألت عائشة فقلت  :ما بال احلائض تقضي
الصوم  ،وال تقضي الصالة  .فقالت  :أحرورية أنت ؟ قلت  :لست حبرورية  ،ولكين أسأل  .قالت  :كان يصيبنا ذلك  ،فنؤمر
بقضاء الصوم  ،وال نؤمر بقضاء الصالة .
انظر " :احلاوي الكبري" (" ، )733 /2حاشية اجلمل على شرح املنهج" (" ، )270 /1اجملموع شرح املهذب" (.)337 /2
شعيب األرنؤوط وآخرون (/1
( )3فقد روى ابن ماجه يف سننه برقم ( )393و( )399طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :

 )399والرتمذي ( )131دار إحياء الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( )239 /1عن ابن عمر رضي اهلل
ِ
ض شيئاً ِم َن الْ ُق ْرآن ).
ب واحلَائ ُ
عنهما قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( :ال يَ ْقَرأ اجلُنُ ُ
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ِ ()1
ومحلُهُ(. )1()2
ص َح
ف َ ،
وم ُّ
س املُ ْ
َ -7

قال ابن حجر  " :ويف إسناده إمساعيل بن عياش  ،وروايته عن احلجازيني ضعيفة  ،وهذا منها " انتهى من "التلخيص احلبري" (/1
 .)399وضعفه الشيخ األلباين كما يف "ضعيف اجلامع الصغري وزيادته" (ص ، )912 :وقال األرنؤوط  " :إسناده ضعيف "
انتهى .
( )1لقوله تعاىل  { :إِنَّهُ لَ ُق ْرآن َك ِرمي (ِ )00يف كِتَاب َمكْنُون (َ )02ال ميََ ُّسهُ إَِّال الْ ُمطَ َّهُرو َن } [الواقعة.]09 - 00 :
يثي األَنْ َدلُ ِس ِّي طبعة دار الغرب اإلسالمي
يثي ( )337رواية َحيىي بن َحيىي اللَّ ِّ
وملا رواه اإلمام مالك يف املوطأ رواية َحيىي بن َحيىي اللَّ ِّ

– بريوت  ،حتقيق  :الدكتور بشار معروف ( )203 /1والدارقطين يف سننه ( )739طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق

 :شعيب األرنؤوط وآخرون ( )219 /1والطرباين يف "املعجم الصغري" ( )1192طبعة املكتب اإلسالمي ( )200 /2و"املعجم
الكبري" ( )13210طبعة مكتبة العلوم واحلكم – املوصل  ،حتقيق  :محدي بن عبد اجمليد السلفي (َ )313 /12ع ْن َعْب ِد اهللِ بْ ِن
ِ
اب الَّ ِذي َكتبه رس ُ ِ
َن ِيف الْكِتَ ِ
أَِيب بَ ْك ِر بْ ِن ُجمَ َّم ِد بْ ِن َع ْمُرو بْ ِن َح ْزم ،أ َّ
لم لِ َع ْم ِرو بْ ِن َح ْزم رضي اهلل عنه ( :
ول اهلل َ
ََ ُ َ ُ
صلى اهلل َعلَيه َو َس َ
أَ ْن الَ ميس الْ ُقرآ َن إِالَّ طَ ِ
اهر ) .قال الشيخ األلباين بعد أن أورد طرق احلديث  " :ومجلة القول  :أن احلديث طرقه كلها ال ختلو
ََ َّ ْ
من ضعف  ،ولكنه ضعف يسري إذ ليس ىف شىء منها من اهتم بكذب  ،وإمنا العلة اإلرسال أو سوء احلفظ  ،ومن املقرر ىف "
علم املصطلح " أن الطرق يقوى بعضها بعضا إذا مل يكن فيها متهم كما قرره النووى ىف تقريبه مث السيوطى ىف شرحه  ،وعليه
فالنفس تطمئن لصحة هذا احلديث ال سيما وقد احتج به إمام السنة أمحد بن حنبل كما سبق  ،وصححه أيضا صاحبه اإلمام
إسحاق بن راهويه  ،فقد قال إسحاق املروزى ىف "مسائل اإلمام أمحد" (ص  " : )3قلت  -يعىن ألمحد  :-هل يقرأ الرجل على
غري وضوء ؟ قال  :نعم  ،ولكن ال يقرأ ىف املصحف ما مل يتوضأ  .قال إسحاق  :كما قال  ،ملا صح قول النىب عليه السالم :ال
ميس القرآن إال طاهر  ،وكذلك فعل أصحاب النىب عليه السالم والتابعون .
قلت  :ومما صح ىف ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب بن سعد بن أىب وقاص أنه قال  :كنت أمسك املصحف على سعد بن
أىب وقاص  ،فاحتككت فقال سعد  :لعلك مسست ذكرك ؟ قال  :فقلت  :نعم  ،فقال " قم فتوضأ  ،فقمت فتوضأت  ،مث
رجعت  .رواه مالك ( )72/1رقم ( )39وعنه البيهقى .وسنده صحيح " .انتهى من "إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار
السبيل" (.)191-190 /1
( )2قوله ( ومحله )  :سقطت من (ب).
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ول امل ِ
سج ِد(. )2
-3
ود ُخ ُ
ُ
َ
اف(. )3
َ -9والطََّو ُ

( )1قَ َ ِ
ِ
ف
ص َح َ
ال َمالك يف املوطأ رواية َحيىي بن َحيىي اللَّ ِّ
َحد الْ ُم ْ
يثي ( )333طبعة دار الغرب اإلسالمي (َ " : )203 /1والَ َْحيم ُل أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك َحلُ ِم َل ِيف َخبِيئَتِ ِه َ ،وَملْ يُكَْرْه ذَل َ
بِعِالَقَتِ ِه َ ،والَ َعلَى ِو َس َادة  ،إِالَّ َوُه َو طَاهر َ ،ولَ ْو َج َاز ذَل َ
ك  ،ألَ ْن يَ ُكو َن ِيف يَ َد ِي الَّذي َْحيملُهُ
شيء يدنِّس بِِه الْمصحف  ،ولَ ِكن إَِّمنَا ُك ِره َذلِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
يما لَهُ " انتهى .
َ َ
َ ْ َُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ
ك ل َم ْن َْحيملُهُ َوُه َو َغْي ُر طَاهر  ،إ ْكَر ًاما للْ ُق ْرآن َوتَ ْعظ ً
( )2ملا رواه أبو داود ( )311طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( )229 /1عن عائشةَ
َ
َ
فإين ال أ ُِح ُّل ِ
رضي اهلل عنها قالت قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :و َّجهوا هذه البيوت عن ِ
املسج َد حلائِض وال
املسج ِدِّ ،
ُ َ
َ
ُجنُب ) .وهو حممول على احلائض إن خافت تلويثه فأما العبور فيه فإهنا إن استوثقت من نفسها بالشد والتلجم جاز ألنه حدث
مينع اللبث يف املسجد فال مينع العبور كاجلنابة ويدل عليه ما رواه مسلم ( )913طبعة دار اجليل (َ )39/1ع ْن َعائِ َشةَ رضي اهلل
ِِ
ول اهللِ صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم  ( :نَا ِولِ ِيين ْ ِ
ال :
ت  " :إِ ِّين َحائِض "  ،فَ َق َ
ال ِيل َر ُس ُ
ت  :قَ َ
اخلُ ْمَرةَ م َن الْ َم ْسجد )  ،قَالَ ْ
عنها قَالَ ْ
ت فَ ُقلْ ُ
َ
ُ َْ ََ َ
ضتَ ِ
ت ِيف يَ ِد ِك ).
( إِ َّن َحْي َ
ك لَْي َس ْ
اخلُ ْمَرَة  :بضم اخلاء وسكون امليم  ،هي السجادة أو احلصري الذي يضعه املصلي ليصلي عليه أو يسجد ].
[ ْ
نضاخة وخيشى من مروره التلويث  ،ليس
قال الرافعي وغريه  :وليس هذا من خاصية احليض  ،بل من به سلس البول أو به جراحة ّ

له العبور  .ولو كان نعل الداخل متنجسا ويتنجس منه املسجد لرطوبة النجاسة فليدلكه مث ليدخل وهذا الدلك واجب حيرم تركه
.
انظر " :كفاية األخيار يف حل غاية االختصار" (ص" ، )02 :حاشية البجريمي على اخلطيب" (" ، )391 /1املهذب" يف
فقة اإلمام الشافعي للشريازي (.)00 /1
ِ ِ
ِ ِ
احلَ َّج َ ،ح َّىت ِجْئ نَا
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم الَ نَ ْذ ُكُر إِالَّ ْ
( )3ملا ثبت َع ْن َعائ َشةَ َرض َي اللَّهُ َعْن َها  ،قَالَ ْ
ت َ :خَر ْجنَا َم َع َر ُسول اهلل َ
ِ ِ
ف فَطَ ِمثْت  ،فَ َدخل علَي رس ُ ِ
ِ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َوأَنَا أَبْ ِكي  ،فَ َق َ
َس ِر َ
ت َ :واللَّه  ،لََود ْد ُ
ال َ :ما يُْبكيك ؟ فَ ُق ْل ُ
ُ
ت أ َِّين َملْ
ول اهلل َ
َ َ َ َّ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
آد َم  ،افْ َعلِي َما يَ ْف َع ُل
ت  :نَ َع ْم  ،قَ َ
ال َ :ه َذا َش ْيء َكتَبَهُ اللَّهُ َعلَى بَنَات َ
ت الْ َع َام  ،قَا َل َ :ما لَك ؟ لَ َعلَّك نَف ْست ؟ قُ ْل ُ
أَ ُك ْن َخَر ْج ُ
اج َغي ر أَ ْن الَ تَطُ ِويف بِالْب ي ِ
ت َح َّىت تَطْ ُه ِري ) رواه البخاري ( )299طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى
ْ
َْ
احلَ ُّ ْ َ
ديب البغا ( )110 /1ومسلم ( )2290طبعة دار اجليل (.)30/7
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الو ْطءُ(. )1
َ -0و َ
ِ ِ
الركبَ ِة(. )2
ني ُّ
السَّرةِ و ُّ
َ -2واالستمتَاعُ مبَا بَ َ
وحيرُم َعلى اجلُنُ ِ
ب َمخسةُ أَشيَاءَ :
َُ
الصالةُ(، )1
-1
َّ

ِ
يض قُل ُهو أَذًى فَ ْ ِ
ِّساءَ ِيف الْ َم ِح ِ
وه َّن َح َّىت يَطْ ُه ْر َن فَِإ َذا تَطَ َّه ْر َن
( )1لقوله تعاىل َ { :ويَ ْسأَلُونَ َ
يض َوَال تَ ْقَربُ ُ
ك َع ِن الْ َمح ِ ْ َ
اعتَزلُوا الن َ
ال رس ُ ِ
صلَّى
ني َوُِحي ُّ
ث أ ََمَرُك ُم اللَّهُ إِ َّن اللَّهَ ُِحي ُّ
وه َّن ِم ْن َحْي ُ
ب الت ََّّوابِ َ
فَأْتُ ُ
ول اهلل َ
ين } [البقرة ، ]222 :وملا نزلت هذه اآلية قَ َ َ ُ
ب الْ ُمتَطَ ِّه ِر َ
ِ
ِ
اح ) رواه مسلم ( )920طبعة دار اجليل (.)199 /1
اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ْ ( :
اصنَ ُعوا ُكلَّ َش ْيء إالَّ النِّ َك َ
( )2ملا رواه البخاري ( )299طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )113 /1ومسلم ()909
طبعة دار اجليل ( )199 /1عن عائِ َشةَ رضي اهلل عنها قَالَت َ ( :كا َن إِح َدانَا إِ َذا َكانَت حائِضا أَمرها رس ُ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
ْ
َْ َ
ْ
ول اهلل َ
ْ َ ً ََ َ َ ُ
ِ
ِ
ك إِربه َكما َكا َن رس ُ ِ
ِ
وسلَّم أَ ْن تَأْتَ ِزر ِيف فَوِر حي ِ
ك إِْربَهُ ).
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ميَْل ُ
َ ْ َْ َ
ضتها ُ ،مثَّ يُبَاشُرَها قَالَ ْ
ول اهلل َ
َُ
ت َ :وأَيُّ ُك ْم ميَْل ُ ْ َُ َ
ََ َ
وروى أبو داود ( )212طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي ( )132 /1عن َحَرام بن
َ
َ
رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم  " :ما َِحي ُّل يل ِم َن امرأت وهي حائِض ؟ " قال ( :
عمه رضي اهلل عنهما  :أنه سأل َ
َحكيم عن ِّ
فوق اإلزا ِر )  ،وقال الشيخ األرنؤوط  " :حديث صحيح ،وهذا إسناد حسن " انتهى.
ك ما َ
لَ َ
فوق اإلزا ِر ) أي فوق ما يسرته اإلزار ،واإلزار الثوب الذي يسرت وسط اجلسم ،وهو ما بني
ك ما َ
قوله صلَّى اهلل عليه وسلم  ( :لَ َ
السرة والركبة غالباً.

وظاهر هذه النصوص  -مع حديث األنس رضي اهلل عنه املتقدم  -التعارض يف حل االستمتاع فيما حتت السرة إىل الركبة ،ومجع
بينها حبمل املانعة على من ال يضبط نفسه عن الفرج ،وهو الصحيح ،وقيل :حتمل على االستحباب ،وقد ذهب إىل جوازه كثري
من السلف منهم الثوري واألوزاعي وأمحد وإسحاق وحممد بن احلسن واختاره الطحاوي وأصبغ وابن املنذر والنووي وقال  :هو
األقوى من حيث الدليل .أما التمتع بالسرة والركبة نفسيهما فقال النووي  :مل أر فيه ألصحابنا نقال  ،واملختار اجلزم باجلواز .
انظر " :احلاوي الكبري" (" ، )327 /1الوسيط يف املذهب" (" ، )713 /1اجملموع شرح املهذب" (.)399-391 /2
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 -2وقِراءةُ ال ُقر ِ
آن(، )2
ََ ْ
ِ ()3
ومحلُه(، )1
صح
ف َ
وم ُّ
س املُ َ
َ -3

َّ ِ
الص َالةَ َوأَنْتُ ْم ُس َك َارى َح َّىت تَ ْعلَ ُموا َما تَ ُقولُو َن َوَال ُجنُبًا إَِّال َعابِ ِري َسبِيل َح َّىت
ين َآمنُوا َال تَ ْقَربُوا َّ
( )1لقوله تعاىل  { :يَاأَيُّ َها الذ َ
تَ ْغتَ ِسلُوا } [النساء ، ]73 :فاملراد بالصالة هنا مواضعها َ ،ألن العبور ال يكون يف الصالة  ،وهو هني للجنب عن الصالة من
باب أوىل  .وملا رواه البخاري ( )133طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )93 /1ومسلم
( )730طبعة دار اجليل (َ )139 /1ع ْن َمهَّ ِام بْ ِن ُمنَبِّه أ َِخي وْه ِ
ال َ :ه َذا َما َحدَّثَنَا أَبُو ُهَريْ َرةَ رضي اهلل عنه َ ،ع ْن
ب بْ ِن ُمنَبِّه  ،قَ َ
َ
ِ
ال رس ُ ِ
ول اهللِ صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم فَ َذ َكر أَح ِاد َ ِ
ُحمَ َّمد رس ِ
َح ِد ُك ْم إِذَا
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم  ( :الَ تُ ْقبَ ُل َ
ول اهلل َ
َ
صالَةُ أ َ
يث مْن َها َ ،وقَ َ َ ُ
ُ َْ ََ َ َ َ
َُ
ضأَ ) .وقال رجل من حضر موت ما احلدث يا أبا هريرة ؟ قال فساء أو ضراط .
ث َح َّىت يَتَ َو َّ
َح َد َ
أْ

ال  :إِ ِّين َِمسعت رس َ ِ
وروى مسلم ( )733طبعة دار اجليل ( )139 /1عن عبد اهلل بن ُع َمَر رضي اهلل عنهما ؟ قَ َ
صلَّى اللَّهُ
ول اهلل َ
ْ ُ َُ
ِ
ص َدقَة ِم ْن ُغلُول ).
َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
صالَة بغَ ِْري طُ ُهور َوالَ َ
ول  ( :الَ تُ ْقبَ ُل َ
( )2ملا رواه أمحد ( )939طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )99 /2والنسائي ()293
شعيب األرنؤوط وآخرون
و( )299طبعة دار املعرفة ببريوت ( )130 /1وابن ماجه ( )397طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق َ :
( )303 /1وأيب داود ( )229طبعة دار الرسالة العاملية  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي (َ )197 /1ع ْن َعلِ ِّي
َ
َ
ِ
ال َ ( :كا َن رس ُ ِ
اخل َالء ،فَي ْق ِ
اخلُْب َز
ج فَيَأْ ُك ُل َم َعنَا ْ
ضي ْ
بْ ِن أَِيب طَالِب رضي اهلل عنه قَ َ
ول اللَّه َ
احلَ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَأِْت َْ َ َ
َُ
اجةَُ ،مثَّ َخيُْر ُ
الَ :وال َحيجزه  -عن الْ ُقر ِ
اجلَنَابَةُ )  ،وقال الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على
آن َش ْيء إَِّال ْ
َواللَّ ْح َم َويَ ْقَرأُ الْ ُق ْرآ َنَ ،وَال َْحي ُجبُهُ َ -وُرَّمبَا قَ َ
ْ ُ ُُ َ ْ ْ
املسند ( " : )771 /1إسناده صحيح " انتهى .
( )3لقوله تعاىل  { :إِنَّهُ لَ ُق ْرآن َك ِرمي (ِ )00يف كِتَاب َمكْنُون (َ )02ال ميََ ُّسهُ إَِّال الْ ُمطَ َّهُرو َن } [الواقعة.]09 - 00 :
يثي األَنْ َدلُ ِس ِّي طبعة دار الغرب اإلسالمي – بريوت  ،حتقيق :
وملا رواه اإلمام مالك يف املوطأ برقم ( )337رواية َحيىي بن َحيىي اللَّ ِّ

الدكتور بشار معروف ( )203 /1والدارقطين يف سننه ( )739طبعة مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط
وآخرون ( )219 /1والطرباين يف "املعجم الصغري" ( )1192طبعة املكتب اإلسالمي ( )200 /2و"املعجم الكبري" ()13210
طبعة مكتبة العلوم واحلكم – املوصل  ،حتقيق  :محدي بن عبد اجمليد السلفي (َ )313 /12ع ْن َعْب ِد اهللِ بْ ِن أَِيب بَ ْك ِر بْ ِن ُجمَ َّم ِد بْ ِن
ول اهللِ صلى اهلل علَ ِيه وس ِ
َن ِيف الْ ِكتَ ِ
س الْ ُق ْرآ َن إِالَّ
َع ْمُرو بْ ِن َح ْزم  ،أ َّ
اب الَّ ِذي َكتَبَهُ َر ُس ُ
لم ل َع ْم ِرو بْ ِن َح ْزم رضي اهلل عنه  ( :أَ ْن الَ ميََ َّ
َ
َ ََ َ
طَ ِ
اهر ) .قال الشيخ األلباين بعد أن أورد طرق احلديث  " :وسنده صحيح " .انتهى من "إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار
السبيل" (.)191-190 /1
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اف(، )2
 -7والطََّو ُ
 -3واللُّبث ِيف امل ِ
سج ِد(. )3
ُْ
َ
( )1قَ َ ِ
يثي األَنْ َدلُ ِس ِّي طبعة دار الغرب اإلسالمي –
يثي ( )333رواية َحيىي بن َحيىي اللَّ ِّ
ال َمالك يف املوطأ رواية َحيىي بن َحيىي اللَّ ِّ
بريوت  ،حتقيق  :الدكتور بشار معروف ( " : )203 /1والَ َحي ِمل أَحد الْمصحف بِعِالَقَتِ ِه ،والَ علَى ِوسادة ،إِالَّ وهو طَ ِ
اهرَ ،ولَ ْو
َ َ ََ
َ ْ ُ َ ُ َْ َ
ََُ
ِ
ِ
ِ
ك ،ألَ ْن ي ُكو َن ِيف ي َد ِي الَّ ِذي َحي ِملُه َشيء ي َدن ِ
ك لِ َم ْن
فَ ،ولَ ِك ْن إَِّمنَا ُك ِرَه ذَل َ
ك َحلُ ِم َل ِيف َخبِيئَتِ ِهَ ،وَملْ يُكَْرْه ذَل َ
َج َاز ذَل َ
ص َح َ
ِّس بِه الْ ُم ْ
َ
َ
ْ ُ ْ ُ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
يما لَهُ " انتهى .
َْحيملُهُ َوُه َو غَْي ُر طَاهر ،إ ْكَر ًاما ل ْل ُق ْرآن َوتَ ْعظ ً
( )2حول الكعبة فرضاً  ،أو نفالً ألن الطواف مبنزلة الصالة  ،فيشرتط له الطهارة كالصالة  ،وذلك ملا رواه الرتمذي ( )990طبعة
دار إحياء الرتاث  ،حتقيق وتعليق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ( )227/3والنسائي يف سننه الصغرى ( )2922طبعة دار املعرفة
ببريوت ( )277/3والنسائي يف الكربى ( )3931طبعة دار الرسالة ( )132/7والبزار يف مسنده ( )7233طبعة مكتبة العلوم
اف حو َل الب ي ِ
واحلكم (َ )120/11ع ْن ابْ ِن َعبَّاس رضي اهلل عنه  ،أ َّ
الص َالةِ  ،إَِّال
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ت ِمثْ ُل َّ
َن النِ َّ
ال  ( :الطََّو ُ َ ْ َ ْ
َّيب َ
أَنَّ ُك ْم تَتَ َكلَّ ُمو َن فِ ِيه  ،فَ َم ْن تَ َكلَّ َم فِ ِيه فَ َال يَتَ َكلَّ َم َّن إَِّال ِخبَْري ) قال الشيخ األلباين  " :وقد صح مرفوعا  ،وصححه مجع  ،وهو خمرج
يف "إرواء الغليل" ( " )121انتهى من "سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" ( . )301 /9لقوله تعاىل { :
َّ ِ
الص َالةَ َوأَنْتُ ْم ُس َك َارى َح َّىت تَ ْعلَ ُموا َما تَ ُقولُو َن َوَال ُجنُبًا إَِّال َعابِ ِري َسبِيل َح َّىت تَ ْغتَ ِسلُوا } [النساء]73 :
ين َآمنُوا َال تَ ْقَربُوا َّ
يَاأَيُّ َها الذ َ
.،

َّ ِ
الص َالةَ َوأَنْتُ ْم ُس َك َارى َح َّىت تَ ْعلَ ُموا َما تَ ُقولُو َن َوَال ُجنُبًا إَِّال َعابِ ِري َسبِيل َح َّىت
ين َآمنُوا َال تَ ْقَربُوا َّ
( )3لقوله تعاىل  { :يَاأَيُّ َها الذ َ
ي  " :اجلنب ممنوع من املقام يف املسجد  ،وجيوز له االجتياز فيه مارا  ،وبه قال من
تَ ْغتَ ِسلُوا } [النساء ، ]73 :قَ َ
ال الْ َم َاوْرِد ُّ
الصحابة جابر  ،ومن التابعني ابن املسيب  ،واحلسن  ،ومن الفقهاء مالك .
وقال أبو حنيفة  :ال جيوز للجنب دخول املسجد ال مقيما  ،وال مارا تعلقا بِ ِرَوايَِة َعائِ َشةَ َ ،ر ِضي اللَّهُ َعْن َها  ،أ َّ
َن النِ َّ
صلَّى اللَّهُ
َّيب َ
َ
ال َ ( :ال أ ُِحلُّ الْ َم ْس ِج َد َال ِجلُنُب َ ،وَال ِحلَائِض ) قال  :وألن كل من ال جيوز له اللبث يف املسجد ال جيوز له
َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
االجتياز فيه كاحلائض  ،ومن على رجله جناسة  ،وألنه جنب حل مسجدا فوجب أن مينع منه .

َّ ِ
الص َالةَ َوأَنْتُ ْم ُس َك َارى َح َّىت تَ ْعلَ ُموا َما تَ ُقولُو َن َوَال ُجنُبًا إَِّال َعابِ ِري َسبِيل َح َّىت
ين َآمنُوا َال تَ ْقَربُوا َّ
ودليلنا قوله تعاىل  { :يَاأَيُّ َها الذ َ
تَ ْغت ِسلُوا } [النساء ]73 :يعين  :بالصالة موضع الصالة  ،ألنه يسمى صالة  .قال اهلل تعاىل َ { :هلدِّمت ِ
صلَ َوات
َ
ص َوام ُع َوبِيَع َو َ
َُ ْ َ
احلَ ِّج  . ] 70 :والصالة ال هتدم وإمنا يهدم مكاهنا  ،وإن كان االسم واقعا عليه كان النهي مصروفا إليه بدليل قوله سبحانه
}[ ْ
يف سياق اآلية  { :إَِّال َعابِ ِري َسبِيل } [النساء ، ]73 :والعبور على فعل الصالة ال يصح  ،وإمنا يصح العبور على مكاهنا فصار
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وحيرم على امل ِ
حد ِ
ث ثَالثَةُ أَشيَاءَ :
َ
ُ َ ُ
الصالةُ(، )1
-1
َّ
اف(، )2
 -2والطَّو ُ
س املِصح ِ
ومحلُه(. )3
ف َ
وم ُّ
َ
َ -3

الص َالةَ َوأَنْتُ ْم ُس َك َارى } [النساء ]73 :وال موضع الصالة وأنتم جنب إال عابري سبيل فاستثىن
تقدير اآلية َ { :ال تَ ْقَربُوا َّ

االجتياز من مجلة النهي  ،وهذا التأويل قد روي عن علي وابن عباس  ،رضي اهلل عنهما " انتهى من "احلاوى الكبري" طبعة دار

الفكر (.)910 /2
( )1ملا رواه البخاري ( )133طبعة دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا ( )93 /1ومسلم ()730
طبعة دار اجليل (َ )139 /1ع ْن َمهَّ ِام بْ ِن ُمنَبِّه أ َِخي وْه ِ
ال َ :ه َذا َما َحدَّثَنَا أَبُو ُهَريْ َرَة رضي اهلل عنه َ ،ع ْن ُحمَ َّمد
ب بْ ِن ُمنَبِّه  ،قَ َ
َ
ِ
ال رس ُ ِ
ول اهللِ صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم فَ َذ َكر أَح ِاد َ ِ
رس ِ
َح ِد ُك ْم إِ َذا
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم  ( :الَ تُ ْقبَ ُل َ
ول اهلل َ
َ
صالَةُ أ َ
يث مْن َها َ ،وقَ َ َ ُ
ُ َْ ََ َ َ َ
َُ
ضأَ ) .وقال رجل من حضر موت ما احلدث يا أبا هريرة ؟ قال فساء أو ضراط .
ث َح َّىت يَتَ َو َّ
َح َد َ
أْ

وروى مسلم ( )733طبعة دار اجليل ( )139 /1عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه ؟ قَا َل  :إِ ِّين َِمسعت رس َ ِ
صلَّى اللَّهُ
ول اهلل َ
ْ ُ َُ
ُ ََ
ِ
ص َدقَة ِم ْن غُلُول ).
َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
صالَة بغَ ِْري طُ ُهور َوالَ َ
ول  ( :الَ تُ ْقبَ ُل َ
اف حو َل الب ي ِ
( )2حلديث ابْ ِن َعبَّاس رضي اهلل عنه  ،أ َّ
الص َالةِ ،إَِّال أَنَّ ُك ْم
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ت ِمثْ ُل َّ
َن النِ َّ
ال  ( :الطََّو ُ َ ْ َ ْ
َّيب َ
تَتَ َكلَّ ُمو َن فِ ِيه ،فَ َم ْن تَ َكلَّ َم فِ ِيه فَ َال يَتَ َكلَّ َم َّن إَِّال ِخبَْري ) وقد تقدم خترجيه والكالم عليه .
( )3لقوله تعاىل  { :إِنَّهُ لَ ُق ْرآن َك ِرمي (ِ )00يف كِتَاب َمكْنُون (َ )02ال ميََ ُّسهُ إَِّال الْ ُمطَ َّهُرو َن } [الواقعة.]09 - 00 :
قال القرطيب ( " : )229 /10واختلف العلماء يف مس املصحف على غري وضوء  ،فاجلمهور على املنع من مسه حلديث عمرو
بن حزم  .وهو مذهب علي وابن مسعود وسعد بن أيب وقاص وسعيد ابن زيد وعطاء والزهري والنخعي واحلكم ومحاد  ،ومجاعة
من الفقهاء منهم مالك والشافعي  .واختلفت الرواية عن أيب حنيفة  ،فروي عنه أنه ميسه احملدث  ،وقد روي هذا عن مجاعة من
السلف منهم ابن عباس والشعيب وغريمها  .وروي عنه أنه ميس ظاهره وحواشيه وما ال مكتوب فيه  ،وأما الكتاب فال ميسه إال
طاهر  .ابن العريب  :وهذا إن سلمه مما يقوي احلجة عليه  ،ألن حرمي املمنوع ممنوع  .وفيما كتبه النيب صلى اهلل عليه وسلم لعمرو
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اخلاَتة
بعد أن من اهلل تعاىل بإَتام هذا البحث ،ودراسة قضاياه بالشكل الالئق علميا  -إن شاء اهلل  -ال
بد أن نقف عند أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها:
أوال:أهمالنتائج :
 -1أن الفقه اإلسالمي ميتاز بالشمولية واملرونة ،مع مراعاة أحوال املكلفني ،وما قد يعرض هلم
من ظروف وأحوال.
 -2إن دراسة متون الفقه من األمور الالزمة املهمة الليت ينبغي االعتناء هبا.
 -3تعرفت على أساليب العلماء يف االستداالل ،واملناقشة يف املسائل اخلالفية ،خاصة فيما
عرضته يف خالفهم يف بعض املسائل اليت وردت يف باب الطهارة .
 -7الطهارة املعنوية :هي املقصود األمسى ،وهي أهم ما جيب أن يسارع إليه املرء من طهارة
القلب من احلقد ومن احلسد ،واهلل جل يف عاله ال يقيس الناس إال بطهارة القلوب ،وقد قال
ِ
وس ُكم إِ ْن تَ ُكونُوا ِِ
ِ
ِ
ني َغ ُف ًورا }
ني فَِإنَّهُ َكا َن ل ْأل ََّوابِ َ
صاحل َ
َ
اهلل تعاىلَ { :ربُّ ُك ْم أ َْعلَ ُم مبَا ِيف نُ ُف ْ
ِ
ِ ِ
َسَرى إِ ْن يَ ْعلَ ِم
[اإلسراء ، ]23 :وقال اهلل تعاىل  { :يَاأَيُّ َها النِ ُّ
َّيب قُ ْل ل َم ْن ِيف أَيْدي ُك ْم م َن ْاأل ْ
اللَّه ِيف قُلُوبِ ُكم خي را ي ْؤتِ ُكم خي را ِممَّا أ ِ
ُخ َذ ِمْن ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َواللَّهُ َغ ُفور َرِحيم }[األنفال:
ُ
ْ ًَْ ُ ْ ًَْ
 ، ]00وأبو بكر رضي اهلل عنه وأرضاه ما تقدم على البشر أمجعني إال بنقاء القلب واليقني
والصدق الذي كان يف قلبه ،فطهارة القلب هي أهم ما ينشغل به املرء .
 -3وأن الطهارة تنقسم إىل واجب ومستحب :

ابن حزم أقوى دليل عليه " انتهى من "تفسري القرطيب" ( .)220 -229/10وحديث َع ْم ِرو بْ ِن َح ْزم رضي اهلل عنه  ( :أَ ْن الَ
ميس الْ ُقرآ َن إِالَّ طَ ِ
اهر ) قد تقدم خترجيه والكالم عليه .
ََ َّ ْ
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واجب كالطهارة عن احلدث  ،ومستحب كتجديد الوضوء واألغسال املسنونة مث الواجب
ينقسم إىل بدين وقليب فالقليب كاحلسد والعجب والكرب والرياء .
 -9ال خالف بني الفقهاء يف جواز التطهر مباء الثلج إذا ذاب ،وإمنا اخلالف بينهم يف استعماله
قبل اإلذابة.
 -0إذا عوجل املاء النجس وفصلت منه النجاسة فصالً كامالً عاد طاهراً مطهراً كأصل خلقته .
 -2إذا كان املاء املعاجل قد عوجل معاجلة جزئية  ،وبقي متغرياً أوصافه كلها أو بعضها فإن هذا
جيوز استخدامه يف الري والزراعة يف حماصيل يأكلها اإلنسان واحليوان  ،ولكن ال جيوز
استعماله يف الطهارة.
 -9طهارة شعر امليتة ووبرها وصوفها  ،وريشها  ،وحل االنتفاع بذلك كله ،وذلك لعموم آية
النحل .
حيرم استعمال أواين الذهب والفضة يف مجيع وجوه االستعمال  :كالوضوء والشرب ،
-10
إال لضرورة كأن مل جيد غريها .
ال يكره االستياك للصائم مطلقا – سواء كان االستياك قبل الزوال أو بعده  -وبه
-11
قال األئمة الثالثة ورجحه النووي يف شرح املهذب .
-12

ال يشرع االستنجاء من الريح بل هو بدعة كما قاله النووي وغريه .

أمجع من يعتد به يف اإلمجاع على جواز املسح على اخلفني يف السفر واحلضر سواء
-13
كان حلاجة أو لغريها حىت جيوز للمرأة املالزمة بيتها والزمن الذي ال ميشي وإمنا أنكرته الشيعة
واخلوارج وال يعتد خبالفهم .
جيوز التيمم بالرمل  ،فإن كان خشنا مل يرتفع منه غبار بالضرب مل جيز  ،وإن ارتفع
-17
كفى  .وان كان ناعما جاز ألنه من جنس الرتاب قاله الرافعي وجزم به النووي يف فتاويه .
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أن العلماء اتفقوا على أن واجد املاء قبل الشروع يف الصالة تصبح طهارته بالتيمم
-13
الغية  ،فينسحب احلكم على واجده يف الصالة وبعدها .
-19

مجيع النجاسات ال يكون تطهريها إال بالغَسل باملاء .

األصل يف احليوانات َما َد َامت َحيَّة كلها الطهارة بال خالف  ،ويستثىن من ذلك
-10
الكلب واخلنزير وما تولد منهما أو من أحدمها مع حيوان طاهر .
-12

أقل الزمان الذي حتيض فيه النساء تسع سنني اعتبارا بالوجود .

إذا رأت املرأة الدم لدون أقل سن احليض املذكور فليس حبيض بل هو حدث ينقض
-19
الوضوء وال يوجب الغسل وال مينع الصوم وال يتعلق به شيء من أحكام احليض ويسمى دم
فساد.
-20

اجلنب ممنوع من املقام يف املسجد  ،وجيوز له االجتياز فيه مارا .

اختلف العلماء يف مس املصحف على غري وضوء  ،فاجلمهور على املنع من مسه
-21
حلديث عمرو بن حزم .
ثانياً:التوصيات :
 -1يوصي الباحث باالهتمام بكتب األقدمني ،فإهنا تتناول املسائل العلمية بعمق وتقص قد ال
يوجد مثلها عند املعاصرين .
 -2كما يوصي الباحث أن تتجه عناية طالب العلم الشرعي إىل البحث عن اختيارات املؤلفني
وحججهم يف ذلك واملناهج اليت سلكوها ،وذلك من أجل تقريب فهم هذا العلم
للمهتمني ،وينبغي للمؤسسات العلمية أن تتبىن هذه الفكرة وتكلف طالب العلم
بإجنازها.
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 -3يؤكد الباحث على أمهية إفراد اختيارات علماء الفقه واألصول بدراسات ومصنفات مستقلة،
وذلك ألن األقوال يف علم األصول إمنا تنسب إىل أشخاص بأمسائهم غالباً ،وليست مثل
األقوال الفقهية اليت يتم عزوها إىل املذاهب الفقهية املعروفة.
 -7يؤكد الباحث على أن فقه اإلمام الشافعي ثروة ضخمة ينبغي أن تبحث ،حيث أهنا توسع
مدارك الباحث يف كثري من العلوم اليت كان جييدها اإلمام الشافعي ويستعني هبا يف
اختياره يف األصول والفقه واللغة وغري ذلك.
 -3يوصي الباحث بتحقيق ونشر املخطوطات يف علم الفقه وأصوله وغريه من علوم الشريعة اليت
ال تزال حبيسة املكتبات حمصورة يف أوراقها األصلية ،وخاصة الرتاث العلمي لعلماء الفقه
والذي الزال الكثري من مؤلفاهتم الضخمة النافعة مل حتظى بالتحقيق والطبع والنشر.
 -9ويؤكد الباحث على أنه جيب على الناس معرفة ما جيب عليهم من أمور دينهم خصوصاً
تعمد اجلَ ِ
فيما يتعلق بأركان دينهم ،وأن ال يتساهلوا ىف ذلكَّ ،
هل يف مثل هذه األمور
فإن ُّ

ِ
التساهل ىف عدم سؤال العلماء ،وبال عظيم على صاحبه.
و

 -0وعلى العلماء أن يبينوا للناس واجبات دينهم ؛ ألن ذلك واجب عليهم أيضاً لقول اهلل تعاىل
:

{ إِ َّن الَّ ِذين يكْتُمو َن ما أَنزلْنَا ِمن الْب يِّ نَ ِ
َّاس ىف الْ ِكتَ ِ
ات َوا ْهلَُدى ِمن بَ ْع ِد َما بَيَّنَّاهُ لِلن ِ
اب
ََ ُ َ َ َ َ
ِ َّ ِ
ك يلعنُهم اللّه وي ْلعنُهم َّ ِ
ِ
وب
َصلَ ُحواْ َوبَيَّنُواْ فَأ ُْولَئِ َ
ين تَابُواْ َوأ ْ
ك أَتُ ُ
الالعنُو َن * إالَّ الذ َ
أُولَئ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ُ ُ
علَي ِهم وأَنَا الت ََّّواب َّ ِ
يم } [البقرة. ]190-139 :
ُ
َْ ْ َ
الرح ُ
وفيخاتمةهذاالبحث :
هذا جهد املقل املعرتف بتقصريه وكل جهد بشري ال بد وأن يعرتيه النقص والتقصري .ألنه ال أحد
معصوم إال األنبياء عليهم الصالة والسالم ،فإن أصبت فبفضل اهلل وتوفيقه وإن أخطأت فمن تقصري
نفسي ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
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وأسأل اهلل تعاىل أن يوفق اجلميع خلدمة اإلسالم واملسلمني ،وأن جيعل هذا العمل اليسري صاحلاً
مقبوالً وأسأله أن جيعله طريقاً إىل مغفرته ورضاه ،وأن يغفر يل ولوالدي وجلميع املسلمني ،وان يكتب
السعادة يف الدنيا واآلخرة يل ولوالدي وملشاخيي وإلخواين وجلميع املسلمني.
واحلمد هلل رب العاملني أوال وآخرا ،وظاهرا وباطنا ،والصالة والسالم األطيبان األَتان األكمالن على
سيدنا حممد خري خلقه أمجعني وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .
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الفهارس

أوال  :فهرس اآليات القرآنية
ثانيا  :فهرس األحاديث النبوية
ثالثا  :فهرس املراجع
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فهرس اآليات القرآنية
طرف اآلية

السورة

رقم األية

رقم الصفحة

الرِحي ِم
الر ْمحَ ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

الفاحتة

1

48

احلم ُد لِلَّ ِه ر ِّ ِ
ني
ب الْ َعالَم َ
َْ ْ
َ

الفاحتة

2

49

ِ
ص ِادهِ...
م ْن َمثَِرهِ إِذَا أَْمثََر ُكلُوا َوآتُوا َحقَّهُ يَ ْوَم َح َ

البقرة

141

61

صلَ َوات ِم ْن َرِّهبِ ْم َوَر ْمحَة...
أ ُْولَئِ َ
ك َعلَْي ِه ْم َ

البقرة

157

50

الص َفا َوالْ َم ْرَوةَ ِم ْن َش َعائِِر اللَّ ِه...
إِ َّن َّ

البقرة

158

80

الصيَ َام إِ َىل اللَّْي ِل...
ُمثَّ أََِتُّوا ِّ

البقرة

187

75

اشروه َّن وأَنتم عاكِ ُفو َن ِيف الْمس ِ
ِ
اج ِد
َوالَ تُبَ ُ ُ َ ُ ْ َ
ََ

البقرة

187

100

ك َع ِن الْ َم ِح ِ
يض
َويَ ْسأَلُونَ َ

البقرة

222

149/104

احلِكْمةَ فَ َق ْد أ ِ
ُوتَ َخ ْرياً َكثِرياً...
َوَم ْن يُ ْؤ َ
ت ْ َ

البقرة

269

3

َوَملْ ميَْ َس ْس ِين بَ َشر

آل
عمران

47

100
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صا ِري إِ َىل اللَّ ِه...
َم ْن أَنْ َ
َّ ِ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َح َّق تُ َقاتِِه َوال ََتُوتُ َّن إَِّال َوأَنْتُ ْم
يَا أَيُّ َها الذ َ
ُم ْسلِ ُمو َن}

آل
عمران
آل
عمران

52

102

75

1

يا أَيُّها النَّاس اتَّ ُقوا ربَّ ُكم الَّ ِذي خلَ َق ُكم ِمن نَ ْفس و ِ
اح َدة
َ َ
َ ْ ْ
َ
ُ
َ ُ
...

النساء

1

1

َوَال تَأْ ُكلُوا أ َْم َوا َهلُ ْم إِ َىل أ َْم َوالِ ُك ْم...

النساء

2

75

ِ ِ
ِ
يما
َوَال تَ ْقتُلُوا أَنْ ُف َس ُك ْم إ َّن اللَّة َكا َن ب ُك ْم َرح ً

النساء

29

119

َّ ِ
الص َالةَ َوأَنْتُ ْم ُس َك َارى
ين َآمنُوا َال تَ ْقَربُوا َّ
يَاأَيُّ َها الذ َ

النساء

أ َْو َجاءَ أَ َحد ِمْن ُك ْم ِم َن الْغَائِ ِط...

النساء

43
43

143/142
93

ِّساءَ ...
أ َْو َال َم ْستُ ُم الن َ

النساء

43

100/97

ت َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةُ...
ُحِّرَم ْ

املائدة

3

69/68

ذين َآمنوا إ َذا قُمتُ ْم إىل الصالة فَا ْغ ِسلُوا
يَا َ
أيها الَ َ
وه ُك ْم...
ُو ُج َ

املائدة

6

74/73/72
77/76/75/
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/78/83/85
فَلَ َم ُسوهُ بِأَيْ ِدي ِهم....

األنعام

أ َْو َحلْ َم ِخْن ِزير فَإِنَّهُ ِر ْجس

األنعام

الس َم ِاء َماءً لِيُطَ ِّهَرُك ْم ...
َويُنَ ِّزُل َعلَْي ُك ْم ِم َن َّ

األنفال

ِ
ِ ِ
َسَرى...
يَاأَيُّ َها النِ ُّ
َّيب قُ ْل ل َم ْن ِيف أَيْدي ُك ْم م َن ْاأل ْ

األنفال

ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّهوا ِيف الدِّي ِن ...
فَلَ ْوال نَ َفَر م ْن ُك ِّل ف ْرقَة مْن ُه ْم طَائ َفة ليَتَ َفق ُ
َويَِزْد ُك ْم قُ َّوةً إِ َىل قُ َّوتِ ُك ْم...
وِمن أ ِ
اعا إِ َىل ِحني...
َص َواف َها َوأ َْوبَا ِرَها َوأَ ْش َعا ِرَها أَثَاثًا َوَمتَ ً
َ ْ ْ

التوبة

هود

7
145
11
70

122

52

النحل

80

وس ُكم إِ ْن تَ ُكونُوا ِِ
ِ
ِ
ني فَِإنَّهُ َكا َن
صاحل َ
َ
َربُّ ُك ْم أ َْعلَ ُم مبَا ِيف نُ ُف ْ
اإلسراء
ِ
ني َغ ُف ًورا
ل ْأل ََّوابِ َ

25

100
132/131
57/54
54

2

75

68

54
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اه ْم ِم َن
َولََق ْد َكَّرْمنَا بَِين َ
اه ْم ِيف الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر َوَرَزقْ نَ ُ
آد َم َو َمحَْلنَ ُ
اإلسراء
الطَّيِّب ِ
ات...
َ
ِ
يدا ُج ُرًزا
صعِ ً
َوإِنَّا َجلَاعلُو َن َما َعلَْي َها َ
الس َم ِاء َماءً طَ ُه ًورا...
َوأَنْ َزلْنَا ِم َن َّ

آها تَ ْهتَ ُّز َكأَن ََّها َجان َوَّىل ُم ْدبًِرا
فَلَ َّما َر َ
صْي نَا ِْ
اإلنْ َسا َن بَِوالِ َديِْه َمحَلَْتهُ أ ُُّمهُ َوْهنًا َعلَى َوْهن
َوَو َّ
َّ ِ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َوقُولُوا قَ ْوالً َس ِديداً...
يَا أَيُّ َها الذ َ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم....
يُ ْ
الَّ ِذ ِ
ش َوَم ْن َح ْولَهُ يُ َسبِّ ُحو َن ِحبَ ْم ِد َرِّهبِ ْم...
ين َْحيملُو َن الْ َع ْر َ
َ
ِ ِ
صْي نَا ِْ
َوَو َّ
اإلنْ َسا َن بَِوال َديْه إِ ْح َسانًا َمحَلَْتهُ
َّ ِ
َطيعوا اللَّه وأ ِ
ِ
ول َوَال تُْب ِطلُوا
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين َآمنُوا أ ُ َ َ
يَا أَيُّ َها الذ َ

الكهف

الفرقان

القصص

لقمان

70

8

48

31

14

131/68

120

61/54

92

135

األحزاب

70

1

األحزاب

71

1

غافر

7

50

األحقاف

15

135

حممد

33

124
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أ َْع َمالَ ُك ْم
إِنَّهُ لَ ُق ْرآن َك ِرمي

الواقعة

- 77
79

125/130

اسا
ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن يَتَ َم َّ

اجملادلة

3

100

الصْي ِ
ف
ِر ْحلَةَ الشِّتَ ِاء َو َّ

قريش

2

37

237

كتاب الطهارة من منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاع دراسة وحتقيق

فهرساألحاديث 
طرف احلديث
ابدأ مبا بدأ اهلل به  /أبدأ مبا بدأ اهلل بذكره

الصفحة
80/79

اتّ ُقوا اللَّ َعانَ ْ ِ
ني

92

فتوضأ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َبوضوء َّ
أُِتَ ُ

84

ِ
اخلُف ْ ِ
َّني
َسأَ ُهلَا َع ِن الْ َم ْس ِح َعلَى ْ
أَتَ ْي ُ
ت َعائ َشةَ رضي اهلل عنها أ ْ

115

يتوضأ،
احتجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  ،فصلّى ومل ّ

95

ِ
ان ودم ِ
ِ
ان
أُحلَّ ْ
ت لَنَا َمْيتَتَ َ َ َ

131

وها  ،ولَ ِك ْن َشِّرقُوا ْأو ًغِّربُوا
إ َذا أتَ ْيتُ ُم الْغَائ َ
ط فَال تَ ْستَ ْقبِلُوا الْ ْقب لَةَ َوال تَ ْستَ ْدبُِر َ

91

إذا أراد اهلل بعبد خريا فقهه يف الدين وأهلمه رشده

1

ِ
ِ
إذا استَ ْي َق َ
س يَ َدهُ يف اإلنَاء َحىت يغسلَ َها ثَالثاً
ظ َ
أح ُد ُكم م ْن نَومه فَالَ ي ْغم ْ

81/61

ضأْ
َح ُد ُك ْم بِيَ ِدهِ إِ َىل فَ ْرِج ِه فَ ْليَتَ َو َّ
إِ َذا أَفْ َ
ضى أ َ

101

ِ
س ذَ َكَرهُ بِيَ ِمينِ ِه َ ،وَال يَ ْستَ ْن ِج بِيَ ِمينِ ِه
َح ُد ُك ْم فَ َال ميََ َّ
إ َذا بَ َال أ َ

69

إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه مث لينثر

83

إذا توضأت فأبلغ يف املضمضة واالستنشاق إال أن تكون صائما

87/83

232

كتاب الطهارة من منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاع دراسة وحتقيق

ِ
َح ُد ُك ُم اجلُ ُم َعةَ ،فَ ْليَ ْغتَ ِس ْل
إذَا َجاءَ أ َ

107

اخلِتَا ُن ِْ
ِ
ب الْغُ ْس ُل
س ْ
ني ُش َعبِ َها األ َْربَ ِع َوَم َّ
س بَ ْ َ
اخلتَا َن فَ َق ْد َو َج َ
إ َذا َجلَ َ

103

ِ
اب فَ َق ْد طَ ُهَر
إِذَا ُدب َغ ا ِإل َه ُ

68/67

ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يب هبِِ َّن
ب َم َعهُ بِثَالَثَة أ ْ
َح ُد ُك ْم إ َىل الْغَائط فَ ْليَ ْذ َه ْ
بأَ
َح َجار يَ ْستَط ُ
إ َذا َذ َه َ

90

احلَالَِة فَ َال تُ َسلِّ ْم َعلَ َّي
إِ َذا َرأَيْتَِين َعلَى ِمثْ ِل َه ِذهِ ْ

92

إذا َكا َن املاء قُلتَ ِ
ني َملْ َْحي ِ
ث
مل اخلَبَ َ
َُ

67/60

أحد ُك ْم
قع الذبَاب يف إنَاء َ
إ َذا َو ً

130

ِ ِ
ِ
َح ِد ُك ْم فَ ْل ُِريقْهُ ُمثَّ لِيَ ْغ ِس ْلهُ َسْب َع ِمَرار
ب ِيف إنَاء أ َ
إ َذا َولَ َغ الْ َك ْل ُ

130

األذنان من الرأس

84

اذهب فأفرغه عليك

106

ِ
ك
ا ْغ ِس ْلنَ َها ثَالَثًا  ،أ َْو مخَْ ًسا  ،أ َْو أَ ْكثَ َر ِم ْن َذل َ

104

ا ْغ ِسلُوهُ ِمبَاء َو ِس ْدر َوَكفِّنُوهُ ِيف ثَ ْوبَْي ِه

104

ِ
ني الْ َم ْش ِرِق َوالْ َم ْغ ِر ِب
أَقُ ُ
اي َك َما بَ َ
ت بَ ْ َ
اع ْد َ
الله َّم بَاع ْد بَْي ِين َوبَ ْ َ
ول ُ
ني َخطَايَ َ

54

ِ ِ
ضأَ ثَالَثًا ثَالَثًا
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ؟ ُمثَّ تَ َو َّ
أَالَ أُ ِري ُك ْم ُو ُ
ضوءَ َر ُسول اهلل َ

87

أَالَ ُحتدِّثِ ِيين عن مر ِ ِ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ
ض َر ُسول اهلل َ
َ ْ ََ

109

أآلَّ تنتفعوا من الْميتَة بإهاب َ ،وَال عصب

68

239
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تصل ومل تصم ؟
أليس إذا حاضت مل ِّ

135

أ ََمَر أَبَا بَكْر َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ  ،فَأ ََمَرَها أَ ْن تَ ْغتَ ِس َل َوُهتِ َّل .

104

أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باملضمضة واالستنشاق

83

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ إِذا ُكنَّا مسافرين  -أَو سفرا
أمرنَا َر ُسول اهلل َ

116

ك َماء
أ ََم َع َ

112

إ ّن احلمدهلل  ،حنمده ونستعينه  ( ...خطبة احلاجة)
ِ
ِِ
ني
إِ َّن َّ
الصعِ َ
ب َو ُ
ضوءُ الْ ُم ْسل ِم َوإِ ْن َملْ َِجي ْد الْ َماءَ َع ْشَر سن َ
يد الطَّيِّ َ
إِ َّن الْ َماءَ طَ ُهور َال يُنَ ِّج ُسهُ َش ْيء

1
124
66/62/54

صلِّي َوِيف ظهر قدمه مل َعة قدر الد ِّْرَهم
أَن النيب رأى رجال يُ َ
ْ

90

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم توضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه

58

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا توضأ مسح رأسه بفضل ماء كان يف يده

86

اخلُف وأسفله
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّم مسح أَعلَى ْ
أَن النَِّيب َ

112

َن رج ًال مَّر ورس ُ ِ
ول ،فَ َسلَّ َم ،فَلَ ْم يَ ُرَّد َعلَْي ِه
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَبُ ُ
ول اهلل َ
أ َّ َ ُ َ َ َ ُ

92

أَ ْن الَ ميس الْ ُقرآ َن إِالَّ طَ ِ
اهر
ََ َّ ْ
ال بِالنِّ يَّ ِ
ات َ ،وإَِّمنَا لكل اِ ْم ِرئ َما نَ َوى
إَِّمنَا األ َْع َم ُ
إّمنا ِ
ذلك عرق

132/130/125
73
122/87

260
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إمنا يكفيك أن تقول بيديك هكذا مث ضرب بيديه األرض ضربة واحدة

123

الراكِ ِد
أَنَّهُ نَ َهى أَ ْن يُبَ َال ِيف الْ َم ِاء َّ

92

ص
إِنَّهُ يُوِر ُ
ث الْبَ َر َ

57

ِ
َجنَْبت
بَ َعثَِين النِ ُّ
اجة فَأ ْ
َّيب َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ِيف َح َ

123

صهُ بِالْ َم ِاء
َحتُتُّهُ ُ ،مثَّ تَ ْق ُر ُ

132

حتيضني ستة أيام أو سبعة يف علم اهلل تعاىل

133

َتكث إحداهن شطر دهرها ال تصلي

133

ضأَ رس ُ ِ
استَ ْن َش َق
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَغََر َ
ف َغ ْرفَةً فَ َم ْ
ض َو ْ
ض َم َ
ول اللَّه َ
تَ َو َّ َ ُ

85

توضأ فمضمض مث استنثر مث غسل وجهه ثالثا

85
81/74

ضأ َك َما أَمرك اهلل
تَ َو َّ
ِ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
تَ َو َّ
ضأْ لَنَا ُو ُ
ضوءَ َر ُسول اهلل َ

80

ِ ِ
ضرب تَ ِ
ضربَة لِْليَ َديْ ِن إِ َىل الْ ِمرفَ َق ْ ِ
ني
ان َ
التَّيَ ُّم ُم َ ْ َ
ْ
ض ْربَة ل ْل َو ْجهَ ،و َ ْ

121

أع ِق ُل
يعودين وأنا مريض ال ْ
جاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُ

59

جعل رس ُ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
ول اللَّه َ
ََ َ َ ُ
َولَْي لَةً لِْل ُم ِقي ِم

َو َسلَّ َم ثَالَثَةَ أَيَّام َولَيَالِيَ ُه َّن لِْل ُم َسافِ ِر َويَ ْوًما

فش َّجه يف ر ِ
أس ِه
َخَرجنا يف َس َفر
فأصاب رجالً معنا َح َجر َ ُ
َ

126
126

262

كتاب الطهارة من منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاع دراسة وحتقيق

خياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم إذا فقهوا

2

ِ
ورها
دباغُها طَ ُه ُ

68

َدعُوهُ و َأهريقوا َعلى بَ ْولِهَ َس ْجالً ِمن َماء

130/56

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َجتََّرَد ِِإل ْه َاللِِه َوا ْغتَ َس َل
َرأَى النِ َّ
َّيب َ

110

رأَيت رس َ ِ
ضأَ َوَم َس َح َعلَى ُخفَّْي ِه.
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم بَ َال ُ ،مثَّ تَ َو َّ
ول اهلل َ
َْ ُ َُ

111

النيب صلَّى اهلل عليه وسلم َع ْن أيتام َوِرثُوا مخراً
سأل َّ

132

ِ
ضاة للرب
السو ُاك مطَ َهَرة لل َف ِمَ ،م ْر َ
َ

70

َّخ ُذ َخ اال
ُسئِ َل َع ِن ْ
اخلَ ْم ِر تُت َ

132

ِِ
طَ ُهور إِنَ ِاء أ ِ ِ
ب
َ
ُ
َحد ُك ْم إذَا َولَ َغ فيه الْ َك ْل ُ

131

الص َالةِ
اف حوَل الب ي ِ
ت ِمثْ ُل َّ
الطََّو ُ َ ْ َ ْ

130/129

فَإ َذا أقْ ب لَ ِ
الصال َة
ت احلَْي َ
ضةُ فَ َدعي َ
َ

87/93

ِ
صلَّى رْك َعتَ ْ ِ
ني
فَأ ََمَرهُ أَ ْن يَ ْغتَس َل فَا ْغتَ َس َل َو َ َ

97

فَِإ َّن ِدبَا َغ َها ذَ َكاتُ َها

59

صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم مث صب وضوءه على فأفقت
فتوضأ النيب َ

51

فرأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقضي حاجته مست ْدبِر ِ
القْبلة ُم ْستَ ْقبِ َل
َ ُ َْ
ُ َّ
الشام
ّ

92

261
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ت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليلةً من الفراش
فَ َق ْد ُ

105

حتيض
قد كا َن يكو ُن إلحدانا الدِّرعُ  ،فيه ُ

136

قَ ْد م َأل ِ
ِِ
ِِ
ت َتََْأل َْحنره...
َت حلْيَته ِم ْن َهذه إِ َىل َهذه َح َّىت َك َاد ْ
َ ْ

91

َكا َن إِح َدانَا إِ َذا َكانَت حائِضا أَمرها رس ُ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ْ
ول اهلل َ
ْ َ ً َََ َ ُ
تَأْتَ ِزَر

أَ ْن

147

كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على ضوئه

62

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يأخذ ثالثة أكف

111

ِ
ع ِخ َفافَنَا ثََالثَةَ أَيَّام إَِّال ِم ْن
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَأْ ُم ُرنَا أَ ْن َال نَْن ِز َ
َكا َن النيب َ
َجنَابَة

123

َكا َن رس ُ ِ
اجلَنَابَِة
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم إِذَا ا ْغتَ َس َل ِم َن ْ
ول اهلل َ
َُ

112

َكا َن رس ُ ِ
ب التَّيَ ُّم َن ِيف َشأْنِِه ُكلِّ ِه
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ُِحي ُّ
ول اهلل َ
َُ

93

كان ال يَ ْرقُ ُد  ،من ليل وال هنار ،فيستيقظ إال تَ َس َو َك

76

كانت النُّ َفساء على ع ِ
بعد نِ ِ
هد ِ
فاسها
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تَقعُ ُد َ
َ
ُ

142

احلَ ْم ِد أَقْطَ ُع
ُك ُّل أ َْمر ِذي بَال َال يُْب َدأُ فِ ِيه بِ ْ

51

ُك ُّل أ َْمر ِذي بَال َال يُْب َدأُ فِ ِيه بِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه أَقْطَ ُع

50

كل أَمر ِذي بَال مل ْيب َدأ فِ ِيه باسم اهلل فَ ُه َو أَبرت

50

بعني يوماً
أر َ
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كم أجعل لك من صالت

52

كنت أنام بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورجالي يف قبلته

105

الَ  .إَِّمنَا يك ِ
يك أَ ْن َْحتثِي َعلَى رأْ ِس ِ
ْف ِ
ث َحثَيَات
ك ثَالَ َ
َ
َ

112

َال أ ِ
ُح ُّل الْ َم ْس ِج َد َال ِجلُنُب َ ،وَال ِحلَائِض

150

ص َدقَة ِم ْن غُلُول
صالَة بِغَ ِْري طُ ُهور َوالَ َ
الَ تُ ْقبَ ُل َ

151/148

اج،
الَ تَ ْلبَ ُسوا احلر َير والَ َ
الديبَ َ

74

الَ صالََة لِمن الَ وضوء لَه والَ و ِ
اس َم اللَّ ِه تَ َع َاىل َعلَْي ِه
َ َْ ُ ُ َ َُ ُ ُ
ضوءَ ل َم ْن َملْ يَ ْذ ُك ِر ْ

85

ِ ِ
ِ ِ
َح ُد ُك ْم ِيف الْ َماء الدَّائ ِم ُمثَّ يَ ْغتَس ُل مْنهُ
الَ يَبُولَ َّن أ َ

98

طَ ،ك ِ
اش َف ْ ِ
ني َع ْن َع ْوَرِهتِ َما يَتَ َحدثَان
ض ِربَان الغَائ َ
ال خيُْرِج َّ
الر ُجالن يَ ْ

99

أح ُد ُك ْم يف امل ِاء الدائِ ِم َوُه َو ُجنُب
ال ي ْغتَ ِس ْل
َ
َ
الَ ي ْقبل اللَّه صالَةَ أ ِ
ضأَ
ث َح َّىت يَتَ َو َّ
َح َد َ
َحد ُك ْم إِ َذا أ ْ
َ َُ ُ َ َ

63
150/148/101

ِ
ض شيئاً ِم َن الْ ُق ْرآن
ب واحلَائ ُ
ال يَ ْقَرأ اجلُنُ ُ

144

ألمرُهتم بالسو َاك مع الْوض ِ
وء
َ ْ ً ََ ُ ُ

77

خلُلُ ُ ِ
املسك
ب ِعْن َد اهللِ ِم ْن ِر ِ
يح ْ
وف فَم الصائم أطْيَ ُ

75

فوق اإلزا ِر
ك ما َ
لَ َ

147

اخلُف أوىل بِالْ َم ْس ِح من أ َْع َالهُ ؛
َس َفل ْ
لَو َكا َن الدَّين بِ َّ
الرأْ ِي لَ َكا َن أ ْ

118
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ِ
صالة
لَوال أ ْن ُ
السواك عْن َد ُكل َ
أشق َعلى أميت َ
ألم ْرتُ ُه ْم ب َ

77

ليس عليكم يف غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه،

114

صلً َي
َما َمنَ َع َ
ك أ ْن تُ َ

124

عمهُ ْأو ِرحيَهُ
جسهُ شيء إال َما غري طَ َ
املاء طهور الَ يُنَ ُ

70/65

املضمضة واالستنشاق من الوضوء الذي ال بد منه

88

ِ
ضأَ ي وم ْ ِ
ت
اجلُ ُم َعة فَبِ َها َون ْع َم ْ
َم ْن تَ َو َّ َ ْ َ

113

من دعي إىل طعام وكان صائماً فليأكل أو ليصل

52

من رجل يكلؤنا؟

102

ضأْ
َم ْن َغ َّس َل َميِّتًا فَ ْليَ ْغتَ ِس ْل َوَم ْن َمحَلَهُ فَ ْليَتَ َو َّ

114

ضأْ
س ذَ َكَرهُ فَ ْليَتَ َو َّ
َم ْن َم َّ

107

ضأْ
س فَ ْر َجهُ فَ ْليَتَ َو َّ
َم ْن َم َّ

107

ِ
ِ
ِّههُ ِىف الدِّي ِن
َم ْن يُِرد اللَّهُ بِه َخْي ًرا يُ َفق ْ

2

اخلُ ْمَرَة ِم َن الْ َم ْس ِج ِد
نَا ِولِ ِيين ْ

146

ِ ِ
نَ َع ْم  ،إذَا َرأَت الْ َماءَ

109

هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أ ْن يُبَ َال يف اجلُ ْحر

98

ِ
اج
آد َم  ،افْ َعلِي َما يَ ْف َع ُل ْ
احلَ ُّ
َه َذا َش ْيء َكتَبَهُ اللَّهُ َعلَى بَنَات َ

147
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هذا وضوء ال يقبل اهلل الصالة إال به

80

ريب
هكذا َأمَرين ِّ

90

ه َك َذا رأَيت رس َ ِ
ضأُ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَتَ َو َّ
ول اهلل َ
َ َْ ُ َُ
هال انتفعتم بإهاهبا

93/82
72

احلل َميتَتُه
ماؤهُ ُّ ،
هور ُ
هو الطَّ ُ

60/57

واليد زناها اللمس

106

وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا

127

و َّجهوا هذه البيوت عن ِ
املسج ِد،
ُ َ
َ

146

و َغسل ِذراعي ِه  ،ومسح بِنَ ِ
اصيَتِ ِه َو َعلَى الْعِ َم َام ِة َو َعلَى ُخفَّْي ِه
َ َ َ َ َْ َ َ َ َ

81

الس ِه الْعي نَ ِ
ان
ِوَكاءُ َّ َْ

104

َوال َحيجزه  -عن الْ ُقر ِ
آن َش ْيء إَِّال ْ
اجلَنَابَةُ
ْ ُ ُُ َ ْ ْ

148

وما مينعين وقد رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خيلل حليته

92

اخلُف ْ ِ
َّني ؟ قَ َال  :نعم
َمسح َعلَى ْ
يَا َر ُسول اهلل  ،أ َ

121

ك وأنت ُجنُب ؟
يت بأصحابِ َ
صلَّ َ
يا َعمروَ ،

125

وص فاه بالسواك
يَ ُش ُ

76
فهرسالمصادروالمراجع 
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 أوال  :القرآن الكرمي ثانيا :كتب التفسري وعلومه .1أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي ،عام النشر،
 1993/1713دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان.
 .2تفسري ابن كثري إمساعيل بن كثري ،أيب الفداء ، ،ط ،1990/1720 ،2دار طيبة للنشر
والتوزيع.
 .3تفسري البغوي  ،أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي،ط ،1990-1710-7دار طيبة للنشر
والتوزيع.
 .7تفسري اخلازن ،عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن ،املعروف
باخلازن ،طا1713،ه ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .3تفسري القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب ،ط ،1997/1327 -2دار
الكتب املصرية – القاهرة.
 .9تفسري املنار ،حممد رشيد بن على رضا 1990 ،اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 .0تفسري مقاتل بن سليمان ،مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي أبو احلسن ،ط1
 ،2003/1727دار الكتب العلمية ،لبنان ،بريوت.
 .2جامع البيان يف تأويل القرآن  ،أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي ،ط-1720 ،1
 ،2000مؤسسة الرسالة.
 .9الدرر املنثور يف التفسري باملأثور ،السيوطي ،2003 ،دار هجر ،مصر.
معاين القرآن ،حيىي بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء ،أبو زكريا ،ط،1
.10
دار املصرية للتأليف والرتمجة ،مصر.
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ثالثا :كتب احلديث وعلومه
اآلثار ،أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري ،دار
.11
الكتب العلمية ،بريوت.
األدب املفرد ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،ط-1791 ،1
.12
،1992مكتبة املعارف للنشر والتوزيع.
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك
.13
القسطالين ،ط1323 ،0ه ،املطبعة الكربى األمريية-مصر.
األمايل يف آثار الصحابة ،عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،مكتبة القرآن  -القاهرة.
.17
حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى،
.13
أبو العال ،دار الكتب العلمية -بريوت.
التعليق املمجد على موطأ حممد (شرح ملوطأ مالك برواية حممد بن احلسن) ،حممد
.19
عبد احلي بن حممد عبد احلليم اللكنوي اهلندي ،أبو احلسنات ،ط ،2003/1729 ،7دار
القلم – دمشق.
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب،
.10
أبو عمر ،مؤسسة القرطبة.
حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن
.12
موسى بن مهران األصبهاين،عام النشر – 1907/1397م  ،الناشر :السعادة  -جبوار
حمافظة مصر.
الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن
.19
حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت.
سنن ابن ماجه  ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين (املتوىف203 :ه ) حتقيق شعيب
.20
حممد كامل قره بللي َ -عبد اللّطيف حرز اهلل ،ط-1730 ،1
األرنؤوط  -عادل مرشد َّ -
 ،2009دار الرسالة العاملية.
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سنن أيب داود  ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو
.21
الس ِج ْستاين (املتوىف203 :ه )  ،أبو داود ،حتقيق شعيب األرنؤوط  -حم َّمد كامل قره
األزدي ِّ
بللي ط ،2009-1730 ،1دار الرسالة العاملية ،دار الرسالة العاملية ،بريوت.
سنن الرتمذي ،أبو عيسى الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن
.22
الضحاك ،الرتمذي( ،املتوىف209 :ه ) حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر (ج  ، )2 ،1وحممد
فؤاد عبد الباقي (ج  ، )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف (ج ،)3 ،7
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب – مصر  ،الطبعة :الثانية 1393 ،ه  1903 -م .
سنن الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان
.23
بن دينار البغدادي الدارقطين ،ط ،2007-1727 ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان.
السنن الكربى ،أمحد بن احلسني بن علي ،أبوبكر البيهقي  ، ،ط1727، 3ه –
.27
2003م ،حتقيق حممد عبدالقادر عطا ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  -لبنان.
السنن الكربى ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي  ،كيف
.23
السالم على الشمال ،ط 1721 ،1ه  2001 -م مؤسسة الرسالة – بريوت.
سنن سعيد بن منصور ،أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين اجلوزجاين،
.29
ط ،1922-1703 ،1الدار السلفية ،اهلند.
سنن النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي ،ط،2
.20
 ،1929/1709مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب.
شرح الزرقاين على موطإ اإلمام مالك  ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين ،دار
.22
إحياء الرتاث العريب ،مصر.
شرح السنة ،احلسني بن مسعود البغوي ، ،ط ،1923/1703 ،2املكتب
.29
اإلسالمي ،دمشق – بريوت.
شرح النووي على مسلم ،حيىي بن شرف بن مري النووي ،أبو زكريا ،ط1392 ،2ه ،
.30
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

269

كتاب الطهارة من منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاع دراسة وحتقيق

شرح صحيح البخارى البن بطال  ،علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري
.31
القرطيب ،أبو احلسن  ،ط1723 ،2ه 2003 /م ،مكتبة الرشد  -السعودية  /الرياض –
أبواب صالة اجلماعة واإلمامة.
شرح معاين اآلثار ،أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري
.32
املصري املعروف بالطحاوي ،أبو جعفر ،ط ، 1997/1717 ،1عامل الكتب.
بد ،التميمي،
.33
صحيح ابن حبان :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
أبو حامت،ط،1922/1702 ،1مؤسسة الرسالة – بريوت
صحيح أيب داود ،حممد ناصر الدين األلباين ،ط 1723 ،1ه  2002 -م ،مؤسسة
.37
غراس للنشر والتوزيع ،الكويت.
صحيح البخاري  ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،ط-1700 1
.33
 ،1920دار الشعب  ،القاهرة ،كتاب بدء الوحي.
صحيح اجلامع الصغري ،حممد ناصر الدين األلباين ،ط ، 1922/1702 ،3املكتب
.39
اإلسالمي  ،بريوت.
صحيح مسلم  ،مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ،دار اجليل،
.30
بريوت.
طرح التثريب يف شرح التقريب  ،عبد الرحيم بن احلسني العراقي ،دار إحياء الرتاث
.32
العريب ،بريوت  ،لبنان.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد
.39
بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
عون املعبود شرح سنن أيب داود ،حممد مشس احلق العظيم آبادي ،ط2
.70
 ،1992/1322املكتبة السلفية ،املدينة املنورة.
فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين
.71
الشافعي ،1309 ،دار املعرفة -بريوت.
فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي زين العابدين
.72
املناوي،ط،1339 ،1املكتبة التجارية الكربى  -مصر.
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كتاب األموال ،القاسم بن سالم ،أبو عبيد ،دار الفكر  -بريوت.
.73
اجملتىب من السنن للنسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين،
.77
النسائي ،ط ،1929/1709 ،2مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب.
خمتصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر ،حممد بن نصر بن احلجاج امل ْرَوِزي ،أبو
.73
َ
عبد اهلل ،ط ،1922/1702 ،1حديث أكادمي – فيصل آباد ،باكستان.
املراسيل  ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو
.79
الس ََ ِج ْستاين  ،مؤسسة الرسالة – بريوت.
األزدي ِّ
املستدرك على الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد
.70
النيسابوري ،ط 1990-1711 ،1دار الكتب العلمية – بريوت.
مسند اإلمام أمحد  ،أمحد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،أبو عبداهلل ،ط-1
.72
 ،1993/1719دار احلديث ،القاهرة.
مسند الشافعي  ،حممد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعي ، ،الناشر  :دار الكتب
.79
العلمية – بريوت.
مشكاة املصابيح  ،حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري ،أبو عبد اهلل ،ويل الدين،
.30
التربيزي  ،ط1923 ،3املكتب اإلسالمي – بريوت.
مصنف ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان ،أبو بكر بن أيب
.31
شيبة ،ط ،1709 ،1مكتبة الرشد – الرياض.
مصنف عبد الرزاق  ،عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين  ،ط،2
.32
 ،1703الناشر  :اجمللس العلمي – اهلند.
معامل السنن ،محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب ،أبو
.33
سليمان ،ط ،1932/1331 ،1املطبعة العلمية ،حلب.
معرفة السنن واآلثار  ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين،
.37
أبو بكر البيهقي ،ط ،1991-11712دار الوفاء ،املنصورة  -القاهرة.
معرفة علوم احلديث  ،احلاكم حممد بن عبداهلل احلافظ النيسابوري ،دار إحياء العلوم.
.33
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املنتقى شرح املوطأ ،سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب
.39
الباجي األندلسي ،أبو الوليد ط ،1332 ،1مطبعة السعادة  -جبوار حمافظة مصر.
املنتقى من السنن املسندة ،عبد اهلل بن علي بن اجلارود أبو حممد ،ط– 1702 ، 1
.30
 ،1922مؤسسة الكتاب الثقافية – بريوت.
موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان ،أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن
.32
سليمان اهليثمي،ط ،1990 -1711 ،1دار الثقافة العربية-دمشق.
موطأ اإلمام مالك  ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين  ،لبنان ،عام
.39
النشر –  ،1923/1709دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نيل األوطار  ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين  ،ط،1
.90
 ، 1993/1713دار احلديث  -مصر.
رابعا :كتب الفقه
أ) الفقه احلنفي
اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري ،أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي
.91
َّ ِ
ي اليمين احلنفي ،ط ،1322-1املطبعة اخلريية.
الزبِيد ّ
العناية شرح اهلداية ،حممد بن حممد بن حممود ،أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ
.92
مشس الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابرت  ،دار الفكر.
املبسوط للسرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي ،عام
.93
النشر ،1993-1717-دار املعرفة -بريوت.
احمليط الربهاين يف الفقه النعماين ،أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد
.97
العزيز بن عمر بن َم َازةَ البخاري احلنفي.ط ،2007-1727 1دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان.
اهلداية يف شرح بداية املبتدي ،علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين،دار
.93
إحياء الرتاث العريب ،بريوت-لبنان.
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الوجوه النرية على خمتصر القدوري،أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي
.99
َّ ِ
ي اليمين احلنفي ،ط1322 -1ه الطبعة اخلريية.
الزبِيد ّ
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  ،أبوبكر بن مسعود بن أمحد الكاساين،
.90
ط1،1731ه  ،2010/دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت-لبنان.
تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،عثمان بن علي بن حمجن  ،فخر الدين الزيلعي،
.92
ط1313 ،1ه  ،املطبعة الكربى األمريية ،بوالق ،القاهرة.
رد احملتار على الدر املختار  ،ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين
.99
الدمشقي احلنفي ،ط ،1992-1712 ،3دار الفكر -بريوت.
لسان احلكام يف معرفة األحكام ،أمحد بن حممد بن حممد ،أبو الوليد ،لسان الدين
.00
ِّحنَة الثقفي احلليب،ط 1903-1393 ،1البايب احلليب ،القاهرة.
ابن الش ْ
ب) فقه مالكي
بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،حممد بن أمحد بن حممد ابن رشد ،أبوليد ،ط،7
.01
 ، 2000/1722دار الكتب العلمية ،بريوت.
التاج واإلكليل ملختصر اخلليل ،حممد بن يوسف بن أيب القاسم،
.02
ط ،1997/1،1719دار الكتب العلمية.
التهذيب يف اختصار املدونة  ،خلف بن أيب القاسم حممد ،األزدي القريواين ،أبو
.03
سعيد ابن الرباذعي املالكي،ط ،2003-1723 ،1الناشر :دار البحوث للدراسات
اإلسالمية وإحياء الرتاث ،ديب.
الشرح الكبري للشيخ الدردير ،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي.
.07
الكايف يف فقه أهل املدينة ،أبو عمر ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن
.03
عاصم النمري القرطيب ،ط ،1920/1700 ،2مكتبة رياض احلديثة ،الرياض – السعودية.
املدونة الكربى  ،مالك بن أنس بن مالك ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بريوت.
.09
منح اجلليل شرح خمتصر اخلليل ،حممد بن أمحد بن حممد عليش ،أبو عبد اهلل
.00
املالكي ،عام النشر ،1929/1709 -دار الفكر – بريوت.
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مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل ،حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب
.02
الرعيين ،أبو عبد اهلل ،طبعة خاصة 1723ه 2003 -م ،دار عامل
 ،املعروف باحلطاب ُّ
الكتب.
ج) فقه شافعي
األم للشافعي ،ط 1393 ،2دار املعرفة ،بريوت.
.09
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،حيىي بن أيب اخلري سامل العمراين ،أبو احلسني،
.20
ط ،2000/1721 ،1دار املنهاج ،لبنان ،بريوت.
احلاوي الكبري ،علي بن حممد بن حبيب املاوردي  ،أبو حسن  ،دار الفكر،
.21
لبنان،بريوت.
اجملموع شرح املهذب  ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي  ،دار الفكر .
.22
خمتصر املزين  ،إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل ،أبو إبراهيم املزين  ،عام النشر -1710
.23
 ،1990دار املعرفة – بريوت.
مغين احملتاج إىل معرفة معين ألفاظ املنهاج ،حممد اخلطيب الشربيين،
.27
،1993/1713دار الفكر للطباعة والنشر،بريوت-لبنان.
منهاج الطالبني ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي  ،ط-1723 ،1
.23
،2003دار الفكر.
اللباب يف الفقه الشافعي ،أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضيب ،أبو احلسن ابن
.29
الشافعي (املتوىف713 :ه ) ،احملقق :عبد الكرمي بن صنيتان العمري ،الناشر :دار
احملاملي
ّ
البخارى ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل1719 ،ه
هناية املطلب يف دراية املذهب ،عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويين،
.20
أبو املعايل املعروف بإمام احلرمني ،طبعة :األوىل1722 ،ه 2000-م ،دار املنهاج.
اإلقناع يف الفقه الشافعي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري
.22
البغدادي ،الشهري باملاوردي (املتوىف730 :ه ).
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.29

احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين ،أبو احلسن

علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري باملاوردي (املتوىف730 :ه )
احملقق :الشيخ علي حممد معوض  -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود الناشر :دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان الطبعة :األوىل 1719 ،ه  1999-م
.90

التنبية يف الفقه الشافعي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي (املتوىف:

709ه ) الناشر :عامل الكتب .
.91

املهذب يف فقة اإلمام الشافعي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي

(املتوىف709 :ه ) الناشر :دار الكتب العلمية
.92

الوسيط يف املذهب ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (املتوىف303 :ه )

احملقق :أمحد حممود إبراهيم  ،حممد حممد تامر ،الناشر :دار السالم – القاهرة ،الطبعة:
األوىل1710 ،
.93

حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء ،حممد بن أمحد بن احلسني بن عمر ،أبو بكر

الشاشي القفال الفارق ّي ،امللقب فخر اإلسالم ،املستظهري الشافعي (املتوىف300 :ه )،
احملقق :د .ياسني أمحد إبراهيم درادكة ،الناشر :مؤسسة الرسالة  /دار األرقم  -بريوت /
عمان ،الطبعة :األوىل1920 ،م
.97

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين

اليمين الشافعي (املتوىف332 :ه ) ،قاسم حممد النوري ،دار املنهاج – جدة الطبعة :األوىل،
 1721ه  2000 -م
.93

منت أيب شجاع املسمى الغاية والتقريب ،أمحد بن احلسني بن أمحد ،أبو شجاع،

شهاب الدين أبو الطيب األصفهاين (املتوىف393 :ه ) الناشر :عامل الكتب
.99

فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبري املؤلف :عبد الكرمي بن حممد الرافعي

القزويين (املتوىف923 :ه ) ،الناشر :دار الفكر
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.90

دقائق املنهاج ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف909 :ه ) ،احملقق:

إياد أمحد الغوج ،الناشر :دار ابن حزم – بريوت
.92

روضة الطالبني وعمدة املفتني ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف:

909ه ) حتقيق :زهري الشاويش الناشر :املكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق -عمان الطبعة:
الثالثة1712 ،ه 1991 /م
.99

التذكرة يف الفقه الشافعي البن امللقن ،ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن

علي بن أمحد الشافعي املصري (املتوىف207 :ه ) حتقيق :حممد حسن حممد حسن إمساعيل
الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان الطبعة :األوىل 1720 ،ه  2009 -م
.100

كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار ،أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن

معلى احلسيين احلصين ،تقي الدين الشافعي (املتوىف229 :ه ) احملقق :علي عبد احلميد
بلطجي وحممد وهيب سليمان الناشر :دار اخلري – دمشق الطبعة :األوىل1997 ،
.101

الزبد يف الفقه الشافعي ،شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حسني بن حسن بن علي

ابن رسالن الشافعي (املتوىف277 :ه ) الناشر :دار املعرفة – بريوت.
.102

املقدمة احلضرمية (مسائل التعليم) ،عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب بكر بَافَضل

ضَرمي السعدي املذحجي (املتوىف912 :ه ) احملقق :ماجد احلموي الناشر :الدار املتحدة
ْ
احلَ ْ
– دمشق الطبعة :الثانية1713 ،

.103

أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ،زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري ،زين الدين

أبو حيىي السنيكي (املتوىف929 :ه ) الناشر :دار الكتاب اإلسالمي
.107

الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية ،زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري ،زين

الدين أبو حيىي السنيكي (املتوىف929 :ه ) الناشر :املطبعة امليمنية
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.103

فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ،زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري ،زين

الدين أبو حيىي السنيكي (املتوىف929 :ه ) ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر الطبعة:
1717ه 1997/م
.109

منهج الطالب يف فقه اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه ،زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا

األنصاري ،زين الدين أبو حيىي السنيكي (املتوىف929 :ه ) احملقق :صالح بن حممد بن
عويضة الناشر :دار الكتب العلمية –بريوت الطبعة :األوىل 1710ه 1990 -م
.100

املنهاج القومي ،أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري ،شهاب

الدين شيخ اإلسالم ،أبو العباس (املتوىف907 :ه ) الناشر :دار الكتب العلمية الطبعة :األوىل
1720ه 2000-م
.102

حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ،أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي ،الناشر:

املكتبة التجارية الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حممد
.109

اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ،مشس الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين

الشافعي (املتوىف900 :ه ) احملقق :مكتب البحوث والدراسات  -دار الفكر
.110

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،املؤلف :مشس الدين ،حممد بن أمحد

اخلطيب الشربيين الشافعي (املتوىف900 :ه ) الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل،
1713ه 1997 -م
.111

هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب

الدين الرملي (املتوىف1007 :ه ) الناشر :دار الفكر ،بريوت الطبعة :ط أخرية -
1707ه 1927/م
.112

حاشيتا قليويب وعمرية ،أمحد سالمة القليويب وأمحد الربلسي عمرية الناشر :دار الفكر

– بريوت الطبعة :بدون طبعة1713 ،ه 1993-م
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 .113حتفة احلبيب على شرح اخلطيب = حاشية البجريمي على اخلطيب ،سليمان بن حممد
بن عمر البُ َجْي َرِم ّي املصري الشافعي (املتوىف1221 :ه ) الناشر :دار الفكر الطبعة :بدون
طبعة ،تاريخ النشر1713 :ه 1993 -م
.117

السراج الوهاج على منت املنهاج ،املؤلف :العالمة حممد الزهري الغمراوي (املتوىف :بعد

1330ه ) الناشر :دار املعرفة للطباعة والنشر – بريوت
.113

كتاب احلاوى الكبري املاوردى ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب

البصري البغدادي ،الشهري باملاوردي (املتوىف730 :ه ) دار النشر  /دار الفكر بريوت
.119

التذهيب يف أدلة منت الغاية والتقريب ،الدكتور مصطفى ديب البغا الناشر دار اإلمام

البخاري ،سنة النشر 1392ه 1902م
 .110الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل اشرتك يف تأليف هذه
الش ْرجبي الناشر :دار القلم
السلسلة :الدكتور ُمصطفى اخلِ ْن ،الدكتور ُمصطفى البُغا ،علي ّ
للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق الطبعة :الرابعة 1713 ،ه  1992 -م
 .30 .112فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب = القول املختار يف شرح غاية
االختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على منت أيب شجاع) ،حممد بن قاسم بن حممد بن
حممد ،أبو عبد اهلل ،مشس الدين الغزي ،ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي (املتوىف912 :ه )
الناشر :اجلفان واجلايب للطباعة والنشر ،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان
الطبعة :األوىل 1723 ،ه  2003 -م
د) فقه حنبلي
 .119اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،علي بن
سليمان املرداوي ،أبو احلسن ،ط1719 ،1ه  ،دار إحياء الرتاث العريب.
 .120الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفة ،عمر بن إسحق بن أمحد
اهلندي الغزنوي ،سراج الدين ،أبو حفص احلنفي ،ط 1929-1709 ،1ه  ،مؤسسة
الكتب الثقافية.
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 .121املبدع شرح املقنع ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح ،ط،1
 ،1990/1712دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 .122منت اخلرقي على مذهب أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل  ،عمر بن احلسني بن عبداهلل
اخلرقي ،ابو القاسم  ،ط ،1993/1713 ،1دار الصحابة للرتاث.
 .123مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ،إسحاق بن منصور بن هبرام ،أبو
يعقوب املروزي ،املعروف بالكوسج،ط ،2002-1،1723الناشر :عمادة البحث العلمي،
احلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
 .127املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين  ،عبداهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي،
أبو حممد ،ط ،1703 ،1دار الفكر ،بريوت.
ه ) فقه الظاهري
 .123احمللى باآلثار البن حزم  ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي
القرطيب الظاهري  ،دار الفكر ،بريوت.
و) فقه عام
 .129اإلمجاع ،حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابور،أبو بكر ،ط ،2007/1723 ،1دار
املسلم للنشر والتوزيع.
 .120أحكام أهل الذمة ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،مشس الدين ابن قيم اجلوزية ،ط،1
 ،1990/1712رمادى للنشر – الدمام .
 .122اختالف الفقهاء ،أبو عبد اهلل حممد بن نصر بن احلجاج امل ْرَوِزي ،ط-1720 ،1
َ
 ،2000الناشر :أضواء السلف -الرياض.
 .129اإلشراف على مذاهب العلماء ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ،ط1
 2007/1723مكتبة مكة الثقافية  ،رأس اخليمة ،اإلمارات العربية املتحدة.
 .130اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ،علي بن حممد بن عبد امللك ابن القطان الفاسي ،أبو
احلسن ،ط2003 ،1م ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان.
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 .131األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف ،حممد بن إبراهيم بن املنذر
النيسابوري،أبوبكر ،ط ،1923/1703 ،1دار طيبة ،الرياض  ،السعودية.
 .132البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل املستخرجة،حممد بن أمحد بن
رشد القرطيب ،أبو الوليد ،ط 1702 ، 2ه  1922 -م  ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت -
لبنان.
 .133حجة اهلل البالغة ،أمحد بن عبد الرحيم بن الشهيد "الشاه ويل اهلل الدهلوي"،
ط 1،1729ه 2003 -م ،دار اجليل ،بريوت  -لبنان.
 .137اخلراج  ،أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري،
املكتبة األزهرية للرتاث.
 .133الروضة الندية شرح درر البهية ،حممد صديق خان البخاري القنوجي ،الناشر :دار
املعرفة.
الز َحْيلِ ّي ،ط ،7/دار الفكر – سوريا -
 .139الفقه اإلسالمي وأدلتهَ ،وْهبَة بن مصطفى ُّ
دمشق.
 .130فقه الزكاة ،يوسف القرضاوي ،ط ،2009/1720 ،23مكتبة وهبة – القاهرة.
 .132جمموع الفتاوى البن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية
احلراين،عام النشر،1993-1719جممع امللك فهد لطباعة املصحف.
 .139خمتصر اختالف العلماء ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي ،ط،3
 ،1710دار البشائر اإلسالمية بريوت.
 .170مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات ،أبو حممد علي بن أمحد بن
سعيد بن حزم الظاهري ،دار الكتب العلمية -بريوت.
 .171املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،ط ، 2دار
السالسل  ،الكويت.
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خامسا :كتب أصول الفقه وتاريخ التشريع
 .172اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي
القرطيب الظاهري ،دار اآلفاق اجلديدة.
 .173أصول الفقه اإلسالمي  ،وهبة الزجيلي ،ط ،1929/1709 ،1دار الفكر  -دمشق
.
 .177إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ،مشس الدين
ابن قيم اجلوزي ،ط 1991،/1711 ،1دار الكتب العلمية – بريوت.
 .173البحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي ،ط1717 ،1ه 1997 -م دار الكتيب.
 .179تاريخ التشريع اإلسالمي ،سعلي حممد معوض وعادل أمحد عبداملوجود ،ط1
 ،2000/1720دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان( ،ج 2ص.)3
 .170تاريخ الفقه اإلسالمي  ،حممد علي السايس  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،لبنان.
 .172التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ،عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي
الشافعي ،أبو حممد ،مجال الدي ط ،1700 -1مؤسسة الرسالة – بريوت.
ّ
 .179الفقيه واملتفقه،أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد اخلطيب البغدادي،ط،2
 ،1721دار ابن اجلوزي – السعودية
 .130الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي  ،حممد بن احلسن احلجوي  ،مطبعة النهضة
هنج اجلزيرة ،تونس.
سادسا:كتب الرتاجم والتاريخ
 .131تاريخ ابن معني ،أبو زكريا حيىي بن معني بن عون بن زياد بن بسطام ،ط،1
 ،1923/1703جممع اللغة العربية ،دمشق.
 .132تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن
عثمان بن قامياز الذهيب ،ط ،2003 ،1دار الغرب اإلسالمي.
 .133التاريخ األوسط  ،حممد بن إمساعيل البخاري ،أبو عبداهلل ،ط،2003/1729 1
دار الرشد ،الرياض.
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 .137التاريخ الصغري  ،حممد بن إمساعيل البخاري ،دار املعرفة  ،بريوت – لبنان.
 .133التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة ،أبوبكر أمحد بن أيب خيثمة،
ط1،1720ه2009-م ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر -القاهرة.
 .139التاريخ الكبري للبخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر
آباد – الدكن.
 .130تاريخ دمشق  ،أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر ،عام
النشر ،1993-1713 -دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع
 .132تاريخ مولد العلماء ووفياهتم ،أبو سليمان حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن ربيعة بن
سليمان ،ط ،1دار العاصمة – الرياض.
 .139تذكرة احلفاظ  ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب  ،ط1719( 1ه ، )1992 -
دار الكتب العلمية ،بريوت  ،لبنان.
 .190التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري اجلامع الصحيح  ،سليمان بن خلف بن سعد
بن أيوب ،ط،1929-1709-1دار اللواء للنشر والتوزيع ،الرياض.
 .191هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،يوسف بن عبدالرمحن بن يوسف ،أبو احلجاج املزي
 ،ط ،1920 / 1700 ،1مؤسسة الرسالة  -بريوت.
 .192الثقات البن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ،أبو حامت ،ط-1393 ،1
 ،1903دائرة املعارف العثمانية -حبيدر آباد الدكن – اهلند.
 .193اجلرح والتعديل  ،عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي الرازي ابن أيب
حامت ،ط،1932-1،1201دار إحياء الرتاث العريب،بريوت.
 .197الدولة األموية عوامل االزدهار وتداعيات االهنيار ،علي حممد حممد الصاليب ،ط،2
1729ه  ،2002 /دار املعرفة – بريوت – لبنان.
 .193سري أعالم النبالء  ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،مشس الدين،ط1710 ،11
 1999 /م ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 .199الطبقات الكربى  ،حممد بن سعد  ،ط ،1992 ،1دار صادر.
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.190

كتاب الوفيات ،أمحد بن حسن بن علي احلطيب ،أبو العباس ،عام النشر ،1902

دار اإلقامة اجلديدة – بريوت.
 .192خمتصر تاريخ دمشق ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور
االنصاري الرويفعى اإلفريقي،ط ،1927-1702 ،1دار الفكر للطباعة والنشر ،دمشق –
سوريا.
 .199مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان ،عفيف الدين عبد
اهلل بن أسعد بن علي بن سليمان ،أبو حممد اليافعي ،ط 1710 ،1ه  1990 -م ،دار
الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.
 .100مشاهري علماء األمصار ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي ،أبو حامت ،
ط ،1991/1711 ،1دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع -املنصورة.
 .101املعرفة والتاريخ ،يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي ،أبو يوسف ،ط،2
1701ه 1921 /م ،مؤسسة الرسالة بريوت ،حتقيق أكرم ضياء العمري.
 .102وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم
بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي  ،دار صادر – بريوت.
سابعا :كتب اللغة واملعاجم
 .103معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ،حممود عبد الرمحن عبد املنعم ،دار الفضيلة.
 .107املعجم الوسيط  ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،الناشر – دار الدعوة.
 .103النهاية يف غريب احلديث واألثر ،املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي
الشيباين اجلزري ابن األثري ،جمد الدين أبو السعادات ،عام النشر  ،1909 -1399املكتبة
العلمية – بريوت.

