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ABSTRACT 

 

Research title : the method of Imam Al- Fakehany in his views "Fiqh" religious affairs in his book 

"Riad Al-Alfham" Fi sharh Omdat Al- Ahkam. 

The fields of conceptions in showing the main prinaples" from the section of purification to 

pilgrimage". 

- Degree Master in "Fikh Al- Sunnah" sayings and deeds of the prophet. 

The research includes on introduction, an abstract two articles and a conclusion. 

* introduction : there is a clarification of the importance of the topic. the reason for its choice ,its 

goals and the plan of the research and the trend followed. 

*Abstract : includes three units. 

The first unit: it contains a biography of Al- Hafez Al Makdessy and his book "Omdat Al  Ahkam 

". this units consists of two parts . 

As for the second unit : it contains Imam Al-Fakehany's biography with eight parts. 

Concerning the third unit , it includes information about the book "fields of conceptions"  

  It includes an abstract and three units. the second chapter includes applications on the method of 

Al- fakehany and his choices in "Fiah " in his book "the fields of conceptions" and it involves five 

units. 

- The first unit         1) His views in the book of "Purification". 

- The second unit     2)   His views in the book of "Prayers". 

- The third unit        3) His views in the book of "Zakat". 

- The fourth unit      4) His views in the book of "Fast". 

- The fifth unit         5) His views in the book of pilgrimage" Hajj". 

Conclusion: it includes the most important results and recommendations it also shows the 

significance and the high position of Imam Fakehany as he is one of the thinkers in the Maleky 

trend "Mazhab" . 

I recommended caring for his heritage in "Fiah"searching for it , compiling and studying as well. 

References: includes five. 
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 شكر وتقدير

 به ينفعين أن سبحانه أسأله والذي البحث، هذا إلكمال وفقين، الذي وجلّ  عز أتقدم بالشكر أوال هلل
 .الكرمي لوجهه خالصا جيعله وأن واآلخرة، الدنيا يف
سبحانه وتعاىل هلم مزيد الصحة والعافية، وال وأسأله  اهلل،ما حفظهني الكرمي لوالدي بالشكر أتوجه مث

 شجعوين على إمتام هذا البحث، وهتيئة األجواء إلكماله. ذينأنسى زوجي وأهل بييت ال
الدكتور حممد إبراهيم حممد احللواين حفظه اهلل، األستاذ املساعد يف قسم  فضيلة أستاذي أشكر مث

 وجهده، وقته، من أعطاين اّلذي املدينة العاملية،احلديث وعلومه يف كلية العلوم اإلسالمية جامعة 
 يف ذلك اهلل جعل متميزا، البحث هذا يكون أن جزاه اهلل خريا على وحرص الكثري، الشيء وإرشاده

 .حسناته ميزان
 العلم بطلبة واهتمامها عنايتها -جامعة املدينة العاملية مباليزيا   -العريقة اجلامعة هلذه أشكر اخلتام ويف

 يوم حسناهتم ميزان يف ذلك وجعل اجلزاء، خري عين اهلل والقائمني عليها، فجزاهم اجلامعة، مبدير ممثلة
 .القيامة

وتعاىل وحده ال شريك له،  تبارك اهلل فمن صواب من فيه كان فما املقل، جهد فهو به قمت وما هذا
ذلك وأتوب إليه، وصلى اهلل له احلمد واملنة، وما كان فيه من خطأ فمين والشيطان، وأستغفر اهلل من 

 على نبيه وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 المقدمة         

 أعمالنا، وسيئات أنفسنا، شرور من باهلل ونعوذ إليه ونتوب ونستغفره ونستعينه حنمده هلل، احلمد إن
 له، شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهلل يهده من

 .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد
 1.ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن{قال تعاىل: }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا 

َها َزْوَجَها َوبَ  ثَّ وقال تعاىل: }يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ُهَما رَِجاالا َكِثرياا َوِنَساءا    2.َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباا{ِمن ْ

ا  ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم  *وقال تعاىل: }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوالا َسِديدا
 3.َمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاا َعِظيماا{ُذنُوَبُكْم وَ 

 

 :أهمية الموضوع
 أحاديث رسول اهللالكتب اليت تناولت  من بنيكتاب "رياض األفهام يف شرح عمدة األحكام"   عدّ يُ 

 الفوائدواملسائل، وما يندرج حتتها من صلى اهلل عليه وسلم بالشرح والبيان واستنباط األحكام 
 والقواعد الفقهية واألصولية.

لإلمام احلافظ تقي الدين عبد الغين عمدة األحكام كتاب أي   –هذا الكتاب الذي يعد متنه 
ولذلك أكب عليه املعتمدة يف احلديث،  الكتبمن  -ه( 144املقدسي رمحه اهلل )املتوىف سنة 

 4العلماء شرحا وإعرابا وتكلما يف رجاله ورواته.
من املصادر املعتمدة عند علماء املالكية واملذاهب الفقهية األخرى، فكثريا ما  عدّ يُ هذا الكتاب الذي 

 جند احلفاظ األثبات من احملققني ينقلون عنه كاحلافظ شيخ اإلسالم ابن حجر العسقالين يف كتابه

                                                           

 .142سورة البقرة، اآلية:  1
 .1سورة النساء، اآلية:  2
 .71-74سورة األحزاب، اآليتان:  3

 يف املبحث األول من التمهيد. سيأيت معنا بعون اهلل وتوفيقه الكالم على كتاب عمدة األحكام ومؤلفه 4
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ائي، العظيم فتح الباري، واإلمام العيين يف عمدة القاري، واحلافظ السيوطي يف شرحه على سنن النس 
وما هذا إال ملنزلة الفاكهاين ومؤلفاته عند أهل  1واإلمام الشوكاين يف نيل األوطار، وغري هؤالء كثري.

 العلم.
 منها: ،من الفوائد مجالا  والرتجيحات حيققدراسة االختيارات و 

 وترك املرجوح منها. اخلالفياتأهنا هتدف إىل حتقيق الراجح من األقوال يف  أواًل:
 غريه من أهل العلم.  عنما انفرد به صاحب االختيارات  تظهرأهنا  ثانًيا:
 الوقوف على اآلليات والطرق اليت اعتمد عليها صاحب االختيارات يف اختياره وترجيحه. ثالثًا:
وعدم تعصبه للمذهب الذي انتسب الشرعي،  د صاحب االختيارات للدليلمدى جترُّ  إظهار رابًعا:

 .إليه
 الموضوع:ب اختيار اسبأ

ن نعم اهلل عز وجل على العبد بعد هدايته لدين احلق، أن حيبب إليه طلب العلم الشرعي، إنَّ م
 فيكب عليه حفظا وتعلما وتفهما، من غري تعصب وال مجود إال للحق والدليل.

 وإهنا لنعمة خاصة ال يشعر هبا إال الذين أعتقهم اهلل من التقليد األعمى إىل سعة الدليل األمسى.
 والذي شدين هلذا املوضوع وأخذ مبجامع مهيت أمور منها:

  ا إذا كانت الفقه خصوصا احلديث و ن يف دراسة مبركة العلم وحالوته تكالغاية األمسى من
من رياضة العقل وتنمية ه في ، مع مااتفيه األقوال واملناقشات والرتجيح تبسطعلى وجه 

 .امللكة يف استنباط األحكام من األدلة
 املذاهب الفقهية يف العامل اإلسالمي، وبروز أئمة فضالء ساروا على منهج إمامهم يف  انتشار

عدم التعصب إال للحق، وعدم االعتداد إال مبا وافقه فيه الدليل واحلجة، كان لزاماا على كل 
 ذي علم أن حييي تراث أولئك، وينشر علومهم ومعارفهم ويبعثهم من مرقدهم.

 وغريها هو املذهب  -اململكة املغربية حفظها اهلل  –دنا احلبيبة كون املذهب السائد يف بال
 املالكي، على صاحبه الرضا والرضوان.

                                                           

 . 29ص  ،من جاء بعدهأثره على مصنفات المعاصرين له أو كما سيأيت معنا إن شاء اهلل عز وجل يف مبحث:  1
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  قيمة الكتاب العلمية واملعرفية حىت قال عنه ابن فرحون املالكي رمحه اهلل: "وله شرح العمدة
 1يف احلديث مل يسبق إىل مثله لكثرة فائدته".

 يف أنه يعد موسوعة علمية لكتب ومصادر املذهب املالكي  وقيمة أخرى هلذا الكتاب العظيم
قدميا وحديثا، حيث نقل الفاكهاين رمحه اهلل عن كتب أصيلة يف املذهب كمدونة سحنون 
القريواين والعتبية للعتيب والواضحة البن حبيب والتلقني واملعونة للقاضي عبد الوهاب واملوازية 

 ة البن شاش، وغريها كثري.ألمحد بن املواز وعقد اجلواهر الثمين
  طبعته  –وقيمة ثالثة هلذا الكتاب يف كونه مل خيرج من عامل املخطوط إال مؤخرا، فلم يطبع

-ه1431م، وهي غري كاملة، مث طبع كامال سنة 2449-ه1434إال يف سنة  -األوىل 
ب م، باإلضافة إىل كونه أول شرح من شروح العمدة املطبوعة، الذي تناول فقه مذه2414

  .إمام دار اهلجرة مالك رمحه اهلل

  ذهب شرحا علماء املالكية املتقدمني الذين عنوا باملكون اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل من
وإن  عن كل تعصب وتشدد آلراء الرجال، فاحلق اليعرف بالرجال  وتوضيحا وبيانا، بعيدا

 كانوا وسطاءه والدالني عليه.
 

 أهداف البحث:
  يف امليدان الفقهي دراسة حتليلية، حتدد القيمة العلمية لعمله  الفاكهايناإلمام دراسة جهود

 .الفقهي، وتربز مكانته بني غريه من الفقهاء األعالم السابقني والالحقني
  والقضايا النصوص الشرعيةيف التعامل مع اإلمام الفاكهاين املنهج الفقهي الذي تبعه دراسة ،

هية، واخلالفات الفقهية، والوقوف على ضوابط هذا املنهج االجتماعية اليت عاجلها معاجلة فق
 .وخصائصه

  فيها مجهور  وبيان ما وافق أو خالف للفاكهاين رمحه اهلل،متييز أنواع االختيارات الفقهية
 ، والوقوف على مدى تأثر اختياره رمحه اهلل باحلديث النبوي الشريف.الفقهاء

                                                           

، (دار الرتاث للطبع والنشر، )القاهرة، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبابن فرحون، إبراهيم بن علي،  1
2/11. 
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 الشرعية ومناقشتها، وطرق استنباط األحكام الفقهية اهلل يف عرض األدلة  دراسة منهجه رمحه
 منها.

  .الوقوف على مدى موافقته رمحه اهلل ألهل العلم، وطريقة مناقشته آلرائهم وترجيحاهتم 
 

 منهجية البحث:
 ني:يف هذا البحث على منهجني رئيساعتمدت 

كتابه "رياض األفهام" من كتاب : املنهج االستقرائي، وذلك بتتبع اختيارات اإلمام الفاكهاين يف  األول
 الطهارة إىل كتاب الصالة.

 االختيارات، وحصرها ضمن أبواهبا. : املنهج التحليلي، وهو حتليل هذهالثاين
 استعنت أيضا باملنهج املقارن، ليكون التحليل ذا مثرة يف دراسة املسائل الفقهية. كما 

 ولقد اتبعُت يف كتابة البحث اخلطوات اآلتية:
 ر اختيارات اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل.أذك -1
 أذكر لكل مبحث من أحباث املسائل عنوانا جامعا الختيار اإلمام الفاكهاين. -2
 أذكر عند املناقشة أقوال املذاهب األربعة، وغريهم أحيانا، كالظاهرية مثالا. -3
 وتوجيههم ألدلة خمالفيهم. – أمههاوأحيانا  –أذكر أدلة العلماء يف املسألة  -4
منها ما بدت قوته وظهرت حجته، غري متحيز  أنظر يف مجيع األقوال يف املسألة الواحدة، مرجحاا  -1

 لرأي من اآلراء أو مذهب من املذاهب.
ة، فإن كانت يف الصحيحني أو أحدمها يلأخرّج األحاديث النبوية واآلثار من مصادرها األص -1

درها، ذاكرا منه، وإن مل تكن يف الصحيحني أو يف أحدمها أخرجها من مص أكتفي حينئذ بتخرجيها
درجتها واحلكم عليها، وذلك من خالل حيثيات ثالث: رجال اإلسناد واالتصال واالنقطاع، 

    والسالمة من الشذوذ واإلعالل.
بن منظور الغريبة الواردة يف حبثي من خالل كتب اللغة كلسان العرب ال املصطلحاتكل ف بأعرّ  -7

 والقاموس احمليط وغريمها، وبعض كتب غريب احلديث كالنهاية البن األثري وغريب احلديث للهروي.



5 
 

مشهورا أوجزت القول فيه، وأطنبت فيمن  منهم فمن كان املذكورين، والرواة األعالم  جلميعأترجم  -1
  كان مغمورا غري مشهور.

 أعزو اآليات إىل سورها، مع ترقيمها.  -9
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 المطلب األول:
 األحكام وأبرز المصنفات فيها التعريف بكتب

ها حاديث انتقاها مؤلفو األ هذههي الكتب اليت اشتملت على أحاديث األحكام، و  كتب األحكام
 هية، ومن أشهرها:بواب الفقاألمن املصنفات احلديثية ورتبوها على 

 

 التمهيد

  افظ املقدسي ومؤلفه عمدة األحكام.باحل التعريفاألول:  المبحث

 وفيه مطلبان:

 التعريف بكتب األحكام وأبرز املصنفات فيها.المطلب األول: 

 نبذة خمتصرة عن احلافظ املقدسي ومؤلفه عمدة األحكام.المطلب الثاني: 
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إلمام ل 2"و"األحكام الوسطى من حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم 1"الكربىالشرعية األحكام " -
 ه (.111)املتوىف سنة  شبيليعبد احلق اإل

)املتوىف  عبد الغين املقدسيإلمام لصلى اهلل عليه وسلم"  عمدة األحكام من كالم خري األنام" - 
   3ه (.144سنة 

)املتوىف  يضياء الدين املقدسإلمام ل "السنن واألحكام عن املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم" -
  4ه (.143سنة 
 1ه (.114)املتوىف سنة  عز بن عبد السالملل "األحكام اإلملام يف بيان أدلة"  -

 1ه (.194)املتوىف سنة  لإلمام احملب الطربي "غاية اإلحكام يف أحاديث األحكام" - 
 7ه (.742)املتوىف سنة   ابن دقيق العيدإلمام تقي الدين ل "أحاديث األحكامباإلملام "  -
  1ه (.744)املتوىف سنة  ابن عبد اهلاديلإلمام  "األحكاماحملرر يف أحاديث "  -

قال ابن  ه (. 141املتوىف سنة عبد الرحيم العراقي )" للحافظ تقريب األسانيد وترتيب املسانيد"- 
من جملد مث  قريبمث اختصره يف حنو نصف حجمه وشرح قطعة صاحلة من األصل يف فهد اهلامشي: 

                                                           

 -ه  1422الطبعة: األوىل، ، السعودية / الرياض -مكتبة الرشد الناشر: ، عبد اهلل ُحَسنْي بن عكاشة َأيبطبعت بتحقيق وقد  1
 .م2441

 وقد طبعت بتحقيق محدي السلفي وصبحي السامرائي. 2
الناشر: دار الثقافة العربية، ، مراجعة وتقدمي: عبد القادر األرناؤوط، : حممود األرناؤوطبتحقيقعدة مرات، منها طبعة وقد طبع  3

 .م 1911 -ه   1441الطبعة: الثانية، ، بريوت، مؤسسة قرطبة، مدينة األندلس -دمشق 
الطبعة: األوىل، ، َماِجد َعسرْيِي، اململكة العربية السعودية الناشر: َدار، ُعَكاَشة نق َأيب عبد اهلل حسني بيحقبت وقد طبع 4

 .م 2444 -ه   1421
 .طبع حمققاا من ِقَبل الدكتور علي بن حممد الشريف 1

وقد طبع بتحقيق محزة أمحد الزين، دار الكتب العلمية. 1

 .بريوت –الرياض / لبنان  -السعودية  -دار ابن حزم  -الناشر: دار املعراج الدولية ، إمساعيل اجلملحسني وقد طبع بتحقيق  7
 .م2442-ه  1423 ،الثانية :الطبعة

 .كامالا يف دار العطاء بتحقيق عادل اهلدبار وحممد علوش  طبع 1
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 1ه.زرعة بعدأكمله ولده شيخنا احلافظ أبو 
 2ه (.112العسقالين )املتوىف سنة  ابن حجرللحافظ  "بلوغ املرام من أدلة األحكام"  -

 3ه (.1271)املتوىف سنة  فتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار حلسن بن أمحد الرباعي -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني:
 األحكام"نبذة مختصرة عن الحافظ المقدسي ومؤلفه "عمدة 

  :1الحافظ عبد الغني المقدسي في سطور -5
                                                           

الطبعة: األوىل ، دار الكتب العلمية، الحفاظلحظ األلحاظ بذيل طبقات ، حممد بن حممد، أبو الفضل العلوّي األصفوين 1
جملدات  بدار إحياء الرتاث العريب مصر يفطبع  يف شرح التقريب" طرح التثريب"والشرح مساه: . 1/114، م1991 -ه  1419

 .بتحقيق )عبد القادر حممد علي( م1991مث يف دار الكتب العلمية  ،بدون حتقيق
الطبعة: السابعة، ، الرياض –الناشر: دار الفلق ، تحقيق وختريج وتعليق: مسري بن أمني الزهريطبعة بوقد طبع مرات عدة، منها  2

  .ه  1424
 .ه  1427 الطبعة: األوىل، : دار عامل الفوائدالناشر، جمموعة بإشراف الشيخ علي العمران بتحقيقوقد طبع  3
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 بن حسن بن رافع سرور بن بن علي بن عبدالواحد بن الغين عبد الدين، تقي احلافظ اإلمام هو
 .احلنبلي الصاحلي املنشأ، الدمشقي مث أبو حممد اجَلماعيلي، جعفر،

 من أرض فلسطني. نابلس أرض ه ( جبماعيل من144ه (، وقيل: )143ه (، وقيل: )141ولد سنة )
ترعرع   رمحه اهلل   يف أكناف أسرة كرمية، شغوفة بالعلم، نذرت نفسها خلدمته، وكانت هذه األسرة 
تقيم يف بيت املقدس، مث رحلت بأبنائها إىل دمشق ونزلت عند مسجد أيب صاحل، خارج الباب 

وكان من أشهر هذه  ،ية هبمالشرقي أوالا، مث انتقلوا إىل سفح جبل قاسيون، فعرفت حملة الصاحل
 .األسرة وأجلهم اإلمامان احلافظ عبد الغين، وابن خالته اإلمام موفق الدين ابن قدامة املقدسي

 . وكانوغريها بغداد ومصر واإلسكندرية واملوصل وأصبهانإىل رحل احلافظ عبد الغين يف طلب العلم 
 سيما ال الشَّريف احلديث بكتابة يعتين انكو  .الرجال احلديث وأمساء إىل صغره رمحه اهلل منذ ميله

 العقيدة. كتب
 .علي الرحيب بن وسلمان صابر، بن املعايل وأيب هالل، بن الواحد عبد أيب املكارم بدمشق من مسع

 بن هالل اهلل وهبة املقدسي، زرعة وأيب القادر، عبد والشيخ البطي، بن الفتح أيب وببغداد من
 .وطبقتهم اخلشاب، بن حممد وأيب الدقاق،

 إمساعيل القومساين، بن الرزاق عبد وهبمذان اخلطيب، أمحد بن اهلل عبد الفضل أيب وباملوصل من
 .القومساين، ومجاعة إمساعيل بن حممد بن وإمساعيل الكرمي، عبد بن املطهر ونسيبه

 إمساعيل وأيب رشيد الصائغ، الواحد عبد بن حممد سعد وأيب املديين، موسى أيب احلافظ وبأصبهان من
 .اخلرقي، وغريهم أمحد بن الفتح وأيب البيع، غامن بن

                                                                                                                                                                                     

 : مصادر ترجمته 1
 .471 – 443/ 21(، م1911ه  /  1441، ةمؤسسة الرسال، )3:الطبعة، سير أعالم النبالءالذهيب، حممد بن أمحد،  -
 .43 – 42/ 13(،  م1911 -ه   1447، )دار الفكر،البداية والنهايةابن كثري، إمساعيل بن عمر،  -
دار ابن كثري، بريوت، -دمشق)الطبعة: األوىل، ، شذرات الذهب في أخبار من ذهبابن العماد، عبد احلي بن أمحد،  -

 .341 - 341/ 4(، م1911 -ه   1441
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 املقرئ، اهلل بن خلف الرمحن وعبد العثماين اهلل عبد حممد وأيب السلفي، طاهر أيب وباإلسكندرية من
 .ومجاعة

 النحوي، ومجاعة. بري بن اهلل وعبد الكاملي، اهلل هبة بن وعلي الرحيب، علي بن حممد ومبصر من
 موسى أبو خالته، واحلافظ ابن الدين موفق عنه وأخذ موسى، وأبو الفتح، أبو :وممن تتلمذ عليه ولداه

 األسعردي، رمحة بن واخلطيب سليمان املقدسي، الضياء واحلافظ سليمان، أبو والفقيه اهلل، عبد
 حممد عنه أخذ من وآخر أمحد. بن اليونيين حممد والفقيه الرهاوي، القادر وعبد الرمحن، عبد والبهاء

 اجلييت. مهلهل بن
كثرية، منها: الكمال يف معرفة الرجال، والصفات، والتوحيد، واالقتصاد يف فرمحه اهلل  همصنفات أماو 

وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم، واألربعني من كالم رب العاملني،  ،االعتقاد، ومناقب الصحابة
 م، وحمنة اإلمام أمحد، إىل غري ذلك من الكتب.واعتقاد اإلمام الشافعي، وعمدة األحكا

 وذكر وبينه له ذكره إالَّ  حديث عن يسأله أحد يكاد ال احلافظ شيخنا نالضياء: كا احلافظ قال
– أقول وأنا نسبه، ويذكر الفالين، فالن فالن ابن هو قال: إالَّ  رجل عن يسأله وال سقمه، أو صحته

 مرة غري احلافظ وشاهدت الضياء: قال احلديث. يف املؤمنني أمريعبدالغين  احلافظ كان :الضياء أي
 فيقرأ األحاديث أجزاء، غري من أحاديث لنا اقرأ املنرب: على وهو احلاضرين بعض دمشق يسأله جبامع

 قلب". ظهر عن بأسانيدها
احلافظ ال يصرب وقال التاج الكندي: مل يكن بعد الدارقطين مثل احلافظ عبد الغين. وقال املوفق: كان 

أعرف أحدا من أهل السنة رآه إال أحبه ومدحه كثريا،  عن إنكار املنكر إذا رآه. وقال الضياء: ما
مسعت حممود بن سالمة احلراين بأصبهان قال: كان احلافظ يصطف الناس يف السوق ينظرون إليه، 

 ولو أقام بأصبهان مدة وأراد أن ميلكها مللكها.
 للهجرة، ودفن مبقربة القرافة. سنة ستمائةمبصر تويف رمحه اهلل 

 

 كتاب عمدة األحكام في سطور:  -4
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من أهم كتب رمحه اهلل  عبد الغين املقدسيللحافظ  "كالم خري األنام  منعمدة األحكام كتاب " عدّ يُ 
 حاديثه مما اتفق عليه اإِلمامانأانتقى احلديث وأشهرها، تندرج حتت قسم العبادات واملعامالت، 

البخاريُّ ومسلم يف صحيحيهما إال يف القليل منها ممن انفرد به أحدمها، وأَلفه استجابة لطلب بعض 
وأفاد، وسهَّل على طلبة رمحه اهلل أجاد فيه ف، طلبة العلم يف اختصار مجلة من أحاديث رسول اهلل 

 .العلم حفظه ودراسته
، -يف الغالب  -يف التأليف، فقد كان يورد األحاديث مما اتفق عليها الشيخان  وأما طريقته رمحه اهلل

لفظاا أو معىن، مرتباا إياها على األبواب الفقهية، حبذف أسانيدها، مكتفياا بذكر راوي احلديث فقط، 
 صحابياا كان أو تابعياا، من كتاب الطهارة إىل كتاب اجلهاد.

 من أهم شروحه:
 .(ه 742 املتوىف سنةالبن دقيق العيد ) شرح عمدة األحكام" إحكام األحكام" -
لعالء الدين بن العطار الشافعي املعروف بالنووي  "العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام" -

 .(ه 724 املتوىف سنة الصغري )
 كتابنا.  هو، و (ه  734 املتوىف سنةلتاج الدين الفاكهاين ) "رياض األفهام يف شرح عمدة األحكام" -
 .(ه 711 املتوىف سنةالتلمساين ) شرح عمدة األحكام" لتلميذه حممد بن مرزوقتيسري املرام " -
  .(ه 794 املتوىف سنةحملمد ابن هبادر الزركشي ) "النكت على العمدة" -
 .(ه 144 املتوىف سنةالبن امللقن ) "اإلعالم بفوائد عمدة األحكام" -
 .(ه  122 توىف سنةاملالغزي ) للعامري" شرح عمدة األحكام" -
 ه (.144 املتوىف سنة"غاية اإلهلام يف شرح عمدة األحكام" البن عمار املصري ) -
 ه (.1119 املتوىف سنة) حملمد بن أمحد السفاريين النابلسي "كشف اللثام شرح عمدة األحكام" -
 ه (.1417 سنةاملتوىف "اإلملام بشرح عمدة األحكام" إلمساعيل بن حممد األنصاري ) -
 .ه (1421 املتوىف سنة) مد بن صاحل العثيمنيحمل "تنبيه أويل األفهام" -
 ه (.1423 املتوىف سنة) عبداهلل البسامل "تيسري العالم" -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
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 وغريها كثري بني شرح وتعليق ونظم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  الفصل الثاني:

 باإلمام الفاكهاني رحمه اهلل التعريف
 

 

 مطالب:مثانية وفيه 

 امسه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده. األول: المطلب

  عصره وبيئته. الثاني: المطلب

 .العلميةحياته  الثالث: المطلب
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 5التعريف باإلمام الفاكهاني رحمه اهلل
                                                           

 مصادر الترجمة: 1
: صم(، 1911 -ه   1441مكتبة الصديق، ، الطائف، )1:الطبعة، المعجم المختص بالمحدثينالذهيب، حممد بن أمحد،  -

113. 
لبنان،  -دار الفكر املعاصر، بريوت ، )1 الطبعة: أعيان العصر وأعوان النصر،الصفدي، خليل بن أيبك صالح الدين،  -

 .3/144(، م1991 -ه   1411
 (.111 /14البن كثري ) البداية والنهاية -
 .3/741، الزمان حوادث تاريخ، ابن اجلزري، حممد بن إبراهيم -
 (.12-2/14)البن فرحون  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -
 دار الكتب العلمية،، لبنان -بريوت، )1الطبعة:، واألسانيدذيل التقييد في رواة السنن  الفاسي، حممد بن أمحد، -

 .2/247 (،م1994ه /1414
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  األول: المطلب
 اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده

  الّلخمي اإلسكندري. صدقة بن سامل بن علي اليمن أيب بن عمر : هواسمه
 بن يشجب زيد بن بن أدد مرة بن احلارث بن عدي بن مالك وهو إىل خلٍم، نسبة :الّلخمي نسبه:

ا ألنه ومسي خلما  كثري، خلق خلم إىل وينسب اليمن، من قبيلتان وجذام وخلم. 1قحطان بن يعرب بن
 .2افسمي جذاما  ،لطمه فعضه اآلخر يف يده فجذمها :لطمه أي :أي ،خلم أخاه

 الفاكهاين. بابن املعروف األسيدي فقال: اجلزري ابن وزاد
 .حفص أبو :كنيته

                                                                                                                                                                                     

جملس دائرة املعارف ، صيدر اباد/ اهلند، )2الطبعة:، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةابن حجر، أمحد بن علي،  -
 .4/249(، م1972ه / 1392، العثمانية

دار إحياء )مصر، ، : األوىلالطبعة، حسن المحاضرة في تاريخ ملوك مصر والقاهرةالسيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر،  -
 .1/411(، م  1917 -ه   1317،  -عيسى البايب احلليب وشركاه-الكتب العربية 

 وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار)مصر،  الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة النجومابن تغري بردي، يوسف بن تغري بردي،  -
 (.الكتب

(، ه  1411دار الكتب العلمية، ، )بريوت، 1الطبعة ، المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثاراملقريزي، أمحد بن علي،  -
3/147-111-324. 
 -ه   1424دار الكتب العلمية،، ، لبنان، )الطبعة: األوىل ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، خملوف، حممد بن حممد -

 .1/293(، م 2443
 (.1/91) البن العماد شذرات الذهب في أخبار من ذهب -
(، دار إحياء الرتاث العريب، لبنان -بريوت ) ،أسماء المؤلفين وآثار المصنفين هدية العارفين، البغدادي، إمساعيل بن حممد -
1/719. 
دار إحياء الرتاث بغداد ) -املثىن مكتبة عن أسامي الكتب والفنون ، كشف الظنون مصطفى بن عبد اهللحاجي خليفة،  -

 .2/1119 ،م(1941 العريب،
 .1/11(، م 2442أيار / مايو  -دار العلم للماليني، )الطبعة: اخلامسة عشر، األعالمالزركلي، خري الدين بن حممود،  -
، 1/411، )م1913-ه1443بريوت، دار الكتب العلمية، (، 1، الطبعة:جمهرة أنساب العربابن حزم، علي بن أمحد،  1

 .3/134، )بريوت، دار صادر(، اللباب في تهذيب األنسابوابن األثري، علي بن حممد، 
 (.2/112) البداية والنهاية 2
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 الدين. تاج :لقبه
 الفاكهي. وقيل: الفاكهاين، ابن أو الفاكهاين، :شهرته

 من بالد مصر. اإلسكندرية :بلده
 ومخسني وستمائة أربع سنة كان مولده أنّ  رمحه اهلل على املؤلف ترمجة مصادر اتفقت :مولده

 ."ومخسني ستسنة  :وقيل": فقال والدته، سنة يف آخر قوالا  فرحون ابن للهجرة، وزاد

 سنة يف :فقال مولده، عن الدين علم الشيخ سأله :اجلزري ابن قال ، واهلل أعلم.األقرب هو واألول 
 .باإلسكندرية ومخسني وستمائة أربع

 

 

 

 

  الثاني: المطلب
 عصره وبيئته

 وقع ما اإلسالمية، بسببعلى األمة  مّرت اليت العصور أشد رمحه اهلل من الفاكهاين اإلمام يُعد عصر
 األمة. حياة يف األثر أبلغ عظيمة، كانت هلا أحداث من فيها

 حكم إبَّانيف النصف الثاين من القرن السابع، وأول القرن الثامن، رمحه اهلل عاش  وإمامنا الفاكهاين
 .والشام ملصر املماليك

ومتيزت هذه الفرتة هبجوم التتار بقيادة ملكهم جنكيز خان على كثري من البلدان اإلسالمية، وضم  
كثريا منها، مث احندر إىل عاصمة اخلالفة اإلسالمية، وكان يف ذلك الوقت املعتصم باهلل العباسي، 
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ه (، 111)وكان وزيره ابن العلقمي الرافضي، الذي ساعد التتار يف اقتحام بغداد، فسقطت سنة 
 واستمر القتل فيها حنوا من أربعني يوما، وبلغ عدد القتلى حنو ألفي ألف.

مث زحفوا حنو الشام، فاحتلوا دمشق وما حوهلا، مث إىل مصر، فخرج إليهم امللك املظفر، وبادرهم 
بالقتال يف قرية عني جالوت من أعمال فلسطني، فانتصر عليهم وكسرهم، وذلك يوم اجلمعة اخلامس 

 ه (.111لعشرين من رمضان سنة )وا
، توىل ين أيبك الرتكماين: املعز عز الدفأوهلموأما السالطني الذين حكموا مصر أيام املؤلف رمحه اهلل، 

ه، مث امللك 171وتويف سنة الظاهر بيربس البندقداري، ه، مث بعده 111ه، وتويف سنة 147سنة 
هلل األلفي الوون بن عبد اسيف الدين قان سنة واحدة، مث السلط لدين بن الظاهر بيربسناصر ا
إىل سنة  سيف الدين قالوون ليل بن السلطانصالح الدين خه، مث امللك 171إىل سنة  الرتكي
السلطان زين ه، مث 193إىل سنة  سيف الدين قالوون حممد بن السطانامللك الناصر ه، مث 194

عبد لدين الجني بن السطان حسام ا، مث ه194إىل سنة   املنصوري الرتكياهللالدين كنبغا بن عبد 
سيف الدين قالوون، الفرتة الثانية  مد بن السلطانامللك الناصر حمه، مث 191إىل سنة  اهلل املنصوري

امللك ه، مث 749إىل سنة  الدين بيربس املنصوري اجلاشنكري امللك املظفر ركنه، مث 191إىل سنة 
     1ه.742إىل سنة الفرتة الثالثة مد بن السلطان سيف الدين قالوون، الناصر حم

 ما امللوك والسالطني مع أنشأها اليت ،واخلاصة العامة املدارس انتشرت وأما من الناحية العلمية، فقد

 ، منها:العربية الشرعية واللغة العلوم تدريس واجلوامع من املساجد به تقوم
 اإلسالمي الفتح بعد مبدينة الفسطاط تشييده تَّ  مصر، مساجد أوَّل وهوالعاص:  بن عمرو جامع -

ه   749 عام فيه العلم حلقات بأنَّ  املقريزي وذكر حلقات العلم. من العديد يضم كان وقد ملصر،
 العلم. إلقراء حلقة من أربعني أكثر كانت

 فأقاموا به، واألمراء السالطنياهتم  وقد ه، 319 عام الصقلي جوهر القائد أنشأه األزهر: اجلامع -

  فا كثرية.اأوق له وجعلوا العلم، لتدريس مقاصري

                                                           

 .(وما بعدها 7/41) الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة النجومينظر:  1
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 كانت تدرس وفيه، ه ( 191 عام ) الجني السلطان وجدده املماليك، به اهتم طولون: ابن جامع -

 وكذا الطبية. الشرعية العلوم
املذاهب  فيها وتدرس ه (، 139عام )  األيويب الدين جنم الصاحل امللك الصاحلية: أنشأها املدرسة -

 األربعة.
                ه(. 171) عامالفارقاين  سنقر الدين مشس األمري الفارقانية: أنشأها املدرسة -
البطائحي، جعلها صالح الدين  املأمون الوزير دار من جزء وهي بالقاهرة، السيوفية: املدرسة -

 األيويب خاصة بالفقهاء األحناف.
 1من اجلوامع واملدارس العلمية.إىل غري ذلك 

 

 

  الثالث: المطلب
 العلميةحياته 

وأخالقهم،  علومهم من لالستفادة الفقهاء واحملدثني جمالسة حرص الشيخ الفاكهاين رمحه اهلل على
 اإلسكندرية، وأخذ شيخ املالكي املنري ابن صحبقد ففأخذ عن شيوخ اإلسكندرية ومصر عموما، 

 طرخان ابن على الشرعية. وتتلمذ العلوم وغريها من ،وفقه ،وتفسري ،حديث من العلم فنون عنه
املكني  على بالقراءات القرآن عياض، وقرأ للقاضي "الرتمذي" و"الشفا" منه اإلسكندري، ومسع

 وغريهم من أهل العلم. باإلسكندرية، القراء شيخ األمسر
ببعض مؤلفاته، وأخذ عنه مجاعة من ه (، وحدث هناك 731مث سافر رمحه اهلل إىل القدس سنة )

 علمائها، منهم احملدث عبد اهلل بن علي بن أمحد بن حديدة األنصاري.

                                                           

حسن المحاضرة في تاريخ ملوك مصر و .(وما بعدها 234-4/224) المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار: ينظر 1
 .(وما بعدها 2/237) والقاهرة



18 
 

مث قدم دمشق يف نصف شهر رمضان، فأنزله القاضي الشافعي بدار السعادة، فسمع عليه مجاعة من 
 العلماء، منهم: احلافظ ابن كثري واإلمام الذهيب رمحهما اهلل.

ويف نصف رمضان قدم الشيخ تاج : سنة إحدى وثالثني وسبعمائةه اهلل يف حوادث قال ابن كثري رمح
ومسع عليه  ،نزل عند القاضي الشافعيو  ،الدين عمر بن علي بن سامل امللحي ابن الفاكهاين املالكي

 1وزار القدس قبل وصوله إىل دمشق. ،وخرج إىل احلج عامئذ مع الشاميني ،شيئا من مصنفاته
 ه:أشهر مشايخ من
 .)ه111املتوىف سنة (الشيخ أمحد بن عمر، شهاب الدين أبو العباس املرسي البلنسي  -1
ه (. 113 املتوىف سنة) املالكي اإلسكندري نريامل بن الدين ناصرأمحد بن حممد، العالمة الفاضل  -2

 صحبه اإلمام الفاكهاين وأخذ عنه.
 )املتوىف سنة الشافعي الدمياطي الدين اإلمام العالمة عبد املؤمن بن خلف، أبو حممد شرف -3

 .) ه741
املتوىف شيخ قراء اإلسكندرية عبد اهلل بن منصور، أبو حممد املكني األمسر اللخمي اإلسكندراين ) -4

 ه (.192 سنة
 .)ه 722 )املتوىف سنة املالكي، أبو بكر القرشي العمري الرمحن عبد بن اإلمام احملدث عتيق -1
 ..ه (744 )املتوىف سنة الشافعي اإلسكندري أبو احلسنالغرايف، أمحد علي بناإلمام الفقيه  -1
 املصري الشافعي احلموي مجاعة، أبو عبد اهلل بن الدين قاضي القضاة حممد بن إبراهيم، بدر - 7

 .) ه 733 )املتوىف سنة
 ه (.732 )املتوىف سنة األخنائي املصري الشافعي الدين القاضي حممد بن أيب بكر، علم - 1
 . )ه 117 املتوىف سنة) اإلسكندري طرخان بن اخلالق عبد بن حممداإلمام  - 9

 )املتوىف سنة الشافعي املصري السقطي، الدين قاضي القضاة حممد بن عبد العظيم، مجال  -14
 . مسع عليه اإلمام الفاكهاين سنن ابن ماجه.) ه 747

                                                           

 (.14/113) البداية والنهاية 1
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 ب"حايف املعروف اإلسكندري، املازوين بن عبد اهلل، أبو عبد اهلل اإلمام املقرئ حممد - 11
 ه (. أخذ عنه اإلمام الفاكهاين، وقرأ عليه القرآن بالقراءات.193 املتوىف سنة(رأسه"

املتوىف ) الشافعي املالكي العيد، دقيق بن تقي الدينحممد بن علي بن وهب، اإلمام اجملتهد   -12
 ه (. 742 سنة
 ه (.731 املتوىف سنةالبجائي ) ، أبو عليمنصور بن أمحدالشيخ  -13

 تالمذته: أبرزومن 

أجاز له اإلمام  .ه ( 143)املتوىف سنة  املصري بن مجاعة احلموي العزيز عبد بن بكر الشيخ أبو  -1
 الفاكهاين.

 .ه ( 774 )املتوىف سنة ، أبو الفداء الدمشقي الشافعي، كثري بن إمساعيلاإلمام احلافظ املفسر   -2
 مسع من اإلمام الفاكهاين حني قدومه إىل دمشق.

)املتوىف سنة  األنصاري، حديدة بن اهلل عبد الدين الشيخ احملدث عبد اهلل بن علي، مجال  -3
 ، مسع من اإلمام الفاكهاين بعض مؤلفاته حني قدومه القدس.ه (713

األنصاري، صاحب "مغين أبو حممد  هشام بن الدين مجالعبد اهلل بن يوسف، اإلمام النحوي   -4
قرأ على اإلمام الفاكهاين مجيع "شرح اإلشارة" له  .ه ( 711سنةاملتوىف ) اللبيب" وغريه من املؤلفات

 إال الورقة األخرية.
 .ه ( 711سنة  املتوىف) القروي اإلسكندريبن حممد، أبو حممد  الوهاب عبدالشيخ   -1
له  ه (.711)املتوىف سنة  مشس الدين بن مرزوق التلمساين اإلمام حممد بن أمحد، أبو عبد اهلل -1

وأضاف "شرح العمدة" مجع فيه بني شرحي الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، وتاج الدين الفاكهاين، 
 إىل ذلك فوائد كثرية نفيسة.

رْي  حممدبن  الشيخ حممد -7 اإلمام أخذ عن . )ه747املتوىف سنة ( احلسين الفاسي مثَّ اْلَمكِّّي أَبُو اخلَْ
  .اءاإلفت يف لهوأذن  الفاكهاين
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  المطلب الرابع:
 العلمية ومنزلته مكانته

 بإمامته بعده من جاء وكذارمحه اهلل،  اإلمام الفاكهاين األعالم ممن عاصر األئمة من مجاعة   شهد
 النحوي األصويل الفقيهاحملدث  العامل العامل اإلمام بالشيخ ووصفوه كثرية، علوم يف وعلو كعبه

 والديانة الفضل ذو الزاهد التقي الورع صاحب املصنفات املتمكن البارع املتقن اللغوي األديب
، الثناء عليه يف ومعاصرينوأقران  تالمذة من بعض أقواهلم وهذه وحسن األخالق، والصالح والصيانة

 .هم اهللرمح
 .1"كان شيخاا فقيهاا مالكياا حنوياا، عنده فضائل وديانة، وله مصنفات" رمحه اهلل: قال عنه ابن اجلزري

                                                           

 .(3/744) الزمان حوادث تاريخ 1
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فاضل، صاحل، بشوش  شيخ وهو  . . .السلف بقية الزاهد، ،"الشيخ، العالمة وقال عنه أيضاا:
 .1زهد وعفاف" وفيه وفوائد، مصنفات وله الفضائل، كثري الوجه،
 وله رأيته . . .املتقن النحوي اإلمام :وقال باحملدثني املختص املعجم يف رمحه اهلل الذهيب وذكره

 2.عنه وأخذت مين مسع ،تواليف
ي بن سامل بن عبد بو حفص عمر بن علأمام ذو الفنون تاج الدين الشيخ اإل رمحه اهلل:وقال ابن كثري 
 ،ومسع احلديث ،ني وستمائةسولد سنة أربع ومخ ،سكندراين املعروف بابن الفاكهايناهلل اللخمي اإل

 3.وله مصنفات يف أشياء متفرقة ،وبرع وتقدم مبعرفة النحو وغريه ،واشتغل بالفقه على مذهب مالك
 4.كان شيخاا فقيهاا مالكياا حنوياا، له ديانة وتصون ومصنفات رمحه اهلل: وقال الصفدي

ا "وكان رمحه اهلل:وقال عنه ابن فرحون   والعربية واألصول والفقه احلديث يفنناا متف فاضالا  فقيها
 حسن الصاحل، السلف واتباع املتني والصالح العظيم، الدين من وافر حظ على وكان واألدب،

 .1األخالق"
 1".والعمل للعلم جامعاا وكان  ...فضله على دالة حسنة اليفهتو "رمحه اهلل: الفاسي  الدين تقي وقال

  7ن".والفنو  العربية يف "مهر رمحه اهلل:وقال ابن حجر 
"كان فقيهاا متفنناا يف العلوم، صاحلاا عظيماا، صحب مجاعة من األولياء، رمحه اهلل: وقال السيوطي 
 1وختلق بآداهبم".

 

                                                           

 المرجع السابق. 1
 .113ص: المعجم المختص بالمحدثين 2
 (.14/111) البداية والنهاية 3
 .(3/144أعيان العصر وأعوان النصر ) 4
 .(2/14)الديباج المذهب  1
  .(2/241)ذيل التقييد  انظر: 1
 .(4/249)الدرر الكامنة  7
 (.1/411)حسن المحاضرة  1
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  :الخامس المطلب
 وعقيدته همذهب

 أواًل: مذهبه:
تعاىل،  اهلل رمحه أنس مالك بن اإلمام مذهب على تفقه بأنه اهلل رمحه للفاكهاين املرتمجون اتفق

 ملقدمة شرحه خامتة يف للمذهب، بل قال يتعصَّب رمحه اهلل يكن ، ومل1باملالكي منهم مجاعة ووصفه
 عمل عليه ، أوصلى اهلل عليه وسلمنبيه  وسنة – تعاىل – الرسالة: و"كل ما كان يف كتاب اهلل

فهو  خالفه وما ،به يدان الذي تعاىل اهلل دين فهو بإحسان هلم والتابعني عنهم اهلل رضي أصحابه
 والسنة الكتاب أعين – خري ذلك غري يف كان لو إذ ؛مقبول غري صاحبه على مردود وضاللة، بدعة
ما  أفضل اهلل فجزاه ،لنا اخلري وإرادة ،األمة نصح على احلرص كلصاا  حري كان عليه إذ لنبَّهنا –

 2أمته". من جزى نبيا عن أمته وجعلنا
 يف ألصحابنا أر "ومل: فقال األظافر تقليم ملسألة عرض املذي باب من اخلامس للحديث وعند شرحه

 مبسبحة فيبدأ الرجلني باليدين قبل يبدأ أن يستحب أنه الشافعية عند واملنقول شيئاا، التقليم كيفية
                                                           

منزلته ومكانته العلمية.كما مر معنا قريبا يف املطلب الرابع:  1

 (.13-12)ص ملطلقا ملجيدا عبد رلدكتوا حتقيقاين، للفاكه نيالقريوا يبأ بنا سالةرشرح  لتحبرياو لتحريرا مقدمة نظر:ا 2
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 إىل بنصرها مث خبنصرها فيبدأ إىل اليسرى يعود مث اإلهبام مث اخلنصر مث البنصر مث الوسطى مث اليمىن يده
 ذلك استحباب وجه ما أدرِ  ومل اليسرى وخيتم خبتصر خبنصرها فيبدأ اليمىن الرجل إىل يعود مث آخرها

  1فالسمع والطاعة". شيء السنة يف ورد يكون أن إال
 .وذمِّ البدع واحملدثات االتباع إىل يدعو رمحه اهلل وكان

 وال كتاب يف أصالا  املولد هلذا أعلم املولد(: "ال عمل يف املورد) املشهورة رسالته قال رمحه اهلل يف
 ،املتقدمني بآثار املتمسكون الدين يف القدوة هم الذين األمة علماء من أحد عن عمله ينقل وال ،سنة
 2".األكالون هبا اعتىن نفس وشهوة ،البطالون أحدثها بدعة هو بل
 

 عقيدته: :ثانًيا
 على تدل اليت النصوص بعض وهذه، وسلك مسلكهم. 3األشاعرة عقيدةرمحه اهلل  الفاكهاين انتحل

  :كتبه بعض خالل من أشعريته
 الذي بكالمه موسىم لّ )وك اهلل: رمحه – زيد أيب ابن قول عند الرسالة مقدمة شرح رمحه اهلل يف قال
 كالما املعاصرين لبعض رأيت دكا من جالله(: فصار للجبل وجتلى ،خلقه من خلق ال ذاته صفة هو

 يتضمن الكالم هذا :قال ،ألفاظه من أخلصه أن عسى ما إال بنصه أذكره املسألة هبذه يتعلق حسنا
 :مسائل
ا إن كان ألنه جماز؛ غريه إىل وإضافته – تعاىل – هلل كله احلقيقة على الكالم: األوىل  صفته، فهو قدميا

 جمازا فيستعمل وجماز، حقيقة بني ما على معان ينطلق لغة الكالم :الثانية .فعله فهو حديثا كان وإن

                                                           

.)1/317( رياض األفهام 1
م، بتحقيق علي بن 1917-ه 1447كتبة املعارف بالرياض، الطبعة األوىل م، طبعة 21-24ص  المورد في عمل المولد 2

حسن احلليب.

اعتمدت دليل العقل وقدمته على دليل الشرع، فأثبت أتباعها سبع األشاعرة فرقة تنتسب إىل أيب احلسن األشعري رمحه اهلل،  3
له ض بعضهم معناه وكيفيته، وأوَّ تعاىل دل عليها دليل العقل القطعي الذي وافقه دليل الشرع، وما عدا ذلك فقد فوَّ  هللصفات 

والذي عليه أهل السنة واجلماعة إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غري تأويل . آخرون لظنية دليل الشرع الذي أثبته
لمؤلف: د. غالب بن ل فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منهاينظر:  .وال تعطيل وال حتريف وال تشبيه

 .م 2441 -ه   1422الطبعة: الرابعة، ، املكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق، جدة، علي عواجي
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 فيكون املفيدة اجلملة يف النحاة عند ويستعمل احلال، واإلشارة وداللة والكناية املهمل اللفظ يف
 العكس :وقيل بالنفس، القائم املعىن وعلى ملعىن، املوضوع اللفظ يف ويستعمل عرفية خاصة، حقيقة

 .اللفظ يف إال حقيقة ال يكون عندهم فالكالم النفس، كالم ينكرون ألهنم املعتزلة؛ مذهب وهو
 متكلم هو يقولون احلق فأهل متكلاما كونه وجه واختلفوا يف اهلل تعاىل يتكلم، أن على اتفقوا :الثالثة
 عنه يعرب بالنفس قائم قول بأنه بعضهم وحدَّه النفس، عنه بكالم ويعربون به، قائم بكالم

 1بالعبارات".
 2النفساين دون اللساين". يف حقيقة الكالم أن فيها احلق أهل وقال رمحه اهلل: "مذهب

 

 : السادس المطلب
 ه ومصنفاتهمؤلفات

 
صنف اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل العديد من املؤلفات القيمة الدالة على سعة علمه وعلو كعبه ورسوخ 

 قدمه يف العلوم الشرعية، منها ما يلي:
 3العربية". يف اإلشارة" -1
  4زيد القريواين. أيب ابن رسالة والتحبري" شرح التحرير" -2
 .1الزيارة" أنكر من على الرد يف املختارة "التحفة – 3

                                                           

 (.12-11اين )صللفاكه نيالقريوا يبأ بنا سالةرشرح  لتحبرياو لتحريرا مقدمة انظر:  1

المرجع السابق. 2

ومساها: "مقدمة  (3/144) أعيان العصر وأعوان النصر الصفدي يف( وذكرها 4/249) الدرر الكامنةذكرها ابن حجر يف  3
 اء وإحي ة العلمي البحوث معهد يف( ميكرو فيلم) صورة وللمخطوطة. بتركيا علي شهيد مكتبة يف نسخة منهايف النحو". 

 .اإلسالمي راث الت
اجلامعة اإلسالمية يف رسائل جامعية ب كامالا ذكره املؤلف يف كتابه كثريا، واعتمده متأخرو املالكية يف مؤلفاهتم، وقد حقق   4
 إمام بن وبشري ،السحيمي مرزوق بن اهلل وعبد ،املطلق ف يوس بنوعبد اجمليد الدين،  صاحل رمضه: للباحثني دينة املنورةبامل

 .علي



25 
 

 .النحو يف لإلشارة شرح وهو2 ."اإلشارة شرح يف العبارة "تلخيص -4
 3.الرأس" على املسح يف "جزء – 1
 4.النظرية" اآليات يف القمرية "الدرر – 1
 
 
 
 .كتابنا وهو1. "األحكام عمدة شرح يف األفهام "رياض – 7
 .1النذير" البشري على الصالة يف املنري "الفجر – 1
 .7البسملة" شرح يف املكملة "الفوائد  −9

 .1اجلمعة" وقفة يف "اللمعة − 14
 .1الفرائض" علم يف الرائض "منهاج -11

                                                                                                                                                                                     

 (.2/11) الديباج المذهبذكره ابن فرحون يف  1

( يف ترمجة ابن هشام األنصاري: 3/93) الكامنة رالدر (. وذكر ابن حجر يف 2/11) الديباج المذهبذكرها ابن فرحون يف  2
 وقد، بتركيا علب شهيد مكتبة يف كاملة نسخة منهتوجد  أنه قرأ على التاج الفاكهاين "شرح اإلشارة" له، إال الورقة األخرية.

 .املاجستري ة درج ل لني اب الكت من جزءاا العساف حممد بنت أمساء: الطالبة حققت

جزءاا مفرداا ال يكاد يبقى يف النفس منها  -يعين مسح الرأس - ذكره يف كتابه هذا. قال رمحه اهلل: وقد أفردت هلذه املسألة 3
 (.1/131) رياض األفهام شيء.

 (.4/249) الدرر الكامنةذكره احلافظ ابن حجر يف  4

مشرتك  إصدار .د. شريفة العمري :دراسة وحتقيق ،يف ثالث جملدات( )من كتاب الطهارة إىل كتاب اجلنائزمنه اجلزء األول بع طُ  1
مث طبع   .م2449ه /1434ببريوت لبنان، طبع طبعته األوىل سنة:  بني مركز اإلمام الثعاليب للدراسات ونشر الرتاث، ودار ابن حزم

ه. مث طبع 1429-ه1421القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، جملموعة من الباحثني، ما بني سنة  جامعة أمة يف كرسائل جامعي
 .م2414ه /1431، طبعة دار النوادر، سنة بالتعاون مع جلنة خمتصة من احملققنيبتحقيق نور الدين طالب 

ب:  241ص  (، ومساها السيوطي يف رسالته "إنباء األذكياء حبياة األنبياء"2/11) الديباج المذهبذكره ابن فرحون يف  1
 ض.بالريا اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة مكتبة يف منه مصورة نسخة جدتو "الفجر املنري فيما فضل به البشري النذير".

أفردت هلا جزءا يشتمل على حنو من ثالثني ورقة لقبته قال رمحه اهلل وهو يتكلم على البسملة: وقد  ذكره املؤلف يف كتابه هذا. 7
  (.327-2/321) رياض األفهام ب: "الفوائد املكملة يف شرح البسملة".

 (.4/249) الدرر الكامنةذكره احلافظ ابن حجر يف  1
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 النووية. 2األربعني" شرح يف املبني "املنهج − 12
 .3القصوى يف الكالم على آية التقوى" "الغاية -13
 .4"شرح التنقيح" -14
 .1"املورد يف عمل املولد" -11
 .1"شرح العمدة أليب بكر الشاشي" -11

 وللمؤلف رمحه اهلل غري ذلك من النظم والنثر واألدب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 ، حتقيق الباحث: رمض صاحل الدين.  11". ينظر: التحرير والتحبري ص والتحبري التحرير" كتابه ثنايا يف املؤلف ذكره 1

 م،2447-ه1421، الطبعة األوىل: م 2447ذكره غري واحد ممن ترجم للمؤلف، وقد طبع يف دار األصمعي بالرياض سنة  2
 رفقي شوكت.بن بتحقيق شوكت 

تراث املالكية" طبع دار ابن حزم ضمن جمموع "من نوادر أيضا طبعت ق، و بيد حيىي حممد ق بتحقي طبعت صغرية رسالة وهي 3
 م بتحقيق حممد شايب اجلزائري. 2443سنة 

ه  نقل ،األصول كتب يف شائع منقول اخلالف بل كذلك ليس"بال خالف" : قوله :قلتكتابه هذا، فقال:  يف املصنف ذكره 4
  (.1/147) رياض األفهام إكماله. على اهلل أعان ،التنقيح شرح يف ذلكوقد بينت  ،القاضي عبد الوهاب وغريه

كتبة املعارف مب (. وقد طبع1/119) شذرات الذهب( وابن العماد يف 4/249) الدرر الكامنةذكره احلافظ ابن حجر يف  1
 م، بتحقيق علي بن حسن احلليب.1917-ه 1447بالرياض الطبعة األوىل 

 (.2/1119) وكشف الظنون(، 1/719) هدية العارفين: ينظر 1
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 المطلب السابع: 
 وفاته رحمه اهلل

 على قولني:وفاته  سنة الفاكهاين رمحه اهلل يفلإلمام  العلماء املرتمجون اختلف
 فرحون. وابن كثري اجلزري والذهيب وابن ابن ه (، ذكره734: أنه تويف سنة )أحدهما
ه (، ذكره الصفدي، وابن حجر، وأبو الطيب الفاسي، والسيوطي، وابن 731أنه تويف سنة ) والثاني:

هو األصح، ملا جاء يف خمطوطة من كتابه العماد، وصححه الزركلي يف األعالم، وقال: لعل هذا 
 1ه (، ويف هنايتها: قال املصنف رمحه اهلل.733"التحرير والتحبري": كتبت سنة )

وكان  البحر، باب ظاهر ودفن باإلسكندرية، األوىلى مجاد سابع اجلمعة رمحه اهلل ليلة وكانت وفاته
 الغائب، ملا بلغهم خرب وفاته. صالة بدمشق عليه قد ُصلي

 :وأنشد عينيه ففتح، يديه ليذكره بني يتشهد 2أقاربه بعض جعل الوفاة حضرته ملاو 
 أذكرا حىت العهدَ  نسيتُ  ومىت                   باحلمى عهوداا يذكرين وغدا

                                                           

 (.1/11) األعالم 1
(.1/419) الديباج المذهب، كما جاء يف صهره الفقيه ميمونوهو  2
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 تعاىل، ورضي عنه. اهلل حنبه رمحه وقضى تشهد مث
 
 

 

 

 

 

 

 المطلب الثامن: 
 بعدهمن جاء على مصنفات المعاصرين له أو ره أث

تزداد قيمة الكتاب الذي بني أيدينا مبدى إقبال أهل العلم املعتربين عليه، واالهتمام به، واالحتجاج 
 مبا فيه.

وكتابنا صار بعد وفاة اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل عمدة للعلماء، ينقلون من درره، ويأخذون من 
 استنباطاته وترجيحاته.

كتاب "رياض عض النماذج من الكتب اليت اعتمدت آراء اإلمام الفاكهاين واجتهاداته يف  وهذه ب
 األفهام".

ه (، 112املتوىف سنة " للحافظ ابن حجر العسقالين )شرح صحيح البخاري فتح الباري" -1
يُ تَ َعجَُّب ممَّْن  :"قال الفاكهاينقال:  .كثرة السؤالع من كتابه، من ذلك: مسألة  ذكره يف عدة مواض
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مُثَّ السََّلِف الصَّاِلِح ِمْن َغرْيِ َنِكرٍي  قَال ِبَكرَاَهِة السَُّؤاِل ُمْطَلقاا َمَع ُوُجوِد السَُّؤاِل يف َعْصِر النَّيبِّ 
 1".فَالشَّارُِع اَل يُِقرُّ َعَلى َمْكُروهٍ 

ِإنَّ ِمْن تَ ْوَبيِت َأينِّ َأْْنَِلُع ِمْن َمايل َصَدَقةا ِإىَل اللَِّه  قوله:، يف  َكْعَب ْبَن َماِلكٍ يف قصة  ومن ذلك: 
 يف اْلَفاِكَهاينُّ  قال"قال:  .«أَْمِسْك َعَلْيَك بَ ْعَض َماِلَك، فَ ُهَو َخي ْر  َلكَ : »َوَرُسولِِه، فَ َقاَل النَّيبُّ 

َيْسَتِبدَّ ِبرَْأِيِه َلِكْن َكأَنَُّه قَاَمْت ِعْنَدُه َحال  لَِفَرِحِه بِتَ ْوبَِتِه َكاَن األوىل لكعب َأْن َيْسَتِشرَي َواَل :َشرِْح اْلُعْمَدةِ 
 .انْ تَ َهى .ِ ِة اجلَْْزمَظَهَر َلُه ِفيَها َأنَّ التََّصدَُّق جِبَِميِع َمالِِه ُمْسَتَحقٌّ َعَلْيِه يف الشُّْكِر َفَأْوَرَد ااِلْسِتَشاَرَة ِبِصيغَ 

يِع َمالِِه ِإالَّ أَنَّهُ وََكأَنَُّه أَرَاَد   2."جَنََّز َذِلكَ  أَنَُّه اْسَتَبدَّ ِبرَْأِيِه يف َكْونِِه َجَزَم بَِأنَّ ِمْن تَ ْوبَِتِه َأْن يَ ْنَخِلَع ِمْن مجَِ
. قال: ه (111 سنة )املتوىف العيينبدر الدين للحافظ   شرح صحيح البخاري"عمدة القاري " -2
اْلَفاِكَهاينّ: َكاَن السِّّر يف محل أَُماَمة يف الصَّاَلة دفعا ملا َكاَنت اْلَعَرب تألفه من َكرَاَهة اْلبَ َنات  قال"

ومحلهن، َوَخالفُهم يف َذِلك َحىتَّ يف الصَّاَلة لْلُمَباَلَغة يف ردعهم، َواْلبَ َيان بِاْلِفْعِل قد يكون أقوى من 
 3".الَقْول

املتوىف " أليب عبد اهلل حممد املغريب املعروف باحلطاب )في شرح مختصر خليل الجليلمواهب " -3
 ه (.914سنة 

ُر َأْخُذَها قَاَل اْلَفاِكَهاينُّ يف َشرِْح اْلُعْمَدِة يف بَاِب الرَّْهِن َحْيُث َيُكوُن اْلَباِئُع َأَحقَّ ِبِسْلَعِتِه َهْل يُ ْفتَ قَ قال: 
ْو ُيْسَتَبدُّ بَِأْخِذَها اَل أَْعَلُم أِلَْصَحابَِنا ِفيَها َنصًّا َوظَاِهُر احلَِْديِث َيُدلُّ َعَلى إىَل ُحْكِم َحاِكٍم أَ 

 4.ااِلْسِتْبَدادِ 

                                                           

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: ، 1379بريوت،  -دار املعرفة ، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي،  1
عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن و ، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، وحممد فؤاد عبد الباقي

 .14/441 ،عبد اهلل بن باز

(.11/173) المرجع السابق 2

 .4/344، بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيين، حممود بدر الدين،  3
 -ه  1412،  دار الفكر، )الطبعة: الثالثة، للحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليلاحلطاب، حممد بن حممد،  4

 .1/14(، م1992
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قال: "وقوله مطلقا يعين أن الغسل ال خيتص باملنهي عن اختاذه، بل يغسل من ولوغه املأذون يف 
 1صرح به الفاكهاين يف شرح العمدة".اختاذه واملنهي عن اختاذه، وهذا هو املشهور كما 

 :ه (، قال1122املتوىف سنة " حملمد بن عبد الباقي الزرقاين )شرح الزرقاني على موطأ مالك" -4
  2."فقد جزم الفاكهاين يف شرح العمدة ... بأنه أبو برزة ..."

ا يع علىِبَوَرثَِتَك أِلَنَُّه اطََّلَع  َشرْح اْلُعْمَدِة َعربَّ  يفقَ ْوُل اْلَفاِكَهاينِّ و "وقال:   يَْأتِيِه َأْواَلد  َغي ْرُ يُش و َأنَّ َسْعدا
 3".البنت، فَكاَن كذلك

 ذََكرَ قال: " ه (.1313املتوىف سنة " للمباركفوري )تحفة األحوذي في شرح سنن الترمذي" -1
احلَْجَّاُج َوبِاْلَبْصَرِة زِيَاد  َوبَ َلَغيِن َأنَّ أَْهَل اْلَمْغِرِب اأْلَْدََن  مبكةَأْحَدَث اأْلََذاَن اأْلَوََّل  مناْلَفاِكَهاينُّ َأنَّ َأوََّل 

 4".اآْلَن اَل تَْأِذيَن ِعْنَدُهْم ِسَوى َمرَّةٍ 
ِكتَاِب   يفاْلَفاِكَهاينُّ: ملَْ أَْعَلْم  قالقال: "ه (، 1214املتوىف سنة " لإلمام الشوكاين )نيل األوطار" -1

َا اَلِهي، و حَتْرمِِي اْلمَ  يفيحاا َصرحياا السُّنَّة َحِديثاا َصح يف والاللَِّه   الُعُموَمات  يَ َتأَنَُّس هِبَا َظَواِهُر و  هيِإَّنَّ
  .1"أَِدلَّة  َقْطِعيَّة  

 1قال الفاكهاين: إن أول من أحدث األذان مبكة احلجاج، وبالبصرة زياد"."قال: و 
 

 
 
 

                                                           

 (.1/171) المرجع السابق 1

الناشر: مكتبة الثقافة ، حتقيق: طه عبد الرءوف سعد، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، حممد بن عبد الباقيالزرقاين،  2
 .2/197، م2443 -ه  1424الطبعة: األوىل، ، القاهرة –الدينية 

(.4/111) المرجع السابق 3

 .3/44، بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية ، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، حممد عبد الرمحناملباركفوري،  4
الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار احلديث، مصر، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، نيل األوطار، حممد بن عليالشوكاين،  1

 .1/117، م1993 -ه  1413

 (.3/312) المرجع السابق 1
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 الثالث: المبحث

 التعريف بكتاب رياض األفهام في شرح عمدة األحكام
 

 

 وفيه ستة مطالب: 

 توثيق اسم الكتاب، وصحة نسبته إىل مؤلفه.المطلب األول: 

 سبب تأليف الكتاب.المطلب الثاني: 

 تاريخ تأليف الكتاب.المطلب الثالث: 

 .موضوع الكتابالمطلب الرابع: 

  فيه.طبعات الكتاب والدراسات المطلب الخامس: 

 مصادر املؤلف يف كتابه.المطلب السادس: 
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  المطلب األول:
 توثيق اسم الكتاب، وصحة نسبته إلى مؤلفه

 يرجع حتقيق اسم الكتاب وصحة نسبته إىل مؤلفه إىل أمور عدة، منها:
مقدمة كتابه هذا: ومسيته نص اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل على اسم كتابه هذا، قال رمحه اهلل يف  -1

 .1)رياض األفهام يف شرح عمدة األحكام(
فإنه قال يف  الصفدي، صالح الديناتفاق املرتمجني لإلمام الفاكهاين رمحه اهلل على ذلك، منهم:  -2

 .2"وشرح العمدة يف األحكام: "... معددا مؤلفاته ترمجته
 .3"إىل مثله لكثرة فائدتهوله شرح العمدة يف احلديث مل يسبق ": ابن فرحون وقال

وشرح العمدة يف األحكام للحافظ عبد الغين املقدسي "...: دا مؤلفاتهمعدّ قال أبو الطيب الفاسي و 
 .4"فهام يف شرح عمدة األحكامياض األيف جملدين مساه ر 

                                                           

 ( طبعة دار النوادر.1-7 /1) 1
 (.3/144)أعيان العصر  2

 (.2/11) الديباج المذهب 3
 (.2/241) ذيل التقييد 4
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  .1"ةف شرح العمدوصنّ ... ": ابن حجر وقال
 وغريهم. 2.خ " -األحكام "رياض األفهام يف شرح عمدة : وله الزركليوقال 

)املنهج املبني يف شرح األربعني(،  كتابذِْكُر اإلمام الفاكهاين للكتاب يف بعض مصنفاته، ك -3
يف باب  حيث قال: "وقد أشبعت القول يف هذه املسألة يف )رياض األفهام يف شرح عمدة األحكام(

  3.اجلمعة
 
 ابن حجر يفكنَ ْقُل أهل العلم ممن جاء بعده من الكتاب، واالستفادة منه، مع التنصيص عليه،   -4

 4 ، واحلطاب يف مواهب اجلليل، وغريهم.فتح الباري، والعيين يف عمدة القاري
اعتماد اإلمام ابن امللقن رمحه اهلل يف كتابه "اإلعالم بفوائد عمدة احلكام" على "رياض األفهام"،  -1

 -يف اجلملة  -حىت إنه ال يبعد القول: إن كتاب ابن امللقن يصح أن يكون نسخة خطية أخرى 
 لكتاب اإلمام الفاكهاين هذا.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.4/249) الدرر الكامنة 1

 (.1/11)األعالم  2

 .441ص المنهج المبين في شرح األربعين  3
 .من جاء بعدهعلى مصنفات المعاصرين له أو ره أثوقد مر معنا َّناذج من ذلك يف املطلب الثامن:  4
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  المطلب الثاني:
 سبب تأليف الكتاب

 
 ملا الباعث على تأليفه، فقال: "فإنه)رياض األفهام( ذكر اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل يف مقدمة كتابه 

 – أحاديثه يف األحكام عمدة" كتاب قراءة على ،الفضالء واحلذاق ،النبهاء الطلبة منمجاعة  عزم
 جمرد ال ية،درا قراءة عليَّ  اهلل رمحه الغين عبد الدين تقي احلافظ اإلمام للشيخ " والسالم الصالة عليه
 ،املنقحة والفوائد ،احملققة املباحث من ذلك أثناء يف ميضي ما التعليق هذا يف أمجع أن أردت ،رواية

 واإليضاح ،بأحاديثه واالستدالل ،ألحكامه والبيان إعرابه من نكت على والتنبيه، غريبه شرح مع
 يتفضل ما إىل الشأن هذا أئمة نقله ما ذلك إىل امضيفا  ،اإلمكان حبسب برواته والتعريف ،ملشكالته

 األفهام رياض)ب تهيومس ،كان خرب يف ذلك واندراج ،النسيان يد استيالء خشية ،اإلهلام من املوىل به
 1األحكام( ليكون لفظه وفق معناه، ومرتمجاا عن فحواه...(. عمدة شرح يف

 
 

                                                           

 ( طبعة دار النوادر.7-1/1) رياض األفهام 1
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 المطلب الثالث: 

 تاريخ تأليف الكتاب
 

 الكرة انتهى منه أنه – األصل – خداخبش نسخة من لوح آخر يف رمحه اهلل الفاكهاين اإلمامذكر 
 1وسبعمائة. عشر سنة األوىلمجادى  شهر أثناء يف األربعاء يوم الثانية

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .19القرين يف حتقيقه جلزء من كتاب "رياض األفهام" صأفاده الطالب صاحل بن العواضي  1
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 المطلب الرابع: 
 موضوع الكتاب

 
لإلمام  "عمدة األحكام"موضوع كتاب "رياض األفهام" هو شرح أحاديث األحكام الواردة يف كتاب 

عبد الغين املقدسي رمحه اهلل، من بيان لغريب ألفاظه، وإعراب لبعض كلماته، وضبط لألعالم 
واألماكن، واستنباط لألحكام الفقهية، والفوائد العلمية، وغري ذلك مما سيأيت تفصيله بعون اهلل 

ام يف شرح عمدة وتوفيقه يف "منهج اإلمام الفاكهاين يف اختياراته الفقهية يف كتابه رياض األفه
 البحث.هذا األحكام" يف الفصل األول من 
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 المطلب الخامس: 

 طبعات الكتاب والدراسات فيه
أطروحة لنيل الدكتوراه يف الدراسات الذي وقفت عليه مطبوعاا من هذا الكتاب املبارك هو 

بكلية اآلداب والعلوم  "وعلومهماوحدة القرآن واحلديث " ُسجلت يفيف ثالثة جملدات، اإلسالمية، 
اجلزء األول ، ظهر املهراز، مبدينة فاس باململكة املغربية –اإلنسانية، جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل 

 .د. شريفة العمري :دراسة وحتقيق، ))من كتاب الطهارة إىل كتاب اجلنائز
تان ناقصتني، كلها خبزانة كاملة تامة، واثن  كتورة على ثالث نسخ خطية، إحداهاوقد اعتمدت الد 

الدكتور حممد الروكي، ونوقشت بتاريخ:  وقد أشرف على هذه الرسالةالقرويني بفاس باململكة املغربية. 
  .م2441يناير  47

مشرتك بني مركز اإلمام الثعاليب للدراسات ونشر الرتاث،  وهذا الكتاب )يف ثالث جملدات( إصدار
 .م2449ه /1434بعته األوىل سنة: ببريوت لبنان، طبع ط ودار ابن حزم

، وبعضها مكمل لآلخر، من بداية pdf  مث وقفت على عدد من التحقيقات والدراسات مصورة ب
 الكتاب إىل هنايته، وهي عبارة عن رسائل جامعية:
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م، حتقيق ودراسة ياسر بن غازي بن أمحد منصوري، من بداية باب 2447ه  / 1421سنة  :األولى
الصداق إىل هناية املخطوطة، وهو حبث لنيل درجة املاجستري يف احلديث وعلومه، جامعة أم القرى،  

 كلية الدعوة وأصول الدين.

لرائقي، من أول باب فضل م، حتقيق ودراسة عبد العليم بن عبيد اهلل ا2447ه / 1421سنة  :الثانية
اجلماعة ووجوهبا إىل هناية باب اجلمع بني الصالتني يف السفر، وهو حبث أيضا لنيل درجة املاجستري 

 يف نفس التخصص، ومن نفس اجلامعة. 

م، حتقيق ودراسة صاحل بن العواضي القرين، من بداية باب دخول 2441ه / 1429سنة  :الثالثة
األول من كتاب النكاح، وهو أيضا حبث لنيل درجة املاجستري يف نفس  مكة وغريه إىل هناية الباب

 التخصص ومن نفس اجلامعة.

ه ، حتقيق ودراسة بدر بن ناصر بن سليمان العمر، من أول الكتاب حىت هناية 1429سنة  :الرابعة
 باب املواقيت، وهو أيضا حبث لنيل درجة املاجستري يف نفس التخصص ومن نفس اجلامعة.

بالتعاون مع جلنة خمتصة من قفت وهلل احلمد واملنة على طبعة ممتازة بتحقيق نور الدين طالب مث و 
، اعتمد فيها احملقق على م2414ه /1431طبعة دار النوادر، سنة يف مخسة جملدات، ، احملققني

 ثالث نسخ خطية، وهي:
 النسخة اخلطية ملكتبة خداخبش يف اهلند. -1
 السليمانية يف تركيا.النسخة اخلطية ملكتبة  -2
 النسخة اخلطية ملكتبة القرويني يف فاس باملغرب. -3

 جد من أوراق من اجلزء الثالث من النسخة األزهرية يف مصر.باإلضافة إىل ما وُ 
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 المطلب السادس: 

 مصادر المؤلف في كتابه
اعتمد اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل يف شرحه على جمموعة هامة من املؤلفات يف التفسري واحلديث والفقه 
واألصول، وغري ذلك، يذكر أحياناا بعض أمسائها، ويقتصر أخرى بذكر أمساء مؤلفيها، وتارة بالنقل 

ستدراك أو عن بعض الكتب دون التصريح باالسم وال بالكتاب، مع عدم غياب حس النقد، من ا
 تعقيب، وإبداء رأي. 

 وهذه بعض هذه املؤلفات حسب العلوم:
 اللغة وغريب الحديث: .5

  لنبيا يكن لم"رضي اهلل عنها:  عائشة قول ، ومثاله: ما ذكره عندالصحاح للجوهري -
، فالانا تتعهدو: يرهلجوا ل": قالفجرا أشد تعاهدا منه على ركعيت فلالنوا من ءشيعلى 

 1ثنين.االتعاهد يكون بني  نأل ؛تعاهدته قولكمن فصح أ وهو وتعهدت ضيعيت،
 ينااذتأ ذنلمؤا أذن األزهري: لقا ماذكره يف باب األذان. ، ومثاله:تهذيب اللغة لألزهري -

 ذنألا من صلهوأ :لقا. رلمصدا موضع السما فوضع ،الصالة لوقت سلناا علمأ أي نااوأذا
 2.ةلصالاإىل  مهمايدعوبصوته  ذان الناسآ في يلقي ألنه

                                                           

 (، طبعة دار النوادر.1/117) رياض األفهام 1
(.2/1) المرجع السابق 2
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 هبذا احلديث لرفعا كتر على لالستدالوا: رمحه اهلل ، ومثاله: قالمجمل اللغة البن فارس -
 يأليدا تحريك كثرة نكرأ نماوإ لرفعا مطلق ينكر لم ملسالوا ةلصالا عليه ألنه ؛ضعيف

 ال لتيا وهي لشمسا لخيلا بناذبأتشبيهه  من لكذ يفهمو ،استقرارها معدو بهااضطروا
 1جممله. في رسفا بنا فسره اكذه  .تستقر دتكا
العقل، حىت إن الشيء  :واحلجا واألربومثاله: قال رمحه اهلل:  جمهرة اللغة البن دريد، -

  أيضا: دريد ابن ، كما قالاللفظ اختالف لنفسه عنديضاف 
 2النوى. شحط أسأره ما جنب يف             مغتفر القيته ما فكل

 أبو الشيخ قال": : قال رمحه اهللومثاله .السجستانيغريب القرآن للعزيري أبي بكر  -
: )أمة من الناس تعاىل كقوله أمة: مجاعة، رمحه اهلل: )أمة( على مثانية أوجه: ير العزي بكر

  4"...أتباع األنبياء عليهم الصالة والسالم. (أمة)، و3يسقون(
 التفسير: .4

 جلاهليةاو كشافه: يف الزخمشري قال وقد". ومثاله: قال رمحه اهلل: الكشاف للزمخشري -
   1.."..إبراهيم فيه ولد لذيا لزمنا وهي ،ءجلهالا جلاهليةا هلا يقال لتيا لقديمةا هي
 يف اهلل رمحه القرطيب قال"ومثاله: قال رمحه اهلل:  .للقرطبيحكام القرآن الجامع أل -

، الوسطى من أطول كانت منها املشرية أن اهلل ول رس أصابع عن وروي :له القرآن أحكام
 1...."الوسطى ن م ر أقص ر البنص مث ،ها من أقصر الوسطى مث

                                                           

 (.2/111) المرجع السابق 1

(.1/119) المرجع السابق 2

.23، اآلية سورة القصص 3
(.111-1/117) رياض األفهام 4

 (.2/311) المرجع السابق 1
 (.1/211) المرجع السابق 1
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أي  –"وأما أهنا اجلمعة ومثاله: قال رمحه اهلل: تفسير الماوردي )النكت والعيون(.  -
  5فقد حكاه املاوردي يف تفسريه امللقب بالنكت عن آخرين...". -الصالة الوسطى

 2ومثاله: قال رمحه اهلل: قوله تعاىل: )وأقم الصالة لذكري( .المحرر الوجيز البن عطية -
 3ابن عطية: حيتمل أن يريد لتذكرين فيها، أو يريد ألذكرك يف عليني...". قال

 الحديث: .4
 إلمام مالك:لباإلضافة إىل الكتب السبعة واملوطأ 

ومثاله: قال رمحه اهلل: "...وهكذا يف كتاب اجلمع  .الجمع بين الصحيحين للحميدي -
 4بني الصحيحني للحميدي...".

 ،جملتىببا املسمى كتابه يف اجلوزي ابن قالومثاله: قال رمحه اهلل:  .المجتبى البن الجوزي -
 1آدم وشيث وإدريس...". خمتونا عليهم الصالة والسالم األنبياء من ولد من أمساء

 شروح الحديث: .3
 ثمإ نأ لربا عبد بنا كرذ"وومثاله: قال رمحه اهلل:  .واالستذكار البن عبد البرالتمهيد  -
 1يديه". بني يمر يدعه لذيا ثمإ من شدأ رملاا

قال الباجي: حيتمل أن يكون مبعىن: فليلعنه، و "ومثاله: قال رمحه اهلل:  .المنتقى للباجي -
 7فاملقاتلة مبعىن اللعن موجودة ...".

وقال ابن العريب يف القبس: اختلف الناس يف ومثاله: قال رمحه اهلل: " .القبس البن العربي -
 1رجوع النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل القضاء ...".

                                                           

 (.1/111) المرجع السابق 1
 .14سورة طه، اآلية  2
(.2/431) رياض األفهام 3

 (.1/491) المرجع السابق 4

 (.1/314) المرجع السابق 1

 (.2/311) السابق المرجع 1

 (.2/394) المرجع السابق 7
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 بعض استحب: زريلماا اهلل عبدو بأ مإلماا لقا"ومثاله: قال رمحه اهلل:  .المعلم للمازري -
 2اجلنابة...". من غسله آخر إىل الرجلني غسل يؤخر أن العلماء

ومثاله: قال رمحه اهلل: "قال القاضي عياض: إن الطب  .إكمال المعلم للقاضي عياض -
 3ليس بواجب إمجاعا فيه نظر...".

  وقدا آلخر الفعل، استنثار ومسي: القرطيب قالومثاله: قال رمحه اهلل: " .المفهم للقرطبي -
 

   4وله...".بأ استنشاقا يسمى
قال ابن  ومثاله: قال رمحه اهلل: " .بن دقيق العيدشرح عمدة األحكام وشرح اإللمام ال -

  1امتناع النصب ضعيف...". -يعين النواوي –الذي علل به حيىي  هذا التعليلو دقيق العيد: 
 التراجم والتاريخ: .1

له  روى :الصحابة كتاب يف الرب عبد ابن قال ومثاله قال: االستيعاب البن عبد البر. -
 1 إسحاق عن الرباء..."شعبة وزهري بن معاوية عن 

 يذكر "ومل. ومثاله قوله رمحه اهلل: الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي -
 7، وال نفى عنه شهودها".ه عن شهدها أنه لالكما كتاب يف عبد الغين احلافظ

 لها ءجا قدوومثاله قوله رمحه اهلل: " .النواحي في أخبار البلدان البن المنجم األنباري -        
  1البن املنجم".حي النوا رخباأ كتاب في لكذ غير ءألسماا من

                                                                                                                                                                                     

 (.2/311) المرجع السابق 1
 (.1/311) المرجع السابق 2
(.1/311) المرجع السابق 3

 (.1/11) المرجع السابق 4

 (.1/11) المرجع السابق 1

 (.2/214) المرجع السابق 1
 (.1/341) المرجع السابق 7
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 الفقه وأصوله: .6
ومثاله: قال رمحه اهلل: "ويف التفريع عن أشهب أنه يسجد بعد  .التفريع البن الجالب -

 2السالم".
زاد ومثاله: قال رمحه اهلل: " .عقد الجواهر الثمينة على مذهب عالم المدينة البن شاس -

           3وال مرض. وأحكامه مبسوطة يف كتب الفقه". ابن شاس:
ومثاله: قال  .البيان والتقريب في شرح التهذيب للبراذعي البن عطاء اهلل اإلسكندري -

رمحه اهلل: قال صاحب البيان والتقريب: دليل وجوب التكبري واقتصار االنعقاد عليه قول 
 4".رضي اهلل عنهم رسول اهلل وفعله وفعل أصحابه ومن بعدهم من سائر السلف

ومثاله: قال رمحه اهلل: قال القاضي عبد الوهاب رمحه اهلل  .التلقين للقاضي عبد الوهاب -
 1تعاىل: وصفتها أن يوصل املاء إىل فيه، مث خيضخضه وميجه".

 ول ققال القاضي أبو الوليد: ومثاله: قال رمحه اهلل:  .المقدمات الممهدات البن رشد -
 يف أهل املذهب، وحكي عنه خترجيه على قول املالكية أصول على اجلاري هو املذهب ل أه

     1خصال الكفارة".
 إىل غري ذلك من أمهات الكتب واملصادر.

 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 (.2/31) المرجع السابق 1

 (.1/411) المرجع السابق 2
 (.1/117) المرجع السابق 3

 (.2/111) المرجع السابق 4

 (.1/121)المرجع السابق  1

 (.1/144) المرجع السابق 1
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 الفصل األول:

 في كتابه "رياض األفهام"منهج اإلمام الفاكهاني في اختياراته الفقهية 
 

 وفيه متهيد وثالث مباحث.

 .تعريف املنهج ومفهوم االختيار الفقهيتمهيد: 

 الفاكهاين يف شرح األحاديث.منهج المبحث األول: 

األحاديث اليت يوردها يف الشرح، واحلكم يف  منهجهالمبحث الثاني: 
 عليها. 

 منهجه يف استنباط فقه األحاديث.المبحث الثالث: 
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 تمهيد:
 تعريف المنهج ومفهوم االختيار الفقهي

 تعريف المنهج: -5
 مستقيم وهو أوضحه،: األمر يل ونَ َهجَ  الطريق،: النهج: ) 1فارس ابن قال الطريق،: اللغة يف املنهج
 .2( مناهج :واجلمع أيضاا، الطريق: واملنهج .املنهاج

 ومنهج وضح،: وأهنج األمرُ  وهنجَ  الواضح، الطريق: النهج: ) القرآن ألفاظ مفردات يف 3الراغب وقال
َهاجاا ِشْرَعةا  ِمنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكل  : } تعاىل قال ومنهاُجُه، الطريق   4.1" {َوِمن ْ
 اآلية يف واملنهاج ومعنوياا، حسياا  واملذهب الواضح الطريق: واملنهاج واملنهج فالنهج هذا وعلى

 . معنوي فهو الدين أو الطريقة أو املذهب: السابقة
                                                           

 معجم} و{ اجمْلَمل} كتاب صاحب املالكي، بالرازي، املعروف القزويين، زكريا بن فارس بن أمحد احلسني أبو اللغوي اإلمام هو 1
 . ه  391 سنة بالريّ  مات الكوفّيني، مذهب النحو يف ومذهبه متكلماا، مناظراا  األدب، يف رأساا  كان ،{اللغة مقاييس

 وما بعدها(. 17/143(، م1911ه  /  1441، ةمؤسسة الرسال، )3:الطبعة، سير أعالم النبالءينظر: الذهيب، حممد بن أمحد، 
 .1/311 اللغة مقاييس معجمابن فارس، أمحد بن فارس،  2
 امسه، يف خمتلف(  األصبهاين أو)  األصفهاين بالراغب املشهور ،األصبهاين املفضل بن حممد بن احلسني القاسم أبو العالّمة هو 3

 (.121 -11/124) سير أعالم النبالء. ينظر: ه  142 سنة تويف العلماء، احلكماء من كان
 .41سورة املائدة، اآلية:  4
 ص(، ه  1412، دار القلم، الدار الشامية، دمشق بريوت، )1، الطبعة:القرآن ألفاظ مفردات، احلسني بن حممدالراغب،  1

121. 
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 يدرسها، اليت املوضوعات تناول يف الباحث أو املؤلف يسلكه الذي املسلكُ : هنا باملنهج واملراد
 يعتمد اليت والضوابط واألصول والقواعد املوضوعات، هذه ودراسة كتابةِ  يف عليها سار اليت والطريقةُ 

 .كتابته يف منها وينطلق عليها

 مفهوم االختيار الفقهي: -4
)َوَربَُّك خَيُْلُق : القرآن الكرميويف  ،انتقاه واصطفاه :َخرْياا وِخرَياا وِخيَ رَةا  قال: خار الشيءَ يُ  لغًة:االختيار 

 عليه. لهعلى غريه: فضَّ  وخار الشيءَ  .1(َما َكاَن هَلُُم اخْلِيَ َرةُ  َما َيَشاُء َوخَيَْتارُ 
 .وتقدميه على غريه ترجيح الشيء وختصيصهفهو  اصطالحاً:وأما 

 .مسألة فقهّية ملسوٍغ ُيستند إليه ترجيح رأي من اآلراء يف هو الفقهي االختيارو 

باالختيارات الفقهية عند أي إمام من األئمة جيد أن هذه  الدراسات اليت اختصتوالناظر يف 
فقه اإلمام عموماا بقدر ما تقصد إظهار رأيه يف مسألة فقهية بني  الدراسات ال تقصد البحث يف

 ، معتمدا يف ذلك على األدلة الشرعية.اآلراء املختلفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .11سورة القصص، اآلية:  1
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 المبحث األول: 
 في شرح األحاديثمنهج الفاكهاني 

ميكن حتديد معامل منهج اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل يف رياض األفهام إمجاالا فيما صرح به يف خطبة  
كتابه، حيث قال: أردت أن أمجع يف هذا التعليق ما ميضي يف أثناء ذلك الكتاب من املباحث احملققة 

به، والبيان ألحكامه، واالستدالل والفوائد املنقحة، مع شرح غريبه، والتنبيه على نكت من إعرا
بأحاديثه، واإليضاح ملشكالته، والتعريف برواته حبسب اإلمكان، مضيفا إىل ذلك ما نقله أئمة هذا 
الشأن إىل ما تفضل به املوىل من اإلهلام، خشية استيالء يد النسيان، واندراج ذلك يف خرب كان، 

 يكون لفظه وفق معناه، ومرتمجا عن فحواه.ومسيته ب: رياض األفهام يف شرح عمدة األحكام، ل
وحيث جتد يف هذا الكتاب )ع( فهو القاضي عياض، و)ح( هكذا فهي للشيخ حميي الدين النووي، 

 1و)ق( هكذا فهي للشيخ ابن دقيق العيد رمحه اهلل، ومن عدا ذلك ممن نقلت عنه أعينه.
 وأما تفصيالا، فيتمثل منهجه فيما يلي:

، مع بيان حاله، وضبط نسبه ومولده ووفاته، 2حلديث، وذلك حبسب اإلمكانالتعريف براوي ا -1
ناقال أقوال العلماء فيه، وكان يهتم رمحه اهلل بضبط أمساء الرواة باحلروف دون االكتفاء باحلركات اليت 

 قد يصيبها التحريف.

                                                           

 دار النوادر.( طبعة 7-1/1) رياض األفهام 1
 وذلك أنه مل يُعّرف بطائفة كثرية من األعالم الواردة يف العمدة. 2
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ديا للخطأ شرح غريب احلديث، وذلك بضبط املفردات باحلروف دون االكتفاء باحلركات، تفا -2
 واللحن، مستندا يف بعض األحيان على آراء أهل اللغة والشعراء واحملدثني. 

فيذكر رمحه اهلل الكلمة ومجعها وتصريفها ولغاهتا، وحيشد هلا أحيانا شواهد الشعر والنثر، معتمدا يف 
 أكثر ذلك على كتاب الصحاح للجوهري. 

هذا الكتاب، فقد أكثر رمحه اهلل من ذكر نكات التنبيه على نكت من إعرابه: وهذه إحدى مزايا  -3
 العربية، وعلم النحو والصرف واالشتقاق، وغري ذلك.

املباحث احملققة والفوائد املنقحة اليت ضمنها رمحه اهلل يف ثنايا مؤلفه، مما جعله مل يسبق إليه لكثرة  -4
 فوائده كما قال ابن فرحون.

بني األحاديث، أو حل إشكال وقع يف ألفاظ احلديث، إيضاح املشكالت، كدفع وهم التعارض  -1
 أو مسألة فقهية اكتنفها شيء من الغموض، وغري ذلك.

 حنوية. فائدة فيها يذكر حنوية"، "فائدة :باسم جانبية عناوين أحيانا يذكر -1
 ."تنبيه" :مسمى حتت باملوضوع تعلق هلا اليت أو الفرعية املسائل بعض يذكر قد -7
 نسبيا حتت مسمى: "فصل". فيها يطيل اليت املسائل بعض يدرج قد -1
 .ألصحاهبا األقوال الغالب يف يعزو -9
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  المبحث الثاني:
 منهجه في األحاديث التي يوردها في الشرح، والحكم عليها

 ومؤلفاته،اشتهر اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل بعلم احلديث رواية ودراية، يظهر ذلك جليا يف كتبه 
دواوين السنة، فإن كان يف الصحيحني أو  الوارد يفوخاصة يف كتابه هذا، حيث يذكر احلديث 

هم، مع بيان درجته أحدمها، اكتفى بذلك، وإن كان يف غريمها من أصحاب السنن واملسانيد، عزاه إلي
 وحنو ذلك. ،3"حديث منقطع اإلسناد"أو  2أو "بأسانيد جيدة" 1اده حسن": "إسنأحيانا، كقوله

وال يكتفي يف حكمه على جمرد رأيه واجتهاده، بل يذكر كالم احملدثني من أهل العلم، مع التوجيه 
: وإن كان قد اختلف يف إسناد هذا ، قالغسل يوم اجلمعة مسرة يف والتوضيح، كقوله يف حديث

ل احلديث، وضعفه بعضهم، وصححه بعضهم. ق: املشهور أن سنده صحيح على مذهب بعض أه
 4احلديث. قلت: ووجه التضعيف اختالف أهل احلديث يف مساع احلسن عن مسرة.

قال: أجيب عن األول بأن ولوغ الكلب، عند ذكره حلديث يتكلم يف الرواة ورجال األسانيد، كقوله و 
ولو تنزلنا  وي احلديث ضعيف، وقد رواه غريه عن إمساعيل بن عياش، وقال: سبعا،اعبد الوهاب ر 

:"أو" وهي حمتملة للشك والتخيري، ولعلها للشك من الراوي، فيجب التوقف على صحته، ففيه لفظة
 .  1عن العمل به، وجيب العمل مبا ال شك فيه

                                                           

 ( طبعة دار النوادر.1/194) رياض األفهام 1

(.1/113) السابقالمرجع  2

(.2/371) المرجع السابق 3

 (.134-2/129) المرجع السابق4

 (.1/141) المرجع السابق 1
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وكذا عند ذكره حلديث: "حترميها التكبري" قال: يف إسناده عبد اهلل بن حممد بن عقيل، وقد تكلم 
 1الناس فيه من جهة حفظه خاصة.

 

 المبحث الثالث: 
 منهجه في استنباط فقه األحاديث

الفاكهاين رمحه اهلل يف أثناء شرحه ألفاظ احلديث بعَض االستدالالت واالستنباطات يذكر اإلمام 
الفقهية، وبعَض الفوائد اليت تؤخذ من احلديث، وغالباا ما تكون منقولة عن غريه، مشرياا إىل ذلك 

ا يف ذلك بأقوالأحياناا، أو غري مشري،  ، املسائل اخلالفية املشهورة يف املذاهب علماء مستشهدا
 .العلماء بنصوص أقوال خالف من ينقله ما أو حكم من يذكره ملا الغالبومستدالا يف 

وبيان ذلك، أنه يذكر األحكام الفقهية املتعلقة باحلديث، ويقدم يف بعض األحيان بني يدي الكتاب 
فقهية متت إىل موضوع احلديث بصلة، مث يذكر األحكام املتعلقة  أو الباب مقدمات ومسائل

باحلديث، مقدماا مذهب اإلمام مالك يف ذلك، مع ذكر الروايات عنه واملسائل، وترجيحات متأخري 
املذهب، مع عرض أدلته من الكتاب أو السنة أو غري ذلك من األدلة الشرعية، مث يعقبه بذكر 

افعية منهم، وأما احلنابلة واألحناف فال يذكرهم إال قليالا. فيعرض املذاهب األخرى، خصوصاا الش
أدلتهم، ويقوم أحياناا مبناقشتها مبا يقويها أو يضعفها، وقد ينتصر أحياناا ألدلة املخالف، مما يدل 

 على عدم تعصبه للمذهب.
وغريهم يف املسألة، مثال ذلك: مسألة تعميم الرأس، ذكر الفاكهاين رمحه اهلل أقوال أهل املذاهب 

وقال: والصحيح من هذه األقوال كلها: ما ذهب إليه مالك رضي اهلل عنه ومن تابعه، من وجوب 
 2التعميم، ووجهه التمسك بظاهر القرآن، واألخبار الصحيحة. مث ذكرها رمحه اهلل.

                                                           

(.2/112) المرجع السابق 1

(، طبعة دار النوادر.132-1/121) رياض األفهام2
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قوله رمحه اهلل ، مثال ذلك: ها حكم شرعيملالكية فييرد عند اإذا مل  يف املسألة جيتهدوكان رمحه اهلل 
يف حتديد وقت حللق العانة: وأما وقت حلقه فلم أر ألصحابنا فيه حتديدا، والظاهر أنه حبسب احلاجة 

 1إىل حلقه عندما يطول، وهو املختار من مذهب الشافعي.
ب أن تبدأ ألصحابنا يف كيفية التقليم شيئاا، واملنقول عند الشافعية أنه يستحأر وقال رمحه اهلل: ومل 

باليدين قبل الرجلني، فيبدأ مبسبحة يده اليمىن، مث الوسطى، مث البنصر، مث اخلنصر، مث اإلهبام، مث 
يعود إىل اليسرى فيبدأ خبنصرها، مث ببنصرها، إىل آخرها، مث يعود إىل الرجل اليمىن فيبدأ خبنصرها، 

ن ورد يف السنة شيء فالسمع وخيتم خبنصر اليسرى. ومل أدر ما وجه استحباب ذلك، إال أن يكو 
 2 .والطاعة

































                                                           

 (.1/113) رياض األفهام 1
 (.1/111) رياض األفهام 2
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  الفصل الثاني: 

 تطبيقات منهج الفاكهاني على اختياراته الفقهية في كتابه رياض األفهام
 

 مباحث: ةوفيه مخس
 

 اختياراته يف كتاب الطهارة. المبحث األول:

 اختياراته يف كتاب الصالة. :الثانيالمبحث 

 اختياراته يف كتاب الزكاة. :الثالثالمبحث 

 م.و اختياراته يف كتاب الص :الرابعالمبحث 

 .احلجاختياراته يف كتاب  :الخامسالمبحث 
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  المبحث األول:
 في كتاب الطهارة هاختيارات

 
  النهي عن وعلى الجمع بين البول واالغتسال في الماء الراكد 

رمحه اهلل: النهي املتعلق بشيئني تارة يكون هنياا عن اجلمع بينهما، وتارة يكون قال اإلمام الفاكهاين 
أما النهي عن اجلمع بينهما، فيقتضي املنع من كل واحد منهما. وأما النهي على  على اجلمع بينهما.

مع اجلمع بينهما، فمعناه: النهي عن فعلهما معا بقيد اجلمعية، وال يلزم منه املنع من أحدمها إال 
اجلمعية، فيمكن أن يفعل أحدمها من غري أن يفعل اآلخر، والنهي عن اجلمع مشروط بإمكان 

مكان اخللو عن الشيئني، والنهي على اجلمع يئني، والنهي على اجلمع مشروط بإاالنفكاك بني الش
منشؤه أن يكون يف كل واحد منهما مفسدة تستقل باملنع، والنهي عن اجلمع حني تكون املفسدة 

من باب النهي عن اجلمع،  -أي حديث أيب هريرة املتقدم  -اشئة عن اجتماعهما، وهذا احلديث ن
أي ال جتمع بني البول يف املاء الراكد واالغتسال منه، وقد جاءت يف رواية تقتضي النهي على اجلمع، 

 1، واهلل أعلم.2، وهي: "ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم، وال يغتسل فيه"1عجالن وهي رواية حممد بن

                                                           

ابن ينظر: ه.  141 ويف سنةت ،اخلامسة من هريرة أيب أحاديث عليه اختلطت أنه إال صدوق املدين عجالن بن هو حممد 1
م، 1911 –ه1441الطبعة: األوىل، ، سوريا –دار الرشيد ، احملقق: حممد عوامة، تقريب التهذيب حجر، أمحد بن علي،

1/491. 
( 1217 /4/11) حبان وصححه ابن. 74، رقم احلديث 1/11 داود، كتاب الطهارة، باب البول يف املاء الراكد، رواه أبو 2

يبولن أحدكم يف  وسلم: "ال عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال هريرة رضي اهلل عنه أيب عن أبيه عن املدين عجالن ابن طريق من
 املاء الدائم، وال يغتسل فيه من اجلنابة". 
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 املناقشة والرتجيح:
 صلى اهلل رسول قال ثبت النهي عن جمرد الغسل من دون ذكر للبول كما يف حديث أيب هريرة 

اِئِم َوُهَو ُجُنب  : »وسلم عليه اهلل ، هريرة أبا يايَ ْفَعُل  كيف: فقال« اَل يَ ْغَتِسْل َأَحدُُكْم يف اْلَماِء الدَّ
حديث جابر رضي وورد النهي عن جمرد البول من دون ذكر للغسل، كما يف  .2«تَ َناُوالا يَ تَ َناَولُُه : »قال

. والنهي عن كل واحد منهما على انفراده يستلزم 4هنى عن البول يف املاء الراكد" : "أنه 3اهلل عنه
 يف أحدكم يبولن الالنهي عن فعلهما مجيعا باألوىل. وقد ورد النهي عن اجلمع بينهما يف حديث: "

 .1فيه" يغتسل مث جيري، ال الذي الدائم املاء
يفيد جمموعها النهي عن البول يف املاء بعد ذكره لروايات احلديث: " 1الشوكاين رمحه اهللاإلمام قال 

ن وال يصح أن الدائم على إنفراده والنهي عن اإلغتسال فيه على انفراده والنهي عن جمموعة األمري
فأفاد أن هذا  ،مقيدتان باإلجتماع ألن البول يف املاء على انفراده ال جيوزنفراد يقال: إن رواييت اال

 7".ن بول فيه غري جائزو الوضوء يف املاء الدائم من د غتسال أواال

 

                                                                                                                                                                                     

 .د. شريفة العمري :تحقيق( ب19-1/11) رياض األفهام 1
.213، رقم احلديث 1/231، الن َّْهِي َعِن ااَلْغِتَساِل يِف اْلَماِء الرَّاِكدِ ، باب الطهارة، كتاب صحيح مسلم 2
كان من املكثرين ،  غزا تسع عشرة غزوة ،صحايب ابن صحايب، األنصاري مث السلميبن حرام بن عمرو  بن عبد اهللجابر هو  3

ابن عبد ينظر:  .ومات باملدينة بعد السبعني وهو ابن أربع وتسعني ،احلفاظ للسنن، روى علما كثريا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
الطبعة: األوىل، ، دار اجليل، بريوت، احملقق: علي حممد البجاوي، االستيعاب في معرفة األصحاب، يوسف بن عبد اهللالرب، 

 .(194 - 119/ 3) والسير .224 – 219/ 1، م 1992 -ه   1412
.211، رقم احلديث 1/231، يِف اْلَماِء الرَّاِكدِ  البولالن َّْهِي َعِن ، باب الطهارة، كتاب صحيح مسلم 4
 .239، رقم احلديث 1/17، كتاب الوضوء، باب البول يف املاء الدائم، صحيح البخاري 1
التالميذ أنواعها، وسعة سعة التبحر يف العلوم على اختالف  له مجعت، اإلمام العالمة احملدث حممد بن علي الشوكاينهو  1

. ينظر: الشوكاين، حممد بن علي، تويف رمحه اهلل بصنعاء سنة مخسني ومائتني وألف من اهلجرة. وسعة التصانيف احملررة، احملققني
 .(291/ 1) األعالم. و221 - 214/ 2، (دار املعرفة، ، )بريوتبمحاسن من بعد القرن السابع البدر الطالع

(، م1917 -ه  1447، دار الكتب العلمية)، الطعبة األوىل، المضية شرح الدرر البهيةالدراري الشوكاين، حممد بن علي،  7
1/21. 
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  حديث أبي هريرة "ال يبولن أحدكم في الماء إخراج المستبحر من النهي الوارد في
 .1 الدائم الذي ال يجري ثم يغتسل منه )فيه("

اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: عموم هذا احلديث ال بد من ختصيصه باالتفاق، فإن املستبحر ال قال 
 2 يثبت فيه هذا احلكم وال تؤثر فيه النجاسة.

 املناقشة والرتجيح:
 ومل ،3الثالثة أوصافه أحد تغري مل اليت النجاسة تضره ال الكثري املستبحر املاء أن أمجع العلماء على

 قليل ذلك بني أن يف فرق الأنه حيث زعم  4كي عن داود الظَّاهريما حُ  إال أحد ذلك يف خيالف
 وكثريه.املاء 
 العلم إىل ينسب رجل إال احلديث هذا بظاهر الفقهاء من أحد يأخذ "ومل: 1بطال رمحه اهلل ابن قال

 قليالا  به الوضوء عليه حرم فقد الدائم املاء يف بال من: فقال علي بن داود له يقال أهله من وليس
هنُِي عن البول  إَّنا ألنه؛ به الوضوء له كان الدائم املاء يف وصبه إناءيف  بال فإن: قال كثرياا. أو كان

ائِِم  املاء عن خارجاا بال فلو يُنه عنه. فلم فيه ببول ليس اإلناء من للبولفيه فقط بزعمه، َوَصبُُّه  الدَّ

                                                           

، كتاب الطهارة، وصحيح مسلم. 239، رقم احلديث 1/17، كتاب الوضوء، باب البول يف املاء الدائم، صحيح البخاري 1
 .212، رقم احلديث 1/231باب النهي عن البول يف املاء الراكد، 

 (.1/91) األفهامرياض  2
المنهاج شرح صحيح مسلم بن ، حيىي بن شرف، النوويينظر: وذهب اإلمام النووي رمحه اهلل وغريه إىل أن األوىل اجتنابه.  3

 .3/117 ،ه( 1392، دار إحياء الرتاث العريب، )بريوت، الثانية :الطبعة، الحجاج
تنسب إليه الطائفة  سالم.ئمة اجملتهدين يف اإلبالظاهري: أحد األصبهاين، أبو سليمان، امللقب داود بن علي بن خلف األهو  4

سير ه(. ينظر: 274تويف رمحه اهلل يف بغداد سنة ) صل، سكن بغداد، وانتهت إليه رياسة العلم فيها.الظاهرية، وهو أصبهاين األ
، دار الكتب العلميةبريوت، (، األوىلالطبعة: ، تاريخ بغداد اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي،و (. 141-13/91) أعالم النبالء

 ومابعدها. 311 /1 (،ه  1417دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 
العالمة أبو احلسن علي بن خلف بن بطال البكري، القرطيب، مث البلنسي، ويعرف بابن اللجام، أصلهم من قرطبة هو  1

سنة رمحه اهلل تويف التامة.  لم واملعرفة عين باحلديث العنايةمن أهل الع، الكباركان من علماء املالكية . وأخرجتهم الفتنة إىل بلنسية
، الطبعة األوىل، )املغرب، وتقريب المسالك ترتيب المدارك ظر: القاضي عياض، عياض بن موسى،ينُ  تسع وأربعني وأربعمائة.

 (.141 - 141/ 2) الديباج المذهبو  .114/ 1 (،احملمدية -مطبعة فضالة 
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 ومل البائلهَنى  إَّنا  النيب ألن؛ غريه فيه بال فيما يتوضأ أن لغريه وجيوز ،به أيتوضَّ  فسال فيه جاز أن
يف  غاية وهذا الغائط، عن ينه ومل فقط البوليف  إَّنا جاء إنه :هذا من أشنع هوما  وقال غريه. ينه

 1املعقول". وإبطال السقوط

 طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه 
يف حجة الوداع على  قال: "طاف النيب  2عنهماقال رمحه اهلل عند حديث ابن عباس رضي اهلل 

: فيه دليل على طهارة بول ما يؤكل حلمه وروثه؛ ألنه ال يؤمن من البعري، 3بعري يستلم الركن مبحجن"
 فلو كان جنسا ملا عرض املسجد له، وقد ينزه املسجد عما هو أخف من هذا تعظيما له.

 1.7إىل جناسة ذلك، وليس هلما فيما علمت على ذلك دليل واضح 1والشافعي 4وذهب أبو حنيفة

                                                           

حتقيق: أبو متيم ياسر )الرياض، السعودية، مكتبة الرشد، ، الطبعة الثانية، شرح صحيح البخاريابن بطال، علي بن خلف،  1
 .1/312 (،م2443 -ه  1423، بن إبراهيم

من  أحد املكثرين من الصحابة وأحد العبادلة صلى اهلل عليه وسلم،ابن عم رسول اهلل ، بن عبد املطلب عبد اهلل بن عباسهو  2
مات سنة مثان . كان يسمى البحر واحلرب لسعة علمهف ،بالفهم يف القرآن صلى اهلل عليه وسلمدعا له رسول اهلل ، فقهاء الصحابة
.(319 - 331/ 3) والسير ،(314 - 291/ 1) البداية والنهاية. انظر: وستني بالطائف

( كتاب 1272) وصحيح مسلم. 1147رقم احلديث ، 2/111، كتاب احلج، باب استالم الركن باحملجن صحيح البخاري 3
 .1272، رقم احلديث 2/921احلج، باب جواز الطواف على بعري وغريه واستالم احلجر مبحجن وحنوه للراكب 

النعمان بن ثابت بن َزْوطى أبو حنيفة التيمي الكويف موىل بين تيم اهلل ابن ثعلبة، الفقيه عامل العراق إمام أصحاب الرأي، أحد  4
كان أبو حنيفة رجال فقيها معروفا بالفقه مشهورا بالورع واسع املال، معروفا باإلفضال على   األئمة اجملتهدين، رأى أنس بن مالك.

تويف رمحه اهلل يف السجن وقيل مسموما سنة مخسني  ومناقبه كثرية.. كل من يطيف به، صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار
 .(111 - 114/ 14) البداية والنهايةو ،(443 - 394/ 1) م النبالءسير أعالنظر: ومائة. يُ 

صنف التصانيف، ودون العلم، ورد . ، أبو عبد اهلل القرشي مث املطليب ناصر احلديث، فقيه امللةالشافعي حممد بن إدريسهو  1
قال أبو ثور الكليب: ما رأيت مثل وصنف يف أصول الفقه وفروعه، وبعد صيته، وتكاثر عليه الطلبة. على األئمة متبعا األثر، 

ترتيب ، و(99 - 1/ 14) سير أعالم النبالء ينظر: تويف رضي اهلل عنه سنة أربع ومائتني. الشافعي، وال رأى هو مثل نفسه.
 .(231 - 221/ 1) المدارك

والقائل بتنجيس ...  بل القول بنجاسة ذلك قول حُمَْدث، ال َسَلف له من الصحابةقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:  1
جممع امللك فهد لطباعة ، )مجموع الفتاوى: ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، انظر. شرعيٌّ على جناسته أصالا ليس معه دليل 

/ 21(، م1991ه /1411، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ، بتحقيقالنبوية، اململكة العربية السعوديةاملصحف الشريف، املدينة 
113. 

 (.3/27) رياض األفهام 7
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 املناقشة والرتجيح:

ه، سواء أكان إنساناا أم غريه. وأما مل حلَ ؤكعلى جناسة بول وروث ما ال يرمحهم اهلل فق الفقهاء تا
 واحلنابلةقال املالكية خالف بني الفقهاء، ف ففيه والغنم والبقر كاإلبل حلمهل ؤكبول وروث ما ي

، واستثىن املالكية اليت وغري ذلكما يؤكل حلمه من احليوان كاإلبل والبقر والغنم وروث بول  بطهارة
تأكل النجاسة أو تشرهبا، فتكون فضلته جنسة، ودليلهم إباحته عليه الصالة والسالم للُعَرنيني شرب 

 .على طهارة أرواثها وأبواهلا دليل 2وألن إباحة الصالة يف مرابض الغنم ،1أبوال اإلبل وألباهنا
ألمره صّلى اهلل عليه وسلم وذلك ، احليوان املأكول حلمهبول وروث  بنجاسة وقال الشافعية واحلنفية

أما »بصب املاء على بول األعرايب يف املسجد، ولقوله صّلى اهلل عليه وسلم يف حديث القربين: 
 .4«استنزهوا من البول» عليه وسلم: ، ولقوله صّلى اهلل3«أحدمها فكان ال يستنزه من البول

 
 
 
 

                                                           

َحارِِبنَي ِمْن أَْهِل الُكْفِر َوالرِّدَّةِ  أخرجه: البخاري، كتاب احلدود، بابحديث العرنيني  1
ُ
.       1142، رقم احلديث 1/112، امل

، رقم احلديث 3/1291، ُحْكِم اْلُمَحارِِبنَي َواْلُمْرَتِدينَ ، باب ِكَتاُب اْلَقَساَمِة َواْلُمَحارِِبنَي َواْلِقَصاِص َوالدِّيَاتِ ومسلم، كتاب  
1171. 

شئت فال  قال: )إن شئت توضأ وإن : أنتوضأ من حلوم الغنم؟عن جابر بن مسرة رضي اهلل عنه أن رجال سأل رسول اهلل ف 2
. رواه مسلم،  تتوضأ(، قال: أنتوضأ من حلوم االبل؟ قال: )نعم توضأ من حلوم االبل(، قال: أصلي يف مرابض الغنم؟ قال: )ال(

 .314، رقم احلديث 1/271كتاب احليض، باب الوضوء من حلوم اإلبل، 
ليِل . ومسلم، كتاب الطهارة، باب 211، رقم احلديث 1/13رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب ما جاء يف غسل البول،  3 الدَّ

رَاِء ِمْنهُ   ، من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما.292، رقم احلديث 1/244، َعَلى جَنَاَسِة اْلبَ ْوِل َوُوُجوِب ااَلْسِتب ْ
عون، من طريق حممد بن الصباح السمان، عن أزهر بن سعد السمان، عن ابن  (1/232/414أخرجه الدارقطين يف سننه ) 4

حممد بن الصباح وفيه  .عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة مرفوعا، بلفظ: "استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القرب منه"
 : اليعرف وخربه منكر.(3/113) السمان، قال الذهيب يف امليزان
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  اشتراط الماء في التطهير 
 قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: وال أعلم يف مذهبنا ما خيالف هذا، أعين أن املاء مشرتط يف التطهري،

 .2من أن النجاسة تزال باخلل وحنوه، واهلل أعلم 1إال ما حكي عن أشهب
 املناقشة والرتجيح:

الفقهاء من املالكية والشافعية، واحلنابلة، وهو أصح الروايتني عن أمحد، وبه أخذ من  مذهب مجهور
قوله ، لأنه ال جيوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن إال باملاء املطلق 4وزفر 3األحناف حممد بن احلسن

 .1(َويُ نَ زُِّل َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماءا لُِيَطهِّرَُكْم ِبه)تعاىل: 
وأمحد يف رواية عنه، إىل جواز تطهري النجاسات باملاء وبكل مائع  1وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف

، طاهر ميكن إزالتها به، كاخلل وماء الورد وحنومها مما إذا عصر انعصر، خبالف الدهن والسمن وحنومها
ة بعلة كونه قالعاا لتلك اجلواز القياس على إزالتها باملاء بناء على أن الطهارة باملاء معللودليلهم يف 

لقوله صلى اهلل عليه وسلم:  النجاسة، واملائع قالع، فهو حمصل ذلك املقصود فتحصل به الطهارة،
 7".إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر فإن رأى يف نعليه قذراا أو أذى فليمسحه وليصل فيهم"

                                                           

وأشهب  ،ى من أصحاب مالكمن أهل مصر من الطبقة الوسط، أبو عمر القيسي العامري اجلعدي، أشهب بن عبد العزيزهو  1
بن القاسم وأشهب أيهما أفقه؟ فقال: كانا كفرسي رهان اوسئل سحنون عن  .بن القاسمابعد  -انتهت إليه الرئاسة مبصر  .لقب

(.1/347) الديباج المذهبانظر:  ورمبا وفق هذا وخذل هذا ورمبا خذل هذا ووفق هذا.

 (1/143) رياض األفهام 2
كان مع تبحره يف الفقه ،  فَ ْرَقد، العالمة، فقيه العراق، أبو عبد اهلل الشَّْيَباين الكويف، صاحب أيب حنيفة بن حممد بن احلسنهو  3

 .(134/ 9) السيرانظر:  مات رمحه اهلل تعاىل سنة تسع ومثانني ومائة.. يضرب بذكائه املثل
من حبور الفقه كان  هلذيل العنربي البصري صاحب الرأي.الفقيه اجملتهد الرباين العالمة أبو ا، اهلَُذْيل بن قيس زَُفر بنهو  4

.(41 - 31/ 1) السيرانظر:  مات سنة مثان ومخسني ومائة.. وأذكياء الوقت تفقه بأيب حنيفة وهو أكرب تالمذته
 .11سورة األنفال، اآلية: 1
أبا حنيفة سبع عشرة سنة، مات سنة صاحَب ، أبو يوسف القاضي ،اإلمام اجملتهد العالمة احملدث ،يعقوب بن إبراهيمهو  1

.(139 - 131/ 1) السيرانظر:  اثنتني ومثانني ومائة.
واحلاكم يف املستدرك، كتاب الطهارة،  .114، رقم احلديث: 1/171أخرجه: أبو داود، كتاب الصالة، باب الصالة يف النعل،  7
  ه.، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجا911، رقم احلديث: 1/391
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هارة بغري املاء، فدل ذلك على عدم ووجه الداللة من هذا احلديث، أن إزالة النجاسة احلاصلة هنا، ط
 .اشرتاطه

وموافقته لقواعد الشريعة وأصوهلا العامة الداعية  ة أدلتهلقو وذلك  -واهلل أعلم  -والقول الثاين أرجح 
وهذا هو ما رجحه شيخ اإلسالم ابن . إىل اليسر ورفع احلرج، والسري على مقتضى القياس الصحيح

 1.كاخلل وحنوه  ،ر النجاسة بكل مائع طاهر يزيلوتطه: حيث قال -رمحه اهلل-تيمية 
 والرد على أبي حنيفة 4اعتبار السبعة في غسل اإلناء الذي شرب منه الكلب 

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "إذا شرب الكلب يف إناء 
 .3أحدكم فليغسله سبعا"

 مذهبنا أن اإلناء يغسل سبعاا، وبه قال الشافعي.قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ال يعترب العدد، بل يغسل حىت يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة كسائر 

، وهذا مناقض لظاهر احلديث، بل لظاهر األحاديث الصحيحة الدالة صرحياا على 4النجاسات
 ، احتج بأمرين:1وجوب اعتبار العدد

 

                                                           

 .1/311(، م1917 -ه  1441 ،دار الكتب العلمية)، الطبعة: األوىل ،الكبرى الفتاوىابن تيمية،  1
، وقال الشافعية واحلنابلة: الكلب وما تولد منه من الفروع وسؤره  2 الكلب عند املالكية سواء كان مأذوناا يف اختاذه أم ال طاهر 

، سواء كان مما جيوز اقتناؤه أو ال. وأما عند احلنفية فاألصح عندهم أن الكلب ليس بنجس العني؛ ألنه ينتفع به  وعرقه جنس 
 حراسةا واصطياداا.

، رقم احلديث 1/41اإلنسان، : البخاري يف كتاب الوضوء، باب املاء الذي يغسل به شعر رجه من حديث أيب هريرة أخ 3
 .279، رقم احلديث 1/234يف كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب وكذلك الرواية، . ومسلم 172

 .214، رقم احلديث 1/231الكلب،  : مسلم يف كتاب الطهارة، باب حكم ولوغوأخرجه من حديث عبد اهلل بن مغفل 
 روى ملا سبعاا، أوا سا . وقول بغسله ثالثاا أو مخ"اإلناء من ولوغ الكلب ثالثاا ليغس" :ا، حلديثثبغسله ثال ن: قوللحنفية قوالل 4

 يف سبعا". وورد أو مخسا أو ثالثا يغسله أنه، اإلناء يف "يلغ : الكلب يف  عن هريرة أيب الدارقطين يف احلديث اآليت خترجيه عن
 بالرتاب. إحداهن وكون عندنا التسبيع يندب: (1/34) الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية

 ( معتذراا أليب حنيفة: كأنه مل يبلغه هذا احلديث.1/71) العدة شرح العمدةقال ابن العطار يف  1
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عن  2عن عروة عن أيب الزناد 1ما روى عبد الوهاب بن الضحاك عن إمساعيل بن عياش أحدمها:
"يغسله ثالثا، أو مخسا، أو  قال يف الكلب يلغ يف اإلناء: عن أيب هريرة: أن النيب  3األعرج

، فدل على أنه ال يعترب عدد؛ كقوله يف امليتة: " اغسلنها ثالثا، أو مخسا، أو أكثر من 4"سبعا
 .1ذلك"

 والثاين: القياس على سائر النجاسات.
، وقد رواه غريه عن إمساعيل بن عياش، 1وأجيب عن األول بأن عبد الوهاب راوي احلديث ضعيف

وقال: سبعا، ولو تنزلنا على صحته، ففيه لفظة: "أو" وهي حمتملة للشك والتخيري، ولعلها للشك من 
 هذا احلديث وغريه من الصحيح. الراوي، فيجب التوقف عن العمل مبا ال شك فيه، وهو
 وأما القياس على سائر النجاسات، فضعيف من وجوه:

أحدها: أنه قياس شبه، ويف قبول قياس الشبه خالف بني األصوليني، مث إذا تنزلنا على قبوله، وهو 
هاهنا يف مقابلة نص خرب الواحد، والصحيح عند أهل األصول تقدمي خرب الواحد على القياس 

                                                           

 تويف الثامنة من .غريهم يف خملط، بلده أهل عن روايته يف صدوق ،احلمصي عتبة أبو، العنسي سليم بن عياش بن إمساعيلهو  1
الطبعة: دائرة املعارف ، التاريخ الكبيرانظر: البخاري، حممد بن إمساعيل،  .سنة وسبعون بضع وله ه،112 أو 111 سنة

املعارف مطبعة دائرة ، تهذيب التهذيبابن حجر العسقالين، أمحد بن علي، . و )1/319(، الدكن –العثمانية، حيدر آباد 
 .1/321 ،ه 1321الطبعة األوىل، ، النظامية، اهلند

 وقيل ه 134 سنة تويف .اخلامسة من فقيه ثقة ،الزناد بأيب املعروف املدين الرمحن عبد أبو ،القرشي ذكوان بن اهلل عبدهو  2
 ، )1/342( التهذيب تقريب، و)1/243( التهذيب تهذيب . انظر:بعدها

. انظر: ه 117 ، تويف سنةالثالثة من عامل ثبت ثقة ،احلارث بن ربيعة موىل املدين داود أبو ،األعرج هرمز بن الرمحن عبدهو  3
.)1/312( التهذيب تقريب

 وهو إمساعيل عن الوهاب عبد به (. وقال الدراقطين: تفرد1/244والبيهقي يف سننه ) (1/141/193رواه الدارقطين يف سننه ) 4
 الصواب. وهو سبعا، فاغسلوه اإلسناد هبذا إمساعيل عن يرويه وغريه احلديث مرتوك

َيِِّت َوُوُضوئِِه بِاْلَماِء َوالسَّْدرِ رواه البخاري، كتاب اجلنائز،  1
. ومسلم، كتاب اجلنائز، 1213، رقم احلديث 2/73، بَاُب ُغْسِل امل

 .939، رقم احلديث 2/141باب يف غسل امليت، 
 احلديث يضع كان أبو داود: وقال عجائب. عنده عنه البخاري: قال ،السلمي العرضيعبد الوهاب بن الضحاك بن أبان هو  1
 صاحل وقال .مرتوك :بكر البيهقي وأبو الدارقطين احلسن وأبو العقيلي جعفر أبو وقال مرتوك. بثقة ليس النسائي: وقال رأيته. قد
 (.1/447) التهذيبتهذيب كذب. يُنظر:  حديثه عامة احلديث، منكر احلافظ: حممد بن
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، قال بعض املتأخرين من 1وإن كان جليا، وادعى اإلمام أبو املعايل يف ذلك إمجاع الصحابةاملظنون، 
أصحابنا: وحنن، وإن مل يصح عندنا اإلمجاع؛ لكون اإلمام إَّنا ذكره تقديرا ال حتقيقا، فقال: لو عرض 

ارتني، فال شك ذلك على الصحابة البتدروا العمل باخلري، فإذا رجعنا إىل النظر يف الرتجيح بني األم
ا أو سهوا، وهو  أن ظن اخلرب أرجح من ظن القياس؛ إذ ليس يف اخلرب إال احتمال كذب الراوي عمدا

   2بعيد جدا.
 املناقشة والرتجيح:

 وذهب ،الكلب ولغ فيه إذا بالرتاب إحداهن سبعاا اإلناء غسل جيب أنه إىل واحلنابلة الشافعية ذهب
سبعاا ندباا، وُروي وجوباا اإلناء يغسل أنه إىل املالكية

 احلنفية ومذهب .4الغسل مع ترتيب وال ،3
 وغريه 1الطحاوي قد اعتذرو سبعاا.  أو مخساا أو ثالثاا بغسله قول وهلم، ثالثاا اإلناء غسل وجوب
  1أخرى تُعّقب فيها. بأمور عنهم

وأما التسبيع وحده فله طرق كثرية : "7والقول قول اجلمهور، واهلل أعلم. قال الشيخ األلباين رمحه اهلل
فهل يبقى بعد هذا البيان أدَن شك لدى أي منصف يف  ...  عن أيب هريرة تكاد تكون متواترةجدا 

                                                           

.)2/33(، لبنان –دار الكتب العلمية بريوت ، البرهان في أصول الفقه، عبد امللك بن عبد اهلل، اجلويين 1
 (.142-1/144) رياض األفهام 2
 وقال، الوايف صاحب جزم وبه بالوجوب، القول على اإلرشاد صاحب واقتصر بالندب، القول على التلقني صاحب اقتصر 3

 (.1/171) للحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ينظر: .املذهب ظاهر إنه القرايف:
 (.1/271) فتح الباريعن  . نقالا "قد صحت فيه األحاديث. والعجب منهم كيف مل يقولوا هبا": رمحه اهللقال القرايف  4
ان ثقة ثبتاا فقيهاا مل خُيَلِّْف مثله. ، كاحلنفياإلمام العالمة احلافظ أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة املصري الطحاوي هو  1

سير أعالم ينظر:  صنف 'اآلثار' و'معاين اآلثار' و'أحكام القرآن' وغريها. تويف رمحه اهلل تعاىل سنة إحدى وعشرين وثالمثائة.
 .(132/ 11) البداية والنهاية، و(33 - 27/ 11) النبالء

 (.1/277) فتح الباريينظر:  1
كان له الفضل الكبري يف نشر علم ،  احملدث، عالمة الشام أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين بن نوح جنايت األلباينالشيخ هو  7

احلديث وإظهاره للناس بالطرق العلمية الصحيحة، وأحيا عمل السلف الصاحل يف العناية بالسنة والتمسك بالدليل، وأشاع يف 
. تويف رمحة اهلل عليه سنة عشرين وأربعمائة وألف هجرية يف عمان .صحيح والتضعيفاألمة اإلسالمية علم اجلرح والتعديل والت

 لتلميذه الشيباين. 'حياة األلباني وآثاره وثناء العلماء عليه'و ،(243 - 171صلنور الدين طالب ) 'مقاالت األلباني'ينظر: 
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كما هو ، بل باطال ا 1ا كما وصفه ابن عديكون حديث أيب هريرة يف التثليث شاذا، بل منكرا 
 2".!ظاهر؟

 ال يلحق الخنزير بالكلب في الحكم 
 الفاكهاين رمحه اهلل: هل يلحق اخلنزير بالكلب أو ال؟قال اإلمام 

يف ذلك قوالن منشؤمها: هل الغسل تعبد؟ فال يقاس على الكلب غريه، أو معلل باإلبعاد أو 
 التنجيس؟ فاخلنزير بذلك أوىل.

من واملشهور: أنه تعبد، فال يقاس اخلنزير عليه، وكذلك إن كانت العلة هبذا ما كانوا يتخذونه؛ ملا فيه 
 املنافع اليت ليست يف اخلنزير، فشدد عليهم فيه، فال يقاس على اخلنزير؛ لعدم العلة.

اإلناء من ولوغه سبعا بناء على أن التعليل  : أن اخلنزير كالكلب، يغسل4عن مالك 3وروى مطرف
حرم بكثرة مالبسته للنجاسة، واخلنزير أكثر مالبسة هلا، وألهنا طعامه، وقد ورد النهي عن أكله، و 

 .   1اختاذه، فكان أوىل بذلك من الكلب. واألول أشهر وأظهر
 املناقشة والرتجيح:

ذهب املالكية وكذا احلنفية إىل أن الغسل للتعبد، فال يقاس اخلنزير عليه. أما عند الشافعية واحلنابلة 
ألنه أسوأ حاالا منه.  ؛واخلنزير كالكلب، سؤر الكلب واخلنزير وما تولد منهما أو من أحدمها جنسف

                                                           

 يف كان حافظا ناقدا، مات  ،اجلرِح والتَّعديل يف( الكامل) كتاب صاحباجلُْرَجاينُّ،  أمحد أبو، الَقطَّان بن عدي بن اهلل عبدهو  1
.)11/114( سير أعالم النبالءانظر:  .ثالث مائةو  مجادى اآلخرة سنة مَخْس وستني

ه  /  1412دار املعارف، ، العربية السعودية  اململكة -الرياض )الطبعة: األوىل، ، سلسلة األحاديث الضعيفة، األلباين 2
 .3/132 (،م 1992

 قال .تضعيفه يف عدي بنا يصب مل ثقة .مالك أخت ابن ،املدين مصعب أبو، اليساري مطرف بن اهلل عبد بن مطرفهو  3
 .)1/134( تقريب التهذيبانظر:  .ه 224رمحه اهلل سنة  تويف ،مالك أصحاب على يقدمونه كانوا :حنبل بن أمحد اإلمام

، الزم فقيه دينوحجة األمة، إمام دار اهلجرة أبو عبد اهلل احِلْمرَيِي مث اأَلْصَبِحّي املمالك بن أنس بن مالك شيخ اإلسالم هو  4
قال الشافعي: إذا جاءك األثر من ، والزهري نافع موىل ابن عمرسبع سنني يتعلم عنده، كما أخذ عن  ابن هرمزاملدينة املنورة 

تويف . العلماء فمالك النجم. وعن ابن عيينة قال: مالك عامل أهل احلجاز، وهو حجة زمانه مالك فشد به يدك، وقال: إذا ذكر
 (.139 - 11/ 1) الديباج المذهبو ،(131 - 41/ 1) الم النبالءسير أعينظر:  سنة تسع وسبعني ومائة.رضي اهلل عنه 

 (.144-1/143) رياض األفهام 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D9%88%D9%84%D9%89_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A
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 - هذا املذهب هو الراجحلعل و  وأما املتولد فحكمه حكم أصله؛ ألنه يتبع أخسهما يف النجاسة.
األصل وجوب الغسل من النجاسة، بدليل سائر أنواع الغسل، ولو كان األمر ؛ ألن-واهلل تعاىل أعلم

اء، وملا اختص الغسل مبوضع الولوغ، لعموم بالغسل تعبداا ملا أمر النيب صّلى اهلل عليه وسلم بإراقة امل
 .اللفظ يف اإلناء كله

 جواز تطهر الرجل بفضل المرأة سواء خلت به أو لم تخل 

قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: أمجع املسلمون على جواز تطهر الرجل واملرأة من إناء واحد كما هو 
الرجل بفضلها فهو جائز عندنا، وعند  نص احلديث، وكذلك تطهر املرأة بفضل الرجل، وأما تطهري

 الشافعي وأيب حنيفة ومجاهري العلماء، سواء خلت به أو مل ختل به.
 قال أصحاب الشافعي: وال كراهة يف ذلك لألحاديث الصحيحة الواردة به.

وذهب أمحد بن حنبل وداود إىل أهنا إذا خلت باملاء واستعملته ال جيوز للرجل استعمال فضلها، 
، واحلسن البصري. وروي عن أمحد كمذهبنا. وروي عن احلسن 1عبد اهلل بن سرجس وروي عن

 كراهة فضلها مطلقا.  2وسعيد بن املسيب
واملختار ما قاله اجلماهري لألحاديث الصحيحة الواردة يف تطهره مع أزواجه، وكل واحد منهما 

صلى اهلل عليه وسلم  مستعمل فضل صاحبه، وال تأثري للخلوة. وقد ثبت يف احلديث اآلخر أنه
"اغتسل بفضل بعض أزواجه" رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وأصحاب السنن. قال الرتمذي: وهو 

 .3حديث حسن صحيح
 املناقشة والرتجيح:

                                                           

مات  استغفر له. صح أن رسول اهلل  عبد اهلل بن سرجس املزين، الصحايب املعمر، نزيل البصرة، من حلفاء بين خمزوم.هو  1
 (.3/427) سير أعالم النبالءانظر:  يف دولة عبدامللك بن مروان سنة نيف ومثانني بالبصرة. رضي اهلل عنه

َُسيِّب بن َحْزن بن أيب َوْهب. أبو حممد القرشي املخزومي املدين، سيد التابعني يف زمانه، رأى عمر، ومسع  2
هو سعيد بن امل

، (114 - 99/ 9) البداية والنهايةانظر:  محه اهلل سنة أربع وتسعني.تويف ر وغريهم رضي اهلل عنهم،  عثمان وعليا وزيد ابن ثابت
 .(241 - 217/ 4) سير أعالم النبالءو
 (.131-1/134) رياض األفهام 3
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 اختلف أهل العلم رمحهم اهلل يف مسألة الوضوء بفضل املرأة على ثالثة أقوال:
ذهب احلنفية واملالكية والشافعية وهو رواية عن أمحد، مجواز الوضوء بفضل املرأة، وهو : القول األول

 .1ورجحه ابن املنذر، وهو رأي ابن عباس رضي اهلل عنه
الة النجاسة، ويف رفع حدث ال يستعمل يف رفع حدث الرجل خاصة، ويستعمل يف إز : القول الثاين

 .2، وهو مذهب ابن حزمأحمدوالصيب، وهو املشهور من مذهب  املرأة
، واختاره بعض 3ُيكره الوضوء بفضل املرأة، وهو مذهب سعيد بن املسيب واحلسن: الثالثالقول 

 الشافعية.
ما ذهب إليه اجلمهور من جواز الوضوء بفضل املرأة والعكس، سواء انفردت  -واهلل أعلم  -والراجح 

نزيه، مجعا بني به أو مل تنفرد، وذلك لألحاديث الواردة يف ذلك، وأما أحاديث النهي فتحمل على الت
 .4النصوص

قال احلافظ ابن عبد الرب: والذي ذهب إليه مجهور العلماء ومجاعة فقهاء األمصار، أنه ال بأس أن 
يتوضأ الرجل بفضل املرأة وتتوضأ املرأة بفضله، انفردت باإلناء أو مل تنفرد، ويف مثل هذا آثار كثرية 

 1صحاح. عن النيب 
 هما في اإلناء مطلًقااستحباب غسل اليدين قبل إدخال 

عند حديث عثمان بن عفان  قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل
: قوله: "فأفرغ ه يف كيفية وضوء 1

: فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخاهلما يف اإلناء يف ابتداء الوضوء مطلقاا، واحلديث 2على يديه"

                                                           

( عن أيوب عن ابن يزيد املدين قال: سئل ابن عباس عن سؤر املرأة فقال: هي 1/31/341روى ابن أيب شيبة يف مصنفه ) 1
 ألطف بنانا وأطيب رحيا.

 .1/244 ) بريوت، دار الفكر(،،  المحلى باآلثار ابن حزم، علي بن أمحد،ينظر:  2
( عن معمر عن قتادة قال: سألت احلسن وابن املسيب عن الوضوء بفضل املرأة 1/141/371روى عبد الرزاق يف مصنفه ) 3

 فكالمها هناين عنه.
 (.1/344وهو ما ذهب إليه احلافظ يف الفتح ) 4
حتقيق: مصطفى بن أمحد ، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، )املغرب، التمهيدابن عبد الرب، يوسف بن حممد،  1

 .14/111 (،ه  1317، حممد عبد الكبري البكري
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يف ذلك سواء، أعين: استحباب غسل املتقدم يعطي استحبابه عند القيام من النوم، واحلكم عندنا 
 3 اليدين قبل إدخاهلما يف اإلناء، كان احملدث قائما من النوم أوال.

، ومعلوم أن 4وقال رمحه اهلل: فإن قلت: ما الفائدة يف قوله عليه الصالة والسالم: "ِمْن نومه"
 االستيقاظ إَّنا يكون من النوم؟

الغفلة والغشية يف ذلك، أال ترى أنه يقال: استيقظ قلت: ال ينحصر االستيقاظ يف نومه ملشاركة 
 .1فالن من غشيته أو من غفلته

 املناقشة والرتجيح:
 يتيقن إن مل قليل قبل غسلهما ثالث مرات أو ماءٍ  الكفني يف مائعٍ ُيكره عند الشافعية غمس 

لهما ثالث مرات جيب عليه أن يغس، و فإذا تيقن جناستهما فإنه حيرم عليه وضعهما يف اإلناء، طهرمها
 تعبداغسل الكفني ثالثاا لغري قائم من نوم ليل، وجيب أما عند احلنابلة فيسن  .قبل إدخاهلما يف اإلناء

 .للمستيقظ ليالا من نوم ناقض للوضوء
هذا مسنون لكل  "ويغسل كفيه ثالثايف املسألة فقال: " 1وفّصل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

قد قام من نوم الليل كان ن كان املتوضئ إما أف...  و شك يف ذلكأطهارهتا ن حتقق إمتوضىء سواء 
                                                                                                                                                                                     

 أحد السابقني األولني واخللفاء األربعة والعشرة ،أمري املؤمنني ذو النورين ،بن أيب العاص األموي أبو ليلىبن عفان  عثمانهو  1
 تهذيب التهذيب، و)7/144( البداية والنهاية. انظر: األضحى سنة مخس وثالثني استشهد يف ذي احلجة بعد عيد ين،املبشر 

(7 /139 - 142.)

كتاب الطهارة،   ،وصحيح مسلم. 114، رقم احلديث 1/44، كتاب الوضوء، باب املضمضة يف الوضوء، صحيح البخاري 2
 .221، رقم احلديث 1/244باب صفة الوضوء وكماله، 

 (.1/124) رياض األفهام 3
تتمته: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما يف اإلناء ثالثا، فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده". رواه  4

يف االستنثار  . ومسلم، كتاب الطهارة، باب اإليتار112احلديث ، رقم 43/ 1كتاب الوضوء، باب االستجمار وترا، البخاري،  
 .237، رقم احلديث 1/212واالستجمار، 

 (.1/19) رياض األفهام 1
بن تيمية احلراين شيخ اإلسالم، أبو العباس، اإلمام العامل اجملتهد، نادرة العصر، ذو التصانيف الباهرة، ، اهو أمحد بن عبد احلليم 1

كان عاملا باختالف العلماء، وأعرف الناس بفقه املذاهب من أهلها الذين كانوا يف زمانه وغريه، متضلعا يف   والذكاء املفرط.
 البداية والنهايةنظر: يُ  تويف رمحه اهلل تعاىل حمبوسا يف قلعة دمشق سنة مثان وعشرين وسبعمائة. .صول والفروع والنحو واللغةاأل
 (.114 - 144 /1)الدرر الكامنة . و(141 - 141/ 14)
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صحابه ال عن حدث أحدى الروايتني قال القاضي و إوكد حىت يكره تركه وهو واجب يف أغسلهما 
ن رسول اهلل صلى اهلل أبو هريرة أصحابنا ملا روى أكثر أبو بكر و أوال عن جنس لكن تعبد اختارها 

فإنه ال  ،ناء حىت يغسلها ثالثاحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلأذا استيقظ "إ :سلم قالعليه و 
جياب ال سيما مر اإلومقتضى األ .ن البخاري مل يذكر العددأال إ ،متفق عليه .1"ين باتت يدهأيدري 

فلما خص به هذه احلال دل على وجوبه وهذا خيتص بنوم الليل دون  ،وغسل اليد مستحب مطلقا
م هنار مل أومل يدر ليل هو  ،َّنا يكون بالليل فعلى هذا لو استيقظ احملبوسإن املبيت أل ؛ارنوم النه

  2.كاملبيت مبزدلفة  ،قلهأكثر الليل لزم الغسل دون من بات أنام  ومن ،يلزمه غسلهما

 وجوب تعميم الرأس عند الوضوء 
ظاهره استيعاب الرأس؛ ألن اسم الرأس  3قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: قوله: "مث مسح برأسه"

حقيقة يف العضو كله، لكن هل االستيعاب على سبيل الوجوب، أو بعضه على سبيل الوجوب، 
 وبعضه على سبيل الندب؟

مث ذكر الفاكهاين رمحه اهلل أقوال أهل املذاهب وغريهم يف املسألة، وقال: والصحيح من هذه األقوال  
اهلل عنه ومن تابعه، من وجوب التعميم، ووجهه التمسك بظاهر  كلها: ما ذهب إليه مالك رضي

 4ذكر األدلة على ذلك.القرآن، واألخبار الصحيحة. مث 
 املناقشة والرتجيح:

باالحتياط، فأوجبوا مسح   1مالك وأمحد فأخذ ه من الرأس،قدر املفروض مسحالاختلف العلماء يف 
: أجيزئ أن ميسَح بعض الرأس؟ فاحتّج -رمحه اهلل-ُسئل مالك  وقدباحلديث،  كل الرأس عمالا 

                                                           

 تقدم خترجيه قريبا. 1
 (.171-1/174) شرح العمدة 2
 املتقدم. طرف من حديث عثمان  3
وما بعدها( طبعة دار النوادر. 1/121) رياض األفهام 4

قال  أحد األئمة األعالم. ،أبو عبد اهلل الشيباين املروزي مث البغدادي، وشيخ اإلسالماإلمام  ،أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل 1
أفضل وال  وقال الشافعي: خرجت من العراق، فما تركت رجالأبو عبيد: إين ألتدين بذكر أمحد، ما رأيت رجال أعلم بالسنة منه. 
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 ةالشافعي وأخذوعن بعض املالكية أنه يكفي مسح الثلث والثلثني.  .1 حبديث عبد اهلل بن زيد
سم املسح. وقالوا: يكفي مسح شعرة أو بعضها حبد الرأس ملا افأوجبوا أقل ما يطلق عليه  ،باليقني

وعلى آله وسلم على ناصيته وعمامته. وهو يدل على االكتفاء مبسح من مسحه صلى عليه  صح
 للتبعيض. 2البعض، وألن الباء الداخلة على متعدد كما يف قوله "وامسحوا برءوسكم"

على احملل تعدي الفعل  : املفروض يف مسحها قدر الربع، ألن باء اإللصاق إذا دخلتةوقال احلنفي
وامسحوا أيديكم برءوسكم. وهذا يقتضي استيعاب اليد دون الرأس ، فيكون التقدير: لةإىل اآل

 .واستيعاهبا ملصقة بالرأس ال يستغرق غالبا غري الربع
، وذلك لعدم وجود نص أو عض الرأس ال كلهبإجياب مسح من الظاهرية إىل  3وذهب ابن حزم

4إمجاع.

اهلل من وجوب مسح مجيع الرأس ما ذهب إليه مالك وأمحد رمحهما  -واهلل تعاىل أعلم -والراجح 
  1عمالا بالنصوص، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.

 عدم استحباب تكرار مسح الرأس 
قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: يف حديث عبد اهلل بن زيد: "مث أدخل يديه، فمسح رأسه، فأقبل هبما 

 –كما تقدم   –وأدبر مرة واحدة" دليل ملالك رضي اهلل عنه على عدم استحباب تكرار املسح 
ح من ودليلهم: ما جاء يف الصحي –كما تقدم   -وبذلك قال أبو حنيفة وأمحد يف املشهور عنهما 

 اقتصاره صلى اهلل عليه وسلم على املرة الواحدة.

                                                                                                                                                                                     

 - 344/ 14) البداية والنهايةينظر:  أعلم وال أورع وال أتقى من أمحد بن حنبل. تويف رمحه اهلل سنة إحدى وأربعني ومائتني.
 (.311 - 177/ 11) أعالم النبالء سيرو ،(311

واستشهد  ،يقال هو الذي قتل مسيلمة الكذاب ،صحايب شهري ،بن عاصم األنصاري املازين أبو حممد عبد اهلل بن زيدهو  1
.)1/344( تقريب التهذيبللهجرة. انظر:  باحلرة سنة ثالث وستني

 .1سورة املائدة، اآلية:  2
ليومني بقيا من رمحه اهلل تويف ، صاحب التصانيفاحلافظ اجملتهد،  ،أبو حممد القرطيب الظاهري، حزمبن ، اعلي بن أمحدهو  3

 .(91/ 12) والبداية والنهاية( 212 - 114/ 11) السيرانظر:  شعبان سنة ست ومخسني وأربعمائة.
 (.4/99) المحلى باآلثار: ينظر 4
 (.1/271) الكبرى الفتاوىنظر: ي 1
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ما معناه: أن املسح ورد يف بعض الروايات مطلقا، ويف بعضها  2وابن دقيق 1قال الشيخان النووي
 مقيدا مبرة واحدة.

قلت: فيتعني محل املطلق على املقيد، فال تكرار، ومن جهة املعىن: أن املسح مبين على التخفيف، 
 يل، وال يناسبه، وال حيسن قياسه على بقية األعضاء املغسولة؛ لتغاير احلقيقتني.والتكرار ثق

استدل الشافعي رمحه اهلل حبديث عثمان رضي اهلل عنه: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم توضأ ثالثا 
: أنه توضأ ثالثا، وبالقياس على سائر األعضاء. وأجاب عن 3ثالثا، ومبا رواه أبو داود يف سننه

 ث املسح مرة واحدة: بأن ذلك لبيان اجلواز.حدي
واجلواب عن حديث عثمان رضي اهلل عنه: أن نقول: ليس فيه دليل بني جلواز تغليب أكثر األعضاء 
على أقلها، وهو الرأس؛ إذ ال ميتنع يف لسان العرب أن يقال: جاءين القوم ثالثة ثالثة، أو غري ذلك 

االثنان على غري هذه اهليئة؛ تغليبا لألكثر منهم على األقل،  من األعداد، وقد جاء الواحد منهم، أو
وإذا احتمل ذلك، سقط االستدالل به، ال سيما واالحتمال قوي؛ بدليل جميء األحاديث الصحيحة 
مبرة واحدة نصا صرحيا، مع ذكر العدد يف املغسوالت، فتعني أن يكون مراد الراوي ثالثاا ثالثاا: يف 

 ا للتعارض.املغسوالت خاصة؛ دفع
 وأما حديث أيب داود، فمعارض بأحاديث مسلم والبخاري، وأحاديثهما ترتجح من وجهني:

 .1أحدمها: اشرتاط الصحة

                                                           

احلافظ حميي الدين حيىي بن شرف بن مرا بن حسن، أبو زكريا احلزامي النووي، ذو التصانيف النافعة. حفظ القرآن اإلمام هو  1
مشيخة دار ، وويل خترج به مجاعة من العلماء. ، فضرب به املثلا اشتغاالا وهنارا  أكب على طلب العلم ليالا ، وقد ناهز االحتالم

/ 13) البداية والنهاية، و(324 - 321/ 17) السيرينظر:  عني وستمائة للهجرة.احلديث األشرفية حىت وفاته سنة ست وسب
294). 

من أكابر العلماء  ،حممد بن علي بن وهب، أبو الفتح، تقي الدين القشريي، املعروف بابن دقيق العيدهو اإلمام الفقيه  2
ه (. ينظر: السبكيب،  742كان إماماا عدمي النظري، ثخني الورع، متني الديانة، متبحرا يف العلوم. تويف رمحه اهلل سنة ) صول،  باأل

احملقق: د. حممود حممد ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع)، الطبعة: الثانية طبقات الشافعية الكبرى،عبد الوهاب بن تقي الدين، 
 (.1/341) الدرر الكامنة. و249-9/247(، ه1413 ،حممد احللود. عبد الفتاح و الطناحي 

. وصححه الشيخ األلباين 111، رقم احلديث 1/14،  -صلى اهلل عليه وسلم  -صفة وضوء النيب يف كتاب الطهارة، باب  3
 رمحه اهلل.
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 والثاين: تعداد الرواة، وذلك صاحل للرتجيح عند املعارضة.
مرة وأما قياس املمسوح على املغسول: فقد تقدم أنه ال حيسن؛ لتنايف احلقيقتني، وال يقال: إن املسح 

 واحدة لبيان اجلواز؛ ألنا نقول: القول كاف يف ذلك.
فإن قالوا: الفعل أوقع، قلنا: مسلم، ولكن مل ال يكتفى يف بيان اجلواز مبرة واحدة، ورواية التثليث 

كانت هي أوىل بأن   –إن صحت  -فرواية التلثيث  –اإلفراد على ما تقدم  -نادرة بالنسبة إىل رواية 
 .2يان اجلواز، لندورها، وكثرة غريها، واهلل أعلميقال فيها: إهنا لب
 املناقشة والرتجيح:

 يصري بالتكرار ألنهيكون مرَّةا واحدةا؛  الرأسى لع املسح أنعلى  واحلنابلة واملالكية احلنفيةنصَّ 
 وضوء وصف من أكثر الرأس، ألن مسح تكرار يستحب ال: احلنابلة . وقالاملسح به واملأمور، غسالا 
 عثمان أحاديث: 3داود أبو قال وكذا، الرتمذي قاله واحدة مرة رأسه مسح هأن ذكر  اهلل رسول

 ومسح: " فيها وقالوا ثالثا ثالثا الوضوء ذكروا ألهنم؛ واحدة الرأس مسح أن على تدل كلها الصحاح
 وثالثاا، اجلواز لبيان واحدة مرة مسح  إنه: يقال ... ال غريه يف ذكروا كما عددا يذكروا ومل" برأسه
وذهب  .الدوام على طهوره أن على يدل  اهلل رسول طهور هذا: الراوي قول ألن؛ الفضيلة ليبني

 الرأس. مسحُيَسنُّ تثليُث  أنه إىل الشافعية

                                                                                                                                                                                     

 ما بعده مث البخاري، صحيح يف كان ما بعده مث ومسلم، البخاري عليه اتفق ما وذلك أن احلديث الصحيح أقسام: أرفعها 1
 البخاري شرط على كان ما ذلك بعد مث يروياه، مل وإن شرطهما على كان ما بعده مث البخاري، دون مسلم صحيح يف كان

 . منهما أحد شرط على يكن مل وإن احملدثني من البقية عند صح ما مث وحده، مسلم شرط على كان ما بعده مث وحده،
 (.117-1/111) رياض األفهام 2
 من كبار العلماء ،مصنف السنن وغريها ،افظاحلثقة ال ،بن إسحاق األزدي السجستاين أبو داودسليمان بن األشعث هو  3

/ 11) والوافي بالوفيات ،(221 - 243/ 13) سير أعالم النبالءومائتني. انظر:  سنة مخس وسبعني واحلفاظ. تويف رمحه اهلل
، وغريها.(314 - 313
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بل السنة مسحة واحدة  ،وال يستحب تكرار مسح الرأس واألذننيقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "
  1".يقبل هبا ويدبر يف أصح الروايتني

   ْجلين في الطهارةوجوب غسل الر 
رضي اهلل عنهم قالوا: قال رسول اهلل صلى  4وعائشة 3وأيب هريرة 2عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص

 . 1اهلل عليه وسلم: " ويل لألعقاب من النار"
حمل للتطهري خالفا ملن مل يوجب ذلك.  1دليل على أن العقب قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: وفيه

وظاهر احلديث أو نصه وجوب غسل الرجلني يف الطهارة دون املسح، وهو مذهب مجهور السلف 
 وأئمة الفتوى. اه

 مث قال رمحه اهلل: واملسألة ليست بالسهلة، فال بد من بسطها بأكثر من هذا، فنقول وباهلل املوفق:
                                                           

 (،ه1413، احملقق: د. سعود صاحل العطيشان، مكتبة العبيكان، الرياض)، الطبعة: األوىل، شرح عمدة الفقهابن تيمية،  1
1/192. 
أحد السابقني املكثرين من الصحابة  الرمحن. عبد أبو وقيل أبو حممد، السهمي، القرشي،بن العاص عمرو  بن اهلل عبد هو 2

 سير أعالم النبالءينظر:  لك.ذسنة ثالث وستني، وقيل ثالث وسبعني، وقيل غري رضي اهلل عنه تويف . وأحد العبادلة الفقهاء
 (. 1/311) تقريب التهذيب، و(94 - 79/ 3)
سنة رضي اهلل عنه  وفاتهكانت  ،حافظ الصحابة، ، رجح كثري من أهل العلم أنه عبد الرمحن بن صخرالدوسي اليماينأبو هريرة  3

والبداية  ،(132 - 171/ 2) سير أعالم النبالءينظر:  .وهو ابن مثان وسبعني سنة، وقيل تسع ومخسني سبع وقيل سنة مثان
.، وغريها(111 - 143/ 1) والنهاية

ماتت ، إال خدجية ففيهما خالف شهري أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النيب  ،عائشة بنت أيب بكر الصديقأم املؤمنني  4
 - 131/ 2) وسير أعالم النبالء ،(94 - 91/ 1) البداية والنهايةينظر:  .سبع ومخسني على الصحيحنة رضي اهلل عنها س

، وغريها. (241

كتاب الطهارة، باب وجوب   . ومسلم يف14، رقم احلديث 1/22 أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، 1
 . عمرو بن اهلل من حديث عبد ،241، رقم احلديث 1/214بكماهلما، غسل الرجلني 

، رقم 1/44وأخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، باب غسل األعقاب، وكان ابن سريين يغسل يغسل موضع اخلات إذا توضأ، 
من حديث أيب ، 242، رقم احلديث 1/214بكماهلما، كتاب الطهارة باب وجوب غسل الرجلني . ومسلم يف  111احلديث 

 .هريرة 
، من حديث عائشة رضي 119، رقم احلديث 1/213هلما، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلني بكما  يف وأخرجه مسلم

 اهلل عنها.
 .2/113، )دار الدعوة(، المعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة. ينظر: َوُهَو أكرب عظامهاالعقب عظم مؤخر القدم،  1
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باخلفض: ومل يتقدم ما يصح عطف األرجل عليه إال  1املسح قراءة من قرأ: )وأرجلكم(شبهة القول ب
 الرأس، والرأس ممسوح باإلمجاع، فلتكن الرجالن كذلك.

فإذا قيل هلؤالء: قد قرأ نصف القراء بالنصب، قالوا: ال ميتنع العطف على املوضوع يف اللغة 
حمل النصب، ألنه مفعول هبن وإَّنا قصر الفعل عنه، الفصيحة، واجملرور يف قوله تعال )برؤوسكم( يف 

فاحتيج يف تعديته إىل حرف اجلر، وقد قال تعاىل: )ما لكم من إله غريه( بالرفع نعتا لإلله على 
 املوضع. 

 2وقال الشاعر: يسلكن يف جند وغورا غائرا
 3وقال آخر: فلسنا باجلبال وال احلديدا

 رت القراءتان على املسح يف الرجلني.فعطف على املوضع يف البيتني فقد تظاف
 فإن قيل هلم: وجه قراءة اجلر على أنه خفض على اجلوار.

قالوا: يف اجلواب عن ذلك: إن اخلفض على اجلوار لغة شاذة ركيكة، ويتحاشى القرآن عن محله على 
 الشاذ الركيك، مع إمكان محله على الفصيح.

هانه: من أن كل تأويل يؤدي إىل محل القرآن على ركيك يف بر  4ويُقوي قوهلم: ما ذكره إمام احلرمني
شاذ يف اللغة ال يقبل، ويعد متأوله معطال، ال متأوال، وضرب املثال مبسألتنا هذه، وقال: ال يبعد أن 
حتمل قراءة النصب على العطف على املوضع، ومن لغتهم: يا عمر اجلوادا، أو تكون قراءة النصب 

 ن املراد يف الرجلني املسح.مظافرة لقراءة اجلر، على أ

                                                           

أَْرُجَلُكْم آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم وَ  يَا أَي َُّها الَِّذينَ من قوله تعاىل: ) 1
 .1( سورة املائدة، اآلية: ِإىَل اْلَكْعبَ نْيِ 

 . والبيت هو للعجاج. 1/94، )هارون دحمم السالم عبد :حتقيق اجليل، دار األوىل، )بريوت، :، الطبعةكتاب سيبويه 2
 من قول عقيبة األسدي. 1/17 المرجع السابق 3
إمام احلرمني، شيخ الشافعية، أبو املعايل، عبد امللك بن اإلمام أيب حممد عبد اهلل بن يوسف اجلويين، مث النيسابوري، هو  4

تويف رمحه ، جلس للتدريس ثالثني سنة، وخرج إىل احلجازمسع احلديث الكثري يف البالد ويف بغداد،  الشافعي، صاحب التصانيف.
 .(وما بعدها 121/ 12) البداية والنهايةو ،(477 - 411/ 11) سير أعالم النبالءينظر:  اهلل سنة مثان وسبعني وأربعمائة.
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ولكنه ذكر يف اجلواب: أن الكالم اجلزل الفصيح يسرتسل يف األحايني اسرتساال، وال ختتلف مبانيه 
ألدَن تغري معانيه، والعرب ترى املسح قريبا من الغسل، إذا كل واحد منهما إمساس العضو باملاء، 

 الشاعر: وهو مسكوت عنه يف املعطوف، فسهل احتماله، وهو كقول 
 1ولقد رأيتك يف الوغى                        متقلدا سيفا ورحما

 والرمح يعتقل ويتأبط، وال يتقلد.
 وكذلك قول اآلخر: 

 فعال فروع األيهقان، وأطفلت               باجللهتني ظباؤها ونعامها
 وقول اآلخر:

 فعلفتها تبنا وماء باردا
طفال، واملاء يسقى وال يعلف، ولكن ملا اشرتك املعطوف عليه  والنعام تبيض وال تطفل، أي: ال تلد

يف اجلهة العامة، جاز العطف، وكره التصريح بالفعل الثاين يف املعطوف عليه، لئال ينقطع اسرتسال 
الكالم الفصيح، وتسيطر املتكلم واستحقاره، وعدم التفاته إىل تفاصيل ذلك، مع االشرتاك يف أمر  

، وهذا ينضم إىل ما روي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا علمهم الوضوء كلي هو الذي حسن ذلك
غسل رجليه، وما فهمته الصحابة رضي اهلل عنهم، واستمر عليه فعل السلف. وهذا آخر كالم اإلمام 

 يف الربهان.
وإَّنا أطلنا الكالم يف هذه املسألة ألن بعض من يقول باملسح يف الرجلني يدعي أن ذلك بنص 

آن، وأن من يقول بالغسل متعلقه خرب واحد، وال يصح نسخ القرآن خبرب الواحد، ولو كان القرآن القر 
نصا فيما ادعاه، لكان األمر كما قال، فأردنا أن نبني مبا ذكرنا خروج اآلية عن رتبة النصوص يف 

 الداللة على املسح، وإمكان تطرق التأويل إليها.
ذكرنا من كون الرسول عليه الصالة والسالم ملا علمهم الوضوء  مث نقول: الذي يعضد هذا التأويل ما

 غسل رجليه، وكل من وصف وضوءه عليه السالم مل يذكر يف الرجلني إال الغسل.

                                                           

 .2/431، )النجار علي حممد: حتقيق الكتب، عامل)بريوت، النشر  ، دارصالخصائ ابن جين، عثمان، 1
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: وتقييد الرجلني بالكعبني حيقق أهنما معطوفتان على اليدين املقيدتني 1قال صاحب البيان والتقريب
راء بالنصب يف قوله: )وأرجلكم( يقوي ذلك، فإن الظاهر أن بالغسل إىل املرفقني، وقراءة أكثر الق

يعطف املنصوب على املنصوب لفظا، وغاية ما يف ذلك الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه، وذلك 
 ال ميتنع.

 قلت: قوله: أكثر القراء، ليس كذلك، بل القراءتان متساويتان.
، ومل 3ا على قوله: )يسألونك عن الشهر احلرام(عطف 2مث قال: وقد قال اهلل تعاىل: )واملسجد احلرام(

 يضر الفصل بينهما.
وأيضا: فقد روي عن عائشة رضي اهلل عنها: أهنا ملا رأت من مسح رجليه، أنكرت عليه، وقالت: 

 .  4قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "ويل لألعقاب من النار"
 
 

عن ابن عمرو قال: ختلف عنا النيب صلى اهلل عليه وسلم يف سفرة سافرناها،  1وما رواه البخاري
 فأدركنا وقد أرهقتنا الصالة، وحنن نتوضأ وَّنسح على أرجلنا، فنادى بصوته: 

 ورواه مسلم وأبو داود والنسائي. 1"ويل لألعقاب من النار" مرتني أو ثالثا.

                                                           

كان إماماا يف الفقه واألصول  والعربية، واألصول الفقه يف إماما كان اإلسكندري، اهلل عطاء بن الكرمي عبد حممد أبو هو: 1
 جملدات، سبع حنو غريبة وأقواالا  غزيرةا  وفوائد مجة علوما فيه مجع كبري كتاب وهو التهذيب شرح يف والتقريب البيان ، ألفوالعربية

 (.2/43)الديباج المذهب ه (. انظر: 112يكمل. تويف رمحه اهلل سنة ) ومل
 .217اآلية:  ،سورة البقرة 2
 .217اآلية:  ،سورة البقرة 3
 تقدم خترجيه. 4
سنة ، تويف ظ وإمام الدنيا يف فقه احلديثجبل احلف .أبو عبد اهلل البخاري ،بن املغرية اجلعفيحممد بن إمساعيل بن إبراهيم هو  1

.(3 – 27/ 11) والنهاية والبداية( 471 - 391/ 12) السيرانظر:  .وله اثنتان وستون سنةومائتني،  ومخسنيست 
 تقدم خترجيه. 1
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وقوال، كل ذلك حيقق التأويل، ويرجحه على وإطباق محلة الشرع على الغسل يف الرجلني عمال 
 1الظاهر، وفيما ذكرناه مقنع، واهلل أعلم.

 املناقشة والرتجيح:
ذين ال ؛4والشيعة اإلمامية 3خالفاا ألهل الظاهروجوب غسل الرجلني يف الطهارة  2مذهب اجلمهور

 يقولون بوجوب مسح الرجلني ال بوجوب غسلهما. 
: "باب غسل الرجلني، وال ميسح القدمني"، وساق حديث عبد اهلل بن رمحه اهلل البخارياإلمام قال 

 عنَّا يف سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، -صلى اهلل عليه وسلم  -قال: "ختلَّف النيب  عمرو 
 1فجعلنا نتوضَّأ وَّنسح على أرجلنا فناَدى بأعلى صوته: ))ويل  لألعقاب من النار(( مرتني أو ثالثاا".

                                                           

 (.11-1/11) رياض األفهام 1
مثالا، على مسألة ما  والشافعي محدأتفق مالك و افإذا  ،محدأمالك والشافعي و أبو حنيفة و  :عند اإلطالقاجلمهور باملقصود  2

مالك  اناإلماماتفق  :ثالثة أقوال مسألةيف كانت ولو   .، أي األكثريةاجلمهور هو رأي: وخالفهم أبو حنيفة فيقول العلماء
ما اتفق  لكيقصدون بذ ،هذا هو مذهب اجلمهور ن:فيقولو ، ثالث وأبو حنيفة على قول ،محد على قولأو  ،على قول والشافعي

 .عليه مالك والشافعي
الظاهري إىل  املذهبنشأة  . تعودعن التأويل والرأي والقياس وأعرضتبظاهر الكتاب والسنة  تخذفقهية أ : فرقةالظاهرية 3

ابن حزم زعمهم وأظهر شأهنم وأمرهم اإلمام مث ت داود بن علي الظاهريالثالث اهلجري يف بغداد، على يد  القرنمنتصف 
الا، بل يعتقد الكثريون أن املذهب الظاهري مل يكن ليربز لوال ظهور اإلمام ، فهو الذي أصل هذا املذهب تأصيالا  كاماألندلسي

 ابن حزم رمحه اهلل.
هو األحق يف وراثة اخلالفة دون الشيخني وعثمان رضي اهلل  أن علياا  نزعمو تنسب نفسها لإلسالم، يفرقة الشيعة اإلمامية:  4

ومُسُّوا باالثىن عشرية ألهنم قالوا  ،من اإلمامة القضية األساسية اليت تشغلهمطلق عليهم اإلمامية ألهنم جعلوا وقد أُ  ،عنهم أمجعني
 إمامةاليت تؤمن بأن  لشيعةااسم يطلق على طوائف  :اإلماميةو باثين عشر إماماا دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهم 

اإلمام من  اليت ال تشرتط أن يكون الزيديةك، فيخالفون بذلك طوائف أخرى  أهل البيتاملسلمني تأيت نّصاا لكل إمام من أئمة 
إىل  -جعفر الصادقمن بعد اإلمام السادس  -التفاقهم على األئمة الستة األوائل ويفرتقون يسمون أيضا باجلعفرية و  .البيتأهل 

الموسوعة الميسرة في األديان . يُنظر: أو الروافض بالرافضة مونالتايل. ويس فرق عديدة بسبب اختالفهم على اإلمام
 وما بعدها. 1/11 (،ه  1424 دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع)، الطبعة: الرابعة، والمذاهب واألحزاب المعاصرة

 .113، رقم احلديث 3/44، لرِّْجَلنْيِ، َوالَ مَيَْسُح َعَلى الَقَدَمنْيِ َغْسِل اصحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب  1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_(%D8%B2%D9%85%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A9
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ىل أن إ: ذهب مجيع الفقهاء من أهل الفتوى يف األعصار واألمصار 1رمحه اهلل يالنوو  قال اإلمام
ب املسح مع الغسل، ومل يثبت خالف  جيالواجب غسل القدمني مع الكعبني وال جيزُئ مسحهما وال

 2هذا عن أحد يعتد به يف اإلمجاع.
 :األعداد في الوضوء وحكمها 

  الواجب اإلسباغ، أسبغ مبرة أو مرات.األعداد يف الوضوء غري واجبة، وأن  -
 تكرار الغسل ثالثا مستحب فيه، إن أسبغ هبا، أو مبا دوهنا. -
  ما فوق الثالثة مكروه، إن أسبغ هبا، أو مبا دوهنا. -
  الثالث أفضل من االثنتني، وأنه خمري بني الثالث واالثنتني. -
ة لذلك، فقيل: إَّنا كره لرتكه الفضيلة االقتصار على الواحدة مكروه، واختلف يف وجه الكراه -

مجلة، وقيل: إَّنا كره ذلك خمافة أال يعم فيها، وهو دليل ما روي عن مالك: أنه قال: ال أحب 
 3الواحدة إال من العامل بالوضوء.

استحباب التكرار مقصور على املغسول دون املمسوح، كما هو ظاهر احلديث، أال ترى أنه ذكر  -
 اء الثالثة دون الرأس؟ وهذا مذهب مالك، وهو املشهور عن أيب حنيفة وأمحد.األعداد يف األعض

 . 4اليدين يف مسح الرأس: إنه تكرار التكرار إَّنا يكون مباء جديد، ولذلك ال يقال يف ردّ  -
 املناقشة والرتجيح:

                                                           

أكب على طلب العلم ليال وهنارا ، أبو زكريا احلزامي النووي، ذو التصانيف النافعة. ظ حميي الدين حيىي بن شرفاإلمام احلافهو  1
سير أعالم ينظر:  سنة ست وسبعني وستمائة للهجرة. رمحه اهلل فاته. كانت و اشتغاال، فضرب به املثل، وهجر النوم إال عن غلبة

 .(294/ 13) البداية والنهاية، و(324 - 321/ 17) النبالء
 (.3/129)شرح صحيح مسلم  2
 قيل ثالث أو مرتان الوضوء: أشهب مساع يف وقال أسبغ. إذا مرة يتوضأ أن املدونة يف مالك أجاز: التبصرة أول يف اللخمي قال 3
 العامي ألن؛ ومحاية احتياط وهذا عمتا إذا اثنني من ينقص أن أحب ال: احلكم عبد ابن خمتصر يف وقال .ال: قال؟ فالواحدة: له
مواهب الجليل في به. ينظر:  الصالة جتزئه ال فيما فيوقعه اإلسباغ حيسن ال فقد ذلك مثل فعل مرة توضأ به يقتدي من رأى إذا

 (.1/211) للحطاب شرح مختصر خليل
 (.141-1/144) رياض األفهام 4
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: 1الرتمذيقال أبو عيسى جاءت األحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، ومرتني مرتني، وثالثا ثالثا. 
 ،وأفضله ثالث ،ومرتني أفضل ،والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء جيزىء مرة مرة

وقال أمحد  ،ال آمن إذا زاد يف الوضوء على الثالث أن يأمث :2وقال ابن املبارك .وليس بعده شيء
4.ال يزيد على الثالث إال رجل مبتلى :3قاإسحو 

  بالشهوة أو العمدتقييد الوضوء من مس الذكر 
بعدما سرد اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل النصوص الواردة يف مسألة الوضوء من مس الذكر، وأقوال 
السلف رمحهم اهلل، واخلالف الوارد يف ذلك، جنح إلعمال مجيع النصوص بدل تعطيل إحداها، 

 وذلك أن اجلمع مقدم على الرتجيح، وإعمال النصوص أوىل من إمهاهلا.
ه اهلل: فعلماؤنا متفقون على أنه ال جيب الوضوء من مسه على اإلطالق يف كل األحوال، بل قال رمح

على تلك  1ال بد من قيد سنذكره، فال شك أن مث حالة ال ينقض مسه فيهما، فتنزل حديث طلق
 .1احلال وحديثنا على غريها، فنكون قد أعملنا اخلربين يف حالني وهو أوىل من تعطيل أحدمها بالكلية

                                                           

اإلمام احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورَة السَُّلِمي الرتمذي الضرير مصنف اجلامع والعلل وغري ذلك. ارحتل فسمع  1
رمحه اهلل سنة تسع العلم والورع والزهد. تويف و  كان يضرب به املثل يف احلفظخبراسان والعراق واحلرمني ومل يرحل إىل مصر والشام.  

  .(72 - 71/ 11) البداية والنهاية، و(277 - 274/ 13) أعالم النبالء سيرينظر:  وسبعني ومائتني برتمذ.
اجتمع مجاعة مثل الفضيل  الم.أحد األع، اإلمام شيخ اإلسالم عبد اهلل بن املبارك بن واضح عامل زمانه وأمري األتقياء يف وقته 2

بن موسى، وخملد بن احلسني فقالوا: تعالوا نعد خصال ابن املبارك من أبواب اخلري فقالوا: العلم والفقه، واألدب، والنحو، واللغة، 
 م النبالءأعال سيرينظر:  تويف رمحه اهلل تعاىل سنة إحدى ومثانني ومائة.... والزهد، والفصاحة، والشعر، وقيام الليل، والعبادة، 

 (.297 - 291/ 1) شذرات الذهب، (421 - 371/ 1)
اإلمام الكبري شيخ املشرق وسيد احلفاظ إسحاق بن إبراهيم بن خَمَْلد بن إبراهيم أحد أئمة املسلمني وعلماء الدين، اجتمع له  3

نزيل نيسابور املعروف بابن راهويه. تويف والفقه واحلفظ والصدق والورع والزهد، أبو يعقوب التميمي مث احلنظلي املروزي  احلديث
الوافي ، والصفدي، خليل بن أيبك صالح الدين، (313 - 311/ 11) سير أعالم النبالءينظر:  سنة سبع وثالثني ومائتني.

  .211 - 211/ 1(، م2444 -ه 1424، أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى ، بتحقيق:دار إحياء الرتاثبريوت، ) ،بالوفيات
 (.1/99/44سنن الرتمذي ) 4
.)1/213(  تقريب التهذيب. انظر صحايب له وفادة ،أبو علي اليمامي، السحيمي بن املنذر احلنفيبن علي  طلقهو  1
 (.1/411) رياض األفهام 1
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والقيد الذي أشار إليه رمحه اهلل عينه العراقيون أنه وجود اللذة، ويف اجملموعة والعتبية أنه تعمد املس، 
 1 أو املس بباطن الكف أو بباطن األصابع.

 املناقشة والرتجيح:
 اختلف العلماء يف مس الذكر:

  .من املالكية 2سحنونفقيل: ال ينقض الوضوء مس الذكر مطلقاا، وهو مذهب احلنفية، واختيار 
من املالكية، ومذهب الشافعية،  3وقيل: ينقض الوضوء من مسه مطلقاا، وهو اختيار أصبغ بن الفرج

واحلنابلة، إال أهنم اختلفوا فيما بينهم؛ فالشافعية يقيدون املس بباطن الكف، فإن مسه بغريه كما لو 
 بالكف، ظاهره وباطنه.مسه بظاهر الكف مل ينقض، واحلنابلة يعلقون النقض مبسه 

 .وقيل: يستحب الوضوء من مس الذكر، وهو اختيار املغاربة من املالكية
 .وقيل: إن مسه بشهوة أعاد الوضوء، وهو اختيار مجاعة من البغداديني من أصحاب مالك

 .وقيل: إن مسه بعمد نقض، وإن مسه بغري عمد مل ينقض، اختاره بعض املالكية
 

 يف 1القاسم ابن فروى الذكر، مس من الوضوء وجوب يف أصحابنا : اختلف4قال أبو الوليد الباجي
 واختلف بواجب، ليس أنه املستخرجة يف عنه وروى واجب، منه الوضوء أن مالك عن املدونة

                                                           

 (.412-1/411) رياض األفهام 1
التنوخي احلمصي األصل، املغريب عبد السالم بن سعيد بن حبيب بن حسان اإلمام العالمة فقيه املغرب أبو سعيد هو  2

القريواين، قاضي القريوان، وصاحب 'املدونة' ويلقب ب  "سحنون" بفتح السني وضمها، وهو اسم طائر باملغرب، يوصف بالفطنة 
تويف سنة أربعني . قال يونس بن عبد األعلى: سحنون سيد أهل املغرب. وقال أشهب: ما قدم علينا مثل سحنون والتحرز.
 .(19 - 13/ 12) وسير أعالم النبالء ،(44 - 34/ 2)الديباج المذهب ينظر:  ومائتني.

كان من أعلم خلق اهلل برأي مالك يعرفها مسألة مسألة، مىت ،  أصبغ بن الفرج بن سعيد، مفيت ديار مصر وعاملها يف زمانههو  3
وتهذيب ( 319 - 311/ 14)سير أعالم النبالء انظر:  تويف سنة مخس وعشرين ومائتني.. قاهلا مالك ومن خالفه فيها

 (.394 - 392/ 9)التهذيب 

، الُقْرُطيِبُّ، الَباِجيُّ، الذََّهيِبُّ،  خلف بن سليمان الوليد أبو، القاضي، الفنون ذو، احلافظ، العالمة، اإلمام 4 التُِّجْييِبُّ، األَْنَدُلِسيُّ
َرِيَّة يِف تَاسع عشر  رمحه اهلل مات .واألدب واألصول والكالم والفقه احلديث يف. برز التصانيف صاحب

 أربع سنة، رجببِامل
 (.11/131) سير أعالم النبالء . ينظر:ةائم وأربع وسبعني

مات سنة إحدى  ،صاحب مالك ثقة من كبار العاشرة ،و عبد اهلل املصري الفقيهبأ ،بن خالد بن القاسمعبد الرمحن هو  1
.)1/341( التهذيب : تقريب. انظروتسعني ومائة
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 إحدامها روايتني: على ذلك أن إىل أصحابنا من وغريه سحنون فذهب القولني، توجيه يف أصحابنا
 1حنيفة. أبو قال وبه نفيه، والثانية: الشافعي، قال وبه الذكر، مس من الوضوء إجياب

ذهب إليه اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل من محل حديث بسرة رضي اهلل ما  -واهلل أعلم  -والراجح 
"هل هو إال " على املس بشهوة أو عمد، ومحل حديث طلق بن عليمن َمس ذكره فليتوضأ: "2عنها

 3." على املس بدون شهوة أو عمدمنهأوقال: َبْضَعة   -مْضَغة  منه

 لمس النساء بشهوة ينقض الوضوء 
قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: وأما ملس النساء فينقض الوضوء عندنا إذا كان على جهة اللذة. قال 

 .4ابن بشري: واملعتمد يف ذلك قوله تعاىل: )أو المستم النساء(
 تفصيل: اللمس ال خيلو من أربع صور:

 أن يقصد به اللذة وجيدها فيجب الوضوء بال خالف. إحداها:
 1والثانية: أن جيد وال يقصد فكذلك جيب الوضوء أيضا بال خالف، قاله القاضي أبو الوليد بن رشد

 وغريه.
                                                           

 .1/93 (،ه  1332مطبعة السعادة، ، ، )مصرالطبعة: األوىل، المنتقى شرح الموطأأبو الوليد الباجي، سليمان بن خلف،  1
 تقريب التهذيب. انظر: عاشت إىل خالفة معاوية ،صحابية هلا سابقة وهجرة ،األسديةبنت صفوان بن نوفل سرة بُ هي  2
)1/744(.
 احلديث على كل حال صحيح، وال ضرورة الدعاء للنسخ يف أحدمها؛ بن علي: طَْلقٍ قال الشيخ األلباين رمحه اهلل عند حديث  3

يكون كما لو مّس بضعة أخرى من بدنه، وإن   ألنه ميكن اجلمع بينهما بأن يقال: إن كان املس بدون شهوة فهو ال ينقض؛ ألنه
وال خيالفه هذا؛ ألنه ال يكون املس حينئذ كما لو  - " من َمس ذكره فليتوضأ " - بسرةحديث  كان املس بشهوة؛ فالعمل على

 وتبعه بعض احملققني من املتأخرين. وإىل هذا ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف اجلمع بني احلديثني،، أخرى مس بضعة
وهو يف الصالة؛ كما يف روايتني عن قيس بن طلق  ذكره احلديث صدر جواباا ملن سأله عن الرجل ميس قلت: ومما يؤيد ذلك أن
وقد أشار إىل ذلك  بشهوة يف الصالة، سهذه قرينة قوية جداا للجمع املذكور؛ ألنه ال يتصور وقوع امل البن حبان. وال خيفى أن

ؤسسة غراس الكويت، امل)وىل، ، الطبعة األصحيح أبي داودينظر: األلباين،  .من قاله من السلف: سواءا َمسْستُه أو َمسْسُت أنفي
 .1/327، )م 2442 -ه   1423 للنشر والتوزيع،

 .43، اآلية: سورة النساء 4
َلُسْوُف الَوْقِت،هو   1  الوليد أبا يكىن اجلماعة، وقاضي قرطبة أهل من باحلفيد، الشهري رشد بن أمحد بن الفقيه حممد الَعالََّمُة، فَ ي ْ
ْستصَفى( يف اأُلُصْولجليلة مفيدة، منها  تآليف وله

ُ
ْجَتِهد( يف الِفْقه، َو )الُكليَّات( يِف الطِّّب، َو )خُمَْتَصر امل

ُ
، وغريها. تويف )بَدايَة امل

 .)21/347( سير أعالم النبالء ه. انظر:191 رمحه اهلل سنة
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 والثالثة: أال يقصد وال جيد فال جيب الوضوء.
 .1والرابعة: أن يقصد وال جيد فهاهنا مقتضى الروايات وجوب الوضوء

 والرتجيح: املناقشة
ينتقض الوضوء عند احلنفية بلمس املرأة يف حالة املباشرة ف اختلف الفقهاء يف حكم ملس النساء،

الفاحشة، وعند املالكية واحلنابلة بالتقاء بشريت الرجل واملرأة يف حال اللذة أو الشهوة. وعند 
 2ون شهوة.الشافعية: مبجرد التقاء بشريت الرجل واملرأة، الالمس وامللموس، ولو بد

رضي اهلل -عائشة رواه أبو داود عن ا ذلك ملوالراجح واهلل أعلم، أن ملس املرأة ال ينقض الوضوء، و 
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  -وعنها: "أنَّ الّنيّب ، قَ بَّلها ومل يتوّضأ" -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -: "أنَّ الّنيّب -عنها

 ذي. . رواه أبو داود والرتمنسائه، مثَّ خرج ِإىل الصَّالة ومل يتوّضأ"قّبل امرأة من  -َوَسلََّم 
 3الذي رّجحه ابن جريرماع، وهو وأما املالمسة يف قوله تعاىل: )أو المستم النساء( فاملقصود به اجل

َمن  ، حيث قال: وأْوىل القولني يف ذلك بالصواب، َقول(يف تفسري قوله تعاىل: )أَْو الَمْسُتُم النَِّساءَ 
رَب عن رسول ) قال: َعىن اهلل بقوله َأْو الَمْسُتُم النَِّساَء( اجلَِْماع دون غريه ِمن َمعاين اللْمس، ِلِصحَِّة اخلَْ

ابن و ابن مسعود، و وهبذا قال ُعمر ، اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قَ بَّل بَعض نسائه مث صلى ومل يتوضأ

                                                           

 (.411-1/414) رياض األفهام 1
الموسوعة الفقهية و  .(1/427) دمشق، دار الفكر -الطبعة: الرَّابعة، )سوريَّة لوهبة الزَُّحْيِلّي،  الفقه اإلسالمي وأدلتهينظر:  2

 وما بعدها(. 21/211 ه (. 1427 - ه1444من  ، الطبعة الثانية، )الكويت، دار السالسلالكويتية
واإلمجاع واالختالف، عالمة إماماا يف التفسري والفقه كان أبو جعفر الطربي، اإلمام العلم اجملتهد،   ،هو حممد بن جرير بن يزيد 3

 - 217/ 14) السيرانظر:  تويف رمحه اهلل عشية األحد ليومني بقيا من شوال سنة ثالمثائة وعشرة.. يف التاريخ وأيام الناس
212.) 
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وطاوس  واحلسن البصري وعطاء بن أيب رباح 1جدعوهو قول مسروق بن األ، عباس رضي اهلل عنهم
2اليماين

 . 
  استدبار القبلة ببول أوغائط في البنيان دون الصحاريجواز استقبال و.  

بعدما ذكر اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل أقوال أهل العلم يف هذه املسألة، قال عقب إيراده ألدلة اجمليزين 
 يف البنيان دون الفضاء: 

، وسلمان، وأيب هريرة، وغريها 3صحيحة صرحية باجلواز يف البنيان، وحديث أيب موسىفهذه أحاديث 
 4وردت بالنهي، فتحمل على الصحراء للجمع بني األحاديث.

وال خالف بني العلماء أنه إذا أمكن اجلمع بني األحاديث أنه ال يصار إىل ترك بعضها، بل جيب 
 مع على ما ذكرنا، فوجب املصري إليه.اجلمع بينها، والعمل جبميعها، وقد أمكن اجل

وفرقوا بني الصحراء والبنيان من حيث املعىن؛ بأنه تلحقه املشقة يف البنيان يف تكليفه ترك القبلة، 
 .1خبالف الصحراء

                                                           

لتابعني ويف عّي، اهلمدايّن الكويّف، اإلمام القدوة، العلم. عداده يف كبار اْجدَع بن مالك، أبو عائشة الوادَمْسروق بن األَ هو  1
تهذيب انظر:  تويف رضي اهلل عنه سنة اثنتني وستني للهجرة. صلى اهلل عليه وسلم. حياة النيب املخضرمني الذين أسلموا يف

 (.19 - 13/ 4) والسير( 111 - 149/ 14)التهذيب 
ثقة فقيه فاضل من  ،يقال امسه ذكوان وطاوس لقب ،بن كيسان اليماين أبو عبد الرمحن احلمريي موالهم الفارسي طاوسهو  2

.)1/211( تقريب التهذيب. انظر: مات سنة ست ومائة وقيل بعد ذلك .الثالثة
 ،ره عمر مث عثمانأمّ  ،أقرأَ أهل البصرة وفّقههم يف الدين، أبو موسى األشعري صحايب مشهور، عبد اهلل بن قيس بن سليمهو  3

 تقريب التهذيبو ،(442 - 314/ 2) السيرانظر:  .سنة مخسني وقيل بعدهارضي اهلل عنه مات  .وهو أحد احلكمني بصفني
)1/311(.
(: وحيث جوزنا االستقبال واالستدبار، هل نقول: إنه مكروه، أو نقول: إن كان عليه مشقة 1/121) العدةقال ابن العطار يف  4

يف تكلف التحرف فال كراهة، وإن مل تكن مشقة فألوىل جتنبه للخروج من خالف العلماء، وال يطلق عليه الكراهة. أطلق األول 
 ا العالمة أبو زكريا النواوي رمحه اهلل الثاين، واهلل أعلم.مجاعة من أصحاب الشافعي، ومل يذكره اجلمهور، واختار شيخن

 (.1/191) رياض األفهام 1
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وقال رمحه اهلل: اختلف أصحابنا يف تعليله: فقيل: حرمة القبلة، وقيل: حرمة املصلني من املالئكة، 
ه عليه الصالة والسالم: "إذا أتى أحدكم الرباز، فليكرم قبلة اهلل، فال يستقبلها والصحيح األول؛ لقول

 2 .1وال يستدبرها" رواه الدارقطين
 املناقشة والرتجيح:

منهم  ذهب مجهور العلماءف، و غائطأاستقبال القبلة واستدبارها ببول حكم اختلف الفقهاء يف 
النهي إَّنا هو ملن كان يف الفضاء حبيث ال يوجد ساتر مالك والشافعي وأمحد رمحهم اهلل إىل أن هذا 

بن احديث ، ودليلهم بينه وبني القبلة، أما يف البنيان فأجازوا استقباهلا واستدبارها عند قضاء احلاجة
يقضي  يت النيب أارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجيت فر  :قال 3عمر رضي اهلل عنهما

 .الشامحاجتة مستدبر القبلة مستقبل 
إىل حترمي ، 4ذه ابن القيموتلمي شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو اختيار منهم أبو حنيفة، وذهب آخرون

يوب أ حديث أيب، ودليلهم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء احلاجة مطلقاا، يف الفضاء والبنيان
ة وال تستدبروها ببول وال غائط إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبل" :قال ن النيب أ 1رضي اهلل عنه

فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف  :قال أبو أيوب "ولكن شرقوا أو غربوا

                                                           

، وضعفه الشيخ األلباين رمحه اهلل يف ضعيف ( عن طاوس مرسالا 1/179/131( ومن طريقه البيهقي )1/91/111يف سننه ) 1
 (.277اجلامع )

 (.1/197) رياض األفهام 2
واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة  ،ولد بعد املبعث بيسري ،أبو عبد الرمحن ،العدوي بن اخلطاب عبد اهلل بن عمرهو  3

سنة ثالث وسبعني يف رضي اهلل عنه مات  .وكان من أشد الناس اتباعا لألثر ،وهو أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة، سنة
.(239 - 243/ 3)سير وال ،(1 - 4/ 9)والنهاية البداية انظر:  .آخرها أو أول اليت تليها

اجملتهد املفسر النحوي ، الشيخ اإلمام العالمة مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي مث الدمشقي الفقيه احلنبلي 4
األصويل، الشهري بابن قيم اجلوزية، وإمامها. مسع احلديث واشتغل بالعلم، وبرع يف علوم متعددة ال سيما علم التفسري واحلديث 

مات رمحه اهلل تعاىل سنة إحدى . كان رمحه اهلل ذا عبادة وهتجد وطول صالة إىل الغاية القصوى، وتأله وهلج بالذكر. واألصلني
 .(443 - 444/ 3) الدرر الكامنة، و(247 - 241/ 14) البداية والنهاية. ينظر: ومخسني وسبعمائة

حني قدم  صلى اهلل عليه وسلمونزل النيب  ،شهد بدرا ،الصحابةأبو أيوب من كبار  ،بن كليب األنصاريخالد بن زيد هو  1
.)1/111( تقريب التهذيبانظر:  .مات غازيا الروم سنة مخسني وقيل بعدها ،املدينة عليه
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 تهإذا جلس أحدكم على حاج" :قال ن النيب أاهلل عنه  يأيب هريرة رض وحديث 1.ونستغفر اهلل
قد علمكم نبيكم  4قالوا لسلمان :قال 3يزيدعن عبد الرمحن بن و  2".فال يستقبل القبلة وال يستدبرها

 .1 كل شيء حىت اخلراءة قال: أجل، قد هنانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول
وأجابوا عن حديث ابن عمر بأنه  ،أحاديث النهي كثرية مستفيضة بلغت بضعة عشر حديثافقالوا 

 .قضية عني حتتمل التخصيص وغريه فال يقوى على معارضة أصل النهي
وأما  ،الذي تئتلف به األدلة الصحيحة والنظر الصحيحقول اجلمهور، وهو  -واهلل أعلم  -الراجح و 

 1.دعوى التخصيص أو النسخ يف حديث ابن عمر فال دليل عليه
رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة مث جلس يبول إليها فقلت يا أبا قال: " 7مروان األصفرعن 

فإذا كان بينك وبني القبلة  ،بلى إَّنا هني عن ذلك يف الفضاء :عن هذا قال عبد الرمحن أليس قد هني
  1".شيء يسرتك فال بأس

 نزع الخاتم الذي فيه اسم اهلل عند الدخول للخالء 

                                                           

ْشرِقِ ، كتاب الصالة، باب رواه البخاري 1
َ
ِديَنِة َوأَْهِل الشَّْأِم َوامل

َ
َلِة أَْهِل امل  .394، رقم احلديث 1/11، ِقب ْ

 .211، رقم احلديث 1/224، كتاب الطهارة، باب االستطابة، رواه مسلم 2
انظر:  .مات ]دون املائة[ سنة ثالث ومثانني ،ثقة من كبار الثالثة ،بن قيس النخعي أبو بكر الكويف بن يزيدعبد الرمحن هو  3

.)1/313(تقريب التهذيب 
وقيل من رامهرمز  ،أصله من أصبهان ،سابق الفرس، ويقال له سلمان اخلريو عبد اهلل أب ، الصحايب اجلليل،سلمان الفارسيهو  4

 تقريب التهذيبو ،(111 - 141/ 1) السيرانظر:  .يقال بلغ ثالمثائة سنة ،مات سنة أربع وثالثني .أول مشاهده اخلندق
)1/241(. 
 .212، رقم احلديث 1/223رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب االستطابة،  1
يستحب للمسلم أن جيتنب استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط حرمة للقبلة وتكرميا هلا وخروجا من اخلالف،   على أنه 1

 كيف وقد هنينا عن البصاق جتاه القبلة يف البنيان، فما بالك بالبول والغائط؟ واهلل تعاىل أعلم.
روى و : سامل، روى عن ابن عمر وأيب هريرة وأنس وغريهم، هو مروان األصفر أبو خلف البصري، قيل اسم أبيه: خاقان، وقيل 7

عنه خالد احلّذاء وعوف األعرايب وشعبة وغريهم، ثقة من الطبقة الرابعة؛ وثقه أبو داود، وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وأخرجه له 
.)1/121( تقريب التهذيبانظر:  الشيخان.

وحسنه الشيخ األلباين  .11، رقم احلديث 1/3، احلاجة قضاء عند القبلة استقبال كراهيةرواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب   1
 رمحه اهلل.
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:"واختلف إذا كان يف مشاله خات فيه اسم اهلل تعاىل، 1قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: قال اللخمي
 ال: وأال يفعل ذلك أحسن للحديث".هل يستنجي وهو يف يده؟ ق

وقد ثبت يف الصحيحني: "أنه هنى أن ميس الرجل ذكره بيمينه"، فإذا نزهت اليد اليمىن عن ذلك 
 فذكر اهلل أوىل وأعظم.

  2 وقد كره مالك أن تدفع الدراهم اليت فيها اسم اهلل تعاىل لكافر، فهذا أوىل.
 املناقشة والرتجيح:

 عليها نقش اليت الدراهم محل مع اخلالء دخول( واملالكية والشافعية احلنفية) الفقهاء مجهور عند ُيكره
 طاهر مكان يف طاهرا مباال لنفسه اإلنسان اختذ: ِإِن احلنفية قال لكن، القرآن من شيء أو اهلل اسم
 .هبا الدخول جاز الضياع عليها خاف أو بشيء مستورة الدراهم كانت: ِإْن  املالكية وقال، يكرهالَ 

 الرجل ومع اخلالء بدخول بأسال  أنه :القناع كشاف يف فجاء احلنابلة، عند األقوال واختلفت
 ذلك إزالة إن املستوعب ويف، بأس به يكون أال أرجو: أمحد قال، اهلل اسم عليها والدنانري الدراهم
 وحنوها الدراهم محل أن األصحاب من كثري كالم ظاهر: الفروع تصحيح يفاملرداوي  قال 3.أفضل

 وقال هانئ بن إسحاق رواية يف ذلك كراهة على نص أمحد أن 4رجب ابن وذكر، الكراهة يف كغريها

                                                           

كان أول . مام زياد بن عبد الرمحن بن زياد، أبو عبد اهلل اللخمي األندلسي، صاحب مالك، واملعروف بَشَبُطونالفقيه اإلهو  1
قهون لألوزاعي وغريه. وكان أحد النساك الورعني، أراده هشام من أدخل مذهب اإلمام مالك إىل األندلس، وقبل ذلك كانوا يتف

صاحب األندلس على القضاء فأىب وهرب. قال الذهيب: وكان إماما، عاملا، ناسكا، مهيبا، كبري الشأن. تويف رمحه اهلل سنة ثالث 
 .(374/ 1) الديباج المذهب، و(312 - 311/ 9) السير ينظر: وتسعني ومائة.

 (.241-1/244) رياض األفهام 2
دار الكتب ، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ه (1411 سنة )املتوىف ،منصور بن يونس بن صالح الدين، ياحلنبل البهويت 3

 .1/19، العلمية
مهر يف فنون احلديث أمساء ، عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي الدمشقي احلنبلي، الشيخ احملدث احلافظ بابن رجبهو  4

البدر ( و321/ 2) الدرر الكامنةانظر:  تويف رمحه اهلل سنة مخس وتسعني وسبعمائة.، وعلال وطرقا واطالعا على معانيه ورجاال،
 .(321/ 1)الطالع 
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يُْدَخل اْسُم اللَِّه  أن يكره} ُقل ُهَو اللَُّه َأَحد  {  عليه مكتوبا أو اهلل اسم فيه كان إذا: الدراهم يف
الء   1.اخلَْ

 كراهة مس الذكر دون التحريم 
اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: مجهور الفقهاء من أصحابنا وغريهم على أن النهي على الكراهة دون قال 

، فقالوا: ال 3، وكذلك محله أهل الظاهر على التحرمي2التحرمي، وإن كان ظاهرا من احلديث التحرمي
يمينها ومشاهلا، جيوز مس الذكر باليمني إال من ضرورة. والعجب منهم أهنم أجازوا مس املرأة فرجها ب

وأجازوا هلا مس ذكر زوجها بيمينها ومشاهلا، وأجازوا مس اخلاتن ذكر الصغري للختان باليمني، وكذا 
 1 .4الطبيب، وحرموا مس اإلنسان ذكره

 املناقشة والرتجيح:
األنصاري أيب قتادة  الشيخان عنأخرج 

ال ميسكن أحدكم ذكره : "قال: قال رسول اهلل  1
أهل  ومحلهذا النهي على التنزيه، ". فحمل اجلمهور هيبول، وال يتمسح من اخلالء بيمينهبيمينه وهو 

 وآخرون. 1الصنعاينو  7وأيدهم الشوكاينعلى التحرمي، الظاهر 
                                                           

الناشر: ، احملقق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، اب الفروعالفروع ومعه كت تصحيح ،عالء الدين علي بن سليمان، املرداوي 1
 .1/129م، 2443 -ه   1424الطبعة: األوىل ، مؤسسة الرسالة

قال: "ال مُيسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ..." رواه البخاري، كتاب  : أن النيب أي حديث أيب قتادة األنصاري  2
، الن َّْهِي َعِن ااَلْسِتْنَجاِء بِاْلَيِمنيِ . ومسلم، كتاب الطهارة، 114، رقم احلديث 1/42، اَل مُيِْسُك ذََكرَُه بَِيِميِنِه ِإَذا بَالَ الوضوء، 

 .217، رقم احلديث 1/221
 (.1/134البن العطار ) العدة شرح العمدةوكذا بعض أصحاب الشافعي. يُنظر  3
 (.2/77) المحلىانظر  4
 (.1/221) رياض األفهام 1
ومل يصح  ،شهد أحدا وما بعدها ،السلمي املدينبن ربعي بن بلدمة و احلارث ويقال عمرو أو النعمان أبو قتادة األنصاري ه 1

.)1/111( تقريب التهذيب. انظر: وقيل سنة مثان وثالثني ،سنة أربع ومخسنيرضي اهلل عنه ومات  .شهوده بدرا
ه  1413حتقيق: عصام الدين الصبابطي، )مصر، دار احلديث، ، الطبعة: األوىل،  نيل األوطارانظر الشوكاين، حممد بن علي،  7
 .1/123(، م1993 -
حممد بن إمساعيل بن صالح بن . والصنعاين هو 1/112) دار احلديث (، ، سبل السالمانظر: الصنعاين، حممد بن إمساعيل،  1

برع يف مجيع العلوم، . حممد احلسين، الكحالين مث الصنعاين، صاحب سبل السالم، يعرف باألمري كأسالفه، اإلمام الكبري اجملتهد
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النهي يف احلديث هني إرشاد، فيحمل  أن النهي للتنزيه ال للتحرمي، وذلك أن -واهلل أعلم  -والراجح 
عن مباشرة العضو الذي يكون منه األذى واحلدث وكان صلى اهلل  ليمنيلتنزيها ، فيكره على الكراهة

 .عليه وسلم جيعل ميناه لطعامه وشرابه ولباسه ويسراه ملا عداها من مهنة البدن

 السواك من فضائل الوضوء، وال ُيكره للصائم في أي وقت 
الوضوء، وال يكره االستياك  قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: هو عندنا من فضائل الوضوء، ووقته قبل

 عندنا يف وقت من األوقات لصائم وال لغريه، بل يستاك الصائم عندنا أول النهار ووسطه وآخره.
 . 1وقالت الشافعية: يكره االستياك للصائم بعد الزوال خوف إزالة رائحة اخللوف املستحبة

 .2قال رمحه اهلل: وهو ضعيف
 املناقشة والرتجيح:

ال يكره االستياك يف وقت من األوقات لصائم وال لغريه، بل يستاك احلنفية إىل أنه ذهب املالكية و 
وأما الشافعية فقد ثبت عن الشافعي رمحه اهلل يف ذلك ثالثة  الصائم أول النهار ووسطه وآخره.

يف كتابه  4قال أبو يعقوب البويطي :3نصوص: الكراهة، وعدمها، وأنه ال بأس به. قال ابن العطار
عن الشافعي، وهو من كتبه اجلديدة يف كتاب الصيام: وال بأس بالسواك للصائم يف الليل والنهار. 

                                                                                                                                                                                     

وتفرد برئاسة العلم يف صنعاء، وتظهر باالجتهاد، وعمل باألدلة، ونفر عن التقليد، وزيف ما ال دليل عليه من اآلراء  وفاق األقران،
 .(139 - 133/ 2) البدر الطالع، و(31/ 1) األعالمينظر:  تويف رمحه اهلل سنة اثنتني ومثانني ومائة وألف. الفقهية.

 (.1/241) رياض األفهام 1
 (.1/213) رياض األفهام 2
هو اإلمام العامل الفقيه علي بن إبراهيم بن داود، عالء الدين أبو احلسن ابن العطار الدمشقي الشافعي. تفقه باإلمام النووي  3

والزمه مدة طويلة. كانت حماسن مجة وزهد وتعبد، وأمر باملعروف، على قسوة يف أخالقه، وله أتباع وحمبون، صنف أشياء مفيدة 
(، 14/111) البداية والنهاية. ينظر: تويف رمحه اهلل سنة أربع وعشرين وسبع مئةفة حسنة، وأجزاء وأصول. وكان صاحب معر 

 (.7-3/1)الدرر الكامنة و
أبو يعقوب يوسف بن حيىي املصري البويطي، صاحب الشافعي رضي اهلل عنه؛ كان واسطة عقد مجاعته اإلمام الفقيه هو  4

فامتنع من اإلجابة إىل  يف احملنة حياته، وقام مقامه يف الدرس والفتوى بعد وفاته، أريد على القولوأظهرهم جنابةا، اختص به يف 
 طبقات الفقهاء الشافعيةينظر:  .تنيئسنة إحدى وثالثني وما ذلك، فحبس ببغداد، ومل يزل يف السجن والقيد حىت مات

 .11/427 (،ه 1321مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، ) ،الطبعة األوىل، تهذيب التهذيب(. وابن حجر، 2/112)
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، وعليه مجهور أصحابه: كراهته له بعد الزوال، لكن مجهور العلماء 1والذي نص عليه يف خمتصر املزين
  2على خالفه.

زوال وبعده لألدلة الصحيحة يف هذا السواك سنة مؤكدة للصائم وغريه، وهو مشروع قبل ال قلت:
 .3لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك مع كل صالة"": وسلملباب، وقد قال صلى اهلل عليه ا

وهذا صريح يف استحباب السواك عند كل صالة مبا يف ذلك الظهر والعصر يف رمضان وغريه، 
 .احلديث مطلق ومل يأت ما يقيدهو 

بن عمر أنه مل يكن يرى بأساا اعن  7عن نافع 1عن أيوب 1ابن عليةعن  4وقد روى ابن أيب شيبة
 1.بالسواك للصائم

 9.حديث ضعيفهو ، وال تستاكوا بالعشي " فديث " إذا صمتم فاستاكوا بالغداةوأما ح
 

                                                           

امتألت البالد مبختصره يف الفقه،  اإلمام العالمة، فقيه امللة، أبو إبراهيم، إمساعيل بن حيىي املزين املصري، تلميذ الشافعي،هو  1
سير  ينظر:تويف سنة أربع وستني ومائتني. . ان زاهدا عاملا مناظرا حمجاجا غواصا على املعاين الدقيقة، كوشرحه عدة من الكبار

 .(44/ 11) البداية والنهاية، و(497 - 492/ 12) أعالم النبالء
 (.1/141) العدة 2
ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك،  .117، رقم احلديث 2/4، اجلُُمَعة السَِّواك يومرواه البخاري، كتاب اجلمعة، باب  3
  .212، رقم احلديث 1/224
من العاشرة  ،صاحب تصانيف ،ثقة حافظ ،أبو بكر ابن أيب شيبة الكويف ،بن حممد بن أيب شيبة الواسطي األصلعبد اهلل هو  4

.)1/324( تقريب التهذيب. انظر: مات سنة مخس وثالثني ومائتني
مات سنة ثالث وتسعني  .من الثامنة ،ثقة حافظ ،بن إبراهيم األسدي موالهم أبو بشر البصري املعروف بابن عليةإمساعيل هو  1

.)1/141( تقريب التهذيبانظر:  .وهو ابن ثالث ومثانني
مات سنة  ،من اخلامسة ،من كبار الفقهاء العباد ،ثقة ثبت حجة ،أبو بكر البصري، أيب متيمة كيسان السختياينبن  أيوبهو  1

.)1/117( تقريب التهذيب. انظر: وله مخس وستون ،إحدى وثالثني ومائة
. انظر مات سنة سبع عشره ومائة أو بعد ذلك .من الثالثة ،فقيه مشهور ،ثقة ثبت ،نافع أبو عبد اهلل املدين موىل ابن عمرهو  7

.)1/119( التهذيب تقريب
 .(9149 /2/291املصنف ) 1
األلباين رمحه اهلل يف الضعيفة وضعفه الشيخ (، 1331 /4/411)والبيهقي ( 4/71/3191يف املعجم الكبري )أخرجه الطرباين  9
(1/171/442.) 
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 1قال الشوكاين: احلق أنه يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره، وهو مذهب مجهور األئمة.
  في المسجدكراهية االستياك 

قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: مذهبنا كراهة االستياك يف املسجد خشية أن خيرج من فيه دم وحنوه مما 
 .2ينزه املسجد عنه، واهلل أعلم

 املناقشة والرتجيح:
ينايف املروءة،  ذلك أنهو ماعة، حبضرة اجلاملسلم يستحب أال يستاك ذكر بعض أهل العلم أنه 

 3احلافلة. اجملالس ويف، املسجد يف االستياك ويتجنب
؛ يدل على 5: قول عائشة إنه   صلى اهلل عليه وسلم   كان يبدأ إذا دخل بيته بالسواك4القرطيبقال 

؛ ملا يكره من تغرّي رائحة الفم باألخبرة واألطعمة وغريها، وعلى أنه يتجنب استحباب تعاُهد السواك
عليه وسلم   أنه تسّوك يف ، ومل يرو عنه   صلى اهلل وحضرة الناسحملافل استعمال السواك يف املساجد وا

 يليق باملساجد وال حماضر ، والألنه من باب إزالة القذر والوسخ ؛وال يف حمفل من الناس، املسجد
  6. وال يليق بذوي املروءات فنل ذلك يف املأل من الناس.الناس

لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل : "أنه ال ُيكره لقوله  -واهلل أعلم  -والصحيح 
وال شك أن داللة القول أقوى من داللة الفعل، وهذا حث . 7صالة" ويف رواية : "مع كل صالة"

 . على االستياك مع كل صالة

                                                           

 (.1/139) نيل األوطار 1
 (.1/271) رياض األفهام 2
 .1/213 )دار الفكر(،، المجموع شرح المهذبالنووي، حيىي بن شرف،  :ينظر 3
،  "مسلم يف شرح ما أشكل من تلخيص كتاباملفهم "صاحب كتاب  ،الفقيه احملدث أمحد بن عمر، أبو العباس القرطيهو  4

 تويف رمحه اهلل باإلسكندرية يف رابع عشر ذي القعدة سنة ست ومخسني وستمائة.، كان من األئمة املشهورين والعلماء املعروفني
.(221/ 13) والبداية والنهاية( 244/ 1) الديباج المذهبانظر: 

 .213، رقم احلديث 1/224رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك،  1
 (.3/131) لما أشكل من كتاب تلخيص مسلمالمفهم  1
 تقدم خترجيه قريبا. 7
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: " أما السواك يف املسجد فما علمت أحداا من العلماء كرهه، بل اآلثار قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  1.2السلف كانوا يستاكون يف املسجد " تدل على أن

 4ذي يجوز المسح عليهصفة الخف ال 
، هو خف يف العادة، طاهرا ساترا حملل 4قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: وصفته أن يكون جلدا

 1 .1الفرض، ميكن متابعة املشي فيه منفردا

 املناقشة والرتجيح:

 نزع عليه جيب بل، الغسل عليه وجب ملن اخلفني على املسح جيوز ال أنه إىل الفقهاء مجهور ذهب
 وهذه، معينة بشروط األصغر احلدث من اخلفني على املسح جواز إىل ذهبوا كما،  واالغتسال اخلف

 .فيها خمتلف وشروط، عليها متفق شروط، قسمني إىل تنقسم الشروط
 أما الشروط املتفق عليها، فهي:

                                                           

 (.1/272) الفتاوى الكبرى 1
نقل أبو بكر الطرطوشي عن اإلمام مالك أنه كره االستياك يف املسجد قد روي عن اإلمام مالك رمحه اهلل أنه كره ذلك، فقد  2

الناشر: دار ، م 1991 -ه   1419الطبعة: الثالثة، ، والبدعالحوادث انظر . من أجل ما خيرج من السواك، فُيلقيه يف املسجد
 .1/111 ،احملقق: علي بن حسن احلليب، ابن اجلوزي

اختلف قول مالك ىف املسح على اخلفني، فروى عنه فيه قولة شاذة أنه ال ميسح ىف سفر وال حضر، وروى عنه أنه ميسح فيهما،  3
. وقيل بأنه ال ميسح مجلة فإن املالكية ال يعّرجون عليه، وال يكاد كثري منهم يعرفهوروى عنه املسح ىف السفر خاصة، فأما القول 

 اخلفنيوقد روي عن مالك إنكار املسح على ". قال ابن عبد الرب: باجلواز إفتائه مع نفسه خاصة يف فيه يتوقف كان إَّنا مالكاإن 
 وأشهر أكثر والسفر احلضر يف اخلفني على املسح بإجازة عنه والروايات بقوله القائلني أكثر أنكرها رواية وهي واحلضر السفر يف

حتقيق: سامل حممد ، االستذكار. هلل" واحلمد أحد منهم ينكره ال سبيله اليوم سلك من كل عند مذهبه وهو موطأه بىن ذلك وعلى
 .1/211 ،م2444 -ه 1421بريوت، الطبعة: األوىل،  -عطا، حممد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 

فال يصح املسح عندهم على خف متخذ من القماش، كما ال يصح عندهم املسح على اجلورب: وهو  هذا شرط عند املالكية، 4
املسح على  فجوزوا اجلمهور. وأما ما صنع من قطن أو كتان أو صوف، إال إذا كسي باجللد، فإن مل جيلَّد، فال يصح املسح عليه

 (.1/413) الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ . ينظر: اخلف املصنوع من اجللود، أو اخلَِرق، أو غريها، فلم يشرتطوا هذا الشرط
المصدر ينظر  ينسلت من الرجل عند املشي فيه.و املسح على خف واسع ال تستقر القدم أو أكثرها فيه، عند املالكية فال جيوز  1

 (.1/411)السابق 
 (.1/211) رياض األفهام 1
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 أن يلبسهما على طهارة. -1
 يكون اخلف طاهرا.أن  -2
 .فيهما املشي متابعة إمكانية -3

 وأما الشروط املختلف فيها، فهي:
 املسح من منع الذي اخلرق مقدار يف ذلك بعد اختلفوا وقد، اخلروق من سليما اخلف يكون أن  -1

 :التايل النحو على
 أن إذ املكلفني، عن للحرج دفعا يسري خرق به الذي اخلف على املسح جواز واملالكية احلنفية يرى

 .العادة يف خرق عن ختلو ال اخلفاف
 يكون ال عندئذ ألنه صغريا كان مهما خرق به خف على املسح جيوز ال أنه واحلنابلة الشافعية ويرى

 ز اجلمعو وما اْسَتتَ َر حكمه املسح، وال جي الغسل حكمه القدم من انكشف وما، القدم جلميعَساتِراا 
 .آٍن َواِحدٍ  يف واملسح الغسل بني
 جبوازيف املسح خبالف اجلمهور الذين قالوا  ةيالكعند امل شرطا أن يكون اخْلُفُّ من اجللد، وهذ -2

 .غريه أو اجللد من املصنوع اخلف على املسح
 -لِْلُجْرُموِق  بالنسبة احلال هو كما غريه فوقه لبس فلو، وحده يلبسه بأناخْلُفُّ ُمْفَرداا،  يكون أن -3

 اخلف. وهذا شرط عند املالكية، خالفا للحنفية واحلنابلة. فوقيُ ْلَبُس  الذي الشيء وهو
أن يكون لبس اخلف مباحاا: هذا شرط عند املالكية واحلنابلة، فال يصح املسح على خف  -4

 .مغصوب، وال على حمرم االستعمال كاحلرير
 . احلنابلةهذا شرط عند ، و أال يصف اخلف القدم لصفائه أو خلفته -1

 قال شيخ اإلسالم ان تيمية رمحه اهلل يف صفة اخلف الذي جيوز املسح عليه بعد سرده لكالم الفقهاء:
والقول األول أصح وهو قياس أصول أمحد ونصوصه يف العفو عن يسري العورة وعن يسري النجاسة 

...  سلم وفعالا  عليه و ا قوال من النيب صلى اهللوحنو ذلك بأن السنة وردت باملسح على اخلفني مطلق
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ومعلوم أن اخلفاف يف العادة ال خيلو كثريا منها عن فتق أو خرق ال سيما مع تقادم عهدها وكان كثري 
 1. من الصحابة فقراء مل يكن ميكنهم جتديد ذلك

 توقيت المسح 
 2قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: املشهور عندنا عدم التوقيت للمقيم واملسافر.

 والرتجيح: املناقشة
املالكية مل يؤقتوا، واجلمهور أقتوا مدة. أما املالكية فقالوا: جيوز فللفقهاء رأيان يف توقيت مدة املسح، 

املسح على اخلف من غري توقيت بزمان، مامل خيلعه، أو تصيبه جنابة، فيجب حينئذ خلعه 
مل ميسح، ألن لالغتسال، وإن خلعه انتقض املسح، ووجب غسل الرجل، وإن وجب االغتسال 

املسح إَّنا هو يف الوضوء. وبالرغم من عدم وجوب نزع اخلف يف مدة معينة، فإهنم قالوا: يندب نزع 
، قال: قلت: يا 3واستدلوا حبديث ُأيّب بن عمارة، أسبوع مرة يف مثل اليوم الذي لبسه فيه اخلف كل

قلت: يومني؟ قال: ويومني، رسول اهلل، أمسح على اخلفني؟ قال: نعم، قلت: يوماا؟ قال: يوماا، 
 ذكررضي اهلل عنهم وي عن مجاعة من الصحابة رُ و  رواه أبو داود. «قال: وما شئت قلت: وثالثة؟

نه مسح يف طهارة، فلم ، أعند الدارقطين 4املسح بدون توقيت، منهم عمر، ومنهم أنس بن مالك
ة، ألن النواقض هي األحداث يتوقت كمسح الرأس واجلبرية؛ ألن التوقيت غري مؤثر يف نقض الطهار 

من بول أو غائط وحنومها، وهذا القياس يعارض األخبار الدالة على توقيت املسح مبدة معينة، فيعمل 
 به، بسبب معارضة حديث ابن عمارة هلا.

وأما اجلمهور فقالوا: مدة املسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثالثة أيام بلياليها، ويرى احلنفية أن 
، العاصي بسفره كغريه من املسافرين، وأما الشافعية واحلنابلة فيجعلون مدة املسح له كاملقيماملسافر 

                                                           

 (.1/314) الفتاوى الكبرى 1
 (.1/219) رياض األفهام 2
 تقريب التهذيب. انظر: ويف إسناد حديثه اضطراب ،له صحبة ،مدين سكن مصر ،بن عمارة بكسر العني على األصح أيبّ  3
)1/91(.
لقبه ذو ، خدمه عشر سنني مشهور عليه وسلمصلى اهلل خادم رسول اهلل  ،بن النضر األنصاري اخلزرجي بن مالكأنس هو  4

سير ( و92 - 11/ 9) البداية والنهاية. انظر: وقد جاوز املائة ،وقيل ثالث وتسعني ،سنة اثنتنيرضي اهلل عنه مات  .األذين
 .(441 - 391/ 3) النبالء أعالم
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وأدلتهم هي األحاديث الثابتة الواردة مبشروعية املسح، منها: حديث علي 
للمسافر ثالثة أيام : »1

ولياليهن، للمسافر ثالثة أيام : »2حديث خزمية بن ثابت ومنها، «وليالِيهن، وللمقيم يوم وليلة
، قال: أََمرنا يعين النيب صّلى اهلل عليه وسلم أن 3ومنها حديث صفوان بن َعسَّال، «وللمقيم يوم وليلة

َّنسح على اخلفني إذا حنن أدخلنامها على طُهر، ثالثاا إذا سافرنا، ويوماا وليلة إذا أقمنا، وال ْنلعهما 
وثبت القول بالتوقيت عن عمر وغري ذلك،  «من غائط وال بول وال نوم، وال ْنلعهما إال من جنابة

 1، وإسحاق.7، والثوري1، وعطاء1وابن عباس، وأيب زيد، وشريح 4وعلي وابن مسعود
وقد : أبو داودفهو حديث ضعيف، ال يصح االحتجاج به، قال عنه  قلت: أما حديث أيّب بن عمارة

أمحد: رجاله ال يعرفون، وأخرجه اختلف يف إسناده وليس بالقوي، وقال البخاري حنوه، وقال اإلمام 
 وأخرجه ابن ماجه، وقال ابن عبد الدارقطين، وقال: هذا إسناده ال يثبت، ويف إسناده ثالثة جماهيل،

                                                           

أمري املؤمنني أبو احلسن اهلامشي ويكىن أيضا أبا تراب، أحد السابقني األولني، ريب يف  ،علي بن أيب طالب بن عبد املطلبهو  1
شهيدا، ضربه ابن ملجم رضي اهلل عنه قتل  .ومل يفارقه، شهد بدرا وما بعدها إال غزوة تبوك -صلى اهلل عليه وسلم  -حجر النيب 

اإلصابة في ، أمحد بن عليابن حجر العسقالين، ينظر: لكوفة. املرادي صبيحة سابع عشرة من رمضان سنة أربعني من اهلجرة با
 –دار الكتب العلمية ، بريوت –دار الكتب العلمية ، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض، تمييز الصحابة

 (.1133 – 1419/ 3) االستيعاب في معرفة األصحابو .411 – 414/ 4، ه  1411 -الطبعة: األوىل ، بريوت
وقتل مع علي بصفني  ،شهد بدرا ،من كبار الصحابة ،ذو الشهادتني ،أبو عمارة املدين، األنصاري اخلطميبن ثابت خزمية هو  2

.)1/193( تقريب التهذيب. انظر: سنة سبع وثالثني
.)1/277( تقريب التهذيب. انظر: صحايب معروف نزل الكوفة ،بن عسال مبهملتني املراديصفوان هو  3
مناقبة مجة وأمره  ،من السابقني األولني ومن كبار العلماء من الصحابة ،أبو عبد الرمحن ،بن غافل اهلذيل بن مسعودعبد اهلل هو  4

/ 1) والسير ،(113 - 112/ 7) والنهاية البداية. انظر: عمر على الكوفة ومات سنة اثنتني وثالثني أو يف اليت بعدها باملدينة
411 - 144). 

وقيل له  ،من الثانية. أبو أمية خمضرم ثقة، ويقال له: قاضي املصرين، بن احلارث بن قيس الكويف النخعي القاضي شريحهو  1
.)1/211( تقريب التهذيب. انظر: يقال حكم سبعني سنة ،مات قبل الثمانني أو بعدها وله مائة ومثان سنني أو أكثر .صحبة

مات سنة أربع عشرة على  .من الثالثة، ثقة فقيه فاضل ،القرشي موالهم املكيواسم أيب رباح أسلم ، عطاء بن أيب رباحهو  1
.)1/391( تقريب التهذيب. انظر: املشهور وقيل إنه تغري بأخرة ومل يكثر ذلك منه

 ،من رؤوس الطبقة السابعة ،ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة ،أبو عبد اهلل الكويف ،بن مسروق الثوريسفيان بن سعيد هو  7
.)1/244( تقريب التهذيب. انظر: ات سنة إحدى وستني وله أربع وستونم
 (.1/494) الفقه اإلسالمي وأدلتهينظر:  1
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وبالغ  اتفاق األئمة على ضعفه." : وليس له إسناد قائم، ونقل النووي يف "شرح املهذب1الرب
 ت. فذكره يف املوضوعا 2اجلوزقاين

كان هبذه املرتبة ال يصح االحتجاج به على فرض عدم املعارض، فاحلق توقيت قال الشوكاين: وما  
 3املسح بالثالث للمسافر، واليوم والليلة للمقيم.

 3سنية الختان 
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول: "الفطرة مخس: اخلتان 

 ونتف اإلبط". رواه الشيخان.واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظافر 
 فذهب مالك وأكثر العلماء إىل أن اخلتان سنة، متسكا بنص هذا احلديث.

قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: والتمسك به من وجهني: أحدمها أن السنة تذكر يف مقابلة الواجب. 
 . 1والثاين أن قرائنه املذكورة معه كلها غري واجبة، فتعني أن يكون اخلتان كذلك

باإلمجاع  1أما الشافعي رمحه اهلل فذهب إىل وجوبه على الرجال والنساء مجيعا، واستدل له ابن سريج
على سرت العورة وحترمي النظر إليها، فلوال أن اخلتان فرض ملا أبيح النظر إىل عورة املختون، وال انتهك 

 هذا احملرم.
ني: أحدمها: ال نسلم ثبوت اإلمجاع على حترمي قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: واجلواب عنه من وجه

النظر إىل العورة مطلقا، بل املنقول يف مذهبنا إمجاع املسلمني على أنه ينظر يف مبال اخلنثى املشكل 
                                                           

كان . اإلمام، شيخ اإلسالم، حافظ املغرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيبهو  1
بالقراءات وباخلالف، وبعلوم احلديث  ا، عاملامكثر  احافظ افقيه، صاحب سنة واتباعإماما دينا، ثقة، متقنا، عالمة، متبحرا، 

 .(111/ 12) البداية والنهاية، و(113 - 113/ 11) السير . ينظر:تويف بشاطبة سنة ثالث وستني وأربعمائةل. والرجا
كتب وحصل وصنف عدة كتب يف ،  اجلوزقايناإلمام احلافظ أبو عبد اهلل احلسني بن إبراهيم بن حسني بن جعفر اهلمذاين هو  2

 .(171 - 177/ 24) السير. انظر: تويف رمحه اهلل يف سادس عشر رجب سنة ثالث وأربعني ومخسمائة، علم احلديث

 (.1/221) نيل األوطار 3
 ،إْعَذاراا الرجل ختان ويسمى املرأة، فرج أعلى يف اليت اجللدة بعض وقطع الرجل من احلشفة تغطي اليت الغلفة قطع هو اخلتان 4

 .َخْفضاا املرأة وختان

 (.1/147) رياض األفهام 1

تويف صاحب املصنفات،  ،اإلمام، شيخ اإلسالم، فقيه العراقني، أبو العباس أمحد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي 1
  (.244 - 241/ 14) والسير( 129/ 11) البداية والنهايةانظر:  سنة ست وثالث مائة، وله سبع ومخسون سنة وستة أشهر.
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حيث يراد تبيني أمره. هكذا نقله ابن يونس من أصحابنا. مث قال: فإن كان صغريا ممن جيوز النظر إىل 
ن كبريا فيبول إىل حائط أو من أعلى حائط. إىل آخر كالمه... عورته، كشف عن ذلك، وإن كا

هذا يباح ملصلحة اجلسم ونظر الطبيب ومعاناة ذلك املوضع...  وغريه: مثلُ  1والثاين: القاضي عياض
وقد أورد على أحد الوجهني املتقدمني، أعين: قولنا: إن قرائنه املذكورة كلها غري واجبة؛ أنه ال ميتنع 

، وليس األكل 2غريه؛ كما قال اهلل تعاىل:)كلوا من مثره إذا أمثر وآتوا حقه يوم حصاده(قرن الواجب ب
 ليس بواجب إمجاعا.

وأجيب عنه: بأن بني اآلية واحلديث فرقا دقيقا لطيفا ينبغي أن يتنبه له، وذلك أن لفظة الفطرة لفظة 
وإَّنا تضعف داللة االقرتان إذا واحدة استعملت يف هذه األشياء اخلمسة، ويف اآلية كل مجلة حاهلا، 

 .3استقلت اجلمل؛ كما يف اآلية، ال كما يف احلديث، فاعرفه
 املناقشة والرتجيح:

حنيفة وبعض أصحاب  يبة وليس بواجب، وهو قول مالك وأنس اخلتان ذهب أكثر العلماء إىل أن
وهو قول احلنابلة،  ،املالكية نوذهب الشافعي إىل وجوبه، وهو مقتضى قول سحنون م ،فعياالش

 4.يف حق النساء نةال سلرجإىل أنه واجب يف حق ا وذهب بعض أصحاب الشافعي
 :صلى اهلل عليه وسلم قال أن النيب أبيه عن أسامة بن املليح أيب حبديث سنة إنه قال من واحتج

اْلِفْطَرِة اخْلَِتاُن،  مَخْس  ِمنَ " :املتقدم هريرة أيب وحبديث. 1«اخْلَِتاُن ُسنَّة  لِلرَِّجاِل َمْكُرَمة  لِلنَِّساءِ »
 بقص احلديث يف اخلتانقُرَِن  وقد ."َوااِلْسِتْحَداُد، َونَ ْتُف اإلِبِط، َوتَ ْقِليُم األْظَفاِر، َوَقصُّ الشَّاِربِ 

 .واجبا ذلك وليس وغريه الشارب

                                                           

استبحر . اإلمام العالمة، شيخ اإلسالم، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب األندلسي، مث السبيت املالكي 1
اس بعلومه، احلديث يف وقته، وأعرف الن ا يفإمام. كان من العلوم، ومجع وألف، وسارت بتصانيفه الركبان، واشتهر امسه يف اآلفاق

سير أعالم . ينظر: تويف رمحه اهلل تعاىل ودفن مبراكش سنة أربع وأربعني ومخسمائة .وبالنحو واللغة وكالم العرب وأيامهم وأنساهبم
 (241/ 12) البداية والنهايةو .(211 - 212/ 24) النبالء

 .141سورة األنعام، اآلية:  2
 (.114-1/141) رياض األفهام 3
 (.1/11ابن قدامة يف املغين ) القولذا نص على ه 4
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َنا إِلَْيَك َأِن وجوب بقوله تعاىللالقائلون با لواستد  يفقد جاء ، و 2اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحنِيفاا{: }مُثَّ َأْوَحي ْ
: اْخَتََتَ ِإبْ رَاِهيُم النَّيبُّ  عليه وسلماهلل ىقال: قال رسول اهلل صل -رضي اهلل عنه  -حديث أيب هريرة 

. راِهيم صلى الّله عليه وسلموأمرنا باتّباع إب. 3"َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن مَثَاِننَي َسَنةا بِاْلَقُدومِ 
 حيبساْلُقْلَفِة  بقاء ألن، وكذلك شعارهم كسائر واجبا فكان املسلمني من شعار اناخْلت يُعدّ  ذلككو 

 .إزالتها فتجب الصالة صحة ومينع النجاسة
" لكان حجة قوية للقائلني بعدم الوجوب، اخْلَِتاُن ُسنَّة  لِلرَِّجاِل َمْكُرَمة  لِلنَِّساءِ  قلت: لو صح حديث "

 يف ورد إذا السنة لفظ أنلكنه مل يصح مرفوعا وال موقوفا، مع أنه ال يسلم مع فرض صحته ملا تقرر 
 ، واهلل أعلم.الواجب ما يقابل به راديُ  ال احلديث
 كراهة الختان يوم السابع 

، ويكره عندنا أن 4تأخري اخلتان إىل اإلثغارقال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: استحب مالك رمحه اهلل 
 خيَت الصيب يف سابع يوم والدته، واستحب ذلك الشافعي.

ودليل مالك ما نقل من أن ذلك من فعل اليهود. ووجه الشافعي أن إسحاق عليه السالم خَت وهو 
يل "ابن مائة ابن سبعة أيام. وقد يعرتض عليه بأن "إبراهيم عليه السالم خَت ابن مثانني سنة"، وق

 .1وعشرين" و"إمساعيل ابن ثالث عشرة سنة"
 املناقشة والرتجيح:

                                                                                                                                                                                     

ينظر: السلسلة ه. حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن( وسنده ضعيف، فيه 24719 /34/319أخرجه أمحد يف املسند ) 1
 (.4/447/1931الضعيفة للشيخ األلباين )

 123سورة النحل، اآلية:  2
{ ]النساء: قَ ْوِل اللَِّه ، كتاب أحاديث األنبياء، باب صحيح البخاري 3 ، رقم 4/139، [121تَ َعاىَل: }َواختَََّذ اللَُّه ِإبْ رَاِهيَم َخِليالا

، رقم 4/1139، وسلم عليه اهلل صلى اخلليل إبراهيم فضائل من، كتاب الفضائل، باب وصحيح مسلم. 3311احلديث 
 .2374احلديث 

 . : سقوط سّن الصَّيب ونَباهُتااالثِّغارُ  4
 (.1/111) رياض األفهام 1
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كره ذلك ،  يوم أسبوعه لصيبوقد اختلفوا يف وقت اخلتان، فكرهت طائفة: أن خيَت ا :1ذرابن املنقال 
: هو خطر، قال مالك: والصواب 2وقال احلسن البصري احلسن البصري، ومالك خالفاا على اليهود.

 وقال: عامة من رأيت اخلتان ببلدنا إذا ثغر. اليهود.يف خالف 
ني السبع سنني إىل : اخلتان للغالم ما ب3وقال الليث بن سعد وقال أمحد: مل أمسع يف ذلك شيئاا.

وغريه: أن إبراهيم خليل الرمحن خَت ابنه إسحاق لسبعة أيام،  4عن مكحول يالعشر، وقد حك
 وروي عن أيب جعفر: أن فاطمة كانت ختَت ولدها يوم السابع. وخَت ابنه إمساعيل لثالث عشر سنة.

ثبت، وال لوقته خرب يرجع إليه، وال سنة تتبع، وتستعمل  يقال أبو بكر: ليس يف باب اخلتان هن
 األشياء على إباحة، وال جيوز حظر شيء منها إال حبجة، وال نعلم مع من منع أن خيَت الصيب لسبعة

 1أيام حجة.
 ك اخلتان يوم السابع احلنفية واحلنابلة.ذلقلت: وكره ك

 : ، وكالمها ضعيفانحديثان حتديد يوم السابع ورد يفوقد 
 ".أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عق عن احلسن واحلسني وختنهما لسبعة أيام" رجاباألول: عن 

 ،كالم من قبل حفظهفيه حممد بن أيب السري العسقالين وفيه  ، و رواه الطرباين يف " املعجم الصغري "
                                                           

صنف يف اختالف العلماء   كان شيخ احلرم مبكة.  د احلافظ،تهاجملفقيه ال ،بن املنذر النيسابورّى، أبو بكر حممد بن إبراهيمهو  1
 سير أعالم النبالء. انظر: ه311سنة تويف رمحه اهلل  .كتبا مل يصنف أحد مثلها، واحتاج إىل كتبه املوافق واملخالف

)14/494(  . 

احلسن بن أيب احلسن يسار أبو سعيد البصري موىل زيد بن ثابت وأمه موالة ألم سلمة أم املؤمنني، كان سيد أهل زمانه هو  2
كان جامعا عاملا رفيعا فقيها ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثري العلم فصيحا مجيال وسيما، مات سنة عشر ومائة،  علما وعمال.

/ 4) سير أعالم النبالءو ،(341 - 341/ 12) الوافي بالوفياتانظر:  قيب اجلمعة.وكانت جنازته مشهودة، صلوا عليه ع
113). 

قال ابن وهب: لوال ، اللَّيث بن سعد بن عبد الرمحن اإلمام احلافظ شيخ اإلسالم وعامل الديار املصرية أبو احلارث الفهميهو  3
 .(113 - 131/ 1) السيرانظر:  تويف سنة مخس وسبعني ومائة.. مالك والليث لضللنا

تقريب . انظر: مات سنة بضع عشرة ومائة .من اخلامسة ،مشهور ،كثري اإلرسال  ،ثقة فقيه ،مكحول الشامي أبو عبد اهللهو  4
.)1/141( التهذيب

مكتبة ، رأس اخليمة، اإلمارات العربية املتحدة)، الطبعة: األوىل، اإلشراف على مذاهب العلماء، حممد بن إبراهيمابن املنذر،  1
 .424-3/423 (،م 2444 -ه  1421احملقق: صغري أمحد األنصاري أبو محاد، ، مكة الثقافية
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  .وقد عنعنهوهو مدلس، والوليد بن مسلم 
رواه  .احلديث"... سبعة من السنة يف الصيب يوم السابع: يسمى وخيَت"الثاين: عن ابن عباس قال: 

 1. "الطرباين يف األوسط ويف سنده ضعف: رواه احلافظوقال الطرباين يف " األوسط " 
، وال لوقته خرب ثابت يليس يف باب اخلتان هنذر رمحه اهلل أنه املنقول ابن  -واهلل أعلم  -والراجح 

 واألشياء على إباحتها، واهلل أعلم.يرجع إليه، وال سنة تتبع، 

 عدم تحديد وقت لحلق العانة 
قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: وأما وقت حلقه فلم أر ألصحابنا فيه حتديدا، والظاهر أنه حبسب 

 .2ندما يطول، وهو املختار من مذهب الشافعياحلاجة إىل حلقه ع
 املناقشة والرتجيح:

اختلف الفقهاء رمحهم اهلل يف حتديد وقت لالستحداد، فمنهم من استحب أن حيلق الرجل عانته كل 
ذهب األحناف واملالكية ورواية عن اإلمام أمحد. وأما مجعة، وبعضهم قال: يف كل أسبوع مرة، وهو م

عند الشافعية فذهبوا إىل أنه ال وقت له، ويُقّدر حبسب احلاجة، وخيتلف باختالف األشخاص، 
 الرب من املالكية. ابن عبدواملعترب عندهم هو طوله، فمىت طال حلقه، وبه قال 

ُوقَِّت لََنا يف "عن أنس قال: ثبت  ذلك أنه قدو أال يتجاوز به أربعني يوما،  -واهلل أعلم  -والراجح
لَ  َرَك َأكثر من أَْربَِعنَي لَي ْ ِبِط َوَحْلِق اْلَعانَِة َأْن اَل تُ ت ْ ، وأنه 3"ةَقصِّ الشَّاِرِب َوتَ ْقِليِم اأْلَْظَفاِر َونَ ْتِف اإْلِ

 فعية.ذهب الشاكره اإلمام الفاكهاين، وهو مذ حبسب احلاجة إىل حلقه عندما يطول، كما 

 صفة التيمم 
قال اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل: أن يضع يديه على الصعيد، مث ميسح هبما وجهه كله ويديه إىل 
املرفقني على املشهور، وقيل: إن اقتصر على مسحهما إىل الكوعني أجزأه ... واملأمور به ضربتان: 

                                                           

 (.1/17للشيخ األلباين ) تمام المنةينظر:  1
 (.1/113) رياض األفهام 2
 .211، رقم احلديث 1/222رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة،  3
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إعادة عليه يف الوقت وال غريه،  ضربة للوجه وضربة لليدين، فإن اقتصر على ضربة واحدة فاملشهور ال
 1.2وقيل: يعيد يف الوقت

 املناقشة والرتجيح:

ا طَيِّباا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُه{:قَاَل اهللُ تَ َعاىَل   . 3}فَ تَ َيمَُّموا َصِعيدا
: طائفة فقالت، وسلم عليه اهلل صلى النيب عنرِيق التلقي ط فيهاْختلف  من املسائل اليتصفة الت ََّيمُّم 

 .الزهري قاله .اآْلباط إىل واليدين الوجه به يبلغ
، واحلسن، عمر ابن قول هذا، املرفقني إىل لليدين وضربة للوجه ضربة ضربتان التيمم: طائفة وقالت

 وهذا، املرفقني إىل به يبلغ أن إيل أعجب: 1النخعي وقال، جابر عن ذلك وروي وسامل،، 4والشعيب
: 7ثور أبو وقال، الرأي وأصحاب والشافعي وسفيان 1سلمة أيب بن العزيز وعبد والليث مالك قول

 .إيلّ  أحب ضربتان

                                                           

، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام .ظاهرا وقع إذا الفعل إجزاء على دليل الوقت يف واإلعادةقال ابن دقيق العيد:  1
 .1/141 )مطبعة السنة احملمدية(،

 (.114-1/179) رياض األفهام 2
 .1سورة املائدة، اآلية:  3
مات بعد املائة  .ما رأيت أفقه منه :قال مكحول .فقيه فاضل من الثالثة ،أبو عمرو ثقة مشهور، بن شراحيل الشعيبعامر هو  4

.)1/217( تقريب التهذيب. انظر: وله حنو من مثانني
سنة ست  .دون املائة،  أنه يرسل كثريا من اخلامسة ماتالفقيه ثقة إال ،أبو عمران الكويف ،بن قيس النخعي بن يزيدإبراهيم هو  1

.)1/91(تقريب التهذيب  . انظر:وتسعني وهو ابن مخسني أوحنوها
ثقة  ،بن أيب سلمة املاجشون بكسر اجليم بعدها معجمة مضمومة املدين نزيل بغداد موىل آل اهلديرعبد العزيز بن عبد اهلل هو  1

.)1/347( تقريب التهذيب. انظر: مات سنة أربع وستني .فقيه مصنف من السابعة
انظر:  .ثقة من العاشرة مات سنة أربعني .لشافعيااإلمام أبو ثور الفقيه صاحب  ،إبراهيم ابن خالد ابن أيب اليمان الكليبهو  7

(.1/19) تقريب التهذيب
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. ي  روي هذا القول عن عل ،الرُّْسَغنْي  إىل لليدين وضربة للوجه ضربة ضربتان التيمم: طائفة وقالت
وروي ذلك  ،وهذا قول عطاء ومكحول والشعيب ،كفنيالتيمم ضربة واحدة للوجه والوقالت طائفة: 

 1.د وإسحاقوزاعي وأمحوبه قال األ ،عن ابن املسيب والنخعي
وما عدامها  ،م وعماريمل يصح منها سوى حديث أيب جهوقد وردت يف صفة التيمم أحاديث كثرية، 

  2، كما قال احلافظ ابن حجر.فضعيف أو خمتلف يف رفعه ووقفه

أقبلت أنا وعبد اهلل بن يسار موىل  عن ُعَمرْي موىل ابن عباس أنه مسعه يقول:أما حديث أيب جهيم ف
 دخلنا على أيب اجُلَهْيم بن احلارث بن الصِّمَّة األنصاريِّ، فقال أبو اجلهيم: ، حىتميمونة زوج النيب 
عليه السالم؛  رسوُل اهلل  من حنو بئر مَجٍَل، فلقَيُه رجل ، فسلم عليه، فلم يَ ُرد أقبل رسول اهلل 

 3مث رَد عليه السالَم. حىت أتى على جداٍر، فمسح بوجهه ويديه،
قال: أجنبت فلم أصب ماء، فتمعكت يف الصعيد ف 4عمار بن ياسر رضي اهلل عنه وأما حديث

فقال: "إَّنا كان يكفيك هكذا. وضرب النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وصليت، فذكرت ذلك للنيب 
ويف رواية   1.بكفيه األرض ونفخ فيهما، مث مسح هبما وجهه وكفيه" -م صلى اهلل عليه وسل -

بكفيه األرض ونفخ فيهما، مث مسح هبما وجهه  -صلى اهلل عليه وسلم  -البخاري: "وضرب النيب 
وكفيه"، ويف لفظ له أيضاا: "فقال: إَّنا كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب بكفه ضربة على 

                                                           

 األوىل الضربة، وأن سنة املرفقني إىل الكوعني ومن، الكوعني إىل التيمم يف اليدين مسح الفرض أن إىل واحلنابلة املالكية ذهب 1
 (.214-14/213) الموسوعة الفقهية الكويتيةأما عند احلنفية والشافعية فالضربتان فرض. ينظر: و  سنة، والثانية، فرض

 (.1/444) فتح الباري 2
اَء، َوَخاَف فَ ْوَت الصَّالَةِ ، كتاب التيمم، باب صحيح البخاري 3

َ
 .337، رقم احلديث 1/71،  الت ََّيمُِّم يف احَلَضِر، ِإَذا ملَْ جيَِِد امل

العنسي املكي موىل بين خمزوم، أحد السابقني األولني واألعيان عمار بن ياسر بن عامر اإلمام الكبري، أبو اليقظان، هو  4
 االستيعابانظر: . البدريني، أمه هي مسية موالة بين خمزوم من كبار الصحابيات أيضا. قتل مع علي بصفني سنة سبع وثالثني

.(312 - 311/ 7) والبداية والنهاية( 1141 - 1131/ 3)
ُفُخ ِفيِهَما؟ا، كتاب التيمم، باب صحيح البخاري 1 تَ َيمُِّم َهْل يَ ن ْ

ُ
. ومسلم، كتاب احليض، باب 331، رقم احلديث 1/71، مل

 .311، رقم احلديث 1/241التيمم، 
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َا َكاَن َيْكِفيَك َأْن َتْضِرَب : »للدارقطين َويف َلْفظٍ  ا ظهر كفه".األرض، مث نفضها، مث مسح هب إَّنَّ
 .1«ِبَكفَّْيَك يف الت ُّرَاِب، مُثَّ تَ ن ُْفُخ ِفيِهَما، مُثَّ مَتَْسُح هِبَِما َوْجَهَك وََكفَّْيَك إىَل الرُّْسَغنْيِ 

فينبغي أن يفسر هذا  حديث أيب جهيم جممل، وحديث عمار مبني بذكر الكفني،قال الصغاين: 
 2.هبذا

ي رجحه كثري  من أهل العلم، وتؤيده النصوص الشرعية الصحيحة، أن التيمم ذوالقول الصحيح ال
، ، وبه جزم البخاري يف صحيحهريليس بضرو فما زاد على الكفَّني و ضربة واحدة للوجه والكفني، 

 . قال: " بَاُب الت ََّيمُِّم لِْلَوْجِه َواْلَكفَّنْيِ "ف
 واليدين، للوجه واحدة بضربة باالكتفاء قال ملن دليل فيه عند حديث عمار: بن دقيق العيداقال 

 ال أنه إال الضربتني يف ورد وقد لليدين، وضربة للوجه ضربة ضربتنب؛ من بد ال أنه الشافعي ومذهب
 3.مبثله مثله يعارض وال الصحة يف احلديث هذا يقاوم

كان يفيت بذلك بعد  ومما يقوي رواية الصحيحني يف االقتصار على الوجه والكفني كون عمار 
 ، واهلل تعاىل أعلم.وراوي احلديث أعرف باملراد منه وال سيما الصحايب اجملتهد، النيب 

 في كتاب الصالةاختياراته  المبحث الثاني:

 جواز الصالة بالجرح السائل دمه 
: قوله عليه 4الفاكهاين رمحه اهلل يف شرحه حلديث فاطمة بنت أيب حبيش رضي اهلل عنهاقال اإلمام 

 الصالة والسالم:"ال إن ذلك عرق" هو بكسر الكاف من ذلك؛ ألنه خياطب امرأة. 
فيه دليل على جواز الصالة باجلرح أو القرح السائل دمه وقيحه كما يقوله أصحابنا، ما مل يكثر 

 1.2صلى عمر رضي اهلل عنه وجرحه يثعب دما"فيجب غسله، "وقد 
                                                           

 (.1/331/741) سنن الدارقطني 1
 (.1/314)كتاب منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري نقال عن  2
 (.1/141) إحكام األحكام شرح عمدة األحكام 3
. انظر: جليلة صحابية ،وامسه قيس ابن املطلب األسدية ،بنت أيب حبيش مبهملة وموحدة ومعجمة مع التصغريفاطمة هي  4

 .)1/711( تقريب التهذيب
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 املناقشة والرتجيح:
أنه جناسة خارجة من البدن ذلك ، و خروج الدم الكثري ينقض الوضوء إىل أن احلنفية واحلنابلةذهب 

خروج الدم من غري املخرج املعتاد )أي ذهب املالكية والشافعية إىل أن . و أشبهت اخلارج من السبيل
قال احلسن . الوضوء، سواء كان جبرح أو حجامة أو رعاف، وسواء قل أو كثرالفرجني( ال ينقض 

وقال: وعصر ابن عمر رضي اهلل عنهما . 3رضي اهلل عنه: )ما زال املسلمون يصلون يف جراحاهتم(
 بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ.

وجرحه يثعب  بن اخلطاب رضي اهلل عنه صلى عمرقد دما ومضى يف صالته، و  4ىفوبصق ابن أيب أو 
 دما.

 .بسهام وهو يصلي فاستمر يف صالته 1وقد أصيب عباد بن بشر
األصل يف األعيان الطهارة، والرباءة قول املالكية والشافعية، وذلك أن  -واهلل أعلم  -والقول الراجح 

شيء من جيوز به تْرك األصل، وِإذ مل يَرِْد  األصلية مستصحبة، فال يرتك هذا األصل إال بنص  صحيح
 .ذلك؛ فالبقاء على األصل هو الواجب

 الصالة الوسطى هي صالة العصر 
صلى اهلل عليه وسلم قال يوم  النيب أن عنه اهلل رضي طالب أيب بن عليقال رمحه اهلل حتت حديث 

 ."الشمس غابت حىت الوسطى الصالة عن شغلونا كما ،وبيوهتم ناراا مهبقلو  اهلل مألاخلندق: "
سرتاه. مث ذكرها  ما على العشرة على تنيف أقاويل على الوسطى الصالة تعيني يف العلماء اختلف

 اهنإ:قال من قول األقوال هذه أصح إن :العلماء من واحد غري قال فقد وباجلملةرمحه اهلل، وقال: 
 الواردة الصحيحة لألحاديث العصر؛ اهنإ قال: من قول ترجيح إىل كثريون ومال الصبح، أو العصر

                                                                                                                                                                                     

 (.1/39رواه اإلمام مالك يف املوطأ ) 1
 (.1/119) رياض األفهام 2
ْخَرَجنْيِ: ِمَن الُقُبِل َوالدُّبُرِ َمْن مَلْ يَ َر ، كتاب الوضوء، باب أخرجه البخاري معلقاا بصيغة اجلزم 3

َ
 .1/41، الُوُضوَء ِإالَّ ِمَن امل

مات  .صحايب شهد احلديبية وعمر بعد النيب َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم دهرا ،بن خالد األسلميعلقمة  عبد اهلل بن أيب أوىفهو  4
.)1/291( ريب التهذيبتق. انظر: وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة ،سنة سبع ومثانني

من قدماء الصحابة أسلم قبل اهلجرة وشهد بدرا وأبلى يوم  ،بن وقش بفتح الواو والقاف ومبعجمة األنصاري بن بشرعباد هو  1
.)1/219( تقريب التهذيب. انظر: اليمامة فاستشهد هبا
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 يف وقتها شرف على ودل والفضل، االختصاص من فيها ورد ما مث اآلثار، مث تقدم ما على ذلك يف
 1قبلنا. من وشرع شرعنا

 املناقشة والرتجيح:
: }َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت تعاىل قوله يف ذكرها الوارد الوسطى الصالة حتديد يف الفقهاء اختلف

 على أقوال، أقرهبما للصواب قوالن: 2لِلَِّه قَانِِتنَي{َوالصَّاَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا 
 أنذلك أيضا، و  الشافعي وقول، مذهبه يف املشهور وهو مالك قول وهو، الصبح صالة أهنا األول:
 والناس يدخل وقتها وألنا؛ ُيَسرُّ فيهم هنار صالتا وبعدها، فيهما جيهر ليل صالتا قبلها الصبح صالة

 باحملافظةاللَّْيل، َفُخصَّْت  لقصر الصيف زمن ويف، الربد لشدة الربد زمن يف شاق إليها والقيام، نيام
 .بالنوم عنهال يُتغاف ال حىت، عليها

 احلنفية مذهب وهو، النهار صالة من وصالتنياللَّْيل،  صالة من صالتني بني ألهنا العصر الثاين: أهنا
 1.تفسريه يف 1عطية وابن، قبسه يف 4العريب ابن واختاره. املالكية من 3َحِبيبٍ  ناب قول وهو واحلنابلة

                                                           

 (.2/111) رياض األفهام 1
 .231سورة البقرة، اآلية:  2
فقيه األندلس، عبد امللك بن حبيب أبو مروان القرطيب املالكي. ولد يف حياة اإلمام مالك بعد السبعني اإلمام العالمة،  هو 3

موصوفا باحلذق يف الفقه كبري الشأن بعيد الصيت، مات سنة مثان ، ومائة. كان حنويا، عروضيا شاعرا، متصرفا يف فنون العلوم
لبنان،  -، )بريوتالطبعة: الثانية،  لسان الميزانابن حجر، و  .(147 - 142/ 12) سير أعالم النبالء. ينظر: وثالثني ومائتني

 .19/ 4(، م1971ه  /1394، اهلند -دائرة املعرف النظامية 
، حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل أبو بكر ابن العريب اإلمام العالمة احلافظ القاضي األندلسي صاحب التصانيفهو  4

تويف بفاس يف شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني . لسؤددااقب الذهن عذب املنطق كرمي الشمائل كامل خترج به أئمة، وكان ث
.(241 - 241/ 12)والبداية والنهاية ( 244 - 197/ 24) السير انظر: ومخسمائة.

َجوُِّد، أَبُو َبْكٍر َغاِلُب بُن َعْبِد الرَّمْحَِن بِن َغاِلب بن مَتَّام بن َعِطيَّةَ  1
ُ
َحاِريبّ، األَْنَدُلِسّي، الَغْرنَاِطي،  اإِلَماُم، احلَاِفُظ، النَّاِقُد، امل

ُ
امل

اِلِكّي. َكاَن َحاِفظاا لِْلَحِدْيِث َوطُرُِقِه َوِعَلِلِه، َعارِفاا بِالرَِّجال
َ
تُ ُويفَِّ يِف مُجَاَدى اآلِخرَِة، َسَنَة مَثَاٍن َعْشرََة َومَخْس . ، َذاِكراا ِلُمُتونِِه َوَمَعانِيهِ امل

ُعْوَن َسَنةا  .)19/111(انظر: سري أعالم النبالء  .-َرمِحَُه اهللُ  -مائَة، َوَلُه َسْبع  َوَسب ْ
األوىل، )اإلمارات العربية املتحدة، رأس اخليمة، مكتبة مكة ، الطبعة: اإلشراف على مذاهب العلماء ،املنذر ابنينظر:  1

 -27/342) والموسوعة الفقهية الكويتية(، 1/391) م. 2444 -ه  1421الثقافية، احملقق: صغري أمحد األنصاري أبو محاد، 
344.) 
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ذلك لصحة األدلة الواردة فيها، القول الثاين، أهنا صالة العصر، و  -واهلل أعلم  -والقول الراجح 
يوم األحزاب  -صلى اهلل عليه وسلم  -علي رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل وأصرحها حديث 

 1.العصر، مأل اهلل بيوهتم وقبورهم ناراا" "شغلونا عن الصالة الوسطى صالة
 هي العصر، وهو املختار. مث ىحة: إن الصالة الوسطحيالصاألحاديث  تقتضيه الذي: النووي قال

اوي: نص الشافعي أهنا الصبح، وصحت األحاديث أهنا العصر، ومذهبه اتباع قال: قال صاحب احل
  2.ا املسألة قوالن، كما وهم بعض أصحابنيفه أهنا العصر، قال: وال يكون باحْلديث، فصار مذه

  الضعف إال في حالجلسة االستراحة ال تكون 
قال رمحه اهلل يف حديث أيب قالبة: "... وكان جيلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض": هذا 

يف  احلديث يدل للشافعية على جلسة االسرتاحة عقب الفراغ من الركعة األوىل والثالثة، وقد اختلف
ذلك، فاختلف قول الشافعي فيها، وكذا بعض أصحاب احلديث، ومل يقل هبا مالك وال أبو حنيفة 
وغريمها. ووجه ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة أهنا بسبب الضعف للكرب، كما قال املغرية بن احلكم: 

كرت أنه رأى عبد اهلل بن عمر يرجع من سجدتني من الصالة على صدور قدميه، فلما انصرف ذ 
ذلك له، فقال: إهنا ليست بسنة الصالة، وإَّنا أفعل ذلك من أجل أين أشتكي. ويف حديث آخر 
غري هذا يف قول وائل بن حجر: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود 
استوى قائما". فيكون هذا يف حال الصحة، واحلديث اآلخر يف حال الضعف، وبذلك جيمع بني 

 3حلديثني، وهو أوىل من اطراح أحدمها، واهلل أعلم.ا
 املناقشة والرتجيح:

                                                           

ْشرِِكنَي بِاهلَزميَةِ رواه البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب  1
ُ
. ومسلم، كتاب 2931، رقم احلديث، 4/43، َوالزَّْلزََلةِ  الدَُّعاِء َعَلى امل

 واللفظ ملسلم. .127رقم  ،1/437، باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر، الصَّاَلةَ  اْلَمَساِجِد َوَمَواِضع
 (.3/11) المجموع شرح المهذب 2
 (.932-2/931) رياض األفهام 3
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 روى ملا ؛ منها يقوم ركعة كل يف لالسرتاحة جلسة الثانية السجدة بعد يسن أنه إىل الشافعّية ذهب
 قبل السجود من رأسه رفع إذا جيلس كان   النيب أن:  احلويرث  بن البخاري من حديث مالك

 األوىل. الركعة يف ينهض أن
، وذلك  به ليس ملن تنزيهاا فعلها كراهة إىل - واحلنابلة واملالكية احلنفية - الفقهاء مجهور وذهب عذر 
 وسلم. عليه اهلل صّلى اهلل رسول صالة صفة بيان يف الساعدي  محيد أيب حديث يف تذكر أهنا مل
 ال يدخل الصبي المسجد إال أن يكون مميزا 

  1مذهبنا أنه ال ينبغي أن يدخل الصيب املسجد إال أن يكون مميزا يعقل الصالة.قال رمحه اهلل: 
 املناقشة والرتجيح:

فقال: إن كان ال يعبُث  ؟ؤتى هبم إىل املساجديف املدونة: " قال : وُسئل مالك عن الصبيان يُ جاء 
لصغره ويكفُّ إذا هني فال أرى هبذا بأساا، قال: وإن كان يعبث لصغره فال أرى أن يُؤتى به إىل 

 ".2 املسجد
وردت بعض األحاديث ، بل قد حديث صحيح دخول الصبيان املساجد يرد يف النهي عن قلت: مل
 اهلل صلى اهلل رسول أن األنصاريَأيب قَ َتاَدَة حديث ذلك، منها جواز على يف عمومها  دلتالنبوية 

 يباهلل صلى اهلل عليه وسلم وأل لوهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسو  يصلي كان وسلم عليه
 ".اهلس فإذا سجد وضعها وإذا قام محالعاص بن ربيعة بن عبد مش

 أيب  بنت وأمامةيَ ُؤمُّ الناس   أيت النيبر  : قتادة األنصاري قاليبويف رواية عند مسلم : " عن أ
عها وإذا رفع من ضع و كالعاص وهي ابنة زينب بنت النيب صلى اهلل عليه وسلم على عاتقه فإذا ر 

 ألقوم إىل الصالة وأنا أريد أن أَطوِّل ينإ : قال رسول اهلل : قتادة قاليبعن أو  ". اأعاده دالسجو 
 3".على أمه اهية أن أشقع بكاء الصيبِّ فأجتّوز يف صاليت كر فيها فأمسَ 

                                                           

 (.2/112) رياض األفهام 1
 .1/191(، م1994 -ه  1411دار الكتب العلمية، ، )الطبعة: األوىل، المدونة مالك بن أنس،  2
  .747، رقم احلديث 1/143، َمْن َأَخفَّ الصَّاَلَة ِعْنَد ُبَكاِء الصَّيِبِّ ، كتاب األذان، باب صحيح البخاري 3
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املميزين إال حلاجة،  لغرياجتناب ذلك  -واهلل أعلم  -وإن كان األوىل ذلك اجلواز، فاألصل يف 
 ذلك حفاظا على حرمة املسجد وكرامته.و 

 : وهي ،جداضوابط حلضور الصبيان إىل املس وقد وضع أهل العلم
يؤمن منهم تنجيس املسجد، وجيب  أن يؤمن عدم تنجيسهم املسجد، و ال جيوز إحضار من ال -1

 . على وليه تطهري ما جنسه الصيب
 . ف عن العبثملسجد أو إذا عبث وهُني عن ذلك كأن يكون ممن ال يعبث يف ا -2
 . أن يكون حلاجة كتعليم أو تدريب على صالة وحنو ذلك -3

 يانكمجنِّبوا مساجدكم صب : "قال  النيب أن، 1األسقع بن واثلة عنروى ابن ماجة تنبيه: 
وعتبة بن يقظان ضعيف، وأبو سعيد ، احلارث بن نبهان مرتوك " لكنه حديث ضعيف، فيهوجمانينكم

 4جمهول. -وهو الشامي-
 االقتصار في الصالة على سورة واحدة 

قال رمحه اهلل: األحسن عندنا االقتصار على سورة واحدة، وقيل: جتوز الزيادة عليها. ووجه األول أنه 
يقرن  يف الصحيحني: لقد عرفت النظائر اليت كان  عمل السلف، ووجه الثاين فعل ابن مسعود 

مول بينهن، وذكر عشرين سورة من املفصل، سورتني يف كل ركعة". وأجيب عن هذا بأن ذلك حم
 3على النوافل.

 املناقشة والرتجيح:

                                                           

. نزل الشام وعاش إىل سنة مخس ومثانني وله مائة ومخس سنني ،صحايب مشهور ،بن كعب الليثيبالقاف  بن األسقعواثلة هو  1
 .)1/197( تقريب التهذيبانظر: 

الناشر: ، ه  1311عام النشر: ، ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناسكشف الخفا العجلوين، ينظر:  2
 ==في بيان كثير المقاصد الحسنة السخاوي، و  .1/334 ،القاهر –مكتبة القدسي، لصاحبها حسام الدين القدسي 

احملقق: ، بريوت -الناشر: دار الكتاب العريب ، م1911 -ه   1441الطبعة: األوىل، ، من األحاديث المشتهرة على األلسنة= 
 .1/211 ،حممد عثمان اخلشت

 (.911-3/914)رياض األفهام  3
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 بني كان إذا مبا الكراهة احلنفيةَوقَ يََّد ، واحدة ركعة يف سورتني قراءة كراهة إىل واملالكية احلنفية ذهب
 .واحدة سورة أو سور السورتني

. كراهة غري من فجائزالن َّْفل  صالة يف أمااْلَفْرِض.  صالة - واملالكية احلنفية - عندمها الكراهة وحمل
 قرأ إذا حقه يف كراهة فال، مكروهاتَ َفكُّراا  سكوته من خشي إذا املأموم ذلك من املالكيةَواْسَتثْ ىَن 

 .ركعة يف سورتني
 بن أنس عن ُروي، فقد فرض يف ولو، ركعة يف فأكثر سورتني مجعُيْكَرُه  احلنابلة إىل أنه ال وذهب
 ةسورة }ُقل ُهَو اللَّهُ َأَحد {، مث يقرأ سور  لان يقرأ قبل ككف ن يُؤمُُّهْم،اك  األنصار من رجال أن: مالك

ملك على لزوم هذه السورة؟ فقال: إين أحبها. فقال: حبك : ما حي أخرى معها، فقال له النيب
 1ة.نإياها أدخلك اجل

ى وقد رو حلديث ابن مسعود املتقدم،  ،ركعة كل يف سورتني بني اجلمع جواز -واهلل أعلم  -والراجح 
  اهلل رسول أكان عائشة سألت :قال شقيق بن اهلل عبد طريق من خزميةبن اأبو داود وصححه 

 .اْلُمَفصَّلِ  من ،نعم :قالت ؟بني السور جيمع
 يوم الجمعة ال ُتصلى تحية المسجد واإلمام على المنبر 

حتية املسجد، هذا قال رمحه اهلل: إن كان اإلمام على املنرب يوم اجلمعة مل يصل هذا الداخل حينئذ 
 2مذهبنا، خالفا للشافعي، ومن يقول بقوله.

 املناقشة والرتجيح:
 جيلس أنه إىل واملالكية احلنفية فذهب: خيطب واإلمام املسجد دخل ملن بالنسبة الفقهاء اختلف
 االستماعتُ َفوُِّت  والصالة، 3: }فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا{تعاىل لقوله، ركعتني يركع أن له ويكره

 وقتادة والنخعي سريين وابنُشَرْيح ،  ذهب وإليه، السنة إلقامة الفرض ترك جيوز فال، واإلنصات
 .والليث والثوري

                                                           

 (.27/144) الموسوعة الفقهية الكويتيةانظر:  1
 (.3/1471) األفهامرياض  2
 .244سورة األعراف، اآلية:  3
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 عنهاهلُل  رضي عبد اهلل بن جابر حلديث، فيهمايُوِجُز  ركعتني يركع أنه إىل واحلنابلة الشافعية وذهب
يَا ُسَلْيُك! ُقْم »خَيُْطُب، َفَجَلَس فَ َقاَل َلُه:  ُسَلْيك  الَغطََفاينُّ يَ ْوَم اجُلُمَعِة، َوَرُسوُل اهلِل  جاءقال: 

ِإَذا َجاَء أَحدُُكْم، يَ ْوَم اجُلُمَعِة، َواإلَماُم خَيُْطُب، فَ ْليَ رَْكْع »مُثَّ قال: «. فَارَْكْع رَْكَعتَ نْيِ، َوجَتَوَّْز ِفيِهَما
 .املنذر وابن ثور وأبو وإسحاق ومكحول عيينة وابن احلسن قال وهبذا ،1«تَ نْيِ، َوْلَيَتَجوَّْز ِفيِهَمارَْكعَ 

الصحيح هب إليه الشافعية واحلنابلة، حلديث جابر بن عبد اهلل املتقدم ذما  -واهلل أعلم -والراجح
عن عياض بن عبد اهلل بن ورد عن مجع من الصحابة رضي اهلل عنهم. وروى الرتمذي  وقدالصريح، و 

أن أبا سعيد اخلدري دخل يوم اجلمعة ومروان خيطب فقام يصلي فجاء احلرس ليجلسوه  أيب سرح:
فأىب حىت صلى فلما انصرف أتيناه فقلنا: رمحك اهلل إن كادوا ليقعوا بك فقال: ما كنت ألتركهما بعد 

خيطب يوم  يف هيئة بذة والنيب . مث ذكر أن رجال جاء يوم اجلمعة شيء رأيته من رسول اهلل 
)والعمل على هذا عند بعض أهل قال الرتمذي:  2".خيطب اجلمعة فأمره فصلى ركعتني والنيب 

العلم وبه يقول الشافعي وأمحد وإسحاق وقال بعضهم: إذا دخل واإلمام خيطب فإنه جيلس وال 
 .يصلي. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة والقول األول أصح(

 هأخرجوي حديث يف املسألة لو صح لكان حجة ملن كره حتية املسجد وقت اخلطبة، وهو ما رُ تنبيه: 
)إذا دخل أحدكم املسجد واإلمام خيطب على املنرب فال  الطرباين يف )الكبري( عن ابن عمر مرفوعا:

فه مجاعة فيه أيوب بن هنيك وهو مرتوك ضع. قال عنه اهليثمي: صالة وال كالم حىت يفرغ اإلمام(
 3.وذكره ابن حبان يف الثقات وقال: خيطيء

 جواز ائتمام المتنفل بالمفترض دون العكس 
 :مذاهب ثالثة صالة املفرتض خلف املتنفل على يف العلماء قال رمحه اهلل: افرتق

 وعكسه، بالقاضي وعكسه، وائتمام املؤدي باملتنفل املفرتض ائتمام جواز، أوسعها األول: وهو
 تعاىل.  اهلل رمحه  الشافعي مذهب األفعال الظاهرة، وهو ختتلف مل اختلفتا، ما أو الصالتان اتفقت

                                                           

 (.19) 171، رقم احلديث 2/197أخرجه مسلم، كتاب اجلمعة، باب التحية واإلمام خيطب،  1

 .111، رقم احلديث 1/141، َما َجاَء يف الرَّْكَعتَ نْيِ ِإَذا َجاَء الرَُّجُل َواإِلَماُم خَيُْطبُ ، أبواب اجلمعة، باب سنن الترمذي 2

َحقََّقُه َوَخرََّج َأَحاِديثَُه: حسني سليم أسد ، ُمون لِلت ُّرَاثِ أْ َداُر امل) ومنبع الفوائد، مجمع الزوائداهليثمي، علي بن أيب بكر،  3
 .2/114(، الّداراين
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 باملتنقل، والالعكس. املفرتض ائتمام جيوز ال أنه وهو أضيقها، وهو والثاين:
 مذهب العكس، وهو باملفرتض دون املتنفل ائتمام جيوز أنه وأعدهلا، وهو أوسطها وهو :والثالث

 1حنيفة. مالك وأيب
 املناقشة والرتجيح:

 أبو فقال، مثَّ اْختلُفوا يف اْقِتَداء املفرتض باملتنفل، على َجَواز اْقِتَداء املتنفل باملفرتضالعلماء  اتفق
 جيوز.الشَّاِفِعيِّ  وعند. الك َوأمحد: اَل جيوزحنيفة وم
:  جابر بن عبد اهلل عن ما ذهب إليه الشافعي رمحه اهلل، والدليل ما ورد -واهلل أعلم -والراجح

فريضة،  فكانت صالته مع الّنيّب . مثَّ يرجع فيؤم قومه" "أنَّ معاذ بن جبل كان يصّلي مع الّنيّب 
وألن االقتداء يقع يف األفعال الظاهرة، وذلك يكون مع  وصالته بقومه تطّوعاا وتنّفالا، وهلم فريضة.

املراد ليؤت به يف األفعال " فإَّنا جعل اإلمام ليؤت به: "وأما حجة اجلمهور يف قوله  .اختالف النية
 .2"إَّنا جعل اإلمام ليؤت به، فإذا كرب فكربوا، وإذا سجد فاسجدوا: " ال يف النية ؛ وهلذا قال

َأيَّ  - أخرى صالة يصلي إماما فوجد -َأيَّ َصاَلٍة َكاَنْت  - فرض صالة نسي منقال ابن حزم: 
 باختالف ايلنُب وال، َوجُتْزِئُُه، فاتته اليتفَ ُيَصلِّي  يدخل أن والبد عليه ففرض: مجاعة يف -َصاَلٍة َكاَنْت 

ة فرض نَ فِِّل: واملتنفل خلف من يصلي الفرض، وصالملتنية اإلمام واملأموم وجائز صالة الفرض خلف ا
     3.خلف من يصلي صالة فرض أخرى، كل ذلك حسن، وسنة

 مما يُ تَ َرفَُّه به كراهة السجود على غير التراب 

                                                           

 (.1491-3/1491) رياض األفهام 1
: يَ ْهِوي بِالتَّْكِبرِي ِحنَي َيْسُجدُ ، كتاب األذان، صحيح البخاري 2  ، كتابوصحيح مسلم. 141، رقم احلديث 1/114، بَاب 

َمامِ  :الصالة، باب   .411، رقم احلديث 1/341 ،اْئِتَماِم اْلَمْأُموِم بِاإْلِ

 (.3/144)المحلى  3
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 وأحالس والكتان، والقطن الصوف وثياب 1الطنافس على السجود أصحابنا كره قال رمحه اهلل: وقد
ومثل،  ومثل وشبه شبه مثل وحلس حلس، الربذعة، وأحدها حتت تكون رقيقة أكسية وهي الدواب،
 األرض إذا على ويسجد وجيلس عليها يقوم أن يكره ال أنه الشعر، إال واللبود، وبسط األدم وكذلك

 سعف النخل من تعمل صغرية سجادة وهي اخلمرة على السجود يكره وال .كفيه عليها يضع مل
مالك  إىل أحب واجلص الرتاب على الصالة ولكن .وكذلك احلصر وما تنبت األرض باخليوط، وترمل
 .تعاىل اهلل رمحه
 وغريمها املسجدين من حتصيب األمر عليه مضى ما التقوى ولوال إىل وهذا أقرب حبيب: ابن قال

 ذلك. من بأفصل الطول أهل لفرشهما
 الثياب بسط وتعمد بقلبه وجسده صالته يف − وجل عز − هلل بالتواضع مأمور فاملصلي وباجلملة 

 التواضع قصد يضاد مما الرفيعة اخلرق من سيما املتخذة وال والسجادات، والطنافيس قدر هلا اليت
املصلي  يقصد مل ولو الصالة يف مكروه وذلك والرتفه، الكرب أهل مضاهات باملصلي إىل ذلك ديويؤ 

 شيخنا من مسعته هذا ما من وقريب املتكربين. صورة يف أنه ألجل نكرهه أنا والرتفه، إال الكرب بذلك
  مل وإن يأمثون فقال: هؤالء الشرط، أصحاب أعوان وقد رأى بعض -اهلل رمحه − املازوين الدين حميي

 2املرجفني. هيئة هيئتهم ألن يقصدوا؛
 املناقشة والرتجيح:

حكاه الرتمذي عن أكثر أهل العلم ، و الطََّناِفسِ  على الصالة جواز إىل والفقهاء العلماء مجهور ذهب
ومل يروا بالصالة على البساط والطنفسة بأسا وهو قول األوزاعي  ،ومن بعدهم من أصحاب النيب 

  .والشافعي وأمحد وإسحاق ومجهور الفقهاء

                                                           

النُّْمرَُقة فَ ْوَق ، وقيل: اْلبَساط الَِّذي َلُه مخل رَِقيق ،مجع طنفسة ِبَكْسر الطَّاء َواْلَفاء وبضمهما وبكسر الطَّاء َوفتح اْلَفاء :الطنافس 1
، بريوت –الناشر: دار صادر ، لسان العرب، ومجعها طنافس. انظر: ابن منظور، َوجيوز ضمهما وكسرمها وفتحهما ،الرَّْحلِ 

 .1/127، ه  1414 -الطبعة: الثالثة 
 (.1142-3/1144) رياض األفهام 2
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وثياب الصوف، والكتان، والقطن، وبسط الشعر وأما املالكية فُيكره عندهم السجود على الطنافس، 
 . واألدم، وأحالس الدواب

َأْن حَيِْمَل الرَُّجُل احلَْْصَباَء َأْو الت ُّرَاَب ِمْن َمْوِضِع الظِّلِّ إىَل َواَل يُ ْعِجُبيِن قال مالك: "جاء يف املدونة: 
ْعِر َمْوِضِع الشَّْمِس َيْسُجُد َعَلْيِه، قَاَل: وََكاَن َماِلك  َيْكَرُه َأْن َيْسُجَد الرَُّجُل َعَلى الطََّناِفِس َوُبُسِط الشَّ 

َداِم وََكاَن يَ ُقوُل:  َها َواَل َوالث َِّياِب َواإْلِ َها َواَل َيْسُجَد َعَلي ْ َها َويَ ْقُعَد َعَلي ْ َها َويَ رَْكَع َعَلي ْ اَل بَْأَس َأْن يَ ُقوَم َعَلي ْ
َها، وََكاَن اَل يَ َرى بَْأساا بِاحلُْْصِر َوَما َأْشبَ َهَها ممَّا تُ ْنِبُت اأْلَْرُض َأْن َيْسُجَد عَ  َها َوَأْن َيَضَع َكفَّْيِه َعَلي ْ َلي ْ

َهاَيَضَع كَ   5."فَّْيِه َعَلي ْ
ووصله ابن أيب  4البخاري تعليقا اهرو ما و . 3" 2كان يصلي على اخلمرة ودليل اجلمهور أنه " 

 وروى". كان أنس يصلي على فراشه"وسعيد بن منصور كالمها عن ابن املبارك عن محيد قال:  1شيبة
ُفَسٍة "" أنه صلى عل ابن عباس عن شيبة أيب ابن ُفَسٍة " وائل . وعن أيب1ى طُن ْ . 7" أَنَُّه َصلَّى َعَلى طُن ْ

ُفَسِة. رمحه اهلل  وعن احلسن  قال: اَل بَْأَس بِالصَّاَلِة َعَلى الطُّن ْ
لنخعي عن األسود وأصحابه أهنم  ا  شيبة بسند صحيح عن إبراهيميببن أاَما أخرجه ودليل املالكية: 

 .َواْلُمُسوحِ  اْلِفرَاءِ وا على الطََّناِفِس و لكانوا يكرهون أن ُيص

                                                           

 (.1/174)المدونة  1
ما يضع الرجل عليه وجهه يف سجوده؛ من حصري، أو نسيجة  هي مقدار: "قال ابن األثريمة، وسكون امليم. بضم اخلاء املعج 2

النهاية في غريب  ."مستورة بسعفها وحنوه من النبات، وال تكون مُخرة إال يف هذا املقدار، ومسيت مُخرة؛ ألن خيوطها خوص،
، م1979 -ه  1399بريوت،  -الناشر: املكتبة العلمية ، حممود حممد الطناحي - يطاهر أمحد الزاو  حتقيق:، الحديث واألثر

2/77-71 . 
، كتاب املساجد وصحيح مسلم. 311، رقم احلديث 1/11، كتاب الصالة، باب الصالة على اخلمرة، صحيح البخاري 3

، رقم احلديث 1/411، هراتالطا من وغريهاَحِصرٍي َومُخْرٍَة َوثَ ْوٍب،  علىومواضع الصالة، باب جواز اجلماعة يف النافلة والصالة 
113. 

 .1/11، كتاب الصالة، باب الصالة على الفراش، صحيح البخاري 4
 .( عن ابن املبارك عن محيد عن أنس 1/244/2114) مصنف ابن أبي شيبة 1
 (.1/311/4441) السابق المرجع 1
 (.1/311/4441) السابق المرجع 7
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 كان عليه  ،و اتباع السُّنَّةأ ذلك من التواضع ا يفمل: 1والعلة يف ذلك يقول اإلمام القرايف رمحه اهلل
ينِّ إ : ليلة القدريفاب والطِّني ويف الّصحيح قال عليه السالم رت الّسالم وأصحابه يسجدون على ال

َلَة بِاْلَمطَِر َفَخرََج َعَلْيِه السَّاَلُم  أَرَاين يف َصِبيَحِتَها َأْسُجُد يف َماٍء َوِطنيٍ  فَ وََكَف َسْقُف اْلَمْسِجِد تِْلَك اللَّي ْ
 يفعليه السالم  هوقد أنفق على مسجد .َوَعَلى َوجهه اْلَماُء َوالطِّنُي ِمْن أَثَِر السُُّجوِد َعَلى اأْلَْرضِ 

 2.ايُفرش فيه ُبُسط  وال غريه ملالزمن القدمي مال عظيم و 
 مل قول مالكقول اجلمهور، وذلك أنه ال دليل على الكراهة، وحيُ  -واهلل أعلم  - ول الراجحوالق

 ريعة الكرب والرتفه يف العبادات.وأصحابه من باب سد ذ رمحه اهلل

 جواز دعاء المصلي في صالته بما شاء من أمور دنياه وآخرته 
التشهد كفي بني   قال: علمين رسول اهلل  قال رمحه اهلل عند شرحه حلديث عبد اهلل بن مسعود 

: "فليتخري من املسألة ما شاء" فيه دليل : قوله 3كفيه كما يعلمين السورة من القرآن ...احلديث
على جواز الدعاء واستحبابه مبا شاء اإلنسان من أمر دنياه وآخرته، فرضا كانت أو نفالا، إذ التشهد 

 بنا ومذهب اجلمهور.أعم من أن يكون يف إحدامها، وهو مذه
إىل أنه ال جيوز الدعاء يف الصالة إال مبا ورد يف  رضي اهلل عنهماوذهب أبو حنيفة وأمحد بن حنبل 

. واستثىن 4: "إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم اآلدميني"الكتاب والسنة عمالا بقوله 

                                                           

مصري املولد واملنشأ والوفاة. له ، الشهري بالقرايفاملغريب أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي هو  1
.)1/94(للزركلي  األعالم. انظر: ه114 . من األئمة الكبار واجملتهدين. تويف رمحه اهلل سنةمصنفات جليلة يف الفقه واألصول

(، م1994سعيد أعراب،  احملقق:، دار الغرب اإلسالمي، )بريوت، الطبعة: األوىل، الذخيرة، أمحد بن إدريسالقرايف،  2
2/197. 
كتاب الصالة،   ، مسلمصحيح و . 1211 ، رقم احلديث1/19، كتاب االستئذان، باب األخذ باليدين، البخاري صحيح 3

 واللفظ ملسلم. .442، رقم احلديث 1/341، باب التشهد يف الصالة
، رقم 1/311، َوَنْسِخ َما َكاَن ِمْن إِبَاَحِتهِ ، باب حترمي الكالم يف الصالة اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع الصَّاَلةَ ، كتاب مسلمصحيح  4

 .137احلديث 



111 
 

ارزقين زوجة صفتها كذا وكذا، وأخذ بعض الشافعية بعض صور من الدعاء تقبح، كما لو قال: اللهم 
 1يعدد أوصاف أعضائها.

 املناقشة والرتجيح:
فعند احلنابلة واحلنفية تبطل اختلف أهل العلم يف حكم الدعاء يف السجود بأمور الدنيا واآلخرة، 

.الصالة يف هذه احلالة خالفا للشافعية واملالكية  
: َواَل بَْأَس أَ جاء يف املدونة:  ْن َيْدُعَو الرَُّجُل جِبَِميِع َحَواِئِجِه يف اْلَمْكُتوبَِة َحَواِئِج ُدنْ َياُه َوآِخَرتِِه قَاَل َماِلك 

.يف اْلِقَياِم َواجْلُُلوِس َوالسُُّجودِ   
َه يف َحَواِئِجي ُكلَِّها يف َوَأْخبَ َرين َماِلك  َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبَ رْيِ قَاَل: بَ َلَغيِن َعْنُه أَنَُّه قَاَل: إينِّ أَلَْدُعو اللَّ  :قَالَ 

2الصَّاَلِة َحىتَّ يف اْلِمْلِح.  
، )مث ليتخري من الدعاء ما شاء(ذلك، حلديث ابن مسعود السابق: جواز  -واهلل أعلم  -والراجح 

لعموم قوله _ صلى اهلل عليه وسلم _:" وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب و 
، مع اجتناب صور األدعية القبيحة، كما ذكر اإلمام الفاكهاين عن الدعاء نفسه عبادة ، وألن3"لكم

 بعض الشافعية.
 كثري وهو ارزقين، اللهم يقل فال التأدب، يستحب أنه إال :مالك قال :الطَّرَّازِ  صاحب قالوقد 

4.القرآن يف ومبا الصاحلني بدعاء وليدع الدراهم،  

  المكتوبةرفع الصوت بالتكبير عقب 
إال  : "ما كنا نعرف انقضاء صالة رسول اهلل  قال رمحه اهلل عند حديث عبد اهلل بن عباس 

 : ظاهره جواز أو استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبري عقب املكتوبة.1بالتكبري"

                                                           

 .(1124-3/1119) رياض األفهام 1
 (.1/192) المدونة 2
 .479، رقم احلديث 1/341، كتاب الصالة، باب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجود، صحيح مسلم 3
 (.2/234) الذخيرة 4
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وغريهم مث ذكر رمحه اهلل كالم اإلمام النووي أن ابن بطال وآخرين نقلوا عن أصحاب املذاهب املتبوعة 
أهنم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبري، فحمل الشافعي رمحه اهلل هذا 

 احلديث على أنه جهر وقتا يسريا حىت يعلمهم صفة الذكر، ال أهنم جهروا دائما.
، ملا تقرر من "2:"كان على عهد النيب ا: يرد هذا التأويل قول ابن عباسقال اإلمام الفاكهاين معقب

:"كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك"، كثرية على ما مر. وقوله أيضا"كان" هذه تعطي الدوام واأل نّ أ
إال بالتكبري". فهذا كله ظاهره التكرار واملداومة  وقوله :"ما كنا نعرف انقضاء صالة رسول اهلل 

 3على ذلك.
 املناقشة والرتجيح:

الطربي منهم  فمنهم من ذهب إىل أنه سنة،اختلف الفقهاء يف رفع الصوت بالذكر بعد الصالة، 
 : إن النيب واوقال، وهم اجلمهور، ومنهم من كره ذلك، وغريهمابن تيمية وابن حزم وشيخ اإلسالم 

 . وإَّنا فعله للتعليم مث تركه ،مل يداوم عليه
ابن خزمية يف صحيحه:  لهقد ترجم جواز ذلك، حلديث ابن عباس املتقدم، و  -واهلل أعلم  -والراجح 

فعلى هذا فال حرج يف هذا الفعل من  .باب )رفع الصوت بالتكبري والذكر عند انقضاء الصالة(
 .همإزعاج أو حيث األصل، إال أن هذا اجلواز مشروط بعدم التشويش على املصلني

  ال رخصة في السفر للعاصي 
واملذهب أيضا اشرتاط سفر تقصر فيه قال رمحه اهلل: واملذهب على أن العاصي بالسفر ال يرتخص، 

 4الصالة؛ خالفا ملن مل يشرتطه.
 املناقشة والرتجيح:

                                                                                                                                                                                     

كتاب املساجد ،  مسلمصحيح و  .142 ، رقم احلديث1/111، كتاب األذان، باب الذكر بعد الصالة،  البخاري صحيح 1
 .113 ، رقم احلديث1/414، ومواضع الصالة، باب الذكر بعد الصالة

 وهو لفظ آخر للبخاري ومسلم. 2
 (.1119-3/1111) رياض األفهام 3
 (.3/421) رياض األفهام 4
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ذلك مقصور على السفر  السفر الذي تُقصر فيه الصالة، فرأى بعضهم أن عنو  يفاختلف الفقهاء 
 .املتقرب به كاحلجِّ والعمرة واجلهاد، وممن قال هبذا القول أمحد

أن ، وذلك مالك والشافعي الاملباح دون سفر املعصية، وهبذا القول ق السفر يفومنهم من أجازه 
ره باخلروج، فقال: أنا ال آم السفر املكروه عنمالك ئل قد سُ و  الرخص ال تستباح يف سفر املعصية.

ربة كان أو مباحاا أو معصية وبه قال أبو حنيفة،  كل سفر قُ يفأجازه  فكيف آمره بالقصر. ومنهم من
 1.، وأبو ثوريثور وأصحابه، وال

ومجاعة من العلماء إىل أنه ال يشرتط اإلباحة جلواز قصر السفر، وأن  ابن تيمية شيخ اإلسالمذهب و 
لكن ، أن الرخصة عامة، يستوي فيها كل أحدوذلك اإلنسان جيوز أن يقصر حىت يف السفر احملرم، 

 2واهلل تعاىل أعلم.بالتحرمي،  القولُ احتياطا الصحيح 
  يوم الجمعةسنية غسل 

قال رمحه اهلل بعدما حكى اختالف أهل العلم يف حكم الغسل يوم اجلمعة مع ذكر أدلتهم: وباجلملة 
فاألحاديث اليت ظاهرها الوجوب إذا محلت على الندب كان ذلك مجعا بينها وبني ما يقتضي من 

 3األحاديث عدم الوجوب، واهلل أعلم.
 املناقشة والرتجيح:

ومجاهري م غسل يوم اجلمعة، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد اختلف العلماء يف حك
بل له حكم سائر  ،برتكه ىليس بواجب يعصو سنة إىل أنه  العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم

اهلل عنه وحكاه  يهريرة رض يبأهل الظاهر هو فرض وحكاه ابن املنذر عن أوقال بعض  .املندوبات

                                                           

(، م 2444 -ه  1421، القاهرة -دار احلديث ، )بداية المجتهد ونهاية المقتصدانظر: ابن رشد، حممد بن أمحد،  1
1/179. 
 -مارات مكتبة الصحابة، اإل)الطبعة: العاشرة، ،  تيسير العالم شرح عمدة األحكامانظر: البسام، عبد اهلل بن عبد الرمحن،  2

 2441 -ه   1421، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبحي بن حسن حالق، مكتبة التابعني، القاهرة 
 .1/231(، م
 (.3/1211) رياض األفهام 3
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غسل اجلمعة واجب على  " واحتج هلم حبديث ،رواية عن مالكو وغريه عن احلسن البصري  1اخلطايب
 ."3 لوحبديث " من جاء منكم اجلمعة فليغتس ،2"كل حمتلم

 : "، وبقوله 4"لضمن توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أف: "بقوله واستدل اجلمهور 
نصت غفر له ما بينه وبني اجلمعة وزيادة أواستمع و  اجلمعة فدَن ىحسن الوضوء مث أتأمن توضأ ف

 .1"ثالثة أيام
" كان الناس ينتابون اجلمعة من منازهلم ومن العوايل فيأتون يف  :حبديث عائشة قالتواستدلوا أيضا 

 ."1 مكم هذاو لو أنكم تطهرت لي: العباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح فقال رسول اهلل 
ذلك أن إعمال النصوص خري من مجعا بني النصوص، و  -واهلل أعلم  -الراجح  ورأي اجلمهور هو

 إمهاهلا، واجلمع مقدم على الرتجيح.

  دفعا لتوهم وجوبها ى قراءة سورة السجدة في فجر الجمعةالمداومة علكراهة 
على أمل تنزيل السجدة، هل أتى قال رمحه اهلل: ظاهر احلديث استحباب قراءة هاتني السورتني )أي 

( يوم اجلمعة يف صالة الصبح، وبه أخذ الشافعي رمحه اهلل، وكره مالك لإلمام قراءة السجدة اإلنسان
                                                           

عصره بأيب كان يشبه يف . اإلمام العالمة احلافظ اللغوي ،أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت اخلطايبهو  1
 البداية والنهايةانظر:  وثالمثائة. عبيد القاسم بن سالم علماا وأدباا وزهداا وورعاا وتدريساا وتأليفاا. تويف رمحه اهلل سنة مثان ومثانني

(.21 - 23/ 17) والسير( 341/ 11)

، 2/3،  ُشُهوُد يَ ْوِم اجُلُمَعِة، أَْو َعَلى النَِّساءِ َوَهْل َعَلى الصَّيبِّ ، كتاب اجلمعة، باب فضل الغسل يوم اجلمعة صحيح البخاري 2
، ُوُجوِب ُغْسِل اجلُُْمَعِة َعَلى ُكلِّ بَاِلٍغ ِمَن الرَِّجاِل، َوبَ َياِن َما أُِمُروا بِهِ ، كتاب اجلمعة، باب وصحيح مسلم. 179رقم احلديث 

 .141، رقم احلديث 2/114
َياِن َوَغرْيِِهْم؟َهْل عَ ، كتاب اجلمعة، باب صحيح البخاري 3 ، رقم احلديث 2/1، َلى َمْن ملَْ َيْشَهِد اجُلُمَعَة ُغْسل  ِمَن النَِّساِء َوالصِّب ْ

 .144، رقم احلديث 2/179، كتاب اجلمعة، وصحيح مسلم. 194
يف الرُّْخَصِة يف تَ ْرِك اْلُغْسِل يَ ْوَم اجْلُُمَعِة، ، كتاب الطهارة، باب سنن أبي داود. و (33/214/24419)مسند اإلمام أحمد  4
. وحسنه 497، رقم احلديث 121/ 1، أبواب اجلمعة، باب يف الوضوء يوم اجلمعة، وسنن الترمذي. 314، رقم احلديث 1/97

 (.1114الشيخ األلباين رمحه اهلل يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته )
 .117، رقم احلديث 2/11،  َفْضِل َمِن اْسَتَمَع َوأَْنَصَت يف اخْلُْطَبةِ ، كتاب اجلمعة، باب صحيح مسلم 1

،  وصحيح مسلم. 942، رقم احلديث 2/1؟، ِمْن أَْيَن تُ ْؤَتى اجُلُمَعُة، َوَعَلى َمْن جتَِبُ باب ، كتاب اجلمعة، صحيح البخاري 1
  .147، رقم احلديث 2/111، ِمَن الرَِّجاِل، َوبَ َياِن َما أُِمُروا بِهِ  ُوُجوِب ُغْسِل اجلُُْمَعِة َعَلى ُكلِّ بَاِلغٍ كتاب اجلمعة، باب 
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يف صالة الفرض مطلقا خشية التخليط على من وراءه. وخص بعض أصحابنا الكراهية بالسرية، فعلى 
وهو أنه رمبا أدى هذا ال يكون خمالفا ملقتضى هذا احلديث. ويف املواظبة على ذلك دائما أمر آخر، 

 اجلهال إىل اعتقاد أن ذلك فرض يف هذه الصالة، ومن مذهب مالك رمحه اهلل محاية هذه الذريعة.
فالذي ينبغي أن يقال: أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه احلديث، وإذا احلال إىل أن تقع هذه 

احلديث ما يقتضي فعل  املفسدة، فينبغي أن ترتك يف بعض األوقات دفعا هلذه املفسدة، وليس يف
ذلك حينئذ اقتضاء قويا، ال سيما إذا كان حبضرة اجلهال، ومن خياف منه وقوع هذا االعتقاد 
الفاسد. وقد بلغين أن ذلك وقع، وأن بعض العلماء صلى الصبح يوم اجلمعة إماما، فلم يقرأ فيها 

ة، وأن اإلمام التارك للسجدة السجدة، فأنكر عليه العوام إنكارا شديدا، وأظن أن ذلك كان بالقاهر 
كان قاضيا من قضاة الشافعية حينئذ. فرحم اهلل مالكا ما كان أشد تيقظه ملثل هذا. وهذا كما كره 
صوم ستة األيام من شوال خوف اعتقاد اجلاهل فرضيتها. وقد بلغين أن بعض بالد العجم يتسحرون 

 رمضان، وأهنم يعملون يف اليوم السابع هلا  كما يتسحرون لرمضان والفوانيس على حاهلا كما هي يف
  1عيدا ويسمونه عيد السنة. ومثله أيضا كراهة البسملة يف الفاحتة خوف اعتقاد كوهنا من الفاحتة.

 املناقشة والرتجيح:
ة ذلك، وكراهي قراءة سوريت السجدة واإلنسان يوم اجلمعة يف صالة الصبحتنازع العلماء يف استحباب 

 .ال يكرهوأمحد  ، وعند أيب حنيفة والشافعيأن يقرأ بالسجدة يف اجلهركره فعند مالك يُ 
ال ينبغي املداومة عليها حبيث يتوهم اجلهال أهنا واجبة وأن قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: 

 2.تاركها مسيء بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوهبا
ئمة دة، فجهل عظيم، وهلذا كره بعض األأن صبح يوم اجلمعة فضلت بسج بعض الناسوأما ما يظنه 

يقرأ هاتني السورتني، ملا اشتملتا عليه من ذكر  وإَّنا كان ، جل هذا الظنأل قراءة سورة )السجدة(
فكان يقرأ  املبدأ واملعاد، وخلق آدم ودخول اجلنة والنار، وغري ذلك، مما كان ويكون يف يوم اجلمعة.

                                                           

 (.1242-3/1241) رياض األفهام 1
 (.24/241) مجموع الفتاوى 2
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م، تذكريا لالمة حبوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ يف اجملامع يف فجرها، ما كان ويكون يف ذلك اليو 
 1عياد واجلمعة، بسورة )ق( و )اقرتبت( و )يسبح( و )الغاشية(.العظام، كاأل

 الصالة عند الصواعق والزالزل والرياح الشديدة 
حاق قال رمحه اهلل: اختلف السلف يف الصالة للزالزل، فقال به ابن عباس، وابن مسعود وأمحد وإس

وأبو ثور، وغريهم، وكذلك الصالة عند الصواعق والرياح الشديدة والظلمة املنتشرة يف األفق هنارا، ومل 
 ير الصالة لذلك وال التجميع هلا مالك والشافعي وأتباعهما.

قال بعض متأخري أصحابنا: والظاهر اعتباره للتنصيص على املناط، وهو قوي عند أهل القياس، 
قلت:  .2: "إذا رأيتم آية فاسجدوا"عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل  أبو داودويعضده ما رواه 

 3وهو الذي يقوى يف نفسي، وال تأيت الصالة إال خبري، واهلل أعلم.
 املناقشة والرتجيح:

 :على أقوال ثالثةيف هذه املسألة اختلف العلماء 
 أن النيب  تهموحجاحلنابلة، ، وهو قول ال يصلى ألي آية ختويف إال الزلزلةأنه  :القول األول

كانت توجد يف عهده الرياح العواصف، األمطار الكثرية، وغري ذلك مما يكون خميفا ومل يصل، وأما 
أهنما   رضي اهلل عنهماالزلزلة فدليلهم يف ذلك أنه روي عن عبد اهلل بن عباس، وعلي بن أيب طالب 

 .كانا يصليان للزلزلة
لقوله صلى اهلل عليه وسلم: "فإذا ذهب مالك، وهو مال يصلى إال للشمس والقمر؛ أنه : القول الثاين

 .رأيتمومها فصلوا" ، وال يصلى لغريمها من آيات التخويف
 .وهو قول ابن حزم مذهب أيب حنيفة ورواية عن أمحد، وهو يصلى لكل آية ختويف: القول الثالث

من آيات اهلل خيوف اهلل هبما عباده"، قالوا: فكل  : "إهنما آيتانواستدلوا بعموم العلة وهي قوله 

                                                           

 .1/113(، م 1977 -ه   1397دار الكتاب العريب، لبنان،  -، الطبعة الثالثة، )بريوت فقه السنةينظر: السيد سابق،  1
كتاب املناقب، ،   الترمذي وسنن .1197 ، رقم احلديث1/311، كتاب الصالة، باب السجود عند اآليات  ، سنن أبي داود 2

 (.114. وحسنه الشيخ األلباين رمحه اهلل يف ضعيف اجلامع )3191 ، رقم احلديث ،1/191باب فضل أزواج النيب 
 (.1273-3/1272) رياض األفهام 3



117 
 

إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة، أي: إذا  كان   أن النيب و . آية يكون فيها التخويف، فإنه يصلى هلا
 .كربه وأمهه

وهو مذهب  ،أنه ال يصلى لغري الكسوفني مجاعة، بل يصلي املرء ويتضرع يف بيته :رابعالقول ال
 .الشافعي رمحه اهلل

ملا كانت الزالزل من اآليات اليت خيوف اهلل هبا القول الثالث، وذلك أنه  -واهلل أعلم  -والراجح 
عباده شأهنا يف ذلك شأن الكسوف واخلسوف استحب عندها من الوعظ والصالة والتقرب إىل اهلل 

وغريه.، ومن أعظمها الصالة، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل بوجوه الرب  

 السنة في صالة الكسوف أن تكون في المسجد دون المصلى 
 قال: "خسفت الشمس على زمان رسول اهلل قال رمحه اهلل عند حديث أيب موسى األشعري 

: فيه دليل على القول املشهور 1فقام فزعا خيشى أن تكون الساعة حىت أتى املسجد ... احلديث"
املصلى، وهو املشهور عند العلماء أيضا، وسره واهلل أعلم أن هذه أيضا من أن سنتها املسجد دون 

الصالة تنتهي باالجنالء، وذلك يقتضي املبادرة هبا قبله لئال يفوت القيام هبا، وهذا هو الفرق بينها 
 2وبني صالة العيد واالستسقاء، فإن وقتهما متسع، خبالف اخلسوف، واهلل أعلم.

 املناقشة والرتجيح:
، وأما عند الفقهاء إىل أن األفضل يف صالة كسوف الشمس أن تصلى يف املسجد ذهب مجهور

وألهنا من شعائر اإلسالم فتؤدى ، صلى يف املوضع الذي يصلي فيه العيد، أو املسجد اجلامعاحلنفية فت
 .وهذا هو ما ذهب إليه ابن حبيب من املالكية، يف املكان املعد إلظهار الشعائر

 هب إليه اجلمهور للحديث السابق.ذما  -م واهلل أعل -والراجح 
 ليس العبرة في صالة الجنازة بكثرة الصفوف ولكن بعدد المصلين 

                                                           

كتاب   ،مسلمصحيح و  .1413 ، رقم احلديث2/39القمر،  يف كسوفالصالة كتاب الكسوف، باب ،   البخاري صحيح 1
 .941 ، رقم احلديث2/124، الكسوف، باب صالة الكسوف

 (.3/1294) رياض األفهام 2
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قال رمحه اهلل معقبا على الشيخ ابن دقيق العيد رمحهما اهلل يف قوله: وقد حكى عن بعض املتقدمني 
املروي فيمن صلى عليه أنه إذا حضر الناس الصالة صفهم صفوفا، طلبا لقبول الشفاعة للحديث 

 .1ثالثة صفوف
:"ثالثة صفوف" الكثرة ال جمرد الصفوف، حىت لو  قال: ويف هذا عندي نظر، ألن املراد من قوله 

اجتمع يف صف واحد مائة نفس مثالا، وكان يف ثالثة صفوف ثالثون، لكان ما يتحصل من 
ل على مائة نفس، هذا مما ال ينازع الصفوف الثالثة، لقلة عددهم بالنسبة إىل الصف الواحد املشتم
 2فيه إن شاء اهلل تعاىل، وليس املقصود جمرد الصفوف، واهلل أعلم.

 املناقشة والرتجيح:
وأن تكون مستوية، ملا رواه مالك بن هبرية  ،املصلون على اجلنازة ثالثة صفوف صفّ ستحب أن يُ يُ 

من املسلمني يبلغون أن يكونوا ثالثة  : " ما من مؤمن ميوت فيصلي عليه أمةقال رسول اهلل  :قال
 3إذا استقل أهل اجلنازة جزأهم ثالثة صفوف للحديث.بن هبرية فكان مالك  .صفوف إال غفر له "

على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثالثة صفا، واثنني صفا  عن أيب أمامة قال:" صلى رسول اهلل و 
 .4واثنني صفا "

مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجالا ال يشركون باهلل ما من "قال: أنه  وثبت عن النيب 
 1".شيئاا إال شفَّعهم اهلل فيه

أو املراد ثالثة صفوف ولو كان   ،ثالثة صفوف الكثرة اليت تبلغ ثالثة صفوفمن هل املقصود فقيل: 
 .األقرب األول، واهلل أعلمو كل صف رجلني رجلني؟ 

                                                           

، كتاب وسنن الترمذي. 3111، رقم احلديث 3/242، كتاب اجلنائز، باب يف الصفوف على اجلنازة، سنن أبي داود 1
 ، وقال: حسن.1421، رقم احلديث 3/331يف الصالة على اجلنازة والشفاعة للميت، اجلنائز، باب ما جاء 

 (.3/1314) رياض األفهام 2
. 3111، رقم احلديث 3/242(، وأبو داود، كتاب اجلنائز، باب الصفوف على اجلنازة، 11724 /27/211رواه أمحد ) 3

. وصححه 1421، رقم احلديث 2/331، َلى اجلََنازَِة َوالشََّفاَعِة لِْلَميِّتِ َما َجاَء يف الصَّاَلِة عَ والرتمذي، أبواب اجلنائز، باب 
 ( ووافقه الذهيب.1/111احلاكم )

 .وفيه كالم، وفيه ابن هليعة: (432/ 3) مجمع الزوائدقال اهليثمي يف (. 1/194/7711)رواه الطرباين يف الكبري  4
 .941، رقم احلديث 2/111، َعَلْيِه أَْربَ ُعوَن ُشفُِّعوا ِفيهِ بَاُب َمْن َصلَّى  ، كتاب اجلنائز،صحيح مسلم 1
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  ووالدها وزوجها وأختهاجواز اتباع المرأة لجنازة ولدها 
قال رمحه اهلل: مذهبنا جواز اتباع املرأة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأختها، إذا كان ذلك مما يُعرف 
أنه خيرج مثلها على مثله، وإن كانت شابة، وكراهة اخلروج على غري هؤالء ممن ال ينكر عليها اخلروج 

  1عليهم من قرابتها.
 

 املناقشة والرتجيح:
، رجن يف اجلنازةأن خي للنساءي ينبغ ف الفقهاء يف حكم اتباع النساء للجنازة، فعند احلنفية: الاختل

َر َمْأُجورَاتٍ ": ره خروجهن حترمياا، لقوله عليه الصالة والسالمكيو  أُمِّ  ديث. وحل2"اْرِجْعَن َمْأُزورَاٍت َغي ْ
َناهُنِيَنا َعِن ات َِّباِع اجْلََنائِِز، وملَْ "َعِطيََّة:  لََعلَِّك بَ َلْغِت َمَعُهُم ": لفاطمة  . ولقوله4"3يُ ْعَزْم َعَلي ْ
 .1"1اْلُكَدى

 ملقول أمِّ عِطيَّة وَ  راٍم، وفسر نه مكروه، وليس حبأوأما عند الشافعية فقال النووي: مذهب أصحابنا 
َنا   حَتْرمٍِي.هني عزمية و  ه هني كراهية تنزيه، النع هنى النَّيبَّ  أنيُ ْعَزْم َعَلي ْ

َنتُ َها،  ال شابة وكذا، مطلقا جلنازةُمَتَجالٍَّة )َكِبريَُة السِّنِّ(  خروج وزجفي املالكيةعند  وأما خُتَْشى ِفت ْ
، َكَأٍب، َوأُم ، َوَزْوٍج، َواْبٍن، َوبِْنٍت، َوَأٍخ، َوُأْخٍت، أَمَّا َمْن خُتَْشى عليهاَمْن َعظَُمْت ُمِصيَبُتُه  جلنازة
َنتُ هَ   ، وكرهه ابن حبيب.وهو قول أهل املدينة ،ا فَ َيْحُرُم ُخُروُجَها ُمْطَلقااِفت ْ

                                                           

 (.3/1371) رياض األفهام 1
. وضعفه الشيخ األلباين 1171، رقم احلديث 1/142، بَاُب َما َجاَء يف ات َِّباِع النَِّساِء اجْلََنائِزَ ، كتاب اجلنائز، سنن ابن ماجه 2

 (.773يف ضعيف اجلامع )
أي مل يوجب علينا. قال احلافظ: " ومل يعزم علينا " أي مل يؤكد علينا يف املنع كما أكد علينا يف غريه من املنهيات، فكأهنا  3

 (.3/141) فتح الباري قالت كره لنا اتباع اجلنائز من غري حترمي.
، كتاب اجلنائز، وصحيح مسلم. 1271، رقم احلديث 2/71، كتاب اجلنائز، باب اتباع النساء اجلنائز، صحيح البخاري 4

 .931، رقم احلديث 2/141، بَاُب نَ ْهِي النَِّساِء َعِن ات َِّباِع اجْلََنائِزِ 
 أي املقابر. 1
، 4/27. والنسائي، كتاب اجلنائز، باب النعي، 3123، رقم احلديث 3/192رواه أبو داود، كتاب اجلنائز، باب يف التعزية،  1

 (.2/471الشيخ األلباين يف ضعيف أيب داود ). وضعفه 1114رقم احلديث 
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 .ةاز ناجلاملرأة َع بَ َأْن تَ تْ عندهم كره في احلنابلة وأما
أن هني النساء عن اتباع اجلنائز للتنزيه ال للتحرمي، وإليه ذهب  -واهلل تعاىل أعلم  -قلت: الراجح 

 مجهور أهل العلم.
: لَْيَس وقاللعن النائحة واملستمعة واحلالقة والوامشة واملتومشة،  ول اهلل أن رس"ن عمر يث ابحدوأما 

 1فهو حديث ضعيف. "للنَِّساء يف ات َِّباع اجْلََنائِز أجر

 حكم التصاوير 
قال رمحه اهلل: الصور إن كانت متاثيل على صفة اإلنسان أو غريه من احليوان فال حيل فعلها وال 

شيء أصالا، وإن كانت رمسا يف حائط أو رقما يف سرت ينشر ويبسط أو وسائد يرتفق هبا  استعماهلا يف
 2لالتكاء عليها فهي مكروهة.

 املناقشة والرتجيح:
 اختلف العلماء يف حكم تصوير ذوات األرواح من إنساٍن وحيواٍن على ثالثة أقوال:

: لقوله تعاىل، اهلل نصنما يعبد من دو  وال حيرم منه إال أن يصنع ،غري حرام ذلك أن األوَّل: القول
 .3}قَال أَتَ ْعُبُدوَن َما تَ ْنِحُتوَن َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلوَن{

من  محير دان من احلنابلة، أنه ال م ابن محهة وبعض السلف، ووافقيوهو مذهب املالكالقول الثاين: 
 :تيةالتصاوير إال ما مجع الشروط اآل

ا، فاإلنسان أو احلأن تكون صورة  -1  مل ُمَسطََّحةا  ن كانتإيوان مما له ِظلٌّ، أي تكون متْثَاالا جُمَسَّدا
ُقوِش   ، وذلكهاحيرم عمل  َمْكُروهاا.  يكون بل ،َوَرٍق، أَْو ُقَماشٍ  أو، جدار يفَكاْلَمن ْ

كما لو   رم،حي فقده مل عأن تكون كاملة األعضاء، فإن كانت ناقصة عضو مما ال يعيش احليوان م -2
 .وان مقطوع الرَّْأِس أو خَمُْروَق البطن أو الّصدريصور احل

                                                           

، 4/141، بَاُب َما َوَرَد ِمَن الت َّْغِليِظ يِف الن َِّياَحِة َوااِلْسِتَماِع هَلَاأخرجه البيهقي يف السنن الكربى، مجاع أبواب البكاء على امليت،  1
 (. 14319.  وضعفه الشيخ األلباين يف ضعيف اجلامع ) 7114رقم احلديث 

 (.3/1394) األفهام رياض 2
 .91-91سورة الصافات، اآليتان  3
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 نديد أو النُّحاس أو احلجارة أو اخْلشب أو حنو ذلك، فإيصنع الصُّورة مما يدوم من احل أن -3
ع النو   هذايفعلى أن  ،ا َنَشَف تَ َقطَّعَ نه إذبطِّيٍخ أو َعِجنٍي ملَْ حَيُْرْم؛ ألْشِر صنعها ممَّا ال يدوم كق

 .عندهم خالفاا، فقد قال األْكثر منهم: حيرم ولو كان ممَّا ال يدوم
 وهو ،ِظلٌّ َأْو ملَْ َيُكنْ  للصورة أكان سواء أي، مطلقاحَيُْرُم َتْصوِيُر َذَواِت األْرَواِح  أنهالقول الثالث: 

 1.عليه اإلمجاع ادعى رمحه اهلل حىت النووي وتشدد ،واحلنابلة والشافعية احلنفية مذهب
الصورة اليت خلقها اهلل تعاىل  الفوتوغرايف كما يعرف يف عصرنا احلاضر، وهو نقلالتصوير قلت: أما 

على ما هي عليه، من غري أن يكون للمصور عمل يف ختطيطها سوى حتريك اآللة اليت تنطبع هبا 
 صلى اهلل عليه وسلم، الصورة على الورقة، فهذا حمل نظر واجتهاد ألنه مل يكن معروفاا على عهد النيب

ومن مث اختلف فيه العلماء املتأخرون: فمنهم من منعه  ،وعهد اخللفاء الراشدين والسلف الصاحل
 ، واهلل تعاىل أعلم.وجعله داخالا فيما هني عنه نظراا لعموم اللفظ له عرفاا، ومنهم من أحله نظراا للمعىن

 4كراهة تجصيص القبور 
قال رمحه اهلل: اتفق على كراهة جتصيص القبور، إال ما يروى عن أيب حنيفة من إباحة البناء عليها 
وجتصيصها. واألصل فيه ما رواه أمحد بن حنبل عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن الزبري عن 

لرتمذي هنى أن يقعد على القرب، وأن يقصص، ويبىن عليه". ورواه أبو داود وا جابر "أن النيب 
، والقصة تشبه 3والنسائي ومسلم، فيه: "أو يزاد عليه"، وعند النسائي وأيب داود: "أو يكتب عليه"

 4اجلص، قاله اخلطايب؛ ألن ذلك من زينة األحياء.
 املناقشة والرتجيح:

                                                           

 (.147 -12/144) الموسوعة الفقهية الكويتيةينظر:  1
 (.7/14) لسان العربانظر:  .التجصيص معناه الطالء باجلص، وهو اجلري املعروف 2
. وأبو داود،  974، رقم احلديث 2/117هذا احلديث رواه: مسلم، كتاب اجلنائز، باب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه،  3

ية . والرتمذي، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف كراه3221، رقم احلديث 3/211ى القرب، كتاب اجلائز، باب يف البناء عل
، رقم 4/11. والنسائي، كتاب اجلنائز، باب الزيادة على القرب، 1412م احلديث ، رق2/319جتصيص القبور والكتابة عليها، 

 .2427احلديث 
 شريفة العمري.  دار ابن حزم بتحقيق د.طبعة من ت يإىل هنا انته (،3/1391) رياض األفهام 4
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قيل: احلكمة يف  .على التحرمي ذلك ابن حزم ، ومحلجتصيص القبور والبناء عليهااجلمهور  ُيكره عند
، وقيل: ألن ذلك إن القرب للبلى ال للبقاء، وإن جتصيصه من زينة الدنيا، وال حاجة للميت إليها ذلك

 من املباهاة، وتلك منازل اآلخرة وليست مبوضع للمباهاة.
وذكر بعضهم أن احلكمة يف النهي عن جتصيص القبور كون اجلص أحرق بالنار، ويؤيده ما جاء عن 

وال ، أن يبين قرب ابنه وجيصصه: جفوت ولغوت، ال يقربه شئ مسته النار زيد بن أرقم أنه قال ملن أراد
 1بأس بتطيني القرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.11/271) والموسوعة الفقهية الكويتية( 1/114) فقه السنةينظر:  1
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 اختياراته في كتاب الزكاة المبحث الثالث:
 نصاب الزكاة في الفضة 

قال رمحه اهلل: واجلمهور على أن نصاب الزكاة مئتا درهم من دراهم الكيل؛ وهي اخلمس األواقي 
املذكورة يف احلديث، ومل خيالف يف ذلك إال من زعم أن أهل كل بلد يعتربون النصاب مبا جيري 
عندهم من الدراهم؛ صغرت أو كربت، وهو مذهب ابن حبيب، والصحيح ما ذهب إليه اجلمهور، 

وهو حديث صحيح، وقد تقدم أن هذا املقدار  1: "الوزن على وزن أهل مكة"ضده قوله ويع
، وقد وهم من قال: إن الدراهم كانت جمهولة املذكور هو الذي كان وزن أهل مكة يف عصر النيب 

إىل زمان عبد امللك، وكيف ذلك وهو صلى اهلل عليه وسلم يوجب الزكاة يف  القدر يف زمن النيب 
 2أعدادها، وهبا تقع البياعات، وتنعقد األنكحة، واإلجارات، وغري ذلك من املعامالت.

 املناقشة والرتجيح:
من  ، ومل خيالف يف ذلك إال ابن حبيب األندلسي3وقع اإلمجاع على أن نصاب الفضة مئتا درهم

 4، واخلمس األواقي املذكورة يف احلديث: هي مئتا درهم؛ ألن وزن كل أوقية أربعون درمها.يةاملالك
 حكم زكاة الفطر 

                                                           

، رقم احلديث 3/241، "املكيال مكيال املدينة كتاب البيوع، باب يف قول النيب ،  : أبو داودرواه من حديث ابن عمر  1
 .2124، رقم احلديث 1/14، كتاب الزكاة، باب كم الصاع  ، . والنسائي3344

 دار النوادر.من هنا استأنفت مع طبعة  (،3/299) رياض األفهام 2
 .جراماا تقريباا( 191)وهي ما يعادل  3
 .1/144، ) دار املعرفة (،  شرح الدرر البهية الروضة الندية ،حممد صديق خانانظر: القنوجي،  4
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 -أو قال رمضان -فرض صدقة الفطر : أن النيب قال رمحه اهلل عند حديث عبد اهلل بن عمر 
: اختلف يف قوله"فرض" هل هو مبعىن التقدير، أو مبعىن اإلجياب  1على الذكر واألنثى ...احلديث

واإللزام ؟ فمن قال: هو مبعىن التقدير قال: صدقة الفطر سنة. ومن قال بالثاين قال: هي واجبة 
فرض. والقوالن ملالك رمحه اهلل، واملشهور منهما: وجوهبا، وإن كان بعض شيوخنا رمحه اهلل كان يعتقد 

ا سنة. وبالوجوب قال اجلمهور من الفقهاء. وقال أبو حنيفة: هي واجبة ال فرض، أن املشهور أهن
 2على أصله يف الفرق بينهما.

 املناقشة والرتجيح:
قال:  -رضي اهلل عنهما-عن ابن عمر ، فصدقة الفطر: هي الزكاة اليت جتب بالفطر من رمضان

زكاة الفطر صاعاا من متر، أو صاعاا من شعري؛ على  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -"فَ َرض رسول اهلل 
وأََمر هبا أن تؤّدى قبل خروج الناس ِإىل ، العبد واحلرِّ والذكر واألنثى والصغري والكبري من املسلمني

  3.الصالة"
: مذيالرتّ  رّجوقد خخصوصا يد ، على الت َّْقدير بع َومَحُْل الفرض: شهاب الدين النفراويقال الشيخ 

  4.1«ُمَناِدياا يُ َناِدي يف ِفَجاِج َمكََّة: َأاَل إنَّ َصَدَقَة اْلِفْطِر َواِجَبة  َعَلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ  بَ َعَث َرُسوُل اللَِّه »
 ذهب اجلمهور، يف قوهلم بالوجوب.م -واهلل أعلم -فالصحيح 

  الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وهو أربعة أمداد بمد النبي 

                                                           

، كتاب وصحيح مسلم. 1143، رقم احلديث 2/134، كتاب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، صحيح البخاري 1
 .914، رقم احلديث 2/177الزكاة، باب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري، 

 .رف وجوبه بدليل مظنونوالواجب مبا عُ  ،رف وجوبه بدليل قاطعاحلنفية خصصوا اسم الفرض مبا عُ ف 2
 تقدم خترجيه. 3
. وضعفه الشيخ األلباين رمحه اهلل يف 174، رقم احلديث 2/13، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف صدقة الفطر، سنن الترمذي 4

 (.1/77ضعيف الرتمذي )
(، م1991 -ه  1411،  دار الفكر، )  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراوي، أمحد بن غامن،  1
1/347. 
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يف أن الصاع  -كما هو غالب اختياراته   -ذهب اإلمام الفاكهاين مذهب اإلمام مالك رمحه اهلل 
 .مخسة أرطال وثلث بالبغدادي، وأنه أربعة أمداد مبد النيب 

 1وقد استدل مالك رمحه اهلل بنقل اخللف عن السلف باملدينة.
 املناقشة والرتجيح:

 -مالك والشافعي وأمحد وأبو يوسف( ) الفقهاء ورمجه فذهباختلف الفقهاء يف مقدار الصاع، 
ال ِلَكْعِب ق  النيبَأنَّ  ورد، ودليلهم ما الصَّاَع: مَخَْسُة أَْرطَاٍل َوثُ ُلث  بِاْلِعرَاِقيِّ  أنّ  إىل -وهو الراجح 

 أن يف أعلمه الناس بني اختالف والُعبَ ْيد:  أبوال ق 2.َتَصدَّْق ِبَفَرٍق بَ نْيَ ِستَِّة َمَساِكنيَ  :ْبِن ُعْجَرةَ 
. فثبتاْلَفَرَق َثالَثَُة آُصٍع، َواْلَفَرُق ِستََّة َعَشَر رِْطالا؛    َأنَّ الصَّاَع مَخَْسُة أَْرطَاٍل َوثُ ُلث 

، وذلك الصَّاع مَثَانَِية أَْرطَال بالعراقي :ة َوحُمَّمد َواْبن أيب ليلى َوالث َّْوري َواحْلسن بن َحيّ أبو حنيف وقال
  منفَ ُعِلَم  3.يَ تَ َوضَُّأ بِاْلُمدِّ َوُهَو رِْطاَلِن؛ َويَ ْغَتِسل بِالصَّاعِ  نَّ أََنَس ْبَن َماِلٍك قَال: َكاَن النَّيبُّ أ

اللَِّه ول َحِديِث أََنٍس: َأنَّ ِمْقَداَر اْلُمدِّ رِْطاَلِن. فَِإَذا ثَ َبَت َأنَّ اْلُمدَّ رِْطاَلِن: يَ ْلَزُم َأْن َيُكوَن َصاُع َرسُ 
 4أَْربَ َعَة أَْمَداٍد، َوِهَي مَثَانَِيُة أَْرطَاٍل أِلنَّ اْلُمدَّ رُبُُع َصاٍع بِات َِّفاٍق.

ِفيِه ، و اإلخبار عن فضيلة االقتصاد وترك اإلسرافأنس وأجاب اجلمهور بأن الغرض من حديث 
 1.لِلتَّْحِديدِ إَشاَرة  إىَل اْسِتْحَباِب ااِلْقِتَصاِر َعَلى اْلَقْدِر اْلَكايف اَل 

وسأله عن قلت: وقد ناظر مالك رمحه اهلل يف هذه املسئلة أبا يوسف رمحه اهلل حبضرة هارون الرشيد، 
ومن أين قلتم ذلك؟ فقال مالك لبعض  أبو يوسف: فقال ،مخسة أرطال وثلثمالك: فقال  ،الصاع

وحتت   ،أصحابه: أحضروا ما عندكم من الصاع فأتى أهل املدينة أو عامتهم من املهاجرين واألنصار

                                                           

 (.313-3/312) رياض األفهام 1
 .4119، رقم احلديث 1/123، كتاب املغازي، باب غزوة احلديبية، صحيح البخاري 2
 .241، رقم احلديث 1/11باملد، الوضوء، باب الوضوء كتاب   صحيح البخاري، 3
 (.347-21/341) الموسوعة الفقهية الكويتيةانظر:  4
 (.1/121) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1
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 :فقال مالك .فقال: هذا صاع ورثته عن أيب جدي صاحب رسول اهلل  كل واحد منهم صاع.
  1قوله. فرجع أبو يوسف إىل هذا اخلرب الشائع عندنا أثبت من احلديث.

 
 

 اختياراته في كتاب الصيام المبحث الرابع:
 ال يثبت الصوم إال بشهادة عدلين مرضيين 

قال رمحه اهلل: واختلف يف شهادة العدل الواحد، هل يثبت هبا الصوم، أم ال؟ مذهبنا: ال يثبت إال 
واحد لزمه دون بشهادة عدلني مرضيني إن كان مث معنيون بالشريعة، وإال كفى اخلرب. نعم، لو رآه 

، وكذلك إذا انفرد برؤية هالل شوال أفطر سرا، لكن جيب عليه رفع 2غريه؛ لظاهر هذا احلديث
 3شهادته للحاكم إن كان ممن تقبل شهادته، رجاء أن ينضاف إليه غريه، فيثبت احلكم.

 املناقشة والرتجيح:

ا ذ، وقال هبيهر ز وابن شهاب ال عنه اهلل يرض اخلطاب بن عمر عنُرْؤيَِة َعْدَلنْيِ  باشرتاطنُِقل اْلَقْول 
اِلِكيَّةُ 

َ
 حالة اْلَغْيم والصَّْحِو يف املصر الصغري والكبري فيثبت بُرْؤيَة العدلني الصَّْوُم واْلِفْطُر يف الرَّْأي امل

لبلوغ ورة وما تقتِضيه العدالة من العقل واذكرية والالعدل اإلسالم واحل يف واشرتطوا، ةَشْهُر ِذي احلِْجَّ و 
 .وااللتزام باإلسالم

يف ُرْؤيَِة ِهاَلل َرَمَضاَن َشَهاَدَة اْلَعْدل اْلَواِحِد يف اْلَغْيِم َأِو اْلغَُباِر َواْنِعَداِم َصْحِو وأما احلنفية فقبلوا 
َوقَِبُلوا َشَهاَدَة َمْسُتوِر احْلَال، ومََلْ السََّماِء، َواْكتَ َفْوا يف َوْصِف اْلَعَداَلِة بِتَ ْرِجيِح احلََْسَناِت َعَلى السَّيَِّئاِت، 

 َيْشرَتِطُوا الذُُّكوَرَة َواحْلُرِّيََّة، َواْعَتبَ ُروا اإلْعاَلَم بِالرُّْؤيَِة ِمْن قَِبيل اإلْخَباِر.

                                                           

 (.1/73) المداركترتيب انظر:  1
يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم  قال:  مسعت رسول اهلل  أي حديث عبد اهلل بن عمر  2

. ومسلم، كتاب 1944، رقم احلديث 3/21فاقدروا له". رواه البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ 
 .1414، رقم احلديث 2/719الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل، والفطر لرؤية اهلالل، 

 (.311-3/314) رياض األفهام 3
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نْيَ النَّاِس، َوَمْن رََأى اهلِْاَلل َوتَِتمُّ الشََّهاَدُة ِعْنَدُهْم يف اْلِمْصِر أََماَم اْلَقاِضي، َويف اْلَقْريَِة يف اْلَمْسِجِد ب َ 
 .َوْحَدُه وملَْ يَ ْقَبل اْلَقاِضي َشَهاَدَتُه َصاَم، فَ َلْو أَْفطََر َوَجَب َعَلْيِه اْلَقَضاُء ُدوَن اْلَكفَّاَرةِ 

اُم اجلَِْميِع الصَِّياَم مبُْقَتَضاَها َوالصَِّحيُح ِعْنَد الشَّاِفِعيَِّة قَ ُبول ُرْؤيَِة اْلَعْدل اْلَواِحِد يف ِهاَلل َرَمَضاَن َوإِْلزَ 
 .يل الشََّهاَدةِ اْحِتَياطاا لِْلَفْرِض، ومََلْ يَ ْقبَ ُلوَها ِمَن اْلَعْبِد َواْلَمْرأَِة؛ أِلنَّ اإلْخَباَر بِالرُّْؤيَِة ِعْنَدُهْم ِمْن قَبِ 

اِحِد، ومََلْ َيْشرَتِطُوا الذُُّكوَرَة َواحْلُرِّيََّة َوَرَفُضوا َشَهاَدَة يف ِهاَلل َرَمَضاَن ُرْؤيََة اْلَعْدل اْلوَ فقبلوا احْلََنابَِلُة أما وَ 
 1.َمْسُتوِر احْلَال يف الصَّْحِو َواْلَغْيمِ 

رَبِ يف َذِلَك بَ نْيَ َأْن َيُكوَن قال ابن رشد:  َوَسَبُب اْخِتاَلِفِهُم: اْخِتاَلُف اآْلثَاِر يف َهَذا اْلَباِب، َوتَ َردُُّد اخلَْ
 2ْن بَاِب الشََّهاَدِة َأْو ِمْن بَاِب اْلَعَمِل بِاأْلََحاِديِث الَّيِت اَل ُيْشتَ َرُط ِفيَها اْلَعَدُد.مِ 

 عدم كراهة صيام الدهر 
: الظاهر أنه عليه الصالة والسالم علم 3يف الصوم قال رمحه اهلل عند حديث عبد اهلل بن عمرو 

من ذلك عدم كراهة صيام الدهر؛ إذ كان عليه  من حال أحدمها ما علم من حال اآلخر، وينشأ
الصالة والسالم ال يقر على مكروه، وقد اختلف العلماء يف ذلك، فذهب مجاعة إىل جوازه، منهم: 

: "ال صام من صام مالك والشافعي رمحهما اهلل، ومنعه أهل الظاهر؛ ألحاديث وردت فيه؛ كقوله 
 1أن هذا حممول على إدخال صيام األعياد والتشريق.، وغري ذلك، وتأول ذلك خمالفوهم: ب4األبد"

 املناقشة والرتجيح:
 اختلف أهل العلم يف حكم صيام الدهر على ثالثة مذاهب:

                                                           

 ( بتصرف.27-22/21) الموسوعة الفقهية الكويتيةانظر:  1
 (.2/41) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2
كتاب الصوم، باب النهي   ،وصحيح مسلم. 1971، رقم احلديث 3/44، كتاب الصوم، باب صوم الدهر، صحيح البخاري 3

 .1119، رقم احلديث 2/112عن صوم الدهر ملن تضرر به، أو فوت به حقا، 
، كتاب الصوم، وصحيح مسلم. 1977، رقم احلديث 3/44، كتاب الصوم، باب حق األهل يف الصوم، صحيح البخاري 4

 (.1119، رقم احلديث )2/114باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به، 
 (.3/413) ألفهامرياض ا 1
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، ودليلهم حديث "ال املذهب األول: حترمي صيام الدهر وهو مشهور مذهب أمحد وقال به ابن حزم
 صام من صام األبد".

إال أن يؤدي صيام الدهر إىل تفويت املصاحل ، بالكراهة، وهو القول املذهب الثاين: مذهب اجلمهور
  .الشرعية فيحرم

َعْن َعاِئَشَة َأنَّ مَحَْزَة لك ملا ورد ذ، و وقال به بعض أهل العلم ،املذهب الثالث: أنه جيوز صيام الدهر
: َفِر وََكاَن َيْسُرُد الصَّْوَم فَ َقال َرُسوُل اللَِّه َعن الصَّْوِم يف السَّ  ْبَن َعْمرٍو اأْلَْسَلِميِّ َسَأَل َرُسوَل اللَِّه 

 ".ِإْن ِشْئَت َفُصْم َوِإْن ِشْئَت َفأَْفِطرْ "
  .فقالوا: سرد الصيام يعىن الصيام أبداا مبا يدل على مشروعية صيام الدهر

احلاظر مقدم منع صيام الدهر، وذلك أن أدلة املنع أقوى وأصرح، وأن  -واهلل أعلم  -والذي يرتجح 
 على املبيح.

 من شرط االعتكاف أن يكون عن صوم 
قال رمحه اهلل: االعتكاف الشرعي لزوم املسلم املميز املسجد للعبادة، صائما، كافا عن اجلماع 

 ومقدماته، يوما فما فوقه، فيصح من الصيب، واملرأة والرقيق.
 وخالف الشافعي وأصحابه يف اشرتاط الصيام فيه، واحتج بوجهني: 

أحدمها: إيقاعه يف رمضان. الثاين: بقول عمر: يا رسول اهلل، إين نذرت اعتكاف ليلة يف اجلاهلية، 
 : "أوف بنذرك".فقال النيب 

اف أال واجلواب عن األول: أنا مل نشرتط أن يكون الصوم لالعتكاف، ولكن نقول: من شرط االعتك
 يصح إال مع وجود الصوم، كان رمضان أو غريه من الصيام.

 وعن الثاين: أنه قد جاء يف الرواية األخرى: "إين نذرت يوما وليلة".
 وجواب آخر: وهو أن العرب تعرب بالليلة عن اليوم والليلة، ولذلك قالوا: صمنا مع رسول اهلل 

: "من صام رمضان بالليايل عن األيام، وقال  تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثالثني، فعربوا
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وأتبعه ستا من شوال"، وهو كثري، بل باب التاريخ كله كذلك، أعين االستغناء بالليايل عن األيام، 
 2، قال مالك: فخاطب به الصائمني.1وقال تعاىل: )وأنتم عاكفون يف املساجد(

 
 املناقشة والرتجيح:

احلنفية أما ، و للمعتكف يشرتطون الصومفاملالكية أما سن الصيام للمعتكف عند اجلمهور، يُ 
 يشرتطونه يف االعتكاف املنذور.ف

املشهور عند احلنابلة، وقول ، ولكنه مستحب، وهو يف االعتكاف االصيام ليس شرط والصحيح أن
 3ر رمحهم اهلل.العيد، وابن حج طائفٍة من السلف، وهو ما ذهب إليه ابن حزم، والنووي، وابن دقيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

                                                           

 .117سورة البقرة، اآلية:  1
 (.111-3/114) رياض األفهام 2
 (.424-3/419) المحلىانظر:  3
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 اختياراته في كتاب الحج المبحث الخامس: 
 

 يجوز مع الضرورة للمريض من أهل المدينة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة 
قال رمحه اهلل: اختلف املذهب يف املريض يكون من أهل املدينة، هل له أن يؤخر إحرامه إىل 

 2مكة، أم ليس له ذلك؟ والصحيح اجلواز مع الضرورة. ؛ ألهنا أقرب إىل1اجلحفة
 املناقشة والرتجيح:
ومها  ،يف املدين املريض هل يرخص له يف تأخري اإلحرام إىل اجلحفة أم ال على قولنياختلف املالكية 
إىل فإن احتاج ، وليحرم ،فقال مرة: ال ينبغي له أن جياوز امليقات ملا يرجوه من قوة ،ملالك يف املوازية

نقل القولني صاحب النوادر واللخمي  .وقال مرة: ال بأس أن يؤخر إىل اجلحفة، شيء افتدى
فإن احتاج  ،وهو خماطب باإلحرام من ميقاته ،واألول أقيس :قال اللخمي .وصاحب الطراز وغريهم

َعْبِد  َصاِحُب الطِّرَاِز واْبنُ أيضا  . ورجح هذا القولإىل شيء خميط أو تغطية الرأس فعل وافتدى
 3. والثاين شهرّه ابن بزيزة، وصححه الفاكهاين كما مر معنا.السَّاَلم
 َصْيُد الصيِد في الحل ثم َذْبحه في الحرم 

                                                           

 (.9/21) لسان العرب. انظر: ميقات أهل الشام وهي، واملدينة مكة بني حلجازاب موضعهي  1

 (.3/147) رياض األفهام 2
 (.3/39) للحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليلانظر:  3
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قال رمحه اهلل: واختلف أيضا يف احلالل إذا صاد صيدا يف احلل، مث أتى به احلرم، فأراد ذحبه به، 
مالك أظهر؛ ألن ما كان يف اليد وحتت فأجاز ذلك مالك ومنعه أبو حنيفة، وقال: يرسله. وقول 

 .1القهر ال يسمى صيدا، فلم يكن داخال يف قوله: "ال ينفر صيده"
 
 

 املناقشة والرتجيح:
صار حكمه بدخول احلرم حكم الصيد احلرم، فال جيوز إمساكه وجُه أيب حنيفة يف املسألة أن الصيد 

، فجعل اهلل تعاىل 2((ومن دخله كان آمنا))وال ذحبه، واجلزاء واجب على قاتله تعلقا بقوله تعاىل: 
وال ينفر " :، وبعموم قوله ، فوجب أن يستوي حكمهماالداخل إليه كأمان القاطن فيهأمان 

 .وألن كل ما كان مانعا من االصطياد كان مانعا من قتل الصيد كاإلحرام "،صيدها
صيد احلل إذا أدخل احلرم بعد صيده فحكمه حكم صيد قول مالك أن  -واهلل تعاىل أعلم -والراجح

 .احلل دون احلرم، فيجوز إمساكه وذحبه، وال جزاء يف قتله
 ال يطلق اسم الكلب إال على اإلنسي المتخذ 

قال: "مخس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن يف احلرم:  رضي اهلل عنها أن رسول اهلل عن عائشة 
 3.الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"

هو اإلنسي املتخذ، وقيل: كل ما يعدو؛   قال رمحه اهلل: وأما الكلب العقور فاختلف فيه، فقيل:
ا دعا على عتبة بن أيب هلب بأن يسلط عليه كلبا مل كاألسد والنمر، واستدل هلذا بأن رسول اهلل 

                                                           

. 1133، رقم احلديث 3/14، كتاب اإلحصار وجزاء الصيد، باب ال ينفر صيد احلرم  ،طرف من حديث رواه البخاري 1
من . (1313)رقم احلديث  ،كتاب احلج، باب حترمي مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها إال ملنشد على الدوام  ،ومسلم

 حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما.
 .97عمران، اآلية سورة آل  2
( كتاب احلج، باب ما 1191( كتاب اإلحصار وجزاء الصيد، باب ما يقتل احملرم من الدواب. ومسلم )1732رواه البخاري ) 3

 يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلل واحلرم.
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، فدل على تسميته بالكلب، وهذا هو املشهور من مذهبنا، فيدخل فيه 1من كالبه، افرتسه األسد
 السبع والكلب والفهد والنمر، وأشباهها مما يعدو.

 وترجح القول األول، أو رجح بأن إطالق اسم الكلب على غري اإلنسي املتخذ خالف العرف،
 2واللفظة إذا نقلها أهل العرف إىل معىن، كان محلها عليه أوىل من محلها على املعىن اللغوي.

 املناقشة والرتجيح:
حكاه القاضي عن  ،اصَّةا هذا الكلب املعروف خ :فقيلاختلف العلماء يف املراد بالكلب العقور، 

 .زُفَ ُر َمْعىَن اْلَكْلب على الذِّْئب وحده لالذِّْئب ومحَ  بهُقوا حلْ أ حنيفة واحلسن بن صاحل و يباألوزاعي وأ
اْلَعُقوِر خَتِْصيص هذا الكلب  بالكلب املراد ليس :-وهو الراجح واهلل أعلم  -العلماء مجهور قالو 

 وهذا قول زيد بن ،اْفرَتٍِس غالباا كالسَُّبِع والنَِّمِر والذِّْئب واْلَفْهد َوحَنْوِهمُ  بل املراد هو كل عاد ،املعروف
، وهو عنهم عياض القاضي وحكاه وغريهم، وأمحد والشافعي عيينةبن الم وسفيان الثورى و أس

 3املشهور عند املالكية.
 مطلقا في طواف القدوم 3استحباب الرمل 

وأصحابه مكة، فقال  قال رمحه اهلل عند حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: "قدم رسول اهلل 
أن يرملوا األشواط الثالثة، وأن  املشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم محى يثرب، فأمرهم النيب 

: وفيه دليل على 1ميشوا ما بني الركنني، ومل مينعهم أن يرملوا األشواط كلها إال اإلبقاء عليهم"
                                                           

اَن هَلَُب ْبُن َأيب هَلٍَب َيُسبُّ النَّيِبَّ كَ   "قَاَل: ( عن أيب نوفل بن أيب عقرب عن أبيه2/111/3914) المستدركرواه احلاكم يف  1
، فَ َقاَل: « اللَُّهمَّ َسلِّْط َعَلْيِه َكْلَبكَ »َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل النَّيِبُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َفَخرََج يِف قَاِفَلٍة يُرِيُد الشَّاَم فَ نَ َزَل َمْنزالا

، َفَحطُّوا َمَتاَعُهْم َحْوَلُه َوقَ َعُدوا حَيُْرُسونَ ِإينِّ َأَخاُف  ". ُه َفَجاَء اأْلََسُد فَانْ تَ َزَعُه َفَذَهَب بِهِ َدْعَوَة حُمَمٍَّد َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاُلوا َلُه: َكالَّ
 (.4/39وحسنه احلافظ يف الفتح ) ووافقه الذهيب،

 (.2/17( البن دقيق العيد إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ، وانظر:(122-3/121) رياض األفهام 2
 (.3/213) اإلشراف على مذاهب العلماءينظر:  3
ْشِي، مَع َهزِّ الَكِتَفنْيِ، وتَ َقاُرِب اخلَُطى 4

َ
 العربلسان . انظر: َوفَ ْوَق الَعْدو َوُهَو ُدوَن اْلَمْشيِ ، الرََّمُل هو اهلَْرَوَلُة، وهو اإِلْسرَاُع يف امل

(11/291.) 
. ومسلم، كتاب احلج، باب استحباب 1142، رقم احلديث 2/114رواه البخاري، كتاب احلج، باب كيف كان بدء الرمل،  1

 (.1211الرمل يف الطواف والعمرة رقم احلديث )
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وبعده، وإن   قدوم يف زمن النيب استحباب الرمل، واألكثرون على استحبابه مطلقا يف طواف ال
كانت العلة اليت ذكرها ابن عباس قد زالت، فيكون استحبابه يف ذلك الوقت لتلك العلة، وفيما بعد 

 .1ذلك تأسيا واقتداء مبا فعل يف زمن الرسول 
 املناقشة والرتجيح:
، كما اتفقوا ال استحباب الرمل يف كل طواف وقع بعد قدوم، سواء كان لنسك أواتفق الفقهاء على 

َلْو تَ َرَك الرَُّجُل الرََّمَل على أن الرمل ال يشرع للنساء وكذا شدة السعي بني الصفا واملروة، واختلفوا 
وحكاه ابن املنذر عن ابن ، ، وهو مذهب الشافعيةِ تَارِك  ُسنَّةا َواَل َشْيَء َعَلْيه قالوا: إنهَحْيُث ُشرَِع لَُه فَ 

وأمحد وإسحاق وأيب ثور وأيب حنيفة  2اين وابن جريج واألوزاعيعباس وعطاء وأيوب السختي
وقال احلسن البصري والثوري وعبد امللك املاجشون ، وهو الراجح، واهلل تعاىل أعلم. وأصحابه

 َأْصَحاُب َماِلٍك فقال واختلف .مث رجع عنه " وكان مالك يقول " عليه دم " املالكي: عليه دم
 عليه. دم ال :بَ ْعُضُهمْ  وقال ،َعَلْيِه َدم   :بَ ْعُضُهمْ 
 جواز الطواف راكبا 

يف حجة الوداع على بعري  قال رمحه اهلل عند حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: "طاف النيب 
 راكبا وإن كان : فيه جواز الطواف راكبا، وإَّنا طاف 3يستلم الركن مبحجن"

وليسألوه، ولبيان اجلواز أيضا، فكان ذلك يف حقه املشي يف حق غريه أفضل لرياه الناس، وليشرف 
 4األفضل، أو األوجب.

 املناقشة والرتجيح:
                                                           

 (.3/19) رياض األفهام 1

كان   .شيخ اإلسالم وإمام أهل الشام يف زمانه يف احلديث والفقه ،بن أيب عمرو األوزاعي أبو عمروعبد الرمحن بن عمرو هو  2
والبداية  ،(134 - 147/ 7) السيرانظر:  .مات سنة سبع ومخسني. ثقة مأمونا فاضال خريا كثري العلم واحلديث والفقه، حجة

 .(123 - 111/ 14)والنهاية 

. ومسلم، كتاب احلج، باب جواز 1147رقم احلديث  ،2/111رواه البخاري، كتاب احلج، باب استالم الركن باحملجن،  3
 (.1272الطواف على بعري وغريه واستالم احلجر مبحجن وحنوه للراكب، رقم احلديث )

 (.3/27) رياض األفهام 4
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السنة أن يطوف املسلم بالبيت ماشياا، وجيوز الطواف بالبيت راكباا ولو مع القدرة على املشي، إذا 
على عربة دعت احلاجة إليه كزحام وحنوه، وجيوز للمريض والكبري والعاجز وحنوهم الطواف راكباا 

 ،فيمن طاف حمموال، وهذا ال خالف فيه بني الفقهاء، ولكن اخلالف وحنوها
وال أحب ملن طاف ماشيا أن  ،قال الشافعي: من طاف راكبا من غري علة فال إعادة عليه وال فديةف

 . يركب ، فإن طاف راكبا أو حامال من عذر أو غريه فال دم عليه
 1.عليه اإلعادة ما مل يرجع إىل بَلِده، فإن رجع إىل بلده َلزِمه دمأن وذهب احلنفية واملالكية إىل 

أمر بالطواف مطلقا ومل يقيده عزوجل أن اهلل ذهب اإلمام الشافعي، وذلك م -واهلل أعلم   -والراجح
 ، وال دليل على ذلك.باملشي، فكيفما أتى به أجزأه، وال جيوز التقييد إال بدليل

 الدعاء عند الحجر األسود 
إذ هو من مواطن اإلجابة، وليس الدعاء  -أي احلجر األسود -ال رمحه اهلل: ُيسّن الدعاء عنده ق

عنده مبحدود. وقال ابن حبيب: يقول: باسم اهلل، واهلل أكرب، اللهم إميانا بك، وتصديقا بكتابك، 
2ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك حممد 

.3 
  َحجَّ النبي مفرًدا، وهو أفضل الحج 

                                                           

 (.124-23/123) الموسوعة الفقهية الكويتيةو (، 3/214) اإلشراف على مذاهب العلماءينظر:  1
يف ابِْتَداِء الطََّواِف ِبْسِم اللَِّه َواَللَُّه َأْكبَ ُر اللَُّهمَّ إميَاناا ِبك  َعْبِد اللَِّه ْبِن السَّاِئِب أَنَُّه َكاَن يَ ُقولُ  َحِديثُ قال احلافظ ابن حجر:  2

ِحُب اْلُمَهذَِّب ِمْن َحِديِث َجابٍِر َوَقْد بَ يََّض َلُه َوَتْصِديقاا ِبِكَتاِبك َوَوفَاءا ِبَعْهِدك َوات َِّباعاا ِلُسنَِّة نَِبيِّك مَلْ َأِجْدُه َهَكَذا َوَقْد ذََكَرُه َصا
اْبِن َأيب جنَِيٍح قَاَل أُْخربُْت أَنَّ بَ ْعَض اْلُمْنِذرِيُّ والنووي وخرجه اْبُن َعَساِكَر ِمْن َطرِيِق اْبِن نَاِجَيٍة ِبَسَنٍد َلُه َضِعيف  َوَرَواُه الشَّاِفِعيُّ َعْن 

يقاا للَُّه َأْكبَ ُر" إميَاناا بِاَللَِّه َوَتْصدِ لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َكْيَف نَ ُقوُل إَذا اْستَ َلْمَنا قَاَل ُقوُلوا "ِبْسِم اللَِّه َواَ َأْصَحاِب النَّيبِّ صَ 
َهِقيُّ َوالطَّبَ رَاينُّ يف اأْلَْوَسِط َوالدَُّعاِء ِمْن َحِديِث َوُهَو يف اأْلُمِّ َعْن َسِعيِد ْبِن َساملٍِ  :قُ ْلت .مبَا َجاَء بِِه حُمَمَّد َعْن اْبِن ُجرَْيٍج َوَرَوى اْلبَ ي ْ

ضاا أَنَُّه َكاَن إَذا أَرَاَد أَْن َوَسَنُدُه َصِحيح  َوَرَوى اْلُعَقْيِليُّ ِمْن َحِديِثِه أَيْ  اْبِن ُعَمَر أَنَُّه َكاَن إَذا اْستَ َلَم احلََْجَر قَاَل ِبْسِم اللَِّه َواَللَُّه َأْكبَ رُ 
َوَرَواُه  .يِبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم مُثَّ َيْسَتِلُمهُ َيْسَتِلَم يَ ُقوُل اللَُّهمَّ إميَاناا ِبك َوَتْصِديقاا ِبِكَتاِبك َوات َِّباعاا ِلُسنَِّة نَِبيِّك مُثَّ ُيَصلِّي َعَلى النَّ 

َهِقيُّ َوالطَّبَ رَاينُّ يِف اأْلَْوَسِط َوالدَُّعاِء َعْن احْلَاِرِث اأْلَْعَوِر َعْن َعلِ اْلَواِقِديُّ يف اْلَمغَ  ي  أَنَُّه َكاَن إَذا َمرَّ بِاحلََْجِر ازِي َمْرُفوعاا َوَرَواُه اْلبَ ي ْ
التلخيص الحبير في . اناا ِبك َوَتْصِديقاا ِبِكَتاِبك َوات َِّباعاا ِلُسنَِّة نَِبيِّكاأْلَْسَوِد فَ رََأى َعَلْيِه زَِحاماا اْستَ ْقبَ َلُه وََكب ََّر مُثَّ قَاَل "اللَُّهمَّ إميَ 

 .137 /2، م1919ه . 1419الطبعة: الطبعة األوىل ، الناشر: دار الكتب العلمية، تخريج أحاديث الرافعي الكبير
 (: موقوف ضعيف. 112/1449/ 3)  الضعيفةوقال الشيخ األلباين يف 

 (.3/29) األفهامرياض  3
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، هل كان مفردا أو ذكر رمحه اهلل أقوال الفقهاء يف أفضليته، مث قال: وقد اختلف يف حجة النيب 
متمتعا، أو قارنا؟ وهي ثالثة أقوال للعلماء حبسب مذاهبهم السابقة، فكل طائفة رجحت نوعا، 

 كانت كذلك.  وادعت أن حجة النيب 
ذلك، وأدخلها على احلج، فصار قارنا. وقد  كان أوال مفردا، مث أحرم بالعمرة بعد  والصحيح أنه 

يف حجة الوداع، هل كان قارنا، أو  اختلفت روايات الصحابة رضي اهلل عنهم يف صفة حجته 
 مفردا، أو متمتعا؟

كان أوال مفردا، مث صار قارنا،    وقد ذكر البخاري ومسلم رواياهتم كذلك. وطريق اجلمع بينها: أنه 
د فهو األصل، ومن روى القران اعتمد آخر األمر، ومن روى التمتع أراد كما تقدم، فمن روى اإلفرا

التمتع اللغوي، وهو االنتفاع واالرتفاق، وقد ارتفق بالقران كارتفاق املتمتع وزيادة، وهي االقتصار 
 1على فعل واحد، وهبذا اجلمع تنتظم األحاديث، واهلل أعلم.

 املناقشة والرتجيح:
القران )وهو اجلمع بني إحرام العمرة واحلج يف سفر واحد(؛ ألن فيه  إىل أفضل احلج احلنفيةذهب 

 .استدامة اإلحرام هبما من امليقات إىل أن يفرغ منهما، وال كذلك التمتع، فكان القران أوىل منه
ب معه وقال املالكية والشافعية: اإلفراد باحلج أفضل من القران والتمتع، إن اعتمر عامه؛ ألنه ال جي

 .حج مفرداا على األصح هدي، وألن النيب 
وقال احلنابلة: التمتع أفضل، فاإلفراد، فالقران، أي عكس الرتتيب عند الشافعية بني األول والثاين. 

 والتمتع: أن حيرم بعمرة يف أشهر احلج، مث حيرم باحلج يف عامه من أين شاء بعد فراغه منها.
، وقد آخر األمرين من رسول اهلل ، وذلك أنه -هلل تعاىل أعلموا-الراجح  ومذهب اإلمام أمحد هو

وابن القيم تبعا  إذا مل يسق معه اهلدي منهم ابن حزم التمتع ذهب بعض العلماء احملققني إىل وجوب
 2.البن عباس وغريه من السلف

                                                           

 (.39-3/37) رياض األفهام 1
 –الطبعة: اخلامسة ، بريوت –الناشر: املكتب اإلسالمي ، للشيخ األلباين "حجة النبي صلى اهلل عليه وسلم"انظر:  2

 .14-1/9 ه،1399
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 الحلُق ُنُسٌك من مناسك الحج والعمرة 
 على أن احلالق نسك، وهو مذهبنا ومذهب 1"قال رمحه اهلل: استدل باألمر من قوله: "فليحلق

 2اجلمهور، خالفا ملن قال: إنه استباحة حمظور، وليس بنسك، وأظنه قوالا عندنا، واهلل أعلم. 
 املناقشة والرتجيح:

قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل: " والقول بأن احللق نسك هو قول اجلمهور، إال رواية مضعفة عن 
استباحة حمظور، وقد أوهم كالم ابن املنذر أن الشافعي تفرد هبا، لكن حكيت الشافعي، أنه قال: 

وهذه الرواية ضعفها اإلمام  .أيضا عن عطاء وعن أيب يوسف وهي رواية عن أمحد وعن بعض املالكية
 3".النووي وغريه

ريِِه َواِجب  ِمْن َواِجَباِت احلَْجِّ، َوُهَو َمْذَهُب ات ََّفَق مُجُْهوُر اْلُعَلَماِء َعَلى َأنَّ َحْلَق َشْعِر الرَّْأِس َأْو تَ ْقصِ وقد 
َذَهَب الشَّاِفِعيُّ يف اْلَمْشُهوِر َعْنُه َوُهَو الرَّاِجُح يف اْلَمْذَهِب ِإىَل أَنَُّه رُْكن  . وقد احْلََنِفيَِّة َواْلَماِلِكيَِّة َواحْلََنابَِلةِ 

 يف احلَْجِّ. 
يِع الرَّْأِس أَْو ، ْلَواِجِب َحْلُقُه َأْو تَ ْقِصريُهُ َواْختَ َلُفوا يف اْلَقْدِر ا َفِعْنَد اْلَماِلِكيَِّة َواحْلََنابَِلِة اْلَواِجُب َحْلُق مجَِ

ْو َعرَاٍت أَ تَ ْقِصريُُه، َوقَال احْلََنِفيَُّة: َيْكِفي ِمْقَداُر رُبُِع الرَّْأِس، َوِعْنَد الشَّاِفِعيَِّة: َيْكِفي ِإزَاَلُة َثاَلِث شَ 
 تَ ْقِصريَُها.

أنه يلزم حلق مجيع الرأس أو تقصري مجيعه، وأنه ال يكفي الربع وال ثالث  -واهلل أعلم -والراجح
ومل يقل: بعض رؤوسكم }ومقصرين{ وظاهره  4ألن اهلل تعاىل يقول: }حملقني رؤوسكم{، شعرات

                                                           

(: قال الشيخ تقي الدين: استدل باألمر يف قوله: "فليحلق" على أن احلالق نسك، وتبعه 1/244) اإلعالمقال ابن امللقن يف  1
إنه استباحة حمظور. قال ابن امللقن: وهذه اللفظة ليست يف احلديث،  نا ومذهب اجلمهور خالفا ملن قال:الفاكهي وزاد: أنه مذهب

فاعلم ذلك، وإَّنا فيه بدهلا "فليحلل" بالالم، وهذه الداللة تؤخذ من قوله "فليقصر" فلعل القلم سبق منه إىل احللق. )أفاده حمقق 
 . (3/14نور الدين طالب الشيخ  رياض األفهام:

 ( من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما.1/174يهقي )قلت: لفظة "فليحلق" رواها الب
 (.4/14) رياض األفهام 2
 (3/111) فتح الباري 3
 .27سورة الفتح، اآلية:  4
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 جوع إليه، وألن النيب حلق اجلميع أو تقصريه، وال جيوز العدول عن ظاهر النص إال لدليل جيب الر 
ملا حلق يف حجة الوداع حلق مجيع رأسه وأعطى شعر رأسه أليب طلحة ليفرقه على الناس، وفعله يف 

 1.احللق بيان للنصوص الدالة على احللق
 

 يفتدي المحرم إذا دخل الحمام وتدلك 
فعل فليفتد إذا أنقى : وال يدخل احملرم احلمام، فإن 2قال رمحه اهلل: قال مالك يف كتاب ابن املواز

وسخه وتدلك، فإن مل يبالغ يف ذلك فال شيء عليه. قال اللخمي: وأرى أن يفتدي وإن مل يتدلك؛ 
 ألن الشأن فيمن دخل احلمام، مث اغتسل أن الشعث يزول عنه، وإن مل يتدلك.

 3.4قلت: ويقوي قول اللخمي قوله عليه الصالة والسالم: "احملرم أشعث أغرب"
 لرتجيح:املناقشة وا

وََكاَن َماِلك  َيْكَرُه لِْلُمْحرِِم ُدُخوَل ، فقد جاء يف املدونة: ف مذهب اْلُمَدوَّنَةخال اللَّْخِميُّ  ذكره ما
: َوَمْن فَ َعَلُه فَ َعَلْيِه اْلِفْديَُة إَذا َتَدلََّك  احلَْمَّاِم؟ َوأَنْ َقى قَاَل: نَ َعْم أِلَنَّ احلَْمَّاَم يُ نَ قَّى َوَسُخُه، قَاَل َماِلك 
  اْلَوَسَخ.

أَْو يُزِيُل أَذاى: َكَقصِّ  واْلِفْديَة فيما يُ تَ َرفَُّه بهاللخمي، فقال:  اختار الشيخ خليل يف خمتصره مذهبو 
. ْلُمْخَتارِ مَحَّاٍم َعَلى ا َوجُمَرَّدُ الشَّاِرِب َأْو ظُْفٍر َوقَ ْتِل َقْمٍل َكثُ َر، َوَخْضٍب ِبَكِحنَّاٍء، َوِإْن رُق َْعةا إْن َكبُ َرْت 

                                                           

اجلامعة السلفية  -الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء  ،مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحاملباركفوري، انظر:  1
 .211-9/217 ،م1914ه ،  1444 -الثالثة  الطبعة:، بنارس اهلند -
من أهل اإلسكندرية. انتهت إليه رياسة املذهب  ،الكياملفقيه الاملواز، أبو عبد اهلل املعروف بابن  ،حممد بن إبراهيم بن زيادهو  2

على  القابسيمن أجل كتب املالكية، رجحه " املّوازية" من التصانيف لهيف عصره. كان راسخا يف الفقه والفتيا، علما يف ذلك. 
 (.2/111)الديباج المذهب انظر:  وقيل: إحدى ومثانني ومئتني. ،سنة تسع وستني ومئتنيتويف . سائر األمهات

ِإنَّ اهلَل َعزَّ "مرفوعا:  ( من حديث أيب هريرة 1/131/1741( وصححه احلاكم )11/114/7419رواه أمحد يف مسنده ) 3
 .ب ْراا "َوَجلَّ يُ َباِهي َماَلِئَكَتُه َعِشيََّة َعرَفََة بَِأْهِل َعرََفَة، فَ يَ ُقوُل: اْنظُُروا ِإىَل ِعَباِدي أَتَ ْوين ُشْعثاا غُ 

 (.4/11) رياض األفهام 4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D9%8A
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ٍة ِمنَ  ؛ اِلْخِتَياِر ِعدَّ َا ذََكَر َما اْخَتاَرُه اللَّْخِميُّ اأْلَْشَياِخ ِلَما اْخَتاَرُه اَل ِلَما  َواْعَتَذَر الشَّارُِح َعْنُه بِأَنَُّه إَّنَّ
 1ِفيَها.

ابن عمر وعائشة  : يدخل احملرم احلمام، ومل ير-ا رضي اهلل عنهم -قال البخاري: "وقال ابن عباس 
 وصاحباه ال يرون به بأساا. أبو حنيفةوكان الثوري والشافعي وأمحد وإسحاق و  .2باحلكِّ بأساا"

َأْحَسُبُه قَاَل َعاِصُم ْبُن  -بَ ْعَض بَِنيِه  اخلطاب بن عمر: رََأى قال عمر سامل بن عبد اهلل بن عنو 
َوُهْم  ْلَبْحِر، َومُهَا يَ َتَماَقاَلن، َوُهَو َجاِلس  َعَلى ِضفَِّة ا4طَّابِ َوَعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َزْيِد ْبِن اخلَْ  - 3ُعَمرَ 

 حُمْرُِموَن: يُ َغيُِّب َهَذا رَْأَس َهَذا َويُ َغيُِّب َهَذا رَْأَس َهَذا: فَ َلْم يَِعْب َعَلْيِهَما.
 طَّاِب الن ََّفَس َوحَنُْن حُمْرَِماِن يف احْلَِياِض.َوَعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ُكْنت أُطَاِوُل ُعَمَر ْبَن اخلَْ 

 1: قول ابن عباس وسائر أهل العلم أوىل، وال حجة ملن منع منه.ابن املنذر قال أبو بكر
، وااِلْكِتَحاُل، اخلِْ ائز  للمحرم دخول احلمَّاِم، والتََّدلُُّك، وَغْسُل رَْأِسه بالطِّني، و قال ابن حزم: وجو  ْطِميِّ

ْبطه، والت َّنَ وُّر، نَ ْتُف إوالتَّْسوِيك، والنَّظُر يف اْلِمْرآة، وَشمُّ الرَّحْيَان، وَغْسُل ثيابه، وَقصُّ أْظَفاره وشاربه، و 
 رنا قُ ْرآن ، والك منعه من كلِّ ما ذ يفيأت  ء عليه فيه؛ ألنه مل شْيٍء من ذلك، وال شييف رجوال ح

  1.ُسنَّة  
  أعلم.وهذا هو الراجح، واهلل تعاىل

 يفتدي من قدم الحلق على الرمي 
قال رمحه اهلل: الذي يفعل يوم النحر أربعة أشياء: رمي مجرة العقبة، مث الذبح، مث احللق، مث طواف 

 اإلفاضة.

                                                           

 . 2/311  (،اعة)بريوت، دار الفكر للطب، شرح مختصر خليل للخرشي ،حممد بن عبد اهلليُنظر: اخلرشي،  1
 وصله(: 4/11، معلقا. قال احلافظ يف الفتح )3/11، كتاب جزاء الصيد، باب االغتسال للمحرم، صحيح البخاري 2

 .عنه عكرمة عن أيوب طريق من والبيهقي الدارقطين
تقريب . انظر: مات سنة سبعني وقيل بعدها .ولد يف حياة النيب َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،بن اخلطاب بن عمرعاصم هو  3

)1/211(التهذيب 
ة اليمامة وويل هو إمرة مكولد يف حياة النيب َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم واستشهد أبوه ب ،بن اخلطاب العدويالرمحن بن زيد عبد هو  4

.)1/344( تقريب التهذيب. انظر: وقيل كان امسه حممدا فغريه عمر رضي اهلل عنه ،بضع وستني ومات سنة .بن معاويةليزيد 
 (. 211/ 3)  اإلشراف على مذاهب العلماء 1
 (.1/271)المحلى  1
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فالثالثة األول حملها مىن، فإن قدم من ذلك شيئا على صاحبه فال فدية عليه، إال يف تقدمي احلالق 
على الرمي، فإن عليه الفدية عندنا، حللقه قبل حصول أحد املتحللني، فأشبه من حلق عقب 

عض طرق اإلحرام، وبه قال أبو حنيفة وهو قول الشافعي، وعند املخالف: ال فدية عليه، ملا وقع يف ب
أعين  -هذا احلديث، أعين: تقدمي احلالق على الرمي... إىل أن قال رمحه اهلل: ومنشأ هذا اخلالف

ينبين على اخلالف يف مسألة، وهي أن  -وجوب الفدية يف تقدمي احللق على الرمي، وعدم وجوهبا
من أسباب احللق نسك أو استباحة حمظور؟ فإن قلنا: إنه نسك، جاز تقدميه على الرمي؛ لكونه 

 1التحلل، وإال مل جيز ملا تقدم من وقوع اخلالف قبل أحد التحللني.
 املناقشة والرتجيح:

وقال . الرتتيب أفعال يوم النحر علىبأن يأيت )املالكية واحلنفية والشافعية( املستحب عند الثالثة 
  .أمحد: الرتتيب واجب

ن كان قارناا أو متمتعاا، وال شيء على املفرد. إذا َقدم احللق على الذبح لزمه دم، إ :قال أبو حنيفةو 
إْن َقّدمه  :وقال مالك: إذا قدمه على الذبح فال دم عليه وإْن َقّدمه على الرمي لزمه الدم. وقال أمحد

 .فال دم، وإْن تعمد ففي وجوب الدم روايتان عنه على الذبح والرمي جاهالا أو ناسياا 
وذلك ملا ، عليهعلى بعض فال حرج أعمال يوم النحر  بعضقدم أن من  -واهلل أعلم  -والراجح 

ُسِئَل يَ ْوَم النَّْحِر َعْن َرُجٍل َحَلَق قَ ْبَل َأْن يَ ْرِمَي، َأْو حَنََر، أَْو َذَبَح،  اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل اهلِل  عنروي 
 2.: " اَل َحرََج، اَل َحرََج " َوَأْشَباِه َهَذا يف الت َّْقِدمِي َوالتَّْأِخرِي، فَ َقاَل َرُسوُل اهللِ 

 سنية رمي جمرة العقبة 
قال رمحه اهلل: قال القاضي عياض: وأمجع العلماء أن سنة احلاج أن يرمي مجرة العقبة يوم النحر، مث 

 حيلق مبىن، مث يطوف طواف اإلفاضة. 

                                                           

 (.111-4/114) رياض األفهام 1
كتاب احلج، باب   وصحيح مسلم،. 1721، رقم احلديث 2/173، باب الذبح قبل احللق،  احلج ، كتابصحيح البخاري 2

 .1341، رقم احلديث 2/941، َمْن َحَلَق قَ ْبَل النَّْحِر، أَْو حَنََر قَ ْبَل الرَّْميِ 
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جبة، وهو قول عبد امللك قلت: واختلفوا يف وجوهبا وسنيتها، فمشهور مذهبنا أهنا سنة، والشاذُّ أهنا وا
 1بن املاجشون من أصحابنا.

 املناقشة والرتجيح:
َعْبد اْلَمِلِك ، وعند املالكية سنة مؤكدة، إال َرْمي مَجَْرِة اْلَعَقَبِة يَ ْوَم النَّْحرِ مذهب مجهور الفقهاء وجوب 

َوَحِقيَقُة َمْذَهِبِه َأنَّ َرْمَي مَجَْرِة اْلَعَقَبِة يف ، أَرَْكاِن احلَْجِّ َأنَّ َرْمَي مَجَْرِة اْلَعَقَبِة رُْكن  ِمْن فريى اْبن اْلَماِجُشوِن 
َماَر ثَاينَ يَ ْوٍم حَتَلََّل أَيَّاِم ِمىنا رُْكن ، فَِإْن َرَماَها يَ ْوَم النَّْحِر حَتَلََّل، َوِإْن ملَْ يَ ْرِمَها ملَْ يَ َتَحلَّْل، فَِإْن َرَمى اجلِْ 

َلْيِه ، َواَل ُيْشتَ َرُط ِفيَها تَ ْعِينُي نِيٍَّة، فَِإْن ملَْ َيْذُكْرَها َحىتَّ زَاَلْت أَيَّاَم ِمىنا َبَطَل َحجُُّه َوَوَجَب عَ ِبَرْمِي اْلَعَقَبةِ 
احلَْجِّ قَ ْبَل بَاِب  اْلَقَضاُء ِمْن قَاِبٍل، َواهْلَْدُي َصرََّح بِِه يف الطِّرَاِز يف اْلَكاَلِم َعَلى أَف َْعاِل احلَْجِّ يف َأوَِّل ِكتَابِ 

ْحرَاِم، َوذََكَرُه يف بَاِب َرْمِي مَجَْرِة اْلَعَقَبِة َواْحَتجَّ حِبَِديِث  إَذا َرَمى َأَحدُُكْم مَجْرََة »تَ ْقِليِد اهْلَْدِي َونِيَِّة اإْلِ
ا يف التَّْحِليِل، َوأِلَن ََّها ِعَباَدة  تَ َتَكرَُّر َسب ْعاا َفَجَعَل َرْميَ َها َشْرطا  2«اْلَعَقَبِة فَ َقْد َحلَّ َلُه ُكلُّ َشْيٍء إالَّ النَِّساءَ 

 .فَ َتُكوُن رُْكناا َكالطََّواِف َوالسَّْعيِ 
َمْن أَْدَرَك َعَرَفَة » -َعَلْيِه السَّاَلُم  -َعَدُم رُْكِنيَِّتَها، َوُهَو قَ ْوُل اجلََْماَعِة لَِقْولِِه:  -واهلل أعلم  -والراجح 

 3.4«ُلَع الَفْجُر فَ َقْد أَْدَرَك احَلجَّ قَ ْبَل َأْن َيطْ 
 متى يتعين الحلق وال يجزئ التقصير؟ 

                                                           

 (.4/121) رياض األفهام 1
احلَْجَّاُج مَلْ  ،: َهَذا َحِديث  َضِعيف  وقال .1971احلديث ، رقم 2/242، يِف َرْمِي اجلَِْمارِ رواه: أبو داود، كتاب املناسك، باب  2

 .يَ َر الزُّْهرِيَّ ومََلْ َيْسَمْع ِمْنهُ 
ِعّلة مثَّ  "."صدوق كثري اخلطأ والتدليسقال احلافظ يف التقريب: ، فيهاْختلف  ممن ، وهواْبن أَْرطَاة وهواحْلجَّاج، للحديث علتان: 

. ويف الباب عن ابن من احْلفاظ على ذلك أبو داود وغريهص ن منه، كمامسع  وال الزهري يرجَّاج مل احلْ  فإن؛ ، وهي االنقطاعُأْخَرى
الناشر: مؤسسة الريان ، احملقق: حممد عوامة، لزيلعيلنصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته عباس وأم سلمة وغريمها. ينظر: 

. 3/11، م1997ه /1411الطبعة: األوىل، ، السعودية –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية-بريوت  -للطباعة والنشر 
 (.221- 1/211لأللباين ) داود األموصحيح أبي 

الرتمذي، أبواب تفسري القرآن، باب . و 1949ديث ، رقم احل2/191، َمْن مَلْ يُْدرِْك َعرََفةَ أبو داود، كتاب املناسك، باب رواه:  3
  . َهَذا َحِديث  َحَسن  َصِحيح  وقال:  .2971، رقم احلديث 1/14، َوِمْن ُسورَِة البَ َقرَةِ 

 (.3/9) مواهب الجليل في شرح مختصر خليلانظر:  4
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قال رمحه اهلل: قد يتعني احلالق وال جيزئ التقصري، وذلك حني ال ميكن اإلتيان بالتقصري على وجهه، 
 وذلك يف صور:

 منها: ما تقدم فيمن ال شعر على رأسه. -
 تقصريه.منها: من شعره لطيف ال ميكن  -
 منها: من لبد شعره؛ مثل أن جيعل الصمغ يف الغسول، مث يلطخ به رأسه عند اإلحرام، وكذلك إذا  -

 1.2عقصه أو ضفره، فإنه ال بد من احللق يف مجيع هذه الصور 
 املناقشة والرتجيح:

حِبَِديِث اْبِن ُعَمرَ اجلمهور لَّ دْستا
ُ احْلَْلُق َعَلى  3 ُ َعَلى أَنَُّه يَ تَ َعنيَّ َمْن لَبََّد رَْأَسُه، َوقَاَلت احْلََنِفيَُّة: اَل يَ تَ َعنيَّ

  َبْل إْن َشاَء َقصََّر.
يف َحقِّ َمْن ملَْ يُوَجْد ِمْنُه َمْعىنا . يعين: 4"َلى َأنَّ الت َّْقِصرَي جُيْزِئُ َأمْجََع أَْهل اْلِعْلِم عَ "قَال اْبُن اْلُمْنِذِر: 

 .َعَلْيهِ يَ ْقَتِضي ُوُجوَب احْلَْلِق 
وعزاه ابن ، التقصري لقلته أو ذي تلبيد أو ضفر أو عقص متعني   رِ متعذِّ  قَ لْ حَ إنَّ  :قال املالكية وأمحد

 1واهلل أعلم. ،، وهو الراجحقدامة أيضا إىل النخعي والشافعي وإسحاق
  

                                                           

 (.4/134) رياض األفهام 1
 (. 127/ 3)  خليل مواهب الجليل في شرح مختصرانظر:  2
إينِّ قَ لَّْدُت َهْدِيي »فَ َلمَّا َقِدَم َمكََّة أََمَر ِنَساَءُه أَْن حَيْلِْلَن، قُ ْلَن: َما َلَك أَْنَت مَلْ حتَِلَّ؟ قَاَل:  ،َوأَْهَدى لَبََّد رَْأَسهُ  أَنَّ النَّيِبَّ  وهو 3

 (.14/241/1417) أمحد رواه«. ْأِسيَولَبَّْدُت رَْأِسي َفاَل َأُحلُّ َحىتَّ َأِحلَّ ِمْن َحجَّيِت، َوَأْحِلَق رَ 
 (.3/311) اإلشراف على مذاهب العلماء4

دار إشبيليا للنشر ، )الرياض، الطبعة: األوىل، األحبار مختصر نيل األوطار بستانانظر: احلرميلي، فيصل بن عبد العزيز،  1
 .1/191(،  م 1991 -ه   1419والتوزيع، 



142 
 

 خاتمة
 يسر ما ويرضى، علىحيب ربنا  كما مباركاا، طيبا كثريا محدا الصاحلات، تتم بنعمته الذي هلل احلمد
يف ولوج جنته،  سببا أن يكونه سبحانه وتعاىل أسأل والذي ،ذا البحث املتواضعه إمتام من وأعان

 .نبيه  سنة خدم من زمرة والفوز برضاه، وأن يدخلين يف
 أمجعني. وصحبه آله وعلى اخلري الناس ممعلّ  على والسالم والصالة

 :يلي ما املتواضع اجلهد هذا بعد تلخص يل
 بذهلا علماءنا األخيار،  اليت العظيمة اجلهود من بعض على ذاه عملي خالل من وقفت -1

 وقد جهدهم واستطاعتهم، حبسب اهلل شرع وتبليغ والسالم، الصالة عليه املصطفى سنة يف خدمة
ومستقر كرامته  دار يف ومجعنا هبم يف الدارين، درجتهم ورفع عنهم اهلل فرضي أعمارهم ذلك يف أفنوا

 رمحته.
من أهل التحقيق يف ، اللغوي اجملتهد األصويل الفقيه للمحدث َّنوذج رمحه اهلل اإلمام الفاكهاين -2

 املذهب املالكي، نقال ورواية.
برباعة  منهم، ينقل من أقوال شرحه واسع األفق، ضمن االطالع، غزير رمحه اهلل اإلمام الفاكهاين -3

 منها ألصحاهبا.مع إغفاله عزو كثري  وإتقان،
مع  واالختصار، الطول بني جامعفهو بني كتب الفقه املعتمدة،  األفهام أمهية كتاب رياض -4

 متميزا.  هجعل ماذا سهولة العبارة، وه
يسر  ،اتخطوطعامل املتزال يف  ال اليت الكتب اعتماد اإلمام الفاكهاين رمحه اهلل على كثري من -1

 إخراجا وحتقيقا ودراسة.اهلل عزوجل من يعتين هبا 
 الدين هذا إىل خدمة العناية توجيه _وجل عز اهلل بتقوى وإخواين لنفسي الوصية بعد _به أختم ومما

 وأن نشتغل بالعلم مع العمل. الصاحل، السلف ومنهج والسنة
 وصحبه. آله وعلى حممد، نبينا على وسلم اهلل واهلل املوفق ملا فيه اخلري والصالح.وصلى
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 اآليات القرآنيةفهرس 

 الصفحة رقمها اآلية
 سورة البقرة

 134 117﴾وأنتم عاكفون يف املساجد﴿
 74 217 ﴾واملسجد احلرام﴿
 74 217 ﴾يسألونك عن الشهر احلرام﴿
 142 231 ﴾َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالَِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا لِلَِّه قَانِِتنيَ ﴿

 سورة المائدة
 11 1﴾وامسحوا برءوسكم﴿
ا طَيِّباا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ ﴿  91 1 ﴾فَ تَ َيمَُّموا َصِعيدا
َهاجاا ِشْرَعةا  ِمنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكل   ﴿  41 41﴾َوِمن ْ

 سورة األنعام
 94 141﴾كلوا من مثره إذا أمثر وآتوا حقه يوم حصاده﴿

 سورة األعراف
 147 244 ﴾فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا﴿

 سورة األنفال
 19 11﴾َويُ نَ زُِّل َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماءا لُِيَطهِّرَُكْم بِه﴿

 سورة النحل
َنا ِإلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيفاا﴿  91 123 ﴾مُثَّ أَْوَحي ْ

 سورة القصص
 47-41 11 ﴾َما َكاَن هَلُُم اخْلِيَ رَةُ  َما َيَشاُء َوخَيَْتارُ  َوَربَُّك خَيُْلقُ ﴿

 سورة الصافات
 122 91-91 ﴾قَال أَتَ ْعُبُدوَن َما تَ ْنِحُتوَن َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلونَ ﴿

 سورة الفتح
 131 27﴾حملقني رؤوسكم﴿
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 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة الحديث
 99 ... ماء، فتمعكت يف الصعيد وصليتأجنبت فلم أصب 

 12 ...إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها 
 19 إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر

 12 .إذا جلس أحدكم على حاجته فال يستقبل القبلة وال يستدبرها
 17 .إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، وال تستاكوا بالعشي

َر َمْأُجورَاتٍ اْرِجْعَن   121 .َمْأُزورَاٍت َغي ْ
 121 .إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له

 111 .إذا رأيتم آية فاسجدوا
 11 ... استنزهوا من البول

 11 .اغسلنها ثالثا، أو مخسا، أو أكثر من ذلك
حىت دخلنا على  أقبلت أنا وعبد اهلل بن يسار موىل ميمونة زوج النيب 

 ... أيب اجُلَهْيم بن احلارث بن الصِّمَّة األنصاريِّ 
99 

 11 ... أما أحدمها فكان ال يستنزه من البول
 139 ... ِإنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ يُ َباِهي َماَلِئَكَتُه َعِشيََّة َعَرَفَة بَِأْهِل َعَرَفةَ 

 141 ... ُسِئَل يَ ْوَم النَّْحِر َعْن َرُجٍل َحَلَق قَ ْبَل َأْن يَ ْرِميَ  َأنَّ َرُسوَل اهلِل 
 143 ... لَبََّد رَْأَسُه َوأَْهَدى، فَ َلمَّا َقِدَم َمكََّة أََمَر ِنَساَءُه َأْن حَيِْلْلنَ  َأنَّ النَّيبَّ 

 122 ... لعن النائحة واملستمعة واحلالقة والوامشة واملتومشة َرُسول اهلل  أن
 123 .هنى أن يقعد على القرب، وأن يقصص، ويبىن عليه أن النيب 

 112 .إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم اآلدميني
 141 ...ِإينِّ أَلَُقوُم ِإىَل الصَّاَلِة َوأَنَا أُرِيُد َأْن أَُطوَِّل ِفيَها َفَأمْسَُع بَُكاَء الصَّيبِّ 

 99 .إَّنا كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب بكفه ضربة على األرض
َا َكاَن َيْكِفيَك َأْن َتْضِرَب ِبَكفَّْيَك يف الت ُّرَابِ   99 .إَّنَّ
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 11 ...: أنتوضأ من حلوم الغنم؟ اهلل  أن رجال سأل رسول
 121 ... ُمَناِدياا يُ َناِدي يف ِفَجاِج َمكَّةَ  بَ َعَث َرُسوُل اللَِّه 

 127 .َتَصدَّْق ِبَفَرٍق بَ نْيَ ِستَِّة َمَساِكنيَ 
 19 ثالثا توضأ النيب 

 94 .اخْلَِتاُن ُسنَّة  لِلرَِّجاِل َمْكُرَمة  لِلنَِّساءِ 
 119 ...فقام فزعا  على زمان رسول اهلل خسفت الشمس

 13 ...رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة مث جلس يبول إليها 
 143 .شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر، مأل اهلل بيوهتم وقبورهم ناراا

 124 ... على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثالثة صفا صلى رسول اهلل 
 99 .بكفيه األرض ونفخ فيهما، مث مسح هبما وجهه وكفيه ضرب النيب 
 17 .يف حجة الوداع على بعري يستلم الركن مبحجن طاف النيب 

 112 .التشهد كفي بني كفيه كما يعلمين السورة من القرآن علمين رسول اهلل 
 111 .غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم

 121 ... مترزكاة الفطر صاعاا من  فَ َرض رسول اهلل 
 134 ... وأصحابه مكة قدم رسول اهلل 

 12 ...قالوا لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حىت اخلراءة 
 17 .يبدأ إذا دخل بيته بالسواك كان 

 114 .يصلي على اخلمرة كان   
 111 ...كان الناس ينتابون اجلمعة من منازهلم ومن العوايل 

  ... 133َكاَن هَلَُب ْبُن َأيب هَلٍَب َيُسبُّ النَّيبَّ 
 127 .يَ تَ َوضَّأُ بِاْلُمدِّ َوُهَو رِْطاَلِن؛ َويَ ْغَتِسل بِالصَّاعِ  َكاَن النَّيبُّ 

 11 .ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل منه
 129 .ال صام من صام األبد

 14 .ذكره بيمينه وهو يبولال مُيسكن أحدكم 
 121 .َلَعلَِّك بَ َلْغِت َمَعُهُم اْلُكَدى
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 11 .لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك مع كل صالة
 124 ...ما من مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجالا 

 124 ...ما من مؤمن ميوت فيصلي عليه أمة من املسلمني 
 113 .إال بالتكبري ما كنا نعرف انقضاء صالة رسول اهلل 

 142 مأل قلوهبم وبيوهتم نارا، كما شغلونا عن الصالة الوسطى
 111 .لمن جاء منكم اجلمعة فليغتس

 111 .من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل
 111 ...من توضأ فأحسن الوضوء مث أتى اجلمعة فدَن واستمع 

 11 .عن البول يف املاء الراكد هنى  
َنا  121 .هُنِيَنا َعِن ات َِّباِع اجْلََنائِِز، وملَْ يُ ْعَزْم َعَلي ْ

 71 .ويل لألعقاب من النار
 97 ...ُوقَِّت لََنا يف َقصِّ الشَّاِرِب َوتَ ْقِليِم اأْلَْظَفاِر 

 113-112 .وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
 121 .الوزن على وزن أهل مكة

 11-14 .يغسله ثالثا، أو مخسا، أو سبعا
 

 

 

 

 

 

 فهرس األعالم المترجم لهم
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 91 صفحة....إبراهيم بن يزيد )النخعي(..............................................
 91 أيب بن عمارة...............................................................ص

 111 ص............................... .....................)القرايف( أمحد بن إدريس
 17 ص....أمحد بن حنبل..........................................................

 11أمحد بن عبد احلليم )ابن تيمية( ..............................................ص 
 93 ..........ص.عمر )ابن سريج(.........................................أمحد بن 

 11 ......ص.أمحد بن عمر )القرطيب(...............................................
 77إسحاق بن راهويه...........................................................ص 

 17 ........ص.علية(........................................إمساعيل بن إبراهيم )ابن 
 11......................................................ص )املزين(إمساعيل بن حيىي 

 11 أشهب بن عبد العزيز.........................................................ص
 71 الفرج...............................................................صأصبغ بن 

 91 أنس بن مالك...............................................................ص
 17 أيوب بن كيسان )السختياين(.................................................ص

 79 .................................................صبسرة بنت صفوان...........
 11 جابر بن عبد اهلل )األنصاري(.................................................ص
 11 احلارث بن ربعي )أبو قتادة األنصاري(.........................................ص

 91(.............................................ص احلسن البصري)احلسن بن يسار 
 93 ........ص.احلسني بن إبراهيم )اجلوزقاين(........................................

 111 محد بن حممد )اخلطايب(......................................................ص
 92 ..................................صخزمية بن ثابت............................

 11داود بن علي................................................................ص 
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 19 زفر بن اهلذيل...............................................................ص
 13(.................................................ص اللخمي)زياد بن عبد الرمحن 

 14سعيد بن املسيب............................................................ص 
 92 سفيان بن سعيد )الثوري(....................................................ص

 12 ...............................صسلمان الفارسي..............................
 71..........................................ص )أبو الوليد الباجي)سليمان بن خلف 

 92 شريح بن احلارث )القاضي(...................................................ص
 92 عسال............................................................صصفوان بن 

 14 طاوس بن كيسان...........................................................ص
 77 .....ص..........................................................عليطلق بن 

 144 ص...............................عمر..............................عاصم بن 
 91 عامر بن شراحيل )الشعيب(...................................................ص
 141 عباد بن بشر...............................................................ص

 144 ...............................................صعبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب
 71 عبد الرمحن بن القاسم.......................................................ص
 12 عبد الرمحن بن يزيد..........................................................ص

 71...............................................ص )عبد السالم بن سعيد )سحنون
 91 عبد العزيز بن أيب سلمة......................................................ص

 74اإلسكندري...........................................ص  اهلل عطاء بن الكرمي عبد
 141 ...................................صعبد اهلل بن أيب أوىف......................

 14عبد اهلل بن سرجس..........................................................ص 
 17 ..............................................................صعبد اهلل بن زيد



149 
 

 12 عمر.............................................................صعبد اهلل بن 
 11 )أبو موسى األشعري(........................................ص عبد اهلل بن قيس

 77عبد اهلل بن املبارك...........................................................ص 
 92 ..................................................صعبد اهلل بن مسعود........

 17 عبد اهلل بن حممد )ابن أيب شيبة(..............................................ص
 142عبد امللك بن حبيب.........................................................ص 

 72..ص ....(....................................إمام احلرمني)عبد امللك بن عبد اهلل 
 11 عثمان بن عفان.............................................................ص
 92 عطاء بن أيب رباح...........................................................ص

 91 طالب..........................................................صعلي بن أيب 
 11(.................................................ص ابن العطار)علي بن إبراهيم 

 11 .....................................................ص)ابن حزم(علي بن أمحد 
 11(...................................................ص ابن بطال)علي بن خلف 

 99 عمار بن ياسر..............................................................ص
 93...ص .(........................................القاضي عياض)عياض بن موسى 

 143 ..ص...............................غالب بن عبد الرمحن )ابن عطية(............
 141 .......ص...............................فاطمة بنت أيب حبيش.................

 91 ....ص...............................الليث بن سعد...........................
 13....ص ...........مالك بن أنس ...............................................

 139 حممد بن إبراهيم )ابن املواز(...................................................ص
 91 حممد بن إبراهيم )ابن املنذر(..................................................ص

 79 رشد(.....................................................صحممد بن أمحد )ابن 
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 12( ................................................ص )ابن القيم حممد بن أيب بكر 
 11ص ......(............................................الصنعاين)حممد بن إمساعيل 

 17إدريس )الشافعي( ..................................................ص حممد بن 
 14 حممد بن جرير )الطربي(......................................................ص
 19 حممد بن احلسن )الشيباين(....................................................ص

 143 العريب(.................................................صحممد بن عبد اهلل )ابن 
 11(.....................................................ص الشوكاين)حممد بن علي 
 19(...............................................ص ابن دقيق العيد)حممد بن علي 

 71...................................................ص )ذيالرتم)حممد بن عيسى 
 12(.......................................................ص األلباين)حممد بن نوح 

 13 مروان األصفر................................................................ص
 14 .....................................صمسروق بن األجدع......................

 91 مكحول.....................................................................ص
 17 نافع موىل ابن عمر...........................................................ص

 17.....ص ...........................................أبو حنيفة( )النعمان بن ثابت 
 11(......................................................ص النووي)حيىي بن شرف 

 19 ...........ص.يعقوب بن إبراهيم )أبو يوسف القاضي(............................
 92...............................ص ..............)ابن عبد الربيوسف بن عبد اهلل )

 11....................................................ص )البويطي(يوسف بن حيىي 
 141 واثلة بن األسقع.............................................................ص

 
 المصادر والمراجعفهرس 
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 )مطبعة السنة احملمدية(. البن دقيق العيد،  إحكام األحكام شرح عمدة األحكام -5
 م(.1911بغداد، دار الشؤون الثقافية، ) لكاتب مراكشي، األمصار عجائب في االستبصار -4
البن عبد الرب، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوض، الناشر: دار الكتب  االستذكار -4

 م.2444 -ه 1421بريوت، الطبعة: األوىل،  -العلمية 
الناشر: دار ، احملقق: علي حممد البجاوي، بن عبد الربال االستيعاب في معرفة األصحاب -3

 م 1992 -ه   1412الطبعة: األوىل، . اجليل، بريوت
اإلمارات العربية املتحدة، رأس )البن املنذر ، الطبعة: األوىل،  اإلشراف على مذاهب العلماء -1

 م. 2444 -ه  1421صغري أمحد األنصاري أبو محاد، اخليمة، مكتبة مكة الثقافية، احملقق: 
حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى ، بن حجر العسقالينال اإلصابة في تمييز الصحابة -6

 .ه  1411 -الطبعة: األوىل ، بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية ، حممد معوض
 م(. 2442أيار / مايو  -للزركلي، الطبعة: اخلامسة عشر، )دار العلم للماليني األعالم -1
 - ه1417سنة النشر: ، الناشر: دار العاصمة، بن امللقنال بفوائد عمدة األحكام اإلعالم -8

.احملقق: عبد العزيز املشيقحم، 1997  
لبنان،  -املعاصر، بريوت ، ) دار الفكر 1الطبعة:  للصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر -9

 م (.1991 -ه   1411
لفيصل بن عبد العزيز احلرميلي، الطبعة: األوىل،  بستان األحبار مختصر نيل األوطار -51

 م (. 1991 -ه   1419)الرياض، دار إشبيليا للنشر والتوزيع، 
  .م (1911 -ه   1447البن كثري ، )دار الفكر، البداية والنهاية -55
 (.، )بريوت ، دار املعرفةللشوكاين الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالبدر  -54
 .لبنان –دار الكتب العلمية بريوت ، لجويينل البرهان في أصول الفقه -54
بريوت، دار الكتب العلمية، دراسة  (للخطيب البغدادي، الطبعة: األوىل،  تاريخ بغداد -53

 .(ه  1417وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 
 يف علمية رسائل عدة يف حمقق ،اينللفاكه نيالقريوا يبأ بنا سالةرشرح  لتحبرياو لتحريرا -51

 وعبد ،املطلق ف يوس بنالدين، وعبد اجمليد  صاحل رمضه: جملموعة من الباحثنياإلسالمية  اجلامعة
 علي. إمام بن وبشري ،السحيمي مرزوق بن اهلل
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 –دار الكتب العلمية ، ياملباركفور مد عبد الرمحن حمل تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي -56
 .بريوت

 -للقاضي عياض، الطبعة األوىل، )املغرب، مطبعة فضالة  وتقريب المسالك ترتيب المدارك -51
  .احملمدية(

دار الرشيد، احملقق: حممد عوامة، )سوريا، الطبعة: األوىل  ،البن حجر التهذيب تقريب -58
 .م 1911 -ه 1441

 .دار الراية، الطبعة: اخلامسة، األلباينللشيخ  في التعليق على فقه السنة تمام المنة -59
البن عبد الرب ، )املغرب، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، حتقيق: مصطفى  التمهيد -41

 .ه 1317حممد عبد الكبري البكري،  ،بن أمحد العلوي 
الناشر: دار الكتب ، بن حجر العسقالينال الرافعي الكبريالتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث  -45

 م.1919ه . 1419الطبعة: الطبعة األوىل ، العلمية
اهلند، مطبعة دائرة املعارف ) البن حجر العسقالين، الطبعة األوىل، تهذيب التهذيب -44

 ه (.1321النظامية، 
للشيخ عبد اهلل البسام، الطبعة: العاشرة، )مكتبة  تيسير العالم شرح عمدة األحكام -44

مكتبة التابعني، القاهرة ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه:  -الصحابة، اإلمارات 
 م(.  2441 -ه   1421حممد صبحي بن حسن حالق، 

)صحيح  وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  -43
الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن ، ه 1422الطبعة: األوىل، ، البخاري لإلمام البخاري(

 .حممد زهري بن ناصر الناصر، احملقق: السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(
 ه1443 ، )بريوت، دار الكتب العلمية1عة البن حزم، الطب جمهرة أنساب العرب -41

 (.م1913/
 -ه  1411الطبعة األوىل  ،شرح نور اإليضاح الطحطاوي على مراقي الفالححاشية  -46

 .احملقق: حممد عبد العزيز اخلالدي، لبنان -دار الكتب العلمية بريوت م، 1997
الناشر: ، أللباينل حجة النبي صلى اهلل عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي اهلل عنه -41

 ه.1399 –اخلامسة الطبعة: ، بريوت –املكتب اإلسالمي 
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دار )مصر، الطبعة: األوىل،  للسيوطي، حسن المحاضرة في تاريخ ملوك مصر والقاهرة -48
 (.م  1917 -ه   1317،  -عيسى البايب احلليب وشركاه-إحياء الكتب العربية 

الناشر: دار ابن ، م 1991 -ه   1419الطبعة: الثالثة، ، لطرطوشيل الحوادث والبدع -49
 .احملقق: علي بن حسن احلليب، اجلوزي

 .)النجار علي حممد: حتقيق ، الكتب عامل)بريوت، النشر  دار  البن جين، الخصائص -41
دار الكتب العلمية، )للشوكاين، الطعبة األوىل ،  الدراري المضية شرح الدرر البهية -45

 (.م1917 -ه  1447
، )صيدر اباد/ اهلند، 2البن حجر العسقالين، الطبعة: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -44

 م(.1972ه / 1392جملس دائرة املعارف العثمانية، 
البن فرحون، ) القاهرة، دار الرتاث  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -44

 . (للطبع والنشر
، احملقق: سعيد أعراب، للقرايف، الطبعة: األوىل، )بريوت، دار الغرب اإلسالمي الذخيرة -43

 (.م1994
لبنان، دار الكتب  -، )بريوت1الطبعة:، للفاسي ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد -41

 م(.1994ه /1414العلمية، 
 للقنوجي، ) دار املعرفة (. الروضة الندية شرح الدرر البهية -46
 ) دار احلديث(. للصنعاين،  سبل السالم -41
املمكلة العربية السعودية،  -الطبعة: األوىل، )الرياض ، لأللباين األحاديث الضعيفةسلسلة  -48

 م(. 1992ه  /  1412دار املعارف، 
احملقق: حممد حميي ، بريوت -الناشر: املكتبة العصرية، صيدا السجستاين،  داود أليب السنن -49

 .الدين عبد احلميد
الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت ، م 2444 -ه   1424الطبعة: األوىل، ، لدارقطينل السنن -31

حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف ، لبنان -
 .حرز اهلل، أمحد برهوم



154 
 

الناشر: دار الكتب ، م 2443 -ه   1424الطبعة: الثالثة، ، لبيهقيل السنن الكبرى -35
 .احملقق: حممد عبد القادر عطان، لبنا -العلمية، بريوت 

احملقق: ، بريوت -الناشر: دار الغرب اإلسالمي ، م 1991سنة النشر:  ،ذيلرتملالسنن  -34
 .بشار عواد معروف

 (. م1911ه  /  1441، )مؤسسة الرسالة، 3للذهيب، الطبعة: سير أعالم النبالء -34
حملمد خملوف، الطبعة: األوىل، )لبنان ، دار الكتب  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية -33

 م(. 2443 -ه   1424العلمية،، 
بريوت، دار -، الطبعة: األوىل، ) دمشقالبن العماد شذرات الذهب في أخبار من ذهب -31

 م(.1911 -ه   1441ابن كثري، 
حتقيق: طه عبد الرءوف ، الزرقاينمد بن عبد الباقي حمل شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك -36
 .القاهرة –مكتبة الثقافة الدينية ، م2443 -ه  1424الطبعة: األوىل، ، سعد
 )بريوت، دار الفكر للطباعة (.، شرح مختصر خليل للخرشي -31
) الرياض، السعودية، مكتبة الرشد، البن بطال، الطبعة الثانية،  شرح صحيح البخاري -38

 .م(2443 -ه  1423إبراهيم، حتقيق: أبو متيم ياسر بن 
الرياض، مكتبة العبيكان، احملقق: د. سعود )البن تيمية، الطبعة: األوىل،  شرح عمدة الفقه -39

  .(ه1413صاحل العطيشان، 
(، ه  739ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )املتوىف: ، صحيح ابن حبان -11

حققه وخرج أحاديثه وعلق ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، م1911 -ه   1441الطبعة: األوىل، 
 .عليه: شعيب األرنؤوط

ؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، امل)لأللباين، الطبعة األوىل،  صحيح أبي داود -15
 .)م 2442 -ه  1423

أشرف على ، الناشر: املكتب اإلسالمي، األلباينللشيخ  الصغير وزيادته ضعيف الجامع -14
 .طبعه: زهري الشاويش

هجر للطباعة والنشر )لتقي الدين السبكيب، الطبعة: الثانية،  طبقات الشافعية الكبرى -14
 (.ه1413والتوزيع، احملقق: د. حممود حممد الطناحي ود. عبد الفتاح حممد احللو، 
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 (. للذهيب ، )بريوت ، دار الكتب العلمية العبر في خبر من غبر -13
م، 2441-ه1427، الطبعة األوىل بن العطارال في أحاديث األحكام العمدة ة شرحدّ العُ  -11

شركة دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، وقف على طبعه والعناية به نظام حممد صاحل 
 يعقويب.

 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب ، در الدين العيينبل عمدة القاري شرح صحيح البخاري -16
 .(م1917 -ه  1441 دار الكتب العلمية،)البن تيمية، الطبعة: األوىل،  الفتاوى الكبرى -11
البن حجر العسقالين، )بريوت، دار املعرفة، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد  فتح الباري -18

عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: 
  .(1379عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، 

 -ه   1397نان، دار الكتاب العريب، لب -للسيد سابق، الطبعة الثالثة، )بريوت فقه السنة -19
 م(. 1977

 (.دمشق، دار الفكر -سوريَّة )لوهبة الزَُّحْيِلّي، الطبعة: الرَّابعة،  الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ  -61
 -ه  1411للنفراوي، ) دار الفكر،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -65

 م(.1991
 .)هارون حممد السالم عبد :حتقيق اجليل، دار األوىل، )بريوت، :الطبعة، كتاب سيبويه -64

عام ، لعجلوينل كشف الخفا ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس -64
 .القاهرة -الناشر: مكتبة القدسي، لصاحبها حسام الدين القدسي ، ه  1311النشر: 

بغداد ) دار إحياء  -حلاجي خليفة، مكتبة املثىن كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون   -63
 م(.1941الرتاث العريب، 

 البن األثري، )بريوت، دار صادر (. اللباب في تهذيب األنساب -61
 اهلند، -لبنان، دائرة املعرف النظامية  -البن حجر،  الطبعة: الثانية، )بريوت لسان الميزان -66

 .م(1971ه  /1394
 .ه  1414 -الطبعة: الثالثة ، بريوت –الناشر: دار صادر ، بن منظور ال لسان العرب -61
ْأُمون لِلت ُّرَاِث، َحقََّقُه َوَخرََّج َأَحاِديَثُه: حسني )للهيثمي،  ومنبع الفوائد مجمع الزوائد -68

َ
َداُر امل

 سليم أسد الّداراين(.
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البن تيمية، )جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية،  مجموع الفتاوى -69
 م(، 1991ه /1411اململكة العربية السعودية، بتحقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، 

  )دار الفكر(.للنووي،  المجموع شرح المهذب -11
 ) بريوت، دار الفكر(.البن حزم،  المحلى باآلثار -15
 م(.1994 -ه  1411لإلمام مالك، الطبعة: األوىل، )دار الكتب العلمية، المدونة  -14
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 بن عبد احملسن إشراف: د عبد اهلل، عادل مرشد، وآخرون -احملقق: شعيب األرنؤوط ، الرسالة
 .الرتكي
)صحيح  المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  -76

 .احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت -دار إحياء الرتاث العريب ، سلم بن احلجاجمل مسلم(
الناشر: مكتبة ه، 1449الطبعة: األوىل،  ،بن أيب شيبةال المصنف في األحاديث واآلثار -77

 .احملقق: كمال يوسف احلوت، الرياض -الرشد 
 اهلند -اجمللس العلميه، 1443الطبعة: الثانية، الصنعاين،  لرزاقلعبد ا المصنف -78

 .احملقق: حبيب الرمحن األعظمي، بريوت -املكتب اإلسالمي 
دار النشر: ، القاهرة -تيمية دار النشر: مكتبة ابن ، الطبعة: الثانية، لطرباينل المعجم الكبير -79

 .احملقق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، القاهرة -مكتبة ابن تيمية 
 م(.1911، )بريوت، دار صادر، 2الطبعة  لياقوت، معجم البلدان -80
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 .م(1911
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، )دمشق بريوت، دار القلم، الدار الشامية، 1للراغب، الطبعة: مفردات ألفاظ القرآن -83
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 لما أشكل من كتاب تلخيص مسلمالمفهم  -84
الطبعة: للسخاوي،  المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة -85

 .احملقق: حممد عثمان اخلشت، بريوت -الناشر: دار الكتاب العريب ، م1911 -ه   1441األوىل، 
أليب الوليد الباجي، الطبعة: األوىل، ) مصر، مطبعة السعادة،  المنتقى شرح الموطأ -86

 .(ه 1332
للنووي، الطبعة: الثانية، )بريوت، دار إحياء  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -87

 ه(. 1392الرتاث العريب، 
، )بريوت، دار الكتب 1الطبعة للمقريزي،  المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار -88

 ه (. 1411العلمية، 
احلطاب، الطبعة: الثالثة، )دار الفكر ،  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب -89

 م(.1992 -ه  1412
 موعة من املؤلفني،جمل الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة -90

 (.ه  1424 دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع)الطبعة: الرابعة، 
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 ه (.  1427
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ب   ريوت، دار إحي   اء ال   رتاث، بتحقي   ق: أمح   د األرن   اؤوط وترك   ي )للص   فدي،  ال   وافي بالوفي   ات -97
 .م(2444 -ه 1424مصطفى، 

       

 
 


