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 جامعة المدينة العالمية
 إقرار بحقوؽ الطبع واثبات مشروعية استخداـ األبحاث العلمية غير المنشورة

 محفوظة C 0240حقوؽ الطبع 
 محمد سليماف قطب الكربيجي

طهارة عند اإلماـ النووي في "تحقيق دعاوى اإلجماع الواردة في كتاب ال
 "المجموع" شرح المهذب : دراسة فقهية مقارنة"

ال يجوز إعادة إنتاج أو استخداـ ىذا البحث غير المنشور في أي شكل أو 
 صورة من دوف إذف مكتوب من الباحث إال في الحاالت اآلتية :

 يمكن االقتباس من ىذا البحث بشرط العزو إليو. -4
لعالمية بماليزيا اإلفادة من ىذا البحث بشتى يحق لجامعة المدينة ا -0

 الوسائل وذلك ألغراض تعليمية، وليس ألغراض تجارية أو تسويقية.
يحق لمكتبة جامعة المدينة العالمية بماليزيا استخراج نسخ من ىذا  -3

البحث غير المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات، ومراكز 
 البحوث األخرى.

 أكد ىذا اإلقرار : 
 
 ػخالتاريػ        ع                     توقيال
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 الملخص
 اٟتمد هلل، كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل، كبعد:

فلقد تناكلت ُب ىذا البحث موضوع "ٖتقيق دعاكل اإلٚتاع الواردة ُب كتاب الطهارة عند 

نة". كلقد حوت ىذه الدراسة اإلماـ النوكم ُب "اجملموع" شرح ا١تهذب : دراسة فقهية مقار 

على مقدمة ك٘تهيد كٜتسة فصوؿ كخا٘تة. كلقد عرفت  ُب ىذا البحث اإلٚتاع كحجيتو من 

حيث االستدالؿ بو كحكم ٥تالفو كمراتب األلفاظ اليت حكي هبا كشركطو كٖتققو، كما قمت 

هذب، ٍب حققت بًتٚتة موجزة لإلماـ الشَتازم ككتابو ا١تهذب كللنوكم ككتابو اجملموع شرح ا١ت

دعاكل إٚتاعات العلماء الواردة ُب اجملموع ُب أبواب ا١تياه كاآلنية كالسواؾ كسنن الفطرة 

 كالوضوء كالغسل كالتيمم كاٟتيض كإزالة النجاسة.

كلقد حوت ىذه الدراسة على ثالث عشرة كمائة مسألة جل ىذه ا١تسائل ثبت اإلٚتاع فيها 

٧تاسة الدـ ك٧تاسة ا٠تمر ككجوب الوضوء ٦تا مست النار قليال منها من مثل ا٠تالؼ ُب  إال

 كعدـ نقض الوضوء بالضحك.

كلقد أكصيت ُب هناية البحث باستكماؿ دارسة اإلٚتاعات ُب بقية أبواب الكتاب، كما 

أكصيت بدراسة اتفاقات الشافعية لكثرهتا ُب الكتاب، كما أكصيت أيضا ّتمع كتلخيص 

 اجملموع. تفريعات كمسائل كتاب اٟتيض من

                                

 كاهلل ا١توفق كا٢تادم إىل سواء السبيل                  



 خ

 

 

 

Abstract 

All praise be to Allah and peace be upon the Messenger of Allah.  

The present thesis has dealt with the subject of "Verifying the Ijma'
1
 

claims in Imam An-Nawawiyy's Book of Purification (Kitab At-Tahaara) 

in his book Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhab: A Comparative Islamic 

Jurisprudential Study". The study consists of an introduction, a foreword, 

five chapters and a conclusion. Ijma', its authenticity and deducing from 

it, the Islamic legal status of the one who has a dissenting opinion and the 

terms he uses have all been defined. The conditions of Ijma' and its 

realization have also been defined. A brief biography of Imam Ash-

Sheraziyy, Al-Muhadhab his book, Imam An-Nawawiyy and Al-Majmu' 

Sharh Al-Muhadhab his book has been written. The claims of the 

scholars' Ijma's in Al-Majmu's books of Water, Pots, Sewak, Sunnahs of 

Natural Disposition (Fitra), Ablution, Ritual Bathing (Al-Ghusl) , 

Tayamum
2
, Menstruation and Removal of Impurity have been verified. 

The thesis covers one hundred and thirteen problems, most of which have 

Ijma'. Examples of the few problems which do not have Ijma' include: 

difference of opinion over the impurity of blood and wine, the obligation 

of ablution after taking something touched by fire, and the non-nullifying 

of ablution by laughter.  

It has been recommended in the end of the thesis to continue studying 

Ijma's in the rest of the book chapters and the Shafei school agreements 

for their great number in the book. Collecting and summarizing the 

subsections and problems of the Book of Menstruation has also been 

recommended. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  Consensus of Islamic jurists and scholars about a matter of Shariah or Fiqh  

2
 Washing with clean sand or earth where water is unavailable 
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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

                       

                    

                  (3 )  
 

مػن  ) :يقػوؿ   ٝتعػت رسػوؿ اهللقػاؿ :  كعن معاكيػة     

  يرد اهلل بو خيراً يفقو في الدين وإنما أنا قاسم واهلل يعطى ولن تزاؿ

ىذه األمة قائمًة علػى أمػر اهلل ال يهػرىم مػن خػالفهم حتػى يػ تي أمػر 

 ٗ) ( اهلل
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3
 . ٕٕٔالتوبة : آية  سورة (
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و إال قاؿ ُب غده :  لو إٍل رأيت أنو ال يكتب إنساف كتابنا ُب يوم "قاؿ العماد األصفهاٍل : 
كلػو تػرؾ ،  كلو قدـ ىذا لكاف أفضل،  كلو زيد كذا لكاف يستحسن،  غَت ىذا لكاف أحسن

كىػػذا مػػن أعلػػم العػػل، كىػػو دليػػل علػػى اسػػتيالء الػػنقص علػػى ٚتلػػة البشػػر ،  ىػػذا لكػػاف أٚتػػل
!!"(٘)  
كأف يثيبػٍت علػى  ،  نافعنػا لعبػاده،  خالصنػا لوجهػوىػذا العمػل أرجو من اهلل تعاىل أف يكػوف ف   

كأف يثيػب إخػواٍل الػذين أعػانوٍل بكافػة مػػا ،  كأف ٬تعلػو ُب ميػزاف حسػناٌب،  كػل حػرؼ كتبتػو
الكمػػاؿ فيػػو فالكمػػاؿ هلل كحػػده ٯتلكػػوف مػػن أجػػل إ٘تػػاـ ىػػذا العمػػل ا١تتواضػػع الػػذم ال أدعػػي 

 : القائلكما قاؿ   كحسيب أنٍت
 القيت من  عػػوج أسير خلف ركاب القـو ذا عرج  ***   مؤمالً جبػر ما

 ***   فكم لرب السماء في الناس من فرج فإف لحقت بهم من بعد ما سبقوا 

 وإف ظللت بقفر األرض منقطعا   ***  فما على أعػرج في ذاؾ من حػرج

 
 
 

 
 

                                                                                                                                            
4
ر:مكتبة ُب صحيحو لإلماـ أيب عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن بردزبو اٞتعفي البخارم نش،البخارم ركاه ((

حديث ، الدينُب  هو،  باب :من يرد اهلل بو خَتان يفقكتاب: العلم  ـ(ٖٕٓٓ-ػىٖٕٗٔالقاىرة، الطبعة األكىل )-الصفا
 (.ٔٚرقم )

(
5
بن عبد اهلل كاتب جليب القسطنطيٍت ا١تشهور في ا١تؤلف: مصط، كشف اللنوف عن أسامي الكتب كالفنوف (

ا١تؤلف: ،أّتد العلـو (،ٗٔ/ٔ)–الناشر: مكتبة ا١تثٌت ،  ىػ(ٚٙٓٔ: باسم حاجي خليفة أك اٟتاج خليفة )ا١تتوَب
أبو الطيب ٤تمد صديق خاف بن حسن بن علي ابن لطف اهلل اٟتسيٍت البخارم الِقنَّوجي )ا١تتوَب: 

 ( .ٕ٘/ٔ) (ـ ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ)الطبعة: األكىل ،  الناشر: دار ابن حـز،ىػ(ٖٚٓٔ
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 إهـــــــــداء
 أسأؿ اهلل عز كجل ،  كاعتنيا يب كبَتا،  إىل كالدمَّ الكرٯتُت اللذين ربياٍل صغَتا

٬تعلٍت كما أعمل ُب ميزاف حسناهتما كأف ،  ينور قليهماكأف ،  ر ٢تمايغفأف 

 َربِّ اْرَٛتُْهَما َكَما َربػََّياٍل َصِغَتنا  كأف يلحقٍت هبما على اإلٯتاف الكامل
 (ٙ). 

  إىل كل من قدـ يل يد العوف كا١تساعدة من أساتذٌب كإخواٍل، سائالن ا١توىل عز

 د ... آمُت.كجل ٢تم دكاـ التوفيق كالسدا

 كأف إىل كل ىؤالء أىدم ىذا العمل ا١تتواضع راجيان من اهلل تعاىل القبوؿ  ،

 ... آمُت . كميزاف حسناهتم ميزاف حسناٌبُب  و٬تعل
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 (ٕٗسورة: اإلسراء، آية: ) (
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 شكر وتقدير

كالػذم إذا أراد شػيًان ىيػأ لػو ،  الذم بنعمتو تػتم الصػاٟتات،  إف الشكر هلل تعاىل كحده
 ع. كأزاؿ عنو ا١توان،  األسباب

مػػػن ال يشػػػكر النػػػاس ال يشػػػكر : " صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلمكانطالقػػػان مػػػن قػػػوؿ الرسػػػوؿ 
كحسن اإلرشػاد ،  كاعًتافان ّتميل النصح،  كإرجاعان الفضل ألىلو،  كعرفانان باٞتميل،  (ٚ)"اهلل

الفاضػل  اٞتليل، كالعالِ  مأستاذكعليم االمتناف إىل ،  كالتوجيو أتقدـ ٓتالص الشكر كالتقدير
 على الرسالة : شرؼا١ت

،  كالذم ١تست فيو كرَل األخالؽ، فضيلة األستاذ الدكتور: ٤تمود سعد ٤تمود مهدم
كنعػػم ،  فكػػاف يل نعػػم العػػوف،  كمعارفػػو،  فنهلػػت مػػن فػػيض علمػػو،  كعلػػيم الصػػفات

ػػو ٨تػػو الطريػػق الصػػحيح فلػػم يبخػػل علػػيَّ ،  كالػػذم كانػػت لػػو علػػىَّ أيػػاد  بيضػػاء،  ا١توجِّ
فقػد  كمهما قلت فلن أكفيو حقػو،  كسعة الصدر،  متسماَ بالتسامح أك ٣تهود،  بعلم

 .نفعٍت اهلل بلحلو قبل لفلو كبأدبو قبل علمو 
كأف ٯتتعػػػو بالصػػػحة كالعافيػػػة، كأف ٬تزيػػػو عػػػٌت ،  عمػػػرهيبػػػارؾ ُب أسػػػأؿ اهلل تبػػػارؾ كتعػػػاىل أف    

أف ٯتػػػن عليػػػو ك ،  ميػػػزاف حسػػػناتوُب كأف ٬تعػػػل ىػػػذا اٞتهػػػد ،  كعػػػن طػػػالب العلػػػم خػػػَت اٞتػػػزاء
 .الدنيا كاآلخرة ... آمُت ُب بالسعادة 

 

                                                 

(
7
الشكر ١تن أحسن إليك ُب ما جاء  :الل كالصلة باب: كتاب،  سننو من حديث أيب ىريرةُب  الًتمذمأخرجو  (

تاريخ :بدكف ٖتقيق كماؿ ، طبعة: بدكف،  لبناف –بَتكت ،  (،نشر دار الكتب العلميةٜٕٛ/ٗ)ٜٗ٘ٔ: رقم : 
 .( ٚٔٗالسلسلة الصحيحة برقم )ُب يوسف اٟتوت كصححو األلباٍل 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد اهلل الل اٞتواد. الذم جلت نعمو عن اإلحصاء باألعداد. خالق اللطف كاإلرشاد. 

بالتفقو ُب الدين على من لطف  ا٢تادم إىل سبيل الرشاد. ا١توفق بكرمو لطرؽ السداد. ا١تافّ 
الذم كـر ىذه األمة زادىا اهلل شرفا باالعتناء بتدكين ما جاء بو رسوؿ اهلل بو من العباد. 

صلى اهلل عليو كسلم حفلا لو على تكرر العصور كاآلباد. كنصب كذلك جهابذة من 
اٟتفاظ النقاد: كجعلهم دائبُت ُب إيضاح ذلك ُب ٚتيع األزماف كالبالد. باذلُت كسعهم 

كآحاد. مستمرين على ذلك متابعُت ُب اٞتهد مستفرغُت جهدىم ُب ذلك ُب ٚتاعات 
 كاالجتهاد. أٛتده أبلغ اٟتمد كأكملو كأزكاه كأمشلو.
كأشػػهد أف ٤تمػػدا  حػػد القهػػار. الكػػرَل الغفػػاركأشػػهد أف ال إلػػو إال اهلل كحػػده ال شػػريك لػػو الوا

بتعمػػػػيم دعوتػػػػو كرسػػػػالتو. ا١تفضػػػػل علػػػػى األكلػػػػُت في عبػػػػده كرسػػػػولو. كحبيبػػػػو كخليلػػػػو. ا١تصػػػػط
خػػػرين مػػػن بريتػػػو. ا١تشػػػرؼ علػػػى العػػػا١تُت قاطبػػػة بشػػػموؿ شػػػفاعتو. ا١تخصػػػوص بتأييػػػد ملتػػػو كاآل

كٝتاحػػة شػػريعتو. ا١تكػػـر بتوفيػػػق أمتػػو للمبالغػػة ُب إيضػػاح منهاجػػػو كطريقتػػو. كالقيػػاـ بتبليػػغ مػػػا 
أرسػػػػل بػػػػو إىل أمتػػػػو. صػػػػلوات اهلل كسػػػػالمو عليػػػػو كعلػػػػى إخوانػػػػو مػػػػن النبيػػػػُت كآؿ كػػػػل كسػػػػائر 

،  كأزكػػػاه كأمشلػػػو،  أٛتػػػده أبلػػػغ اٟتمػػػد كأكملػػػو   إىل يػػػـو الػػػدين بإحسػػػاف الصػػػاٟتُت. كتػػػابعيهم
كأشػػػهد أف ،  الكػػػرَل الغفػػػار،  الواحػػػد القهػػػار،  كأشػػػهد أف ال إلػػػو إال اهلل كحػػػده ال شػػػريك لػػػو

ا١تفضػػػُل علػػػى ،  بتعمػػػيم دعوتػػػو كرسػػػالتوفي ا١تصػػػط،  كحبيبُػػػو كخليلُػػػو،  ٤تمػػػدان عبػػػده كرسػػػولو
ا١تخصػوُص بتأييػد ،  ا١تشرَُّؼ على العا١تُت قاطبة بشموؿ شػفاعتو،  واألكلُت كاآلخرين من بريت
صػػلوات اهلل ،  إيضػػاح منهاجػػو كطريقتػػوُب ا١تكػػرـُ بتوفيػػق أمتػػو للمبالغػػة ،  ملتػػو كٝتاحػػة شػػريعتو

كتػػابعيهم بإحسػػاف ،  كسػػائِر الصػػاٟتُت،  كآِؿ كػػل،  كعلػػى إخوانػػو مػػن النبيػػُت،  كسػػالمو عليػػو
 .(ٛ) إىل يـو الدين

 
 
 

                                                 

-ٕ٘ٗٔ)بَتكت  -دار الفكر بعة :  ط (ٖ/ٔ):  للنوكممقدمة اجملموع تلك احملامد من  نقلت ((ٛ
 . ٖتقيق الدكتور ٤تمود مطرجي ـ(ٕ٘ٓٓق/ٕٙٗٔ
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 :أما بعد
طريق التفقو ُب الدين ىو طريق الوصوؿ إىل اهلل رب العا١تُت بتعلم كيف نعبده كما  فإف   

ىي شركط كل عبادة، كمىت تصح، كما ىي نواقضها، كما الذم يستحب فيها كما الذم 
٬تب، كاألجور ا١تًتتبة على كل ذلك، كىذا الطريق ىو طريق السالكُت إىل اهلل الذين ٖتفهم 

كة، كتتغشاىم الرٛتة، كتتنزؿ عليهم السكينة، كيذكركف عند اهلل ُب ا١تأل األعلى،  ا١تالئ
كىؤالء الذين تستغفر ٢تم اٟتيتاف ُب البحر، كيستغفر ٢تم كل حجر كمدر،  بل كتستغفر ٢تم 
النملة ُب جحرىا، كاصطفاىم اهلل با٠تَتية على بقية خلقو يرثوف من مَتاث النيب صلى اهلل 

كفره، كينالوف ّتد الطلب مع إخالص النية قبوؿ ا٠تلق ُب الدنيا كرضى ا٠تالق ُب عليو كسلم أ
الدنيا كاآلخرة، كحاجة األمة إىل الفقهاء ُب كل كقت أكثر من حاجتها إىل غَتىم من أىل 
العلم ُب الفنوف األخرل، ألهنم الذين يعلموهنا اٟتالؿ كاٟتراـ كعلى سبيل ا١تثاؿ، فإف حاجة 

د من الفقهاء يزيد عشرات ا١ترات على حاجتها من آحاد احملدثُت فإف احملدثُت األمة إىل عد
 ينتفع منهم خاصة الطالب كالفقهاء ينتفع هبم ا٠تاصة كالعامة .

ك١تا كاف كتاب "اجملموع" قد ناؿ اٟتظ األكفر من عناية الفقهاء على مر األزماف ١تا لو من 
 ريعة بأسرىا،  ٔتذاىبها ا١تتبوعة كا١تهجورة.تبحر، ال ُب مذىب الشافعي كحده، بل ُب الش

ك١تا كاف اإلماـ النوكم لو ذلك الباع الذم جعلو ُب مكانتو اليت يعلمها كل طالب علم فضال 
الذم يشهد لو بو كل  –٨تسبو كذلك كال نزكيو على اهلل  –عن شيخ،  إضافة إىل إخالصو 

أعلى درجات القبوؿ عند األمة، فال  من قرأ لو كيبدك ىذا ُب انتشار مصنفاتو كحصو٢تا على
 يكاد ٮتلو بيت من رياض الصاٟتُت، أك شرح لو على صحيح مسلم أك األذكار .....

 كما ذلك إال بإخالص مصنفها كما كتب اهلل لو من القبوؿ .
استخرت اهلل تعاىل كأردت أف أسَت ُب ركاب الصاٟتُت من أىل العلم ٔتدارسة باب من ولذا 

بارؾ "اجملموع "مدارسة لإلٚتاعات اليت أكردىا اإلماـ النوكم إثباتا أك نفيا، ىذا السفر ا١ت
كاجتهدت جهدم ُب ذلك سائال ا١توىل جل كعال أف يرزقٍت اإلخالص ُب ذلك كأف ٬تعلو 

 ُب ميزاف حسناٌب ككالدم كشيوخي الذين قاموا على تربييت كتعليمي،  انو قريب ٣تيب.
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 أسباب اختيار الموضوع :
اإلماـ النوكم من األئمة ا١تشهورين بنقل اإلٚتاع، ٍب إف مكانتو بُت العلماء،   فأ  -ٔ

كدقة نلره،  كعمق فكره، كركحو العلمية كاإلٯتانية، دفعٍت إىل حبو كمدارسة كتابو 
حىت كنت أشعر ُب مدارسيت ككأٍل أعايشو كأدرس علي يديو،  كأهنل من معُت 

 علمو .

موع"،  الذم ما يكاد يًتؾ ُب ا١تسألة الواحدة شاردة قيمة ىذا ا١تصنف ا١تبارؾ "اجمل  -ٕ
كال كاردة كال ُب الباب مسألة، كال ُب الفصل بابا ل يطرقو، بتلك ا٢تمة العالية 
كاألمانة العلمية الباىرة، كقد ١تست ذلك ُب أثناء مدارسيت أكثر كأكثر ٦تا ترؾ 

 ُب نفسي ملكة فقهية ل تكن يل من قبل .

 دعول اإلٚتاع، إما أف يثبت اإلٚتاع فيقطع الشواغب،  كإما أف ال أنو عند دراسيت  -ٖ
يثبت فال نغلق باب االجتهاد،  كال يغًت طالب العلم بالدعوة فيقف ُب ا١تسألة 

 موقف ا١تسلم ٢تا بالقوؿ الواحد.

العلم باإلٚتاعات يساعد الطالب على ٕتنب ا٠تالؼ كالشقاؽ،  كترؾ الشذكذات   -ٗ
١تهجورة، إضافة إىل أف العلم باإلٚتاعات من أدكات اجملتهد الفقهية كاألقواؿ ا

 الناظر ُب مسائل الفقو.

أف دراسة ا١تسائل اجملمع عليها، تعطى صورة متكاملة عن األحكاـ ا١توحدة كا١ترتبطة   -٘
بإصو٢تا ارتباطان كثيقان، كىذه االرتباطات ٢تا عليم النفع ُب تكوين قاعدة فقهية 

 فقهية كا١تدارس االجتهادية ُب شىت اجملاالت .متكاملة عن ا١تذاىب ال

رجاء األجر كا١تثوبة من اهلل تعاىل كأف تنَت طريق طالب العلم السالكُت طريق العلم   -ٙ
 ٦تا يكوف سببا ُب إنارة قلم بعد ٦تاٌب .

 التحقيق :في المنهج الذي اتبعتو 
 أضع عنوانا مناسبان للمسألة .  -ٔ

ٚتػػاع ُب شػػرحو ليسػػهل الوصػػوؿ إىل مػػوطن اإلٚتػػاع أنقػػل ا١تػػذ الػػذم ذكػػر النػػوكم اإل  -ٕ
مصػػػدران ذلػػػك بػػػػ:"قاؿ ا١تصػػػنف رٛتػػػو اهلل تعػػػاىل" كأقصػػػد با١تصػػػنف ىنػػػا اإلمػػػاـ الشػػػَتازم، 

 صاحب ا١تهذب.
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أنقل عبارة النوكم اليت ذكر فيها اإلٚتاع ُب شرح ا١تذ مصدران إياىا بػ:"قاؿ النوكم   -ٖ
 رٛتو اهلل تعاىل ".

ذكرت ُب أكثر من موضع، أنقل ذلك مصدرا إياه بعبارة: إف كانت ا١تسألة قد   -ٗ
 "كقاؿ أيضا".

ُب ٖتقيق اإلٚتاع: أذكر من نقل ىذا اإلٚتاع من أىل العلم ا١تعتلين ُب شىت   -٘
 ا١تذاىب بذكر قوؿ بعضهم حينان،  كباإلحالة على مصادرىا أحيانان أخرل .

ى صحيح مسلم أنقلو إف كاف ىذا اإلٚتاع قد ذكره اإلماـ النوكم ُب شرحو عل  -ٙ
 موثقان ذلك بذكر موضعو ُب بابو كرقم اٞتزء كالصفحة .

أذكر الدليل على ىذا اإلٚتاع من القرآف إف كجد ٍب من السنة إف كجد كأكتفي   -ٚ
 بذكر بعض األدلة دكف سرد ٚتيعها .

أذكر كجو الداللة من الدليل على ثبوت اإلٚتاع أك عدمو، كأحيانا ال أذكره إذا كاف   -ٛ
 يا.بدى

إف كاف ُب حكاية اإلٚتاع خالؼ،أذكر ذلك ا٠تالؼ ٍب أذكر حجة ا١تخالف،    -ٜ
كأُرجح ما ترجح دليلو متبعا ُب ذلك ا١تنهج العلمي الصحيح غَت متعصب 

 ١تذىب معُت.

أذكر النتيجة النهائية من دراسة كل مسألة ىل ثبت اإلٚتاع فيها أـ ال كبعض   -ٓٔ
 رجح من أىل العلم .ا١تسائل قد أتوقف فيها لعدـ كضوح من 

أُكثق ا١تصادر بذكر اسم ا١تصدر كامالن ُب أكؿ مرة  يرد فيها، ٍب ا١تؤلف، ٍب   -ٔٔ
احملقق، ٍب ا١تطبعة أك دار النشر، ٍب الطبعة، ٍب سنة الطبع كإف ل يوجد شيء من 

 ىذه ا١تعلومات أنبو عليو .

 عزك اآليات القرآنية بذكر اسم السورة، كرقم اآلية . -ٕٔ

ديث من مصادرىا ك٦تن خرجها من دككاين السنة بذكر اسم ٗتريج األحا -ٖٔ
الكتاب، كالباب، كرقم اٟتديث، كإف كاف اٟتديث ُب الصحيحُت أك ُب أحد٫تا 
ال أذكر لو درجة، كإف كاف ُب غَت٫تا أكتفي ْتكم الشيخ األلباٍل عليو إف كجد 

 أك غَته من أىل العلم إف ل يوجد.
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عند اٟتاجة إىل ذلك ٦تن يرد ذكرىم ُب عمل تراجم ٥تتصرة لبعض األعالـ  -ٗٔ
 البحث كأدع ا١تشاىَت منهم كأمثاؿ األئمة األربعة.

أشرح بعض الكلمات الغريبة اليت ترد ُب البحث مستعينا ُب ذلك با١تعاجم  -٘ٔ
 اللغوية كا١تعاجم الفقهية.

أنقل اآليات القرآنية من ا١تصحف العثماٍل مع األقواس ا٠تاصة بو، كأما أقواؿ  -ٙٔ
صلى اهلل عليو كسلم فجعلتها بُت قوسُت ىالليُت، كأما األقواؿ األخرل من النيب 

 اآلثار كأقوؿ أىل العلم فجعلتها بُت تنصيصُت.

 أعرؼ با١تعال اليت ترد ُب البحث مستعينا ُب ذلك ٔتعاجم البلداف. -ٚٔ

 أضع عناكين الفصوؿ كا١تباحث كترتيبها حسب ما ىو كارد باجملموع. -ٛٔ

أىػػم النتػػائج ُب البحػػث كمػػا توصػػلت إليػػو مػػن عملػػي ُب  عمػػل خا٘تػػة أذكػػر فيهػػا -ٜٔ
 ٖتقيق اإلٚتاعات كالتوصيات اليت استنجتها من خالؿ عملى فيها.

 عمل الفهارس الالزمة حملتويات البحث: -ٕٓ

 فهرس اآليات القرآنية.- أ

 فهرس األحاديث النبوية كاآلثار.- ب

 فهرس األعالـ.- ت

 فهرس ا١تراجع.- ث

 فهرس موضوعات البحث.- ج

 ت اللغوية.فهرس ا١تفردا- ح

 فهرس البلداف كاألماكن.- خ

 
 خطة البحث:

 ٭تتول ىذا البحث على مقدمة ك٘تهيد كٜتسة فصوؿ كخا٘تة :
 أما المقدمة :

 البحث.ُب كمنهجي ، كأسباب اختياره، فقد ذكرت فيها أ٫تية ا١توضوع
 وأما التمهيد :

 ف تناوؿ فيو ثالثة مباحث :
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 نواعو وحكم مخالفو. المبحث األوؿ: التعريف باإلجماع وحجيتو وأ
 وفيو ستة مطالب :

 تعريف اإلٚتاع . المطلب األوؿ:
 حجية اإلٚتاع من حيث االستدالؿ بو . المطلب الثاني:

 أنواع اإلٚتاع. المطلب الثالث:
 حكم ٥تالف اإلٚتاع. المطلب الرابع:

 مراتب األلفاظ اليت حكي هبا اإلٚتاع. المطلب الخامس:
  ألفاظ اإلٚتاع.الفركؽ بُت المطلب السادس:

 المبحث الثاني: شروط اإلجماع .
 وفيو ثالثة مطالب:

 شركط استقراره .المطلب األوؿ: 
 شركط اجملمعُت .المطلب الثاني: 
 ٖتقق اإلٚتاع . المطلب الثالث:

شرح اجملموع كالنوكم ككتابو ، ككتابو ا١تهذب،  ترٚتة موجزة للشَتازمالمبحث الثالث :
 ا١تهذب .

 مطالب :وفيو أربعة 
 ترٚتة اإلماـ الشَتازم . المطلب األوؿ:
 دراسة لكتاب "ا١تهذب ". المطلب الثاني:

 ترٚتة اإلماـ النوكم . المطلب الثالث:
 التعريف بالشرح"اجملموع". المطلب الرابع:
أبواب في شرح المهذب الواردة في تحقيق دعاوى إجماع النووي : الفصل األوؿ 

 نن الفطرة .المياه واآلنية والسواؾ وس
 كفيو ثالثة مباحث:

 .أبواب ا١تياهُب شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم المبحث األوؿ: 
 اآلنية.أبواب ُب شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم المبحث الثاني: 
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ب أبواُب شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم المبحث الثالث: 
 كسنن الفطرة . .السواؾ

أبواب في شرح المهذب الواردة في : تحقيق دعاوى إجماع النووي لفصل الثانيا
 الوضوء.

ُب باب نية شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم المبحث األوؿ: 
 .الوضوء

 ُب باب صفة شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم المبحث الثاني: 
 الوضوء.

ُب باب ا١تسح شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم المبحث الثالث: 
 على ا٠تفُت.

ُب باب األحداث شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم المبحث الرابع: 
 اليت تنقض الوضوء.

اب ُب بشرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم المبحث الخامس: 
 االستطابة.

الفصل الثالث : تحقيق دعاوى إجماع النووي في شرح المهذب الواردة في أبواب 
 الغسل .

 كفيو ثالثة مباحث:
ُب باب ما يوجب شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم المبحث األوؿ: 

 .الغسل
فيما يتعلق بقراءة شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم المبحث الثاني: 

 اٞتنب كاٟتائض كاحملدث.
 ُب صفة الغسلشرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم المبحث الثالث:     

الفصل الرابع : تحقيق دعاوى إجماع النووي في شرح المهذب الواردة في أبواب 
 التيمم.

 كفيو مبحثاف:



 ف

 

ُب مشركعية ككيفية ح ا١تهذب الواردة شر ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم المبحث األوؿ: 
 .التيمم

ُب مبطالت  شرح ا١تهذب الواردةُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم المبحث الثاني: 
 التيمم. 

الفصل الخامس: تحقيق دعاوى إجماع النووي في شرح المهذب الواردة في بابي 
 الحيض وإزالة النجاسة 

 كفيو مبحثاف:
 .ُب اٟتيضشرح ا١تهذب الواردة ُب اع النوكم ٖتقيق دعاكل إٚتالمبحث األوؿ: 
ُب باب إزالة  شرح ا١تهذب الواردةُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم المبحث الثاني: 

 النجاسة. 
 : وأما الخاتمة

ثأأايار أأئيةمتلأأايج ا أأمئ يج   لأأاي،ييفأأين فيف  أأميالأأايج الأأمتويج لأأييل  أأ  ي    أأم
ي.ي  نحث

،بٌلإلى سواء الس وهللا الموفق والهادى



1 

 

 
 

 التمهيد
 وفيو ثالثة مباحث:

جماع وحجيتو وأنواعو التعريف باإل المبحث األوؿ:
 و.وحكم مخالف

 شروط اإلجماع. المبحث الثاني:
ماـ الشيرازي، المبحث الثالث: ترجمة موجزة لإل

 .والتعريف بالمهذب والنووي والتعريف بالمجموع
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 المبحث األوؿ

                     التعريف باإلجماع وحجيتو          
 ووأنواعو وحكم مخالف

 وفيو ستة مطالب:
 تعريف اإلجماع. المطلب األوؿ:
 حجية اإلجماع من حيث االستدالؿ بو.  المطلب الثاني:

 أنواع اإلجماع. المطلب الثالث:
 حكم مخالف اإلجماع. المطلب الرابع:

 المطلب الخامس: مراتب األلفاظ التي حكي بها اإلجماع.
 ب السادس: الفروؽ بين ألفاظ اإلجماع.المطل
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 المطلب األوؿ
 تعريف اإلجماع

 أواًل: اإلجماع لغًة:
 لفظ مشًتؾ يطلق باعتبارين 

 كمنو قولو تعاىل:     ،يقاؿ أٚتع فالف على السفر العـز على الشيء كالتصميم عليو. أحد٫تا:
                                               

 
(ٜ). 

)من ل  :أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿكمنو حديث حفصة أـ ا١تؤمنُت  ،عزموااأم: 
 يعزمو كيؤكده كينويو. :أم (،(ٓٔ)٬تمع الصياـ قبل الفجر فال صياـ لو

، كعلى ىذا فاتفاؽ كل على كذا إذا اتفقوا عليو: أٚتع القـو كمنو يقاؿ االتفاؽ، الثاٍل:
 .(ٔٔ) يعد إٚتاعنا اطائفة على أمر من األمور دينيا كاف أك دنيوين 

 كىو أف معٌت اإلٚتاع ُب اللغة االتفاؽ. ،كا١تعٌت الثاٍل ىو ا١تراد ىنا

                                                 

 (.ٔٚسورة: يونس آية رقم ) (ٜ)
( ٖتقيق :٤تمد عبد العزيػز ػىٕ٘ٚت)سنن أىب داكد  لإلماـ اٟتافظ أىب داكد سليماف بن األشعث السجستاٍل ، (ٓٔ)

ـ( كتاب: الصـو باب النية ُب الصياـ برقم ٜٜٙٔ-ػىٙٔٗٔبَتكت الطبعة األكىل ) ،طبع دار الكتب العلمية ٠تالدم ا
 (.ٖٕٗٔكصححو األلباٍل ُب صحيح أيب داكد برقم ) (ٕٗ٘ٗ)

اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ أليب اٟتسن سيد الدين علي بن أيب علي بن ٤تمػد بػن سػال الثعلػيب اآلمػدم  :انلر(ٔٔ) 
 (، اإلهبػاج ُبٜ٘ٔ/ٔلبنػاف ) -دمشػق -ىػ( ٖتقيق: عبد الرزاؽ عفيفي نشر: ا١تكتب اإلسػالمي، بػَتكتٖٔٙ: )ا١تتوَب

لي اٟتسن ع ىػ( للعالمة: تقي الدين أيب٘ٛٚ )علم األصوؿ للقاضي البيضاكم ا١تتوُب شرح ا١تنهاج )منهاج الوصوؿ إىل
نشػر: دار الكتػب  ،ده تاج الدين أبو نصر عبد الوىػاببن حامد بن ٭تيي السبكي ككل بن عبد الكاُب بن علي بن ٘تاـ

(، األ٧تم الزاىرات على حل ألفاظ الورقات ُب أصوؿ الفقػو ا١تؤلػف: مشػس الػدين ٤تمػد بػن ٜٖٗ/ٕبَتكت، )-العلمية 
 - نشر: مكتبػة الرشػد ،ىػ( احملقق: عبد الكرَل بن علي ٤تمد بن النملةٔٚٛعثماف بن علي ا١تارديٍت الشافعي )ا١تتوَب: 

(،حاشػػية العطػػار للعالمػػة الشػػيخ حسػػن بػػن ٤تمػػد بػػن ٤تمػػود العطػػار ا١تتػػوَب ٕٓٓ/ٔـ )ٜٜٜٔالريػػاض الطبعػػة: الثالثػػة، 
( على ٚتع اٞتوامع َب أصوؿ الفقو الشافعي لإلماـ تاج الدين عبػد ػىٗٙٛ) على شرح اٞتالؿ احمللي ا١تتوَب (ػىٕٓ٘ٔ)

بػَتكت –دار الكتب العلمية  :و كعلق عليو ٤تمد ٤تمد تامر نشرث( خرج أحاديػىٔٚٚالوىاب بن علي السبكي ا١تتوَب)
دار  :نشػػػر ،الػػدكتور عمػػػر سػػليماف األشػػػقر :نلػػػرات َب أصػػوؿ الفقػػػو تػػػأليف ،(ٜٖ٘/ٕ) ،تػػػاريخ: بػػدكفاألكىل :عػػةالطب

 ـ(.ٜٜٜٔ-ػىٜٔٗٔ) األكىل :األردف،الطبعة-عماف-النفائس
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 اإلجماع اصطالحا: ثانياً:
 عرفو علماء األصوؿ بتعريفات عدة أذكر بعضها: 

 ".(ٕٔ)"اتفاؽ علماء العصر من أمة ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم على أمر من أمور الدين-ٔ
 ".( ٖٔ)"اتفاؽ اجملتهدين من أمة النيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم على حكم-ٕ
"ىو عبارة عن اتفاؽ ٚتلة أىل اٟتل كالعقد مػن أمػة ٤تمػد صػلى اهلل عليػو كسػلم ُب عصػر -ٖ

 ".(ٗٔ)ن الوقائعمن األعصار على حكم كاقعة م
األمػػػػة بعػػػػد كفػػػػاة ٤تمػػػػد صػػػػلى اهلل عليػػػػو كسػػػػلم ُب عصػػػػر علػػػػى أمػػػػر   م"ىػػػػو اتفػػػػاؽ ٣تتهػػػػد-ٗ

 ".(٘ٔ)كاف
 ".(ٙٔ) "اتفاؽ ٣تهدم ىذه األمة بعد النيب صلى اهلل عليو كسلم على حكم شرعي-٘

ط فيمػا بينهػا كمن الواضح أف ىذه التعريفات ٚتيعها تدكر حوؿ معٌت كاحد مع اختالؼ بسي
 عن اختالؼ العلماء ُب حجية اإلٚتاع. ختالؼج ىذا االكقد نت

                                                 

٤تمػد موفػق الػدين عبػد  أيب لإلماـذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل كضة الناظر كجنة ا١تناظر ُب أصوؿ الفقو على مر (ٕٔ) 
اهلل بػػػن أٛتػػػد بػػػن ٤تمػػػد بػػػن قدامػػػة اٞتمػػػاعيلي ا١تقدسػػػي ٍب الدمشػػػقي اٟتنبلػػػي، الشػػػهَت بػػػابن قدامػػػة ا١تقدسػػػي )ا١تتػػػوَب: 

 (.ٖٙٚ/ٔ(.)ـٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ) ،الثانية :شر: مؤسسة الريّاف للطباعة كالنشر كالتوزيع الطبعةن ،ىػ(ٕٓٙ
الشػافعّي،  سػنوماألاألصػوؿ ا١تؤلػف: عبػد الػرحيم بػن اٟتسػن بػن علػي  األصػوؿ ، لتمهيد ُب ٗتريج الفػركع علػىا (ٖٔ)

بػػػَتكت الطبعػػػة:  -ىػػػػ( احملقػػػق: د. ٤تمػػد حسػػػن ىيتػػػو الناشػػػر: مؤسسػػػة الرسػػػالة ٕٚٚأبػػو ٤تمػػػد، ٚتػػػاؿ الػػػدين )ا١تتػػػوَب: 
 (.ٔ٘ٗ/ٔ( )ػىٓٓٗٔ)األكىل، 
 (.ٜٙٔ/ٔإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ )ا (ٗٔ)
تشػػنيف ا١تسػػامع ، (ٜٙٔ/ٔاإلحكػػاـ ُب أصػػوؿ األحكػػاـ ) ،(ٔ٘ٗ/ٔ)لتمهيػد ُب ٗتػػريج الفػػركع علػػى األصػػوؿ ا(٘ٔ) 

( ػىػٜٗٚتأليف اإلماـ بدر الدين ٤تمد بن هبادر بػن عبػد اهلل الزركشػي ا١تتػوَب سػنة ) ّتمع اٞتوامع لتاج الدين السبكي،
-قٕٓٗٔ: األكىل)لكتػػب العلميػػة بػػَتكت لبنػػاف الطبعػػةدار ا :ابػػن عمػػر بػػن عبػػد الػػرحيم طعمػػرك اٟتسػػيٍت : أبػػو ٖتقيػػق
 (.ٖ/ٕ) ـ(ٕٓٓٓ

اعتػٌت بػو كعلػق عليػو نشػأت بػن كمػاؿ  ،شرح األصوؿ من علم األصوؿ لفضيلة الشيخ ٤تمد بػن صػاّب العثيمػُت (ٙٔ)
 (.ٛٛٗ/ٔبدكف) :ا١تصرم نشر: دار البصَتة اإلسكندرية، ط :بدكف، تاريخ
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 المطلب الثاني
 حجية اإلجماع من حيث االستدالؿ بو

ٚتاىَت أىل العلم سلفان كخلفان على أف اإلٚتاع حجة كدليل من أدلة الشريعة ا١تعتلة ا١تقطوع 
، ٬تب ليها:"اإلٚتاع حجة مقطوع ع(ٛٔ)قاؿ القاضي أبو يعلى .(ٚٔ)هبا ُب دين اهلل عز كجل

:"فإف اإلٚتاع قاعدة من قواعد ا١تلة اٟتنيفية يرجع إليو كيفزع (ٜٔ)كقاؿ ابن حـز ". إليهاا١تصَت
كال ٬توز  ،"ألف اإلٚتاع حجة ال تسع ٥تالفتو:(ٕٓ)كقاؿ اإلماـ اٞتصاص اٟتنفي ٨توه ".

 تباع .......".:"مىت صح اإلٚتاع كجب اال(ٕٔ)الل كقاؿ ابن عبد ".اجتهاد الرأم معو
 

 األدلة على حجية اإلجماع:
 أوالً :من القرآف الكريم:

  قولو تعاىل:-ٔ                       

                
(ٕٕ). 

                                                 

انلػر: حجيػة اإلٚتػاع كموقػف العلمػاء منهػا للػدكتور  ،الشيعة كاإلمامية كالػركافض كبعض خالف ُب ذلك النلاـ (ٚٔ)
 (.٘ٙص ) ،ـ(ٜٔٚٔ-ػىٜٖٔٔ) نشر دار الكتاب اٞتامعي ،مود فرغلي٤تمد ٤ت
 ىػػػ(ٛ٘ٗ، ٤تمػػد بػػن اٟتسػػُت بػػن ٤تمػػد بػػن خلػػف ابػػن الفػػراء )ا١تتػػوَب : يعلػػى لقاضػػي أيبل العػػدة ُب أصػػوؿ الفقػػو (ٛٔ)

جامعػة  -أٛتد بن علي بن سَت ا١تباركي، األستاذ ا١تشارؾ ُب كليػة الشػريعة بالريػاض  .رج نصو : دحققو كعلق عليو كخ
 (.ٛ٘ٓٔ/ٗ، )(ـٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔ)الطبعة : الثانية  ،الناشر : بدكف ،ا١تلك ٤تمد بن سعود اإلسالمية

د علػى بػن أٛتػد بػن سػعيد ابػػن اٟتػػافظ أيب ٤تمػ :تػأليف ،مراتػب اإلٚتػاع ُب العبػادات كا١تعػامالت ك االعتقػادات (ٜٔ)
 : بػدكف،لبنػاف تػاريخ -دار الكتب العلمية بػَتكت :كيليو نقد مراتب اإلٚتاع البن تيمية نشر ،(ػىٙ٘ٗحـز ا١تتوَب سنة)

 ( .ٚبدكف ص) :الطبعة
شػػر: كزارة ن ،ىػػػ(ٖٓٚأٛتػػد بػػن علػػي أبػػو بكػػر الػػرازم اٞتصػػاص اٟتنفػػي )ا١تتػػوَب:  ف:أليتػػ الفصػػوؿ ُب األصػػوؿ(ٕٓ) 
 (.ٙ٘ٔ/ٖ(،)ـٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ)الطبعة: الثانية،  ،قاؼ الكويتيةاألك 

القػػرطيب )ا١تتػػوَب: أبػػو عمػػر يوسػػف بػػن عبػػد اهلل بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػد الػػل بػػن عاصػػم النمػػرم  تػػأليف: االسػػتذكار (ٕٔ)
 ػىٕٔٗٔ)الطبعة: األكىل، ،بَتكت –الناشر: دار الكتب العلمية  ،سال ٤تمد عطا، ٤تمد علي معوض ىػ( ٖتقيق:ٖٙٗ
 (.ٖ٘ٗ/٘) ـ(،ٕٓٓٓ –

 (.٘ٔٔسورة:النساء آية رقم ) (ٕٕ)
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 الداللة: ووج
ٚتع اهلل تعاىل بُت مشاقة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ك٥تالفة سبيل ا١تؤمنُت فدؿ على أنو 

 مثلو ُب ا١تنع كلذا توعد عليهما معان .
  تعاىل:ك  اهلل تبارؾ قوؿ-ٕ                      

        
 

 
(ٕٖ). 

 وجو الداللة:
عد٢تم اهلل تعاىل فوصفهم بكوهنم كسطان )كالوسط: العدؿ( كتعديل اهلل ٢تا ٬تعلها أمة 
معصومة من ا٠تطأ إذا اجتمعت كالعصمة من ا٠تطأ توجب قبوؿ قوؿ ا١تعصـو أك فعلو فكاف 

 إٚتاعها حجة ٬تب العمل بو.
 قولو تعاىل:-ٖ
                                      

                                 
(ٕٗ) 

 وجو الداللة :
ف على رأم عامة ا١تفسرين فإذا أٚتعوا ك أكيل األمر كىم العلماء اجملتهد أف اهلل تعاىل أمر بطاعة

 على قوؿ ُب مسألة فإنو ٬تب على آحاد األمة طاعتهم .
 

 األدلة من السنة: ثانياً:

كمقاـ فقاؿ: يا أيها الناس، إٍل قمت فيكم   (ٕ٘) عن ابن عمر قاؿ: خطبنا عمر باٞتابية-ٔ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فينا فقاؿ:)أكصيكم بأصحايب، ٍب الذين يلوهنم، ٍب الذين 
يلوهنم، ٍب يفشو الكذب حىت ٭تلف الرجل كال يستحلف، كيشهد الشاىد كال يستشهد، أال 
ال ٮتلوف رجل بامرأة إال كاف ثالثهما الشيطاف، عليكم باٞتماعة كإياكم كالفرقة فإف الشيطاف 

                                                 

 (.ٖٗٔالبقرة آية رقم ) سورة: (ٖٕ)
  (.ٜ٘النساء آية رقم ) سورة: (ٕٗ)
 ىػػي قريػػة مػػن أعمػػاؿ دمشػػق ٍب مػػن عمػػل اٞتيػػدكر مػػن ناحيػػة اٞتػػوالف قػػرب مػػرج الصػػّفر ُب مشػػايل حػػورافاٞتابيػػة  (ٕ٘)

نشػػر: دار صػػادر  ،(ػىػػٕٙٙقوت بػػن عبػػد اهلل الركمػػي اٟتمػػوم ا١تتػػوَب: )معجػػم البلػػداف، لشػػهاب الػػدين أيب عبػػد اهلل يػػا
 (.ٜٕٔ)ص.ـ، ٜٜ٘ٔ: الثانية، بَتكت، الطبعة
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فليلـز اٞتماعة، من سرتو حسنتو  (ٕٙ)الواحد كىو من االثنُت أبعد، من أراد ْتبوحة اٞتنةمع 
 (.(ٕٚ)كساءتو سيًتو فذلك ا١تؤمن

 وجو الداللة:
 .(ٕٛ)استدؿ بو الشافعي على حجية اإلٚتاع

عن أيب إدريس ا٠توالٍل، أنو ٝتع حذيفة بن اليماف، يقوؿ: كاف الناس يسألوف رسوؿ اهلل -ٕ
ليو كسلم عن ا٠تَت، ككنت أسألو عن الشر ٥تافة أف يدركٍت، فقلت: يا رسوؿ صلى اهلل ع

اهلل، إنا كنا ُب جاىلية كشر، فجاء اهلل هبذا ا٠تَت، فهل بعد ىذا ا٠تَت من شر؟ قاؿ:)نعم، 
قلت: كىل  (قـو يهدكف بغَت ىديي يعرؼ منهم كينكر)، قلت: كما دخنو؟ قاؿ:(كفيو دخن

 (نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليو قذفوه فيها)ؿ:بعد ذلك ا٠تَت من شر؟، قا
قلت: فما ( كيتكلموف بألسنتنا (ٜٕ)ىم من جلدتنا)قلت: يا رسوؿ اهلل، صفهم لنا، قاؿ:

قلت: فإف ل يكن ٢تم إماـ  ،(تلـز ٚتاعة ا١تسلمُت كإمامهم)تأمرٍل إف أدركت ذلك؟ قاؿ:
و أف تعض بأصل شجرة حىت يدركك ا١توت فاعتزؿ تلك الفرؽ كلها، كل)كال ٚتاعة؟ قاؿ: 

 (.(ٖٓ)كأنت كذلك
 

                                                 

. غريب اٟتديث أليب عبيد القاسم بن سالـ بن عبد اهلل ْتبوحة اْٞتنَّة يَػْعٍِت كسط اْٞتنَّة كْتبوحة كل َشْيء َكسطو ((ٕٙ
: مطبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية، حيدر د خاف، الناشر. ٤تمد عبد ا١تعي: دػ( ٖتقيقىٕٕٗا٢تركم البغدادم ا١تتوَب )
 (.ٕ٘ٓ/ٕ) ،ـ(ٜٗٙٔ -ػىٖٗٛٔاألكىل ) :آباد_ الدكن، الطبعة

أٛتػد  :(بتحقيق كشػرحىػػٜٕٚ-ٜٕٓاٞتامع الصحيح كىو سنن الًتمذم أليب عيسى ٤تمد بن عيسى بن سورة) (ٕٚ)
بػاب مػا جػاء ُب  ،بػدكف :تػاريخ ،بػدكف: ط  ،لبنػاف-بػَتكت ،لعلميػةدار الكتػب ا: نشػر  ،٤تمد شاكر القاضي الشرعي

 (.ٕ٘ٙٔ)، كصححو األلباٍل ُب صحيح سنن الًتمذم ( ٕ٘ٙٔحديث رقم ) ،لزـك اٞتماعة

 (.ٖٙٔص )جية اإلٚتاع كمواقف العلماء منها، ح (ٕٛ)

ٚتاؿ الدين ابن منلور  لساف العرب حملمد بن مكـر بن علي أيب الفضل جلدتنا: أم من أنفسنا كعشَتتنا. (ٜٕ)
 (.ٕٗٔ/ٖ، )ػىٗٔٗٔ(، نشر: دار صادر، بَتكت، الطبعة الثالثة، ػىٔٔٚاألنصارم الركيفعي اإلفريقي، ا١تتوَب )

عبػػد اهلل اٟتػػاكم ٤تمػػد بػػن عبػػد اهلل بػػن ٤تمػػد بػػن ٛتدكيػػو بػػن نُعػػيم بػػن  : أيبلإلمػػاـ ا١تسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحُت (ٖٓ)
نشػر: دار  ىػػ( ٖتقيػق: مصػطفى عبػد القػادر عطػا١ٗٓ٘تعػركؼ بػابن البيػع )ا١تتػوَب: اٟتكم الضيب الطهماٍل النيسػابورم ا

 (ٖٙٛ( رقػػػػػم اٟتػػػػػديث)ٜٚٔ/ٔـ( كتػػػػػاب العلػػػػػم )ٜٜٓٔ – ػىػػػػػٔٔٗٔ)بػػػػػَتكت الطبعػػػػػة: األكىل،  -الكتػػػػػب العلميػػػػػة 
 (.ٜٖٖٚكصححو األلباٍل ُب السلسلة الصحيحة برقم )
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إ٪تا خرجتو ُب كتاب:العلم ألٍل ل أجد للشيخُت حديثان يدؿ  (ٖٔ)قاؿ أبو عبد اهلل اٟتاكم
 على أف اإلٚتاع حجة  غَت ىذا.

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ :)إف اهلل ال ٬تمع -ٖ
ُب  أمة ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم على ضاللة كيد اهلل مع اٞتماعة كمن شذ شذ أميت أك قاؿ

 (.(ٕٖ)النار
عن عامر بن سعد بن أيب كقاص، عن أبيو، قاؿ: كقف عمر بن ا٠تطاب باٞتابية،  -ٗ

كقف فينا   فقاؿ: رحم اهلل رجال ٝتع مقاليت فوعاىا، إٍل رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
احفلوٍل ُب أصحايب، ٍب الذين يلوهنم، ٍب الذين يلوهنم( ثالثا ٍب ، قاؿ:)كمقامي فيكم ٍب

يكثر ا٢ترج، كيلهر الكذب، كيشهد الرجل كال يستشهد، ك٭تلف كال يستحلف، من أحب 
فعليو باٞتماعة، فإف الشيطاف مع الواحد، كىو من االثنُت أبعد، أال ال   منكم ْتبوحة اٞتنة

قاؿ  ((ٖٖ)ف ثالثهما، من سرتو حسنتو كساءتو سيًتو فهو مؤمنٮتلوف رجل بامرأة فإف الشيطا
 :"اٟتديث الثاٍل فيما احتج بو العلماء أف اإلٚتاع حجة ".(ٖٗ)أبو عبد اهلل اٟتاكم

  وجو الداللة:
األحاديث السابقة كجوب األخذ بقوؿ األمة إذا أٚتعت كيتبُت ىذا من ترغيب  من ظاىر

 اعة كترتب الوعيد على تركها.النيب عليو الصالة كالسالـ ُب اٞتم

                                                 

 (.ٜٚٔ/ٔالسابق ) (ٖٔ)

كصػػػححو األلبػػػاٍل ُب ، (ٕٚٙٔذ بػػاب: مػػػا جػػػاء ُب لػػػزـك اٞتماعػػة حػػػديث رقػػػم )أخرجػػو الًتمػػػذم ،كتػػػاب الفػػػ (ٕٖ)
 (.ٛٗٛ) صحيح اٞتامع حديث رقم

كصػػػػػححو األلبػػػػػاٍل ُب السلسػػػػػلة  ،(ٜٖٓ(حػػػػػديث رقػػػػػم )ٜٜٔ/ٔ، بػػػػػاب العلػػػػػم )ا١تسػػػػػتدرؾأخرجػػػػػو اٟتػػػػػاكم ُب  (ٖٖ)
 (.ٙٔٔٔالصحيحة برقم )

 (.ٜٜٔ/ٔالسابق ) (ٖٗ)
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 المطلب الثالث
 أنواع اإلجماع

 اإلجماع من جهة كيفية حصولو نوعاف: :أوالً 
 أولهما:اإلجماع الصريح.

، كما لو عرضت ا١تسألة ٍب ٬تمعوف على رأم ،أف اجملتهدين يبدكف آراءىم صراحةكمعناه 
يو ٍب اتفقوا على رأم كاحد على اجملتهدين كىم ٣تتمعوف ُب مكاف كاحد، كأبدل كل كاحد رأ

ىم فيها على رأم كاحد ؤ كاحدان كىم متفرقوف كاتفقت آرا أك أف ا١تسألة عرضت عليهم كاحدان 
أك أف بعض اجملتهدين يفيت ُب مسألة فتبلغ فتواه اآلخرين فيصرحوف ٔتوافقتهم أك يقضي 

عليو صراحة قوالن  ٣تتهد ُب مسألة ْتكم معُت كيبلغ ىذا اٟتكم اجملتهدين اآلخرين فيوافقوف
 أك إفتاءن أك قضاءن.

 .(35)الثاني: اإلجماع السكوتي
كىو أف يبدم اجملتهد رأيو ُب مسألة كيعرؼ ىذا الرأم كيشتهر كيبلغ اجملتهدين اآلخرين 
فيسكتوا  كال ينكركه صراحة كال يوافق عليو صراحة مع عدـ ا١تانع من إبداء الرأم بأف ٘تضي 

لة كال يوجد ما ٭تمل اجملتهد على السكوت من خوؼ أحد أك ىيبة مدة كافية للنلر ُب ا١تسأ
 لو أك غَت ذلك من ا١توانع. 

 اإلجماع من حيث قوتو نوعاف: :ثانياً 
 أولهما:اإلجماع القطعي

، كٖترَل الزنا ىو ما يعلم كقوعو من األمة بالضركرة كاإلٚتاع على كجوب الصلوات ا٠تمس،
  . كونو حجة كيكفر ٥تالفو إذا كاف ٦تن ال ٬تهلوكىذا النوع ال أحد ينكر ثبوتو  كال

 الثاني: اإلجماع الظني
كأرجح األقواؿ ُب  ،ختلف العلماء ُب إمكاف ثبوتواعلم إال بالتتبع كاالستقراء كقد كىو ٦تا ال ي

"كاإلٚتاع الذم ينضبط ما كاف عليو السلف :ذلك رأم شيخ اإلسالـ ابن تيمية حيث قاؿ
 "(ٖٙ)االختالؼ كانتشرت األمةالصاّب إذ بعدىم كثر 

                                                 

 (.ٚٛٔ/ٔيطي )مذكرة أصوؿ الفقو للشنق :انلر (ٖ٘)

 العبػػاس أبػو الػدين تقػػي، كاٞتماعػة السػنة أىػػل السػاعة قيػاـ إىل ا١تنصػػورة الناجيػة الفرقػة اعتقػػاد: الواسػطية العقيػدة (ٖٙ)
: ا١تتػوَب) الدمشػقي اٟتنبلػي اٟتػراٍل تيميػة ابػن ٤تمػد بػن القاسػم أيب بػن اهلل عبػد بػن السػالـ عبد بن اٟتليم عبد بن أٛتد
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 المطلب الرابع
 حكم مخالف اإلجماع

 
كقاؿ ابن  "كٖتـر ٥تالفتو كال ٬توز أف ٕتتمع األمة على ا٠تطأ". :(ٖٚ)يعلى أبو القاضي قاؿ
"كمن  :(ٜٖ)كقاؿ السرخسي :"كيكفر من خالفو إذا قامت عليو اٟتجة بأنو إٚتاع".(ٖٛ)حـز

فقد أبطل أصل الدين فإف مدار أصوؿ الدين كمرجع أنكر كوف اإلٚتاع حجة موجبة للعلم 
فكل " :(ٓٗ)كقاؿ شيخ اإلسالـ ا١تسلمُت إىل إٚتاعهم فا١تنكر لذلك يسعى ٢تدـ الدين".

مسألة يقطع فيها باإلٚتاع كبانتفاء ا١تنازع من ا١تؤمنُت؛ فإهنا ٦تا بُت اهلل فيو ا٢تدل، ك٥تالف 
 البُت".مثل ىذا اإلٚتاع يكفر كما يكفر ٥تالف النص 

 الدليل:
  قاؿ اهلل تعاىل:-ٔ                          

                 
(ٗٔ). 

 وجو الداللة:
 ية يدؿ على حكم ٥تالفة سبيل ا١تؤمنُت كىو اإلٚتاع.أف الوعيد الوارد ُب اآل

أك قاؿ:  -إف اهلل ال ٬تمع أميت ) وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:عن ابن عمر، أف رس-ٕ
على ضاللة، كيد اهلل مع اٞتماعة، كمن شذ شذ إىل  -أمة ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم 

 . ((ٕٗ)النار
                                                                                                                                            

/  ىػػػػٕٓٗٔ الثانيػػة: الطبعػػة، الريػػػاض – السػػلف أضػػواء: شػػػرن، ا١تقصػػود عبػػد بػػػن أشػػرؼ مػػد٤ت أبػػػو: احملقػػق، (ىػػػٕٛٚ
 (.ٕٛٔ/ٔ) ـٜٜٜٔ

 (.ٛ٘ٓٔ/ٗدة ُب أصوؿ الفقو )الع (ٖٚ)

 (.ٚمراتب اإلٚتاع ص) (ٖٛ)

نشػػر: دار ، ىػػػ(ٖٛٗ: ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن أيب سػػهل مشػػس األئمػػة السرخسػػي )ا١تتػػوَب: للشػػيخ أصػػوؿ السرخسػػي (ٜٖ)
 (.ٜٕٙ/ٔط: بدكف ،تاريخ :بدكف) كتبَت  –ا١تعرفة 
احملقػق: ، ىػػ(ٕٛٚبػن تيميػة اٟتػراٍل )ا١تتػوَب: االعباس أٛتد بن عبد اٟتليم  تقي الدين أيب لإلماـ: ٣تموع الفتاكل (ٓٗ)

لكػػة العربيػػػة شػػر: ٣تمػػع ا١تلػػػك فهػػد لطباعػػة ا١تصػػحف الشػػريف، ا١تدينػػة النبويػػة، ا١تمن ،عبػػد الػػرٛتن بػػن ٤تمػػد بػػن قاسػػم
 (.ٜٖ/ٚ) (،ـٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔ)، السعودية

 (.٘ٔٔآية :رقم ) ،سورة:النساء (ٔٗ)

 (.ٛسبق ٗتر٬تو، ص: ) (ٕٗ)
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ا يكوف ُب اإلٚتاع الصريح كأما اإلٚتاع السكوٌب فقد كىذا اٟتكم ْترمة ٥تالفة اإلٚتاع إ٪ت
 اختلف العلماء فيو على ثالثة أقواؿ: (ٖٗ)قاؿ الشنقيطي

كا١تالكية، تنزيال للسكوت عليو كبو قاؿ أكثر الشافعية  أنو إٚتاع كركم عن أٛتد ما يدؿ-ٔ
ذلك القوؿ منزلة الرضا كا١توافقة كيشًتط ُب ذلك أف ال يعلم أف الساكت ساخط غَت راض ب

 كأف ٘تضي مهلة تسع النلر ُب ذلك القوؿ بعد ٝتاعو .  
 أنو حجة ال إٚتاع .-ٕ
ليس ْتجة كال إٚتاع ألف الساكت قد يسكت كىو غَت راض لذلك أسباب متعددة  -ٖ

كاعتقاده أف كل ٣تتهد مصيب أك أنو ال إنكار ُب مسائل االجتهاد ك٨تو ذلك، كٖترير ىذه 
 ت:ا١تسألة أف ٢تا ثالث حاال

 أف يعلم من قرينة حاؿ الساكت أنو راض بذلك فهو إٚتاع قوالن كاحدان. -ٔ
 أف يعلم من قرينتو أنو ساخط غَت راض فليس بإٚتاع قوالن كاحدان .-ٕ
أف ال يعلم منو رضا كال سخط ففيو األقواؿ الثالثة ا١تتقدمة كمذىب اٞتمهور أنو إٚتاع -ٖ

 سكوٌب كىو ظٍت كما تقدـ.

                                                 

نشػػر: مكتبػػة ابػػن  ،(ػىػػٖٜٖٔمػػذكرة ُب أصػػوؿ الفقػػو للشػػيخ ٤تمػػد األمػػُت بػػن ٤تمػػد ا١تختػػار الشػػنقيطي ا١تتػػوَب )(ٖٗ) 
 (.ٛٛٔ-ٚٛٔص) ـ(،ٜٜٛٔ-ػىٛٔٗٔتيمية القاىرة توزيع: مكتبة العلم ّتدة الطبعة الرابعة )
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 سالمطلب الخام
 مراتب األلفاظ التي حكي بها اإلجماع

 
 ٯتكن تقسيم ىذه األلفاظ إىل أقساـ عدة مرتبة حسب القوة ُب الداللة على اإلٚتاع إىل: 

 :(ٗٗ)القسم األوؿ
 كما تصرؼ منو مثل: "أٚتع"،ٚتاع كىي مادة الفعل الرباعية اإلالعبارات الصر٭تة ُب حكاي

 ٣تمعوف عليو.-٣تمع عليو-اعهمإٚت-اإلٚتاع -إٚتاع–أٚتعوا -أٚتع العلماء
ككل ىذه العبارات تدؿ على اإلٚتاع صراحة ما ل توجد قرينة تدؿ على أنو يراد هبا قوؿ 

كمن ىذه القرائن أف يعل عن اإلٚتاع  ،ا إٚتاع ٤تصور ٔتذىب أك بلد معُتاٞتمهور أك يراد هب
ُب ا١تسألة مع حكاية أك يذكر خالفا ؿ يدؿ على أنو يريد قوؿ اٞتمهور ُب موضع آخر بقو 

 ، ك٨توىا من القرائن.يدؿ على أنو ال يعتد ٓتالؼ األقلاإلٚتاع ٦تا 
 ٍب ألفاظ ىذا القسم مراتب ْتسب القوة:

أك كافة عن  ،مة من أك٢تا إىل آخرىا أك قاطبةأقواىا: أٚتع ا١تسلموف كلهم أك أٚتعت األ-ٔ
 د بصيغ التأكيد ا١تعركفة.، أك أٚتع أىل القبلة كلهم ك٨توىا ٦تا أكأك طران ،كافة

كإ٪تا كانت ىذه العبارات أقول ألهنا تدؿ على إٚتاع األمة كلها، كمنهم الصحابة كالتابعوف 
 كمن بعدىم إىل عصر ناقلي اإلٚتاع .

 : أٚتع ا١تسلموف أك األمة، إذا ل تؤكد. ٍب تليها عبارة-ٕ
 ٚتع الصحابة كلهم أك قاطبة .ٍب أٚتع الصحابة كما أكد منها أقول ٦تا ل يؤكد كقو٢تم أ-ٖ
 ٍب أٚتع العلماء أك أىل العلم.-ٗ
 اإلٚتاع. -بإٚتاع-٣تمعوف عليو -ٍب يلي ذلك عبارات متقاربة مثل:٣تمع عليو-٘
أك بإٚتاع فيما أعلم كإ٪تا كانت أقل ٦تا قبلها ألف العبارة توحي بأف  ،ٍب أٚتعوا فيما أعلم-ٙ

 ارات اليت قبلها .العال ل ٬تـز باإلٚتاع كما ُب العب

                                                 

األسػػتاذ  ،لػػدكتور عبػػد اهلل بػػن مبػػارؾ آؿ سػػيفموسػػوعة اإلٚتػػاع لشػػيخ اإلسػػالـ ابػػن تيميػػة ٚتػػع كترتيػػب ا :انلػػر (ٗٗ)
-ػىػػػٖٓٗٔ) الثانيػػػة :الطبعػػػة ،الريػػػاض-: مكتبػػػة الرشػػػد نشػػػر ،ا١تشػػػارؾ ُب جامعػػػة اإلمػػػاـ ٤تمػػػد بػػػن سػػػعود اإلسػػػالمية

 (.ٕٕ-ٕٔـ( ص)ٜٕٓٓ
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 القسم الثاني:
-متفق عليو-باالتفاؽ-باتفاؽ-اتفقوا–التعبَت باالتفاؽ كما تصرؼ منو مثل:اتفق العلماء 

 باتفاقهم ك٨توىا.
ة ٗترجها عن اٞتملة أضعف من القسم األكؿ ألهنا ترد عليها احتماالت كثَت  ُبكىذه العبارة

اتفاؽ أىل  ، أكتفاؽ اتفاؽ األئمة األربعةكى اال،كأف يكوف مراد حا الداللة على اإلٚتاع
 أك أىل بلدة أك غَت ذلك. ،مذىبو

 القسم الثالث:
مع  كىذه العبارة تأٌب ُب ا١ترتبة الثالثة بعد عبارة اإلٚتاع ك االتفاؽ. ،التعبَت بنفي ا٠تالؼ

لف لعبارة اختكىذه ا العلم أف أكثر من ٭تكي اإلٚتاع إ٪تا يعٌت بو ما ل يعلم فيو خالفا.
 داللتها على اإلٚتاع على أقواؿ: العلماء ُب

 :األوؿ
 كأهنا مرادفة لعبارة اإلٚتاع. ،قوؿ من يرل أهنا تدؿ على اإلٚتاع

 :الثاني
 أنو ال يعد إٚتاعا.

 الثالث:
أف العلم إذا كاف ٤تيطا باإلٚتاع كا٠تالؼ فيكوف نفي ا٠تالؼ منو إٚتاعا صحيحا كإال فال 

 كبو قاؿ بعض األصوليُت.
 

 القسم الرابع:
كىي أضعف العبارات، كإ٪تا ٭تتج هبا من  ،ليت تدؿ على قوؿ البعض أك األكثرالعبارات ا

يرل حجية  قوؿ اٞتمهور، أك حجية بعض أنواع اإلٚتاع احملصورة بأىل بلد معُت، كمن ىذه 
 العبارات:

 ال خالؼ بُت اٞتمهور ك٨توىا. أك ،أٚتع اٞتمهور، أك اتفق اٞتمهور-ٔ
 ا إال من شذ.أٚتعو -ٕ
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، كىذه العبارة تدؿ على إٚتاع من أصحاب القولُت أك لسنا ٩تتلف ،أٚتعوا معنا-ٖ
كال يلـز منها أف تكوف  ،يبُت مواضع االتفاؽ بُت ا١تذىبُتا١تختلفُت، يقو٢تا العال ٠تصومو 

 إٚتاعا من كل العلماء.
سألة، كبناء عليو ا١ت للسلف ُب، كىذه تفيد كجود خالؼ قدَل الفقهاء اليـو ٣تمعوف-ٗ

 فيكوف إٚتاعا من األكثر.
 جل أىل الفتول.-٘
 عامة العلماء إال من شذ.-ٙ
 ألنو ل يشمل األنصار.فهذا قوؿ األكثر  ،أٚتع ا١تهاجركف-ٚ
 أٚتع أىل ا١تدينة أك عليو أىل ا١تدينة.-ٛ
 أٚتع أىل اٟترمُت.-ٜ
 أٚتع أىل الكوفة.-ٓٔ
كىم  ،عصرىم ٮترج تابعي التابعُت اجملتهدين ُبنو أٚتع التابعوف، فهذا قوؿ األكثر أل-ٔٔ

 اإلٚتاع. معتلكف ُب
 سائر العلماء، كىي تدؿ على أف العلماء على خالؼ القوؿ ا١تذكور.-ٕٔ
 أصلها. ف ُبلدكف من خا أٚتع القائلوف بكذا، فهذا إٚتاع من القائلُت بأصل ا١تسألة،-ٖٔ

 القسم الخامس:
الداللة على  أك ليست صر٭تة ُب ،ك٤تتملة لقوؿ الكل عبارات ٤تتملة لقوؿ اٞتمهور،

 اإلٚتاع:
أك عامة  أك الفقهاء على ذلك، األلفاظ الدالة على العمـو مثل: العلماء على ذلك،-ٔ

أك ا١تسلموف على  ، فقهاء األمصار، أىل الفقو،الناس على ىذا ،عواـ أىل العلم،العلماء
 ذلك أك األمة على ىذا.

 كما تصرؼ منها سواء كانت مزيدة أك غَت مزيدة مثل: ثي،مادة الفعل الثال-ٕ
 أك ٚتاعتهم. أك ا١تسلمُت، ،أك الفقهاء ،ٚتاعة العلماء-أ
 ك٨توىا. أك ٚتيعهم، عند اٞتميع،-ب
 ٣تتمع عليو، ك٨توىا. ،اجتمعوا اجتمعت عليو الفقهاء .أك العلماء،-ج
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، ٓتالؼ مادة الفعل الرباعي رةكالكث كىذه العبارات كلها تدؿ على معٌت اٞتمع كاالجتماع
"أٚتع" اليت تدؿ على العـز كالتصميم كاإلحاطة بكل العلماء كلذا يعل العلماء عن اإلٚتاع 

 بكلمة اإلٚتاع كليس بكلمة االجتماع.
 ، كىذه العبارة ٖتصر اإلٚتاع بعلماء األمصار دكف علماء القرل.رأٚتع علماء األمصا-ٖ
و٢تا التابعي ىذه العبارة ٭تتمل أف يراد هبا اإلٚتاع مثل أف يقكانوا يفعلوف كذا ك٨توىا،ك -ٗ

أحد أصحاب ابن  :اد هبا إٚتاع ٤تصور مثل لو قاؿك٭تتمل أف ير  ،٭تكى إٚتاع الصحابة
 مسعود :كانوا يفعلوف فإنو يعٌت هبا أصحاب ابن مسعود.

 القسم السادس:
 ىذه العبارات: عبارات ال تدؿ على اإلٚتاع أك ٤تتملة لإلٚتاع كغَته، كمن

فهذه العبارة ٤تتملة  ،أك ال يصح باإلٚتاع ك٨توىا إذا قاؿ: ىذا غَت كاجب باإلٚتاع،-ٔ
 ألمرين:

 األكؿ: اإلٚتاع على نفي الوجوب أك الصحة.
 الثاٍل: نفي اإلٚتاع على الوجوب، أك الصحة.

ا على ، كإماؿإما على اٟت موضع نصب: أف موضع" اإلٚتاع" ُب ن جهة اللغة:كمثاره م
التمييز، فإف نويت التمييز فهو إٚتاع على نفي الوجوب أك الصحة، كتقديره ال يصح 

أم إٚتاع العلماء على عدـ الصحة، كإف نويت اٟتاؿ فهو نفي لإلٚتاع على  إٚتاعان،
 أم أف العلماء ل ٬تمعوا عليو. ىذا ال يصح ٣تمعان عليو، الوجوب أك الصحة، كتقديره:

دان قاؿ أك ال أعلم أح أحد من العلماء بقوؿ فالف، أك ىذا قوؿ شاذ، إذا قاؿ:ل يتعلق-ٕ
إذ قد ٮتتلف العلماء  ،يلـز أف يكوف اإلٚتاع على خالفها، فهذه ال هبذا ك٨توىا من العبارات

كلذا فال يلـز من  ،دسها ٭تكم عليو بالشذكذ لنكارتوساك  ا١تسألة على ٜتسة أقواؿ مثالن، ُب
 ؿ أحد من العلماء بو أف يكوف اإلٚتاع على خالفو.، أك عدـ قو شذكذ القوؿ

 السنة اجملمع عليها ك٨تو ذلك فهذه العبارة ٤تتملة ألمرين: إذا قاؿ:-ٖ
 أف يكوف ا١تعٌت أف اٟتديث صحيح أٚتع العلماء على صحتو كثبوتو. األكؿ:
 أف يكوف ا١تراد أف العلماء أٚتعوا على القوؿ بو. الثاٍل:
اإلٚتاع على ا١تسألة، كال يلـز أف يكوف  ي يتفقوا فهذه العبارة تنفلأك  ،٬تمعواإذا قاؿ:ل -ٗ

 اإلٚتاع على خالؼ ىذه ا١تسألة ا١تنفي عنها اإلٚتاع.
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الفعل  "أٚتع" كا١تعوؿ عليو ُب ىذه الدراسة ىو القسم األكؿ اإلٚتاع الصريح من مادة
االتفاؽ أك نفي ا٠تالؼ   ألتفت إىل غَت ىذا القسم من حكايةكل الرباعي كما تصرؼ منو،

ك٨توىا ألهنا اتفاقات بداخل ا١تذىب كقد بدا ذلك ُب شرح اإلماـ النوكم استقراء كىذه 
 االتفاقات ٖتتاج إىل دراسة منفصلة.
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 المطلب السادس
 الفروؽ بين ألفاظ اإلجماع

 أواًل: الفرؽ بين االتفاؽ واإلجماع:
، كباإلٚتاع إٚتاع اتفاؽ أىل ا١تذىب فاؽ:"كا١تراد باالت رٛتو اهلل تعاىل:(٘ٗ)قاؿ اٟتطاب

 (ٙٗ)كقاؿ ابن حـز موع.العلماء". كعلى ىذا االصطالح مشى النوكم رٛتو اهلل تعاىل ُب اجمل
"كليعلم القارئ لكالمنا أف بُت قولنا ل ٬تمعوا كبُت  هناية مراتب اإلٚتاع: رٛتو اهلل تعاىل ُب

قلت: ُب نلره نلر، ألهنم قالوا باالتفاؽ دكف  " :(ٚٗ)كقاؿ العيٍت قولنا ل يتفقوا فرقان عليمان".
 كىذه الفركؽ أحيانان ال تلهر ُب اإلٚتاع، فهذا القائل ل يعرؼ الفرؽ بُت االتفاؽ كاإلٚتاع".

 التطبيق فهناؾ من يعل باالتفاؽ عن اإلٚتاع كالعكس
 كىناؾ بعض الفركؽ مثل:

 اتفاؽ األئمة األربعة. أف يكوف ا١تراد باالتفاؽ-ٔ
 كقد يكوف ا١تراد باالتفاؽ اتفاؽ علماء ا١تذىب كما ىو االصطالح عند النوكم.-ٕ
 كقد يكوف االتفاؽ ظنيان فال ٬تـز العال باإلٚتاع ،فلهذا يعل باالتفاؽ. -ٖ

 الفرؽ بين اإلجماع ونفي الخالؼ:
 ىناؾ بعض الفركؽ مثل:

أصاب العال فيو تردد جعلو ال  أف اإلٚتاع ما ٬تـز فيو العال باإلٚتاع، كنفي ا٠تالؼ ما-ٔ
 ٬ترؤ على نقل اإلٚتاع الصريح. 

ْتسب  ،ؼ ٤تصور ببلد معُت أك مذىب معُتعبارة نفي ا٠تالؼ قد يراد هبا نفي خال-
فالغالب أف ا١تراد هبا إٚتاع العلماء كلهم  ،ٓتالؼ عبارة اإلٚتاع إذا أطلقت ،اصطالح قائلها

. 

                                                 

بػػػن ٤تمػػػد بػػػن عبػػػد الػػػػرٛتن   ا١تؤلػػػف: مشػػػس الػػػدين أبػػػو عبػػػد اهلل ٤تمػػػد ،مواىػػػب اٞتليػػػل ُب شػػػرح ٥تتصػػػر خليػػػل (٘ٗ)
ىػػ ٕٔٗٔ)لطبعػة: الثالثػة، ا ،ىػ( الناشػر: دار الفكػرٜٗ٘الطرابلسي ا١تغريب، ا١تعركؼ باٟتطاب الرُّعيٍت ا١تالكي )ا١تتوَب: 

 (.ٓٗ/ٔ) (،ـٕٜٜٔ -

 (.ٛٚٔمراتب اإلٚتاع :ص) (ٙٗ)

 حسػُت الغيتػاىب أٛتد بن موسػى بػن أٛتػد بػن ؤلف: أبو ٤تمد ٤تمود بنا١ت ،عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ٚٗ)
 (.٘ٛ/ٖ)بَتكت –ىػ( الناشر: دار إحياء الًتاث العريب ٘٘ٛاٟتنفى بدر الدين العيٌت )ا١تتوَب: 



18 

 

 :(ٛٗ)مراتب عبارة االتفاؽ
، كما أكد منها بصيغ التأكيد أقول العبارة أقول ألفاظ مادة االتفاؽلعلماء كىذه اتفق ا-ٔ

٦تا ل يؤكد مثل اتفق العلماء كلهم أك قاطبة أك ٚتيعهم كمثلها عبارة اتفق أىل العلم أك 
 ا١تسلموف أك األمة أك أىل القبلة.

 اتفق الصحابة أك السلف كما أكد منها أقول ٦تا ل يؤكد.-ٕ
 اتفقوا. باتفاقهم، باالتفاؽ، باتفاؽ، ليو،متفق ع-ٖ
 كفاقان كىي أضعف عبارات االتفاؽ كلها.-ٗ
 

 :(ٜٗ)مراتب نفي الخالؼ
أعالىا:ال أعلم خالفان بُت ا١تسلمُت أك بُت األمة أك أىل القبلة كما أكد منها أقول ٦تا ل -ٔ

 يؤكد.
 يؤكد. ال خالؼ بُت السلف أك بُت الصحابة كما أكد منها أقول ٦تا ل-ٕ
 ال أعلم خالفان بُت العلماء أكال نزاع بُت العلماء ك٨توىا.-ٖ
.-فيما علمت-ال خالؼ بُت العلماء-ٗ  كىذه دكف اليت قبلها ١تا فيها من الًتدد كعدـ اٞتـز
 بغَت خالؼ أك بغَت نزاع ك٨توىا كىذه أضعف العبارات. بال خالؼ،-٘

                                                 

 (.ٙٔموسوعة اإلٚتاع لشيخ اإلسالـ ابن تيمية ص) (ٛٗ)

 (.ٛٔالسابق ص) (ٜٗ)
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 المبحث الثاني

 شروط اإلجماع
 وفيو ثالثة مطالب:

 المطلب األوؿ:شروط استقراره.
 المطلب الثاني:شروط المجمعين.

 المطلب الثالث:تحقق اإلجماع.
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 المطلب األوؿ
 شروط استقراره

حىت يعلم بو أىل العصر الثاٍل كقد يكوف ظهوره بالقوؿ كقد يكوف  ظهوره ُب أىل العصر-ٔ
 ،جد يصح انعقاد اإلٚتاع بوفأما ظهوره بالقوؿ إذا ك  ،بالفعل كقد يكوف بالقوؿ كالفعل ٚتيعان 

ال ينعقد بالقوؿ حىت يقًتف بو الفعل ليكمل ُب نفسو كىذا  كذىب بعض أىل العلم إىل أنو
ليس بصحيح ألف حجج األقواؿ أكثر من حجج األفعاؿ كإف كاف كل كاحد منهما إذا انفرد 

السنة كإذا يكوف حجة فال ٬تب اجتماعهما كما ال يلـز اٞتمع ُب اٟتكم بُت دليل الكتاب ك 
ثبت أف اإلٚتاع على القوؿ يكوف حجة فقد يكوف اإلٚتاع على القوؿ بوجوده من ٚتيع 
أىل اإلٚتاع كقد يكوف بوجوده من البعض كسكوت الباقُت بعد انتشاره فيهم كىذه ا١تسألة 

 .(ٓ٘) اختلف أىل العلم فيها
ن شرط االنقراض بأف أف يقيم أىل اإلٚتاع على ما أٚتعوا عليو كال يرجعوا عنو احتج م-ٕ

اإلٚتاع إ٪تا صار حجة بطريق الكرامة بناء على كصف االجتماع فال يثبت االجتماع إال 
باستقرار اآلراء كاستقرارىا ال يثبت إال بانقراض العصر؛ ألف قبلو يكوف الناس ُب حاؿ تأمل 

ر فال كتفحص، ككاف رجوع الكل أك البعض ٤تتمال كمع احتماؿ الرجوع ال يثبت االستقرا
 .(ٔ٘)يثبت اإلٚتاع

أف يثبت بطريق صحيح بأف يكوف إما مشهوران بُت العلماء أك ناقلو ثقة كاسع -ٖ
 .(ٕ٘)اإلطالع

 فإف سبقو ذلك فال إٚتاع، ألف األقواؿ ال تبطل ٔتوت قائليها، أال يسبقو خالؼ مستقر،-ٗ
 .(ٖ٘)فاإلٚتاع ال يرفع ا٠تالؼ السابق كإ٪تا ٯتنع من حدكث خالؼ

                                                 

السػػمعاٍل  ا١تلفػػر، منصػػور بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػد اٞتبػػار ابػػن أٛتػػد ا١تػػركزلا١تؤلػػف: أبػػو  ،قواطػػع األدلػػة ُب األصػػوؿ (ٓ٘)
الناشر: دار الكتب  ،احملقق: ٤تمد حسن ٤تمد حسن إٝتاعيل الشافعي ،ىػ(ٜٛٗالتميمي اٟتنفي ٍب الشافعي )ا١تتوَب: 

 (.ٖ/ٕ) ،(ـٜٜٜٔ-ىػٛٔٗٔ ) الطبعة: األكىل، العلمية، بَتكت، لبناف،

كشػػف األسػػرار شػػرح أصػػوؿ البػػزدكم ا١تؤلػػف: عبػػد العزيػػز بػػن أٛتػػد بػػن ٤تمػػد، عػػالء ك  (،ٙٔ/ٕالسػػابق ) :انلػػر (ٔ٘)
 (.ٖٕٗ/ٖبدكف ) تاريخ: ،الطبعة: بدكف ،ىػ( الناشر: دار الكتاب اإلسالميٖٓٚ)ا١تتوَب:  الدين البخارم اٟتنفي

 (.ٓٓ٘) شرح األصوؿ من علم األصوؿ ص (ٕ٘)

 (.ٔٓ٘) شرح األصوؿ من علم األصوؿ ص (ٖ٘)
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 الثانيالمطلب 

 شروط المجمعين
 اشتراط العدد:-4

ىذا الشرط ٥تتلف فيو بُت أىل العلم فمن أىل العلم من اشًتط أف يبلغ عددىم حد التواتر 
كمن العلماء من ال يشًتط ذلك حىت قاؿ بعضهم إف ل يكن إال ٣تتهد كاحد صح إٚتاعو 

" لقد اختلف (ٗ٘) النملة:قاؿ الدكتور عبد الكرَل  كاٞتمهور على عدـ اشًتاط عدد التواتر.
 ُب ذلك على مذىبُت:

 : أنو ال يشًتط ُب حجية اإلٚتاع أف يبلغ عدد اجملمعُت حد التواتر.المذىب األوؿ
 كىو مذىب ٚتهور العلماء. كىو اٟتق عندم؛ ألف أدلة حجية اإلٚتاع من الكتاب كالسُّنَّة

د اإلٚتاع أنقص من عدد السابقة الذكر كردت مطلقة، كبناء على ذلك فإنو مهما كاف عد
قو٢تم؛  إذا قالوا قوالن كانت اُٟتجَّة ُبالتواتر صدؽ عليهم لفظ " ا١تؤمنُت " كلفظ"األُمة"، ف

 موجبة لعصمتهم عن ا٠تطأ، فإذا ل يكن على كجو -كما سبق   -ألف األدلة السمعية
 -لة أك كثرة مهما كانوا ق -األرض سول ىؤالء البالغُت درجة االجتهاد فهم على اٟتق قطعا

 باعهم، صيانة ٢تم عن االتفاؽ على ا٠تطأ.اتفيجب 
 .كىو مذىب بعض العلماء ،: أنو يشًتط أف يبلغ عدد اجملمعُت حد التواترالمذىب الثاني

 :ا المذىبذدليِل ى
تواطؤىم على ا٠تطأ، ألف  استدؿ أصحاب ىذا ا١تذىب بقو٢تم: إف اٞتمع الكثَت ال يتصور

 ٖتكم العادة بالقطع ُب غَته. على الكذب، كالٖتيل تواطؤىم العادة 
 كاختلف العلماء فيو على قولُت: (٘٘)عدالة المجمعين-ٕ

:تشًتط عدالة اجملتهدين ُب اإلٚتاع فال يقبل قوؿ اجملتهد الفاسق ُب اإلٚتاع مطلقا األوؿ
 سواء كاف فسقو من جهة االعتقاد أك من جهة العمل، كىذا مذىب ٚتهور العلماء.

                                                 

بد الكرَل بن علي بن ية( للشيخ عسائلو كدراستو دراسة نلرية تطبيقذب ُب علم أصوؿ الفقو ا١تقارف )ٖتريرا ١تا١ته (ٗ٘)
 (.ٚٙٛ/ٕ) ـ(،ٜٜٜٔ-ػىٕٓٗٔالطبعة األكىل ) ،الرياض-نشر: مكتبة الرشد ،٤تمد النملة

 (.ٗٚٛ/ٕالسابق ) (٘٘)
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 ذا القوؿ:أدلة ى
 :الدليل األوؿ

  قولو تعاىل:            
(٘ٙ). 

: أف اللَّو تعاىل جعل ىذه األمة شهداء على الناس، كُحجة عليهم فيما يشهدكف وجو الداللة
، فلما ل يكن الفاسق متصفا هبذه -كما تقدـ   -بو؛ لكوهنم عدكالن كالوسط ىو العدؿ

ل ٬تز أف يكوف من الشهداء على الناس، فال يعتد بقولو ُب  -كىي العدالة  –الصفة 
 عدالتو. اإلٚتاع، كال ُب الشهادة، كال ُب الركاية؛ كذلك الهتامو ُب

 : الدليل الثاني
  قولو تعاىل:                              

          
(٘ٚ)

. 

: أف اللَّو تعاىل أكجب التوقف ُب أخبار غَت العدؿ، كاجتهاده إخبار بأف رأيو  وجو الداللة
 كذا، فوجب التوقف ُب قبولو، كإذا كجب التوقف ُب قبوؿ إخباره ل ٭تكم بقبوؿ خله.

أف الفاسق ال يقبل قولو كال يقلد ُب فتول كىو منفرد، نلران لفسقو، كاهتامو  :الدليل الثالث
ُب الدين جعلو غَت مؤ٘تن فيقاس على ذلك أنو ال يقبل قولو مع اٞتماعة كال فرؽ حيث إف 

 االهتاـ ُب الدين ال زاؿ موجودان.
 :الدليل الرابع
   قولو تعاىل:            

(٘ٛ)
. 

 : وجو الداللة
 أف سبيل أىل الفسق كالضالؿ ل يكن سبيالن للمؤمنُت.

                                                 

 (ٖٗٔسورة:البقرة،آية:رقم  ) (ٙ٘)
 (.ٙسورة:اٟتجرات،آية:رقم ) (ٚ٘)

 (.٘ٔٔسورة:النساء،آية رقم ) (ٛ٘)
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: أنو ال يشًتط عدالة اجملتهدين ُب اإلٚتاع، أم أنو يعتل قوؿ العدؿ كالفاسق المذىب الثاني
 ُب اإلٚتاع بشرط بلوغهم درجة االجتهاد.

الشيخ أيب إسحاؽ الشَتازم، كىو مذىب إماـ اٟترمُت، كاألستاذ أيب إسحاؽ اإلسفراييٍت، ك 
 كالغزايل، كاآلمدم، كأيب ا٠تطاب اٟتنبلي.

: أف أدلة حجية اإلٚتاع عامة، ل تشًتط عدالة اجملتهد، فالفاسق يدخل دليل ىذا المذىب
"األُمَّة "، فاشًتاط العدالة ُب ذلك ٗتصيص بال دليل،  ُب عمـو " ا١تؤمنُت "، كعمـو

 يقبل.كالتخصيص الذم ال دليل عليو ال 
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 المطلب الثالث
 تحقق اإلجماع
 ال بد ُب ٖتقق اإلٚتاع كانعقاده من توفر ثالثة أمور:

اتفاؽ ٚتيع أىل اٟتل كالعقد كا١تراد هبم اجملتهدكف من األمة ألهنم ىم الذين تتوفر فيهم -ٔ
أىلية النلر ُب األحكاـ الشرعية كمصاّب الناس كعلى ذلك فاتفاؽ عامة الناس من ا١تقلدين 

 ن ال نلر لو ُب الشريعة ال قيمة لو، ألهنم ليسوا أىال لذلككم
ككذلك اتفاؽ بعض اجملهدين ال ينعقد بو اإلٚتاع، ألف األدلة أكجبت العمل بإٚتاع الكل ال 

 البعض كألف قوؿ بعضهم ليس أكىل من قوؿ البعض اآلخر.
 ا١تسلمُت كال من أف يكوف أىل اٟتل كالعقد من ا١تسلمُت، فال ينعقد اجملتهدين من غَت -ٕ

يكفر ببدعة،كمن العلماء من اعتل الشذاذ من الفقهاء غَت داخلُت ُب اإلٚتاع فال يعتل 
 خالفهم كنفاة القياس. 

أف يكوف اتفاؽ أىل اٟتل كالعقد من ا١تسلمُت بعد عصر الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  -ٖ
قيمة التفاقهم ىذا، كاٞتمهور  ألنو إف كافقهم فاٟتجة ُب قولو دكف قو٢تم، كإف خالفهم فال

ال يشًتطوف ُب ٖتقق اإلٚتاع كانعقاده انقراض عصر اجملمعُت كال عدـ سبق خالؼ مستقر 
 .(ٜ٘)كال العدالة كال بلوغ اجملتهدين حد التواتر

                                                 

أصوؿ مذىب اإلماـ أٛتد دراسة أصولية مقارنة للدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، طبعة:مؤسسة الرسالة،  (ٜ٘)
 (.ٖٛٗـ(،ص)ٜٜٓٔ-ػىٓٔٗٔالطبعة:الثالثة )
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 المبحث الثالث

وكتابو  ترجمة موجزة للشيرازي
المهذب، والنووي وكتابو شرح 

 المهذب
 وفيو أربعة مطالب:

 ترجمة اإلماـ الشيرازي. األوؿ:المطلب 
 التعريف بالمهذب. المطلب الثاني:

 ترجمة اإلماـ النووي. المطلب الثالث:
 .التعريف بالمجموع المطلب الرابع:
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 المطلب األوؿ
 (ٓٙ)ترجمة اإلماـ الشيرازي

نسبة إىل  زم كالفَتكزأبادم:اإلماـ إبراىيم بن علي بن يوسف الفَتكز أبادم الشَتا اسمو:
نسبة إىل شَتاز، كىى قصبة فارس، كدار  كالشَتازم: ،، كىى بليدة من بالد شَتازكزأبادفَت 

 ا١تلك فيها.
 كتب الشافعية.  كلقب الشيخ ىو ا١تشهور ُب ٚتاؿ الدين، كالشيخ،لقبو: 
 أباد سنة ثالث كتسعُت كثالٙتائة.: كلد الشيخ أبو اسحاؽ ُب فَتكز مولده

 شيوخو:
ساف  كنيسابور االعلم كارٖتل ُب طلب العلم إىل شَتاز كخر  درس الشيخ على كثَت من أىل

 كبغداد كغَتىا كطلب على كثَت من أىل العلم من أ٫تهم: 
، كأيب أٛتد عبد الوىاب بن ٤تمد بن رامُت ى(ٕٗٗقرأ الفقو على أيب عبد اهلل البيضاكم )ت

اإلماـ ُب ،كما أخذ العلم عن القاضي أيب الفرج الفامي الشَتازم ى(ٖٓٗالبغدادم)ت
كقرأ األصوؿ على ى( ٘ٔٗمذىب داكد اللاىرم كدخل البصرة كأخذ عن الفقيو ا٠ترزم )ت
 ى(.ٓٗٗالشيخ أيب حاًب ٤تمود بن اٟتسن الطلم ا١تعركؼ بالقزكيٍت )ت

أبو بكر أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن غالب ا٠توارزمي  كٝتع اٟتديث من ٤تدثيو كمنهم:
إنو إماـ ُب اٟتديث، كما أخذه من أيب علي بن  عنو:كقاؿ  ى(ٕ٘ٗا١تعركؼ باللقاٍل)ت

شاذاف، كأيب الفرج ا٠ترجوشي، كأستاذه الكبَت ُب ىذا الدكر البغدادم كىو القاضي اإلماـ: 
 ى(.ٓ٘ٗبن طاىر الطلم )تاأبو الطيب طاىر بن عبد اهلل 

                                                 

دين بػن شػرؼ النػوكم ا١تتػوَب الػ ٤تيياعتمدت ُب ىذه الًتٚتة على مقدمة اجملموع شرح ا١تهذب لإلماـ أيب زكريا  (ٓٙ)
ـ( كا١تقدمػػة ٕ٘ٓٓ/ػىػػٕٙٗٔ-ٕ٘ٗٔ) ق( ٖتقيػػق الػػدكتور :٤تمػػود مطرجػػي طبػػع: دار الفكػػر طبعة:بػػدكف،تاريخٙٚٙ)

 (.ٕٔ-ٖللدكتور ٤تمود مطرجي ص)
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 تالمذتو:
مصار كقصدكه من كاف الشيخ ىو شيخ زمانو كعليو تعلم الكثَت كرحل إليو الناس من األ
فأضحوا أئمة ا١تذىب  ٚتيع األقطار ينهلوف من معُت علمو، كيستضيًوف بنور زىده ككرعو،

 بعد كفاتو كأشهرىم:
صاحب  ى(ٚٓ٘فخر اإلسالـ أبو بكر ٤تمد بن أٛتد بن اٟتسُت بن عمر الشاشي )ت-ٔ

 ،لهرم"ك"ا١تست "الشامل"، شرح ُب ك"الشاُب" ُب شرح ا١تزٍل، ك"العمدة"، "الشاُب"
 ُب ا١تذىب. ك"ا١تعتمد"، ك"الًتغيب"

صاحب"الفتاكل"،  ى(ٕٛ٘أبو علي اٟتسن بن إبراىيم بن علي بن برىـو الفارقي )ت-ٕ
 ك"الفوائد على ا١تذىب".

 ى(.ٖٜٗأبو القاسم علي بن ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن القاسم احملاملي )ت-ٖ
ك"الشاُب"،  صاحب"ا١تعاياة"، ى(ٕٛٗ )تأبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد اٞترجاٍل-ٗ

 ك"التحرير".
، صاحب"العدة" ُب شرح "اإلبانة" ى(ٜ٘ٗأبو عبد اهلل اٟتسن بن على الطلم )ت-٘

 للفوراٍل.
 ى(.ٖٜٗأبو منصور أٛتد بن عبد الوىاب بن موسى الشَتازم)ت-ٙ
 ى(.ٜٛٗأبو اٟتسن ٤تمد بن علي بن اٟتسن بن علي بن عمر الواسطي)ت-ٚ
الفرج بن منصور بن إبراىيم بن علي بن اٟتسن السلمي الفارقي  بن الغناَل ٤تمد أبو-ٛ
 ى(.ٕٜٗ)ت
أبو اٟتسن علي بن سعيد بن عبد الرٛتن بن ٤ترز ا١تعركؼ بأيب اٟتسن -ٜ

 ى(.ٖٜٗالعبدرم)ت
 ى(.ٖٚٗيوسف بن اٟتسن بن ٤تمد بن اٟتسن الز٧تاٍل )ت-ٓٔ
 ى(.ٕٚ٘بن ٥تلد بن إبراىيم الرطيب)ت أبو العباس أٛتد بن سالمة بن عبيد اهلل-ٔٔ
. ى(٘ٚٗأبو نصر ٤تمد بن ىبة اهلل بن ثابت البندنيجي)ت-ٕٔ  كىو فقيو اٟتـر
 مفيت اٟترمُت.ى( ٜ٘ٗي)تقعبد الرٛتن بن ٤تمد بن ثابت ا٠تر أبو القاسم -ٖٔ
 ى(.ٖٓ٘أبو الفضل ٤تمد بن قناف بن حامد األنبارم)ت-ٗٔ
 ى(.ٖٓ٘بن اٟتسُت الواسطي)ت أبو ثعلب ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد-٘ٔ
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 ى(.ٗٓ٘أبو اٟتسُت إدريس بن ٛتزة بن علي الشامي)ت-ٙٔ
كىو من أئمة  ى(ٕٖ٘أبو سعد إٝتاعيل بن أٛتد بن عبد ا١تلك النيسابورم)ت-ٚٔ

 ا١تذىب.
 صاحب الفرائض. ى(ٓٓ٘أبو الفضل عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز األشنهي)ت-ٛٔ
 من كبار الفقهاء. ى(ٕٓ٘اٟتسن اٟتلواٍل البزار)تبن علي بن  ِتأبو أسعد ٭ت-ٜٔ

 كُب طبقات الشافعية ذكر لعدد من العلماء الذين حدثوا عنو كنذكر منهم:
صاحب كتاب تاريخ  ى(ٖٙٗأبو بكر أٛتد بن علي بن ثابت ا٠تطيب البغدادم)ت-ٔ

 بغداد.
 يحُت".صاحب "اٞتامع بُت الصح ى(ٛٛٗأبو عبد اهلل ٤تمد بن أيب نصر اٟتميدم)ت-ٕ
 ى(.ٖ٘٘)ت أبو علي أٛتد بن سعد بن علي بن اٟتسن بن عناف ا١تعركؼ بالبديع-ٖ
فقيو  ى(ٖٓ٘أبو عبد اهلل ٤تمد بن الفضل بن أٛتد بن ٤تمد الفرارم النيسابورم)ت-ٗ

          .  اٟتـر
 

 مصنفاتو:
 انصب جهد الشيخ ُب التأليف على الفقو على مذىب اإلماـ الشافعي كىي:

 بَتكت(. -هذب)مطبوع:دار الفكركتاب ا١ت-ٔ
كتاب التنبيو قاؿ عنو اإلماـ اٟتسن الطلم:"ٝتعت صوتان من الكعبة أك جوؼ الكعبة -ٕ

يقوؿ:من أراد أف يتنبو ُب الدين فعليو بالتنبيو"كىو كتاب مطبوع كمًتجم إىل اللغة الالتينية 
 ى( .ٜٕٖٔكمطبوع با١تطبعة ا١تيمنية ٔتصر)

 ؼ كُب ا١تسائل ا١تختلف فيها بُت اإلمامُت:الشافعي كأيب حنيفة.كتاب النكت ُب ا٠تال-ٖ
 ى(. ٕٖٙٔكتاب اللمع ُب أصوؿ الفقو طبع ُب القاىرة)-ٗ
كتاب التبصرة ُب أصوؿ الفقو حققو الدكتور ٤تمد حسن ىيتو كطبعتو دار الفكر -٘

 بدمشق.
 كتاب طبقات الفقهاء حققو الدكتور إحساف عباس كمطبوع ببَتكت -ٙ
 ـ(.ٜٙٛٔب شرح اللمع ُب أصوؿ الفقو طبع ُب بَتكت بدار الغرب اإلسالمي )كتا-ٚ
 كتاب ا١تلخص أك التلخيص ُب أصوؿ الفقو)٥تطوط(.-ٛ
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 كتاب ا١تعونة ُب اٞتدؿ )٥تطوط(.-ٜ
 كتاب نصح أىل العلم)٥تطوط(.-ٓٔ
 كتاب عقيدة السلف )٥تطوط(.-ٔٔ
 كتاب ملخص ُب اٟتديث )٥تطوط(.  -ٕٔ
 ل الفقو)٥تطوط(.كتاب تلخيص عل-ٖٔ
 كتاب اإلشارة إىل مذىب أىل اٟتق)٥تطوط(.-ٗٔ
 كتاب القياس)٥تطوط(. -٘ٔ
 

 ثناء العلماء عليو:
كلو  قاؿ اإلماـ أبو اٟتسن ا١تاكردم صاحب كتاب"اٟتاكم الكبَت":"ما رأيت كأيب اسحاؽ ،

لشيخ كقاؿ اإلماـ أبو بكر ٤تمد بن علي بن حامد الشاشي:" ا رآه الشافعي لتجمل بو".
ماـ أصحاب الرأم:"أبو اسحاؽ إكقاؿ ا١توفق اٟتنفي  ازم حجة اهلل على أئمة العصر".شَت ال

كقاؿ السمعاٍل:"ىو إماـ الشافعية كشيخ العصر  الشَتازم ،إماـ ا١تؤمنُت ُب الفقهاء".
مصنف ُب األصوؿ كالفركع كا٠تالؼ كا١تذىب رحل إليو الناس من األمصار ككاف ٬ترم ٣ترل 

خشونة العيش  على صابرا بعلمو عامال الشَتازم كقاؿ النوكم:"كاف س بن سريج".أيب العبا
معلما للعلم مراعيا للعمل"ككصفو"بالعابد، الزاىد، الورع،ا١تعرض عن الدنيا،ا١تقبل بقلبو على 

 عباد اهلل العارفُت،أحد العلماء الصاٟتُت ك  اآلخرة، الباذؿ نفسو ُب نصرة دين اهلل تعاىل،
عهم ر ك اؿ الذىيب:"ىو أنلر أىل زمانو كأكق كالورع ك الزىادة". ،ُت العلم كالعبادةاٞتامعُت ب

كقاؿ ابن األثَت:"ىو إماـ  كأفصحهم كأكثرىم تواضعان كإليو انتهت رئاسة ا١تذىب ُب الدنيا".
كقاؿ ابن خلكاف:"كاف ُب غاية الورع ك٤تاسنو أكثر من أف  الدنيا، ككاف أنلر أىل زمانو".

كقاؿ ابن  ؿ ابن القيسراٍل:"ىو من األئمة ا١تقتدل هبم ُب كرعو كزىده كتقشفو".كقا ٖتصر".
 ىداية اهلل:"ىو شيخ اإلسالـ كمدار العلماء األعالـ ُب زمانو".

 وفاتو:
كقيل ليلة األحد ُب اٟتادم كالعشرين من ٚتادل  ،ببغداد يـو األحد -يرٛتو اهلل تعاىل-توُب  

كسبعُت كأربعمائة كدفن من الغد كغسلو كفاء بن عقيل األكىل سنة ست  كقيل: ،اآلخرة
ا١تقتدم بأمر اهلل  اٟتنبلي كصلى عليو بباب الفردكس من دار ا٠تالفة كشهد الصالة عليو:
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صلى عليو مرة ثانية ّتامع القصر، كدفن بباب أبرز ُب تربة  كقيل: ،أمَت ا١تؤمنُت العباسي
 هلل كأسكنو فسيح جناتو. ٔتقلة آؿ حرب رٛتو ا ٣تاكرة للناصية كقيل:
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 المطلب الثاني
 " (ٔٙ)تعريف"بالمهذب

 ف شاء اهلل أصوؿإ"ىذا كتاب مهذب أذكر  فيو  مقدمة ا١تهذب: قاؿ الشيخ أبو اسحاؽ ُب
ك إىل اهلل  ا١تسائل ا١تشكلة بعللها، كما تفرع على أصولو ُب ،مذىب الشافعي رٛتو اهلل بأدلتها
 الدنيا كاآلخرة، إنو قريب ٣تيب". ف ينفع بو ُبأ، ك اتوالكرَل أرغب أف يوفقٍت فيو ١ترض

 المهذب:
، كرجل مهذب : أك ا١تنقى من العيوب ا٠تاىل، كا١تهذب: أم التنقية كالتصفيةمن التهذيب، 

 "بدأت ُب أف الشيخ أبا إسحاؽ قاؿ: كنقل النوكم أم مطهر األخالؽ نقي من العيوب.
ـ األحد سنة تسع كستُت كفرغت منو يو  ،سُت كأربعمائةتصنيف ا١تهذب سنة ٜتس كٜت

سحاؽ يصلي إ"كاف أبو  :كقاؿ السبكي أربع عشرة سنة". :أم استغرؽ تصنيفو ،كأربعمائة
 ركعتُت عند الفراغ من كتابة كل فصل من ا١تهذب".

 :شروح المهذب
 ناؿ ا١تهذب عناية ٚتع من العلماء فقاموا بشرحو من ىؤالء العلماء:

الطبعة:  ى(ٛ٘٘)تاليمٍت  سال العمراٍل الشافعي يب ا٠تَتبن أ ِت٭ت أبواٟتسُت-ٔ
 نشر: دار ا١تنهاج . ،ـ(ٕٓٓٓ)األكىل
كىو أكؿ من قاـ بشرحو  .ى(ٜٙ٘أبو اسحاؽ إبراىيم بن منصور العراقي الشافعي )ت -ٕ
 عشرة أجزاء متوسطة . ُب
 حو ُبكشر  ى(ٕٗٙالشيخ اإلماـ ضياء الدين أبو عمرك عثماف بن عيسى ا٢تمذاٍل )ت-ٖ

كٝتاه :االستقصاء  ،بل كصل فيو إىل كتاب الشهادة قريب من عشرين ٣تلدان، ل يكملو ،
 ١تذاىب العلماء الفقهاء. 

ى( ٙٚٙإٝتاعيل بن ٤تمد بن علي بن عبد اهلل بن إٝتاعيل اٟتضرمي قطب الدين )ت -ٗ
 .أم ا٢تمذاٍل أـ اٟتضرمي أسبق بالشرح ،"شرح ا١تهذب" كل يعلم أيهما ككتابو:

كقد شرح ربع األصل ى( ٙٚٙبن شرؼ النوكم)ت ِتاإلماـ ٤تي الدين أبو زكريا ٭ت-٘
 ٣تلدات، كانتهى إىل أبواب الربا. ةتسع ُب تقريبان،

                                                 

 (.ٗٔ-ٖٔ/ٔ) : اجملموعانلر (ٔٙ)
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 كصنف فيو ثالثة ٣تلدات.ى( ٙ٘ٚاإلماـ تقي الدين علي بن عبد الكاُب السبكي )ت-ٙ
  تكملتو للمذىب.كأشار السخاكم إىلى( ٜٙٚالشهاب أٛتد بن لؤلؤ بن النقيب )ت -ٚ
 ى( .ٛٚٚالعماد إٝتاعيل بن خليفة بن عبد العاؿ اٟتسباٍل )ت -ٛ
 تكملة اجملموع" . ككتابو:" النبوغ ُب ى(٘ٓٛالسراج البلقيٍت)ت-ٜ
 ى( .ٙٓٛالزين العراقي)ت-ٓٔ
 .ى(ٕٙٛالشوكاٍل ككلده أٛتد بن عبد الرحيم)ت -ٔٔ
 شرح ا١تهذب ك ا١تسمى "باالستقصاء". الفاريب ُب-ٕٔ
 شرح ا١تهذب"ذكره السبكي. ور بالعراقي ككتابو :"التعليقة ُبالشيخ أبو اسحاؽ الشه-ٖٔ
 شرح ا١تهذب". بالطلب ُب باس أٛتد بن عيسى ككتابو:" الواُبأبو الع-ٗٔ
كلو شرح غريب ى( ٘٘ٙالشيخ عماد الدين إٝتاعيل بن كىبة ا١تعركؼ بابن باطيش)ت-٘ٔ

 ا١تهذب، كٝتاه:" ا١تغٍت".
شرح  "ا١تستعذب ُب شرحو غريبو كٝتاه: ُب ى(ٖٓٙن أٛتد بن بطاؿ الركيب )ت٤تمد ب-ٙٔ

 غريب ا١تهذب".
مشكالت ألفاظو  مد بن علي بن أىب علي الشافعي ُبالشيخ اإلماـ أبو عبد اهلل ٤ت-ٚٔ

 كٝتاه "اللقط ا١تستغرب من شواىد ا١تهذب".
كلو:  ى(٘ٛ٘عصركف )تاإلماـ أبو سعيد عبد اهلل بن ٤تمد الشافعي ا١تعركؼ بابن -ٛٔ

 غريب ا١تهذب". "الفص ا١تذىب ُب
 .(ٕٙ)"مسائل على ا١تهذب" كلو:ى( ٘ٙٙيعقوب بن عبد الرٛتن بن أىب عصركف )ت-ٜٔ

                                                 

 (.٘ٔ-ٗٔ/ٔ) اجملموع :انلر (ٕٙ)
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 مشكالت المهذب:
 أبو القاسم عمر بن ٤تمد اٞتزرم كشرح مشكالتو.-ٔ
 ا١تهذب". كلو:"ا١تستغرب ُب ،ى(ٖٓٙلقلعي)تالشيخ ٤تمد بن علي بن أيب علي ا-ٕ
 ، كلو :"شرح مشكالت ا١تهذب".ماـ أبو اٟتسن علي بن قاسم اٟتليمياإل-ٖ
 ، كلو :"التعيب على ا١تهذب".ابن معن-ٗ
 "غاية ا١تفيد كهناية ا١تستفيد ُب ، ككتابو:الصعيب ِتبو ٤تمد عبد اهلل بن ٭تالشيخ أ-٘

 احتوارات ا١تهذب".
 :"ا١تؤاخذات".ابكلو كت ،ٚتاؿ الدين البدرم-ٙ
 "تفسَت مشكالت ا١تهذب". :كلو كتاب ابن الدرم-ٚ
"فوائد ا١تهذب"كما  كلو كتاب: ،كىو تلميذ ا١تصنف ى(ٕٛ٘الشيخ أبو علي الفارقي )ت-ٛ

 عليو ألىب سعيد بن عصركف.
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 المطلب الثالث
 ترجمة اإلماـ النووي

 -:(ٖٙ)اسمو ولقبو
حسن بن حسُت بن شرؼ بن مرم بن  ِتالقدكة شيخ اإلسالـ أبو زكريا ٭تىو اإلماـ اٟتافظ 

-نسبة ٞتده حزاـ-اٟتزامي ِتابن الشيخ الزاىد الورع أيب ٭ت بن ٤تمد بن ٚتعة بن حزاـ
 ٍب الدمشقي الشافعي.  النوكم،

"ال أجعل ُب حل  ككاف يكره أف يلقب بو تواضعان كصح عنو أنو قاؿ: ،٤تيي الدين :ولقبو
 من لقبٍت ٤تيي الدين".

 :(ٗٙ)مولده وطلبو للعلم
لنوكم ُب العشر األكسط من احملـر كقيل ُب العشر األكؿ سنة إحدل كثالثُت كلد اإلماـ ا
"فلما كاف عمرم  قاؿ ابن عطاء نقالن عنو: ختم القرآف كقد ناىز اٟتلم.، (٘ٙ)كستمائة بنول

تسع عشرة سنة قدـ يب كالدم ُب سنة تسع كأربعُت إىل دمشق فسكنت ُب ا١تدرسة الركاحية 
قاؿ كحفلت كتاب التنبيو  نيب باألرض كأتقوت ّترابة ا١تدرسة،كبقيت ٨تو سنتُت ال أضع ج

 ُب ٨تو أربعة أشهر كنصف ٍب حفلت ربع العبادات من ا١تهذب ُب باقي السنة".

                                                 

( علػػق ػىػػٕٗٚنيف:عالء الػػدين علػػي بػػن إبػراىيم بػػن العطػػار)تتصػػ ي الػدين،٤تييػػٖتفػة الطػػالبُت ُب ترٚتػػة اإلمػػاـ  (ٖٙ)
ـ( ٕٚٓٓ/ػىػٕٛٗٔاألكىل ) الطبعػة: ،األردف-عمػاف ،طبع:الػدار األثريػة ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سػلمافعليو 
 ىػػ(ٜٖٙٔلمؤلف: خَت الدين بن ٤تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ا١تتػوَب: ل األعالـ(، ك ٜٖص)
(، ريػػاض الصػػاٟتُت لإلمػػاـ أيب ٜٗٔ/ٛ) ،ـ ٕٕٓٓأيػػار / مػػايو  -اشػر: دار العلػػم للماليػػُت الطبعػػة: ا٠تامسػػة عشػػر الن

، راجػػع ٗتر٬تػػو لػػو كىذبػػو كخرجػػو حسػػاف عبػػد ا١تنػػاف ( حققػػو كقػػدـٙٚٙ-ٖٔٙزكريػػا ٭تيػػي بػػن شػػرؼ النػػوكم الدمشػػقي)
: الثالثػػػة الطبعػػػة األردف،-عمػػػاف ،برىومػػػة( تبػػػةمك-)ا١تكتبػػػة اإلسػػػالمية كاٟتكػػػم علػػػى أحاديثػػػو شػػػعيب األرنػػػؤكط، نشػػػر:

 (.ٖٕ( ص)ػىٖٔٗٔ)

 (.ٖٕرياض الصاٟتُت ص) (ٗٙ)
(ٙ٘)  
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 أبرز شيوخو:
 ى(.ٛٙٙ)ت (ٙٙ)الشيخ احملقق أبو اسحاؽ إبراىيم بن عيسى ا١ترادم األندلسي الشافعي-ٔ
قرأ عليو الكماؿ ُب أٝتاء  ،(ٚٙ)بن سعد النابلسياٟتافظ الزين أبو البقا خالد بن يوسف -ٕ

 ى(.ٖٙٙ)ت  ،ى(٘ٛ٘كلد سنة ) الرجاؿ للمقدسي،
كىو  (ٛٙ)الفرج عبد الرٛتن ابن أيب عمر ٤تمد بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسيأبو  الشمس-ٖ

 ى(.ٕٛٙ)ت ،ى(ٜٚ٘أجل شيوخو، كلد سنة)
 ى(.ٛٙٙ)ت (،٘ٚ٘كلد سنة ) ،(ٜٙ)العباس أٛتد بن عبد الدائم ا١تقدسيأبو -ٗ
 ى(.ٕٚٙ)ت ،ى(ٜٛ٘) كلد سنة (ٓٚ)٤تمد إٝتاعيل بن إبراىيم بن أيب اليسر التنوخيو أب-٘

                                                 

احملقػق: د.  ىػػ(ٔٚٚطبقات الشافعية الكلل ا١تؤلف: تاج الدين عبد الوىػاب بػن تقػي الػدين السػبكي )ا١تتػوَب:  (ٙٙ)
الطبعة:الثانيػػػػػػة،  ،كالنشػػػػػػر كالتوزيػػػػػػعد. عبػػػػػػد الفتػػػػػػاح ٤تمػػػػػػد اٟتلػػػػػػو الناشػػػػػػر: ىجػػػػػػر للطباعػػػػػػة  ،٤تمػػػػػػود ٤تمػػػػػػد الطنػػػػػػاحي

بن أٛتد بن ٤تمد ابن العماد الَعكرم  شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب ا١تؤلف: عبد اٟتيك  (،ٕٕٔ/ٛ(،)ىػٖٔٗٔ)
خرج أحاديثو: عبد القػادر األرنػاؤكط الناشػر: دار ابػن   ىػ( حققو: ٤تمود األرناؤكطٜٛٓٔاٟتنبلي، أبو الفالح )ا١تتوَب: 

 . (ـ ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔ)َتكت الطبعة: األكىل،ب -كثَت، دمشق 
 ىػػػ(ٗٚٚالبدايػػة كالنهايػػة ا١تؤلػػف: أبػػو الفػػداء إٝتاعيػػل بػػن عمػػر بػػن كثػػَت القرشػػي البصػػرم ٍب الدمشػػقي )ا١تتػػوَب:  (ٚٙ)

(، ك شذرات ٕ٘ٛ/ٖٔ) ،(ـٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ)احملقق: علي شَتم الناشر: دار إحياء الًتاث العريب الطبعة: األكىل 
 (.ٕٗ٘/ٚالذىب )

 ( .٘٘/ٔشذرات الذىب ) ،(ٕٕٚ/ٖٔالبداية كالنهاية ) (ٛٙ)

 (.٘٘/ٔشذرات الذىب ) (،ٕٕٚ/ٖٔالبداية كالنهاية ) (ٜٙ)

 (.ٖٖٛ/٘) شذرات الذىب (ٓٚ)
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-ٙٛ٘، )(ٔٚ)أبو ٤تمد عبدالعزيز بن أيب عبد اهلل ٤تمد بن عبد احملسن األنصارم-ٙ
 ى(. ٕٙٙ
خطيب (ٕٚ)القاضي عماد الدين أبو الفضائل عبد الكرَل بن عبد الصمد بن اٟترستاٍل-ٚ

 ى(.ٕٙٙ،)تى(ٚٚ٘سنة )دمشق كلد 
 ،ػ(ىٗٚ٘)كلد سنة ، (ٖٚ)اٟتافظضل ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد البكرم أبو الف-ٛ
 .ػ(ىٙ٘ٙ)توُبك 
 ى(ٛٚٙتوُب سنة)ك ، (ٗٚ)بن أىب الفتح اٟتراٍل الصَتُب ِتأبو زكريا ٭ت-ٜ

صحيح مسلم  ، ٝتع عليو (٘ٚ)الرضي أبو اسحاؽ إبراىيم بن عمر بن نصر الواسطي-ٓٔ
 ى( .                              ٕٜٙكتوُب سنة) ى( ٕٓٙكلد سنة ) ،لوشرحو كما ذكره ُب أكؿ 

 ى( .ٓ٘ٙتوُب سنة ) ،ٍب ا١تقدسي(ٙٚ)أبو إبراىيم اسحاؽ بن أٛتد بن عثماف ا١تغريب -ٔٔ

 ى(.ٗ٘ٙتوُب سنة ) ،ٍب الدمشقي (ٚٚ)أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن نوح بن ٤تمد ا١تقدسي-ٕٔ

توُب  ،(ٛٚ)و حفص عمر بن أسعد بن أىب غالب الربعي اإلربلياإلماـ ا١تتقن ا١تفيت أب-ٖٔ
 ى( .ٜٓٙ)

ٍب اٟتليب ٍب  (ٜٚ)اإلماـ اجملمع على إمامتو كجاللتو أبو اٟتسن سالر بن اٟتسن اإلربلي-ٗٔ
 ى(.ٓٚٙتوُب) ،ى(ٕٓٙكقيل سنة )ى( ٔٓٙالدمشقي كلد سنة)

                                                 

 ( .٘٘/ٔشذرات الذىب ) (،ٕٛ٘/ٛطبقات الشافعية ) (ٔٚ)

 (.٘٘/ٔشذرات الذىب ) ،(ٕٚ٘/ٖٔالبداية كالنهاية ) (ٕٚ)
 (ٗٚٗ/ٚشذرات الذىب ) (ٖٚ)
 (.ٖٖٙٚشذرات الذىب ) (ٗٚ)

 (.ٖٜٖ/ٖٔ) السابق (٘ٚ)
 (.ٕٚٗ/ٖٔالبداية كالنهاية ) (ٙٚ)

 (.ٛ٘ٗ/ٚشذرات الذىب ) (،ٕٕٚ/ٖٔالبداية كالنهاية ) (ٚٚ)

 (.ٖٛٓ/ٛطبقات الشافعية ) (ٛٚ)

 (.ٜٗٔ/ٛطبقات الشافعية ) (ٜٚ)
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٤تمػػػػد التفليسػػػػي العالمػػػػة القاضػػػػي أبػػػػو الفػػػػتح عمػػػػر بػػػػن بنػػػػدار بػػػػن عمػػػػر بػػػػن علػػػػي بػػػػن -٘ٔ
 .رٛتهم اهلل تعاىل كغَت ىؤالء العلماء كثَتى( . ٕٚٚسنة ) توُب (ٓٛ)الشافعي

                                                 

 (.ٜٖٓ/ٛ، طبقات الشافعية )(٘٘/ٔشذرات الذىب ) (ٓٛ)
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 أبرز تالمذتو:
كتػػػػوُب سػػػػنة  ،ى(ٕٗٙكلػػػػد سػػػػنة)(ٔٛ)القاضػػػػي صػػػػدر الػػػػدين سػػػػليماف بػػػػن ىػػػػالؿ اٞتعفػػػػرم-ٔ
 ى(.٘ٓٚ)
ح ُب كاف لو ميعاداف عليو يـو الثالثػاء كالسػبت يشػر (ٕٛ)أبو العباس أٛتد بن فرح األشبيلي-ٕ

 ى(. ٜٜٙكتوُب سنة) ،ى(ٕ٘ٙأحد٫تا البخارم كُب اآلخر صحيح مسلم كلد سنة )
كلػػػػػد  (ٖٛ)البػػػػػدر أبػػػػػو عبػػػػػد اهلل ٤تمػػػػػد بػػػػػن أيب إسػػػػػحاؽ إبػػػػػراىيم بػػػػػن سػػػػػعد اهلل بػػػػػن ٚتاعػػػػػة-ٖ

 ى(. ٖٖٚكتوُب سنة ) ،ى(ٖٜٙسنة)
عػػػػػػػػالء الػػػػػػػػدين أبػػػػػػػػو اٟتسػػػػػػػػن علػػػػػػػػى بػػػػػػػػن إبػػػػػػػػراىيم بػػػػػػػػن داكد الدمشػػػػػػػػقي ا١تعػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػابن -ٗ

، كلػػػػد سػػػػنة كٖتققػػػػو بػػػػو يقػػػػاؿ لو:٥تتصػػػػر النػػػػوكم الػػػػذم كػػػػاف لشػػػػدة مالزمتػػػػو لػػػػو ،(ٗٛ)العطػػػػار
 ى(.ٕٗٚكتوُب سنة ) ،ى(ٗ٘ٙ)
الػػػذم نسػػػخ ا١تنهػػاج ٓتطػػػو كحػػػرره ضػػػبطان  (٘ٛ)العػػالء علػػػى بػػػن أيػػوب بػػػن منصػػػور ا١تقدسػػي-٘

 ى(.ٛٗٚسنة ) كتوُب ،ى(ٙٙٙكإتقانان كلد سنة)
ج يوسػػف بػػن ا١تزكػػي عبػػد الػػرٛتن بػػن اإلمػػاـ اٟتػػافظ ٤تػػدث الشػػاـ ٚتػػاؿ الػػدين أبػػو اٟتجػػا -ٙ

 ى(.ٛٗٚكتوُب) ،ى(ٗ٘ٙكلد سنة )(ٙٛ)يوسف ا١تزم القضاعي ٍب الكليب الدمشقي الشافعي
 رٛتهم اهلل تعاىل كغَتىم كثَت.

                                                 

عياف ا١تائة الثامنة ا١تؤلف: أبػو الفضػل أٛتػد بػن علػي بػن ٤تمػد بػن أٛتػد بػن حجػر العسػقالٍل الدرر الكامنة ُب أ (ٔٛ)
 يػدر ابػاد/ ا٢تنػػدح-٣تلػس دائػرة ا١تعػارؼ العثمانيػة  الناشػر: ،احملقػق: مراقبػة / ٤تمػد عبػد ا١تعيػد ضػػاف ،ىػػ(ٕ٘ٛ)ا١تتػوَب: 

 (.ٖٙٔ/ٗٔكالبداية كالنهاية ) (،ٙ٘/ٔكشذرات الذىب ) (،ٜٖٓ/ٕ) ،ـٕٜٚٔىػ/ ٕٜٖٔالطبعة: الثانية، 

 (.ٕٙ/ٛالكلل) ة(،  طبقات الشافعي٘ٚٚ/ٚشذرات الذىب ) (ٕٛ)

 (.ٕٖٓ/ٖٔالبداية كالنهاية ) (ٖٛ)

 (.ٜٓ/ٕ(، الدرر الكامنة)ٙ٘ٚ/ٚشذرات الذىب ) (ٗٛ)

 (.ٖٙ/ٗالدرر الكامنة ) (٘ٛ)
 (.ٖٕٚ/ٛشذرات الذىب ) (ٙٛ)
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 ثناء العلماء عليو:
، ذك التصانيف ا١تفيدة،كا١تؤلفات اٟتميدة، أكحد :"شيخي قدكٌب اإلماـ(ٚٛ)قاؿ ابن العطار

صاحب األخالؽ  ،الراغب ُب اآلخرة الزاىد ُب الدنيا، ،الصواـ القواـ،دىره، كفريد عصره 
 ،كزىده، ككرعو ،كجاللتو ،كإمامتو ،ا١تتفق على علمو ، العال الرباٍل،كاحملاسن السنية الرضية،

 ،ة، كا١تكرمات الواضحلو الكرامات الطافحة كعبادتو، كصيانتو ُب أقوالو كأفعالو كحاالتو،
كالقائم ْتقوقهم كحقوؽ كالة أمورىم بالنصح كالدعاء ُب  ،و للمسلمُتا١تؤثر بنفسو كمال

إلماـ األكحد القدكة :"النوكم ا(ٛٛ)كقاؿ الذىيب العا١تُت، مع ما ىو عليو من اجملاىدة لنفسو".
، ٤تِت الدين أبو زكريا ٭تِت بن شرؼ بن مرم اٟتزامي اٟتوراٍل علم األكلياء ،شيخ اإلسالـ

نقالن عن شيخو أٛتد بن فرح  (ٜٛ)كقاؿ أيضان  يف النافعة".الشافعي، صاحب التصان
 "قد صار إليو ثالث مراتب،كل مرتبة منها لو كانت لشخص شدت إليو الرحاؿ، األشبيلي:
 .ا١ترتبة
 األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر". الثالثة: الزىد، الثانية: العلم، األكىل:

 ،لنوكم العال العالمة شيخ ا١تذىب٤تيي الدين ا"الشيخ  :(ٜٓ)كقاؿ اٟتافظ ابن كثَت رٛتو اهلل
قد كاف من الزىادة كالعبادة كالورع كالتحرم كاال٧تماع عن الناس على  كبَت الفقهاء ُب زمانو،ك 

، كال ٬تمع بُت إدامُت ككاف يصـو الدىر، جانب كبَت ال يقدر عليو أحد من الفقهاء غَته،
 ".لوتو ٦تا ٭تملو إليو أبوه من نو ككاف غالب ق

كأكحد زمانو تبحران  "كاف فقيو األمة كعال األئمة :(ٜٔ)كقاؿ اٟتافظ ابن ناصر الدين الدمشقي
عة بالعيش ا٠تشن كاللباس كالقنا مع شدة الورع كالزىادة كشدة الصالح كالعبادة ـو ٚتةُب عل

                                                 

 ( .ٓٗ-ٜٖٖتفة الطالبُت، ص ) (ٚٛ)

 ىػػػ(ٛٗٚاظ ا١تؤلػػف: مشػس الػػدين أبػو عبػد اهلل ٤تمػػد بػن أٛتػػد بػن عثمػاف بػػن قَاٯْتػاز الػػذىيب )ا١تتػوَب: تػذكرة اٟتفػ (ٛٛ)
 (.ٗٚٔ/ٗ) (،ـٜٜٛٔ -ىػٜٔٗٔ )الطبعة: األكىل، ،لبناف-الناشر: دار الكتب العلمية بَتكت

 (.ٖٔٔ( ، ٨تفة الطالبُت ص)ٙٚٔ/ٗالسابق) (ٜٛ)

األكلياء النوكم ا١تؤلف: مشس الدين أبو ا٠تَت ٤تمػد بػن عبػد الػرٛتن  كتاب: ا١تنهل العذب الركم ُب ترٚتة قطب (ٜٓ)
 (.ٜٕ/ٔ)، ىػ(ٕٜٓبن ٤تمد السخاكم )ا١تتوَب: 

 ،نشػػر دار ابػػن حػػـز بػػَتكت ،مػػاـ السػػيوطي ٖتقيػػق أٛتػػد شػػفيق دمػػجا١تنهػػاج السػػوم ُب ترٚتػػة اإلمػػاـ النػػوكم لإل (ٜٔ)
ريػػػػػػاض  ،(ٖٕٔ(، ا١تنهػػػػػػل العػػػػػػذب الػػػػػػركم ص)ٖٔ) (، ٖتفػػػػػػة الطػػػػػػالبُت ص٘ٙ-ٓٙص) (،ػىػػػػػػٛٓٗٔالطبعػػػػػػة:األكىل )
 (.ٕٙالصاٟتُت ص)
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، حىت  ككانت عليو ىيبة ككقار باىر ، قاؿ:األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكركالقياـ ب األكثر
 كاف ٮتاؼ منو ا١تلك بيلس اللاىر".



41 

 

 مصنفاتو:
 ا١تنهاج ُب شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج.-ٔ
 اإلشارات إىل بياف األٝتاء ا١تهمالت.-ٕ
 رياض الصاٟتُت.-ٖ
 األذكار ا١تنتخبة من كالـ سيد األبرار.-ٗ
 األربعُت النوكية.-٘
 التيسَت ُب ٥تتصر اإلرشاد ُب علـو اٟتديث.-ٙ
 ب اٟتقائق إىل معرفة سنن خَت ا٠تالئق.إرشاد طال-ٚ
 ٖترير ألفاظ التنبيو أك لغة الفقو.-ٛ
 العمدة ُب تصحيح التنبيو.-ٜ
 اإليضاح ُب مناسك اٟتج كالعمرة.-ٓٔ
 اإل٬تاز ُب ا١تناسك.-ٔٔ
 التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف.-ٕٔ
 مسألة الغنيمة.-ٖٔ
من أىل اإلسالـ على جهة الل كالتوقَت  الًتخيص ُب اإلكراـ بالقياـ لذكم الفضل كا١تزية-ٗٔ

 كاالحًتاـ ال على جهة الرياء كاإلعلاـ.
 فتاكل اإلماـ النوكم،)ا١تسائل ا١تنثورة(ترتيب الشيخ عالء الدين ابن العطار.-٘ٔ
 كعنوانو)ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت(. الركضة ُب ٥تتصر الرافعي،-ٙٔ
 واب الربا.ككصل فيو إىل أب ،هذباجملموع شرح ا١ت-ٚٔ
 ككصل فيو إىل أثناء الصالة. ،شرح التنبيو-ٛٔ
 ككصل فيو إىل شركط الصالة. ،شرح الوسيط-ٜٔ
 انتهى فيو إىل كتاب العلم. ،شرح البخارم-ٕٓ
 ككصل فيو إىل أثناء الوضوء. ،شرح سنن أيب داكد-ٕٔ
 ل يتمو.، إلمالء على حديث األعماؿ بالنياتا-ٕٕ
 السنن كقواعد اإلسالـ، كصل فيو إىل أثناء الزكاة. خالصة األحكاـ ُب مهمات-ٖٕ
 مات عنو مسودة فبيضو ا١تزم. ،هتذيب األٝتاء كاللغات-ٕٗ
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 مات عنو مسودة فبيضو ا١تزم. ،٥تتصر طبقات الفقهاء-ٕ٘
 إىل باب صالة ا١تسافر. ،كتاب التحقيق ُب الفقو-ٕٙ
 ا١تنهاج ُب ٥تتصر احملرر.-ٕٚ

 :(ٕٜ)وفاتو
اىل بنول ليلة الثالثاء الرابع كالعشرين من رجب سنة ست كسبعُت كستمائة توُب رٛتو اهلل تع

كدفن هبا صبيحة الليلة ا١تذكورة كقد عاش ٜتسان كأربعُت سنة معمورة بالصاٟتات من عبادات 
 كمؤلفات فرٛتو اهلل رٛتة كاسعة كتغمده بواسع فضلو كأٟتقنا بو على اإلٯتاف.

                                                 

 (.ٙ٘/ٔ، شذرات الذىب )(ٛٚا١تنهاج السوم ص) (ٕٜ)
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 المطلب الرابع
 (ٖٜ) التعريف بالمجموع

لقد شرح ا١تهذب ُب" اجملموع" ثالثة من أىل العلم ُب ىذا الشرح ابتدأه اإلماـ النوكم كقد 
شرح ربعو تقريبان ُب تسع ٣تلدات كانتهى إىل أبواب الربا ٍب أكمل من بعده اإلماـ تقي الدين 
علي بن عبد الكاُب السبكي كصنف ثالثة ٣تلدات إىل التفليس ٍب أ٘تو الشيخ ٤تمد ٧تيب 

 ١تطيعي رٛتة اهلل على اٞتميع.ا
 مقدمة اإلماـ النووي :

ابتدأ الشيخ ٔتقدمة تربوية مباركة اشتملت على ٚتلة من الفصوؿ ُب األنساب كاآلداب  
 كاآلٌب:

 ُب نسب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.-ٔ
 ُب نسب الشافعي رٛتو اهلل كطرؼ من أموره كأحوالو .-ٕ
 ترٚتة اإلماـ الشافعي.-ٖ
 يص ٚتلة من حاؿ الشافعي.تلخ-ٗ
 نوادر من حكم الشافعي كأحوالو.-٘
 أحواؿ الشيخ أيب إسحاؽ مصنف الكتاب.-ٙ
 ُب اإلخالص كالصدؽ كإحضار النية ُب ٚتيع األعماؿ البارزة كا٠تفية.-ٚ
 فضيلة االشتغاؿ بالعلم كتصنيفو كتعلمو كتعليمو كاٟتث عليو كاإلرشاد كإىل طرقو.  -ٛ
 بالعلم على الصالة كالصياـ كغَت٫تا من العبادات القاصرة على فاعلها.ترجيح االشتغاؿ -ٜ
 ذـ من أراد بفعلو غَت اهلل تعاىل.-ٓٔ
النهي األكيد كالوعيد الشديد ١تن يؤذم أك ينتقص الفقهاء كا١تتفقهُت كاٟتث على -ٔٔ

 إكرامهم كتعليم حرماهتم.
 أقساـ العلم الشرعي من حيث تعينو ككفايتو.-ٕٔ
  آداب ا١تعلم. باب ُب-ٖٔ
 آداب ا١تتعلم.-ٗٔ

                                                 

 (.ٛٔٔ-ٓٔ/ٔانلر اجملموع ) (ٖٜ)
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 باب ُب آداب الفتول كا١تفيت كا١تستفيت .-٘ٔ
 باب ُب أحكاـ ا١تفتُت. -ٙٔ
 ترٚتة للمهذب كاصطالحاتو كبياف القولُت كالوجهُت كالطريقُت.-ٚٔ

 شرح الكتاب:
 ابتدأ الشيخ كعادة الشراح بشرح خطبة ا١تصنف ٍب شرع ُب شرح ا١تذ على ما سيأٌب:

 :.لشيخ في الشرحمنهج ا
 يذكر قوؿ ا١تصنف.-ٔ
 يشرح مشكالت األلفاظ اللغوية كمعانيها.-ٕ
 وضح القراءات الواردة فيها كمعناىا كما يستفاد منها. يإف كاف ىناؾ آيات ُب ا١تذ -ٖ
إف كاف ىناؾ حديث ٮترجو كيقف على صحتو كضعفو كأقواؿ ا١تختصُت من أىل -ٗ

 اٟتديث ُب ذلك.
 عبارة ا١تاتن شرحان بديعان ٤تيطان. يشرح ا١تراد من -٘
 يفرع على ا١تسألة ما يتعلق هبا من أحكاـ أخرل. -ٙ
 يذكر قوؿ الشافعية ُب ا١تسألة كقوؿ غَتىم من الفقهاء ُب ا١تذاىب ا١تتبوعة كغَتىا.-ٚ
 يرجح القوؿ الراجح ُب ا١تسألة بدليلها.-ٛ
أك يرد عليها كيذكر اإلٚتاعات  يسرد كثَتان من اتفاقات األصحاب ُب ا١تسائل كيؤيدىا -ٜ

 كل ُب موطنو حسب ا١تسألة الواردة فيها كيذكر ُب الغالب من الذم حكى ذلك اإلٚتاع.  
 .ل ٮتل الشرح من بعض الكلمات الًتبوية اليت تزرع من كرع اإلماـ ُب نفس الدارس -ٓٔ
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 الفصل األوؿ

تحقيق دعاوى إجماع النووي في شرح 
اب المياه واآلنية المهّذب الواردة في أبو 

 والسواؾ وسنن الفطرة
 وفيو ثالثة مباحث 

المبحث األوؿ:تحقيق دعاوى إجماع النووي في شرح المهذب 
 الواردة في باب المياه

المبحث الثاني:تحقيق دعاوى إجماع النووي في شرح المهذب 
 الواردة في باب اآلنية

ب المبحث الثالث:تحقيق دعاوى إجماع النووي في شرح المهذ
 الواردة في باب السواؾ وسنن الفطرة
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 المبحث األول
شرح  ًتحقٌق دعاوى إجماع النووي ف

 مٌاهاب الب ًالمهذب الواردة ف
 -وفٌه ثمانى مسائل :

 الطهارة بماء السماء . المس لة األولي :
 جواز الطهارة بالماء النابع من األرض . المس لة الثانية :

 متغير بنجاسة .المس لة الثالثة : حكم الماء ال
 المس لة الرابعة : صحة الطهارة بالماء المشمس .

 المس لة الخامسة : رفع الحدث بغير الماء من المائعات .
 المس لة السادسة : إزالة النجاسة بغير الماء .

 المس لة السابعة: صحة الطهارة بالماء المتغير بما ال يمكن حفظو منو . 
 لعهو يصح أف يطهر بو بقيو العهو.عمل في بعض االماء المست المس لة الثامنة :
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 المس لة األولي
 الطهارة بماء السماء

"٬توز رفع اٟتدث كإزالة النجس با١تاء ا١تطلق كىو ما نزؿ  :(ٜٗ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل تعاىل
 من السماء ..............."

 كم ٣تمع عليو "."جواز الطهارة ٔتاء السماء ظاىر كىذا اٟت :(ٜ٘)قاؿ النوكم رٛتو اهلل 
 -التحقيق:

 ،(ٜٜ)كالغزايل ،(ٜٛ)كابن حـز، (ٜٚ)، كالليث بن سعد(ٜٙ)حكي ىذا اإلٚتاع ابن رشد اٟتفيد
يو كلعل بعبارات موحية باإلٚتاع كليست صر٭تة ف ،(ٔٓٔ)جيبكسعدم أبو  ،(ٓٓٔ)كالبهوٌب

ذلك للهور ىذا اإلٚتاع كبداىتو

                                                 

 (.ٕٓٔ/ٔاجملموع ) (ٜٗ)

 (.ٕٔٔ/ٔالسابق ) (ٜ٘)

ٖتقيػػق كتعليػػق  (،ػىػػٜ٘٘-ٕٓ٘بدايػػة اجملتهػػد كهنايػػة ا١تقتصػػد لإلمػػاـ ٤تمػػد بػػن اٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن رشػػد اٟتفيػػد ) (ٜٙ)
 ( .ٕٚ/ٔنشر مكتبة ابن تيمية القاىرة ) ٤تمد صبحي حسن حالؽ،

موسػػػػوعة فقػػػػو الليػػػػث بػػػػن سػػػػعد للػػػػدكتور ٤تمػػػػد ركاس قلعػػػػو جػػػػي، الطبعػػػػة:األكىل، الكويػػػػت، جامعػػػػة الكويػػػػت  (ٜٚ)
 (.٘ٚٗـ( ، ص )ٕٕٓٓ)

 (.ٕٔمراتب اإلٚتاع ،ص) (ٜٛ)

 ،قيػق د. علػى ٤تيػي الػدين القػره داغػيٖت ( ػىػ٘ٓ٘-ٓ٘ٗ )الوسيط ُب ا١تذىب ٟتجة اإلسالـ أيب حامد الغزايل (ٜٜ)
 (.ٖٔٙ/ٔقطر )-صدار: كزارة األكقاؼ إ

ط كزارة العػػدؿ ػ( ، ىػػ ٔ٘ٓٔ)لشػػيخ منصػػور بػػن يػػونس البهػػوٌب ا١تتػػوُب سػػنة كشػػاؼ القنػػاع عػػن مػػذ اإلقنػػاع ل (ٓٓٔ)
 (.ٖٚ/ٔالسعودية)

اإلٚتاع رقم  (،ٕٖٔٔ/ٖبدكف ):تاريخ دكف، :بط  ، لسعدم أبو جيب،موسوعة اإلٚتاع ُب الفقو اإلسالمي (ٔٓٔ)
(ٖٜ٘ٔ.) 
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 دليل اإلجماع :
  :قولو تعاىل                    

(ٕٔٓ). 
 :وجو الداللة

 تطهَت كىو أكل أك أصغر حدث من أم بو ليطهركم كقولو" قاؿ ابن كثَت رٛتو اهلل: -ٔ
 ".(ٖٓٔ)اللاىر

 :قولو تعاىل -ٕ              
(ٔٓٗ). 

 وجو الداللة:
 هبا يتطهر آلة أم طهورا ماء السماء من كأنزلنا: تعاىل قاؿو اهلل: "قاؿ ابن كثَت رٛت

 ".(٘ٓٔ)٣ترا٫تا جرل كما كالوقود كالسحور
 ،((ٙٓٔ)اهلل عليو كسلم: )اللهم طهرٍل بالثلج كاللد ىقاؿ صل عن عبد اهلل بن أيب أكَب:

 كاللد: ماء السماء.
 :وجو الداللة

ٔتاء السماء، فدؿ على أف ا١تاء النازؿ من  أف النيب صلى اهلل عليو كسلم جعل الطهارة
 السماء يكوف مطهرا.

 : النتيجة
 أف اإلٚتاع ثابت ُب صحة الطهارة ٔتاء السماء كأنو ماء مطلق.

                                                 

 (.ٔٔسورة: األنفاؿ، آية: رقم ) (ٕٓٔ)
 الدمشقي ٍب البصرم القرشي كثَت بن عمر بن إٝتاعيل الفداء أبو: ا١تؤلف ،(كثَت ابن) العليم القرآف تفسَت (ٖٓٔ)

 – بيضوف علي ٤تمد منشورات ،العلمية الكتب دار: الناشر ،الدين مشس حسُت ٤تمد: احملقق، (ىػٗٚٚ: ا١تتوَب)
 (.ٕٔ/ٗ،)ىػ(ٜٔٗٔ) األكىل: الطبعة ،بَتكت

  (.ٛٗسورة: الفرقاف ،آية : رقم  ) (ٗٓٔ)
 (.ٗٓٔ/ٙ) تفسَت ابن كثل (٘ٓٔ)
 (.ٜٛ٘( ،كمسلم ُب كتاب: ا١تساجد )ٗٗٚأخرجو البخارم ،ُب كتاب: اآلذاف ،حديث) (ٙٓٔ)



49 

 

 المس لة الثانية
 جواز الطهارة بالماء النابع من األرض

 
 "كما نبع من األرض ماء البحار كماء األهنار كماء اآلبار ". :(ٚٓٔ)قاؿ ا١تصنف

٣تمع  ،و جواز الطهارة ٔتا نبع من األرضكى ،"فرع: اٟتكم الذم ذكره :(ٛٓٔ)ؿ النوكمقا
 ُب البحر، كماء زمـز " . ف شاء اهلل تعاىلإإال ما سأذكره  عليو

 
كمشس الدين ابن  ،(ٔٔٔ)كالشوكاٍل ،(ٓٔٔ)األكزاعيك  ،(ٜٓٔ)نقل ىذا اإلٚتاع الغزايل -:التحقيق
ا من الفقهاء أف ٚتع العلماء كٚتاعة أئمة الفتيأ"كقد  :(ٖٔٔ)قاؿ ابن عبد اللك  ،(ٕٔٔ)قدامة

 كأف الوضوء بو جائز إال ما ركم عن عبد اهلل بن عمرك كعبد اهلل بن عمر البحر طهور ماؤه
فإنو ركم عنهما أهنما كرىا الوضوء من ماء البحر كل يتابعهما أحد من فقهاء األمصار علي 

. "لباب عن النيب صلي اهلل عليو كسلمىذا ا (ٗٔٔ)ذلك كال عرض عليو كالتفت إليو ٟتديث
أف ٚتيع أنواع ا١تياه طاىرة ُب نفسها مطهرة على كأٚتع العلماء " :(٘ٔٔ)قاؿ ابن رشد اٟتفيدك 

 لغَتىا إال ماء البحر فإف فيو خالفا ُب الصدر األكؿ شاذا".

                                                 

 (.ٕٕٔ/ٔاجملموع ) (ٚٓٔ)

 (.ٕ٘ٔ/ٔالسابق ) (ٛٓٔ)

 (.ٖٔٙ/ٔسيط )الو  (ٜٓٔ)

الكويػػػػت الطبعػػػػة: األكىل، ٤تمػػػػد ركاس قلعػػػػة جػػػػي، نشػػػػر: جامعػػػػة  أ.د. ،موسػػػػوعة فقػػػػو عبػػػػد الػػػػرٛتن األكزاعػػػػي (ٓٔٔ)
 (.ٖٚٙ(، ص )ػىٚ٘ٔ-ٛٛـ(، لإلماـ: أيب عمر عبد الرٛتن بن عمرك بن ٭تمد األكزاعي )ٖٕٓٓ)

ىػػػ(، طبعػػة: دار الوفػػاء، الطبعػػة ٕ٘٘، لإلمػػاـ ٤تمػػد بػػن علػػي بػػن ٤تمػػد الشػػوكاٍل، ا١تتػػوَب سػػنة )نيػػل األكطػػار (ٔٔٔ)
 (.ٖٛ/ٔ)ـ(، ٕ٘ٓٓ-ىػٕٙٗٔالثالثة )

 -ػىٗٔٗٔ( طبعة: دار الفكر )ػىٕٓٙٛتد بن قدامة ا١تتوَب )وفق الدين أىب ٤تمد عبد اهلل بن أا١تغٍت لإلماـ م (ٕٔٔ)
 (.ٖٙ/ٔـ( )ٜٜٗٔ

 (.ٕٕٔ/ٙٔ(كالتمهيد)٘اإلٚتاع البن عبد الل إٚتاع رقم ) (ٖٔٔ)

كالنسػػائي  ( كقػػاؿ :حػػديث حسػػن صػػحيح،ٜٙيث الوضػػوء مػػن مػػاء البحػػر. أخرجػػو الًتمػػذم )يقصػػد بػػو حػػد (ٗٔٔ)
 ( .ٛ(، كصححو األلباٍل ُب اإلركاء برقم )ٖٛ(، كابن ماجو )ٜ٘)

 (.ٔٚ/ٔ) بداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد (٘ٔٔ)
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 : دليل اإلجماع
سلم فقاؿ:يا عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ:سأؿ رجل رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو ك  -4

رسوؿ اهلل إنا نركب البحر ك٨تمل معنا القليل من ا١تاء فإف توضأنا بو عطشنا أفنتوضأ 
 .( ٙٔٔ)(وه اٟتل ميتتؤ )ىو الطهور ما :اؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلمٔتاء البحر فق
 وجو الداللة:

 أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أطلق الطهورية على ماء البحر فدؿ على أنو مطهر
 مطلقا.

ل من ماء زمـز جْ )دعا بسَ  :عنو أف النيب صلي اهلل عليو كسلمعن علي رضي اهلل  -ٕ
 . (ٚٔٔ)فشرب منو كتوضأ(

 :وجو الداللة
 جواز الوضوء ٔتاء زمـز كىو ماء نابع من األرض.

  -النتيجة :
ك  ذلك إال عبد اهلل بن عمر أف اإلٚتاع علي طهارة ا١تاء النابع من األرض ثابت كل ٮتالف ُب

  اهلل بن عمر ُب ماء البحر كال تضر ٥تالفتهما لعامة الصحابة . كعبد

                                                 

كالنسائي  حسن صحيح، :( كقاؿٜٙ) ، كالًتمذم برقم(ٖٛكأبو داكد برقم ) (،ٛٔ٘ٛأخرجو أٛتد برقم) (ٙٔٔ)
 (.ٜاإلركاء ) ،كصححو األلباٍل ،(ٜ٘)

، (ىػٕٔٗ: ا١تتوَب) الشيباٍل أسد بن ىالؿ بن حنبل بن ٤تمد بن أٛتد أخرجو ُب ا١تسند لإلماـ أيب عبد اهلل (ٚٔٔ)
، الرسالة مؤسسة: الناشر ،الًتكي احملسن عبد بن اهلل عبد د: إشراؼ كآخركف مرشد، عادؿ - األرنؤكط شعيب: قيقٖت

 (.ٖٔكحسنو األلباٍل َب اإلركاء برقم ) (،ٗٙ٘برقم)(، ـ ٕٔٓٓ - ىػ ٕٔٗٔ) األكىل،: ةالطبع
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 لمس لة الثالثةا
 حكم الماء المتغير بنجاسة

ما نبع من األرض ماء البحار كماء األهنار كماء اآلبار كاألصل ": (ٛٔٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
ركم أف النيب ك  (ٜٔٔ)(توالبحر: )ىو الطهور ماؤه اٟتل ميتفيو قولو صلي اهلل عليو كسلم ُب 

 ".(ٕٓٔ): )توضأ من بًر بضاعة(صلي اهلل عليو كسلم
"كاعلم أف حديث بًر بضاعة عاـ ٥تصوص خص منو ا١تتغَت :(ٕٔٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 بنجاسة فإنو ٧تس لإلٚتاع ".
  -:التحقيق

ك لونا أك "كأٚتعوا أف ا١تاء القليل إذا كقعت فيو ٧تاسة فغَتت لو طعما أ :(ٕٕٔ)قاؿ ابن القطاف
 ،(ٕٗٔ)كشيخ اإلسالـ ابن تيميو ،(ٖٕٔ)ابن حـز أيضا اإلٚتاع ىذا نقلك  ".أك ر٭تا فإنو ٧تس

                                                 

 (.ٕٕٔ/ٔاجملموع ) (ٛٔٔ)

كالنسػػائي  ،( كقػػاؿ: حسػػن صػػحيحٜٙ) ، كالًتمػػذم بػػرقم(ٖٛكأبػػو داكد بػػرقم ) (،ٛٔ٘ٛأخرجػػو أٛتػػد بػػرقم) (ٜٔٔ)
 (.ٜاإلركاء ) ُب ( كصححو األلباٍلٜ٘)

، كصػػػػححو ( كقػػػاؿ: ىػػػػذا حػػػػديث حسػػػػنٙٙكالًتمػػػػذم )(، ٙٙكأبػػػػو داكد ) (،ٖ٘ٚٓٔأخرجػػػو أٛتػػػػد بػػػػرقم)  (ٕٓٔ)
 (.ٛٚٗاأللباٍل َب ا١تشكاة برقم )

 (.ٕٛٔ/ٔاجملموع ) (ٕٔٔ)

(، ٖتقيػق: حسػن بػن فػوزم ػىػٕٛٙ -ٕٙ٘اإلقناع ُب مسائل اإلٚتػاع لإلمػاـ اٟتػافظ أيب اٟتسػن ابػن القطػاف ) (ٕٕٔ)
 (.ٖٜٕ(. إٚتاع رقم )٘ٚ/ٔـ(  )ٕٗٓٓ-ػىٕٗٗٔبعة األكىل )الصعيدم، نشر: الفاركؽ اٟتديثة للطباعة كالنشر، الط

 (.ٙٔمراتب اإلٚتاع ص) (ٖٕٔ)

 (.ٖ٘/ٕٔك٣تموع الفتاكل ) .(ٕٙ/ٔموسوعة اإلٚتاع ) (ٕٗٔ)
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ككذا ، (ٜٕٔ)كابن ىبَتة ،(ٕٛٔ)، كالشوكاٍل(ٕٚٔ)كابن قدامة ،(ٕٙٔ)ا١تنذر كابن ،(ٕ٘ٔ)كابن عبد الل
 . (ٖٓٔ)شرحو على مسلم ككذا نقل النوكم اإلٚتاع ُب

 -دليل اإلجماع :
إف ا١تاء اؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: )ق قاؿ:  عنوعن أىب أُمامو الباىلي رضي اهلل

 .(ٖٔٔ)(نوء إال ما غلب على ر٭تو كطعمو كلو طهور ال ينجسو شي
 :وجو الداللة

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم جعل ا١تاء مطهرا طا١تا بقي على صفاتو ا١تعركفة من انعداـ 
 بو فلم يعد صاٟتا للتطهَت.الريح كالطعم كاللوف، فإف تغَت أحد ىذه الصفات تنجس 

 -النتيجة :
 اإلٚتاع منعقد على أف ا١تاء ا١تتغَت بالنجاسة ٧تس كل أقف على من خالف ذلك اإلٚتاع. 

                                                 

 (.ٕٔص) ،(ٖبن عبد الل رقم )ال اإلٚتاع (ٕ٘ٔ)

بَتكت،  –تب العلمية نشر: دار الك (ػىٖٛٔاإلٚتاع ألىب بكر ٤تمد بن إبراىيم بن ا١تنذر النيسابورم ا١تتوَب ) (ٕٙٔ)
 ( .ٔٔـ(، اإلٚتاع رقم )ٜٛٛٔ-ػىٛٓٗٔالطبعة: الثانية )

 (.ٖ٘/ٔ)ا١تغٍت  (ٕٚٔ)

 ( .٘٘/ٔنيل األكطار،) (ٕٛٔ)

-ٖٙٚالفقػػو علػػى مػػذاىب األئمػػة األربعػػة لإلمػػاـ الفقيػػو الػػوزير:٭تِت بػػن ٤تمػػد بػػن ىبػػَتة البغػػدادم اٟتنبلػػي  ) (ٜٕٔ)
 (.ٕٜ/ٔ) ـ( ٕٓٓٓ-ػىٕٓٗٔ( نشر: دار اٟترمُت الطبعة :األكىل )ػىٜ٘ٚ

 (.ٖٚ٘/ٖ)م بشرح النوكم، طبعة : دار التقول، طبعة: بدكف، تاريخ: بدكف، صحيح مسل (ٖٓٔ)

( بتمامػػػو، كأخرجػػػو الًتمػػػذم غػػػَت اسػػػتثناء ُب ٕٔ٘كتػػػاب: الطهػػػارة ،بػػػاب اٟتيػػػاض، رقػػػم )  ،أخرجػػػو ابػػػن ماجػػػو (ٖٔٔ)
حػػػديث حسػػػن،  :، كقػػػاؿة: دار الكتػػػب العلميػػػطبعػػػة ،(ٙٙبػػػاب: مػػػا جػػػاء أف ا١تػػػاء ال ينجسػػػو شػػػيء، رقػػػم )الطهػػػارة، 

، كصػػححو األلبػػاٍل ُب ( طبعػػة: دار الكتػػب العلميػػةٙٙمػػا جػػاء ُب بًػػر بضػػاعة ) :أخرجػػو أبػػو داككد ُب الطهػػارة، بػػابك 
 .(ٜ٘) صحيح أيب داكد بغَت استثناء
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 المس لة الرابعة
 صحة الطهارة بالماء المشمس

نع ٠توؼ الضرر كذلك ال فإف تطهر منو صحت طهارتو ألف ا١ت" :(ٕٖٔ)رٛتو اهلل قاؿ ا١تصنف
 كما لو توضأ ٔتاء ٮتاؼ من حره أك برده ".  ٯتنع صحة الوضوء

 " أما صحة الطهارة فمجمع عليو " . :(ٖٖٔ)م رٛتو اهللقاؿ النوك 
 

 التحقيق: 
 (ٖٙٔ)مشس الدين ابن قدامةك ، (ٖ٘ٔ)كابن اٟتاجب، (ٖٗٔ)ىذا اإلٚتاع ابن حـزنقل 

 
 -اإلجماع: دليل

اء طهور ال ينجسو )إف ا١ت :عمـو قولو صلي اهلل عليو كسلم  ُب حديث أيب سعيد ا٠تدرم
لم  دخل علي رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كس :قالت :مع ضعف حديث عائشة (ٖٚٔ)شيء(

 .(ٜٖٔ)فإنو يورث اللص(  (ٖٛٔ): )ال تفعلي يا ٛتَتاءكقد سخنت ماءن ُب الشمس فقاؿ

                                                 

 (.ٖٖٔ/ٔاجملموع ) (ٕٖٔ)
 (.ٖٖٔ/ٔ)السابق ،  (ٖٖٔ)

 (.ٚٔمراتب اإلٚتاع ص ) (ٖٗٔ)

 (.ٛٚ/ٔاٞتليل ُب شرح ٥تتصر خليل ) مواىب :لران (ٖ٘ٔ)

الشرح الكبَت لإلماـ مشس الدين أبو الفرج عبػد الػرٛتن بػن أيب عمػر ٤تمػد بػن أٛتػد بػن قدامػة ا١تقدسػي ا١تتػوُب  (ٖٙٔ)
 (.ٖٛ/ٔ) (،ـٜٜٗٔ- ػى ٗٔٗٔ )بَتكت -( طبعة دار الفكرػىٕٛٙسنة )

ىػػذا حػػديث  :كقػػاؿ ،(ٙٙنجسػػو شػػيء، بػػرقم )باب:مػػا جػػاء أف ا١تػػاء ال ي ،أبػػواب الطهػػارة ،أخرجػػو الًتمػػذم (ٖٚٔ)
 (ٙ٘كُب صحيح الًتمذم برقم )، (ٜ٘حسن، كصححو الشيخ األلباٍل ُب صحيح أيب داككد برقم )

 (.ٜٕٓ/ٗلساف العرب، ) :: شديدة البياض، انلر ٛتَتاء (ٖٛٔ)
ريػق عمػرك ( كقاؿ غريػب جػدا ؛خالػد بػن إٝتاعيػل مػًتكؾ كأخرجػو أيضػا مػن طٖٛأخرجو الدارقطٍت ): ضعيف (ٜٖٔ)

الػػػدارقطٍت  :( كقػػػاؿ عمػػػرك بػػػن ٤تمػػػد منكػػػر اٟتػػػديث كقػػػاؿ ابػػػن حبػػػاف كػػػاف يضػػػع اٟتػػػديث . انلػػػرٗٛبػػػن ٤تمػػػد بػػػرقم )
الشػيخ األلبػاٍل  :كقػاؿ ،بتعليػق ٣تػدم الشػورل (ـٜٜٙٔ-ػىػٚٔٗٔلبنػاف )-بَتكت ،دار الكتب العلمية :ط ،(ٖٗ/ٔ)

 ( :موضوع.ٛٔبرقم ) ػ(،ى٘ٓٗٔ)الثانية  :الطبعة ،سالميط ا١تكتب اإل بتخريج أحاديث منار السبيل ُب إركاء الغليل
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 :وجو الداللة
أف تسخُت ا١تاء ال ٮترجو عن طهوريتو، كليس ىناؾ من دليل يصح التمسك بو للقوؿ 

ىة، ألف الكراىة حكم شرعي من األحكاـ التكليفية ا٠تمسة يفتقر إىل دليل إلثبات بالكرا
  صحة دعواه. 

 
 النتيجة:

أف اإلٚتاع منعقد علي صحة الطهارة با١تاء ا١تشمس كل أقف علي قوؿ ألحػد مػن أىػل العلػم 
سػػتعماؿ ٮتػػرؽ ىػػذا اإلٚتػػاع كا٠تػػالؼ ا١تػػذكور بػػُت الشػػافعية كبػػُت اٞتمهػػور إ٪تػػا ىػػو ُب كراىػػة ا

 ا١تاء ا١تشمس كليس ُب صحة الطهارة بو .
 

: نقل العالمة منصور بن يونس البهوٌب اٟتنبلي إٚتاع أىل الطب علي أف ا١تاء ا١تشمس فائدة
  .(ٓٗٔ)ال أثر لو ُب اللص

 "ال يصح ُب ا١تاء ا١تسخن بالشمس حديث كال أثر كال كرىو -قاؿ ابن القيم ُب ا٢تدم :
 .(ٔٗٔ)" عابوهأحد من قدماء األطباء كال

                                                 

 (.ٖٛ/ٔ)لقناع عن مذ اإلقناع، كشاؼ اانلر:   (ٓٗٔ)

زاد ا١تعػػاد ُب ىػػدم خػػَت العبػػاد لإلمػػاـ مشػػس الػػدين أيب عبػػد اهلل ٤تمػػد بػػن أيب بكػػر الزرعػػي الدمشػػقي ا١تشػػهور  (ٔٗٔ)
ا١تنػػػػار الكويػػػػت الطبعػػػػة السػػػػابعة كالعشػػػػركف  مكتبػػػػة–مؤسسػػػػة الرسػػػػالة بػػػػَتكت  :(طػىػػػػٔ٘ٚ-ٜٔٙبػػػػابن قػػػػيم اٞتوزيػػػػة )

  (.ٜٖٔ/ٖٗتقيق شعيب كعبد القادر األرنؤكط ) ؛(ـٜٜٗٔ-ػىٗٔٗٔ)
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 المس لة الخامسة
 رفع الحدث بغير الماء من المائعات 

 (ٖٗٔ)"كما سول ا١تاء ا١تطلق من ا١تائعات كا٠تل كماء الورد كالنبيذ :(ٕٗٔ)رٛتو اهلل قاؿ ا١تصنف
 كما اعتصر من الثمر أك الشجر ال ٬توز رفع اٟتدث كال إزالة النجس بو ..."

الوسيط طهارة اٟتدث ٥تصوصة با١تاء  الغزايل ُب"كأما قوؿ  :(ٗٗٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
عنو، ....... كقد قاؿ إف صح  (٘ٗٔ)باإلٚتاع فمحموؿ على أنو ل يبلغو قوؿ ابن أىب ليلى

ابن ا١تنذر ُب اإلشراؼ ككتاب اإلٚتاع: أٚتع أىل العلم على أنو ال ٬توز الوضوء ٔتاء الورد 
 ."ىذا يوافق نقل الغزايلكالشجر كالعصفر كغَته ٦تا اليقع عليو اسم ماء، ك 

 التحقيق:
: "كأٚتعوا أنو ال٬توز كضوء بشيء من (ٚٗٔ)ابن حـز. كقاؿ (ٙٗٔ)حكى اإلٚتاع الغزايل

"كأٚتعوا أنو ال ٬توز التوضؤ  :(ٛٗٔ)كقاؿ شيخ اإلسالـ ". كالنبيذ ا١تائعات كغَتىا حاشا ا١تاء
كىو  اء عن ابن أىب ليلىكقد ذكر العلم :قلت كالنبيذ. ت كغَتىا حاشا ا١تاءبشيء من ا١تائعا

من أجل من ٭تكى ابن حـز قولو أنو ٬تزئ الوضوء با١تعتصر كماء الورد ك٨توه كما ذكركا 
. كقاؿ ابن اإلٚتاع " ابن حـز ُب يعدهكن األصم ليس ٦تن ل (ٜٗٔ)ذلك عن األصم

                                                 

 (.ٖٚٔ/ٔاجملموع ) (ٕٗٔ)

: ا١تؤلف. انلر:الوسيط، ٮتتمر حىت كيًتؾ غَت٫تا أك التمر أك العنب عصَت من يتخذ مسكر شرابالنبيذ:  (ٖٗٔ)
، الدعوة دار: الناشر،(النجار ٤تمد/  القادر عبد حامد/  الزيات أٛتد/  طفىمص إبراىيم)، بالقاىرة العربية اللغة ٣تمع

 (.ٜٚٛ/ٕطبعة :بدكف، تاريخ: بدكف )
 .(ٜٖٔ/ٔ)موع اجمل (ٗٗٔ)
٤تمد بن عبد الرٛتن بن أيب ليلى يسار )كقيل: داكد( ابن بالؿ األنصارم الكوُب: قاض، فقيو، من أصحاب  (٘ٗٔ)

عالـ للزركلي األ :انلر ،(ػىٛٗٔ-ٗٚسنة) ٖٖلبٍت أمية، ٍب لبٍت العباس. كاستمر  الرأم. كيل القضاء كاٟتكم بالكوفة
(ٙ/ٜٔٛ.) 

 (.ٜٖ٘/ٔالوسيط) (ٙٗٔ)

 (.ٚٔمراتب اإلٚتاع ص) (ٚٗٔ)

 .(ٚٔنقد مراتب اإلٚتاع ص) (ٛٗٔ)
 الناس أفصح من كاف: ا١ترتضى ابن قاؿ مفسر، معتزيل فقيو. األصم بكر بوأ كيساف، بن الرٛتن عبد (ٜٗٔ)
 األصوؿ، (تفسَت) كلو. أفعالو بعض ُب معاكية كيصوب أفعالو من كثَت ُب عليا ٮتطئ كاف أنو خال كأكرعهم، مكأفقهه

 كاف: اٞتبار عبد القاضي كقاؿ.منو كأقدـ ا٢تذيل ابن طبقة من ىو: حجر ابن قاؿ العالؼ ا٢تذيل ابن مع كمناظرات
 .(ٖٕٖ/ٖلزركلي)ىػ(، انلر: األعالـ لٕٕ٘توَب) السلطاف يكاتبو القدر جليل
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 : "كأٚتعوا بأنو ال ٬توز التوضؤ كاالغتساؿ بشيء من األشربة سول النبيذ ُب قوؿ(ٓ٘ٔ)القطاف
: "كأٚتعوا على أف الوضوء كاالغتساؿ ال ٬توز بشيء من (ٔ٘ٔ)كقاؿ القرطيب .أىب حنيفة"

  األشربة سول النبيذ عند عدـ ا١تاء. كقولو تعاىل:          
يرده.  (ٕ٘ٔ)

كىو  كاٟتديث الذم فيو ذكر الوضوء ركاه ابن مسعود، كليس بثابت، ألف الذم ركاه أبو زيد،
 ٣تهوؿ ال يعرؼ بصحبة عبد اهلل، قالو ابن ا١تنذر كغَته".

:"ككجو (ٗ٘ٔ): "باب: ال ٬توز الوضوء بالنبيذ كال ا١تسكر. كقاؿ ابن حجر(ٖ٘ٔ)كبوب البخارم
ُب ىذا الباب أف ا١تسكر ال ٭تل شربو، كما ال ٭تل شربو كال ٬توز  (٘٘ٔ)احتجاج البخارم بو
:"ما طبخ فيو طاىر متغَت بو كماء الباقالء ا١تغلي  (ٙ٘ٔ)كقاؿ ابن قدامةالوضوء بو اتفاقا". 

ما حكى عن ابن ال نعلم فيو خالفا إال  فجميع ىذه األنواع ال ٬توز الوضوء هبا كال الغسل،
كٔتثلو نقل فع هبا اٟتدث كيزاؿ بو النجس" ا١تياه ا١تعتصرة أهنا طهور يرت أىب ليلى كاألصم ُب

"كأٚتعوا على أنو ال٬توز الوضوء بالنبيذ على اإلطالؽ : (ٛ٘ٔ)ابن ىبَتة. كقاؿ (ٚ٘ٔ)ابن ا١تنذر
إال أباحنيفة فإف الركاية اختلفت عنو ُب ذلك، فركم عنو أنو ال٬توز ذلك كاٞتماعة كىي 
اختيار أىب يوسف، كركم عنو أنو ٬توز الوضوء بنبيذ التمر ا١تطبوخ ُب السفر، عند عدـ ا١تاء، 

و التيمم، كىي اختيار ٤تمد بن اٟتسن".كقاؿ كركم عنو أنو ٬توز الوضوء بو كيضيف إلي
: "النبيذ الرقيق غَت ا١تسكر طاىر ٬توز الوضوء بو سواء أكاف نيًا أك مطبوخا (ٜ٘ٔ)األكزاعي

:"كرأل بعض أىل العلم الوضوء (ٓٙٔ)حلوا أك مرا، قياسا على نبيذ التمر". كقاؿ الًتمذم
 بالنبيذ، منهم سفياف الثورم كغَته".

                                                 

 (.ٖٙٓ(، إٚتاع رقم )ٚٚ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٓ٘ٔ)
 (. ٚٛ/ٔجامع األحكاـ الفقهية لإلماـ القرطيب ) (ٔ٘ٔ)
 (.ٖٗسورة النساء، آية ) (ٕ٘ٔ)
 (.ٕٔٗ/ٔفتح البارم ) (ٖ٘ٔ)
 (.ٕٕٗ/ٔفتح البارم ) (ٗ٘ٔ)
 (.ٕٕٗالبخارم برقم ))كل شراب أسكر فهو حراـ(، أخرجو  :الضمَت يعود على حديث عائشة (٘٘ٔ)
 ( .ٜٖ/ٔا١تغٌت ) (ٙ٘ٔ)
 (.ٚاإلٚتاع البن ا١تنذر، إٚتاع رقم ) (ٚ٘ٔ)

 (.ٖٜ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٛ٘ٔ)

 (.ٖٜٙموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ص) (ٜ٘ٔ)
 (.ٛٗٔ/ٔاٞتامع الصحيح كىو سنن الًتمذم) (ٓٙٔ)
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 :خالف ىذا اإلجماع
 ابن أىب ليلى.-ٔ
 األكزاعي.-ٕ
 أبوحنيفةُب بعض الركايات.-ٖ
 سفياف الثورم.-ٗ
 

 : دليل اإلجماع
 قولو تعاىل: -ٔ                    

(ٔٙٔ)                  . 
 قاؿ تعاىل:-ٕ            

 
 
(ٕٔٙ                                                             .      ) 

 :  وجو الداللة
التيمم ١تن ل ٬تد ا١تاء كلو كاف غَته من ا١تائعات يصلح عند ب التطهر با١تاء ٍب أف اهلل أكجب

 فقد ا١تاء لذكره .
م كمعهم ا١تائعات كل يثبت عن أحد منهم أسفارى أف الصحابة كانوا يعدموف ا١تاء ُب-ٖ

 الوضوء بغَت ا١تاء.
 دليل مخالف اإلجماع:

عن عبد اهلل بن مسعود قاؿ: "سألٍت النيب صلى اهلل عليو كسلم: ما ُب إداكتك؟  -ٔ
 "(ٖٙٔ)فقلت: نبيذ. فقاؿ: ٘ترة طيبة كماء طهور. قاؿ: فتوضأ منو

 ٬تد ل من كضوء النَّبيذ ): مكسل وعلي اللَّو ىصل اهلل وؿرس قاؿ: قاؿ اسعب ناب نع-ٕ 
 .((ٗٙٔ)اءا١ت

                                                 

 ( .ٔٔسورة :األنفاؿ ،آية: رقم ) (ٔٙٔ)
 ( .ٖٗ،آية: رقم ) ساءالنسورة : (ٕٙٔ)

 كضعفو األلباٍل ُب ضعيف الًتمذم (ٛٛ) باب:ما جاء ُب الوضوء بالنبيذ رقم ،أخرجو الًتمذم ُب الطهارة (ٖٙٔ)
 (.٘ٙ) برقم

 كالصحاح كا١تناكَت األباطيل: انلر (، ىذا حديث باطل،ٖٕٛأخرجو الدارقطٍت، باب: الوضوء بالنبيذ برقم) (ٗٙٔ)
: كتعليق ٖتقيق (ىػٖٗ٘: ا١تتوَب) اٞتورقاٍل ا٢تمذاٍل اهلل عبد أبو جعفر، بن اٟتسُت بن يمإبراى بن لحسُتل كا١تشاىَت
 السعودية، العربية ا١تملكة - الرياض كالتوزيع، للنشر الصميعي دار: الناشر، الفريوائي اٞتبار عبد بن الرٛتن عبد الدكتور
 (.ٙٓ٘/ٔ(، )ـٕٕٓٓ - ىػ ٕٕٗٔ) عة،الراب: الطبعة، ا٢تند ا٠تَتية، التعليمية الدعوة دار مؤسسة
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 :وجو الداللة
 أف الوضوء بالنبيذ جاء بالسنة القولية كالعملية.

 :النتيجة
الٮتلو من الشغب كإف كانت أسانيد األدلة ضعيفة كثبوت بعض األقواؿ  ىذا اإلٚتاع

أف ٢تا أثرا  ألصحاهبا فيو ضعف كاضطراب إال أف كثرهتا مع ثبوت بعضها ألصحاهبا يوحي
 .ُب القدح ُب ثبوت ىذا اإلٚتاع

 

 

 المس لة السادسة

 إزالة النجاسة بغير الماء 
كا٠تل، كماء الورد، كالنبيذ  ،ما سول ا١تاء ا١تطلق من ا١تائعاتك " :(٘ٙٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل

 كما اعتصر من الثمر أك الشجر، ال ٬توز رفع اٟتدث كال إزالة النجس بو ..."
أهنا لو جرت ثوهبا على ٧تاسة اإلٚتاع  (ٚٙٔ)"كيدؿ على التأكيل :(ٙٙٔ)رٛتو اهلل قاؿ النوكم

ىذا أبو سليماف  لى مكاف طاىر ككذا نقل اإلٚتاع ُبرطبو فأصابتو ل يطهر باٞتر ع
كنقل ا٠تطايب ىذا التأكيل عن آباء عبد اهلل مالك كالشافعي كأٛتد رٛتهم اهلل" ، (ٛٙٔ)ا٠تطايب

. 
  -التحقيق :
 طهارة اٟتدث أما ُب ،تصة با١تاء من بُت سائر ا١تائعات"كالطهورية ٥ت :(ٜٙٔ)يلقاؿ الغزا

 " خالفا ألىب حنيفة رضي اهلل عنهماطهارة ا٠تبث فعند الشافعي  فباإلٚتاع كأما ُب
                                                 

 (.ٖٚٔ/ٔاجملموع ) (٘ٙٔ)

 (.ٚٗٔ/ٔالسابق ) (ٙٙٔ)

يقصد النوكم بالتأكيل ىنا أف ا١تراد بالقذر َب حديث أُـ سلمة:"إٍل امرأة أُطيل ذيلي فأجره على ا١تكاف القذر  (ٚٙٔ)
و "أنػ :عػدهة يابسػة كمعػٌت يطهػره مػا ب( ا١تراد بالقذر ٧تاسػٖٖٛقاؿ صلى اهلل عليو كسلم : "يطهره ما بعده " أبو داكد )

 إذا ا٧تر على ما بعده من األرض ذىب ما علق بو من اليابس".
ٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن إبػػراىيم بػػن ا٠تطػػاب البسػػيّت، أبػػو سػػليماف: فقيػػو ٤تػػّدث، مػػن أىػػل بسػػت )مػػن بػػالد  اإلمػػاـ  (ٛٙٔ)

ف، ُب شػرح سػنن أيب داكد، ك )بيػاف كابل( من نسل زيد بن ا٠تطاب )أخي عمر بن ا٠تطاب( لو )معال السػنن( ٣تلػدا
سػػػػنو  تػػػػوَب كغَتىػػػػا إعجػػػػاز القػػػػرآف( ك)إصػػػػالح غلػػػػط احملػػػػدثُت( باسػػػػم )إصػػػػالح خطػػػػأ احملػػػػدثُت( ك )غريػػػػب اٟتػػػػديث(

 (.ٖٕٚ/ٕاألعالـ) (،ػىٖٛٛ)

 (.ٜٖ٘/ٔالوسيط ) (ٜٙٔ)
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١تاء من ا١تائعات فقاؿ أبو جواز إزالة النجاسة بغَت ا "كاختلفوا ُب :(ٓٚٔ)ابن ىبَتة قاؿ الوزير
مائع طاىر مزيل للعُت كقاؿ مالك كالشافعي كأٛتد ال ٬توز إال با١تاء كعن ٬توز بكل  :حنيفة

مبحثا ماتعان (ٔٚٔ)كقد ذكر اإلماـ ابن رشد اٟتفيد. أٛتد ركاية أخرل كمذىب أىب حنيفة"
 ٔتعٌت ما ذكره ابن ىبَتة.

 
 -األدلة :

 أوال: أدلة الجمهور
   :قولو تعاىل -ٔ                    (ٕٔٚ). 
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: )ما كاف إلحدانا إال ثوب كاحد ٖتيض فيو فإذا أصابو  -ٕ

 .(ٗٚٔ)بلفرىا( (ٖٚٔ)توعصقشيء من دـ  قالت بريقها ف
فقاؿ ٢تم  فتناكلو الناس، ا١تسجد، عن أىب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاـ أعرايب فباؿ ُب  -ٖ

 . (٘ٚٔ)هلل عليو كسلم: )دعوه كىريقوا على بولو سجال من ماء.....اٟتديث(النيب صلى ا
 وجو الداللة: 

أف األدلة دلت على أف ا١تطهر للنجاسات ىو ا١تاء ا١تطلق كلو كاف غَته يصلح لبينت األدلة 
 ذلك سيما كاٟتاجة داعية إليو .

                                                 

 (.ٖٜ/ٔ) الفقو على مذاىب األئمة األربعة (ٓٚٔ)

 (.ٕٛٓ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٔٚٔ)

 ( .ٔٔرقم ) :آية ،األنفاؿ :سورة (ٕٚٔ)
 بن موسى بن عياض: ا١تؤلف، اآلثار صحاح على األنوار مشارؽ، انلر:أظفارىا َبُت كقطعتو فركتو قصعتو: (ٖٚٔ)
طبعة:بدكف،  الًتاث كدار العتيقة ا١تكتبة: النشر دار، (ىػٗٗ٘: ا١تتوَب) الفضل أبو السبيت، اليحصيب عمركف بن عياض

 (.ٜٚٔ/ٕ)تاريخ:بدكف، 
 ( .ٕٖٔىل تصلى ا١ترأة َب ثوب حاضت فيو، حديث رقم ) :خارم: كتاب اٟتيض، بابأخرجو الب (ٗٚٔ)

 ( .ٕٕٓحديث رقم ) ،صب ا١تاء على البوؿ َب ا١تسجد :أخرجو البخارم: كتاب الوضوء، باب (٘ٚٔ)
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  -أدلو أبى حنيفة ومن وافقو: :ثانيا

طيل ذيلي فأجره على "قلت يا رسوؿ اهلل :إٍل امرأة أُ  :ها قالتعن أـ سلمو رضي اهلل عن -ٔ
  .(ٙٚٔ.)(يطهره ما بعده) :اؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمفق ،ا١تكاف القذر

عن أىب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: ) إذا جاء  -ٕ
ك أذلن فليمسحو كليصل فيهما(نعليو قذران أ دكم إىل ا١تسجد فلينلر فإف رأل ُبأح

 (ٔٚٚ). 
ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: )إذا  :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ -ٖ

 .(ٛٚٔ)ُدبغ اإلىاب فقد طهر (
: )طهور إناء أحدكم إذا كلغ فيو الكلب عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿعن أىب ىريرة -ٗ

 .(ٜٚٔ)أف يغسل سبع مرات أكالىن بالًتاب(
 

 : وجو الداللة
 ظاىر أف غَت ا١تاء مطهر .

 
 :النتيجة 

كأف العلة  ،حنيفة كمن كافقو اإلٚتاع كأىب عتل ٥تالفتو ُبتركؽ ٔتخالفة من ىذا اإلٚتاع ٥ت
 بزكاؿ عُت النجاسة دكف النلر إىل ا١تزيل .

                                                 

 َب صػػحيح أبػػو ( كصػػححو الشػػيخ األلبػػاٍلٖٖٛ( كأبػػو داكد َب الطهػػارة )ٖٗٔأخرجػػو الًتمػػذم َب الطهػػارة ) (ٙٚٔ)
  .(ٜٖٙداكد )

 ( .٘ٓٙ( كصححو األلباٍل َب صحيح أبو داكد )ٓ٘ٙأخرجو أبو داكد َب الصالة باب الصالة َب النعل ) (ٚٚٔ)
 .( ٖٙٙ)  أخرجو مسلم (ٛٚٔ)
 . (ٜٕٚأخرجو مسلم ) (ٜٚٔ)
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 المس لة السابعة
 صحة الطهارة بالماء المتغير بما ال يمكن حفظو منو

"كإف تغػػَت أحػػد أكصػػافو مػػن طعػػم أك لػػوف أك رائحػػة نلػػرت فػػإف   :(ٓٛٔ)رٛتػػو اهلل فقػػاؿ ا١تصػػن
ح كالنوره كغَت٫تا جاز كاف ٦تا ال ٯتكن حفظ ا١تاء منو كالطحلب كما ٬ترل عليو  ا١تاء من ا١تل

 ......". الوضوء بو
ء بػػو "أمػػا قولػػو :أكال إذا تغػػَت ٔتػػا ال ٯتكػػن حفلػػو منػػو جػػاز الوضػػو  :(ٔٛٔ)رٛتػػو اهلل قػػاؿ النػػوكم

 فمجمع عليو ".
 التحقيق :

عبػػػػارات موحيػػػػة كل يػػػػذكركا ب ،(ٗٛٔ)كابػػػػن قدامػػػػو ،(ٖٛٔ)كالبهػػػػوٌب ،(ٕٛٔ)حكػػػػى اإلٚتػػػػاع الغػػػػزايل
 صحة الطهارة با١تاء ا١تتغَت ٔتا يشق صوف ا١تاء عنو . خالفا ُب

"ككذلك أٚتعػوا أف كػل مػا يغػَت ا١تػاء ٦تػا ال ينفػك عنػو غالبػا أنػو ال  :(٘ٛٔ)قاؿ ابن رشد اٟتفيد
 ".(ٚٛٔ)عن ابن سَتين (ٙٛٔ)ا١تاء اآلجن كالتطهَت إال خالفان شاذان ركل ُبو صفة الطهارة يسلب

: "كأٚتع كل من ٭تفظ عنو من أىل العلم أف ا١تاء اآلجن من غَت ٧تاسػة (ٛٛٔ)قاؿ ابن القطاف
 "إال ُب قوؿ ابن سَتين حلتو جائز استعمالو،

 

                                                 

 (.ٖ٘ٔ/ٔاجملموع ) (ٓٛٔ)

 (.ٖ٘ٔ/ٔالسابق ) (ٔٛٔ)
 (.ٖٚٙ/ٔالوسيط ) (ٕٛٔ)

 (.ٜٖ/ٔقناع )اإلمذ كشاؼ القناع عن  (ٖٛٔ)

 (.ٔٗ/ٔا١تغٌت ) (ٗٛٔ)

 (.ٕٚ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (٘ٛٔ)

ا١تاء اآلجن عند اٟتنفية، كاٟتنابلة: ىو الذم يتغَت بطوؿ مكثػو ُب ا١تكػاف مػن غػَت ٥تالطػة  اسم فاعل. اآلجن: (ٙٛٔ)
 (.ٙٔ/ٔالقاموس الفقهي) شئ.

تػابعي. مػن أشػراؼ  إمػاـ كقتػو ُب علػـو الػدين بالبصػرة. ٤تمد بن سَتين البصرم، األنصارم بالوالء، أبو بكر: (ٚٛٔ)
 (.ٗ٘ٔ/ٙ، انلر األعالـ للزركلي)(ػىٓٔٔسنة)الكتاب. مولده ككفاتو ُب البصرة.

 (.ٕٜٕ( إٚتاع رقم )ٗٚ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٛٛٔ)
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 ،اآلجن من غَت ٧تاسة حلت فيو جائز: "كأٚتعوا على أف الوضوء با١تاء (ٜٛٔ)قاؿ ابن ا١تنذر

 ال ٬توز . :كانفرد ابن سَتين فقاؿ
 : دليل اإلجماع

أف تكليف اإلنساف ْتفظ ا١تاء عما يشق حفلو منو تكليف با١تشقة بل باحملاؿ كىذا ٮتالف 
مقصود الشريعة الىت جاءت بالتيسَت، كالتيسَت جار ُب أحكاـ الشريعة عامة كموافق ١تراد اهلل 

 ألصوؿ الشرع ا١تنزؿ.لذا جاء ىذا اإلٚتاع موافقا عايل ك ت
 :النتيجة 

غالبا  اإلٚتاع منعقد كل أقف على من منع الطهارة با١تاء ا١تتغَت با١تخالط كالذم ال ينفك عنو
 ا١تاء اآلجن . ا١تاء ا١تتغَت با١تخالطة كإ٪تا ُب ك٥تالفة ابن سَتين ليست ُب

                                                 

 (.ٓٔ، اإلٚتاع رقم )اإلٚتاع البن ا١تنذر (ٜٛٔ)
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 المس لة الثامنة 
 عض العهو يصح أف يطهر بو بقيو العهوب يالماء المستعمل ف
 طهارة اٟتدث كمستعمل ُب "ا١تاء ا١تستعمل ضرباف :مستعمل ُب :(ٜٓٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل

 طهارة النجس ........" .
"قالوا:كألنو لو ل ٕتز الطهارة با١تستعمل المتنعت الطهارة ألنو  :(ٜٔٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

رفع تعمال فإذا ساؿ على باقي العضو ينبغي أف ال ئتجرد حصولو على العضو يصَت مس
 .اٟتدث كىذا مًتكؾ باإلٚتاع "

 :   التحقيق
 .( ٖٜٔ)كابن عبد الل ،(ٕٜٔ)حكى اإلٚتاع شيخ اإلسالـ ابن تيميو

  دليل اإلجماع :
عن عبد اهلل ابن زيد عن النيب صلى اهلل عليو كسلم: )ٍب مسح رأسو بيديو ،بدأ ٔتقدـ رأسو 

 (.ٜٗٔ)(وا إىل قفاه ٍب رد٫تا إىل ا١تكاف الذم بدأ منحىت ذىب هبم
 :وجو الداللة

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم رد يديو ٔتاء مستعمل فدؿ على صحة استعماؿ ا١تاء ا١تستعمل 
  ُب بعض العضو يصح التطهر بو ُب قية العضو.

 النتيجة :
 يو العضو بو .بعض العضو يصح تطهَت بق اإلٚتاع على أف ا١تاء ا١تستعمل ُبصحة 

                                                 

 (.ٕٙٓ/ٔجملموع ) (ٜٓٔ)

 .(ٕٙٓ/ٔ) سابقال (ٜٔٔ)
 (.ٚٙ/٣ٕٔتموع الفتاكل ) ،(ٕ٘)موسوعة اإلٚتاع ص (ٕٜٔ)
: أليب عمػر يوسػف بػن عبػد اهلل بػن عبػد الػل، ٚتػع كترتيػب فػؤاد عبػد العزيػز الشػلهوب، بن عبد الػلال ٚتاعاإل (ٖٜٔ)

 (.ٕٛٔ/ٔالتمهيد ) ،ٗٔصعبد الوىاب بن ظافر الشهرم 

 ( .٘ٛٔالوضوء باب مسح الرأس كلو برقم ) أخرجو البخارم ُب (ٜٗٔ)
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 المبحث الثاني

شرح المهذب الواردة  يتحقيق دعاوى إجماع النووي ف
  أبواب اآلنية يف

 -وفيه ست مسائل :
 تحريم سلخ جلد اآلدمي .    :المس لة األولي
 طهارة الشعر والصوؼ والوبر إذا جز من م كوؿ اللحم وىو حي :المس لة الثانية

 اللحم بالذكاة . طهارة جلد م كوؿ المس لة الثالثة:
 : تحريم استعماؿ آنية الذىب والفهة .المس لة الرابعة

 صحة الوضوء في إناء الذىب والفهة . :المس لة الخامسة
 إباحة استعماؿ الجواىر النفيسة غير الذىب والفهة . :المس لة السادسة
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 المس لة األولى
 تحريم سلخ جلد اآلدمي 

ف ٧تس با١توت طهر جلده بالدباغ كىو ماعػدا الكلػب كل حيوا" :(ٜ٘ٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 كا٠تنزير........ "
"كنقل اإلماـ اٟتػافظ أبػو ٤تمػد علػي بػن أٛتػد بػن سػعيد ابػن حػـز  :( ٜٙٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
 إٚتاع ا١تسلمُت علي ٖترَل سلخ جلد اآلدمي كاستعمالو ". ُب كتابو اإلٚتاع:

 :التحقيق
 أف جلد اإلنساف ال ٭تل سلخو كال استعمالو"."كاتفقوا  :(ٜٚٔ)قاؿ ابن القطاف

، كالكمػاؿ (ٕٔٓ)، كالغػزايل(ٕٓٓ)كالشػيخ علػيش ،(ٜٜٔ)كابػن حػـز ،(ٜٛٔ)حكي اإلٚتاع ابػن ٧تػيمك 
 . (ٖٕٓ)، كا١ترداكم(ٕٕٓ)ابن ا٢تماـ

 دليل اإلجماع :
 :قاؿ تعاىل                                         

             
 (ٕٓٗ)

. 

                                                 

 (.ٕٛٙ/ٔاجملموع) (ٜ٘ٔ)

 (.ٕٔٚ/ٔالسابق ) (ٜٙٔ)
 (.ٖٙ٘(، إٚتاع رقم )ٔٔٔ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع البن القطاف ) (ٜٚٔ)
 )البحػػر الرائػػق شػػرح كنػػز الػػدقائق لإلمػػاـ زيػػن الػػدين بػػن إبػػراىيم بػػن ٤تمػػد ا١تعػػركؼ بػػابن ٧تػػيم ا١تصػػرم ا١تتػػوُب (ٜٛٔ)
جلػػػد  اسػػتعماؿ ،الطهػػػارة بالػػدباغبػػاب:  الطهػػارة :دكف تػػاريخ كتػػػابدار الكتػػاب اإلسػػالمي بالقػػػاىرة بػػ :ط(   ػىػػٜٓٚ

 .(ٙٓٔ/ٔاآلدمي بالدباغ )
 .ٖٕمراتب اإلٚتاع ص  (ٜٜٔ)
ق ط دار الفكػر ٜٜٕٔ د بن ٤تمد )عليش(ا١تالكي ا١تتػوُبمنح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل للشيخ ٤تمد بن أٛت (ٕٓٓ)

 (.ٕ٘/ٔق(  )ٜٜٛٔ/ٜٓٗٔالطبعة الثانية )

 (.ٜٔٗ/ٔالوسيط ) (ٕٔٓ)

 :ط (،ػىػٔٙٛفتح القدير للعالمػة كمػاؿ الػدين ٤تمػد بػن عبػد الواحػد السيواسػي ا١تعػركؼ بػابن ا٢تمػاـ ا١تتػوَب ) (ٕٕٓ)
 ( حاشية .ٖٜ/ٔا١تاء الذم ٬توز الوضوء بو كما ال ٬توز ) :باب ،الطهارات :بدكف، كتاب :دار الفكر ط

بػػو اٟتسػػن علػػي بػػن سػػليماف ا١تػػرداكم الدمشػػقي اإلنصػػاؼ َب معرفػػة الػػراجح مػػن ا٠تػػالؼ لإلمػػاـ عػػالء الػػدين أ (ٖٕٓ)
 (.ٜٛ/ٔ) :بدكفتاريخ ،الثانية :الطبعة ،دار إحياء الًتاث العريب طبعة ،(ػى٘ٛٛ)الصاٟتي اٟتنبلي ا١تتوُب 

 (ٓٚسورة: اإلسراء ،آية: رقم ) (ٕٗٓ)



66 

 

 وجو الداللة:

لنا سلخ جلده كدبغو كاستعمالو  أف اهلل تعاىل كـر بٌت آدـ على كثَت من ٥تلوقاتو فكيف ٭تل
 كلو ًب لكاف ٥تالفا للتكرَل. ،انة ما فيوىذلك من اإلُب  ك
 

 لنتيجة: ا
 أف ىذا اإلٚتاع منعقد كل أقف علي من ٮتالف ذلك اإلٚتاع من أىل العلم .

 
 

 المس لة الثانية
 طهارة الشعر إذا ُجز من م كوؿ اللحم وىو حي 

"كإف جز الشعر من اٟتيواف نلرت فإف كاف من حيواف  :(ٕ٘ٓ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل تعاىل
 يؤكل ل ينجس".

إذا جز شعر، أك صوؼ، أك  :"ُب ىذه القطعة مسائل :إحداىا :(ٕٙٓ)رٛتو اهلل قاؿ النوكم
 كبر من مأكوؿ اللحم فهو طاىر بنص القرآف، كإٚتاع األمة".

 -التحقيق:
:"كأٚتع أىل العلم على أف االنتفاع بأسناف اإلبل كالبقر كالغنم كأكبارىا (ٕٚٓ)قاؿ ابن القطاف

 كأصوافها جائز، إذا أخذ منها ذلك كىي أحياء".
 ،(ٕٔٔ)كابػن تيميػة ،(ٕٓٔ)كابػن قدامػة ،(ٜٕٓ)كابػن رشػد اٟتفيػد ،(ٕٛٓ)اإلٚتاع الغػزايل ذاى حكيك 

دـ كقد كاف الشػافعي رٛتػو اهلل يقػوؿ إف شػعر بػٍت آ" :(ٖٕٔ)قاؿ ابن عبد الل ،(ٕٕٔ)كابن ا١تنذر

                                                 

 (.ٖٓٓ/ٔاجملموع ) (ٕ٘ٓ)
 .السابق (ٕٙٓ)
 (.ٖٚ٘(، إٚتاع رقم )ٔٔٔ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٕٚٓ)
 (.ٕٗٗ/ٔالوسيط ) (ٕٛٓ)

 (.ٜٙٔ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٜٕٓ)
 (.ٜٚ/ٔا١تغٍت ) (ٕٓٔ)

 (.ٜٛ/ٕٔ، ٣تموع الفتاكل ) ٕٚموسوعة اإلٚتاع ص  (ٕٔٔ)

 (.ٖٖاإلٚتاع البن ا١تنذر اإلٚتاع رقم ) (ٕٕٔ)

 (.ٖٔ/ٔإزالة النجاسة ):(بابٕ٘بن عبد الل اإلٚتاع رقم )ال اعٚتاإل (ٖٕٔ)
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ٍب رجع عػن ذلػك ٢تػذا  ،(ٕٗٔ) (ما قطع من حي فهو ميت) :٧تس لقولو صلي اهلل عليو كسلم
هم علػػي الصػػوؼ مػػن اٟتػػي أنػػو طػػاىر كأمػػا صػػوؼ ا١تيتػػة فمختلػػف اٟتػػديث كأشػػباىو كإلٚتػػاع

 ."فيو
 

 -دليل اإلجماع:
  : قولو تعاىل                      (ٕٔ٘) 

وؼ الغػنم "أذف اهلل سػبحانو ُب ىػذه اآليػة باالنتفػاع بصػ :(ٕٙٔ)قاؿ اإلماـ أبػو بكػر ابػن العػريب
ككبر اإلبل كشعر ا١تعز كما أذف ُب األعلم كىو ذْتها كأكل ٟتومها كما أخل أنو خلق لنا ما 

 ُب األرض ٚتيعا كعلم كيفية االنتفاع هبا".
  -النتيجة:

 ىذا اإلٚتاع ثابت كل أقف على قوؿ ٮتالفو ألىل العلم .

                                                 

ىػػػ(، حقػػق نصوصػػو كرقػػم كتبػػو ٕ٘ٚللحػػافظ أىب عبػػد اهلل ٤تمػػد بػػن يزيػػد ابػػن ماجػػة ا١تتػػوَب)ن ماجػػو أخرجػػو ابػػ (ٕٗٔ)
ما قطع : بابكأبوابو كأحاديثو كعلق عليو ٣تمد فؤاد عبد الباقي، طبع دار الرياف للًتاث، الطبعة :بدكف، تاريخ :بدكف ،

 (.ٙٗ٘اكد برقم )(،كصححو األلباٍل، ُب صحيح أيب دٕٖٙٔمن البهيمة كىي حية برقم )

 (.ٓٛ) رقم :آية ،النحل سورة: (ٕ٘ٔ)

 :ا١تتػػػوَب ،أحكػػػاـ القػػػرآف لإلمػػػاـ القاضػػػي ٤تمػػػد بػػػن عبػػػد اهلل أبػػػو بكػػػر بػػػن العػػػريب ا١تعػػػافرم االشػػػبيلي ا١تػػػالكي (ٕٙٔ)
 (.ٜٗٔ/ٔا١تسألة الرابعة ) ،ـ(ٖٕٓٓ-ػىٕٗٗٔدار الكتب العلمية بَتكت الطبعة الثالثة ) :( نشرػىٖٗ٘)
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 المس لة الثالثة
 طهارة جلد م كوؿ اللحم بالذكاة 

 كإف ذبح حيواف ال يؤكل ٧تس بذْتو كما ينجس ٔتوتو..."" : (ٕٚٔ)نف رٛتو اهللقاؿ ا١تص
َل إ٪تا يطلق علي أف األد (ٜٕٔ)و الطيببذكره القاضي أ "الثالث: :(ٕٛٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
 ، كذلك يطهر بالذكاة باإلٚتاع".جلد الغنم خاصة

 -التحقيق:
 ذال يدبغ باتفاؽ أىل القبلة".: "كجائز استعماؿ اٞتلد ا١تذكى إ(ٕٕٓ)قاؿ ابن القطاف

، كالليث بن (ٖٕٕ)كسعدم أبو جيب، (ٕٕٕ)، ك األكزاعي(ٕٕٔ)حكي اإلٚتاع ابن حـز
 .(ٕٕٙ)كالكاساٍل ،(ٕٕ٘)،كالغزايل(ٕٕٗ)سعد
 :(ٕٕٚ)السؤاؿ

 إذا اصطدنا ٪ترا كذْتناه ىل ٬توز االنتفاع ّتلده؟ 
 :اٞتواب

نتفػػػاع بػػػو، كجلػػػد الغػػػنم اتفػػػق الفقهػػػاء علػػػى أف جلػػػد مػػػأكوؿ اللحػػػم إذا ذبػػػح طػػػاىر ٬تػػػوز اال"
كا١تعػز كالبقػػر كاألرنػػب، أمػػا إذا ل يػػذبح أم كػػاف ميتػة فػػإف جلػػده ٧تػػس يطهػػر بالػػدباغ ٟتػػديث 

كغَت مأكوؿ اللحم كالسػباع كالنمػور إذا ل يػذبح فجلػده  (إذا دبغ اإلىاب فقد طهر )مسلم 
                                                 

 (.ٖ٘ٓ/ٔاجملموع ) (ٕٚٔ)

 (.ٖٙٓ/ٔالسابق) (ٕٛٔ)

كاف إماما جليال ْترا غواصا متسع الدائرة  أحد ٛتلة ا١تذىب كرفعائو اإلماـ اٞتليل القاضي أبو الطيب الطلم (ٜٕٔ)
، تػػوُب ىػػػ(ٖٛٗ)كلػػد القاضػػي بطمػػل طلسػػتاف سػػنة  كٛتلػػوا ا١تػػذىب عنػػو، علػػيم العلػػم جليػػل القػػدر أخػػذ العراقيػػوف العلػػم

 (ٖٔ/٘عية الكلل للسبكي، )(. طبقات الشافػىٓ٘ٗ)
 (.ٖٗ٘(، إٚتاع رقم )ٓٔٔ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٕٕٓ)
 (.ٖٕمراتب اإلٚتاع ص)  (ٕٕٔ)

 (.ٕٓٙموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ص) (ٕٕٕ)
 (.ٖ٘٘ٔإٚتاع رقم ) ،(ٕ٘ٗ/ٔٚتاع َب الفقو اإلسالمي )موسوعة اإل (ٖٕٕ)
 .ٚٛٔموسوعة فقو الليث بن سعد ص  (ٕٕٗ)
 (.ٜٔٗ/ٔسيط )الو  (ٕٕ٘)

بػػػدائع الصػػػنائع َب ترتيػػػب الشػػػرائع لإلمػػػاـ عػػػالء الػػػدين أبػػػو بكػػػر بػػػن مسػػػعود بػػػن اٛتػػػد الكاسػػػاٌل اٟتنفػػػي ت  (ٕٕٙ)
 (.ٙٛ/ٔـ( )ٜٙٛٔ-ق ٙٓٗٔ( ط دار الكتب العلمية بَتكت الطبعة الثانية )ػىٚٛ٘)

 (.ـٜٜٚٔ( ا١تفىت عطية صقر  مايو )ٕٔٔ/ٓٔ)فتاكل دار اإلفتاء ا١تصرية  (ٕٕٚ)
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و ال يطهػػر ٧تػػس يطهػػر بالػػدباغ، لعمػػـو اٟتػػديث السػػابق، أمػػا إذا ذبػػح فػػاٞتمهور علػػى أف ذْتػػ
جلده بل ال يطهر إال بالدبغ، كاٟتنفية ٬تعلوف ذْتو مسوغا لطهارة جلده كإف حـر أكلػو.ككل 

  ذلك فيما عدا جلد الكلب كا٠تنزير، فال يطهر٫تا الدبغ عند اٞتمهور "
  -دليل اإلجماع:   

)ذكاة  ركايةكُب  (ٕٕٛ) (وو كسلم : )دباغ األدَل ذكاتعن سلمة بن احملبق قاؿ صلى اهلل علي
 (ٜٕٕ)(واألدَل دباغ

 النتيجة:
 ىذا اإلٚتاع ثابت كل أقف على من قاؿ ٓتالفو .

                                                 

ك الػػدارقطٍت بػػرقم  (،ٜٖٚ٘) كصػػححو الشػػيخ األلبػػاٍل َب صػػحيح النسػػائي بػػرقم ،(ٖٕٗٗأخرجػػو النسػػائي )  (ٕٕٛ)
 (، طبعة دار الكتب العلمية.ٔٗ/ٔ(كتاب الطهارة باب الدباغ )ٚٓٔ)

  اآلنية .:( بابٓٗ٘معرفة السنن ك اآلثار  للبيهقى ) (ٜٕٕ)
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 المس لة الرابعة
 تحريم استعماؿ آنية الذىب والفهة

" كيكره استعماؿ أكاٍل الذىب كالفضة ١تا ركم حذيفة بن  :(ٖٕٓ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
)ال تشربوا ُب آنية الذىب كالفضة  :أف النيب صلي اهلل عليو كسلم قاؿاليماف رضي اهلل عنو 

 (".(ٖٕٔ)كال تأكلوا ُب صحافهما فإهنا ٢تم ُب الدنيا كلكم ُب اآلخرة
أنو قاؿ إ٪تا ٭تـر الشرب دكف  (ٖٖٕ)"كحكى أصحابنا عن داكد: (ٕٖٕ)رٛتو اهلل قاؿ النوكم

كأـ  (ٖٕٗ)ففي حديث حذيفة .غَت٫تا، كىذا الذم قالو غلط فاحشاألكل كالطهارة ك 
 ف ُبكىذاف نصا ،بالنهى عن األكل كالشرب كما سبق ركاية مسلم التصريحمن  (ٖٕ٘)سلمة

 ٖترَل األكل كإٚتاع من قبل داكد حجة عليو". 
 التحقيق:

، (ٜٖٕ)، كابن قدامة(ٖٕٛ)، كشيخ اإلسالـ(ٖٕٚ)،كالوزير ابن ىبَتة(ٖٕٙ)نقل ىذا اإلٚتاع ابن حـز
 .(ٕٔٗ)، كشرح النوكم على مسلم(ٕٓٗ)كسعدم أبو جيب

 
                                                 

 (.ٖٙٓ/ٔاجملموع) (ٖٕٓ)

 (.ٕٙٗ٘.باب: األكل ُب إناء مفضض ،برقم )،كتاب: األطعمة أخرجو البخارم (ٖٕٔ)

 (.ٖٓٔ/ٔاجملموع ) (ٕٖٕ)
داكد بن علي بن خلف األصبهاٍل، أبو سليماف، ا١تلقب باللاىرم: أحد األئمة اجملتهدين ُب اإلسالـ. تنسب  (ٖٖٕ)

. سكن بغداد، إليو الطائفة اللاىرية، كىو أصبهاٍلّ األصل، من أىل قاشاف )بلدة قريبة من أصبهاف( كمولده ُب الكوفة
 (.ٖٖٖ/ٕ( اإلعالـ )ػىٕٓٚ-ٕٕٓ) كانتهت إليو رياسة العلم فيها

  (.ٕالسابق ىامش ) (ٖٕٗ)
 (.ٖٗٙ٘أخرجو البخارم ،كتاب: األشربة ،باب: آنية الفضة برقم ) (ٖٕ٘)

 (، احمللى باآلثار لإلمػاـ أىب ٤تمػد علػى بػن اٛتػد بػن سػعيد بػن حػـز األندلسػي القػرطيبٖٕمراتب اإلٚتاع ص) (ٖٕٙ)
 .(ٕٙٗ/ٔ)ىػ( ،ٙ٘ٗاللاىرم ا١تتوَب )

 (.ٜٙ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٖٕٚ)
 (.ٗٛ/ٕٔ( ،٣تموع الفتاكل )ٕٚموسوعة اإلٚتاع ص) (ٖٕٛ)

 (.ٕٜ/ٔا١تغٍت ) (ٜٖٕ)
 (.ٙ( اإلٚتاع رقم )ٙٗ/ٔموسوعة اإلٚتاع لسعدم أبوجيب ) (ٕٓٗ)

 :باب ٖترَل استعماؿ أكاٍل الذىب كالفضة ُب(كتاب اللباس كالزينة ٕٗ٘٘/ٗٔصحيح مسلم بشرح النوكم ) (ٕٔٗ)
 ٓ(ٕ٘ٙٓ-ٔالرجاؿ كالنساء، حديث رقم ) ىالشرب كغَتىا عل
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أما حكاية النوكم لإلٚتاع علي ٖترَل االستعماؿ فال تتم مع ٥تالفة داكد " :(ٕٕٗ)قاؿ الشوكاٍل
 كالشافعي كبعض أصحابو " 

 -دليل اإلجماع:
ال تلبسػػػوا اٟتريػػػر كال : )ٝتعػػػت رسػػػوؿ اهلل صػػػلي اهلل عليػػػو كسػػػلم قػػػاؿ عػػػن حذيفػػػة قػػػاؿ: -ٔ

لكػم ُب الػدنيا كلكػػم الػديباج كال تشػربوا ُب آنيػة الػذىب كالفضػة كال تػػأكلوا ُب صػحافها فإهنػا 
 .((ٖٕٗ)ُب اآلخرة

إف الػػذم يشػػرب ُب ) عػػن أـ سػػلمة رضػػي اهلل عنهػػا أف النػػيب صػػلي اهلل عليػػو كسػػلم قػػاؿ: -ٕ
 .((ٕٗٗ)آنية الفضة إ٪تا ٬ترجر ُب بطنو نار جهنم

 النتيجة :
كال يضػػػر ٥تالفػػػة داكد ألف ابػػػن حػػػـز ٦تػػػن حكػػػي ىػػػذا اإلٚتػػػاع كىػػػو مػػػن  ىػػػذا اإلٚتػػػاع ثابػػػت
كلعػػل داكد رجػع عػػن رأيػػو كأمػا ٥تالفػػة الشػػافعي  ،ا يػػرد ٥تالفػة داكد لإلٚتػػاعأصػحاب داكد كىػػذ
 يو كالتحرَل .ز ُب النهي كلكن ُب درجتو بُت التنُب القدَل فليس 

                                                 

 ( .ٙٓٔ/ٔنيل األكطار ) (ٕٕٗ)
 ( .ٕٚٙٓ( كمسلم برقم )ٕٙٗ٘أخرجو البخارم برقم ) (ٖٕٗ)

 ( .ٕٚٙٓ( كمسلم برقم )ٕٙٗ٘أخرجو البخارم برقم ) (ٕٗٗ)
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 المس لة الخامسة 
 صحة الوضوء من إناء الذىب والفهة

فأشػبو  ال ٮتػتص بالطهػارة"كإف توضأ منو صح الوضوء ألف ا١تنػع  :(ٕ٘ٗ) رٛتو اهلل قاؿ ا١تصنف
 الدار ا١تغصوبة ......"   الصالة ُب
"السادسػػة : لػػو توضػػأ أك اغتسػػل مػػن إنػػاء الػػذىب صػػح كضػػوءه  :(ٕٙٗ) رٛتػػو اهلل قػػاؿ النػػوكم
ما ذكػره  وليو كدليلاألُـ كاتفق األصحاب ع الؼ نص عليو الشافعي رٛتو اهلل ُبكغسلو بال خ
كػاف مػن ىػذا   صػحابنا يقيسػوف مػاالدار ا١تغصوبة" ىكذا عػادة أ "كالصالة ُب ا١تصنف كقولو:

 نقلػوا اإلٚتػاع علػى صػحة الصػالة ُب الدار ا١تغصػوبة كسػبب ذلػك أهنػم القبيل على الصالة ُب
الدار ا١تغصوبة قبل ٥تالفة أٛتد رٛتو اهلل. كمثل ىذا لو توضػأ أك تػيمم ٔتػاء أك تػراب مغصػوب 

كالتػػيمم كالػػذبح أك ذبػػح بسػػكُت مغصػػوب أك أقػػاـ اإلمػػاـ اٟتػػد بسػػوط مغصػػوب صػػح الوضػػوء 
 علم ".أكيأٍب كاهلل  كاٟتد،

 
 -التحقيق:

 "كأٚتعػػوا علػػى أنػػو خػػالف مكلػػف فتوضػػأ منهػػا أٍب كصػػحت صػػالتو ". :(ٕٚٗ) قػػاؿ ابػػن ىبػػَتة
كقػػاؿ ابػػن  "تصػػح الصػػالة مػػن إنػػاء مغصػػوب......كُب مكػػاف مغصػػوب". :(ٕٛٗ)كقػػاؿ البهػػوٌب

 "فإف توضأ منها أك اغتسل فعلى كجهُت: :(ٜٕٗ)قدامة
كأصػػحاب الػرأم ألف فعػػل  ،ركإسػػحاؽ كابػن ا١تنػذ ،كىػػو قػوؿ الشػافعي صػح طهارتػو،أحد٫تا:ت
 الدار ا١تغصوبة. أشبو الطهارة ُب ،ارة كماءىا ال يتعلق بشيء من ذلكالطه

سػػتعمل احملػػـر ُب العبػػادة فلػػم يصػػح كالصػػالة ُب الػػدار ااختػػاره أبػػو بكػػر ألنػػو  الثػػاٍل:ال تصػػح،
 ."(ٕٓ٘)ة ُب األرض ا١تغصوبة أٛتد، كأبو علي اٞتبائيخالف ُب اإلٚتاع ُب الصال ا١تغصوبة،

                                                 

 (.ٖٚٓ/ٔ)  اجملموع (ٕ٘ٗ)

 (.ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٔالسابق ) (ٕٙٗ)
 (.ٜٙ/ٔمذاىب األئمة األربعة ) الفقو على (ٕٚٗ)

 (.ٕٜ/ٔاإلقناع )مذ كشاؼ القناع عن  (ٕٛٗ)

 (.ٖٜ/ٔا١تغٍت ) (ٜٕٗ)
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 النتيجة:
كالوقػوؼ بعرفػات  ،كغسػل اٞتنابػة بػو كالطهارة ٔتاء مغصػوب، ،األرض ا١تغصوبة أف الصالة ُب

، كإ٪تا  ٯتنع صحة الفعل ألف النهي عنهال يتناكؿ نفس ا١تفعوؿكأمثا٢تا ال على ٚتل مغصوب،
 لغَت أٛتد.  ثابت تناكؿ معٌت ُب غَته، فهو إٚتاع

 

 المس لة السادسة
 إباحة استعماؿ الجواىر النفيسة غير الذىب والفهة

كمػػػا أشػػػبههما مػػػن األجنػػػاس  (ٕٕ٘)الفػػػَتكزج"كأمػػػا أكاٍل البلػػػور ك  :(ٕٔ٘)رٛتػػػو اهلل قػػػاؿ ا١تصػػػنف
 ا١تثمنة ففيو قوالف............."

قػػػػاؿ  ة كل يسػػػػتعملو،ٗتػػػػذ إنػػػػاء مػػػػن ىػػػػذه اٞتػػػػواىر النفيسػػػػا"كلػػػػو  :(ٖٕ٘)رٛتػػػػو اهلل  قػػػػاؿ النػػػػوكم
إنػػػاء ذىػػػب أك فضػػػة ُب كإال فكاٗتاذنػػػا  ،تعمالو فاالٗتػػػاذ أكيلإف قلنػػػا ٬تػػػوز اسػػػ :(ٕٗ٘)احملػػػاملي

 .قػػػػػػاؿ أصػػػػػػحابنا كمػػػػػػا كانػػػػػػت نفاسػػػػػػتو بسػػػػػػبب الصػػػػػػنعة ال ٞتػػػػػػوىرة كالزجػػػػػػاجٚتيػػػػػػع األحكاـ
خػالؼ  ، ىكػذا صػرحوا كمػا ُب ٚتيػع الطػرؽ بأنػو الكغَته ال ٭تػـر بػال خػالؼ، (ٕ٘٘)ا١تخركط

                                                                                                                                            

كإليو نسبة  ،كرئيس علماء الكالـ ُب عصره ،من أئمة ا١تعتزلة ،٤تمد بن عبد الوىاب بن سالـ اٞتبائي أبو علي (ٕٓ٘)
هبػا ُب ا١تػػذىب. نسػبتو إىل جػػق )مػن قػػرل البصػرة( اشػػتهر ُب البصػرة، كدفػػن  لػػو مقػاالت كآراء انفػػرد ،الطائفػة )اٞتبائيػة(

 (.ٕٙ٘/ ٙاإلعالـ للزركلي، ) (.ػىٖٖٓتوُب ) ،ّتق. لو )تفسَت( حافل مطوؿ، رد عليو األشعرم
 (.ٖٛٓ/ٔاجملموع ) (ٕٔ٘)

يتحلى بو )مع( كيقاؿ كرَل غَت شفاؼ معركؼ بلونو األزرؽ كلوف السماء أك أميل إىل ا٠تضرة حجر الفَتكزج:  (ٕٕ٘)
 .(ٛٓٚ/ٕ. ا١تعجم الوسيط )لوف فَتكزم أزرؽ إىل ا٠تضرة قليال

 (.ٖٖٔ/ٔاجملموع ) (ٖٕ٘)

 أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن القاسم بن إٝتاعيل بن ٤تمد بن إٝتاعيل أبو اٟتسن الضيب ا١تعركؼ بابن احملاملي (ٕٗ٘)
كلو التصانيف ا١تشهورة   لفضل كاٞتاللة كالفقة كالركايةاإلماـ اٞتليل من رفعاء أصحاب الشيخ أيب حامد كبيتو بيت ا

كقاؿ فيو ا٠تطيب برع  كاجملموع كا١تقنع كاللباب كغَتىاكلو عن الشيخ أيب حامد تعليقو منسوبة إليو كصنف ُب ا٠تالؼ
ل (.طبقات الشافعية الكل ػىٚٚٗا١تتوَب سنة ) ُب الفقو كرزؽ من الذكاء كحسن الفهم ما أرىب فيو على أقرانو

(ٗ/ٗٛ.) 
 إىل نقلو، (ىػٖٓٓٔ: ا١تتوَب) ُدكزِم آف بيًت رينهارت: ا١تؤلف،العربية ا١تعاجم تكملة النفيس.:جاج ا١تخركط الز  ((ٕ٘٘
 - ٜٜٚٔ) من األكىل،: الطبعة، العراقيةة اٞتمهوري كاإلعالـ، الثقافة كزارة: رالناش، ا٠تياط ٚتاؿ: عليو كعلق العربية
 (.ٚ٘/ٗ( )ـ ٕٓٓٓ
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كالػدليل  ،لصواب من حيث ا١تذىبكجو ُب ٖترٯتو كىو غلط كا كأشار صاحب البياف إىل فيو.
 ذلك". ىكنقل صاحب الشامل اإلٚتاع عل ،اٞتـز بإباحتو
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 -التحقيق:
 .(ٕٛ٘)، كسعدم أبو جيب(ٕٚ٘)كالغزايل ،(ٕٙ٘) نقل اإلٚتاع ابن قدامة

 
 -دليل اإلجماع:

مػػن  (ٜٕ٘)كسػػلم فأخرجػػت لػػو مػػاء ُب تػػورأٌب رسػػوؿ اهلل صػػلي اهلل عليػػو  :عػػن بػػن زيػػد قػػاؿ-4
 ". (ٕٓٙ) صفر فتوضأ،....

كنػت أغتسػل أنػا كرسػوؿ اهلل صػلي اهلل عليػو كسػلم ُب  :عن عائشة رضػي اهلل عنهػا قالػت-0
 ".(ٕٕٙ( )ٕٔٙ)تور من َشَبو  

 اللاءة األصلية-3
 -النتيجة:

كانػػت فضػػة كلػػو  ل أقػػف علػػى قػػوؿ ألحػػد مػػن أىػػل العلػػم ٯتنػػع اسػػتعماؿ أكاٍل غػػَت الػػذىب كال
 .من اٞتواىر النفيسة

                                                 

 (.ٜ٘/ٔ )ا١تغٍت (ٕٙ٘)
 (.ٕٚٗ/ٔالوسيط ) (ٕٚ٘)
 (.ٛ( اإلٚتاع رقم )ٚٗ/ٔموسوعة اإلٚتاع ُب الفقو اإلسالمي ) (ٕٛ٘)
(، ػىػٖٜٖالصػحاح تػاج اللغػة، أليب نصػر اٝتاعيػل بػن ٛتػاد اٞتػوىرم الفػارايب، ا١تتػوُب ) إناء يشرب فيػو. :التور (ٜٕ٘)

 (ٕٓٙ/ٕـ(، )ٜٚٛٔ -ػىٚٓٗٔلطبعة الرابعة، )بَتكت، ا -ٖتقيق أٛتد عبد الغفور عطار، نشر: دار العلم للماليُت
 (ٜٚٔأخرجو البخارم ) (ٕٓٙ)
: النحػػاس يصػػبغ فيصػػفر. كُب التهػػذيب: ضػػرب مػػن النحػػاس يلقػػى عليػػو دكاء فيصػػفر. قػػاؿ ابػػن الشَّػػْبُو كالشَّػػَبوُ  (ٕٔٙ)

 (. ٘ٓ٘/ٖٔسيده: ٝتي بو ألنو إذا فعل بو ذلك أشبو الذىب بلونو، كاٞتمع أشباه. لساف العرب )

 ( ُب صحيح أبو داكد.ٜٛ(، كصححو األلباٍل برقم )ٜٛأخرجو أبو داكد برقم ) (ٕٕٙ)
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 المبحث الثالث

شرح المهذب الواردة  يإجماع النووي فتحقيق دعاوى 
 باب السواؾ وسنن الفطرة يف

 
 

 -وفيو مس لتاف :
 استحباب تقليم األظافر. :المس لة األولي
 وقت الختاف . :المس لة الثانية
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 المس لة األولي 
 استحباب تقليم األظافر

 " كيستحب أف يقلم األظافر كيقص الشارب .....". :(ٖٕٙ)هللقاؿ ا١تصنف رٛتو ا
األحكػاـ: أمػا تقلػيم األظػافر فمجمػع علػى أنػو  "ا١تسػألة الثالثػة: ُب :(ٕٗٙ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 سنة كسواء فيو الرجل كا١ترأة كاليداف كالرجالف ".
 التحقيق:

كمػا  ؛(ٕٚٙ)، كابػن قدامػة(ٕٙٙ)األكزاعػي ،(ٕ٘ٙ)نقل االتفاؽ على سنية تقليم األظافر الشػوكاٍل 
يم األظػافر "تقلػ :(ٕٓٚ)قػاؿ الشػيخ الفػوزافك . (ٜٕٙ)كسعدم أبوجيػب ،(ٕٛٙ)نفى ا٠تالؼ القراُب

كحلػػق العانػػة فمجمػػع "كأمػػا قػػص األظفػػار  :(ٕٔٚ)كقػػاؿ ابػػن عبػػد الػػل ".سػنة بإٚتػػاع أىػػل العلػػم
 .على ذلك أيضان"

 
 دليل اإلجماع :

عشػػر مػػن الفطػػرة  ) :لى اهلل عليػػو كسػػلماؿ رسػػوؿ اهلل صػػقػػ عػػن عائشػػة رضػػي اهلل عنهػػا قالػػت:
كغسػػػػػػػل  ،كقػػػػػػص األظفػػػػػػار ،كاستنشػػػػػػاؽ ا١تػػػػػػاء ،كالسػػػػػػواؾ ،كإعفػػػػػػاء اللحيػػػػػػة ،قػػػػػػص الشػػػػػػارب

                                                 

 (.ٖٓ٘/ٔاجملموع ) (ٖٕٙ)

 (.ٕٖ٘/ٔالسابق ) (ٕٗٙ)

 (.ٖٙٔ/ٔنيل األكطار ) (ٕ٘ٙ)
 (.ٖٛ٘موسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ص) (ٕٙٙ)

 (.ٕٓٔ/ٔا١تغٌت ) (ٕٚٙ)
(، طبعة ػىٗٛٙلرٛتن ا١تالكي الشهَت بالقراُب ت)الذخَتة ألىب العباس شهاب الدين اٛتد بن إدريس بن عبد ا (ٕٛٙ)

 (.ٜٕٛ/ٕٔ) (ـٜٜٗٔ):دار الغرب اإلسالمي بَتكت الطبعة: األكىل 

 (.ٜ٘ٚ( إٚتاع )ٖٖٕ/ٔموسوعة اإلٚتاع ) (ٜٕٙ)
تنبيهػػػات ٗتػػػتص با١تؤمنػػػات، د/ صػػػاّب بػػػن فػػػوزاف بػػػن عبػػػد اهلل الفػػػوزاف، نشػػػر كزارة الشػػػًوف اإلسػػػالمية كالػػػدعوة  (ٕٓٚ)
 (.١ٖٔتملكة العربية السعودية ص)ا–كاإلرشاد 

 ( .ٓٔ( إٚتاع رقم )ٖٔ/ٔموسوعة اإلٚتاع ) (ٕٔٚ)
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 :كانتقػاص ا١تػاء(. قػاؿ مصػعب بػن شػيبة أحػد ركاتػو ،كحلق العانة ،كنتف اإلبط ،(ٕٕٚ)اللاجم
 .(ٖٕٚ)كنسيت العاشرة إال أف تكوف ا١تضمضة ""

                                                 

 (.ٖ٘/ٔا١تفصل اللاىر. ا١تعجم الفقهي ) كاللٚتة: ،اللاجم :ٚتع برٚتة (ٕٕٚ)
 (.ٕٔٙ-ٙ٘(برقم )ٔٓ٘/ٖأخرجو مسلم باب خصاؿ الفطرة ) (ٖٕٚ)
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 -النتيجة:
نية تقليم األظفار كل أقف على قوؿ ألحد مػن أىػل العلػم ٮتػالف ذلػك ىذا اإلٚتاع ثابت بس

 اإلٚتاع .
 

 المس لة الثانية

 وقت الختاف
 " كيستحب أف يقلم األظافر كيقص الشارب ....." . :(ٕٗٚ)رٛتو اهلل قاؿ ا١تصنف

ألف أ١تػػو فػػوؽ أل  ككجػػو ثالػػث: أنػػو ٭تػػـر ختانػػو قبػػل عشػػر سػػنُت،" :(ٕ٘ٚ)قػػاؿ النػػوكم رٛتػػو اهلل
حكػػػػػاه ٚتاعػػػػػة مػػػػػنهم القاضػػػػػي  كال يضػػػػػرب علػػػػػى الصػػػػػالة إال بعػػػػػد عشػػػػػر سػػػػػنُت، ،ضػػػػػربال

كتػػاب الصػػالة، كلػػيس بشػػيء، كىػػو كا١تخػػالف ُب  كأشػػار إليػػو البغػػوم  ،تعليقػػوُب (ٕٙٚ)حسػػُت
 لإلٚتاع كاهلل أعلم " .

 التحقيق :
: سػًل ابػن عبػاس مثػل مػن أنػت حػُت بػن جبػَت قػاؿ "كاٟتديث عن سعيد :(ٕٚٚ)قاؿ الشوكاٍل

: ككػػانوا ال ٮتتنػػوف الرجػػل قػػاؿ .ؿ: أنػػا يومًػػذ ٥تتػػوف؟ قػػاوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلمبض رسػػقػػ
مػن أف ا٠تتػاف غػػَت اٟتػديث يػػدؿ علػى مػا أسػػلفناه ": أيضػا الشػػوكاٍل قػاؿك  .(ٕٛٚ)حػىت يػدرؾ "

 ". ٥تتص بوقت معُت
"أمػػا ا٠تتػػاف فمػػىت شػػاء اختػػذ  :عػػن ا٠تتػػاف: مػػىت يكػػوف ؟ فأجػػاب(ٜٕٚ)كسػػًل شػػيخ اإلسػػالـ

 ا راىق البلوغ فينبغي أف ٮتتذ كما كانت العرب تفعل لًال يبلغ إال كىو ٥تتوف "لكن إذ
"كاف الليث يرل أف كقت ا٠تتاف من حُت أف يبلغ الصػغَت سػبع سػنُت إىل  :(ٕٓٛ)كقت ا٠تتاف
 عشرة".

                                                 

 (.ٖٓ٘/ٔاجملموع ) (ٕٗٚ)

 ( .ٖٛٙ/ٔالسابق ) (ٕ٘ٚ)

كقاضػػػى الشػػػافعية عنػػػد اإلطػػػالؽ، العالمػػػة شػػػيخ الشػػػافعية ٓتراسػػػاف ا١تػػػركزم بػػػن ٤تمػػػد األٛتػػػد القاضػػي حسػػػُت  (ٕٙٚ)
بػػػػػػػػػػَتكت –دار الكتػػػػػػػػػػب العلميػػػػػػػػػػة  هتػػػػػػػػػػذيب األٝتػػػػػػػػػػاء كاللغػػػػػػػػػػات لإلمػػػػػػػػػػاـ النػػػػػػػػػػوكم، نشػػػػػػػػػػر: :انلػػػػػػػػػػر (،ىػػػػػػػػػػػٕٙٗ)وَبتػػػػػػػػػػ

 (.ٗٙٔ/ٔ)، طبعة:بدكف،تاريخ:بدكف
 ( .ٜٙٔ/ٔنيل األكطار ) (ٕٚٚ)

 (.ٜٜٕٙبرقم ) باب:ا٠تتاف بعد الكل كنتف اإلبط،البخارم،كتاب االستًذاف، أخرجو (ٕٛٚ)
 .(ٖٔٔ/ٔ) ،٣تموع الفتاكل (ٜٕٚ)
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 دليل اإلجماع:
و سًل ابن عبػاس مثػل مػن أنػت حػُت قػبض النػيب صػلي اهلل عليػن جبَت قاؿ: بعن سعيد  -ٖ

 .(ٕٔٛ): ككاف ال ٮتتنوف الرجل حىت يدرؾأنا يـو إذف ٥تتوف. قاؿ قاؿ: كسلم ؟
عق رسػوؿ اهلل صػلي اهلل عليػو كسػلم عػن اٟتسػن كاٟتسػُت : عن جابر رضي اهلل عنو قاؿ  -ٗ

 .(ٕٕٛ)كختنهما لسبعة أياـ
 وجو الداللة:

 اختالؼ الركايات يدؿ على أنو ليس ىناؾ سن ٤تددة شرعا للختاف
 : النتيجة
أنػػػو لػػػيس ىنػػػاؾ سػػػن ثابػػػت ٮتػػػذ عنػػػده كإ٪تػػػا ٮتضػػػع ذلػػػك للمصػػػلحة كقػػػد  قلػػػتيل ٦تػػػا نبػػػدا 

 .اختلفت كلمة الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة اختالفا كبَتا

                                                                                                                                            

 ( .ٖٕ٘موسوعة فقو الليث بن سعد،ص) (ٕٓٛ)
 (.ٜٜٕٙباب: ا٠تتاف بعد الكل كنتف اإلبط برقم ) ،أخرجو البخارم، كتاب: االستًذاف (ٕٔٛ)
 بكر أبو ا٠تراساٍل، ردما٠تسركج موسى بن علي بن اٟتسُت بن أٛتد ُب السنن الكلل لإلماـ أخرجو البيهقي (ٕٕٛ)
 الثالثة،: الطبعة لبنات - بَتكت العلمية، الكتب دار: الناشر ،عطا القادر عبد ٤تمد: احملقق (ىػٛ٘ٗ: ا١تتوَب) البيهقي

 ( .ٗٙٔٔ(، كأشار األلباٍل إيل ضعفو ُب اإلركاء ٖتت اٟتديث رقم )ٖٙ٘ٚٔبرقم )ـ(،  ٖٕٓٓ - ىػٖٕٗٔ )
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 الفصل الثاني

تحقيق دعاوى إجماع النووي في شرح 
 المهّذب الواردة في أبواب الوضوء

 :وفيو خمسة مباحث
هّذب تحقيق دعاوى إجماع النووي في شرح المالمبحث األوؿ: 

 نية الوضوء. الواردة في
تحقيق دعاوى إجماع النووي في شرح المهّذب المبحث الثاني: 

 صفة الوضوء. الواردة في
تحقيق دعاوى إجماع النووي في شرح المبحث الثالث: 

 المسح على الخفين. المهّذب الواردة في
تحقيق دعاوى إجماع النووي في شرح المهّذب المبحث الرابع: 

 باب األحداث التي تنقض الوضوء.الواردة في 
تحقيق دعاوى إجماع النووي في شرح المبحث الخامس: 

 باب االستطابة. المهّذب الواردة في
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 المبحث األوؿ
شرح المهذب الواردة  يتحقيق دعاوى إجماع النووي ف

  نية الوضوء يف
 -: كفيو أربع مسائل

 : إزالة النجاسة ال تفتقر إلى نية .المس لة األولي
 : وطء الكتابية إذا اغتسلت .لمس لة الثانيةا
 النية . يلثالثة: صحة الطهارة مع الخط  فالمس لة ا 

 : نية قطع الطهارة بعد الفراغ منها .المس لة الرابعة
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 المس لة األولي 
 إزالة النجاسة ال تفتقر إلى نية 

٧تػس، فطهػارة  كطهػارة عػن ،"الطهارة ضرباف :طهػارة عػن حػدث :(ٖٕٛ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 .ر إىل نية ألهنا من باب الًتكؾ "النجس ال تفتق

، كىػػو أف إزالػػة النجاسػػة ال تفتقػػر إىل نيػػة " أمػػا اٟتكػػم الػػذم ذكػػره :(ٕٗٛ)قػػاؿ النػػوكم رٛتػػو اهلل
 ،(ٕ٘ٛ)فهػػػػػو ا١تػػػػػذىب الصػػػػػحيح ا١تشػػػػػهور الػػػػػذم قطػػػػػع بػػػػػو اٞتمهػػػػػور كنقػػػػػل صػػػػػاحب اٟتػػػػػاكم

 ". شرح السنة إٚتاع ا١تسلمُت عليو  ُب (ٕٙٛ)كالبغوم
 التحقيق : 

 أمػػا إزالػػة النجاسػػة حيػػث ال تفتقػػر إىل نيػػة فألهنػػا مػػن بػػاب الػػًتكؾ "." :(ٕٚٛ)قػػاؿ القسػػطالٍل
تقػر إىل نيػة "كأمػا إزالػة النجاسػة: فا١تشػهور عنػدنا أهنػا ال تف :شػرح مسػلم ُب (ٕٛٛ)كقاؿ النوكم

أصػحابنا بعػض  كقػد نقلػوا اإلٚتػاع فيهػا، كشػذ ،كالًتؾ ال ٭تتاج إىل نيػة ،ألهنا من باب الًتكؾ
إ٪تػا ىػذا الرجػل أصػاب جسػده " :(ٜٕٛ)كقاؿ أبو عبيػد القاسػم بػن سػاّلـ .فأكجبها كىو باطل"

 أك ثوبو أذل من عذرة  
 أك بوؿ أك دـ فغسلو غاسل سواه فهو ٣تزيو عند األمة كلها ".

                                                 

 (.ٖٔٚ/ٔاجملموع ) (ٖٕٛ)
 (.ٕٖٚ/ٔالسابق ) (ٕٗٛ)
اٟتػػاكم الكبػػَت َب فقػػو مػػذىب اإلمػػاـ الشػػافعي كىػػو شػػرح ٥تتصػػر ا١تػػزٍل لإلمػػاـ أىب اٟتسػػن علػػى بػػن ٤تمػػد بػػن  (ٕ٘ٛ)

 ( .ػىٓ٘ٗ) ٤تمد بن حبيب البصرم البغدادم الشهَت با١تاكردم ت
عػػادؿ  ،لػػى ٤تمػػد معػػوضػ( ٖتقيػػق عىػػٙٔ٘-ٖٙٗشػػرح السػػنة لإلمػػاـ أىب ٤تمػػد اٟتسػػُت بػػن مسػػعود البغػػوم ) (ٕٙٛ)

 (.ٖٓٓ/ٔـ(،)ٕٜٜٔ-ػىٕٔٗٔلبناف، الطبعة: األكىل)-بَتكت-طبعة: دار الكتب العلمية ،أٛتد عبد ا١توجود

إرشػػاد السػػارم لشػػرح صػػحيح البخػػارم لإلمػػاـ أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن أىب بكػػر بػػن عبػػد ا١تلػػك القسػػطالٍل القتيػػيب  (ٕٚٛ)
 (.ٖ٘/ٔ( )ػىٖٕٖٔالسابعة ) :الطبعة ،ة األمَتية مصرا١تطبع :( طػىٖٕٜا١تصرم أبو العباس شهاب الدين ت)

 ،بػػػدكف :خػػػرج أحاديثػػػو ٤تمػػػد عبػػػد العلػػػيم ط ،دار التقػػػول :(  طٖٖٕٛ/ٖٔصػػػحيح مسػػػلم بشػػػرح النػػػوكم) (ٕٛٛ)
 بدكف. :تاريخ

ٗتػػػريج: مشػػػهور حسػػػن سػػػلماف، طبعػػػة: مكتبػػػة  ،(ػىػػػٕٕٗالطهػػػور ألىب عبيػػػد القاسػػػم بػػػن سػػػالـ ا٢تػػػركم ت) (ٜٕٛ)
 ( .ٕٓٓـ( ص )ٜٜٗٔ-ػىٗٔٗٔمكتبة التابعُت، القاىرة، الطبعة:األكىل )–ية الصحابة جدة الشرق
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                                             ،"فأمػػػػػػػػػػػػػا طهػػػػػػػػػػػػػارة الػػػػػػػػػػػػػنجس فػػػػػػػػػػػػػال تفتقػػػػػػػػػػػػػر إىل نيػػػػػػػػػػػػػة إٚتاعػػػػػػػػػػػػػا " :(ٜٕٓ)كقػػػػػػػػػػػػػاؿ ا١تػػػػػػػػػػػػػاكردم
كاتفقػػوا علػػى أف إزالػػة النجاسػػة ال تفتقػػر إىل النيػػة ألف طريقهػػا طريػػق تػػرؾ " :(ٜٕٔ)كقػػاؿ البغػػوم

كقػاؿ بعػض " :(ٕٜٕ)كقػاؿ شػيخ اإلسػالـ ". النية قياسػا علػى تػرؾ احملػاـر ا١تهجور فال تفتقر إىل
 .شاذ "إلزالة النجاسة كىذا قوؿ  : تشًتط١تتأخرين من أصحاب الشافعي كأٛتدا

 دليل اإلجماع :
 فإف إزالة النجاسات يقاس على ترؾ ا١تنهيات ّتامع أف كالن منهما ترؾ . :القياس (ٔ)
: أنو إذا زالت عُت النجاسة ٔتركر ا١تػاء عليهػا فإهنػا تكػوف طػاىرة كقػد ًب ذلػك بغػَت ( العقلٕ)

 فاعل كال نية .
 النتيجة :    

 .العلم خالفو ال أعلم أحدا من أىلىذا اإلٚتاع منعقد ك  

                                                 

اٟتػػاكم الكبػػَت َب فقػػو مػػذىب اإلمػػاـ الشػػافعي كىػػو شػػرح ٥تتصػػر ا١تػػزٍل لإلمػػاـ أىب اٟتسػػن علػػى بػػن ٤تمػػد بػػن  (ٜٕٓ)
د ا١توجػود (،  ٖتقيق على ٤تمد عوض ، عادؿ أٛتد عبػى٤ٗ٘ٓتمد بن حبيب البصرم البغدادم الشهَت با١تاكردم ت)

 ( .ٚٛ/ٔ) ،(ٜٜٜٔ-ىػٜٔٗٔلبناف، الطبعة: األكىل )-،طبعة: دار الكتب العلمية 
 (.ٖٓٓ/ٔشرح السنة ) (ٜٕٔ)

  ( .ٕٛ٘/٣ٔٛتموع الفتاكل ) (ٕٜٕ)
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 المس لة الثانية
 وطء الكتابية إذا اغتسلت

"كأما الطهارة عن اٟتدث من الوضوء كالغسل كالتيمم فال يصح  :(ٖٜٕ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 شيء منها إال بالنية ... ".

كألف الذمية إذا انقطع حيضها ٭تل لزكجها ا١تسلم كطؤىا " :(ٜٕٗ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
 تسلت كلو كجبت النية ل ٖتل ألهنا ل تصح منها ".باإلٚتاع إذا اغ

 التحقيق :
 :(ٜٕٙ)الزحيلػي . كقػاؿ"كطؤىػا إذا اغتسػلت بغػَت نيػة "كذلك الذمية ٬توز  :(ٜٕ٘)قاؿ ا١تاكردم

كطؤىػػا بػػال خػػالؼ للضػػركرة".  "الذميػػة ٖتػػت ا١تسػػلم يصػػح غسػػلها مػػن اٟتػػيض ليحػػل ٟتليلهػػا
لم "الذمية ٖتت ا١تس :(ٜٕٛ) نية ". كقاؿ الغزايل"غسل الذمية ال ٭تتاج إىل :(ٜٕٚ)كقاؿ ا١ترداكم

"إذا طهرت الذمية من اٟتػيض كالنفػاس  :(ٜٜٕ)كقاؿ السيوطيتغتسل عن اٟتيض ٟتق الزكج". 
 ألزمها زكجها االغتساؿ فإف امتنعت أجلىا كاستباحها كإف ل تنو للضركرة". 

 الدليل :
  تصح منها كمع ذلك صح كطؤىا عقلي : أف النية عبادة كالذمية ليست من أىل العبادة فال

 النتيجة :
 اإلٚتاع ثابت كل أجد من قدح عليو .

                                                 

 (.ٕٖٚ/ٔاجملموع ) (ٖٜٕ)
 (.ٖٗٚ/ٔالسابق) (ٜٕٗ)
 ( .ٜٓ/ٔاٟتاكم الكبَت ) (ٜٕ٘)
بػػَتكت -تور /٤تمػػد مصػػطفى الزحيلػػي، نشػػر: دار الفكػػر القواعػػد الفقهيػػة كتطبيقاهتػػا َب ا١تػػذاىب األربعػػة للػػدك (ٜٕٙ)
 (.ٙٛ/ٔـ(،باب: الفوائد )ٕٙٓٓ-ػىٕٚٗٔاألكىل ) ،الطبعة:
 (.ٕ٘ٔ/ٔ) اإلنصاؼ  (ٜٕٚ)
 (.ٖٓٗ/ٔالوسيط ) (ٜٕٛ)

طبػػػع: دار الكتػػػب  ،ػ(ىػػػٜٔٔاألشػػػباه كالنلػػػائر لإلمػػػاـ عبػػػد الػػػرٛتن بػػػن أىب بكػػػر جػػػالؿ الػػػدين السػػػيوطي )ت  (ٜٜٕ)
 (.ٖ٘-ٔ)، ـ(ٜٜٓٔ-ػىٔٔٗٔكىل )الطبعة: األ ،العلمية
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 المس لة الثالثة
 النية  يصحة الطهارة مع الخط  ف

"كأما الطهارة عن اٟتدث مػن الوضػوء كالغسػل كالتػيمم فػال يصػح  :(ٖٓٓ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 شيء منها إال بالنية ... ".

كتػارة بسػبب اٞتنابػة،  ،يل: التيمم يكوف تارة بسبب اٟتدثفإف ق" :(ٖٔٓ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
: أحد٫تا أف التمييز غَت معتل كال مؤثر بدليل أنو و النية ليتميز.فاٞتواب من كجهُتفوجبت في

، أك كػاف ٤تػدثا فلػن أنػو جنػب فتػيمم غلط كظػن أنػو ٤تػدث فتػيمم عػن اٟتػدثلو كاف جنبا ف
 للجنابة صح باإلٚتاع ".

: إذا نػول رفػػع حػدث البػػوؿ كل يكػن حدثػو البػػوؿ بػل النػػـو "العاشػرة :(ٕٖٓ)م أيضػػاكقػاؿ النػوك 
( ٖٖٓ)كقػػد أشػػار ا١تػػزٍل رٛتػػو اهلل .الؼمػػثال فػػإف كػػاف غالطػػان بػػاف ظػػن حدثػػو البػػوؿ صػػح بػػال خػػ

كال نعلػم أحػدا منػع صػحة  :بػاب التػيمم مػن ٥تتصػره نقل اإلٚتػاع علػى ىػذا فإنػو قػاؿ ُب على
 باب النية أف ا١تزٍل نقل اإلٚتاع على ذلك ". ىنا ُب(ٖٗٓ)اٟترمُتكضوء ىذا الغلط كذكر إماـ 

 
 التحقيق :

"إٚتػاع أىػل العلػم علػى أف مػن نطػق بغػَت مػا نػواه  :(ٖ٘ٓ)نقل ىذا اإلٚتػاع سػعدم أبوجيػب فقػاؿ
إال أف  ٨تػػػو أف ينػػػول العمػػػرة فيسػػػبق لسػػػانو إىل اٟتػػػج أك بػػػالعكس انعقػػػد مػػػا نػػػواه دكف مػػػا لفلػػػو.

 ى اللاىر كأف اهلل يتوىل السرائر كىذا قد أٚتعوا كلهم عليو ".أحكاـ الدنيا تبٌت عل

                                                 

 (.ٖٔٚ/ٔاجملموع ) (ٖٓٓ)
 (.ٖ٘ٚ/ٔالسابق ) (ٖٔٓ)

 (.ٜٖٙ/ٔالسابق) (ٕٖٓ)
كػاف زاىػدا . إٝتاعيل بن ٭تِت بن إٝتاعيل، أبو إبراىيم ا١تزٍل: صػاحب اإلمػاـ الشػافعّي. مػن أىػل مصػراإلماـ  (ٖٖٓ)

ك الًتغيػػب ُب  ،كا١تختصػػر ،كاٞتػػامع الصػػغَت ،مػػن كتبػػو اٞتػػامع الكبػػَتك عا١تػػا ٣تتهػػدا قػػوم اٟتجػػة. كىػػو إمػػاـ الشػػافعيُت. 
 (.ٜٕٖ/ٔاألعالـ للزركلي ) (.ػىٕٗٙت) .العلم

( ػىٛٚٗ)بد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوسف بن ٤تمد اُٞتَوْيٍت، أبو ا١تعايل، ركن الدين، ا١تلقب بإماـ اٟترمُت.تع (ٖٗٓ)
 (.ٓٙٔ/ٗاألعالـ للزركلي )

 (.ٖٕٗٗ(، إٚتاع رقم )ٕٕٔٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٖ٘ٓ)
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نويػػت رفػػع " وؿ فقػػاؿ:كلػػو غلػػط  مػػن حػػدث إىل حػػدث كػػاف ٤تػػدثا مػػن البػػ:(ٖٙٓ)قػػاؿ الغػػزايل
 :(ٖٚٓ)كقػػاؿ البهػػوٌب حػػق اٟتػػدث ". تفػػع حدثػػو ألف األسػػباب جػػنس كاحػػد ُبحػػدث النػػـو ار 

ع حدثػو لتػداخل األحػداث كمػا "كلو كػاف عليػو حػدث نػـو فغلػط كنػول رفػع حػدث بػوؿ ارتفػ
"لو نول رفع حدث النـو ككاف حدثو غَته أك رفع جنابة اٞتماع  :(ٖٛٓ)كقاؿ السيوطي تقدـ".

 كجنابتو احتالـ أك عكسو ........ل يضر". 
 

 دليل اإلجماع :
   قولػػو تعػػاىل:-ٔ                              

       .(ٖٜٓ)  
 غػػَت مػػن ذلػػك إىل لسػػانو يسػػبق أف كىػػو ا٠تطػػأ جهػػة علػػى كػػاف فػػإفقػػاؿ القػػرطيب رٛتػػو اهلل: "

 تعمدت ما كلكن بو أخطأًب فيما جناح عليكم كليس: )تعاىل لقولو مؤاخذة كال إٍب فال قصد
 ". (ٖٓٔ)( قلوبكم

  :اآليػة ىػذه نزلػت ١تا: قاؿ  عنهماعن ابن عباس رضي اهلل-ٕ            

          
 شػػيء، مػػن قلػػوهبم يػػدخل ل شػػيء منهػػا قلػػوهبم دخػػل: قػػاؿ ،(ٖٔٔ)

 ُب اإلٯتػػاف اهلل فػػألقى: قػػاؿ ( كسػػلمنا كأطعنػػا ٝتعنػػا: قولػػوا) كسػػلم عليػػو اهلل صػػلى النػػيب فقػػاؿ
   :تعػػػاىل اهلل فػػػأنزؿ لػػػوهبم،ق                           

                                                 

 (.ٕٖٗ/ٔالوسيط ) (ٖٙٓ)
 (.ٖٕٓ/ٔاإلقناع)مذ كشاؼ القناع عن  (ٖٚٓ)
 ( .ٚٔ، ٙٔاألشباه كالنلائر ص ) (ٖٛٓ)

 ( .٘سورة: األحزاب ،آية: رقم ) (ٜٖٓ)
 ا٠تزرجي األنصارم فرح بن بكر أيب بن أٛتد بن ٤تمد اهلل عبد يبأل -القرآف ألحكاـ اٞتامع -تفسَت القرطيب (ٖٓٔ)
، القاىرة – ا١تصرية الكتب دار: الناشر، أطفيش كإبراىيم اللدكٍل أٛتد: ٖتقيق، (ىػٔٚٙ: ا١تتوَب) القرطيب الدين مشس
 (.ٕٓٔ/ٗٔ(، )ـٜٗٙٔ - ىػٖٗٛٔ) الثانية،: الطبعة

  (.ٕٗٛ،آية رقم)لبقرةسورة:ا(ٖٔٔ) 
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(ٖٕٔ)

 " فعلػػػػػػت قػػػػػػد: قػػػػػػاؿ"                 

              
(ٖٖٔ)

  " 
 " فعلت قد: قاؿ                   

(ٖٔٗ)
 .(ٖ٘ٔ)فعلت قد: قاؿ"   

 وجو الداللة:
أهنم ١تا قالوا ربنا التؤاخػذنا إف نسػينا أك أخطأنػا قػاؿ اهلل: "قػد فعلػت" فرفػع سػيحانو ا١تؤاخػذة 

 با٠تطأ.
 
طػأ كالنسػياف إف اهلل رفػع عػن أمػيت أ٠تن النيب صلى اهلل عليو كسػلم قػاؿ: )عباس ع عن ابن-ٖ

 (ٖٙٔ).كما استكرىوا عليو(
 : النتيجة

 . النية ال يضر اإلٚتاع ثابت على أف الغلط ُب 

                                                 

 (.ٕٙٛ ،آية رقم)البقرةسورة: (ٕٖٔ)

 (.ٕٙٛ،آية رقم)البقرةسورة : (ٖٖٔ)
 (.ٕٙٛ، آية رقم)البقرة:سورة (ٖٗٔ)
 (.ٕٙٔ-ٕٓٓأخرجو مسلم برقم ) (ٖ٘ٔ)

 ( .ٖٜٕٙكصححو األلباٍل َب ا١تشكاة برقم ) ،(ٕ٘ٗٓأخرجو ابن ماجو باب طالؽ ا١تكره كالناسي برقم ) (ٖٙٔ)
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 المس لة الرابعة
 إذا نوى قطع الطهارة بعد الفراغ منها 

  النية.......": "كلو نول نية صحيحة ٍب غَت(ٖٚٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
إذا نول قطع الطهارة بعد الفراغ منها  :ة"ا١تسألة اٟتادية عشر  :(ٖٛٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

فا١تذىب الصحيح ا١تشهور أهنا ال تبطل كما لو نول قطع الصالة بعد السالـ منها فإهنا ال 
 تبطل باإلٚتاع ."

 
 التحقيق:

كإف نػػػول  ،أف ينػػػول أف ال يػػتم طهارتػػػو هػػا مثػػػلأثنائ "كإف قطػػػع نيتػػػو ُب :(ٜٖٔ)قػػاؿ ابػػػن قدامػػة
جعل الغسل لغػَت الطهػارة ل يبطػل مػا مضػى مػن طهارتػو ألنػو كقػع صػحيحا فلػم يبطػل بقطػع 

"كال  :(ٕٖٓ)كقػػاؿ الشػػيخ البسػػاـ. النيػػة بعػػده كمػػا لػػو نػػول قطػػع النيػػة مػػن الفػػراغ بعػػد الوضػػوء "
:"نػول (ٕٖٔ)كقػاؿ السػيوطي يضر إبطاؿ النية بعد الفراغ من الطهارة أك غَتىا مػن العبػادات ".

  قطع الصالة بعد الفراغ منها ل تبطل باإلٚتاع ككذا سائر العبادات ".
 

 دليل اإلجماع :
اهللُ عليػو كسػلم ى ؿ: ٝتعػت رسػوؿ اللَّػو صػلَّ الَّو عنو علػى ا١تِنػل قػضي العمر بن ا٠تطّاب ر عن 
ا األعماؿ بالنػِّّيات، كإ٪تّ : )يقوؿ ُيصػيبها، ا كانػت ىجرتػو إىل دنيػ  كل امرئ مػا نػول، فمػنا لِإ٪تَّ

 (. (ٕٕٖ) تو إىل ما ىاجر إليور نكحها، فهجي أك إىَل امرأَة

                                                 

 (.ٜٖٛ/ٔاجملموع ) (ٖٚٔ)
 (.ٜٖٚ/ٔالسابق ) (ٖٛٔ)
 (.ٕٗٔ/ٔا١تغٌت) (ٜٖٔ)
االختيارات اٞتلية هتذيب كتأليف عبد اهلل بن عبد الرٛتن آؿ ُب هتذيب شرح عمدة الطالب، كمعو  نيل ا١تطرب (ٕٖٓ)

 (.ٔ٘/ٔ)مكة ا١تكرمة،الطبعة الثانية ،تاريخ بدكف-بساـ، ،طبع :النهضة اٟتديثة

 (.ٖٛفصل :كمن ا١تناُب نية القطع ص ) ،األشباه كالنلائر (ٕٖٔ)

 (.ٔكسلم ،حديث رقم)أخرجو البخارم ،باب:كيف كاف بدء الوحي إىل رسوؿ اهلل صلي اهلل علية  (ٕٕٖ)
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 :وجو الداللة
يي.يضر الرجوع عنها بعد ٘تاـ العمل أف العمل قد ًب كالنية مستصحبة فيو إىل هنايتو فال

 
 النتيجة :

 ىذا اإلٚتاع ثابت كل أقف على قوؿ ٮتالفو .
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 المبحث الثاني

 شرح  ياوى إجماع النووي فتحقيق دع
 صفة الوضوء يالمهذب الواردة ف

     -وفيه مسائل :
 الوضوء . يالمس لة األولي: االستعانة بالغير ف

 المس لة الثانية: حكم غسل الكفين .
 الوضوء . يالمس لة الثالثة: استحباب تكرار غسل األعهاء ف

 المس لة الرابعة: حكم االستنثار .
 وجوب غسل الوجو .المس لة الخامسة: 

 المس لة السادسة: وجوب غسل اليدين .
 المس لة السابعة: حكم تقديم اليمين على اليسار .

 غسل اليد . يالمس لة الثامنة: حكم دخوؿ العهد ف
 المس لة التاسعة: وجوب مسح الرأس .

 .المس لة العاشرة: حكم التيمم مع وجود الحائل
 .األذنين   كيفية تطهير المس لة الحادية عشرة:

 حكم تطهير األذنين . المس لة الثانية عشرة:
 .وجوب غسل الرجلين المس لة الثالثة عشرة:

 .مرات غسل أعهاء الوضوءالرابعة عشرة: المس لة 
 المس لة الخامسة عشرة: كراىية الزيادة على الثالث .

 لمواالة .المس لة السادسة عشرة: التفريق اليسير بين غسل أعهاء الوضوء ال يهر با
 المس لة السابعة عشرة: تنشيف األعهاء .

 المس لة الثامنة عشرة: وقت الطهارة من الحدث  .
 المس لة التاسعة عشرة: الجنابة تحل جميع البدف 

 طهارة واحدة كافية عن أحداث متعددة . المس لة العشروف:
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 المس لة األولى 
 الوضوء . ياالستعانة بالغير ف
 كضوئو بغَته ......".  "ا١تستحب أف ال يستعُت ُب :(ٖٕٖ)هللقاؿ ا١تصنف رٛتو ا
ىػػذه ا١تسػػألة خالفػػا ألحػػد مػػن العلمػػاء إال مػػا حكػػاه  "كال نعلػػم ُب :(ٕٖٗ)قػػاؿ النػػوكم رٛتػػو اهلل
، كرد عليػػو قػػاؿ ال يصػػح كضػػوؤه إذا كضػػأه غػػَته عػػن داكد اللػػاىرم أنػػو (ٕٖ٘)صػػاحب الشػػامل

كقػػػػف ٖتػػػػت ميػػػػزاب كنػػػػول صػػػػح كضػػػػوؤه  مػػػػاء أك ف اإلٚتػػػػاع منعقػػػػد علػػػػى أف مػػػػن كقػػػػع ُببػػػػأ
 كغسلو".
 -:التحقيق 

"كا١تنغمس ُب ا١تاء إذا أسبغ كعمم جاز بذلك غسلو، كعليو ٚتاعة  :(ٕٖٙ)قاؿ ابن القطاف
 الفقهاء".

 (ٖٖٓ)سعدم أبو جيب ،(ٜٕٖ)الشوكاٍل ،(ٕٖٛ)الرملي ،(ٕٖٚ)نقل ىذا اإلٚتاع ابن قدامة

 دليل اإلجماع :
اهلل عليػػػو كسػػػلم ١تػػػا أفػػػاض مػػػن عرفػػػو عػػػدؿ إىل  عػػػن أسػػػامو بػػػن زيػػػد أف رسػػػوؿ اهلل صػػػلى-ٔ

رسوؿ  يا فجعلت أصب عليو كيتوضأ. فقلت:": بن زيدالشعب فقضى حاجتو . قاؿ أسامة 
 . (ٖٖٔ) ()ا١تصلي أمامك تصلي ؟ فقاؿ:أ اهلل

 أنػو" :كسػلم عليػو اهلل صػلى اهلل رسػوؿ عػن شػعبة، بػن ا١تغػَتة أبيػو عن ا١تغَتة، بن عركة عن-ٕ
 كمسػح فتوضػأ حاجتػو مػن فػرغ حػُت عليػو فصػب مػاء، فيها بإداكة ا١تغَتة بعوفات ٟتاجتو، خرج
 (ٕٖٖ)"ا٠تفُت على

                                                 

 (.ٜٜٖ/ٔاجملموع ) (ٖٕٖ)
 (.ٖٓٗ/ٔالسابق ) (ٕٖٗ)
 (.ػىٚٚٗ-ٓٓٗ) الشامل الكبَت: شرح ٥تتصر ا١تزٍل ألىب نصر عبد السيد ابن الصباغ البغدادم فقيو العراؽ (ٕٖ٘)

 (.ٖٙٗ(، إٚتاع رقم )ٓٓٔ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٕٖٙ)
 (.ٕ٘ٔ/ٔا١تغٌت ) (ٕٖٚ)
شػػرح ا١تنهػػاج لإلمػػاـ مشػػس الػػدين ٤تمػػد ابػػن أىب العبػػاس أٛتػػد بػػن ٛتػػزة شػػهاب الػػدين الرملػػي  هنايػػة احملتػػاج إىل (ٕٖٛ)
 .(ٜٗٔ/ٔ، )ـ(ٜٗٛٔ-ػىٗٓٗٔبَتكت ،طبعة) -(، نشر: دار الفكرػىٗٓٓٔت:)

 (.ٕٔ٘/ٔنيل األكطار ) (ٜٕٖ)
 ( .ٖٚٛٗ) إٚتاع رقم (،ٕ٘٘ٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٖٖٓ)
 (ٔٛٔ) تاب: الوضوء، باب :الرجل يوضئ صاحبو برقمأخرجو البخارم، ك(ٖٖٔ) 
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  دليل المخالف:
(، كُب ركاية: )أنػا ال أسػتعُت ُب إنا ال نستعُت على الوضوء بأحد) قولو صلى اهلل عليو كسلم:

ُب شػػػػػرح  قػػػػػاؿ النػػػػػوكمكضػػػػػوئي بأحػػػػػد(، قالػػػػػو لعمػػػػػر كقػػػػػد بػػػػػادر ليصػػػػػب علػػػػػى يديػػػػػو ا١تػػػػػاء. 
 .(ٖٖٖ)باطل ال أصل لوىذا حديث  :١تهذبا

 النتيجة :
 .ىذا اإلٚتاع ثابت كال يضر ٥تالفة من خالف لبطالف دليلو

                                                                                                                                            

 (.ٖٕٓ) كتاب: الوضوء،باب:ا١تسح على ا٠تفُت حديث رقم  ،أخرجو البخارم (ٕٖٖ)

انلر التلخيص اٟتبَت ُب ٗترج أحاديث الرافعي الكبَت أليب الفضل أٛتػد بػن علػي بػن ٤تمػد بػن أٛتػد  ضعيف: (ٖٖٖ)
ـ(، ٜٜٛٔ-ػىػػػٜٔٗٔر الكتػػػب العلميػػػة، بػػػَتكت، الطبعػػػة األكىل )(، نشػػػر: داػىػػػٕ٘ٛبػػػن حجػػػر العسػػػقالٍل، ا١تتػػػوَب )

(ٔ/ٕٜٕ.) 
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 المس لة الثانية
 حكم غسل الكفين  
 "ٍب يتمضمض كيستنشق ........". :(ٖٖٗ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
٦تػػا لػػيس بواجػػب  كغَت٫تػػا " .... كألف فيػػو غسػػل الكفػػُت كالتكػػرار :(ٖٖ٘)قػػاؿ النػػوكم رٛتػػو اهلل

 ".باإلٚتاع
 التحقيق : 

أكرد النوكم ُب ىذه العبارة اإلٚتاع على أمرين ٫تا: غسل الكفُت، كالتكرار كسأتعرض 
 لتحقيق اإلٚتاع األكؿ ىنا، كاإلٚتاع الثاٍل ُب ا١تسألة اآلتية.  

، (ٖٓٗ)ابػن مفلػح ،(ٜٖٖ)، البهػوٌب(ٖٖٛ)البغػوم ،(ٖٖٚ)األكزاعػي ،(ٖٖٙ)نقل ىػذا اإلٚتػاع ابػن حػـز
 .(ٖٖٗ)سعدم أبو جيب ،(ٕٖٗ)الشوكاٍل ،(ٖٔٗ)الغزايل

 دليل اإلجماع :
توضأ فاستوكف ثالثا  "رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن أكس بن أكس الثقفي قاؿ:

 (.ٖٗٗ)"أم غسل كفيو
                                                 

 (.ٗٔٗ/ٔاجملموع )(ٖٖٗ) 
 (.ٕٚٗ/ٔالسابق ) (ٖٖ٘)

 . ٛٔمراتب اإلٚتاع ص  (ٖٖٙ)
 .ٙٗٚموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ص  (ٖٖٚ)
 (.ٕٖٓ/ٔشرح السنة ) (ٖٖٛ)

 (.ٕٓٔ-ٜٕٓ/ٔاإلقناع )مذ كشاؼ القناع عن  (ٜٖٖ)

 الػدين برىػاف إسػحاؽ، أبػو مفلػح، ابػن ٤تمػد بػن اهلل عبػد بػن ٤تمػد بػن إبػراىيم: ا١تؤلػف، ا١تقنػعشرح ُب ا١تبدع  (ٖٓٗ)
 (،ـٜٜٚٔ - ىػػػػػػػػ ٛٔٗٔ)األكىل،: الطبعػػػػػػػةف، ك لبنػػػػػػا – بػػػػػػػَتكت العلميػػػػػػػة، الكتػػػػػػب دار: الناشػػػػػػػر، (ىػػػػػػػػٗٛٛ: ا١تتػػػػػػوَب)
(ٔ/ٕٜٔ.) 

 (.ٙٗٚ/ٔالوسيط ) (ٖٔٗ)

 (.ٕٓٓ/ٔنيل األكطار ) (ٕٖٗ)
 (. ٕٓٗٗ(، إٚتاع رقم )ٜ٘ٔٔ/ٖالفقو اإلسالمي )موسوعة اإلٚتاع َب  (ٖٖٗ)

ىػػػػ(،بشرح ٖٖٓبػػن علػػي ا٠ترسػػاٍل النسػػائي ا١تتػػوَب سػػنة) أخرجػػو اإلمػػاـ اٟتػػافظ عبػػد الػػرٛتن أٛتػػد بػػن شػػعيب (ٖٗٗ)
اٟتػػافظ جػػالؿ الػػُت السػػيوطي كحاشػػية اإلمػػاـ السػػندم ، سػػنن النسػػائي ،ٖتقيػػق : الشػػيخ عبػػد الػػوارث ٤تمػػد علػػي ،نشػػر 

 ٖٛكتاب الطهارة ،باب كػم تغسػالف، بػرقم )ـ(،ٜٜ٘ٔ-ىػٙٔٗٔلبناف،الطبعة األكىل )-ية،بَتكت :دار الكتب العلم
 ( .ٔٛ(، كصححو األلباٍل ُب صحيح النسائي برقم)
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 وجو الداللة:
حكايػػة أكس بػػػن أكس الثقفػػػي ُب صػػػفة كضػػػوء النػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم حسػػػبما رأل كأنػػػو 

يرتقػػػي فػػػوؽ مرتبػػػة االسػػػتحباب ألف فعػػػل النػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم اجملػػػرد ال غسػػػل كفيػػػو ال 
   يرتقي إىل الوجوب كما ىو مقرر ُب علم األصوؿ.

 النتيجة : 
و من ا١تعلـو من الدين ثابت كى على استحباب غسل الكفُت ُب مفتتح الوضوء اإلٚتاع
 بالضركرة.

 
 

 المس لة الثالثة
 وضوءاستحباب تكرار غسل أعهاء ال

 "ٍب يتمضمض كيستنشق ........". :(ٖ٘ٗ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
(، (ٖٚٗ)ا١تضمضػػػػػة كاالستنشػػػػػاؽ ثالثػػػػػا فريضػػػػػة"كأمػػػػػا حػػػػػديث :) :(ٖٙٗ)قػػػػػاؿ النػػػػػوكم رٛتػػػػػو اهلل

 .ع "كلو صح ٛتل على االستحباب فإف الثالث ال ٕتب باإلٚتا  ،فضعيف
ٚتيػع أعضػاء الوضػوء  بة ُبفالطهػارة ثالثػان ثالثػان مسػتح :" أمػا حكػم ا١تسػالة :(ٖٛٗ)كقاؿ أيضػا

 ". لف سنفرده بفرع إف شاء اهلل تعاىلبإٚتاع العلماء إال الرأس ففيو خالؼ للس
 .قتصر على مرة كأسبغ أجزأه "ا"فإف  :(ٜٖٗ)كقاؿ أيضا 

                                                 

 (.ٗٔٗ/ٔاجملموع ) (ٖ٘ٗ)

 (.ٕٛٗ/ٔالسابق ) (ٖٙٗ)

: تػػػػوَبا١ت) اٞتػػػػوزم ٤تمػػػػد بػػػػن علػػػػي بػػػػن الػػػػرٛتن عبػػػػد الػػػػدين ٚتػػػػاؿلإلمػػػػاـ  ذكػػػػره ابػػػػن اٞتػػػػوزم ُب ا١توضػػػػوعات (ٖٚٗ)
 با١تدينػػة السػػلفية ا١تكتبػػة صػػاحب احملسػػن عبػػد ٤تمػػد: الناشػػر، عثمػػاف ٤تمػػد الػػرٛتن عبػػد: كٖتقيػػق كتقػػدَل ضػػبط(ىػػػٜٚ٘

(، ا١تصػػػنوع ُب معرفػػػػة ٔٛ/ٕ، )ـ ٜٛٙٔ - ىػػػػػ ٖٛٛٔ: ٖ ٣تػػػػ ٜٙٙٔ - ىػػػػػ ٖٙٛٔ: ٕ ،ٔ جػػػػ األكىل: ا١تنورةالطبعػػػة
 القارم ا٢تركم ا١تال الدين نور اٟتسن أبو ٤تمد،( سلطاف) بن علي: ١تؤلف، ا(الصغرل ا١توضوعات)،  اٟتديث ا١توضوع

، (ىػػػ ٜٖٛٔ )الثانيػػة،: لطبعػػة، ابػػَتكت – الرسػػالة مؤسسػػة: الناشػػر، غػػدة أبػػو الفتػػاح عبػػد: احملقػػق (ىػػػٗٔٓٔ: ا١تتػػوَب)
(ٔ/ٔٚٔ.) 

 (.ٜٗٗ/ٔ)اجملموع (ٖٛٗ)
 (.ٔٓ٘-ٓٓ٘/ٔالسابق ) (ٜٖٗ)



96 

 

 التحقيق : 
كمػػرتُت  (ٖٔ٘)"كجػػاء أف رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم توضػػأ مػػرة مػػرة :(ٖٓ٘)قػػاؿ ابػػن القطػػاف

كىػػػو أكثػػػر مػػػا فعػػػل، كتلقػػػى ذلػػػك ٚتيػػػع األمػػػة بػػػالقبوؿ، كعلػػػى  (ٖٖ٘)الثػػػاكثالثػػػا ث (ٕٖ٘)مػػػرتُت
 ،(354)نقػل ىػذا اإلٚتػاع ابػن حػـزاإلباحة كالتخيَت كطلػب الفضػل ُب الثنتػُت كالثالثػة... ". ك 

العلػػػػيم  ،(358)شػػػد اٟتفيػػػػد، كابػػػػن ر (357)كالغػػػػزايل ،(356)كالشػػػوكاٍل ،(355)كابػػػن عبػػػػد الػػػػل
 .(360)كسعدم أبو جيب ،(359)أبادم

 :دليل اإلجماع 
 .(ٖٔٙ)"توضأ النيب صلي اهلل عليو كسلم مرة مرة" عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ:

  : وجو الداللة
كصف ابن عباس كضوء النيب صلى اهلل عليو كسلم ٔترة مرة ال تنفي جواز الزيادة عليها كال 

 كجوهبا.
 النتيجة : 

 .ىذا اإلٚتاع ثابت كل أجد من قاؿ بوجوب تكرار غسل أعضاء الوضوء

                                                 

 (.ٖٙٚرقم )(، إٚتاع ٚٛ/ ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع )(ٖٓ٘)

 ( من حديث ابن عباس.ٚ٘ٔأخرجو البخارم، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء مرة مرة برقم ) (ٖٔ٘)

 ( من حديث عبد اهلل بن زيد.ٛ٘ٔالسابق برقم ) (ٕٖ٘)

 ( من حديث عثماف بن عفاف. ٜ٘ٔالسابق برقم ) (ٖٖ٘)
 ( .ٜٔمراتب اإلٚتاع ص) (ٖٗ٘)

 .(ٕٗٔ/ٔ(، االستذكار ) ٕٕ، إٚتاع) (ٜٔ/ٔبن عبد الل )اإلٚتاع ال (ٖ٘٘)
 ( .ٕ٘ٓ/ٔنيل األكطار ) (ٖٙ٘)

 ( .ٚ٘ٗ/ٔالوسيط ) (ٖٚ٘)
 ( .ٗٗ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٖٛ٘)
، طبػػػع: دار اٟتػػػديث لطيػػػب ٤تمػػػد مشػػػس اٟتػػػق العلػػػيم آبػػػادمعػػػوف ا١تعبػػػود شػػػرح سػػػنن أيب داكد للعالمػػػة أيب ا (ٜٖ٘)
 ( .ٚ٘ٔ/ٔـ(، ٖتقيق عصاـ الصبابطي )ٕٔٓٓ-ػىٕٕٗٔالقاىرة )

 (.ٜٖٛٗ(، إٚتاع رقم )ٕٛ٘ٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع ُب الفقو اإلسالمي ) (ٖٓٙ)

 ( . ٚ٘ٔأخرجو البخارم ،كتاب: الوضوء باب الوضوء مرة مرة برقم ) (ٖٔٙ)
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 المس لة الرابعة
 حكم االستنثار

 "ٍب يتمضمض كيستنشق ........". :(ٕٖٙ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
م:)فليجعل ُب أنفػػػػػو مػػػػػاء ٍب "كأمػػػػػا قولػػػػػو صػػػػػلي اهلل عليػػػػػو كسػػػػػل :(ٖٖٙ)قػػػػػاؿ النػػػػػوكم رٛتػػػػػو اهلل

 . ((ٖٗٙ)لينثر
 فمحموؿ على االستحباب فإف التنثر ال ٬تب باإلٚتاع ".

 التحقيق : 
الػػػػػوزير ابػػػػػن كنقػػػػػل  ،(ٖٙٙ)كالليػػػػػث بػػػػػن سػػػػػعد ،(ٖ٘ٙ)األكزاعػػػػػيىػػػػػو رأم  راسػػػػػتحباب االسػػػػػتنثا 

: "اتفقػػػوا علػػػى أف مػػػن (ٖٛٙ)سػػػعدم أبػػػو جيػػػبقػػػاؿ ك  ،اخػػػتالؼ العلمػػػاء ُب ذلػػػك (ٖٚٙ)ىبػػػَتة
ُب شػػػػرح  النػػػػوكمكػػػػذلك ك  اسػػػػتنثر ثالثػػػػا فقػػػػد أدل مػػػػا عليػػػػو كىػػػػو لػػػػيس بواجػػػػب باإلٚتػػػػاع".

 .(ٖٓٚ)كالبغوم ،(ٜٖٙ)مسلم
 :خالف اإلجماع

العلػيم يد كأبو ثػور كابػن ا١تنػذر كغػَتىم فقػالوا بوجػوب االسػتنثار، قػاؿ أٛتد كإسحاؽ كأبو عب
: "قػػػػاؿ اٟتػػػػافظ ابػػػن حجػػػػر: ظػػػػاىر األمػػػر أنػػػػو للوجػػػػوب فيلػػػـز مػػػػن قػػػػاؿ بوجػػػػوب (ٖٔٚ)آبػػػادم

االستنشػػػػاؽ لػػػػوركد األمػػػػر كأٛتػػػػد كإسػػػػحاؽ كأيب عبيػػػػد كأيب ثػػػػور كابػػػػن ا١تنػػػػذر أف يقػػػػوؿ بػػػػو ُب 
 ".(ٕٖٚ)االستنثار

                                                 

 (.ٗٔٗ/ٔاجملموع ) (ٕٖٙ)
 (.ٕٛٗ/ٔالسابق ) (ٖٖٙ)
ح أىب داكد بػػرقم ( كصػػححو األلبػػاٍل َب صػػحيٓٗٔأخرجػػو أىب داكد كتػػاب الطهػػارة بػػاب ُب االسػػتنثار بػػرقم ) (ٖٗٙ)

(ٕٔٚ.) 

 ( .ٙٗٚموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ص) (ٖ٘ٙ)
 ( .ٜٖ٘موسوعة فقو الليث بن سعد ص) (ٖٙٙ)
 ( .ٚٓٔ/ٔمذاىب األئمة األربعة ) الفقو على (ٖٚٙ)
 ( .٘ٓٗٗ( إٚتاع رقم )ٕٓٙٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٖٛٙ)
 ( .ٗٛٗ/ٖشرح النوكم على مسلم ) (ٜٖٙ)

 (.ٜٖٓ/ٔالسنة للبغوم )شرح  (ٖٓٚ)
 (.ٛ٘ٔ/ٔعوف ا١تعبود )  (ٖٔٚ)
 (.ٖ٘ٔ/ٔانلر فتح البارم ) (ٕٖٚ)
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 : دليل اإلجماع
 (سنة كاالستنشاؽ ا١تضمضة): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عباس بنا عن -ٔ
(ٖٖٚ). 

 وجو الداللة:
مر األك  ظاىر من نص اٟتديث استحباب اإلستنشاؽ كيتبعو حكم االستنثار فيكوف مستحبا

قولو صلى اهلل عليو كسلم لألعرايب على قوؿ اٞتمهور لللندب ُب األخبار الواردة باالستنثار 
فأحالو على اآلية كليس فيها ذكر لالستنشاؽ،كذكر ابن ا١تنذر أف  (ٖٗٚ)ضأ كما أمرؾ اهلل()تو 

إال لكونو ال يعلم خالفا  الشافعي ل ٭تتج على عدـ كجوب االستنشاؽ مع صحة األمر بو
 .(ٖ٘ٚ)ُب أف تاركو اليعيد، كىذا دليل قوم

 دليل المخالف:
 ،سلم أنو قػاؿ: )مػن توضػأ فليسػتنثر عليو ك عن أىب ىريرة رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل-ٔ

 (.(ٖٙٚ)كمن أستجمر فليوتر
 : وجو الداللة

 كال صارؼ ىنا ينقل اٟتكم من الوجوب إىل اإلستحباب. ظاىراألمر يقتضي الوجوب
 النتيجة :
لوجود من يعتل قولو ُب ٥تالفة اإلٚتاع مع قوة االحتجاج بالدليل كصحتو  ال يثبتاإلٚتاع 

 .ٚتاعكضعف دليل اإل

                                                 

أخرجو الدارقطٍت كتاب الطهارة، باب ما ركم ُب اٟتث على ا١تضمضة كاالستنشاؽ كالبداءة هبما أكؿ الوضوء  (ٖٖٚ)
   (ٖٜٛ٘(،كضعفو األلباٍل ُب ضعيف اٞتامع برقم)ٕٛٚ( حديث رقم )ٛٛ/ٔ)

كصححو األلباٍل ُب صحيح (، ٕٖٓمذم،أبواب الصالة، باب:ما جاء ُب كصف الصالة، برقم)أخرجو الًت  (ٖٗٚ)
 (. ٕٚٗ)أىب داكد  
 (.ٖ٘ٔ/ٔانلر:فتح البارم) (ٖ٘ٚ)
 ( .ٔٙٔأخرجو البخارم كتاب الوضوء ، باب االستنثار ُب الوضوء حديث رقم )  (ٖٙٚ)
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 المس لة الخامسة
 وجوب غسل الوجو 
 ٍب يغسل كجهو،كذلك فرض ...........". " :(ٖٚٚ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
"غسل الوجو كاجب ُب الوضوء بالكتاب كالسنن ا١تتلاىرة  :(ٖٛٚ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 كاإلٚتاع".
 التحقيق : 
نقل ىذا اإلٚتاع ابن ا١تائدة". : "كفرائض الوضوء ىي اليت ذكرىا اهلل ُب سورة (ٜٖٚ)قاؿ الليث

 ،(ٖٗٛ)داٟتفي كابن رشد، (ٖٖٛ)كابن قدامة ،(ٕٖٛ)كابن ىبَتة ،(ٖٔٛ)كابن عبد الل ،(ٖٓٛ)حـز
 .كغَتىم من أىل العلم كثَت ،(ٖ٘ٛ)كالنوكم

 دليل اإلجماع :
 قولو تعاىل: -ٔ                         (ٖٛٙ)." 

توضأَ فغسل " باس، أَنّوع عطاء بن يسار، عن ابن عن زيد بن أسلم، عن-ٕ
 ."(ٖٚٛ).....كجهو

 وجو الداللة:
أف اهلل أمر، كجاء األمر ُب اآلية ٣ترد عن القرينة فدؿ على كجوب فعل ا١تأمور بو أال 

 كىوغسل الوجو ١تريد الصالة  أم ُب الوضوء.
 النتيجة : 

                                                 

 (.ٖٓٗ/ٔاجملموع ) (ٖٚٚ)

 (.ٖٔٗ/ٔالسابق ) (ٖٛٚ)

 (.ٖٛ٘ص) لليث بن سعدموسوعة فقو ا (ٜٖٚ)
 ( .ٛٔمراتب اإلٚتاع ص ) (ٖٓٛ)
  ( .ٕٔإٚتاع ) ،(ٚٔ/ٔبن عبد الل )ال اإلٚتاع (ٖٔٛ)
 ( .ٙٓٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٕٖٛ)
 ( .ٕٙٔ/ٔا١تغٍت ) (ٖٖٛ)

 ( .ٜٖ/ٔ) ،بداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد (ٖٗٛ)
 (.ٛٙٗ/ٖ) مسلم بشرح النوكم، (ٖ٘ٛ)

 .( ٙا١تائدة )سورة: (ٖٙٛ)
 ( .ٓٗٔأخرجو البخارم ،كتاب: الوضوء، باب غسل الوجو باليدين من غرفة كاحدة رقم ) (ٖٚٛ)
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 إلٚتاع ثابت كىو ٦تا علم من الدين بالضركرة.أف ىذا ا
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 المس لة السادسة
 وجوب غسل اليدين 
 "ٍب غسل يديو كىو فرض ........". :(ٖٛٛ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 "أما حكم ا١تسألة فغسل اليدين فرض بالكتاب كالسنة كاإلٚتاع". :(ٜٖٛ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 التحقيق : 

على أف غسل الذراعُت إىل مبتدأ ا١ترفقُت فرض ُب الوضوء". "اتفقوا  :(ٜٖٓ)قاؿ ابن القطاف
 .(ٜٖٗ)كسعدم أبو جيب ،(ٖٜٖ)كالنوكم ،(ٕٜٖ)كابن عبد الل ،(ٜٖٔ)اإلٚتاع الزركشي ىذا نقلك 

كنفي ا٠تالؼ ابن . (ٜٖٚ)كابن حـز ،(ٜٖٙ)كابن رشد اٟتفيد ،(ٜٖ٘)ةكنقل االتفاؽ ابن ىبَت 
 .(ٜٖٛ)قدامة

 دليل اإلجماع :
 قولو تعاىل :  -ٔ          

(ٖٜٜ). 
 وجو الداللة:

ف إىل ا١ترفقُت، كاألمر ىنا ينصرؼ إىل الوجوب اأمر اهلل بغسل أعضاء الوضوء كمنها اليد
 حيث ال صارؼ لو ىنا.

                                                 

 (.ٖٗٗ/ٔاجملموع ) (ٖٛٛ)
 (.ٗٗٗ/ٔالسابق ) (ٜٖٛ)
 (.ٜٖ٘(، إٚتاع )ٗٛ/ ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع، ) (ٜٖٓ)
رم اٟتنبلػػي، ا١تتػػوَب شػػرح الزركشػػي علػػى ٥تتصػػر ا٠ترقػػي، لإلمػػاـ مشػػس الػػدين ٤تمػػد بػػن عبػػد اهلل الزركشػػي ا١تصػػ (ٜٖٔ)

 (.ٛٛٔ/ٔـ( )ٖٜٜٔ-ػىٖٔٗٔ: دار العبيكاف ،الطبعة :األكيل )ػ(نشرىٕٚٚ)
 .(ٕٔ( ،إٚتاع )ٚٔ/ٔبن عبد الل )ال اإلٚتاع (ٕٜٖ)
 ( .ٙٛٗ/ٖ) بشرح النوكم مسلم صحيح (ٖٜٖ)

 ( .ٚٓٗٗإٚتاع رقم )(، ٕٔٙٔ/ٖٚتاع َب الفقو اإلسالمي )موسوعة اإل (ٜٖٗ)
 ( .ٙٓٔ/ٔئمة األربعة )الفقو على مذاىب األ (ٜٖ٘)
 ( .ٔٗ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٜٖٙ)

 ( .ٛٔمراتب اإلٚتاع ص ) (ٜٖٚ)

 ( .ٖٚٔ/ٔا١تغٍت ) (ٜٖٛ)
 (.ٙسورة :ا١تائدة ،آية: رقم ) (ٜٜٖ)
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 دعػػا بوضػػوء: "عثمػػاف، َأخػػله َأف عثمػػاف بػػن عفػػاف رضػػي اهلل عنػػو راف، مػػوىلُٛتػػعػػن   -ٕ
ثػالث مػرات، ٍب غسػل  وض كاسَتنثر، ٍب غسل كجهػث مرات، ٍب مضمالتوضَأ فغسل كفيو ثف

 ".(ٓٓٗ) كق ثالث مرات، ٍب غسل يده اليسرل مثل ذلفيده اليمٌت إىل ا١تر 

 :وجو الداللة
فدؿ على أف الوضػوء أف كل من كصف كضوء النيب صلى اهلل عليو كسلم ذكر أنو غسل يديو 

 .اليصح إال بو
 النتيجة:  

 ٥تالف كتواتر علما كعمال بُت ا١تسلمُت.كل أقف لو على  ىذا اإلٚتاع ثابت 

                                                 

 ( .ٜ٘ٔأخرجو البخارم كتاب: الوضوء، باب : الوضوء ثالثان ثالثان، رقم ) (ٓٓٗ)
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 المس لة السابعة 
 اليسارى تقديم اليمين عل

ٍب غسػػػػػػل يديػػػػػػو كىػػػػػػو فػػػػػػرض لقولػػػػػػو تعػػػػػػاىل: )كأيػػػػػػديكم إىل  " :(ٔٓٗ)قػػػػػػاؿ ا١تصػػػػػػنف رٛتػػػػػػو اهلل
 كيستحب أف يبدأ باليمٌت ٍب اليسرل .....".ا١ترافق(

 كليس بواجب باإلٚتاع "."كتقدَل اليمٌت سنة باإلٚتاع  :(ٕٓٗ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل 
 "كأستثٌت منو تقدَل اليمُت باإلٚتاع ".  :(ٖٓٗ)كقاؿ أيضا 

 
 التحقيق : 

 "كأٚتعوا أف ال إعادة على من بدأ بيساره قبل ٯتينو": (ٗٓٗ)قاؿ ابن القطاف
 ،(ٛٓٗ)كابػػػػن حجػػػػر ،(ٚٓٗ)كابػػػػن تيميػػػػة ،(ٙٓٗ)كابػػػػن عبػػػػد الػػػػل ،(٘ٓٗ)نقػػػػل اإلٚتػػػػاع ابػػػػن ا١تنػػػػذرك 

، كغلػػػط مػػػن نسػػػب ٥تالفػػػة اإلٚتػػػاع (ٓٔٗ)الؼ ابػػػن قدامػػػوا٠تػػػ ى.كنفػػػ(ٜٓٗ)كسػػػعدم أبػػػو جيػػػب
 .(ٔٔٗ)للشافعي

                                                 

 (.ٖٗٗ/ٔاجملموع ) (ٔٓٗ)
  .(ٗٗٗ/ٔالسابق ) (ٕٓٗ)
 (.ٛٓ٘/ٔالسابق ) (ٖٓٗ)
 (.ٖ٘ٗإٚتاع رقم) (،ٕٛ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع.) (ٗٓٗ)
 (.ٗٔاإلٚتاع البن ا١تنذر رقم ) (٘ٓٗ)
 (.ٚٔإٚتاع ) ،(ٙ/ٔبن عبد الل )ال اإلٚتاع (ٙٓٗ)
 ( .ٜٕٓ/٣ٖٕتموع الفتاكل ) ،(ٖٓموسوعة اإلٚتاع ص) (ٚٓٗ)
طبػع  (،ػىػٕ٘ٛ-ٖٚٚد بن علػي بػن حجػر العسػقالٍل )فتح البارم بشرح صحيح البخارم لإلماـ اٟتافظ أٛت (ٛٓٗ)

  ( .ٕٖ٘/ٔ) ،ـ(ٜٙٛٔ-ػىٚٓٗٔدار الرياف، الطبعة األكيل )
 ( .ٖٔٗٗإٚتاع رقم ) ،(ٖٕٙٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٜٓٗ)
 ( .ٚ٘ٔ/ٔا١تغٍت ) (ٓٔٗ)

 ( .ٕٖ٘/ٔانلر فتح البارم ) (ٔٔٗ)
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 :(ٕٔٗ)وخالف في ذلك
 . بوجوب الًتتيب  فقالوا الشيعة 

 دليل اإلجماع :
تنعلو  ي اهلل عليو كسلم يعجبو التيمن ُبكاف النيب صلعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: "

 ."(ٖٔٗ)شأنو كلو  كترجلو كطهوره ُب
 : وجو الداللة
 اب النيب عليو الصالة كالسالـ ال يرتقى إىل الوجوب بل االستحباب.أف إعج

 النتيجة :
 ال يعتد هبم ُب اإلٚتاع . نىذا اإلٚتاع ثابت كالشيعة ٦ت

 
 المس لة الثامنة

 غسل اليد  يحكم دخوؿ العهد ف
 "ك٬تب إدخاؿ ا١ترفقُت ُب الغسل ........." . :(ٗٔٗ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 "كإ٪تا ل يدخل العضد لإلٚتاع " . :(٘ٔٗ)اهللقاؿ النوكم رٛتو 

 أف الوضوء ال يتعدل بو ما حد اهلل كرسولو ".  ىموف ٣تمعوف عل"كا١تسل :(ٙٔٗ)اكفاؿ أيض
 التحقيق : 
كما ٖتػت أنو إف غسلهما كغسل مرفقيو كخلل أصابعو با١تاء  ى"كاتفقوا عل :(ٚٔٗ)قاؿ ابن حـز

: " ك١تا كاف اليد كالرجل تطلق ُب اللغػة (ٛٔٗ)القرطيبكقاؿ الذراعُت ". ا٠تاًب فقد ًب ما عليو ُب
على ما ذكرنا كاف أبو ىريرة يبلغ بالوضػوء إبطػو كسػاقو كيقػوؿ: ٝتعػت خليلػي صػلى اهلل عليػو 

                                                 

 (.ٗٗٗ/ٔاجملموع ) (ٕٔٗ)
 ( .ٛٙٔالوضوء باب التيمن ُب الوضوء كالغسل رقم ) أخرجو البخارم كتاب (ٖٔٗ)
 (.ٙٗٗ/ٔاجملموع ) (ٗٔٗ)

 (.ٚٗٗ/ٔالسابق ) (٘ٔٗ)
 (.ٜٔٗ/ٔالسابق ) (ٙٔٗ)
 ( .ٜٔمراتب اإلٚتاع ص ) (ٚٔٗ)
 (.ٔ٘/ٔجامع األحكاـ الفقهية) (ٛٔٗ)
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، قػاؿ القاضػي عيػاض: كالنػاس (ٜٔٗ) كسػلم يقػوؿ )تبلػغ اٟتليػة مػن ا١تػؤمن حيػث يبلػغ الوضػوء(
:)فمػن زاد فقػد -عليػو السػالـ-لقولػو ٣تمعوف على خالؼ ىذا،كأال يتعدل بالوضوء حػدكده؛

 .(ٕٓٗ) تعدل كظلم(
"إف تقلصػػػت جلػػػدة مػػػن العضػػػد حػػػىت تػػػدلت مػػػن الػػػذراع كجػػػب غسػػػلها   :(ٕٔٗ)كقػػاؿ البهػػػوٌب 

كاألصػػبع الزائػػدة كإف تقلعػػت مػػن الػػذراع حػػىت تػػدلت مػػن العضػػد ل ٬تػػب غسػػلها كإف طالػػت 
 ألهنا صارت ُب غَت ٤تل الفرض ". 
"إف ا١تسلمُت ٣تمعوف على أف الوضوء ال يتعدل بو مػا  :(ٕٕٗ)كنقل اإلٚتاع سعدم أبو جيب

 كضوئو فوؽ ا١ترفق كالكعب " . كرسولو كلذلك ال يستحب الزيادة ُبحد اهلل 
 : إلجماعدليل ا
ضػأ فغسػل كجهػو فَأسػبغ الوضػوء، ٍب و نعيم بن عبد اهلل اجملمر، قاؿ: رأيت أَبػا ىريػرة يت نع-ٔ

شرع ُب العضد، ٍب مسح رْأسػو،  أَ يده اليسرل حىت العضد، ٍب غسل يده اليمٌت حىت أشرع ُب
ُب السػػاؽ، ٍب  عجلػو السػرل حػىت َأشػر ر  رع ُب السػاؽ، ٍب غسػل َأشػاليمػٌَت حػىت وٍب غسػل رجلػ
 .(ٖٕٗ)" أ عليو كسلم يتوضى اهللُ ذا رأيت رسوؿ اهلل صلكقاؿ: "ى

: قػاؿ يصػور، مصػورا أعالىػا فرأل با١تدينة، دارا ىريرة، أيب مع دخلت: قاؿ زرعة، أيب عن-ٕ
 فليخلقػوا كخلقػي، ٮتلػق ذىب ٦تن أظلم كمن): يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ٝتعت
 ىريػػرة، أبػػا يػػا: فقلػػت إبطػػو، بلػػغ حػػىت يديػػو فغسػػل مػػاء، مػػن بتػػور دعػػا ٍب (ذرة كليخلقػػوا حبػػة،
 .(ٕٗٗ)اٟتلية منتهى: قاؿ كسلم؟ عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من ٝتعتو أشيء

                                                 

  (.ٕ٘-ٓٗأخرجو مسلم،باب:تبلغ اٟتلية حيث يبلغ الوضوء ) (ٜٔٗ)
: احملقق ،(ىػٕٔٗ: ا١تتوَب) الشيباٍل أسد بن ىالؿ بن حنبل بن ٤تمد بن ٛتدأ اهلل عبد أبوأخرجو اإلماـ  (ٕٓٗ)
 ،الرسالة مؤسسة: الناشر ،الًتكي احملسن عبد بن اهلل عبد د: إشراؼ ،كآخركف مرشد، عادؿ - األرنؤكط شعيب
 ، األكىل: الطبعة

 .(ٜٕٓٛكصححو األلباٍل ُب الصحيحة برقم ) (،ٗٛٙٙحديث رقم ) (ـٕٔٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ)
 ( .ٕٕٗ/ٔاإلقناع )مذ كشاؼ القناع عن  (ٕٔٗ)

 ( .ٜٜٖٗإٚتاع رقم ) ،(ٕٛ٘ٔ/ٖٚتاع َب الفقو اإلسالمي )موسوعة اإل (ٕٕٗ)
 ( .ٕٙٗ-ٖٗرقم) ،لباب: استحباب إطالة الغرة كالتحجي ،كتاب: الطهارة  ،أخرجو مسلم (ٖٕٗ)
 (.ٖٜ٘٘) باب:نقض الصور حديث رقم أخرجو البخارم، (ٕٗٗ)
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 :وجو الداللة
 الوجوب، خاصة كأف ظاىر التنزيل على خالفو . فعل أىب ىريرة رضي اهلل عنو اليرتقي إىل أف

  النتيجة :
 دخوؿ العضدين مع ا١ترفقُت ال يكوف إ٬تابا بل استحبابا كفعل أىب ىريرة ل يتابعو عليو أحد. 

 

 المس لة التاسعة
 وجوب مسح الرأس 
 و فرض .......... " ."ٍب ٯتسح برأسو كى :(ٕ٘ٗ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
أس كاجػػػػب بالكتػػػػاب كالسػػػػنة فمسػػػػح الػػػػر  :أمػػػػا حكػػػػم ا١تسػػػػألة " :(ٕٙٗ)قػػػػاؿ النػػػػوكم رٛتػػػػو اهلل

 ".كاإلٚتاع
 التحقيق : 

كقاؿ "كأٚتع العلماء على أف من عم رأسػو با١تسػح فقػد أدل مػا عليػو". :(ٕٚٗ)قاؿ ابن القطاف
 نقػلك  ن كفعػل مػا يلزمػو".: "كأٚتع العلماء على أف من مسح رأسو كلو فقد أحس(ٕٛٗ)القرطيب
كابػػن  ،(ٕٖٗ)كالنػػوكم ،(ٖٔٗ)شػػيخ اإلسػػالـ ك ،(ٖٓٗ)ابػػن ىبػػَتة  ،(ٜٕٗ)اإلٚتػػاع ابػػن عبػػد الػػل ىػػذا

                                                 

 (.٘٘ٗ/ٔاجملموع ) (ٕ٘ٗ)
 (.٘٘ٗ/ٔالسابق، ) (ٕٙٗ)
 (ٖٚٙ(، إٚتاع رقم )٘ٛ/ٔإلٚتاع، )اإلقناع ُب مسائل ا (ٕٚٗ)
 (.ٕ٘/ٔ) جامع األحكاـ الفقهية لإلماـ القرطيب من تفسَته (ٕٛٗ)
 (.ٕٓإٚتاع ) ،(ٜٔ/ٔابن عبد الل ) اإلٚتاع (ٜٕٗ)
 ( .ٙٓٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٖٓٗ)
 ( .ٕٕٔ،ٕ٘ٔ،ٕٙٔ،ٕٚٔ/ٕٔموع الفتاكل )(، ٣تٖٖموسوعة اإلٚتاع، ص) (ٖٔٗ)
 ( .ٛٙٗ/ٖشرح مسلم ) (ٕٖٗ)
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، ككػػػذا (ٖٙٗ)االتفػػػاؽ ابػػػن رشػػػد كنقػػػل.(ٖ٘ٗ)سػػػعدم أبػػػو جيػػػب ،(ٖٗٗ)كابػػػن حػػػـز  ،(ٖٖٗ)قدامػػػو
 .(ٖٚٗ)مشس الدين ابن قدامة

                                                 

 ( .ٔٗٔ/ٔا١تغٍت ) (ٖٖٗ)

 ( .ٜٔمراتب اإلٚتاع، ص ) (ٖٗٗ)

 (.ٛٓٗٗ(، إٚتاع رقم )ٕٔٙٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٖ٘ٗ)
 ( .ٕٗ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٖٙٗ)
 ( .ٙٗٔ/ٔا١تغٍت ) (ٖٚٗ)
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 دليل اإلجماع :
  قولو تعاىل : -ٔ        (ٖٗٛ). 

  وجو الداللة:
أمر تعاىل ُب اآلية ٔتسح الرأس ُب الوضوء، كاألمر متجرد عػن القرينػة الصػارفة ٦تػا يثبػت إفادتػو 

 الوجوب.

غ علػى كفيػو ر عفػاف دعػا بإنػاء، فػأَف رَأل عثمػاف بػن :راف موىل عثماف أخله أَنػوٛتُ عن  -ٕ
غسػل كجهػو ثالثػا،  ٍب فمضمض، كاستنشق،، أَدخل ٯتينو ُب اإلناء ، فغسلهما، ٍبارثالث مر 

 (.ٜٖٗ)...اٟتديث مرار، ٍب مسح برْأسو و ِإىل ا١ترفقُت ثالثيكيد
 النتيجة :

اإلٚتػػاع ثابػػت كل ٮتتلػػف ُب كجػػوب مسػػح الػػرأس أحػػد مػػن أىػػل العلػػم إ٪تػػا ا٠تػػالؼ ُب القػػدر 
 الذم ٯتسح من الرأس .

                                                 

 (.ٙة:)سورة: ا١تائدة ،آي (ٖٛٗ)
 ( .ٜ٘ٔأخرجو البخارم كتاب: الوضوء، باب : الوضوء ثالثان ثالثان، رقم ) (ٜٖٗ)
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 المس لة العاشرة
 حكم التيمم مع وجود الحائل  

 رأسو عمامة .......... " . ى"كإف كاف عل :(ٓٗٗ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
فلػػػم ٬تػػػوز  ،كألنػػػو عضػػػو طهارتػػػو ا١تسػػػح ،أس"كالعمامػػػة ليسػػػت بػػػر  :(ٔٗٗ)قػػػاؿ النػػػوكم رٛتػػػو اهلل

 التيمم فإنو ٣تمع عليو ".  حائل دكنو كالوجو كاليد ُب ىا١تسح عل
 

 التحقيق : 
ركط صػػػػػحتو م فيقػػػػػاؿ شػػػػػ"كأمػػػػػا التػػػػػيم :(ٕٗٗ)حاشػػػػػية الصػػػػػاكم علػػػػػى الشػػػػػرح الصػػػػػغَت قػػػػػاؿ ُب

: (ٖٗٗ)كقػػػاؿ ابػػػن القطػػػافكعػػػدـ ا١تنػػػاُب ". ،كعػػػدـ اٟتائػػػل علػػػى الوجػػػو كاليػػػدين ،ثالثة:اإلسػػػالـ
 "كأٚتعوا على أنو الٯتسح الوجو على حائل".

كتػب بعػض   . كذكػر ىػذا الشػرط ُب(٘ٗٗ)كسعدم أبو جيػب ،(ٗٗٗ)كنقل ىذا اإلٚتاع ابن حـز
 .(ٙٗٗ)ا١تذاىب

 دليل اإلجماع :
   :تعاىلتبارؾ  اهلل قوؿ                      

           
(ٗٗٚ). 

                                                 

 (.ٖٙٗ/ٔاجملموع ) (ٓٗٗ)

  (.ٙٙٗ/ٔالسابق ) (ٔٗٗ)
بلغػػػة السػػػالك ألقػػػرب ا١تسػػػالك ا١تعػػػركؼ ْتاشػػػية الصػػػاكم علػػػى الشػػػرح الصػػػغَت ،للشػػػيخ أىب العبػػػاس بػػػن ٤تمػػػد  (ٕٗٗ)

تػاريخ :بػػدكف، بػػاب :شػػركط  ،طبعػػو: بػػدكف ،نشػػر: دار ا١تعػارؼ ،ػ(ىػػٕٔٗٔ)تػػوَب ا١ت ،ا٠تلػوٌب الشػػهَت بالصػػاكم ا١تػالكي
 ( .ٖٗٔ/ٔصحة ككجوب الوضوء )

 (.ٕٔٗ(، إٚتاع رقم )ٜٗ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع) (ٖٗٗ)
 طبع: دار الفكر بَتكت . ،(ٕٖٓ/ٔاحمللي ) (ٗٗٗ)

 ( .ٖٖٓٚإٚتاع رقم ) ،(ٖ٘ٓٔ/ٖٚتاع َب الفقو اإلسالمي )موسوعة اإل (٘ٗٗ)

 دار: الناشػر القػركم العػريب ٤تمد: ا١تؤلفا٠تالصة الفقهية على مذىب السادة ا١تالكية  ،(ٚٚ/ٔمنح اٞتليل ) (ٙٗٗ)
 ( .ٕٗ/ٔ) ، الطبعة :بدكف، تاريخ :بدكفبَتكت – العلمية الكتب

 ( .ٖٗسورة :النساء، آية :) (ٚٗٗ)
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 وجو الداللة :
يػػتم كمػػع كجػػود اٟتائػػل ال  ،ء أف يتػػيمم فيمسػػح علػػى كجهػػو كيديػػوأف اهلل أمػػر مػػن ل ٬تػػد ا١تػػا
 .  كإ٪تا ا١تسح يكوف على اٟتائل ،اٟتقيقة ا١تسح على الوجو على

 النتيجة :
 ىذا اإلٚتاع ثابت كل أقف على قوؿ ألحد من أىل العلم ٮتالفو .
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 المس لة الحادية عشرة 
 كيفية تطهير األذنين  
 "ٍب ٯتسح أذنيو ظاىر٫تا كباطنهما ........" . :(ٛٗٗ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
صػػلي اهلل عليػػو  وا علػػى مػػن قػػاؿ ٫تػػا مػػن الوجػػو بػػأف النػػيب"كاحتجػػ :(ٜٗٗ)قػػاؿ النػػوكم رٛتػػو اهلل
، كالف ة ركاة صػفة الوضػوء كاخػتالؼ صػػفاتوكل ينقػل غسػلهما مػػع كثػر  ،كسػلم كػاف ٯتسػحهما

 اإلٚتاع منعقد على أف ا١تتيمم ال يلزمو مسحهما " .
٫تػػا كيفيػػة تطهَت   كاختلفػػوا ُب ،عػػت األمػػة علػػى أف األذنػػُت تطهػػرافأٚت :"فػػرع :(ٓ٘ٗ)كقػػاؿ أيضػػا

 ." على ا١تذاىب السابقة
 

 التحقيق : 
 ا١تسألة فيها إٚتاعاف :

نفيا  كال إثباتا كىذا اإلٚتاع ل أقف على من صرح بو ،أف ا١تتيمم ال يلزمو مسح األذف :األكؿ
 مسح الوجو كاستيعابو . بل كالـ أىل العلم ُب

، (ٕ٘ٗ)كابن ىبَتة، (ٔ٘ٗ)نقلو ابن قدامة: أف األذنُت تطهراف، كىذا اإلٚتاع اإلٚتاع الثاٍل
 .(٘٘ٗ)األكزاعيك  ،(ٗ٘ٗ)، كالبهوٌب(ٖ٘ٗ)كالبغوم

 -:(ٙ٘ٗ)األذنُت مذاىب العلماء ُب
 اٞتمهور: أهنما من الرأس كٯتسحاف معها .-ٔ

 الشافعية :ال من الرأس كال من الوجو بل ٫تا عضو منفصل كٯتسحاف على اإلنفراد .-ٕ

                                                 

 (.ٛٙٗ/ٔاجملموع ) (ٛٗٗ)
 (.ٗٚٗ/ٔالسابق ) (ٜٗٗ)
 (.٘ٚٗ/ٔالسابق ) (ٓ٘ٗ)

 (.ٜٗٔ/ٌٔت )ا١تغ (ٔ٘ٗ)

 (.ٚٓٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٕ٘ٗ)
 (.ٕٖٓ-ٜٖٔ/ٔ) شرح السنة (ٖ٘ٗ)

 (.ٖٕٓ/ٔ) عن مذ اإلقناع كشاؼ القناع (ٗ٘ٗ)
 (.ٙٗٚموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ص)(٘٘ٗ) 
 (.ٖٚٗ-ٓٚٗ/ٔانلر اجملموع ) (ٙ٘ٗ)
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 ٫تا من الوجو يغسالف معو .  (ٚ٘ٗ)الزىرم=ٖ

 ما أقبل منهما فهو من الوجو يغسل معو كما أدبر من الرأس ٯتسح معها . (ٛ٘ٗ)صاّببن اٟتسن -ٗ

: "كأمػػا األذنػػاف فهمػػا مػػن الػػرأس عنػػد مالػػك كأٛتػػد كالثػػورم كأيب حنيفػػة كغػػَتىم، (ٜ٘ٗ)قػػاؿ القػػرطيب
فقػػاؿ مالػػك كأٛتد:يسػػتأنف ٢تمػػا مػػاء جديػػدا سػػول ا١تػػاء الػػذم مسػػح بػػو الػػرأس، علػػى مػػا فعػػل ابػػن 

الشافعي ُب ٕتديد ا١تاء، كقاؿ: ٫تا سنة على حا٢تما ال من الوجػو كال مػن الػرأس؛  عمر؛ كىكذا قاؿ
التفػػػػاؽ العلمػػػػاء علػػػػى أنػػػػو ال٭تلػػػػق مػػػػا عليهمػػػػا مػػػػن الشػػػػعر ُب اٟتػػػػج؛ كقػػػػوؿ أيب ثػػػػور ُب ىػػػػذا كقػػػػوؿ 
الشافعي.كقاؿ الثورم كأبو حنيفة: ٯتسحاف مع الرأس ٔتاء كاحد؛ كركم عن ٚتاعة مػن السػلف مثػل 

 ن الصحابة كالتابعُت".ىذا القوؿ م

 دليل اإلجماع :
ف النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم مسػػح " أ عػػن ابػػن عبػػاس رضػػي اهلل عنهمػػا:عػػن عطػػاء بػػن يسػػار =ٔ

 .(ٓٙٗ)ظاىر٫تا كباطنهما " برأسو كأذنيو :
ح برأسػػو كأذنيػػو توضػػأ فمسػػ " :أف رسػػوؿ اهلل صػػلي اهلل عليػػو كسػػلم ،عػػن ا١تقػػداـ بػػن معػػد يكػػرب=ٕ

 .(ٔٙٗ)" ظاىر٫تا كباطنهما
 

  وجو الداللة:
أفػػاد حػػديث ابػػن عبػػاس ككػػذلك حػػديث ا١تقػػداـ صػػفة الكمػػاؿ ُب مسػػح النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم 

 برأسو كأذنيو.

 النتيجة :
 صحتو . التيمم ليس بشرط ُب ذنُت ُبأف مسح األ ليس ىناؾ من خالؼ ُب

                                                 

دكف  ن كػالب، مػن قػريش، أبػو بكػر: أكؿ مػن٤تمد بن مسلم بن عبد اهلل بن ِشَهاب الزىػرم، مػن بػٍت زىػرة بػ (ٚ٘ٗ)
 (.ٜٚ/ٚ(،اإلعالـ )ػىٕٗٔ-ٛ٘) اٟتديث، كأحد أكابر اٟتفاظ كالفقهاء. تابعي، من أىل ا١تدينة

 (.ٖٜٔ/ٕ(،اإلعالـ )ػىٛٙٔ-ػىٓٓٔاٟتسن بن صاّب بن حي أبو عبد اهلل ا٢تمداٍل الكوُب الفقيو العابد ) (ٛ٘ٗ)

 (.ٗ٘/ٔطيب من تفسَته )جامع األحكاـ الفقهية لإلماـ القر  (ٜ٘ٗ)
لعمل على ىذا عند كقاؿ حسن صحيح كا ،َب مسح األذنُت ظاىر٫تا كباطنهماما جاء  :أخرجو الًتمذم باب (ٓٙٗ)

 ( .ٜٖٗصحيح ابن ماجة) ،) حسن صحيح( كقاؿ األلباٍل: ،أكثر أىل العلم
اٍل َب صػػحيح أىب داكد كصػػححو األلبػػ ،بػػاب: مػػا جػػاء َب مسػػح األذنػػُت ،أخرجػػو ابػػن ماجػػة كتػػاب :الطهػػارة (ٔٙٗ)

(ٕٔٔ.) 
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 المس لة الثانية عشرة
 حكم تطهير األذنين 
 "ٍب ٯتسح أذنيو ظاىر٫تا كباطنهما ........" . :(ٕٙٗ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 كتابو اختالؼ الفقهاء:  أبو جعفر ٤تمد بن جرير الطلم ُب "قاؿ :(ٖٙٗ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 أٚتعوا أف من ترؾ مسحهما فطهارتو صحيحة ككذا نقل اإلٚتاع غَته " .
 

 التحقيق : 
ىت صػػلى أف ال إعػػادة عليػػو". : " كأٚتعػػوا أف مػػن تػػرؾ مسػػح األذنػػُت حػػ(ٗٙٗ)قػػاؿ ابػػن القطػػاف

، كابػػػن (ٙٙٗ)كالشػػػافعي ،(٘ٙٗ)ابػػػن عبػػػد الػػػل نقػػػل اإلٚتػػػاع علػػػى عػػػدـ كجػػػوب مسػػػح األذنػػػُت:ك 
 .(ٓٚٗ)كسعدم أبو جيب ،(ٜٙٗ)،ك الكاساٍل(ٛٙٗ)كابن حـز ،(ٚٙٗ)قدامة

 
 خالف اإلجماع : 

 .(ٔٚٗ)"من ترؾ مسحهما عمدا ل تصح طهارتو  :إسحاؽ بن راىويو فقاؿ -ٔ
 . (ٕٚٗ)القرآف  مسح األذنُت ألنو ال ذكر ٢تما ُب الشيعة قالوا ال يستحب  -ٕ
 

                                                 

 (.ٛٙٗ/ٔاجملموع ) (ٕٙٗ)
 (.٘ٚٗ/ٔالسابق ) (ٖٙٗ)

  .(ٖٓٚ(، إٚتاع رقم )ٙٛ/ ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع، )(ٗٙٗ) 
 (.ٛٔإٚتاع ) ،(ٗٔ/ٔبن عبد الل )ال اإلٚتاع (٘ٙٗ)
، طبعػو: بػدكف ،بَتكت ػ(، نشر: دار ا١تعرفةىٕٗٓا١تتوَب ) ،مد بن إدريس الشافعي إماـ ا١تذىباألـ لإلماـ ٤ت (ٙٙٗ)

 (ٕٗ)ا/ ،ـ(ٜٜٔٔ-ػىٓٔٗٔ)
  ( .ٕٗٔ/ٔا١تغٍت ) (ٚٙٗ)
 ( .ٜٔمراتب اإلٚتاع ص ) (ٛٙٗ)
 ( .ٖٖ/ٔ)بدائع الصنائع  (ٜٙٗ)
 (. ٜٓٗٗ(، إٚتاع رقم )ٕٕٙٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع ُب الفقو اإلسالمي، ) (ٓٚٗ)
 (.٘ٚٗ/ٔاجملموع ) (ٔٚٗ)

 السابق. (ٕٚٗ)
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مسح األذنُت دائر بُت االستحباب كالوجوب ككفاية مسحهما ٔتاء الرأس أـ ال بد من ماء 
 .(ٖٚٗ)جديد. كل يقل أحد من أىل العلم ٓتالؼ ذلك. كعلى ىذا أرباب ا١تذاىب ا١تتبوعة

 
 دليل اإلجماع :

كسلم توضأ عندىا فأدخل  النيب صلي اهلل عليو: )أف اءعن الربيع بنت معوذ ابن عفر =ٔ
 (.(ٗٚٗ)جحرم أذنيو إصبعيو ُب

"مسح برأسو كأذنيو  :ي اهلل عليو كسلمعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف النيب صل=ٕ
 " .(٘ٚٗ)ظاىر٫تا كباطنهما

 النتيجة :
أف مسح األذنُت من ا١تستحبات يصح الوضوء بدكنو كال يقدح  أف ىذا اإلٚتاع ثابت ُب

يو قوؿ إسحاؽ ابن راىويو بالوجوب فإف اإلٚتاع سابق عليو كالقاعدة أف ا٠تالؼ بعد عل
كأما ٥تالفة الشيعة بأف مسح األذنُت ال يستحب  ،ال ينقضو كإف كاف ا١تخالف معتلااإلٚتاع 

 اإلٚتاع .  ٍب إف الشيعة ٦تن ال يعتد هبم ُب ألف القرآف ل يذكر٫تا فمحجوج بأدلة السنة

                                                 

 الػرٛتن عبػد: ا١تؤلػف ا١تستقنع زاد شرح ا١تربع الركض حاشية(، ٖٗ/ٔ، )األـ(، ٖٕ/ٔبدائع الصنائع، ) :انلر (ٖٚٗ)
، (ىػػ ٜٖٚٔ ) األكىل: الطبعػة(ناشػر بدكف: )الناشر(، ىػٕٜٖٔ: ا١تتوَب) النجدم اٟتنبلي العاصمي قاسم بن ٤تمد بن
(ٔ/ٕٖ.) 

كحسنو  ،(ٖٔٔرقم )اهلل عليو كسلم ،حديث  ،كتاب: الطهارة، باب: صفة كضوء النيب صليأخرجو أبو داكد (ٗٚٗ)
 (.ٕٔٔاأللباٍل ُب صحيح أىب داكد )

(، كقاؿ ٖٙحديث رقم ) ،َب مسح األذنُت ظاىر٫تا كباطنهماأخرجو الًتمذم ُب أبواب الطهارة باب:ما جاء  (٘ٚٗ)
 (.ٜٖٗاأللباٍل حسن صحيح ُب صحيح ابن ماجة )
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 لثالثة عشرةالمس لة ا
 وجوب غسل الرجلين
 "ٍب يغسل رجليو............... ." . :(ٙٚٗ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
"كأما حكم ا١تسألة :فقد أٚتع ا١تسلموف على كجوب غسل  :(ٚٚٗ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 الرجلُت" 
 

 التحقيق : 
الفقهػػاء  : "كغسػػل القػدمُت ُب الوضػػوء مػع القػػدرة عليػو فػػرض عنػد ٚتيػػع(ٛٚٗ)قػاؿ ابػػن القطػاف

إال الطػػػلم فإنػػػو ذىػػػب إىل التخيػػػَت بػػػُت الغسػػػل كا١تسػػػح، كنزعػػػت الشػػػيعة إىل أف الفػػػرض ىػػػو 
:"قػػاؿ  (ٜٚٗ)؛ قػػاؿ القػػرطيبا١تسػػح، كإىل أف الغسػػل ال ٬تػػوز، كإىل أنػػو إف مسػػح الػػبعض أجػػزأه"

ابن العريب :اتفقت العلماء على كجوب غسلهما، كما علمت َمػن رد ذلػك سػول الطػلم مػن 
نقػػػل اإلٚتػػػاع علػػػى لمُت، كالرافضػػػة مػػػن غػػَتىم، كتعلػػػق الطػػػلم بقػػػراءة ا٠تفػػض"، ك فقهػػاء ا١تسػػػ

 ،(ٕٛٗ)كابػػػػػػػن ىبػػػػػػػَتة، (ٔٛٗ)كابػػػػػػػن قدامػػػػػػػة ،(ٓٛٗ)ابػػػػػػػن رشػػػػػػػد اٟتفيػػػػػػػد  كجػػػػػػػوب غسػػػػػػػل الػػػػػػػرجلُت
  ،(ٙٛٗ)كابن حـز ،(٘ٛٗ)كابن عبد الل ،(ٗٛٗ)كالشوكاٍل ،(ٖٛٗ)البغومك 
 .(ٚٛٗ)النوكمك 

                                                 

 (.ٙٚٗ/ٔاجملموع ) (ٙٚٗ)

 (.ٙٚٗ/ٔ) السابق (ٚٚٗ)

 (.ٖٔٚ(، إٚتاع رقم )ٙٛ/ٔٚتاع، )اإلقناع ُب مسائل اإل (ٛٚٗ)
 (.ٗ٘/ٔجامع األحكاـ الفقهية لإلماـ القرطيب من تفسَته) (ٜٚٗ)
 (.ٓ٘/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٓٛٗ)
 ( .ٓ٘ٔ/ٔا١تغٍت ) (ٔٛٗ)

 ( .ٙٓٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٕٛٗ)
 ( .ٖٖٔ/ٔشرح السنة ) (ٖٛٗ)
 ( .ٕٓٗ/ٔنيل األكطار ) (ٗٛٗ)
 (.ٕٙإٚتاع ) ،(ٛٔ/ٔبن عبد الل )ال اإلٚتاع (٘ٛٗ)

 (.ٜٔمراتب اإلٚتاع ص ) (ٙٛٗ)
 ( .ٛٙٗ/ٖشرح مسلم ) (ٚٛٗ)
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 دليل اإلجماع :
   :قولو تعاىل -ٔ            (ٗٛٛ). 
 .(ٜٛٗ) "حديث عبد اهلل بن زيد :"......ٍب غسل رجليو إىل الكعبُت -ٕ
كيػػػل : )ل يغسػػػل عقبيػػػو فقػػػاؿ عليػػػو كسػػػلم رَأل رجػػػال ى اهللُ ىريػػػرة، َأف النػػػيب صػػػلَّ  عػػػن َأيب-ٖ

 ( .(ٜٓٗ)ارلأَلعقاب من الن
 وجو الداللة:

ة مػػػػن النصػػػػوص علػػػػى كجػػػػوب غسػػػػل كاضػػػػح مػػػػن األمػػػػر ُب اآليػػػػة كالوعيػػػػد ُب اٟتػػػػديث الداللػػػػ
 القدمُت كأف من ل يغسل كما أمر اهلل فإف كضوءه ال يصح.

 النتيجة :
، كال يقػػدح عليػػو قػػوؿ الطػػلم بػػالتخيَت فإنػػو ٤تجػػوج بإٚتػػاع مػػن سػػبقو، أف ىػػذا اإلٚتػػاع ثابػػت

ع اإلٚتػػػا  ١تسػػػح كالػػػركافض ٦تػػػن ال يعتػػػد هبػػػم ُبالػػػرجلُت ا كانفػػػردت الرافضػػػة فقػػػالوا الواجػػػب ُب
 لنصوص متلاىرة بوجوب غسلهما.كا

                                                 

 ( .ٙ)،آية رقم:ا١تائدةسورة:  (ٛٛٗ)

 ( .ٙٛٔأخرجو البخارم كتاب: الوضوء ،باب: غسل الرجلُت إىل الكعبُت رقم ) (ٜٛٗ)
 ( .ٕٕٗ-ٕٛيث )أخرجو مسلم ،كتاب: الطهارة ،باب :كجوب غسل الرجلُت بكما٢تما ،اٟتد (ٜٓٗ)
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 المس لة الرابعة عشرة
 مرات غسل أعهاء الوضوء

 
"فػػإف خػػالف بػػُت األعضػػاء فغسػػل بعضػػها مػػرتُت كبعضػػها ثالثػػا  :(ٜٔٗ)قػػاؿ ا١تصػػنف رٛتػػو اهلل

 جاز".
 "ىذا اٟتكم ٣تمع عليو " . :(ٕٜٗ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 التحقيق :
اهلل عليو كسلم توضأ مرة مرة، كمػرتُت مػرتُت،  :"كجاء أف رسوؿ اهلل صلى(ٖٜٗ)قاؿ ابن القطاف

كثالثػػا ثالثػػػا كىػػػو أكثػػػر مػػػا فعػػػل، كتلقػػػى ذلػػػك ٚتيػػػع األمػػػة بػػػالقبوؿ، كعلػػػى اإلباحػػػة كالتخيػػػَت 
كطلب الفضل ُب الثنتُت كالثالثة ال على أنو نسخ من ذلك غَته، كالػثالث ُب سػائر األعضػاء 

 دة لتماـ نقصاف كىذا ما الخالؼ فيو"أكمل الوضوء، كما زاد فهو اعتداء ما ل تكن الزيا
 ،(ٜٙٗ)شػػػػػػػػرح مسػػػػػػػػلم كالنػػػػػػػػوكم ُب ،(ٜ٘ٗ)كالًتمػػػػػػػػذم ،(ٜٗٗ)نقػػػػػػػػل ىػػػػػػػػذا اإلٚتػػػػػػػػاع ابػػػػػػػػن قدامػػػػػػػػة

 .(ٜٛٗ)كسعدم أبو جيب ،(ٜٚٗ)كا١تباركفورم
 دليل اإلجماع :

ء توضػأ لنػا كضػو  :قيػل لػو :بن عاصم األنصارم )ككانت لو صحبة ( قػاؿ عن عبد اهلل بن زيد
ما ثالثػا ٍب أدخػل فغسػلهكسلم، فدعا بإناء، فأكفأ منها على يديػو، رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

ٍب أدخػػػل يػػػده  ،يػػػده فاسػػػتخرجها، فمضػػػمض كاستنشػػػق مػػػن كػػػف كاحػػػدة ففعػػػل ذلػػػك ثالثػػػا
ستخرجها فغسل يديو إىل ا١تػرفقُت مػرتُت مػرتُت ٍب أدخل يده فا ،تخرجها فغسل كجو ثالثاسفا

                                                 

  (.ٓٓ٘/ٔاجملموع ) (ٜٔٗ)
 (.ٓٓ٘/ٔالسابق، ) (ٕٜٗ)
 (.ٖٙٚ(، إٚتاع رقم )ٚٛ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٖٜٗ)
 ( .ٓٙٔ/ٔا١تغٍت ) (ٜٗٗ)
 (.ٙٙ/ٔباب :ما جاء فيمن يتوضأ بعض كضوئو مرتُت كبعضو ثالثا ) ،سنن الًتمذم كتاب: الطهارة (ٜ٘ٗ)
 باب: ُب كضوء النيب صلى اهلل عليو كسلم. ،(ٕٛٗ/ٖ) صحيح مسلم بشرح النوكم، (ٜٙٗ)
ػ( بشػرح ىٖٖ٘ٔا١تتوَب) ،رٛتن ابن عبد الرحيم ا١تباركفورمٖتفة األحوذم لإلماـ اٟتافظ أىب العال ٤تمد عبد ال (ٜٚٗ)

انلػػػػر  طبػػػػع دار اٟتػػػػديث، ـ(،ٕٔٓٓ-ػىػػػػٕٔٗٔالطبعػػػػة األكيل ) ،خػػػػرج أحاديثػػػػو عصػػػػاـ الصػػػػبابطي ،جػػػػامع الًتمػػػػذم
(ٔ/ٔٔٛ. ) 

 ( .ٜٖٛٗإٚتاع رقم ) ،(ٕٛ٘ٔ/ٖوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي )موس (ٜٛٗ)
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ٍب  ،ٍب غسػل رجليػو إىل الكعبػُت ،يػو كأدبػرفأقبػل بيد ، أدخل يده فاسػتخرجها فمسػح برأسػوٍب
 ". (ٜٜٗ)ىكذا كاف كضوء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  قاؿ:

 وجو الداللة :
 كصف كضوء النيب صػلى اهلل عليػو كسػلم كأنػو خػالف ُب ظاىر من كصف عبد اهلل بن زيد ُب

  غسل أعضاء الوضوء. العدد ُب
 النتيجة :

ٮتالفو إال ما ركم عن ابن أىب ليلى أنو قاؿ بوجوب  ىذا اإلٚتاع ثابت كل أقف على قوؿ
الثالث  كىو مردكد بإٚتاع من قبلو للقاعدة أف ا٠تالؼ بعد اإلٚتاع ال ينقض اإلٚتاع كإف  

 كاف ا١تخالف معتلا .

                                                 

 (،ٜٚٔالبخارم،كتاب:الوضوء، باب: الغسل الوضوء قي ا١تخضب كالقدح كا٠تشب كاٟتجارة، برقم) أخرجو (ٜٜٗ)
 (.ٖٕ٘-ٛٔباب َب كضوء النيب صلى اهلل عليو كسلم برقم ) ،ا١تسلم كتاب الطهارة
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 المس لة الخامسة عشرة
 كراىية الزيادة على الثالث

 ....... ." "فإف زاد على الثالث كره....... :(ٓٓ٘)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
فهػذا  ،(ٕٓ٘)تكػره كراىػة تنزيػو ،لصحيح بل الصوابكىو ا :"الثالث :(ٔٓ٘)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 ر اإلمػاـ أبػو عبػد اهلل البخػارم ُبكقد أشا ،لألحاديث كبو قطع ٚتاىَت األصحابىو ا١توافق 
 صحيحة إىل نقل اإلٚتاع على ذلك ".

 
 التحقيق : 

 :ال يزيػػد علػػػى الػػثالث إال رجػػػل مبتلػػػى. رٛتػػػو اهلل أٛتػػػد"قػػاؿ  :(ٖٓ٘)ا١تغػػػٍت ُبقػػاؿ ابػػػن قدامػػة 
 :(٘ٓ٘)كقػػاؿ إبػػراىيم النخعػػي ال آمػػن مػػن ازداد علػػى الػػثالث أف يػػأٍب. :(ٗٓ٘)قػػاؿ ابػػن ا١تبػػارؾك 

أصحاب ٤تمد صلى اهلل عليو كسػلم تشديد الوضوء من الشيطاف لو كاف ىذا فضالن ألكثر بو 
". 
 .(ٜٓ٘)،كالنوكم(ٛٓ٘)كالبغوم ،(ٚٓ٘)اللكابن عبد ،(ٙٓ٘)ابن حـزأيضا  نقل ىذا اإلٚتاعك 

                                                 

 (.ٕٓ٘/ٔاجملموع ) (ٓٓ٘)
 (.ٖٓ٘/ٔق )الساب (ٔٓ٘)

تنقسػػم الكراىػػة عنػػػد اٟتنفيػػة إىل كراىػػػة التنزيػػو ككراىػػػة التحػػرَل، كعنػػد بقيػػػة العلمػػاء الكراىػػػة كراىػػة ٖتػػػرَل، كإذا  (ٕٓ٘)
 أطلقت كلمة الكراىة فَتاد هبا كراىة التحرَل، فإف قيدت كانت للتنزيو.

 ( .ٔٙٔ/ٔا١تغٍت ) (ٖٓ٘)

الوالء، التميمػػػي، ا١تػػػركزم أبػػػو عبػػػد الػػػرٛتن: اٟتَػػػافظ، شػػػيخ عبػػػد اهلل بػػػن ا١تبػػػارؾ بػػػن كاضػػػح اٟتنللػػػّي بػػػاإلمػػػاـ  (ٗٓ٘)
ديث ٟتػاإلسالـ، اجملاىد التاجر، صاحب التصانيف كالرحالت. أفٌت عمػره ُب األسػفار، حاجػا ك٣تاىػدا كتػاجرا. كٚتػع ا

 (.٘ٔٔ/ٗ(،اإلعالـ )ػىٔٛٔسنة )كالفقو كالعربية. كاف من سكاف خراساف، كمات هبيت 
عمراف النخعي، من مذحج: من أكابر التابعُت صالحا كصدؽ ركاية  قيس بن األسود، أبو إبراىيم بن يزيد بن (٘ٓ٘)

 (.ٓٛ/ٔ(،اإلعالـ )ػىٜٙسنة ) كحفلا للحديث. من أىل الكوفة. مات ٥تتفيا من اٟتجاج
 ( .ٜٔمراتب اإلٚتاع ص ) (ٙٓ٘)
 (.٘ٔإٚتاع ) ،(٘ٔ/ٔبن عبد الل )اإلٚتاع ال (ٚٓ٘)
 ( .ٕٖٔ-ٕٕٖ/ٔشرح السنة ) (ٛٓ٘)

 ( .ٓٚٗ/ٖشرح مسلم ) (ٜٓ٘)
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 :دليل اإلجماع
عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده قاؿ:جاء أعريب إىل النيب صػلى اهلل عليػو كسػلم فسػألو 

نقػػص فقػػد أسػػاء  أك ىػػذا الوضػػوء فمػػن زاد علػػى ىػػذا) عػػن الوضػػوء فػػأراه ثالثػػان ثالثػػان ٍب قػػاؿ:
 ((ٓٔ٘)كظلم

 
 النتيجة :

 لى الثالث ثابت .اإلٚتاع على كراىة الزيادة ع

                                                 

دكف –قاؿ األلباٍل حسن صحيح  ،(ٖ٘ٔبرقم ) ،الوضوء ثالثا ثالثا :كتاب :الطهارة، باب  ،أخرجو أبو داكد (ٓٔ٘)
 (.ٚٔٗكا١تشكاة ) (،ٖٕٔنلر صحيح أىب داكد )ا ،"أك نقص " فإنو شاذ :قولو
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 المس لة السادسة عشرة
 ال يهر بالمواالة التفريق اليسير بين غسل أعهاء الوضوء

 "كيواىل بُت أعضائو ،فإف فرؽ يسَتا ل يضر .............. .". :(ٔٔ٘)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
ضر الوضوء ال ي"أما حكم ا١تسألة فالتفريق اليسَت بُت أعضاء  :(ٕٔ٘)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
 .بإٚتاع ا١تسلمُت "

التفريق اليسَت ال قد ذكرنا أف  :تفريق الوضوء مذاىب العلماء ُب "فرع :ُب :(ٖٔ٘)كقاؿ أيضا
 ".يضر باإلٚتاع

 : التحقيق
 فالتفريق معفػػػػو عنػػػػو ال تػػػػأثَت لػػػػو ُبالوضػػػػوء...... "اعلػػػػم أف ا١تػػػػواالة ُب: (ٗٔ٘)قػػػػاؿ ا١تػػػػاكردم

فإف ىذا ال يضػره رؽ الوضوء تفريقا يسَتا "كأما من ف :(٘ٔ٘)الوضوء " كقاؿ سعدم أبو جيب 
كشػػيخ  ،(ٛٔ٘)كالغػػزايل ،(ٚٔ٘)كابػػن قدامػػة ،(ٙٔ٘)كنقػػل ىػػذا اإلٚتػػاع ابػػن حػػـز. "بإٚتػػاع ا١تسػػلمُت

 .(ٕٓ٘)كالليث بن سعد ،(ٜٔ٘)اإلسالـ

                                                 

 (.ٔٔ٘/ٔاجملموع ) (ٔٔ٘)

 (.ٕٔ٘/ٔالسابق ) (ٕٔ٘)

 (.ٗٔ٘/ٔالسابق ) (ٖٔ٘)
 ( .ٖٙٔ/ٟٔتاكم الكبَت )ا (ٗٔ٘)
 ( .ٕٔٗٗإٚتاع رقم ) ،(ٖٕٙٔ/ٖٚتاع َب الفقو اإلسالمي )موسوعة اإل (٘ٔ٘)
 ( .ٛٔمراتب اإلٚتاع ص ) (ٙٔ٘)

 ( .ٜ٘ٔ/ٔا١تغٍت ) (ٚٔ٘)
 ( .ٓٙٗ/ٔالوسيط ) (ٛٔ٘)
 ( .ٗٗٔ/ٕٔ( ،٣تموع الفتاكل )ٖٗموسوعة اإلٚتاع ص) (ٜٔ٘)
 ( .ٜٖ٘موسوعة فقو الليث بن سعد ص) (ٕٓ٘)
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 دليل اإلجماع :
اهلل  "أف النػيب صػلى :بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلمعن (ٕٔ٘) خالد بن معداف عن

قػدر الػدرىم ل يصػبها ا١تػاء فػأمره النػيب  (ٕٕ٘)ظهػر قدمػو ١تعػة رجال يصػلى كُبعلي كسلم رأل 
 "  (ٖٕ٘)صلى اهلل عليو كسلم أف يعيد الوضوء كالصالة 

 
 النتيجة :

 ىذا اإلٚتاع ثابت كل أقف على قوؿ ألىل العلم ٮترقو .

                                                 

 اليمن، من أصلو.بالعبادة اشتهركا ٦تن ثقة، تابعي،: اهلل عبد أبو الكالعي، كرب أيب بن معداف نب خالد(ٕٔ٘) 
 بالغزك الناس أمر إذا كاف: ترٚتتو ُب عساكر ابن قاؿ.معاكية ابن يزيد شرطة يتوىل ككاف( بالشاـ) ٛتص ُب كإقامتو
ىػ(، ٗٓٔتوُب ) يسبح كأنو تتحرؾ صبعوإ بقيت مات فلما التسبيح كثَت ككاف.يضرب فسطاط أكؿ فسطاطو ٬تعل

 (.ٜٜٕ/ٕ) األعالـ للزركلي
. طلبة الطلبة ُب اإلصطالحات الوضوء أك االغتساؿ ُب ا١تاء يصبها ل العضو أم البدف من قطعة ىي ١تعة:(ٕٕ٘) 
 العامرة، طبعةا١ت: الناشر،(ىػٖٚ٘: ا١تتوَب) النسفي الدين ٧تم حفص، أبو إٝتاعيل، بن أٛتد بن ٤تمد بن عمرل الفقهية.
 ، ببغداد ا١تثٌت مكتبة
 (.ٚ/ٔ(، )ىػٖٔٔٔ): النشر تاريخ، بدكف: الطبعة

صػػحيح أىب   ،"صػحيح" :قػاؿ األلبػػاٍل ،(٘ٚٔبػػرقم ) ،بػاب تفريػػق الوضػوء ،أخرجػو أبػػوداكد ،كتػاب :الطهػػارة (ٖٕ٘)
 (.ٔٙٔداكد )
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 المس لة السابعة عشرة 
 تنشيف األعهاء 

 .".شف أعضاءه من بلل .............. ين"كيستحب أف ال :(ٕٗ٘)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 "كنقل احملاملي اإلٚتاع على أنو ال ٭تـر " :(ٕ٘٘)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 
 التحقيق : 

 (ٜٕ٘)كذكػر النػوكم ،(ٕٛ٘)،كسعدم أبػو جيػب(ٕٚ٘)، كالًتمذم(ٕٙ٘)نقل ىذا اإلٚتاع ابن قدامة
 ُب شرح مسلم ا٠تالؼ كل ينقل قوؿ أحد باٟترمة كإ٪تا الكراىة .

 
 ل اإلجماع:دلي
: "أف النػيب صػلي اهلل عليػو كسػلم ُأٌب ٔتنػديل س رضي اهلل عنهما  عػن ميمونػةعن ابن عبا -ٔ

 ".(ٖٓ٘)فلم ٯتسو كجعل يقوؿ با١تاء ىكذا يعٍت ينفضو
 ا"توضأ ٍب قلب جبة كانت عليو فمسح هب :ماف أف النيب صلي اهلل عليو كسلمعن سل -ٕ

 ".(ٖٔ٘)كجهو

                                                 

 (.ٜٔ٘/ٔاجملموع) (ٕٗ٘)
 (.ٖٕ٘/ٔالسابق ) (ٕ٘٘)
 بػن ٤تمػد بػن أٛتػد بػن اهلل عبػد الػدين موفػق ٤تمػد أبػو: ١تؤلػف، اأٛتد اإلماـ فقو ُب الكاُب (،ٔٙٔ/ٔ)ا١تغٍت  (ٕٙ٘)
 الكتػػب دار: الناشػػر، (ىػػػٕٓٙ: ا١تتػػوَب) ا١تقدسػػي قدامػػة بػػابن الشػػهَت اٟتنبلػػي، الدمشػػقي ٍب ا١تقدسػػي اٞتمػػاعيلي قدامػػة
 (.ٓٚ/ٔ) (،ٜٜٗٔ - ىػ ٗٔٗٔ )األكىل: الطبعة،العلمية

 (.ٗٚ/ًٔتمذم )انلر: اٞتامع الصحيح لل (ٕٚ٘)
 (.ٗٔٗٗ( اإلٚتاع رقم )ٕٗٙٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع ُب الفقو اإلسالمي ) (ٕٛ٘)

 (.ٖٚ٘/ٖشرح مسلم ) (ٜٕ٘)
 (.ٖٚٔ-ٖٛأخرجو مسلم كتاب: الطهارة، باب: صفة غسل اٞتنابة برقم ) (ٖٓ٘)
ح سػنن ابػن ، كحسنو األلباٍل ُب صػحي(ٛٙٗعد الوضوء كبعد الغسل برقم )باب :ا١تنديل ب ،أخرجو ابن ماجة (ٖٔ٘)

 (.ٜٖٚماجة برقم )
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 وجو الداللة:
 هلل عليو كسلم مسح باٞتبة كجهو ليدؿ على اإلباحة .أف النيب صلى ا

 -النتيجة :
 إباحة التنشيف كأنو ال ٭تـر كإ٪تا ا٠تالؼ ُب الكراىة . ىأف اإلٚتاع ثابت عل

 
 

 المس لة الثامنة عشرة
 وقت الطهارة من الحدث

 غسل الوجو ..." . ،النية رض ٦تا ذكرناه ستة أشياء:كالف" :(ٕٖ٘)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
اع قػػػاؿ الشػػػيخ أبػػػو ٤تمػػػد "كال يػػػأٍب بالتػػػأخَت عػػػن اٟتػػػدث باإلٚتػػػ :(ٖٖ٘)قػػػاؿ النػػػوكم رٛتػػػو اهلل

أٚتع العلماء علػى أنػو إذا أجنػب أك أحػدث ال ٬تػب  :باب التيمم ابو الفركؽ ُبكت  اٞتويٍت ُب
عليو الغسل كال الوضوء حىت يدخل كقت الصالة بالفعل أك الزماف .....ا١تسألة الثانيػة: أٚتػع 

 اء على جواز الوضوء قبل دخوؿ كقت الصالة " .العلم
 :التحقيق

: "كاتفقػوا أف مػن توضػأ ليكػوف علػى كضػوء قبػل الوقػت أف لػو أف يصػلي (ٖٗ٘)قاؿ ابػن القطػاف
ا أنو ال يتيمم قبل ك١تا أٚتعو " :فقاؿ (ٖ٘٘)نقل ىذا اإلٚتاع ابن عبداللما شاء من الفرائض"، ك 

عػػوا علػػى أف مػػن تطهػر با١تػػاء قبػػل كقػػت الصػػالة "كأٚت :(ٖٙ٘)كقػػاؿ ابػػن ا١تنػذر ،دخػوؿ الوقػػت "
غسػل اٞتنابػة لػيس علػى الفػور دائمػا كإ٪تػا يتضػيق علػى " :(ٖٚ٘)أف طهارتو كاملة" كقاؿ النوكم
"حاصػل األحاديػث   :(ٖٛ٘)كقاؿ أيضاة كىذا بإٚتاع ا١تسلمُت". اإلنساف عند القياـ إىل الصال

 "،مػػع عليػػوكىػػذا ٣ت ،االغتسػػاؿ كيأكػػل كيشػػرب ك٬تػػامع قبػػلكلهػػا أنػػو ٬تػػوز للجنػػب أف ينػػاـ 
                                                 

 (.ٖٕ٘/ٔاجملموع ) (ٕٖ٘)
 (.ٕٛ٘/ٔالسابق) (ٖٖ٘)
 (. ٖٖٛإٚتاع رقم ) (،ٔٛ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٖٗ٘)
 (.ٜٗإٚتاع رقم ) ،(ٕٖ/ٔعبدالل ) اإلٚتاع البن (ٖ٘٘)

 (.ٜٔاإلٚتاع البن ا١تنذر إٚتاع رقم ) (ٖٙ٘)

 (.ٕٙ٘/ٖشرح مسلم ) (ٖٚ٘)
 (.ٔٙ٘/ٔالسابق ) (ٖٛ٘)



125 

 

اإلٚتػاع علػى أنػو ال ٬تػب  (ٜٖ٘)"قد نقل الشػيخ سػراج الػدين ا٢تنػدم :الفتاكل ا٢تندية كقاؿ ُب
الصالة أك إرادة مػاال الوضوء على احملدث كالغسل على اٞتنب كاٟتائض كالنفساء قبل كجوب 

 (ٔٗ٘)كنقل اإلٚتاع أيضا سعدم أبوجيب ،(ٓٗ٘)"٭تل إال بو
 

 أدلة اإلجماع:
سػػػػألت عائشػػػػة عػػػػن كتػػػػر رسػػػػوؿ اهلل صػػػػلى اهلل عليػػػػو " ىب قػػػػيس قػػػػاؿ:عػػػػن عبػػػػد اهلل بػػػػن أ -ٔ

بػل أف ينػاـ أـ ؟ أكػاف يغتسػل قاٞتنابة "كيف كاف يصنع ُب . قلت:كسلم.فذكر اٟتديث 
اـ. ، رٔتػػا اغتسػػل فنػػاـ كرٔتػػا توضػػأ فنػػينػػاـ قبػػل أف يغتسػػل؟ قالت:كػػل ذلػػك قػػد كػػاف يفعػػل

 .(ٕٗ٘)"ر سعةاألم قلت: اٟتمد هلل الذم جعل ُب
عػػن ابػػن عبػػاس رضػػي اهلل عنهمػػا:" أف النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم قػػاـ مػػن الليػػل فقضػػى -ٕ

 .(ٖٗ٘)حاجتو ٍب غسل كجهو كيديو ٍب ناـ "
 

 وجو الداللة:
كاضح من اٟتديثُت أف النيب صلى اهلل عليو كسػلم كػاف يؤجػل رفػع اٞتنابػة ُب بعػض أكقاتػو كُب 

 مر فيو سعة.بعضها كاف يعجل، ٦تا يدؿ على أف األ
 النتيجة :

 ىذا اإلٚتاع ثابت كأف الطهارة كاجبها موسع كل أقف على ٥تالف لذلك .

                                                 

كا١تنطػق العالمػة اٟتنفػي القاضػي سػراج الػدين ا٢تنػدم كػاف عارفػا باألصػلُت  نػومعمر بن إسػحاؽ بػن أٛتػد الغز  (ٜٖ٘)
 (.ٕٛٔ/ٗ)كامنة َب أعياف ا١تائة الثامنة،(.انلر: الدرر الىػٖٚٚكالتصوؼ كاٟتكم)ت 

 ( .ٙٔ/ٔ()ػىٖٓٔٔ) ٕالفتاكل ا٢تندية للجنة من علماء برئاسة نلاـ الدين البلخي الناشر دار الفكر ط  (ٓٗ٘)
 ( .ٜٓٓ(إٚتاع رقم )ٕٙٚ/ٔ(،ك)ٜٖٛٗ( إٚتاع رقم )ٕ٘٘ٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٔٗ٘)
 (.ٖٚٓ-ٕٙباب: جواز نـو اٞتنب كاستحباب الوضوء لو حديث رقم ) ،أخرجو مسلم كتاب: اٟتيض (ٕٗ٘)
 (.ٖٗٓ-ٕٓالسابق برقم ) (ٖٗ٘)
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 المس لة التاسعة عشرة
 الجنابة تحل جميع البدف 

 كالفرض ٦تا ذكرناه ستة أشياء : النية ،غسل الوجو ..." ." :(ٗٗ٘)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 أف اٞتنابة ٖتل ٚتيع البدف ". أٚتعوا :"الثالثة :(٘ٗ٘)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 : التحقيق
حاشػية الػركض  كقػاؿ ُب ".ا علػى أف اٞتنابػة ٖتػل ٚتيػع البػدف"أٚتعػو  :(ٙٗ٘)الغرر البهية قاؿ ُب
هبػذا اإلٚتػاع،  (ٛٗ٘)كصػرح السرخسػي "كأٚتعوا على أف اٞتنابػة ٖتػل ٚتيػع البػدف". :(ٚٗ٘)ا١تربع

 .(ٜٗ٘)كسعدم أبو جيب
 :دليل اإلجماع

   :قولو تعاىل  -ٔ          
 (٘٘ٓ) 

 وجو الداللة:
أمػػر بالطهػػارة مػػن اٞتنابػػة كأكضػػح لنػػا النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كيفيتهػػا كاستفاضػػت  أف اهلل
 بياف ذلك. السنة ُب

إف ٖتػػت كػػل شػػعرة جنابػػة فاغسػػلوا الشػػعر كأنقػػوا  "عػػن أىب ىريػػرة رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ: -ٕ
 ".(ٔ٘٘)البشر

                                                 

 (.ٖٕ٘/ٔاجملموع ) (ٗٗ٘)
 .(ٕٛ٘/ٔالسابق ) (٘ٗ٘)
الغػػرر البهيػػػة شػػػرح البهجػػة الورديػػػة للشػػػيخ زكريػػػا بػػن ٤تمػػػد بػػػن أٛتػػد بػػػن زكريػػػا األنصػػػارم زيػػن الػػػدين أبػػػو ٭تػػػِت  (ٙٗ٘)

 بدكف. :تاريخ ،دكف:ط  ،نشر ا١تطبعة ا١تيمنية، (ػىٖٜٙالسبكي ت)

 (.ٕٚٙ/ٔباب الغسل )تقنع، حاشية الركض ا١تربع شرح زاد ا١تس (ٚٗ٘)
 – ا١تعرفة دار: الناشر، (ىػٖٛٗ: ا١تتوَب) السرخسي األئمة مشس سهل أيب بن أٛتد بن ٤تمد: لإلماـ ا١تبسوط (ٛٗ٘)
 (.ٕٙ/ٔ)(، ـٖٜٜٔ-ىػٗٔٗٔ):النشر تاريخ.طبعة بدكف: الطبعة،  بَتكت

 (.ٜٙٛإٚتاع رقم ) ،(ٕ٘ٚ/ٔموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٜٗ٘)
 (.ٙ) ،آيةا١تائدة سورة: (ٓ٘٘)
( كقػػػاؿ الًتمػػػذم غريػػػب ال نعرفػػػو، كضػػػعفو ٙٓٔت كػػػل شػػػعرة جنابػػػة )أخرجػػػو الًتمػػػذم، بػػػاب :ماجػػػاء أف ٖتػػػ (ٔ٘٘)

 (.ٙٗ( كضعيف أىب داكد )ٕٖٔاأللباٍل َب ضعيف ابن ماجة )
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كالصػػػػلوات ا٠تمػػػػس ): األنصػػػػارم أف النػػػػيب صػػػػلى اهلل عليػػػػو كسػػػػلم قػػػػاؿ عػػػن أىب أيػػػػوب-ٖ
ل غسػ) :قلت:" كما أداء األمانة ؟" قػاؿ (كأداء األمانة كفارة ١تا بينهما كاٞتمعة إىل اٞتمعة

 .(ٕ٘٘)(اٞتنابة فإف ٖتت كل شعرة جنابة
 :النتيجة

 .الواردة ضعيفة ها شيء ألف األدلةل أقف على قوؿ ٮتالف ىذا اإلٚتاع كإف كاف النفس في

                                                 

 (.ٖٖٔ( كضعفو ابن ماجة برقم )ٜٛ٘: ٖتت كل شعرة جنابة برقم )أخرجو ابن ماجة ، باب (ٕ٘٘)
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 المس لة العشروف 
 طهارة واحدة كافية عن أحداث متعددة 

 .غسل الوجو ..." ،" كالفرض ٦تا ذكرناه ستة أشياء: النية :(ٖ٘٘)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
"ا٠تامسة عشرة: إذا أحدث أحداثا متفقة أك ٥تتلفة كفاه كضوء  :(ٗ٘٘)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

مرات ّتماع امرأة كاحدة أك نسوة أك احتالـ أك باجملموع كفاه  كاحد باإلٚتاع ككذا لو أجنب
 غسل باإلٚتاع ".

 التحقيق : 
: "كاتفقوا أف من أحدث أحداثا كثَتة متفقة ك٥تتلفة فوضوء كاحد (٘٘٘)قاؿ ابن القطاف

 ٬تزئو".
 ،(ٜ٘٘)، كاٞتمل(ٛ٘٘)سعدم أبو جيب ،(ٚ٘٘)كابن قدامة ،(ٙ٘٘)نقل ىذا اإلٚتاع ابن حـزك 

 .(ٓٙ٘)للنوكمم كانلر شرح مسل
 دليل اإلجماع :

كاف يطوؼ على )أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أنس ابن مالك رضي اهلل عنو 
 . (ٔٙ٘)(دالنساء بغسل كاح

 النتيجة :
 .على ٥تالف لو د لو الدليل كل أقف ىذا اإلٚتاع ثابت كيشه

                                                 

 (.ٖٕ٘/ٔاجملموع ) (ٖ٘٘)
 (.ٖٗ٘/ٔالسابق ) (ٗ٘٘)
 (.ٖٔٛ( إٚتاع رقم )ٚٛ/ٔٚتاع )اإلقناع ُب مسائل اإل (٘٘٘)
 ( .ٕٔمراتب اإلٚتاع ص) (ٙ٘٘)

 (.ٖٕ٘/ٔا١تغٌت ) (ٚ٘٘)
 (.ٜٕٗٗ( إٚتاع رقم )ٕٚٙٔ/ٖ(،)ٖٖٔٓ( إٚتاع )ٛ٘ٛ/ٕموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي) (ٛ٘٘)
ا١تعػركؼ ْتاشػػية اٞتمػل للشػػيخ سػليماف بػػن عمػر بػػن منصػػور  ،ت الوىػػاب بتوضػيح شػػرح مػنهج الطػػالبفتوحػا (ٜ٘٘)
 (.ٗٓٔ/ٔالوضوء ) :باب ،ط:بدكف، تاريخ: بدكف ،: دار الفكر(،نشرػىٕٗٓٔيلي األزىرم ا١تعركؼ باٞتمل ت)العج

 (.ٕٙ٘/ٖصحيح مسلم بشرح النوكم ) (ٓٙ٘)
 (.ٜٖٓ-ٕٛأخرجو مسلم كتاب اٟتيض رقم ) (ٔٙ٘)
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 المبحث الثالث

شرح المهذب الواردة  يتحقيق دعاوى إجماع النووي ف
 المسح على الخفين يف

 -وفيه مسائل :
 : المسح على الجبيرة .األوليالمس لة 

 جواز المسح على الخفين. :المس لة الثانية
 : المسح على القفازين والبرقع  .المس لة الثالثة
 : حكم من سافر قبل المسح .المس لة الرابعة

 تغليب حكم الحهر على السفر.: المس لة الخامسة
 لبس الخفين . ي: الترتيب فالمس لة السادسة

 االقتصار على مسح أسفل الخف.: سابعةالمس لة ال
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 المس لة األولى
 المسح على الجبيرة
 الوضوء ....". ُب"٬توز ا١تسح على ا٠تفُت  :(ٕٙ٘)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
: ألف اٟتاجة تدعو إىل لبسو فجاز ا١تسح عليو كاٞتبَتة "كقولو :(ٖٙ٘)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

اٞتبَتة فاٞتبَتة  مسح ا٠تف ككافقت ُب كأرادكا إلزاـ طائفة خالفت ُب ،ا قاسو أصحابناكذى
 ٣تمع عليها ".

 : التحقيق
 ".علػػى اٞتبػػَتة جػػائز كىػػو ٣تمػػع عليػػو ا١تسػػح" كقػػاؿ: (ٗٙ٘)نقػػل ىػػذا اإلٚتػػاع سػػعدم أبوجيػػب

 :(ٙٙ٘)كقػاؿ الكاسػاٍل ".بػأس ا١تسػح علػى العصػائب كيػف شػدىا "كال :(٘ٙ٘)كقاؿ ابن قدامة 
٬تػوز ا١تسػػح علػى العصػائب كىػػو " :(ٚٙ٘)كقػاؿ سػػعدم أبوجيػب ا١تسػح علػى اٞتبػػائر جػائز "."

رجػػل  رٛتػػو اهلل: "ُب (ٛٙ٘)يكقػػاؿ األكزاعػػالصػػحابة ٥تػػالف ".  كال يعػػرؼ لػػو ُبقػػوؿ ابػػن عمػػر 
ك٬تػوز ا١تسػح علػى " :(ٜٙ٘)كقػاؿ الشػيخ علػيش ضمد صػدغيو مػن كجػع ٯتسػح علػى الضػماد".

 ."طاس أك ا١ترارة أك العمامةاٞتبَتة أك العصابة أك القر 
 : خالف اإلجماع

"يعيػد كػل صػالة صػالىا ألف اهلل تعػاىل أمػر بالغسػل كل يػأت  :احد قوليو قاؿ الشافعي ُب-ٔ
 .(ٓٚ٘)بو"
 .(ٔٚ٘)"ال يشرع ا١تسح على اٞتبَتة " :ابن حـز قاؿ-ٕ

                                                 

 (.ٖٛ٘/ٔاجملموع ) (ٕٙ٘)
 السابق. (ٖٙ٘)
 (.ٕٜٖٙم )( إٚتاع رقٓ٘ٓٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي) (ٗٙ٘)
 (.ٖٖٔ-ٕٖٔا١تغٌت ) (٘ٙ٘)
 (.ٕٔ/ٔبدائع الصنائع َب ترتيب الشرائع ) (ٙٙ٘)
 (.ٕٖٓٚ( إٚتاع رقم )ٖ٘ٓٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي) (ٚٙ٘)
 (.ٕٚ٘موسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ص) (ٛٙ٘)
 (.ٖٙٔ/ٔمنح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل ) (ٜٙ٘)
 (.ٖٖٔ/ٔا١تغٌت ) (ٓٚ٘)
: ا١تتػػػوَب) اللػػػاىرم القػػػرطيب األندلسػػػي حػػػـز بػػػن سػػػعيد بػػػن أٛتػػػد بػػػن علػػػي ٤تمػػػد أبػػػو: ا١تؤلػػػف، ارباآلثػػػاحمللػػػى  (ٔٚ٘)
 (ىػٙ٘ٗ
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 :دليل اإلجماع
 احػػتلم عػػن جػػابر قػػاؿ: خرجنػػا ُب سػػفر فأصػػاب رجػػال منػػا حجػػر فشػػجو ُب رأسػػو، ٍب -ٔ

فسأؿ أصحابو فقاؿ: ىل ٕتدكف يل رخصة ُب التيمم؟ فقالوا: ما ٧تد لك رخصة كأنت تقدر 
علػػى ا١تػػاء فاغتسػػل فمػػات، فلمػػا قػػدمنا علػػى النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم أخػػل بػػذلك فقػػاؿ: 

م السؤاؿ، إ٪تا كاف يكفيو أف يتيم (ٕٚ٘)قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا إذ ل يعلموا فإ٪تا شفاء العي)
علػى جرحػو خرقػة، ٍب ٯتسػح عليهػا كيغسػل سػائر  -أك يعصب شػك موسػى  –م كيعصر يتيم

 (ٖٚ٘)(جسده
عػػن علػػػي بػػن أيب طالػػػب، قػػػاؿ: "انكسػػرت إحػػػدل زنػػػدم، فسػػألت النػػػيب صػػػلى اهلل   -ٕ

 .(ٗٚ٘) عليو كسلم، "فأمرٍل أف أمسح على اٞتبائر"
أحد، "رأيت  عن أيب أمامة، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، أنو ١تا رماه ابن قمًة يـو -ٖ

 (٘ٚ٘)النيب صلى اهلل عليو كسلم إذا توضأ حل عن عصابة، كمسح عليها بالوضوء"
 

 النتيجة:
األخرل  إحدل ركايتيو فإنو كافق ُب ع ثابت كال يضر ٥تالفة الشافعي ُبىذا اإلٚتا 
 كإف كانت ضعيفة إال أف العمل عليها . كاألحاديث

                                                                                                                                            

 ( .ٜٕٓ(مسألة )ٖٙٔ/ٔ)  تاريخ كبدكف طبعة بدكف: الطبعة، بَتكت – الفكر دار: الناشر
 بن ٤تمد بن ٤تمد بن ارؾا١تب السعادات أبو الدين ٣تد: ا١تؤلف، النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر، الِعّي: اَٞتْهل(ٕٚ٘) 
 - ىػػػ ٜٜٖٔ )بػػَتكت، - العلميػػة ا١تكتبػػة: الناشػػر(ىػػػٙٓٙ: ا١تتػػوَب) األثػػَت ابػػن اٞتػػزرم الشػػيباٍل الكػػرَل عبػػد ابػػن ٤تمػػد
 .(ٖٖٗ/ٖ) الطناحي ٤تمد ٤تمود - الزاكل أٛتد طاىر: ٖتقيق، (ـٜٜٚٔ
قػػػاؿ األلبػػػاٍل َب صػػػحيح أىب داكد بػػػرقم ( ٖٖٙأخرجػػػو أبػػػو داكد كتاب:الطهػػػارة بػػػاب َب اجملػػػركح يتػػػيمم بػػػرقم ) (ٖٚ٘)

 دكف قولو :"إ٪تا كاف يكفيك ....".( : "حسن ٕٖ٘)
( ،كحكػم عليػو الشػيخ األلبػاٍل ٚ٘ٙأخرجو ابن ماجة كتاب :الطهارة كسننها باب ا١تسح على اٞتبائر ،بػرقم ) (ٗٚ٘)

 بالضعف َب ٘تاـ ا١تنة.

 (.ٜٚ٘ٚأخرجو الطلاٍل َب ا١تعجم الكبَت برقم ) (٘ٚ٘)
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 المس لة الثانية 
 جواز المسح على الخفين 

 
 الوضوء ....". "٬توز ا١تسح على ا٠تفُت ُب :(ٙٚ٘)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
كتاب اإلٚتاع إٚتاع العلماء على جواز   "كقد نقل ابن ا١تنذر ُب :(ٚٚ٘)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
 ا١تسح على ا٠تف ".

 
 التحقيق : 

كرىػػا الػػركافض كلػػذا ذ  أٚتعػػت األمػػة علػػى جػػواز ا١تسػػح علػػى ا٠تفػػُت سػػفرا كحضػػرا كل ينكػػره إال
السػفر كاٟتضػر   لػى ا٠تفػُت ُب"كنرل ا١تسػح ع :(ٛٚ٘)قاؿ الطحاكم. باب االعتقاد أىل العلم ُب
 . األثر" كما جاء ُب

كأبػاح أف  ،ا١تسػح علػى ا٠تفػُت مػن أنكػر الػرجم كإ٪تا أنكر:" قاؿ أبو بكر :(ٜٚ٘)كقاؿ ابن ا١تنذر
ؿ إذا نكحهػا ىل الػزكج األك كأباح للمطلقة ثالثػا الرجػوع إ ،كح ا١ترأة على عمتها كعلى خالتهاتن

: (ٓٛ٘)كقػاؿ ابػن القطػاف .ٞتلد عن مػن قػذؼ ٤تصػنا مػن الرجػاؿ"كأسقط ا ،الثاٍل كل يدخل هبا
  "كا١تسح على ا٠تفُت ال ينكره إال مبتدع خارج عن ٚتاعة ا١تسلمُت".

                                                 

 (.ٖٛ٘/ٔاجملموع ) (ٙٚ٘)
 .(ٜٖ٘/ٔ) السابق (ٚٚ٘)
الطحاكيػػة بتعليػػق الشػػيخ األلبػػاٍل لإلمػػاـ أيب جعفػػر أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن سػػالمة األزدم ا١تصػػرم ا١تعػػركؼ  شػػرح (ٛٚ٘)

 (.ٓٚ/ٔ) (ٙٚ( ا١تسألة )ػىٗٔٗٔق( ط ا١تكتب اإلسالمي بَتكت الطبعة الثانية )ٕٖٔبالطحاكم ت)
 ٔق( نشػػػر دار طيبػػػة الريػػػاض طٜٖٔإبػػػراىيم بػػػن ا١تنػػػذر النيسػػػابورم ت)األكسػػػط لإلمػػػاـ أىب بكػػػر ٤تمػػػد بػػػن  (ٜٚ٘)

 (.ٖٕٓ/ٔـ( )ٜ٘ٛٔ-ػى٘ٓٗٔ)
 (.ٖٗٛ(، إٚتاع رقم )ٛٛ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع، ) (ٓٛ٘)
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، (ٗٛ٘)كالنػػوكم ،(ٖٛ٘)كشػػيخ اإلسػػالـ  ،(ٕٛ٘)كابػػن ا١تنػػذر ،(ٔٛ٘)كنقػػل ىػػذا اإلٚتػػاع ابػػن عبػػدالل
 .(ٜٛ٘)كسعدم أبوجيب ،(ٛٛ٘)كابن ىبَتة ،(ٚٛ٘)كابن قدامة ،(ٙٛ٘)كالغزايل، (٘ٛ٘)اعيكاألكز 

 
 أدلة اإلجماع :

عن عركة بن ا١تغَتة عن أبيو أنو كضأ النيب صلى اهلل عليو كسلم فتوضأ كمسح على  -ٔ
 .(ٜٓ٘))إٍل أدخلتهما طاىرتُت( فقاؿ: قاؿ لو:خفيو ف

قـو فباؿ  نتهى إىل سباطةكنت مع النيب صلى اهلل عليو كسلم .فا" :عن حذيفة قاؿ -ٕ
عند عقبيو فتوضأ فمسح على خفيو"  فدنوت حىت قمت قائما . فتنحيت فقاؿ :) ادنو (

(ٜ٘ٔ). 
عن األعمش عن إبراىيم عن ٫تاـ قاؿ :"باؿ جرير ٍب توضأ كمسح على خفيو فقيل لو  -ٖ

و . تفعل ىذا؟ .قاؿ نعم. رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم باؿ ٍب توضأ كمسػح علػى خفيػ
قاؿ األعمش قاؿ إبراىيم :"كاف يعجبهم ىذا اٟتديث ألف إسالـ جريػر كػاف بعػد نػزكؿ ا١تائػدة 

"(ٜٕ٘). 

                                                 

 (.ٜٕ( إٚتاع )ٕٓ/ٔاإلٚتاع البن عبدالل ) (ٔٛ٘)

 (.٘ٔاإلٚتاع البن ا١تنذر إٚتاع ) (ٕٛ٘)
 (.ٜٕٓ/ٕٔكل )( ،٣تموع الفتا٘ٔموسوعة اإلٚتاع ص) (ٖٛ٘)
 ( .ٜٔ٘/ٖمسلم بشرح النوكم ) (ٗٛ٘)
 (.ٖٖٛ/ٔموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ) (٘ٛ٘)
 (.ٚٗ٘/ٔالوسيط ) (ٙٛ٘)
 (.ٖٙٔ/ٔا١تغٍت ) (ٚٛ٘)
 (.ٕٛٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٛٛ٘)
 (.ٜٖٙٙ(، إٚتاع رقم )ٓ٘ٓٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٜٛ٘)
 (.ٕٗٚ-ٓٛالطهارة باب ا١تسح على ا٠تفُت ) أخرجو مسلم كتاب (ٜٓ٘)
 (.ٖٕٚ-ٖٚالسابق، ) (ٜٔ٘)
 (.ٕٕٚ-ٕٚالسابق، )  (ٕٜ٘)
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فيػػػو أربعػػػوف حػػػديثا عػػػن أصػػػحاب  قلػػػيب مػػػن ا١تسػػػح شػػػيء قػػػاؿ اإلمػػػاـ أٛتػػػد:" لػػػيس ُب -ٗ

 .(ٖٜ٘)رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما رفعوا إىل النيب كما كقفوا "
مػػن أصػػحاب رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم أف  عػػن اٟتسػػن قػػاؿ :" حػػدثٍت سػػبعوف -٘

 .(ٜٗ٘)رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مسح على ا٠تفُت"
 النتيجة :

 اإلٚتاع ثابت كال تضر ٥تالفة الشيعة ألهنم من أىل البدع .

                                                 

 (.ٖٙٔ/ٔا١تغٍت ) (ٖٜ٘)

 .السابق (ٜٗ٘)
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 المس لة الثالثة
 حكم المسح على القفازين والبرقع 

 الوضوء ....". "٬توز ا١تسح على ا٠تفُت ُب :(ٜ٘٘)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 نػو ال ٬تػوز ا١تسػح علػى القفػازين ُبأٚتػع العلمػاء علػى أ :"ا٠تامسػة :(ٜٙ٘)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
 الوجو " اليدين كاللقع ُب

 التحقيق : 
، اليػػػدين" ا١تسػػػح علػػػى القفػػػازين ُب ال ٬تػػػوز" إٚتػػػاعُت: األكؿ: (ٜٚ٘)نقػػػل سػػػعدم أبػػػو جيػػػب

"كال ٬تػػوز ا١تسػػح  :(ٜٜ٘). كقػػاؿ الكاسػػاٍل(ٜٛ٘)"والوجػػ "ال ٬تػػوز ا١تسػػح علػػى اللقػػع ُب :كالثػػاٍل
، (ٓٓٙ)كنقػػػػػل عػػػػػدـ جػػػػػواز ا١تسػػػػػح علػػػػػى القفػػػػػازين كاللقػػػػػع، ابػػػػػن عبػػػػػد الػػػػػل .علػػػػػى القفػػػػػازين"

 .(ٕٓٙ)كا١تباركفورم ،(ٔٓٙ)كالزرقاٍل
 دليل اإلجماع :

الشػرع دليػل يػدؿ علػى  سػح علػى اليػدين كالوجػو كل يػرد ُبأف القفازين كاللقع حائالف دكف ا١ت
العبػػػادات ا١تنػػػع كلػػػو جػػػاز ألجػػػازه  ائػػػل دكف الوجػػػو أك اليػػػد كاألصػػػل ُبعلػػػى اٟت جػػػواز ا١تسػػػح

الشػػػارع كمػػػا أجػػػاز ا١تسػػػح علػػػى ا٠تفػػػُت ك٫تػػػا حائػػػل دكف القػػػدمُت كمػػػر اإلٚتػػػاع علػػػى كجػػػوب 
 غسلهما . 

 النتيجة :
 ىذا اإلٚتاع ثابت كل أقف على ٥تالف لو .

                                                 

 (.ٖٛ٘/ٔاجملموع ) (ٜ٘٘)
 (.ٕٗ٘/ٔالسابق ) (ٜٙ٘)
 (.ٜٖٗٙ( إٚتاع رقم )ٓ٘ٓٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٜٚ٘)

 (.ٜٖٔٙالسابق إٚتاع رقم ) (ٜٛ٘)

 (.ٔٔ/ٔدائع الصنائع )ب (ٜٜ٘)
 (.ٕٕٔ/ٔاإلستذكار ) (ٓٓٙ)
،ٖتقيػػق طػػو عبػػد  ٤تمػػد بػػن عبػػد البػػاقي بػػن يوسػػف الزرقػػاٍل ا١تصػػرم األزىػػرم شػػرح الزرقػػاٍل علػػى ا١توطػػأ للشػػيخ (ٔٓٙ)

 (.ٚٙٔ/ٔـ()ٖٕٓٓ-ػىٕٗٗٔالرءكؼ سعد، نشر مكتبة الثقافة الدينية القاىرة، الطبعة األكىل )
 (.ٕٕ٘/ًٔتمذم باب :ما جاء َب ا١تسح على العمامة  )ٖتفة األحوذم بشرح جامع ال (ٕٓٙ)
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 المس لة الرابعة
 حكم من سافر قبل المسح

 اٟتضر كأحدث كمسح ٍب سافر ...." . "كإف لبس ا٠تف ُب :(ٖٓٙ)رٛتو اهللقاؿ ا١تصنف 
اٟتضر كسافر قبل اٟتدث ، فيمسح  "إحداىا : لبس ا٠تف ُب :(ٗٓٙ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 مسح مسافر باإلٚتاع ".
 التحقيق : 
"إف سػػػػافر قبػػػػل أف ٭تػػػػدث فإنػػػػو يسػػػػتكمل مػػػػدة مسػػػػح السػػػػفر  :(٘ٓٙ)احملػػػػيط اللىػػػػاٍل قػػػػاؿ ُب
إذا مسػحت علػى خفيػك كأنػت  :"قػاؿ سػفياف :(ٙٓٙ)كقػاؿ ٤تمػد بػن نصػر ا١تػركزم. "باإلٚتاع

كقػػاؿ سػػعدم  إىل ثالثػػة أيػػاـ".مقػػيم ٍب بػػدا لػػك أف تسػػافر كل ٘تسػػح عليهمػػا يومػػا كليلػػة فػػأًب 
ٯتسػػػح مسػػػح  فإنػػػو ،اٟتضػػػر كسػػػافر قبػػػل اٟتػػػدث "ككػػػذلك مػػػن لػػػبس ا٠تػػػف ُب :(ٚٓٙ)أبوجيػػػب

 ،(ٓٔٙ)ا١تنػػػػػػػذركابػػػػػػن  ،(ٜٓٙ)كابػػػػػػن قدامػػػػػػة ،(ٛٓٙ)ايل: الغػػػػػػز كذكػػػػػػر ا١تسػػػػػػألة .مسػػػػػػافر باإلٚتػػػػػػاع "
 .(ٔٔٙ)السرخسي

 دليل اإلجماع :  
 دث فإنػػو ل تبػػدأ بعػػد مػػدة ا١تسػػح ُباٟتضػػر كسػػافر قبػػل أف ٭تػػ أف ا١تسػػافر إذا لػػبس ا٠تػػف ُب

 اٟتضر فأخذ حكم ا١تسافر فيمسح مسح مسافر ثالثة أياـ كلياليهن .
 :النتيجة

 إلٚتاع .ل أقف على قوؿ ألىل العلم ٮتالف ىذا ا

                                                 

 (.ٖ٘٘/ٔاجملموع ) (ٖٓٙ)
 السابق (ٗٓٙ)

ا١تعػػايل برىػػاف الػػدين ٤تمػػود بػػن أٛتػػد بػػن عبػػد العزيػػز بػػن عمػػر بػػن َمػػاَزَة  يبط اللىػػاٍل َب الفقػػو النعمػػاٍل أليػػياحمل (٘ٓٙ)
-ػىػٕٗٗٔ):األكىل،ط ،الكتػب العلميػة :دارٖتقيق عبد الكػرَل سػامي اٞتنػدم نشػر  ىػ(ٙٔٙالبخارم اٟتنفي )ا١تتوَب: 

 (.ٚٚٔ/ٔـ( الفصل السادس َب ا١تسح على ا٠تفُت )ٕٗٓٓ
  (.ٖٔ/ٔ، )اختالؼ الفقهاء(ٙٓٙ) 
 (.ٜٖٛٙ( إٚتاع رقم )ٕ٘ٓٔ-ٔ٘ٓٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٚٓٙ)

 (.ٚ٘٘/ٔالوسيط ) (ٛٓٙ)
 (.ٕٖٚ/ٔا١تغٍت ) (ٜٓٙ)
 (.ٛٗٗ( ا١تسألة )ٜٚ-ٜٙ/ٕاألكسط ) (ٓٔٙ)
 (.ٗٓٔ-ٖٓٔ/ٔا١تبسوط ) (ٔٔٙ)
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 المس لة الخامسة 

 تغليب حكم الحهر على السفر
 

 اٟتضر كأحدث كمسح ٍب سافر ...." . "كإف لبس ا٠تف ُب :(ٕٔٙ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
البلػد فسػػارت كفارقػت البلػػد  سػػفينة ُب "كمػا لػػو أحػـر بالصػالة ُب :(ٖٔٙ)قػاؿ النػوكم رٛتػػو اهلل

:" كقػػػػػوؿ (ٗٔٙ)كقػػػػػاؿ أيضػػػػػاسػػػػػلمُت ". ١تالصػػػػػالة فإنػػػػػو يتمهػػػػػا صػػػػػالة حضػػػػػر بإٚتػػػػػاع ا كىػػػػػو ُب
ُب سػػػػفينة  عليهمػػػػا كالصػػػالة يعػػػٌت: ١تػػػن صػػػلى ُب:"يغلب حكػػػم اٟتضػػػر كال يقسػػػط ا١تصػػػنف

 ".يلزمو اإل٘تاـ باإلٚتاع السفر فدخلت دار اإلقامة كقد صلى ركعة فإنو 
 

 التحقيق : 
يم لزمػػػو ة مػػػن صػػػالة ا١تقػػػ"كقػػػد أٚتعػػػوا علػػػى أف ا١تسػػػافر إذا أدرؾ ركعػػػ :(٘ٔٙ)قػػػاؿ ابػػػن عبػػػد الػػػل

ٍب صػار مسػافرا ل  السػفينة كىػو مقػيم "كمن أفتتح الصالة ُب :(ٙٔٙ)كقاؿ السرخسياإل٘تاـ ". 
"ك٦تػػا يػػذكر  :(ٚٔٙ)كقػػاؿ إمػػاـ اٟتػػرمُتصػػالة السػػفر كإ٪تػػا يػػتم صػالة ا١تقيمػػُت ". ٬تػز لػػو أف يػػتم 

ُب آخػر متصالن هبذا ُب اجتماع حكم القصر كاإل٘تاـ، أنو لو كاف مقيمان ُب ابتػداء صػالتو، أك 
صالتو، فاٟتكم اإل٘تاـ، كإ٪تا يتيّسر فرُض ىذا ُب السفينة، فلو كاف مسػافران ُب ابتػداء صػالتو، 
كنول القصر، ٍب انتهت السػفينة إىل موضػع إقامتػو، كىػو ُب الصػالة، لزمػو اإل٘تػاـ تغليبػان ٟتكػم 

 اإلقامة كاإل٘تاـ، كىذا كاضح على األصوؿ".
ذا نول القصَر مسافران، فجرت السفينُة، كانتهت إىل حػّد "كعلى ىذا أقوؿ: إ :(ٛٔٙ)كقاؿ أيضا

اإلقامػػة، كجػػب اإل٘تػػاـ، كال حاجػػة إىل نيػػة اإل٘تػػاـ، فػػإف اإلقامػػَة قطعػػت حكػػم الػػرخص، كإذا 
 انقطعت الرخصة، ل يبق إال اإل٘تاـ، كاإل٘تاـ قد كقع مدرجان ٖتت نية الًتخص بالقصر".

                                                 

 ( .ٖ٘٘/ٔاجملموع ) (ٕٔٙ)
 ( .ٗ٘٘/ٔالسابق ) (ٖٔٙ)
 ( .ٙ٘٘/ٔالسابق ) (ٗٔٙ)
 ( .ٜٗٔ( ،إٚتاع برقم )ٜٛ/ٕاإلٚتاع البن عبد الل ) (٘ٔٙ)

 ( .ٗٓٔ/ٔا١تبسوط ) (ٙٔٙ)
 ( .ٕٖٓٔ(برقم )ٛٗٗ/ٕ، )هناية ا١تطلب َب دراية ا١تذىب (ٚٔٙ)

 (.ٖٗٓٔالسابق برقم ) (ٛٔٙ)
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 .(ٕٕٙ)كابن عثيمُت ،(ٕٔٙ)كالبهوٌب ،(ٕٓٙ)كا١تواردم ،(ٜٔٙ)كنقل ىذا أيضا ابن قدامة
  

 دليل اإلجماع :
 ا١تسألة حكم سفر كحضر غلب اٟتضر على السفر . إذا أجتمع ُب

 
 النتيجة :

 . أقف على قوؿ ٮتالف ىذا اإلٚتاعل

                                                 

 ( .ٕٛٔ/ٕ )ا١تغٍت (ٜٔٙ)
 ( .ٖٛٚ/ٕاٟتاكم الكبَت ) (ٕٓٙ)

 ( .ٕٗٚ/ٖ)عن مذ اإلقناع كشاؼ القناع  (ٕٔٙ)
طبػػع مؤسسػػة آسػػاـ  ،ػ(ىػػٕٔٗٔ-ٖٚٗٔللشػػيخ ٤تمػػد بػػن صػػاّب العثيمػػُت ) علػػى زاد ا١تسػػتقنع  الشػػرح ا١تمتػػع (ٕٕٙ)
 ( .ٚٓٔ/ٕ"كمن نول السفر " ،) :فصل ،ـ(ٜٜ٘ٔ-ػىٙٔٗٔالطبعة الثانية ) ،للنشر
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 المس لة السادسة
 لبس الخفين  يالترتيب ف

، فإف ة كاملة"كال ٬توز ا١تسح إال أف يلبس ا٠تف على طهار  :(ٖٕٙ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
غسل احدل الرجلُت فأدخلها ا٠تف، ٍب غسل األخرل فأدخلها ا٠تف، ل ٬تز ا١تسح حىت 
ٮتلع ما لبسو قبل كماؿ الطهارة ٍب يعيده إىل رجلو كالدليل عليو ما ركل أبو بكرة رضي اهلل 
ليلة عنو "أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أرخص للمسافر ثالثة أياـ كلياليهن، كللمقيم يوما ك 

 " (ٕٗٙ)إذا تطهر فلبس خفيو أف ٯتسح عليهما "
قاؿ أصحابنا: كال يشًتط نزع الثاٍل.كحكى الركياٍل كغَته كجها " :(ٕ٘ٙ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

عن ابن سريج أنو يشًتط ألف كل كاحد من ا٠تفُت مرتبط باآلخر. ك٢تذا لو نزع أحد٫تا 
طلوب لبسهما على طهارة كاملة كقد كجب نزع اآلخر، كىذا الوجو شاذ ليس بشيء، ألف ا١ت

 اللبس ليس بشرط باإلٚتاع " الًتتيب ُبك  كجد،
 التحقيق : 

سػػػل إحػػػدل رجليػػػو فأدخػػػل كأٚتعػػػوا علػػػى أنػػػو إذا توضػػػأ كبقػػػى عليػػػو غ" :(ٕٙٙ)قػػػاؿ ابػػػن ا١تنػػػذر
ا٠تف ٍب غسل األخرل  كأدخلها ا٠تف أنو طاىر ،كلو أف يصلي مال ٭تدث ...  ا١تغسولة ُب

 ليهما بلاىر ا٠تل" . فلو أف ٯتسح ع
دل رجليػػو فأدخػػل الرجػػل "كأٚتعػػوا علػػى أنػػو إذا توضػػأ كبقػػى عليػػو غسػػل إحػػ :(ٕٚٙ)كقػػاؿ أيضػػا
ا٠تػػػف ٍب غسػػػل األخػػػرل كأدخلهػػػا ا٠تػػػف أنػػػو طػػػاىر كلػػػو أف يصػػػلى مػػػال ٭تػػػدث  ا١تغسػػػولة ُب

ٯتسػػح ألنػػو أدخػػل إحػػدل  ذه حالتػػو فقالػػت طائفػػة :لػػيس لػػو أف،كاختلفػػوا فيػػو ،إف أحػػدث كىػػ
ا٠تػػف قبػػل أف يكمػػل الطهػػارة ك٭تػػل لػػو الصػػالة كىػػذا قػػوؿ الشػػافعي، كأٛتػػد، كإسػػحاؽ  رجليػػو

                                                 

 (.ٙٚ٘/ٔ) اجملموع (ٖٕٙ)
الطهارة كسننها، باب:ماجاء ُب التوقيت ُب ا١تسح للمقيم كا١تسافر  :أخرجو ابن ماجة، كتاب (ٕٗٙ)
 (.ٔ٘ٗ(،كصحيح ابن ماجة)ٜٔ٘(،كحسنو األلباٍل َب ا١تشكاة )ٙ٘٘برقم)

 (.ٚٚ٘/ٔ) اجملموع (ٕ٘ٙ)
 (.ٚٗٗ( مسألة )ٗٗ/ٕاألكسط ) (ٕٙٙ)

ىػ(حققو كقدـ لو ٖٛٛمد بن إبراىيم بن ا١تنذر النيسابورم ا١تتوَب)اإلشراؼ ٔتعرفة مذاىب العلماء ألىب بكر ٤ت (ٕٚٙ)
اإلمػارات العبيػة ا١تتحػدة الطبعػة -كخرج أحاديثو د.أبوٛتاد صغَت أٛتد األنصػارم نشػر مكتبػة مكػة الثقافيػة ،رأس ا٠تيمػة

 ( .ٓٙٔ-ٜ٘ٔ) :( مسألةٖٕٗ/ٔ)ـ(، ٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔاألكىل  )
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كنقل ىذا اإلٚتاع سعدم  من أدخلهما ك٫تا طاىراف". .كقاؿ مالك :" إ٪تا ٯتسح على ا٠تفُت
 .(ٕٛٙ)جيب أبو

 دليل اإلجماع :
م كضوئو عن ا١تغَتة بن شعبة رضي اهلل عنو قاؿ : صببت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل

 .(ٜٕٙ)ٍب أىويت ألنزع خفيو فقاؿ: )دعهما فإٍل أدخلتهما طاىرتُت فمسح عليهما(
 وجو الداللة:

عمـو قولو صلى اهلل عليو كسلم )إٍل أدخلتهما طاىرتُت(ال يفيد الًتتيب كال ينفيو فيبقى 
 األمر على اإلطالؽ.

 النتيجة :
 .أف ىذا اإلٚتاع ال يثبت كا٠تالؼ فيو معتل

                                                 

 (.ٖٓٓٚ( إٚتاع )ٕ٘ٓٔ/ٔمي )موسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسال (ٕٛٙ)
 (.ٕٙٓباب: إذا أدخل رجليو ك٫تا طاىرتُت ،حديث) أخرجو البخارم، كتاب: الوضوء، (ٜٕٙ)



141 

 

 السابعة المس لة 
 االقتصار على مسح أسفل الخف 

 "كا١تستحب أف ٯتسح أعلى ا٠تف كأسفلو ... "  :(ٖٓٙ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
:ال٬تػزئ ذلػك (ٖٖٙ): قاؿ ابن سريج(ٕٖٙ)"قاؿ احملاملي كابن الصباغ :(ٖٔٙ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
 بإٚتاع العلماء" 

 ٚتاع فكاف باطال ..."قاؿ أصحابنا كألف القوؿ ّتوازه خارؽ لإل" :(ٖٗٙ)كقاؿ أيضان 
 التحقيق : 

كابػػػػن  ،(ٖٛٙ)كالبهػػػػوٌب ،(ٖٚٙ)كالشػػػػوكاٍل ،(ٖٙٙ)كابػػػػن رشػػػػد ،(ٖ٘ٙ)نقػػػػل ىػػػػذا اإلٚتػػػػاع ابػػػػن ا١تنػػػػذر
لػم أحػدا قػاؿ كال نع" :(ٕٗٙ)كقاؿ بػدر الػدين العيػٍت .(ٔٗٙ)كاألكزاعي ،(ٓٗٙ)، كالغزايل(ٜٖٙ)قدامة

ى أف "كقػػػػد اٚتػػػػع ا١تسػػػػلموف علػػػػ :(ٖٗٙ)كقػػػػاؿ سػػػػعدم أبوجيػػػػب ." ٬تزئػػػػو مسػػػػح أسػػػػفل ا٠تػػػػف
: "كإف مسػح أسػفل ا٠تػف (ٗٗٙ)قػاؿ ابػن القطػاف االقتصار على مسح أسفل ا٠تف ال ٬تزئ".

                                                 

 (.ٔٛ٘/ٔاجملموع ) (ٖٓٙ)
 (.ٗٛ٘/ٔالسابق ) (ٖٔٙ)

عبد السيد بن ٤تمد بن عبد الواحد، أبو نصر، ابن الصباغ: فقيو شافعي. من أىل بغداد، كالدة ككفاة. كانت  (ٕٖٙ)
ُب الفقػو، ك عمػي ُب آخػر عمػره. لػو  الشػامل يو ُب عصره، كتوىل التدريس با١تدرسة النلامية أكؿ ما فتحػت. ك الرحلة إل

 (.ٓٔ/ٗ( اإلعالـ للزركلي )ػىٚٚٗتوُب ) ُب أصوؿ الفقو تذكرة العال  ك العدة
اؿ، الودائػػػع أٛتػػد بػػػن عمػػر بػػػن سػػريج أبػػػو العبػػاس، فقيػػػو الشػػافعية ُب عصػػػره، مػػن مصػػػنفاتو: األقسػػاـ كا٠تصػػػ  (ٖٖٙ)

 (.٘ٛٔ/ٔ(، االعالـ للزركلي، )ػى ١ٖٓٙتنصوص الشرائع. توُب )
 (.٘ٛ٘/ٔاجملموع، ) (ٖٗٙ)
 (.ٖٓ( كاختالؼ العلماء ص)ٕٗٗ/ٔشراؼ )( كاإل٘٘ٗ( مسألة )ٜٓٔ/ٕاألكسط ) (ٖ٘ٙ)
 ( .ٓٙ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٖٙٙ)
 (.ٕٗٙ/ٔنيل األكطار ) (ٖٚٙ)
 (.ٕٗٚ/ٔ)ناع عن مذ اإلقكشاؼ القناع  (ٖٛٙ)
 (.ٖٖٛ/ٔا١تغٍت ) (ٜٖٙ)
 (.ٗ٘٘/ٔالوسيط ) (ٓٗٙ)

 (.ٖٓٗموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ص) (ٔٗٙ)
 بدر الدين العيٍت ياٟتنف ٤تمد ٤تمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن حسُت الغيتايب يبالبناية شرح ا٢تداية ،أل (ٕٗٙ)
 (.ٛٛ٘/ٔـ( باب :كيفية ا١تسح )ٕٓٓٓ-ػى ٕٓٗٔ( ،ط دار الكتب العلمية بَتكت، الطبعة األكىل )ػى٘٘ٛت)

  (.ٜٖٚٙ(إٚتاع رقم )ٔ٘ٓٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٖٗٙ)
 (.ٔٓٗ(، إٚتاع رقم )ٜٔ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع، ) (ٗٗٙ)
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دكف أعػػػػاله ل ٬تزئػػػػو، كعليػػػػو إٚتػػػػاع ا١تسػػػػلمُت، إال ا١تػػػػركزم؛ فإنػػػػو قػػػػاؿ: ٬تػػػػوز االقتصػػػػار علػػػػى 
: "ككلهػػػم يقػػػوؿ: مػػػن مسػػػح بطوهنمػػػا دكف ظهور٫تػػػا أعػػػاد أبػػػدا، إال (٘ٗٙ)أسػػػفلو". كقػػػاؿ أيضػػػا
 عادة إال ُب الوقت".أشهب، فلم ير اإل
 خالف اإلجماع :

 . (ٙٗٙ)أبو إسحاؽ ا١تركزم -ٔ
 من أصحاب مالك. (ٚٗٙ)أشهب -ٕ

 دليل اإلجماع : 
اهلل عليو كسلم ٯتسح  " رأيت النيب صلى عن ا١تغَتة بن شعبة رضي اهلل عنو قاؿ: -ٔ

 .(ٛٗٙ)على ظاىر٫تا" :على ا٠تفُت
ا٠تف أكىل با١تسح أسفل  كاف الدين بالرأم لكافي اهلل عنو قاؿ :" لو عن علي رض -ٕ

 .(ٜٗٙ)كقد رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٯتسح على ظاىر خفيو  ،من أعاله
 النتيجة :

ىذا اإلٚتاع ثابت كال يضر ٥تالفة أىب إسحاؽ كأشهب ألف اإلٚتاع حجة عليهما كاألدلة 
 كاضحة شاىدة ٢تذا اإلٚتاع .

                                                 

 (.ٜٜٖالسابق، إٚتاع رقم ) (٘ٗٙ)
صره ُب الفتول كالتدريس، أخذ الفقو أبو إسحاؽ إبراىيم بن أٛتد بن إسحاؽ ا١تركزم الفقيو الشافعي؛ إماـ ع(ٙٗٙ) 

عن أيب العباس بن سريج كبرع فيو، كانتهت إليو الرياسة بالعراؽ بعد ابن سريج، كصنف كتبان كثَتة، كشرح ٥تتصر ا١تزٍل، 
 فاألعيا كفيات(  ىػٖٓٗ)و هبا فتوُب ٍب ارٖتل إىل مصر ُب أكاخر عمره فأدركو أجل  يدرس كيفيتكأقاـ ببغداد دىران طويالن 

 اإلربلي اللمكي خلكاف ابن بكر أيب بن إبراىيم بن ٤تمد بن أٛتد الدين مشس العباس أبو: ا١تؤلفف ،الزما أبناء كأنباء
 .(ٕٙ/ٔـ )ٜٜٗٔاالكىل:الطبعة، بَتكت – صادر دار: الناشر، عباس إحساف: احملقق،(ىػٔٛٙ: ا١تتوَب)

أبو عمرك: فقيو الديار ا١تصرية ُب عصره. كاف  أشهب بن عبد العزيز بن داكد القيسي العامرم اٞتعدم، (ٚٗٙ)
قيل: اٝتو مسكُت، كأشهب مصر أفقو من أشهب لوال طيش فيو. صاحب اإلماـ مالك. قاؿ الشافعي: ما أخرجت

 .(ٖٖٖ/ٔىػ( ، األعالـ للزركلي)ٕٗٓ) لقب لو. مات ٔتصر
( كقػػاؿ حػػديث حسػػن، كصػػححو ٜٜأخرجػو الًتمػػذم، بػػاب: مػػا جػػاء َب ا١تسػػح علػػى ا٠تفػُت :ظاىر٫تػػا بػػرقم ) (ٛٗٙ)

 (.ٙٛاأللباٍل َب صحيح الًتمذم برقم )

( َب ٚٗٔ( كصػػححو األلبػػاٍل بػػرقم )ٕٙٔأخرجػػو أبػػو داكد، كتػػاب :الطهػػارة بػػاب كيػػف ا١تسػػح حػػديث رقػػم ) (ٜٗٙ)
 صحيح أىب داكد.
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 المبحث الرابع
ذب شرح المه ًتحقٌق دعاوى إجماع النووي ف

 باب األحداث التً تنقض الوضوء ًالواردة ف
 

  -وفيه مسائل :
 : انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين.المس لة األولي

 : نقض الوضوء بزواؿ العقل .المس لة الثانية
 .زواؿ العقلب الغسل استحباب: المس لة الثالثة
 : الحدث غير معقوؿ المعني.المس لة الرابعة

 ؾ الوضوء من ما مست النار .: تر المس لة الخامسة
 .نقض الوضوء بالهحك عدـ : المس لة السادسة
 عدـ وجوب الوضوء من الكالـ القبيح .: المس لة السابعة
 : الردة المتصلة بالموت تحبط األعماؿ.المس لة الثامنة

 .الحدث  يالمس لة التاسعة: الشك ف
 .حكم القراءة للمحدث: المس لة العاشرة

 حكم الصالة للمحدث :ة عشرةيالمس لة الحاد
 .: صيانة المصحفالمس لة الثانية عشرة
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 المس لة األولى
 انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين 

 "األحداث اليت تنقض الوضوء ٜتسة ..." :(ٓ٘ٙ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
ة "أما الغائط فبنص الكتاب كالسنة كاإلٚتاع كأما البوؿ فبالسن :(ٔ٘ٙ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 ا١تستفيضة كاإلٚتاع كالقياس على الغائط " .
أٚتعوا أنو ينتقض ٓتركج الغائط من الدبر كالبوؿ من  :" قاؿ ابن ا١تنذر :(ٕ٘ٙ)كقاؿ أيضا

 " .(ٖ٘ٙ)القبل كالريح من الدبر كا١تذم
 التحقيق : 

ابػػػن  ،(ٚ٘ٙ)كالغػػػزايل ،(ٙ٘ٙ)كشػػػيخ اإلسػػػالـ ،(٘٘ٙ)كابػػن رشػػػد ،(ٗ٘ٙ)نقػػل ىػػػذا اإلٚتػػػاع ابػػػن حػػػـز
 ،(ٕٙٙ)، كابػػػػن ا١تنػػػػذر(ٔٙٙ)كالليػػػػث بػػػػن سػػػػعد ،(ٓٙٙ)األكزاعػػػػيك  ،(ٜ٘ٙ)كابػػػػن ىبػػػػَتة، (ٛ٘ٙ)قدامػػػػة

 . (ٗٙٙ)، كسعدم أبوجيب(ٖٙٙ)كالشوكاٍل

                                                 

 (.ٖ/ٕاجملموع ) (ٓ٘ٙ)
 (.ٙ/ٕالسابق ) (ٔ٘ٙ)
 (.ٚ/ٕالسابق ) (ٕ٘ٙ)

 من القبل. ىذه العبارة منقولة ،كا١تذم:يعٌت ((ٖ٘ٙ
 ( .ٕٓمراتب اإلٚتاع ص) (ٗ٘ٙ)
 (.ٖٜ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد) (٘٘ٙ)
 (.ٜٖ(، موسوعة اإلٚتاع ص)ٜ٘٘/٣ٕٔتموع الفتاكل ) (ٙ٘ٙ)
 (.ٔٛٗ/ٔالوسيط ) (ٚ٘ٙ)
 (.ٜٔٔ/ٔا١تغٌت ) (ٛ٘ٙ)
 (.٘ٔٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٜ٘ٙ)
 (.ٚٗٚموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ص) (ٓٙٙ)
 (.ٜٖ٘موسوعة فقو الليث بن سعد ص) (ٔٙٙ)
 (.٘(  مسألة )ٜ٘/ٔ( ،اإلشراؼ )ٔاإلٚتاع البن ا١تنذر إٚتاع رقم ) (ٕٙٙ)
( ،ط ػىػٕٓ٘ٔ-ٖٚٔٔالسيل اٞتػرار ا١تتػدفق علػى حػدائق األزىػار، لشػيخ اإلسػالـ ٤تمػد بػن علػى الشػوكاٍل ) (ٖٙٙ)

عػػة ،ٖتقيػػق إبػػراىيم ٤تمػػود زايػػد ،بػػاب نػػواقض الوضػػوء دار الكتػػب العلميػػة بػػَتكت، الطبعػػة األكىل الكاملػػة بأجزائهػػا األرب
(ٔ/ٜ٘-ٜٙ.) 

 (.ٜٔٗٗ( برقم )ٕ٘ٙٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٗٙٙ)
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 أدلة اإلجماع :
   قولو تعاىل:  -ٔ          

 

 (ٙٙ٘). 

 وجو الداللة:
لوضػوء فػدؿ علػى أف أف اهلل تعاىل أمر من جػاء مػن الغػائط بعػد قضػاء حاجتػو كأراد الصػالة با

 الغائط ناقض من نواقضو. 

  عليػو كسػلم: ) ال يػزاؿ العبػد ُب: قاؿ النػيب صػلى اهللعن أىب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ -ٕ
ا١تسػػجد ينتلػػر الصػػالة مػػال ٭تػػدث( فقػػاؿ رجػػل أعجمػػي مػػا اٟتػػدث يػػا أبػػا  صػػالتو مػػا كػػاف ُب

 . (ٙٙٙ) ىريرة ؟ فقاؿ: الصوت. )يعٌت الضرطة(
كنػت رجػال مػذاء فاسػتحييت أف  عنػو: : قاؿ علػي رضػي اهللفية قاؿعن ٤تمد بن اٟتن  -ٖ
 .(ٚٙٙ) (فيو الوضوء) ساؿ رسوؿ اهلل عليو كسلم فأمرت ا١تقداد بن األسود فسألو فقاؿ:أ

 وجو الداللة:
 أف النيب صلى اهلل عليو كسلم فسر اٟتدث ٔتا خرج من السبيلُت من الريح فما فوقو.

 النتيجة : 
  .و ٦تا علم من الدين بالضركرةىذا اإلٚتاع ثابت كى

                                                 

 (.ٖٗسورة:النساء ،أية :) (٘ٙٙ)
 ( .ٙٚٔالوضوء إال من ا١تخرجُت، حديث رقم ) رم ،كتاب :الوضوء، باب :من ل يرأخرجو البخا (ٙٙٙ)

 (.ٛٚٔالسابق ،حديث رقم ) (ٚٙٙ)
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 المس لة الثانية
 نقض الوضوء بزواؿ العقل 

 " ... كالغلبة على العقل بغَت النـو ... " . :(ٛٙٙ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 " أال تراه ل يذكر الريح كزكاؿ العقل ك٫تا ٦تا ينقض باإلٚتاع" :(ٜٙٙ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 انتقاض الوضوء باٞتنوف كاإلغماء ". " أٚتعت األمة على :(ٓٚٙ)كقاؿ أيضا
 التحقيق : 

ذكر النوكم ُب ىذة العبارة انتقاض الوضوء بالريح كزكاؿ العقل إٚتاعا. أما انتقاضو بالريح 
فقد مر ُب ا١تسألة ا١تاضية ُب النقض ٔتا ٮترج من السبيلُت، كأما نقض الوضوء بزكاؿ العقل 

 ،(ٖٚٙ)ابن قدامة  ،(ٕٚٙ)ابن حـز ،(ٔٚٙ)رابن ا١تنذ عليو حكى اإلٚتاعباٞتنوف أك اإلغماء فقد 
كابن  ،(ٛٚٙ)، الشوكاٍل(ٚٚٙ)، األكزاعي(ٙٚٙ)الليث بن سعد ،(٘ٚٙ)ابن رشد ،(ٗٚٙ)الغزايل 
 .(ٓٛٙ)كسعدم أبو جيب ،(ٜٚٙ)جزم

                                                 

 (.ٖ/ٕاجملموع ) (ٛٙٙ)
 (.ٜ/ٕالسابق ) (ٜٙٙ)
 (.ٕٛ/ٕالسابق ) (ٓٚٙ)

 (.٘ٚ/ٔ( كاإلشراؼ  )ٔاإلٚتاع البن ا١تنذر إٚتاع رقم ) (ٔٚٙ)
 (.ٕٓمراتب اإلٚتاع ص) (ٕٚٙ)
 (.ٜٙٔ/ٔا١تغٍت ) (ٖٚٙ)
 ( .ٗٛٗ/ٔالوسيط ) (ٗٚٙ)
 (.ٕٔٔ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (٘ٚٙ)
 (.ٓٗ٘موسوعة فقو الليث بن سعد ص) (ٙٚٙ)
 (.ٜٗٚموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ص) (ٚٚٙ)
 (.ٜٙ/ٔالسيل اٞترار ) (ٛٚٙ)
، (ػىػٔٗٚت) القاسم، ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بػن عبػد اهلل، ابػن جػزم الكلػيب الغرنػاطيالقوانُت الفقهية أليب  (ٜٚٙ)

 (.ٕٔ/ٔ)طبعو:بدكف، دار نشر: بدكف، تاريخ: بدكف، 
 ( .ٜٔٗٗ(  ،إٚتاع )ٕٔٗٗ( إٚتاع )ٕ٘ٙٔ/ٖمي )موسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسال (ٓٛٙ)
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 دليل اإلجماع :
، (ٔٛٙ)عػػن علػػي رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم: )العػػُت ككػػاء السػػو

 (.(ٕٛٙ)فمن ناـ فليتوضأ
 وجو الداللة:

النعػػػداـ الشػػعور بػػػاٞتنوف علػػى زكالػػػو بػػالنـو بػػػل ىػػو أكىل  بػػاٞتنوف كاإلغمػػػاء قيػػاس زكاؿ العقػػػل
 .كاإلغماء

 النتيجة :
 .ىذا اإلٚتاع ثابت كال أعلم أحدا من أىل العلم خالفو

                                                 

 (.ٙٓٗ/٘ٔ: ا٠تيط الذم تشد بو الصرة كالكيس كغَت٫تا، كالسو: حلقة الدبر. لساف العرب، )الوكاء (ٔٛٙ)
، رقمأخرجو ابن  (ٕٛٙ)  (.ٖٔٔ(، كحسنو األلباٍل ُب إركاء الغليل، برقم )ٚٚٗ: )ماجة، باب: الوضوء من النـو
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 المس لة الثالثة
 زواؿ العقل ب الغسل استحباب

بغػػػػَت النػػػػـو فهػػػػو أف ٬تػػػػن أك يغمػػػػى عليػػػػو أك  "كأمػػػػا زكاؿ العقػػػػل :(ٖٛٙ)قػػػػاؿ ا١تصػػػػنف رٛتػػػػو اهلل
 يسكر..." 

"قاؿ ابن ا١تنذر،كابن الصباغ، كغَت٫تا: أٚتع العلماء على أف الغسػل  :(ٗٛٙ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
 ال ٬تب عليو " .

 التحقيق : 
"كقػد اختلػف أىػل العلػم فيمػا ٬تػب علػى اجملنػوف إذا أفػاؽ فقالػت طائفػة  :(٘ٛٙ)رقاؿ ابن ا١تنذ
 ،كاألكزاعػػػي ، كمالػػػك بػػػن أنػػػس،(ٙٛٙ)كٛتػػػاد بػػػن أىب سػػػليماف وء كبػػػو قػػػاؿ النخعػػػي،عليػػػو الوضػػػ

قلمػػا جػػن إنسػػاف إال " اب الػػرأم. ككػػاف الشػػافعي يقػػوؿ:كأصػػح ،كإسػػحاؽكأٛتػػد بػػن حنبػػل، 
ككػػاف اٟتسػػن البصػػرم  ،ل كإف شػػك أحببػػت أف يغتسػػل احتياطػػا"أنػػزؿ فػػإف كػػاف ىكػػذا اغتسػػ

لػػػػى اجملنػػػػوف كال ٬تػػػػب الغسػػػػل ع" :(ٚٛٙ)ن قدامػػػػةكقػػػػاؿ ابػػػػ. ""إذا أفػػػػاؽ اجملنػػػػوف اغتسػػػػل :يقػػػػوؿ
:" كقػد (ٛٛٙ)كقػاؿ الشػوكاٍل ىػذا خالفػا ". كال أعلػم ُبمػن غػَت احػتالـ  اعليو إذا أفاق ىكا١تغم
ىنػػا لالسػػتدالؿ بػػو علػػى اسػػتحباب االغتسػػاؿ للمغمػػي عليػػو كقػػد فعلػػو ىا ا١تصػػنف (ٜٛٙ)سػػاقو

كقاؿ  لى تأكيد استحبابو ".النيب صلى اهلل عليو كسلم ثالث مرات كىو مثقل با١ترض فدؿ ع
عليػو إذا أفػاؽ مػن غػَت احػتالـ ال ٬تػب عليػو  ي" أٚتعػوا علػى أف ا١تغمػ :(ٜٓٙ)سعدم أبوجيػب

 الغسل ".
                                                 

 (.ٕٛ/ٕاجملموع ) (ٖٛٙ)

 (.ٖٓ-ٜٕ/ٕالسابق ) (ٗٛٙ)
 (.ٕٓ( ،ا١تسالة )ٓٛ/ٔاإلشراؼ ) (٘ٛٙ)
فقيُو الكوفة أبو إٝتاعيل ٛتاد بن أيب سليماف األشعرم، موالىم. صاحُب إبراىيم النَخعي. ركل عن أنس بن  (ٙٛٙ)

 نلػر:ػ(، اىػٕٓٔ) ت كػل ليلػة ُب رمضػاف ٜتػس مًػة إنسػافائفة. ككاف َسريان ٤تتشمان، يفطر مالك كسعيد بن ا١تسيب كط
، ٖتقيق: ىػ(ٛٗٚ)ا١تتوَب:  لشمس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتاز الذىيب ،العل ُب خل من غل

 (ٙٔٔ/ٔبَتكت)-بن بسيوٍل زغلوؿ، نشر:دار الكتب العلميةأبو ىاجر ٤تمد السعيد
 (.ٕٗٗ/ٔا١تغٍت ) (ٚٛٙ)
 (.ٖٗٗ/ٔنيل األكطار ) (ٛٛٙ)
 الوارد ُب دليل إٚتاع ا١تسألة. عائشة حديثعلى ىنا يعود  الضمَت (ٜٛٙ)

 ( .ٖ٘ٓٓ( إٚتاع رقم )ٚ٘ٛ/ٕموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي) (ٜٓٙ)
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:" كحكػى الرافعػي كجهػا ضػعيفا شػاذا : أنػو ٬تػب الغسػل مػن اٞتنػوف مطلقػػا، (ٜٔٙ)قػاؿ النػوكم
 ككجها أشذ منو : أنو ٬تب من اإلغماء أيضا ".

 دليل اإلجماع :
)أصلى الناس؟(  و كسلم فقاؿ:: ثقل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليشة رضي اهلل عنها قالتعن عائ
ففعلنػػػا  :ا١تخضػػػب( قالػػػت فقػػػاؿ: )ضػػػعوا يل مػػػاء ُب ،ىػػػم ينتلركنػػػك يػػػا رسػػػوؿ اهلل ،فقلنػػػا: ال

ىػػػػػم  ،ال :س ؟( فقلنػػػػاأصػػػػلى النػػػػػا ) :ؽ. قػػػػػاؿعليػػػػػو ٍب أفػػػػا يذىػػػػب لينػػػػػوء فػػػػأغم فاغتسػػػػل ٍب
 : ففعلنا فاغتسػل ٍب ذىػبا١تخضب(. قالت اؿ: )ضعوا يل ماء ُبفق ،ينتلركنك يا رسوؿ اهلل

، ىػػم ينتلركنػػك يػػا رسػػوؿ اهلل )أصػػلى النػػاس ؟( فقلنػػا: ال :عليػػو ٍب أفػػاؽ . قػػاؿ يلينػػوء فػػأغم
 .  (ٕٜٙ)..."اٟتديث 

 النتيجة :
اإلٚتاع ثابت باستحباب الغسل ١تػن زاؿ عقلػو بسػكر أك جنػوف أك إغمػاء كل أقػف علػى قػوؿ 

 ل العلم يوجب ذلك .ألحد من أى

                                                 

 (.ٖٓ/ٕاجملموع، )  (ٜٔٙ)

 (.ٚٛٙإ٪تا جعل اإلماـ ليؤًب بو ،حديث رقم ) :أخرجو البخارم ،كتاب األذاف باب (ٕٜٙ)
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 المس لة الرابعة
  (ٖٜٙ)الحدث غير معقوؿ المعنى

 "كما سول ىذه األشياء ا٠تمسة ال ينقض الوضوء... " :(ٜٗٙ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 " اٟتدث اجملمع عليو غَت معقوؿ ا١تعٌت "  :(ٜ٘ٙ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 التحقيق : 
 فيما خرج مػن قبػل أك دبػر خػارج مػن ال كضوء إال :(ٜٚٙ)"كقاؿ مكحوؿ :(ٜٙٙ)قاؿ ابن قدامة

غَت ا١تخرج مع بقاء ا١تخرج فلم يتعلق بو نقػض الطهػارة كالبصػاؽ كألنػو ال نػص فيػو كال ٯتكػن 
قياسو على ٤تل النص كىو ا٠تارج من السبيلُت لكوف اٟتكػم غػَت معلػل كألنػو ال يفػًتؽ اٟتػاؿ 

حاشػػػػيتا قليػػػػويب  . كقػػػػاؿ ُب"٧تسػػػػو كىهنػػػػا ٓتالفػػػػو فػػػػامتنع القيػػػػاسبػػػػُت قليلػػػػو ككثػػػػَتة كطػػػػاىرة ك 
 اٟتصر فيها تعبدم غَت معقوؿ ا١تعٌت فال يقاس عليها خػامس" . :أربعة"قولو :  :(ٜٛٙ)كعمَتة
اٟتػػدث اجملمػػع عليػػو غػػَت معقػػوؿ ا١تعػػٌت فػػال يصػػػح  قػػاؿ إمػػاـ اٟتػػرمُت:" :(ٜٜٙ)السػػنيكيكقػػاؿ 
ي الػػػػدين تقػػػػ ،(ٓٓٚ)كنقػػػػل ىػػػػذا اإلٚتػػػػاع أيضػػػػا الكاسػػػػاٍل .س عليػػػػو لعػػػػدـ معرفػػػػة العلػػػػة "القيػػػػا

 .( ٕٓٚ)ابن حجر ا٢تيتمي ،(ٔٓٚ)الشافعي

                                                 

كيقابلو  قوؿ فيو ألنو ليس لو علة معلومة للعقل،غَت معقوؿ ا١تعٌت:يعٌت أنو تعبدم ٤تض ال٣تاؿ إلعماؿ الع ((ٖٜٙ
 لو علة يقاس عليها ك٬توز إعماؿ العقل فيو.  معقوؿ ا١تعٌت،

 (.٘ٙ/ٕاجملموع ) (ٜٗٙ)
 (.ٜٙ/ٕالسابق ) (ٜ٘ٙ)
 قاؿ كالقيء الفاحش كالدكد الفاحش ٮترج من اٞتركح "." ( مسألة:ٕٛٓ/ٔا١تغٌت ) (ٜٙٙ)
بػػو عبػػد اهلل، ا٢تػػذيل بػػالوالء: فقيػػو الشػػاـ ُب عصػػره، مػػن حفػػاظ مكحػػوؿ بػػن أيب مسػػلم شػػهراب بػػن شػػاذؿ، أ (ٜٚٙ)

اٟتديث. أصلو من فارس، كمولده بكابل. ترعرع هبا كسيب، كصار موىل المػرأة ٔتصػر، مػن ىػذيل، فنسػب إليهػا. كأعتػق 
 (.ٕٗٛ/ٚعالـ للزركلي )ىػ(، األٕٔٔسنة ) استقر ُب دمشق. كتوُب هباك كتفقو، 
( ػىػػٜٚ٘كأٛتػػد الللسػػي عمػػَتة ت) (ػىػػٜٔٓٔلشػػيخُت أٛتػػد سػػالمة القليػػويب ا١تتػػوَب )حاشػػيتا قليػػويب كعمػػَتة ل (ٜٛٙ)

 (.ٖٖ/ٔ( حاشية قليويب )ـٜٜ٘ٔ-ىػ٘ٔٗٔدار الفكر بَتكت ) :ط
 (.ٖٔٔ/ٔالغرر البهية ) (ٜٜٙ)

 (.ٕٗ/ٔبدائع الصنائع ) (ٓٓٚ)
ن حريػز بػػن معلػى اٟتسػػيٍت بكػر بػػن ٤تمػد بػػن عبػد ا١تػؤمن بػػ أيبكفايػة األخيػار َب حػػل غايػة االختصػػار لإلمػاـ  (ٔٓٚ)

 دـ( ٖتقيػق علػى عبػدا ٟتميػٜٜٗٔ( ط دار ا٠تػَت دمشػق الطبعػة األكىل )ػىػٜٕٛ)ا١تتػوَب:  اٟتصٍت، تقي الدين الشػافعي
 (.ٖٚ/ٔبلطجي ك٤تمد كىيب سليماف )
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 دليل اإلجماع :

ة األحداث اجملمع عليها ليس ٢تا علػة باديػة كإ٪تػا طريقهػا الشػرع كل يػنص الشػرع فيهػا علػى علػ
 تعبدم ٤تض غَت معقوؿ ا١تعٌت . اليمكن القياس عليها فاألمر فيه

 النتيجة :
 .ٚتاعل أقف على قوؿ ألحد من أىل العلم ٮترؽ ىذا اإل

                                                                                                                                            

لل نشػػر ا١تكتبػػة التجاريػػة الكػػ أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن علػػي بػػن حجػػر ا٢تيتمػػيٖتفػػة احملتػػاج َب شػػرح ا١تنهػػاج لإلمػػاـ  (ٕٓٚ)
 ( .ٕٛٔ/ٔ) ، (ػىٖٚ٘ٔٔتصر لصاحبها مصطفى ٤تمد )
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 المس لة الخامسة
 ترؾ الوضوء من ما مست النار 

 ..."الينقض الوضوء" ككذلك أكل شيء من اللحم  :(ٖٓٚ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
من الصحابة رضي اهلل "فأخذنا بإٚتاع ا٠تلفاء الراشدين كاألعالـ  :(ٗٓٚ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 ..."عنهم ُب الرخصة ُب ترؾ الوضوء مع أحاديث الرخصة
 

 التحقيق : 
النػار  إ٬تػاب الوضػوء مػن أكػل مػا مسػتو "اختلػف الصػدر األكؿ ُب :(٘ٓٚ)قاؿ ابن رشد اٟتفيد

كاتفػػق ٚتهػػور فقهػػاء  .عػػن رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلمذلػػك  الخػػتالؼ اآلثػػار الػػواردة ُب
ك١تػا كرد  ،ح عنػدىم أنػو عمػل ا٠تلفػاء األربعػةإذ صػ ،مصار بعػد الصػدر األكؿ علػى سػقوطواأل
"كػػػاف آخػػػر األمػػػرين مػػػن رسػػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم تػػػرؾ  :حػػػديث جػػػابر أنػػػو قػػػاؿمػػػن 

ٛتػد كإسػحاؽ كطائفػة أ" كلكػن ذىػب قػـو مػن أىػل اٟتػديث: .(ٙٓٚ) الوضوء ٦تا مست النػار"
غَتىم أف الوضوء ٬تب فقط من أكل ٟتم اٞتػزكر بثبػوت اٟتػديث الػوارد بػذلك عنػو صػلى اهلل 

 لتوسػػػع ذكػػػر ابػػػن ا١تنػػػذر مبحػػػث جيػػػد ُبؿ بشػػػيء مػػػن اكٔتثػػػل ىػػػذا القػػػو  ".(ٚٓٚ)عليػػػو كسػػػلم
 ،(ٓٔٚ)ا١تغػػػػػػػػٍت ُبقدامػػػػػػػػة كابػػػػػػػػن  ،(ٜٓٚ)الوسػػػػػػػػيط ، كذكػػػػػػػػر ا١تسػػػػػػػػألة الغػػػػػػػػزايل ُب(ٛٓٚ)اإلشػػػػػػػػراؼ
 ،(ٗٔٚ)شرح السػنة كالبغوم ُب ،(ٖٔٚ)كابن حجر ،(ٕٔٚ)ك٤تمد بن نصر ا١تركزم ،(ٔٔٚ)كالشوكاٍل

                                                 

 ( .ٜٙ/ٕاجملموع ) (ٖٓٚ)
 ( .ٖٚ/ٕالسابق ) (ٗٓٚ)
 ( .ٓٔٔ-ٜٓٔ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (٘ٓٚ)
(،كصػػححو األلبػػاٍل َب ٕٜٔأخرجػػو أبػػو داكد كتػػاب :الطهػػارة ،بػػاب :َب تػػرؾ الوضػػوء ٦تػػا مسػػت النػػار بػػرقم ) (ٙٓٚ)

 ( .ٚٚٔصحيح أىب داكد برقم )

 (ٖٓٙ-ٜٚأخرجو مسلم ) (ٚٓٚ)
 ( .ٓٔٔ/ٔاإلشراؼ ) (ٛٓٚ)
 ( .ٔٛٗ/ٔالوسيط ) (ٜٓٚ)
 ( .ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٔا١تغٍت ) (ٓٔٚ)

 ( .ٕٛٛ-ٕٚٛ/ٔنيل األكطار ) (ٔٔٚ)
 ( .ٕ٘/ٔاختالؼ الفقهاء ) (ٕٔٚ)
 ( .ٕٖٚ/ٔفتح البارم ) (ٖٔٚ)
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ل األكزاعػػي . كيػػر (ٙٔٚ)كسػػعدم أبػػو جيػػب ،(٘ٔٚ)شػػرح مسػػلم النػػوكم ُب :كنقػػل اإلٚتػػاع أيضػػا
ذلك  ُب كقد جرل حوار بينو كبُت الزىرم  ،كل ما مستو النار ال ينقض الوضوءرٛتو اهلل أف أ

 ،يل توضػػأ :ؿفقػػا ؟الزىػػرم عػػن الوضػػوء ٦تػػا غػػَتت النػػار"سػػألت ابػػن شػػهاب  :قػػاؿ األكزاعػػي،
كأنػػس بػػن  ،كزيػػد بػػن ثابػػت ،٠تػػدرم كأىب ىريػػرةعػػن ابػػن عمػػر كأىب سػػعيد ا :قػػاؿ عمػػن؟ :قلػػت
 :فعمر ،قلػػت:ل يكػػن يتوضػػأ ،قػػاؿ:فػػأبو بكػػر ،كأـ سػػلمة .قلت ،كعائشػػة أـ ا١تػػؤمنُت ،مالػػك

 ،قػػاؿ:ل يكػػن يتوضػػأ ،قلػػت:فعلى ،:ل يكػػن يتوضػػأؿقػػا ،فعثمػػاف قلػػت: ،قػػاؿ:ل يكػػن يتوضػػأ
ن رجػاؿ مثػل رجػايل ؟ أرأيػت إف سػألتك عػ :قلػت لػو ،قاؿ ل يكن يتوضأ ،قلت :فابن عباس

      " .(ٚٔٚ)إذف ال آتينك هبم :فقاؿ
 

 أدلة الفريقين :
 -:أدلة الوضوء مما مست النار : أوال
الوضوء ٦تا ) اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: ٝتعت رسوؿ :قاؿعن زيد بن ثابت  -ٔ

 .((ٛٔٚ)مست النار
قاؿ  :ج النيب صلى اهلل عليو كسلم تقوؿٝتعت عائشة زك  :عن عركة بن الزبَت قاؿ -ٕ

 .((ٜٔٚ)٦تا مست النارتوضًوا ) عليو كسلم: رسوؿ اهلل صلى اهلل
 

 -:أدلة نسخ الوضوء مما مست النار  :ثانيا
أكل كتف شاة ٍب  :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلى هلل عليو كسلم-ٔ

 .(ٕٓٚ)صلى كل يتوضأ

                                                                                                                                            

 ( .ٕٚٙ/ٔشرح السنة ) (ٗٔٚ)
 (.ٓٛٙ/ٗشرح مسلم ) (٘ٔٚ)
 (.ٕٖٗٗ( ،إٚتاع رقم )ٕٚٙٔ/ٖسالمي )موسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإل (ٙٔٚ)
 ( .ٓ٘ٚ-ٜٗٚموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ص) (ٚٔٚ)

 ( .ٖٔ٘-ٜٓأخرجو مسلم ،كتاب :اٟتيض ،باب :الوضوء ٦تا مست النار ،برقم ) (ٛٔٚ)
 ( .ٖٖ٘السابق برقم ) (ٜٔٚ)
 (.ٖٗ٘-ٜٔأخرجو مسلم ،كتاب :اٟتيض ،باب نسخ الوضوء ٦تا مست النار، برقم ) (ٕٓٚ)
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رأل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٭تتز من   :عن عمر بن أمية الضمرم عن أبيو أنو-ٕ
 . (ٕٔٚ)يتوضأ ة فقاـ كطرح السكُت كصلى كلىل الصالكتف شاة فأكل منها فدعي إ

و كسلم ترؾ الوضوء ٦تا حديث جابر :"كاف آخر األمرين من رسوؿ الو صلى اهلل علي-ٖ
 .   (ٕٕٚ)"مست النار

 النتيجة :
 .ال يرتقى ذلك إىل مرتبة اإلٚتاع القوؿ بنسخ الوضوء ٦تا مست النار كلكن يًتجح ٦تا سبق

                                                 

 ( .ٖ٘٘-ٕٜأخرجو مسلم كتاب:اٟتيض ،باب نسخ الوضوء ٦تا مست النار برقم ) (ٕٔٚ)
 سبق ٗتر٬تو . (ٕٕٚ)
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 المس لة السادسة
 قض الوضوء بالهحك نعدـ 

 .ا١تصلي ............. .""ككذلك ال ينقض الطهر بقهقهة  :(ٖٕٚ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 "كأٚتعوا أف الضحك إذا ل يكن قهقهة ال يبطل الوضوء ." .  :(ٕٗٚ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

لو خركج ا١تٍت كال يبطلو "كلو صح لكاف منتقضا بغسل اٞتنابة فإنو يبط :(ٕ٘ٚ)كقاؿ أيضا
 ".الصالة باإلٚتاع الضحك ُب
 التحقيق : 

كابن ، (ٜٕٚ)كابن ىبَتة ،(ٕٛٚ)،كالغزايل(ٕٚٚ)كابن قدامة ،(ٕٙٚ)نقل ىذا اإلٚتاع ابن رشد اٟتفيد
 :(ٖٗٚ). كقاؿ ا١تواردم(ٖٖٚ)كسعدم أبو جيب ،(ٕٖٚ)كابن ا١تنذر ،(ٖٔٚ)كاألكزاعي ،(ٖٓٚ)حـز

 ،(ٖ٘ٚ)ا١تسألة الكاساٍلالصالة كال الوضوء إٚتاعان ". كذكر ىذه  "أما التبسم فال يؤثر ُب
 .(ٖٙٚ)السرخسي

 أدلة اإلجماع : 
عن جرير رضي اللَّو عنو، قاؿ: ما حجبٍت النيب صلى اهللُ عليو كسلم منذ َأسػلمت، كال  -ٔ

 .(ٖٚٚ)رآٍل ِإال تبسم ُب كجهي
                                                 

 ( .٘ٚ/ٕاجملموع ) (ٖٕٚ)
 ( .ٚٙ/ٕالسابق ) (ٕٗٚ)
 ( .ٚٚ/ٕالسابق ) (ٕ٘ٚ)
 ( .ٔٔٔ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٕٙٚ)
 ( .ٕٔٓ/ٔا١تغٍت ) (ٕٚٚ)

 ( .ٔٛٗ/ٔالوسيط ) (ٕٛٚ)
 ( .ٛٔٔ/ٔة األربعة )الفقو على مذاىب األئم (ٜٕٚ)
 ( .ٕٔ-ٕٓمراتب اإلٚتاع ص) (ٖٓٚ)
 ( .ٓ٘ٚموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ،ص) (ٖٔٚ)

 ( .ٕٔٔ/ٔ( ،اإلشراؼ )ٜٕٔ،ٖٓٔ،ٖٔٔ( برقم )ٚٙ/ٔ(األكسط )ٜ٘اإلٚتاع البن ا١تنذر ،إٚتاع رقم ) (ٕٖٚ)
 ( .ٜٗٗٗ( إٚتاع رقم )ٕٓٚٔ/ٖ(،)ٕٖٗٗ( ،إٚتاع رقم )ٕٛٙٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٖٖٚ)
 ( .ٖٕٓ/ٔاٟتاكم الكبَت ) (ٖٗٚ)
 ( .ٖٖ/ٔبدائع الصنائع ) (ٖ٘ٚ)
 ( .ٚٚ/ٔا١تبسوط ) (ٖٙٚ)

 ( .ٖٖ٘ٓأخرجو البخارم ،باب :من ال يثبت على ا٠تيل ،برقم ) (ٖٚٚ)
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 وجو الداللة:
أف حاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم التبسم الدائم مع الطهػارة الدائمػة فلػو كػاف كػاف الضػحك 

 ضا لنصت الركاية على كضوئو كلكن ذلك ل يرد فدؿ على العدـ.ناق
الصػػالة كلرٔتػػا تبسػػم رسػػوؿ   عنهمػػا قػػاؿ : ال بػػأس بالتبسػػم ُبعػػن ابػػن عمػػرك رضػػي اهلل -ٕ

 .(ٖٛٚ)اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
 

 النتيجة : 
بُت اٟتنفية كاٞتمهور إ٪تا  اإلٚتاع منعقد على أف الضحك ليس من نواقض الوضوء ،كا٠تالؼ

 .الضحك كالتبسم الصالة كليس ُب القهقهة ُب و ُبى

                                                 

ٍب اٞتنيػػد البجلػػي الػػرازم الفوائػػد ألىب القاسػػم ٘تػػاـ بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػد اهلل بػػن جعفػػر بػػن عبػػد اهلل بػػن  ضػػعيف: (ٖٛٚ)
عبػػد اجمليػػد السػػلفي  ( ،ٖتقيػػق ٛتػػدمػىػػٕٔٗٔ(، نشػػر مكتبػػة الرشػػد الريػػاض ،الطبعػػة األكيل )ػىػػٗٔٗمتػػوَب ) ،الدمشػػقي
 .د األمايل كاألجزاء" إسناده ضعيف"اإلٯتاء إىل زكائ ، قاؿ َب:(ٖٚٔٔ،برقم )
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 المس لة السابعة
 عدـ وجوب الوضوء من الكالـ القبيح  

"كيسػػػػػػػػػػػػػتحب أف يتوضػػػػػػػػػػػػػأ مػػػػػػػػػػػػػن الضػػػػػػػػػػػػػحك كالكػػػػػػػػػػػػػالـ  :(ٜٖٚ)قػػػػػػػػػػػػػاؿ ا١تصػػػػػػػػػػػػػنف رٛتػػػػػػػػػػػػػو اهلل
 القبيح............." 
كالغيبػة   ال ٬تػب الوضػوء مػن الكػالـ القبػيح و"أٚتع العلماء على أن :(ٓٗٚ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 كالقذؼ كقوؿ الزكر كغَتىا " .
 التحقيق : 

 .(ٗٗٚ)كسعدم أبو جيب ،(ٖٗٚ)كابن قدامة ،(ٕٗٚ)كابن ا١تنذر ،(ٔٗٚ)نقل ىذا اإلٚتاع ابن حـز
 خالف اإلجماع:
 فقالوا بوجوب الوضوء من الكالـ القبيح . ،(٘ٗٚ)كخالف الشيعة 
 دليل اإلجماع :

ت اللبػا حلفػو  عليػو كسػلم قػاؿ: )مػن قػاؿ ُباهلل  عن أىب ىريػرة رضػي اهلل عنػو أف النػيب صػلى
 ( (ٙٗٚ)كمن قاؿ لغَته تعاؿ أقامرؾ فليتصدؽ  ،كالعزل فليقل ال إلو إال اهلل

 وجو الداللة :
أف النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ل يػػأمر مػػن قػػاؿ كلمػػات الكفػػر كا١تعصػػية بالوضػػوء كلػػو كجػػب 

 ألمره .
 النتيجة :  

ك٥تالفػة أىػػل البػػدع  ن أىػل العلػػم ٮتػالف ىػػذا اإلٚتػػاعل أقػف علػػى قػوؿ ألحػػد ٦تػػن يعتػد بػػو مػػ
 .اعاإلٚت غَت معتلة ُب

                                                 

 ( .ٚٚ/ٕاجملموع ) (ٜٖٚ)
 ( .ٛٚ/ٕالسابق ) (ٓٗٚ)
 ( .ٕٓ،ٕٔمراتب اإلٚتاع ص) (ٔٗٚ)

 ( .ٕٖٔ،ٖٖٔ،ٖٗٔ( ،ا١تسائل رقم )ٔٚٔ/ٔ( ،األكسط )ٗٔٔ/ٔؼ )اإلشرا (ٕٗٚ)

 ( .ٕٔٓ/ٔا١تغٍت ) (ٖٗٚ)
 ( .ٓ٘ٗٗ( ،إٚتاع رقم )ٕٓٚٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٗٗٚ)

 ( .ٛٚ/ٕانلر اجملموع ) (٘ٗٚ)
 ( .ٚٓٔٙبرقم )،األدب ،كتاب:أخرجو البخارم  (ٙٗٚ)
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 المس لة الثامنة
 الردة المتصلة بالموت تحبط األعماؿ

 "كيستحب أف يتوضأ من الضحك كالكالـ القبيح...........". :(ٚٗٚ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
ت بعد انقضائها يستثٌت منو الردة "كقولو ال يبطل شيًا من العبادا :(ٛٗٚ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 ا١تتصلة با١توت فإهنا ٖتبط العبادات بالنص كاإلٚتاع " . 
 

 التحقيق : 
:"قػػاؿ القشػػَتم :فمػػن ارتػػد ل تنفعػػو طاعتػػو السػػابقة كلكػػن إحبػػاط  (ٜٗٚ)قػػاؿ القػػرطيب رٛتػػو اهلل

ٖتػػبط "بػػل إف علػػى مػػات الػػردة  :(ٓ٘ٚ)كقػػاؿ أيضػػامػػل مشػػركط بالوفػػاة علػػى الكفػػر ". الػػردة الع
"كمقتضػػػى األصػػوؿ ٛتػػػل ىػػػذا ا١تطلػػػق علػػى ىػػػذا ا١تقيػػػد فيقيػػػد  :(ٔ٘ٚ)قػػػاؿ الشػػػنقيطي عملػػو ".

 إحباط العمل با١توت على الكفر ". 
فيمػت كىػو  منكم عن دينو"كمن يرجػع عػن دينػو إىل ديػنهم " د"كمن يرتد :(ٕ٘ٚ)كقاؿ النسفي

ك أصػحاب ك أكالئػالػدنيا كاآلخػرة  ى الػردة "فأكالئػك حبطػت أعمػا٢تم ُبكافر " أم ٯتت عل
أف الػػردة ال ٖتػػبط العمػػل حػػىت علػػى هبػػا احػػتج الشػػافعي رٛتػػو اهلل ك  النػػار ىػػم فيهػػا خالػػدكف "

"ظاىر اآلية يدؿ على أف الردة ال ٖتبط العمػل حػىت ٯتػوت  :(ٖ٘ٚ)يكقاؿ ا١تراغ ٯتوت عليها ".

                                                 

 (.ٚٚ/ٕاجملموع ) (ٚٗٚ)
 (.ٜٚ/ٕالسابق ) (ٛٗٚ)
ق( ،نشػر دار ٔٚٙاٞتامع ألحكاـ القرآف ألىب عبد اهلل ٤تمد بن اٛتد بن أىب بكر مشس الدين القرطيب توَب ) (ٜٗٚ)

 ( .ٕٙٚ/٘ٔـ( ،ٖتقيق اٛتد اللدكٍل كإبراىيم أطفيش )ٜٗٙٔ-‘ػىٖٗٛٔالقاىرة ،الطبعة الثانية )–الكتب ا١تصرية 
 (.ٓٗ/ٖالسابق ) (ٓ٘ٚ)
رآف للشيخ ٤تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار بن عبػد القػادر اٞتكػٍت الشػنقيطي أضواء البياف َب إيضاح القرآف بالق (ٔ٘ٚ)
 ( .ٜٕٖ/ٔـ( )ٜٜ٘ٔ-ق٘ٔٗٔلبناف )–ق( ،نشر دار الفكر بَتكت ٖٜٖٔا١تتوَب )
اللكػػػات عبػػػد اهلل بػػػن أٛتػػػد بػػػن ٤تمػػػود حػػػافظ الػػػدين  ألىب ،فسػػػَت النسػػػفي )مػػػدارؾ التنزيػػػل كحقػػػائق التأكيػػػل(ت (ٕ٘ٚ)

: دار الكلػػم نشػػر ،ي الػػدين ديػػب مسػػتو٤تييػػراجعػػو كقػػدـ لػػو:  يوسػػف علػػي بػػديوم ٖتقيػػق ،ػ(ىػػٓٔٚالنسػػفي )ا١تتػػوَب: 
 .(ٔٛٔ/ٔ) (،ـ ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔ)الطبعة: األكىل،  ،الطيب، بَتكت

طفى الناشػػر :شػػركة مكتبػػة كمطبعػػة مصػػ ،ق(ٖٔٚٔا١تتػػوَب ) ،اغػػي للشػػيخ اٛتػػد بػػن مصػػطفى ا١تراغػػيتفسػَت ا١تر  (ٖ٘ٚ)
 ـ(.ٜٙٗٔ-ػىٖ٘ٙٔالطبعة األكىل ) ،صرالبايب اٟتليب، كأكالده ٔت
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كابػػػػن  ،(٘٘ٚ)كابػػػػن ا١تنػػػػذر ،(ٗ٘ٚ)كنقػػػػل ىػػػػذا اإلٚتػػػػاع أيضػػػػا األكزاعػػػػي صػػػػاحبها علػػػػى الكفػػػػر ".
 .(ٙ٘ٚ)قدامة

 دليل اإلجماع :
   :قولو تعاىل -ٔ                          

                              (ٚ٘ٚ). 
   :قولو تعاىل -ٕ                               

(ٚ٘ٛ). 
 قولو تعاىل:                                 

      
(ٜٚ٘). 

 و الداللة:وج
كىذا على  ٍب بقي على الكفر إىل موتو فهذا الذم يقع ٖتت إحباط العمل. أف من ارتد

  ظاىر التنزيل: "فيمت كىو كافر"
 النتيجة :

 ل أقف على قوؿ ألحد من أىل العلم ٮتالف ىذا اإلٚتاع.

                                                 

 .(ٕٖٛالرٛتن األكزاعي ص) موسوعة فقو عبد (ٗ٘ٚ)
 .(ٛٔٔ/ٔاإلشراؼ ) (٘٘ٚ)
 .(ٕٓٓ/ٔا١تغٌت ) (ٙ٘ٚ)
 .(ٕٚٔسورة: البقرة ،آية: رقم ) (ٚ٘ٚ)
 .(٘سورة: ا١تائدة ،آية رقم ) (ٛ٘ٚ)
 .(٘ٙسورة: الزمر ،آية رقم ) (ٜ٘ٚ)
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 المس لة التاسعة
 الحدث  يالشك ف

 على يقُت الطهارة ". اٟتدث بٌت كشك ُب"كمن تيقن الطهارة  :(ٓٙٚ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
إذا تػػيقن اٟتػػدث كشػػك ىػػل  :الفصػػل ثػػالث مسػػائل إحػػداىا "ُب :(ٔٙٚ)قػػاؿ النػػوكم رٛتػػو اهلل

 تطهر أـ ال فيلزمو الوضوء باإلٚتاع ".
 التحقيق : 

يلزمػػو الوضػػػوء الوضػػػوء فإنػػو  ُب"كمػػن تػػػيقن اٟتػػدث كشػػك  :(ٕٙٚ)شػػػرح مسػػلم قػػاؿ النػػوكم ُب
: "كاتفقوا أف مػن أيقػن ْتػدث كشػك ُب الوضػوء، أك (ٖٙٚ)اؿ ابن القطافق بإٚتاع ا١تسلمُت ".

كنقػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػذا اإلٚتػػػػػػػػػاع أيضػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػن  أيقػػػػػػػػػن أنػػػػػػػػػو ل يتوضػػػػػػػػػأ؛ أف الوضػػػػػػػػػوء عليػػػػػػػػػو كاجػػػػػػػػػب".
 ،(ٜٙٚ)كابػػن ىبػػَتة ،(ٛٙٚ)كاألكزاعػػي ،(ٚٙٚ)كابػػن قدامػػة ،(ٙٙٚ)،كالبغػػوم(٘ٙٚ)،كالشػػوكاٍل(ٗٙٚ)حػػـز

 .(ٕٚٚ)كابن ا١تنذر ،(ٔٚٚ)كابن عبد الل ،(ٓٚٚ)كالغزايل
 اإلجماع :دليل 

                                                 

 ( .ٜٚ/ٕاجملموع ) (ٓٙٚ)

 السابق. (ٔٙٚ)

 ( .ٗٔٙ/ٗشرح النوكم )بح مسلم صحي (ٕٙٚ)

 (.ٕٖٛ(، إٚتاع رقم )ٚٛ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع، ) (ٖٙٚ)
 ( .ٖٕ-ٕٕمراتب اإلٚتاع ص) (ٗٙٚ)
 ( .ٗٓٔ/ٔالسيل اٞترار ا١تتدفق على حدائق األزىار ) (٘ٙٚ)

 ( .ٕٔٚ/ٔشرح السنة ) (ٙٙٚ)

 ( .ٕٕٙ/ٔا١تغٍت ) (ٚٙٚ)
 ( .ٓ٘ٚ/ٔموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ) (ٛٙٚ)
 ( .ٛٔٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٜٙٚ)
 ( .ٖٜٗ/ٔالوسيط ) (ٓٚٚ)
 ( .ٖٔ( ،إٚتاع )ٚٔ/ٔاإلٚتاع البن عبد الل ) (ٔٚٚ)

 ( .ٕٓٔ/ٔاإلشراؼ ) (ٕٚٚ)
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إذا كجد أحدكم ُب بطنو شيًا، )عن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
فأشكل عليو أخرج منو شيء أـ ال، فال ٮترجن من ا١تسجد حىت يسمع صوتا، أك ٬تد 

 (.(ٖٚٚ)ر٭تا

                                                 

أخرجػػػو مسػػػلم كتػػػاب :اٟتػػػيض ،بػػػاب: الػػػدليل علػػػى أف مػػػن تػػػيقن الطهػػػارة ٍب شػػػك َب اٟتػػػدث فلػػػو أف يصػػػلى  (ٖٚٚ)
 (.ٕٖٙ-ٜٜبطهارتو،  رقم )
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 وجو الداللة:
ساف إىل اليقُت ُب أف النيب صلى اهلل عليو كسلم دفع الشك باليقُت، كإذا ل تصل حالة اإلن

 اٟتدث يبقى على الطهارة، كاليقُت ال يزاؿ بالشك.
 النتيجة :

 ىذا اإلٚتاع ثابت، كاألصل أف اليقُت ال يزكؿ بالشك .
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 المس لة العاشرة
 حكم القراءة للمحدث
 "كمن أحدث حرمت عليو الصالة ..............". :(ٗٚٚ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
مسائل ،إحداىا: أٚتع ا١تسلموف على جواز قػراءة القػرآف  "فرع :ُب :(٘ٚٚ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 للمحدث ،كاألفضل أف يتطهر ٢تا ".
راءة القرآف للمحدث اٟتػدث أٚتع ا١تسلموف على جواز ق :"ا١تسألة السادسة :(ٙٚٚ)كقاؿ أيضا
 " األصغر

 التحقيق : 
 نص كاتفػاؽ األئمػة "."القراءة ٕتوز مع اٟتدث األصػغر بػال :(ٚٚٚ)ابن تيمية قاؿ شيخ اإلسالـ
كقػػػاؿ  جػػػواز قػػػراءة القػػرآف علػػػى غػػػَت كضػػػوء ". "مػػا أعلػػػم خالفػػػا ُب :(ٛٚٚ)كقػػاؿ ابػػػن عبػػػد الػػػل

"أمػػػا قػػػراءة القػػػرآف علػػػى ظهػػػر قلػػػب فػػػاتفق علػػػى جوازىػػػا للمحػػػدث غػػػَت أنػػػو ال  :(ٜٚٚ)البغػػػوم
اع فيػو جػواز قػراءة القػرآف للمحػدث كعليػو اإلٚتػ :"الرابعػة :(ٓٛٚ)كقاؿ العيٍت يسجد للتالكة ".

"السادسػػػػػة :أٚتػػػػػع ا١تسػػػػػلموف علػػػػػى جػػػػػواز قػػػػػراءة القػػػػػرآف  :(ٔٛٚ)اجملمػػػػػوع كقػػػػػاؿ النػػػػػوكم ُب". 
كابػػن رشػػػد . (ٖٛٚ)مسػػلم كالنػػػوكم ُب ،(ٕٛٚ)كنقػػػل ىػػذا أيضػػا الغػػزايل للمحػػدث حػػدثا أصػػغر".

 .  (٘ٛٚ)كسعدم أبو جيب ،(ٗٛٚ)اٟتفيد
                                                 

 (.ٔٛ/ٕموع )اجمل (ٗٚٚ)
 (.ٚٛ/ٕالسابق ) (٘ٚٚ)
 (.ٙٛٔ/ٕالسابق ) (ٙٚٚ)
 (.ٔٙٗ/٣ٕٔتموع الفتاكل ) (ٚٚٚ)
 (ٗٓٔ/ٕاالستذكار باب:صالة النيب َب الوتر ) (ٛٚٚ)
 (.ٖٗٙ/ٔشرح السنة ) (ٜٚٚ)
شرح أىب داكد،ألىب ٤تمد ٤تمود بن اٛتد بن موسى بن اٛتد بن حسن الغيتايب اٟتنفي بدر الدين العيٍت متوَب  (ٓٛٚ)

ـ( ،ٖتقيػػػق: أبػػػو ا١تنػػػذر خالػػػد بػػػن إبػػػراىيم ٜٜٜٔ-ػىػػػٕٓٗٔالريػػػاض ،الطبعػػػة األكىل ) -( ،نشػػػر مكتبػػػة الرشػػػدػىػػػ٘٘ٛ)
 ( .ٚٚٔ/ٔا١تصرم، باب :السواؾ ١تن قاـ من الليل )

 (.ٙٛٔ/ٕاجملموع :باب :ما يوجب الغسل ) (ٔٛٚ)
 ( .ٜٛٗ/ٔالوسيط ) (ٕٛٚ)
 (ٜٕٙ/ٗمسلم بشرح النوكم ) (ٖٛٚ)
 ( .ٜٔٔ/ٔا١تقتصد ) بداية اجملتهد كهناية (ٗٛٚ)
 (.ٜٕٙ/ٔموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (٘ٛٚ)
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 دليل اإلجماع :
ليلػة عنػد ميمونػة زكج  عن كريب، موىل ابن عباس أف عبد اهلل بن عباس أخله أنو بػات -ٔ

النيب صلى اهلل عليو كسلم كىػي خالتػو فاضػطجعت ُب عػرض الوسػادة " كاضػطجع رسػوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم كأىلو ُب طو٢تا، فنػاـ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم، حػىت إذا انتصػف 

جلػس ٯتسػح الليل، أك قبلو بقليل أك بعده بقليػل، اسػتيقظ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم، ف
 .(ٙٛٚ) .....اٟتديثالنـو عن كجهو بيده، ٍب قرأ العشر اآليات ا٠تواًب من سورة آؿ عمراف

 ".(ٚٛٚ)عن عائشة، قالت: "كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يذكر اهلل على كل أحيانو -ٕ
 وجو الداللة:

ن أف النػػق صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم قػػرأ كىػػو علػػى غػػَت طهػػارة كىػػذا ظػػاىر ُب أنػػو مسػػح النػػـو عػػ
 كجهو، كما أنو كاف يذكر اهلل على ٚتيع أحيانو كمن ىذه األحايُت ما ل يكن متوضًا.

 النتيجة :
 .اإلٚتاع ثابت على جواز قراءة القرآف للمحدث ،كإف كاف يستحب أف يتوضأ

                                                 

 (.ٖٛٔأخرجو البخارم ،كتاب :الوضوء ،باب:قراءة القرآف بعد اٟتدث كغَته، برقم )  (ٙٛٚ)

 (.ٖٖٚ-ٚٔٔأخرجو مسلم كتاب :اٟتيض ،باب ذكر اهلل تعاىل َب حاؿ اٞتنابة كغَتىا، برقم ) (ٚٛٚ)
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 المس لة الحادية عشر
 حكم صالة المحدث 
 ......"."كمن أحدث حرمت عليو الصالة ........ :(ٛٛٚ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
"ا١تسألة الثالثة :أٚتع ا١تسلموف على ٖترَل الصالة على احملدث  :(ٜٛٚ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 كأٚتعوا على أهنا ال تصح منو سواء إف كاف عا١تا ْتدثو أك جاىال أك ناسيا "
 التحقيق : 

كقػػػاؿ ابػػػن "كقػػػد أٚتػػػع ا١تسػػػلموف علػػػى كجػػػوب الطهػػػارة للصػػػالة".  :(ٜٓٚ)قػػػاؿ شػػػيخ اإلسػػػالـ
: "كالوضوء للصالة فػرض، كال ٕتػزئ الصػالة إال بػو ١تػن كجػد ا١تػاء. ىػذا إٚتػاع ال (ٜٔٚ)فالقطا

 خالؼ فيو من أحد".
:"ذكػػر بعػػض أصػػحاب أىب حنيفػػة :أف مػػن صػػلى بػػال كضػػوء فيمػػا تشػػًتط لػػو (ٕٜٚ)كقػػاؿ أيضػػا

كإذا كفػػر كػػاف مرتػػدا " ، كنقػػل ىػػذا  ،كالصػػلوات ا٠تمػػس أنػػو يكفػػر بػػذلك ،الطهػػارة باإلٚتػػاع
، كابػػػن رشػػػد (ٜٙٚ)كابػػػن حػػـز  ،(ٜ٘ٚ)كابػػن ىبػػػَتة ،(ٜٗٚ)كالغػػػزايل ،(ٖٜٚ)أيضػػػا ابػػن قدامػػػةاإلٚتػػاع 
 .(ٔٓٛ)كابن ا١تنذر ،(ٓٓٛ)كالشوكاٍل ،(ٜٜٚ)كالليث بن سعد ،(ٜٛٚ)كاألكزاعي ،(ٜٚٚ)اٟتفيد

                                                 

 ( .ٔٛ/ٕاجملموع ) (ٛٛٚ)
 (ٗٛ/ٕالسابق ) (ٜٛٚ)
 (ٜٙٔ/٣ٕٖتموع الفتاكل ) (ٜٓٚ)
 (.ٖٖٙ(، إٚتاع رقم )ٔٛ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع، ) (ٜٔٚ)
 ( .ٙٚٔ/ٖٕالسابق ) (ٕٜٚ)
 ( .ٜٜٙ/ٔا١تغٍت ) (ٖٜٚ)
 ( .٘ٙٚ/ٕ( ،)ٜٚٗ/ٔالوسيط ) (ٜٗٚ)

 ( .ٔ٘ٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة الربعة ) (ٜ٘ٚ)

 ( .ٕٓمراتب اإلٚتاع ص ) (ٜٙٚ)
 ( .ٕٖ/ٔد كهناية ا١تقتصد )بداية اجملته (ٜٚٚ)
 ( .ٓٓ٘/ٔموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ) (ٜٛٚ)
 ( .ٖ٘ٙموسوعة فقو الليث بن سعد ص) (ٜٜٚ)
 ( .ٛ٘ٔ/ٔالسيل اٞترار ) (ٓٓٛ)
 ( .٘٘/ٔاإلشراؼ ) (ٔٓٛ)
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 دليل اإلجماع :
 : قولو تعاىل -ٔ                            

                    (ٕٛٓ) 

 وجو الداللة:
أف اهلل أمر من أراد القياـ للصالة كقد أحدث بالوضوء كلو كانت الصالة تصح بغَته ١تا أمر 

 هبا. 
و صالة أحدكم إذا اللَّ  )ال يقبل :عليو كسلَّم، قاؿاهللُ  ىريرة، عن النيب صل ىعن َأيب -ٕ

ي((ٖٓٛ) أَ َأحدث حىت يتوض
ال يقبل اهلل صالة بغَت طهور، )قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:  عن أيب بكرة،-ٖ

 ((ٗٓٛ)كال صدقة من غلوؿ
 النتيجة :

يكىو من ا١تعلـو من الدين بالضركرة . ،ىذا اإلٚتاع ثابت

                                                 

 ( .ٙسورة: ا١تائدة ،آية رقم ) (ٕٓٛ)
 ( .ٜٗ٘ٙأخرجو البخارم ،برقم ) (ٖٓٛ)
 (،ٕٗٚحػػػديث رقػػػػم ) ،اب: ال يقبػػػل اهلل صػػػػالة بغػػػَت طهػػػوربػػػ ،سػػػننهاأخرجػػػو ابػػػن ماجػػػة،كتاب: الطهػػػػارة ك  (ٗٓٛ)

 ( .ٕٓبرقم ) ،كصححو األلباٍل َب إركاء الغليل
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 عشرةالمس لة الثانية 
 صيانة المصحف  
 "كمن أحدث حرمت عليو الصالة ..............". :(٘ٓٛ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
أٚتػػػػع العلمػػػػاء علػػػػى كجػػػػوب صػػػػيانة ا١تصػػػػحف  :"الثالثػػػػة عشػػػػرة :(ٙٓٛ)قػػػػاؿ النػػػػوكم رٛتػػػػو اهلل

كأٚتعػػػوا علػػػى اسػػػتحباب كتابػػػة ا١تصػػػحف،  ،قػػػاذكرة كفػػػر فلػػػو ألقػػػاه كالعيػػػاذ بػػػاهلل ُب كاحًتامػػػو،
 ". كإيضاح ا٠تط دكف مشقةابة، كإيضاحها ،كٖتسُت كت
كجػػوب تعلػػيم القػػرآف علػػى اإلطػػالؽ كتنزيهػػو كصػػيانتو  ى"أٚتعػػت األمػػة علػػ :(ٚٓٛ)كقػػاؿ أيضػػان 

كأٚتعوا أف مػن جحػد منػو حرفػان ٣تمعػان عليػو أك زاد حرفػا ل يقػرأ بػو أحػد ىػو عػال بػذلك فهػو  
 كافر".

 التحقيق :
و ُب السػتور كُب مػػا ىػػو ف بشػػيء ٧تػس كتكػػره كتابتػػ"ك٭تػػرـُ أف يكتػب القػػرآ :(ٛٓٛ)قػاؿ البهػػوٌب 

رض العػدك كاإلٚتػاع منعقػد أ "كيكره أف يسافر بػالقرآف إىل :(ٜٓٛ). كقاؿ ابن مفلح"ملنة بذلو
ة ا١تصػحف كاحًتامػو قػاؿ كجوب صػيان ى" أٚتع ا١تسلموف عل :(ٓٔٛ)قاؿ النوكم ". ذلك ىعل

 ات كالعياذ باهلل صار ا١تلقي كافرا ".قاؿ أصحابنا كغَتىم لو ألقاه مسلم ُب القاذكر أصحابنا ك 
"كا١تراد بالوصية  :(ٔٔٛ)قاؿ ابن حجر ،الوصاة بكتاب اهلل تعاىل :باب كبوب البخارم:

فر بو إىل ارض العدك ........". كما بكتاب اهلل حفلو حسان كمعٌت ،فيكـر كيصاف كال يسا
 .(ٕٔٛ):كراىية السفر با١تصاحف إىل أرض العدكبوب أيضا باب

                                                 

 (.ٔٛ/ٕاجملموع ) (٘ٓٛ)
 (.ٜٛ/ٕالسابق) (ٙٓٛ)
 (.ٖٜٔ/ٕالسابق ) (ٚٓٛ)
 (.ٖٚٔ/ٔاإلقناع )مذ كشاؼ القناع عن  (ٛٓٛ)
مػد بػن مفػرج، أبػو عبػد اهلل، مشػس الػدين ا١تقدسػي ٤تمػد بػن مفلػح بػن ٤تللشيخ اآلداب الشرعية كا١تنح ا١ترعية  (ٜٓٛ)

، الناشػر عػال الكتػب ط بػدكف تػاريخ بػدكف ، فصػل:ُب أٝتػاء السػور كمػا ىػػ(ٖٙٚالراميٌت ٍب الصػاٟتي اٟتنبلػي )ا١تتػوَب: 
 (.ٜٜٕ-ٕ٘ٛ-ٕٕتب صيانة ا١تصحف عنو)

نشػػر مكتبػػة األنصػػار للنشػػر  جػػزء فيػػو اعتقػػاد السػػلف َب اٟتػػركؼ كاألصػػوات ،ٖتقيػػق اٛتػػد بػػن علػػى الػػدمياطي (ٓٔٛ)
( ،كالتبياف َب آداب ٛتالة القرآف ،حققو كعلق عليو ٤تمد اٟتجار ،الطبعػة ٙٚ/ٔكالتوزيع ،الطبعة األكىل ،تاريخ بدكف )

 ( .ٜٓٔ/ٔلبناف )-ـ( ،نشر دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بَتكتٜٜٗٔ-ػىٗٔٗٔالثالثة )
 (.ٙٛٙ-٘ٛٙ/ٛفتح البارم ) (ٔٔٛ)
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رايا كالعسكر الصغَت الس ٚتع الفقهاء أال يسافر با١تصحف ُب"أ :(ٖٔٛ)ن عبد اللكقاؿ اب
 .(٘ٔٛ)ؼاإلنصا كا١ترداكم ُب،(ٗٔٛ)ا١تغٍت ا١تخوؼ عليو". كذكر ىذه ا١تسألة ابن قدامة ُب

 دليل اإلجماع :
"أف رسوؿ اهلل صلي اهلل علية كسلم هنى أف  :عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن -ٔ

 ".(ٙٔٛ)إىل أرض العدك يسافر بالقرآف 

 كسلم؟ عليو اهلل صلى النيب (ٚٔٛ)آكصى: أكَب أيب بن اهلل عبد سألت: قاؿ طلحة، عن -ٕ
 بكتاب أكصى": قاؿ يوص؟ كل هبا أمركا الوصية الناس على كتب كيف: فقلت ال،: فقاؿ
 ".(ٛٔٛ) "اهلل

 :وجو الداللة
كمعػٌت، فيكػـر كيصػاف  : "كا١تػراد بالوصػية بكتػاب اهلل حفلػو حسػا(ٜٔٛ)قاؿ اٟتػافظ ابػن حجػر

كال يسافر بو إىل أرض العدك، كيتبع مافيو فيعمل بأكامره ك٬تتنب نواىيو كيداـك تالكتػو كتعلمػو 
   كتعليمو ك٨تو ذلك"

 النتيجة :
 ما علم من الدين بالضركرة.ثابت كىو ىذا اإلٚتاع 

                                                                                                                                            

 (.٘٘ٔ/ٙلسابق )ا  (ٕٔٛ)
 (.ٙ٘ٔ/ٙ) فتح البارم، (ٖٔٛ)
 (.ٓٚٔ/ٔا١تغٍت ) (ٗٔٛ)
 (.ٜٗ/ٔاإلنصاؼ ) (٘ٔٛ)

 (.ٜٜٕٓأخرجو البخارم،كتاب:اٞتهاد كالسَت ،باب:كراىية السفر با١تصاحف إىل أرض العدك برقم ) (ٙٔٛ)
 .ذلك ٨تو أك خالفة أك ٔتاؿ يتعلق فيما بشيء أأكصى :(آكصى) ((ٚٔٛ

 (.ٕٕٓ٘فضائل القرآف، باب: الوصاة بكتاب اهلل عز كجل برقم )أخرجو البخارم، كتاب:  (ٛٔٛ)
 (.ٙٛٙ-٘ٛٙ/ٛفتح البارم، ) (ٜٔٛ)
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 المبحث الخامس
 شرح المهذب  ًتحقٌق دعاوى إجماع النووي ف

  االستطابةباب  ًالواردة ف
     -وفيه مسائل :

 
 . : استحباب الذكر للخالءالمس لة األولي

 : كراىة استقباؿ بيت المقدس .المس لة الثانية
 : جواز مسح البوؿ والغائط بالحجر .المس لة الثالثة
 : حكم االستنجاء من الريح والنـو ونحوىما .المس لة الرابعة

 مـز .: صحة االستنجاء بماء ز المس لة الخامسة
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 المس لة األولى 
 استحباب الذكر للخالء 

اللهم إٍل أعوذ بك من ا٠تبث  ف يقوؿ:""كيستحب أ :(ٕٓٛ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 ".(ٕٔٛ)"كا٠تبائث

 "كىذا الذكر ٣تمع على استحبابو " :(ٕٕٛ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
 التحقيق : 
كذكػر  "٣تمػع عليػو ". :(ٕٗٛ)كقػاؿ ابػن القاسػم "كقد أٚتع علػى اسػتحباهبا ". :(ٖٕٛ)قاؿ العيٍت

كباٞتملػػة فلػػم ٮتػػل كتػػاب  .(ٕٚٛ)ركابػػن حجػػ ،(ٕٙٛ)كالغػػزايل ،(ٕ٘ٛ)ىػػذا األدب أيضػػا ابػػن قدامػػة
 من كتب الفقو كاآلداب منو.

 اإلجماع : دليل
: )اللهم إٍل أعوذ بك من  علية كسلم إذا دخل ا٠تالء قاؿكاف النيب صلى اهلل :عن أنس قاؿ

 (.(ٕٛٛ)ا٠تبث كا٠تبائث
"كىذا األدب ٣تمع علية كال فرؽ فيو بُت البنياف كالصحراء  :(ٜٕٛ)شرح مسلم ُبكقاؿ النوكم 

" 
 النتيجة :

 .عن الشغب بالنص كاإلٚتاع ا٠تاىل ىذا الذكر ثابت

                                                 

 (.ٖٜ/ٕاجملموع ) (ٕٓٛ)

 ( .ٕٗٔأخرجو البخارم ،كتاب :الوضوء ،باب:ما يقوؿ عند ا٠تالء ، برقم ) (ٕٔٛ)

 (.ٖٜ/ٕاجملموع ) (ٕٕٛ)

 (.ٕٔٚ/ٔخارمعمدة القارم شرح صحيح الب (ٖٕٛ)
 .(ٕٗ/ٕربع شرح زاد ا١تستقنع )ا١ت حاشية الركض (ٕٗٛ)
 (.ٜٓٔ/ٔا١تغٍت ) (ٕ٘ٛ)
 (.ٛٙٗ/ٔالوسيط ) (ٕٙٛ)
 (.ٕٜٕ/ٔفتح البارم بشرح صحيح البخارم ) (ٕٚٛ)
 سبق ٗتر٬تو ((ٕٛٛ

 (.ٖٔٙ/ٗمسلم بشرح النوكم ) (ٜٕٛ)
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 المس لة الثانية 
 كراىية استقباؿ بيت المقدس

 "كال يستقبل القبلة كال يستدبرىا..................". :(ٖٓٛ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 فال نعلم من يعتد بو حرمة كاهلل أعلم ". ،لإلٚتاع "قلنا: :(ٖٔٛ)لنوكم رٛتو اهللقاؿ ا

 التحقيق : 
قػاؿ  "كقد نقل ا٠تطايب اإلٚتاع علػى عػدـ ٖتػرَل اسػتقباؿ بيػت ا١تقػدس ". :(ٕٖٛ)قاؿ الشوكاٍل
قباؿ بيػػت ا١تقػػدس ١تػػن ال "كقػػد أدعػػي ا٠تطػػايب اإلٚتػػاع علػػى عػػدـ ٖتػػرَل اسػػت :(ٖٖٛ)ابػػن حجػػر
اسػػتقبالو الكعبػػة كفيػػو نلػػر ١تػػا ذكرنػػاه عػػن إبػػراىيم كابػػن سػػَتين كقػػد قػػاؿ بػػو بعػػض  يسػػتدبر ُب

 :(ٖ٘ٛ)كقػػاؿ أيضػػا "كال يكػػره التوجػػو إىل بيػػت ا١تقػػدس". :(ٖٗٛ)كقػػاؿ البهػػوٌب الشػػافعية أيضػػا ".
ال ٭تػػػـر  :"ا١تسػػػألة الرابعػػػة :(ٖٙٛ)شػػػرح مسػػػلم كقػػػاؿ النػػػوكم ُب "."كال يسػػػمي بعػػػد النسػػػخ قبلػػػة

"كمثػل  :(ٖٚٛ)كقػاؿ ا٠ترشػي ال استدباره بػالبوؿ كالغػائط كلكػن يكػره ".استقباؿ بيت ا١تقدس ك 
كقػاؿ . القمرين بيت ا١تقدس ألنو ليس مثلػو فػال يكػره اسػتقبالو كال اسػتدباره بػوطء أك فضػلة "

 :(ٜٖٛ)كقػػاؿ ابػػن عبػػد الػػل  "كال يكػػره اسػػتقباؿ بيػػت ا١تقػػدس ألنػػو لػػيس قبلػػة ". :(ٖٛٛ)القػػراُب
 نفسي منو شيء إنو ال بأس بو ". ا١تقدس فليس ُب كأما بيت اٍل عشر:"اٟتديث الث

                                                 

 (.ٜٙ/ٕاجملموع ) (ٖٓٛ)
 ( .ٜٜ/ٕالسابق ) (ٖٔٛ)
 ( .ٜٙ/ٔالسيل اٞترار ) (ٕٖٛ)

 ( .ٜٕٙ/ٔفتح البارم ) (ٖٖٛ)
 ( .ٕ٘ٔ/ٔ) مذ اإلقناع القناعكشاؼ  (ٖٗٛ)
 ( .٘ٙ/ٔالسابق ) (ٖ٘ٛ)
 ( .ٜٓ٘/ٖمسلم بشرح النوكم ) (ٖٙٛ)
 ( .ٚٗٔ/ٔ،فصل آداب قاضى اٟتاجة )٥تتصر خليل  مواىب اٞتليل شرح (ٖٚٛ)
 (.ٕ٘ٓ/ٔالذخَتة ) (ٖٛٛ)
 (.ٖٓٔ/ٔالتمهيد ) (ٜٖٛ)
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 خالف اإلجماع :
 .(ٓٗٛ)كابن سَتين ،إبراىيم النخعي

 دليل اإلجماع :
عػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػػر، أنػػو كػػاف يقػػػوؿ: إف ناسػػا يقولػػوف إذا قعػػػدت علػػى حاجتػػك فػػػال  -ٔ

هػػر بيػػت تسػػتقبل القبلػػة كال بيػػت ا١تقػػدس، فقػػاؿ عبػػد اهلل بػػن عمػػر: لقػػد ارتقيػػت يومػػا علػػى ظ
 لنػػػا، فرأيػػػت رسػػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم "علػػػى لبنتػػػُت، مسػػػتقبال بيػػػت ا١تقػػػدس ٟتاجتػػػو"

(ٛٗٔ). 
 النتيجة :

ىذا اإلٚتاع ثابت كال تضر ٥تالفة النخعي كابن سَتين فإف اإلٚتاع حجة عليهما ،كالدليل 
 يشهد لو كبيت ا١تقدس قد نسخت قبلتها بإٚتاع ا١تسلمُت .

                                                 

 (.ٜٕٙ/ٔفتح البارم ) (ٓٗٛ)
 ( .٘ٗٔ) أخرجو البخارم باب :من تلز على لبنتُت برقم (ٔٗٛ)
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 المس لة الثالثة 
 واز مسح البوؿ والغائط بالحجرج

 "كاالستنجاء كاجب من البوؿ كالغائط ..........". :(ٕٗٛ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
ا باٟتجر فلم ٕتد "قاؿ ا١تزٍل :كألنا أٚتعنا على جواز مسحه :(ٖٗٛ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 ". إزالتها كا١تٍت
 التحقيق : 
كقاؿ  ا١تسح فلم ٕتب إزالتها كيسَت الدـ ". "كألهنا ٧تاسة يكتفي هبا ُب :(ٗٗٛ)قدامةقاؿ ابن 

كقاؿ ابن رشد  "كقد أٚتع ا١تسلموف على جواز االستجمار ". :(٘ٗٛ)شيخ اإلسالـ
: (ٚٗٛ)كقاؿ ابن القطاف "كاتفقوا أيضا على أف اٟتجارة تزيلها من ا١تخرجُت ". :(ٙٗٛ)اٟتفيد

ك رجيعا، أك ٧تسا، أك "كاتفقوا على أف االستنجاء باٟتجارة كبكل طاىر ما ل يكن طعاما، أ
 جلدا، أك علما، أك ٛتمة، جائز".

 :(ٜٗٛ)كقاؿ القراُب االستجمار بثالثة أحجار كمشركع إٚتاعا "."ك  :(ٛٗٛ)كقاؿ الشوكاٍل
 ،(ٔ٘ٛ)كابن حجر ،(ٓ٘ٛ)كقد نقل ىذا أيضا الغزايل ".ك٬توز االستجمار فيما عدا ا١تٍت"

 . (ٕ٘ٛ)كاألكزاعي
 خالف اإلجماع :

 .(ٖ٘ٛ)لة إال الشيعةىذه ا١تسأ ل ٮتالف ُب

                                                 

 (.ٗٔٔ/ٕاجملموع ) (ٕٗٛ)
 (.٘ٔٔ/ٕالسابق ) (ٖٗٛ)
 (.ٕٚٔ/ٔا١تغٍت ) (ٗٗٛ)
 (.ٚ٘ٔ/٣ٕٕتموع الفتاكل ) (٘ٗٛ)
 (.ٕٛٓ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٙٗٛ)
 (.ٖٖٔ(، إٚتاع رقم )ٓٛ/ٔ) إلٚتاعاإلقناع ُب مسائل ا (ٚٗٛ)
 (.ٖٚٔ/ٔنيل األكطار ) (ٛٗٛ)

 (.ٕٙٓ/ٔالذخَتة ) (ٜٗٛ)
 (.ٗٚٗ/ٔالوسيط ) (ٓ٘ٛ)
 (.ٖٛٓ/ٔفتح البارم ) (ٔ٘ٛ)

 (.٘ٗٔ/ٔموسوعة فقو األكزاعي ) (ٕ٘ٛ)
 (.ٙٔٔ/ٕأنلر اجملموع ) (ٖ٘ٛ)



174 

 

 دليل اإلجماع :
عن أيب ىريرة، قاؿ: اتبعت النيب صلى اهلل عليو كسػلم، كخػرج ٟتاجتػو، فكػاف ال يلتفػت،  -ٔ

كال تػػػأتٍت بعلػػػم، كال ركث،  -أك ٨تػػػوه  -ابغػػػٍت أحجػػػارا أسػػػتنفض هبػػػا )فػػػدنوت منػػػو، فقػػػاؿ: 
ي(.(ٗ٘ٛ)قضى أتبعو هبنفأتيتو بأحجار بطرؼ ثيايب، فوضعتها إىل جنبو، كأعرضت عنو، فلما 

) إذا ذىػػب أحػػدكم إىل الغػػائط،  وؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم قػػاؿ:عػػن عائشػػة، أف  رسػػ-ٕ
ي(.(٘٘ٛ)فليذىب معو بثالثة أحجار يستطيب هبن، فإهنا ٕتزئ عنو 

 وجو الداللة:
 فعل النيب عليو الصالة كالسالـ من استعماؿ األحجار ُب االستطابة تدؿ على جواز ذلك.

 النتيجة :
 اإلٚتاع. يعة فإهنم ٦تن ال يعتد ٓتالفهم ُبىذا اإلٚتاع ثابت كال تضر فيو ٥تالفة الش

                                                 

 (.٘٘ٔأخرجو البخارم ،كتاب :الوضوء ،باب :االستنجاء باٟتجارة ،برقم ) (ٗ٘ٛ)
(، كحسػنو األلبػاٍل َب صػحيح ٓٗالطهارة باب:االستنجاء باألحجػار ،حػديث رقػم ) :،كتابأخرجو أبو داكد (٘٘ٛ)
 (.ٖٔداكد برقم )أىب 
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 المس لة الرابعة

 حكم االستجاء من الريح والنـو ونحوىما
 "خرجت منو حصاة أك دكدة ...........". :(ٙ٘ٛ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 تنجاء من الريح كالنـو "."كأٚتع العلماء على أف ال ٬تب االس :(ٚ٘ٛ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 التحقيق : 
 :(ٜ٘ٛ)كقػػػاؿ الصػػػاكم بدعػػػة كىػػػو االسػػػتنجاء مػػػن الػػػريح ". :"ا٠تػػػامس :(ٛ٘ٛ)قػػػاؿ ابػػػن عابػػػدين

"ك٬تػب االسػتنجاء أك االسػتجمار  :(ٓٙٛ)كقػاؿ اٟتجػاكم "تنبيو كراىة االسػتنجاء مػن الػريح ".
غَته اإلٚتاع على أنو "نقل ا١تواردم ك  :(ٔٙٛ)كقاؿ ا٠تطيب الشربيٍت من كل خارج إال الريح ".

"نقػل ا١تػزٍل كغػَته اإلٚتػاع علػى أنػو  :(ٕٙٛ)كقػاؿ أيضػا  ال ٬تب االستنجاء مػن النػـو كالػريح ".
زالػػة "كألف االسػػتنجاء إ٪تػػا شػػرع إل :(ٖٙٛ)كقػػاؿ القػػراُب ال ٬تػػب االسػػتنجاء مػػن النػػـو كالػػريح ".

كنقػل  سػتجمار ".عفػي عنهػا كػأثر اال ةكإف كجد فيو أدٌل بلػ .عُت النجاسة كليس ىاىنا عُت
 .(ٗٙٛ)ا١تغٍت مثل ىذا أيضا ابن قدامة ُب

 خالف اإلجماع :
 .(٘ٙٛ)ىذا اإلٚتاع فيما أعلم إال الشيعة  ل ٮتالف ُب 

                                                 

 (.ٙٔٔ/ٕاجملموع ) (ٙ٘ٛ)
 الساتق. (ٚ٘ٛ)

 الدمشػقي عابػدين العزيػز عبػد بػن عمػر بػن أمػُت ٤تمػد عابدين، ابن: ا١تؤلفالدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين  (ٛ٘ٛ)
 (.ٖٙٙ/ٔ) (،ـٕٜٜٔ - ىػٕٔٗٔ) الثانية،: الطبعة بَتكت-الفكر دار: الناشر(ىػٕٕ٘ٔ: ا١تتوَب) اٟتنفي

 (.ٜٚ/ٔ) كالسال بلغة(ٜ٘ٛ) 
: موسػػػى بػػػن أٛتػػػد بػػػن موسػػػى بػػػن سػػػال بػػػن عيسػػػى بػػػن سػػػال للشػػػيخ ،اإلقنػػػاع ُب فقػػػو اإلمػػػاـ أٛتػػػد بػػػن حنبػػػل (ٓٙٛ)

 : عبد اللطيف ٤تمد موسى السبكيٖتقيق ،ىػ(ٜٛٙاٟتجاكم ا١تقدسي، ٍب الصاٟتي، شرؼ الدين، أبو النجا )ا١تتوَب: 
 (.ٛٔ/ٔبدكف ) :تاريخ ،:بدكف،طبعو لبناف –: دار ا١تعرفة بَتكت ،نشر

 (.٘٘/ٔاإلقناع َب حل ألفاظ أىب شجاع ) (ٔٙٛ)
 (.ٙٙٔ/ٔمغٌت احملتاج إىل معرفة ألفاظ ا١تنهاج ) (ٕٙٛ)
 (.ٕٚٓ/ٔالذخَتة الباب األكؿ َب الطهارة ) (ٖٙٛ)
 (.ٔٚٔ/ٔا١تغٍت ) (ٗٙٛ)
 (.ٙٔٔ/ٕاجملموع ) (٘ٙٛ)
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 دليل اإلجماع :
 "(ٙٙٛ)من الريح فليس منا ى"من استنج :عن جابر رضي اهلل عنو

 كألف الريح ٦تا ال جـر لو فال يًتؾ أثرا من النجاسة ٭تتاج إىل إزالة.
 النتيجة :

ىذا اإلٚتاع ثابت كال تضر ٥تالفة الشيعة لو كألف االستنجاء شرع إلزالة ما خرج كال ٮترج 
 شيء مع الريح كالنـو ك٨تو٫تا .

                                                 

 (.ٔٔٗ٘أخرجو الطلاٍل َب معجمو الصغَت، كضعفو األلباٍل َب ضعيف اٞتامع ) (ٙٙٛ)
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 المس لة الخامسة 

 صحة االستنجاء بماء زمـز
"كما لو حرمة من ا١تطعومات كا٠تبز كالعلم ال ٬توز االستنجاء  :(ٚٙٛ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل

 بو".
 "ألف ١تاء زمـز حرمة ٘تنع االستنجاء بو،ٍب لو استنجى بو أجزأه :(ٛٙٛ)اؿ النوكم رٛتو اهللق

 ".باإلٚتاع
 التحقيق : 

"فائػدة  :(ٓٚٛ)كقاؿ السػفَتم ".االستنجاء ٔتاء زمـز ال االغتساؿ"يكره  :(ٜٙٛ)قاؿ ابن عابدين
عػػن  (ٔٚٛ)ازكأجػػاب الشػػيخ ابػػن بػػ ٬تػػزمء االسػػتنجاء ٔتػػاء زمػػـز كلكػػن مػػع الكراىػػة". :أخػػرل
كنقػػل جػػواز ذلػػك ابػػن  .زمػػـز ؟ فأجػػاب ٔتػا يفيػػد جػػواز ذلػػك ىػػل ٬تػػوز االسػػتنجاء ٔتػػاء سػؤاؿ:
 .  (ٖٚٛ) قل اإلٚتاع على ذلك سعدم أبو جيبكن ،(ٕٚٛ)قدامة 

 دليل اإلجماع :
كقػػاؿ  ،االسػػتنجاء بغػػض النلػػر عػػن شػػرفو ُب أف مػػاء زمػػـز مػػاء يزيػػل عػػُت النجاسػػة فيجػػزمء 

أنػو نبػع ا١تػاء مػن  -صػلى اهلل عليػو كسػلم  -كقػد ثبػت عنػو  :"السػالفةفتواه  الشيخ ابن باز ُب
بػػػُت أصػػػابعو، ٍب أخػػػذ النػػػاس حػػػاجتهم مػػػن ىػػػذا ا١تػػػاء؛ ليشػػػربوا كيتوضػػػًوا، كليغسػػػلوا ثيػػػاهبم، 

 كليستنجوا، كل ىذا كاقع".
 النتيجة :

 .من أىل العلم ٮتالف ىذا اإلٚتاعل أقف على قوؿ ألحد 
                                                 

 (.ٖٚٔ/ٕاجملموع ) (ٚٙٛ)
 (.ٖٚٔ/ٕالسابق ) (ٛٙٛ)
 االستنجاء ٔتاء زمـز . :مطلب ،(ٖ٘ٙ/ٕالدر ا١تختار ) (ٜٙٛ)

: مشػس للشػيخ ،جملالس الوعلية ُب شرح أحاديث خَت اللية صلى اهلل عليو كسلم من صحيح اإلماـ البخارما (ٓٚٛ)
نشػر: دار الكتػب  ،: أٛتد فتحي عبد الػرٛتنٖتقيق ،ىػ(ٜٙ٘الدين ٤تمد بن عمر بن أٛتد السفَتم الشافعي )ا١تتوَب: 

 ( .ٖٗٗ/ٕاجمللس الرابع كاألربعوف) ،(ـٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔ)الطبعة: األكىل  ،لبناف –العلمية، بَتكت 
، ىػ(ٕٓٗٔ: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز )ا١تتوَب: ،للشيخ موع فتاكل العالمة عبد العزيز بن باز رٛتو اهلل٣ت (ٔٚٛ)
 (.ٕٚ/ٓٔ،طبعو بدكف ،تاريخ بدكف ) ى ٚتعو كطبعو: ٤تمد بن سعد الشويعرأشرؼ عل
 (.ٕٚ/ٔا١تغٍت ) (ٕٚٛ)
 (.ٕٜٖ٘( ،إٚتاع )ٖٖٔٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٖٚٛ)
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 الفصل الثالث

إجماع تحقيق دعاوي 

النىوي في شزح المهّذب 

 الىاردة في أبىاب الغسل

 
 :وفيه ثالثت مباحث

ذحقٕق دعاَِ إجماع الىَُْ فٓ شزح المثحس األَل: 

 .تاب ما ُٔجة الغسل المٍّذب الُاردج فٓ

ذحقٕق دعاَِ إجماع الىَُْ فٓ شزح  المثحس الثاوٓ:

ما ٔرعلق تقزاءج الجىة َالحائض المٍّذب الُاردج فٕ

 .َالمحذز

ذحقٕق دعاَِ إجماع الىَُْ فٓ شزح المثحس الثالس: 

  صفح الغسل.  المٍّذب الُاردج فٓ
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 المبحث األول

شرح المهذب  يتحقيق دعاوى إجماع النووي ف
 باب ما يوجب الغسل  يالواردة ف

 -وفيه مسائل :
 : اإليالج يوجب الغسل .   المس لة األولي
 و لم ينزؿ .: وجوب الغسل بالجماع ولالمس لة الثانية

 : وجوب الغسل بخروج المني .المس لة الثالثة 
 . من أحس بالريح ولم يخرج منو لم يجب عليو الوضوء: المس لة الرابعة

 الغسل ال يجب بخروج المذي والودي .: المس لة الخامسة
 : من احتلم ولم ينزؿ فال غسل عليو.المس لة السادسة
 : وجوب الغسل بالحيض.المس لة السابعة

 :  طهارة أعهاء الحائض .المس لة الثامنة 
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 المس لة األولى 
 اإليالج يوجب الغسل   

 الفرج " كالذم يوجب الغسل إيالج اٟتشفة ُب" :(ٗٚٛ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 انػػػو علػػى موضػػػع ختاهنػػػا كل يدخلػػػو ُب"فإنػػػو لػػو كضػػػع موضػػػع خت :(٘ٚٛ)قػػاؿ النػػػوكم رٛتػػػو اهلل

 مة ".مدخل الذكر ل ٬تب غسل بإٚتاع األ
فػػم ا١تػػرأة كأذهنػػا  األـ كاألصػػحاب :لػػو أكِب ذكػػره ُب "كقػػد قػػاؿ الشػػافعي ُب :(ٙٚٛ)كقػػاؿ أيضػػا

 كإبطها كبُت أليتها كل ينزؿ فال غسل ،كنقل فيو ابن جرير اإلٚتاع ".   
 التحقيق : 
كقػػاؿ ابػػن  "كلػػو حصػػل ا١تػػس قبػػل اإليػػالج ل ٬تػػب الغسػػل باإلٚتػػاع ". :(ٚٚٛ)رقػػاؿ ابػػن حجػػ

 :(ٜٚٛ)كقػاؿ البغػوم و مػس ا٠تتػاف ا٠تتػاف مػن غػَت إيػالج فػال غسػل باالتفػاؽ".:"كل(ٛٚٛ)قدامة
"كقػد أٚتػع العلمػاء كمػا  :(ٓٛٛ)كقػاؿ الشػوكاٍل "كا١تراد من التقاء ا٠تتانُت ىو تغييػب اٟتشػفة".

 ".ٞتػو ل ٬تػب الغسػل علػى كاحػد منهمػاأشار إليػو علػى أنػو لػو كضػع ذكػره علػى ختاهنػا كل يو 
: (ٕٛٛ)كقػاؿ القػرطيب كقػع مػس بػال إيػالج ل ٬تػب الغسػل باإلٚتػاع". "فلو :(ٔٛٛ)كقاؿ الزرقاٍل

: كأٚتػػػع التػػػابعوف كمػػػن بعػػػدىم بعػػػد خػػػالؼ مػػػن قػػػبلهم علػػػى األخػػػذ (ٖٛٛ)"قػػػاؿ ابػػػن القصػػػار
 ،كإذا صح اإلٚتاع بعد ا٠تالؼ كاف مسقطا للخالؼ".(ٗٛٛ) ْتديث )إذا التقى ا٠تتاناف(

                                                 

 (.ٛٗٔ/ٕاجملموع ) (ٗٚٛ)
 (.ٜٗٔ/ٕالسابق ) (٘ٚٛ)
 (.ٕ٘ٔ/ٕالسابق ) (ٙٚٛ)
 (.ٔٚٗ/ٔفتح البارم ) (ٚٚٛ)
 (.ٖٕ٘/ٔا١تغٍت ) (ٛٚٛ)

 (.ٖٖٛ/ٔرح السنة )ش (ٜٚٛ)

 (.ٙٓٔ/ٔ( ،كانلر السيل اٞترار )ٖ٘ٔ/ٔنيل األكطار ) (ٓٛٛ)
 (.ٜٙٔ/ٔباب : كاجب الغسل إذا التقى ا٠تتاناف ) شرح الزرقاٍل على موطأ اإلماـ مالك  (ٔٛٛ)

 (.ٓٚ/ٔجامع األحكاـ الفقهية لإلماـ القرطيب ) (ٕٛٛ)
 كتاب كلو األهبرل، على تفقو القصار، بابن ا١تعركؼ اٟتسن أبو القاضى البغدادل أٛتد بن على :القصار ابن (ٖٛٛ)

 اٟتػديث قليػل ثقػة ككاف ا١تالكيُت، من رأيت من أفقو ىو ذر أبو قاؿ بغداد قضاء كىل أصوليا كاف ا٠تالؼ، مسائل َب
 :ا١تتوَب) اليحصيب موسى بن عياض القاضي الفضل ىبأل ا١تسالك كتقريب ا١تدارؾ ترتيب انلر:.ىجرية ٜٖٛ سنة توَب
 (.ٓٚ/ٚ) األكىل: الطبعة، ا١تغرب احملمدية، - فضالة مطبعة: الناشر ،(ىػٗٗ٘

 (.ٜٖٗ-ٛٛأخرجو مسلم، باب: نسخ ا١تاء من ا١تاء، برقم ) (ٗٛٛ)
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ل العلػػم ُب كجػػوب االغتسػػاؿ إذا جػػاكز :"كال أعلػػم خالفػػا اليػػـو بػػُت أىػػ(٘ٛٛ)كقػػاؿ ابػػن القطػػاف
كالليػػث بػػن  ،(ٚٛٛ)اٟتفيػػدكابػػن رشػػد  ،(ٙٛٛ)كنقػػل ىػػذا اإلٚتػػاع أيضػػان ابػػن حػػـز ا٠تتػػاف ا٠تتػػاف".

   .(ٜٛٛ)كالبهوٌب ،(ٛٛٛ)سعد
 دليل اإلجماع :

: األنصاريوف فقاؿ كاألنصار ا١تهاجرين، من رىط ذلك ُب اختلف: قاؿ موسى، أيب عن-ٔ
 الغسل، كجب فقد خالط إذا بل: ا١تهاجركف كقاؿ. ا١تاء من أك الدفق من إال الغسل ٬تب ال
 فقلت يل، فأذف عائشة على فاستأذنت فقمت ذلك من أشفيكم فأنا: موسى أبو قاؿ: قاؿ
 ال: فقالت أستحييك، كإٍل شيء عن أسألك أف أريد إٍل - ا١تؤمنُت أـ يا أك - أماه يا: ٢تا

 فما: قلت أمك، أنا فإ٪تا كلدتك، ليتا أمك عنو سائال كنت عما تسألٍت أف تستحيي
 جلس إذا): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ سقطت، ا٠تبَت على قالت الغسل؟ يوجب
 .(ٜٓٛ) (الغسل كجب فقد ا٠تتاف ا٠تتاف كمس األربع شعبها بُت
إذا اؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: )عن عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن جده قاؿ: ق-ٕ

 .((ٜٔٛ)لاناف، كتوارت اٟتشفة، فقد كجب الغسالتقى ا٠تت
 وجو الداللة:

من قولو صلى اهلل عليو كسلم كتوارت اٟتشفة فدؿ على أف ٣ترد ا١تس كحده غَت كاؼ ُب 
 إ٬تاب الغسل بل ال بد من أف يتم اإليالج.

                                                 

 (.ٙٗٗ(، إٚتاع رقم )ٜٚ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع، ) (٘ٛٛ)
 .ٕٔمراتب اإلٚتاع ص  (ٙٛٛ)
 (.ٖٓٔ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٚٛٛ)

 (.ٕٗٗوعة فقو الليث بن سعد ص) موس (ٛٛٛ)
 (.ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٔاإلقناع )مذ كشاؼ القناع عن  (ٜٛٛ)
 (.ٖٛٗ-ٚٛأخرجو مسلم، باب: نسخ ا١تاء من ا١تاء، برقم(ٜٓٛ) 
( كصححو األلباٍل ُب صحيح ٔٔٙأخرجو ابن ماجة باب:ما جاء ُب كجوب الغسل إذا التقى ا٠تتاناف برقم ) (ٜٔٛ)

 (.ٜٗٗابن ماجة برقم )



182 

 

يالنتيجة :
 أف ىذا اإلٚتاع ثابت كل أقف على قوؿ ألحد من أىل العلم ٮتالفو .

 
 ثانية المس لة ال

 وجوب الغسل بالجماع ولو لم ينزؿ
 الفرج ". كالذم يوجب الغسل إيالج اٟتشفة ُب" :(ٕٜٛ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
"كمقصػودم بػذكر ىػذه األدلػة بيػاف أحاديػث ا١تسػألة كاٞتمػع بينهػا  :(ٖٜٛ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
 ".  اٞتمهور كاهلل أعلماإلٚتاع عند  مع عليها ك٥تالفة داكد ال تقدح ُبكإال فا١تسألة اليـو ٣ت

 التحقيق : 
"اعلػم أف األمػة ٣تتمعػة علػى كجػوب الغسػل باٞتمػاع كإف ل  :(ٜٗٛ)شرح مسلم قاؿ النوكم ُب

يكن معو إنزاؿ كعلى كجوبو باإلنزاؿ ككػاف ٚتاعػة مػن الصػحابة علػى أنػو ال ٬تػب إال بػاإلنزاؿ 
"ىػو قػوؿ كػل مػن ٨تفػظ  :(ٜ٘ٛ)ٍب رجع بعضهم كانعقد اإلٚتاع بعد اآلخرين".كقاؿ ابػن ا١تنػذر

كقػاؿ عنو مػن أىػل الفتيػا مػن علمػاء األمصػار كلسػت أعلػم اليػـو بػُت أىػل العلػم فيػو خالفػا ".
: "كإذا التقػػػى ا٠تتانػػػاف كجػػػب الغسػػػل،كإف ل ينػػػزال، عنػػػد ٚتيػػػع الفقهػػػاء، إال (ٜٙٛ)ابػػػن القطػػػاف

 داكد".
 ،(ٜٓٓ)كالبغػوم ،(ٜٜٛ)كاألكزاعػي ،(ٜٛٛ)كابػن عبػد الػل ،(ٜٚٛ)كنقل ىذا اإلٚتاع أيضا ابػن ىبػَتة 

 .(ٖٜٓ)كالليث بن سعد ،(ٕٜٓ)كالشوكاٍل ،(ٜٔٓ)كابن قدامة
                                                 

 (.ٜٗٔ/ٕع )اجملمو  (ٕٜٛ)
 (.ٙ٘ٔ/ٕالسابق ) (ٖٜٛ)
 (.ٗٓٙ/ٗصحيح مسلم بشرح النوكم ) (ٜٗٛ)
 (.ٜٕٔ/ٔاإلشراؼ َب معرفة مذاىب األشراؼ ) (ٜ٘ٛ)
 (.ٚٗٗ(،إٚتاع رقم )ٜٛ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٜٙٛ)
 (.ٜٔٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٜٚٛ)
 (.ٕٕٚ/ٔاالستذكار ) (ٜٛٛ)
 (.ٓٛٙاألكزاعي ص)موسوعة فقو عبد الرٛتن  (ٜٜٛ)
 (.ٖٖٚ/ٔشرح السنة ) (ٜٓٓ)
 (.ٖٕٙ/ٔا١تغٍت ) (ٜٔٓ)
 (.ٖٗٔ/ٔنيل األكطار ) (ٕٜٓ)
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 خالف اإلجماع :
 ىذا اإلٚتاع فيما أعلم إال داكد بن على اللاىرم . ل ٮتالف ُب

 دليل اإلجماع :
إف رجال سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل  :ج النيب صلي اهلل عليو كسلم قالتعن عائشة زك  -ٔ

اؿ رسوؿ ىلو ٍب يكسل ىل عليهما الغسل ؟كعائشة جالسة فقعليو كسلم عن الرجل ٬تامع أ
 .((ٜٗٓ)إٍل ألفعل ذلك أنا كىذه ٍب نغتسل) :اهلل صلى اهلل علية كسلم

أكؿ اإلسالـ ٍب هني  "إ٪تا كاف ا١تاء من ا١تاء رخصة ُب :عن أىب بن كعب قاؿ -ٕ
 ".(ٜ٘ٓ)عنها

"ال أجد  :عمر ابن ا٠تطاب يقوؿ على ا١تنل عن سعيد ابن ا١تسيب قاؿ :ٝتعت -ٖ
 ". (ٜٙٓ)أحدا جامع امرأتو كل يغتسل أنزؿ أك ل ينزؿ إال عاقبتو

 النتيجة :
 ىذا اإلٚتاع إال داكد ك٥تالفتو ال تضر . ل ٮتالف ُب

                                                                                                                                            

 (.ٕٗٗموسوعة فقو الليث بن سعد ص) (ٖٜٓ)
 (.ٖٓ٘-ٜٛأخرجو مسلم كتاب :اٟتيض ،باب :نسخ ا١تاء من ا١تاء ككجوب الغسل بالتقاء ا٠تتانُت برقم ) (ٜٗٓ)

( كصححو األلباٍل َب صحيح ابن ٓٔٔجاء أف ا١تاء من ا١تاء، برقم ) أخرجو الًتمذم أبواب الطهارة باب :ما (ٜ٘ٓ)
 (.ٜٓٙماجة، برقم )

 (.ٛ٘٘( ،برقم )ٕٗٙ/ٕأخرجو ابن ا١تنذر َب األكسط ) (ٜٙٓ)
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 المس لة الثالثة
 وجوب الغسل بخروج المني 

النػـو  الرجػل كا١تػرأة ُب خػركج ا١تػٍت فإنػو يوجػب الغسػل علػى ا"كأمػ :(ٜٚٓ)قاؿ ا١تصنف رٛتػو اهلل
 ". كاليقلة

 أٚتع العلماء على كجوب الغسل ٓتركج ا١تٍت ". :"ا١تسألة األكىل :(ٜٛٓ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
 

 التحقيق : 
تلفػػوا فيمػػا إذا "كأٚتعػػوا علػػى أنػػو إذا نػػزؿ ا١تػػٌت بشػػهوة كجػػب الغسػػل كاخ :(ٜٜٓ)قػػاؿ ابػػن ىبػػَتة 

كج ا١تػػاء الػػدافق : "كاتفػػق أىػػل العلػػم علػػى أف خػػر (ٜٓٔ)كقػػاؿ ابػػن القطػػاف".نػػزؿ مػػن غػػَت  شػػهوة
الػػذم يفػػًت منػػو الػػذكر ّتمػػاع كػػاف أك احػػتالـ، أك بػػأم كجػػو كػػاف مػػن الرجػػل كا١تػػرأة، موجػػب 

كالليػث بػن  ،(ٖٜٔ)كابػن قدامػة ،(ٕٜٔ)، كالبغػوم(ٜٔٔ)كنقل ىذا اإلٚتاع أيضا األكزاعيللغسل". 
 .(ٜٙٔ)كابن حـز ،(ٜ٘ٔ)كالبهوٌب ،(ٜٗٔ)سعد

 دليل اإلجماع :
ىل رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم فقالػت: يػا رسػوؿ عن أـ سلمة، قالت: جػاءت أـ سػليم إ

اهلل إف اهلل ال يستحيي من اٟتق، فهل على ا١ترأة من غسػل إذا احتلمػت؟ قػاؿ النػيب صػلى اهلل 
فغطػػت أـ سػػلمة، تعػػٍت كجههػػا، كقالػػت: يػػا رسػػوؿ اهلل أكٖتػػتلم  (إذا رأت ا١تػػاء)عليػػو كسػػلم: 
ي.((ٜٚٔ) لدىانعم، تربت ٯتينك، فبم يشبهها ك )ا١ترأة؟ قاؿ: 

                                                 

 (.ٙ٘ٔ/ٕاجملموع ) (ٜٚٓ)
 (.ٛ٘ٔ/ٕالسابق ) (ٜٛٓ)
 (.ٜٔٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٜٜٓ)
 (.ٗٗٗاع رقم )(، إٚتٜٚ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٜٓٔ)
 (.ٛٓٙموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ص) (ٜٔٔ)
 (.ٖٓٗ/ٔشرح السنة ) (ٕٜٔ)
 (.ٖٕٓ/ٔا١تغٍت ) (ٖٜٔ)
 (.ٕٗٗموسوعة فقو الليث بن سعد ص) (ٜٗٔ)
 (.ٕٖٗ/ٔاإلقناع )مذ كشاؼ القناع عن  (ٜ٘ٔ)

  (.ٕٔمراتب اإلٚتاع ص) (ٜٙٔ)
 (.ٖٓٔبرقم ) أخرجو البخارم،كتاب :العلم ، باب :اٟتياء َب العلم، (ٜٚٔ)
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 وجو الداللة:
 خركج ا١تٍت منها.غسل على ا١ترأة بتيقن أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أكجب ال

 النتيجة :
 ىذا اإلٚتاع ثابت كىو من ا١تعلـو من الدين بالضركرة .
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 المس لة الرابعة 

 من أحس بالريح ولم يخرج منو لم يجب عليو الوضوء 
النػػـو  الرجػػل كا١تػػرأة ُب كج ا١تػػٍت فإنػػو يوجػػب الغسػػل علػػى"كأـ خػػر  :(ٜٛٔ)قػػاؿ ا١تصػػنف رٛتػػو اهلل

 ".كاليقلة
"كألف العلماء ٣تمعوف على أف من أحػس باٟتػدث كػالقرقرة كالػريح  :(ٜٜٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 كل ٮترج منو شيء ال كضوء عليو ،فكذا ىنا "
 التحقيق : 

لػػػػدبر حػػػػدث يػػػػنقض "كأٚتػػػػع أىػػػػل العلػػػػم علػػػػى أف خػػػػركج الػػػػريح مػػػػن ا :(ٕٜٓ)رقػػػػاؿ ابػػػػن ا١تنػػػػذ
 الوضوء".

"ٍب إف ا١تراد ٓتركج ا١تػٍت أف ٮتػرج إىل اللهػر ،أمػا مػال ٮتػرج  :(ٕٜٔ)شرح مسلم كقاؿ النوكم ُب
يء فػػال غسػػل ٍب يسػػتيقظ فػػال يػػرل شػػ ،ذلػػك بػػأف يػػرل النػػائم كأنػػو قػػد أنػػزؿفػػال ٬تػػب الغسػػل ك 

سػػػعدم أبػػػػو ك  ،(ٕٕٜ)كنقػػػل ىػػػػذا اإلٚتػػػاع بعبػػػػارات موحيػػػة األكزاعػػػػي. "عليػػػو بإٚتػػػاع ا١تسػػػػلمُت
 كىذه ا١تسألة بديهيو .  ،(ٖٕٜ)جيب

 دليل اإلجماع :
األكػػل   اٟتػػدثاٟتػػدث األصػػغر كا١تػػٍت ُب لػػق اٟتػػدث علػػى خػػركج الػػريح كغػػَته ُبأف الشػػرع ع

 كىنا ٣ترد إحساس كل ٮترج شيء. 
 النتيجة :

 ل أقف على ٥تالف ٢تذا اإلٚتاع .

                                                 

 (.ٙ٘ٔ/ٕاجملموع ) (ٜٛٔ)

 (.ٜ٘ٔ/ٕالسابق ) (ٜٜٔ)
 (.ٔٚ/ٔ) اإلشراؼ  (ٕٜٓ)

 (.٘ٙ٘/ٖ)مسلم شرح النوكم،  (ٕٜٔ)
 (.ٚٗٚموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ص) (ٕٕٜ)

 (.ٕٗٗٗ( ،إٚتاع رقم )ٕٙٙٔ/ٖموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٖٕٜ)
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 لمس لة الخامسةا

 الغسل ال يجب بخروج المذي والودي 
النـو  الرجل كا١ترأة ُب "أما خركج ا١تٍت فإنو يوجب الغسل على :(ٕٜٗ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل

 ".كاليقلة
 ال ٬تب الغسل ٓتركج ا١تذم كالودم ". و"كأٚتع العلماء أن :(ٕٜ٘)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

فأٚتع ا١تسلموف على أف ا١تذم كالودم ال يوجباف  :"أما حكم ا١تسألة :(ٕٜٙ)كقاؿ أيضا
 ".الغسل

 التحقيق : 
"كاسػػتدؿ بقولػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم "توضػػأ" علػػى أف الغسػػل ال ٬تػػب  :(ٕٜٚ)قػػاؿ ابػػن حجػػر

كنقػػل ىػػذا اإلٚتػػاع أيضػػان  ٓتػػركج ا١تػػذم كصػػرح بػػذلك ُب ركايػػة أليب داكد كغػػَته كىػػو إٚتػػاع ".
كابػن  ،(ٕٖٜ)كالنػوكم ،(ٖٜٔ)كاألكزاعػي ،(ٖٜٓ)كابػن ىبػَتة ،(ٜٕٜ)، كالشػوكاٍل(ٕٜٛ)ابن رشد اٟتفيػد

 .(ٖٖٜ)ةقدام
 دليل اإلجماع :

فأمرت رجالن أف يسأؿ النيب صلي اهلل عليو  ،كنت رجالن مَذاءن  عن علي رضي اهلل عنو قاؿ:
 .((ٖٜٗ): )توضأ كاغسل ذكرؾفسأؿ،فقاؿ-١تكاف ابنتو –كسلم 

                                                 

 (.ٙ٘ٔ/ٕاجملموع ) (ٕٜٗ)
 (.ٔٙٔ/ٕالسابق ) (ٕٜ٘)
 (ٖٙٔ/ٕالسابق ) (ٕٜٙ)
 (.ٕ٘ٗ/ٔفتح البارم ) (ٕٜٚ)

 (.ٖٜ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٕٜٛ)

 (.ٙٛ/ٔنيل األكطار ) (ٜٕٜ)
 (.ٕٔٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٖٜٓ)
 (.ٛٚٙموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ص) (ٖٜٔ)
 (.ٛ٘٘/ٖصحيح مسلم بشرح النوكم ) (ٕٖٜ)

 (.ٜٗٔ/ٔا١تغٍت ) (ٖٖٜ)
 (.ٜٕٙغسل ا١تذم كالوضوء منو، برقم ) الغسل، باب: :و البخارم،كتابأخرج (ٖٜٗ)



188 

 

 وجو الداللة:
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم عرض عليو ا١تذم فأكجب فيو الوضوء كلو كاف الغسل كاجبا 

٦تا يقاس عليو كالودم لبينو النيب صلى اهلل عليو كسلم ،ألف تأخَت البياف عن كقت  منو أك
 اٟتاجة ال ٬توز.

 النتيجة :
 ىذا اإلٚتاع ثابت كسال عن ا١تعارض .
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 المس لة السادسة
 من احتلم ولم ينزؿ فال غسل عليو  

 "فإف احتلم كل ير ا١تٍت ............."  :(ٖٜ٘)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
"كنقل ابن ا١تنذر اإلٚتاع أنو إذا رأل ُب منامو أنو احػتلم أك جػامع  :(ٖٜٙ)اؿ النوكم رٛتو اهللق

 كل ٬تد بلالن فال غسل عليو ".
 التحقيق : 
"أٚتع كل من أحفػظ عنػو مػن أىػل العلػم أف الرجػل إذا رأل ُب نومػو أنػو  :(ٖٜٚ)رقاؿ ابن ا١تنذ

: "كإٚتػػاع العلمػػاء (ٖٜٛ)كقػػاؿ ابػػن القطػػاف ؛"كل ٬تػػد بلػػالن، أنػػو ال غسػػل عليػػو احػػتلم أك جػػامع
 إذل ينزؿ كل ٬تد بلػال كال أثػرا لإلنػزاؿ أنػو الغسػل عليػو".-رجالكاف أك امرأة -على أف احملتلم

 ،(ٕٜٗ)، كالبهػػػوٌب(ٜٔٗ)كالشػػػوكاٍل ،(ٜٓٗ)، كالنػػػوكم(ٜٖٜ)كنقػػػل ىػػػذا اإلٚتػػػاع أيضػػػان ابػػػن عبػػػد الػػػل
 . (ٜ٘ٗ)كابن قدامة ،(ٜٗٗ)كالًتمذم ،(ٖٜٗ)كابن حـز
  جماع:دليل اإل

عن أـ سلمة، قالت: جػاءت أـ سػليم إىل رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم فقالػت: يػا رسػوؿ 
اهلل إف اهلل ال يستحيي من اٟتق، فهل على ا١ترأة من غسػل إذا احتلمػت؟ قػاؿ النػيب صػلى اهلل 

 .((ٜٙٗ) إذا رأت ا١تاء)عليو كسلم: 

                                                 

 (.ٔٙٔ/ٕاجملموع ) (ٖٜ٘)
 (.ٕٙٔ/ٕالسابق ) (ٖٜٙ)
 (.ٜٕٔ/ٔ) اإلشراؼ  (ٖٜٚ)

 (. ٗ٘ٗ(،إٚتاع رقم )ٜٜ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٖٜٛ)
 (.ٖٚ(إٚتاع رقم )ٕٚ/ٔاإلٚتاع البن عبد الل ) (ٜٖٜ)
 (.٘ٙ٘/ٖصحيح مسلم بشرح النوكم ) (ٜٓٗ)
 (.٘ٓٔ/ٔالسيل اٞترار ) (ٜٔٗ)
 (.ٕٖٙ/ٔاإلقناع )مذ كشاؼ القناع عن  (ٕٜٗ)
 (.ٕٔمراتب اإلٚتاع ص) (ٖٜٗ)
 (.ٕٜٔ/ٔسنن الًتمذم ) (ٜٗٗ)
 (.ٖٖٕ/ٔا١تغٍت ) (ٜ٘ٗ)
 (.ٕٕٛأخرجو البخارم ،كتاب :الغسل، باب:إذا احتلمت ا١ترأة ،برقم ) (ٜٙٗ)
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 وجو الداللة:
ا١تػػٍت فػػال غسػػل  ١تػػٍت موجبػػا لالغتسػػاؿ فمػػن ل يػػرأف النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم جعػػل رؤيػػة ا

 عليو.
 النتيجة :

 ىذا اإلٚتاع ثابت كل أقف لو على معارض.
 

 المس لة السابعة  
 وجوب الغسل بالحيض 
 "كأما اٟتيض فإنو يوجب الغسل................" :(ٜٚٗ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
العلمػػاء علػػى كجػػوب الغسػػل بسػػبب : فػػأٚتع "أمػػا حكػػم ا١تسػػألة :(ٜٛٗ)قػػاؿ النػػوكم رٛتػػو اهلل
 اٟتيض كالنفاس "

 التحقيق : 
.كقػاؿ ابػن "فاٟتػائض إذا طهػرت كجػب عليهػا الغسػل باإلٚتػاع " :(ٜٜٗ)قاؿ الليث بػن سػعد  

: (ٜٔ٘): "كاتفقػػػوا أهنػػػا ال تصػػػلي حػػػىت تغسػػػل رأسػػػها كجسػػػدىا كلػػػو"، كقػػػاؿ أيضػػػا(ٜٓ٘)القطػػػاف
فػال تنػازع بػُت أىػل العلػم ُب ذلػك  "كاٟتائض إذا طهرت كارتفع دمها كجب عليها االغتسػاؿ،

كسػػعدم  ،(ٜٗ٘)كالبهػوٌب ،(ٖٜ٘)كابػن قدامػػة ،(ٕٜ٘)كنقػل ىػذا اإلٚتػػاع أيضػا ابػن رشػػد اٟتفيػد ".
 .(ٜ٘٘)أبو جيب

                                                 

 (.ٙٙٔ/ٕاجملموع ) (ٜٚٗ)
 (.ٚٙٔ/ٕالسابق ) (ٜٛٗ)

 (.ٖٕٓوسوعة فقو الليث بن سعد ص)م (ٜٜٗ)
 (.ٚٛٗإٚتاع رقم ) (،ٗٓٔ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٜٓ٘)
 (.ٛٛٗإٚتاع رقم ) السابق، (ٜٔ٘)
 (.ٕٛ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٕٜ٘)
 (.ٕٔٗ/ٔا١تغٍت ) (ٖٜ٘)
 (.ٖٖٛ/ٔاإلقناع )مذ كشاؼ القناع عن  (ٜٗ٘)
 (.ٜٜٜٕ( ،إٚتاع رقم )ٙ٘ٛ/ٕموسوعة اإلٚتاع َب الفقو اإلسالمي ) (ٜ٘٘)
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 دليل اإلجماع :
 قولو تعاىل:  -ٔ                         

                                   

      
(ٜ٘ٙ) 

 تغتسل ل ما الدـ بانقطاع اٟتيض منعو ٦تا شيء ٖترَل يرتفع ال أنو كاعلم : "(ٜٚ٘)قاؿ البغوم
 ".الصـو ٖترَل إال ا١تاء عدـ دعن تتيمم أك

 وجو الداللة:
 أف اهلل أكجب الغسل على ا١ترأة بتماـ أياـ حيضها فدؿ على كجوب الغسل باٟتيض.

عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم   -ٕ
اهلل صلى اهلل فقالت: يا رسوؿ اهلل إٍل امرأة أستحاض فال أطهر أفأدع الصالة؟ فقاؿ رسوؿ 

ال، إ٪تا ذلك عرؽ، كليس ْتيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، كإذا عليو كسلم: )
 .((ٜٛ٘) أدبرت فاغسلي عنك الدـ ٍب صلي

 وجو الداللة:
أكجب النيب صلى اهلل عليو كسلم الغسل باٟتيض ألداء الصالة ألف الطهارة شرط من شركط 

 صحة الصالة كاٟتيض مانع منو.
 النتيجة :
 ثابت كىو ٦تا شاع كانتشر بُت النساء كالرجاؿ من األمة. ىذا اإلٚتاع

                                                 

 (.ٕٕٕسورة: البقرة، آية: ) (ٜٙ٘)
 حققػػو: احملقػػق، (ىػػػٓٔ٘: ا١تتػػوَب) البغػػوم مسػػعود بػػن اٟتسػػُت ٤تمػػد أبػػو السػػنة، ي٤تييػػ: ا١تؤلػػف،البغػػوم تفسػَت(ٜٚ٘) 
، وزيػعكالت للنشػر طيبة دار: الناشر، اٟترش مسلم سليماف - ضمَتية ٚتعة عثماف - النمر اهلل عبد ٤تمد أحاديثو كخرج
 (. ٕٙ٘/ٔ، )(ـ ٜٜٚٔ - ىػ ٚٔٗٔ )الرابعة،: الطبعة

 ( .ٕٕٛأخرجو البخارم ،كتاب :الوضوء، باب :غسل الدـ ،برقم ) (ٜٛ٘)



192 

 

 المس لة الثامنة

 طهارة أعهاء الحائض 
 "كأما إذا كلدت ا١ترأة كلدا كل تر دما ............".                                                :(ٜٜ٘)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
أعضاء اٞتنب كاٟتائض ك النفساء  :قاؿ أصحابنا كغَتىم :"فرع :(ٜٓٙ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 كنقل ابن ا١تنذر اإلٚتاع فيو ".  ،ىر كىذا ال خالؼ فيو بُت العلماءكعرقهم طا
 التحقيق : 

 :(ٕٜٙ)كقاؿ أيضا "كأٚتعوا على أف عرؽ اٞتنب طاىر ككذلك اٟتائض". :(ٜٔٙ)قاؿ ابن ا١تنذر
ىذا  : كُب(ٖٜٙ)كقاؿ ابن عبد الل "كىذا قوؿ كل من ٨تفظ عنو من أىل العلم ".

 :(ٜ٘ٙ)كقاؿ النوكم ".ئض ليست بنجس كىو أمر ٣تتمع عليودليال على أف اٟتا(ٜٗٙ)اٟتديث
"كال يكره طبخها كعجنها كغَت ذلك من الصنائع كسؤرىا كعرقها طاىراف ككل ىذا متفق 

سلمُت على إٚتاع ا١ت ،كتابو مذاىب العلماء  اإلماـ أبو جعفر ٤تمد بن جرير ُب عليو كنقل
: (ٜٚٙ)كقاؿ ابن القطاف"ال خالؼ فيو فيما أعلم ". :(ٜٙٙ)كقاؿ الشوكاٍل ىذا كلو ".

كابن  ،(ٜٜٙ)كالسرخسي ،(ٜٛٙ)كنقل ىذا أيضا البغوم "كأٚتععوا على أف عرؽ اٟتائض طاىر".
 ٓ(ٜٓٚ)قدامة

                                                 

 (.ٛٙٔ/ٕاجملموع ) (ٜٜ٘)
 (.ٜٙٔ/ٕالسابق ) (ٜٓٙ)
 ( .ٕٙإٚتاع ) (،ٙ، ص )اإلٚتاع البن ا١تنذر (ٜٔٙ)
 (.ٕٗٛمسألة ) ،(ٖٔٗ/ٔاإلشراؼ ) (ٕٜٙ)

 (.ٚٓٔ/ٕٕالتمهيد ) ،(ٜ٘إٚتاع ) ،(ٖٗ/ٔلل )اإلٚتاع البن عبد ا (ٖٜٙ)
 (.ٜٕ٘البخارم ) ، صلى اهلل عليو كسلم كأنا حائض""كنت أرجل رأس رسوؿ اهلل :حديث عائشة (ٜٗٙ)
 .االضطجاع مع اٟتائض َب ٟتاؼ كاحدباب : ،(، كتاب اٟتيضٖٖ٘/ٖبشرح النوكم )صحيح مسلم  (ٜ٘ٙ)
 (.ٜٖٙ/ٔنيل األكطار ) (ٜٙٙ)

 (.٘ٛٗ(، إٚتاع رقم )ٖٓٔ/ٔئل اإلٚتاع )اإلقناع ُب مسا (ٜٚٙ)
 (.ٔٔٗ/ٔشرح السنة ) (ٜٛٙ)
 (.ٚٗ/ٔا١تبسوط ) (ٜٜٙ)
 (.ٖٗٛ/ٔا١تغٍت ) (ٜٓٚ)
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 دليل اإلجماع :
من  (ٜٔٚ)عن عائشة قالت: قاؿ يل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: )ناكليٍت ا٠تمرة -1

ي(.(ٕٜٚ)ا١تسجد(، قالت فقلت: إٍل حائض، فقاؿ: )إف حيضتك ليست ُب يدؾ
عن عائشة قالت: كنت أشرب كأنا حائض، ٍب أناكلو النيب صلى اهلل عليو كسلم   -ٕ

كأنا حائض، ٍب أناكلو النيب  (ٖٜٚ)فيضع فاه على موضع ُب، فيشرب، كأتعرؽ العرؽ
 .(ٜٗٚ)صلى اهلل عليو كسلم فيضع فاه على موضع ُب

 النتيجة :
 ل أقف على قوؿ ألحد من أىل العلم ٮتالف ىذا اإلٚتاع .

                                                 

شيء منسوج يعمل من سعف النخل كيرمل با٠تيوط كىو صغَت على قػدر مػا يسػجد عليػو ا١تصػلى أك  :ا٠تمرة (ٜٔٚ)
أكثػر مػن ذلػك، فحينًػذ حصػَت كلػيس  فويق ذلك، فإف علم حىت يكفػي الرجػل ٞتسػده كلػو ُب صػالة أك مضػطجع لػو

 (ٕٚٚ/ٔٓتمرة. غريب اٟتديث للقاسم بن سالـ، )
 (.ٜٕٛ-ٔٔأخرجو مسلم ،باب:جواز غسل اٟتائض رأس زكجها كترجيلو برقم ) (ٕٜٚ)
، نشواف بن سعيد التعرؽ (ٖٜٚ) : تعرؽ العلم إذا أخذ ما عليو من اللحم. مشس العلـو كدكاء كالـ العرب من الكلـو

(، ٖتقيػق: د. حسػػُت بػن عبػػد اهلل العمػرم، مطهػػر بػن علػػى اإلربػاٍل، د. يوسػػف ٤تمػػد ػىػػٖٚ٘مػػٍت، ا١تتػوَب )اٟتمػَتم الي
، ـ(ٜٜٜٔ-ػىػػٕٓٗٔلبنػػاف، دار الفكػػر، دمشػػق، سػػوريا، الطبعػػة األكىل، )-عبػػد اهلل، نشػػر دار الفكػػر ا١تعاصػػر، بػػَتكت

(ٚ/ٗ٘ٓٚ). 
 (.ٖٓٓ-ٗٔالسابق برقم ) (ٜٗٚ)
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 المبحث الثاني

شرح المهذب الواردة فيما  يتحقيق دعاوى إجماع النووي ف
  يتعلق بقراءة الجنب والحائض والمحدث

 
 -وفيه مسألتان :

 والحائض .    جواز الذكر للجنب: المس لة األوؿ
 المسجد . يلمحدث فلة الثانية: جواز بقاء االمس 
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 المس لة األولى
 والحائض جواز الذكر للجنب
"فصل :يتعلق بقراءة اٞتنب كاٟتائض كاحملدث كأذكارىم كمواضػع  :(ٜ٘ٚ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل

 القراءة كأحوا٢تا ك٨تو ذلك ".
"أٚتػػع ا١تسػػلموف علػػى جػػواز التسػػبيح كالتهليػػل كالتكبػػَت كالتحميػػد  :(ٜٙٚ)قػػاؿ النػػوكم رٛتػػو اهلل

 لصالة على رسوؿ اهلل صلى اهلل علية كسلم كغَت ذلك من األذكار".كا
 التحقيق : 
لتسػػبيح كالتحميػػد "كاتفقػػوا علػػى أنػػو ٬تػػوز ٢تمػػا ذكػػر اهلل سػػبحانو كتعػػاىل با :(ٜٚٚ)قػػاؿ البغػػوم

جػػواز ذكػػر اهلل تعػػاىل بالتسػػبيح  "ىػػذا اٟتػػديث أصػػل ُب :(ٜٛٚ)كقػػاؿ النػػوكم ."كالتهليػػل كغَتىػػا
 كنقػػل ىػػذا ".ذكػػار كىػػذا جػػائز بإٚتػػاع ا١تسػػلمُتالتحميػػد كشػػبهها مػػن األكالتهليػػل كالتكبػػَت ك 

 . (ٕٜٛ)كالزرقاٍل ،(ٜٔٛ)كشيخ اإلسالـ ،(ٜٓٛ)كالباجي ،(ٜٜٚ)أيضا الشوكاٍل اإلٚتاع
 دليل اإلجماع :
 .(ٖٜٛ)"كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يذكر اهلل على كل أحيانو" عن عائشة قالت:

                                                 

 (.ٗٚٔ/ٕاجملموع ) (ٜ٘ٚ)
 (.ٚٛٔ/ٕسابق )ال (ٜٙٚ)
 (.ٖٔٙ/ٔشرح السنة ) (ٜٚٚ)
 (.ٜٕٙ/ٗشرح النوكم )بصحيح مسلم  (ٜٛٚ)
 (.ٖٖٓ/ٔنيل األكطار ) (ٜٜٚ)
الوليد سليماف بن خلف بن سعد بن أيػوب بػن كارث التجيػيب القػرطيب البػاجي  أىب للشيخ ،أا١تنتقى شرح ا١توط (ٜٓٛ)

األمػر  بػاب: (،ىػػ ٕٖٖٔ ) الطبعػة: األكىل، ،لة مصػرّتوار ٤تاف -نشر: مطبعة السعادة  ،ىػ(ٗٚٗاألندلسي )ا١تتوَب: 
 (.ٖٗٗ/ٔبالوضوء ١تن مس القرآف )

 (.ٜٔٔ/ٕٙ(،)ٔٙٗ/٣ٕٔتموع الفتاكل ) (ٜٔٛ)

 (.٘/ٕشرح الزرقاٍل ) (ٕٜٛ)
 (.ٖٖٚأخرجو مسلم ُب اٟتيض باب:ذكر اهلل تعاىل ُب حاؿ اٞتنابة كغَتىا، برقم  ) (ٖٜٛ)
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 :وجو الداللة
 يع األحياف سواء ما كاف منها حاؿ الطهر أكغَته.جواز الذكر ُب ٚت

                                                                                         النتيجة :
 .اإلٚتاع ثابت كل أقف على من قاؿ ٓتالفوىذا 

 
 المس لة الثانية

 المسجد يجواز بقاء المحدث ف
 ا١تساجد كأحكامها كما يتعلق هبا......" "فصل:ُب :(ٜٗٛ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
اٞتلػػوس ُب ا١تسػػجد بإٚتػػاع  (ٜٙٛ)"ا١تسػػألة الثالثػػة :٬تػػوز للمحػػدث :(ٜ٘ٛ)قػػاؿ النػػوكم رٛتػػو اهلل

 ا١تسلمُت"
 التحقيق : 
 ا١تسجد للمحدث ". أٚتع ا١تسلموف على جواز اٞتلوس ُب" :(ٜٚٛ)قاؿ النوكم

 "قولػػػػػو بػػػػػاب اٟتػػػػػدث ُب حجػػػػػر: ابػػػػػن ا١تسػػػػػجد؛قاؿ بػػػػػاب اٟتػػػػػدث ُب :(ٜٛٛ)كبػػػػػوب البخػػػػػارم
: أشار البخارم إىل الرد على من منع احملدث أف يدخل ا١تسجد أك (ٜٜٛ)؛ قاؿ ا١تازرلا١تسجد

 جلػػػوس احملػػػدث ُب ف ُبختلػػػف السػػػلا"قػػػد  :(ٜٜٓ)كقػػػاؿ العيػػػٍت ٬تلػػػس فيػػػو كجعلػػػو كاٞتنػػػب".
بو كل خػل فتحػدث مػع أصػحاا١تسجد فركم عن أيب الدر داء أنو خػرج مػن ا١تسػجد فبػاؿ ٍب د

كعػن علػي رضػي اهلل عنػو مثلػو كركم ذلػك عػن عطػاء عػن النخعػي كابػن جبػَت ككػره  ؛ٯتس مػاءن 

                                                 

 (.ٜٙٔ/ٕاجملموع ) (ٜٗٛ)
 (.ٜٚٔ/ٕالسابق ) (ٜ٘ٛ)
 ث ىنا اٟتدث األصغر،ال األكلدا١تراد باٟت(ٜٙٛ) 
 (.ٓٗ٘/ٖصحيح مسلم بشرح النوكم) (ٜٚٛ)
 (.ٔٗٙ/ٔفتح البارم ) (ٜٛٛ)
( ّتزيػػرة مػػطزر٤تمػػد بػػن علػػي بػػن عمػػر التميمػػي ا١تػػازرم، أبػػو عبػػد اهلل: ٤تػػدث، مػػن فقهػػاء ا١تالكيػػة. نسػػبتو إىل ) (ٜٜٛ)

 . (ٕٚٚ/ٙ(، انلر:اإلعالـ)مسلم  لو )ا١تعلم بفوائد (ىػٖٙ٘)صقلية، ككفاتو با١تهدية
 (.ٕٗٓ/ٕعمدة القارم ) (ٜٜٓ)
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كقػػػاؿ ابػػػن ا١تسػػػجد علػػػى غػػػَت كضػػػوء".  ٞتلػػػوس ُببػػػن ا١تسػػػيب كاٟتسػػػن البصػػػرم أف يتعمػػػد اا
 ا١تسجد".  ة كمن بو سلس البوؿ فلهم اللبث ُب"فأما ا١تستحاض :(ٜٜٔ)قدامة

                                                 

 (.ٚٙٔ/ٔا١تغٍت ) (ٜٜٔ)
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 دليل اإلجماع :
:"اعتكفت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم امرأة من أزكاجو فكانت ترل عن عائشة قالت

 ".(ٖٜٜ)ٖتتها كىي تصلي (ٕٜٜ)الدـ كالصفرة كالطست
 وجو الداللة:

عتكاؼ رغم نزكؿ الدـ منها كرؤيتها إياه أذف للمستحاضة باالأف النيب صلى اهلل عليو كسلم 
 كيبعد أف يكوف ذلك بغَت علمو صلى اهلل عليو كسلم.

 لنتيجة :ا
 ل أقف على ٥تالف ٢تذا اإلٚتاع .

                                                 

 (.ٚ٘٘/ٕإناء كبَت مستدير من ٨تاس أك ٨توه يغسل فيو. ا١تعجم الوسيط ) :الطست (ٕٜٜ)
 (.ٖٓٔأخرجو البخارم ،باب:االعتكاؼ للمستحاضة ،برقم ) (ٖٜٜ)
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 المبحث الثالث
 شرح  ًتحقٌق دعاوى إجماع النووي ف

  صفة الغسل ًالمهذب الواردة ف
 

 -وفيه مسألتان :
 الغسل .    يعدـ وجوب الوضوء ف :المس لة األولي
 : قدر الماء الالـز للغسل.المس لة الثانية
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 المس لة األولى 
 الغسل يعدـ وجوب الوضوء ف
 "كإذا أراد الرجل أف يغتسل من اٞتنابة.....". :(ٜٜٗ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
الوضػػػػوء سػػػػنة ُب الغسػػػػل كلػػػػيس بشػػػػرط كال كاجػػػػب ىػػػػذا  "فػػػػرع: :(ٜٜ٘)قػػػػاؿ النػػػػوكم رٛتػػػػو اهلل

، كػذا حكػاه كداكد أهنمػا شػرطاه (ٜٜٙ)بو قاؿ العلماء كافة إال ما حكػي عػن أيب ثػورك  مذىبنا،
 جرير اإلٚتاع على أنو ال ٬تب".أصحابنا عنهما؛كنقل ابن 

 التحقيق : 
:" أم اسػتحبابو ..... كنقػل سػل ، كقػاؿ ابػن حجػرالوضوء قبل الغ باب: (ٜٜٚ)بوب البخارم
كىػو مػػردكد فقػد ذىػػب ٚتاعػة مػػنهم  ،ع علػػى أف الوضػوء ال ٬تػػب مػع الغسػػلابػن بطػػاؿ اإلٚتػا 

كقػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن  لمحػػػػػػػدث".الوضػػػػػػػوء لأبػػػػػػػو ثػػػػػػػور كداكد كغَت٫تػػػػػػػا إىل أف الغسػػػػػػػل ال ينػػػػػػػوب عػػػػػػػن 
: "كىػػم ٣تمعػوف علػػى اسػتحباب الوضػػوء قبػل الغسػػل تأسػيا بػػالنيب صػلى اهلل عليػػو (ٜٜٛ)القطػاف

: "كأٚتػػع العلمػػاء أف مػػن اغتسػػل مػػن اٞتنابػػة كل (ٜٜٜ)كسػػلم،كأما بعػػد الغسػػل فال".كقػػاؿ أيضػػا
 ،(ٔٓٓٔ)كابػػػػن رشػػػػد ،(ٓٓٓٔ)كٔتثػػػػل ىػػػػذا ذكػػػػر ابػػػػن قدامػػػػة يتوضػػػػأ ٍب صػػػػلى أف صػػػػالتو جػػػػائزة".

 .(ٖٓٓٔ)بهوٌبكال ،(ٕٓٓٔ)كالبغوم

                                                 

 (.ٕٛٓ/ٕاجملموع ) (ٜٜٗ)
 (.ٕٗٔ/ٕالسابق ) (ٜٜ٘)
بػن أيب اليمػاف الكلػيب البغػدادم، أبػو ثػور: الفقيػو صػاحب اإلمػاـ الشػافعي. قػاؿ ابػن حبػاف:  اىيم بن خالػد إبر (ٜٜٙ) 

كاف أحد أئمة الدنيا فقها كعلما ككرعا كفضال، صنف الكتب كفرع على السنن، كذب عنها، يتكلم ُب الرأم فيخطػئ 
 (.ٖٚ/ٔاألعالـ للزركلي) ،ػ(ىٕٓٗسنة ) كيصيب. مات ببغداد شيخا

 (.ٜٕٗ/ٔفتح البارم ) (ٜٜٚ)
 ٓ(ٜ٘ٗ(، إٚتاع رقم )ٓٓٔ-ٜٜ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٜٜٛ)
 (..ٔٙٗ(، إٚتاع رقم )ٓٓٔ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع )(ٜٜٜ) 
 (.ٕٓ٘/ٔا١تغٍت ) (ٓٓٓٔ)
 (.ٕٗٔ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٔٓٓٔ)
 (.ٕٖٗ/ٔشرح السنة ) (ٕٓٓٔ)
 (.ٕٖٙ/ٔاإلقناع )مذ كشاؼ القناع عن  (ٖٓٓٔ)
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 خالف اإلجماع:
 ٚتاعة منهم أبو ثور كداكد كغَتىم.

 :دليل اإلجماع
"كػػػاف رسػػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم إذا اغتسػػػل مػػػن اٞتنابػػػة يبػػػدأ  عػػػن عائشػػػة قالػػػت:-ٔ

فيغسػػػػػػػػل يديػػػػػػػػو ٍب يفػػػػػػػػرغ بيمينػػػػػػػػو علػػػػػػػػى مشالػػػػػػػػو فيغسػػػػػػػػل فرجػػػػػػػػو ٍب يتوضػػػػػػػػأ كضػػػػػػػػوءه للصػػػػػػػػالة 
 ".(ٗٓٓٔ)......اٟتديث

 اٞتنابة؟ لغسل فأنقضو رأسي ضفر أشد امرأة إٍل اهلل رسوؿ يا قلت: قالت سلمة، أـ عن-ٕ
 ا١تػػػػػػاء عليػػػػػػك تفيضػػػػػػُت ٍب حثيػػػػػػات ثػػػػػػالث رأسػػػػػػك علػػػػػػى ٖتثػػػػػػي أف يكفيػػػػػػك إ٪تػػػػػػا. ال): قػػػػػػاؿ

 .((٘ٓٓٔ)فتطهرين
 وجو الداللة:

ُب حديث عائشة كصف اغتساؿ النيب عليو الصالة كالسالـ، كىو كإف كاف فيو ذكر الوضوء 
وب ألف الفعل كحده اليرتقي إىل الداللة على الوجوب ١تا يعًتيو من إال أنو ال يفيد الوج

فإنو ل يذكر الوضوء كُب اٞتمع بينهما  سلمة احتماؿ ا٠تصوصية كغَتىا، كأما حديث أـ
 داللة كاضحة على أف الوضوء ُب الغسل مشركع على االستحباب. 

 :النتيجة
اية أـ سلمة ل تذكر الوضوء ُب صفة ثور كداكد فإف رك  اإلٚتاع ثابت كال تضر ٥تالفة أيب

  .الغسل

                                                 

 (.ٖٙٔ-ٖ٘أخرجو مسلم كتاب اٟتيض باب:صفة غسل اٞتنابة برقم ) (ٗٓٓٔ)
 (.ٖٖٓ-ٛ٘أخرجو مسلم كتاب: اٟتيض، باب: استحباب إفاضة ا١تاء على الرأس كغَته ثالثا برقم ) (٘ٓٓٔ)
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 المس لة الثانية 
 قدر الماء الالـز للغسل
 "كيستحب أف ال ينقص ُب الغسل عن صاع ". :(ٙٓٓٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل

مػػػػاء الغسػػػػل ال  "أمػػػػا حكػػػػم ا١تسػػػػألة :فأٚتعػػػػت األمػػػػة علػػػػى أف :(ٚٓٓٔ)قػػػاؿ النػػػػوكم رٛتػػػػو اهلل 
 ". يشًتط لو قدر معُت

 التحقيق : 
: "كأٚتعػػوا أف ا١تػػاء (ٜٓٓٔ). كقػػاؿ ابػػن القطػافغسػػل بالصػػاع ك٨تػوهال بػاب:(ٛٓٓٔ)وب البخػػارم بػ

مػن ا١تػاء ُب  (ٔٔٓٔ): "كأٚتع أىل العلم أف ا١تػد(ٓٔٓٔ)ال يكاؿ للوضوء كال للغسل". كقاؿ أيضا
  ُب االغتساؿ غَت الـز للناس". (ٕٔٓٔ)الوضوء، كالصاع
الوضػػوء كالغسػػل غػػَت مقػػدر  ُب ئز سػػلموف علػػى أف ا١تػػاء الػػذم ٬تػػ"أٚتػػع ا١ت :(ٖٔٓٔ)قػػاؿ النػػوكم

  بل يكفي فيو القليل كالكثَت إذا كجد شرط الغسل كىو جرياف ا١تاء على األعضاء ".
اسػػتعماؿ ا١تػػاء مسػػتحب فاإلسػػراؼ مكػػركه كإف   " قػػاؿ اإلمػػاـ:الرفق ُب :(ٗٔٓٔ)كقػػاؿ البغػػوم 

و أك أقػل ر منػكاف على شط ْتر كذكر الصاع كا١تد ليس علػى معػٌت التقػدير حػىت ال ٬تػوز أكثػ
"كمػاء الغسػل غػَت مقػدر كقػد يرفػق  :(٘ٔٓٔ)كقػاؿ الغػزايل حػد السػرؼ". بل ٭تًتز أف يدخل ُب

                                                 

 (.ٕٚٔ/ٕاجملموع ) (ٙٓٓٔ)

 (.ٕٛٔ/ٕالسابق ) (ٚٓٓٔ)
 (.ٖٗٗ/ٔفتح البارم باب: الغسل بالصاع ) (ٛٓٓٔ)
 (.ٛٙٗ(، إٚتاع رقم )ٔٓٔ/ٔسائل اإلٚتاع )اإلقناع ُب م (ٜٓٓٔ)
 (.ٜٙٗالسابق إٚتاع ) (ٓٔٓٔ)

 غرامػػا ٘ٔٛ ،ٜٖ=  ليػػًتا ٔ ،ٕٖٓ=  اٟتنفيػػة عنػػد رطػػالف كىػػو مكيػػاؿ، أمػػداد، ج كالتشػػديد بالضػػم: ا١تػػد(ٔٔٓٔ) 
: ناشرال،قنييب صادؽ حامد - قلعجي ركاس ٤تمد: ا١تؤلف،الفقهاء لغة معجم  ٚٛٙ=  الثالثة االئمة عند كثلثا كرطال
 (.ٚٔٗ/ٔ) ،(ـ ٜٛٛٔ - ىػ ٛٓٗٔ )الثانية،: الطبعة،كالتوزيع كالنشر للطباعة النفائس دار

. الفكػػػر دار: الناشػػر ،حبيػػب أبػػو سػػعدم الػػدكتور: ؤلػػػفالقػػاموس الفقهػػي. ا١ت :انطػػر ،الصػػاع :أربعػػة أمػػداد (ٕٔٓٔ)
 (.ٕٛٔ/ٔ، )(ـ ٜٛٛٔ - ىػ ٛٓٗٔ )الثانية: الطبعة،سورية – دمشق

 (.ٚٚ٘/ٗبشرح النوكم )صحيح مسلم  (ٖٔٓٔ)
 (.ٖٙٙ/ٔشرح السنة ) (ٗٔٓٔ)
 (.ٔٔ٘/ٔالوسيط َب ا١تذىب ) (٘ٔٓٔ)
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كابػػػػػػن  ،(ٙٔٓٔ)كنقػػػػػػل ىػػػػػػذا اإلٚتػػػػػػاع البهػػػػػػوٌب بالقليػػػػػػل فيكفػػػػػػي كٮتػػػػػػرؽ بػػػػػػالكثَت فػػػػػػال يكفػػػػػػي".
 .(.ٕٔٓٔ)كابن مفلح ،(ٕٓٓٔ)كالسرخسي ،(ٜٔٓٔ)كابن عبدالل ،(ٛٔٓٔ)كالشوكاٍل، (ٚٔٓٔ)ا١تنذر

 خالف اإلجماع:
: "كمذىب األباضية (ٖٕٓٔ)، قاؿ القرطيب٥تالفة اإلباضية ٢تذا اإلٚتاع (ٕٕٓٔ)للنقل ابن عبدا

 .  اإلكثار من ا١تاء، كذلك من الشيطاف "
 دليل اإلجماع :

من  (ٕٗٓٔ):"كاف يغتسل من إناء ىو الفرؽأف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمعن عائشة -ٔ
 ".(ٕ٘ٓٔ)اٞتنابة
ىي كالنيب صلى اهلل عليو كسلم  ت تغتسل: أخلتٍت ميمونة أهنا كانعن ابن عباس قاؿ -ٕ
 .(ٕٙٓٔ)إناء كاحد" ُب

                                                 

 (.ٖٓٚ/ٔاإلقناع )مذ كشاؼ القناع عن  (ٙٔٓٔ)
 (.ٖٚٓ/ٔاإلشراؼ ) (ٚٔٓٔ)
 (.ٖ٘٘/ٔنيل األكطار ) (ٛٔٓٔ)
 بػػن لػػلا عبػػد بػػن ٤تمػػد بػػن اهلل عبػػد بػػن يوسػف عمػػر أبػػو: ا١تؤلػػفد كاألسػػاني ا١تعػػاٍل مػػن ا١توطػػأ ُب ١تػػا التمهيػد (ٜٔٓٔ)
 كزارة: الناشػػر، البكػػرم الكبػَت عبػػد ٤تمػػد، العلػوم أٛتػػد بػػن مصػطفى: ٖتقيػػق (ىػػػٖٙٗ: ا١تتػوَب) القػػرطيب النمػػرم عاصػم
 ( اٟتديث ا٠تامس كالثالثوف .ٗٓٔ-ٖٓٔ/ٛ) (ىػ ٖٚٛٔ): النشر عاـ، ا١تغرب – اإلسالمية كالشؤكف األكقاؼ عمـو

 (.٘ٗ/ٔا١تبسوط ) (ٕٓٓٔ)
 (.ٖٚٔ/ٔ)شرح ا١تقنع ا١تبدع ُب  (ٕٔٓٔ)
 (.ٖٓٔ/ٛالتمهيد) (ٕٕٓٔ)
 (.ٙٚ/ٔجامع األحكاـ الفقهية ) (ٖٕٓٔ)
الفرؽ: إناء يسع ثالثة آصع ،انلر لساف ،لإلماـ:٤تمد بن مكـر ٚتاؿ لدين ابن منلور األنصارم الركيفعػي  (ٕٗٓٔ)

 (. ٖٙٓ/ٓٔ(،)ػىٗٔٗٔ،الطبعة الثالثة )بَتكت –الناشر: دار صادر  (ػىٔٔٚاإلفريقي،ا١تتوَب)
سػػل اٞتنابػػة كغسػػل الرجػػل كا١تػػرأة ُب إنػػاء غ يض باب:القػػدر ا١تسػػتحب مػػن ا١تػػاء ُبمسػػلم كتػػاب اٟتػػأخرجػػو  (ٕ٘ٓٔ)
 (.ٜٖٔ-ٓٗحالة كاحدة كغسل أحد٫تا بفضل اآلخر برقم ) كاحد ُب

 (.ٕٕٖ-ٚٗالسابق ) (ٕٙٓٔ)
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 النتيجة :
 فإهنا من طوائف الضالؿ. (ٕٚٓٔ)باضيةر ٥تالفة األىذا اإلٚتاع ثابت كال تض 

                                                 

ؽ ىػػذه األباضػػية: كىػػم أتبػػاع عبػػد اهلل بػػن أبػػاض، ٍب ىػػم فيمػػا بيػػنهم فػػرؽ ككلهػػم يقولػػوف أف ٥تػػالفيهم مػػن فػػر  (ٕٚٓٔ)
األمػػة كفػػار ال مشػػػركوف كال مؤمنػػوف، ك٬تػػوزكف شػػػهادهتم ك٭ترمػػوف دمػػاءىم ُب السػػػر كيسػػتبيحوهنا ُب العالنيػػة، ك٬تػػػوزكف 
منػػاكحتهم، كيثبتػػػوف التػػػوارث بيػػػنهم، ك٭ترمػػػوف بعػػػض غنػػػائمهم، ك٭تللػػػوف بعضػػػها، ٭تللػػػوف مػػػا مػػػاف مػػػن ٚتلػػػة األسػػػالب 

إىل أرباهبػػا. انلػػر: التبصػػَت ُب الػػدين ك٘تييػػز الفرقػػة الناجيػػة عػػن  كالسػػالح، ك٭ترمػػوف مػػا كػػاف مػػن ذىػػب أك فضػػة كيردكهنػػا
(، ٖتقيػػق: كمػػاؿ يوسػػف اٟتػػوت، نشػػر: عػػال ػىػػٔٚٗالفػػرؽ ا٢تػػالكُت، طػػاىر بػػن ٤تمػػد االسػػفراييٍت أبػػو ا١تلفػػر ا١تتػػوَب )

  .(ٛ٘/ٔ)ـ(، ٖٜٜٔ -ػىٖٓٗٔالكتب، لبناف، الطبعة األكىل، )
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 الفصل الرابع

تحقيق دعاوى إجماع النووي في شرح المهّذب الواردة في 
 التيمم

 :وفيو مبحثاف
م ُب شرح ا١تهّذب الواردة ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوك ا١تبحث األكؿ: 

 .مشركعية ككيفية التيمم ُب
 دعاكل إٚتاع النوكم ُب شرح ا١تهّذب الواردة ُبا١تبحث الثاٍل: 

 مبطالت التيمم.
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 المبحث األوؿ
 شرح المهذب  يتحقيق دعاوى إجماع النووي ف

 مشروعية وكيفية التيمم يالواردة ف
 -كفيو مسائل :
 م .: مشروعية التيمالمس لة األولي
 .: اختصاص التيمم بالوجو والكفينالمس لة الثانية

 : جواز التيمم عن الحدث األصغر .المس لة الثالثة 
 التيمم . يمس لة الرابعة: استيعاب الوجو فال

 وجوب الطهاة للنافلة. :المس لة الخامسة
 على وقت الصالة . التيمم تقدـ حكم:المس لة السادسة
 ت بوقتها والجنازة ال تفوت .: الجمعة تفو المس لة السابعة
 : تيمم من يحتاج الماء إلى العطش . المس لة الثامنة

 : حكم قبوؿ ىبة ثمن الماء لمن لم يجده .المس لة التاسعة
 : جواز التيمم لمن عدـ الماء .المس لة العاشرة
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 المس لة األولى
 مشروعية التيمم 

 "باب التيمم". :(ٕٛٓٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 "التيمم ثابت بالكتاب كالسنة كإٚتاع األمة".  :(ٜٕٓٔ)كم رٛتو اهللقاؿ النو 

 التحقيق : 
 "اعلم أف التيمم ثابت بالكتاب كالسنة كإٚتاع األمة كىو خصيصة خص :(ٖٓٓٔ)قاؿ النوكم

: "كأٚتع علماء (ٖٔٓٔ)كقاؿ ابن القطافاهلل تعاىل بو ىذه األمة زادىا اهلل تعاىل شرفا ".
أف التيمم بالصعيد عند عدـ ا١تاء طهور كل  –فيما علمت  -األمصار با١تشرؽ كا١تغرب 

 مسلم مريض أك مسافر،كاف جنبا أك على غَت كضوء، الٮتتلفوف ُب ذلك".
 "كقد أٚتع على ذلك العلماء ". :(ٕٖٓٔ)كقاؿ الشوكاٍل
 "كىو جائز بالكتاب كالسنة كاإلٚتاع ". :(ٖٖٓٔ)كقاؿ ابن قدامة
ؼ جوازه عر  ،أف التيمم من اٟتدث جائز ؼ ُب"أما األكؿ :فال خال :(ٖٗٓٔ)كقاؿ الكاساٍل

 ".بالكتاب كالسنة كاإلٚتاع
 . (ٖٛٓٔ)كالبساـ ،(ٖٚٓٔ)كابن ىبَتة ،(ٖٙٓٔ)كالبهوٌب ،(ٖ٘ٓٔ)كنقل ىذا أيضا ابن ا١تنذر

                                                 

 (.ٖٕٚ/ٕاجملموع ) (ٕٛٓٔ)
 .السابق (ٜٕٓٔ)
 (.ٕٔٙ/ٗصحيح مسلم بشرح النوكم ) (ٖٓٓٔ)
 (.٘ٓٗ(، إٚتاع رقم)ٜ٘/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٖٔٓٔ)
 (.ٕٖٙ/ٔنيل األكطار ) (ٕٖٓٔ)
 (.ٕٙٙ/ٔا١تغٍت ) (ٖٖٓٔ)
 (.ٗٗ/ٔبدائع الصنائع ) (ٖٗٓٔ)
 (.ٜٜٕ/ٔ( ،اإلشراؼ )ٛٔاإلٚتاع البن ا١تنذر ،إٚتاع رقم ) (ٖ٘ٓٔ)
 (.ٖ٘ٛ/ٔاإلقناع )مذ كشاؼ القناع عن  (ٖٙٓٔ)
 (.ٕٕٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٖٚٓٔ)

 (.ٕٛ/ٔنيل ا١تطرب ) (ٖٛٓٔ)
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 دليل اإلجماع :
   تعاىل:ك  اهلل تبارؾ قوؿ-ٔ                 

               
(ٖٜٔٓ). 

أعطيت ٜتسا ل يعطهن  )بن عبد اهلل، أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: عن جابر -ٕ
أحد قبلي: نصرت بالرعب مسَتة شهر، كجعلت يل األرض مسجدا كطهورا، فأٯتا رجل من 

غاًل كل ٖتل ألحد قبلي، كأعطيت الشفاعة، ككاف أميت أدركتو الصالة فليصل، كأحلت يل ا١ت
ي.((ٓٗٓٔ) النيب يبعث إىل قومو خاصة كبعثت إىل الناس عامة

 وجو الداللة:
 داللة اآلية كاٟتديث كاضحة على مشركعية التيمم.

 النتيجة :
 ىذا اإلٚتاع من ضركرات الدين ا١تعلومة .

                                                 

 (.ٖٗالنساء آية ) (ٜٖٓٔ)
 (.ٖٖ٘أخرجو البخارم، كتاب: التيمم برقم) (ٓٗٓٔ)
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 المس لة الثانية
 اختصاص التيمم بالوجو والكفين 

 "باب التيمم". :(ٔٗٓٔ)ا١تصنف رٛتو اهللقاؿ 
"كأٚتعوا على أف التيمم ٥تتص بالوجو كاليدين سواء تيمم عن  :(ٕٗٓٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 اٟتدث األصغر أك األكل ، سواء تيمم عن كل األعضاء أك بعضها".
 التحقيق : 
اجملػزلء "أم ىػو الواجػب  :قػاؿ ابػن حجػر، ك باب: التيمم للوجو كالكفػُت(ٖٗٓٔ)بوب البخارم

كابػػػػػػن  ،(ٙٗٓٔ)، كالليػػػػػػث بػػػػػػن سػػػػػػعد(٘ٗٓٔ)، كاألكزاعػػػػػػي(ٗٗٓٔ)كنقػػػػػػل ىػػػػػػذا اإلٚتػػػػػػاع البغػػػػػػوم ".
 .( ٓ٘ٓٔ)، كالشيخ البساـ(ٜٗٓٔ)كالكاساٍل ،(ٛٗٓٔ)كابن حـز، (ٚٗٓٔ)قدامة

                                                 

 (.ٖٕٚ/ٕاجملموع ) (ٔٗٓٔ)
 السابق (ٕٗٓٔ)

 (.ٜٕ٘/ٔفتح البارم ) (ٖٗٓٔ)
 (.ٖٕ٘/ٔشرح السنة ) (ٗٗٓٔ)
 (.ٖٕ٘موسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ص) (٘ٗٓٔ)

 (.ٜٚٔوسوعة فقو الليث بن سعد ص)م (ٙٗٓٔ)
 (.ٜٕٓ/ٔا١تغٍت ) (ٚٗٓٔ)
 (.ٕٕمراتب اإلٚتاع ص ) (ٛٗٓٔ)
 (.٘ٗ/ٔبدائع الصنائع ) (ٜٗٓٔ)
 (.ٜٓ/ٔنيل ا١تطرب ) (ٓ٘ٓٔ)
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 دليل اإلجماع :
قولو تعاىل:-ٔ                   

 
)


(ٔٓ٘ٔ) 
ت النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ عمار لعمر: ٘تعكت فأتي أبزل قاؿ:عن عبد الرٛتن بن -ٕ

 .((ٕ٘ٓٔ): )يكفيك الوجو كالكفاففقاؿ
 وجو الداللة:

أف اهلل تعاىل اختص الوجو كالكفُت ُب األية با١تسح ُب التيمم دكف غَت٫تا من األعضاء، 
كاف منها قوليا أك فعليا فدؿ على اختصاصهما دكف ككذلك الثابت ُب السنة سواء ما  

 غَت٫تا.
 النتيجة :

 .ىذا اإلٚتاع ثابت كل أقف على قوؿ ٮتالفو 

                                                 

 (.ٙسورة: ا١تائدة ،آية رقم ) (ٔ٘ٓٔ)
 (.ٖٔٗحديث رقم ) ،، باب : التيمم للوجو كالكفُت،كتاب: التيممأخرجو البخارم (ٕ٘ٓٔ)
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 المس لة الثالثة
 جواز التيمم عن الحدث األصغر

 "٬توز التيمم عن اٟتدث األصغر". :(ٖ٘ٓٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
م عن اٟتدث بالكتاب كالسنة "أما األحكاـ فيجوز التيم :(ٗ٘ٓٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 كاإلٚتاع".
 التحقيق : 

"اتفق العلماء على أف ىذه الطهارة ىي بدؿ عن الطهارة  :(٘٘ٓٔ)قاؿ ابن رشد اٟتفيد
 الصغرل".
 "كأٚتع العلماء على جواز التيمم عن اٟتدث األصغر". :(ٙ٘ٓٔ)كقاؿ النوكم

 ،(ٜ٘ٓٔ)السرخسيك  ،(ٛ٘ٓٔ)كابن عبد الل ،(ٚ٘ٓٔ)كنقل ىذا اإلٚتاع أيضان البغوم
 .   (ٕٙٓٔ)، كالشوكاٍل(ٔٙٓٔ)، كا١ترداكم(ٓٙٓٔ)كالكاساٍل

 دليل اإلجماع :
 قاؿ تعاىل: -ٔ                             

                             
 

(ٖٔٓٙ). 
: )أقبػػل رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم مػػن اهلل بػػن عمػػر رضػػي اهلل عنهمػػا قػػاؿ عػػن عبػػد-ٕ

 عليػػو فسػػلم عليػػو فلػػم يػػرد عليػػو رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل (ٗٙٓٔ)الغػػائط فلقيػػو رجػػل عنػػد بًػػر ٚتػػل
                                                 

 (.ٖٕٚ/ٕاجملموع ) (ٖ٘ٓٔ)
 (.ٖٕٛ/ٕالسابق ) (ٗ٘ٓٔ)
 (  .ٖٙٔ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد) (٘٘ٓٔ)
 (.ٕٕٙ/ٗصحيح مسلم بشرح النوكم ) (ٙ٘ٓٔ)

 (.ٓٓٗ/ٔشرح السنة ) (ٚ٘ٓٔ)
 (.ٖٖٓ/ٔ(،االستذكار )ٕٓٚ/ٜٔالتمهيد ) (ٛ٘ٓٔ)

 (.ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٔا١تبسوط ) (ٜ٘ٓٔ)
 ( .ٗٗ/ٔبدائع الصنائع ) (ٓٙٓٔ)
 (.ٜٕٚ/ٔاإلنصاؼ ) (ٔٙٓٔ)
 .(ٕٖٙ/ٔنيل األكطار ) (ٕٙٓٔ)
 (.ٖٗسورة :النساء ،آية رقم ) (ٖٙٓٔ)
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على اٟتائط فوضع يػده علػى اٟتػائط ٍب مسػح كجهػو كيديػو ٍب رد رسػوؿ اهلل حىت أقبل  كسلم 
 (.(٘ٙٓٔ)صلى اهلل عليو كسلم على الرجل السالـ

 وجو الداللة:
أف اآليػػة دلػػت علػػى أف مػػن نقػػض كضػػوءه ْتػػدث أصػػغر أف لػػو أف يتػػيمم، ككػػذلك فعػػل النػػيب 

 ٓاٟتدث األصغر صلى اهلل عليو كسلم كاف حدثو اصغرا فتيمم فدؿ على جواز التيمم مع
 النتيجة :

 ىذا اإلٚتاع ثابت كل أقف على قوؿ ٮتالفو.

                                                                                                                                            

 بػن يػاقوت اهلل عبػد أبػو الػدين شػهاب: ١تؤلػف، ا: موضع با١تدينة فيو ماؿ من أمػوا٢تم. معجػم البلػدافبًرٚتل (ٗٙٓٔ)
 (.ٜٜٕ/ٔ، ) (ـ ٜٜ٘ٔ )الثانية،: الطبعة بَتكت صادر، دار: الناشر(،ىػٕٙٙ: ا١تتوَب) اٟتموم الركمي اهلل عبد

(؛ كصححو األلباٍل َب صػحيح أيب داكد ٖٖٔتاب :الطهارة باب:التيمم َب اٟتضر برقم )أخرجو أبو داكد ك (٘ٙٓٔ)
 (.ٕٖٓبرقم )
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 المس لة الرابعة
 التيمم ياستيعاب الوجو ف

 .....".مع ا١ترفقُت  "كالتيمم مسح الوجو كاليدين  :(ٙٙٓٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
التيمم   ا١تسلموف على أف الوجو يستوعب ُب "كقد أٚتع :(ٚٙٓٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 ".، فكذا اليدافلوضوءكا
 التحقيق : 

كأٚتعوا أنو من تيمم على بعض كجهو أك بعض يديو ل ٬تزئو أف " :(ٛٙٓٔ)قاؿ ابن القطاف
 ".:٬تزئو ذلك-ُب إحدل الركايتُت عنو –يصلي بو إالأبا حنيفة؛فإنو قاؿ 

"كاستيعاب الوجو كالكفُت كاجب سول ما يشق كصوؿ الًتاب  :(ٜٙٓٔ)الركض ا١تربع قاؿ ُبك 
  و".إلي

التيمم ال ٬تب استيعاب الوجو كالكفُت على الراجح بل  "كُب :(ٓٚٓٔ)الشرح ا١تمتع  كقاؿ ُب
يُتسامح عن الشيء الذم ال يصل إليو ا١تسح إال ٔتشقة كباطن الشعر فال ٬تب إيصاؿ 

"ك٬تب  :(ٔٚٓٔ)الشرح الكبَت كقاؿ ُب الًتاب إليو كلو كاف خفيفا فيمسح اللاىر فقط".
فُت با١تسح فيمسح ما يأٌب عليو ا١تاء إال ا١تضمضة كاالستنشاؽ كما استيعاب الوجو كالك

٬تزئو إذا ل يصب إال (  ٕٚٓٔ)ٖتت الشعور ا٠تفيفة كىذا قوؿ الشافعي كقاؿ سليماف بن داكد
 كجهو ككفيو".

                                                 

 (.ٕٓٗ/ ٕاجملموع ) (ٙٙٓٔ)

 (.ٖٕٗ/ٕالسابق ) (ٚٙٓٔ)
 (.ٗٔٗ(، إٚتاع رقم )ٖٜ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٛٙٓٔ)
 البهػوتى إدريػس بػن حسػن ابػن الػدين صػالح بػن يػونس بػن منصور: ا١تؤلف، ا١تستقنع زاد شرح ا١تربع الركض(ٜٙٓٔ) 
 القػػدكس عبػػد: أحاديثػػو خػػرج، السػػعدم الشػػيخ كتعليقػػات العثيمػػُت الشػػيخ حاشػػية: كمعػػو(، قٔ٘ٓٔ: ا١تتػػوَب) اٟتنبلػػى
 (.ٜٗ/ٔ)، طبعة:بدكف، تاريخ: بدكف. الرسالة مؤسسة - ا١تؤيد دار: الناشر ،نذير ٤تمد

 (.ٜٖٗ/ٔالشرح ا١تمتع ) (ٓٚٓٔ)
 (.ٜٕٔ/ٔا١تغٍت ) (ٔٚٓٔ)
 ن داكد بن على بن عبد اهلل بن عباس القرشي ا٢تامشي أبو أيوب البغدادم ركل عن الشافعي كغَتهبيماف سل (ٕٚٓٔ)

 سػتخلفو علػيهم اسػتخلفت سػليمافأحنبػل لػو قيػل يل اخػًت لألمػة رجػال قاؿ أٛتد بن  ،كركل عنو أٛتد بن حنبل كغَته
 (،ػىػػٜٕٔاف بػػن داكد كأٛتػػد بػػن حنبػػل ت)بػػن داكد ا٢تػػامشي كعػػن الشػػافعي مػػا رأيػػت أعقػػل مػػن ىػػذين الػػرجلُت سػػليم

 (.ٜٖٔ/ٕطبقات الشافعية الكلل)
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"قد أٚتعوا أف ا١تتيمم ليس عليو أف ٯتسح ما ٖتت شعر  :(ٖٚٓٔ)قاؿ ابن عبد الل 
 عارضيو.... ".
 كمذىبنا كىي اليت ذكرىا الكرخي ُب"كعن أيب حنيفة ركايات إحداىا : :(ٗٚٓٔ)كقاؿ النوكم
الوجو  كالثالثة: إف ترؾ دكف ربع كدكنو ٬تزيو؛ ،ترؾ قدر درىم منو ل ٬تزهإف  :٥تتصره كالثانية
إف مسح أكثره ترؾ األقل منو أك من الذراع أجزأه كإال فال،حكاه  :كالرابعة أجزأه كإال فال؛
ن أيب يوسف كزفر كحكى ابن ا١تنذر عن سليماف بن داكد أنو جعلو كمسح الطحاكم عنو كع

 الرأس ".
 :دليل اإلجماع 

 قولو تعاىل:  -ٔ                      

           (ٔٓٚ٘). 
أقبل النيب صلى اهلل عليو كسلم من ٨تو بًر ٚتل فلقيو "م األنصارم قاؿ: عن أيب جهي -ٕ

رجل فسلم  عليو فلم يرد النيب صلي اهلل عليو كسلم حىت أقبل على اٞتدار فمسح بوجهو 
 ."(ٙٚٓٔ)رد عليو السالـ كيديو ٍب
 :النتيجة

اإلٚتاع كقد  ُبَته من أىل العلم ٦تن يعتد هبم ىذا اإلٚتاع ال ينعقد ٔتخالفة أيب حنيفة كغ
 نقل النوكم ذاتو ٥تالفة أيب حنيفة فسبحاف من ال ٗتفى عليو خافية.

                                                 

 (.ٛٔٔ/ٕٓالتمهيد ) ،(ٓ٘اإلٚتاع رقم )،(ٖٓ/ٔاإلٚتاع البن عبد الل ) (ٖٚٓٔ)
 (.ٜٕٙ/ٕاجملموع ) (ٗٚٓٔ)

 (.ٖٗآية رقم ) سورة: النساء، (٘ٚٓٔ)

 (.ٖٖٚكتاب التيمم برقم ) ،أخرجو البخارم (ٙٚٓٔ)
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 المس لة الخامسة
  وجوب الطهاة للنافلة

 "فإف تيمم للنفل كاف لو أف يصلي على اٞتنازة .......". :(ٚٚٓٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
تباحا القػراءة، كاللبػث انقطع حيضػها، اسػ"كإف كاف جنبان ،أك من  :(ٛٚٓٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

تقػػػػر إىل الطهػػػػارة لػػػػة آكػػػػد مػػػػن ىػػػػذه األشػػػػياء، فإهنػػػػا تفألف الناف ىػػػػا،ؤ ُب ا١تسػػػػجد، كحػػػػل كط
 باإلٚتاع، كىذه ٥تتلف فيها".

 التحقيق : 
: "كاتفػػق أىػػل األرض قاطبػػة مػػن ا١تسػػلمُت علػػى أف صػػالة التطػػوع ال (ٜٚٓٔ)قػػاؿ ابػػن القطػػاف 

 البد".ٕتزئ إالبطهارة من كضوء أك غسل، أك تيمم ك 
هػارة إذا كجػد ا١تػرء "أٚتػع أىػل العلػم علػى أف الصػالة ال ٕتػزمء إال بط :(ٓٛٓٔ)قاؿ ابن ا١تنػذرك 

ٚتعػت األمػة علػى أف الطهػارة شػرط "كقد أ :(ٔٛٓٔ)شرح مسلم كقاؿ النوكم ُب ".إليها السبيل
 .  (ٗٛٓٔ)، كابن قدامة(ٖٛٓٔ)كالعبدرم، (ٕٛٓٔ) كنقل ىذا أيضان ابن حـز صحة الصالة". ُب

 : دليل اإلجماع
 قولو تعاىل -ٔ                             

،                                       

                               

                                                 

 (.ٕٗ٘/ٕاجملموع ) (ٚٚٓٔ)
 (.ٕ٘٘/ٕلسابق )ا (ٛٚٓٔ)
 (. ٚٗ٘(، إٚتاع رقم )ٖٔٔ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٜٚٓٔ)
 (.ٔ( ا١تسألة )٘٘/ٔ، اإلشراؼ )(ٔالبن ا١تنذر اإلٚتاع رقم)اإلٚتاع  (ٓٛٓٔ)

 (.ٗٙٗ/ٖصحيح مسلم بشرح النوكم ) (ٔٛٓٔ)
 (.ٛٔمراتب اإلٚتاع ص) (ٕٛٓٔ)

بػن يوسػف العبػدرم الغرنػاطي، أبػو عبػد اهلل  التػاج كاإلكليػل ١تختصػر خليػل ٤تمػد بػن يوسػف بػن أيب القاسػم (ٖٛٓٔ)
 (.ٖٙٔ/ٕ) (،ـٜٜٗٔ-ىػٙٔٗٔ )ىػ( ،نشر: دار الكتب العلمية ،الطبعة: األكىل،ٜٚٛا١تواؽ ا١تالكي )ا١تتوَب: 

 (.ٜٙٙ/ٔا١تغٍت  ) (ٗٛٓٔ)



216 

 

                            

                      
(ٔٓٛ٘). 

 
: )ال تقبػل صػالة اؿ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلمعن أيب ىريػرة رضػي اهلل عنػو قػاؿ: قػ -ٕ

 (.(ٙٛٓٔ) من أحدث حىت يتوضأ
 وجو الداللة: 

 الصػالة فرضػها كنفلهػا إلطالقهػا ُب يستدؿ من اآلية كاٟتػديث علػى أف الطهػارة شػرط لصػحة
 النصوص.
 النتيجة :

 .ىذا اإلٚتاع ٦تا علم من الدين بالضركرة 

                                                 

 (.ٙسورة: ا١تائدة، آية رقم) (٘ٛٓٔ)
 (.ٖ٘ٔأخرجو البخارم ،كتاب الوضوء، باب :ال تقبل صالة بغَت طهور برقم ) (ٙٛٓٔ)
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 المس لة السادسة

 على وقت الصالة التيممتقدـ  حكم
 "كال ٬توز التيمم للمكتوبة إال بعد دخوؿ كقتها.....". :(ٚٛٓٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
صػح إال بعػد "فرع : ىذا الػذم ذكرنػاه مػن أف التػيمم ١تكتوبػة ال ي :(ٛٛٓٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

كٚتهور العلماء، كقاؿ أبو حنيفة ٬تػوز  كمذىب مالك  كأٛتد كداكد ،دخوؿ كقتها ىو مذىبنا
، كاحتجػػوا بالقيػػاس علػػى الوضػػوء كمسػح ا٠تػػف كإزالػػة النجاسػػة كألنػػو كقػػت يصػػلح قبػل الوقػػت

 "إذا قمػتم إىل :، كاحػتج أصػحابنا بقػوؿ اهلل تعػاىلللتبدؿ فصلح للبدؿ كما بعد دخوؿ الوقت
قتضػػػت اآليػػػة أف يتوضػػػأ  "فا(ٜٛٓٔ)"فلػػػم ٕتػػػدكا مػػػاء فتيممػػػوا :الصػػػالة فاغسػػػلوا"إىل قولػػػو تعػػػاىل

كيتيمم عند القياـ خػرج جػواز تقػدَل الوضػوء بفعػل النػيب صػلى اهلل عليػو كسػلم كاإلٚتػاع كبقػي 
 التيمم على مقتضاه".

 التحقيق : 
 : "كأٚتعوا على أنو ال يتيمم قبل دخوؿ الوقت".(ٜٓٓٔ)قاؿ ابن القطاف

اء أف لػػػو أف يصػػػلي كاتفقػػػوا أف مػػػن تػػػيمم بعػػػد دخػػػوؿ الوقػػػت، كطلػػػب ا١تػػػ" :(ٜٔٓٔ)أيضػػػاقػػػاؿ ك 
"كالعمػل علػى ىػذا عنػد  :(ٕٜٓٔ)كقػاؿ الًتمػذم ".صالة كاحدة، كاختلفػوا ُب أكثػر، كُب النافلػة

أىػػل العلػػم أنػػو يصػػلى الصػػلوات بوضػػوء كاحػػد مػػا ل ٭تػػدث ككػػاف بعضػػهم يتوضػػأ لكػػل صػػالة 
"كقػػاؿ أبػػو حنيفػػة كصػػاحباه كا١تػػزٍل صػػاحب  :(ٖٜٓٔ)كقػػاؿ القػػرطيب اسػػتحبابان كإرادة الفضػػل".

، فلمػا جػاز التػيمم دىم لػيس بشػرط قياسػان علػى النافلػة: ٬توز قبلو ألف طلب ا١تاء عنػفعيلشاا
"كأمػػػا ا١تسػػػألة  :(ٜٗٓٔ)كقػػػاؿ ابػػػن رشػػػد اٟتفيػػػد للنافلػػػة دكف طلػػػب ا١تػػػاء جػػػاز أيضػػػان للفريضػػػة".

ن اشػًتطو كىػو مػذىب الشػافعي )دخوؿ الوقت ( كىو اشػًتاط دخػوؿ الوقػت فمػنهم مػالثالثة:

                                                 

 (.ٜٕٙ/ٕاجملموع ) (ٚٛٓٔ)
 (.ٕٕٚ/ٕالسابق ) (ٛٛٓٔ)
 (.ٙسورة: ا١تائدة، آية رقم ) (ٜٛٓٔ)

(
 (.ٕٛٗ(،إٚتاع رقم )ٜ٘/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (1090

 (.ٜٕٗالسابق إٚتاع رقم )(ٜٔٓٔ)

 (.ٔٙ(ٖتت اٟتديث رقم )ٜٓ/ٔسنن الًتمذم) (ٕٜٓٔ)
 (.ٓٔٔ(مسألة رقم )ٜٛ/ٔاٞتامع لألحكاـ الفقهية ) (ٖٜٓٔ)

 (.ٔٚٔ/ٔداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد )ب (ٜٗٓٔ)
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مػػػن  (ٜ٘ٓٔ)بػػػو قػػػاؿ أبػػػو حنيفػػػة كأىػػػل اللػػػاىر كابػػػن شػػػعبافك  ،شػػػًتطومػػػن ل ي، كمهػػػم كمالػػػك
 أصحاب مالك".
 دليل اإلجماع :

 قولو تعاىل: -ٔ                               

،                                       

                               

                            

                     
(ٜٔٓٙ). 

لم: )إف الصعيد الطّيب، كضوء ساهلل صلى اهللُ عليو ك  يب ذر، قاؿ: قاؿ رسوؿأ عن-ٕ
 .((ٜٚٓٔ)َتخ ، فإذا كجده فليمسو بشره، فإف ذلك ىوُتل ٬تد ا١تاء عشر سن ا١تسلم، كإف

 النتيجة :
 اإلٚتاع على جواز تقدـ الوضوء على كقت الصالة ثابت كل أقف على قوؿ ٮتالفو ،أما

 بقى ا٠تالؼ فيها قائما.حكم ا١تسألة في

                                                 

أبو إسحاؽ ٤تمد بن القاسم بن شعباف بن ٤تمد بن ربيع بن داككد بن سليماف ا١تعركؼ بالقرطي، كاف رأس  (ٜ٘ٓٔ)
 (.ٖ٘٘/ٙ(. اإلعالـ، )ػىٖ٘٘الفقهاء ا١تالكيُت ٔتصر ُب كقتو، توُب )

 (.ٙسورة : ا١تائدة ، آية رقم ) (ٜٙٓٔ)
 (.ٖٓ٘(كصححو األلباٍل َب ا١تشكاة برقم )ٕٛٙ٘ٔ ا١تسند برقم )أخرجو اإلماـ أٛتد َب (ٜٚٓٔ)
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 المس لة السابعة  
 الجمعة تفوت بفوات وقتها والجنازة ال تفوت

 "كال ٬توز التيمم إال بعد دخوؿ الوقت.....". :(ٜٛٓٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 (ٔٓٔٔ)كغػَته اإلٚتػاع علػى أهنػا (ٓٓٔٔ)"كقػد نقػل الشػيخ أبػو حامػد :(ٜٜٓٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 تفوت بل يصليها على القل إىل ثالثة أياـ باإلٚتاع ". كاٞتنازة ال (ٕٓٔٔ)تفوتو ٓتركجو
 التحقيق : 
"كقػػاؿ أصػػحاب الػػرأم:إذا خػػاؼ فػػوت صػػالة اٞتنػػازة أك صػػالة العيػػد لػػو  :(ٖٓٔٔ)قػػاؿ البغػػوم
كل ٬توزكا صالة اٞتمعة بالتيمم مع كجػود ا١تػاء  ،صلى بالتيمم مع كجود ا١تاء وضوء،اشتغل بال

صالة اٞتنازة كالعيد.كال ٬توز عنػد الشػافعي أداء صػالة مػا كإف خاؼ فوهتا مع كوهنا آكد من 
 بالتيمم كىو يقدر على الوضوء  ".

كىػػو علػػى غػػَت طهػػارة اٟتاضػػر ٖتضػػره اٞتنػػازة  "اختلػػف أىػػل العلػػم ُب :(ٗٓٔٔ)كقػػاؿ ابػػن ا١تنػػذر
يتػػػيمم كيصػػػلي عليهػػػا ركينػػا ىػػػذا القػػػوؿ عػػػن ابػػػن عمػػر كابػػػن عبػػػاس ك بػػػو قػػػاؿ  :فقالػػت طائفػػػة
، (ٙٓٔٔ)األنصػػػػارم ِت، ك٭تػػػػ(٘ٓٔٔ)، كالزىػػػػرم، كالليػػػػث، كسػػػػعد بػػػػن إبػػػػراىيمسػػػػنالنخعػػػػي، كاٟت

                                                 

 (.ٖٕٚ/ٕاجملموع ) (ٜٛٓٔ)

 (.ٕٗٚ/ٕالسابق ) (ٜٜٓٔ)
ذم، )بقػرب مػرك الشػاىجاف( كىػػو بشػػر( أبػو حامػد العػامرم ا١تػرك أٛتػد بػن بشػر بػن عػامر )أك ابػن عػامر بػن  (ٓٓٔٔ)
اٞتػػػامع ُب فقػػػو الشػػػافعية، ك شػػػرح  :تصػػػانيفوحيػػػاف التوحيػػػدم نػػػزؿ البصػػػرة كدرس هبػػػا، كأخػػػذ عنػػػو أىلهػػػا.من  شػػػيخ أيب
 (.ٗٓٔ/ٔ( اإلعالـ للزركلي)ىػٕٖٙ، توُب)٥تتصرا١تزٍل
 أم :صالة اٞتمعة. (ٔٓٔٔ)
 أم :ٓتركج كقتها. (ٕٓٔٔ)

 (.ٗٓٗ/ٔشرح السنة ) (ٖٓٔٔ)
 (.ٕ٘ٛ/ٔاإلشراؼ ) (ٗٓٔٔ)
إسػحاؽ، رأم ابػػن  سػعد بػن إبػراىيم بػػن عبػدالرٛتن بػن عػوؼ الزىػػرم اإلمػاـ اٟتجػة الفقيػو قاضػػي ا١تدينػة أبػو (٘ٓٔٔ)

(. انلػر: سػَت أعػالـ ػىػٗٛٔعمر كجابر، ككاف من كبار التابعُت، يذكر مع الزىرل ك٭تػِت بػن سػعيد األنصػارم، تػوُب: )
 (ٛٔٗ/٘البالء، )

٭تِت بن يوسف بن ٭تِت األنصارم، أبو زكريا، ٚتاؿ الدين الصرصرم: شاعر، من أىػل صرصػر )علػى مقربػة  (ٙٓٔٔ)
 (.ٚٚٔ/ٛ(اإلعالـ للزركلي)ػىٙ٘ٙ،توُب)ضريرا من بغداد( سكن بغداد. ككاف
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زاعػي كقاؿ األك  ،اٞتنازة كالعيد رأم كذا قالوا ُب، كأصحاب ال، كسفياف، كإسحاؽ(ٚٓٔٔ)كربيعة
ا١تصػػػر كىػػػذا قػػػوؿ الشػػػافعي كأٛتػػػد كأيب  ال يتػػػيمم للجنػػػازة ُب :العيػػػد مثلػػػو. كقالػػػت طائفػػػة ُب

ف رجالن لو أحدث يـو اٞتمعػة كخػاؼ فوهتػا أف لػيس لػو أف ثور.قاؿ أبو ثور: ال أعلم خالفان أ
موضع ٬تػد فيػو  عان لوجود ا١تاء، كاف كل ٤تدث ُبيتيمم كيصلى، فإذا كاف ىذا من القـو إٚتا

: يصػلى عليهػا علػى غػَت كضػوء لػيس فيهػا (ٛٓٔٔ)قاؿ الشػعيب :ا١تسألة قوؿ ثالث ا١تاء مثلو كُب
م لصػػالة العيػػدين عػػوا علػػى أنػػو ال ٬تػػوز التػػيم"كأٚت :(ٜٓٔٔ)كقػػاؿ ابػػن ىبػػَتة ركػػوع كال سػػجود ".
اٟتضػر ككػذلك  ُب اٟتضر كإف خػاؼ فوهتػا إال أبػا حنيفػة ؛ فإنػو أجػاز ذلػك كصالة اٞتنازة ُب

 ".اٞتنازة مالك ُب
 دليل اإلجماع :

 ل أقف على دليل ٢تذه ا١تسألة 
 النتيجة :

 اللهر.فوتو إىل بدؿ كىو صالة تو فإ٪تا تاللاىر أف ىذا اإلٚتاع ال ينعقد فإف اٞتمعة إذا فات

                                                 

ربيعػػة بػػن فػػركخ التيمػػي بػػالوالء، ا١تػػدٍل، أبػػو عثمػػاف: إمػػاـ حػػافظ فقيػػو ٣تتهػػد، كػػاف بصػػَتا بػػالرأم )كأصػػحاب  (ٚٓٔٔ)
الػػرأم عنػػد أىػػل اٟتػػديث، ىػػم أصػػحاب القيػػاس، ألهنػػم يقولػػوف بػػرأيهم فيمػػا ل ٬تػػدكا فيػػو حػػديثا اك أئػػرا( فلقػػب )ربيعػػة 

 (ٚٔ/ٖ( اإلعالـ للزركلي )ػىٖٙٔتوُب )ف من األجواد. أنفق على إخوانو أربعُت ألف دينار.الرأم( ككا
عامر بن شراحبيل بن عبد بن ذم كبار كذك كبػار: قيػل مػن أقيػاؿ الػيمن، اإلمػاـ، عالمػة العصػر، أبػو عمػرك  (ٛٓٔٔ)

لده ُب إمرة عمر بن ا٠تطاب، لست ا٢تمداٍل، ٍب الشعيب. كيقاؿ: ىو عامر بن عبد اهلل، ككانت أمو من سيب جلوالء.مو 
سػَت ككانػت جلػوالء ُب سػنة سػبع عشرة. سنُت خلت منها، فهذه ركاية. كقيل: كلد سػنة إحػدل كعشػرين، قالػو شػباب.

 دار: الناشػػر،(ىػػػٛٗٚ: ا١تتػػوَب) الػػذىيب قَاٯْتػػاز بػػن عثمػػاف بػػن أٛتػػد بػػن ٤تمػػد اهلل عبػػد أبػػو الػػدين مشػػس،  أعػػالـ النػػبالء
 (.ٔٚٔ/٘) (،ـٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔ(طبعةال،القاىرة -اٟتديث

 (.ٕٚٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٜٓٔٔ)
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 المس لة الثامنة

 تيمم من يحتاج الماء للعطش 
 "كال ٬توز التيمم إال بعد دخوؿ الوقت.....". :(ٓٔٔٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
مم مػػع كجػػوده، "كأمػػا مػػن ٭تتػػاج إليػػو للعطػػش فهػػو كالعػػادـ فيتػػي :(ٔٔٔٔ)قػػاؿ النػػوكم رٛتػػو اهلل
 َته اإلٚتاع عليو ".نقل ابن ا١تنذر كغكىذا ال خالؼ فيو ؛

 التحقيق :
: "كأٚتع كل من ٭تفظ عنو من أىل العلم على أف ا١تسافر إذا كاف معػو (ٕٔٔٔ)قاؿ ابن القطاف

  ماء كخشي العطش أنو يبقي ماءه للشرب كيتيمم".
كأٚتعػػوا أف ا١تسػػافر إذا كػػاف معػػو مػػاء كخشػػي العطػػش أف يبقػػي مائػػو " :(ٖٔٔٔ)رقػػاؿ ابػػن ا١تنػػذ

١تػػرض أك ا١تػػوت :بػػاب إذا خػػاؼ اٞتنػػب علػى نفسػػو ا(ٗٔٔٔ)البخػارمكبػػوب  للشػرب كيتػػيمم ".
، كمالػك (ٙٔٔٔ)كالسرخسػي ،(٘ٔٔٔ)، كنقل ىذا اإلٚتاع أيضان ابػن ىبػَتةأك خاؼ العطش تيمم

 .(ٕٓٔٔ)، كالبهوٌب(ٜٔٔٔ)، كابن قدامة(ٛٔٔٔ)كالشيخ عليش ،(ٚٔٔٔ)ا١تدكنة ُب
 دليل اإلجماع :

   قولو تعاىل:            
 (ٕٔٔٔ). 

                                                 

 (.ٖٕٚ/ٕاجملموع ) (ٓٔٔٔ)
 (.ٕٗٚ/ٕالسابق ) (ٔٔٔٔ)
 (. ٛٓٗ)، إٚتاع رقم (ٕٜ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٕٔٔٔ)
 .(ٚٔاإلٚتاع البن ا١تنذر، إٚتاع ) (ٖٔٔٔ)
 (.ٔٗ٘/ٔفتح البارم ) (ٗٔٔٔ)
 (.ٕ٘ٔ/ٔاألربعة ) الفقو على مذاىب األئمة (٘ٔٔٔ)
 (.ٗٔٔ/ٔا١تبسوط ) (ٙٔٔٔ)
 الكتػب دار: الناشػر، (ىػػٜٚٔ: ا١تتػوَب) ا١تػدٍل األصػبحي عػامر بػن مالػك بػن أنػس بن مالك، لإلماـ ا١تدكنة (ٚٔٔٔ)
 (.ٛٗٔ/ٔ) (،ـٜٜٗٔ - ىػ٘ٔٗٔ) األكىل،: الطبعة. العلمية

 (.٘ٗٔ/ٔمنح اٞتليل على ٥تتصر خليل ) (ٛٔٔٔ)
 (.ٜٕ٘/ٔا١تغٍت ) (ٜٔٔٔ)
 (.ٜٖٔ/ٔاإلقناع )مذ ؼ القناع عن كشا (ٕٓٔٔ)

 (.ٙا١تائدة، آية رقم ) :سورة (ٕٔٔٔ)
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 وجو الداللة: 
 أف من ٭تتاج ا١تاء للشرب ُب حكم عادـ ا١تاء، فينتقل من الوضوء إىل التيمم.

 النتيجة :
 قوؿ ٮترقو. ىذا اإلٚتاع ثابت كل أقف على
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 المس لة التاسعة
 حكم قبوؿ ىبة ثمن الماء لمن لم يجده 

 قبولو ...". نو ال منة عليو ُبأل"فإف بذلو لزمو قبولو،  :(ٕٕٔٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
ماـ اٟترمُت "كلو كىب لو ٙتن ا١تاء ل يلزمو قبولو باالتفاؽ كنقل إ :(ٖٕٔٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 ".اإلٚتاع فيو
 التحقيق : 
 "كيلزمػػو قبػػوؿ ا١تػػاء إذا بذلػػو لػػو ىبػػة لسػػهولة ا١تنػػة فيػػو لعػػدـ ٘تولػػو عػػادةن كال :(ٕٗٔٔ)قػػاؿ البهػػوٌب

"كقيػػل إ٪تػػا يلزمػػو قبػػوؿ ٙتػػن ا١تػػاء كقػػاؿ ابػػن  :(ٕ٘ٔٔ)كقػػاؿ القػػراُبمنػػة ".يلزمػػو قبػػوؿ ٙتنػػو ىبػػةن لل
"لػػو كىػػب لػػو ٙتػػن  :(ٕٚٔٔ)كقػػاؿ العبػػدرمقػػوال كاحػػدان  ٓتػػالؼ الػػثمن".  يلزمػػو ا١تػػاء(ٕٙٔٔ)شػػاس

نقػػل ىػػذا أيضػػان ابػػن ك ا١تػػاء كىػػو ال ٬تػػد الػػثمن ل يلزمػػو قبولػػو ألف ىػػذا مػػاؿ فتدركػػو فيػػو ا١تنػػة".  
 .(ٖٓٔٔ)رداكم، كا١ت(ٜٕٔٔ)، كالغزايل(ٕٛٔٔ)قدامة

                                                 

 (.ٕٔٛ/ٕاجملموع) (ٕٕٔٔ)
 (.ٕٕٛ/ٕالسابق ) (ٖٕٔٔ)
 (.ٜٖ٘/ٔاإلقناع )مذ كشاؼ القناع عن  (ٕٗٔٔ)
 (.ٖٗٗ/ٔالذخَتة ) (ٕ٘ٔٔ)
ن عشػائر بػن الشيخ اإلماـ العالمة شيخ ا١تالكية جالؿ الدين أبو ٤تمد عبد اهلل بن ٧تػم بػن شػاس بػن نػزار بػ (ٕٙٔٔ)

 (،ػىػػٙٔٙا١تتػػوَب سػػنة ) شػػاس اٞتػػذامي السػػعدم ا١تصػػرم ا١تػػالكي مصػػنف كتػػاب "اٞتػػواىر الثمينػػة ُب فقػػو أىػػل ا١تدينػػة
 ،ىػػ(ٛٗٚ: مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قَاٯْتاز الػذىيب )ا١تتػوَب: لإلماـ سَت أعالـ النبالءانلر:

 .(ٓٔٔ/ٙٔ) (،ـٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔ)بعة: القاىرة الط -الناشر: دار اٟتديث
 (.ٖٓ٘/ٔالتاج كاإلكليل ١تختصر خليل ) (ٕٚٔٔ)
 (ٖٕٚ/ٔا١تغٍت ) (ٕٛٔٔ)
 (.ٜٔ٘/ٔالوسيط ) (ٜٕٔٔ)
 (.ٕٓٚ/ٔاإلنصاؼ ) (ٖٓٔٔ)
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 دليل اإلجماع :
   :قولو تعاىل-ٔ             

  (ٖٔٔٔ). 
عن عبادة بن الصامت: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، قضى أف ال ضرر كال  -ٕ

 .(ٕٖٔٔ)ضرار
 وجو الداللة:

كىو حرج نفسي، كىذا اٟترج أف قبوؿ ٙتن ا١تاء ١تن ل ّتده ىبة فيو من اٟترج بسبب ا١تنة 
 مرفوع بنص الشرع اٟتكيم.

 النتيجة :
 ىذا اإلٚتاع ثابت كل أقف على قوؿ ٮتالفو.

                                                 

 (.ٛٚسورة : اٟتج ،آية رقم ) (ٖٔٔٔ)
(، كصػػػححو األلبػػاٍل َب السلسػػػلة ٖٕٓٗمػػػن بػػٍت َب حقػػػو مػػا يضػػر جػػػاره بػػرقم ) :بػػاب ،أخرجػػو ابػػن ماجػػػة (ٕٖٔٔ)
 (.ٕٓ٘يحة برقم )الصح
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 المس لة العاشرة
 جواز التيمم لمن عدـ الماء  

 "كإف ل ٬تد جاز لو التيمم.......". :(ٖٖٔٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
عتػل جػاز لػو التػيمم لايػة كاألحاديػث "إذا عػدـ ا١تػاء بعػد طلبػو ا١ت :(ٖٗٔٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
 الصحيحة كاإلٚتاع".

 التحقيق : 
"كاٟتػػديث يػػدؿ علػػى مشػػركعية التػػيمم للصػػالة عنػػد عػػدـ ا١تػػاء مػػن غػػَت  :(ٖ٘ٔٔ)قػػاؿ الشػػوكاٍل

"كأمػػا اٟتاضػػر  :(ٖٙٔٔ)كقػػاؿ ابػػن رشػػدع علػػى ذلػػك العلمػػاء". فػػرؽ بػػُت اٞتنػػب كغػػَته كقػػد أٚتػػ
شػػافعي إىل جػػواز التػػيمم لػػو كقػػاؿ أبػػو حنيفػػة :ال الصػػحيح الػػذم يعػػدـ ا١تػػاء فػػذىب مالػػك كال
نػو "كال ٮتتلػف أصػحابنا أ :(ٖٚٔٔ)كقاؿ اٟتطاب ٬توز التيمم للحاضر الصحيح إف عدـ ا١تاء".

ن ٚتيػػػػع "ك٬تػػػػوز التػػػػيمم عػػػػ :اٟتنبلػػػػي (ٖٛٔٔ)إذا عػػػػدـ ا١تػػػػاء تػػػػيمم ك٬تزئػػػػو". كقػػػػاؿ أبػػػػو ا٠تطػػػػاب
، (ٓٗٔٔ)كالسرخسػػػػػػػي ،(ٜٖٔٔ)كنقػػػػػػػل ىػػػػػػػذا أيضػػػػػػػان ابػػػػػػػن عبػػػػػػػداللاألحػػػػػػػداث عنػػػػػػػد عػػػػػػػدـ ا١تػػػػػػػاء" 

كنقلػػو شػػيخ  ،(ٗٗٔٔ)كابػػن ىبػَتة  ،(ٖٗٔٔ)، كالليػػث بػن سػػعد (ٕٗٔٔ)، كاألكزاعػػي(ٔٗٔٔ)كالكاسػاٍل
 السفر. أيضان ُب (٘ٗٔٔ)اإلسالـ

                                                 

 (.ٕٚٛ/ٕاجملموع) (ٖٖٔٔ)
 (.ٕٛٛ/ٕالسابق) (ٖٗٔٔ)
 (.ٕٖٙ/ٔاألكطار )نيل  (ٖ٘ٔٔ)
 (.ٚٙٔ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٖٙٔٔ)
 (.ٕٖٚ/ٔمواىب اٞتليل ) (ٖٚٔٔ)

: ٤تفػػوظ بػػن أٛتػػد بػػن للشػػيخ ا٢تدايػػة علػػى مػػذىب اإلمػػاـ أيب عبػػد اهلل أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن حنبػػل الشػػيباٍل  (ٖٛٔٔ)
 نشػر: مؤسسػة غػراس للنشػر كالتوزيػػع ،مػاىر ياسػُت الفحػل -:عبػد اللطيػف ٫تػيم ٖتقيق٠تطػاب الكلػوذاٍل اٟتسػن، أبػو ا

 (.ٔٙ/ٔ)(، ـ ٕٗٓٓىػ /  ٕ٘ٗٔ ): األكىل،ط
 (.ٕٜٕ/ٜٔ(كالتمهيد )ٚٗ(. إٚتاع رقم )ٜٕ/ٔاإلٚتاع البن عبدالل ) (ٜٖٔٔ)
 (.ٛٔٔ/ٔا١تبسوط ) (ٓٗٔٔ)
 (.٘ٔ/ٔبدائع الصنائع ) (ٔٗٔٔ)
 (.ٕٓ٘/ٔعبد الرٛتن األكزاعي )موسوعة فقو  (ٕٗٔٔ)

 (.ٚٚٔ/ٔموسوعة فقو الليث بن سعد ) (ٖٗٔٔ)
 (.ٕٕٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٗٗٔٔ)

 (.ٖٖ/ٕٕ(،)ٖٓ٘/ٕٔ(، ٣تموع الفتاكل )ٖٗموسوعة اإلٚتاع ص) (٘ٗٔٔ)
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 دليل اإلجماع:
  قولو تعاىل :-ٔ           

 

 (ٔٔٗٙ).         

يػا أبػا ذر )اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ:  عن أيب ذر قاؿ: اجتمعت غنيمة عند رسوؿ  -ٕ
فكانػت تصػػيبٍت اٞتنابػة فأمكػث ا٠تمػػس كالسػت، فأتيػػت  (ٚٗٔٔ). فبػػدكت إىل الربػذة(ابػد فيهػا

النػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم فقػػػاؿ: )أبػػػو ذر(. فسػػػكت فقػػػاؿ: )ثكلتػػػك أمػػػك أبػػػا ذر ألمػػػك 
كاسػتًتت بالراحلػة،  فيو ماء فسًتتٍت بثػوب (ٛٗٔٔ)الويل(. فدعا يل ّتارية سوداء فجاءت بعس

كاغتسلت فكأٍل ألقيت عٍت جبال فقػاؿ )الصػعيد الطيػب كضػوء ا١تسػلم كلػو إىل عشػر سػنُت، 
 (.(ٜٗٔٔ)فإذا كجدت ا١تاء فأمسو جلدؾ فإف ذلك خَت

 النتيجة :
 شهد لو األدلة.تىذا اإلٚتاع ثابت ك 

                                                 

 (.ٖٗسورة:النساء ،آية رقم ) (ٙٗٔٔ)
 (.ٕٗ/ٖرؽ على طريق اٟتجاز. معجم البلداف، )ى ثالثة أياـ، قريبة من ذات عمن قرل ا١تدينة علالربذة:  (ٚٗٔٔ)

 (ٕٙ٘/ٙٔعسو: قدح. انلر: تاج العركس، ) (ٛٗٔٔ)
 (.ٕٖٔ(،كصححو األلباٍل  َب صحيح أيب داكد برقم )ٕٖٖأخرجو أبو داكد، باب اٞتنب يتيمم برقم ) (ٜٗٔٔ)
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 المبحث الثاني

 يشرح المهذب الواردة ف يتحقيق دعاوى إجماع النووي ف
 التيمم مبطالت

 -كفيو مسائل :
 بطالف التيمم بوجود الماء. :المس لة األولي
 حكم من وجد الماء بعد الوقت :المس لة الثانية

 من نسي الطهارة أعاد الصالة. :المس لة الثالثة 
 حكم إعادة صالة العرياف. :المس لة الرابعة
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 المس لة األولى
 بطالف التيمم بوجود الماء

 "إذا تيمم لعدـ ا١تاء ٍب رأل ا١تاء .....". :(ٓ٘ٔٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
كتابيػػو اإلٚتػػاع، كاإلشػػراؼ إٚتػػاع العلمػػاء   "كنقػػل ابػػن ا١تنػػذر ُب :(ٔ٘ٔٔ) قػػاؿ النػػوكم رٛتػػو اهلل

 عليو".
 التحقيق : 

 ن تػػيمم ٍب كجػػد ا١تػػاء قبػػل دخولػػو ُب"أٚتػػع عػػواـ أىػػل العلػػم علػػى أف مػػ :(ٕ٘ٔٔ)قػػاؿ ابػػن ا١تنػػذر
ة فإنػػو فيمػػا يػػو أف يتطهػػر كيصػػلي إال حػػرؼ ركم عػػن أيب سػػلمالصػػالة أف طهارتػػو تػػنقض كعل

: (ٖ٘ٔٔ)كقػػاؿ ابػػن القطػػاف اٞتنػػب يتػػيمم ٍب ٬تػػد ا١تػػاء قػػاؿ: ال يغتسػػل". بلغػػٍت عنػػو أنػػو قػػاؿ ُب
"كأٚتػػػع أىػػػل العلػػػم أف مػػػن تػػػيمم كمػػػا أمػػػر ٍب كجػػػد ا١تػػػاء قبػػػل دخولػػػو ُب الصػػػالة أف طهارتػػػو 

كجػػػػػد ا١تػػػػػاء كىػػػػػو ُب صػػػػػالتو". كقػػػػػاؿ  تنػػػػػتقض، أف يعيػػػػػد الطهػػػػػارة كيصػػػػػلي، كاختلفػػػػػوا فػػػػػيمن
: "كال ٮتتلػػػف العلمػػػاء ُب أف ا١تتطهػػػر بالصػػػعد إف قػػػدر علػػػى ا١تػػػاء قبػػػل دخولػػػو ُب (ٗ٘ٔٔ)أيضػػػا

  الصالة أف طهارتو منتقضة".
"إذا صػػػلى اٞتنػػػب بػػػالتيمم ٍب كجػػػد ا١تػػػاء كجػػػب عليػػػو االغتسػػػاؿ بإٚتػػػاع  :(٘٘ٔٔ)كقػػػاؿ النػػػوكم
كالشعيب أنو ال يبطلػو كىػو مػذىب مػًتكؾ  ،نا حكي عن أيب سلمة بن عبد الرٛتالعلماء إال م

  بإٚتاع من قبلو كمن بعده".
الصػالة  تيمم ٍب كجد ا١تػاء قبػل الػدخوؿ ُب "أٚتعوا على أف احملدث إذا :(ٙ٘ٔٔ)كقاؿ ابن ىبَتة

  أنو يبطل تيممو كيلزمو استعماؿ ا١تاء ".
: عػػن ىػػذا قيػػل يرفػػع اٟتػػدث كالتػػيمم ال يرفعػػو: الوضػػوء "فػػإف قيػػل :(ٚ٘ٔٔ)كقػػاؿ شػػيخ اإلسػػالـ

أحد٫تا:أنو سواء كاف يرفع اٟتدث أكال يرفعو فإف الشارع جعلو طهوران عند عدـ ا١تػاء  جواباف:
                                                 

 (.ٕٖ٘/ٕاجملموع ) (ٓ٘ٔٔ)
 السابق. (ٔ٘ٔٔ)

 (.ٕٕٛ/ٔاإلشراؼ ) (ٕ٘ٔٔ)
 (.ٖٗٗ(، إٚتاع رقم )ٜٙ/ٔع)اإلقناع ُب مسائل اإلٚتا  (ٖ٘ٔٔ)
 (.ٖٙٗالسابق إٚتاع رقم ) (ٗ٘ٔٔ)
 (.ٕٕٙ/ٗصحيح مسلم بشرح النوكم ) (٘٘ٔٔ)
 ( .ٕٙٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٙ٘ٔٔ)
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كقػاؿ ". يقـو مقامو ......، كقد ثبػت بػالنص كاإلٚتػاع أنػو يبطػل بالقػدرة علػى اسػتعماؿ ا١تػاء
أف الناقض "فإف اٞتمهور ذىبوا إىل أف كجود ا١تاء ينقضها كذىب قـو  :(ٛ٘ٔٔ)ابن رشد اٟتفيد

  الناقض ٢تا ىو اٟتدث".
الصػػالة بطػػل  تػػيمم ٍب كجػػد ا١تػػاء قبػػل الػػدخوؿ ُب "كأٚتعػػوا علػػى أف مػػن :(ٜ٘ٔٔ)كقػػاؿ القػػرطيب

  تيممو كعليو استعماؿ ا١تاء".
 .(ٖٙٔٔ)كابن عبد الل ،(ٕٙٔٔ) ، كابن قدامة،(ٔٙٔٔ)، كاألكزاعي(ٓٙٔٔ)كنقل ىذا أيضان الشوكاٍل

 دليل اإلجماع :
ة عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ: )يػا أبػا ذر عن أيب ذر قاؿ: اجتمعت غنيم  -ٔ

ابػػد فيهػػا(. فبػػدكت إىل الربػػذة فكانػػت تصػػيبٍت اٞتنابػػة فأمكػػث ا٠تمػػس كالسػػت، فأتيػػت النػػيب 
صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم فقػػاؿ: )أبػػو ذر(. فسػػكت فقػػاؿ: )ثكلتػػك أمػػك أبػػا ذر ألمػػك الويػػل(. 

بثػػوب كاسػػتًتت بالراحلػػة، كاغتسػػلت فػػدعا يل ّتاريػػة سػػوداء فجػػاءت بعػػس فيػػو مػػاء فسػػًتتٍت 
فكػػػأٍل ألقيػػػت عػػػٍت جػػػبال فقػػػاؿ )الصػػػعيد الطيػػػب كضػػػوء ا١تسػػػلم كلػػػو إىل عشػػػر سػػػنُت، فػػػإذا 

 (.(ٗٙٔٔ)كجدت ا١تاء فأمسو جلدؾ فإف ذلك خَت
 :النتيجة 

ألف اٟتنفيػة يػركف أف التػيمم رافػع للحػدث كلػيس مبػيح للعبػادة فػال  ثبوتػو نلػر ُب ىػذا اإلٚتػاع
ا١تػػػػاء ألف كجػػػػود ا١تػػػػػاء لػػػػيس ْتػػػػدث كىػػػػػذا رأم أيب سػػػػلمة بػػػػن عبػػػػػد  يػػػػنقض عنػػػػدىم بوجػػػػػود

 .من التابعُتكالشعيب (٘ٙٔٔ)الرٛتن
                                                                                                                                            

 (.ٖ٘٘/ٕٔ(،انلر ٣تموع الفتاكل )ٖٗموسوعة اإلٚتاع ص) (ٚ٘ٔٔ)
 (.ٕٛٔ/ٔبداية اجملتهد ) (ٛ٘ٔٔ)
 (.١ٔٔٔتسألة )( آٜ/ٔجامع األحكاـ الفقهية للقرطيب ) (ٜ٘ٔٔ)

 (.ٕٛٔ/ٔنيل األكطار ) (ٓٙٔٔ)
 (.ٕٗ٘/ٔموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ) (ٔٙٔٔ)
 (.ٖٖٓ/ٔا١تغٍت ) (ٕٙٔٔ)
 (.ٜٕٔ/ٜٔالتمهيد ) (ٖٙٔٔ)

 (.ٕٖٔ(،كصححو األلباٍل ُب صحيح أيب داكد برقم )ٕٖٖأخرجو أبو داكد ،باب: اٞتنب يتيمم برقم ) (ٗٙٔٔ)

بد عوؼ بن عبد بن اٟتارث بن زىرة بن كػالب بػن مػرة بػن كعػب ابن عوؼ بن ع أبو سلمة بن عبد الرٛتن (٘ٙٔٔ)
، كتػوُب القرشي، الزىػرم اٟتػافظ، أحػد األعػالـ با١تدينػة. قيػل: اٝتػو عبػد اهلل. كقيػل: إٝتاعيػل. كلػد: سػنة بضػع كعشػرين

 (.ٙٙٔ/٘سَت أعالـ النبالء ) ىػ(،ٜٗ)سنة: 
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 المس لة الثانية
 حكم من وجد الماء بعد الوقت 

 "إذا تيمم لعدـ ا١تاء ٍب رأل ا١تاء .....". :(ٙٙٔٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
كجده بعد الوقت ال إعادة كأٚتعوا أنو إذا  :ر"قاؿ ابن ا١تنذ :(ٚٙٔٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 عليو".
 التحقيق : 
"كأٚتعوا على أنو إذا رأل ا١تاء بعد فراغو من الصالة فال إعادة عليو كلو   :(ٛٙٔٔ)قاؿ ابن ىبَتة

: "كأٚتعػػػوا علػػػى أف مػػػن تػػػيمم صػػػعيدا طيبػػػا (ٜٙٔٔ)كقػػػاؿ ابػػػن القطػػػاف كلػػػو كػػػاف الوقػػػت باقيػػػان".
"كاٟتػديث يػدؿ  :(ٓٚٔٔ)ؿ الشػوكاٍلكقا كصلى ٍب كجد ا١تاء قبل خركج الوقت ال إعادة عليو".

كإليػػو  علػػى أف مػػن صػػلى بػػالتيمم ٍب كجػػد ا١تػػاء بعػػد الفػػراغ مػػن الصػػالة ال ٬تػػب عليػػو اإلعػػادة
 . (ٔٚٔٔ)ِتكاإلماـ ٭ت ، كأٛتد ،كمالك ،ذىب أبو حنيفة، كالشافعي

                                                 

 (.ٕٖ٘/ٕاجملموع ) (ٙٙٔٔ)
 (.ٜٕٖ/ٕالسابق ) (ٚٙٔٔ)
 (.ٕٙٔ/ٔمذاىب األئمة األربعة )الفقو على  (ٛٙٔٔ)
 (.ٖ٘ٗ(، إٚتاع رقم )ٜٙ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٜٙٔٔ)

 (.ٖ٘ٚ/ٔنيل األكطار ) (ٓٚٔٔ)
٭تػِت )شػػرؼ الػػدين( بػػن مشػػس الػدين ابػػن اإلمػػاـ ا١تهػػدم أٛتػػد بػػن ٭تػِت اٟتسػػٍت العلػػوم، اإلمػػاـ ا١تتوكػػل علػػى  (ٔٚٔٔ)

 (.ٓ٘ٔ/ٛـ للزركلي)(،االعالػىٜ٘ٙتوُب)اهلل: من أئمة الزيدية ُب اليمن.
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، (ٙٚٔٔ)سكطػػاكك  ،(٘ٚٔٔ)كأبػػو طالػػب ،(ٗٚٔٔ)، كا١تؤيػػد بػػاهلل(ٖٚٔٔ)، كالناصػػر(ٕٚٔٔ)كقػػاؿ ا٢تػػادم
ؿ، كابػػػن سػػػَتين، كالزىػػػرم، ، كمكحػػػو (ٛٚٔٔ)سػػػم بػػػن ٤تمػػػد بػػػن أيب بكػػػر، كالقا(ٚٚٔٔ)طػػػاء كع

و ئػبقػاء الوقػت لتوجػو ا٠تطػاب مػع بقا إهنا ٕتػب اإلعػادة مػع :كربيعة كما حكاه ا١تنذرم كغَته
م :"ركم عػػن ابػػن عمػػر أنػػو أقبػػل مػػن اٞتػػرؼ ، حػػىت إذا كػػاف با١تربػػد تػػيم(ٜٚٔٔ)قػػاؿ البغػػومك  ".

،  (ٓٛٔٔ)ينػػة كالشػػمس مرتفعػػة كل يعػػد الصػػالةيديػػو كصػػلى العصػػر ٍب دخػػل ا١تدفمسػػح كجهػػو ك 
كأٛتػػد،  كىػػذا قػػوؿ سػػعيد بػػن ا١تسػػيب ،كالشػػعيب، كإليػػو ذىػػب مالػػك ، كسػػفياف ، كالشػػافعي،

كإسػحاؽ، كأصػػحاب الػػرأم. كذىػب قػػـو إىل أنػػو يعيػد إذا كػػاف الوقػػت باقيػان كىػػو قػػوؿ عطػػاء، 
كجػده بعػد خػركج  :"إف(ٔٛٔٔ)كقاؿ ابػن قدامػة كطاككس، كابن سَتين ، كمكحوؿ، كالزىرم ".

، (ٖٛٔٔ)، كاألكزاعػػػػػػي (ٕٛٔٔ)كنقػػػػػػل ىػػػػػػذا أيضػػػػػػان ا١تػػػػػػركزم الوقػػػػػػت فػػػػػػال إعػػػػػػادة عليػػػػػػو إٚتاعػػػػػػان ".
 . (ٗٛٔٔ)كالقرطيب

                                                 

٤تمد بن أٛتد بن علي بن عباس، من ساللة ا٢تادم إىل اٟتق: إماـ زيدم ٯتاٍل. نصب ا٢تادم  ا١تؤيد باهلل (ٕٚٔٔ)
  (.ٛٔ/ٙ(، االعالـ للزركلى)ػىٜٕ٘ٔ.ا١تتوَب)  ىػ كلقب با٢تادم، كىو ابن ا١تتوكل ٕٙ٘ٔلإلمامة ُب صنعاء سنة 

  (.ٜٕٕ/ٔ(. األعالـ للزركلي )ػىِٚٙٛت من أئمة الزيدية باليمن، توُب )أٛتد الناصر بن ٤تمد ا١تطهر بن ٭ت (ٖٚٔٔ)
صػاحب الػيمن. مػن أئمػة الزيديػة. تلقػى  ٤تمد بن إٝتاعيل بن القاسم بن ٤تمد، من نسل ا٢تػادم إىل اٟتػق: (ٗٚٔٔ)

(، االعػػػالـ ىػػػػٜٚٓٔ.تػػػوَب) علػػػـو الػػػدين ككيل أعمػػػاال كثػػػَتة ُب زمػػػن كالػػػده )ا١تتوكػػػل علػػػى اهلل( ككيل صػػػنعاء مػػػدة طويلػػػة
 (.ٖٚ/ٙ) للزركلي

كليهػا بعػد كفػاة أخيػو  أبو طالػب بػن حسػن بػن أيب ٪تػي ٤تمػد بػن بركػات اٟتسػٍت الطػاليب: مػن أشػراؼ مكػة. (٘ٚٔٔ)
 .األعالـ للزركلػػػػي، كدفػػػػن ٔتكػػػة(ػىػػػٕٔٓٔ)بػػػاليمن ة(ككػػػاف مرضػػػي السػػػػَتة. تػػػوُب ُب )العشػػػػ(ىػػػػػ  ٖٓٓٔمسػػػعود )سػػػنة 

(ٖ/ٕٔٛ.) 
 ا٢تمػػداٍل، بػالوالء، أبػػو عبػد الػػرٛتن: مػػن أكػابر التػػابعُت، تفقهػا ُب الػػدين كركايػػة طػاككس بػػن كيسػاف ا٠تػػوالٍل (ٙٚٔٔ)

للحديث، كتقشفا ُب العيش، كجرأة على كعظ ا٠تلفاء كا١تلوؾ. أصلو من الفرس، كمولده كمنشأه ُب اليمن. توُب حاجا 
 (.ٕٕٗ/ٖ) (.األعالـ للزركليىػٙٓٔ)با١تزدلفة أك ٔتٌت

ن أسلم بن صفواف: تابعي، من أجالء الفقهاء. كاف عبدا أسود. كلد ُب جند )باليمن( ب عطاء ابن أيب رباح (ٚٚٔٔ)
 (.ٖٕ٘/ٗ) األعالـ للزركلي (ػىٗٔٔ)كنشأ ٔتكة فكاف مفيت أىلها ك٤تدثهم، كتوُب فيها

القاسم بػن ٤تمػد بػن أيب بكػر الصػديق، أبػو ٤تمػد: أحػد الفقهػاء السػبعة ُب ا١تدينػة. كلػد فيهػا، كتػوُب بقديػد  (ٛٚٔٔ)
 (.ٔٛٔ/٘) (.األعالـ للزركليػىٚٓٔ) )بُت مكة كا١تدينة( حاجا أك معتمرا

 (.٘ٓٗ-ٗٓٗ/ٔشرح السنة) (ٜٚٔٔ)
 (.ٖٙٔ( برقم )٘ٗ/ٔأخرجو الشافعي َب مسنده ) (ٓٛٔٔ)

 (.ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٔا١تغٍت ) (ٔٛٔٔ)

 (.ٖٖ/ٔ) اختالؼ الفقهاء (ٕٛٔٔ)
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 دليل اإلجماع :
سفر فحضرت الصالة كليس معهما ماء فتيمما  عن أيب سعيد ا٠تدرم قاؿ: "خرج رجالف ُب

، ٍب عػد اآلخػركالوضػوء كل يالوقػت فأعػاد أحػد٫تا الصػالة  دان طيبان فصليا ٍب كجدا ا١تػاء ُبصعي
فػػػذكرا لػػػػو ذلػػػك فقػػػاؿ للػػػػذم ل يعػػػد: )أصػػػبت السػػػػنة  أتيػػػا رسػػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػػو كسػػػلم

 (.(٘ٛٔٔ)لك األجر مرتُت) كاجزأتك صالتك( كقاؿ للذم توضأ كأعاد:
 وجو الداللة:

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أقر فعل من ل يعد الصالة بل كمدحو بقولو )أصبت السنة( 
 دؿ على عدـ كجوب إعادة الصالة ١تن كجد ا١تاء بعد الصالة ككاف قد صلى متيمما.ف

 النتيجة :
على قوؿ أقف اإلٚتاع على أف من صلى ككجد ا١تاء بعد الوقت ليس عليو إعادة ثابت كل 

 .الوقت فيمن كجد ا١تاء ُبفألحد من أىل العلم ٮتالفو كأما ا٠تالؼ 

                                                                                                                                            

 (.ٖٕ٘/ٔموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ) (ٖٛٔٔ)
 (.ٕٔٔ( ا١تسألة )ٜٓ/ٔية )جامع األحكاـ الفقه (ٗٛٔٔ)
(، كصححو ٖٖٛأخرجو أبو داكد ، كتاب الطهارة باب: َب ا١تتيمم ٬تد ا١تاء بعد ما يصلى َب الوقت برقم ) (٘ٛٔٔ)

 (.ٕٖٚالشيخ األلباٍل َب صحيح أيب داكد برقم )
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 لمس لة الثالثةا

 ة أعاد الصالةمن نسي الطهار 
"من صلى بغَت طهارة لعدـ ا١تاء كالًتاب لزمو اإلعػادة ألف ذلػك  :(ٙٛٔٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل

 عذر نادر غَت متصل فصار كما لو نسي الطهارة كصلى مع القدرة على الطهارة".
"الشػػرح: قػػد سػػبق بيػػاف حكػػم مػػن ل ٬تػػد مػػاءن كال ترابػػان، كأف فيػػو  :(ٚٛٔٔ)قػػاؿ النػػوكم رٛتػػو اهلل

، كقولػػو: اٟتػػاؿ، كٕتػػب اإلعػػادة، كبسػػطنا أدلتػػو كفركعػػو صػػحها: ٕتػػب الصػػالة ُبعػػة أقػػواؿ أأرب
"عذر نادر غَت متصل "سبق االحًتاز منها قريبا،كقاسو على مػا لػو نسػي الطهػارة ،ألنػو ٣تمػع 

 عليو كاهلل أعلم.
 التحقيق : 

ف يعيػػػد "ككػػػذلك مػػػن نسػػػي طهػػػارة اٟتػػػدث كصػػػلى ناسػػػيان: فعليػػػو أ :(ٛٛٔٔ)قػػػاؿ شػػػيخ اإلسػػػالـ
أف مػػػػن شػػػػركط صػػػػحة (ٜٛٔٔ)كقػػػػد ذكػػػػر علمػػػػاء ا١تػػػػذاىب الفقهيػػػػة ".الة بطهػػػػارة بػػػػال نػػػػزاعالصػػػػ
 ىذا الشرط من أىل العلم . الطهارة ،كل ٮتالف أحد ُب لصالة:ا

 دليل اإلجماع :
  :قولو تعاىل-ٔ                           

                     
(ٜٔٔٓ). 

 وجو الداللة: 
أمر اهلل تعاىل بغسل أعضاء الوضوء قبل الصالة ل ٭تدث ٦تن نسي أف  يتضح من اآلية أف

 رة كالصالة ليتحقق االمتثاؿ.يقـو هبا فال يكوف مؤديا لألمر، كعليو أف يعيد الطها

                                                 

 (.ٖٓٗ/ٕاجملموع) (ٙٛٔٔ)
 السابق. (ٚٛٔٔ)

 (.ٜٜ/ٕٕلفتاكل )، ٣تموع ا(ٚٚاع لشيخ اإلسالـ ابن تيمية ص)موسوعة اإلٚت (ٛٛٔٔ)
 قػرة بشػرح ا١تعػُت فػتح علػى حاشػية ىػو) ا١تعػُت فػتح ألفاظ حل على الطالبُت إعانة، (ٜ٘/ٔبدائع الصنائع ) (ٜٛٔٔ)

: الناشػر، (ىػٕٖٓٔ بعد: ا١تتوَب) الدمياطي شطا ٤تمد بن( بالبكرم ا١تشهور) بكر أبو: ا١تؤلف، (الدين ٔتهمات العُت
(،  ٜٙٙ/ٔ(، ا١تغػػػػػٍت )ٕٚٗ/ٔ) (،ـ ٜٜٚٔ - ىػػػػػػ ٛٔٗٔ ) األكىل،: الطبعػػػػػة ،كالتوريػػػػػع كالنشػػػػػر للطباعػػػػػة الفكػػػػػر دار

، الفقػو علػى مػذاىب األئمػة األربعػة (ٖ٘ٙ/ٔ، موسوعة فقو الليث بن سػعد )(ٕٛ/ٕكشاؼ القناع عن مذ اإلقناع )
(ٔ/ٔ٘ٔ. ) 

 (.ٙ، آية رقم )سورة: ا١تائدة (ٜٓٔٔ)
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عن أيب بكرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: )ال يقبل اهلل صالة بغَت  -ٕ

ي(.(ٜٔٔٔ)طهور، كال صدقة من غلوؿ
 

 وجو الداللة: 
نو خرج ٥ترج الشرط ْتيث أنو تبطل صالتو إذا أداىػا فاقػدة للشػرط كألف أ من اٟتديثيتضح 

ييالشركط ال تسقط بالنسياف.
 النتيجة :

 ىذا اإلٚتاع ثابت كىو من ا١تعلـو من الدين بالضركرة. 

                                                 

( كصػػػػححو األلبػػػػاٍل بصػػػػحيح ابػػػػن ٕٗٚبػػػػرقم )، بػػػػاب ال يقبػػػػل اهلل صػػػػالة بغػػػػَت طهػػػػور أخرجػػػػو ابػػػػن ماجػػػػة (ٜٔٔٔ)
 (.ٕٕٔماجة)
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 المس لة الرابعة 
 حكم إعادة صالة العرياف

الوقػػت  ل:ُب حكػػم الصػػلوات ا١تػػأمور هبػػن ُب"قػػاؿ ا١تصػػنف فصػػ :(ٕٜٔٔ)قػػاؿ ا١تصػػنف رٛتػػو اهلل
 مع خلل للضركرة".
باب سًت العورة ال ٬تػب  و ُبتعليق "كقد قاؿ الشيخ أبو حامد ُب :(ٖٜٔٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
 ، فأشار إىل اإلٚتاع إليو".لم فيو خالفان يعٍت بُت ا١تسلمُتعليو اإلعادة، كال أع

 التحقيق : 
: ال أعلػػػػم فيػػػػو خالفػػػػان بػػػػُت قػػػػاؿ أبػػػػو حامػػػػد ،"كال إعػػػػادة عليػػػػو :(ٜٗٔٔ)البنايػػػػة قػػػػاؿ الغيتػػػػايب ُب

 ا١تسلمُت".
الرجػل إذا كػاف عريانػا مثػل أف تنكسػر "٢تػذا اتفػق العلمػاء علػى أف  :(ٜ٘ٔٔ)كقاؿ شيخ اإلسالـ
الوقػػت عريانػػان ....... كأف العريػػاف يػػؤخر  تسػػلبو القطّػػاع ثيابػػو فإنػػو يصػػلي ُبهبػػم السػػفينة أك 

كنقل مثػل ىػذا أربػاب  الصالة حىت يصلي بعد الوقت باللباس كىذا خالؼ إٚتاع ا١تسلمُت".
 .(ٜٙٔٔ)ا١تذاىب الفقهية 
 دليل اإلجماع :

   قولو تعاىل:          
 (ٜٔٔٚ). 

 :وجو الداللة
 ظاىر ألف العارم ال ٬تد ما يسًت بو عورتو ، كالوجوب يسقط بالعجز. 

                                                 

 (.ٖٚٗ/ٕاجملموع ) (ٕٜٔٔ)

 (.ٖٛٗ/ٕالسابق ) (ٖٜٔٔ)
 (.ٖٙٔ/ٕ) باب: صالة العرياف ،البناية شرح ا٢تداية (ٜٗٔٔ)
 (.ٔٗ/ٔموسوعة اإلٚتاع لشيخ اإلسالـ ابن تيمية ) (ٜ٘ٔٔ)
 بػن ٭تػِت اٟتسػُت أبػو: ا١تؤلػف ،شػافعي(، البياف َب مػذىب اإلمػاـ الٜٕٓ/ٔالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ) (ٜٙٔٔ)

، جدة – ا١تنهاج دار: الناشر، النورم ٤تمد قاسم: احملقق، (ىػٛ٘٘: ا١تتوَب) الشافعي اليمٍت العمراٍل سال بن ا٠تَت أيب
 بػػن بكػػر أبػػو: ا١تؤلػػف ،اٞتػػوىرة النػػَتة علػػى ٥تتصػػر القػػدكرم ،(ٕٖٔ/ٕ)(، ـ ٕٓٓٓ -ىػػػ ٕٔٗٔ)     األكىل،: الطبعػػة
 األكىل،: الطبعػػػة،ا٠تَتيػػػة ا١تطبعػػػة: الناشػػػر، (ىػػػػٓٓٛ: ا١تتػػػوَب) اٟتنفػػػي اليمػػػٍت الزَّبِيػػػِدمّ  العبػػػادم اٟتػػػدادم مػػػد٤ت بػػػن علػػػي
 ٓ(ٜٜٖ/ٔ)، ا١تنهاج ألفاظ معاٍل معرفة إىل احملتاج مغٍت( ، ٔٙ/ٔ) (،ىػٕٕٖٔ)

 (.ٕٙٛسورة: البقرة ، آية رقم ) (ٜٚٔٔ)
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 النتيجة :
ل أقف على قوؿ ٮتالف ىذا اإلٚتاع كأف من صلى عريانا عجزا عن الثياب قد أدل صالة 

 ة مرتُت.على ما كلفو اهلل عز كجل كاهلل ل يفرض عليو الصال
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 الفصل الخامس

تحقيق دعاوى إجماع النووي في 
بابي  يالواردة ف شرح المهّذب

 الحيض وإزالة النجاسة
 

 :وفيو مبحثاف
تحقيق دعاوى إجماع النووي في شرح المهّذب المبحث األوؿ: 

 الحيض. يالواردة ف
تحقيق دعاوى إجماع النووي في شرح المهّذب المبحث الثاني: 

 إزالة النجاسة.  باب يالواردة ف
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 المبحث األوؿ
 شرح المهذب يتحقيق دعاوى إجماع النووي ف

 الحيض يالواردة ف 
 -كفيو مسائل :

 المس لة األولي: المراد الشرعي بكلمة"الحيض".
 : حكم صالة الحائض وصومها.المس لة الثانية

 : الحائض تقهي الصـو وال تقهي الصالة.المس لة الثالثة 
 حكم مناسك الحج للحائض. :المس لة الرابعة

 حكم وطء الحائض . :المس لة الخامسة
 : حكم مباشرة الحائض.المس لة السادسة
 : مدة الطهر.المس لة السابعة
 : حكم النفساء. المس لة الثامنة
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 المس لة األولى
 المراد الشرعي بكلمة"الحيض" 

 "كتاب اٟتيض". :(ٜٛٔٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 قوؿ اهلل تعاىل :  أما احمليض ُب "قاؿ صاحب اٟتاكم: :(ٜٜٔٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

       
 فهو دـ اٟتيض بإٚتاع العلماء".، "(ٕٓٓٔ)

 التحقيق : 
  "كيسألونك عن احمليض"ىو اٟتيض". :(ٕٔٓٔ)قاؿ األخفش
مػػػػػد "يعػػػػػٍت تعػػػػػاىل ذكػػػػػره بقولو"كيسػػػػػألونك عػػػػػن احمليض"كيسػػػػػألك يػػػػػا ٤ت :(ٕٕٓٔ)كقػػػػػاؿ الطػػػػػلم

سػػػألونك عػػػن احملػػػيض قػػػل ىػػػو أذل" "كي قولػػػو:ُب  (ٖٕٓٔ)أصػػػحابك عػػػن اٟتػػػيض. كعػػػن ٣تاىػػػد
"كيسػألونك عػن احملػيض "فػاحمليض  :"فأما قولو سبحانو(ٕٗٓٔ)قاؿ ا١تاكردم األذل:الدـ". :قاؿ
 :(ٕ٘ٓٔ)البيػػػػاف ُب مػػػػذىب الشػػػػافعي كقػػػػاؿ ُب باتفػػػػاؽ أىػػػػل العلػػػػم".ىػػػػذا ا١توضػػػػع اٟتػػػػيض  ُب

قػاؿ   -ا١تراد باآلية: احمليض كاختلف الناس ُب-ا١تًتتبة عليو : اـ"مسألة ا١تراد باٟتيض كاألحك
:  ،ضع البيتوتة كقاؿ قـو : زمػن اٟتػيض،كما يقاؿ :مبيت ١تو كىو الفرج ىو موضع اٟتيض قـو

 .كذىب الشافعي : إىل أنو ىو اٟتيض كىو الدـ

                                                 

 (.ٖٓ٘/ٕاجملموع ) (ٜٛٔٔ)
 (.ٖٔ٘/ٕالسابق) (ٜٜٔٔ)
 (.ٕٕٕورة :البقرة آية رقم )س (ٕٓٓٔ)

معاٍل القرآف لألخفش للشيخ:أيب اٟتسن اجملاشعي بالوالء، البلخي ٍب البصرم، ا١تعػركؼ بػاألخفش األكسػط  (ٕٔٓٔ)
 -ىػػػػ  ٔٔٗٔىػػػػ( ٖتقيػػػق: الػػػدكتورة ىػػػدل ٤تمػػػود قراعػػػة نشػػػر: مكتبػػػة ا٠تػػػا٧تي، القػػػاىرة الطبعػػػة: األكىل،)ٕ٘ٔ)ا١تتػػػوَب: 
 (.ٙٛٔ/ٔ)، ـ(ٜٜٓٔ

لبياف ُب تأكيل القرآف ،لإلماـ: ٤تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملػي، أبػو جعفػر الطػلم جامع ا (ٕٕٓٔ)
 (.ٖ٘ٚ/ٗ) ،(ـ ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔ)ىػ( ،ٖتقيق:الشيخ أٛتد شاكر، نشر:الرسالة ،الطبعة: األكىل، ٖٓٔ)ا١تتوَب: 

: تابعي، مفسػر مػ (ٖٕٓٔ) ن أىػل مكػة. قػاؿ الػذىيب: شػيخ القػراء ٣تاىد بن جل، أبو اٟتجاج ا١تكي، موىل بٍت ٥تزـك
 (.ٕٛٚ/٘انلر اإلعالـ للزركلي) ،(ػىٗٓٔكا١تفسرين. أخذ التفسَت عن ابن عباس توُب )

 (.ٖٓٛ/ٔاٟتاكم الكبَت ) (ٕٗٓٔ)

 الشػافعي اليمػٍت العمػراٍل سػال بػن ا٠تػَت أيب بػن ٭تػِت اٟتسػُت أبػو: ا١تؤلػفالبياف ُب مذىب اإلماـ الشػافعي   (ٕ٘ٓٔ)
 ،(ـ ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ) األكىل،: الطبعة، جدة – ا١تنهاج دار: الناشر، النورم ٤تمد قاسم: احملقق، (ىػٛ٘٘: ا١تتوَب)
(ٔ/ٖٖ٘.) 
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 :"كاحمليض اسم مكاف كزماف اٟتيض ". (ٕٙٓٔ)كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت 

                                                 

 (.ٖٔٗ/ٔالشرح ا١تمتع ) (ٕٙٓٔ)
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 ماع :دليل اإلج
عن أنس أف اليهود كانوا إذا حاضت ا١ترأة فيهم ل يؤاكلوىا، كل ٬تامعوىن ُب البيوت -ٔ

 فسأؿ أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم النيب صلى اهلل عليو كسلم فأنزؿ اهلل تعاىل: 

                                

                                   

 (.(ٕٛٓٔ)، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: )اصنعوا كل شيء إال النكاح(ٕٚٓٔ)
أف أٝتاء سألت النيب صلى اهلل عليو كسلم عن غسل احمليض؟ فقاؿ: )تأخذ  عن عائشة، -ٕ

إحداكن ماءىا كسدرهتا، فتطهر فتحسن الطهور، ٍب تصب على رأسػها فتدلكػو دلكػا شػديدا 
فقالػػػت ى(حػػىت تبلػػغ شػػػؤكف رأسػػها، ٍب تصػػب عليهػػػا ا١تػػاء، ٍب تأخػػذ فرصػػػة ٦تسػػكة فتطهػػر ب

، تطهػرين هبػا( فقالػت عائشػة: كأهنػا ٗتفػي ذلػك أٝتاء: ككيف تطهر هبػا؟ فقػاؿ: )سػبحاف اهلل
تتبعُت أثر الدـ، كسألتو عن غسل اٞتنابة؟ فقاؿ: )تأخذ مػاء فتطهػر فتحسػن الطهػور أك تبلػغ 
الطهور، ٍب تصب على رأسها فتدلكو حىت تبلػغ شػؤكف رأسػها، ٍب تفػيض عليهػا ا١تػاء( فقالػت 

ي.(ٜٕٓٔ)اء أف يتفقهن ُب الدينعائشة: نعم النساء نساء األنصار ل يكن ٯتنعهن اٟتي
 : النتيجة

الدـ ، :كلمة "احمليض"نلران الشًتاكها بُت معاف ٥تتلفة  ىذا اإلٚتاع اختلف فيو العلماء ُب
 ٣ترل الدـ ، زماف الدـ كالذم ٭تدد ا١تعٌت ا١تراد منها ىو القرينة.

                                                 

 (.ٕٕٕسورة :البقرة،آية رقم ) (ٕٚٓٔ)
أخرجػػو مسػػػلم كتػػاب:اٟتيض بػػػاب: جػػواز غسػػػل اٟتػػػائض رأ س زكجهػػا كترجيلػػػو كطهػػارة سػػػؤرىا كاالتكػػػاء َب  (ٕٛٓٔ)
 (.ٕٖٓ-ٙٔكقراءة القرآف فيو حديث رقم ) حجرىا

 (.ٕٖٖ-ٔٙأخرجو مسلم حديث رقم) (ٜٕٓٔ)
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 المس لة الثانية
 حكم صالة الحائض وصومها 

 ـ عليها الصالة..............."."ك٭تر  :(ٕٓٔٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
"كأمػػا حكػػم ا١تسػػألة فأٚتعػػت األمػػة علػػى أنػػو ٭تػػـر عليهػػا الصػػالة  :(ٕٔٔٔ)قػػاؿ النػػوكم رٛتػػو اهلل

"كأٚتعت األمة على ٖترَل الصػـو علػى اٟتػائض ك النفسػاء  :(ٕٕٔٔ)كقاؿ أيضان  فرضها كنفلها".
 كعلى أنو ال يصح صومها كما قدمنا".

 التحقيق : 
كقػػػػاؿ ابػػػػن  "كأٚتعػػػػوا علػػػػى إسػػػػقاط فػػػػرض الصػػػػالة عػػػػن اٟتػػػػائض ". :(ٖٕٔٔ)قػػػػاؿ ابػػػػن ا١تنػػػػذر

"كأٚتعػػوا علػػى أف فػػرض الصػػالة سػػاقط عػػن اٟتػػائض مػػدة حيضػػها كأهنػػا ال ٬تػػب  :(ٕٗٔٔ)ىبػػَتة
: "كامتناع الصالة كالصػياـ كالطػواؼ كالػوطء ُب الفػرج ُب (ٕ٘ٔٔ)قاؿ ابن القطافعليها قضاؤه".

أىػػػػل اإلسػػػػالـ فيػػػػو إال قومػػػػا مػػػػن حػػػػاؿ اٟتػػػػيض بإٚتػػػػاع متػػػػيقن بػػػػال خػػػػالؼ بػػػػُت أحػػػػد مػػػػن 
: "تػػًتؾ لػػو الصػػالة (ٕٚٔٔ)القػػرطيب ، كحقهػػم أال يعػػدكا مػػن أىػػل اإلسػػالـ". كقػػاؿ(ٕٙٔٔ)األزارقػػة

؛ ال خالؼ ُب ذلك".  كالصـو

                                                 

 (.ٖٗ٘/ٕاجملموع ) (ٕٓٔٔ)

 (.ٖ٘٘/ٕالسابق ) (ٕٔٔٔ)
 (.ٖٚ٘/ٕالسابق ) (ٕٕٔٔ)

 ( .ٖٓٓ( ا١تسألة رقم )ٖٖ٘/ٔ(، اإلشراؼ )ٕٛاإلٚتاع البن ا١تنذر إٚتاع ) (ٖٕٔٔ)
 (.ٖٓٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٕٗٔٔ)
 (.ٔٛٗ(، إٚتاع رقم )ٖٓٔ/ٔناع ُب مسائل اإلٚتاع )اإلق (ٕ٘ٔٔ)
 نافع مع خرجوا الذين ىػ(ٓٙا١تتوَب ) األزرؽ بن نافع راشد أيب أصحابطائفة من طوائف ا٠توارج  :األزارقة (ٕٙٔٔ)

 كقتلوا الزبَت بن اهلل عبد أياـ ُب ككرماف فارس بلداف من كراءىا كما كورىا، كعلى عليها فغلبوا األىواز، إىل البصرة من
: ا١تتوَب) الشهرستاٍل أٛتد بكر أىب بن الكرَل عبد بن ٤تمد الفتح أبو: ا١تؤلف، كالنحل ا١تلل انلر:.النواحي هبذه عمالو
 (. ٜٔٔ-ٛٔٔ/ٔ) ،طبعة:بدكف، تاريخ:بدكف،اٟتليب مؤسسة: الناشر (ىػٛٗ٘

 (.ٜٙ/ٔجامع األحكاـ الفقهية لإلماـ القرطيب ) (ٕٚٔٔ)
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كابػػػن  ،(ٕٕٓٔ)، كالليػػػث بػػػن سػػػعد(ٜٕٔٔ)، كاألكزاعػػػي(ٕٛٔٔ)كنقػػػل ىػػػذا اإلٚتػػػاع أيضػػػان ابػػػن قدامػػػة
 .(ٕٕٗٔ)ن حـز، كاب(ٖٕٕٔ)، كابن حجر(ٕٕٕٔ)كابن عبد الل ،(ٕٕٔٔ)اٟتفيد رشد

 دليل اإلجماع :
عن عائشة، أف فاطمة بنت أيب حبيش، كانػت تسػتحاض، فسػألت النػيب صػلى اهلل عليػو  -ٔ

كسػػلم فقػػاؿ: )ذلػػك عػػرؽ كليسػػت باٟتيضػػة، فػػإذا أقبلػػت اٟتيضػػة، فػػدعي الصػػالة كإذا أدبػػرت 
ي.((ٕٕ٘ٔ) فاغتسلي كصلي

م، قالػػػت: عػػػن عمػػػرة بنػػػت عبػػػد الػػػرٛتن، أف عائشػػػة زكج النػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػل -ٕ
أستحيضػػت أـ حبيبػػة بنػػت جحػػش كىػػي ٖتػػت عبػػد الػػرٛتن بػػن عػػوؼ سػػبع سػػنُت، فشػػكت 
ذلك للنيب صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: )إف ىذه ليست باٟتيضػة، 
كإ٪تػػا ىػػو عػػػرؽ، فػػإذا أقبلػػػت اٟتيضػػة، فػػدعي الصػػػالة، كإذا أدبػػرت، فاغتسػػػلي كصػػلي( قالػػػت 

ألختهػػا زينػػب  (ٕٕٙٔ)ل صػػالة، ٍب تصػػلي، ككانػػت تقعػػد ُب مػػركنعائشػػة: فكانػػت تغتسػػل لكػػ
 .(ٕٕٚٔ)بنت جحش، حىت إف ٛترة الدـ لتعلو ا١تاء

 :وجو الداللة
 .يتضح من صريح النص النهي عن الصالة حاؿ اٟتيض ٦تا يدؿ على بطالهنا

 النتيجة :
 .ىذا اإلٚتاع ثابت كىو ٦تا علم من الدين بالضركرة 

                                                 

 (.ٖٚٗ/ٔا١تغٍت ) (ٕٛٔٔ)
 (.ٜٕٖ-ٕٖٛ/ٔموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ) (ٜٕٔٔ)
 (.ٜٕٕ/ٔموسوعة فقو الليث بن سعد) (ٕٕٓٔ)
 (.ٛٗٔ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد) (ٕٕٔٔ)
 (.ٚٙ/ٙٔ( ، التمهيد)ٔٙ(إٚتاع رقم )ٖ٘/ٔاإلٚتاع البن عبد الل ) (ٕٕٕٔ)
 (.٘ٛٗ/ٔفتح البارم ) (ٖٕٕٔ)
 (.ٖٕمراتب اإلٚتاع البن حـز ص ) (ٕٕٗٔ)
 (.ٕٖٓض كإدباره ،حديث رقم )ييالبخارم كتاب:اٟتيض، باب إقباؿ احملأخرجو  (ٕٕ٘ٔ)
 إناء من جلد يستعمل للماء. ا١تركن:  (ٕٕٙٔ)
أخرجو ابن ماجو ،كتاب:الطهارة كسننها، باب:ما جاء َب ا١تستحاضة إذا اختلط عليها الدـ فلم تقف على  (ٕٕٚٔ)

 (.ٕٙٙحديث رقم ) أياـ حيضها،
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 المس لة الثالثة
 هي الصـو وال تقهي الصالةالحائض تق

 "ك٭تـر الصـو .............". :(ٕٕٛٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
"نقػػل الًتمػػذم كابػػن ا١تنػػذر كابػػن جريػػر كآخػػركف :اإلٚتػػاع أهنػػا ال  :(ٜٕٕٔ)قػػاؿ النػػوكم رٛتػػو اهلل

."  تقضي الصالة كتقضي الصـو
 هرت"."كأٚتعوا على أنو يسقط عنها فرض الصالة فال تقضي إذا ط :(ٖٕٓٔ)كقاؿ أيضان 
 التحقيق :

كأٚتػػػػع أىػػػػل العلػػػػم علػػػػى أف قضػػػػاء ماتركػػػػت مػػػػن الصػػػػالة ُب أيػػػػاـ " :(ٖٕٔٔ)قػػػػاؿ ابػػػػن القطػػػػاف
كأٚتعػػوا علػػى أف عليهػػا قضػػاء مػػا تركػػت مػػن " :(ٕٖٕٔ)".كقػػاؿ أيضػػاحيضػػتها غػػَت كاجػػب عليها
: "كأٚتع العلماء على أف اٟتائض تقضي الصػـو (ٖٖٕٔ)كقاؿ القرطيب ".الصـو ُب أياـ حيضتها

  الة".كال تقضي الص
"نقل ابن ا١تنػذر كالنػوكم كغَت٫تػا إٚتػاع ا١تسػلمُت علػى أنػو ال ٬تػب علػى  :(ٖٕٗٔ)قاؿ الشوكاٍل

دلػػة "ىػػذا معلػػـو باأل :(ٖٕ٘ٔ)كقػػاؿ أيضػػان  ".لصػػـواٟتػػائض قضػػاء الصػػالة ك٬تػػب عليهػػا قضػػاء ا
عصر النبػوة كمػا بعػده كأٚتػع عليػو سػلف ىػذه األمػة كخلفهػا  الصحيحة كعليها كاف العمل ُب

ذلػك خػالؼ كأمػا ا٠تػوارج الػذين  يسمع عن أحد مػن علمػاء اإلسػالـ ُب حقها كلسابقها كال
مقابلة قػوؿ ا١تسػلمُت أٚتعػُت كال  س ىم ٦تن يستحق أف يذكر خالفهم ُبىم كالب النار فلي

"فػأخل  :(ٖٕٙٔ)كقاؿ ابػن ا١تنػذر ."ٚتاعية عن كوهنا إٚتاعية ٓتالفهمىم ٦تن ٮترجو ا١تسائل اإل
٬توز ٢تا الصـو حػاؿ اٟتػيض ٍب أٚتػع أىػل العلػم علػى أف عليهػا الصػـو  أف ال صالة عليها كال

                                                 

 (.ٖٙ٘/ٕاجملموع ) (ٕٕٛٔ)
 (.ٖٚ٘/ٕابق )الس (ٜٕٕٔ)
 (.ٖ٘٘/ٕالسابق ) (ٖٕٓٔ)
 (.ٕٛٗ(، إٚتاع رقم )ٖٓٔ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٖٕٔٔ)
 (.ٖٛٗالسابق إٚتاع رقم ) (ٕٖٕٔ)
 (.ٜٚ/ٔجامع األحكاـ الفقهية ) (ٖٖٕٔ)
 (.ٜٖٗ/ٔنيل األكطار ) (ٖٕٗٔ)
 (.ٛٗٔ/ٔالسيل اٞترار ) (ٖٕ٘ٔ)
 (.ٜٕ(، اإلٚتاع برقم )ٖٖ٘/ٔاإلشراؼ ) (ٖٕٙٔ)
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ضػها "كأٚتعػوا أف فػرض الصػـو غػَت سػاقط عنهػا مػدة حي :(ٖٕٚٔ)كقػاؿ ابػن ىبػَتة بعد الطهر".
 :(ٖٕٛٔ)كقػػػػاؿ النػػػػوكم حػػػػاؿ حيضػػػػها ك٬تػػػػب عليهػػػػا قضػػػػاؤه". إال أهنػػػػا ٭تػػػػـر عليهػػػػا الصػػػػـو ُب

". "كأٚتعػػوا علػػى أنػػو ال ٬تػػب عليهمػػا قضػػاء الصػػالة  كأٚتعػػوا أنػػو ٬تػػب عليهمػػا قضػػاء الصػػـو
زمػن  لػى اٟتػائض قضػاء الصػالة الفائتػة ُب"إف طائفة من ا٠توارج يوجبػوف ع :(ٜٖٕٔ)كقاؿ أيضان 

كنقػػل اإلٚتػػاع علػػى قضػػاء الصػػـو علػػى اٟتػػائض أنػػو  اٟتػػيض كىػػذا خػػالؼ إٚتػػاع ا١تسػػلمُت".
 . (ٕٓٗٔ)ليس عليها قضاء الصالة عامة أىل العلم

 دليل اإلجماع :
، أف امرأة قالت لعائشة: إٔتزم إحدانا صالهتا إذا طهرت؟ فقالت: أحركرية (ٕٔٗٔ)عاذةمعن  

 ."(ٕٕٗٔ) فال نفعلو"أك قالت: "كنا ٨تيض مع النيب صلى اهلل عليو كسلم فال يأمرنا بو"أنت؟ 
 النتيجة :

الصػػالة ألهنػػم ٦تػػن ال  ثبوتػػو قػػوؿ ا٠تػػوارج ٬تػػب علػػى اٟتػػائض قضػػاء ىػػذا اإلٚتػػاع ال يقػػدح ُب 
 اإلٚتاع. هبم ُبيعتد 

                                                 

 (.ٖٓٔ/ٔاىب األئمة األربعة)الفقو على مذ (ٖٕٚٔ)

 (. ٜ٘٘/ٗصحيح مسلم بشرح النوكم ) (ٖٕٛٔ)
 (.ٜٙ٘/ٗالسابق ) (ٜٖٕٔ)

اإلٚتػاع البػن عبػد الػل  ،(ٚ٘تيميػة ص) (، موسػوعة اإلٚتػاع لشػيخ اإلسػالـ بػنٔٓ٘/ٔانلر  فتح البػارم ) (ٕٓٗٔ)
(، جػامع ٛٗٔ/ٔا١تقتصد )(، بداية اجملتهد كهناية ٚٔٗ/ٔ(، شرح السنة )ٚٓٔ/ٕٕ(، التمهيد )ٕٙ( إٚتاع )ٖ٘/ٔ)

نشػػػر دار الكتػػػب العلميػػػة،  مػػػن تفسػػػَته، ٚتػػػع كتصػػػنيف فريػػػد عبػػػد العزيػػػز اٞتنػػػدم،  لقػػػرطيبإلمػػػاـ ااألحكػػػاـ الفقهيػػػة ل
(، ا١تغػػٍت ٓ٘٘/ٔ(، موسػػوعة فقػػو عبػػد الػػرٛتن األكزاعػػي )ٜٚ/ٔ)ـ(، ٜٜٗٔ-ىػػػٗٔٗٔلبنػػاف الطبعػػة األكىل )-بػػَتكت

(ٔ/ٕٗٛ.) 
ركت عػن علػي  الصهباء العدكية: فاضػلة، مػن العا١تػات باٟتػديث. مػن أىػل البصػرة.معاذة بنت عبد اهلل، أـ  (ٕٔٗٔ)

 (.ٜٕ٘/ٚ(.األعالـ للزركلي)ػىٖٛتوفيت) ،كعائشة. كركل عنها عاصم كٚتاعة. قاؿ ابن معُت: ىي ثقة حجة
 (.ٕٖٔأخرجو البخارم ،كتاب: اٟتيض ،باب: ال تقضي اٟتائض الصالة ، حديث رقم ) (ٕٕٗٔ)
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 المس لة الرابعة
 حكم مناسك الحج للحائض 

عليػػو كسػػلم لعائشػػة رضػػي اهلل  "ك٭تػػـر الطػػواؼ لقولػػو صػػلى اهلل :(ٖٕٗٔ)قػػاؿ ا١تصػػنف رٛتػػو اهلل
كألنػػو يفتقػػر إىل الطهػػارة كال تصػػح  : )اصػػنعي مػػا يصػػنع اٟتػػاج غػػَت أف ال تطػػوُب بالبيػػت(عنهػػا

  منها الطهارة".
"الشػػرح:حديث عائشػػة ركاه البخػػارم كمسػػلم مػػن ركايػػة عائشػػة.  :(ٕٗٗٔ)قػػاؿ النػػوكم رٛتػػو اهلل

كقػػػد أٚتػػػع العلمػػػاء علػػػى ٖتػػػرَل الطػػػواؼ علػػػى اٟتػػػائض ك النفسػػػاء كأٚتعػػػوا أنػػػو ال يصػػػح منهػػػا 
طواؼ مفركض كال تطػوع كأٚتعػوا أف اٟتػائض ك النفسػاء ال ٘تنػع مػن شػيء مػن مناسػك اٟتػج 

 ابن جرير كغَته كاهلل أعلم".ىذا كلو   الطواؼ كركعتيو، نقل اإلٚتاع ُبإال
 التحقيق : 
"فػإذا  :(ٕٙٗٔ)كقػاؿ األكزاعػي "كأٚتعوا أهنػا ٭تػـر عليهػا الطػواؼ بالبيػت". :(ٕ٘ٗٔ)قاؿ ابن ىبَتة

فػػػإف تركػػػو فعليػػػو دـ إال اٟتػػػائض  أراد السػػػفر طػػػاؼ بالكعبػػػة سػػػبعة أشػػػواط ىػػػي طػػػواؼ الػػػوداع
"كأمػػا الطػػواؼ فػػال  :(ٕٚٗٔ)كقػػاؿ شػػيخ اإلسػػالـ النفسػػاء فإهنمػػا لػػيس عليهمػػا طػػواؼ كداع".ك 

 ٬توز للحائض بالنص كاإلٚتاع".
مػػػن الفقػػػو أف اٟتػػػائض ال تطػػػوؼ بالبيػػػت كىػػػو أمػػػر  (ٜٕٗٔ)"كفيػػػو :(ٕٛٗٔ)كقػػػاؿ ابػػػن عبػػػد الػػػل 

" باب:تقضي اٟتائض ا١تناسك كلهػا  :(ٕٓ٘ٔ)٣تتمع عليو ال أعلم فيو خالفا ".كبوب البخارم
 .ٖتيض بعد اإلفاضة" "باب ا١ترأة :(ٕٔ٘ٔ)إال الطواؼ بالبيت".كبوب البخارم أيضان 

                                                 

 (.ٖٛ٘/ٕاجملموع ) (ٖٕٗٔ)
 السابق (ٕٗٗٔ)

 (.ٖٓٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة ) (ٕ٘ٗٔ)
 (.ٖٓٛ/ٔموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ) (ٕٙٗٔ)
 (.ٚ٘(، موسوعة اإلٚتاع لشيخ اإلسالـ ابن تيمية ص)ٜٕٙ/٣ٕٔتموع الفتاكل ) (ٕٚٗٔ)
 ( .ٖٙ(إٚتاع)ٖٙ/ٔ(، إٚتاع ابن عبد الل )ٕ٘ٙ/ٚٔالتمهيد) (ٕٛٗٔ)
قالػػت يػػا رسػػوؿ اهلل إف صػػفية بنػػت حيػػي قػػد حاضػػت، فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو حػػديث عائشػػة أهنػػا  (ٜٕٗٔ)

 (.ٕٖٛ، البخارم برقم )فأخرجوىن :قاؿ ،بلى أل تكن طافت معكن بالبيت؟ قلن: كسلم لعلها ٖتبسنا،
 (.٘ٛٗ/ٔفتح  البارم ) (ٕٓ٘ٔ)
 (.ٜٓ٘/ٔالسابق ) (ٕٔ٘ٔ)
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 دليل اإلجماع :
عػػػن عائشػػػة، قالػػػت: خرجنػػػا مػػػع النػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم ال نػػػذكر إال اٟتػػػج، فلمػػػا جًنػػػا 

، فػػدخل علػػي النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كأنػػا أبكػػي، فقػػاؿ: )مػػا (ٖٕ٘ٔ)طمثػػت (ٕٕ٘ٔ)سػػرؼ
قػػاؿ: يبكيػػك؟( قلػػت: لػػوددت كاهلل أٍل ل أحػػج العػػاـ، قػػاؿ: )لعلػػك نفسػػت؟( قلػػت: نعػػم، 

مػا يفعػل اٟتػاج، غػَت أف ال تطػوُب بالبيػت  ىء كتبػو اهلل علػى بنػات آدـ، فػافعل)فػإف ذلػك شػي
 (.(ٕٗ٘ٔ) حىت تطهرم

 النتيجة :
 ىذا اإلٚتاع ثابت كال أعلم أحدان من أىل العلم خالفو.

                                                 

أٝتػاء الػبالد كا١تواضػع أليب عبيػد عبػد اهلل بػن عبػد : على ستة أمياؿ من مكة. معجم مػا اسػتعجم مػن سرؼ (ٕٕ٘ٔ)
(، ػىػػػٖٓٗٔ(، نشػػػر: عػػػال الكتػػػب، بػػػَتكت، الطبعػػػة الثالثػػػة، )ػىػػػٚٛٗالعزيػػػز بػػػن ٤تمػػػد البكػػػرم األندلسػػػي، ا١تتػػػوَب: )

(ٖ/ٖٚ٘.) 
(

1253
 (.ٕٙٛ/ٔالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية)طمثت ا١ترأة تطمث بالضم: حاضت.(

 (ٖ٘ٓض باب:تقضي اٟتائض ا١تناسك كلها إال الطواؼ بالبيت برقم )أخرجو البخارم ،كتاب اٟتي (ٕٗ٘ٔ)



248 

 

 المس لة الخامسة
 حكم وطء الحائض
 ............".الفرج............. "ك٭تـر الوطء ُب :(ٕ٘٘ٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل

 "أٚتع ا١تسلموف على ٖترَل كطء اٟتائض ". :(ٕٙ٘ٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
 "فإف الوطء حراـ باإلٚتاع كيكفر مستحلو". :(ٕٚ٘ٔ)كقاؿ أيضا
 : أٚتعوا على ٖترَل الوطء حىت تغسل فرجها".جرير "قاؿ ابن :(ٕٛ٘ٔ)كقاؿ أيضا

 التحقيق : 
ٖتػػرَل النكػػاح كجػػواز مػػا سػػواه أمػػا  يػػدؿ علػػى حكمػػُت: (ٕٓٙٔ)"كاٟتػػديث :(ٜٕ٘ٔ)قػػاؿ الشػػوكاٍل

 :(ٕٔٙٔ)كقػػػاؿ ابػػػن ىبػػػَتة األكؿ فبإٚتػػػاع ا١تسػػػلمُت كبػػػنص القػػػرآف العزيػػػز كالسػػػنة الصػػػحيحة ".
 :(ٕٕٙٔ)كقػػػاؿ شػػػيخ اإلسػػػالـ الفػػػرج حػػػىت ينقطػػػع حيضػػػها". وا علػػػى أنػػػو ٭تػػػـر الػػػوطء ُب"كأٚتعػػػ
فػػاعلم أف  "أمػػا أحكػػاـ البػػاب، :(ٖٕٙٔ)كقػػاؿ النػػوكم ."ء اٟتػػائض ال ٬تػػوز باتفػػاؽ األئمػػة"كط

الفػػرج، فهػػذا حػػراـ بإٚتػػاع ا١تسػػلمُت  سػػاـ: أحػػدىا أف يباشػػرىا باٞتمػػاع ُبمباشػػرة اٟتػػائض أق
 لػو اعتقػد مسػلم حػل ٚتػاع اٟتػائض ُب بنص الكتاب العزيز كالسػنة الصػحيحة.قاؿ أصػحابنا:

، (ٕ٘ٙٔ)، كالليػث بػن سػعد(ٕٗٙٔ)كنقل ىذا اإلٚتاع أيضػان: ابػن حػـز فرجها صار كافران مرتدان ".
 .(ٕٚٙٔ)، كابن رشد(ٕٙٙٔ)قدامةكابن 

                                                 

 (.ٖٓٙ/ٕاجملموع ) (ٕ٘٘ٔ)
 (.ٕٖٙ/ٕالسابق ) (ٕٙ٘ٔ)

 (. ٖٚٙ/ٕالسابق )(ٕٚ٘ٔ) 
 (.ٖٓٚ/ٕالسابق ) (ٕٛ٘ٔ)

 (.ٜٖٛ/ٔنيل األكطار) (ٜٕ٘ٔ)
-ٙٔحػػػديث أنػػػس أف اليهػػػود كػػػانوا إذا حاضػػػت ا١تػػػرأة مػػػنهم ل يواكلوىا....اٟتديث،أخرجػػػو مسػػػلم بػػػرقم ) (ٕٓٙٔ)
ٖٕٓ.) 

 (.ٖٓٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة) (ٕٔٙٔ)
 (.ٕٗٙ/ٕٔ(، ٣تموع الفتاكل )ٙ٘موسوعة اإلٚتاع لشيخ اإلسالـ ابن تيمية ص) (ٕٕٙٔ)

 (.ٓ٘٘/ٖصحيح مسلم بشرح النوكم) (ٖٕٙٔ)
 (.ٕٗمراتب اإلٚتاع ص) (ٕٗٙٔ)
 (.ٖٕٓ/ٔموسوعة فقو الليث بن سعد) (ٕ٘ٙٔ)
 (.ٖٗٛ/ٔا١تغٍت ) (ٕٙٙٔ)
 (.ٛٗٔ/ٔكهناية ا١تقتصد) بداية اجملتهد (ٕٚٙٔ)
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 دليل اإلجماع :
  قولو تعاىل:-ٔ                       

                                 

      
(ٕٔٙٛ) 

عػػن أنػػػس أف اليهػػود كػػػانوا إذا حاضػػت ا١تػػػرأة فػػيهم ل يؤاكلوىػػػا، كل ٬تػػامعوىن ُب البيػػػوت -ٕ
 :فسػػػأؿ أصػػػحاب النػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم النػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم فػػػأنزؿ اهلل تعػػػاىل

                         إىل آخػػػػػػر اآليػػػػػػة، فقػػػػػػاؿ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: )اصنعوا كل شيء إال النكػاح( فبلػغ ذلػك اليهػود، فقػالوا: مػا 
يريد ىذا الرجل أف يدع من أمرنا شيًا إال خالفنا فيو، فجاء أسيد بن حضَت، كعبػاد بػن بشػر 

قاال يا رسوؿ اهلل، إف اليهود تقوؿ: كذا ككذا، فال ٧تامعهن؟ فتغَت كجػو رسػوؿ اهلل صػلى اهلل ف
ظننػا أف قػد كجػد عليهمػا، فخرجػا فاسػتقبلهما ىديػة مػن لػ  إىل النػيب صػلى  عليو كسلم حىت

 ". (ٜٕٙٔ)اهلل عليو كسلم، فأرسل ُب آثار٫تا فسقا٫تا، فعرفا أف ل ٬تد عليهما
 النتيجة :

 .اع من ضركرات الدين ا١تعلومة السال عن ا١تعارضىذا اإلٚت

                                                 

 (.ٕٕٕسورة: البقرة ،آية رقم ) (ٕٛٙٔ)
أخرجػو مسػػلم ،كتػاب اٟتيض،بػػاب: جػواز غسػػل رأس اٟتػػائض زكجهػا كترجيليػػو كطهػارة سػػؤرىا كاالتكػػاء َب  (ٜٕٙٔ)

 .(ٕٖٓ-ٙٔحجرىا كقراءة القرآف فيو، برقم )
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 المس لة السادسة
 حكم مباشرة الحائض
 "ك٭تـر االستمتاع فيما بُت السرة كالركبة ...............".  :(ٕٓٚٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
"ىذا حكم االستمتاع ٔتا بُت السرة كالركبة أما ما سواه فمباشرهتا  :(ٕٔٚٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 يو حالؿ بإٚتاع ا١تسلمُت".ف
 التحقيق : 
مػػا فػػوؽ السػػرة كٖتػػت الركبػػة بالػػذكر أك القبلػػة أك ا١تعانقػػة أك " ا١تباشػػرة في :(ٕٕٚٔ)قػػاؿ الشػػوكاٍل

كقػػاؿ ابػػن  اللمػػس أك غػػَت ذلػػك حػػالؿ باتفػػاؽ العلمػػاء كقػػد نقػػل اإلٚتػػاع علػػى اٞتػػواز ٚتاعػػة".
كسػػلم أنػػو كػػاف يباشػػر ا١تػػرأة مػػن  "ثبتػػت األخبػػار عػػن رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو :(ٖٕٚٔ)ا١تنػػذر

مػػػا فػػػوؽ السػػػرة كٖتػػػت "القسػػػم الثػػاٍل :ا١تباشػػػرة في :(ٕٗٚٔ)كقػػػاؿ النػػػوكم نسػػائو كىػػػي حػػػائض".
الركبة بالذكر أك بالقبلة أك ا١تعانقة أك اللمس أك غَت ذلك كىو حالؿ باتفاؽ العلماء". كبوب 

متفقػة علػى طهػػارة : "كاألمػػة (ٕٙٚٔ)قػػاؿ ابػن القطػاف"بػاب: مباشػرة اٟتائض". :(ٕ٘ٚٔ) البخػارم
كابػػن رشػػد  ،(ٕٚٚٔ)ابػػن قدامػػةأيضػػا كنقػػل ىػػذا  اٟتػػائض كجػػواز مضػػاجعتها إذا سػػًتت فرجهػػا".

 .(ٕٕٛٔ)كالقرطيب ،(ٕٔٛٔ)البغومك  ،(ٕٓٛٔ)، كالبهوٌب(ٜٕٚٔ)كاألكزاعي ،(ٕٛٚٔ)اٟتفيد

                                                 

 (.ٖٗٙ/ٕاجملموع ) (ٕٓٚٔ)
 (.ٖٙٙ/ٕالسابق ) (ٕٔٚٔ)

 (.ٜٖٛ/ٔنيل األكطار) (ٕٕٚٔ)
 (.ٖ٘٘/ٔاإلشراؼ ) (ٖٕٚٔ)
 (.ٔ٘٘/ٖصحيح مسلم بشرح النوكم ) (ٕٗٚٔ)
 (.ٔٛٗ/ٔفتح البارم ) (ٕ٘ٚٔ)
 (.ٗٛٗ(، إٚتاع رقم )ٖٓٔ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٕٙٚٔ)
 (.ٖٛٛ/ٔا١تغٍت ) (ٕٚٚٔ)

 (.ٜٗٔ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٕٛٚٔ)
 (.ٖٖٓ/ٔموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ) (ٜٕٚٔ)

 (.ٗٚٗ-ٖٚٗ/ٔاإلقناع )مذ ن كشاؼ القناع ع  (ٕٓٛٔ)
 (.ٔٔٗ/ٔشرح السنة ) (ٕٔٛٔ)
 (.ٜٜ/ٔجامع األحكاـ الفقهية ) (ٕٕٛٔ)
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 خالف ىذا اإلجماع:
٬تب على الرجل أف يعتزؿ فراش زكجتو إذا ىي  قاال: (ٖٕٛٔ)، كعبيدة السلماٍلابن عباس
 . (ٕٗٛٔ)حاضت

 الرد على المخالف:
 ىذا القوؿ شاذ خارج عن قوؿ العلماء كإف كاف عمـو اآلية يقتضيو فالسنة الثابتة ٓتالفو.

 دليل اإلجماع:
"كاف إحدانا إذا كانت حائضا أمرىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  عن عائشة قالت:

 ".(ٕ٘ٛٔ)فتأتزر بإزار ٍب يباشرىا
 النتيجة :

يقدح عليو ا١تخالف فإنو قد ركم رجوع ابن عباس عن قولو ىذا اإلٚتاع ثابت كال 
 ميمونة ، أما عبيدة فهو ٤تجوج بإٚتاع من سبقو. (ٕٙٛٔ)٠تالتو

                                                 

عبيػػدة بػػن عمػػرك )أك قػػيس( السػػلماٍل ا١تػػرادم: تػػابعي. أسػػلم بػػاليمن. أيػػاـ فػػتح مكػػة، كل يػػر النػػيب صػػلى اهلل  (ٖٕٛٔ)
الوقائع، كتفقو، كركل اٟتديث. ككاف عليو كسلم. ككاف عريف قومو. كىاجر إىل ا١تدينة ُب زماف عمر. كحضر كثَتا من 

 (.ٜٜٔ/ٗاإلعالـ للزركلي ) (،ػىٕٚيوازم شر٭تا ُب القضاءتوُب)
 (.ٕٙٔ( ا١تسألة رقم )ٓٓٔ/ٔجامع األحكاـ الفقهية لإلماـ القرطيب ) (ٕٗٛٔ)
( كأخرجػػػو مسػػػلم  ٕٖٓمتفػػػق عليػػػو أخرجػػػو البخػػػارم كتػػػاب: اٟتػػػيض، بػػػاب مباشػػػرة اٟتػػػائض حػػػديث رقػػػم ) (ٕ٘ٛٔ)

 (.ٖٜٕ-ٔ، باب مباشرة اٟتائض فوؽ اإلزار حديث رقم ) كتاب: اٟتيض
 (.ٕٙٔ( ا١تسألة رقم )ٜٜ/ٔجامع األحكاـ الفقهية للقرطيب ) :انلر (ٕٙٛٔ)
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 المس لة السابعة 
 مدة الطهر 

 "كأقل اٟتيض يـو كليلة.........". :(ٕٚٛٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
ضػتُت ٜتسػة عشػر يومػا "ا١تسػألة الرابعػة: أقػل طهػر فاصػل بػُت حي :(ٕٛٛٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 باتفاؽ أصحابنا، ألنو أقل ما ثبت كجوده، كال حد ألكثره باإلٚتاع".
 ٜتسة عشر يوما باإلٚتاع ك٨تػوه ُب "كأما قوؿ احملاملي ُب كتابيو:أقل الطهر :(ٜٕٛٔ)كقاؿ أيضان 

: أٚتػػػع النػػػاس أف أقػػػل الطهػػػر (ٜٕٓٔ)، كقػػػوؿ القاضػػػي أيب الطيػػػب ُب مسػػػألة التلفيػػػقتهػػػذيبال
غَت مقبوؿ فال ٭تمل كالـ ا١تصنف عليو ؛كإف كاف لو ٛتل عليػو ل  ما، فمردكدٜتسة عشر يو 

يكػػن غلطػػا ُب اللفػػظ، فإنػػو قػػل:"الأعرؼ فيػػو خالفػػا" كال يلػػـز مػػن عػػدـ معرفتػػو عػػدـ ا٠تػػالؼ 
 ".كاهلل أعلم
"فػػرع: ُب مػػذاىب العلمػػاء ُب أقػػل اٟتػػيض كالطهػػر كأكثر٫تػػا أٚتػػع العلمػػاء  :(ٜٕٔٔ)كقػػاؿ أيضػػان 

 الطهر ال حد لو".على أف أكثر 
 التحقيق : 

كقػػػػػػػاؿ  :"كالطهػػػػػػػر بػػػػػػػُت اٟتيضػػػػػػػتُت ال حػػػػػػػد ألكثػػػػػػػره باتفػػػػػػػاقهم".(ٕٜٕٔ)قػػػػػػػاؿ شػػػػػػػيخ اإلسػػػػػػػالـ
:"كال حػػد ألكثػػره أم: أكثػػر الطهػػر بػػُت اٟتيضػػتُت ألف ا١تػػرأة قػػد ال ٖتػػيض أصػػالن (ٖٜٕٔ)البهػػوٌب

                                                 

 (.ٖٗٚ/ٕاجملموع ) (ٕٚٛٔ)
 (.ٖٛٚ/ٕالسابق ) (ٕٛٛٔ)
 السابق (ٜٕٛٔ)
أت لدـ إىل الدـ اللذين بينهما طهر.فإذا ر ُب اٟتيض عند اٟتنابلة: ىو ضم ا مصدر. : لفقالتلفيق(ٜٕٓٔ)
 كيومادما.يوماطهرا.

 لغةالقاموس الفقهي فيكوف حيضا، كما بينهما من النقاء طهر.اٟتيض، فإهنا تضم الدـ إىل الدـ.كل ٬تاكز أكثر 
 كاصطالحا
=  ىػ ٛٓٗٔ)الثانية: الطبعة، سورية – دمشق. الفكر دار: الناشر حبيب أبو سعدم الدكتور: ا١تؤلف
 .(ٖٖٔ/ٔ(،)ـٜٛٛٔ

 .(ٖٓٛ/ٕاجملموع) (ٜٕٔٔ)
 (.ٚ٘(، موسوعة اإلٚتاع لشيخ اإلسالـ ابن تيمية ص )ٖٕٛ/٣ٜٔتموع الفتاكل ) (ٕٜٕٔ)

 (.ٕٛٗ/ٔ) اإلقناعمذ كشاؼ القناع عن   (ٖٜٕٔ)
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"أقػل الطهػر ال حػد لػو كىػو  :(ٜٕٗٔ)كقاؿ سعدم أبو جيب كقد ٖتيض ُب السنة مرة كاحدة".
 ".و كأمػػا أكثػػره فػػال حػػد لػػو باإلٚتػػاعوؿ ابػػن عبػػاس كال يصػػح عػػن أحػػد مػػن الصػػحابة خالفػػقػػ

كقػاؿ  "كأما أكثر الطهر فال حد لو كال خالؼ ُب ذلك بُت العلمػاء". :(ٜٕ٘ٔ)كقاؿ الشنقيطي
"كأمػػػا أكثػػػر  :(ٜٕٚٔ)كقػػػاؿ ابػػػن رشػػػد اٟتفيػػػد  "الف أكثػػػر الطهػػػر ال حػػػد لػػػو ". :(ٜٕٙٔ)البػػػاجي

، (ٜٜٕٔ)، كالكاسػػػػػػاٍل(ٜٕٛٔ)كنقػػػػػػل ىػػػػػذا أيضػػػػػػان السرخسػػػػػي الطهػػػػػر فلػػػػػػيس لػػػػػو عنػػػػػػدىم حػػػػػد".
 .(ٕٖٓٔ)، كابن قدامة(ٖٔٓٔ)، كا٢تيتمي(ٖٓٓٔ)كا١تاكردم

 دليل اإلجماع :
يػا معشػر )عن أيب ىريرة، أف رسوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم خطػب النػاس فػوعلهم ٍب قػاؿ: 

: فقالػػػت امػػػرأة مػػػنهن: كل ذاؾ يػػػا رسػػػوؿ اهلل؟ قػػػاؿ (النسػػػاء تصػػػدقن فػػػإنكن أكثػػػر أىػػػل النػػػار
كما رأيت من ناقصات عقل كديػن أغلػب لػذكم ). قاؿ: (لكثرة لعنكن، يعٍت ككفركن العشَت)

شػػهادة )، قالػػت امػػرأة مػػنهن: كمػػا نقصػػاف دينهػػا كعقلهػػا، قػػاؿ: (األلبػػاب، كذكم الػػرأم مػػنكن
امػػرأتُت مػػنكن بشػػهادة رجػػل، كنقصػػاف ديػػنكن، اٟتيضػػة، ٘تكػػث إحػػداكن الػػثالث كاألربػػع ال 

 (.(ٖٖٓٔ) تصلي
 اللة:وجو الد

 أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قيد اٟتيض كأطلق أياـ الطهر. 
 النتيجة :

 ىذا اإلٚتاع ثابت كل أقف على قوؿ ألحد من أىل العلم ٮتالفو.
                                                 

 (.ٕٛٛٔ( إٚتاع )ٖٚٚ/ٔموسوعة اإلٚتاع ُب الفقو اإلسالمي ) (ٜٕٗٔ)
 ( .ٜٜٕ/ٕأضواء البياف ) (ٜٕ٘ٔ)
 (.ٖٕٔ/ٔا١تنتقى شرح ا١توطأ) (ٜٕٙٔ)
 (.ٖٙٔ/ٔة ا١تقتصد )بداية اجملتهد كهناي (ٜٕٚٔ)

 (.ٜٜٔ/ٖا١تبسوط) (ٜٕٛٔ)
 (.ٓٗ/ٔبدائع الصنائع ) (ٜٜٕٔ)
 (.ٜٖٛ/ٔاٟتاكم الكبَت ) (ٖٓٓٔ)
 (.ٔٓٗ/ٔ)،تاج ُب شرح ا١تنهاج للشيخٖتفة احمل (ٖٔٓٔ)

 (.ٖٙٙ/ٔا١تغٍت ) (ٕٖٓٔ)
( ٖٕٔٙمػػػػا جػػػػاء ُب اسػػػػتكماؿ اإلٯتػػػػاف كزيادتػػػػو كنقصػػػػانو بػػػػرقم ) أخرجػػػػو الًتمػػػػذم كتػػػػاب اإلٯتػػػػاف ، بػػػػاب: (ٖٖٓٔ)
 (.ٕٚٓٔاأللباٍل ُب صحيح الًتمذم ) كصححو
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 المس لة الثامنة

 حكم النفساء 

 "دـ النفاس ٭تـر ما ٭ترمو اٟتيض............". :(ٖٗٓٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
اء ٢تا حكم اٟتائض ال خالؼ "كىذا الذم ذكرناه من أف النفس :(ٖ٘ٓٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 نقل ابن جريج: إٚتاع ا١تسلمُت عليو".فيو ك 
 

 التحقيق : 
نػػػو ٭تػػػـر مػػػا ٭ترمػػػو ألنسػػػاء، ك "كأٚتعػػػوا علػػػى أف النفػػػاس مػػػن أحػػػداث ا :(ٖٙٓٔ)قػػػاؿ ابػػػن ىبػػػَتة
يض ُب مػا "كقػد كقػع اإلٚتػاع كمػا ُب البحػر أف النفػاس كػاٟت :(ٖٚٓٔ)كقاؿ الشوكاٌلاٟتيض".  

: "كدـ النفػػػػاس ٯتنػػػػع مػػػػا ٯتنػػػػع منػػػػو دـ (ٖٛٓٔ)كقػػػػاؿ ابػػػػن القطػػػػاف ".٭تػػػػل ك٭تػػػػـر كيكػػػػره كينػػػػدب
"كحكػم النفسػاء حكػم اٟتػائض  :(ٜٖٓٔ)كقاؿ ابػن قدامػةاٟتيض،ىذا الخالؼ فيو من أحد ".

"كطء : (ٖٓٔٔ)كقاؿ شيخ اإلسػالـ ىذا خالفان". ا٭تـر عليها كيسقط عنها النعلم ُبُب ٚتيع م
، (ٖٔٔٔ)كنقػػػػل ىػػػػذا أيضػػػػان الليػػػػث بػػػػن سػػػػعد ائض حػػػػراـ باتفػػػػاؽ األئمػػػػة".النفسػػػػاء كػػػػوطء اٟتػػػػ

 . (ٕٖٔٔ)كالبهوٌب
 دليل اإلجماع :

النفاس أربعُت  النيب صلى اهلل عليو كسلم تقعد ُبعن أـ سلمة قالت: )كانت ا١ترأة من نساء 
 (.(ٖٖٔٔ)ليلة ال يأمرىا النيب صلى اهلل عليو كسلم لقضاء صالة النفاس

                                                 

 (.ٚٚٗ/ٕاجملموع ) (ٖٗٓٔ)
 (.ٜٚٗ/ٕالسابق ) (ٖ٘ٓٔ)
 (.ٖ٘ٔ/ٔالفقو على مذاىب األئمة األربعة) (ٖٙٓٔ)
 (.ٓ٘ٔ/ٔ(، السيل اٞترار)ٔٓٗ/ٔنيل األكطار) (ٖٚٓٔ)
 (.ٚٓ٘(، إٚتاع رقم )ٚٓٔ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٖٛٓٔ)
 (.ٜٖٙ/ٔا١تغٍت) (ٜٖٓٔ)

 (.ٙ٘(، موسوعة اإلٚتاع لشيخ اإلسالـ ابن تيمية ص)ٕٗٙ/٣ٕٔتموع الفتاكل ) (ٖٓٔٔ)
 (.ٜٓ٘/ٔموسوعة فقو الليث بن سعد ) (ٖٔٔٔ)
 (.ٙٔ٘/ٔاإلقناع )مذ كشاؼ القناع عن   (ٕٖٔٔ)

 (.ٖٗٓ( كحسنو األلباٍل برقم )ٖٔٔأخرجو أبو داكد كتاب:الطهارة ،باب من جاء ُب كقت النفساء برقم ) (ٖٖٔٔ)
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 النتيجة :
 ـ اٟتائض كل أقف على قوؿ ٮتالفوع ثابت ُب أف أحكاـ النفساء كأحكاىذا اإلٚتا 
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 المبحث الثانً

شرح المهذب  ًتحقٌق دعاوى إجماع النووي ف
 الواردة فً باب إزالة النجاسة

 -وفيه مسائل :
 نجاسة بوؿ اآلدمي الكبير. :المس لة األولي
 نجاسة غائط اآلدمي. :المس لة الثانية

. :المس لة الثالثة   حكم الماء الذي يسيل من فم اإلنساف حاؿ النـو
 نجاسة المذي والودي. :لمس لة الرابعةا

 بيض م كوؿ اللحم طاىر. :المس لة الخامس
 غسل الولد بالوالدة. المس لة السادسة:
 حكم نجاسة الدـ. المس لة السابعة:
 طهارة ميتة السمك والجراد ونجاسة بقية الميتات. المس لة الثامنة:

 حكم العهو المنفصل من الحي. س لة التاسعة:الم
 حكم نجاسة الخمر. المس لة العاشرة:

 حكم بوؿ الكلب. المس لة الحادية عشرة:
 نجاسة الخنزير.   المس لة الثانية عشرة:
 طهارة لبن م كوؿ اللحم. المس لة الثالثة عشرة:
 طهارة المسك. المس لة الرابعة عشرة:

 الخمر إذا تخللت. حكم المس لة الخامسة عشرة:
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 المس لة األولى
 نجاسة بوؿ اآلدمي 
 "فأما البوؿ فهو ٧تس......................". :(ٖٗٔٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 "فأما بوؿ اآلدمي الكبَت فنجس بإٚتاع ا١تسلمُت". :(ٖ٘ٔٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل 

 ٣تمع عليو". "أما أحكاـ الباب:ففيو إثبات ٧تاسة بوؿ اآلدمي كىو :(ٖٙٔٔ)كقاؿ أيضا
 التحقيق:

"دلػػػت األخبػػػار الثابتػػػة عػػػن النػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم علػػػى ٧تاسػػػة  :(ٖٚٔٔ)قػػػاؿ ابػػػن ا١تنػػػذر
البوؿ،كبو يقوؿ عواـ أىػل العلم،مػنهم مالك،كأىػل ا١تدينة،كسػفياف،كأىل العػراؽ مػن أصػحاب 

كقػػػاؿ  الػػػرأم كغػػػَتىم، كالشػػػافعي كأصػػػحابو،كبو قػػػاؿ كػػػل مػػػن حفلنػػػا عنػػػو مػػػن أىػػػل العلػػػم".
: "كثبتت األخبػار عػن (ٜٖٔٔ)كقاؿ ابن القطاف"كأٚتعوا على إثبات ٧تاسة البوؿ". :(ٖٛٔٔ)أيضا

قػػػاؿ  رسػػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم علػػػى إثبػػػات ٧تاسػػػة البػػػوؿ كبػػػو قػػػاؿ عػػػواـ أىػػػل العلػػػم".
قاؿ ة بوؿ اآلدمي كىو ٣تمع عليو". "كاستدؿ ْتديث الباب أيضا على ٧تاس :(ٕٖٓٔ)الشوكاٍل
ؿ:بوؿ اآلدمي الكبَت فحكمػو أنػو ٧تػس مغلػظ بإٚتػاع ا١تسػلمُت مػن أىػل "األك  :(ٕٖٔٔ)الغيتايب

، (ٕٖٗٔ)،كالسػنيكي(ٖٕٖٔ)، كابػن رشػد اٟتفيػد(ٕٕٖٔ)كنقل اإلٚتاع أيضا ابػن حػـز اٟتل كالعقد".
 ، كغَتىم كثَت من أىل العلم.(ٕٖ٘ٔ)كالليث بن سعد

                                                 

 (.٘ٓ٘/ٕاجملموع ) (ٖٗٔٔ)
 (.ٙٓ٘/ٕابق)الس (ٖ٘ٔٔ)

 السابق (ٖٙٔٔ)
 (.ٕٛ٘(،ا١تسألة )ٜٖٔ/ٔاإلشراؼ ) (ٖٚٔٔ)
 (.ٕ٘اإلٚتاع البن ا١تنذر ،إٚتاع رقم ) (ٖٛٔٔ)
 (.ٕٗ٘(، إٚتاع رقم)ٜٓٔ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٜٖٔٔ)
 (.ٖٔ/ٔ(،السيل اٞترار )ٖٚ/ٔنيل األكطار ) (ٕٖٓٔ)
 (.ٕٛٚ/ٔالبناية شرح ا٢تداية ) (ٕٖٔٔ)
 (.ٚٔمراتب اإلٚتاع ص) (ٕٕٖٔ)
 (.ٕٓٓ/ٔ(،)ٖٜٔ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد) (ٖٕٖٔ)
 .(ٕٗ/ٔالغرر البهية ) (ٕٖٗٔ)
 (.ٜٜٗ/ٔموسوعة فقو الليث بن سعد ) (ٕٖ٘ٔ)



258 

 

 دليل اإلجماع:
تناكلػػو الناس،فقػػاؿ ٢تػػم النػػيب قػػاـ أعػػرايب فبػػاؿ ُب ا١تسػػجد، ف عػػن أيب ىريػػرة رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ:

فإ٪تػا بعثػتم -ذنوبا مػن مػاءأك -كىريقوا على بولو سجال من ماء ،دعوه: )صلى اهلل عليو كسلم
 .((ٕٖٙٔ)كل تبعثوا معسرين ،ميسرين

 "كفيو تعُت ا١تاء إلزالة النجاسة". :(ٕٖٚٔ)قاؿ ابن حجر 
 النتيجة:

ؿ ٦تػا تػواتر ُب األمػة علػى مػر األزمػاف ىذه ا١تسألة من ا١تعلـو من الدين بالضػركرة ،ك٧تاسػة البػو 
 من غَت نكَت.

                                                 

 (.ٕٕٓصب ا١تاء على البوؿ ُب ا١تسجد ،برقم ) أخرجو البخارم ،كتاب:الوضوء ،باب: (ٕٖٙٔ)
 (.ٖٛٛ/ٔفتح البارم ) (ٕٖٚٔ)
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 المس لة الثانية
 نجاسة غائط اآلدمي
 "كأما الغائط فهو ٧تس...............". :(ٕٖٛٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
.......كيغػػػٍت عنػػػو اإلٚتػػػاع علػػػى ٧تاسػػػة الغػػػائط كال فػػػرؽ بػػػُت : "(ٜٕٖٔ) قػػػاؿ النػػػوكم رٛتػػػو اهلل

  ".غائط الصغَت كالكبَت باإلٚتاع
 على الغائط ألنو ٣تمع عليو". (ٖٖٔٔ)"كقاسو: (ٖٖٓٔ)كقاؿ أيضا
 التحقيق:

أحػػداث يػػنقض كػػل : "كأٚتعػػوا علػػى أف خػػركج الغػػائط مػػن الدبر........(ٕٖٖٔ)رقػػاؿ ابػػن ا١تنػػذ
ل ىػػػػػػذا أيضػػػػػػا عامػػػػػػة أىػػػػػػل العلػػػػػػم مػػػػػػنهم: كنقػػػػػػ كيوجػػػػػػب الوضػػػػػػوء". ،كاحػػػػػػد منهػػػػػػا الطهػػػػػػارة

 ،(ٖٖٚٔ)كالسػػنيكي  ،(ٖٖٙٔ) قدامػػةكابػػن  ،(ٖٖ٘ٔ)كابػػن ٧تػػيم ،(ٖٖٗٔ)كابػػن رشػػد ،(ٖٖٖٔ)الشػػوكاٍل
 .(ٖٓٗٔ)، كالقراُب(ٜٖٖٔ)كاألكزاعي ،(ٖٖٛٔ)كالليث بن سعد
 دليل اإلجماع:
    قولو تعاىل:         

(ٖٔٗٔ). 

                                                 

 (.ٚٓ٘/ٕاجملموع ) (ٕٖٛٔ)
 .(ٛٓ٘-ٚٓ٘/ٕالسابق ) (ٜٕٖٔ)
 (.ٜٓ٘/ٕالسابق ) (ٖٖٓٔ)
 الضمَت يعود على السرجُت )ركث الدكاب( كذرؽ اٟتماـ (ٖٖٔٔ)
 (.ٕ(.إٚتاع رقم )ٖ/ٔاإلٚتاع البن ا١تنذر) (ٕٖٖٔ)
 (.ٖٔ/ٔالسيل اٞترار ) (ٖٖٖٔ)
 (.ٕٓٓ/ٔ( ،)ٖٜٔ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٖٖٗٔ)

 (.ٕٕٗ/ٔالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ) (ٖٖ٘ٔ)
 (.ٕٚٔ/ٔا١تغٍت ) (ٖٖٙٔ)
 (.ٕ٘/ٔالغرر البهية) (ٖٖٚٔ)
 (.ٜٜٗ/ٔموسوعة فقو الليث بن سعد ) (ٖٖٛٔ)
 (.ٜٗٙ/ٔموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ) (ٜٖٖٔ)
 (.٘ٛٔ/ٔالذخَتة ) (ٖٓٗٔ)
 (.ٙسورة: ا١تائدة ،آية: رقم) (ٖٔٗٔ)
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 وجو الداللة:
 أف اهلل أكجب إزالة الغائط ا٠تارج من السبيل دليل على ٧تاستها. 

 النتيجة:
 .ٮتتلف فيها أحد من أىل القبلةىذه ا١تسألة ٦تا ل 
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 المس لة الثالثة
 حكم الماء الذي يسيل من فم اإلنساف حاؿ النـو

 "كأما القيء فهو ٧تس .............". :(ٕٖٗٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
قػػػػاؿ  ،ذم يسػػػػيل مػػػػن فػػػػم اإلنسػػػػاف حػػػػاؿ النػػػػـوا١تػػػػاء الػػػػ "فػػػػرع: :(ٖٖٗٔ)قػػػػاؿ النػػػػوكم رٛتػػػػو اهلل

كقػاؿ الشػيخ أبػو ٤تمػد اٞتػويٍت ُب كتػاب  ،فػنجس كإال فطػاىرإف انفصػل متغػَتا : (ٖٗٗٔ)ا١تتػويل
التبصػػرة: ُب الوسوسػػة منػػو مػػا يسػػيل مػػن اللهػػوات فهػػو طػػاىر ،كمنػػو مػػا يسػػيل مػػن ا١تعػػدة فهػػو 

 ٧تس باإلٚتاع".
 التحقيق:

"ا١تاء الذم يسيل من فم النائم طاىر كذكر ُب احملػيط أنػو إف جػف كبقػي  :(ٖ٘ٗٔ)قاؿ اٟتموم
وف بػأف كػاف منتنػان أك أصػفر فهػو ٧تس.....ككجػو الثػاٍل أف مػا كػاف متغػَتا لو أثره أم ريح أك ل

" كُب السػراجية مػاء فػم  :(ٖٙٗٔ)كقػاؿ الزيلعػي فاللاىر كونو مػن ا١تعػدة كمػا خػرج منهػا ٧تػس".
سػػػواء كػػػاف ُب الفػػػم أك منبعثػػػا مػػػن اٞتػػػوؼ عنػػػد أيب حنيفػػػة  (ٖٚٗٔ)النػػػائم طػػػاىر كُب السػػػغناقي

كالنجاسات إذا عمػت البلػول هبػا " :(ٖٛٗٔ)كقاؿ الزركشي ".  ك٤تمد رٛتهما اهلل كعليو الفتول
                                                 

 .(ٜٓ٘/ٕاجملموع ) (ٕٖٗٔ)
 السابق (ٖٖٗٔ)

مناظر كعال باألصوؿ، كلد بنيسابور، كتعلػم عبد الرٛتن ا١تأموف النيساكرم، أبو سعد ا١تعركؼ با١تتويل، فقيو  (ٖٗٗٔ)
 (.ٖٕٖ/ٖ(. األعالـ للزركلي، )ػىٛٚٗٔترك، كتوىل التدريس با١تدرسة النلامية ببغداد كتوُب فيها سنة )

غمػػز عيػػوف البصػػائر ُب شػػرح األشػػباه كالنلػػائر ،ا١تؤلػػف: أٛتػػد بػػن ٤تمػػد مكػػي، أبػػو العبػػاس، شػػهاب الػػدين  (ٖ٘ٗٔ)
ـ( ٜ٘ٛٔ -ىػػػػ ٘ٓٗٔىػػػػ( ، الناشػػػر: دار الكتػػػب العلميػػػة الطبعػػػة: األكىل، )ٜٛٓٔتػػػوَب: اٟتسػػػيٍت اٟتمػػػوم اٟتنفػػػي )ا١ت

(،ٔ/ٕٗٛ.) 
 الػػدين فخػػر البػػارعي، ٤تجػن بػػن علػػي بػػن عثمػافتػػأليف  ، تبيػُت اٟتقػػائق شػػرح كنػػز الػدقائق كحاشػػية الشػػليب  (ٖٙٗٔ)
 يػػونس بػػن إٝتاعيػػل بػػن يػػونس بػػن أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن أٛتػػد الػػدين شػػهاب: اٟتاشػػية،(ىػػػ ٖٗٚ: ا١تتػػوَب) اٟتنفػػي الزيلعػػي
 (.ٗٚ/ٔ) ىػػ ٖٖٔٔ األكىل،: الطبعػة،القػاىرة بػوالؽ، - األمَتيػة الكػلل ا١تطبعػة: الناشػر، (ىػػ ٕٔٓٔ: ا١تتػوَب) الشِّْليبُّ 

: ا١تتػػػػػوَب) الزركشػػػػػي هبػػػػػادر بػػػػػن اهلل عبػػػػػد بػػػػػن ٤تمػػػػػد الػػػػػدين بػػػػػدر اهلل عبػػػػػد أبػػػػػو: ا١تؤلػػػػػف ،ا١تنثػػػػػور ُب القواعػػػػػد الفقهيػػػػػة 
 (.ٖٛٔ/ٕ) ـٜ٘ٛٔ - ىػ٘ٓٗٔ الثانية،: الطبعة،الكويتية األكقاؼ كزارة: اشرالن،(ىػٜٗٚ

اٟتسُت بن علي بن حجاج بن علي، حساـ الدين السغناقي: فقيو حنفي. نسبتو إىل سغناؽ )بلدة ُب  (ٖٚٗٔ)
شرح أصوؿ  تركستاف( لو )النهاية ُب شرح ا٢تداية ( ثالث ٣تلدات، ك )شرح التمهيد ُب قواعد التوحيد ( ك )الكاُب (

 (.ٕٗٚ/ٕ(.األعالـ للزركلي)ػىٔٔٚ)توُب ُب حلب الفقو للبزدكم، ك )النجاح( ُب الصرؼ.

 (.ٖٛٔ/ٕا١تنثور ُب القواعد الفقهية، ) (ٖٛٗٔ)
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يرتفػػػع حكمهػػػا كمنػػػو ا١تػػػاء الػػػذم يسػػػيل مػػػن فػػػم النػػػائم إذا حكمنػػػا بنجاسػػػتو كعمػػػت)بلول( 
"ا١تػػاء الػػذم يسػػيل مػػن فػػم  :(ٜٖٗٔ)كقػػاؿ الغيتػػايب شػػخص بػػو، فاللػػاىر العفػػو، قالػػو النػػوكم".

م الػالـ مػا سػاؿ مػن الفػم. كانلػر " اللعػاب بضػ :(ٖٓ٘ٔ)كقاؿ الػرعيٍت النائم طاىر ُب األصح".
ىل يدخل ُب كالمو ا١تػاء الػذم يسػيل مػن فػم النػائم؟ كقػاؿ ا١تشػذايل ُب حاشػيتو علػى ا١تدكنػة 
عن النوكم إف تغَت فهو ٧تس كإال فهػو طػاىر فػإف قلنػا: بنجاسػتو ككػاف مالزمػا لشػخص فهػو  

 تشػػبو انتهػػى كيتخػػرج فيػػو قػػوالف مػػن مسػػائل ا١تػػذىب الػػيت (ٖٔ٘ٔ)كػػدـ اللغػػوث قػػاؿ ا١تشػػذايل
كقػػػاؿ ابػػػن نػػػاجي ُب شػػػرح ا١تدكنػػػة اٞتػػػارم علػػػى مػػػذىبنا إذا تغػػػَت أف يكػػػوف مضػػػافا ال ٧تسػػػا". 

 .(ٖٖ٘ٔ)كابن النقيب ،ُب الركضة (ٕٖ٘ٔ)كنقل ىذا أيضا النوكم
 دليل اإلجماع:

عن أيب ىريرة قاؿ: لقيػٍت رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم كأنػا جنػب، فأخػذ بيػدم، فمشػيت 
لت، فأتيت الرحل، فاغتسلت ٍب جًت كىو قاعد، فقاؿ: )أين كنػت يػا معو حىت قعد، فانسل

 (.(ٖٗ٘ٔ)أبا ىر(، فقلت لو، فقاؿ: )سبحاف اهلل يا أبا ىر إف ا١تؤمن ال ينجس
 وجو الداللة:

ظاىر ُب أف اإلنساف طاىر كما يتولد منو من ريق كعرؽ كإذا كاف الراجح ُب ا١تٍت أنو طاىر 
 .فمن باب أكىل الريق

                                                 

 (.ٕٗٚ/ٔالبناية شرح ا٢تداية)(ٜٖٗٔ) 
 . (ٕٜ-ٜٔ/ٔمواىب اٞتليل ُب شرح ٥تتصر خليل)(ٖٓ٘ٔ) 
عبد اهلل ا١تشذايل: مفيت ّتاية )با١تغرب( كخطيبها. نسبتو  ٤تمد بن أيب القاسم بن ٤تمد بن عبد الصمد، أبو (ٖٔ٘ٔ)

ُب فقو ا١تالكية،  -إىل مشذالة، من قبائل زكاكة، كمولده ككفاتو ُب ّتاية. من كتبو )تكملة حاشية الوانوغي على ا١تدكنة 
 (.٘/ٚ(.انلر األعالـ للزركلي)ػىٙٙٛ،نوُب)ك )٥تتصر البياف البن رشد( ك )الفتاكل(

: ٖتقيق(ىػٙٚٙ: ا١تتوَب) النوكم شرؼ بن ٭تِت الدين ي٤تيي زكريا أىب،لإلماـ لطالبُت كعمدة ا١تفتُت ركضة ا (ٕٖ٘ٔ)
 (.ٛٔ/ٔ) ـٜٜٔٔ/  ىػٕٔٗٔ الثالثة،: الطبعة، عماف -دمشق -بَتكت اإلسالمي، ا١تكتب: الناشر، الشاكيش زىَت

 النَِّقيػػب ابػن الػدين شػػهاب العبػاس، بػوأ الركمػػي، اهلل عبػد بػن لؤلػػؤ بػن أٛتػد ،عمػدة السػالك كعػدة الناسػػك (ٖٖ٘ٔ) 
 الدينيػة، الشػؤكف: الناشػر، ارماألنصػ يمإبػراى بػن اهلل عبػد لػمالع خػادـ: وكمراجعتػ بطبعػو ُعػٍت(ىػػٜٙٚ: ا١تتػوَب) الشػافعي
 (.ٕٖ/ٔ) ـ ٕٜٛٔ األكىل،: لطبعة،اقطر

 .(ٕ٘ٛم)أخرجو البخارم، كتاب الغسل،باب: اٞتنب ٮترج كٯتشى ُب السوؽ كغَته، حديث رق (ٖٗ٘ٔ)
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 لرابعةالمس لة ا
 نجاسة المذي والودي
 : "كأما ا١تذم فهو ٧تس............".(ٖ٘٘ٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 : "أٚتعت األمة على ٧تاسة ا١تذم كالودم".(ٖٙ٘ٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 التحقيق:
:"كاتفػػػػق العلمػػػػاء علػػػػى أف ا١تػػػػذم ٧تػػػػس كل ٮتػػػػالف ُب ذلػػػػك إال بعػػػػض (ٖٚ٘ٔ)قػػػػاؿ الشػػػػوكاٍل
"كأمػػا  :(ٜٖ٘ٔ)كقػػاؿ اٟتطػػاب "كالػػودم كالبػػوؿ كالغػػائط ٧تسػػة". :(ٖٛ٘ٔ)كقػػاؿ البهػػوٌب اإلماميػة".

"كأمػػػػا ا١تػػػػذم  :(ٖٓٙٔ)كقػػػػاؿ ا٠ترشػػػػي ا١تػػػػذم كالػػػػودم فبنقػػػػل شػػػػاس اإلٚتػػػػاع علػػػػى ٧تاسػػػػتهما".
كتعقػبهم ابػن دقيػق العيػد بنقػل ركايػة عػن  ،حكى بعضهم اإلٚتاع علػى ٧تاسػتهما كالودم فقد

"كاللػػاىر أف ا١تػػذم كالػػودم مػػن  :(ٖٔٙٔ)كقػػاؿ البجَتمػػي اإلمػػاـ أٛتػػد بطهػػارة ا١تػػذم كالػػودم".
"قػػاؿ أبػػو بكػػر: كهبػذا نقػػوؿ ال ٬تػػزم عنػػدم ُب ا١تػػذم  :(ٕٖٙٔ)كنقػػل ابػػن ا١تنػذر جػنس البػػوؿ".

ىػػذا مذىبػػو مالػػك كالشػػافعي كأبػػو ثػػور  إال الغسػػل مػػن الثػػوب الػػذم يصػػلي فيػػو كالبػػدف. ك٦تػػن
ر حكػى عنػو كإسحاؽ ككثَت ٦تن ٨تفظ عنو من أىػل العلػم، غػَت أٛتػد فػإف إسػحاؽ بػن منصػو 

ُب ا١تػػذم أنػػو قػػاؿ: أرجػػو أف النضػػح ٬تزيػػو كالغسػػل أعجػػب إيل كحكػػى األثػػـر عنػػو أنػػو قػػاؿ: 
حديث سهل بن حنيف ال أعلم شيًا ٮتالفو كقاؿ مرة: لػو كػاف عػن غػَت ابػن إسػحاؽ، ٤تمػد 

كنقػػػل ىػػػذا أيضػػا عامػػػة أىػػػل  بػػن شػػػداد عنػػو. قػػػاؿ أبػػػو بكػػر: كاٟتػػػديث الػػػذم احػػتج بػػػو أٛتػػد
 .(ٖٖٙٔ)العلم

                                                 

 (ٓٔ٘/ٕاجملموع، ) (ٖ٘٘ٔ)
 السابق. (ٖٙ٘ٔ)

 (.ٙٛ/ٔنيل األكطار) (ٖٚ٘ٔ)
 (.٘٘ٗ/ٔ) عن مذ اإلقناع كشاؼ القناع  (ٖٛ٘ٔ)
 (.ٗٓٔ/ٔمواىب اٞتليل شرح ٥تتصر خليل) (ٜٖ٘ٔ)
 (.ٕٜ/ٔشرح ٥تتصر خليل للخرشي ) (ٖٓٙٔ)
 (.ٕٙ/ٔحاشية البجَتمي )  (ٖٔٙٔ)
 (.ٜ٘ٛ( مسألة )ٚٙٚ/ٔ) ( ،ا١تغٍتٖٖٗ/ٔ( ،كانلر اإلنصاؼ )ٔٗٔ/ٕاألكسط )  (ٕٖٙٔ)
 د: ا١تؤلػف ،األصػوؿ كالفػركع  ( ،مع األثٌت عشرية ُبٖٗ/ٔ( ،قليويب كعمَتة )ٛٗٔ/ٔانلر التاج كاإلكليل) (ٖٖٙٔ)

: الطبعػػػة،ٔتصػػػر القػػػرآف دار مكتبػػػة بقطػػػر، الثقافػػػة دار بالريػػػاض، الفضػػػيلة دار: لناشػػػر،ا  السػػػالوس علػػػي أٛتػػػد بػػػن علػػػي
 (.ٕٛ٘/ٔ( ،شرح السنة للبغوم )ٜٚٓ/ٔ) (،ـ ٖٕٓٓ - ىػ ٕٗٗٔ )السابعة،
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 اإلجماع: دليل
عػػن علػػي رضػػي اهلل عنػػو: كنػػت رجػػال مػػذاء ،فػػأمرت رجػػال أف يسػػأؿ النػػيب صػػلى اهلل عليػػو -ٔ

 (ٖٗٙٔ) فسأؿ ،فقاؿ: )توضأ كاغسل ذكرؾ(-١تكاف ابنتو -كسلم
فسػػألت  عػػن سػػهل بػػن حنيػػف قاؿ:كنػػت ألقػػى مػػن ا١تػػذم شػػدة ،فػػأكثر منػػو االغتسػػاؿ. -ٕ

مػن ذلػك الوضػوء(قلت:يا رسػوؿ اهلل كيػف  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ: )إ٪تا ٬تزيك
ٔتػػػا يصػػػيب ثػػػويب؟ قػػػاؿ: )إ٪تػػػا يكفيػػػك كػػػف مػػػن مػػػاء تنضػػػح بػػػو مػػػن ثوبػػػك حيػػػث تػػػرل أنػػػو 

 (.(ٖ٘ٙٔ)أصاب
 النتيجة:

ىذا اإلٚتاع ال يضر ثبوتو ٥تالفة اإلمامية كلكن قد يؤثر على ذلك ا١تنقوؿ من مذىب 
 اٟتنابلة.

                                                 

 (.ٜٕٙحديث رقم ) ،باب: غسل ا١تذم كالوضوء منو ،كتاب: الغسل ،أخرجو البخارم (ٖٗٙٔ)
كحسػنو األلبػاٍل  ،(ٙٓ٘حديث رقم ) ،باب: الوضوء من ا١تذم ،كتاب: الطهارة كسننها ،أخرجو ابن ماجة ((ٖ٘ٙٔ

 (.ُٕٗٓب صحيح أيب داكد )
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 المس لة الخامسة
 بيض م كوؿ اللحم طاىر

 "كأما مٍت اآلدمي...................". :(ٖٙٙٔ)١تصنف رٛتو اهللقاؿ ا
 فرع: البيض من مأكوؿ اللحم طاىر ". :"(ٖٚٙٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 التحقيق:
: "إف خػرج البػيض مػػن حيػواف مػأكوؿ ُب حياتػو أك بعػد تذكيتػػو (ٖٛٙٔ)نقلػت ا١توسػوعة الفقهيػة

كنقػل ىػذا  ك فبيضػو مػأكوؿ إٚتاعػا".شرعا أك بعد موتو كىو ٦تا ال ٭تتػاج إىل التذكيػة كالسػم
 .(ٜٖٙٔ)عامة أىل العلم
 دليل اإلجماع:

  تعاىل: اهلل تبارؾ ك  قولو                         

                                   

           
(ٖٔٚٓ) 

 وجو الداللة:
أف اهلل تعاىل ذكر ما حرمو من ا١تطعومات كل يذكر فيها بيض مأكوؿ اللحم فيبقى على 

 حكم أصلو من اٟتل كاٟتل داللة على الطهارة.

                                                 

 (.ٕٔ٘/ٕاجملموع ) (ٖٙٙٔ)
 ابقالس (ٖٚٙٔ)

: الطبعػة،جزءا ٘ٗ: األجزاء عدد، الكويت – اإلسالمية كالشًوف األكقاؼ كزارة ،ا١توسوعة الفقهية الكويتية  (ٖٛٙٔ)
 الطبعػػة: ٖٛ - ٕٗ األجػػزاء، الكويػػت – دارالسالسػػل الثانيػػة، الطبعػػة: ٖٕ - ٔ األجػػزاء(،ىػػػ ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔ مػػن)

 (.ٖ٘ٔ/٘) الوزارة طبع الثانية، بعةالط: ٘ٗ - ٜٖ األجزاء، مصر – الصفوة دار مطابع األكىل،
 ٤تمػد: ا١تؤلػف ،( ،الشػرح الكبػَت للشػيخ الػدردير٘ٛ/ٔ( ،٥تتصػر خليػل للخرشػي )ٜٕٔ/ٔالتاج كاإلكليػل ) (ٜٖٙٔ)

هنايػة  ،تػاريخ كبػدكف طبعػة بػدكف: الطبعػة، الفكػر دار: الناشػر، (ىػػٖٕٓٔ: ا١تتػوَب) ا١تػالكي الدسػوقي عرفػة بن أٛتد بن
 سػليماف: ا١تؤلػف ،حاشػية البجَتمػي ،(ٖٗ/ٔلبهية شرح البهجػة الورديػة )الغرر ا، (ٜٖٓ/ٕ)، ىبُب دراية ا١تذا١تطلب 

 تػػاريخ، طبعػػة بػػدكف: الطبعػػة، الفكػػر دار: الناشػػر، (ىػػػٕٕٔٔ: ا١تتػػوَب) الشػػافعي ا١تصػػرم البجَتمػػي عمػػر بػػن ٤تمػػد بػػنا
الوسػيط  ،(ٙٛ(مسػألة )ٜٔ/ٔ)ا١تغػٍت  ،(٘ٔٔ/ٔحاشية الػركض ا١تربػع ) ،(ٖٙٔ/ٔ) (،ـٜٜ٘ٔ - ىػ٘ٔٗٔ ):النشر
(ٔ/ٖٛ٘.) 

 (.٘ٗٔسورة: األنعاـ ،آية:رقم ) (ٖٓٚٔ)
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 النتيجة:
 ىذا اإلٚتاع ثابت كل أقف على ٥تالف لو.

 
 المس لة السادسة

 غسل الولد بالوالدة
 "كأما مٍت اآلدمي................". :(ٖٔٚٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
"كقاؿ: الولد إذا خرج طاىر ال ٬تب غسلو بإٚتاع ا١تسلمُت ككذا  :(ٕٖٚٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
  البيض كاهلل أعلم".

"الرابعػػة: ُب الفتػػاكل ا١تنقولػػة عػػن صػػاحب الشػػامل: أف الولػػد إذا خػػرج مػػن  :(ٖٖٚٔ)اكقػػاؿ أيضػػ
 اٞتوؼ طاىر ال ٭تتاج إىل غسلو بإٚتاع ا١تسلمُت".

 التحقيق:
"أمػػا الولػػد  :(ٖ٘ٚٔ)كقػػاؿ عمػػَتة "كال ٬تػػب غسػػل الولػػد إٚتاعػػا". :(ٖٗٚٔ)قػػاؿ ا٠تطيػػب الشػػربيٍت

كقػاؿ  ل الولد ا١تنفصل من أمػو"."كال ٬تب غس :(ٖٙٚٔ)كقاؿ ا٢تيتمي فال ٬تب غسلو إٚتاعا".
" السػػبب  :(ٖٛٚٔ)كقػػاؿ القػػراُب "كال ٬تػػب غسػػل الولػػد ا١تنفصػػل ُب حيػػاة أمػػو". :(ٖٚٚٔ)الرملػػي

ا٠تامس إلقاء الولد جافا قاؿ القاضي ُب التلقُت يوجب الغسل كركاه أشهب كغَته عن مالك 
ئهػػا كالولػػد ال غسػػل عليهػػا كمعػػٌت األكؿ أنػػو ٬تػػب الغسػػل عليهػػا ٓتػػركج ما(ٜٖٚٔ)كقػػاؿ اللخمػػي

مشػػتمل علػػى مائهػػا ألنػػو منػػو خلػػق فيجػػب عليهػػا ٓتركجػػو ككجػػو الثػػاٍل أف ماءىػػا قػػد اسػػتحاؿ 

                                                 

 (.ٕٔ٘/ٕاجملموع ) (ٖٔٚٔ)
 (.ٗٔ٘/ٕالسابق ) (ٕٖٚٔ)

 (.ٕٚ٘/ٕ) السابق (ٖٖٚٔ)
 (.ٖٕٙ/ٔ) ألفاظ ا١تنهاج معرفة إىلمغٍت احملتاج  (ٖٗٚٔ)

 (.ٕٛ/ٔ) حاشيتا قليويب كعمَتة (ٖ٘ٚٔ)

 (.ٖٔٓ/ٔ) ٖتفة احملتاج ُب شرح ا١تنهاج (ٖٙٚٔ)
 (.ٕٚٗ/ٔهناية احملتاج إىل شرح ا١تنهاج ) (ٖٚٚٔ)
 (.ٖ٘ٓ/ٔالذخَتة للقراُب ) (ٖٛٚٔ)
علػػي بػػن ٤تمػػد الربعػػي، أبػػو اٟتسػػن ا١تعػػركؼ بػػاللخمي، فقيػػو مػػالكي، لػػو معرفػػة بػػاألدب كاٟتػػديث، قػػَتكاٍل  (ٜٖٚٔ)

 (.ٕٖٛ/ٗ(. األعالـ للزركلي، )ػىٛٚٗاألصل، نزؿ سفاقس كتوُب هبا سنة )
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كنقػل ىػذا أيضػا ٚتػع مػن  عن ىيًتو اليت منها الغسل فأشبو حالة السلس بل ىذا أشد بعػدا".
 (ٖٓٛٔ)أىل العلم

 دليل اإلجماع:
 .اللاءة األصلية

 النتيجة:
 ا١تالكية عن مالك رٛتو اهلل.يقدح على ىذا اإلٚتاع نقل أشهب من 

 
 

 المس لة السابعة
 حكم نجاسة الدـ 
 "كأما الدـ فنجس..............". :(ٖٔٛٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
"كالدالئل على ٧تاسة الدـ متلاىرة كال أعلم فيو خالفان عػن أحػد  :(ٕٖٛٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

: ىػػو طػػاىر كلكػػن أنػػو قػػاؿاٟتػػاكم عػػن بعػػض ا١تتكلمػػُت مػػن ا١تسػػلمُت إال ماحكػػاه صػػاحب 
 ا١تتكلمُت ال يعتد هبم ُب اإلٚتاع".

 التحقيق : 
كقػػاؿ  "كىػػذا إٚتػػاع مػن ا١تسػػلمُت : أف الػػدـ ا١تسػػفوح رجػػس ٧تػػس". :(ٖٖٛٔ)قػاؿ ابػػن عبػػد الػػل

 :(ٖ٘ٛٔ)كقػػػاؿ ابػػػن رشػػػد اٟتفيػػػد :"كفيػػػو: أف الػػػدـ ٧تػػػس كىػػػو بإٚتػػػاع ا١تسػػػلمُت".(ٖٗٛٔ)النػػػوكم
"كفيو داللة على ٧تاسػة  :(ٖٙٛٔ)كقاؿ الغيتايب لم ٧تس"."كاتفق العلماء على أف دـ اٟتيواف ال

                                                 

حاشية البجَتمي على ا٠تطيػب  (،ٙٛ(مسألة )ٜٔ/ٔا١تغٍت ) (،ٖٗ/ٔلبهجة الوردية )الغرر البهية ُب شرح ا (ٖٓٛٔ)
(ٔ/ٔٓٛ.) 

 (.ٗٔ٘/ٕاجملموع ) (ٖٔٛٔ)
 السابق (ٕٖٛٔ)

 (.ٙ٘إٚتاع رقم ) (ٕٖ/ٔاإلٚتاع البن عبد الل ) (ٖٖٛٔ)
 (.ٙٗ٘/ٖصحيح مسلم بشرح النوكم ) (ٖٗٛٔ)
 (.ٜٜٔ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٖ٘ٛٔ)
 (.ٕٓٚ/ٔ) ا٢تداية البناية شرح (ٖٙٛٔ)
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 "كال خػػالؼ ُب ٧تاسػػة الػػدـ ا١تسػػفوح". :(ٖٚٛٔ)كقػػاؿ البغػػدادم الػػدـ كىػػو إٚتػػاع ا١تسػػلمُت".
الػدـ السػائل كمنػو القػيح: قػاؿ تعػاىل: )أك دمػان مسػفوحان أك :"(ٖٛٛٔ)كقاؿ الشيخ مصطفى البغػا
 ".الكبػػد كالطحػػاؿ للحػػديث السػػابق( كيسػػتثٌت مػػن ٧تاسػػة الػػدـ: (ٜٖٛٔ)ٟتػػم خنزيػػر فإنػػو رجػػس
: "كالخػػالؼ أف الػػدـ ا١تسػػفوح رجػػس ٧تػػس،كال خػػالؼ ُب أف قليلػػو (ٜٖٓٔ)كقػػاؿ ابػػن القطػػاف

كقػػػد نقػػػل ىػػػذا أيضػػػان ابػػػن  متجػػػاكز عنػػػو ٓتػػػالؼ سػػػائر النجاسػػػات الػػػيت قليلهػػػا مثػػػل كثَتىػػػا".
 . (ٜٖٗٔ)كا٢تيتمي ،(ٖٜٖٔ)كابن حـز  ،(ٕٜٖٔ)، كالغزايل(ٜٖٔٔ)قدامة

 إيراد على اإلجماع :
مػػن ل يػػر الوضػػوء إال مػػن ا١تخػػرجُت: مػػن القبػػل كالػػدبر كقػػوؿ اهلل  بػػاب:(ٜٖ٘ٔ)البخػػارم بػػوب
فػيمن ٮتػرج مػن دبػره الػدكد، أك  -( كقػاؿ عطػاء:(ٜٖٙٔ))أك جاء أحد منكم مػن الغػائط :تعاىل

"يعيد الوضوء" كقاؿ جػابر بػن عبػد اهلل: "إذا ضػحك ُب الصػالة أعػاد  –من ذكره ٨تو القملة 
" كقاؿ اٟتسن: "إف أخذ من شعره كأظفاره، أك خلػع خفيػو فػال كضػوء الصالة كل يعد الوضوء

عليو" كقاؿ أبو ىريرة: "ال كضػوء إال مػن حػدث" كيػذكر عػن جػابر: "أف النػيب صػلى اهلل عليػو 
كسػػػلم كػػػاف ُب غػػػزكة ذات الرقػػػاع فرمػػػي رجػػػل بسػػػهم، فنزفػػػو الػػػدـ، فركػػػع، كسػػػجد كمضػػػى ُب 

وف ُب جراحػػػاهتم" كقػػػاؿ طػػػاكس، ك٤تمػػػد بػػػن كقػػػاؿ اٟتسػػػن: "مػػػا زاؿ ا١تسػػػلموف يصػػل ،صػػالتو"
                                                 

 أبػو البغػدادم، عسػكر بػن ٤تمػد بػن الػرٛتن عبد: ١تؤلفا ،إرشاد السالك إىل أشرؼ ا١تسالك ُب فقو مالك  (ٖٚٛٔ)
 شػركة: الناشر، حسن بن إلبراىيم مفيدة تقريرات: كهبامشو، (ىػٕٖٚ: ا١تتوَب) ا١تالكي الدين شهاب ٤تمد، أبو أك زيد

 (.ٗ/ٔ)،تاريخ:بدكف،  الثالثة: لطبعة،امصر أكالده،ك  اٟتليب البايب مصطفى كمطبعة مكتبة
 علػػي غػػا،الب صػػطفىم الػػدكتور ،ا٠تػػن صػػطفىم الػػدكتورتػػأليف  ،الفقػػو ا١تنهجػػي علػػى مػػذىب اإلمػػاـ الشػػافعي (ٖٛٛٔ)

 (.ٜٖ/ٔ)(، ـٕٜٜٔ - ىػ ٕٔٗٔ ) الرابعة،: الطبعة، دمشق كالتوزيع، كالنشر للطباعة القلم دار: الناشر ّتير شال
 (.٘ٗٔآية رقم ) ،ألنعاـسورة : ا (ٜٖٛٔ)
 (.ٖٔ٘(، إٚتاع رقم )ٓٔٔ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع ) (ٜٖٓٔ)
 ( .ٕٙٚ/ٔا١تغٍت ) (ٜٖٔٔ)

 (.ٖٛٚ/ٔالوسيط ) (ٕٜٖٔ)
 (.ٜٔ) مراتب اإلٚتاع ص (ٖٜٖٔ)
 علػى: كصػححت ركجعػت، ا٢تيتمػي حجػر بػن علػي بػن ٤تمػد بػن أٛتد: ا١تؤلف، ا١تنهاج شرح ُب احملتاج ٖتفة(ٜٖٗٔ)

 ،بػػدكف: الطبعػػة، ٤تمػػد مصػػطفى لصػػاحبها ٔتصػػر الكػػلل التجاريػػة ا١تكتبػػة: الناشػػر، العلمػػاء مػػن ةٞتنػػ ٔتعرفػػة نسػػخ عػػدة
 (.ٖٜٕ/ٔ) (،ـٖٜٛٔ - ىػ ٖٚ٘ٔ ):يخر التا

 (.ٖٖٙ/ٔ) فتح البارم (ٜٖ٘ٔ)
 (.ٖٗسورة :النساء ،آية رقم ) (ٜٖٙٔ)
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علػػي، كعطػػاء، كأىػػل اٟتجػػاز لػػيس ُب الػػدـ كضػػوء كعصػػر ابػػن عمػػر بثػػرة فخػػرج منهػػا الػػدـ كل 
يتوضأ كبزؽ ابن أيب أكَب دما فمضػى ُب صػالتو " كقػاؿ ابػن عمػر، كاٟتسػن: " فػيمن ٭تػتجم: 

  ليس عليو إال غسل ٤تاٚتو ".
 وؿ باالتفاؽ على ٧تاسة الدـ مرجحان خالفو"."نقل القرطيب الق :(ٜٖٚٔ)كقاؿ األلباٍل

 يل اإلجماع :لد
 قولو تعاىل:                               

                                

         
(ٖٜٔٛ). 

 النتيجة :
ىػػذا اإلٚتػػاع ال ٮتلػػو مػػن قػػدح كلػػيس عليػػو دليػػل إال آيػػة التحػػرَل كالتحػػرَل ال يسػػتلـز التنجػػيس 

بعػػد النجعػػة فكػػم مػػن ٤تػػـر كىػػو لػػيس بػػنجس كمػػن قػػاس الػػدـ ا١تسػػفوح علػػى دـ اٟتػػيض فقػػد أ
 فإف الفرؽ بُت الدـ ا١تسفوح كدـ اٟتيض ال ٮتفى.

                                                 

 لطف ابن علي بن حسن بن خاف صديق ٤تمد الطيب أبو: ا١تؤلف ،الدرر البهية كالركضة الندية كالتعليقات (ٜٖٚٔ)
 اٍلاأللبػػ ينالػد رناصػ د٤تمػػ الشػيخ ثداحملػ العالمػة: بقلػػم التعليقػات،(ىػػٖٚٓٔ: ا١تتػػوَب) وجيالقنَػ البخػارم اٟتسػيٍت اهلل

 القػػيِّم ابػػن دار: الناشػر، األثػػرمّ  لػيبُّ اٟت اٟتميػػد بػدع بػػن علػي بػػن نحسػ بػػن علػي: نشػػره علػى اـكقػػ قػو،كحق و،نصػػ ضػبط
 مصػػػػػر ٚتهوريػػػػػة - القػػػػػاىرة كالتوزيػػػػػع، للنشػػػػػر عفَّػػػػػاف ابػػػػػن َدار السػػػػػعودية، العربيػػػػػة ا١تملكػػػػػة - ضالريػػػػػا كالتوزيػػػػػع، للنشػػػػػر
 (.ٚٔ/ٔ) (،ـٖٕٓٓ - ىػ ٖٕٗٔ) األكىل،: الطبعة،العربية

 (.٘ٗٔسورة: األنعاـ ، آية رقم ) (ٜٖٛٔ)
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 المس لة الثامنة
 طهارة ميتة السمك و الجراد ونجاسة بقية الميتات من الحيوانات 

 ".السمك كاٞتراد.................."كأما ا١تيتة غَت  :(ٜٜٖٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
مك كاٞتراد إذا ماتا طاىراف بالنصوص أما حكم ا١تسألة:فالس :"(ٓٓٗٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

  كاإلٚتاع".
 "كأما بقية ا١تيتتات فنجسة كدليلها اإلٚتاع". :(ٔٓٗٔ)كقاؿ أيضا

 التحقيق : 
كقػػػاؿ  "كأمػػػا ميتػػػة السػػػمك كاٞتػػػراد فلإلٚتػػػاع علػػػى طهارهتمػػػا". :(ٕٓٗٔ)قػػػاؿ ا٠تطيػػػب الشػػػربيٍت

 اف السػػمك طافيػػان".:"كأمػػا ميتػػة السػػمك كاٞتػػراد فلإلٚتػػاع علػػى طهارهتمػػا كلػػو كػػ(ٖٓٗٔ)الرملػػي
كذكر ىذا  "كأف النجاسة إ٪تا ىي ُب ا١تيتات ك األبواؿ ك العذرات". :(ٗٓٗٔ)عبد اللكقاؿ ابن 

 . (ٛٓٗٔ)، كالغزايل(ٚٓٗٔ)، كا٠ترشي(ٙٓٗٔ)، كالشوكاٍل(٘ٓٗٔ)اإلٚتاع ابن قدامة
 دليل اإلجماع :

حلػت أ )عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهمػا، أف رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم قػاؿ:-ٔ
 .((ٜٓٗٔ)لكم ميتتاف كدماف، فأما ا١تيتتاف، فاٟتوت كاٞتراد، كأما الدماف، فالكبد كالطحاؿ

                                                 

 (.ٚٔ٘/ٕاجملموع ) (ٜٜٖٔ)
 السابق (ٓٓٗٔ)

 (.ٛٔ٘/ٕالسابق) (ٔٓٗٔ)
 (.ٕٖٕ/ٔ) فاظ ا١تنهاجمغٍت احملتاج إىل معرفة معاٍل أل (ٕٓٗٔ)
 (.ٜٖٕ/ٔ) هناية احملتاج إىل شرح ا١تنهاج (ٖٓٗٔ)
 .(ٗٙٔ/ٔاالستذكار ) (ٗٓٗٔ)
 (.ٜٙ/ٔ) ا١تغٍت (٘ٓٗٔ)
 (.ٔٗ/ٔ) السيل اٞترار (ٙٓٗٔ)

 (.ٕٛ/ٔ) شرح ٥تتصر خليل (ٚٓٗٔ)
 (.ٖٗٚ/ٔالوسيط ) (ٛٓٗٔ)

ٍل ُب الصػحيحة كصػححو  األلبػا (ٖٖٗٔأخرجو ابن ماجو ، كتػاب األطعمػة بػاب :الكبػد كالطحػاؿ بػرقم ) (ٜٓٗٔ)
(ٔٔٔٛ.) 
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عن أيب ىريرة قاؿ: جاء رجل إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ: يػا رسػوؿ اهلل إنػا  -ٕ
نركب البحػر، ك٨تمػل معنػا القليػل مػن ا١تػاء، فػإف توضػأنا بػو عطشػنا، أفنتوضػأ مػن مػاء البحػر؟ 

 .((ٓٔٗٔ)ىو الطهور ماؤه، اٟتل ميتتو) ؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:افق
عن أيب يعفور، قػاؿ: ٝتعػت ابػن أيب أكَب رضػي اهلل عنهمػا، قػاؿ: "غزكنػا مػع النػيب صػلى  -ٖ

اهلل عليػػػػو كسػػػػلم سػػػػبع غػػػػزكات أك سػػػػتا، كنػػػػا نأكػػػػل معػػػػو اٞتػػػػراد" قػػػػاؿ سػػػػفياف، كأبػػػػو عوانػػػػة، 
 ".(ٔٔٗٔ)يب أكَب: "سبع غزكاتكإسرائيل: عن أيب يعفور، عن ابن أ

 :"كقد أٚتع العلماء على جواز أكلو من غَت تذكية". (ٕٔٗٔ)قاؿ ابن حجر
 النتيجة :

 ىذا اإلٚتاع من ا١تعلـو من الدين بالضركرة.

                                                 

 (.ٜ( كصححو األلباٍل ُب اإلركاء )ٖٙٛاء البحر برقم )ء ٔتالطهارة ،باب : الوضو  ابأخرجو ابن ماجو كت (ٓٔٗٔ)
 (.ٜ٘ٗ٘، باب :أكل اٞتراد برقم )جو البخارم كتاب: الذبائح كالصيدأخر  (ٔٔٗٔ)
 (.ٖٙ٘/ٜفتح البارم ) (ٕٔٗٔ)
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 المس لة التاسعة
 حكم العهو المنفصل من الحي  

 ة........."."كأما ا١تيتة غَت السمك كاٞتراد كاآلدمي فهي ٧تس :(ٖٔٗٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
"فرع:العضو ا١تنفصل من حيواف حي كإلية الشاة كسناـ البعَت  :(ٗٔٗٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 كذنب البقرة كاألذف كاليد كغَت ذلك ٧تس باإلٚتاع".
 التحقيق : 
مػا أبػُت مػن اٟتػي مػن ىػذه األجػزاء كإف كػاف ا١تبػاف جػزءا فيػو دـ كاليػد " :(٘ٔٗٔ)قاؿ الكاساٍل

، فهػػو ٧تػػس باإلٚتػػاع، كإف ل يكػػن فيػػو دـ كالشػػعر كالصػػوؼ كاللفػػر كاألذف كاألنػػف ك٨توىػػا
: "كأٚتعػوا أف العضػو إذا قطػع مػن أم (ٙٔٗٔ)كقاؿ ابن القطػاف ."ك٨توىا، فهو على االختالؼ

  حيواف كاف كىو حي كاف ا١تقطوع ٧تسا".
"كاسػػتدؿ ابػػن ا١تنػػذر علػػى أنػػو ال ٖتلػػو اٟتيػػاة فػػال يػػنجس بػػا١توت كال  :(ٚٔٗٔ)كقػػاؿ ابػػن حجػػر

٧تاسػػة مػػا يقػػع منهػػا   إلنفصػػاؿ بػػأهنم أٚتعػػوا علػػى طهػػارة مػػا ٬تػػز مػػن الشػػاة كىػػي حيػػة كعلػػىبا
  كىي حية".

"ككذا اٞتواب فيما أبُت من اٟتي من األجزاء إف كػاف فيػو دـ  :(ٛٔٗٔ)قندم اٟتنفيالسمر  كقاؿ
 .(ٜٔٗٔ)كنقل ىذا أيضان ٚتع من أىل العلم فهو ٧تس باإلٚتاع".

                                                 

 (.ٚٔ٘/ٕاجملموع ) (ٖٔٗٔ)
 (.ٜٔ٘/ٕالسابق ) (ٗٔٗٔ)
 (.ٖٙ/ٔبدائع الصنائع ) (٘ٔٗٔ)
 (.ٖٕ٘(، إٚتاع رقم)ٜٓٔ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع) (ٙٔٗٔ)
 (.ٕٖٚ/ٔفتح البارم ) (ٚٔٗٔ)
، ىػػ(ٓٗ٘)ا١تتػوَب: ٨تػو  ٖتفة الفقهاء لإلماـ ٤تمد بػن أٛتػد بػن أيب أٛتػد، أبػو بكػر عػالء الػدين السػمرقندم (ٛٔٗٔ)

 .(. ٕ٘/ٔ(، )ـٜٜٗٔ -ىػ  ٗٔٗٔ) نية،لبناف الطبعة: الثا -الناشر: دار الكتب العلمية، بَتكت 
( ، شػػػرح زاد ا١تسػػػتقنع ٖٛٚ/ٔ( ، الوسػػػيط )ٕ٘ٗ/ٔ(، هنايػػػة احملتػػػاج إىل معرفػػػة احملتػػػاج )ٖٛٔ/ٗالػػػذخَتة ) (ٜٔٗٔ)

 (.ٕ٘ٗ/ٔللشيخ ٤تمد بن ٤تمد بن ا١تختار الشنقيطي )
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 دليل اإلجماع :
لليثػػي قػػاؿ: قػػدـ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ا١تدينػػة، كالنػػاس ٭تبػػوف أسػػناـ عػػن أيب كاقػػد ا

اإلبل كيقطعوف أليات الغنم، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم:"ما قطع مػن البهيمػة كىػي حيػة 
 ".(ٕٓٗٔ)فهو ميتة

 النتيجة :
و فػإف قطعػو اإلٚتاع أف ما أبُت من اٟتيواف ٦تا فيو حياة الػركح أنػو ٧تػس أمػا مػا حياتػو حيػاة ٪تػ

عر كصػوؼ ككبػر مػن من اٟتي ال يكوف ٧تسا كقد مر معنا اإلٚتػاع علػى طهػارة مػا ٬تػز مػن شػ
 الدكاب كىي حية.

                                                 

 .(ٖٖ٘ٗ(، كصححو األلباٍل ُب صحيح اٞتامع )ٕٔٛٛٔأخرجو البيهقي ُب السنن برقم ) (ٕٓٗٔ)
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 المس لة العاشرة
 حكم نجاسة الخمر

 "كأما ا٠تمر فهي ٧تسة....................". :(ٕٔٗٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
كعند مالك كأيب حنيفة كأٛتػد كسػائر  "الشرح: ا٠تمر ٧تسة عندنا :(ٕٕٗٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

: ىػي ربيعػة شػيخ مالػك كداكد أهنمػا قػاالإال ما حكاه القاضي أبو الطيب كغَته عػن  العلماء،
طػػاىرة كإف كانػػت ٤ترمػػة كالسػػم الػػذم ىػػو نبػػات ككاٟتشػػيش ا١تسػػكر كنقػػل الشػػيخ أبػػو حامػػد 

 اإلٚتاع على ٧تاستها".
 التحقيق : 

م علػػػػى ٧تاسػػػػة ا٠تمػػػػر كُب ذلػػػػك خػػػػالؼ عػػػػن بعػػػػض "كأكثػػػػرى :(ٖٕٗٔ)قػػػػاؿ ابػػػػن رشػػػػد اٟتفيػػػػد
: فأمػػػػا ا٠تمػػػػر فػػػػنجس باالسػػػػتحالة كىػػػػو إٚتػػػػاع :"قػػػػاؿ ا١تػػػػاكردم(ٕٗٗٔ) كقػػػػاؿ ا١تػػػػزٍل احملػػػدثُت".

الصػػحابة رضػػي اهلل عػػنهم كقػػاؿ اٟتسػػن لػػيس بػػنجس ألف اهلل سػػبحانو كتعػػاىل أعػػده ُب اٞتنػػة 
كقػػاؿ ُب  عػػد ٠تلقػػو ٧تسػػا".( كاهلل ال ي(ٕ٘ٗٔ))كأهنػػار مػػن ٜتػػر لػػذة للشػػاربُت ٠تلقػػو فقػػاؿ تعػػاىل:
كابػػن عبػػد  "كقػػد أسػػتدؿ علػػى ٧تاسػػة ا٠تمػػر باإلٚتػػاع، حكػػاه أبػػو حامػػد :(ٕٙٗٔ)حاشػػية عمػػَتة

: كأهنمػا أرادا إٚتػاع الطبقػة ا١تتػأخرة مػن اجملتهػدين كإال فقػد خػالف ُب ذلػك قاؿ االسنوم الل
 ربيعة شيخ مالك كا١تزٍل".

دع اإلٚتػػػاع علػػػى ٧تاسػػػتها لكػػػن :"كحكػػػى أبػػػو حامػػػد كصػػػاحب ا١تبػػػ(ٕٚٗٔ)كقػػػاؿ ابػػػن القاسػػػم
خػػػالف الليػػػث كربيعػػػة كداكد كقػػػاؿ ابػػػن رشػػػد :اتفػػػق ا١تسػػػلموف علػػػى ٧تاسػػػة ا٠تمػػػر إال خػػػالؼ 

يػرل أف ا٠تمػر طػاىرة كاحملػـر شػرهبا ١تػا فيهػا  -رٛتو اهلل تعػاىل  -بن سعد "ككاف الليث  شاذ".
  ".(ٕٛٗٔ)من اإلسكار 

                                                 

 (.ٜٔ٘/ٕاجملموع ) (ٕٔٗٔ)
 (.ٕٓ٘/ٕالسابق ) (ٕٕٗٔ)
 (.ٖٜٔ/ٔبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٖٕٗٔ)
 (.ٕٓٙ/ٕاٟتاكم الكبَت ) (ٕٗٗٔ)
 (.٘ٔسورة :٤تمد ، آية رقم ) (ٕ٘ٗٔ)
 (.ٓٛ/ٔحاشيتا قليويب كعمَتة ) (ٕٙٗٔ)
 (.ٖٓ٘/ٔالركض ا١تربع) ةحاشي (ٕٚٗٔ)
 (.ٕٔٔ/ٔموسوعة فقو الليث بن سعد ) (ٕٛٗٔ)
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سػػػتخباث الشػػرع ٢تػػا كإطػػالؽ الػػػرجس "فهػػم اٞتمهػػػور مػػن ٖتػػرَل ا٠تمػػر كا :(ٜٕٗٔ)قػػاؿ القػػرطيب
عليهػػا كاألمػػػر باجتناهبػػػا اٟتكػػػم بنجاسػػػتها. كخػػػالفهم ُب ذلػػك ربيعػػػة كالليػػػث بػػػن سػػػعد كا١تػػػزٍل 
صاحب الشافعي كبعض ا١تتأخرين من البغداديُت كالقركيُت فرأكا أهنػا طػاىرة كأف احملػـر إ٪تػا ىػو 

 ما حكي عن داكد فإنػو قػاؿ :"أٚتع العلماء على ٧تاسة ا٠تمر إال (ٖٓٗٔ)كقاؿ القارم شرهبا".
:"مسألة: ٧تاسة ا٠تمر ٚتهور العلماء مػنهم األئمػة (ٖٔٗٔ)كقاؿ الشيخ ابن العثيمُت بطهارهتا".

  األربعة كأختاره شيخ اإلسالـ أهنا ٧تسة...........كالصحيح أهنا ليست بنجسة".
كعلػػػػى  :"أقػػػػوؿ: لػػػػيس ُب ٧تاسػػػػة ا١تسػػػػكر دليػػػػل يصػػػػلح للتمسػػػػك بػػػػو".(ٕٖٗٔ)كقػػػػاؿ الشػػػػوكاٍل

 .(ٖٖٗٔ)ا٠تالؼ ُب القوؿ بنجاستها كطهارهتا ٚتع من أىل العلم 
 دليل اإلجماع :
 قولو تعاىل:                                

                (ٖٔٗٗ). 
 وجو الداللة: 

    أف الرجس ىو النجس كيدؿ لذلك قولو تعاىل:                

                               

                       
(ٖٔٗ٘). 

                                                 

 (.ٖٔ/ٔحكاـ الفقهية )جامع األ (ٜٕٗٔ)
شػػػػرح مسػػػػند أيب حنيفػػػػة للشػػػػيخ علػػػػي بػػػػن )سػػػػلطاف( ٤تمػػػػد، أبػػػػو اٟتسػػػػن نػػػػور الػػػػدين ا١تػػػػال ا٢تػػػػركم القػػػػارم                         (ٖٓٗٔ)
الطبعػػػة: ، لبنػػػاف –ار الكتػػػب العلميػػػة، بػػػَتكت ي الػػػدين ا١تػػػيس نشػػػر: د٤تييػػػٖتقيق:الشػػػيخ خليػػػل  ،ىػػػػ(ٗٔٓٔ)ا١تتػػػوَب: 
 (.ٕٙ/ٔ، )(ـٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ )األكىل،

 (.ٖٙٙ/ٔالشرح ا١تمتع )  (ٖٔٗٔ)
 (.ٖ٘/ٔالسيل اٞترار ) (ٕٖٗٔ)
(، ٖٚٗ/ٔ(، موسػػوعة فقػػو عبػػد الػػرٛتن األكزاعػػي )ٕٚٚ/ٔ(، البنايػػة شػػرح ا٢تدايػػة)ٖٖٚ/ٔالوسػػيط للغػػزايل) (ٖٖٗٔ)

 (.ٜٖٚ/ٔشرح السنة للبغوم)
 (.ٜٓسورة: ا١تائدة آية رقم ) (ٖٗٗٔ)
 (.٘ٗٔسورة: األنعاـ آية رقم ) (ٖ٘ٗٔ)
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 دليل من قاؿ بطهارة الخمر 
عػػػن أنػػػس رضػػػي اهلل عنػػػو، كنػػػت سػػػػاقي القػػػـو ُب منػػػزؿ أيب طلحػػػة، ككػػػاف ٜتػػػرىم يومًػػػػذ -ٔ

حرمت( قػاؿ:  الفضيخ، فأمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مناديا ينادم: )أال إف ا٠تمر قد
فقاؿ يل أبو طلحة: اخرج، فأىرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت ُب سكك ا١تدينة، فقاؿ بعض 

: قػػػد قتػػػل قػػػـو كىػػػي ُب بطػػػوهنم، فػػػأنزؿ اهلل  : تبػػػارؾ كتعػػػػاىل القػػػـو         

              
 

 
 (ٖٔٗٙ()ٖٔٗٚ). 

 لة:وجو الدال
أف ا٠تمر لو كانت ٧تسة ١تا جاز إراقتها ُب طرقات ا١تدينة ٍب إف النيب عليو الصالة  -ٔ

 كالسالـ ل يأمر بغسل األكاٍل.
األصػػػل ُب األعيػػػاف الطهػػػارة حػػػىت يقػػػـو الػػػدليل علػػػى النجاسػػػة كالنجاسػػػة ُب اآليػػػة معنويػػػة  -ٕ

 القًتاهنا باألنصاب كاألزالـ كا١تيسر ك٧تاستها معنوية.
 :النتيجة 

 ىذا اإلٚتاع ال ينعقد ١تخالفة من يعتد بو من أىل العلم.

                                                 

 (.ٖٜرة: ا١تائدة آية رقم )سو  (ٖٙٗٔ)
 (ٕٗٙٗأخرجو البخارم، كتاب: ا١تلال ، باب: صب ا٠تمر ُب الطريق برقم ) (ٖٚٗٔ)
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 المس لة الحادية عشرة
 حكم بوؿ الكلب

 "كأما الكلب فهو ٧تس.........". :(ٖٛٗٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
 "أٚتع ا١تسلموف على ٧تاسة بوؿ الكلب". :(ٜٖٗٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

 التحقيق:
طهػػارة بػػوؿ الكلػػب كأمػػا ركايػػة مػػن ركل كانػػت "اسػػتدؿ بػػو البخػػارم علػػى  :(ٓٗٗٔ)قػػاؿ العيػػٍت

الكالب تبوؿ كتقبل كتدبر فال حجة فيو ١تن استدؿ على طهاة الكالب لالتفاؽ على ٧تاسػة 
 "كألف ٧تاسػػة بػػوؿ اآلدمػػي ال تزيػػد علػػى ٧تاسػػة بػػوؿ الكلػػب". :(ٔٗٗٔ)كقػػاؿ ابػػن قدامػػة بو٢تػػا".

 .(ٕٗٗٔ)كنقل ىذا أيضا ٚتع من أىل العلم
 خالف اإلجماع:

ا اإلٚتاع من يقوؿ إف الكلب يؤكل كأف بوؿ مػا يؤكػل ٟتمػو طػاىر كىػذا يقػدح ُب كخالف ىذ
 . (ٖٗٗٔ)نقل االتفاؽ

 دليل اإلجماع:
 عن ابن جريج قاؿ: قلت لعطاء: أصلي ُب مراح الشاة؟ قاؿ: "نعم"، قلت: أتكرىو من-ٔ

 ."(ٗٗٗٔ)"فال تصل فيو أجل بوؿ الكلب بُت أظهرىا؟ قاؿ:
 كلعابو ٧تس باإلٚتاع ك٧تاستو مغللة فكيف ببولو؟كألف الكلب ذاتو ٧تس العُت -ٕ

                                                 

 (.ٖٕ٘/ٕاجملموع ) (ٖٛٗٔ)
 (.ٕٗ٘/ٕالسابق ) (ٜٖٗٔ)
 (.ٗٗ/ٖعمدة القارم ) (ٓٗٗٔ)
 (.ٙٙ/ٔا١تغٍت ) (ٔٗٗٔ)

الػػػػػػذخَتة  ،(ٗٚٗ/ٔ)البنايػػػػػػة شػػػػػػرح ا٢تدايػػػػػػة  ،(٘ٔ/ٔالػػػػػػركض ا١تربػػػػػػع )  (،ٖٛ/ٔقنػػػػػػع )شػػػػػػرح ا١ت ُب ا١تبػػػػػػدع (ٕٗٗٔ)
(ٔ/ٜٜٔ.) 

 (.ٖٖٗ/ٔفتح البارم ) :انلر (ٖٗٗٔ)
 (.ٖٓٙٔ(حديث رقم )ٓٓٗ/ٔأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاٍل ُب ا١تصنف ) (ٗٗٗٔ)
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 دليل مخالف اإلجماع:
عن ٛتزة بن عبد اهلل عن أبيو قاؿ: كانت الكالب تبوؿ كتقبل كتدبر ُب ا١تسجد ُب زماف 

   .(٘ٗٗٔ)رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فلم يكونوا يرشوف شيًا من ذلك
١تسجد ُب مواطنها ٍب تقبل كتدبر ُب :" ا١تراد أهنا كانت تبوؿ خارج ا(ٙٗٗٔ)قاؿ ا١تنذرم

  ا١تسجد ،إذ ل يكن عليو ُب ذلك الوقت غلق".
"كعلى ىذا فال حجة فيو ١تن استدؿ بو على طهاة الكالب لالتفاؽ : (ٚٗٗٔ)كقاؿ ابن حجر

 على ٧تاسة بو٢تا ،قالو ابن ا١تنَت".
 النتيجة

 ع.أف ىذا اإلٚتاع ثابت ك٧تاسة ذكات الكالب أكل دليل ٢تذا اإلٚتا 

                                                 

 (.ٗٚٔأخرجو البخارم ،كتاب: الوضوء ،باب: ا١تاء الذم يغسل بو شعر اإلنساف ،حديث رقم ) (٘ٗٗٔ)
 (.ٖٖٗ/ٔفتح البارم )(ٙٗٗٔ) 
 .السابق(ٚٗٗٔ)



279 

 

 المس لة الثانية عشرة
 نجاسة الخنزير

 "كأما ا٠تنزير فنجس.................". :(ٛٗٗٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
إٚتػػاع العلمػػاء علػػى  ::نقل ابػػن ا١تنػػذر ُب كتػػاب اإلٚتػػاع"الشػػرح :(ٜٗٗٔ)قػػاؿ النػػوكم رٛتػػو اهلل
 ٧تاسة ا٠تنزير".  

 التحقيق : 
اتفػاؽ ألف عينػو ٧تسػة ، زير فإنو ٧تس ب"كىنا مسائل: أحدىا سؤر ا٠تن :(ٓ٘ٗٔ)قاؿ السرخسي

 :(ٕ٘ٗٔ)كقاؿ البغػوم  كالرجس كالنجس سواء ". "(ٔ٘ٗٔ)"أك ٟتم خنزير فإنو رجس :قاؿ تعاىل
"كمعٌت قتل ا٠تنزيػر: ٖتػرَل اقتنائػو كأكلػو كإباحػة قتلػو، كفيػو بيػاف أف أعياهنػا ٧تسػة، ألف عيسػى 

 ".طػاىر ا١تنتفػع بػو ال يبػاح إتالفػوعليو السالـ إ٪تا يقتلها على حكم شرع اإلسالـ، كالشػيء ال
كالليػػث  ،(ٙ٘ٗٔ)، كابػػن عبػػد الػػل(٘٘ٗٔ)، كالزيلعػػي(ٗ٘ٗٔ)، كالبهػػوٌب(ٖ٘ٗٔ)كنقػػل ىػػذا أيضػػان الغػػزايل

 .(ٛ٘ٗٔ)، كاألكزاعي(ٚ٘ٗٔ)بن سعد
 دليل اإلجماع :

                                                 

 (.ٕٗ٘/ٕاجملموع ) (ٛٗٗٔ)
 السابق. (ٜٗٗٔ)

 (.ٛٗ/ٔا١تبسوط ) (ٓ٘ٗٔ)

 (.٘ٗٔ) سورة :األنعاـ آية رقم (ٔ٘ٗٔ)

 (.ٔٛ/٘ٔ) نزكؿ عيسى بن مرَل صلوات اهلل عليو :باب ،شرح السنة (ٕ٘ٗٔ)

 (.ٖٗٚ/ٔالوسيط) (ٖ٘ٗٔ)

 (.ٕٚٗ/ٔاإلقناع)مذ كشاؼ القناع عن   (ٗ٘ٗٔ)

 (.ٕٙ/ٔتبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ) (٘٘ٗٔ)

 النمػرم عاصػم بػن الػل عبػد بػن ٤تمػد بػن اهلل عبػد بػن يوسػف عمػر أبػو: ا١تؤلػف، ا١تدينػةالكاُب ُب فقػو أىػل  (ٙ٘ٗٔ)
 الريػػاض، اٟتديثػػة، الريػػاض مكتبػػة: الناشػػر، ا١توريتػػاٍل ماديػػك كلػػد أحيػػد ٤تمػػد ٤تمػػد: احملقػػق، (ىػػػٖٙٗ: ا١تتػػوَب) القػػرطيب
 السعودية العربية ا١تملكة
 (.ٔٙٔ/ٔ)(، ـٜٓٛٔ/ىػٓٓٗٔ) الثانية،: الطبعة

 (.ٓٓ٘/ٔموسوعة فقو الليث بن سعد ) (ٚ٘ٗٔ)

 (.ٜٖٗ/ٔموسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي ) (ٛ٘ٗٔ)
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 قولو تعاىل: -ٔ                                

                     
(ٜٔٗ٘). 

عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو، يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: )كالذم نفسي  -ٕ
كيقتل ا٠تنزير،  بيده، ليوشكن أف ينزؿ فيكم ابن مرَل حكما مقسطا، فيكسر الصليب،

 ((ٓٙٗٔ)كيضع اٞتزية، كيفيض ا١تاؿ حىت ال يقبلو أحد
 النتيجة :

  ىذا اإلٚتاع من ضركرات الدين ا١تعلومة.

                                                 

 (.ٖٚٔسورة: البقرة، آية رقم ) (ٜ٘ٗٔ)
 (.ٕٕٕٕحديث رقم ) ،أخرجو البخارم كتاب : البيوع ، باب قتل ا٠تنزير (ٓٙٗٔ)
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 المس لة الثالثة عشرة
 طهارة لبن م كوؿ اللحم واآلدمية

  "كأما ل  ما يؤكل ٟتمو غَت اآلدمي :(ٔٙٗٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
.".................. 

أحػػدىا:ل  مػػأكوؿ اللحػػم كاإلبػػل  "الشػػرح:األلباف أربعػػة أقسػػاـ: :(ٕٙٗٔ)رٛتػػو اهللقػػاؿ النػػوكم 
كالبقر كالغنم كا٠تيل كاللباء كغَتىا من الصػيود كغَتىػا، كىػذا طػاىر بػنص القػرآف كاألحاديػث 

"الثالػػث:ل  اآلدمى.......كنقػػل الشػػيخ أبػػو حامػػد  :(ٖٙٗٔ)الصػػحيحة كاإلٚتػػاع ".كقػػاؿ أيضػػا
 لم إٚتاع ا١تسلمُت على طهارتو".تعليقو عقب كتاب الس ُب

 التحقيق : 
كقػػػاؿ  ". "لػػػ  مػػػأكوؿ اللحػػػم طػػػاىر بػػػنص القػػػرآف كالسػػػنة كاإلٚتػػػاع :(ٗٙٗٔ)قػػػاؿ ابػػػن القاسػػػم

 :(ٙٙٗٔ)"كاأللباف طاىرة من اآلدمي كمن كل مأكوؿ اللحم".كقاؿ ابن عبد الل :(٘ٙٗٔ)الرافعي
ف ابػػػل"حكػػم األ :(ٚٙٗٔ)ٍلكقػػاؿ القسػػػطال ". اللحمػػػاف األلبػػػاف كػػالقوؿ ُب "كالقػػوؿ عنػػدىم ُب

 "ألف األلبػػػاف تبػػػع للحػػػم ُب :(ٛٙٗٔ)القػػػرطيب ابػػػن رشػػػد كقػػػاؿ حكػػػم اللحػػػم ألنػػػو متولػػػد منػػػو".
"كأمػا األلبػاف فلػ  اآلدميػة كمػا يؤكػل ٟتمػو طػاىر  :(ٜٙٗٔ)كقػاؿ ابػن جػزم الطهارة كالنجاسػة".

                                                 

 ،(ٕ٘٘/ٕاجملموع ) (ٔٙٗٔ)
 السابق. (ٕٙٗٔ)

 السابق (ٖٙٗٔ)

 ،(ٕٖٙ/ٔحاشية الركض ا١تربع ) (ٗٙٗٔ)
 الغػػزايل حامػػد أليب الشػػافعي الفقػػو ُب الػػوجيز لكتػػاب شػػرح كىػػو] الكبػػَت الشػػرح=  فػػتح العزيػػز بشػػرح الػػوجيز (٘ٙٗٔ)

 ،(ٚٛٔ/ٔ) الفكر دار: الناشر، (ىػٖٕٙ: ا١تتوَب) القزكيٍت الرافعي ٤تمد بن الكرَل عبد: ا١تؤلف، ( [ىػ ٘ٓ٘: ا١تتوَب)
 .(ٕٛٗ/ٙاالستذكار) (ٙٙٗٔ)
 القتييب القسطالٍل ا١تلك عبد بن بكر أىب بن ٤تمد بن أٛتد: ا١تؤلف، البخارم صحيح لشرح السارم إرشاد(ٚٙٗٔ) 
 ) السػػابعة،: الطبعػػة، مصػػر األمَتيػػة، الكػػلل ا١تطبعػػة: الناشػػر، (ىػػػٖٕٜ: ا١تتػػوَب) الػػدين شػػهاب العبػػاس، أبػػو ا١تصػػرم،
 .(٘ٔٗ/ٛ) (،ىػ  ٖٕٖٔ

خرجة للشػػيخ: أيب الوليػػد ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن رشػػد كالتحصػػيل كالشػػرح كالتوجيػػو كالتعليػػل ١تسػػائل ا١تسػػت البيػػاف (ٛٙٗٔ)
الطبعػػة: ، لبنػػاف –نشػػر: دار الغػػرب اإلسػػالمي، بػػَتكت  ،حققػػو: د ٤تمػػد حجػػي كآخػػركف ،ىػػػ(ٕٓ٘القػػرطيب )ا١تتػػوَب: 

 .(ٗٙٔ/ٔ، )(ـ ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ )الثانية،
 (.ٕٚ/ٔ) ،يةالقوانُت الفقه (ٜٙٗٔ)
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كابػػػػػن  ،(ٔٚٗٔ)كالدسػػػػػوقي ،(ٓٚٗٔ)الكاسػػػػػاٍل كنقػػػػػل ىػػػػػذا أيضػػػػػان  كلػػػػػ  ا٠تنزيػػػػػر ٧تػػػػػس إٚتاعػػػػػا".
 .(ٗٚٗٔ)كا٠تطيب الشربيٍت ،(ٖٚٗٔ)كالبهوٌب ،(ٕٚٗٔ)نعابدي

 :ويرد على ىذا 
كأما اإلنفحة ا١تائعة كالل  فطاىراف  خالؼ ٤تمد كأيب يوسف فقاؿ :"(٘ٚٗٔ)نقل الكاساٍل 

عند أيب حنيفة، كعند أيب يوسف ك٤تمد ٧تساف، )٢تما( أف الل  كإف كاف طاىرا ُب نفسو 
 قولو تعاىللكنو صار ٧تسا جملاكرة النجس، كأليب حنيفة                   

                      (ٔٗٚٙ)". 
 دليل اإلجماع:

 قاؿ تعاىل:
                                     

 
(ٔٗٚٚ).  

 النتيجة :
ىذا اإلٚتاع ثابت ُب طهارة ل  اآلدمية كمأكوؿ اللحم كال يقدح ٥تالفة الصاحبُت فإف 

 اإلٚتاع سابق عليهما.

                                                 

 (.ٖٗ/٘( ،)ٖٙ/ٔبدائع الصنائع)  (ٓٚٗٔ)
 (.ٔ٘-ٓ٘/ٔدسوقي )حاشية ال (ٔٚٗٔ)
 (.ٖٛٔ/ٔحاشية ابن عابدين، ) (ٕٚٗٔ)

 (.ٚ٘ٗ/ٔاإلقناع ) مذ كشاؼ القناع عن  (ٖٚٗٔ)
 (.ٜٖٕ/ٔمغٍت احملتاج ) (ٗٚٗٔ)
 (.ٖٙ/ٔبدائع الصنائع ) (٘ٚٗٔ)
 (.ٙٙسورة: النحل آية رقم ) (ٙٚٗٔ)
 (.ٕٔسورة ا١تؤمنوف آية رقم ) (ٚٚٗٔ)
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 المس لة الرابعة عشرة
 طهارة المسك 

ة إذا القهػا شػيء مػن ا تنجس بذلك فهو األعياف الطػاىر "كأما م :(ٛٚٗٔ)ٛتو اهللر  قاؿ ا١تصنف
 كأحد٫تا رطب فينجس ٔتالقاهتا". ،ىذه النجاسات

 ا١تسك طاىر باإلٚتاع ك٬توز بيعو باإلٚتاع". "فرع: :(ٜٚٗٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل
 التحقيق :

كقػػػػاؿ واف التصػػػػافو". "كاتفقػػػػواعلى طهػػػػارة ا١تسػػػػك كإف كػػػػاف خػػػػراج حيػػػػ :(ٓٛٗٔ)قػػػػاؿ العبػػػػدرم
كقاؿ  الباجي:إٚتاعا النتقا٢تا عن الدـ كا٠تمر للخل". "فأرة ا١تسك ميتة طاىرة، :(ٔٛٗٔ)أيضان 
"كليس ا١تسك من ٚتلة النجاسات كإف قيػل إنػو دـ ألنػو كػاف رسػوؿ اهلل صػلى  :(ٕٛٗٔ)الرافعي

  اهلل عليو كسلم يستعملو ككاف أحب الطيب إليو".
ألنػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم  "كفيػػو جػػواز بيػػع ا١تسػػك كاٟتكػػم بطهارتػػو :(ٖٛٗٔ)كقػػاؿ ابػػن حجػػر

مدحو كرغب فيو ففيو الػرد علػى مػن كرىػو كىػو منقػوؿ عػن اٟتسػن البصػرم كعطػاء كغَت٫تػا ٍب 
 انقرض ىذا ا٠تالؼ كاستقر اإلٚتاع على طهارة ا١تسك كجواز بيعو".

"كفيػػػو أنػػػو أطيػػػب الطيػػػب كأفضػػػلو كأنػػػو طػػػاىر ٬تػػػوز اسػػػتعمالو ُب البػػػدف  :(ٗٛٗٔ)كقػػػاؿ النػػػوكم
الن كىػػػم يعػػػو كىػػػذا كلػػػو ٣تمػػػع عليػػػو كنقػػػل أصػػػحابنا عػػػن الشػػػيعة مػػػذىبان بػػػاطكالثػػػوب ك٬تػػػوز ب

 (٘ٛٗٔ)كنقل ىذا ٚتع من العلماء  ".٤تجوجوف بإٚتاع ا١تسلمُت

                                                 

 (.ٕٙ٘/ٕ) اجملموع (ٛٚٗٔ)
 (.ٕٙ٘/ٕ) اجملموع (ٜٚٗٔ)
 (.ٖٚٔ/ٔإلكليل ١تختصر خليل )التاج كا (ٓٛٗٔ)

 (.ٖٛٔ/ٔ) السابق (ٔٛٗٔ)
 (.ٖٜٔ/ٔ) فتح العزيز بشرح الوجيز (ٕٛٗٔ)
 (.ٖٓٛ/ٗفتح البارم) (ٖٛٗٔ)
 (.ٖٕٗٚ/٘ٔصحيح مسلم بشرح النوكم ) (ٗٛٗٔ)

(، موسػػوعة ٜٓ/٘(، البيػػاف ُب مػػذىب اإلمػػاـ الشػػافعي )ٕٕ٘/ٔهنايػػة ا١تطلػػب ُب درايػػة ا١تػػذىب للجػػويٍت ) (٘ٛٗٔ)
(، أسػٌت ٔ٘ٗ/ٔ)، اإلقنػاع للبهػوٌبمػذ (،كشػاؼ القنػاع عػن ٖٙٛ/ٔ(، الوسػيط للغػزايل)ٕٓ٘/ٔفقو الليث بن سعد)
 (.ٚٚ٘/ٜ(، فتح البارم البن حجر )ٚٔ/ٔ(، ركضة الطالبُت للنوكم )ٔٔ/ٔا١تطالب للسنيكي )
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 دليل اإلجماع :
عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو، عن النػيب صػلى اهلل عليػو كسػلم قػاؿ: )كػل عمػل ابػن آدـ لػو -ٔ

، فإنػػػػػػو يل كأنػػػػػػا أجػػػػػػزم بػػػػػػو، ك٠تلػػػػػػػوؼ فػػػػػػ م الصػػػػػػائم أطيػػػػػػب عنػػػػػػد اهلل مػػػػػػن ريػػػػػػػح إال الصػػػػػػـو
 (.(ٙٛٗٔ)ا١تسك
عػػن أيب سػػعيد ا٠تػػدرم، أف رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ذكػػر امػػرأة مػػن بػػٍت إسػػرائيل،  -ٕ

 .(ٚٛٗٔ)حشت خا٘تها مسكا، كا١تسك أطيب الطيب
 النتيجة :

ٚتػػػػاع مػػػػن عدمػػػػو كلػػػػذا ل ٮتػػػػالف ىػػػػذا اإلٚتػػػػاع إال الشػػػػيعة كخػػػػالفتهم ال تضػػػػر ُب ثبػػػػوت اإل
 .ثابت فاإلٚتاع

                                                 

 (.ٕٜٚ٘: ما يذكر ُب ا١تسك حديث رقم )باب ،أخرجو البخارم (ٙٛٗٔ)
 (.ٕٕٕ٘-ٜٔ) أنو أطيب الطيباستعماؿ ا١تسك ك  باب: ،أخرجو مسلم (ٚٛٗٔ)
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 المس لة الخامسة عشرة
 حكم الخمر إذا تخللت  

 "كإف ٗتللت خل أك ملح ل تطهر ..........". :(ٛٛٗٔ)قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل
أمػا إذا انقلبػت  :ٗتلػل ا٠تمػر كٗتليلهػا مذاىب العلماء ُب "فرع:ُب :(ٜٛٗٔ)قاؿ النوكم رٛتو اهلل

فيػػػػو  (ٜٓٗٔ)الوىػػػػاب ا١تػػػػالكيبنفسػػػػها خػػػػالن فتطهػػػػر عنػػػػد ٚتهػػػػور العلماء.كنقػػػػل القاضػػػػي عبػػػػد 
 اإلٚتاع".

 التحقيق : 
كانػت طػاىرةن باتفػاؽ إذا اسػتحالت بنفسػها كصػارت خػالن   "كا٠تمػرة :(ٜٔٗٔ)قاؿ شيخ اإلسالـ

  العلماء".
طف ا٠تمػر فإهنػا إذا ًإال شػيكال يطهر شيء من النجاسػات باالسػتحالة " :(ٕٜٗٔ)كقاؿ الشَتازم

د ا١تيتػػة سػول الكلػػب كا٠تنزيػر إذا دبػػغ بنفسػها خػػال طهػرت كاف خللػػت ل تطهػر كجلػانقلبػت 
كنقػل  بإٚتػاع ا١تسػلمُت". :"قػاؿ ا١توفػق كالشػيخ كغَت٫تػا :(ٖٜٗٔ)كقػاؿ ابػن القاسػم ".فإنو يطهر

 .(ٜٚٗٔ)، كالليث بن سعد(ٜٙٗٔ)، كالقركم(ٜ٘ٗٔ)كاألكزاعي، (ٜٗٗٔ)ىذا أيضان البهوٌب

                                                 

 (.ٖٓ٘/ٕاجملموع) (ٛٛٗٔ)
 (.ٕٖ٘/ٕالسابق) (ٜٛٗٔ)
كتبػو: التلقػُت ُب مػد، قػاض مػن فقهػاء ا١تالكيػة، مػن  عبد الوىاب بن علي بن نصػر الثعلػيب البغػدادم، أبػو ٤ت (ٜٓٗٔ)

 (.ٗٛٔ/ٗ،األعالـ للزركلي )(ػىٕٕٗفقو ا١تالكية، عيوف ا١تسائل، النصرة ١تذىب مالك، توُب: )
 (.ٕٓ٘/ٕٔموع الفتاكل)٣ت (ٜٔٗٔ)
نشػر: عػال  ،ىػػ(ٙٚٗالتنبيو ُب الفقػو الشػافعي أليب اسػحاؽ إبػراىيم بػن علػي بػن يوسػف الشػَتازم )ا١تتػوَب:  (ٕٜٗٔ)

 (.ٖٕ/ٔبدكف ) الكتب تاريخ:

 (.ٖٓ٘/ٔحاشية الركض ا١تربع ) (ٖٜٗٔ)
 (.ٔٗٗ-ٓٗٗ/ٔ)، اإلقناع مذ كشاؼ القناع عن  (ٜٗٗٔ)
 (.ٖٚٗ/ٔاعي )موسوعة فقو عبد الرٛتن األكز  (ٜ٘ٗٔ)
 (.ٜٕٛ/ٔ)الكية ا٠تالصة الفقهية على مذىب السادة ا١ت (ٜٙٗٔ)
 (.ٕٓٔ/ٔموسوعة فقو الليث بن سعد ) (ٜٚٗٔ)
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 دليل اإلجماع :
لم عن أيتاـ كرثوا ٜترا، قاؿ: عن أنس بن مالك، أف أبا طلحة، سأؿ النيب صلى اهلل عليو كس

 (.(ٜٛٗٔ))أىرقها(قاؿ: أفال أجعلها خال؟ قاؿ: )ال
 النتيجة :

ال خالؼ بُت أىل العلم ُب أف ا٠تمر إذا ٗتللت بنفسها أهنا تطهر إال ما ذكر عن سحنوف 
 ا١تالكي كىو ٤تجوج بإٚتاع من قبلو.

                                                 

، كصػححو الشػيخ األلبػاٍل ُب (ٖ٘ٚٙا جاء ُب ا٠تمر ٗتلل بػرقم ): مباب ،أخرجو أبو داكد كتاب: األشربة (ٜٛٗٔ)
   .(ٜٔٚٔ) صحيح الًتمذم
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 اخلامتة
 

 دة:كبعد:فقد عشت مع ا١تؤلف كا١تؤلف كخلصت إىل نتائج ع
شىت من  صنوؼبماـ ا١تبارؾ الذم ٚتع بُت العلم أكال:الورع الشديد ،كالعلم الفياض لذلك اإل

الفقػػو كاٟتػػديث كالرجػػػاؿ كالػػًتاجم كاللغػػػة كمقارنػػة ا١تػػذاىب كأصػػػوؿ الفقػػو........ كالًتبيػػػة ُب  
كلماتػػػو كاضػػػحة كتزكيػػػة األنفػػػس كإرادة مػػػا عنػػػد اهلل مػػػن مثػػػل قولػػػو:"كتاب األذكػػػار الػػػذم ال 

" كىذا ال ٭تدث ُب كالـ الفقهػاء غالبػا كىػذا الػذم ميػزه (ٜٜٗٔ)ستغٍت طالب اآلخرة عن مثلوي
 عن غَته كىو أف علمو مشوب بالتزكية.

ثانيا:أف ىذا الكتاب ْتاجة إىل عدة من الدراسات العلمية كالتػدريس ُب حلػق العلػم كقاعػات 
بالعنايػة الكافيػة مػن  ٭تػظ ذا الكتػاب علػى جاللػة قػدره لالتعليم ١تا حول مػن علػـو عػدة ،كىػ

 طالب العلم.
نػػو إقػػو كأصػػولو سػػيما بػػاب اإلٚتػػاع حيػػث ثالثػػا: قػػوة اإلمػػاـ النػػوكم ا١تتمثلػػة ُب ضػػلوعو ُب الف

انفرد ْتكاية كثَت من اإلٚتاعات ل أجدىا عند غَته عالكة على ما نقلو من حكاية غَته مػن 
 أىل العلم.

ذا الباب )باب الطهارة( حيث ل ٮترؽ من تلك رابعا: ثبوت جل اإلٚتاعات اليت نقلها ُب ى
 اإلٚتاعات اليت حكاىا إال القليل مقارنة ٔتا ثبتت صحة إٚتاعو.

الخػػػتالؼ كجهػػػات كمشػػػارب العلمػػػاء كل يثبػػػت  ةهيػػػة خالفيػػػخامسػػػا: أف جػػػل ا١تسػػػائل الفق
حػػوايل  اإلٚتػػاع إال ُب قليػػل مػػن ا١تسػػائل مقارنػػة بعػػدد ا١تسػػائل ا٠تالفيػػة فمػػثال ُب ىػػذه الدراسػػة

 مائة مسألة ٣تمع عليها ُب مقابل مًات بل آالؼ ا١تسائل ا٠تالفية.
سادسػػا: أ٫تيػػة اإلٚتاعػػات ُب قطػػع مػػادة ا٠تػػالؼ بػػُت أبنػػاء األمػػة كثبػػوت األحكػػاـ علػػى قػػوؿ 

 كاحد ٕتتمع عليو القلوب كاألعماؿ.
 كابػن ا١تنػذر، ل،د الػسابعا: يعد اإلماـ النوكم ُب عداد العلماء ا١تميزين بنقل اإلٚتاع كػابن عبػ

 كغَتىم. ،كابن ىبَتة ،كابن حـز ،كابن قدامة

                                                 

 (.ٙٗ/ٕاجملموع ) (ٜٜٗٔ)
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ا١تػلز فيػو ،كألف نفػي ا٠تػالؼ كال يفعػل ذلػك إال ا١تػاىر بالفقػو  ،ثامنا: التثبت ُب نقل اإلٚتػاع
 دعاء االتفاؽ ٭تتاج إىل ٦تارسات فقهية ال تتوفر لكل أحد.اأك 

كل يثبػت ذلػك كبقػي ا٠تػالؼ فيهػا قليلػة  تاسعا: ا١تسائل اليت ذكر فيها اإلٚتاع ُب ىذا البػاب
 أذكر منها:

 إزالة النجاسة بغَت ا١تاء.-ٔ
 كجوب غسل العضد ُب الوضوء.-ٕ
 كجوب الوضوء ٦تا مست النار.-ٖ
 كجوب استيعاب الوجو بالتيمم.-ٗ
 كجوب الغسل بزكاؿ العقل.-٘
 نقض الوضوء بالضحك.-ٙ
 بطالف التيمم بوجود ا١تاء.-ٚ
 : دـ اٟتيض.كلمة احمليض تعٍت-ٛ
 ٧تاسة الدـ.-ٜ
 ٧تاسة ا٠تمر.-ٓٔ

عاشػػػرا: ك٦تػػػا أكصػػػي بػػػو دراسػػػة اتفاقػػػات الشػػػافعية الػػػيت تػػػأٌب ُب كػػػالـ اإلمػػػاـ النػػػوكم رٛتػػػو اهلل 
مػن مثػل أك مػن نفػي ا٠تػالؼ  ،اتفػاؽ األصػحاب ،االتفػاؽ علػى متفق عليو، االتفاؽ،بألفاظ 

 الؼ.بال خ ،ال خالؼ فيو عندنا ،قولو: ىو مذىبنا بال خالؼ
حػػادم عشػػر: ك٦تػػا أكصػػي بػػو أيضػػا: ٚتػػع تفريعػػات اإلمػػاـ النػػوكم قػػي شػػرحو ُب بػػاب اٟتػػيض 
فقػػد أكثػػر فيػػو مػػن ا١تسػػائل كالتفريعػػات الػػيت ال تكػػاد توجػػد عنػػد غػػَته كال يسػػتغٍت عنهػػا طالػػب 

 فقو.
 ثاٍل عشر : استكماؿ مدارسة بقية اإلٚتاعات ُب بقية أبواب الكتاب.

اهلل تعاىل كحده ،كما كاف من خلل أك خطأ فمٍت كمػن الشػيطاف  ىذا كما كاف من توفيق فمن
 كاهلل كرسولو منو براء. 

 كما من كاتب إال سيفٌت .....كيبقى الدىر ما كتبت يداه
 فال تكتب بكفك غَت شيء.....يسرؾ ُب القيامة أف تراه
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علػػػى آلػػػو ٤تمػػػد بػػػن عبػػػد اهلل ك را كباطنػػػا كصػػػلى اهلل كسػػػلم علػػػى كاٟتمػػػد هلل أكال كآخػػػرا كظػػػاى
 كصحبو. 
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 قائمة ا١تراجع
 أوال: القرآف الكريم.

 
 ثانيا: كتب التفسير:

إيضاح القرآف بالقرآف للشيخ ٤تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار  ُبأضواء البياف  .ٔ
 –( ،نشر دار الفكر بَتكت ػىٖٜٖٔبن عبد القادر اٞتكٍت الشنقيطي ا١تتوَب )

 ـ(. ٜٜ٘ٔ-ػى٘ٔٗٔلبناف )
ف: ٤تيي السنة، أبو ٤تمد اٟتسُت بن مسعود البغوم ا١تؤل تفسَت البغوم، .ٕ

عثماف  -ىػ(، احملقق: حققو كخرج أحاديثو ٤تمد عبد اهلل النمر ٓٔ٘)ا١تتوَب: 
الطبعة:  ،سليماف مسلم اٟترش، الناشر: دار طيبة للنشر كالتوزيع -ٚتعة ضمَتية 

 ـ (.  ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔالرابعة،) 
١تؤلف: أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت تفسَت القرآف العليم )ابن كثَت(،ا .ٖ

ىػ(،احملقق: ٤تمد حسُت مشس الدين ٗٚٚالقرشي البصرم ٍب الدمشقي )ا١تتوَب: 
الطبعة: ، بَتكت –،الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات ٤تمد علي بيضوف 

 ىػ.(ٜٔٗٔ)األكىل
د بن أيب أليب عبد اهلل ٤تمد بن أٛت -اٞتامع ألحكاـ القرآف -تفسَت القرطيب .ٗ

ىػ(، ٖتقيق: ٔٚٙبكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب )ا١تتوَب: 
الطبعة:  ،القاىرة –أٛتد اللدكٍل كإبراىيم أطفيش ، الناشر: دار الكتب ا١تصرية 

 ـ.(ٜٗٙٔ -ىػ ٖٗٛٔ)الثانية،
ق( ،الناشر ٖٔٚٔتفسَت ا١تراغي للشيخ اٛتد بن مصطفى ا١تراغي ،ا١تتوَب ) .٘

 ،الطبعة األكىل، كأكالده ٔتصر، مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب:شركة 
 ـ(.ٜٙٗٔ-ػىٖ٘ٙٔ)
تفسَت النسفي )مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل( ،ألىب اللكات عبد اهلل بن  .ٙ

ىػ( ،ٖتقيق يوسف علي ٓٔٚأٛتد بن ٤تمود حافظ الدين النسفي )ا١تتوَب: 
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نشر: دار الكلم الطيب، بَتكت بديوم راجعو كقدـ لو: ٤تيي الدين ديب مستو ،
 ـ(. ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔ،الطبعة: األكىل، )

جامع البياف ُب تأكيل القرآف ،لإلماـ: ٤تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن  .ٚ
ىػ( ،ٖتقيق:الشيخ أٛتد شاكر، ٖٓٔغالب اآلملي، أبو جعفر الطلم )ا١تتوَب: 

 ـ. ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔنشر:الرسالة ،الطبعة: األكىل، 
ع ألحكاـ القرآف ألىب عبد اهلل ٤تمد بن اٛتد بن أىب بكر مشس الدين اٞتام .ٛ

الطبعة الثانية ، القاىرة–نشر دار الكتب ا١تصرية ، (ػىٔٚٙالقرطيب توَب )
 ٖتقيق اٛتد اللدكٍل كإبراىيم أطفيش.، ـ(ٜٗٙٔ-ػىٖٗٛٔ)
 معاٍل القرآف لألخفش للشيخ:أيب اٟتسن اجملاشعي بالوالء، البلخي ٍب البصرم، .ٜ

ىػ( ٖتقيق: الدكتورة ىدل ٤تمود قراعة ٕ٘ٔا١تعركؼ باألخفش األكسط )ا١تتوَب: 
 ـ(.ٜٜٓٔ -ىػ  ٔٔٗٔنشر: مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة الطبعة: األكىل،)

 
 ا: كتب الحديث وعلومو:ثالث

إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم لإلماـ أٛتد بن ٤تمد بن أىب بكر بن عبد ا١تلك  .ٔ
( ط ا١تطبعة األمَتية ػى١ٜٕٖتصرم أبو العباس شهاب الدين ت)القسطالٍل القتييب ا
 مصر الطبعة السابعة.

األباطيل كا١تناكَت كالصحاح كا١تشاىَت ا١تؤلف: اٟتسُت بن إبراىيم بن اٟتسُت بن  .ٕ
ٖتقيق كتعليق: الدكتور عبد  ىػ(ٖٗ٘جعفر، أبو عبد اهلل ا٢تمذاٍل اٞتورقاٍل )ا١تتوَب: 

 -فريوائي ، الناشر: دار الصميعي للنشر كالتوزيع، الرياض الرٛتن بن عبد اٞتبار ال
ا١تملكة العربية السعودية، مؤسسة دار الدعوة التعليمية ا٠تَتية، ا٢تند،الطبعة: الرابعة، 

 ـ. ٕٕٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔ
االستذكار تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الل بن عاصم  .ٖ

ىػ( ٖتقيق: سال ٤تمد عطا، ٤تمد علي معوض الناشر: ٖٙٗالنمرم القرطيب )ا١تتوَب: 
 ـ(.ٕٓٓٓ – ػىٕٔٗٔبَتكت الطبعة: األكىل،) -دار الكتب العلمية 
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التلخيص اٟتبَت ُب ٗترج أحاديث الرافعي الكبَت أليب الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد  .ٗ
 ىػ(، نشر: دار الكتب العلمية، بَتكت،ٕ٘ٛبن أٛتد بن حجر العسقالٍل، ا١تتوَب )

 ـ(.ٜٜٛٔ-ىػٜٔٗٔالطبعة األكىل )
-ٜٕٓاٞتامع الصحيح كىو سنن الًتمذم أليب عيسى ٤تمد بن عيسى بن سورة) .٘

ىػ(بتحقيق كشرح أٛتد ٤تمد شاكر القاضي الشرعي نشر دار الكتب العلمية ٜٕٚ
لبناف ط بدكف تاريخ بدكف باب ما جاء ُب لزـك اٞتماعة حديث رقم -بَتكت

 صحيح ابن ماجة.( كصححو األلباٍل ُب ٕ٘ٙٔ)

السنن الكلل لإلماـ أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تسركجردم ا٠تراساٍل، أبو  .ٙ
ىػ(احملقق: ٤تمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب ٛ٘ٗبكر البيهقي )ا١تتوَب: 

 ـ(. ٖٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔلبنات الطبعة: الثالثة،)  -العلمية، بَتكت 

بن عبد اهلل بن جعفر بن عبد اهلل بن اٞتنيد البجلي  الفوائد ألىب القاسم ٘تاـ بن ٤تمد .ٚ
نشر مكتبة ، ٖتقيق ٛتدم عبد اجمليد السلفي ،(ػىٗٔٗالرازم ٍب الدمشقي ،متوَب )

 (.ػىٕٔٗٔ) ،الطبعة األكيل، الرشد الرياض
ا١تستدرؾ على الصحيحُت لإلماـ أيب عبد اهلل اٟتاكم ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد بن  .ٛ

بن اٟتكم الضيب الطهماٍل النيسابورم ا١تعركؼ بابن البيع )ا١تتوَب: ٛتدكيو بن نُعيم 
بَتكت الطبعة:  -ىػ( ٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا نشر: دار الكتب العلمية ٘ٓٗ

 ـ(.ٜٜٓٔ –ق ٔٔٗٔاألكىل، )

ا١تصنوع ُب معرفة اٟتديث ا١توضوع ،)ا١توضوعات الصغرل(، ا١تؤلف: علي بن  .ٜ
ىػ(احملقق: ٗٔٓٔور الدين ا١تال ا٢تركم القارم )ا١تتوَب: )سلطاف( ٤تمد، أبو اٟتسن ن

 ىػ. ٜٖٛٔبَتكت، الطبعة: الثانية،  –عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مؤسسة الرسالة 
ا١توضوعات لإلماـ ٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد اٞتوزم )ا١تتوَب:  .ٓٔ

: ٤تمد عبد احملسن الناشر، كٖتقيق: عبد الرٛتن ٤تمد عثماف ىػ(ضبط كتقدَلٜٚ٘
 ٜٙٙٔ -ىػ  ٖٙٛٔ: ٕ، ٔصاحب ا١تكتبة السلفية با١تدينة ا١تنورةالطبعة: األكىل جػ 

 .ـ ٜٛٙٔ -ىػ  ٖٛٛٔ: ٣ٖتػ 
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، ٛتن ابن عبد الرحيم ا١تباركفورمٖتفة األحوذم لإلماـ اٟتافظ أىب العال ٤تمد عبد الر  .ٔٔ
الطبعة األكيل ، ابطيخرج أحاديثو عصاـ الصب، ( بشرح جامع الًتمذمػىٖٖ٘ٔتوَب)ا١ت
 طبع دار اٟتديث. ، ـ(ٕٔٓٓ-ػىٕٔٗٔ)
تذكرة اٟتفاظ ا١تؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قَاٯْتاز  .ٕٔ

 لبناف، الطبعة: األكىل،-ىػ( الناشر: دار الكتب العلمية بَتكتٛٗٚالذىيب )ا١تتوَب: 
 ـ(.ٜٜٛٔ -ىػٜٔٗٔ)

( ػىٕ٘ٚت)، بن األشعث السجستاٍلىب داكد سليماف سنن أىب داكد  لإلماـ اٟتافظ أ .ٖٔ
 ،الطبعة األكىل ،بَتكت، ٤تمد عبد العزيز أ٠تالدم  طبع دار الكتب العلمية ٖتقيق:

 .ـ(ٜٜٙٔ-ػىٙٔٗٔ)
ىػ(، طبعة: دار ٖ٘ٛسنن الدارقطٍت، لإلماـ اٟتافظ علي بن عمر الدارقطٍت، ا١تتوَب ) .ٗٔ

 ـ( بتعليق ٣تدم الشورلٜٜٙٔ-ىػٚٔٗٔلبناف، )-الكتب العلمية، بَتكت
الشيخ عبد الوارث ٤تمد علي ،نشر :دار الكتب  ٖتقيق:، سنن النسائي .٘ٔ

 ـ(.ٜٜ٘ٔ-ىػٙٔٗٔلبناف،الطبعة األكىل )-العلمية،بَتكت 

ألىب ٤تمد ٤تمود بن اٛتد بن موسى بن اٛتد بن حسن الغيتايب ، شرح أىب داكد .ٙٔ
، ١تنذر خالد بن إبراىيم ا١تصرمٖتقيق: أبو ا ،(ػى٘٘ٛاٟتنفي بدر الدين العيٍت متوَب )

 ـ(.ٜٜٜٔ-ػىٕٓٗٔالطبعة األكىل )، الرياض -نشر مكتبة الرشد
ا١تال شرح مسند أيب حنيفة للشيخ علي بن )سلطاف( ٤تمد، أبو اٟتسن نور الدين  .ٚٔ

الشيخ خليل ٤تيي الدين ا١تيس نشر: دار  ىػ(، ٖتقيق:ٗٔٓٔ)ا١تتوَب:  ا٢تركم القارم
 ـ(.ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ) لبناف، الطبعة: األكىل، –الكتب العلمية، بَتكت 

لإلماـ أيب عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن بردزبو اٞتعفي  البخارمصحيح  .ٛٔ
 ـ(.ٖٕٓٓ-ػىٖٕٗٔالطبعة األكىل ) ،القاىرة-البخارم نشر:مكتبة الصفا

(  ط دار التقول خرج أحاديثو ٤تمد عبد ٖٖٕٛ/ٖٔصحيح مسلم بشرح النوكم) .ٜٔ
 تاريخ بدكف. ،ط بدكف ،العليم

عمدة القارم شرح صحيح البخارم ا١تؤلف: أبو ٤تمد ٤تمود بن أٛتد بن موسى بن  .ٕٓ
ىػ( الناشر: دار إحياء ٘٘ٛأٛتد بن حسُت الغيتاىب اٟتنفى بدر الدين العيٌت )ا١تتوَب: 

 بَتكت. –الًتاث العريب 
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 ،العليم آبادمعوف ا١تعبود شرح سنن أيب داكد للعالمة أيب الطيب ٤تمد مشس اٟتق  .ٕٔ
 ـ(.ٕٔٓٓ-قٕٕٗٔ) ،القاىرة ،طبع: دار اٟتديث، ٖتقيق عصاـ الصبابطي

فتح البارم بشرح صحيح البخارم لإلماـ اٟتافظ أٛتد بن علي بن حجر العسقالٍل  .ٕٕ
 ـ(.ٜٙٛٔ-ػىٚٓٗٔق(،طبع دار الرياف، الطبعة األكيل )ٕ٘ٛ-ٖٚٚ)

ىالؿ بن أسد الشيباٍل، ا١تتوَب ا١تسند لإلماـ أيب عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل بن  .ٖٕ
عادؿ مرشد كآخركف، إشراؼ: د. عبد اهلل بن  -ق(، ٖتقيق: شعيب األرنؤكطٕٔٗ)

 ـ(.ٕٔٓٓ-قٕٔٗٔعبد احملسن الًتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األكىل، )

 
 ا: كتب العقيدة واآلداب:رابع
 

مد بن مفرج، أبو اآلداب الشرعية كا١تنح ا١ترعية للشيخ ٤تمد بن مفلح بن ٤ت .ٔ
ىػ(، الناشر ٖٙٚعبد اهلل، مشس الدين ا١تقدسي الراميٌت ٍب الصاٟتي اٟتنبلي )ا١تتوَب: 

 عال الكتب ط بدكف تاريخ بدكف.
التبصَت ُب الدين ك٘تييز الفرقة الناجية عن الفرؽ ا٢تالكُت، طاىر بن ٤تمد  .ٕ

ٟتوت، نشر: عال ىػ(، ٖتقيق: كماؿ يوسف أٚٗاالسفراييٍت أبو ا١تلفر ا١تتوَب )
  .ـ(ٖٜٜٔ -ىػٖٓٗٔالكتب، لبناف، الطبعة األكىل، )

لة القرآف ،حققو كعلق عليو ٤تمد اٟتجار ،الطبعة الثالثة التبياف َب آداب ٛت .ٖ
 لبناف.-بَتكت نشر دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع ، ـ(،ٜٜٗٔ-ىػٗٔٗٔ)
 الفوزاف، نشر كزارة تنبيهات ٗتتص با١تؤمنات، د/ صاّب بن فوزاف بن عبد اهلل .ٗ

 ا١تملكة العربية السعودية.–الشًوف اإلسالمية كالدعوة كاإلرشاد 
جزء فيو اعتقاد السلف َب اٟتركؼ كاألصوات ،ٖتقيق اٛتد بن على الدمياطي  .٘

 .نشر مكتبة األنصار للنشر كالتوزيع، الطبعة األكىل ،تاريخ بدكف
 جعفر أٛتد بن ٤تمد بن شرح الطحاكية بتعليق الشيخ األلباٍل لإلماـ أيب .ٙ

ق( ط ا١تكتب اإلسالمي ٕٖٔسالمة األزدم ا١تصرم ا١تعركؼ بالطحاكم ت)
 ىػ(.ٗٔٗٔبَتكت الطبعة الثانية )
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 السنة أىل الساعة قياـ إىل ا١تنصورة الناجية الفرقة اعتقاد: الواسطية العقيدة .ٚ
 بن اهلل عبد بن السالـ عبد بن اٟتليم عبد بن أٛتد العباس أبو الدين تقي، كاٞتماعة

: احملقق، (ىػٕٛٚ: ا١تتوَب) الدمشقي اٟتنبلي اٟتراٍل تيمية ابن ٤تمد بن القاسم أيب
 الثانية: الطبعة، الرياض – السلف أضواء: نشر، ا١تقصود عبد بن أشرؼ ٤تمد أبو

 ـٜٜٜٔ/  ىػٕٓٗٔ
مذ الطحاكية بتعليق الشيخ األلباٍل لإلماـ أيب جعفر أٛتد بن ٤تمد بن سالمة  .ٛ

ق( ط ا١تكتب اإلسالمي بَتكت ٕٖٔألزدم ا١تصرم ا١تعركؼ بالطحاكم ت)ا
 ( .ػىٗٔٗٔالطبعة الثانية )

اجملالس الوعلية ُب شرح أحاديث خَت اللية صلى اهلل عليو كسلم من صحيح اإلماـ  .ٜ
البخارم ،للشيخ: مشس الدين ٤تمد بن عمر بن أٛتد السفَتم الشافعي )ا١تتوَب: 

 –تحي عبد الرٛتن ،نشر: دار الكتب العلمية، بَتكت ىػ( ،ٖتقيق: أٛتد فٜٙ٘
 ـ( ،اجمللس الرابع كاألربعوف. ٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔلبناف ،الطبعة: األكىل )

 
 ا: كتب الفقو:خامس

 الفقو الحنفي:أ. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإلماـ زين الدين بن إبراىيم بن ٤تمد ا١تعركؼ بابن  .ٔ
 بدكف تاريخ. ،دار الكتاب اإلسالمي بالقاىرة .ط ػى٧ٜٚٓتيم ا١تصرم ا١تتوُب 

البناية شرح ا٢تداية ،أليب ٤تمد ٤تمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن حسُت الغيتايب  .ٕ
ق( ،ط دار الكتب العلمية بَتكت، الطبعة األكىل ٘٘ٛاٟتنفي بدر الدين العيٍت ت)

 ـ( ٕٓٓٓ-ق ٕٓٗٔ)
و بكر بن علي بن ٤تمد اٟتدادم العبادم اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدكرم  ا١تؤلف: أب .ٖ

 ) ىػ(،الناشر: ا١تطبعة ا٠تَتية،الطبعة: األكىل،ٓٓٛالزَّبِيِدّم اليمٍت اٟتنفي )ا١تتوَب: 
 (.ىػٕٕٖٔ

الدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين ا١تؤلف: ابن عابدين، ٤تمد أمُت بن عمر بن عبد  .ٗ
بَتكتالطبعة: -اشر: دار الفكرىػ(النٕٕ٘ٔالعزيز عابدين الدمشقي اٟتنفي )ا١تتوَب: 

 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔالثانية، 
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، ىػ(٤ٖٗٛتمد بن أٛتد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )ا١تتوَب:  ا١تبسوط لإلماـ .٘
-ىػٗٔٗٔ )الطبعة: بدكف طبعة.تاريخ النشر:، بَتكت –الناشر: دار ا١تعرفة 

 .(ـٖٜٜٔ
ف الدين ٤تمود بن أٛتد بن عبد العزيز احمليط اللىاٍل َب الفقو النعماٍل أليب ا١تعايل برىا .ٙ

ىػ( ٖتقيق عبد الكرَل سامي اٞتندم ٙٔٙبن عمر بن َماَزَة البخارم اٟتنفي )ا١تتوَب: 
 ـ(.ٕٗٓٓ-ىػٕٗٗٔ()ٔنشر دار الكتب العلمية ط)

ٛتد أترتيب الشرائع لإلماـ عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن  ُببدائع الصنائع  .ٚ
 ٙٓٗٔط دار الكتب العلمية بَتكت الطبعة الثانية ) ىػ(ٚٛ٘الكاساٌل اٟتنفي ت )

 ـ(.ٜٙٛٔ-ق
تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب  ، تأليف عثماف بن علي بن ٤تجن  .ٛ

 .ىػ( ٖٗٚالبارعي، فخر الدين الزيلعي اٟتنفي )ا١تتوَب: 
 ندمٖتفة الفقهاء لإلماـ ٤تمد بن أٛتد بن أيب أٛتد، أبو بكر عالء الدين السمرق .ٜ

لبناف الطبعة: الثانية،  -ىػ( الناشر: دار الكتب العلمية، بَتكت ٓٗ٘)ا١تتوَب: ٨تو 
 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ  ٗٔٗٔ

فتح القدير للعالمة كماؿ الدين ٤تمد بن عبد الواحد السيواسي ا١تعركؼ بابن ا٢تماـ  .ٓٔ
 بدكف. :ق(،ط دار الفكر طٔٙٛا١تتوَب )

 
 

 الفقو المالكي: -ب

قاضي ٤تمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب ا١تعافرم أحكاـ القرآف لإلماـ ال .ٔ
( نشر دار الكتب العلمية بَتكت الطبعة الثالثة ػىٖٗ٘االشبيلي ا١تالكي ا١تتوَب )

 ـ(.ٖٕٓٓ-ػىٕٗٗٔ)
-ٕٓ٘بداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد لإلماـ ٤تمد بن اٛتد بن ٤تمد بن رشد اٟتفيد ) .ٕ

 شر مكتبة ابن تيمية القاىرة.ق(،ٖتقيق كتعليق ٤تمد صبحي حسن حالؽ،نٜ٘٘
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بلغة السالك ألقرب ا١تسالك ا١تعركؼ ْتاشية الصاكم على الشرح الصغَت ،للشيخ  .ٖ
ق( ،نشر: ٕٔٗٔأىب العباس بن ٤تمد اا٠تلوٌب الشهَت بالصاكم ا١تالكي ،متوَب )

 دار ا١تعارؼ ،طبعو: بدكف ،تاريخ :بدكف.
ل ا١تستخرجة للشيخ: أيب الوليد البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل ١تسائ .ٗ

ىػ( حققو: د ٤تمد حجي كآخركف ٤ٕ٘ٓتمد بن أٛتد بن رشد القرطيب )ا١تتوَب: 
 -ىػ ٛٓٗٔ)لبناف الطبعة: الثانية،  –نشر: دار الغرب اإلسالمي، بَتكت 

 ـ.(ٜٛٛٔ
التاج كاإلكليل ١تختصر خليل ٤تمد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدرم  .٘

ىػ( ،نشر: دار الكتب العلمية ٜٚٛعبد اهلل ا١تواؽ ا١تالكي )ا١تتوَب:  الغرناطي، أبو
 ـ.ٜٜٗٔ-ىػٙٔٗٔ،الطبعة: األكىل، 

ترتيب ا١تدارؾ كتقريب ا١تسالك ألىب الفضل القاضي عياض بن موسى  .ٙ
احملمدية، ا١تغرب، الطبعة:  -ىػ(، الناشر: مطبعة فضالة ٗٗ٘اليحصيب )ا١تتوَب: 

 األكىل.
وطأ من ا١تعاٍل كاألسانيد ا١تؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل التمهيد ١تا ُب ا١ت .ٚ

ىػ(ٖتقيق: مصطفى ٖٙٗبن ٤تمد بن عبد الل بن عاصم النمرم القرطيب )ا١تتوَب: 
بن أٛتد العلوم ، ٤تمد عبد الكبَت البكرم ،الناشر: كزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف 

 ىػ.(ٖٚٛٔ )ا١تغرب ،عاـ النشر: –اإلسالمية 
الفقهية على مذىب السادة ا١تالكية ا١تؤلف: ٤تمد العريب القركم ا٠تالصة  .ٛ

 تاريخ :بدكف.، الطبعة: بدكف، بَتكت –الناشر: دار الكتب العلمية 
الذخَتة ألىب العباس شهاب الدين اٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكي الشهَت  .ٜ

–كىل ق(، طبعة :دار الغرب اإلسالمي بَتكت الطبعة: األٗٛٙبالقراُب ت)
 ـ.ٜٜٗٔ

شرح الزرقاٍل على ا١توطأ للشيخ ٤تمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاٍل ا١تصرم  .ٓٔ
الطبعة  ،نشر مكتبة الثقافة الدينية القاىرة، األزىرم ،ٖتقيق طو عبد الرءكؼ سعد

 ـ(.ٖٕٓٓ-قٕٗٗٔ) ،األكىل
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 ا١تؤلف: ٤تمد بن أٛتد بن عرفة الدسوقي ا١تالكي ،الشرح الكبَت للشيخ الدردير .ٔٔ
  .بدكف: تاريخ. طبعة .ىػ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدكفٖٕٓٔ)ا١تتوَب: 

القوانُت الفقهية أليب القاسم، ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل، ابن جزم الكليب  .ٕٔ
 ق(.ٔٗٚالغرناطي ت)

ا١تنتقى شرح ا١توطأ ،للشيخ أىب الوليد سليماف بن خلف بن سعد بن أيوب بن كارث  .ٖٔ
ّتوار  -ىػ( ،نشر: مطبعة السعادة ٗٚٗطيب الباجي األندلسي )ا١تتوَب: التجييب القر 

 ىػ(. ٤ٖٖٕٔتافلة مصر ،الطبعة: األكىل،) 
منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل للشيخ ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد )عليش(ا١تالكي  .ٗٔ

 (.ـٜٜٛٔ/ىػٜٓٗٔق ط دار الفكر الطبعة الثانية )ٜٜٕٔا١تتوُب 

لإلماـ مشس الدين أىب عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن مواىب اٞتليل شرح ٥تتصر خليل  .٘ٔ
عبد الرٛتن الطرابلسي ا١تغريب، ا١تعركؼ باٟتطاب الرُّعيٍت ا١تالكي )ا١تتوَب: 

 ـ(.ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔىػ(،الناشر: دار الفكر ،الطبعة: الثالثة، )ٜٗ٘
 

 
 _ الفقو الشافعي:ج
 قرة بشرح ا١تعُت حفت على حاشية ىو) ا١تعُت فتح ألفاظ حل على الطالبُت إعانة .ٔ

 الدمياطي شطا ٤تمد بن( بالبكرم ا١تشهور) بكر أبو: ا١تؤلف، (الدين ٔتهمات العُت
: لطبعة، اكالتوريع كالنشر للطباعة الفكر دار: الناشر، (ىػٕٖٓٔ بعد: ا١تتوَب)

 ـ(ٜٜٚٔ - ىػ ٛٔٗٔ) األكىل،

، نشر دار ق( ٕٗٓاألـ لإلماـ ٤تمد بن إدريس الشافعي إماـ ا١تذىب ،ا١تتوَب ) .ٕ
 ـ(.ٜٜٔٔ-قٓٔٗٔا١تعرفة بَتكت ،طبعو بدكف ، )

البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ،للشيخ: أبو اٟتسُت ٭تِت بن أيب ا٠تَت بن سال  .ٖ
ىػ( ٖتقيق: قاسم ٤تمد النورم، نشر: دار ٛ٘٘العمراٍل اليمٍت الشافعي ،)ا١تتوَب: 

 ـ(. ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔجدة ،الطبعة: األكىل، ) -ا١تنهاج 
ة احملتاج َب شرح ا١تنهاج لإلماـ أٛتد بن ٤تمد بن علي بن حجر ا٢تيتمي نشر ٖتف .ٗ

 (.ػىٖٚ٘ٔا١تكتبة التجارية الكلل ٔتصر لصاحبها مصطفى ٤تمد )
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التنبيو ُب الفقو الشافعي أليب اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشَتازم )ا١تتوَب:  .٘
 نشر: عال الكتب تاريخ: بدكف. ،ىػ(ٙٚٗ

سليماف ابن ٤تمد بن عمر البجَتمي ا١تصرم الشافعي )ا١تتوَب:  ،ميحاشية البجَت  .ٙ
 -ىػ ٘ٔٗٔ)ىػ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدكف طبعة،تاريخ النشر: ٕٕٔٔ
 (.ـٜٜ٘ٔ

ف: د علي بن أٛتد علي السالوس مع األثٌت عشرية ُب األصوؿ كالفركع ، ا١تؤل .ٚ
مكتبة دار القرآف ٔتصر،الطبعة: لناشر: دار الفضيلة بالرياض، دار الثقافة بقطر، ،ا

 .ـ( ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔالسابعة،) 
ىػ(كأٛتد ٜٔٓٔحاشيتا قليويب كعمَتة للشيخُت أٛتد سالمة القليويب ا١تتوَب ) .ٛ

ـ( حاشية ٜٜ٘ٔ-ىػ٘ٔٗٔىػ( ط دار الفكر بَتكت )ٜٚ٘الللسي عمَتة ت)
 قليويب.

١تزٍل لإلماـ أىب اٟتاكم الكبَت َب فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىو شرح ٥تتصر ا .ٜ
اٟتسن على بن ٤تمد بن ٤تمد بن حبيب البصرم البغدادم الشهَت با١تاكردم 

ق(،  ٖتقيق على ٤تمد عوض ،  عادؿ أٛتد عبد ا١توجود ،طبعة: دار ٓ٘ٗت)
 (.ٜٜٜٔ-ٜٔٗٔلبناف، الطبعة: األكىل )-الكتب العلمية 

٭تِت بن شرؼ النوكم ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت ،لإلماـ أىب زكريا ٤تيي الدين  .ٓٔ
 -الناشر: ا١تكتب اإلسالمي، بَتكت، ىػ(ٖتقيق: زىَت الشاكيشٙٚٙ)ا١تتوَب: 
 ـ.ٜٜٔٔىػ / ٕٔٗٔالطبعة: الثالثة، ، عماف -دمشق

الشامل الكبَت: شرح ٥تتصر ا١تزٍل ألىب نصر عبد السيد ابن الصباغ البغدادم فقيو  .ٔٔ
 ى(.ٚٚٗ-ٓٓٗالعراؽ)

د بن لؤلؤ بن عبد اهلل الركمي، أبو العباس، عمدة السالك كعدة الناسك ، أٛت .ٕٔ
ىػ(ُعٍت بطبعو كمراجعتو: خادـ ٜٙٚشهاب الدين ابن النَِّقيب الشافعي )ا١تتوَب: 

الطبعة: األكىل، ، الناشر: الشؤكف الدينية، قطر، العلم عبد اهلل بن إبراىيم األنصارم
 ـ.ٕٜٛٔ
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بن أٛتد بن زكريا األنصارم  الغرر البهية شرح البهجة الوردية للشيخ زكريا بن ٤تمد .ٖٔ
 :تاريخ ،بدكف :ق(نشر ا١تطبعة ا١تيمنية طٖٜٙزين الدين أبو ٭تِت السبكي ت)

 بدكف.
فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطالب ،ا١تعركؼ ْتاشية اٞتمل للشيخ  .ٗٔ

ق(،نشر ٕٗٓٔسليماف بن عمر بن منصور العجيلي األزىرم ا١تعركؼ باٞتمل ت)
 ريخ بدكف.دار الفكر ،ط بدكف، تا

الفقو ا١تنهجي على مذىب اإلماـ الشافعي، تأليف الدكتور مصطفى ا٠تن، الدكتور  .٘ٔ
مصطفى البغا، علي الشرّتي الناشر: دار القلم للطباعة كالنشر كالتوزيع، دمشق، 

 ـ(.ٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔالطبعة: الرابعة، ) 
د ا١تؤمن بن كفاية األخيار َب حل غاية االختصار لإلماـ أيب بكر بن ٤تمد بن عب .ٙٔ

ق( ط دار ا٠تَت ٜٕٛحريز بن معلى اٟتسيٍت اٟتصٍت، تقي الدين الشافعي ا١تتوَب: )
ـ( ٖتقيق على عبدا ٟتميد بلطجي ك٤تمد كىيب ٜٜٗٔدمشق الطبعة األكىل )

 سليماف.
( ػىٙٚٙاجملموع شرح ا١تهذب لإلماـ أيب زكريا ٤تي الدين بن شرؼ النوكم ا١تتوَب ) .ٚٔ

-ٕ٘ٗٔمطرجي طبع: دار الفكر طبعة:بدكف،تاريخ) ٖتقيق الدكتور :٤تمود
 ـ(.ٕ٘ٓٓق/ٕٙٗٔ

مغٍت احملتاج إىل معرفة معاٍل ألفاظ ا١تنهاج ا١تؤلف: مشس الدين، ٤تمد بن أٛتد  .ٛٔ
ىػ(،الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: ٜٚٚا٠تطيب الشربيٍت الشافعي )ا١تتوَب: 

 .ـ(ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔاألكىل،)
نهاج لإلماـ مشس الدين ٤تمد ابن أىب العباس أٛتد بن ٛتزة هناية احملتاج إىل شرح ا١ت .ٜٔ

-قٗٓٗٔبَتكت ،طبعة) -(،نشر: دار الفكرػىٗٓٓٔشهاب الدين الرملي ت:)
 ـ(.ٜٗٛٔ

دراية ا١تذىب إلماـ اٟترمُت أىب ا١تعايل عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن  ُباية ا١تطلب هن .ٕٓ
، عبد العليم ٤تمود الديبٖتقيق أ.د/، (ػىٛٚٗا١تتوَب )، يوسف بن ٤تمد اٞتويٍت

 ـ(.  ٕٚٓٓ-ػىٕٛٗٔنشر دار ا١تنهاج الطبعة األكىل )
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ىػ (ٖتقيق د. ٘ٓ٘-ٓ٘ٗالوسيط ُب ا١تذىب ٟتجة اإلسالـ أيب حامد الغزايل ) .ٕٔ
 (.ٖٔٙ/ٔقطر )-على ٤تي الدين القره داغي ،اصدار: كزارة األكقاؼ 

 
 

 د_ الفقو الحنبلي:
فقو مالك ، ا١تؤلف: عبد الرٛتن بن رشاد السالك إىل أشرؼ ا١تسالك ُب اإل .ٔ

٤تمد بن عسكر البغدادم، أبو زيد أك أبو ٤تمد، شهاب الدين ا١تالكي )ا١تتوَب: 
ىػ(، كهبامشو: تقريرات مفيدة إلبراىيم بن حسن، الناشر: شركة مكتبة كمطبعة ٕٖٚ

 بدكف. تاريخ:، الطبعة: الثالثة، مصطفى البايب اٟتليب كأكالده، مصر
قو اإلماـ أٛتد بن حنبل ،للشيخ: موسى بن أٛتد بن موسى بن سال اإلقناع ُب ف .ٕ

بن عيسى بن سال اٟتجاكم ا١تقدسي، ٍب الصاٟتي، شرؼ الدين، أبو النجا 
ىػ( ،ٖتقيق: عبد اللطيف ٤تمد موسى السبكي ،نشر: دار ا١تعرفة ٜٛٙ)ا١تتوَب: 
 لبناف ،طبعو بدكف ،تاريخ بدكف. –بَتكت 

جح من ا٠تالؼ لإلماـ عالء الدين أبو اٟتسن علي بن معرفة الرا ُباإلنصاؼ  .ٖ
ط دار إحياء الًتاث  ، ػى٘ٛٛسليماف ا١ترداكم الدمشقي الصاٟتي اٟتنبلي ا١تتوُب 

 كف تاريخ.دب ،الطبعة الثانية ،العريب
حاشية الركض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع ا١تؤلف: عبد الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم  .ٗ

 -ىػ(الناشر: )بدكف ناشر(الطبعة: األكىل ٕٜٖٔتوَب: العاصمي اٟتنبلي النجدم )ا١ت
 (.ٖٕ/ٔىػ، ) ٜٖٚٔ

شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي، لإلماـ مشس الدين ٤تمد بن عبد اهلل الزركشي  .٘
-ػىٖٔٗٔنشر : دار العبيكاف ،الطبعة :األكيل ) (ػىٕٚٚا١تصرم اٟتنبلي، ا١تتوَب )

 ـ(.ٖٜٜٔ
الفرج عبد الرٛتن بن أيب عمر ٤تمد بن أٛتد الشرح الكبَت لإلماـ مشس الدين أبو  .ٙ

-ق  ٗٔٗٔق( طبعة دار الفكر بَتكت ٕٛٙبن قدامة ا١تقدسي ا١تتوُب سنة )
ٜٜٔٗ. 
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( ػىٕٔٗٔ-ٖٚٗٔللشيخ ٤تمد بن صاّب العثيمُت )الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع  .ٚ
 ـ(.ٜٜ٘ٔ-ػىٙٔٗٔ،طبع مؤسسة آساـ للنشر ،الطبعة الثانية )

اـ أٛتد،ا١تؤلف: أبو ٤تمد موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمد الكاُب ُب فقو اإلم .ٛ
بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي ٍب الدمشقي اٟتنبلي، الشهَت بابن قدامة ا١تقدسي 

 -ىػ  ٗٔٗٔىػ(،الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: األكىل) ٕٓٙ)ا١تتوَب: 
ٜٜٔٗ( ،)ٔ/ٚٓ.) 

ىػ ٔ٘ٓٔبن يونس البهوٌب ا١تتوُب سنة  اإلقناع الشيخ منصورمذ كشاؼ القناع عن  .ٜ
 .ط كزارة العدؿ السعودية.

( ػىٕٓٙا١تغٍت لإلماـ موفق الدين أىب ٤تمد عبد اهلل بن اٛتد بن قدامة ا١تتوَب ) .ٓٔ
 ـ(.ٜٜٗٔ -ػىٗٔٗٔطبعة: دار الفكر )

نيل ا١تطرب ُب هتذيب شرح عمدة الطالب، كمعو االختيارات اٞتلية هتذيب كتأليف  .ٔٔ
الطبعة ، مكة ا١تكرمة-النهضة اٟتديثة :طبع، بد الرٛتن آؿ بساـهلل بن ععبد ا
 .تاريخ بدكف، الثانية

ا٢تداية على مذىب اإلماـ أيب عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل الشيباٍل للشيخ:  .ٕٔ
ماىر  -٤تفوظ بن أٛتد بن اٟتسن، أبو ا٠تطاب الكلوذاٍل ٖتقيق:عبد اللطيف ٫تيم 

 ٕٗٓٓىػ /  ٕ٘ٗٔللنشر كالتوزيع ط: األكىل، ياسُت الفحل نشر: مؤسسة غراس 
 ـ.

 
 الفقو العاـ: -ىػ

عبد الوىاب يب فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب ك اإلٚتاع البن عبد الل ٚتع كترت .ٔ
 .، طبعة: بدكف، تاريخ: بدكفالرياض–بن ظافر الشهرم، نشر: دار القاسم 

ىػ(نشر: ٖٛٔتوَب )اإلٚتاع ألىب بكر ٤تمد بن إبراىيم بن ا١تنذر النيسابورم ا١ت .ٕ
 ـ( .ٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔبَتكت، الطبعة: الثانية ) –دار الكتب العلمية 

م بن ا١تنذر اإلشراؼ ٔتعرفة مذاىب العلماء ألىب بكر ٤تمد بن إبراىي .ٖ
ىػ(حققو كقدـ لو كخرج أحاديثو د.أبوٛتاد صغَت أٛتد ٖٛٔالنيسابورم ا١تتوَب)
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الطبعة  ،بية ا١تتحدةر اإلمارات الع-األنصارم نشر مكتبة مكة الثقافية ،رأس ا٠تيمة
 ـ(.ٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔ)  ،األكىل

ىػ(، ٕٛٙ -ٕٙ٘اإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع لإلماـ اٟتافظ أيب اٟتسن ابن القطاف ) .ٗ
ٖتقيق: حسن بن فوزم الصعيدم، نشر: الفاركؽ اٟتديثة للطباعة كالنشر، الطبعة 

 (.٘ٚ/ٔـ(  )ٕٗٓٓ-ىػٕٗٗٔاألكىل )

 :( نشرػىٜٖٔر ٤تمد بن إبراىيم بن ا١تنذر النيسابورم ت)األكسط لإلماـ أىب بك .٘
 ـ(.ٜ٘ٛٔ-ػى٘ٓٗٔ) ٔدار طيبة الرياض ط

جامع األحكاـ الفقهية لإلماـ القرطيب من تفسَته ،ٚتع كتصنيف فريد عبد  .ٙ
-ىػٗٔٗٔلبناف الطبعة األكىل )-العزيز اٞتندم ، نشر دار الكتب العلمية ،بَتكت

  .ـ(ٜٜٗٔ
ة الندية كالتعليقات، ا١تؤلف: أبو الطيب ٤تمد صديق خاف الدرر البهية كالركض .ٚ

بن حسن بن علي ابن لطف اهلل اٟتسيٍت البخارم القَنوجي )ا١تتوَب: 
ىػ(،التعليقات بقلم: العالمة احملدث الشيخ ٤تمد ناصر الدين األلباٍل ضبط ٖٚٓٔ

األثرّم  نصو، كحققو، كقاـ على نشره: علي بن حسن بن علي بن عبد اٟتميد اٟتليبُّ 
ا١تملكة العربية السعودية، َدار ابن  -،الناشر: دار ابن القيِّم للنشر كالتوزيع، الرياض 

 -ىػ  ٖٕٗٔٚتهورية مصر العربية،الطبعة: األكىل،) -عفَّاف للنشر كالتوزيع، القاىرة 
 ـ(.ٖٕٓٓ

، السيل اٞترار ا١تتدفق على حدائق األزىار، لشيخ اإلسالـ ٤تمد بن على الشوكاٍل   .ٛ
ط دار الكتب  ،، الطبعة األكىل الكاملة بأجزائها األربعة ،ٖتقيق إبراىيم ٤تمود زايد

 ق(.ٕٓ٘ٔ-ٖٚٔٔ) ،بَتكت ،العلمية
 ،ىػ(ٙٔ٘-ٖٙٗشرح السنة لإلماـ أىب ٤تمد اٟتسُت بن مسعود البغوم ) .ٜ

-طبعة: دار الكتب العلمية ٖتقيق على ٤تمد معوض ،عادؿ أٛتد عبد ا١توجود،
 ـ(.ٕٜٜٔ-ىػٕٔٗٔ)، لطبعة: األكىللبناف، ا-بَتكت

( ٗتريج: مشهور حسن ػىٕٕٗالطهور ألىب عبيد القاسم بن سالـ ا٢تركم ت) .ٓٔ
 ،شارع سليم األكؿ ،مكتبة التابعُت–ابة جدة الشرقية سلماف، طبعة: مكتبة الصح

 ـ(.ٜٜٗٔ-ػىٗٔٗٔالطبعة:األكىل ) ،الزيتوف
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زير:٭تِت بن ٤تمد بن ىبَتة الفقو على مذاىب األئمة األربعة لإلماـ الفقيو الو  .ٔٔ
-قٕٓٗٔق( نشر: دار اٟترمُت الطبعة :األكىل )ٜ٘ٚ-ٖٙٚالبغدادم اٟتنبلي  )

 ـ(. ٕٓٓٓ
احمللى باآلثار لإلماـ أبو ٤تمد على بن أٛتد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب  .ٕٔ

 بَتكت ط بدكف تاريخ بدكف.-ق( ط دار الفكرٙ٘ٗاللاىرم ا١تتوَب )
لعبادات كا١تعامالت ك االعتقادات تأليف اٟتافظ أيب ٤تمد على مراتب اإلٚتاع ُب ا .ٖٔ

( كيليو نقد مراتب اإلٚتاع البن تيمية ػىٙ٘ٗبن أٛتد بن سعيد ابن حـز ا١تتوَب سنة)
 نشر دار الكتب العلمية بَتكت لبناف تاريخ الطبعة بدكف.

 ( طبعة :دارػىٕ٘٘ٔنيل األكطار لإلماـ ٤تمد بن على بن ٤تمد الشوكاٍل ت) .ٗٔ
 ـ (. ٕ٘ٓٓ-ػىٕٙٗٔالوفاء ا١تنصورة، ٖتقيق أنور الباز ، الطبعة الثالثة )

 
 سادسا: كتب أصوؿ الفقو والقواعد الفقهية:

أصوؿ السرخسي للشيخ: ٤تمد بن أٛتد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي  .ٔ
 بَتكت ط: بدكف ،تاريخ :بدكف. –ىػ( نشر: دار ا١تعرفة ٖٛٗ)ا١تتوَب: 

ٛتد دراسة أصولية مقارنة للدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن أصوؿ مذىب اإلماـ أ .ٕ
 ـ(.ٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔالًتكي، طبعة:مؤسسة الرسالة، الطبعة:الثالثة )

اإلهباج ُب شرح ا١تنهاج ))منهاج الوصوؿ إيل علم األصوؿ للقاضي البيضاكم ا١تتوُب  .ٖ
٘تاـ بن ىػ( للعالمة: تقي الدين أبو اٟتسن علي بن عبد الكاُب بن علي بن ٘ٛٚ)

حامد بن ٭تيي السبكي ككلده تاج الدين أبو نصر عبد الوىاب نشر: دار الكتب 
  .بَتكت–العلمية 

اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ أليب اٟتسن سيد الدين علي بن أيب علي بن ٤تمد بن  .ٗ
ىػ( ٖتقيق: عبد الرزاؽ عفيفي نشر: ا١تكتب ٖٔٙسال الثعليب اآلمدم )ا١تتوَب: 

  .دمشق -اإلسالمي، بَتكت
( ػىٜٔٔاألشباه كالنلائر لإلماـ عبد الرٛتن بن أىب بكر جالؿ الدين السيوطي )ت  .٘

 ـ(.ٜٜٓٔ-ػىٔٔٗٔ،طبع: دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكىل )
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األ٧تم الزاىرات على حل ألفاظ الورقات ُب أصوؿ الفقو ا١تؤلف: مشس الدين ٤تمد  .ٙ
ىػ( احملقق: عبد الكرَل بن علي ٔٚٛبن عثماف بن علي ا١تارديٍت الشافعي )ا١تتوَب: 

 ـ.ٜٜٜٔالرياض الطبعة: الثالثة،  -٤تمد بن النملة نشر: مكتبة الرشد 
األصوؿ ا١تؤلف: عبد الرحيم بن اٟتسن بن  األصوؿ، لتمهيد ُب ٗتريج الفركع علىا .ٚ

ىػ( احملقق: د. ٤تمد ٕٚٚالشافعّي، أبو ٤تمد، ٚتاؿ الدين )ا١تتوَب:  االسنومعلي 
 ىػ( ٓٓٗٔ)بَتكت الطبعة: األكىل،  -الناشر: مؤسسة الرسالة  حسن ىيتو

اٟتاشية: شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن يونس بن إٝتاعيل بن يونس  .ٛ
بوالؽ،  -ىػ(، الناشر: ا١تطبعة الكلل األمَتية  ٕٔٓٔالشِّْليبُّ )ا١تتوَب: 

 . (ىػ ٖٖٔٔ)القاىرة،الطبعة: األكىل،
قاضي أيب يعلى ، ٤تمد بن اٟتسُت بن ٤تمد بن خلف ابن العدة ُب أصوؿ الفقو لل .ٜ

ىػ( حققو كعلق عليو كخرج نصو : د أٛتد بن علي بن سَت ٛ٘ٗالفراء )ا١تتوَب : 
جامعة ا١تلك ٤تمد بن سعود  -ا١تباركي، األستاذ ا١تشارؾ ُب كلية الشريعة بالرياض 
 ـ(. ٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔاإلسالمية، الناشر : بدكف ناشر الطبعة : الثانية )

الفصوؿ ُب األصوؿ تأليف: أٛتد بن علي أبو بكر الرازم اٞتصاص اٟتنفي )ا١تتوَب:  .ٓٔ
 ـ(.ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔىػ( نشر: كزارة األكقاؼ الكويتية ،الطبعة: الثانية، )ٖٓٚ

القواعد الفقهية كتطبيقاهتا َب ا١تذاىب األربعة للدكتور /٤تمد مصطفى الزحيلي عميد   .ٔٔ
بَتكت -جامعو الشارقة ،نشر: دار الفكر –ت اإلسالمية كلية الشريعة كالدراسا

 ـ(.ٕٙٓٓ-ػىٕٚٗٔ،الطبعة :األكىل )
ا١تنثور ُب القواعد الفقهية ، ا١تؤلف: أبو عبد اهلل بدر الدين ٤تمد بن عبد اهلل بن  .ٕٔ

الثانية،  ىػ(،الناشر: كزارة األكقاؼ الكويتية،الطبعة:ٜٗٚهبادر الزركشي )ا١تتوَب: 
 .ـ ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ

ية( قسائلو كدراستو دراسة نلرية تطبيا١تهذب ُب علم أصوؿ الفقو ا١تقارف )ٖتريرا ١ت .ٖٔ
بعة الرياض ،الط-للشيخ عبد الكرَل بن علي بن ٤تمد النملة ،نشر:مكتبة الرشد

 .ـ(ٜٜٜٔ-قٕٓٗٔاألكىل )
تشنيف ا١تسامع ّتمع اٞتوامع لتاج الدين السبكي،تأليف اإلماـ بدر الدين ٤تمد بن  .ٗٔ

( ٖتقيق أيب عمرك اٟتسيٍت بن عمر ػىٜٗٚن عبد اهلل الزركشي ا١تتوَب سنة )هبادر ب
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-ػىٕٓٗٔبن عبد الرحيم ط : دار الكتب العلمية بَتكت لبناف الطبعة : األكىل)
 ـ(.ٕٓٓٓ

حاشية العطار للعالمة الشيخ حسن بن ٤تمد بن ٤تمود العطار ا١تتوَب  .٘ٔ
لى ٚتع اٞتوامع َب أصوؿ ق( عٗٙٛ(على شرح اٞتالؿ احمللي ا١تتوَب)ػىٕٓ٘ٔ)

( خرج ػىٔٚٚالفقو الشافعي لإلماـ تاج الدين عبد الوىاب بن علي السبكي ا١تتوَب)
بَتكت الطبعة األكىل –دار الكتب العلمية  أحاديثو كعلق عليو ٤تمد ٤تمد تامر نشر:

 (. ٜٕٓٓ) سنة
كتاب حجية اإلٚتاع كموقف العلماء منها للدكتور ٤تمد ٤تمود فرغلي ،نشر دار ال .ٙٔ

 ـ(.ٜٔٚٔ-ػىٜٖٔٔاٞتامعي)
ركضة الناظر كجنة ا١تناظر ُب أصوؿ الفقو على مذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل لإلماـ:  .ٚٔ

أبو ٤تمد موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي ٍب 
ىػ( نشر: مؤسسة ٕٓٙالدمشقي اٟتنبلي، الشهَت بابن قدامة ا١تقدسي )ا١تتوَب: 

 ـ(.ٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔف للطباعة كالنشر كالتوزيع الطبعة: الثانية )الريّا
شرح األصوؿ من علم األصوؿ لفضيلة الشيخ ٤تمد بن صاّب العثيمُت اعتٌت بو  .ٛٔ

كعلق عليو نشأت بن كماؿ ا١تصرم نشر :دار البصَتة اإلسكندرية، ط :بدكف، 
 تاريخ بدكف.

أٛتد بن ٤تمد مكي، أبو  غمز عيوف البصائر ُب شرح األشباه كالنلائر ،ا١تؤلف: .ٜٔ
ىػ( ، الناشر: دار ٜٛٓٔالعباس، شهاب الدين اٟتسيٍت اٟتموم اٟتنفي )ا١تتوَب: 

 ـ(.ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔالكتب العلمية الطبعة: األكىل، )
قواطع األدلة ُب األصوؿ ا١تؤلف: أبو ا١تلفر، منصور بن ٤تمد بن عبد اٞتبار ابن  .ٕٓ

ىػ( احملقق: ٤تمد ٍٜٛٗب الشافعي )ا١تتوَب: أٛتد ا١تركزل السمعاٍل التميمي اٟتنفي 
حسن ٤تمد حسن إٝتاعيل الشافعي الناشر: دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف 

 ـ.ٜٜٜٔىػ/ٛٔٗٔ،الطبعة: األكىل، 
كشف األسرار شرح أصوؿ البزدكم ا١تؤلف: عبد العزيز بن أٛتد بن ٤تمد، عالء  .ٕٔ

دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة: ىػ( الناشر: ٖٓٚالدين البخارم اٟتنفي)ا١تتوَب: 
 بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
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مذكرة ُب أصوؿ الفقو للشيخ ٤تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار الشنقيطي ا١تتوَب  .ٕٕ
ق( نشر: مكتبة ابن تيمية القاىرة توزيع: مكتبة العلم ّتدة الطبعة الرابعة ٖٜٖٔ)
 ـ(.ٜٜٛٔ-ػىٛٔٗٔ)

-دار النفائس ماف األشقر نشر:أصوؿ الفقو تأليف الدكتور عمر سلي ُبنلرات  .ٖٕ
 ـ(.ٜٜٜٔ-ػىٜٔٗٔاألردف،الطبعة األكىل)-عماف

 
 

 :والتواريخ التراجمكتب ا:  سابع
األعالـ للمؤلف: خَت الدين بن ٤تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  .ٔٔ

أيار / مايو  -ىػ( الناشر: دار العلم للماليُت الطبعة: ا٠تامسة عشر ٜٖٙٔ)ا١تتوَب: 
 . (ٜٗٔ/ٛـ،) ٕٕٓٓ

البداية كالنهاية ا١تؤلف: أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم ٍب  .ٕٔ
 ،الناشر: دار إحياء الًتاث العريب ،ىػ( احملقق: علي شَتمٗٚٚالدمشقي )ا١تتوَب: 

 ـ. ٜٛٛٔ -، ىػ ٛٓٗٔالطبعة: األكىل 
ل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن الدرر الكامنة ُب أعياف ا١تائة الثامنة ا١تؤلف: أبو الفض .ٖٔ

ىػ( احملقق: مراقبة / ٤تمد عبد ا١تعيد ضاف ٕ٘ٛأٛتد بن حجر العسقالٍل )ا١تتوَب: 
ىػ/ ٕٜٖٔصيدر اباد/ ا٢تند الطبعة: الثانية،  -الناشر: ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية 

 ـ.ٕٜٚٔ
ن قاٯتاز العل ُب خل من غل،لشمس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف ب .ٗٔ

أبو ىاجر ٤تمد السعيد بن بسيوٍل زغلوؿ، نشر:دار  ىػ(،ٖتقيق:ٛٗٚ)ا١تتوَب:  الذىيب
 .بَتكت-الكتب العلمية

ا١تنهاج السوم ُب ترٚتة اإلماـ النوكم لإلماـ السيوطي ٖتقيق أٛتد شفيق دمج ،نشر  .٘ٔ
 (.ػىٛٓٗٔدار ابن حـز بَتكت ،الطبعة:األكىل )

طب األكلياء النوكم ا١تؤلف: مشس الدين أبو ا٠تَت ا١تنهل العذب الركم ُب ترٚتة ق .ٙٔ
 .ىػ(ٕٜٓد السخاكم )ا١تتوَب: ٤تمد بن عبد الرٛتن بن ٤تم
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ٖتفة الطالبُت ُب ترٚتة اإلماـ ٤تيي الدين،تصنيف:عالء الدين علي بن إبراىيم بن  .ٚٔ
سن آؿ سلماف ،طبع:الدار ( علق عليو أبو عبيدة مشهور بن حػىٕٗٚالعطار)ت
 ـ(. ٕٚٓٓ/ػىٕٛٗٔاألردف ،الطبعة:األكىل )-عماف، األثرية

سَت أعالـ النبالء لإلماـ: مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قَاٯْتاز  .ٛٔ
-ىػٕٚٗٔالقاىرة الطبعة: ) -ىػ( الناشر: دار اٟتديثٛٗٚالذىيب )ا١تتوَب: 

 ـ(.ٕٙٓٓ
مد ابن العماد شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب ا١تؤلف: عبد اٟتي بن أٛتد بن ٤ت .ٜٔ

ىػ( حققو: ٤تمود األرناؤكط خرج ٜٛٓٔالَعكرم اٟتنبلي، أبو الفالح )ا١تتوَب: 
بَتكت الطبعة:  -أحاديثو: عبد القادر األرناؤكط الناشر: دار ابن كثَت، دمشق 

 ـ( . ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔاألكىل،)

كي طبقات الشافعية الكلل ا١تؤلف: تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السب .ٕٓ
ىػ( احملقق: د. ٤تمود ٤تمد الطناحي د. عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو الناشر: ٔٚٚ)ا١تتوَب: 

  .ىػ(ٖٔٗٔىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع الطبعة:الثانية، )
الفقهية. لعمر بن ٤تمد بن أٛتد بن إٝتاعيل، أبو  االصطالحاتطلبة الطلبة ُب  .ٕٔ

ا١تطبعة العامرة، مكتبة ا١تثٌت  ىػ(،الناشر:ٖٚ٘حفص، ٧تم الدين النسفي )ا١تتوَب: 
 .ببغداد

كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،ا١تؤلف: أبو العباس مشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن  .ٕٕ
ىػ(،احملقق: إحساف ٔٛٙإبراىيم بن أيب بكر ابن خلكاف اللمكي اإلربلي )ا١تتوَب: 

 .ـٜٜٗٔبَتكت ،الطبعة:االكىل –عباس ،الناشر: دار صادر 
 
 

 المعاجم اللغوية والفقهية ومعاجم البلداف:ا: ثامن
تكملة ا١تعاجم العربية،ا١تؤلف: رينهارت بيًت آف ُدكزِم )ا١تتوَب:  .ٔ

: ٓٔ، ٜ: ٤تمَّد َسليم النَعيمي،جػ ٛ - ٔىػ(،نقلو إىل العربية كعلق عليو:،جػ ٖٓٓٔ
كىل، من ٚتاؿ ا٠تياط،الناشر: كزارة الثقافة كاإلعالـ، اٞتمهورية العراقية، الطبعة: األ

 ـ(. ٕٓٓٓ - ٜٜٚٔ)
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 بَتكت طبعة:–دار الكتب العلمية  نشر: ،هتذيب األٝتاء كاللغات لإلماـ النوكم .ٕ
 .بدكف تاريخ:، بدكف

، نشواف بن سعيد اٟتمَتم اليمٍت، ا١تتوَب  .ٖ مشس العلـو كدكاء كالـ العرب من الكلـو
اٍل، د. يوسف ىػ(، ٖتقيق: د. حسُت بن عبد اهلل العمرم، مطهر بن على اإلربٖٚ٘)

لبناف، دار الفكر، دمشق، سوريا، -٤تمد عبد اهلل، نشر دار الفكر ا١تعاصر، بَتكت
 ـ(.ٜٜٜٔ-ىػٕٓٗٔالطبعة األكىل، )

ىػ(، ٖٜٖالصحاح تاج اللغة، أليب نصر اٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم الفارايب، ا١تتوُب ) .ٗ
الطبعة الرابعة،  بَتكت، -ٖتقيق أٛتد عبد الغفور عطار، نشر: دار العلم للماليُت

 .ـ(ٜٚٛٔ -ىػٚٓٗٔ)
غريب اٟتديث أليب عبيد القاسم بن سالـ بن عبد اهلل ا٢تركم البغدادم ا١تتوَب  .٘

ق( ٖتقيق : د. ٤تمد عبد ا١تعيد خاف، الناشر : مطبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية، ٕٕٗ)
 ـ(.ٜٗٙٔ -ىػٖٗٛٔحيدر آباد_ الدكن، الطبعة األكىل )

 –ف: الدكتور سعدم أبو حبيب،الناشر: دار الفكر. دمشق القاموس الفقهي. ا١تؤل .ٙ
 .ـ( ٜٛٛٔىػ =  ٛٓٗٔانية) سورية،الطبعة: الث

لساف العرب حملمد بن مكـر بن علي أيب الفضل ٚتاؿ الدين ابن منلور األنصارم  .ٚ
ىػ(، نشر: دار صادر، بَتكت، الطبعة الثالثة، ٔٔٚالركيفعي اإلفريقي، ا١تتوَب )

 ىػ.ٗٔٗٔ
نوار على صحاح اآلثار، ا١تؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمركف مشارؽ األ .ٛ

ىػ(، دار النشر: ا١تكتبة العتيقة كدار الًتاث ٗٗ٘اليحصيب السبيت، أبو الفضل )ا١تتوَب: 
 طبعة:بدكف، تاريخ:بدكف.

الناشر: دار ، حامد صادؽ قنييب -معجم لغة الفقهاء،ا١تؤلف: ٤تمد ركاس قلعجي  .ٜ
 .ـ( ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔلنشر كالتوزيع،الطبعة: الثانية،) النفائس للطباعة كا

النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر، ا١تؤلف: ٣تد الدين أبو السعادات ا١تبارؾ بن ٤تمد بن  .ٓٔ
ىػ(الناشر: ٤ٙٓٙتمد بن ٤تمد ابن عبد الكرَل الشيباٍل اٞتزرم ابن األثَت )ا١تتوَب: 

٤تمود  -ق: طاىر أٛتد الزاكل ـ، ٖتقيٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔبَتكت،  -ا١تكتبة العلمية 
 ٤تمد الطناحي(.
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الوسيط، ا١تؤلف: ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة، )إبراىيم مصطفى / أٛتد الزيات / حامد  .ٔٔ
 .تاريخ: بدكف، طبعة: بدكف، ٤تمد النجار(،الناشر: دار الدعوةعبد القادر / 

 
 

 ا: مراجع عامة:تاسع
خاف بن حسن بن علي ابن لطف اهلل ا١تؤلف: أبو الطيب ٤تمد صديق ،أّتد العلـو .ٔ

الطبعة: األكىل ،  الناشر: دار ابن حـز،ىػ(ٖٚٓٔاٟتسيٍت البخارم الِقنَّوجي )ا١تتوَب: 
 (.ـ ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ)

 ،ٕالفتاكل ا٢تندية للجنة من علماء برئاسة نلاـ الدين البلخي الناشر دار الفكر ط  .ٕ
 ق(.ٖٓٔٔ)
الكويت ،عدد  –كقاؼ كالشًوف اإلسالمية ا١توسوعة الفقهية الكويتية ، كزارة األ .ٖ

: الطبعة ٖٕ - ٔىػ(،األجزاء  ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔجزءا،الطبعة: )من  ٘ٗاألجزاء: 
: الطبعة األكىل، مطابع دار ٖٛ - ٕٗالكويت ،األجزاء  –السالسل  الثانية، دار
 .بعة الثانية، طبع الوزارة: الط٘ٗ - ٜٖمصر،األجزاء  –الصفوة 

( ٙٚٙ-ٖٔٙـ أيب زكريا ٭تيي بن شرؼ النوكم الدمشقي)رياض الصاٟتُت لإلما .ٗ
حققو كقدـ لو كىذبو كخرجو حساف عبد ا١تناف ،راجع ٗتر٬تو كاٟتكم على أحاديثو 

األردف،الطبعة : -مكتبة برىومة( ،عماف-شعيب األرنؤكط،نشر:)ا١تكتبة اإلسالمية
 (. ػىٖٔٗٔالثالثة )

ين أيب عبد اهلل ٤تمد بن أيب بكر زاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد لإلماـ مشس الد .٘
ق(ط مؤسسة الرسالة ٔ٘ٚ-ٜٔٙالزرعي الدمشقي ا١تشهور بابن قيم اٞتوزية )

ـ ؛ٖتقيق ٜٜٗٔ-قٗٔٗٔمكتبة ا١تنار الكويت الطبعة السابعة كالعشركف –بَتكت 
 شعيب كعبد القادر األرنؤكط.

 ـ(.ٜٜٚٔ( ا١تفىت عطية صقر  مايو )ٕٔٔ/ٓٔفتاكل دار اإلفتاء ا١تصرية ) .ٙ

كشف اللنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، ا١تؤلف: مصطفي بن عبد اهلل كاتب  .ٚ
جليب القسطنطيٍت ا١تشهور باسم حاجي خليفة أك اٟتاج خليفة )ا١تتوَب: 

 .ىػ(،  الناشر: مكتبة ا١تثٌت ٚٙٓٔ
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٣تموع الفتاكل لإلماـ تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم ابن تيمية اٟتراٍل  .ٛ
ىػ(، احملقق: عبد الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم الناشر: ٣تمع ا١تلك فهد ٕٛٚ: )ا١تتوَب

لطباعة ا١تصحف الشريف، ا١تدينة النبوية، ا١تملكة العربية السعودية عاـ النشر: 
 .(ـٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔ)
٣تموع فتاكل العالمة عبد العزيز بن باز رٛتو اهلل ،للشيخ: عبد العزيز بن عبد اهلل بن  .ٜ

ىػ(، أشرؼ على ٚتعو كطبعو: ٤تمد بن سعد الشويعر ،طبعو ٕٓٗٔباز )ا١تتوَب: 
 بدكف ،تاريخ بدكف.

موسوعة اإلٚتاع ُب الفقو اإلسالمي ،لسعدم أبو جيب، ط :بدكف ،تاريخ  .ٓٔ
 .بدكف:
موسوعة اإلٚتاع لشيخ اإلسالـ ابن تيمية ٚتع كترتيب الدكتور عبد اهلل بن مبارؾ آؿ  .ٔٔ

اـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية نشر مكتبة سيف ،األستاذ ا١تشارؾ ُب جامعة اإلم
 ـ(.ٜٕٓٓ-قٖٓٗٔالرياض ،الطبعة الثانية)-الرشد 

األكىل،  الطبعة: ،ن سعد للدكتور ٤تمد ركاس قلعو جيموسوعة فقو الليث ب .ٕٔ
 ـ(.ٕٕٓٓجامعة الكويت )، الكويت

نشر: جامعة   ،أ.د. ٤تمد ركاس قلعة جي موسوعة فقو عبد الرٛتن األكزاعي، .ٖٔ
 ـ(.ٖٕٓٓعة: األكىل ،)الكويت الطب

مصطفي بن عبد اهلل كاتب جليب ، كشف اللنوف عن أسامي الكتب كالفنوف .ٗٔ
،  ىػ(ٚٙٓٔالقسطنطيٍت ا١تشهور باسم حاجي خليفة أك اٟتاج خليفة )ا١تتوَب: 

 ـ(.ٜٔٗٔ، بغداد، )الناشر: مكتبة ا١تثٌت
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 فهرس اآليات القرآنية .ٔ
 فهرس األحاديث كاآلثار .ٕ
 عالـفهرس األ .ٖ
 فهرس ا١توضوعات .ٗ
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 فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة اآلية السورة اآلية ـ
ٔ.              البقرة ٖٔٗ ٙ ،ٕٔ 
ٕ.                            

      

 ٕٛٙ ٖٚٔ البقرة

ٖ.                   البقرة ٕٔٚ ٔ٘ٔ 
ٗ.          البقرة ٕٕٕ ٕٔٛ ،ٕٕٜ،ٕٖٓ 

،ٕٖٛ 
٘.                  البقرة ٕٛٗ ٛٔ 
ٙ.            البقرة ٕٛٙ ٛٔ ،ٕٕ٘ 
ٚ.                     النساء ٖٗ ٕ٘،ٖ٘ ،ٔٓٔ 

،ٖٔٚ ،ٜٔٛ 
،ٕٓٔ ،ٕٓٗ ،

ٕٔٙ،ٕ٘ٚ 
ٛ.                       

  

 ٙ ٜ٘ النساء

ٜ.               النساء ٔٔ٘ ٘ ،ٔٓ،ٕٔ 
ٔٓ.                  ا١تائدة ٘ ٔ٘ٔ 
ٔٔ.                         ا١تائدة ٙ ٜٖ ،ٜٗ ،ٔٓٓ ،

ٔٓٛ ،ٔٔٛ ،
ٔ٘ٚ ،ٕٓٓ ،
ٕٓ٘ ،ٕٓٚ ،
ٕٓٛ ،ٕٔٔ ،

ٕٕٖ،ٕٗٛ  
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ٕٔ.                             

          

 ٕٗٙ ٜٓ ا١تائدة

ٖٔ.                    

   
  

 ٕ٘ٙ ٖٜ ا١تائدة

ٔٗ.                  األنعاـ ٔٗ٘ ٕ٘ٗ،ٕ٘ٚ،ٕ٘ٛ 
ٔ٘.                    األنفاؿ ٔٔ ٗٗ،ٖ٘،٘٘ 
ٔٙ.               أ ٕٕٔ التوبة 
ٔٚ.                  يونس ٚٔ ٖ 
ٔٛ.                         النحل ٙٙ ٕٚٔ 
ٜٔ.                   النحل ٛٓ ٖٙ 
 ت ٕٗ اإلسراء َربِّ اْرَٛتُْهَما َكَما َربػََّياٍل َصِغَتنا  .ٕٓ
ٕٔ.                  اإلسراء ٚٓ ٙٔ 
ٕٕ.                اٟتج ٚٛ ٕٔٗ 
ٕٖ.                       ا١تؤمنوف ٕٔ ٕٚٔ 
ٕٗ.              الفرقاف ٗٛ ٗٗ 
ٕ٘.                األحزاب ٘ ٛٔ 
ٕٙ.                   الزمر ٙ٘ ٔ٘ٔ 
ٕٚ.                    اٟتجرات ٙ ٕٔ 
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 فهرس األحاديث واآلثار
 الصفحة طرؼ الحديث أو األثر ـ
 ٘ٙٔ اتبعت النيب صلى اهلل عليو كسلم  .ٔ
 ٖٕٗ إٔتزم إحدانا صالهتا إذا طهرت  .ٕ
 ٓٚ سلم فأخرجت لو ماء ُب تورأٌب رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو ك   .ٖ
 ٛ احفلوٍل ُب أصحايب  .ٗ
 ٜٕ٘ أحلت لكم ميتتاف كدماف  .٘
أخلتٍت ميمونة أهنا كانت تغتسل ىي كالنيب صلى اهلل عليو كسلم   .ٙ

 إناء كاحد ُب
ٜٖٔ 

 ٕٚٔ إذا التقى ا٠تتاناف  .ٚ
 ٙ٘ إذا جاء أحدكم إىل ا١تسجد فلينلر  .ٛ
 ٕٚٔ الغسل كجب فقد ا٠تتاف ا٠تتاف كمس األربع شعبها بُت جلس إذا  .ٜ
 ٙ٘ إذا ُدبغ اإلىاب فقد طهر  .ٓٔ
 ٘ٙٔ إذا ذىب أحدكم إىل الغائط  .ٔٔ
 ٓٛٔ، ٘ٚٔ إذا رأت ا١تاء  .ٕٔ
 ٕ٘ٔ إذا كجد أحدكم ُب بطنو شيًا  .ٖٔ
 ٕٙٙ أصلي ُب مراح الشاة  .ٗٔ
 ٖٕٛ، ٖٕٓ اصنعوا كل شيء إال النكاح  .٘ٔ
 ٛٛٔ اعتكفت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم امرأة  .ٙٔ
 ٜٛٔ أعطيت ٜتسا ل يعطهن أحد قبلي  .ٚٔ
 ٕٗٓ ٚتل أقبل النيب صلى اهلل عليو كسلم من ٨تو بًر  .ٛٔ
أقبل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من الغائط فلقيو رجل عند بًر   .ٜٔ

 ٚتل
ٕٓٔ 

 ٘ٗٔ أكل كتف شاة ٍب صلى كل يتوضأ  .ٕٓ
 ٕ٘ٙ أال إف ا٠تمر قد حرمت  .ٕٔ
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 ٚٙ إف الذم يشرب ُب آنية الفضة  .ٕٕ
 ٕٛٓ الصعيد الطّيب، كضوء ا١تسلم إف  .ٖٕ
 ٕٛ إف اهلل رفع عن أميت  .ٕٗ
 ٓٔ، ٛ أك أمة ٤تمد إف اهلل ال ٬تمع أميت  .ٕ٘
 ٜٗ، ٛٗ إف ا١تاء طهور  .ٕٙ
 أف النيب صلي اهلل عليو كسلم توضأ عندىا فأدخل إصبعيو ُب  .ٕٚ

 جحرم أذنيو
ٔٓٙ 

 ٙٓٔ، ٗٓٔ أف النيب صلى اهلل عليو كسلم مسح برأسو  .ٕٛ
 ٜٔٔ، ٛٔٔ رة جنابةإف ٖتت كل شع  .ٜٕ
 ٕٗٔ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، قضى أف ال ضرر كال ضرار  .ٖٓ
 ٕٖٕ إف ىذه ليست باٟتيضة، كإ٪تا ىو عرؽ  .ٖٔ
 ٚٛ أنا ال أستعُت ُب كضوئي بأحد  .ٕٖ
 ٚٛ إنا ال نستعُت على الوضوء بأحد  .ٖٖ
 ٖٕٔ انكسرت إحدل زندم  .ٖٗ
ا األعماؿ بالنػِّّيات  .ٖ٘  ٖٛ ِإ٪تَّ
 ٗٚٔ اء من ا١تاء رخصةإ٪تا كاف ا١ت  .ٖٙ
 ٖٕ٘ إ٪تا ٬تزيك من ذلك الوضوء  .ٖٚ
 ٙٛ ماء فيها بإداكة ا١تغَتة فاتبعو ٟتاجتو، خرج أنو  .ٖٛ
 ٕ٘ٔ إٍل أدخلتهما طاىرتُت  .ٜٖ
 ٗٚٔ إٍل ألفعل ذلك أنا كىذه ٍب نغتسل  .ٓٗ
 ٜ٘ٔ كسلم عليو اهلل صلى النيبى  آكص  .ٔٗ
 ٙ أكصيكم بأصحايب  .ٕٗ
 ٕٔ٘ أين كنت يا أبا ىر  .ٖٗ
 ٕ٘ٔ جرير ٍب توضأ كمسح على خفيوباؿ   .ٗٗ
 ٖٕٓ تأخذ إحداكن ماءىا كسدرهتا، فتطهر فتحسن الطهور  .٘ٗ
 ٜٛ تبلغ اٟتلية من ا١تؤمن حيث يبلغ الوضوء  .ٙٗ



317 

 

 ٗٗٔ توضًوا ٦تا مست النار  .ٚٗ
 ٜٓ توضأ النيب صلي اهلل عليو كسلم مرة مرة  .ٛٗ
 ٖٜ توضأَ فغسل كجهو  .ٜٗ
 ٗٓٔ ماتوضأ فمسح برأسو كأذنيو ظاىر٫تا كباطنه  .ٓ٘
 ٕٜ توضأ كما أمرؾ اهلل  .ٔ٘
 ٜٓٔ توضأ لنا كضوء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  .ٕ٘
 ٚٗ توضأ من بًر بضاعة  .ٖ٘
 ٖٕ٘، ٛٚٔ توضأ كاغسل ذكرؾ  .ٗ٘
 ٔٗٔ ثقل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ:أصلى الناس  .٘٘
 ٛٓٔ ٍب غسل رجليو إىل الكعبُت  .ٙ٘
 ٜ٘ ٍب مسح رأسو بيديو  .ٚ٘
 ٕٙٔ أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمحدثٍت سبعوف من   .ٛ٘
 ٕٕٕ سفر فحضرت الصالة كليس معهما ماء خرج رجالف ُب  .ٜ٘
 ٘ٙ دباغ األدَل ذكاتة  .ٓٙ
 ٙٗ دعا بسجل من ماء زمـز  .ٔٙ
 ٜ٘ دعا بوضوء فتوضأَ   .ٕٙ
 ٕٖٔ دعهما فإٍل أدخلتهما طاىرتُت فمسح عليهما  .ٖٙ
 ٕٚٗ، ٘٘ كىريقوا على بولو سجال من ماء دعوه،  .ٗٙ
 ٘ٙ اة األدَل دباغةذك  .٘ٙ
 ٕٖٕ ذلك عرؽ كليست باٟتيضة  .ٙٙ
 ٗٔٔ ظهر قدمو ١تعة رأل رجال يصلى كُب  .ٚٙ
 ٙٗٔ رأل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٭تتز من كتف شاة  .ٛٙ
رَأل عثماف بن عفاف دعا بإناء، فأَفرغ على كفيو ثالث مرار،   .ٜٙ

 فغسلهما
ٔٓٓ 

 ٜٛ وءرأيت أَبا ىريرة يتوضأ فغسل كجهو فَأسبغ الوض  .ٓٚ
 ٖٕٔ رأيت النيب صلى اهلل عليو كسلم إذا توضأ حل عن عصابة  .ٔٚ
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 ٖٗٔ على ظاىر٫تا رأيت النيب صلى اهلل عليو كسلم ٯتسح على ا٠تفُت:  .ٕٚ
 ٛٛ رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم توضأ فاستوكف ثالثا  .ٖٚ
 ٖٚ سًل ابن عباس مثل من أنت حُت قبض  .ٗٚ
 ٕ٘ٚ أيتاـ كرثوا ٜترا، قاؿ: أىرقها سأؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم عن  .٘ٚ
 ٘ٗٔ سألت ابن شهاب الزىرم عن الوضوء ٦تا غَتت النار  .ٙٚ
 ٙ٘ طهور إناء أحدكم إذا كلغ فيو الكلب  .ٚٚ
 ٕٚ عشر من الفطرة  .ٛٚ
 ٗٚ عق رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم عن اٟتسن كاٟتسُت  .ٜٚ
 ٜٖٔ العُت ككاء السو  .ٓٛ
 ٕٓٙ سبع غزكات غزكنا مع النيب صلى اهلل عليو كسلم  .ٔٛ
 ٘٘ٔ فاضطجعت ُب عرض الوسادة  .ٕٛ
 ٖٕٙ فإف ذلك شيء كتبو اهلل على بنات آدـ  .ٖٛ
 ٜٔ فليجعل ُب أنفو ماء ٍب لينثر  .ٗٛ
 ٜٓٔ فمن زاد فقد تعدل كظلم  .٘ٛ
 ٚٔٔ قاـ من الليل فقضى حاجتو ٍب غسل كجهو كيديو   .ٙٛ
 ٖٕٔ قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا إذ ل يعلموا  .ٚٛ
 ٔٛ كسلمنا كأطعنا ٝتعنا: قولوا  .ٛٛ
 ٕٓٗ كاف إحدانا إذا كانت حائضا  .ٜٛ
 صلى اهلل عليو كسلم ترؾ الوضوء كاف آخر األمرين من رسوؿ اهلل  .ٜٓ

 ٦تا مست النار
ٔٗٗ 

 ٚ كاف الناس يسألوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن ا٠تَت  .ٜٔ
 ٙٛٔ، ٘٘ٔ كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يذكر اهلل على كل أحيانو  .ٕٜ
 ٜٚ النيب صلي اهلل عليو كسلم يعجبو التيمن كاف  .ٖٜ
 ٜٔٔ كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذا اغتسل من اٞتنابة  .ٜٗ
 ٕٓٔ دكاف يطوؼ على النساء بغسل كاح  .ٜ٘
 ٖٜٔ من اٞتنابة كاف يغتسل من إناء ىو الفرؽ  .ٜٙ
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 ٕٚٙ، ٕٙٙ كانت الكالب تبوؿ كتقبل كتدبر ُب ا١تسجد  .ٜٚ
النفاس  نيب صلى اهلل عليو كسلم تقعد ُبكانت ا١ترأة من نساء ال  .ٜٛ

 أربعُت ليلة
ٕٖٗ 

 ٚٔٔ كل ذلك قد كاف يفعل، رٔتا اغتسل فناـ كرٔتا توضأ فناـ  .ٜٜ
 ٖٕٚ كل عمل ابن آدـ لو إال الصـو  .ٓٓٔ
 ٖٛٔ  كنت أرجل رأس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأنا حائض  .ٔٓٔ
 ٗٛٔ كنت أشرب كأنا حائض  .ٕٓٔ
 ٓٚ صلي اهلل عليو كسلم ُب تور كنت أغتسل أنا كرسوؿ اهلل  .ٖٓٔ
 ٖٚٔ كنت رجال مذاء فاستحييت أف أساؿ رسوؿ اهلل عليو كسلم  .ٗٓٔ
فانتهى إىل سباطة قـو فباؿ ، كنت مع النيب صلى اهلل عليو كسلم  .٘ٓٔ

 قائما
ٕٔ٘ 

 ٗٚٔ ال أجد أحدا جامع امرأتو كل يغتسل أنزؿ أك ل ينزؿ إال عاقبتو  .ٙٓٔ
 ٛٗٔ الصالة ال بأس بالتبسم ُب  .ٚٓٔ
 ٙٙ ال تشربوا ُب آنية الذىب كالفضة  .ٛٓٔ
 ٜٗ ال تفعلي يا ٛتَتاء  .ٜٓٔ
 ٕٙٓ ال تقبل صالة من أحدث حىت يتوضأ  .ٓٔٔ
 ٚٙ  ال تلبسوا اٟترير كال الديباج  .ٔٔٔ
ا١تسجد ينتلر الصالة مال  صالتو ما كاف ُب ال يزاؿ العبد ُب  .ٕٔٔ

 ٭تدث
ٖٔٚ 

 ٚ٘ٔ ال يقبل اللَّو صالة أحدكم إذا َأحدث حىت يتوضأَ   .ٖٔٔ
 ٕٕٗ، ٚ٘ٔ ال يقبل اهلل صالة بغَت طهور، كال صدقة من غلوؿ  .ٗٔٔ
 ٜٔٔ حثيات ثالث رأسك على ٖتثي أف يكفيك إ٪تا. ال  .٘ٔٔ
 ٕٛٔ ال، إ٪تا ذلك عرؽ، كليس ْتيض  .ٙٔٔ
 ٖٙٔ لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا  .ٚٔٔ
 ٔٙٔ اللهم إٍل أعوذ بك من ا٠تبث كا٠تبائث  .ٛٔٔ
 ٗٗ اللهم طهرٍل بالثلج كاللد  .ٜٔٔ
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 ٖٗٔ الدين بالرأم لكاف أسفل ا٠تف أكىل با١تسح من أعاله لوكاف  .ٕٓٔ
 ٕٙٔ قليب من ا١تسح شيء ليس ُب  .ٕٔٔ
 ٚٗٔ ما حجبٍت النيب صلى اهللُ عليو كسلم منذ َأسلمت  .ٕٕٔ
 ٖ٘ ما ُب إداكتك  .ٖٕٔ
 ٕٕٙ ما قطع من البهيمة كىي حية فهو ميتة  .ٕٗٔ
 ٘٘ ما كاف إلحدانا إال ثوب  .ٕ٘ٔ
 ٙٓٔ، ٗٓٔ همامسح برأسو كأذنيو ظاىر٫تا كباطن  .ٕٙٔ
 ٙٛ ا١تصلي أمامك  .ٕٚٔ
 ٜٛ ا١تضمضة كاالستنشاؽ ثالثا فريضة  .ٕٛٔ
 ٕٜ سنة كاالستنشاؽ ا١تضمضة  .ٜٕٔ
 ٚٙٔ من الريح فليس منا ىمن استنج  .ٖٓٔ
 ٕٜ من توضأ فليستنثر  .ٖٔٔ
 ٜٗٔ الت كالعزل فليقل ال إلو إال اهلللحلفو  با من قاؿ ُب  .ٕٖٔ
 ث ............من ال يشكر الناس  .ٖٖٔ
 ٖ ..........لصياـمن ل ٬تمع ا  .ٖٗٔ
 أ من يرد اهلل بو خَتان.....   .ٖ٘ٔ
 ٗٛٔ ناكليٍت ا٠تمرة من ا١تسجد  .ٖٙٔ
 ٛٙٔ نبع ا١تاء من بُت أصابعو  .ٖٚٔ
 ٖ٘ اءا١ت ٬تد ل من كضوء النَّبيذ  .ٖٛٔ
 ٜ٘ٔ هنى أف يسافر بالقرآف إىل أرض العدك  .ٜٖٔ
 ٕٔٔ نقص فقد أساء كظلم أك ىذا الوضوء فمن زاد على ىذا  .ٓٗٔ
 ٜٕ٘، ٚٗ، ٙٗ ىو الطهور ماؤه  .ٔٗٔ
 ٜٕٙ كالذم نفسي بيده، ليوشكن أف ينزؿ فيكم ابن مرَل حكما مقسطا  .ٕٗٔ
 ٜٔٔ كالصلوات ا٠تمس كاٞتمعة إىل اٞتمعة  .ٖٗٔ
 ٘ٗٔ، ٗٗٔ الوضوء ٦تا مست النار  .ٗٗٔ
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 ٜٛ كخلقي ٮتلق ذىب ٦تن أظلم كمن  .٘ٗٔ
 ٛٓٔ كيل لأَلعقاب من النار  .ٙٗٔ
 ٜٕٔ، ٕٙٔ يا أبا ذر ابد فيها  .ٚٗٔ
 ٕٕٗ تصدقن فإنكن أكثر أىل الناريا معشر النساء   .ٛٗٔ
 ٙ٘، ٗ٘ يطهره ما بعده  .ٜٗٔ
 ٕٓٓ يكفيك الوجو كالكفاف  .ٓ٘ٔ
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 عالـفهرس األ
 الصفحة العلم ـ
 ٔ٘ بن أيب ليلىا  .ٔ
 ٖٖٔ ابن الصباغ  .ٕ
 ٜٙ احملامليابن   .ٖ
 ٖٖٔ ابن سريج  .ٗ
 ٖٕٔ بن شاسا  .٘
 ٕٛٓ ابن شعباف  .ٙ
 ٗٓٔ الزىرمب ن ِشَهااب  .ٚ
 ٖٗٔ أبو اسحاؽ ا١تركزم  .ٛ
 ٜٓٔ أبو ثور  .ٜ
 ٜٕٔ أبو سلمة بن عبد الرٛتن  .ٓٔ
 ٗ٘ سليماف ا٠تطايبأبو   .ٔٔ
 ٕٕٔ أبو طالب  .ٕٔ
 ٜٕٓ أٛتد بن بشر  .ٖٔ
 ٖٗٔ أشهب  .ٗٔ
 ٔ٘ األصم  .٘ٔ
 ٛٙ اٞتبائي  .ٙٔ
 ٓٛ اُٞتَوْيٍت  .ٚٔ
 ٗٓٔ اٟتسن بن صاّب  .ٛٔ
 ٓٗٔ ٛتاد بن أيب سليماف  .ٜٔ
 ٙٙ داكد بن علي  .ٕٓ
 ٜٕٓ ربيعة  .ٕٔ
 ٚٔٔ سراج الدين ا٢تندم  .ٕٕ
 ٜٕٓ بن إبراىيم سعد  .ٖٕ
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 ٕٓ٘ السغناقي  .ٕٗ
 ٖٕٓ سليماف بن داكد  .ٕ٘
 ٕٓٔ الشعيب  .ٕٙ
 ٕٕٔ طاككس   .ٕٚ
 ٔٔٔ عبد اهلل بن ا١تبارؾ  .ٕٛ
 ٕٓٗ عبيدة السلماٍل  .ٜٕ
 ٕٕٔ عطاء   .ٖٓ
 ٕٕٔ القاسم   .ٖٔ
 ٗٙ القاضي أبو الطيب  .ٕٖ
 ٖٚ القاضي حسُت  .ٖٖ
 ٕٗٚ القاضي عبد الوىاب  .ٖٗ
 ٕ٘٘ اللخمي  .ٖ٘
 ٕٕٔ ا١تؤيد باهلل  .ٖٙ
 ٚٛٔ ا١تازرم  .ٖٚ
 ٕٕٓ ا١تتوكل على اهلل  .ٖٛ
 ٕٓ٘ ا١تتويل  .ٜٖ
 ٜٕٕ ٣تاىد   .ٓٗ
 ٚ٘ ٤تمد بن سَتين  .ٔٗ
 ٓٛ ا١تزٍل  .ٕٗ
 ٕٔ٘ ا١تشذايل  .ٖٗ
 ٖٕٗ  معاذة  .ٗٗ
 ٕٗٔ مكحوؿ  .٘ٗ
 ٕٕٔ الناصر  .ٙٗ
 ٔٔٔ النخعي  .ٚٗ
 ٜٕٓ نصارم٭تِت األ  .ٛٗ
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 موضوعاتفهرس ال
 الصفحة الموضوع ـ

 ت إىداء  .ٔ
 ث شكر كتقدير  .ٕ
 ج مقدمة  .ٖ
 خ وضوع أسباب اختيار ا١ت  .ٗ
 خ ا١تنهج الذم اتبعتو ُب التحقيق  .٘
 ذ خطة البحث  .ٙ
 ٔ التمهيػػػػػػد  .ٚ
 المبحث األوؿ  .ٛ

 التعريف باإلٚتاع كحجيتو كأنواعو كحكم ٥تالفو
ٕ 

 ٖ ا١تطلب األكؿ: تعريف اإلٚتاع  .ٜ
 ٘ ا١تطلب الثاٍل: حجية اإلٚتاع من حيث االستدالؿ بو  .ٓٔ
 ٜ ا١تطلب الثالث: أنواع اإلٚتاع  .ٔٔ
 ٓٔ ١تطلب الرابع: حكم ٥تالف اإلٚتاعا  .ٕٔ
 ٕٔ ا١تطلب ا٠تامس: مراتب األلفاظ اليت حكي هبا اإلٚتاع  .ٖٔ
 ٙٔ ا١تطلب السادس: الفركؽ بُت ألفاظ اإلٚتاع  .ٗٔ
 المبحث الثاني  .٘ٔ

 شركط اإلٚتاع
ٔٛ 

 ٜٔ ا١تطلب األكؿ: شركط استقراره  .ٙٔ
 ٕٓ ا١تطلب الثاٍل: شركط اجملمعُت  .ٚٔ
 ٖٕ اإلٚتاعا١تطلب الثالث: ٖتقق   .ٛٔ
 المبحث الثالث  .ٜٔ

ترٚتة موجزة للشَتازم، ككتابو ا١تهذب، كالنوكم ككتابو اجملموع 
 شرح ا١تهذب

ٕٗ 
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 ٕ٘ ا١تطلب األكؿ: ترٚتة اإلماـ الشَتازم  .ٕٓ
 ٜٕ ا١تطلب الثاٍل: دراسة لكتاب "ا١تهذب  .ٕٔ
 ٕٖ ا١تطلب الثالث: ترٚتة اإلماـ النوكم  .ٕٕ
 ٜٖ موع"ا١تطلب الرابع: التعريف بالشرح"اجمل  .ٖٕ
 الفصل األوؿ  .ٕٗ

ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم ُب شرح ا١تهذب الواردة ُب أبواب 
 ا١تياه كاآلنية كالسواؾ كسنن الفطرة

ٗٔ 

 المبحث األوؿ  .ٕ٘
أبواب  شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم ُب
 ا١تياه

ٕٗ 

 ٖٗ الطهارة ٔتاء السماء ا١تسألة األكيل :  .ٕٙ
 ٘ٗ جواز الطهارة با١تاء النابع من األرض ية :ا١تسألة الثان  .ٕٚ
 ٚٗ ا١تسألة الثالثة : حكم ا١تاء ا١تتغَت بنجاسة  .ٕٛ
 ٜٗ ا١تسألة الرابعة : صحة الطهارة با١تاء ا١تشمس  .ٜٕ
 ٔ٘ ا١تسألة ا٠تامسة : رفع اٟتدث بغَت ا١تاء من ا١تائعات  .ٖٓ
 ٗ٘ ا١تسألة السادسة : إزالة النجاسة بغَت ا١تاء  .ٖٔ
لسابعة: صحة الطهارة با١تاء ا١تتغَت ٔتا ال ٯتكن حفلو ا١تسألة ا  .ٕٖ

 منو
٘ٚ 

ا١تاء ا١تستعمل ُب بعض العضو يصح أف يطهر  ا١تسألة الثامنة :  .ٖٖ
 بو بقيو العضو

ٜ٘ 

 المبحث الثاني  .ٖٗ
أبواب  شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم ُب

 اآلنية

ٙٓ 

 ٔٙ ٖترَل سلخ جلد اآلدمي ا١تسألة األكيل:  .ٖ٘
طهارة الشعر كالصوؼ كالوبر إذا جز من مأكوؿ  ا١تسألة الثانية:  .ٖٙ

 اللحم كىو حي
ٕٙ 



326 

 

 ٗٙ طهارة جلد مأكوؿ اللحم بالذكاة ا١تسألة الثالثة:  .ٖٚ
 ٙٙ ا١تسألة الرابعة: ٖترَل استعماؿ آنية الذىب كالفضة .  .ٖٛ
 ٛٙ صحة الوضوء ُب إناء الذىب كالفضة ا١تسألة ا٠تامسة:  .ٜٖ
إباحة استعماؿ اٞتواىر النفيسة غَت الذىب  ادسة:ا١تسألة الس  .ٓٗ

 كالفضة
ٜٙ 

 المبحث الثالث  .ٔٗ
باب  شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم ُب

 السواؾ كسنن الفطرة

ٚٔ 

 ٕٚ استحباب تقليم األظافر ا١تسألة األكيل:  .ٕٗ
 ٖٚ كقت ا٠تتاف ا١تسألة الثانية:  .ٖٗ
 يػالفصل الثان  .ٗٗ

ع النوكم ُب شرح ا١تهّذب الواردة ُب أبواب ٖتقيق دعاكل إٚتا 
 الوضوء

ٚ٘ 

 المبحث األوؿ  .٘ٗ
نية  شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم ُب
 الوضوء

ٚٙ 

 ٚٚ ا١تسألة األكيل: إزالة النجاسة ال تفتقر إىل نية  .ٙٗ
 ٜٚ ا١تسألة الثانية: كطء الكتابية إذا اغتسلت  .ٚٗ
 ٓٛ النية رة مع ا٠تطأ ُبا١تسألة الثالثة: صحة الطها  .ٛٗ
 ٖٛ ا١تسألة الرابعة: نية قطع الطهارة بعد الفراغ منها  .ٜٗ
 المبحث الثاني  .ٓ٘

صفة  شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم ُب
 الوضوء

ٛ٘ 

 ٙٛ الوضوء ا١تسألة األكيل: االستعانة بالغَت ُب  .ٔ٘
 ٛٛ ا١تسألة الثانية: حكم غسل الكفُت  .ٕ٘
 ٜٛ الوضوء الثة: استحباب تكرار غسل األعضاء ُبا١تسألة الث  .ٖ٘
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 ٜٔ ا١تسألة الرابعة: حكم االستنثار  .ٗ٘
 ٖٜ ا١تسألة ا٠تامسة: كجوب غسل الوجو  .٘٘
 ٜٗ ا١تسألة السادسة: كجوب غسل اليدين  .ٙ٘
 ٜٙ ا١تسألة السابعة: حكم تقدَل اليمُت على اليسار  .ٚ٘
 ٜٚ غسل اليد ا١تسألة الثامنة: حكم دخوؿ العضد ُب  .ٛ٘
 ٜٜ ا١تسألة التاسعة: كجوب مسح الرأس  .ٜ٘
 ٔٓٔ ا١تسألة العاشرة: حكم التيمم مع كجود اٟتائل  .ٓٙ
 ٖٓٔ ا١تسألة اٟتادية عشرة: كيفية تطهَت األذنُت  .ٔٙ
 ٘ٓٔ ا١تسألة الثانية عشرة: حكم تطهَت األذنُت  .ٕٙ
 ٚٓٔ ا١تسألة الثالثة عشرة: كجوب غسل الرجلُت  .ٖٙ
 ٜٓٔ أعضاء الوضوء ا١تسألة الرابعة عشرة: مرات غسل  .ٗٙ
 ٔٔٔ ا١تسألة ا٠تامسة عشرة: كراىية الزيادة على الثالث  .٘ٙ
ا١تسألة السادسة عشرة: التفريق اليسَت بُت غسل أعضاء الوضوء   .ٙٙ

 ال يضر با١تواالة
ٖٔٔ 

 ٘ٔٔ ا١تسألة السابعة عشرة: تنشيف األعضاء  .ٚٙ
 ٙٔٔ ا١تسألة الثامنة عشرة: كقت الطهارة من اٟتدث  .ٛٙ
 ٛٔٔ تاسعة عشرة: اٞتنابة ٖتل ٚتيع البدفا١تسألة ال  .ٜٙ
 ٕٓٔ طهارة كاحدة كافية عن أحداث متعددة ا١تسألة العشركف:  .ٓٚ
 المبحث الثالث  .ٔٚ

ا١تسح  شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم ُب
 على ا٠تفُت

ٕٔٔ 

 ٕٕٔ ا١تسألة األكيل: ا١تسح على اٞتبَتة  .ٕٚ
 ٕٗٔ ا٠تفُت جواز ا١تسح على ا١تسألة الثانية:  .ٖٚ
 ٕٚٔ ا١تسألة الثالثة: ا١تسح على القفازين كاللقع  .ٗٚ
 ٕٛٔ ا١تسألة الرابعة: حكم من سافر قبل ا١تسح  .٘ٚ
 ٜٕٔ ا١تسألة ا٠تامسة: تغليب حكم اٟتضر على السفر  .ٙٚ
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 ٖٔٔ لبس ا٠تفُت ا١تسألة السادسة: الًتتيب ُب  .ٚٚ
 ٖٖٔ ا١تسألة السابعة: االقتصار على مسح أسفل ا٠تف  .ٛٚ
 بحث الرابعالم  .ٜٚ

باب  شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم ُب
 األحداث اليت تنقض الوضوء

ٖٔ٘ 

 ٖٙٔ ا١تسألة األكيل: انتقاض الوضوء با٠تارج من السبيلُت  .ٓٛ
 ٖٛٔ ا١تسألة الثانية: نقض الوضوء بزكاؿ العقل  .ٔٛ
 ٓٗٔ زكاؿ العقلب الغسل استحبابا١تسألة الثالثة:   .ٕٛ
 ٕٗٔ لرابعة: اٟتدث غَت معقوؿ ا١تعٍتا١تسألة ا  .ٖٛ
 ٗٗٔ ا١تسألة ا٠تامسة: ترؾ الوضوء من ما مست النار  .ٗٛ
 ٚٗٔ ا١تسألة السادسة: نقض الوضوء بالضحك  .٘ٛ
 ٜٗٔ ا١تسألة السابعة: عدـ كجوب الوضوء من الكالـ القبيح  .ٙٛ
 ٓ٘ٔ ا١تسألة الثامنة: الردة ا١تتصلة با١توت ٖتبط األعماؿ  .ٚٛ
 ٕ٘ٔ اٟتدث : الشك ُبا١تسألة التاسعة  .ٛٛ
 ٗ٘ٔ ا١تسألة العاشرة: حكم القراءة للمحدث  .ٜٛ
 ٙ٘ٔ ا١تسألة اٟتادية عشرة: حكم الصالة للمحدث  .ٜٓ
 ٛ٘ٔ ا١تسألة الثانية عشرة: صيانة ا١تصحف  .ٜٔ
 المبحث الخامس  .ٕٜ

 شرح ا١تهذب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم ُب
 باب االستطابة الواردة ُب

ٔٙٓ 

 ٔٙٔ اب الذكر للخالءا١تسألة األكيل: استحب  .ٖٜ
 ٕٙٔ ا١تسألة الثانية: كراىة استقباؿ بيت ا١تقدس  .ٜٗ
 ٗٙٔ ا١تسألة الثالثة: جواز مسح البوؿ كالغائط باٟتجر  .ٜ٘
 ٙٙٔ ا١تسألة الرابعة: حكم االستنجاء من الريح كالنـو ك٨تو٫تا  .ٜٙ
 ٛٙٔ ا١تسألة ا٠تامسة: صحة االستنجاء ٔتاء زمـز  .ٜٚ
 ٜٙٔ الثالث الفصل  .ٜٛ
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إٚتاع النوكم ُب شرح ا١تهّذب الواردة ُب أبواب ٖتقيق دعاكل 
 الغسل

 المبحث األوؿ  .ٜٜ
باب ما  شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم ُب

 يوجب الغسل

ٔٚٓ 

 ٔٚٔ ا١تسألة األكيل: اإليالج يوجب الغسل  .ٓٓٔ
 ٖٚٔ ا١تسألة الثانية: كجوب الغسل باٞتماع كلو ل ينزؿ  .ٔٓٔ
 ٘ٚٔ كجوب الغسل ٓتركج ا١تٍتا١تسألة الثالثة:   .ٕٓٔ
ا١تسألة الرابعة: من أحس بالريح كل ٮترج منو ل ٬تب عليو   .ٖٓٔ

 الوضوء
ٔٚٚ 

 ٛٚٔ ا١تسألة ا٠تامسة: الغسل ال ٬تب ٓتركج ا١تذم كالودم  .ٗٓٔ
 ٓٛٔ ا١تسألة السادسة: من احتلم كل ينزؿ فال غسل عليو  .٘ٓٔ
 ٔٛٔ ا١تسألة السابعة: كجوب الغسل باٟتيض  .ٙٓٔ
 ٖٛٔ الثامنة:  طهارة أعضاء اٟتائضا١تسألة   .ٚٓٔ
 المبحث الثاني  .ٛٓٔ

شرح ا١تهذب الواردة فيما يتعلق  ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم ُب
 بقراءة اٞتنب كاٟتائض كاحملدث

ٔٛ٘ 

 ٙٛٔ ا١تسألة األكؿ: جواز الذكر للجنب كاٟتائض  .ٜٓٔ
 ٚٛٔ ا١تسجد ا١تسألة الثانية: جواز بقاء احملدث ُب  .ٓٔٔ
 المبحث الثالث  .ٔٔٔ

صفة  شرح ا١تهذب الواردة ُب ق دعاكل إٚتاع النوكم ُبٖتقي
 الغسل

ٜٔٛ 

 ٜٓٔ الغسل عدـ كجوب الوضوء ُب ا١تسألة األكيل:  .ٕٔٔ
 ٕٜٔ ا١تسألة الثانية: قدر ا١تاء الالـز للغسل  .ٖٔٔ
 الفصل الرابع  .ٗٔٔ

 ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم ُب شرح ا١تهّذب الواردة ُب التيمم
ٜٔ٘ 



331 

 

 المبحث األوؿ  .٘ٔٔ
مشركعية  شرح ا١تهذب الواردة ُب إٚتاع النوكم ُب ٖتقيق دعاكل

 ككيفية التيمم

ٜٔٙ 

 ٜٚٔ ا١تسألة األكيل: مشركعية التيمم  .ٙٔٔ
 ٜٜٔ ا١تسألة الثانية: اختصاص التيمم بالوجو كالكفُت  .ٚٔٔ
 ٕٔٓ ا١تسألة الثالثة: جواز التيمم عن اٟتدث األصغر  .ٛٔٔ
 ٖٕٓ التيمم ا١تسألة الرابعة: استيعاب الوجو ُب  .ٜٔٔ
 ٕ٘ٓ كجوب الطهاة للنافلة سألة ا٠تامسة:ا١ت  .ٕٓٔ
 ٕٚٓ على كقت الصالة التيمم تقدـ حكما١تسألة السادسة:  .ٕٔٔ
 ٜٕٓ ا١تسألة السابعة: اٞتمعة تفوت بوقتها كاٞتنازة ال تفوت  .ٕٕٔ
 ٕٔٔ ا١تسألة الثامنة: تيمم من ٭تتاج ا١تاء إىل العطش  .ٖٕٔ
 ٖٕٔ ها١تسألة التاسعة: حكم قبوؿ ىبة ٙتن ا١تاء ١تن ل ٬تد  .ٕٗٔ
 ٕ٘ٔ ا١تسألة العاشرة: جواز التيمم ١تن عدـ ا١تاء  .ٕ٘ٔ
 المبحث الثاني  .ٕٙٔ

مبطالت  شرح ا١تهذب الواردة ُب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم ُب
 التيمم

ٕٔٚ 

 ٕٛٔ بطالف التيمم بوجود ا١تاء ا١تسألة األكيل:  .ٕٚٔ
 ٕٕٓ حكم من كجد ا١تاء بعد الوقت ا١تسألة الثانية:  .ٕٛٔ
 ٖٕٕ ن نسي الطهارة أعاد الصالةم ا١تسألة الثالثة:  .ٜٕٔ
 حكم إعادة صالة العرياف ا١تسألة الرابعة:  .ٖٓٔ

 
ٕٕ٘ 

 الفصل الخامس  .ٖٔٔ
بايب  ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم ُب شرح ا١تهّذب الواردة ُب

 اٟتيض كإزالة النجاسة

ٕٕٚ 

 المبحث األوؿ  .ٕٖٔ
 اٟتيض الواردة ُب شرح ا١تهذب ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم ُب

ٕٕٛ 
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 ٜٕٕ ة األكيل: ا١تراد الشرعي بكلمة"اٟتيض"ا١تسأل  .ٖٖٔ
 ٖٕٔ ا١تسألة الثانية: حكم صالة اٟتائض كصومها  .ٖٗٔ
 ٖٖٕ ا١تسألة الثالثة: اٟتائض تقضي الصـو كال تقضي الصالة  .ٖ٘ٔ
 ٖٕ٘ ا١تسألة الرابعة: حكم مناسك اٟتج للحائض  .ٖٙٔ
 ٖٕٚ ا١تسألة ا٠تامسة: حكم كطء اٟتائض  .ٖٚٔ
 ٜٖٕ اٟتائض ا١تسألة السادسة: حكم مباشرة  .ٖٛٔ
 ٕٔٗ ا١تسألة السابعة: مدة الطهر  .ٜٖٔ
 ٖٕٗ ا١تسألة الثامنة: حكم النفساء  .ٓٗٔ
 المبحث الثاني  .ٔٗٔ

شرح ا١تهذب الواردة ُب باب  ٖتقيق دعاكل إٚتاع النوكم ُب
 إزالة النجاسة

ٕٗ٘ 

 ٕٙٗ ٧تاسة بوؿ اآلدمي الكبَت ا١تسألة األكيل:  .ٕٗٔ
 ٕٛٗ ٧تاسة غائط اآلدمي ا١تسألة الثانية:  .ٖٗٔ
حكم ا١تاء الذم يسيل من فم اإلنساف حاؿ  ا١تسألة الثالثة:  .ٗٗٔ

 النـو
ٕ٘ٓ 

 ٕٕ٘ ٧تاسة ا١تذم كالودم ا١تسألة الرابعة:  .٘ٗٔ
 ٕٗ٘ بيض مأكوؿ اللحم طاىر ا١تسألة ا٠تامس:  .ٙٗٔ
 ٕ٘٘ غسل الولد بالوالدة ا١تسألة السادسة:  .ٚٗٔ
 ٕٙ٘ حكم ٧تاسة الدـ ا١تسألة السابعة:  .ٛٗٔ
 ٜٕ٘ ميتة السمك كاٞتراد ك٧تاسة بقية ا١تيتاتطهارة  ا١تسألة الثامنة:  .ٜٗٔ
 ٕٔٙ حكم العضو ا١تنفصل من اٟتي ا١تسألة التاسعة:  .ٓ٘ٔ
 ٖٕٙ حكم ٧تاسة ا٠تمر ا١تسألة العاشرة:  .ٔ٘ٔ
 ٕٙٙ حكم بوؿ الكلب ا١تسألة اٟتادية عشرة:  .ٕ٘ٔ
 ٕٛٙ ٧تاسة ا٠تنزير ا١تسألة الثانية عشرة:  .ٖ٘ٔ
 ٕٓٚ للحمطهارة ل  مأكوؿ ا ا١تسألة الثالثة عشرة:  .ٗ٘ٔ
 ٕٕٚ طهارة ا١تسك ا١تسألة الرابعة عشرة:  .٘٘ٔ
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 ٕٗٚ حكم ا٠تمر إذا ٗتللت ا١تسألة ا٠تامسة عشرة:  .ٙ٘ٔ
 ٕٙٚ الخاتمة  .ٚ٘ٔ
 ٕٛٚ المراجع  .ٛ٘ٔ
 ٜٜٕ الفهارس  .ٜ٘ٔ
 ٖٓٓ فهرس اآليات القرآنية  .ٓٙٔ
 ٖٖٓ فهرس األحاديث كاآلثار  .ٔٙٔ
 ٖٖٔ فهرس األعالـ  .ٕٙٔ
 ٖ٘ٔ فهرس ا١توضوعات  .ٖٙٔ

 

 
 

 
 
 

 


