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َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا َكافًَّة َفَلْوال َنَفَر ِمْن  [
ــــي الــــدِّیِن  ــــٌة ِلَیَتَفقَُّهــــوا ِف ــــٍة ِمــــْنُهْم َطاِئَف ُكــــلِّ ِفْرَق
 َوِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلـْیِهْم َلَعلَُّهـْم َیْحـَذُرونَ 

[   
  

   )١٢٢(التوبة:
  

  
  
  
  
  
  



  
  إقرار املشرف

  
  
ــــــــــــــــــــ الموســـــــــــــــــــومةاألطروحـــــــــــــــــــة اعـــــــــــــــــــداد هـــــــــــــــــــذه  نَّ أشـــــــــــــــــــهد أ   ب
 .) اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهیة من خالل كتـاب مواهـب الجلیـل دراسـة مقارنـة ((

فــي  إشــرافي) قــد جــرى تحــت  أحمــد خلــف جــراد العیســاويالطالــب( ي تقــدم بهــا ـــــالت
وهـي جـزء مـن متطلبـات نیـل  ، قانونالشریعة والكلیة  ، الجامعة اإلسالمیة / بغداد

  . مقارن فقهتخصص  ،في فلسفة الشریعة اإلسالمیة  الدكتوراهدرجة 
  
  
  

  التوقیع : 
  أمحد عباس مهنا العيساوياألستاذ املساعد الدكتور االسم : 

  ٢٠٠٨/       /       التاریخ : 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اقرار جلنة املناقشة
ـــــة المناقشـــــة نشـــــه       ـــــى الرسالنحـــــن أعضـــــاء لجن ـــــا عل ـــــد اطلعن ـــــا ق ــــــد أنن   ة الموســـــومةـــ

. وقـــد )  دراســـة مقارنـــة مـــن خـــالل كتـــاب مواهـــب الجلیـــل اإلمـــام الفاكهـــاني وآراؤه الفقهیـــة(
جـدیرة بـالقبول لنیـل  في محتویاتهـا ، فوجـدناهاالعیساوي )  خلف جرادأحمد ( ناقشنا الطالب

  ، )  مقـــــــــارن فقـــــــــه (، تخصـــــــــص  اإلســـــــــالمیةدرجـــــــــة الـــــــــدكتوراه فـــــــــي فلســـــــــفة الشـــــــــریعة 
  ) .          بتقدیر ( 

  
  أعضاء جلنة املناقشة 

  
  
  

    .  د أ.
  رئيساً 

  
  

   د.  م. أ.
  عضوا
  
  
  

   .  د أ.م .
  عضوا
  
  

    د.   أ.م .
  عضوا
  
  
  

    .  م .دأ.
  عضوا
  

   م . د. أ. 
  مشرفا

  
  

  التوقیع 
   عبد املنعم خليل اهليتيأ.د. 

   العمید
  



 
سیدنا محمد رسـول اهللا صـلى إلى من أرسله اهللا تعالى رحمة للعالمین 

    ....اهللا علیه وسلم .
  جناته .....إلى والدي الكریم رحمه اهللا تعالى وأسكنه فسیح 

 إلى والدتي الكریمـة أمـّد اهللا تعـالى فـي عمرهـا وعّمـر قلبهـا باإلیمـان .
....    
  محمود خلف جراد .....أخواني وأخّص منهم أخي الكریم الدكتور إلى 

  .....وأوالدي إلى زوجتي الكریمة 
  

  ذا .....ـــه جهـــديدي ـــــأه
  
  

  الباحث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شكر وثناءشكر وثناء
ن ن بـه مـبـه مـ  أمـدنيأمـدنيبعد حمد اهللا تعالى وشكره على ما شملني به من توفیق وعلى مـا بعد حمد اهللا تعالى وشكره على ما شملني به من توفیق وعلى مـا 

  ألهلــهألهلــهاذكـر الفضـل اذكـر الفضـل   أنأنكـان الزمـا علـي كـان الزمـا علـي   صـبر علـى اسـتكمال مفـردات هـذه األطروحــةصـبر علـى اسـتكمال مفـردات هـذه األطروحــة
  )١( ال :((مـن لـم یشـكر النـاس لـم یشـكر اهللا ))ال :((مـن لـم یشـكر النـاس لـم یشـكر اهللا ))ــــــنبي ((صلى اهللا علیه وسلم )) قنبي ((صلى اهللا علیه وسلم )) قالال  ألنألن

  ألســتاذيألســتاذيالشــكر والتقــدیر واالمتنــان الشــكر والتقــدیر واالمتنــان   آیــاتآیــاتبأســمى بأســمى   أتقــدمأتقــدم  أنأن  إالإال.فــال یســعني فــي الختــام .فــال یســعني فــي الختــام 
علــى هــذه الرســالة فقــد علــى هــذه الرســالة فقــد   اإلشــرافاإلشــرافالفاضــل الشــیخ الــدكتور احمــد عبــاس مهنــا الــذي قبــل الفاضــل الشــیخ الــدكتور احمــد عبــاس مهنــا الــذي قبــل 

ــیّ البــیّ   رراألثــاألثــكــان لتوجیهاتــه ومالحظاتــه كــان لتوجیهاتــه ومالحظاتــه  علــى الوجــه الــذي هــي علــى الوجــه الــذي هــي   طروحــةطروحــةاألاأل  إكمــالإكمــالن فــي ن فــي الب
  .  .    اآلناآلنعلیه علیه 

بـــوافر شـــكري وتقـــدیري وامتنـــاني للجنـــة المـــوقرة التـــي بـــوافر شـــكري وتقـــدیري وامتنـــاني للجنـــة المـــوقرة التـــي   أتقـــدمأتقـــدمكمـــا یطیـــب لـــي أن كمـــا یطیـــب لـــي أن 
یكــون لمالحظــاتهم یكــون لمالحظــاتهم   أنأن  أرجــوأرجــووالتــي والتــي فضــلت مشــكورة بقبــول مناقشــة هــذه األطروحــة ، فضــلت مشــكورة بقبــول مناقشــة هــذه األطروحــة ، تت

  البین في تقویمها وٕاثرائها . البین في تقویمها وٕاثرائها .   األثراألثرالعلمیة العلمیة 
بخــالص شــكري وعظــیم امتنــاني لجمیــع بخــالص شــكري وعظــیم امتنــاني لجمیــع   أتقــدمأتقــدم  أنأنم م هــذا المقــاهــذا المقــا  كمــا ال یفــوتني فــيكمــا ال یفــوتني فــي

ونهلـــت مـــن معیـــنهم الصـــافي اخـــص ونهلـــت مـــن معیـــنهم الصـــافي اخـــص   أحضـــانهمأحضـــانهمالـــذین تربیـــت فـــي الـــذین تربیـــت فـــي   وأســـاتذتيوأســـاتذتيمشـــایخي مشـــایخي 
مـــنهم بالـــذكر شـــیخي الـــدكتور محمـــود خلـــف جـــراد الـــذي كـــان لـــه الیـــد البیضـــاء فـــي مـــنهم بالـــذكر شـــیخي الـــدكتور محمـــود خلـــف جـــراد الـــذي كـــان لـــه الیـــد البیضـــاء فـــي 

  أنأن  ككألألأســـأســـلك العلـــم والمتعلمــین فیـــا رب لك العلـــم والمتعلمــین فیـــا رب ســســتــوجیهي وتعلیمـــي وتشــجیعي علـــى دخـــول متــوجیهي وتعلیمـــي وتشــجیعي علـــى دخـــول م
  ..  عني خیر الجزاءعني خیر الجزاءم م تجزیهتجزیه

  وأســـاتذةوأســـاتذةجـــامعتي المـــوقرة رئاســـة وقســـما جـــامعتي المـــوقرة رئاســـة وقســـما   إلـــىإلـــىبجزیـــل الشـــكر والتقـــدیر بجزیـــل الشـــكر والتقـــدیر   أتقـــدمأتقـــدمكمـــا كمـــا 
والمكتبــة المركزیــة ســائال اهللا والمكتبــة المركزیــة ســائال اهللا   اإلســالمیةاإلســالمیةومكتبــة والــى العــاملین فــي مكتبــة كلیــة العلــوم ومكتبــة والــى العــاملین فــي مكتبــة كلیــة العلــوم 

تعالى للجمیع التوفیق والسداد وجزاهم عني خیـر الجـزاء وصـلى اهللا وسـلم وبـارك علـى تعالى للجمیع التوفیق والسداد وجزاهم عني خیـر الجـزاء وصـلى اهللا وسـلم وبـارك علـى 
  والتابعین . والتابعین .   وأحبابهوأحبابه  وأنصارهوأنصاره  وأصحابهوأصحابهمحمد وعلى اله محمد وعلى اله   سیدناسیدنا

  الحمد هللا رب العالمینالحمد هللا رب العالمین  أنأندعوانا دعوانا   وآخروآخر
  

  الباحث   الباحث   

                                      
 لمـن الشـكر في جاء ماكتاب البر والصلة ، باب  ) ، ١٩٥٤برقم ( ، ٤/٩٣٣ :أخرجه الترمذي في سننه  )١(

   إليك أحسن
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ــــــــــــــــــــــــــــــــ١...................................................................المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة    ٥ـ
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  ٢٥........................................................... المطلــــــــــــب التاســــــــــــع: وفاتـــــــــــــه
ـــــاني ـــــ٢٦.......................................... بالطهـــــارةأحكـــــام تتعلـــــق :  الفصـــــل الث   ٨٩ـ
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  ٣٩ــــ٣٧.........التـــي هـــي اثمـــن مـــن الـــذهب والفضـــة. األوانـــيالمســـألة الرابعـــة: حكـــم اســـتخدام 

ــــاني ــــي الوضــــوء ونواقضــــ:  المبحــــث الث ــــق ف   ٧٤ـــــ٤٠.............................هاحكــــام تتعل
  ٤٦ـــــــــ٤١................................: حكــــــــم المضمضــــــــة واالستنشــــــــاق.األولــــــــىالمســــــــألة 



ـــ٤٧...........................المســـألة الثانیـــة: حكـــم المقـــدار الواجـــب مســـحه مـــن الـــرأس.   ٥٢ـ
ــــرأس الخــــالي مــــ ــــین وال ــــین االذن ــــذي ب ــــة: حكــــم البیــــاض ال   ٥٣.........ن الشــــعر.المســــألة الثالث

  ٥٥ــــ٥٤.............................المســـألة الرابعـــة: حكـــم البیـــاض الـــذي بـــین العـــذار واالذن.
  ٥٩ـــــ٥٦...........................................المســــألة الخامســــة: حكــــم تخلیــــل األصــــابع.

  ٦٢ــــــــــــ٦٠............................................المســـــــــــألة السادســـــــــــة: حكـــــــــــم المـــــــــــواالة.
  ٦٥ـــــــــ٦٣.................................................المســــــــألة الســــــــابعة: حكــــــــم الــــــــدلك.

ـــ٦٦...............المســـألة الثامنـــة: حكـــم الرعـــاف ومـــن كـــل دم ســـائل مـــن غیـــر الســـبیلین.   ٦٨ـ
  ٧١ــــــ٦٩..............................................المســـــألة التاســـــعة: حكـــــم مـــــس الـــــذكر.

ـــــــ٧٢....................................المســـــــألة العاشـــــــرة: حكـــــــم بـــــــول وروث الحیـــــــوان.   ٧٤ـ
ـــــث ـــــق فـــــي الغســـــل:  المبحـــــث الثال ـــــ٧٥.......................................احكـــــام تتعل   ٨٩ـ

  ٧٨ــــــ٧٦.......................................المســـــألة االولـــــى: األســـــباب الموجبـــــة للغســـــل.
ــــــــة: المســــــــألة ال ــــــــت.ثانی ــــــــ٧٩.................................................غســــــــل المی   ٨٠ـ

  ٨١.................................................غســـــــــــــل العیـــــــــــــدین.المســـــــــــــألة الثالثـــــــــــــة: 
ــــــ٨٢..................................................غســــــل الجمعــــــة.المســــــألة الرابعــــــة:    ٨٦ـ

  ٨٩ـــــــ٨٧..................................................م المنــــــي.حكــــــالمســــــألة الخامســــــة: 
  ٢٠٠ــــ٩٠...................................األحكـــام التــي تتعلـــق بالعبــادات : الفصــل الثالــث 

  ٩٩ــــــــ٩٢..................................المبحـــــــث األول : األحكـــــــام التـــــــي تتعلـــــــق بـــــــاألذان 
ـــــــــى: أذان الصـــــــــ ـــــــــز.المســـــــــألة األول   ٩٣ــــــــــ٩٢........................................بي الممی

ـــة: أذان القاعـــ ـــى غیـــر  دالمســـألة الثانی ـــا وال ـــى غیـــر طهـــارة ومـــن كـــان جنب والقـــائم ومـــن كـــان عل
  ٩٦ـــــــــــــــــــــــ٩٤......................................................................القبلــــــــــــــــــــــة.

ـــــــب فـــــــي األذان.   ٩٩ــــــــ٩٧............................................المســـــــألة الثالثـــــــة: التثوی
ــــ١٠٠..............................المبحــــث الثــــاني :  األحكــــام التــــي تتعلــــق بالصــــالة .   ١٣٩ـ

  ١٠١ـــــــــــ١٠٠............................................المســـــــــألة األولــــــــــى: وقـــــــــت الظهــــــــــر.
  ١٠٢..........................................المســـــــــــــــــــألة الثانیـــــــــــــــــــة: وقـــــــــــــــــــت المغـــــــــــــــــــرب.

ـــــوتر. ـــــة: وقـــــت صـــــالة ال ـــــ١٠٣...........................................المســـــألة الثالث   ١٠٤ـ



ـــــــــ١٠٥.............................................المســـــــــألة الرابعـــــــــة: راتبـــــــــة الظهـــــــــر.   ١٠٦ـ
ـــــــ١٠٧....................................المســـــــألة الخامســـــــة: راتبـــــــة المغـــــــرب القبلیـــــــة.   ١٠٩ـ

ــــــ١١٠...........................................المســــــألة السادســــــة: صــــــالة المســــــایفة.   ١١٣ـ
  ١١٥ــــ١١٤......................فـــي الصـــالة. مالمســـألة الســـابعة: اقتـــران النیـــة بتكبیـــرة االحـــرا
ــــ١١٦.....................................المســــألة الثامنــــة: القنــــوت فــــي صــــالة الفجــــر.   ١١٨ـ

  ١٢١ــــــــ١١٩...........................................المســــــألة التاســـــــعة: الجهـــــــر بالبســـــــملة.
ــــرداء فــــي صــــالة االستســــقاء. ــــ١٢٢.........................المســــألة العاشــــرة: تحویــــل ال   ١٢٣ـ

ـــــوتر. ـــــة صـــــالة ال ـــــة عشـــــرة: كیفی ـــــ١٢٤..................................المســـــألة الحادی   ١٢٥ـ
  ١٢٩ــــــــ١٢٦......................................المســـــــألة الثانیـــــــة عشـــــــرة: التنفـــــــل بالســـــــفر.

ــــــ١٣٠........................شــــــرع لــــــه ســــــجود الــــــتالوة.یالمســــــألة الثالثــــــة عشــــــرة: مــــــن    ١٣٢ـ
  ١٣٥ــــ١٣٣...........المســـألة الرابعـــة عشـــرة: هـــل یســـجد المـــأموم للســـهو إذا لـــم یســـجد اإلمـــام.

ــــــــ١٣٦....................................امســــــــة عشــــــــرة: تحدیــــــــد العــــــــورة.المســــــــألة الخ   ١٣٩ـ
ــــــ١٤٠.............................المبحــــــث الثالــــــث : األحكــــــام التــــــي تتعلــــــق بالجنــــــائز    ١٥٤ـ

ـــازة. ـــدین فـــي تكبیـــرات صـــالة الجن ـــى: رفـــع الی   ١٤٣ــــ١٤١........................المســـألة األول
ـــ١٤٤...........................................الجنـــازة.  یعمشـــ المســـألة الثانیـــة: مكـــان   ١٤٧ـ

ـــى المیـــت. ـــة: البكـــاء مـــن غیـــر نیاحـــة عل ـــ١٤٨............................المســـألة الثالث   ١٤٩ـ
  ١٥٠....................................المســـــــــــــــألة الرابعـــــــــــــــة: وقـــــــــــــــت التعزیـــــــــــــــة ومـــــــــــــــدتها.

ـــ١٥١...................................لمیـــت.المســـألة الخامســـة: صـــنع الطعـــام ألهـــل ا   ١٥٢ـ
  ١٥٤ـــــ١٥٣...........................................القبــــر. المســــألة السادســــة: حكــــم تســــویة

  ١٦٤ــــــ١٥٥..............................المبحـــــث الرابـــــع : األحكـــــام التـــــي تتعلـــــق بالصـــــوم . 
ــــ١٥٦..................وبعــــد الــــزوال. المســــألة األولــــى: حكــــم رؤیــــة الهــــالل قبــــل الــــزوال   ١٦٠ـ

ــــــوم الشــــــك. ــــــة: حكــــــم صــــــوم ی ــــــ١٦٠.....................................المســــــألة الثانی   ١٦٢ـ
ـــــ١٦٣....................................المســـــألة الثالثـــــة: حكـــــم صـــــوم یـــــوم عاشـــــوراء.   ١٦٤ـ

  ١٧٢ـــــ١٦٥................................المبحـــث الخــــامس : األحكــــام التـــي تتعلــــق بالزكــــاة 
  ١٦٩ـــــ١٦٧....................المســـألة األولــــى: بیــــان الجــــنس الــــذي تخـــرج منــــه زكــــاة الفطــــر.



  ١٧٢ـــــ١٧٠................المســــألة الثانیــــة: بیــــان المقــــدار الواجــــب إخراجــــه مــــن زكــــاة الفطــــر.
  ٢٠٠ـــــــ١٧٣..دس : األحكــــــام التــــــي تتعلــــــق بــــــالحج والعمــــــرة ...................المبحــــــث الســــــا

  ١٧٩ــــ١٧٦................المســـألة األولـــى: هـــل وجـــوب الحـــج علـــى الفـــور أم علـــى التراخـــي.
  ١٨٤ـــــــ١٨٠................................المســــــألة الثانیــــــة: وقــــــت ابتــــــداء الوقــــــوف بعرفــــــة.

ــــــــــ١٨٥.............................................المســــــــــألة الثالثــــــــــة: حكــــــــــم العمــــــــــرة.   ١٨٧ـ
ـــــ١٨٨....................................ة الرابعـــــة: فضـــــل مكـــــة علـــــى المدینـــــة.المســـــأل   ١٩٠ـ

  ١٩٤ـــــ١٩١.......................المســــألة الخامســــة: تجــــاوز المیقــــات المكــــاني بغیــــر إحــــرام.
ــــــــ١٩٥حكــــــــم الطیــــــــب للمحــــــــرم ...................................المســــــــألة السادســــــــة:    ١٩٧ـ
  ٢٠٠ـــــ١٩٨.........................................لمبیــــت بمنــــى.حكــــم االمســــألة الســــابعة : 

  ٢٢١ــــــــ٢٠١................................ أحكـــــــام تتعلـــــــق بفقـــــــه األســـــــرة: الفصـــــــل الرابـــــــع 
ــــــــــــ٢٠٢.................................المبحــــــــــــث األول: أحكــــــــــــام تتعلــــــــــــق باألیمــــــــــــان    ٢٠٦ـ

  ٢٠٦ــــــــ٢٠٢................................... المســـــــألة األولـــــــى: الیمـــــــین بغیـــــــر اهللا تعـــــــالى
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  املقدمةاملقدمة
الحمـــد هللا الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات وبرحمتـــه تـــتم الملمـــات وتـــذلل الصـــعوبات الحمـــد هللا الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات وبرحمتـــه تـــتم الملمـــات وتـــذلل الصـــعوبات 

والســماوات واشــهد ان ســیدنا ونبینــا محمــد رســول والســماوات واشــهد ان ســیدنا ونبینــا محمــد رســول   األرضاألرضاهللا قیــوم اهللا قیــوم   إلــىإلــىال الــه ال الــه   أنأنواشــهد واشــهد 
وصــلي وســلم علــى وصــلي وســلم علــى ، ، وســراجا منیــرا وســراجا منیــرا اهللا للعــالمین بشــیرًا ونــذیرا وداعیــا الــى اهللا اهللا للعــالمین بشــیرًا ونــذیرا وداعیــا الــى اهللا   أرســلهأرســلهاهللا اهللا 

  نبـي الرحمــة وعلــى الـه وصــحبة أجمعــیننبـي الرحمــة وعلــى الـه وصــحبة أجمعــین  د رب العـالمین ســیدنا محمــدد رب العـالمین ســیدنا محمــدالمرســلین عنــالمرســلین عنــ  أوجـهأوجـه
  ما دامت السماوات واالرضین . ما دامت السماوات واالرضین . 

  بعد ... بعد ...   أماأما
ن جملـــة خصائصـــها ان ن جملـــة خصائصـــها ان بخصـــائص كثیـــرة . فمـــبخصـــائص كثیـــرة . فمـــ  اإلســـالمیةاإلســـالمیة  األمـــةاألمـــةلقـــد اخـــتص اهللا لقـــد اخـــتص اهللا 

القران الكریم وحفظ لها سـنة نبیهـا علیـه الصـالة والسـالم الن القران الكریم وحفظ لها سـنة نبیهـا علیـه الصـالة والسـالم الن   وٕامامهاوٕامامهانورها نورها حفظ اهللا لها حفظ اهللا لها 
  لألنبیـاءلألنبیـاءخاتمـة للشـرائع ونبیهـا خاتمـا خاتمـة للشـرائع ونبیهـا خاتمـا   اإلسـالماإلسـالم تعالى اقتضـت ان تكـون شـریعة  تعالى اقتضـت ان تكـون شـریعة حكمة اهللاحكمة اهللا

لــدعوة اهللا فنــذرو لــدعوة اهللا فنــذرو   اااســتجابو اســتجابو لهــا رجــاال لهــا رجــاال   هیــأهیــأومــن عظــیم فضــل اهللا تعــالى لهــذه الشــریعة ان ومــن عظــیم فضــل اهللا تعــالى لهــذه الشــریعة ان 
  اافأخــذو فأخــذو التــي حملوهــا عــن رســول اهللا ثــم جــاء مــن بعــدهم التــابعون التــي حملوهــا عــن رســول اهللا ثــم جــاء مــن بعــدهم التــابعون   األمانــةاألمانــةلتبلیــغ لتبلیــغ   أنفســهمأنفســهم

  إتبــاعإتبــاعثــم جــاء مــن بعــدهم ثــم جــاء مــن بعــدهم   األحكــاماألحكــامالتشــریع وطــرق اســتنباط التشــریع وطــرق اســتنباط   أســرارأســرارعــن الصــحابة الكــرام عــن الصــحابة الكــرام 
ثــــروة فقهیــــة ثــــروة فقهیــــة   اإلســــالمیةاإلســــالمیة  لألمــــةلألمــــة  اافحفظــــو فحفظــــو   الســــمحة الغــــراءالســــمحة الغــــراءلشــــریعة لشــــریعة ااعلــــوم علــــوم   اافــــدونو فــــدونو التــــابعون التــــابعون 

  األئمـةاألئمـةهؤالء الرجـال هـم هؤالء الرجـال هـم   أشهرأشهرما تعاقب الیل والنهار ومن ما تعاقب الیل والنهار ومن   أبداأبداعظیمة ال یستغني عنها عظیمة ال یستغني عنها 
ــالــالمــذاهب المتعبــة المشــهورة و المــذاهب المتعبــة المشــهورة و   أصــحابأصــحاب  األعــالماألعــالم  األربعــةاألربعــة نــاس علــى فقههــم نــاس علــى فقههــم ذین اعتمــد الذین اعتمــد الال

لجاللـــه لجاللـــه   األحكــاماألحكــاممــن مــن   اااســتنبطو اســتنبطو بهــا مــا بهــا مــا   اافاخـــذو فاخـــذو طویــل فــي عبــادتهم ومعــامالتهم طویــل فــي عبــادتهم ومعــامالتهم   أمــدأمــدمنــذ منــذ 
هو جمـع وتـدوین علمهـم وانتشـاره بـین هو جمـع وتـدوین علمهـم وانتشـاره بـین   إلیهمإلیهمقدرهم وسعة علمهم وكان سبب توجه الناس قدرهم وسعة علمهم وكان سبب توجه الناس 

  ةةاألمـاألمـ  إجمـاعإجمـاعبواسـطة تالمیـذه مـن بعـده ومـع بواسـطة تالمیـذه مـن بعـده ومـع   وأمـاوأمـاالمذهب نفسـه المذهب نفسـه   إمامإمامبواسطة بواسطة   أماأماالناس الناس 
وبعـدهم وبعـدهم   األربعـةاألربعـة  األئمـةاألئمـةمن الفقهاء والمجتهدین في من الفقهاء والمجتهدین في   األمةاألمةكلها على انه قد ظهر في هذه كلها على انه قد ظهر في هذه 

جمع مؤلفـات جمع مؤلفـات وفقهم لم توفقهم لم ت  األعالماألعالم  األئمةاألئمة  آراءآراء  أنأنم قدرا وعلما وفضال غیر م قدرا وعلما وفضال غیر من ال یقل عنهمن ال یقل عنه
قلة بـــل بقیـــت مشـــتتة فـــي بطـــون كتـــب التفســـیر والحـــدیث قلة بـــل بقیـــت مشـــتتة فـــي بطـــون كتـــب التفســـیر والحـــدیث خاصـــة ولـــم تضـــمها كتـــب مســـتخاصـــة ولـــم تضـــمها كتـــب مســـت

  والخالف وغیرها . والخالف وغیرها .   واألثرواألثر
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  أعــالمأعــالمجمــع فقــه علــم مــن جمــع فقــه علــم مــن   إلــىإلــى  تجهــتتجهــتمــن علمهــم فقــد امــن علمهــم فقــد ا  ةةلتمهیــد الطریــق لالســتفادلتمهیــد الطریــق لالســتفادو و 
هل الرجــوع هل الرجــوع ســســعــرف بــه واجمــع مــا اســتطیع جمعــه مــن شــتات فقهــه لیعــرف بــه واجمــع مــا اســتطیع جمعــه مــن شــتات فقهــه لیأأ  الال  اإلســالمياإلســالميالفقــه الفقــه 

ظهـرت لـي شخصـیة مـن ظهـرت لـي شخصـیة مـن   علیـه وعنـد االختیـارعلیـه وعنـد االختیـار  طـالعطـالعله االستفادة منه واالله االستفادة منه واال  مملمن ترو لمن ترو   إلیهإلیه
  حفــص المــالكي االســكندريحفــص المــالكي االســكندري  أبــوأبــوتــاج الــدین تــاج الــدین   الفاكهــانيالفاكهــاني  اإلمــاماإلمــاموهــو وهــو   الشخصــیات الفــذة أالالشخصــیات الفــذة أال

لـذلك لـذلك ، ، فـي المـذهب المـالكي فـي المـذهب المـالكي   األعـالماألعـالم  األئمـةاألئمـةحـد حـد من سـادات مصـر فقهـا وعلمـا وفضـال أمن سـادات مصـر فقهـا وعلمـا وفضـال أ
السـیما وقـد السـیما وقـد   المتواضـعة ،المتواضـعة ،طروحـة طروحـة موضوع دراستي في هذه األموضوع دراستي في هذه األ  اإلماماإلمام  ذاذایكون هیكون ه  أنأن  آثرتآثرت

عـن عـن   تـبتـبألكألكالفقه المالكي . فانتهزت ذلـك الفرصـة الفقه المالكي . فانتهزت ذلـك الفرصـة   أعالمأعالموجدت رسائل علمیة كتبت في وجدت رسائل علمیة كتبت في 
    .  .    فقهه وعلمهفقهه وعلمه  الجلیل إلظهارالجلیل إلظهار  اإلماماإلمامهذا هذا 

تتكــون مــن تتكــون مــن   أنأن  طروحــةطروحــةخطــة البحــث وقــد اقتضــت طبیعــة البحــث فــي هــذه األخطــة البحــث وقــد اقتضــت طبیعــة البحــث فــي هــذه األ  أمــاأمــا
  وخاتمة وخاتمة   ––وخمسة فصول وخمسة فصول   ––:مقدمة :مقدمة 
الموضوع وسبب الموضوع وسبب   أهمیةأهمیةفیها فیها   أوضحتأوضحتفقد فقد   ة لألطروحةة لألطروحةالمقدمة فهي توطئالمقدمة فهي توطئ  أماأما

  . .   تهاتهااختیاري له مع بیان الخطة التي اتبعتها في كتاباختیاري له مع بیان الخطة التي اتبعتها في كتاب
  ::وفیه مبحثان وفیه مبحثان   ،،  حیاتهحیاتهعصره و عصره و . فجعلته ل. فجعلته ل  األولاألولالفصل الفصل   أماأما

    ان :ان :وفیه مطلبوفیه مطلب، ، : عصره : عصره   األولاألولالمبحث المبحث 
  : الحالة السیاسیة : الحالة السیاسیة   األولاألولالمطلب المطلب 

  الحالة العلمیة الحالة العلمیة   المطلب الثاني :المطلب الثاني :
  ::مطالب مطالب ، وفیه تسعة ، وفیه تسعة   حیاتهحیاتهحث الثاني : حث الثاني : المبالمب

  والدته والدته   ::  األولاألولالمطلب المطلب 
  المطلب الثاني : اسمه وكتبه المطلب الثاني : اسمه وكتبه 

  الثالث : رحلته الثالث : رحلته المطلب المطلب 
  المطلب الرابع :شیوخه المطلب الرابع :شیوخه 

  المطلب الخامس : تالمیذه المطلب الخامس : تالمیذه 
  المطلب السادس : طبقته المطلب السادس : طبقته 
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    أقرانهأقرانهالمطلب السابع : المطلب السابع : 
  المطلب الثامن : مؤلفاته المطلب الثامن : مؤلفاته 
  المطلب التاسع : وفاته المطلب التاسع : وفاته 

  وفیه ثالث مباحث . وفیه ثالث مباحث . ، ، في الطهارة في الطهارة   آراءهآراءه  ::  الفصل الثانيالفصل الثاني  أماأما
  ة .ة .تتعلق بالمیاه واآلنیتتعلق بالمیاه واآلنی  أحكامأحكام: :   األولاألولالمبحث المبحث 

  تتعلق بالوضوء ونواقضه تتعلق بالوضوء ونواقضه   أحكامأحكامالمبحث الثاني : المبحث الثاني : 
    تتعلق بالغسل . تتعلق بالغسل .   أحكامأحكامالمبحث الثالث :المبحث الثالث :

  وفیه ستة مباحث وفیه ستة مباحث ، ، في العبادة في العبادة   الفصل الثالث : آراؤهالفصل الثالث : آراؤه
    باآلذان .باآلذان .تتعلق تتعلق   أحكامأحكام::  األولاألولالمبحث المبحث 

  ..تتعلق بالصالة تتعلق بالصالة   أحكامأحكام  المبحث الثاني :المبحث الثاني :
  ..تتعلق بالجنائز تتعلق بالجنائز   أحكامأحكام  ::  المبحث الثالثالمبحث الثالث

  ..تتعلق بالصوم تتعلق بالصوم   أحكامأحكامث الرابع : ث الرابع : المبحالمبح
  ..تتعلق بالزكاة تتعلق بالزكاة   أحكامأحكامالمبحث الخامس : المبحث الخامس : 
  تتعلق بالحج . تتعلق بالحج .   أحكامأحكامالمبحث السادس : المبحث السادس : 

  ::مباحث مباحث   أربعةأربعةوفیه وفیه   األسرة ،األسرة ،بفقه بفقه   الفصل الرابع : آراؤهالفصل الرابع : آراؤه  أماأما
    باألیمانباألیمانتتعلق تتعلق   أحكامأحكام: :   األولاألولالمبحث المبحث 

    األسرةاألسرةتتعلق بفقه تتعلق بفقه   أحكامأحكامالمبحث الثاني : المبحث الثاني : 
  تتعلق بالختان تتعلق بالختان   أحكامأحكام::  المبحث الثالثالمبحث الثالث

  تتعلق بالطالق تتعلق بالطالق   أحكامأحكامالمبحث الرابع : المبحث الرابع : 
  ::مباحث مباحث   ثمانیةثمانیةوفیه وفیه ، ، بالمعامالت المالیة والجنایات بالمعامالت المالیة والجنایات آراؤه آراؤه الفصل الخامس :الفصل الخامس :  أماأما

  تتعلق بالبیع تتعلق بالبیع   أحكامأحكام: :   األولاألولالمبحث المبحث 
    األرض .األرض .تتعلق بكراء تتعلق بكراء   أحكامأحكام  --المبحث الثاني :المبحث الثاني :
  ..تتعلق بالوقف تتعلق بالوقف   أحكامأحكامالمبحث الثالث :المبحث الثالث :
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  أحكام تتعلق بالشفعةأحكام تتعلق بالشفعةالرابع :الرابع :  المبحثالمبحث
  تتعلق بالعاریة تتعلق بالعاریة   أحكامأحكامالمبحث الخامس :المبحث الخامس :
  تتعلق بالودیعة تتعلق بالودیعة   أحكامأحكامالمبحث السادس :المبحث السادس :
  ت . ت . تتعلق بالجنایاتتعلق بالجنایا  أحكامأحكامالمبحث السابع : المبحث السابع : 

  ..المبحث الثامن : أحكام تتعلق بالدیات المبحث الثامن : أحكام تتعلق بالدیات 
ثـــم ثـــم   طروحـــةطروحـــةالنتـــائج التـــي توصـــلت الیهـــا فـــي األالنتـــائج التـــي توصـــلت الیهـــا فـــي األ  أهـــمأهـــمالخاتمـــة فقـــد بینـــت فیهـــا الخاتمـــة فقـــد بینـــت فیهـــا   وأمـــاوأمـــا

وكانـت طریقتـي وكانـت طریقتـي طروحـة ، طروحـة ، فـي األفـي األ  أسـمائهمأسـمائهمالـواردة الـواردة   األعـالماألعـالم  أهـمأهـمكر كر ذذت بعدها ملحقا بت بعدها ملحقا بجعلجعل
العامــة فــي تــدوین المســائل الفقهیــة هــي : صــیاغة المســألة صــیاغة فقهیــة مقارنــة وذلــك العامــة فــي تــدوین المســائل الفقهیــة هــي : صــیاغة المســألة صــیاغة فقهیــة مقارنــة وذلــك 

المـذهب المـالكي المـذهب المـالكي   أئمةأئمةفي المسألة مع ذكر الموافقین له والمخالفین من في المسألة مع ذكر الموافقین له والمخالفین من   اإلماماإلمامبذكر رأي بذكر رأي 
الــرأي الــرأي   وأبــینوأبــینلكــال الفــریقین لكــال الفــریقین   ومناقشــتهاومناقشــتها  األدلــةاألدلــةذلــك بــذكر ذلــك بــذكر   وأعقــبوأعقــب  األخــرىاألخــرىالمــذاهب المــذاهب   وأئمــةوأئمــة

  ..الراجح في ذلك الراجح في ذلك 
  وبعد هذا . وبعد هذا . 

بعـد بعـد   اایرتقـو یرتقـو حـد طلبـة العلـم الـذین لـم حـد طلبـة العلـم الـذین لـم أأ  إننيإننيبل بل   أهلهأهلهال ادعي الفقه ولست من ال ادعي الفقه ولست من   فأننيفأنني
الكمـال هللا وحـده الكمـال هللا وحـده   أنني ال ادعي الكمال لبحثي هـذا فـإنأنني ال ادعي الكمال لبحثي هـذا فـإنواحدة في سلم المعرفة كما واحدة في سلم المعرفة كما درجة درجة 
  األصــفهانياألصــفهاني  اإلمــاماإلمــامفمــن نفســي والشــیطان ورحــم اهللا فمــن نفســي والشــیطان ورحــم اهللا   أخطــأتأخطــأتوان وان   فمــن اهللافمــن اهللا  أصــبتأصــبت  ، فــإن، فــإن

إال قــال فــي غــده لــو غیــر إال قــال فــي غــده لــو غیــر كتابــة فــي یومــه كتابــة فــي یومــه   إنســاناإنســانارأیــت انــه ال یكتــب رأیــت انــه ال یكتــب   إنــيإنــي  ((  ::  حیــث قــالحیــث قــال
ولـو تــرك ولـو تــرك ، ،   أفضـلأفضـللكــان لكــان ، ولــو قـدم هـذا ، ولــو قـدم هـذا تحسـن تحسـن ، ولـو زیـد كــذا لكـان یس، ولـو زیـد كــذا لكـان یسلكـان احســن لكـان احســن هـذا هـذا 
  ))ة البشر ة البشر ــعلى جملعلى جملهذا من العبر وهذا یدل على استیالء النقص هذا من العبر وهذا یدل على استیالء النقص   أجملأجمللكان لكان 

قارئهــــا وكاتبهــــا واســــأله قارئهــــا وكاتبهــــا واســــأله   طروحــــةطروحــــةاألاألهــــذه هــــذه ینفــــع بینفــــع ب  وأخیــــرا اســــأل اهللا العلــــي القــــدیر أنوأخیــــرا اســــأل اهللا العلــــي القــــدیر أن
م العـرض والحسـاب م العـرض والحسـاب و و یجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكریم وان ینفعني به ییجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكریم وان ینفعني به ی  أنأنسبحانه سبحانه 

ــــي ، ،  ــــل ف ــــي وان یجنبنــــي الزل ــــل ف ــــوالي  أعمــــاليأعمــــاليوان یجنبنــــي الزل ــــواليوأق ــــه خدمــــة   وأق ــــوفقني لمــــا فی ــــه خدمــــة كلهــــا وان ی ــــوفقني لمــــا فی   اإلســــالماإلســــالمكلهــــا وان ی
  عم المولى ونعم النصیر عم المولى ونعم النصیر والمسلمین انه نوالمسلمین انه ن
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  املطلب األول
  احلالة السياسية

ة ، العباسـیالدولـة اإلسـالمیة ركان فیه أتتهاوى كانت  في فترةولد اإلمام الفاكهاني 
حاضرة الـدنیا وعاصـمة الدولـة اإلسـالمیة ، فكـان إذ بعد سنتین من والدته سقطت بغداد 

وعلمــاء  بــاهللاقتــل الخلیفــة المعتصــم ف ، فقــد اجتاحهــا هوالكــو المغــولذلــك علــى یــد التتــار 
وبقیـــت الخالفـــة  ، وخـــرب الـــدور وهـــدم القصـــور وأبـــاد الخـــواص والعـــوام، بغـــداد ایضـــا 

المنتصـــر بـــاهللا الثـــاني أول تقریبـــا ، ثـــم وصـــل إلـــى مصـــر ثـــالث ســـنین ونصـــف شـــاغرة 
، فعقـدت الخالفـة لـه فـي  الخلفاء العباسـیین فـي القـاهرة ، وذلـك فـي فتـرة الظـاهر بیبـرس

شیخ الشافعیة عز الـدین بـن عبـد السـالم ، وقاضـي قضـاة ظل جماعة من العلماء منهم 
  . )١( تاج الدین بن نبت األعزمصر 

، فقــد زحــف المغــول إلــى الشــام مظفــر ســیف الــدین أیبــك وعــاش اإلمــام فــي زمــن ال
فوقعـــت معركـــة عـــین جـــالوت التـــي هـــزم فیهـــا جـــیش إلـــى مصـــر وعزمـــوا علـــى الـــدخول 

علـــى یـــد الجـــیش اإلســـالمي الـــذي كـــان مؤلفـــا مـــن العشـــائر والتركمـــان واألكـــراد المغـــول 
  . )٢( هم، فهزم جیش المغول وقتل أمیر وغیرهم 

فلم تنم تلك اللیلة من تـالوة القـرآن الكـریم فـي الفترة في تلك أما حال مصر وأهلها 
ضـجیجهم ودعـائهم فاشـتد القلـق حتـى وقراءة صحیح البخاري ، فكثـر المساجد والجوامع 

  .   )٣(جاءتهم البشرى خیرا بنصرة جیش المسلمین على التتار

                                                 
 ٣/٣١٥، واالعالم للزركلي :  ١٣/١٦٠والنهاية :  ، والبداية ٥/٢٥٢العبر في خبر من غير :  )١(
. 
 .  ٢١٨/ ١٣البداية والنهاية : ينظر :  )٢(
 .  ٢/١٤٩السلوك :  )٣(
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الختلفـــت الخارطـــة لـــو قـــدر اهللا تعـــالى أن وصـــل المغـــول إلـــى تلـــك الـــدیار أقــول : 
یـؤثر ذلـك علـى مـا تبقـى مـن التـراث ، ومـن البـدیهي أن لما بعـد احـتالل بغـداد اسیة السی

، ولهـــذا نجــد أن مصـــر وبــالد المغـــرب قـــد فــي بـــالد المغــرب العربـــي العربــي اإلســـالمي 
مـن خـالل مـا تبقـى مـن تـراث عریـق فـي مكتبـات  اإلسـالمیةحافظت على تراث الخالفـة 

فـي نفـوس  األثـرالدین اإلسالمي كان لـه عظـیم ، ولهذا نجد أن العراق العامة والخاصة 
الخـــراب والـــدمار الـــذي لحـــق الدولـــة وعلـــى الـــرغم مـــن الكثیـــر .  همالغـــزاة فقـــد أســـلم مـــن

التواصـل الفكـري والعقائـدي بقـي دت الشقة بین أبناء الـوطن الواحـد إال أن اإلسالمیة وبع
  ما بین الشرق والغرب . متواصال 

الخالفـة مـن  نتقـالواد عاش في فترة اضطراب الدولة ولهذا نجد اإلمام الفاكهاني ق
غـزو المشرق إلى المغرب ، ففي مطلع شبابه عزم أمیر الـروم علـى مقاتلـة التتـار الـذین 

  .   )٤(، فهزم التتار وخفت وقعتهم على تلك البالدالروم في تلك الفترة 
م جــرد ثــ مــن المصــریین أمیــران فلمــا بلــغ الخبــر الســلطان عظــم علیــه ذلــكفقــد قتــل 

ســـتمائة فـــارس وقیـــل ألفـــا واالول أصـــح وارســـل إلـــى الشـــام أن یجـــرد مقـــدما آخـــر فجـــرد 
االمیــر ســیف الــدین الجــي بغــا العــادلي وخــرج مــن دمشــق یــوم دخلهــا الركــب فــي ســادس 

إلیــة لیجتمــع مــع المصــریین وأن یســیروا جمیعــا إلــى  إلــىعشــرین المحــرم وأمــر أن یســیر 
  . )٥(الحجاز
  
  

  املطلب الثاني
  احلالة العلمية

                                                 
 .  ٥/٢٩١ينظر : شذرات الذهب :  )٤(
 .  ١٤/١٦٠البداية والنهاية :  )٥(
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الفنــون فـــي العلــوم كلهـــا حتـــى ان  أصـــحابتــاج الـــدین الفاكهــاني مـــن  اإلمـــامكــان 
صــــاحب البدایــــة والنهایــــة كــــان یســــمیه ذو الفنــــون وكــــان شــــیخا مالكیــــا نحویــــا لــــه دیانــــة 
وتصــــوف وكــــان یحظــــر دروس ابــــن المنیــــر وقــــرأ القــــرآن الكــــریم علــــى المكــــین االســــمر 

علــى الفقــه فقــط بــل كــان لــه الحــظ االوفــر فــي علــم  والمــازني، ولــم یكــن علمــه مختصــرا
 اإلمـامالحدیث وهذا یبدو واضحا من العالقة المترابطة بین علمي الحدیث والفقه، فكون 

  .)١(في علم الفقه المالكي وله آراء عدة في المذهب األئمةاحد 
الحـدیث واخـذ هـذا العلـم مـن والتي منها علـم  وأدلتهفصار عالما بمصادر التشریع 

  .)٢(ان اذ سمع الترمذي والشفا منهابن طرخ
نــا فــي علــم الحــدیث وعلــم االصــول والعربیــة واالدب وكــان وكــان فقیهــا فاضــال متفن

االخــالق صــحب جماعــة مــن  الــدین المتــین والصــالح العظــیم حســن علــى حــظ وافــر مــن
  االولیاء وتخلق باخالقهم وتأدب بآدابهم حتى قال الشاعر:

  رةضــممت مكـــارم تـــأتي منـــك ظـــاه
  فـــــــــان تقــــــــــدم ابنـــــــــاء الكــــــــــرام بهــــــــــم

  

  الــــــــى مكــــــــارم ابقاهــــــــا ابــــــــوك لــــــــك  
  )٣(فقــــــــد تقــــــــدم آبــــــــاء الكــــــــرام بــــــــك

  
ولــم یكــن علمــه مختصــرا علــى الفقــه والحــدیث فحســب بــل كانــت لــه معرفــة بــاالدب 

  واالصول وعلم الكالم.
. ولــــه )٤(وكـــان یحضـــر دروس االمـــام المـــازوني فــــي النحـــو الملقـــب بحـــافي رأســـه

  :-قوله-والشعر فمن شعره بعض النظم والنثر 
                                                 

 .١/٢٤٣، الدر الكامنة ١/٩٣، االعالم للزركلي ١/٢١٣الديباج المذهب  )١(
 .١/٢١٣ج المذهب الديبا  )٢(
شــــذرات  ١/٣٢٤، ازهــــار الريــــاض ١/٤١، المنهــــل العــــذب الــــروي ١/١٠٨الــــديباج المــــذهب  )٣(

 .٦/٩٦الذهب 
 .٨/١٧٤سير اعالم النبالء  ينظر:  )٤(
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  وغـــــــدا یـــــــذكرني عهـــــــودا بـــــــالحمى
  

  )١(العهــد حتــى اذكــره نســیتومتــى   
  

  وقال ایضًا:
  جنـــون لیلــــى ووصــــلهاملفلـــو قیــــل ل

  لقــــــــال غبــــــــار مــــــــن تــــــــراب نعالهــــــــا
  

  مـــــــا فـــــــي طوایاهـــــــا؟تریـــــــد ام الـــــــدنیا و   
  )٢(لبلواهـــــا احـــــب الـــــى نفســـــي واشـــــفى

  
  
 

                                                 
  .١/٤١، المنهل العذب الروي ٢/٨٨، التحفة اللطيفة ١/٢٠٣الديباج المذهب  )١(
  .١/٨٤الديباج المذهب  )٢(
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  املبحث الثاني
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  لطلب األوامل
  والدته

ـــد الشـــیخ تـــاج الـــدین الفاكهـــاني فـــي  م) عـــالم ١٢٥٦-هــــ٦٥٤ســـنة ( اإلســـكندریةول
بالفقه والنحو واشتغل بعلم الحدیث وله مصنفات عدیدة في العلـوم كافـة كالفقـه والحـدیث 

  .)١(والنحو وعلم الكالم. وغیره من العلوم
  املطلب الثاني

  امسه ونسبه وكنيته
ن ســــالم بــــن عبــــد اهللا اللخمــــي االســــكنداري تــــاج الــــدین عمــــر بــــن علــــي بــــ -اســــمه

  .)٢(المعروف بالفاكهاني
  .)٣(وفي روایة/ تاج الدین عمر بن علي سالم الملحي المعروف بابن بالفاكهاني

  .)٤(حفصة تاج الدین یكنى بأبي اإلمامكان  -كنیته
  -وسمي بالفاكهاني

هــة فكــاة كمــا قــالوا الــذي یبیــع الفاكهــة قــال ســیبویه وال یقــال لبــائع الفاك الفاكهــاني:
 أتـــاهمبالفاكهـــة وفكـــة القـــوم هـــو ســـماعي ال اطـــرادي  إنمـــالبـــان ونبـــال الن هـــذا الضـــرب 

واالسـم الفاكهـة والفكاهـة  أطـرفهمالتثبیة وفكههم بملح الكالم الحلواء على  أیضاوالفاكهة 
  بالضم والمصدر المتوهم فیه الفعل الفاكهة. 

كــان طیــب  إذالرجــل بالكســر فهــو فكــة مصــدر فكــة ا حالجــوهري الفكاهــة بــالفتقــال 
  .)٥(مزاحا والفاكهة المزاحالنفس 

                                      
 .٧/٢٩٩، معجم المؤلفين ١٤/١٦٨البداية والنهاية  )١(
 .٥/٥٦، االعالم للزركلي ١/٤٠٣البن حجر العسقالني  -الدر الكامنة )٢(
 .١/٩٢، طبقات األولياء البن الملقن ١٤٠/٨١٦البداية والنهاية  )٣(
  .١٤/١٦٨المصدر نفسه  )٤(
 فكة. ١٣/٥٢٣لسان العرب  )٥(
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مع صبي الفاكة المـازُح) وفـي  إذامن افكة الناس  r(وفي حدیث انس كان النبي 
 أربـع. ومنـه الحـدیث  )٦(أهلـهحدیث زید بـن ثابـت انـه كـان مـن افكـة النـاس إذا خـال مـع 

ممــازحین. والُفكاهــة مونهن الــذین یشــتهــم  باألمهــاتلــیس غیبــتهن بغیبــة مــنهم المتفكهــون 
  .)٧(وقیل الفاكة ذو الفكاهة بالضم المزاح

ج التمــر والعنــب والرمــان منهــا مســتدلین بقولــه الثمــر كلــه وقــول مخــر هــي والفاكهــة: 
المعلـم العجـاب  عوقد بینت ذلك مبسـوطا فـي الالمـ } $  #  " !  ]تعالى 

  .)٨(اعهبائوالفاكهاني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .  ٥/٢١١مصنف ابن أبي شيبة :  )٦(
 المصدر نفسه . )٧(
 وبه تخريج. ٥١٧، وينظر مختار الصحاح ١٦١٤القاموس المحيط ص )٨(
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 ١٤

  الثاملطلب الث
  . رحلته

قـدم العالمـة تـاج الـدین عمـر بـن علـي اللخمـي الفاكهــاني وثالثـون  إحـدىسـنة فـي 
فنـزل عنـد القاضـي الشــافعي  )١(والحـجدمشـق لزیــارة القـدس  إلـى اإلسـكندریةالمـالكي مـن 

الشـفاء وجـامع الترمـذي  وسمع علیه شیئا من مصنفاته ثـم حـدث بـبعض تصـانیفه وسـمع
عــز  إســحاق أبــو األنصــاريان محمــد بــن علــي بــن طرخــبــن  إبــراهیمان. مــن ابــن طرخــ

وصنف جزاء في ان عمل المولد في  )٢(٦٩٠وتوفي سنة  ٦٠٠الدین بن معاذ ولد سنة 
  .)٣(بدعة األولربیع 

  .)٤(دمشق إلىمع الشامین وزار القدس قبل وصوله  ادعامالحج  إلىثم خرج 
فیـه نحـو مـن  حصـبات كثیـرة وعمـلوركبت في هذا الشهر وطئ سوق الخیل وفي 

وقــد كــان قبــل ذلــك یكــون فیــه میــاه  وأصــلحواســاووه حتــى  أیــام أربعــةأربعمائــة نفــس فــي 
وســقف علیــه تیة الشــاب إلــىالجابیــة ســوق الــدقیق داخــل بــاب  أصــلحكثیــرة وملقــات وفیــه 

علـم  أمیـرعـز الـدین ایبـك  وأمیـرةالسقوف وخرج الركب الشـامي یـوم االثنـین ثـامن شـوال 
النسـر وابـن  وأبـو لجهبـالـدین بـن الظاهري وممن حـج فیـه شـهاب وقاضیة شهاب الدین 

والفخــــر المصــــري والصــــدر المــــالكي وشــــرف الــــدین الكفــــوي وآخــــرون مــــن ســــائر جملــــة 
 وأربــعفقیــه  أربعمائــةیقــول اجتمــع فــي ركبنــا هــذا المــذاهب حتــى كــان الشــیخ بــدر الــدین 

                                      
 .٢/٢٧٨ يتاريخ ابن الورد )١(
ـــة والنهايـــة )٢( ـــر القرشـــي أبـــو الفـــداء/ مكتبـــة المعـــارف إســـماعيل  -البداي ـــن عمـــر بـــن كثي بيـــروت –ب

١٤/١٦٨.  
 .١٤/١٦٨المصدر نفسه  )٣(
 .٢/٢٧٨تاريخ ابن الوردي  )٤(
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 ١٥

نفســـا وكـــان فـــي مـــن المفتـــین ثالثـــة عشـــر وقـــد كـــان معنـــا ودار حـــدیث  ةوخانقـــامـــدارس 
  .)١(المصریین جماعة من الفقهاء

رحلنـا مـع شـیخنا قال جمـال الـدین المحـدث ( rثم بعد ذلك خرج لزیارة نعل النبي 
التـي بـدار الحـدیث  rتاج الدین الفاكهاني الى دمشق فقصد زیارة نعل سیدنا رسول اهللا 

عـــل یقبلـــه المكرمـــة حســـر علـــى رأســـه وجاالشـــرفیة بدمشـــق وكنـــت معـــه فلمـــا رأى النعـــل 
  علیه ودموعه تسیل وانشد قائال:ویمرغ وجهه 

ــــى ووصــــلها ــــو قیــــل لمجنــــون لیل   فل
  لقـــــــال: غبـــــــار مـــــــن تـــــــراب نعالهـــــــا

  

  تریــــــــد ام الــــــــدنیا ومــــــــا فــــــــي طوایاهــــــــا؟  
  )٢(لبلواهــــــا) احــــــب الــــــى نفســــــي واشــــــفي

  
ــــن رشــــید الفهــــري ــــت دار الحــــدیث وقــــال الشــــیخ الرحــــال ابــــو عبــــد اهللا ب : لمــــا دخل

  ولشمتها حضرتني هذه االبیات فقلت: rلنعل الكریمة للمصطفى رسم رؤیة ااالشرفیة ب
  هنیئـــــاً لعینـــــي ان رأت نعـــــل احمـــــد

ــــــــيغي الفوقبلتهــــــــا اشــــــــ ــــــــل فزادتن   لی
  واهللا ذاك الیــــــــــــوم عیــــــــــــدا ومعلمــــــــــــا

  

  فیــا ســعد جــدي قــد ظفــرت بمقصــدي  
  عنـــــد مـــــوردي الظمـــــأفیـــــا عجبـــــا زاد 

  بتاریخـــــــــــــه اخـــــــــــــت مولـــــــــــــدا اســـــــــــــعد
  

r وممن كان معه في هذه الرحلة. )٣(محمدنشرها طیب كما یجب ویرضى ربنا ل  
قاضي الحنابلة عز الـدین محمـد بـن قاضـي القفـاه سـلیمان بـن حمـزة بـن أحمـد بـن 

اآلخــر ســـنة  الصــالحي الحنبلـــي ولــد فـــي عشــر ربیـــع عمــر بـــن أبــي عمـــر المقدســي. ثـــم
  .١خمس وستین وستمائة

                                      
 ، وأبناء الغمر ١٤/١٦٨وانظر البداية والنهاية  ٢/٢٨٧تاريخ ابن الوردي  )١(
 .١/٤١، المنهل العذب الروي ١/١٠٨الديباج المذهب  )٢(
 .١/٣٢٤أزهار الرياض  )٣(
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 ١٦

الحــق وفــي هــذه الرحلــة الســلطان أبــو ســعید عثمــان بــن الســلطان یعقــوب بــن عبــد 
المســـریني كانـــت دولتـــه اثنـــین وعشـــرین ســـنة تـــوفي بـــالمغرب فـــي ذي القعـــدة وقـــد قـــارب 

  .٢التسعین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املطلب الرابع 
  شيوخه

  . المازوني١

                                                                                                             
  . ٤١/  ١، المنهل العذب الروي  ١٠٨/  ١الدیباج المذهب  ١
 .  ٣٢٤/  ١أزهار الریاض   ٢
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 ١٧

ي رأســه النحــوي محمــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد العزیــز بــن عمــر العالمــة فالملقـب بحــا
الــدین: لقبــه محــي  ثیــراالشــیخ جمــال الــدین التلمســاني الزنــاتي الكمالنــي المــازوني قــال 

ي رأسه كان من أئمة العربیة بالثغر وكان یحفظ االیضـاح فالدین، النحوي المعروف بحا
ئ بــداره. وحـدث عــن ابــن رواج وقــراء علیــه ابـن المنیــر شــیئًا مــن النحــو، ألبـي علــي ویقــر 

ولــد بتلمســان ســنة ســت وســت مائــة بظــاهر ســمع مــن أبــي القســم الصــفراوي وابــن رواج 
عة وتصدر للعربیة زمانًا أخـذ عنـه تـاج الـدین الفاكهـاني. ولقـب بحـافي رأسـه لحفـرة وجما

  .)١(كانت في دماغه وقیل كان في رأسه شيء یشبه حرف (ح)
  . ناصر الدین ابن المنیر٢

أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي ناصر الدین ابن المنیـر 
كندریة وعالمها وأخوه زین الـدین علـي ولـد سـنة الجذامي الجروي االسكندري قاضي االس

الصــولى فــي األدب وفنونــه ولــه مصــنفات مفیــدة وتفســیر كــان مــع علومــه لــه الیــد  ٦٢٠
نفیس وله تألیف علـى تـراجم صـحیح البخـاري وولـي قضـاء االسـكندریة حتـى قیـل الشـیخ 

بـــن دیـــار مصـــر تفتخـــر بـــرجلین فـــي طرفیهـــا: اعـــز الـــدین ابـــن عبـــد الســـالم كـــان یقـــول: 
  .٦٨٠٢ید بقوص توفي سنة باالسكندریة وابن دقیق العالمنیر 
أحمـــــد بــــن ادریـــــس بـــــن عبـــــد الــــرحمن أبـــــو العبـــــاس شـــــهاب الـــــدین  -. القرافـــــي٣

ة المغــرب) نســبه الــى قبیلــة صــنهاجة (مــن برابــر  الصــنهاجي القرافــي مــن علمــاء المالكیــة
مصـــري المولـــد والمنشـــأ والـــى القرافـــة (المحلـــة المجـــاورة لقبـــر االمـــام الشـــافعي) بالقـــاهرة 

لـــه مصـــنفات جلیـــة فـــي الفقـــه واالصـــول منهـــا: أنـــوار البـــروق فـــي أنـــواء الفـــروق.  والوفـــاة
فــي عــدة  تبحــرهوالــذخیرة فــي الفقــه المــالكي والخصــائص فــي قواعــد اللغــة العربیــة. ومــع 

                                      
 .١/٢٠٣، الديباج المذهب ١٤/١٦٨البداية  )١(
  .  ٩٦/  ١المصادر نفسها ، األعالم للزركلي   ٢
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 ١٨

الفلكیــة وغیرهــا تــوفي ســنة ت الفنــون ومــن البــارعین فــي عمــل التماثیــل المتحركــة فــي اآل
  .)١(هـ٦٨٤

جـــرجس بـــن العمیـــد بـــن الیـــاس الملقـــب بـــالمكین أو الشـــیخ  -. المكـــین األســـمر٤
(المكــین) یقــال لــه ابــن العمیــد مــؤرخ مــن كتــاب النصــارى الســریاني ولــد فــي القــاهرة ســنة 

  .)٢(هـ٦٧٢ونشأ في دمشق توفي  ٦٠٢
ان االنصــاري أبــو اســحاق ابــراهیم بــن محمــد بــن علــي بــن طرخــ -نا. ابــن طرخــ٥

لــد ســعد بــن معــاذ األوســي یلقــب بــابن الســویدي لــه التــذكرة الهادیــة فــي عــز الــدین مــن و 
وتـــوفي  ٦٠٠الصـــب. نســـبة الـــى ســـویداء فـــي حـــوران وكـــان أبـــوه مـــن تجارهـــا ولـــد ســـنة 

٣(٦٩٠(.  
ن رشـیق أبـو علـي. شـاعر الحسین بن عتیق بن الحسن ب -لعمري. ابن عتیق ا٦

وأقـام آخـر أیامـه بغرناطـة. من أدباء األنـدلس ومؤرخهـا أصـله مـن مریـة. اسـتوطن سـبتة 
كان شاعرًا مفلقًا عجیبًا قادرًا على االختراع واألوضاع جهم المحیا موحش الشـكل وألـف 

  .)٤(هـ٦٨٠كتابًا كبیرًا في التاریخ وكتابًا سماه (میزان العمل) توفي 
  
  

  املطلب اخلامس
  تالميذه

ن جماعـة بــن بـن محمـد بـن ابـراهیم بـن سـعد اهللا بـ(أبـو بكـر) بـن عبـد العزیـز . ١
علــي ابــن جماعــة بــن حــازم بــن صــخر الشــرف بــن العــز بــن البــدر بــن البرهــان الكنــاني 

                                      
 .٩٦-١/٩٥األعالم للزركلي  )١(
 .١/٢٤٣الكامنة  ر، الدر ١/٩٣األعالم للزركلي  )٢(
 لمصادر نفسها مع الصفحات.ا )٣(
 .٢/٢٤٣االعالم للزركلي  )٤(
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 ١٩

الحمــوي األصــل مصــري والــد العــز محمــد الماضــي ویعــرف بــابن جماعــة ولــد فــي ثالــث 
ذي القعـــدة ســـنة ثمـــان وعشـــرین وســـبعمائة وحفـــظ القـــرآن وكتبـــاً وأشـــغل بالفقـــه ولكنـــه لـــم 

   . شیوخ عصره أبوه خلقًا منله  واستأجرینجب 
والختنــي والدیوســي وابــن مزیــز أجــازوه ولكــن لــم قــال شــیخنا فمــا أشــك ان الحجــار 

بعــــد ذلــــك نعــــم أجــــاز لــــه فــــي ســــنة تســــع وعشــــرین مــــن ثغــــر االســــكندریة التــــاج أقــــف 
  .)١(الفاكهاني
بــن أحمــد بـن عبــد اهللا بــن هشـام األنصــاري الشــیخ جمــال عبــد اهللا بــن یوســف . ٢

الدین الحنبلي. النحوي الفاضل العالمة المشـهور أبـو محمـد قـال فـي الـدرر ولـد فـي ذي 
القعدة سنة ثمان وسـبعمائة ولـزم الشـهاب عبـد اللطیـف بـن المرحـل وتـال علـى ابـن الـراج 

 قـــرأ علیـــه وحضـــر وســـمع علـــى ابـــن حبـــان دیـــوان زهیـــر بـــن أبـــي ســـلمى ولـــم یالزمـــه وال
دروس التاج التبریزي وقرأ على التاج الفاكهاني شرح االشارة له اال الورقة األخیـرة وتفقـه 

قي في دون أربعة أشـهر وذلـك قبـل موتـه بخمـس للشافعي ثم تحنبل فحفظ مختصر الخر 
سـنین. أتقـن العربیـة ففـاق االقــران بـل الشـیوخ وحـدث عــن ابـن جماعـة بالشـاطبیة وتخــرج 

ة مــن أهــل مصــر وغیــرهم ولــه تعلیــق علــى الفیــة ابــن مالــك ومغنــي اللبیــب عــن بــه جماعــ
  .)٢(كتب االعاریب اشتهر في حیاته وأقبل الناس علیه وتصدر لنفع الطالبین

بـن عمـر بـن محمـد بـن هشـام بـن محمـد بـن عبـد اهللا الشـهاب  أحمد بن محمـد. ٣
هرة الحسـیني الـدار المـالكي الصنهاجي نسبة لقبیلة بالقرب السـكندري المولـد والمنشـأ القـا

األتــي ویعــرف بــابن هشــام. ولــد یــوم الجمعــة ثالــث عشــر رجــب ســنة المقــرئ والــد محمــد 
والعمـدة والرســالة البــن أبــي زیــد سـبعمائة بثغــر االســكندریة وحفــظ بهـا القــرآن وصــلى بــه. 

رعــي البــن الحاجــب وجمیــع مفتــاح الغــوامض فــي أصــول الفــرائض فوغالــب المختصــر ال

                                      
 .٢/٨٨، والتحفة اللطيفة ١/٨٤الديباج المذهب  )١(
 .٢/٦٨بغية الوعاة  )٢(
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 ٢٠

لفیـــة البـــن مالـــك وعـــرض علـــى قریبــه الشـــریف العالمـــة الشـــهاب أحمـــد بـــن للصــردي واال
الســكندري المــالكي واجــازة بــل وبحــث علیــه فــي مبــادئ ابــن محمــد بــن مخلــوف الحســیني 

  .)١(في االفتاء والتدریسيالحاجب الفرعي ویقال انه ممن أخذ عن الفاكهاني وأذن له 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السادس املطلب 
  طبقته 

  :. ومن مشاهیر هذه الطبقةة من الطبقة العاشر كان االمام 
عبـــد النـــور یعـــرف بـــابن الحكـــار الصـــقلي عـــالم فاضـــل بـــن  عمـــر أبـــو حفـــص. ١

شـرحا كبیـرا شـرح المدونـة له حظ في االدب والشـعر نضار محقق حسن الكالم والتألیف 
  .)١(الف مسألةثالثمائة جزء وانتقد على التونسي نحو 

                                      
 .  ٣٢٨/  ٤، الديباج المذهب  ١/٣٦٣الضوء الالمع  )١(
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 ٢١

ر بـــــن محمــــد بـــــن عبـــــد اهللا االزدي المعـــــروف . عمـــــ)٢(علـــــي الشـــــلوبین أبـــــو. ٢
بــن زرقــون وكبــار العلمــاء عبــد اهللا  أبــيبكــر بــن الجــد  أبــيســمع مــن بالشــولبین النحــوي 

ولــه كتــاب فــي النحــو كبیــرا وصــغیرا الجزولیــة شــرحین واجــاز لــه الســلفي شــرح المقدمــة 
  .)٣(اسماه التوطئة

اهـل المغـرب فقهـا عـي مـن سـادات یبن محمد بن الحسـن الرب علي ابو الحسن. ٣
والحــدیث  بــاألدبمعرفــة وعلمــا وفضــال. احــد االئمــة االعــالم فــي المــذهب المــالكي ولــه 

  .)٤(وطارة فتاویه فجاز ریاسة افریقیة جملة وتفصیال أیامهوظهر في 
  
  
  

  املطلب السابع
  قرانه أ

لؤلـؤ بـن عبـد اهللا عتیـق النقیـب شـجاع الـدین  التاجر بدر الـدین. األجلالشیخ . ١
یـوم الخمـیس خـامس محـرم س وكان رجال حسنا یتجر في الجوخ. مات فجأة عصر ادری

                                                                                                             
 .١/٢٠٣الديباج المذهب  )١(
 .١/١٨٦صدر نفسه الشلوبين: بلوغة أهل األندلس يراد به األبيض األشقر. الم )٢(
 .١/١٨٦المصدر نفسه  )٣(
تــأليف إبــراهيم بــن علــي بــن محمــد بــن فرحــون  -فــي معرفــة اعيــان المــذهب–الــديباج المــذهب  )٤(

ـــة  قـــاموس تـــراجم ألشـــهر –، واالعـــالم ١/٢٠٣ ١بيـــروت ط–اليعمـــري المـــالكي دار الكتـــب العلمي
الدين الزركلي دار العلـم والماليـين  تأليف خير -الرجال والنساء من العرب والمتعمرين والمستشرقين

 .٤/٣٢٨ ٥لبنان ط -بيروت–
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 ٢٢

ابــن وخلــف أوالدا وثــروة ودفــن ببــاب الصــغیر ولــه بــر وصــدقة ومعــروف وســبع بمســجد 
  .)١(هشام

محمـد بـن فخــر الـدین احمــد بـن ابـراهیم بــن عبـد الــرحمن  الصـدر امــین الــدین.. ٢
لدمشـــقي یـــأتي المســـجد المشـــهور بـــي العیثمـــي االنصـــاري اأبـــن محمـــد بـــن یوســـف ابـــن 

الحجـارة الـى جانبـه. والسـوق الـذي هنـاك ولـه بجـامع و  ةعلى حافة بردي. والطهـار بالربوة 
الیثــرب میعــاد. ولــد ســنة ثمــان وخمســین وســتمائة. وســمع البخــاري وحــدث بــه وكــان مــن 

رحمـه سـادس المحـرم ودفـن بتربتـه بقاسـیون التجار ذوي الیسار توفي بكرة الجمعة  أكابر
  .)٢(اهللا

ــص  الخطیــب اإلمــام العامــل.. ٣ عمــر الخطیــب ظهــر الــدین عمــاد الــدین أبــو حف
عبــد الــرحیم بــن یحیــى بــن ابــراهیم بــن علــي بــن جعفــر بــن عبــد اهللا بــن الحســن القرشــي 
الزهــري النابلســـي خطیــب القـــدس. وقاضـــي نــابلس مـــدة طویلــة ثـــم جمـــع لــه بـــین خطابـــة 

ح صـحیح مسـلم فـي مجلـدات وكـان سـریع اشتغال وفیه فضـیلة وشـر القدس وقضائها وله 
  .)٣(ودفن بمامال رحمه اهللالیلة الثالثاء عاشر المحرم الحفظ سریع الكتابة. توفي 

الشــرب  یســاریةبقبــن حمــاد التــاجر محمــد بــن اســماعیل  الصــدر شــمس الــدین.. ٤
وكانـت لـه معرفـة ومطالعـة  وولي التجـارة المانتـه ودیانتـهكتب المنسوب وانتفع به الناس 

  .)٤(ي الكتب توفي تاسع صفر عن نحو ستین سنة ودفن بقاسیون رحمه اهللاف
بــن عبــد اهللا الناصــري كــان مــن المقــدمین طرفــا  االمیــر ســیف الــدین بلبــان.. ٥

بدمشــق وجــرت لــه فصــول یطــول ذكرهــا ثــم تــوفي بــداره عنــد مأذنــة فیــروز لیلــة االربعــاء 

                                      
 .١٤/١٦٧البداية والنهاية  )١(
 .١٤/١٦٧المصدر نفسه  )٢(
 .١٤/١٦٧ المصدر نفسه )٣(
  .١٤/١٦٨البداية والنهاية )٤(
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 ٢٣

داره ووقـف علیهـا مقـرئین وبنـا الـى جانـب بتربـة اتخـذها حادي عشرین ربیع االول ودفـن 
  .)١(عندها مسجدا بامام ومؤذن

بــن محمــد بــن قاضــي حــردان. نــاظر االوقــاف  د بــن یحیــىشــمس الــدین محمــ. ٦
بدمشــق مــات اللیلیــة التــي مــات فیهــا الــذي قبلــه ودفــن بقاســیون تــولى مكانــه عمــاد الــدین 

  .)٢(الشیرازي
  
  
  
  
  
  
  
  

  املطلب الثامن 
  همؤلفات

   لفاكهاني مؤلفات كثیرة منها :دین اللشیخ تاج ال
  في النحو.  اإلشارة .١
  زید القیرواني في مجلدین.  أبيشرح رسالة یر التحریر والتحب .٢
  ریاض االفهام شرح عمدة االحكام للمقدسي في الحدیث.  .٣
  بكر الشاشي في الفروع الشافیة.  ألبيشرح العمدة  .٤

                                      
 .١٤/١٦٧المصدر نفسه )١(
 .١٤/١٦٨المصدر نفسه  )٢(
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 ٢٤

  الفجر المنیر.  .٥
  مقدمة في النحو ثم شرحها.  .٦
  .)١(للنووي األربعینفي شرح ن المنهج المبی .٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املطلب التاسع 
  وفاته

ســــــنة  األولــــــىالفاكهــــــاني رحمــــــه اهللا لیلــــــة الجمعــــــة ســــــابع جمــــــادى  اإلمــــــامتــــــوفي 
الشــیخ وصــلى علیــه بدمشــق حــین بلغهــم خبــر موتــه  اإلســكندریةفــي م) ١٣٣٤هـــ/٧٣٤(

ان اسـمه محمـد بـن بـن محمـد وكـان یـذكر  أیمـنالـدین  أمین أیمنالصالح العابد الناسك 
  .)٢(عشر نفسا كلهم اسمه محمد ةسبع إلىمحمد 

                                      
 .٧/٢٩٩، معجم المؤلفين ١/١١مواهب الجليل  )١(
  ، هداية العارفين.١٤/١٦٨البداية والنهاية  )٢(
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 ٢٥

تشـهدت  -قـال صـهره الفقیـه میمـون-ما وقع للشـیخ تـاج الـدین لمـا حضـرته الوفـاة 
  بین یدیه ففتح الشیخ عینیه وانشد 

  .)١(العهد حتى اذكر نسیتیذكرني عهودا بالحمى... ومتى وغدا 
راجحـا واهللا  أراهمـن دمشـق. والـذي  هــ) حـین رجـع٧٣١وفي روایة انه تـوفي سـنة (

وذلــــك لكثــــرة المصــــادر التــــي ترجمــــت لــــه علــــى هــــذا  ٧٣٤اعلــــم ان وفاتــــه كانــــت ســــنة 
  .)٢(التاریخ

                                      
 .٢/٨٨، التحفة اللطيفة ١/٨٤الديباج المذهب  )١(
، الــــــديباج المــــــذهب ١/٩٢، طبقــــــات االوليــــــاء ٢/١٨، بغيــــــة الوعــــــاة ١/٤٠٣الكامنــــــة  رالــــــدر  )٢(
١/١٨٦. 
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 ٢٦

  الفصل الثاني
   بالطهارةتتعلق  أحكام

  وفيه ثالث مباحث 
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 ٢٧

  
  
  

  حث األولاملب
  احكام تتعلق يف املياه واآلنية
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 ٢٨

 
 
 
 

•  
اجمـــع اهـــل العلـــم علـــى ان المـــاء اذا خالطتـــه نجاســـة فغیـــرت اوصـــافه الثالثـــة 

  .)١(كثر أوطعمه او لونه او ریحه فهو نجس ال یجوز التطهر به قل الماء 
تسـقط فـي المـاء كـأن  أوصـافهیتغیـر احـد ولـم اما اذا وقعت النجاسة في المـاء 

  دجاجة او فأرة فقد اختلف الفقهاء في جواز التطهر به إلى رأیین:
§  

(ان المـــاء الكثیـــر اذا وقعـــت فیـــه نجاســـة فلـــم تغیـــر طعمـــه وال  رأي الفاكهـــاني
ریحه فهو طهور قل الماء او كثر اما اذا تغیـرت اوصـاف المـاء فهـو نجـس ال یجـوز 

  .)٢(التطهر به)
السـیدة عائشـة ومیمونـة وابـن مسـعود وحذیفـة والحسـن بـن علـي وهو روایة عن 

وعكرمة والحسن البصري وعبد الرحمن بن ابي لیلى وعطاء والنخعـي  tوابي هریرة 
والشوري وسعید بن المسیب واللیث بن سعد واالوزاعي، وداود وابن حزم. وروایة عـن 

یــة وقــال بــه مالــك واحمــد فــي رواهــو قــول ومجاهــد وســعد بــن جبیــر و  tابــن عبــاس 
  .)٣(الشافعي منهم الغزالي أصحاب

  واستدلوا:
(المـــاء طهـــور ال ینجســـه شـــيء اال مـــا غیـــر  . بقولـــه علیـــه الصـــالة والســـالم١

  .)٤(طعمه او ریحه)

                                      
 . ٢٤/  ٢اإلجماع  )١(
 .١١٩/  ١مواهب الجليل  )٢(
 .   ٢١٠/  ٢، األم للشافعي ٢٥/  ١المدونة  ١٧٤/  ١ينظر المغني  )٣(
 .  ٤/  ١السنن الكبرى  ١٧٤/  ١انظر سنن ابن ماجة  )٤(
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 ٢٩

عـن الحیـاض التـي  rانـه قـال: (ُسـئل رسـول  t. بما صح عن ابـي هریـرة ٢
لیهــا فقــال لهــا مــا تكــون فیمــا بــین مكــة والمدینــة فقیــل لــه: ان الكــالب والســباع تــرد ع

  . )٥(اخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب طهور)
أتوضــأ مــن بئــر أ. بمــا صــح عــن ابــي ســعید الخــدري انــه قیــل: یــا رســول اهللا ٣

(ان  rبضاعة، وهي بئر یطـرح فیهـا الحـیض ولحـم الكـالب والنـتن؟ فقـال رسـول اهللا 
  .)٦(الماء طهور ال ینجسه شيء)

 

یة الشریفة جاءت عامة في المیـاه ولـم تفـرق بـین قلیـل المـاء النبو  األحادیثان 
  .  )٧(فهو طاهر أوصافهغیر احد ت. فالماء الذي وقعت فیه نجاسة ولم  وكثیره

 

ان الماء اذا وقعت فیه نجاسة فانه ینجس بها وال یجوز التطهر بـه. ولـم تفـرق 
 tم ســفیان ابــن عیینــة وابــو حنیفــة الروایــة بــین القلیــل والكثیــر. والــى هــذا ذهــب االمــا

دیر العظــیم الــذي ال یتحــرك احــد طرفیــه بتحریــك اآلخــر غــحنیفــة اســتثنى ال أبــواال ان 
فاذا وقعت نجاسة في احد جانبیه جاز استعمال الماء من الجانب اآلخر الن الغالـب 

  .)٨(إلیهعلى الظن عدم سریان النجاسة 
  واستدلوا:

  .)٩(Z   Y  XZ  ] . بقوله تعالى: ١
 

                                      
 .١١/  ١الدار قطني  )٥(
، وحسـنه النسـائي  ١٧/  ١، سنن ابي داود ١٧٤/  ١، سنن النسائي ٩٥/  ١سنن الترمذي  )٦(

 وأبو داود واللفظ له .
 .  ١٨/  ١الهداية   )٧(
 .٥٧/  ١، االختيار ٦٥/  ١، فتح القدير ١٨/  ١الهداية  )٨(
  .١٥٧سورة االعراف: االية  )٩(
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 ٣٠

ان النجاسـات مــن الخبائــث وهـي محرمــة ال فــرق بـین كونهــا مفــردة او مختلطــة 
بالماء لذلك وجب تحریم اسـتعمال كـل مـا تـیقن او غلـب علـى الظـن اخـتالط النجاسـة 

    .)١٠(خذا باالحوطآفیه 
  

فـي المـاء الـدائم ثـم یتوضـأ  أحـدكمال یبـولن  . بقوله علیه الصـالة والسـالم: (٢
  .)١١(منه)

  وجه الداللة: 
لم یفرق في كون الماء قلیال او كثیرا مع ان البول القلیل في الماء  ثان الحدی

الكثیـــر ال یغیـــر اوصـــافه وهـــذا یـــدل علـــى ان المـــاء الـــذي وقعـــه فیـــه نجاســـة نجـــس ال 
  .)١٢(یجوز التطهر به

  :ه ان الماء اذا زاد عن قلتین ال ینجس اال اذا تغیر لونه او طعمـ
او ریحــه وان المــاء اذا كـــان اقــل مـــن قلتــین فانـــه یــنجس بوقـــوع النجاســة فیـــه ولــو لـــم 

  یتغیر لونه او طعمه او ریحه.
واســحاق بــن راهویــه وابــي ثــور. وهــو  tروي ذلــك عــن ابــن عمــر وابــي عبیــدة 

وســعید بــن جبیــر ومجاهــد والیــه ذهــب الشــافعي واحمــد فــي  tروایــة عــن ابــن عبــاس 
  .)١٣(الروایات أشهر

  تدلوا:واس
عــن المــاء  rقــال: ُســئل رســول اهللا  t. بمــا صــح عــن ابــن عمــر عــن ابیــه ١

  .)١٤((اذا كان الماء قلتین لم یحتمل خبث) rوما یتؤبه من الدواب والسباع فقال 

                                      
  .١٥٧/  ١احكام القرآن للجصاص  )١٠(
 .  ١٣٨/  ١، والسنن الكبرى ١٨/  ١، سنن أبي داود ٢٨٧/  ١صحيح البخاري  )١١(
 .  ١٦٣/  ٣المجموع    )١٢(
 .٧٥/  ٢، االستذكار ٧٤/  ١، المغني ١٦٣/  ٣المجموع  )١٣(
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 ٣١

  وجه الداللة:
كـــان قلتـــین فـــأكثر لـــم یـــنجس امـــا اذا كـــان اقـــل مـــن قلتـــین فانـــه  إذاالمـــاء  إن

  .)١٥(ینجس
(اذا قــام احــدكم مــن  rقــال: قــال رســول اهللا  tهریــرة  أبــي. بمــا صــح عــن ٢

اللیــل فــال یغمــس یــده فــي االنــاء حتــى یغســلها ثــالث مــرات فانــه ال یــدري ایــن باتــت 
  .)١٦(یده)

ثـــم یغتســـل -ال یبـــولن احـــدكم فـــي المـــاء الـــدائم الـــذي ال یجـــري  ( r. بقولـــه ٣
  .)١٧(فیه) متفق علیه وفي روایة (ثم یتوضأ منه)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                         
، ١/١٧٢، ابـــن ماجـــة ١/١٧٥، النســـائي ٧٠/  ١، ســـنن الترمـــذي ١/١٥ســـنن ابـــي داود  )١٤(

 ، رواه أصحاب السنن األربعة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. ١/١٣٢المستدرك 
 . ١٦٣/  ٣المجموع   )١٥(
 .٢٣/  ١سنن ابي داود  )١٦(
 .٢٣٥/  ١، صحيح مسلم ٥٤/  ١البخاري بحاشية الندي  )١٧(
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 ٣٢

  
  
  
  
  
  

•  
  :)  وانمـا هـو علـى  -وهـذا ال معنـى لـه-بالتحدیـد بالمـد والصـاع

حســب حــال المســتعمل وعادتــه فــي االســتعمال الن اهللا ســبحانه امــر بالغســل ولــم یقیــد 
  .)١٨(بمقدار معین وذلك من لطف اهللا بخلقه)

عیة والحنابلة، فمتى ما اصاب المـاء أعضـاء المالكیة والحنفیة والشاف ولقهو و 
  .)١٩(الجسم في الوضوء والغسل فقد كفاه

  حصل خالف في القدر الذي یستحب فیه الغسل على رأیین: فیه و 
 انـه یسـتحب الغسـل بـثالث اصـع مـن المـاء، قـال بـذلك سـفیان بـن :

  .)٢٠(عیینة ونقل ذلك عنه الثوري
والزهـري وابـو عبیـد ومحمـد  tم انس بـن مالـك جمهور العلماء منههو قول الو 

  .)٢١(احمدو مالك  قولبن عیسى و 
  واستدلوا:

                                      
 .٣٧١/  ١مواهب الجليل  )١٨(
ـــرى  ١٨٩/  ٢المجمـــوع  )١٩( /  ١، كشـــاف القنـــاع  ٢١/  ١ختيـــار ، اال ٥/  ١، المدونـــة الكب

 .   ٧٧/  ١، المغني  ٢٨٠
 .٣٠٥/  ١، فتح الباري ١٣٩/  ٥الجامع الحكام القرآن للقرطبي  )٢٠(
 .٢٢٣/  ١المغني  )٢١(
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. بمــا رواه مســلم عــن ســفیان بــن عیینــة عــن الزهــري عــن عــروة عــن عائشــة ١
ل بالقــدح وهــو العــزق وكنــت ســیغت r(رضــي اهللا عنهــا) انهــا قالــت: (كــان رســول اهللا 
  .)٢٢(ن إناء واحد) متفق علیهاغتسل انا وهو في االناء الواحد) وفي روایة (م

  .)٢٣(قال سفیان: العزق ثالثة اصع
(كـــان  r. وبمـــا صـــح عـــن عائشـــة (رضـــي اهللا عنهـــا) قالـــت ان رســـول اهللا ٢

، وقـال أبـو عبیـد: وال اخـتالف )٢٤(یغتسل من اناء هو العزق مـن الجنابـة) متفـق علیـه
ت ان الصـاع والعزق ستة عشر رطًال فثبـ عبین الناس أعلمه في ان العزق ثالثة أص

  .)٢٥(خمسة ارطال وثلث
 

ان أقل مـا یكفـي مـن المـاء فـي الغسـل صـاع. ولـو أغتسـل بـأكثر منـه جـاز مـا 
  لم یسرف. 

وســــلیمان بــــن یســــار  tوجــــابر بــــن عبــــد اهللا  tروي ذلــــك عــــن ابــــن عبــــاس 
  .)٢٦(والنخعي. والیه ذهب ابو حنیفة والشافعي

  واستدلوا 
(یغســله  rم ســلمة انــه قــال: كــان رســول اهللا ســفینة مــولى اعــن . بمــا صــح ١

  .)٢٧(الصاع من الماء من الجنابة ویوضئه المد)

                                      
 .١٢٧/  ١، سنن النسائي ٤/  ٣مسلم بشرح الثوري  )٢٢(
ــة أرطــ )٢٣( ال انظــر أصــع جمــع صــاع والصــاع خمســة أرطــال وثلــث بالبغــدادي وقيــل الصــاع ثماني

  .  ٢/  ٤شرح مسلم للنووي، 
 ،. ٣/  ٤، صحيح مسلم بشرح النووي  ٦٩/  ١صحيح البخاري  )٢٤(
 .  ٢٢٣/  ١المغني  )٢٥(
 .  ٢٢٣/  ١، المغني ١٨٩/  ٢، المجموع ٢١-٢٠/  ١االختيار  )٢٦(
 .  ٩٤/  ١، سنن الدار قطني ٨٤/  ١، سنن الترمذي  ٣/  ٤مسلم شرح النووي  )٢٧(
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انــــه جــــاءه رجــــل فســــأله كــــم یكفینــــي مــــن  t. وبمــــا صــــح عــــن ابــــن عبــــاس ٢
الوضوء؟. قال (مد قال كم یكفیني للغسل؟ قال صـاع، قـال الرجـل ال یكفینـي فقـال ال 

  .)٢٨()rأم لك. قد كفى من هو خیر منك رسول اهللا 
 

ین نرى واهللا أعلم انـه ال خـالف بینهمـا الن كـال منهمـا أحادیثـه یجمعًا بین الرائ
  قویة وترتقي الى درجة االحتجاج بها. 

مكــروه وان  فاإلســرافوالــذي یبــدو لــي أن الرفــق فــي اســتعمال المــاء مســتحب 
س علـى بالصـاع او بثالثـة أصـع لـی األحادیـثكان على نهـر جـار. وتقیـد الغسـل فـي 

معنى التقدیر حتى ال یجـوز اكثـر منـه وال أقـل بـل یحتـرز ان یـدخل المغتسـل فـي حـد 
 rالســـرف. فقـــد روي ابـــو داود عـــن عبـــد اهللا بـــن معقـــل انـــه قـــال: ســـمعت رســـول اهللا 

فمـن السـنة ان ال  )٢٩(یقول: (یكون في اخر الزمان قوم یعتدون في الـدعاء والطهـور)
یزیـد عـن ثالثـة أصـع الن ابـدان النـاس لیسـت ینقص ماء الغسل عن قدر الصاع وال 

بحجــم واحــد فهنــاك النحیــف والطویــل والعــریض فكــل بــدن یحتــاج الــى قــدر معــین مــن 
  الماء في الغسل. 

قال العلماء: والمستحب ان ال ینقص الغسل عـن الصـاع وال فـي الوضـوء عـن 
  . واهللا أعلم بالصواب. )٣٠(المد

 
 

 
 
 

                                      
، أورده الهيثمــــي فــــي مجمــــع الزوائــــد فقــــال: رواه أحمــــد والبــــزار  ٢١٨/  ١د مجمــــع الزوائــــ )٢٨(

 والطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
 .  ٩٦:  ٧٣/  ١سنن ابي داود  )٢٩(
 .  ٢/  ٤شرح مسلم للنووي  )٣٠(
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•  
  أختلف الفقهاء في حكم ولوغ الكلب في االناء على ثالثة اراء

 

حیـث قـال: (أنـه اذا ولـغ الكلـب فـي االنـاء وجـب اهراقـه وغسـله  رأي الفاكهاني
وابـن عبـاس  )٣٢(االمـام عـروة بـن الزبیـر والنـووي والشـوكاني هو قـولو  )٣١(سبع مرات)
س وعمرو بن دینار ومحمد بن سیرین واسحاق وابي ثـور وابـي وو اوط tوأبي هریرة 

  عبید واالوزاعي والحسن البصري والطبري وداود. 

                                      
  .  ١٧٩/  ١مواهب الجليل  )٣١(
فـي شـرح ، طـرح التشـريب ١٢٢/  ١، المحلى ٤٢/  ١، نيل االوطار ٥٩٨/  ١المجموع  )٣٢(

 .  ٨٩/  ١، معجم السلف ١٤٢/  ٢التقريب 
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 ٣٦

مالــك فــي روایــة والشــافعي وأحمــد بــن حنبــل اال ان الشــافعي واحمــد  هــو قــولو 
  .)٣٣(ذهبا الى انه یغسل سبعًا احداهن بالتراب

  واستدلوا
ال: (اذا شــرب الكلــب فــي إنــاء قــ rان النبــي  t. مــا صــح عــن ابــي هریــرة ١

  .)٣٤(أحدكم فلیغسله سبع مرات) متفق علیه
  .)٣٥(یة عن مسلم (فلیرقه ثم لیغسله سبع مرات)اوفي رو 

  :   وجه الداللة
: (فـــي إنـــاء أحـــدكم) یفیـــد الوجـــوب أي وجـــوب غســـل اإلنـــاء مـــن ولـــوغ rقولـــه 

  .)٣٦(الكلب
§  

أو ثالثــا كســائر النجاســات  ان الكلــب نجــس ویغســل اإلنــاء مــن ولوغــه مــرتین
حتى یغلـب علـى القلـب ان النجاسـة قـد زالـت مـن غیـر حـد روي ذلـك عـن: اللیـث بـن 

  .)٣٧(سعد والثوري والیه ذهب أبو حنیفة
  :   واستدلوا

: (الكلــب یلــغ فــي اإلنــاء یغســله rقــال: قــال  t. مــا صــح عــن أبــي هریــرة ١
ن الضــحاك عـن إســماعیل. ، وقــد تفـرد بــه عبـد الوهــاب بـ)٣٨(ثالثـا أو خمســا أو سـبعا)

                                      
، مغنـــــي ٧٧/  ١، المغنـــــي ٢١/  ١، بدايـــــة المجتهـــــد ٥/  ١المصـــــادر نفســـــها. والمدونـــــة  )٣٣(

/  ١، االســتذكار ٢٠٨/  ١، كشــاف القنــاع ٩٧/  ١، شــرح منتهــى اإلرادات ٨٣/  ١المحتــاج 
٢٥٨  . 

 .  ١٨٣/  ٣، مسلم شرح النووي ١٩٢/  ١البخاري مع فتح الباري  )٣٤(
، وســـنن  ٨٠/  ١، ســـنن الترمـــذي ١٣٠/  ١، ســـنن ابـــن ماجـــة ١٩١/  ١ســـنن ابـــي داود  )٣٥(

 ، وصححه النسائي وابن ماجة . ١٢٧/  ١النسائي 
   ٥٩٨/  ١المجموع    )٣٦(
ــــل االوطــــار ٥٩٨/  ١المجمــــوع  )٣٧( ــــى ٤٢/  ١، ني ــــتح القــــدير ١٢٢/  ١، المحل ، ٧٢ ١، ف

 .  ١٩/  ١االختيار 
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مجمع على ضعفه وتركه وقال البخاري: عنده عجائب. وقال الدارقطني: هـو متـروك 
  .)٣٩(وهو الصواب اً عالحدیث وغیره یرویه عن إسماعیل بهذا اإلسناد فاغسلوه سب

§  

  .)٤٠(انه یغسل ثالثا. وهو الروایة الثانیة عن مالك
  :واستدلوا 

: (یغســل اإلنــاء مــن ولــوغ الكلــب rقــال: قــال  tریــرة . مــا صــح عــن أبــي ه١
  . )٤١(ثالثا)
§  

والـــذي یبـــدو لـــي بعـــد عـــرض األدلـــة رجحـــان الـــرأي األول رأي الفاكهـــاني ومـــن 
بغسـل اإلنـاء الـذي ولــغ  rمعـه الن الكلـب نجـس العـیش حیــًا ومیتـًا ولهـذا أمـر النبــي 

أن لعابـه یحمــل جـراثیم داء الكلــب فیـه سـبع مــرات إحـداهن بــالتراب. وقـد أثبـت الطــب 
  فیصیب اإلنسان وال یقتل هذه إال التراب. 

•  
اجمع العلماء علـى تحـریم اسـتخدام أوانـي الـذهب والفضـة. كمـا نقلـه الشـوكاني 

  .)٤٢(عن ابن المنذر
واني والتي هـي أثمـن مـن الـذهب والفضـة ولكن اختلف العلماء في استخدام األ

  على رأیین.
§  

ـــــــذهب  رأي الفاكهـــــــاني (یجـــــــوز اســـــــتخدام األوانـــــــي التـــــــي هـــــــي أغلـــــــى مـــــــن ال
المالكیـة. والحنابلـة. والظاهریـة والزیدیـة.  قولاإلمام المزني. و هو قول . و )٤٣(والفضة)

  .)٤٤(وهو قول للشافعي
                                                                                                         

 .  ٥٩٨/  ١، المجموع ٦٥/  ١قطني  سنن الدار )٣٨(
)٣٩(   
 .  ٥/  ١، المدونة الكبرى ٢١/  ١بداية المجتهد  )٤٠(
 .  ٦٥/  ١سنن الدار قطني  )٤١(
 .٦٧/  ١ينظر نيل االوطار  )٤٢(
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  واستدلوا
  .)٤٥(À  ¿   ¾   Å  Ä  Ã  Â  ÁZ ] . بقوله تعالى: ١
  .)٤٦(Z  ..*  +    ,  -  .  / ..]. قوله تعالى: ٢
قـال: (دعـوني مـا تـركتكم إنمـا هلـك  rقـال ان النبـي  t. حدیث أبي هریرة ٣
كم بسـؤالهم واخـتالفهم علـى أنبیـائهم فـإذا نهیـتكم عـن شـيء فـاجتنبوه. وٕاذا قـبلمن كان 

  .)٤٧(أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم)
  
  
  

§  

من هذه اآلیات المباركة والحدیث النبوي الشریف نستدل على ان كل مسـكوت 
  .  )٤٨(عن ذكره بتحریم أو تحلیل فهو مباح

فأخرجنــا لــه مــاء فــي  rقــال: (أتــى رســول اهللا  t. حــدیث عبــد اهللا بــن زیــد ٤
  .)٥٠(من صغر فتوضأ..) )٤٩( تور.

.. فــي تــور مــن rهللا قالــت: (كنــت اغتســل انــا ورســول ا t. حــدیث عائشــة ٥
  .)٥١(شبة)

                                                                                                         
 .١٢٩/   ١مواهب الجليل  )٤٣(
، نيـل االوطـار   ٢٢٤/  ٢، المحلـى ٧٨/  ١، المغنـي ١٩ينظر الكافي في فقـه اهـل المدينـة  )٤٤(
 .٣٠/  ١، مغني المحتاج ١٢٢/  ١، حلية العلماء ١٢/  ١، المذهب ٨٢/  ١

 .٢٩سورة البقرة: اآلية  )٤٥(
  .١١٩سورة االنعام: اآلية  )٤٦(
 .١٤٢/  ٨صحيح البخاري  )٤٧(
   ٦٧/  ١نيل األوطار   )٤٨(
 .١٠٨/  ١التور: هو اناء معروف تذكره العرب. قاله األزهري. ينظر المصباح المنير  )٤٩(
 .٥٤/  ١، سنن أبي داود ٤٠١/  ١صحيح البخاري  )٥٠(
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§  

توضــأ واغتســل فــي معــدن التــور وهــو معــدن ثمــین یجهــل كمالـــه  rان النبــي 
أكثــر النــاس فــال تنكســر قلــوب الفقــراء باســتعماله. وهــو قلیــل ال یحصــل اتخــاذ اآلنیــة 

  .)٥٢(منه إال نادرًا بخالف األثمان من الذهب والفضة
مل اإلجمــاع علــى جــواز اســتعمال األوانــي اغ فــي كتابــه الشــاب. نقـل ابــن الصــ٦

  .)٥٣(الثمینة من غیر الذهب والفضة وتبعه الرافعي ومن بعده
§  

ان كــل مــا كــان ثمینــا لنفاســة جــوهره فهــو محــرم الن تحــریم األثمــان فیهــا تنبیــه 
لتحریم ما هو أغلى منه وأنقـى إذا قصـد بـه الخـیالء والكبـر وكسـر قلـوب الفقـراء وهـو 

  .)٥٤(الثاني للشافعیةالقول 
  واعترض علیه: ال یصح قیاسه على األثمان لوجهین:

. ان هـــذا ال یعرفـــه إال خـــواص النـــاس فـــال تنكســـر قلـــوب الفقـــراء باســـتعماله ١
  .)٥٥(بخالف األثمان

. اتخـــاذ اآلنیـــة مـــن هـــذه الجـــواهر نـــادرة لقلتهـــا وٕانمـــا تعلـــق التحـــریم باألثمـــان ٢
  .)٥٦(لوقوعها بمنطقة الكثرة

§  

بعــد عــرض األدلــة یبــدو لــي واهللا اعلــم رجحــان أصــحاب الــرأي األول وهــو مــا 
جمهــور العلمــاء بجــواز اســتعمال األوانــي الثمینــة والتــي هــي اإلمــام الفاكهــاني و علیــه 

  أثمن من الذهب والفضة وذلك لقوة ما استدلوا به واهللا اعلم بالصواب.

                                                                                                         
 .٤٢/  ١سنن ابي داود  )٥١(
 .٧٩/  ١ينظر المغني  )٥٢(
 .٦٧/  ١ينظر نيل االوطار  )٥٣(
 .٣٠/  ١ينظر مغني المحتاج  )٥٤(
 .٧٩/  ١ينظر المغني  )٥٥(
 المصدر نفسه . )٥٦(
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  املبحث الثاني
  ق يف الوضوء ونواقضهاحكام تتعل
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•  
•  
•  
•  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
•  

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة آراء
•  

                                      
ضمضـــة. تحريـــك المضمضـــة لغـــة : مضمضـــة انـــاءة ومصمصـــة اذا حركـــه وقيـــل اذا غســـله الم )٥٧(

المــاء فــي الفــم. ومضــمض المــاء فيــه: حركــه وتمضــمض بــه ومنــه مضــمض النعــاس فــي عينيــه اذا 
تحركتا بالنعاس ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه ثـم مجـه، انظـر لسـان العـرب 

  .٩٦/  ١، تحفة االحوذي      ٢٦٦/  ١مادة (مضمض)، فتح الباري  ٤٩٧/  ٣البن منظور 
ستنشاق: جذب الماء بريح االنف الى اقصاه واالنتثار اخراج ذلك الماء، شرح صـحيح مسـلم اال
 .١٣٨/  ١، حلية العلماء ١٥/  ١، المهذب ٤٢/  ١، سبل السالم ١٠٧/  ٣
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ــــــك و قــــــهــــــو و  )٥٨(قــــــال الفاكهــــــاني: (ان المضمضــــــة واالستنشــــــاق ســــــنة) ل مال
والشافعي واصحابهما وابـو حنیفـة والحسـن البصـري والحكـم وقتـادة وربیعـة ویحیـى بـن 

. وهـو روایـة )٥٩(جریـر الطبـريسعید االنصاري واالوزاعي واللیث بن سعد ومحمد بـن 
  .)٦٠(عن احمد

    : واستدلوا
: (عشـــرة مـــن الفطـــرة قـــص الشـــارب r. عـــن عائشـــة قالـــت: قـــال رســـول اهللا ١
اللحیــة والســواك واستنشــاق المــاء وقــص اإلظفــار وغســل البــراجم ونتــف االبــط  وٕاعفــاء

ن وحلــق العانــة وانتقــاص المــاء) قــال زكریــا: قــال مصــعب: وبقیــت العاشــرة إال ان تكــو 
  .)٦١(المضمضة، زاد قتیبة قال وكیع: (انتقاص الماء یعني االستنجاء)

  
§  

لهمــا مــن الفطــرة یــدل علــى مخالفتهمــا لســائر  rان الفطــرة هــي الســنة وذكــره 
  .)٦٢(الوضوء

بـــان فـــي الحـــدیث مصـــعب بـــن شـــیبة قـــال النســـائي فـــي ســـننه منكـــر  واعتـــرض
ان التیمي رواه عن طلـق بـن حبیـب عـن الحدیث وقال أبو حاتم لیس بقوي وبأن سلیم

  .)٦٣(مرسالً  زبیرابن ال

                                      
 .  ٣٥٤/  ١مواهب الجليل  )٥٨(
ــــي  )٥٩( ، عارضــــة ١٠٩/  ٣، شــــرح صــــحيح مســــلم ٢١٢/  ٥الجــــامع ألحكــــام القــــرآن للقرطب

، حليـة ١٧، بدايـة المجتهـد  ٢٩٦/  ١، المحلـى ١٥٧/  ١، الشـرح الكبيـر ٤١/  ١االحوذي 
 .٢٦، فقه اإلمام االوزاعي  ١٣٨/  ١العلماء 

 .١٥٦/  ١الشرح الكبير  )٦٠(
 .٢٦١، كتاب الطهارة: خصال الفطرة حديث  ٢٢٣/  ١صحيح مسلم  )٦١(
 .١٥٧/  ١الشرح الكبير المطبوع مع المغني  )٦٢(
 .٣٠٥/  ٨، الجرح والتعديل البن ابي حاتم ٧٦/  ١نصب الراية  )٦٣(
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 ٤٣

: بــان مصــعباً قــد وثقــه مســلم والثقــة إذا وصــل حــدیثًا یقــدم وصــله علــى وأجیــب
  .)١(اإلرسال
. عن القاسم بن غصن عـن اسـماعیل بـن مسـلم عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس ٢

  .)٢(: (المضمضة واالستنشاق سنة)rقال: قال رسول اهللا 
  واضح حیث هذا نص فیهما. وجه الداللة.

: بانــه حــدیث ضــعیف ضــعفه الــدارقطني والحــافظ ابــن حجــر ویعتــرض علــیهم
  .)٣(الن في سنده اسماعیل بن مسلم والقاسم بن غصن وكالهما ضعیفان

  
  
  
  
وعین له ذلـك فـي قولـه (ال تـتم )٤(لألعرابي: (توضأ كما أمرك اهللا) r. قوله ٣

هللا فیغســل وجهــه ویدیــه الــى المــرافقین تــتم صــالة احــد حتــى یســبغ الوضــوء كمــا امــره ا
  .)٥(ویمسح رأسه ورجلیه الى الكعبین)

§  

كمـا امـره اهللا  ال تـتم الصـالة إال بـه احاله على القرآن وعلمـه مـا rان الرسول 
  .)١(في آیة الوضوء مما یدل على ان ما كان زائدًا علیها یكون مستحباً 

                                      
 .٧٦/  ١نصب الراية للزيلعي  )١(
ــــدارقطني  )٢( ــــة البــــن حجــــر ١٠١رقــــم  ٨٥/  ١ســــنن ال ــــة فــــي تخــــريج احاديــــث الهداي ، والدراي

 .١٤٠/  ١، نيل االوطار للشوكاني ٤٧/  ١العسقالني 
 .١٤١/  ١نيل االوطار  )٣(
ــة  )٤( ــ ٣٧٩/  ١نصــب الراي  ٢٩/  ١، خالصــة البــدر المنيــر ٢٠٧/  ٧دال للــذهبي ميــزان االعت

 .٤٦/  ١، سبل السالم ٦٥رقم 
 .٤٦/  ١، سبل السالم ١٥٦/  ١كتاب الطهارة، سنن ابن ماجة   ٢٥٨/  ١سنن ابي داود  )٥(

٤٦. 
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 ٤٤

مـا هـو اعـم مـن آیـة الوضـوء فقـد امـره اهللا  واجیب. بانه یحتمـل ان یـراد بـاالمر
احـد ممـن وصـف  نقـلامـره ولـم ی . وهـو المبـین عـن اهللاrنبیـه  بإتبـاعه وتعالى نسبحا

  .)٢(على االستقصاء انه ترك االستنشاق بل وال المضمضة rوضوءه 
§  

. ان اهللا امــر بغســل الوجــه والوجــه انمــا یتنــاول الظــاهر دون البــاطن والعــرب ١
  .)٣(تسمي وجها اال ما وقعه به المواجهة وال تحصل المواجهة اال بهماال 
  
  
  
  
  
  

§  

انهمــا واجبتــان وهــو المشــهور عــن احمــد وبــه قــال ابــن المبــارك وابــن ابــي لیلــى 
واســحاق بــن راهویــه وحمــاد بــن ابــي ســلیمان وبعــض اصــحاب داود وهــو روایــة عــن 

  .)٤(الزهري وعطاء
 

                                                                                                         
  .  ٤٦/  ١سبل السالم    )١(
، عـون ٧٢ / ١، شرح الزرقاني على موطأ االمام مالـك ٣٤٨/  ١فتح الباري بتحقيق ابن باز  )٢(

 .١٦١/  ١المعبود 
 .١٥٧/  ١ينظر الشرح الكبير  )٣(
، ٤١/  ١، عارضـة االحـوذي ٢١٢/  ٥، تفسير القرطبـي ٥٣/  ٢أحكام القرآن البن العربي  )٤(

 .١٣٩/  ١، حلية العلماء  ١٧، بداية المجتهد ١٤٠/  ١، نيل االوطار ٢٩٦/  ١المحلى 
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 ٤٥

انــه تــرك  r. ولــم ینقــل عــن الرســول )١(Z)   (  ] تعــالى: . قــول ١
المضمضة واالستنشاق في وضوءه وهو المبـین عـن اهللا مـراده قـوًال وعمـًال فـدل انهمـا 

  .)٢(في حكم الظاهر فوجب غسلهما
: (المضمضة واالستنشاق من الوضـوء الـذي ال بـد منـه) وفـي لفـظ r. قوله ٢

  .)٣(به)(من الوضوء الذي ال یتم الصالة اال 
 

اشـــــــترط لصـــــــحة الوضـــــــوء وتمـــــــام الصـــــــالة المضمضـــــــة  r. ان الرســـــــول ١
  .)٤(واالستنشاق

: (اذا توضــــأت فــــأبلغ فــــي المضمضــــة واالستنشــــاق اال ان تكــــون rقولــــه  .٢
 .)٦(وفي روایة بلفظ (اذا توضأت فمضمض) )٥(صائما)

 
§    : 

  .)٧(االستنشاق والمبالغة فیهان الحدیث یدل على وجوب المضمضة و 
 

. انـــه مـــن تمـــام غســـل الوجـــه فـــاألمر بغســـله امـــر بغســـلهما وانهمـــا فـــي حكـــم ١
ـــــدلیل وجـــــوب غســـــلهما مـــــن ا نجاســـــة وان الصـــــائم ال یفطـــــر بمـــــا یصـــــل لالظـــــاهر. ب

  .)١(الیهما

                                      
  .٦سورة المائدة: آية  )١(
 .١٥٧/  ١، الشرح الكبير ٢١٣/  ٥كام القرآن للقرطبي الجامع الح )٢(
 .١٦/  ١نصب الراية للزيلعي  )٣(
 . ٤١/  ١نيل األوطار    )٤(
 .٤١/  ١، نيل األوطار ٨٣رقم  ٣٣/  ١خالصة البدر المنير لالنصاري  )٥(
، نيــل االوطــار   ١٦/  ١، نصــب الرايــة ١٤٤كتــاب الطهــارة حــديث   ٣٦/  ١ســنن ابــي داود  )٦(
١٤٢/  ١ . 

 .  ٤١/  ١نيل األوطار   )٧(
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 ٤٦

متقصیا ذكر انه تمضـمض واستنشـق  r. كل من وصف وضوء رسول اهللا ٢
  .)٢(على وجوبهما ومداومته علیهما تدل

§  

ان االستنشــاق فــرض والمضمضــة منــه وهــو المشــهور عــن احمــد وبــه قــال ابــو 
  .)٣(ثور وابو عبید وابن المنذر وداود الظاهري وبعض اصحابه ورجحه ابن حزم

 

وفــي روایــة (اذا توضــأ احــدكم فلیجعــل  )٤(: (مــن توضــأ فلیستنشــق)r. قولــه ١
  .)٥(نتثر)في انفه ماء ثم لی

  .)٦(: (وبالغ في االستنشاق إال ان تكون صائمًا)r. قوله ٢
  
  .)٧(: (استنثروا مرتین بالغتین او ثالثًا)r. قوله ٣
§   

ان االحادیـــث الســـابقة تـــدل داللـــة واضـــحة علـــى وجـــوب االستنشـــاق. واالنتثـــار 
  النها جاءت بصیغة االمر واالمر یقتضي الوجوب. 

 

  .)٨(االنف ال یزال مفتوحا ولیس له غطاء یستره بخالف الفمان 
                                                                                                         

 .١٥٩/  ١احكام القرآن البن العربي  )١(
 .١٣٣/  ١المغني  )٢(
، حليـــة ١٧، بدايـــة المجتهـــد ٩٧/  ١، المبـــدع ١٢٤/  ١، وانظـــر المغنـــي ٢٣/  ١المحلـــى  )٣(

 .١٣٩/  ١العلماء 
 ، كتاب الطهارة. ٢١٢/  ١صحيح مسلم  )٤(
كتــاب الصــوم: بــاب مــا جــاء   ١٥٥/  ٣ســنن الترمــذي  ١٤٢ حــديث ٣٥/  ١ســنن ابــي داود  )٥(

 .٧٨٨في كراهية مبالغة االستنشاق للصائم حديث 
 .  ١٤٢كتاب الطهارة: باب في االستنثار حديث   ٣٥/  ١سنن أبي داود  )٦(
 .  ١٤١حديث  ٣٥/  ١، سنن أبي داود ٢٠١١حديث  ٢٢٤/  ١مسند االمام أحمد  )٧(
 .  ١٣٢/  ١المغني  )٨(
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 ٤٧

§  

بعد عرض ما تقدم من االدلة واالعتراضات یبدو لي واهللا أعلـم ان الـراجح هـو 
  وذلك ألمور: وهو رأي اإلمام الفاكهاني ما ذهب الیه أصحاب الرأي االول 

  الوتر والفجر.  ال یدل على الوجوب كما في سنة r. مواظبة الرسول ١
. مــا ورد مــن االمــر بهمــا یحمــل علــى االســتحباب الن الوضــوء مفصــل فــي ٢

  في تعلیمه االعرابي ولم یرد فیهما المضمضة واالستنشاق.  rالقرآن وذكره الرسول 
مما یدل على ما كان زائدًا على المذكور في اآلیة مما فعلـه الرسـول سـنة واهللا 

  أعلم بالصواب. 
  
  
  
  
  
  
  
  

•  
. )١(أجمع العلماء على ان من مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل أكمـل مـا یلزمـه

  ولكنهم اختلفوا في المقدار الواجب مسحه على ثالثة أراء.
§  

 الــى  هیبــدأ بــه مــن مقدمــة ثــم یــرد -جمیــع الــرأس ســح(وجــوب م
مالـــــك وبعـــــض اصـــــحابه. وبعـــــض اصـــــحاب داود. وهـــــو  اإلمـــــامل و قـــــو هـــــو  )٢(قفـــــاه)

  .  )١(المشهور عند أحمد، واختاره المزني من الشافعیة. وهو ما یمیل الیه البخاري
                                      

 .  ١٢٦/  ١، االستذكار ١٢٣/  ٢٠تمهيد ألبن عبد البر ال )١(
 .  ٢٩٣/  ١مواهب الجليل  )٢(
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 ٤٨

  واستدلوا
  )٢(Z-  .      ] . بقوله تعالى: ١
§  

¢  ] ان البــــاء لاللصــــاق أي امســــحوا رؤوســــكم كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى: 
  ¤  £Z)قــد أجمعــوا أنــه ال یجــوز الطــواف ببعضــه فكــذلك مســح الــرأس و   )٣

والـــرأس انمـــا یقـــع حقیقـــة علـــى جمیعـــه دون بعضـــه وقـــد أمـــر بمســـح مـــا یناولـــه االســـم 
  .)٤(فیجب مع جمیعه
بـــان البـــاء للتبعـــیض وقـــد اثبـــت األصـــمعي والقـــاري والقتبـــي وابـــن  واعتـــرض:

   .  )٥(مالك
ن البـاء للتبعـیض فقـد جـاد أهـل وُأجیب قال أبن الجتي وابن برهان: (من زعم ا

  .  )٦(اللغة بما الیعرفون)
. عن مالك عن عمرو بن یحیى المازني عن ابیه ان رجال قال لعبـد اهللا بـن ٢

یتوضــأ؟  rزیــد وهــو جــد عمــرو بــن یحیــى (أتســتطیع ان ترینــي كیــف كــان رســول اهللا 
ضــمض فقــال عبــد اهللا بــن زیــد: نعــم فــدعا بمــاء فــافرغ علــى یدیــه فغســل مــرتین ثــم م

واســتثر ثالثــاً ثــم غســل وجهــه ثالثــاً، ثــم غســل یدیــه مــرتین الــى المرفــق ثــم مســح رأســه 

                                                                                                         
، ١٢٧/  ٢٠، التمهيـــــد ٦٩/  ١، المدونـــــة الكبـــــرى ٦٠/  ٢احكـــــام القـــــرآن ألبـــــن العربـــــي  )١(

، االنصـاف ٢٩/  ١، الكـافي ١٤١/  ١، المغنـي ١٥٥/  ١، نيل االوطار ١٢٣/  ١االستذكار 
/  ١، مختصــــــر المجمــــــوع ١٤٩/  ١، حليــــــة العلمــــــاء ١١٤/  ١ ، الحــــــاوي الكبيــــــر١٦١/  ١

 .  ٣٠/  ٣، شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٨٥
  .  ٦المائدة: االية سورة  )٢(
  .  ٢٩سورة الحج: االية  )٣(
 .  ٢٢٧/  ١، المنتقى ١٢٦/  ٢٠، التمهيد ١٣٠/  ١ينظر االستذكار  )٤(
 .  ١٥٥/  ١نيل االوطار  )٥(
 .  ١٢١/  ١ البناية للعيني )٦(
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 ٤٩

بمقدمــة رأســه حتــى ذهــب بهمــا الــى قفــاه ثــم ردهمــا الــى  بــدأبیدیــه فأقبــل بهمــا وأدبــر 
  .  )١(المكان الذي بدء منه ثم غسل رجلیه)

  وجه الداللة
تبـــین بفعـــل ان لفـــظ اآلیـــة مجمـــل ألنـــه یحتمـــل مســـح الكـــل أو مســـح الـــبعض ف

  .)٢(ان المراد االول rالرسول 
  واعترض 

مســح الــبعض  rانــه فعــل والفعــل ال یــدل علــى الوجــوب خاصــة وقــد ورد عنــه 
  .)٣(كما سیأتي

انــه وقــع بیانــاً للمجمــل فأفــاد الوجــوب ولــو كــان المفــروض بعضــه لمــا  :وُأجیــب
  .  )٤(جمیعه ولوجب ان یكون من مسح جمیع رأسه متعدیاً  rمسح النبي 
ـــــــع كمـــــــا ان  .ورد ـــــــبعض والمســـــــنون الجمی ال یمتنـــــــع ان یكـــــــون المفـــــــروض ال

  .)٥(المفروض في االعضاء المغسولة مرة والمسنونة ثالثاً 
ان الفــــرائض ال تــــؤدي إال بیقــــین والیقــــین مــــا أجمعــــوا علیــــه مــــن مســــح جمیــــع 

  .)٦(الرأس
§  

  .)١(عن أحمد وروایة )٧(یة ربع الرأس وهو المشهور عند الحنفیةصمقدار النا

                                      
، صـحيح مسـلم ١٨٣كتاب الوضوء باب مسـح الـرأس كلـه حـديث   ٨٠/  ١صحيح البخاري  )١(
 . ٢٣٥كتاب الطهارة باب في الوضوء حديث   ٢١١/  ١

 .  ١٠٥/  ١، المبدع ٢٨٤/  ١فتح الباري  )٢(
 .  ٦٥/  ١المبسوط للسرخسي  )٣(
 .  ١٥٦/  ١، نيل االوطار ٣٤٣/  ٢أحكام القرآن للجصاص  )٤(
 .  ٣٤٢/  ٢أحكام القرآن للجصاص  )٥(
 .  ١٢٦/  ٢٠التمهيد  )٦(
،   ٧٠/  ٣، عمــــدة القــــاري ١٠٤/  ٦، تفســــير المنيــــر ٣٤١/  ١أحكــــام القــــرآن للجصــــاص  )٧(

 . ٧/  ١، االختيار ١٢/  ١الهداية 
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   )٢(Z-  .      ] . قوله تعالى: ١
§  

ان البـــاء للتبعـــیض النـــك اذا قلـــت مســـحت یـــدي بالحـــائط كـــان معقـــوًال مســـحها 
ـــــت مســـــح الحـــــائط كـــــان المعقـــــول مســـــحه جمیعـــــه دون  ـــــو قل ببعضـــــه دون جمعـــــه ول

  .  )٣(بعضه
یة وعلـى العمامـة (مسـح بناصـ r. عن المغیرة بن شـعبة عـن ابیـه ان النبـي ٢

  .  )٤(وعلى خفیه) وفي روایه (مسح على الخفین ومقدمة رأسه وعلى عمامته)
 
 

 

اذا ورد علــى وجــه  rوارد مــورد البیــان وفعــل النبــي  rان اآلیــة مجملــة وقولــه 
  .  )٥(البیان وجب االخذ به

  . )٦(لربعالناصیة ربع الرأس ألنه أحد جوانبه االربع فالواجب مسح ا وقالوا:
 

أ. انـــه نـــص علــــى الجمیـــع النـــه لــــو لـــم یلــــزم الجمیـــع لـــم یجمــــع بـــین العمامــــة 
  . )١(والرأس

                                                                                                         
 .  ١٥٥/  ١، نيل االوطار ١٦١/  ١، االنصاف ٣٠/  ١الكافي  )١(
  .  ٦المائدة: االية سورة  )٢(
 .  ٣٤١/  ٢أحكام القرآن للجصاص  )٣(
كتــاب الطهــارة بــاب المســح علــى الناصــية حــديث   ١٧٥/  ٣صــحيح مســلم بهــامش النــووي   )٤(

٢٧٤  . 
 .  ٧/  ١، االختيار ١٢/  ١، الهداية ٣٤٣/  ٢أحكام القرآن للجصاص  )٥(
 / ١، مســـائل مـــن الفقـــه المقـــارن ١١٦/  ١، الحـــاوي الكبيـــر ٦٣/  ١المبســـوط للسرخســـي  )٦(

٥٩  . 
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  . )٢(ب. انه محمول مع العمامة او للعذر كالنزلة والجبیرة
  .)٣(وُأجیب. لو كان هناك ضرورة لنقلت كما نقل غیره

ذلـك عـن  . هو الوارد عن الصحابة فعـن ابـي عمـر مسـح مقدمـة رأسـه ومثـل٣
  .)٤(عائشة وسلمة

    ال یترك المفروض وجائز ان یفعل غیر المفروض على rان النبي   .٤
یة فــــي حــــال وروي عنــــه صــــانــــه مســــنون فلمــــا روي عنــــه االقتصــــار علــــى مقــــدار النا

استیعاب الرأس في أخـرى اسـتعملنا الخبـرین وجعلنـا المفـروض مقـدار الناصـیة اذا لـم 
اد علیهــا فهــو مســنون ایضــا ولــو كــان المفــروض یــرو عنــه انــه مســح أقــل منهــا. ومــا ز 

فـــي حـــال بیانـــًا للمقـــدار المفـــروض كمـــا  rأقـــل مـــن مقـــدار الناصـــیة القتصـــر النبـــي 
اقتصر على مسح الناصیة في بعض االحـوال فلمـا لـم یثبـت عنـه أقـل مـن ذلـك علـى 

  .  )٥(انه المفروض
§  

المشــهور فــي مذهبــه وابــن . وبــه قــال الشــافعي وهــو  مــا یقــع علیــه اســم المســح
جریــر الطبــري واالوزاعــي وداود وبعــض اصــحابه وروایــة عــن احمــد. وهــو مــروي عــن 

  .)٦(ابن عمر والحسن البصري وسفیان الثوري وبه قالت االمامیة

                                                                                                         
 .  ٦٣/  ٢أحكام القرآن ألبن العربي  )١(
 .  ٦٤/  ٢نفس المصدر  )٢(
 .٣٤٢/  ٢أحكام القرآن للجصاص  )٣(
 .  ٢٣-٢٢/  ١مصنف ابن ابي شيبة  )٤(
 .  ٣٤٣/  ٢احكام القرآن للجصاص  )٥(
ــــي  )٦( ــــن العرب ــــاج  ٢٤/  ١، ا الم ٦٠/  ٢احكــــام القــــرآن الب ــــي  المحت ، تفســــير ٩٣/  ١، مغن

، المغنـــــي ٤٥٧/  ١، المجمـــــوع ١٢٧/  ٢٠، التمهيـــــد ١١٣/  ١، البنايـــــة ١٢٥/  ٦الطبـــــري 
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  باالضافة الى ما سبق في االعتراضات على المذهب االول.  واستدلوا

  . )١(Z-  .      ] . قوله تعالى: ١
 

ملــة تحتمــل مســح بعــض الــرأس ومســح جمیعــه فــدلت الســنة ان مســح جاالیــة م
. والناصــــیة دون الربــــع فتعــــین ان )٢(مســــح بناصــــیة rبعضــــه یجــــري وهــــو ان النبــــي 

  .  )٣(الواجب ما یقع علیه االسم
  
  
§  

بعد عـرض االدلـة یبـدو لـي واهللا اعلـم ان اآلیـة مـن قبیـل المطلـق وانهـا ال تـدل 
كثر من ایقاع المسـح بـالرأس وذلـك یتحقـق بمسـح الكـل ویمسـح الـبعض مـا دام على ا

مســح جمیــع رأســه فــي معظــم االوقــات  rفــي دائــرة مــا یســمى بأســم المســح وان النبــي 
بیانــا لفضــیلة واقتصــر علــى الــبعض احیانــا للجــواز ممــا یــدل علــى ان الغــرض مســح 

  وهللا أعلم بالصواب. .)٤(البعض مما یسمى في العرف مسحًا وما زاد فهو مستحب

                                                                                                         
ــــن قدامــــة  ــــق ١٦١/  ١، االنصــــاف ١٢٩/  ١، الكــــافي ١٤١/  ١الب ، شــــرائع االســــالم للمحق
 .  ٢٠٣/  ١، قواعد االحكام للمؤلف نفسه ١٦/  ١الحلي      

  .  ٦المائدة: االية سورة  )١(
 .  ٤٥٨/  ١، المجموع ٣٨٨/  ١لباري ، فتح ا٨٨/  ٦تفسير القرطبي  )٢(
 المصدر نفسه .  )٣(
ـــــــري ٣٤٣/  ٢٠ينظـــــــر احكـــــــام القـــــــرآن للجصـــــــاص  )٤( ، المجمـــــــوع           ١٢٥/  ٦، تفســـــــير الطب
  ١، الفقــه االســالمي وأدلتــه         ٦٨/  ١، الروضــة النديــة ١٥٦/  ١، نيــل االوطــار ٤٥٨/  ١
 /٣٧٣-٣٧٢  . 
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•  

  : رأیین هذه المسألة على  وقد اختلف العلماء في
§  

ابـن حـزم وبعـض هـو قـول انه لیس من الرأس وال یلزم مسحه. و  رأي الفاكهاني
  .)١(و روایة عن احمدالمالكیة وبعض الشافعیة وه

§  

انـــه مـــن الـــرأس ویجـــب مســـحه معـــه وبـــه قالـــت الحنفیـــة واكثـــر المالكیـــة وهـــو 
الصــحیح مــن المــذهب عنــد الحنابلــة والیــه ذهــب بعــض الشــافعیة لكنــه یجــوز عنــدهم 

  . )١(عدم مسحه بناءًا على اصلهم في وجوب مسح بعض الرأس

                                      
، شــــرح منتهــــى ١٦٣/  ١، االنصــــاف للمــــرداوي ٤٧٤/  ١، المجمــــوع ٣٠٠/  ١المحلــــى  )١(

 .  ٥٩/  ١اإلرادات 
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  :  واستدلوا 
لیـل نقلـي او عقلـي اال انـه یبـدوا واهللا اعلـم. ان كـل لم اعثـر الحـد مـنهم علـى د

  فریق اعتمدوا على اصلهم في مسح الرأس. 
  .بوجــوب المســح اعتمــدوا علــى اصــلهم فــي وجــوب مســح الــرأس كلــه

الفریـق اعتمـدوا علـى  ذاوهذا البیاض من الرأس والذین خـالفوا هـذا االصـل هنـا مـن هـ
  .  )٢(ال منهخعر وهذا المحل ان الرأس في الحقیقة هو منبت الش

  بعدم وجوب مسحه فاعتمدوا على اصـلهم فـي وجـوب مسـح بعـض
  . واهللا أعلم بالصواب. )٣(الرأس ولهذا اجازوا مسح هذا البیاض

•  
  اختلف الفقاء في هذه المسألة على رأیین 

  الول. الرأي ا
 (ال یجب غسله حیث قال ان ذلك من الرأس ولیس من الوجـه) رأي الفاكهاني

االمـــــام مالـــــك وهـــــو المشـــــهور فـــــي مذهبـــــه. وابـــــو یوســـــف مـــــن الحنفیـــــة  هـــــو قـــــول. و 
  .  )٥(واالمامیة

  واستدلوا
  .  )١(. الوجه ما تحصل به المواجهة وهذا ال یواجه به١

                                                                                                         
، المسائل الفقهية البـي علـي الهـواري ٨٥/  ١، حاشية الدسوقي ٤٤/  ١المبسوط للشيباني  )١(
،  ٣٩/  ١، إعانــة الطــالبين ٩/  ١، الخالصــة الفقهيــة علــى مــذهب الســادة المالكيــة ١٢٢/  ١

 .  ١٩٠/  ١ح العمدة ، شر ١٦٣/  ١اإلنصاف للمرداوي 
، ١٦٣/  ١، االنصـاف للمـرداوي ٤٧٤/  ١، المجمـوع ٧٠/  ٢احكام القـرآن البـن العربـي  )٢(

 . ٥٩/  ١شرح منتهى االرادات 
 المصادر نفسها .  )٣(
    .١٣٨/  ١العذار: هو الشعر النابت على العارض وهو صفحة الخد: الفواكه الدواني  )٤(
/  ٦، الجــــامع الحكــــام القــــرآن للقرطبــــي ١٢٥/  ١ســــتذكار ، اال٢٦٨/  ١مواهــــب الجليــــل  )٥(

 .  ٧٧/  ١، الخالف للطوسي ٤/  ١، بدائع الصنائع ٨٤
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ا تحــت العــذار ال یجــب . اســتدل ابــو یوســف علــى قولــه بوجــوب الغســل ان مــ٢
  .)٢(غسله مع انه اقرب الى الوجه فال یجب غسل البیاض اولى

بــان البیــاض داخــل فــي حــد الوجــه ولــم یســتر بالشــعر فبقــي واجــب الغســل  :ورد
  . )٣(كما كان بخالف العذار

§  

ــــي مــــذهب  ــــول ف ــــة والشــــافعي واحمــــد وهــــو ق ــــال ابــــو حنیف ــــه ق یجــــب غســــله وب
  .)٤(المالكیة
  
  
  استدلواو 
. بان هذا من الوجه في حق من ال لحیة له فكان منه في حـق مـن لـه لحیـة ١

  .)٥(كسائر الوجه
§  

  .)٦(یستحب غسله وهو قول ثالث لمذهب المالكیة
  واستدلوا: 

لــم اعثــر علــى مــا اســتدلوا بــه ولكــن یبــدوا لــي واهللا اعلــم انــه لمــا لــم یكــن هنــاك 
  ال اخذوا بالجمع بین القولین فقالوا باالستحباب.دلیل نقلي وتقارب فیه االقو 

  .)١(وقد رد قولهم باالستحباب بانه ان كان من الوجه وجب واال سقط

                                                                                                         
 .  ١٥٨/  ١، الشرح الكبير ١٢٧/  ١المغني  )١(
 .  ٤/  ١بدائع الصنائع  )٢(
 .  ٥٩/  ٢احكام القرآن البن العربي  )٣(
، احكــام القــرآن البــن العربــي  ٥٧/  ١ ، االم للشــافعي١٢٥/  ١، االســتذكار ٧/  ١االختيــار  )٤(
 .  ١٣٨/  ١، الفواكه الدواني ٨٤/  ٦تفسير القرطبي ، ٥٣/  ٢

 .٣٤١/  ٢احكام القرآن للجصاص  )٥(
 .٨٤/  ٦، وانظر تفسير القرطبي ١٨/  ١مواهب الجليل  )٦(
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 ٥٦

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  على ثالثة آراء:هذه المسألة في الفقهاء اختلف 
§  

 ـــه واجـــب فـــي الیـــدین مســـتحب فـــ ـــرجلین و ان اكثـــر  هـــو قـــولي ال
  .)٢(المالكیة وهو ما علیه االمام مالك في اول امره

 

وها على اصابع الید فقـط الن لحمو بما استدلوا به الفریق الثاني االتي اال انهم 
ومـا روي –تخلیل اصابع الرجلین تتقرح بالماء وفي ذلك حرج للمتخلل والحـرج مـدفوع 

                                                                                                         
 .٣٨٧/  ١، فتح الباري ٣٤١/  ٢احكام القرآن للجصاص  )١(
، ٩٥/  ٦، تفسـير القرطبـي ٥٧/  ٢احكـام القـرآن البـن العربـي  ، ١٩٥/  ١مواهب الجليل  )٢(

، الخالصــة الفقهيــة علــى ٢٥٨/  ١، الــذخيرة ٨٧/  ١،  حاشــية الدســوقي ١٤١/  ١االســتذكار 
 .٩/  ١مذهب السادة المالكية 
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 ٥٧

ضـــأ یخلـــل اصـــابع رجلیـــه بخنصـــره فهـــو محمـــول علـــى انـــه كـــان اذا تو  rعـــن النبـــي 
  .)١(الكمال واالستحباب وانما یجب ذلك في الجنابة

§  

ر آخــوبعــض المالكیــة وهــو  )٢(انــه واجــب فــي الیــدین والــرجلین وبــه قــال اســحاق
  .)٣(امر االمام مالك ورجحه القرطبي والشوكاني

(اذا  rالنبـــي محمـــد . عـــن عاصـــم بـــن لقـــیط بـــن جـــرة عـــن ابیـــه قـــال: قـــال ١
  .)٤(توضأت فخلل االصابع)

قـــال: (اذا توضـــأت فخلـــل بـــین اصـــابع  r. عـــن ابـــن عبـــاس ان رســـول اهللا ٢
  .)٥(یدیك ورجلیك)

اذا توضـأ دلـك اصـابع  r. عن المتورد بـن شـداد الفهـري قـال: (رأیـت النبـي ٣
  .)٦(رجلیه بخنصره)

  .)٧((خلل اصابع رجلیه بخنصره) وفي روایة

                                      
  .٥١/  ١، عارضة االحوذي ٧٥/  ٢انظر احكام القرأن البن العربي  )١(
، البنايــة للعينــي ١٥٠/  ١، تحفــة االحــوذي ٥٠/  ١الحــوذي ســنن الترمــذي بهــامش عارضــة ا )٢(
١٦٧/  ١. 

/  ١، نيـل االوطـار ٢٥٨/  ١، الـذخيرة ١٩٥/  ١، مواهـب الجليـل ٩٥/  ٦تفسير القرطبي  )٣(
١٤٦-١٤٥. 

، ٣٣/  ٤مســـــند االمــــــام احمــــــد – ٣٨، ابـــــواب الطهــــــارة حــــــديث ٥٩/  ١ســـــنن الترمــــــذي  )٤(
، مسـند الطيالسـي ١٤٥/  ١، نيـل االوطـار ٦٤٧ث حدي ٢٩١/  ١المستدرك على الصحيحين 

 .١٣٤١حديث  ١٩١/  ١
، تلخـــيص ٥٦/  ١، ســـنن الترمـــذي ١٤٨، كتـــاب الطهـــارة حـــديث ٣٧/  ١ســـنن ابـــي داود  )٥(

 .٩٤/  ١الحبير البن حجر 
قــال:  ٣٩، ابــواب الطهــارة بــاب مــا جــاء فــي تخليــل االصــابع حــديث ٥٦/  ١ســنن الترمــذي  )٦(

 .١٥٣/  ١نن ابن ماجة (حديث حسن غريب)، س
 نفس المصادر السابقة. )٧(
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 ٥٨

§  

هــذه األحادیــث تقــوي بعضــها بعضــاً وقــد صــرحت بوجــوب التخلیــل وثبــت مــن 
وال فرق بین امكان وصول الماء بتخلیل وعدمه وال بـین اصـابع الیـدین  rقوله وفعله 

  .)١(والرجلین فالتقید بأصابع الرجلین أو بعدم امكان وصول الماء ال دلیل علیه
 

جـــاب لوجـــود قرینــــة صـــارفة عـــن ظــــاهره وهـــو تعلــــیم بأنـــه محمـــول علــــى االحت
  .)٢(ه التخلیل فلو كان واجبًا لعلمهمالرسول األعرابي الوضوء ولم یعل

(خللـو بـین أصـابعكم ال یخللهـا اهللا  r. عن أبـي هریـرة قـال: قـال رسـول اهللا ٤
  .)٣(عز وجل یوم القیامة في النار)

 

  .)٤(. الحدیث ضعیف غیر صالح لالحتجاج به١
. لیس فیه الوعیـد علـى التـرك حتـى یفیـد الوجـوب بـل هـو حـث وتشـجیع یـدل ٢

على الندب ألنه یوجد التخلیل بالنـار مـع تخلیـل األصـابع ومـع هـذا فانمـا قـالوه ال یـتم 
ألنه اذا لـم یصـل المـاء یكـون الغسـل فرضـًا ولـیس التخلیـل غسـًال فاألكمـل ان الوعیـد 

  .)٥(معروف بما اذا لم یصل الماء
  

§  

انه سـنة فـي الیـدین والـرجلین وبـه قـال الحنفیـة والشـافعیة وبعـض المالكیـة وهـو 
الصـحیح مــن مـذهب احمــد اال انهــم قـالوا فــي الـرجلین أكیــد لكــن االسـتحباب مقیــد بمــا 

                                      
 .١٥٤/  ١نيل االوطار  )١(
 .١٦٧/  ١انظر البناية للعيني  )٢(
 .١٩/  ١مصنف ابن ابي شيبة –كتاب الطهارة   ٥٩/  ١سنن الدارقطني  )٣(
 .٢٣/  ١البحر الرائق  )٤(
 .١٦٧/  ١المصدر نفسه . وانظر البناية  )٥(
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 ٥٩

إذا أتــــى المــــاء علیهمــــا مــــن دون تخلیــــل أمــــا إذ لــــم یــــأِت المــــاء علیهمــــا إال بالتخلیــــل 
  .)١(وجب

 

ضــافة مــا تــم فــي االعتراضــین علــى أدلــة المــذهب الثــاني بــان اهللا ســبحانه باإل
ـــذكره  ـــو كـــان فرضـــًا ل ـــم یـــذكر التخلیـــل ول وتعـــالى ذكـــر الفـــرائض فـــي آیـــة الوضـــوء ول
والزیــادة علــى الــنص نســخ وذلــك ال یجــوز بغیــر الواحــد ممــا یــدل علــى ان ذلــك اكمــال 

  .)٢(للفرض في محله فیكون سنة
  
  
  
  
§  

ـــث هـــو الـــرأي الـــراجوا ـــم یكـــن  حلـــذي یبـــدو لـــي واهللا اعلـــم ان الـــرأي الثال ألنـــه ل
واال كیـف یخفــى مثـل هـذا األمـر الــذي یعـم بـه البلـوى علــى  rیواضـب علیـه الرسـول 

الصــــحابة وخاصــــة الــــذین اعتنــــوا بضــــبط وضــــوئه كعثمــــان وعلــــي وعبــــد اهللا بــــن زیــــد 
  .)٣(وغیرهم مما یدل على انه سنة لیس بفرض

  . بالصوابواهللا اعلم 
  
  

                                      
ـــــ٨٠/  ١المبســـــوط  )١( ـــــار ٢٢/  ١دائع الصـــــنائع ، ب ـــــق ٨/  ١، االختي ، ٢٣/  ١، البحـــــر الرائ

ــــدين  ــــن عاب ــــين الحقــــائق ١١٧/  ١حاشــــية اب ــــل ٤/  ١، تبي ، حاشــــية ١٩٥/  ١، مواهــــب الجلي
/  ١، المبــدع ١٣٤/  ١، االنصــاف ١١٩/  ١، المغنــي ٢٥٨/  ١، الــذخيرة ٨٧/  ١الدســوقي 

 .١٠٢/  ١، كشاف القناع ١١
 .٨١٩/  ١زاد المعاد  )٢(
 ١٩٨/  ١انظر زاد المعاد  )٣(
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 ٦٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)١( 

  رأیین : ي واجبة ام سنة الى هتلف الفقهاء في حكم المواالة هل اخ
  الرأي االول 

ـــــذكر والقـــــدرة ســـــاقطة مـــــع العجـــــز  هـــــو رأي الفاكهـــــاني ـــــة مـــــع ال (انهـــــا واجب
  .)٢(والنسیان)

                                      
المواالة: ان ال يمكث في اثناء الوضوء بحيـث يجـف العضـو المغسـول قبلـه. مواهـب الجليـل  )١(
٣٢٣/  ١. 

 .٣٢٣/  ١مواهب الجليل  )٢(
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 ٦١

وأحمــــد فــــي -مالــــك  قــــول هــــوقتــــادة، وربیعــــة، واللیــــث واالوزاعــــي و  وهــــو قــــول
واشــترط مالــك اال ان یكــون التفریــق مــن غیــر -والشــافعي فــي القــدیم  -المشــهور عنــه

  .)١(عذراً 
  واستدلوا

 r(ان النبـي  rعـن بعـض اصـحاب النبـي  نبن معدا د. بما صح عن خال١
 rرأى رجًال یصلي وفي ظهـر قدمـه لمعـة قـدر الـدرهم لـم یصـبها المـاء. فـأمره النبـي 

  .)٢(ضوء والصالة)ان یعید الو 
ـــه عـــن النبـــي  ـــد وهـــو مـــدلس وان راوی ـــة بـــن الولی ـــان فـــي اســـناده بقی  rواعـــل ب

  .)٣(مجهول
بقیـة  صـرحعـن ذلـك بـان الحـاكم روى هـذا الحـدیث فـي المسـتدرك وقـد  واجیب

بالتحــدیث تــزول التهمــة عنــه هــذا مــن ناحیــة  صــرحبــن الولیــد بالتحــدیث والمحــدث اذا 
یـــد. امـــا اعاللـــه باالرســـال فمـــردود: حیـــث قـــال االمـــام اعاللـــه بالتـــدلیس بقیـــة بـــن الول

  .)٤(احمد: ان التابعي اذا قال عن بعض اصحاب النبي ولم یسمعه فالحدیث صحیح
§  

  .)٥(ان المواالة سن وان التفریق الكثیر ال یضر بالوضوء
وروي ذلـــك عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب وعبـــد اهللا بـــن عمـــر (رضـــي اهللا عنهمـــا) 

لمســیب وعطـــاء وطـــاووس والنخعــي والحســـن وداود والثــوري. وهـــو روایـــة وســعید بـــن ا

                                      
 ١، المجمـوع ١٢٨/  ١، والمغنـي ٢٥/  ١، الشرح الكبير للـدردير ٢٠/  ١بداية المجتهد  )١(

، الفقـــه ٦٤/  ١، الفقـــه علـــى المـــذاهب االربعـــة ٢٣/  ١كـــافي ، ال٣١٣/  ١، المحلـــى ٥١٤/ 
 .  ٧٦/  ١، المفصل ٣٨٦/  ١اإلسالمي وأدلته 

 .٨٣/  ١، السنن الكبرى ١٧٥رقم  ١٢١/  ١سنن ابي داود  )٢(
 .٣٥/  ١نصب الراية  )٣(
 .٣٥/  ١نفس المصدر  )٤(
 .١٨٣/  ١مصنف ابن ابي شيبة  )٥(
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 ٦٢

عن االوزاعي والیه ذهب ابو حنیفة ومالك والشافعي في الجدید وهو روایة عـن احمـد 
  .)١(وبه قال ابن حزم
  واستدلوا:

!  "  #  $  %  &  '  )   (  ] . قولــــه تعــــالى: ١
1  0  /      .  -  ,  +  * Z)٢(.  

§  

  .)٣(انه تعالى امرنا بغسل اعضاء الوضوء فقط ولم یوجب المواالة
. بحــدیث نــافع (ان ابــن عمــر (رضــي اهللا عنهمــا) توضــأ فــي الســوق فغســل ٢

وجهه ویدیه ومسح برأسه ثم ُدعي الى جنـازة فـدخل المسـجد ثـم مسـح علـى خفیـه بعـد 
   )٤(ما جف وضوءه فصلى)

  
  وجه االستدالل:

یدیه ومسح برأسه ولمـا ُدعـي الـى الجنـازة مسـح غسل وجهه و  tان ابن عمر 
  .)٥(على خفیه في المسجد ولم ینكر علیه احد ممن حظر الجنازة

  الرأي الراجح:

                                      
ـــــدائع الصـــــنائع  )١( ، ٦١/  ١، مغنـــــي المحتـــــاج ٢٥/  ١رح الكبيـــــر للـــــدردير ، والشـــــ٢٢/  ١ب

، الفقــه علــى المــذاهب االربعــة ٥١٤/  ١، المجمــوع ٧٥/  ٢، والبحــر الزخــار ٩٣/  ١والمغنــي 
 .٢٣، بداية المجتهد / ٣٢/  ١، الكافي ١٧٥/  ١، نيل االوطار ٦٤/  ١

 .٦سورة المائدة: االية  )٢(
 .٤٩٣/  ١، المجموع ٦٨/  ٢المحلى  )٣(
 . رواه البيهقي وقال حديث صحيح. ٨٤/  ١السنن الكبرى  )٤(
 .٤٩٣/  ١المجموع  )٥(
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 ٦٣

بعد عرض األدلة ومناقشتها یبدو لي واهللا أعلم رجحان الـرأي الثـاني وهـو قـول 
لـه ذلـك  مالك والشافعیة أنه ال یجوز التفریق الكثیر إال لعذر ، فـإن كـان معـذورًا جـاز

  .)١(وهو مخال لما قاله اإلمام الفاكهاني واهللا أعلم بالصواب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ال خالف بین العلماء على وجوب غسل اعضاء الوضـوء وغسـل جمیـع البـدن 

بمــا تنالــه االیــدي علــى  بمــا فیــه الشــعر مــن الجنابــة ولكــنهم اختلفــوا فــي حكــم تــدلیكها
  رأیین:
§  

                                      
 .٥١٢/  ١، المجموع ١٠٦/  ١، مغني المحتاج ٢٢٤/  ١ينظر مواهب الجليل  )١(
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(ان الـدلك واجـب فـي الغسـل مـن الجنابـة واعضـاء الوضـوء بمــا  رأي الفكهـاني
االمــام المزنــي وقــال بــذلك الحســن البصــري وعطــاء وابــو  قــولوهــو  )١(تنالــه االیــدي)

  .)٢(المالكیة وبعض الزیدیةقول العالیة و 
اذا توضـــأ یـــدلك  rت رســـول اهللا قـــال (رأیـــ tتورد بـــن شـــداد ســـ. حـــدیث الم١

  .)٣(اصابع رجلیه بخنصر)
§  

ـــه  rانـــه  ـــم یكتـــف بغســـل رجلیـــه باســـالة المـــاء فقـــط وانمـــا خلـــل اصـــابع قدمی ل
  .)٤(بخنصره

علیــه، بــان الحــدیث فــي اســناد ابــن لهیعــة وفیــه مقــال وقــال الــدكتور  واعتــرض
ومجـرد الفعـل ال یـدل  هاشم جمیل: وحتى لـو صـح فانـه ال حجـة فیـه النـه مجـرد فعـل

  .)٥(على الوجوب
(توضـــــأ فجعـــــل یقـــــول هكـــــذا:  rان النبـــــي  t. حـــــدیث عبـــــد اهللا بـــــن زیـــــد ٢

  .)٦(یدلك)
§  

لم یكتف بإسالة الماء على اعضاء الوضوء والغسل وانمـا امـر باالنقـاء  rانه 
  .)٧(وهو ال یحصل اال بالدلك

§  

                                      
 .٣١٧/  ١مواهب الجليل  )١(
، نيـــل ٣٢٩/  ١، واالســـتذكار ٣٠/  ١، والمدونـــة الكبـــرى ٢٢٤/  ١ينظـــر حليـــة العلمـــاء ج )٢(

 .١٩١/  ١ار االوط
  . (وقال عنه حسن غريب ال نعرفه).٥٧، سنن الترمذي / ٣٧/  ١سنن ابي داود  )٣(
 .٣٠/  ١ينظر المدونة الكبرى  )٤(
 .١٠٥/  ١، ومسائل من الفقه المقارن ٥٨/  ١ينظر سنن الترمذي  )٥(
 .٣٤/  ٤مسند االمام احمد  )٦(
 .١٠٥/  ١ينظر مسائل من الفقه المقارن  )٧(



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثاني 
 
 

 ٦٥

جــب اذا تــیقن مــن اســالة المــاء ووصــوله الــى التــدلیك ســنة ولــیس بشــرط وال وا
جمیــع اعضــاء الوضــوء وجمیــع بدنــه وشــعره عنــد الغســل، كمــن انغمــس فــي نهــر او 
وقـــف تحـــت مـــاء حمـــام او مطـــر وكـــان قـــد نـــوى الوضـــوء او الغســـل أجـــزأه وضـــوءه 
وغسله. ذهب الى ذلك الزهري والنخعي والشـعبي واالوزاعـي  واسـحاق واعطـاء. وهـو 

لبصـــــري وهـــــو مـــــذهب الحنفیـــــة الشـــــافعیة والحنابلـــــة والظاهریـــــة روایـــــة عـــــن الحســـــن ا
  .)١(واالمامیة واكثر الزیدیة

  واستدلوا: 
. مـــا صـــح عـــن ام ســـلمة (رضـــي اهللا عنهـــا) قالـــت (قلـــت یـــا رســـول اهللا انـــي ١

نقضــه لغســل الجنابــة فقــال: ال انمــا یكفیــك ان تحثــي علــى أفأر رأســي ظفــامــرأة اشــد 
  .)٢(سائر جسدك الماء فتطهرین) رأسك حثیات من ماء ثم تفیضي على

§  

ام ســلمة بــان تفــیض المــاء علــى جســدها ولــم یأمرهــا بالــدلك  بإرشــاد rاكتفــى 
  .)٣(ولو كان واجبا المرها بذلك

علـى ان الــدلك  اإلجمـاعالنـووي عـن ابـي جریـر،  اإلمـام: فقـد نقـل اإلجمـاع. ٢
  .)٤(یجب ال
  

§  

الــرأي الثــاني القــائلین  أصــحابواهللا اعلــم رجحــان بعــد عــرض االدلــة یبــدو لــي 
وهــو  واإلجمـاع األدلـةبـان الـدلك سـنة ولـیس واجبـًا. وال شـرطا لقــوة مـا اسـتدلوا بـه مـن 

  واهللا اعلم بالصواب.مخالف لرأي اإلمام الفاكهاني 
                                      

، ٢١٩/  ١، المغنـي ٢١٤/  ٢، المجمـوع ٢١/  ١ر مجمع االنهـر شـرح ملتقـى االبحـر ينظ )١(
 ).٢٨٤رقم المسألة ( ٦٩، المسائل االسالمية للشيرازي / ٣٠/  ١المحلى 

 .١١/  ٤صحيح مسلم  )٢(
 .٢١٩/  ١ينظر المغني  )٣(
 .٢١٤/  ٢ينظر المجموع  )٤(
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اختلــف الفقهــاء فــي حكــم الوضــوء مــن الخــارج الــنجس مــن غیــر الســبیلین علــى 

  رأیین:
§  
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هـــو (ان خـــروج الـــدم قلـــیال كـــان او كثیـــرًا ال یـــنقض الوضـــوء) و  راي الفاكهـــاني
زیــد بــن ثابــت وســعید بــن المســیب والقاســم بــن محمــد وابــي بكــر بــن عبــد الــرحمن قــول 

اهللا بن عبد اهللا بـن عتبـة وسـلیمان بـن یسـار وغیـرهم. وخارجة بن زید بن ثابت وعبید 
  .)١(مالك والشافعي وقول

  واستدلوا:
(كــان فــي غــزوة ذات الرقــاع فرمــى  rان النبــي  t. حــدیث جــابر بــن زیــد ١

رجل بسهم فنزفه الدم فركـع وسـجد ومضـى فـي صـالته) ذكـره البخـاري تعلیقـا ووصـله 
  .)٢(ابو داود
§  

الصــحابي فــي صــالته مــع خــروج الــدم الكثیــر منــه دلیــل علــى ان اســتمرار هــذا 
ان خروج الدم ال أثر له علـى الوضـوء وان كـان كثیـرًا واال لمـا جـاز لـه اتمـام الصـالة 

  .)٣(علم به فلم ینكر علیه rثم ان النبي 
ولــم یتوضــأ ولــم یــزد احــتجم وصــلى  r(ان النبــي  t. مــا صــح عــن انــس ٢

  .)٤()على غسل محاجمه
ــــع دمــــاً  tن عمــــر . مــــا صــــح ا٣ وكــــان بمحضــــر مــــن  )٥(صــــلى وجرحــــه ینب

  .)٦(الصحابة فلم ینكر علیه احد

                                      
، بدايــة ٧/  ٢، المجمــوع ٨٦/  ١المنتقــى ، الموطــأ بشــرح ٨٢/  ١الموطــأ هــامش الزرقــاني  )١(

 .١٣٣/  ٢، الروض النقي ٤٨٢/  ١، نهاية المحتاج ١٣٤/  ١المجتهد 
وقـال النـووي:  .٨/  ٢، المجمـوع ٤٥/  ١، سنن ابـي داود ١٩٧/  ١البخاري هامش الفتح  )٢(

 .   حديث حسن
 .٨/  ٢المجموع ج )٣(
رواه البيهقـــي وقـــد ضـــعف صـــاحب  .٣١١/  ١، تلخـــيص الجبيـــر ٢٢٦/  ١الســـنن الكبـــرى  )٤(

 .   تلخيص الجبير سند هذا الحديث
 .٨٦/  ١الموطأ بشرح المنتقى  )٥(
 .٨٦/  ١الموطأ بشرح المنتقى   )٦(
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  الرأي الثاني:
انه اذا خرج الدم وسال نقض الوضوء روي ذلك عن علي بن ابي طالب وابـن 
مسعود وعلقمة واالسود والشـعبي والنخعـي وقتـادة والحكـم وحمـاد والثـوري والحسـن بـن 

وســعید بــن المســیب وعطــاء ومجاهــد  وٕاســحاقوزاعــي حــي وعبیــد اهللا بــن الحســن واال
  .)٧(وابن سیرین والحسن البصري، والیه ذهب ابو حنیفة واحمد

  واستدلوا
قـال: (مـن أصـابه  r. ما صح عن عائشة (رضي اهللا عنهـا) ان رسـول اهللا ١

علـــى صـــالته وهـــو فـــي ذلـــك ال لیـــبن ي فلیتوضـــأ ثـــم ذقلـــس أو مـــ أوقـــيء او رعـــاف 
  .)٨(یتكلم)

ه مـن روایـة إسـماعیل بـن عیـاش عـن ابـن جـریج وهـو حجـازي وروایـة واعل بأن
  ضعیفة.  نالحجازییعن  إسماعیل

  .)٩(قد وثقه ابن معین وصحح هذا الحدیث الزیلعي إسماعیلبان  وُأجیب:
. مــا صــح عــن عائشــة (رضــي اهللا عنهــا) قالــت: (جــاءت فاطمــة بنــت ابــي ٢

ـــى النبـــي حبـــ ـــفقا rیش ال اســـتحاض فـــال أطهـــر أفـــأدع  ت: یـــا رســـول اهللا أنـــي امـــرأةل
الصــالة قــال: ال انمــا ذلــك عــرق ولــیس بالحیضــة اجتنبــي الصــالة ایــام محیضــك ثــم 

  .)١٠(اغتسلي وتوضئي لكل صالة وان قطر الدم على الحصیر)
§  

                                      
، ٦٩/  ١، معـــــالم الســـــنن ٢٤٩/  ١، المغنـــــي ١٤/  ١، الهدايـــــة ٢٥/  ١بـــــدائع الصـــــنائع  )٧(

/  ١، نهايــــة المحتــــاج ٧٥/  ١ ، االختبــــار لتعليــــل المحتــــار٩٦/  ١الحجــــة علــــى اهــــل المدينــــة 
/  ١، المحلـى ١١٩/  ١، بداية المجتهـد ١٥٧ص ١، المنهاج ١٤٩ص ٢، نصب الراية ٤٨٢
١٥٣  . 

 .  ٥٦/  ١، وسنن الدارقطني ٣٨٥/  ١سنن ابن ماجه  )٨(
 .  ٣٨/  ١نصب الراية  )٩(
 .  ٢١٧/  ١، سنن الترمذي ٢٠٤/  ١سنن ابن ماجه  )١٠(
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أوجـــب الوضـــوء علـــى المستحاضـــة مـــن دم العـــرق الســـائل وكـــل  rان النبـــي 
  . )١١(به الوضوء خرج من الجسد وجب فإذاالدماء دماء عرق 

§  

وهـو المخـالف لـرأي یبدو لي واهللا اعلم رجحـان الـرأي الثـاني  األدلةبعد عرض 
خــرج الــدم وســال فهــو نــاقض للوضــوء. لــو لــم یكــن نــاقض للوضــوء  إذاانــه الفاكهــاني 
واهللا أعلــم   ان تتوضــأ لكــل صــالة وان كــان الــدم یقطــر علــى الحصــیر.  rلمــا أمــر 
  بالصواب.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

•  
  :   رأیین هذه المسألة إلىاختلف الفقهاء في 

§  

                                      
  ٢٥/  ١بدائع الصنائع    )١١(
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وهـو  )١٢((انه ناقض للوضوء وانه یعید فیمـا قـرب كمـا الیـومین) رأي الفاكهاني
وزیــد وخالــد وجــابر بــن زیــد  األنصــاري أیــوب وأبــوهریــرة وابــن عمــر  وأبــوعمــر قــول 

وداود وهـو روایـة  وٕاسـحاقعالیـة  وأبـيبن عثمان وابـن سـیرین  بانوأوعروة بن الزبیر 
مالــك والشــافعي واحمــد فــي  وهــو قــولعــن ســعد بــن ابــي وقــاص وســعید بــن المســیب، 

  .  )١٣(احدى الروایتین عنه
  واستدلوا:

یقــول: (اذا مــس  r. بمــا صــح عــن بســرة بنــت صــفوان انهــا ســمعت رســول ١
  .)١٤(ذكره فلیتوضأ) أحدكم

 rســمعنا رســول اهللا قــاال: (رضــي اهللا عنهمــا) یوســف  وأبــي ةحبیبــ. عــن ام ٢
  .)١٥(یقول: (من مس فرجه فلیتوضأ)

فرجـــه  إلـــىبیـــده  أحـــدكم أفضـــى إذاانـــه قـــال: ( rمـــا صـــح عـــن رســـول اهللا . ٣
ذكــره فقــد وجــب علیــه  إلــى أحــدكم أفضــى إذاوفــي روایــة ( )لــیس بینهمــا ســترة فلیتوضــأ

  .)١٦(الوضوء)

                                      
 .  ٤٣٥/  ١مواهب الجليل  )١٢(
/  ١، تحفـــة االحـــوذي ٢٣٧/  ١، ينظـــر المحلـــى ٢٤١/  ٢، المجمـــوع ١١٦/  ١المغنـــي  )١٣(

، شــرح الكبيــر للــدردير ٢١٣/  ١، الــروض النظــر ٤٤٥/  ١، الرحمــة فــي اخــتالف االئمــة ١٨٥
كـام ، موطـأ االح٣١٢/  ١، االسـتذكار ٧٣/  ١، كشاف القنـاع ٦٣/  ١، نصب الراية ٣٤/  ١

 .  ٤٢/  ١مالك 
، ابــن ماجــه ١٠٠/  ١، النســائي ٢٦/  ١، ســنن ابــي داود ٨٧/  ١الموطــأ هــامش الزرقــاني  )١٤(
رواه مالــك وأبــو داود والنســائي وابــن ماجــه . ٨٥/  ١، الترمــذي هــامش تحفــة االحــوذي ٩١/  ١

والترمــذي وقــال حــديث حســن صــحيح ونقــل البخــاري قــول: حــديث بســرة أصــح شــيء فــي هــذا 
 . وقد روي الحديث من الصحابة ابو هريرة وابو أيوب وغيرهمالباب 

 .٢١٦/  ١، النسائي ١٦٢/  ٢سنن ابن ماجة  )١٥(
 .١٣٢/  ١سنن البيهقي  )١٦(
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ي اهللا عنهما) انـه قـال (اذا مـس الرجـل فرجـه . عن نافع عن ابن عمر (رض٤
  .)١٧(فقد وجب علیه الوضوء)

  وجه الداللة:
تــــــدل علــــــى وجــــــوب الوضــــــوء مــــــن مــــــس الــــــذكر وانــــــه نــــــاقض  األحادیــــــثان 

  .)١٨(للوضوء
§  

ان مــس الــذكر غیـــر نــاقض للوضـــوء، والیــه ذهـــب علــي وعمـــار وابــن مســـعود 
وبــه قــال ربیعــة والثــوري  yالــدرداء  أبــوو وحذیفــة وابــن عبــاس وعمــران وابــن الحصــین 

وابــن المنــذر وهــو روایــة عــن ســعد بــن ابــي وقــاص وســعید بــن المســیب، وهــو مــذهب 
  .)١٩(الرأي وهو روایة عن االمام مالك واحمد أصحاب

  واستدلوا:
هــو  إنمــاعــن مــس الــذكر فقــال: ( rعــن ابــي امامــة قــال ســئل رســول اهللا . ١

  . )٢٠(حذیة منك)
فجــاء رجــل  rطلــق عــن ابیــه قــال قــدمنا الــى النــي  . مــا صــح عــن قــیس بــن٢

 rكأنــه بــدوي فقــال یــا رســول اهللا مــا تــرى مــن مــس الرجــل ذكــره بعــدما یتوضــأ، فقــال 
  . )٢١((هل هو اال بضعة منك)

النخعــي عــن ابــن مســعود  إبــراهیم. مــا صــح عــن ابــي حنیفــة عــن حمــاد عــن ٣
  .)٢٢(سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال (ان كان نجسًا فاقطعه)

  .)٢٣(ما صح عن ابن عباس انه قال (لیس من مس الذكر وضوء). ٤
                                      

 .١٣١/  ١، سنن البيهقي ٢٤٥/  ١مجمع الزوائد  )١٧(
  . ١١٦/  ١المغني   )١٨(
/  ٢لمجمــــوع ، ا٢١٣/  ١، والــــروض النضــــير ١١٦/  ١، والمغنــــي ٦٣/  ١نصــــب الرايــــة  )١٩(

 .٣١٥/  ١، االستذكار ٧٧/  ١، شرح معنى اآلثار ٤٢
 .١٦٣/  ١سنن ابن ماجة  )٢٠(
 .١٣٤/  ١، وسنن البيهقي ٤٠٣/  ١سنن ابن حبان  )٢١(
 .١٥٢/  ١مصنف ابن ابي شيبة  )٢٢(
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§  

مس الذكر غیر نـاقض للوضـوء وانـه بضـعة منـك كـأي  أن األحادیثتدل هذه 
  .)٢٤(جزء من الجسد

  الرأي الراجح:
القــائلون  األولالــرأي  أصــحاببعــد عــرض االدلــة یبــدو لــي واهللا اعلــم رجحــان 

حیـث قـال  أدلـتهملقـوة وهـو مخـالف لـرأي اإلمـام الفاكهـاني وذلـك بأنه نـاقض للوضـوء 
احمد اصح حدیث في هذا الباب حدیث بسـرة وام حبیبـة وهمـا صـحیحان، واهللا  اإلمام

  اعلم بالصواب.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

هـذا ال یوجـد فیــه ان بـول وروث مـا ال یؤكـل لحمـه نجـس و الفقهـاء علـى اجمـع 
  خالف.

  خالف في بول وروث ما یؤكل لحمه على رأیین:الوحصل 
                                                                                                         

 .١٦٤/  ١سنن ابن ماجة  )٢٣(
   ١١٦/  ١المغني    )٢٤(
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§  

حیـث قـال (ولـیس علیـه  )بول وروث ما یؤكل لحمـه طـاهر(ان  رأي الفاكهاني
محمـــد بـــن الحســـن الشـــیباني  اإلمـــامهـــو قـــول . و )٢٥(غســـل مـــا بطـــن مـــن المخـــرجین)

  .)٢٦(زفر من الحنفیة واإلماماحمد  مامواإلمالك  واإلماموالنخعي واالوزاعي والزهري 
  واستدلوا:

(ان رهطـــا مـــن عكـــل او قـــال عرینـــة قـــدموا فـــأجتنبوا المدینـــة  tعـــن انـــس . ١
متفــق  )٢٧()وألبانهــاان یخرجــوا فیشــربوا مــن ابوالهــا  وأمــرهمبلقــاح  rرســول اهللا  فــأمرهم

  علیه واللفظ لمسلم.
§  

دلیـــل علـــى طهارتهـــا ویقـــاس علیهـــا  اإلبـــل أبـــوالبشـــرب  rان تـــرخیص النبـــي 
  .)٢٨(غیرها مما یؤكل لحمه

  متفق علیه. )٢٩((صلوا في مرابض الغنم) r. قوله ٢
  
  
§  

هــو  rوان النبــي حــین قــال (صــلوا فــي مــرابض الغــنم) لطهارتهــا  rان النبــي 
. األرضكـانوا یصـلون علـى  وٕانمـالم تكـن عنـدهم مـن االوطئـة والمصـلیات  وأصحابه

                                      
 .١٢٩/  ١مواهب الجليل  )٢٥(
، االســتذكار ٤٩/  ١، نيــل االوطــار ٣٣/  ١، المدونــة ٥٩/  ١االختيــار  ،٦٠/  ١البــدائع  )٢٦(
 .٥٢/  ١، المجموع ٣٣٩/  ١

 .١٥٥/  ١صحيح مسلم  )٢٧(
 .٦٠/  ١نيل االوطار للشوكاني  )٢٨(
 .١٥٦/  ١صحيح مسلم  )٢٩(
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كـــانوا یباشـــرونها فـــي  أنهـــمفـــدل علـــى وابوالهـــا.  أبعارهـــاالغـــنم ال تخلـــوا مـــن  ومـــرابض
  .)٣٠(صالتهم
§  

یوســـف.  وأبـــيحنیفـــة  أبـــوان بـــول وروث مـــا ال یؤكـــل لحمـــه نجـــس قـــال بـــذلك 
  .)٣١(والشافعیة

  :واستدلوا
  .)٣٢((استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه) r. بقول ١
§  

تنزه عن البول واخبر بأن صاحب القبر یعذب بسبب عـدم بال أمره rنبي ان ال
  .)٣٣(التنزه منه ولم یفرق بین بول وآخر

  .)٣٤()الروث وقال انه ركس ألقىمن انه ( r. وصح عن رسول اهللا ٢
§  

وهـو نجاسـة ونحوهـا نجـس. والخشـي والبعـر یدل هذا الحـدیث علـى ان الـروث 
  .)٣٥(مغلظة

  
  
  
§  

                                      
 .٤١٤/  ١المغني  )٣٠(
 .٧٤/  ١موع ، المج٦٣/  ١، االم للشافعي ٦٠/  ١، بدائع الصنائع ٥٢/  ١االختيار  )٣١(
 .٢٣٣/  ١فتح الباري  )٣٢(
 .٤١٤/  ١المنتقى  )٣٣(
 .٢٤٤/  ١فتح الباري  )٣٤(
 .٧٥/  ١تبيين الحقائق  )٣٥(



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثاني 
 
 

 ٧٥

 األولالـــرأي  أصـــحابوالـــذي یبـــدو لــي واهللا اعلـــم. رجحــان  األدلــةبعــد عـــرض 
القــائلون بطهــارة بــول وروث مــا یؤكــل لحمــه الن وهــو رأي الفاكهــاني ومــن معــه وهــم 

بشـــربها والصـــالة فـــي مـــرابض الغـــنم واهللا اعلـــم  أمـــرهملـــو كانـــت نجســـة لمـــا  rالنبـــي 
  بالصواب.
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  الثالثاملبحث 
  احكام تتعلق يف الغسل
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•  
  الموجبة للغسل خمسة: األسبابان  رأي الفاكهاني

  .)٣٦()الكافر وٕاسالمالجنابة والحیض والنفاس والتقاء الختانین (
جمهــور الفقهــاء مــن المالكیــة والشــافعیة الحنابلــة وزاد الحنفیــة غســل هــو قــول و 
  .)٣٧(المیت
§  

  في الجنابة: أدلتهم اوال.
  .)٣٨(اء)الماء من الم إنما( r. قوله ١
فهـل علـى  . وعن ام سـلیم قالـت: (یـا رسـول اهللا ان اهللا ال یسـتحي مـن الحـق٢

  .)٣٩()المرأة غسل اذ احتلمت؟ قال: نعم اذا رأت الماء
    rوتشترط الشهوة في الیقظة دون النوم لقوله 

  .)٤٠(ًا فال تغتسل)فت الماء فأغتسل من الجنابة. فاذا لم تكن حاذفحذ إذا. (٣
لشـــهوة،  إالهـــو الرمـــي: وهـــو ال یكـــون بهـــذه الصـــفة  فلحـــذا قـــال الشـــوكاني:

بـرد ال  أولمـرض  أمـالغیـر شـهوة ولهذا قال: المصنف. وفیه تنبیه علـى ان مـا یخـرج 
  .یوجب الغسل

ومن احتلم ولم یجد المـاء فـال غسـل علیـه. ومـن وجـد المـاء ولـم یـذكر احتالمـًا 
  . )٤١(فعلیه الغسل

                                      
 .٤٥٤/  ١مواهب الجليل  )٣٦(
/  ١، االختيار   ٥٤٠/  ١، عون المعبود  ٢٠٥/  ١، األم للشافعي  ١٦٧/  ١المدونة   )٣٧(

١٢٢  . 
  .٦٠٧رقم  ١٩٩/  ١ابن ماجة  ، سنن٣٣٤رقم  ٢٦٩/  ١صحيح مسلم  )٣٨(
 .  ٢٨٢رقم  ٥١١/  ١فتح الباري  )٣٩(
 .  ٨٤٧رقم  ١٠٧/  ١مسند أحمد  )٤٠(
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یجـد البلـل الرجـل  r(سئل رسـول اهللا عن عائشة (رضي اهللا عنها) قالت: . ٤
قـال: ، ف بلالً  او عن الرجل یرى انه قد احتلم وال یجدوال یذكر احتالما؟ فقال: یغتسل 

  .  )٤٢()ال غسل علیه
 

أقبلــت الحیضـــة  إذاقــال: ( r. لحــدیث عائشــة (رضــي اهللا عنهـــا) ان النبــي ٥
  رواه البخاري )٤٣(دم ثم صلي)فاغتسلي عند ال أدبرتفدعي الصالة واذا 

  .)٤٤(باإلجماعكالحیض والنفاس في الغسل 
  التقاء الختانین. ثالثا

شـــعبها االربـــع ثـــم اذا جلـــس بــین قـــال: ( rعــن النبـــي  tعــن ابـــي هریـــرة . ١
  .)٤٥(متفق علیه )فقد وجب علیه الغسل جهدها

 : اذا قعد بـین شـعبها r. وعن عائشة (رضي اهللا عنها) قالت: (قال رسول ٢
  .)٤٦(االربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل)

  

 
 .)٤٧()وسدرماء بان یغتسل  rعن قیس بن عاصم (انه أسلم فأمره النبي  .١
حــائط  إلــى: اذهبــوا بــه r(ان ثمامــة أســلم فقــال النبــي  tعــن ابــي هریــرة  .٢

  .)٤٨(فمروه ان یغتسل)بني فالن 
  

                                                                                                         
 .٢٧٥/  ١نيل االوطار للشوكاني  )٤١(
 .  ١١٣رقم  ١٨٩/  ١سنن الترمذي  )٤٢(
 .  ٣٣١رقم  ٥١٢/  ١فتح الباري  )٤٣(
 .  ٤٥الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز /  )٤٤(
 .  ٣٤٨رقم  ٢٧١ / ١صحيح مسلم  )٤٥(
 .  ٣٥٠رقم  ٢٧٣/  ١، ومسلم ١٠٩/  ١مسند أحمد  )٤٦(
 .  ٢٠١رقم  ١١٦/  ١، وسنن النسائي ٦٠٥رقم  ٥٠٢/  ٢سنن الترمذي  )٤٧(
 .  ٤١٣/  ١مسند االمام أحمد  )٤٨(
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الكــافر ولــو لــم یكــن غســل  إســالمتــدل علــى وجــوب الغســل عنــد  األحادیــثن ا
  . )٤٩(حین أسلمفالن غسل ی rالكافر واجب لما امر النبي 

  
 

فـــــي المحـــــرم الـــــذي وقعتـــــه الناقـــــة (اغســـــلوه بمـــــاء  rمـــــن امـــــره لمـــــا ثبـــــت . ١
  .)٥٠(وسدر)

او  أغسلنها بمـاء وسـدر ثالثـاً : (في ابنته زینب (رضي اهللا عنها) r. وقوله ٢
  .)٥١()خمسًا او سبعاً 

 

أمـر یقتضـي  : (اغسـلوه)rوجوب غسـل المیـت وقولـه تدل على  األحادیثان 
  .الوجوب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
   ٥١٢/  ١فتح الباري    )٤٩(
 .  ٢٠٢رقم  ١١٧/  ١، النسائي ٦٠٥رقم  ٥٠٤/  ٢سنن الترمذي  )٥٠(
 .  ٥٠٨/  ٢ه المصدر نفس )٥١(
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  رأیین. لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة الى 
 

سنة مسنونة لجمیـع المسـلمین حاشـا الشـهید شـرعه اهللا فـي (انه  رأي الفاكهاني
  .  )٥٢()خرینواأل األولین
  .)٥٣(االمام مالك. وبه قال الفقیه القرطبي رجح انه سنة هو قولو 

 

مـــــن الجنـــــة ونزلـــــت ط وكفـــــن حنـــــو ُأتـــــي بلمـــــا تـــــوفي  uآدم أن . بمـــــا روي ١
ملــك مــنهم فصــلى علیــه وتقــدم المالئكــة وغســلته وكفنتــه فــي وتــر مــن الثیــاب وحنطــوه 
علیــه وابنــه شــیت معهــم  اللــبن وصـلت علیــه المالئكــة خلفــه ثــم أقبــروه والحــدوة ونصــبوا

  .)٥٤(سنتكم فإنها وٕاخوتكفلما فرغوا قالوا له هكذا فاصنع بولدك 
§  

غسـل المیـت واجـب وبـه قـال الشـافعیة والحنابلـة وابـن حـزم الظـاهري. وبـه قــال 
  .  )٥٥(الكاسانياالمام عالء الدین 

 

حـین  rدخـل علینـا رسـول اهللا اخرج البخاري ومسلم عن ام عطیة قالت: (. ١
ذلـــك بمـــاء مـــن ذلـــك اذا رأیـــتن  أكثـــرتوفیـــت ابنتـــه فقـــال: اغســـلنها ثالثـــًا او خمســـًا او 

                                      
 .  ٢٠٨/  ٢مواهب الجليل  )٥٢(
، قــوانين ٢٠٧/  ٢، التــاج واإلكليــل للمــواق ١٢٥/  ٣شــرح العســقالني لصــحيح البخــاري  )٥٣(

 .  ١٠٨االحكام الشرعية البن جزي / 
 .  ٢٠٨/  ٢مواهب الجليل  )٥٤(
 ١. االختيـار ١١٣/  ٥، المحلـى ٥٥٢/  ٢، المغني البـن قدامـة ٣٢٣/  ١مغني المحتاج  )٥٥(

 /١٣٥    . 
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ــإذامــن كــافور  ائشــی وأوســدر واجعلــن فــي االخــرة كــافورًا  فــرغتن فــاذنني فلمــا فــرغن  ف
  .)٥٦()تعني ازارة إیاهوقال: أشعرنها  وهحقأذناه فأعطانا 

 
§  

ویؤیــد یــدل هــذا الحــدیث علــى ان غســل المیــت واجــب الن فیــه قولــه اغســلنها 
  ذلك ایضا أي الوجوب. 

 rكــان رجــل واقــف مــع النبــي قــال: ( tحــدیث البخــاري عــن ابــن عبــاس . ١
  .)٥٧(ماء وسدر): اغسلوه بrته فمات فقال صعرفه وقع عن راحلته فوقب

. وقــال ابــن حــزم (رحمــه اهللا) غســل المیــت واجــب واســتدل بحــدیث ام عطیــة ٢
  .  )٥٨(فرض ما لم یخرجه عن الغرض نص اخر وأمرهبغسلها  rوقال: أفأمر 
الـــنص الكاســـاني: (ان غســـل المیـــت واجـــب) والـــدلیل علـــى وجوبـــه  اإلمـــامقـــال 

لمســلم علــى المســلم ســتة : (انــه قــال: لr. امــا الــنص فمــا روي عــن النبــي واإلجمــاع
فمتعقـد علـى  اإلجمـاع وأمـاإیجـاب.  )٥٩(حقوق... وان یغسله بعـد موتـه وكلمـة (علـى)

  .)٦٠()وجوبه
§  

 والــذي یبــدو لــي واهللا أعلــم رجحــان الــرأي الثــاني القــائلون بوجــوب غســل المیــت
م یقـــل أبـــو بكـــر العربـــي علـــى مـــن لـــ اإلمـــاموقـــد رد وهـــو المخـــالف لـــرأي الفاكهـــاني ، 

  .  )٦١(بالوجوب
(والعجــب ممــن ال یــرى غســل المیــت فرضــا وهــو عمــل الرســول ال ابــن حــزم وقــ

r ا هـفیفي غسل المیـت  واألحادیث )٦٢()أالن إلى أولهمنذ  اإلسالموعمل أهل  وأمره

                                      
 .  ٣٠٢/  ٧، صحيح مسلم ١٢٥/  ٣صحيح البخاري بشرح العسقالني  )٥٦(
 .  ٦/  ٣شرح العسقالني لصحيح البخاري  )٥٧(
 .  ١١٣/  ٥المحلى البن حزم  )٥٨(
 .  ١٢٥/  ٣صحيح البخاري  )٥٩(
 .  ٢٩٩/  ١البدائع  )٦٠(
 .  ١٣٥/  ٣ينظر شرح العسقالني لصحيح البخاري  )٦١(
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عن الوجـوب وال یصرفه إال لدلیل وجوب لانه ل األمرفي  واألصلبغسل المیت  األمر
  .)٦٣(على ذلكهنا دلیل 
 

روي ذلـــك عـــن علـــي وابـــن عمـــر  )٦٤((ان غســـل العیـــدین ســـنة) رأي الفاكهـــاني
وابــن عبــاس وســالم وعــروة وابــن ســلمة بــن عبــد الــرحمن والحســن وابــن ســیرین وعلقمــة 

  .  )٦٥(األربعةألئمة هو قول اوعطاء والنخعي والشعبي. و 
  واستدلوا

ضـعیفة بـین ضـعفها البیهقـي  ادیـثأحوقد روي فـي اسـتحباب هـذا الغسـل عـدة 
  وغیره.

یغتسـل یـوم الفطـر ویـوم  r. ما صح عن ابن عبـاس قـال: (كـان رسـول اهللا ١
  .)٦٦() األضحى
أخبرنــي ســعید بــن المســیب ان ( ه عــن الزهــري قــال:. وروي ابــن وهــب بســند٢

  .)٦٧(المصلى حق) إلىعند الخروج  واألضحىاالغتسال یوم الفطر 
ن الزهـري عـن ابــن المسـیب انـه قــال: (الغسـل فــي الشـافعي بسـنده عــ. وروي ٣

  .)٦٨(العیدین سنة)
وقد كـان قولـه فـي الروایـة االولـى (حـق یتحمـل ان یكـون معنـاه واجـب) وكـذلك 

واجـب: ثبـت بالسـنة. إال ان الشـافعي بـین ان قوله في الثانیة (سنة) یتحمـل ان یكـون 
لغسل في العیـد سـنة، في ان امراده بذلك انه مستحب. فقال كان مذهب سعید وعروة 

                                                                                                         
 .  ٣١١/  ٥المحلى  )٦٢(
 .  ١١٣/  ٥المحلى  )٦٣(
 /   ١مواهب الجليل  )٦٤(
، وينظر مصنف ابن ابي شـيبة ١٦٧/  ١، المدونة ٦/  ١، الهداية ٢٢٧/  ٢الشرح الكبير  )٦٥(
 .  ١٦/  ٤، المجموع ٥٤٠/  ١، عون المعبود ٢١٢/  ١، المغني ١٨١/  ٥

 . وضعفه . ١٣٠/  ١سنن ابن ماجه  )٦٦(
، وينظـر فقـه سـعيد بـن المسـيب ١٨١/  ٢نف ابن ابـي شـيبة ، وينظر مص١٦٧/  ١المدونة  )٦٧(
 للدكتور هاشم جميل.  ٦٠/  ٢

 .  ٢٠٥/  ١االم للشافعي  )٦٨(
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وانــه قــد فعلــه قــوم صــالحون إال أنــه حــتم بانــه ســنة رســول  فأنــه احســن وأنظــف وأعــر 
  .)٦٩(rاهللا 

 
  لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة الى رأیین

§  

مـــن هـــو قــول الجمهـــور و  )٧٠((انــه ســـنة مســـتحبة لــیس بواجـــب) رأي الفاكهـــاني
  .)٧١(لخلف واألئمة األربعة واالمامیةالسلف وا

 

مـن توضـأ یـوم : ( r. عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قـال رسـول اهللا ١
  .)٧٢()ها ونعمت ومن أغتسل فهو أفضلبالجمعة ف
§  

: (فهــو أفضــل) یقتضــي اشــتراك الوضــوء والغســل فــي اصــل الفضــل r قولــه
  .)٧٣(الغسلالوضوء وعدم وجوب  اجزاءفیستلزم 

بان الحدیث ضعیف ال یصلح لالحتجاج به ألنـه مـن طریـق الحسـن  واعترض
  .  )٧٤(وحدهسمرة وال یصح للحسن سماع من سمرة اال حدیث العقیقة عن 

                                      
 .  ٢٠٥/  ١، االم للشافعي ١٦٧/  ١المدونة  )٦٩(
 .  ٢١٠/  ٢مواهب الجليل  )٧٠(
، شــرح النــووي علــى صــحيح ٢١٢/  ١معــالم الســنن المطبــوع فــي مختصــر ســنن ابــي داود  )٧١(

ـــاري ١٣٣/  ٦مســـلم  ـــق ٨٩/  ١، المبســـوط للسرخســـي ٤٥٩/  ٢، فـــتح الب /  ١، البحـــر الرائ
 .  ١٥٥، بداية المجتهد / ١٩٩/  ٢، المغني ٦٦

كتاب الطهارة باب في الرخصـة فـي تـرك الغسـل يـوم الجمعـة حـديث   ٩٧/  ١سنن أبي داود  )٧٢(
 .  ٤٩٧حديث  ٣٦٩/  ٢، سنن الترمذي ٣٥٤

  .٢٣٢/  ١ابن باز، نيل االوطار تحقيق  ٤٦٠/  ١فتح الباري  )٧٣(
  .  ٢١٧/  ١، وينظر مختصر سنن ابي داود ٢٦١/  ١المحلى  )٧٤(
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: (ولهـذا الحـدیث طـرق أشـهرها واقواهـا روایـة الحسـن عـن سـمرة قال ابن حجـر
احـــدهم انـــه  -ناخرجهـــا اصـــحاب الســـنن الثالثـــة وابـــن خزیمـــة وابـــن حبـــان ولـــه علتـــا

  .)٧٥()عن سمرةواالخرى انه اختلف في سماع الحسن الحسن  ةعنعن
علـــي بـــن المــــدیني اثیـــر ســـماع الحســـن مــــن ســـمرة كـــل مـــن انـــه قـــد : وُأجیـــب

  .)٧٦(والبخاري والحاكم والترمذي
لــم یكــن فیهــا نــص علــى ان غســل الجمعــة لــیس بواجــب وانمــا فیهــا ولــو صــح 

  .)٧٧(فیها ال شك نعم العمل وان الغسل افضل وهذالوضوء 
ثم ان كان االمر كما زعمتم كیف یفضل الغسـل وهـو سـنة علـى الوضـوء وهـو 

  . )٧٨(فریضة والفریضة افضل اجماعاً 
بأنــه لـــیس التفضـــیل علــى الوضـــوء نفســـه بــل علـــى الوضـــوء الـــذي ال  وُأجیـــب:

  .)٧٩(غسل معه كأنه قال: من توضأ وأغتسل فهو أفضل ممن توضأ فقط
: (مــن توضــأ فأحســن الوضــوء ثــم rقــال رســول اهللا عــن ابــي هریــرة قــال: . ٢

أتــى الجمعــة فأســتمع وأنصــت غفــر لــه مــا بینــه وبــین الجمعــة وزیــادة ثالثــة ایــام ومــن 
  .)٨٠(مس الحصى فقد لغا)

§  

لمــا ذكــر مــن فضــل فــي ان الوضــوء كــاف وعــدم وجــوب الغســل أن هــذا نــص 
ال ابــن حجــر: (انــه مــن مرتبــا علیــة الثــواب المقتضــي للصــحة. قــالوضــوء ومــا معــه 

  .)٨١(اقوى ما استدل به لعلى عدم فریضة الغسل یوم الجمعة)
                                      

 .  ٤٦٠/  ١فتح الباري  )٧٥(
 .     ٢٠٢/  ١، سنن الترمذي  ١٢٣/  ٣البخاري  )٧٦(
 .  ٢٦٢/  ١المحلى  )٧٧(
 .  ٨٨/  ١سبل السالم  )٧٨(
 .  ٨٨/  ١المصدر نفسه  )٧٩(
 .  ٨٥٧جمعة حديث كتاب ال  ٥٨٨/  ٢صحيح مسلم  )٨٠(
 .  ٢٣١/  ١، نيل االوطار ٤٦٠/  ٨، ينظر تفسير القرطبي ٤٦٠/  ١فتح الباري  )٨١(
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 ٨٥

لـیس فیـه نفـي للغسـل، وقـد ورد مـن وجـه اخـر فـي الصــحیحین  بأنـه واعتـرض:
علـــى الـــذهاب بلفــظ (مـــن أغتســـل) فیحتمـــل ان یكــون ذكـــر الوضـــوء لمـــن تقــدم غســـله 

  .)٨٢(الوضوء إعادةفاحتاج الى 
ســـعید أشـــهد علـــى  أبـــي ىاري قـــال: أشـــهد علـــ. عـــن عمـــرو بـــن ســـلیم االنصـــ٣

وان یســتن وان یمــس الغســل یــوم الجمعــة واجــب علــى كــل مســلم قــال: ( rرســول اهللا 
  .)٨٣()طیبًا ان وجد

  وجه الداللة: 
الثالثـــة المـــذكورة واالســـتنان والطیـــب لیســـا ظـــاهر الحـــدیث یـــدل علـــى وجـــوب 

اســتحبابه كمــا نقــول: بــواجبین باالجمــاع ممــا یــدل علــى انــه اراد بلفــظ الوجــوب تاكــد 
  .)٨٤(حقك عليَّ واجب اذ ال یصح تشریك ما لیس بواجب مع الواجب

بانــه ال یمتنــع عطــف مــا لــیس بواجــب علــى الواجــب ال ســیما اذا لــم  وأعتــرض:
مـردودة، فقـد روي سـفیان بـن یقع التصریح بحكـم المعطـوف علـى ان دعـوى االجمـاع 

عــض الظــاهر بوجــوب الطیــب ب -وقــال-نــة انــه كــان یوجــب الطیــب یــوم الجمعــة یعی
  . )٨٥(والسواك

  الرأي الثاني
غســل الجمعــة واجــب وهــو مــروي عــن بعــض الســلف مــنهم: عمــر وابــن عبــاس 
وابن مسعود وابو سعید الخدري وابو هریرة وعمار بـن یاسـر وعمـرو بـن سـلیم وعطـاء 

                                      
 .٤٦١/  ١فتح الباري  )٨٢(
حـديث  ٥٨١/  ٢، صـحيح مسـلم ٤٨٠كتاب الجمعة حـديث   ٣٠٠/  ١صحيح البخاري  )٨٣(

٨٤٦  . 
 .  ٢٠٠/  ١، المغني ٤٦٠/  ١، فتح الباري ٨٧/  ١نصب الراية  )٨٤(
 .  ٢٣٣/  ١، نيل االوطار ٤٦/  ١، فتح الباري ٢٦٢/  ١محلى ال )٨٥(
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 ٨٦

مالـــك  اإلمـــاموهـــو روایـــة عـــن  )٨٦(الظـــاهر أهـــل هـــو قـــولوكعـــب والمســـیب بـــن رافـــع و 
  .)٨٧(الشوكانيحه وأحمد ورج

  واستدلوا
قـال: (اذا جـاء احـدكم الجمعـة  rان رسـول اهللا  tعن عبـد اهللا بـن عمـر . ١

  .  )٨٨(ان یأتي الجمعة فلیغتسل) أحدكم أراد إذافلیغتسل) وفي روایة (
ابـي سـعید قـال: اشـهد علـى  ى. عن عمر بن سلیم االنصاري قال: اشهد علـ٢
وان یمـس طیبـا ى كـل محـتلم وان یسـتن قال: (الغسل یوم الجمعة واجب عل rرسول 
االســتنان والطیــب فــاهللا اعلــم  وأمــاقــال عمــرو امــا الغســل فاشــهد انــه واجــب  )ان وجــد

  .)٨٩(أواجب هو ام ال ولكن هكذا الحدیث
: (حــق علــى كــل مســلم ان یغتســل فــي  r. عــن ابــي هریــرة قــال قــال رســول ٣

  .)٩٠(كل سبعة ایام یغسل رأسه وجسده)
§  

علـى  األخبـارمـن مصـرحة بـالوجوب ومـا ورد فـي الصـحاح  األحادیـثهذه ان 
  . )٩١(قبل فرض الغسل األمرمحمولة على ما كان علیه  فإنهاخالف ذلك 

  ویعترض: 

                                      
/  ١، وينظـر البحـر الرائـق ٢٥٥/  ١، المحلـى ١٣٣/  ٦شرح النووي علـى صـحيح مسـلم  )٨٦(

ــــة المجتهــــد / ١٩٩/  ٢، المغنــــي ٦٦ /  ١، نيــــل االوطــــار ٨٦/  ١، ســــبل الســــالم ١٥٥، بداي
 .  ١٩١، الروضة الندية / ٢٣١

، البحــــر ٨٩/  ١، المبســــوط للسرخســــي ٦/  ٦، شــــرح الكرمــــاني ٩٤٥/  ٢فــــتح البــــاري  )٨٧(
 .  ٢٣١/  ١، نيل االوطار ٢٢٦/  ١، الكافي ٤٥/  ١، كتابة األخبار ٦٦/  ١الرائق 

 .  ٨٤٤كتاب الجمعة حديث   ٥٧٩/  ٢صحيح مسلم  )٨٨(
 .  ٨٤٠كتاب الجمعة باب الطيب للجمعة حديث   ٣٠٠/  ١صحيح البخاري  )٨٩(
 .  ٥٨٢/  ٢، صحيح مسلم ٣٠٥/  ١صحيح البخاري  )٩٠(
 .  ٢٦٢/  ١المحلى  )٩١(
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 ٨٧

فـان النصـوص  وٕاالغیر مسلم اذ ال تاریخ ثابـت یعـول علیـه بان دعوى النسخ 
مــن  أنــاسان عكرمــة فقــد ورد  األولكمــا هــو رأي الــبعض مــن الفریــق -بعكــس ذلــك 

العراق جاءوا فقالوا یا ابن عباس أترى الغسل یـوم الجمعـة واجبـًا؟ قـال: ال ولكنـه  أهل
أطهــر وخیـــر لمــن اغتســـل ومـــن لــم یغتســـل فلــیس علیـــه بواجـــب وســأخبركم كیـــف بـــدأ 

  .)٩٢(الغسل. كان الناس مجهودین یلبسون الصوف ویعملون على طهورهم
 r. فخـرج رسـول اهللا )٩٣(ریشهـو عـ إنمـاضیقا مقارب السـقف وكان مسجدهم 

بـــذلك  ذلـــك الصـــوف حتـــى ثـــارت مـــنهم ریـــاح آذى فـــي یـــوم حـــار وعـــرق النـــاس فـــي
النــاس اذا كــان هــذا الیــوم  أیهــابعضــهم بعضــا فلمــا وجــد رســول اهللا تلــك الــریح قــال (

قـال ابـن عبـاس ثـم جـاء  )٩٤(ما یجـد مـن دهنـه وطیبـه) أفضل أحدكمفاغتسلوا ولیمس 
ووســع مســجدهم وذهـــب بعــض الـــذي وا العمـــل كفــالصــوف و اهللا بــالخیر ولبســوا غیـــر 

  .)٩٥(كان یؤذي بعضهم من العرق
§  

هــو وجــود یبــدو لــي واهللا أعلــم ان العلــة فــي وجــوب الغســل  األدلــةبعــد عــرض 
الرائحة الكریهة وان الحكمة من ذلك مراعاة الحاضرین مـن التـأذي بهـذه الـروائح فـاذا 

ة وجــد المعلــول وجــوب الغســل فیكــون واجبــا فــي حــق مــن وجــدت العلــة الرائحــة الكریهــ
وهو ما ذهب الیـه أصـحاب الـرأي  )٩٦(الناس برائحته وسنة مؤكدة في غیرهیتأذى منه 

  واهللا أعلم بالصواب. وهو مخالف لرأي الفاكهاني ـ الثاني 
  
  
  

                                      
 .  ٨٧/  ١نصب الراية  )٩٢(
 .  ٨٧/  ١نصب الراية  )٩٣(
 .  ٩٧/  ١سنن ابي داود  )٩٤(
  .  ٤٦١/  ١فتح الباري  )٩٥(
 .  ٨٧/  ١، سبل  السالم ٤٥٥/  ١، فتح الباري ٢٢٣/  ٢ينظر عارضة االحوذي  )٩٦(
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 ٨٨

  
  
  
  
  
  
 

  جس الى رأیین اختلف الفقهاء في حكم المني هل هو طاهر ام ن
§  

ابن حزم الخطـابي وعمـر  وهو قول )٩٧((انه نجس یجب غسله) رأي الفاكهاني
هریـــرة وانـــس وســـالم النخعـــي وســـعید بـــن جبیـــر والحكـــم والحســـن  وأبـــيوابـــن مســـعود 

البصــري وابــن ســیرین والشــعبي عطــاء ابــن یزیــد اللیثــي والحســن بــن حــي واالوزاعــي 
حنیفــة ومالــك  وهــو قــول أبــو ر وابــن عبــاس والثــوري وهــو روایــة عــن ابــن عمــواللیــث 

  .  )٩٨(وهو روایة عن أحمد
  واستدلوا

) متفـق r. ما صح عن عائشة قالت: (كنت اغسل الجنابة مـن ثـوب النبـي ١
  .)٩٩(علیه

 r. بمـــا صـــح عـــن عائشـــة: (لقـــد رأیتنـــي وأنـــي ألحكـــه مـــن ثـــوب رســـول اهللا ٢
  .)١٠٠(یابسًا بظفري) رواه مسلم

                                      
 .  ١٤٩/  ١مواهب الجليل  )٩٧(
، المبســـوط ٧/  ١، االختيـــار ٢١/  ١، الهدايـــة ٣٦١/  ١، االســـتذكار ١٢٦/  ١لـــى المح )٩٨(

، ٢٩/  ١، الكــــافي ١٩/  ١، بدايــــة المجتهــــد ٦٩/  ١، المدونــــة الكبــــرى ٦٤/  ١للسرخســــي 
ــق ١٥٥/  ١، نيــل االوطــار ١٥رحمــة األمــة فــي اخــتالف االئمــة /  ، شــرح ٣٩/  ١، البحــر الرائ

 .  ٧٢٥/  ١، المغني ١٣٣/  ٣، المجموع ١٩/  ١الدردير 
 .  ١٩٧/  ٣، مسلم هامش النووي ٢٣١/  ١البخاري هامش الفتح  )٩٩(
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 ٨٩

النظافـة ال علـى ان  وٕارادةبحملهـا علـى االسـتحباب  ادیـثاألحعن هذه  وأجیب
  .)١٠١(األدلةجمعًا بین المني نجس 

  
  
§  

وقـاص وعائشـة وعطـاء ومجاهـد وبـه  أبـيالمني طاهر روي ذلك عن سعد بن 
الــروایتین عــن: ابــن عبــاس وابــن  إحــدىثــور وداود وابــن حــزم وهــو  وأبــو إســحاققــال 

  .)١٠٢(واحمد في أصح الروایتین عنهلشافعي عمر والثوري والیه ذهب ا
 

مــا صــح عــن علقمــة واألســود (ان رجــال نــزل بعائشــة فأصــبح یغســل ثوبــه، . ١
یجزیك ان رأیته ان تغسل مكانه فان لم تر نضحت حوله وقـد انما كان فقالت عائشة 

  .)١٠٣(رواه مسلم )فركًا فیصلي فیه rرأیتني افركه من ثوب رسول 
§  

فـــي التطهـــر منـــه فـــرك یابســـة كغیـــره مـــن  أجـــزأان المنـــي لـــو كـــان نجســـا لمـــا 
  .)١٠٤(النجاسات
یســلت المنــي مــن ثوبــه  rومــا صــح عــن عائشــة قالــت: (كــان رســول اهللا . ٢

  .)١٠٥(ر ثم یصلي فیه ویحثه یابسا ثم یصلي فیه)رواه احمدخبعرق االذ

                                                                                                         
 المصدر نفسه . )١٠٠(
 .  ٤٣/  ١مسائل من الفقه المقارن  )١٠١(
، ٦٤/  ١، المبســوط للسرخســي ٢٩/  ١، الكــافي ١٢٦/  ١، المحلــى ٥/  ٢المجمــوع  )١٠٢(

، ٢٣٩/  ١، البحـــر الرائـــق ٢١٠/  ١ ، االم للشـــافعي١٩، بدايـــة المجتهـــد / ٢١/  ١الهدايـــة 
 .  ٣٠٨/  ١، الشرح الكبير هامش المغني ١٥رحمة األمة في اختالف األئمة / 

 .  ١٩٦/  ٣مسلم هامش النووي  )١٠٣(
 .  ٤٢/  ١مسائل من الفقه المقارن  )١٠٤(
 .  ٢٤٣/  ٦مسند االمام احمد  )١٠٥(
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 ٩٠

یب عـــن المنـــي یصـــ rومـــا صـــح عـــن ابـــن عبـــاس قـــال: (ســـئل رســـول اهللا . ٣
یكفیــك ان تمســحه بخرقــة  إنمــابمنزلــة المخــاط او البــزاق وقــال انمــا هــو الثــوب؟ فقــال: 

  .)١()أذخرهاو 
  

: ة ثقـعـة زیـادة وهـي مـن الفور مخرج له في الصحیحین،  إسحاق
  .)٢(مقبولة

  
§  

لـرأي وهـو المخـالف یبدوا لي واهللا اعلم رجحان الـرأي الثـاني  األدلةعد عرض ب
فــي التطهیــر منــه فــرك یابســة  أجــزأألن المنــي لــو كــان نجســًا لمــا  –اإلمــام الفاكهــاني 

 .  كغیره من النجاسات واهللا أعلم بالصواب

                                      
 سحاق األزرق . عه غير إفرواه الدارقطني وقال: لم ير . ٤٦/  ١الدارقطني  )١(
 .  ٢١٠/  ١نصب الراية  )٢(
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   ٩٠

  
  لث الفصل الثا

  األحكام التي تتعلق بالعبادات 
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   ٩٢

 
 

  .)٢(Z;  >  =  <]. قال تعالى )١(اإلعالم األذان في اللغة:
  .)٣(صوصةاإلعالم بوقت الصالة بألفاظ مخ وشرعًا:

  
§  

  على رأیین. ؟ اختلف الفقهاء في أذان الصبي الممیز هل یجزى أم ال
§  

روي ذلــك عــن عطــاء والشــعبي وابــن أبــي لیلــى ،  )٤(یجــزئرأي الفاكهــاني: انــه 
  .)٥(مالك وهو الراجح عند الشافعیة وٕاحدى الروایتین عن احمدقول و 

  :   دلواواست
مــا ثبــت عــن عبــد اهللا بــن أبــي بكــر بــن انــس قــال: كــان عمــومتي یــأمرونني ب. ١

  .)٦(وانس بن مالك شاهد ولم ینكر ذلك مان أؤذن لهم وأنا غالم ولم أحتل
  .)٧(وهذا مما ال یظهر وال یخفى ولم ینكر فیكون إجماعا

  .)٨(. وألنه ذكر تصح صالته فاعتد باذانه كالعدل البالغ٢

                                      
 .١٤مختار الصحاح/ )١(
 .٣سورة التوبة: من اآلية  )٢(
 .١/١٣٢مغني المحتاج  )٣(
 .٢/٨٧مواهب الجليل  )٤(
ــة المجتهــد  )٥( ، المجمــوع شــرح ١/٤٥٩، المغنــي مــع الشــرح الكبيــر البــن قدامــة ١/١٠٥بداي

 .١/٢٩٩، االنصاف للمرداوي ٣/١٠٠المهذب للنووي 
 .٣/٤١البن المنذر ينظر االوسط  )٦(
 .١/٥٤٩ينظر المغني البن قدامة  )٧(
 .١/٤٥٩ينظر المغني مع الشرح الكبير البن قدامة  )٨(



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثالث 
 

   ٩٣

یقبـل خبـر عــن طریقـة المشـاهدة كمـا لــو دل أعمـى علـى محرابـه. كمــا . وألنـه ٣
  .)٩(یجوز له ان یصلي ویقبل قوله في األذان

§  

انــه ال یجــزئ أذانــه وبــه قــال أبــو حنیفــة وداود وهــو القــول الــراجح عنــد الشــافعیة 
  .)١٠(والروایة الثانیة عن أحمد

  :   واستدلوا
ــــان األذان شــــرع لالعــــالم وال ی ــــل خبــــره وال ب ــــه ال یقب ــــه ألن حصــــل االعــــالم بقول

  .)١١(روایته
§   :  

وهـــو ان أذان ؛ رجحـــان الـــرأي األول : بعـــد عـــرض األدلـــة یبـــدو لـــي واهللا اعلـــم 
الصــــبي الممیــــز للبــــالغین مجــــزي وهــــو مــــا ذهــــب إلیــــه اإلمــــام الفاكهــــاني واهللا اعلــــم 

  بالصواب.
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 .٣/١٠٠ينظر المجموع شرح المهذب للنووي  )٩(
 .٣/١٠٠، المجموع ١/٤٥٩، المغني البن قدامة ١/٣٧٢بدائع الصنائع للكاساني  )١٠(
 .١/٤٩٤ينظر الشرح الكبير لهامش المغني  )١١(
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•  

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأیین : 
§  

ومــن كـــان علــى غیــر طهــارة وجنبــا والـــى قــائم وال دأذان القاعــ:  رأي الفاكهــاني
القبلـــة وغیرهــــا إال انــــه واألفضــــل ان یكــــون المـــؤذن قائمــــا وعلــــى طهــــارة مــــن الحــــدث 

  .)١٢(صغر واألكبر والى القبلةاأل
روي ذلك عن حماد بن أبي سلیمان والحسن البصري وقتادة والثـوري وأبـي ثـور 

  وداود وابن المنذر وابن حزم وهو روایة عن االوزاعي.
  .)١٣(أبو حنیفة ومالك وأحمد هو قولو 

  : واستدلوا
ا قائمـحال سواء كان طـاهرا أو غیـر طـاهر  بان األصل جواز األذان على كل 

تقبل واشتراط الطهارة والقیام واستقبال القبلـة ال بـد سالقبلة أو غیر م تقبالً سأو قاعدا م
أمــا وجــه األفضــلیة فــي أذان القــائم والطــاهر ، لــه مــن دلیــل ولــم یصــح دلیــل فــي هــذا 

  .)١٤(والى القبلة فألنه عمل أهل اإلسالم قدیما وحدیثا
  
  
  
  

                                      
 .٢/٩٦ينظر مواهب الجليل  )١٢(
ــــــى  )١٣( ــــــة ٢/١٨٠المحل ــــــار ١/١٣٠، فــــــتح القــــــدير ١/٤٤، الهداي ــــــة ١/٦١، االختي ، المدون
ـــــــي ٣/١١٢، المجمـــــــوع ١/٦٤ ـــــــر ١/٤١٣، المغن ـــــــروض النظي ، الســـــــيل الجـــــــرار ١/٣٧٧، ال
 .١/١٩٤، فقه االوزاعي ١/٢٠٠

 .٢/١٨١المحلى  )١٤(
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§  

  .)١٥(ألذان وهو روایة عن االوزاعيقالوا اشتراط الطهارة في ا
  واستدلوا

انــه قــال: (ال یــؤذن إال  rمــا صــح عــن الزهــري عــن أبــي هریــرة عــن النبــي ب. ١
متوضـــئ) رواه الترمـــذي مرفوعـــا وموقوفـــا علـــى أبـــي هریـــرة وقـــال: األصـــح الموقـــوف 

  .)١٦(والحدیث فیه انقطاع الن الزهري لم یسمع من أبي هریرة
بسنده عن وائل بـن حجـر انـه قـال: (حـق وسـنة  عبد البر نبا. وما صح عن ٢

ان ال یــؤذن إال وهــو قــائم وال یــؤذن إال وهــو علــى طهــارة) فوائــل مــن الصــحابة وقولــه 
  .)١٧((حق وسنة) یدخل في المسند وهو أولى من القیاس

* قـــال اإلمـــام الشـــافعي رحمـــه اهللا مـــن الســـنة ان یـــؤذن قائمـــا والـــى جهـــة القبلـــة 
  .)١٨(ویكره األذان على غیر طهارة

  : واستدلوا بما یأتي
انــه قــال لــبالل (قــم یــا بــالل فنــاد بالصــالة) متفــق  r. بمــا صــح عــن الرســول ١

  .)١٩(علیه
طهـــارة  . أمـــا وجـــه الكراهـــة فـــالن األذان مـــن قبیـــل الـــذكر والـــذكر علـــى غیـــر٢

مكــروه وألنــه یــدعو النــاس إلــى الصــالة فلــیكن بصــفتهم وٕاال فانــه ســیكون واعظــا غیــر 
  .)٢٠(متعظ

                                      
 .١/١٤٩ففقه االمام االوزاعي ) ١٥(
 .١/٣٩٠ن الترمذي سن )١٦(
 .١/١١٩االستذكار  )١٧(
 .١/١٣٦، مغني المحتاج ٣/١١٢المجموع  )١٨(
 .٤/٧٦، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/٢٢٢صحيح البخاري بشرح الفتح  )١٩(
 .١/١٣٦، مغني المحتاج ٣/١١٢المجموع  )٢٠(
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§  

رجحــان أصــحاب الــرأي األول إال انــه : بعــد عــرض األدلــة یبــدو لــي واهللا اعلــم 
مــن األفضــل أن یكــون المــؤذن طــاهرا وقائمــا والــى القبلــة وهــو مــا ذهــب إلیــه اإلمــام 

  . واهللا أعلم بالصواب.الفاكهاني
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  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأیین : 
§    

. وروي ذلـــك عـــن عمـــر وابنـــه )٢٢(مشـــروعیته فـــي أذان الفجـــر رأي الفاكهـــاني :
ثــور  واعــي وٕاســحاق وابــعبــد اهللا وانــس والحســن وابــن ســیرین والزهــري والثــوري واالوز 

  .)٢٣(األئمة األربعة هو قولوداود و 
  : واستدلوا

قال: (من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجـر: حـي علـى  t. حدیث انس ١
الفـالح قـال: الصـالة خیـر مـن النــوم) رواه ابـن خزیمـة والـدارقطني والبیهقـي وصــححه 

  .)٢٤(ابن السكن أیضا كما قال الحافظ ابن حجر
عـن ابـن ماجـة. مـن حـدیث ابـن المسـیب عـن بـالل (انـه أتـى النبـي . ما ثبـت ٢
r  یؤذنه لصالة الفجر فقیل: هو نائم فقال الصـالة خیـر مـن النـوم مـرتین فـأقرت فـي

  .)٢٥(تأذین الفجر فثبت األمر على ذلك)
قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر: وفیـــه انقطـــاع مـــع ثقـــة رجالـــه. وذكـــر ابـــن الســـكن مـــن 

طبراني من طریق الزهري عن حفص بن عمـر عـن طریق أخرى عن بالل وهو في ال
  .)٢٦(بالل وهو منقطع أیضا

                                      
نـــي ينظـــر مغ-الصـــالة خيـــر مـــن النـــوم مـــرتين  -بعـــد الحيعلتـــين-التثويـــب: هـــو قـــول المـــؤذن  )٢١(

 .١/١٩٠. مسألة من الفقه المقارن للدكتور هاشم ١/١٣٤المحتاج 
 .٢/٩٢مواهب الجليل  )٢٢(
 .١/٢٦، الهداية ١/٥٨، شرح الدردير ١/٤٢٠، المغني ٣/٩٤المجموع  )٢٣(
، ١/٢٤٣، ســنن الــدارقطني ١/٢٠٢، وينظــر صــحيح ابــن خزيمــة ١/٢٠١تلخــيص الحبيــر  )٢٤(

 .١/٤٢٣السنن الكبرى 
 .١/٢٣٧ة سنن ابن ماج )٢٥(
 .١/٢٠١تلخيص الحبير  )٢٦(
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. مــا ثبــت عــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا انــه قــال (كــان األذان األول بعــد ٣
حي على الصالة حـي علـى الفـالح الصـالة خیـر مـن النـوم مـرتین) رواه البیهقـي قـال 

  .)٢٧(نه صح إسنادهالحافظ ابن حجر: إسناده حسن. ونقل الشوكاني عن الیعمري: ا
. مــا ثبــت عــن ســفیان عــن محمــد بــن عجــالن عــن نــافع عــن ابــن عمــر عــن ٤

عمـر انــه قـال لمؤذنــه (إذا بلغــت حـي علــى الفــالح فـي الفجــر فقــل: الصـالة خیــر مــن 
  .)٢٨(النوم مرتین)
§  

قــالوا إن التثویـــب ال یخــتص بـــالفجر. ثــم اختلفـــوا فــي آذان الصـــالة التــي یجـــوز 
  فیها :
  ذهب بعضهم إلى انه : یكون في كل آذان الصلوات. روي ذلك عن النخعي.ف

وذهب بعضهم إلى انه: یكون في آذاني العشـاء والفجـر. روي ذلـك عـن خیثمـة 
  .)٢٩(والشعبي وعبد الرحمن بن أبي لیلى والحسن بن صالح

  : واستدلوا
لـى . ما روي عن انس قال (من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجـر حـي ع١

  .)٣٠(الفالح قال الصالة خیر من النوم.. الحدیث) رواه البیهقي وصححه
. مـــا روي عـــن أبـــي محـــذورة قـــال (قلـــت: یـــا رســـول اهللا. علمنـــي ســـنة األذان ٢

وذكر الحدیث. وقال فیه: حي على الفالح فان كان صالة الصبح، قل الصـالة خیـر 
  .)٣١(من النوم، الصالة خیر من النوم.. الحدیث) رواه البیهقي

  
§  

                                      
 .٢/٣٨، نيل االوطار ١/٢٠١، تلخيص الحبير ١/٤٢٣السنن الكبرى  )٢٧(
 .١/٢٣٤سنن الدارقطني  )٢٨(
 .١/٤٢٠، المغني ٣/٩٨، المجموع ١/٢٠٩مصنف ابن ابي شيبة  )٢٩(
 .١/٢٤٣، سنن الدارقطني ١/٤٢٣السنن الكبرى  )٣٠(
 .١/٤٢٣السنن الكبرى  )٣١(
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  .)١(بان الشارع قد جعل التثویب في أذان الفجر فال یثوب في غیرهما إال بدلیل
  .)١(بدلیل
§  

ن یبعــد عــرض األدلــة ومناقشــتها یبــدوا لــي رجحــان أصــحاب الــرأي األول القــائل
بــان التثویــب یخــتص فــي أذان الفجــر وهــو مــا ذهــب إلیــه اإلمــام الفاكهــاني وذلــك لقــوة 

  اهللا اعلم بالصواب.أدلتهم. و 
 

                                      
 .١/١٩٢من الفقه المقارن للدكتور هاشم جميل مسائل  )١(
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  املبحث الثاني 
  األحكام التي تتعلق بالصالة .

r  qs   w  v  u      tx    y]قــال تعــالى  )١(الــدعاء الصــالة فــي اللغــة:
{  zZ )أي ادع لهم. )٢ .  

أقــــوال وأفعــــال مفتتحــــه بــــالتكبیر ومختتمــــه بالتســــلیم بشــــرائط  وفــــي االصــــطالح:
  .)٣(مخصوصة

 ةوفیـــه خمـــس عشـــر  وهـــي فـــرض ونـــدب ولهـــا شـــروط وأركـــان وواجبـــات وهیئـــات
  لة.أمس

§  

ـــــل  : رأي الفاكهـــــاني ـــــار بالمث ـــــت الظهـــــر. الن االعتب ـــــزوال هـــــو أول وق (إن ال
 باتفــاقوهـذا  )٤(هـو مـن الزیـادة التــي تـزول بهـا الشـمس ومـا قبلــه ال حكـم لـه) ینوالمثلـ

  .)٥(الفقهاء رحمهم اهللا تعالى
  واستدلوا

میمــون بــن مهــران ان ســوید بــن فقلــة كــان  عــن جعفــر بــن یرقــان قــال حــدثني .١
قنا فـي صـالتنا بیصلي الظهر حین تزول الشمس. فأرسل إلیـه الحجـاج ال تسـ

                                      
 .١/٢١٣تاج العروس من جواهر القاموس  )١(
 .١٠٣سورة التوبة: من اآلية  )٢(
 .١/١٢٠مغني المحتاج  )٣(
 .١/٣٨٥مواهب الجليل  )٤(
، ١/٣٤٤، نهايــة المحتــاج الــى شــرح المنهــاج ١/٩٥، بدايــة المجتهــد ١/٣٨ر الهدايــة ينظــ )٥(

 .١/٣٨٣، نيل االوطار ٢/١٠٩، المغني ٥/١٢٠مسلم شرح النووي 
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فقال سوید: (قد صـلیتها مـع أبـي بكـر وعمـر هكـذا والمـوت اقـرب إلـي مـن ان 
  .)١(ادعها)

یصــلي الصــبح واحــدنا یعــرف جلیــة  rقــال (كــان النبــي  tعــن أبــي هریــرة  .٢
. ویصـلي الظهـر إذا زالـت الشـمس) رواه ةلسـتین إلـى المائـویقرا فیها مـا بـین ا

  .  )٢(البخاري
قـــال (وقـــت الظهـــر إذا زالـــت  rان رســـول اهللا  tعـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــرو  .٣

  .)٣(الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم یحضر العصر) رواه مسلم
یصـــلي الظهـــر إذا دحضـــت  rقـــال (كـــان النبـــي  t. عـــن جـــابر بـــن ســـمرة ٣

. واهللا اعلــــــم )٥(. قــــــال النــــــووي: دحضــــــت الشــــــمس إذا زالــــــت)٤(مالشــــــمس) رواه مســــــل
  بالصواب.

  
  
  
  
  
  
  

 

                                      
. واختلفــوا فــي اخــر وقتهــا: مــذهب مالــك والشــافعي واحمــد ١/٣٥٨مصــنف ابــن ابــي شــيبة  )١(

يلــه. وذهــب أبــو حنيفــة إلــى انــه آخــر والزيديـة إلــى ان آخــر وقــت الظهــر إذا صــار ظــل كــل شــيء مث
وقــت الظهــر إذا صــار ظــل كــل شــيء مثيلــه ســوى فــيء الــزوال الــذي يكــون لألشــياء وقــت الــزوال/ 

، الروضــة ١/١٢، المغنـي ١/١٢١، مغنـي المحتــاج ١/٩٥، بدايـة المجتهــد ١/٣٨ينظـر الهدايــة 
 .١/٦٧الندية 

 .١٣٥/ص١صحيح البخاري ج )٢(
 .١٠٥/ص٢صحيح مسلم ج )٣(
 .١٠٩/ص٢صحيح مسلم ج )٤(
 .١٢١-١٢٠/ص٥مسلم بشرح النووي ج )٥(
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وقــد  )١((ان أول وقــت صــالة المغــرب هــو إذا غربــت الشــمس) : رأي الفاكهــاني
اجمع الفقهاء على ان أول وقت صالة المغرب إذا غربت الشمس ونقل اإلجماع ابـن 

  .)٢(وغیرهما قدامة، والنووي
  : واستدلوا

كـــان یصـــلي المغـــرب إذا غربـــت  r. عـــن ســـلمة بـــن االكـــوع (إن رســـول اهللا ١
  .)٣(الشمس وتوارت بالحجاب) متفق علیه

قــال (ال تــزال أمتــي علــى الفطــرة مــا  r. عــن الســائب بــن یزیــد ان رســول اهللا ٢
كبیر ورجالـه صلوا المغرب قبل طلوع النجم) قال الهیثمي: رواه احمد والطبراني في ال

  .)٤(موثقون
فینصــرف  rقــال (كنــا نصــلي المغــرب مــع رســول اهللا  ج. عــن رافــع بــن خــدی٣

  .)٥(له) متفق علیهباحدنا وانه لیبصر مواقع ن
فهـــذه األحادیـــث وغیرهـــا تـــدل علـــى ان وقـــت المغـــرب إذا غربـــت الشـــمس. واهللا 

  اعلم.
  

                                      
 .٢٣/  ٢مواهب الجليل   )١(
، نيـل ٥/١٣٦، صـحيح مسـلم بشـرح النـووي ٥٧/ص٣، المجمـوع ج٢٤/  ٢ينظر: المغنـي  )٢(

  .١/٣٤٨، نهاية المحتاج ٢/٣االوطار 
عـرف بهـا الغـروب وقد اختلف الفقهـاء بعـد اتفـاقهم علـى ان أول وقـت المغـرب فـي العالمـة التـي ي

لشمس بكماله وقيل برؤية الكوكب الليلي. وقيـل بـالظالم، ينظـر نيـل االوطـار افقيل بسقوط قرص 
 وكذلك اختلفوا في آخر وقت المغرب ينظر المصادر السابقة.  ٢/٤

 .٢/١١٥، صحيح مسلم ١/١٣٩صحيح البخاري  )٣(
 .١/٣١٠مجمع الزوائد  )٤(
  .٢/١١٥م ، صحيح مسل١/١٣٩صحيح البخاري  )٥(



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثالث 
 

 ١٠٣

 

. واجمعـوا علـى ان )١(وقت الوتر یبـدأ بعـد صـالة العشـاء اجمع العلماء على ان
  .)٢(المسلم مخیر بین ان یصلي الوتر قبل النوم أو بعده

  ولكن اختلفوا في أیهما أفضل االیتار قبل النوم أو بعده إلى رأیین:
§  

  ه(انــه مــن وثــق باالنتبــاه آخــر اللیــل فاألفضــل لــه تــأخیره. وفعلــرأي الفاكهــاني 
  .)٤(األئمة األربعةهو قول وعلي وابن مسعود. و  ر. روي ذلك عن عم)٣(ر اللیل)آخ

  واستدلوا
قـال: (مـن خـاف ان ال یقـوم مـن آخـر اللیـل  r. ما روي عن جابر ان النبي ١

فلیـــوتر أولـــه، ومـــن طمـــع ان یقـــوم آخـــره فلیـــوتر آخـــر اللیـــل، فـــان صـــالة آخـــر اللیـــل 
  .)٥(مشهودة وذلك أفضل) رواه مسلم

  .)٦((الوتر ركعة من آخر اللیل) rه . قول٢
حــین ثــوب لــه المــؤذن فقــال (أیــن الســائل عــن الــوتر  t. مــا روي عــن علــي ٣

  .)٨(g  f  e  d    c     b  aZ ]  -ثم قرأ- )٧(هذه)

                                      
 .٤/٢١المجموع  )١(
 .١/٢٥٦الزرقاني  )٢(
  .٢/٣٧٩مواهب الجليل  )٣(
، الفواكـــه ١/٧٩٤، المغنـــي ١/١٦٩، تبيـــين الحقـــائق ١/٢٥٦، والزرقـــاني ٤/٢١المجمـــوع  )٤(

 .١/٤٥٣، المغني ١/١٤٣، االم للشافعي ١/١٤٢للدواني 
 .٢/١٤٦، صحيح ابن خزيمة ٦/٣٤مسلم (هامش النووي)  )٥(
ــــان ١/٥١٨ح مســــلم صــــحي )٦( ــــن حب ، ســــنن البيهقــــي ٣/٢٣٢، النســــائي ٦/٣٥٤، صــــحيح اب
٣/٢٢. 

 .٢/٤٧٩سنن البيهقي  )٧(
 .١٨-١٧سورة التكوير: اآليتان  )٨(
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(مــن خشــي مــنكم ان ال یســتیقظ مــن آخــر اللیــل فلیــوتر أولــه. ومــن  r. قولــه ٤
اللیـل فـان قـراءة القـرآن فـي آخـر  طمـع مـنكم ان یـوتر فـي آخـر اللیـل فلیـوتر مـن آخـر

  .)١(ورة وهي أفضل)ضاللیل مح
  : الرأي الثاني

االیتار قبـل النـوم والیـه ذهـب أبـو بكـر الصـدیق وعثمـان بـن عفـان وأبـو الـدرداء 
وأبو هریرة وأبو ذر ورافع بن خـدیج وسـعد بـن أبـي وقـاص وسـعید بـن المسـیب رضـي 

  .)٢(اهللا عنهم
  واستدلوا

بـــثالث ال ادعهـــن مـــا  rقـــال (أوصـــاني حبیبـــي  t. مـــا صـــح عـــن أبـــي ذر ١
  .)٣(ام حتى أوتر)نن ال أأعشت. صیام ثالثة أیام من كل شهر وصالة الضحى وب

ان ال أنــــــام إال علــــــى  rقــــــال (أوصـــــاني رســــــول اهللا  t. عـــــن أبــــــي هریــــــرة ٢
  .)٤(وتر)

  الرأي الراجح
دلـتهم. بعد عرض األدلة ومناقشتها یبدو لي رجحان أصحاب الرأي األول لقوة أ

وهـــي ان تصـــلى بعـــد النـــوم إذا امـــن االنتبـــاه ان ال تفوتـــه وهـــو مـــا ذهـــب إلیـــه اإلمـــام 
  الفاكهاني واهللا اعلم بالصواب.

  
  
  

                                      
 .٢/١٤٦، صحيح ابن خزيمة ١/١٢٥صحيح مسلم  )١(
 .١/٢٥٦، الموطأ ٤/١٩النووي في المجموع  )٢(
 .٢/١٤٤صحيح ابن خزيمة  )٣(
 .٢/١٤٤نفس المصدر  )٤(
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أم غیـر ذلـك إلـى ثالثـة ؟  بعـدهوأربـع قبلـه ركعـات  اختلف الفقهاء هل هـي أربـع
  آراء:

  الرأي األول
 وهوقــول )١(تحب قبــل الظهــر أربعــا وبعــد الظهــر أربعــا)(ان یســ رأي الفاكهــاني.

  .)٢(الشافعي وابن حزم
وروي صــالة أربــع قبــل الظهــر عــن: عمــر وابنــه عبــد اهللا. وعلــي وابنــه الحســن. 

  .)٣(وابن مسعود وسالم. وسعید بن جبیر والنخعي
  .)٤(وروي صالة أربع بعدها عن: عمر وأبي ذر والحسن وسعید بن جبیر

  واستدلوا
(مـــن حـــافظ  rقالـــت قـــال رســـول اهللا  rروي عـــن أم حبیبـــة زوج النبـــي  . مـــا١

علــى أربــع ركعــات قبــل الظهــر وأربــع بعــدها حــرم علــى النــار). رواه أصــحاب الســنن 
  .)٥(األربعة. وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح

  الرأي الثاني
واســـتدل  )٦(ین بعـــدها. قالـــه أبـــو حنیفـــةتـــان الســـنة صـــالة أربـــع قبـــل الظهـــر واثن

  نقول.بالم

                                      
 .٢/٣٧١مواهب الجليل  )١(
 .٢/٢٤٨، المحلى ١/٢٢٠مغني المحتاج  )٢(
 .١/٣٣٦، شرح معاني اإليثار ٢/١٩٩مصنف ابن أبي شيبة  )٣(
 .٢/٢٠١المصنف  )٤(
، ابـــن ٣/٢٦٥، النســـائي ١/٣٢٨، الترمـــذي هـــامش تحفـــة االحـــوذي ٢/٢٣ســـنن ابـــي داود  )٥(

 .١/١٨٣ماجة 
 .١/٤٥الهداية  )٦(
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. مــا روي عــن عبــد اهللا بــن شــقیق قــال: (ســألت عائشــة عــن صــالة رســول اهللا ٢
r  عــن تطوعــه، فقالــت: كــان یصــلي فــي بیتــي قبــل الظهــر أربعــا ثــم یخــرج فیصــلي

  .)١(بالناس، ثم یدخل فیصلي ركعتین.. الحدیث) رواه مسلم
  الرأي الثالث

  .)٢(مام احمدان السنة صالة ركعتین قبلها وركعتین بعدها. وبه قال اإل
  واستدلوا

عشـر ركعـات: ركعتـین قبـل  rما روي عن ابن عمر قال: (حفظـت عـن النبـي 
  .)٣(الظهر وركعتین بعدها.. الحدیث) رواه البخاري

  .)٤(وذهب مالك إلى استحباب الصالة قبل الظهر وبعدها إال انه لم یقید بعدد
صــلي الظهــر أربعــا . وقــال الــدردیر: األكمـل أن ی)٥(وقیـد العراقیــون مــن أصـحابه

  .)٦(وبعدها أربعا
  الرأي الراجح

ــــي واهللا اعلــــم رجحــــان الــــرأي األول الن األحادیــــث  بعــــد عــــرض األدلــــة یبــــدو ل
الســابقة حجــة علــى اإلمــام مالــك فــي عــدم التقیــد بعــدد وحــدیث أم حبیبــة حجــة علــى 

 . وهــو مــا ذهــب إلیــه اإلمــام)٧(جمیــع المخــالفین ألنــه صــحیح وفیــه زیــادة فیــتمم قبولهــا
  الفاكهاني واهللا اعلم بالصواب.

                                      
 .٦/٨نووي مسلم هامش ال )١(
 .١/٧٦٢المغني  )٢(
 .٣٩/ص٣البخاري هامش الفتح ج )٣(
 .١/٩٧المدونة  )٤(
 .٣/٣٤المصدر السابق وفتح الباري  )٥(
  .   ١/٩٥شرح الدردير :  )٦(
 للدكتور هاشم. ٨٠/ ٢ينظر فقه سعيد ابن المسيب  )٧(
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  اختلف الفقهاء في استحباب صالة ركعتین قبل المغرب إلى رأیین 

  : الرأي األول
ویؤیــده قولــه (حــق  )١(رأي الفاكهــاني (یســتحب ان یصــلي قبــل المغــرب ركعتــین)

وروي ذلـك عـن عبـد الـرحمن بـن  )٢(على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن یركع ركعتین)
عـــوف وســـعد بـــن أبـــي وقـــاص وُأبـــي بـــن كعـــب وأبـــي الـــدرداء وأبـــي موســـى األشـــعري 
وجــابر بــن عبــد اهللا وانــس وأبــي بــرزة وعــامر بــن عبــد اهللا بــن الزبیــر وعــراك بــن مالــك 

  الظاهریة وٕاسحاق. وهو قولوالحسن 
ال ابـن قدامـة: وهو وجه للشافعیة صححه النووي. ونقـل اسـتحبابها احمـد لكـن قـ

  .)٣(ظاهر كالم احمد: إنهما جائزتان ولیستا سنة ونقله ابن حجر قوال لمالك
  واستدلوا

قــال: قــال  t. مــا أخرجــه الشــیخان فــي صــحیحهما عــن عبــد اهللا بــن المزنــي ١
(صــلوا قبــل المغــرب ركعتــین قــال ثــم قــال صــلوا قبــل المغــرب ركعتــین،  rرســول اهللا 

  . خشیة ان یتخذها الناس سنة.)٤(كعتین لمن شاء)قال ثم قال صلوا قبل المغرب ر 
  .)٥(صلى قبل المغرب ركعتین) r(ان النبي  t. عن عبد اهللا بن مغفل ٢
ركعتـین بعـد غـروب  rقال (كنا نصـلي علـى عهـد رسـول اهللا  t. عن أنس ٣

ل فقلــت لــه أكــان ســول اهللا صــالهما فــفلبــن الشــمس قبــل صــالة المغــرب قــال المختــار 
  .)٦(نصلیها فلم یأمرنا ولم ینهنا)قال كان یرانا 

                                      
 .١٨١/ص٢مواهب الجليل ج )١(
 .١٦٤/ص١وينظر تحفة االحوذي ج ٧٤/ص٢فتح الباري ج )٢(
، عمــدة ٢٥٦/ص٢، المحلــى ج٢٥٦/ص٢، مصــنف ابــن ابــي شــيبة ج٧٦٢/ص١المغنــي ج )٣(

 .١٢٣/ص٦، شرح مسلم ج٧٦٦/ص١القاري ج
 .١/٥٧٣، صحيح مسلم ١/٣٩٦صحيح البخاري  )٤(
 .٤/٤٥٧صحيح ابن حبان  )٥(
 .١/٥٧٣صحيح مسلم  )٦(



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثالث 
 

 ١٠٨

ان مــــولى حبیــــب قــــال (مــــا رأیــــت أصــــحاب رســــول اهللا یهبــــون إلــــى یــــ. عــــن ر ١
  .)١(الركعتین قبل صالة المغرب كما یهبون إلى الفریضة)

. عن سعید بن المسیب قال (ما رأیت فقیها یصلي الـركعتین قبـل المغـرب إال ٢
  .)٢(سعد بن مالك یعني سعد بن أبي وقاص)

ن وكیـــع بـــن یزیـــد بـــن إبـــراهیم قـــال (ســـمعت الحســـن البصـــري ُیســـأل عـــن . عـــ٣
  .)٣(الركعتین قبل المغرب؟ فقال حسنتین جمیلتین لمن أراد بهما وجه اهللا تعالى)

  .)٤((انه كان یصلي ركعتین قبل صالة المغرب) t. عن أنس ٤
  الرأي الثاني

ونقــل عــن مالــك قــالوا بعــدم اســتحبابها وقــال بــذلك جمهــور العلمــاء وأبــو حنیفــة 
  .)٥(وهو وجه للشافعیة

  واستدلوا
قـال (بـین  r. ما أخرجه الطبراني عن عبد اهللا بن بریدة عـن أبیـه عـن النبـي ١

  .)٦(المغرب) إالكل أذانین صالة لما شاء 
دل هــذا الحــدیث علــى اســتثناء وقــت المغــرب مــن النافلــة وعــدم :  وجــه الداللــة

  استحبابها.
  .)٧(ي أشار إلى بطالن هذه الزیادةبان البیهق : وأجیب على هذا

                                      
 .٢/٤٧٦رواه البيهقي في سننه  )١(
 .٢٥٦-٢/٢٥٥المحلى  )٢(
 .٢/٢٥٥لمصدر نفسه ا )٣(
 .٢/٢٥٧المصدر نفسه  )٤(
، مغنـي المحتــاج ١٤٠/ص٢، نصـب الرايـة ج٦/١٢٣، االختبـار ٢٤٦/ص٧عمـدة القـاري ج )٥(
 .١/١٥٦، الفقه المالكي ٦/٢٢٠

 .٨/١٧٩المعجم األوسط  )٦(
 .٢/٤٧٤والكبرى  ١/٤٢٦السنن الصغرى  )٧(
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  .)١(یصلها) rقال (ما رأیت أحدا على عهد رسول اهللا  t. عن ابن عمر ٢
. عــن إبــراهیم النخعــي رحمــه اهللا قــال (إن أبــا بكــر وعمــر وعثمــان لــم یكونــوا ٣

  .)٢(یصلونها)
* مغفـــال عـــن ذلـــك فـــان وقـــت المغـــرب قصـــر ال یســـع ألكثـــر مـــن الفـــرض لـــذا 

ل وأشـار بعضـهم إلـى نسـخها قـائال (إنمـا كـان ذلـك فض ویكره التنیستحب تعجیل الفر 
فــي أول األمــر حیــث نهــى عــن الصــالة بعــد العصــر حتــى تغــرب الشــمس فبــین لهــم 
كــذلك وقــت الجــواز ثـــم نــدب إلــى المبـــادرة إلــى المغــرب فـــي أول وقتهــا فلــو اســـتمرت 

  .)٣(ل وقتها)المواظبة على االشتغال بغیرها لكان ذلك ذریعة إلى مخالفة إدراك أو 
  الرأي الراجح

بعــد عــرض األدلــة ومناقشــتها یبــدو لــي واهللا اعلــم رجحــان أصــحاب الــرأي األول 
ســنة مســـتحبة وذلــك لكثـــرة االدلــة الصـــحیحة الواضــحة الدالـــة علــى مـــا  بأنهـــان یالقــائل

فضــال عــن ضــعف حجــة القــائلین بخــالف ذلــك وهــو مــا ذهــب إلیــه اإلمــام  إلیــهذهبــوا 
  م بالصواب. الفاكهاني واهللا اعل

  
  
  
  

 

                                      
 .  ٤٧٤/  ٢. ، والكبرى   ٢٦٤/  ١السنن الصغرى  )١(
 المصادر نفسها . )٢(
 .٢/١٣٨الفتح  )٣(
صـــالة المســـايفة هـــي نـــوع مـــن أنـــواع صـــالة الخـــوف وهـــي عنـــد التقـــاء الـــزحفين وشـــدة القتـــال  )٤(

 ).٢/٤٧٠وضرب الناس بعضهم بعضا (ينظر الحاوي الكبير 
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ة ء حــــال المســــایفة أهــــي واجبــــة ألدافــــي حكــــم صــــالة المســــایف ءاختلــــف الفقهــــا
  على رأیین ؟ لالضطراب في المعركة أم ال

  الرأي األول
ة یـــــأتي بهـــــا كیفمـــــا ن الصـــــالة واجبـــــة ألداء حـــــال المســـــایف(ا : رأي الفاكهـــــاني

  ن عباس وجابر.والمروي عن اب )١(أمكن)
وهــو روایــة عــن الحســن ومجاهــد وطــاووس والنخعــي والثــوري والضــحاك والحكــم 

  .)٢(المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة والزیدیة واالمامیة وهو قولوٕاسحاق 
  واستدلوا

0  1    2  3  4        /*  +  ,  -   .]. قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى ١

9  8  7  6  5Z)٣(.  

فـي صـالة  rا قـال: قـال رسـول اهللا مرضي اهللا عنه. ما صح عن ابن عمر ٢
قــال ابــن حجــر إســناده  )٤(الخــوف (فــان كــان خــوف أشــد مــن ذلــك فرجــاًال أو ركبانــا)

  جید.
ان الشــارع الحكــیم قــد رخــص لمــن كــان فــي ســاحة المعركــة ان  : وجــه الداللــة

ب قدرتـه ولـم یـبح لـه تـأخیر الصـالة عـن وقتهـا ذلـك الن شـدة سـیصلي ایماءا على ح
  .)١(وال یبیح تأخیر الصالة األداءالخوف عذر بغیر صفة 

                                      
  .٢/٥٦٦مواهب الجليل  )١(
نـي والشـرح ، المغ١/٥٧٨، مغنـي المحتـاج ٢/٩٣ينظر الخرشـي علـى مختصـر سـيدي خليـل  )٢(

 .١/١٢٣، شرائع االسالم ٣/٥٣، البحر الزخار ٥/٣٥، المحلى ٢/٢٦٩الكبير 
  .٢٣٩سورة البقرة: اآلية  )٣(
 . قال ابن حجر : اسناده جيد . ٣/٢٥١، السنن الكبرى ١/٣٩٩سنن ابن ماجة  )٤(



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثالث 
 

 ١١١

  : الرأي الثاني
ة غیــر واجبــة وٕانمــا تــؤخر إلــى وقــت االطمئنــان والــى فان الصــالة حــال المســای

  .)٢(ذلك ذهب الحنفیة وابن أبي لیلى
  واستدلوا

انــه شــغل أربــع صــلوات یــوم الخنــدق فقضــاهن بعــد  r. بمــا صــح عــن النبــي ١
  .)٣((شغلونا عن الصالة الوسطى مأل اهللا قبورهم وبطونهم نارًا) هوي من اللیل وقال
ـــة ـــان القتـــال شـــغله عـــن  rان النبـــي :  وجـــه الدالل ـــر ب قـــد أخـــر الصـــالة وأخب

الصالة ولو كانت الصالة واجبـة فـي حـال القتـال لمـا تركهـا، كمـا لـم یتركهـا فـي حـال 
  .)٤(الخوف في غیر القتال

نـــدق منســــوخ بآیـــة الخــــوف الن معركــــة بــــان تــــأخیر الصـــالة یــــوم الخ: وأجیـــب 
  .)٥(الخندق كانت قبل نزول ایة الخوف

 rبــان صــالة الخــوف قــد فرضــت قبــل معركــة الخنــدق الن النبــي  :ورد علیــه 
صالها بذات الرقاع وقد ذكر محمـد بـن اسـحاق الواقـدي ان غـزوة ذات الرقـاع كانـت 

  .)٦(ع معهقبل الخندق فثبت ان القتال ینافي الصالة وان الصالة ال تق
  وأجیب

                                                                                                         
 .٢٧١-٢/٢٧٠ينظر الحاوي الكبير  )١(
 .٣/١٩٩الهداية ، البناية في شرح ١/٢٤٤ينظر بدائع الصنائع  )٢(
 .٥/٤٠، صحيح ابن حبان ١/٤٣٧صحيح مسلم  )٣(
 .٢/٢٦٤، أحكام القرآن للجصاص ١/٢٤٤ينظر بدائع الصنائع  )٤(
 .٢/٢٦٩، المغني والشرح الكبير ٢/٤٧١ينظر الحاوي الكبير  )٥(
 .٣/١٩٩ينظر البناية  )٦(



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثالث 
 

 ١١٢

بــان مــا رواه محمــد بــن إســحاق والواقــدي ال حجــة لهــم فیــه الن صــالة الخــوف 
إنمـا شـرعت بعـد الخنـدق وقـد جـاء التصــریح بـذلك مـن طریـق أبـي سـعید الخـدري قــال 

  .)١((جئنا یوم الخندق فذكره إلى ان قال وذلك قبل ان ینزل فرجاال وركبانا)
الصالة في الصـالة مقیـد فـي االصـل . ان إدخال عمل كثیر لیس من أعمال ٢

ـــنص والـــنص ورد فـــي الشـــي ومـــا عـــداه مـــن  فـــال یتـــرك هـــذا االصـــل اال فـــي مـــورد ال
  .)٢(االفعال المنافیة للصالة كالقتال وغیره محمول على اصله

  وأجیب
صلى بأصحابه في غیر شدة الخـوف فـأمرهم بالمشـي الـى موجـاة  rبان النبي 

صــالتهم وهــذا شــي كثیــر وعمــل طویــل واســتدبار  العــدد ثــم یعــودون لقفــاء مــا بقــي مــن
القبلة واجاز ذلك من اجل الخوف الذي لـیس بشـدید فمـع الخـوف الشـدید أولـى ثـم ان 

  .)٣(ضشدة الخوف عذر یغیر صفة االداء وذلك ال یوجب تأخیر الصالة كالمری
  

 

رأي بعـــــد عـــــرض االدلـــــة یبـــــدو لـــــي واهللا اعلـــــم رجحـــــان أصـــــحاب الـــــرأي األول 
ة الن المقاتـــل فـــي فالفاكهـــاني ومـــن وافقـــه مـــن ان الصـــالة واجبـــة االداء أثنـــاء المســـای

المعركـة فــي أغلــب الحــاالت ال یعلـم متــى تنتهــي هــذه المعركـة ویتحقــق لــه االمــن وقــد 

                                      
 .١/٣٢، مسند الشافعي ٣/٣٥١السنن الكبرى  )١(
 .٢/٢٦٤، أحكام القرآن للجصاص ١/٤٤ائع الصنائع دب )٢(
 .١/٢٦٩، المغني ٢/٤٧١الحاوي الكبير  )٣(



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثالث 
 

 ١١٣

تفوتــه الصــالة والصــالة فــرض محــدودة اآلفــاق ال یجــوز إخراجهــا عــن وقتهــا فــي أي 

  .)١(s  y            x  w  v  u     tZ  ] شيء من األحوال لقوله تعالى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأیین

  األولالرأي 

                                      
  .١٠٣سورة النساء: من اآلية  )١(



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثالث 
 

 ١١٤

المالكیــة  وقــولالشــافعي  وهــو قــول(یجــب اقتــران النیــة بــالتكبیر)  رأي الفاكهــاني
  .)١(واالمامیة

  اواستدلو 
  .)٢(o  n   m  l  k  j  i  hZ]. قوله تعالى ١

فقوله مخلصین حال لهم في وقت العبادة فان الحال وصـف هیئـة الفاعـل وقـت 
  .)٣(الفعل واالخالص هو النیة

والن النیــة شــرط فلــم  )٤(قــال (انمــا األعمــال بالنیــات) r. مــا ثبــت عــن النبــي ٢
  .)٥(یجز ان تخلو العبادة عنها كسائر شروطها

ن الحاجــة إلــى النیــة لتحقیــق معنــى االخــالص وذلــك عنــد الشــروع ال قبلــه . ا٣
  .)٦(فكانت النیة قبل التكبیر هدراً 

  : الرأي الثاني
انـه ال یجــب اقتــران النیــة بتكبیـرة اإلحــرام وبــه قــال أبـو حنیفــة واحمــد وداود والیــه 

  .)٧(ذهب الزیدیة
  واستدلوا

ـــة علـــى الفعـــل ال  . انهـــا عبـــادة فجـــاز تقـــدیم نیتهـــا علیهـــا كالصـــوم١ وتقـــدم النی
  .)١(یخرجه عن كونه منویًا وال یخرج الفاعل من كونه مخلصا كالصوم

                                      
، الخرشــي علــى مختصــر خليــل ٢/١١٨، الحــاوي الكبيــر للمــاوردي ٢/٢٠٥مواهــب الجليــل  )١(
 .١/٧٠، شرائع االسالم للمحقق الحلي ١/٢٦٤

  .٥سورة البينة: من اآلية  )٢(
 .٥٤٧-١/٥٤٦المغني مع الشرح الكبير البن قدامة  ينظر )٣(
 .  ١/٢٠البخاري كتاب االيمان باب ما جاء : أن األعمال بالنية والحسبة  )٤(
 .١/٥٤٧ينظر المغني البن قدامة  )٥(
 .١/٣٣٢ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني  )٦(
، االنصــاف ١/٣٣٢دائع الصــنائع ، بــ٢/٢٣٢، المحلــى ٣/١١٨الحــاوي الكبيــر للمــاوردي  )٧(

 .١/٢٠٩، السيل الجرار ٢/١٩للمرداوي 



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثالث 
 

 ١١٥

  .)٢(. وألنها جزء من الصالة فأشبه سائر أجزائها٢
  الرأي الراجح
ومناقشتها یبدو لي واهللا اعلـم رجحـان مـا ذهـب الیـه اصـحاب  األدلةبعد عرض 

  االمام الفاكهاني واهللا أعلم بالصواب.الرأي االول لقوة ادلتهم وهو ما ذهب الیه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  اختلف الفقهاء في مشروعیة القنوت في صالة الفجر على رأیین
§  

                                                                                                         
 .١/٥٤٧ينظر المغني مع الشرح الكبير البن قدامة  )١(
 .١/٥٤٧نفس المصدر  )٢(



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثالث 
 

 ١١٦

(قــــال بمشــــروعیة القنــــوت فــــي صــــالة الفجــــر وهــــو مســــتحب  : رأي الفاكهــــاني
  .)١(وفضیلة)

األربعــة وعمــار بــن یاســر وُأبــي بــن كعــب وأبــي موســى وروي ذلــك عــن الخلفــاء 
األشعري وابـن عبـاس وأبـي هریـرة والبـراء بـن عـازب وأنـس بـن مالـك وسـهیل بـن سـعد 
الســاعدي ومعاویــة وعائشــة رضــي اهللا عنهــا وأبــي عثمــان التهــدي وســعید بــن المســیب 

مـر والحسن ومحمد بن سیرین وابان بن عثمان وقتـادة وطـاووس وعـروة بـن الزبیـر وع
  .)٢(بن عبد العزیز
  .)٣(: مالك والشافعي وزید بن علي واالمامیةوهو قول
  واستدلوا

قنــت شــهرا یــدعو  r. مــا روي عــن الربیــع بــن أنــس عــن أنــس قــال (ان النبــي ١
علــیهم ثــم تركــه فامــا فــي الصــبح فلــم یــزل یقنــت حتــى مــات) رواه الــدارقطني والبیهقــي 

روایة عن الربیع قـال (كنـت جالسـا عنـد والحاكم وقال حدیث صحیح ورواته ثقاة وفي 
شهرًا فقال ما زال یقنـت فـي صـالة الغـداة حتـى  rأنس فقیل له: انما قنت رسول اهللا 

  .)٤(مات) رواه الدارقطني والبیهقي والحاكم
حتـى مـات وأبـو بكـر حتـى مـات  r. ما روي عن أنس قـال (قنـت رسـول اهللا ٢

  .)٥(اله موثقونوعمر حتى مات) قال الهیثمي رواه البزار ورج

                                      
 .١/٥٣٩مواهب الجليل  )١(
 .٢/١٤٩ينظر نصب الراية  )٢(
ـــــة  )٣( ـــــة المجتهـــــد ١/١٠٢ينظـــــر المدون ـــــة المح٣/٥٠٤، المجمـــــوع ١/١٣٤، بداي تـــــاج ، نهاي
 .٢/٣٨٦، نيل االوطار ٢/١٣٣، الروض النضير ١/٤٨٢

 .٢/٢٠١، السنن الكبرى ١/٢٤٤، المستدرك ١/١٧٨سنن الدارقطني  )٤(
 .٢/١٣٩مجمع الزوائد  )٥(



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثالث 
 

 ١١٧

كــان یقنــت فــي الصــبح  r(ان ســول اهللا  t. مــا روي عــن البــراء بــن عــازب ٣
  .)١(والمغرب) رواه مسلم

  : الرأي الثاني
عــدم مشــروعیة القنــوت فــي الصــبح روي ذلــك عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر وابــن 
مسعود وأبي الدرداء وابـن الزبیـر وسـعید بـن جبیـر والشـعبي واألسـود وعمـر بـن دینـار 

  .)٢(لیث بن سعد وٕاسحاق والیه ذهب أبو حنیفة واحمدوال
  واستدلوا

قنــت شــهرا یــدعوا علــى احیــاء مــن  r(ان رســول اهللا  t. مــا روي عــن انــس ١
  .)٣(احیاء العرب ثم تركه) رواه مسلم

  واعترض 
رك هنا ترك الدعاء على هذه االحیاء بخصوصـها ولـیس تـرك تبان المراد من ال

  السابقة. أصل القنوت بدلیل األحادیث
. مــا روي عــن أبــي مالــك االشــجعي انــه قــال: قلــت ألبــي یــا أبــت انــك صــلیت ٢

خلف رسول اهللا. وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بـن أبـي طالـب ماضـیا بالكوفـة نحـوا 
مــن خمــس ســنین أكــانوا یقنتــون قــال (أي بشــيء محــدث) رواه الترمــذي وقــال: حــدیث 

  .)٤(لنسائي وابن ماجةحسن صحیح وأكمل علیه عند أكثر أهل العلم وا
  واعترض

                                      
 .٢/١٣٧صحيح مسلم  )١(
 .١/٢٨٢، المنتقى ٢/١١٤، المغني ١/١٧١ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٢(
 .٢/١٣٧صحيح مسلم  )٣(
 .١/٣٩٣، سنن ابن ماجة ٢/٢٠٤، سنن النسائي ٢/٢٥٢سنن الترمذي  )٤(



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثالث 
 

 ١١٨

بان هـذا نـاف ویوجـد مـن اثبـت القنـوت كمـا فـي أدلـة القـول األول والمثبـت یقـدم 
  .)١(على النافي

ــــت (نــــص رســــول اهللا ٣ عــــن  r. مــــا روي عــــن أم ســــلمة رضــــي اهللا عنهــــا قال
القنـــوت فـــي الفجـــر) رواه ابـــن ماجـــة والـــدارقطني وضـــعفة الن فـــي إســـناده محمـــد بـــن 

  .)٢(عبد الرحمن وعبد اهللا بن نافع وكلهم ضعفاءیعلي وعتبة بن 
  الرأي الراجح

األول لقـوة األدلـة التـي رأي والذي یبدو لي. إن الراجح ما ذهب إلیه أصـحاب الـ
األول وال  رأيالثاني فلم تصـل مـن حیـث القـوة إلـى أدلـة الـرأي استدلوا بها. أما أدلة ال

مــا ذهــب إلیــه الفاكهــاني واهللا  تخلـوا مــن االعتراضــات وقــد أوضــحتها فــي محلهـا. وهــو
  أعلم بالصواب.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  اختلف الفقهاء في الجهر بالبسملة على ثالثة آراء
                                      

 .٣٨٥/ص٢نبل االوطار ج )١(
  .٣٩٤/ص١، سنن ابن ماجة ج٣٨/ص٢سنن الدارقطني ج )٢(



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثالث 
 

 ١١٩

§  

حیــث قــال (ان البســملة لیســت عنــدنا مــن الحمــد وال مــن ســائر  رأي الفاكهــاني.
الصـالة غیـر مسـتحبة واألولـى ان یسـتفتح  القرآن إال من سورة النمل. وان قراءتها في

اإلمــام  وهــو قــول )١(بالحمــد. وانــه ان قرأهــا لــم یجهــر بهــا فــان جهــر بهــا فــذلك مكــروه)
  .)٢(مالك وأصحابه
  واستدلوا

. بــان البســملة التــي فــي أوائــل الســور لیســت مــن القــرآن. إال فــي النمــل فإنهــا ١
  .)٣(تواتر ولم یوجدبعض ایة منها. وقالوا بان القرآن ال یثبت إال بال

§  

انــه ال یجهــر ببســم اهللا الــرحمن الــرحیم فــي الصــالة. وروي ذلــك عــن ابــي بكــر 
وعمــر بــن  yوعمــر وعلــي وأنــس وعمــار بــن یاســر وعبــد اهللا ابــن الزبیــر وابــن عبــاس 

عبـد العزیـز وابـن سـیرین والحسـن البصـري وابــي وائـل والحكـم وحمـاد بـن ابـي ســلیمان 
  .)٤(ه ذهب ابو حنیفة واحمدوغیرهم. والی

  واستدلوا:
وأبـا بكـر وعمـر رضـي اهللا عنهمـا كـانوا  r. ما ثبت عن انس قال (ان النبي ١

  .)٥(یفتتحون الصالة بالحمد هللا رب العالمین) رواه البخاري
وابــي بكــر وعثمــان  r. ومــا ثبــت عــن انــس ایضــا. قــال (صــلیت مــع الرســول ٢

  .)١(لرحمن الرحیم) رواه مسلمولم اسمع احدا منهم یقرأ بسم اهللا ا

                                      
 .١/٥٤٧مواهب الجليل  )١(
 .١/١١٩بداية المجتهد  )٢(
 .١/١٨٩بلوغ االماني هامش الفتح الرباني  )٣(
 .٢/١٤٩، المغني ١/٩٦لمدينة ، الحجة على اهل ا١/٥٤الهداية  )٤(
 .٣٥٥-١/٣٥٤البخاري هامش الفتح  )٥(
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 ١٢٠

 rقال الطحاوي بعد ان ذكر هذا الحدیث جاءت االثار متـواترة عـن رسـول اهللا 
  .)٢(وأبي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا ال یجهرون بها في الصالة

. مــا روي عــن ابــن عبــد اهللا بــن مغفــل قــال (كــان عبــد اهللا بــن مغفــل اذا ســمع ٣
وخلـف أبـي بكـر  rیم یقـول: صـلیت خلـف رسـول اهللا أحدًا یقرأ بسم اهللا الـرحمن الـرح

وعمـــر رضـــي اهللا عنهمـــا فمـــا ســـمعت أحـــداً مـــنهم قـــرأ بســـم اهللا الـــرحمن الـــرحیم) رواه 
  .)٣(النسائي

قـــال االمـــام الســـندي وهـــذه االحادیـــث صـــریحة فـــي تـــرك الجهـــر بهـــا واهللا تعـــالى 
  .)٤(أعلم

§  

فــي موضــع الجهــر ) الــرحمن الــرحیم  بســم اهللا( ان مــن الســنة الجهــر بالبســملة 
واالســرار بهــا فــي موضــع االســرار. روي ذلــك عــن ابــي هریــرة وابــن عمــر رضــي اهللا 

  .)٥(عنهما وسعید بن جبیر وعطاء وطاوس ومجاهد. والیه ذهب الشافعي
  
  
  

  واستدلوا

                                                                                                         
 .١١٢-٤/١١١سلم بشرح النووي  )١(
  .١/٢٠٢شرح معاني االثار  )٢(
 .٢/١٣٥سنن النسائي  )٣(
 .٢/١٣٦نفس المصدر  )٤(
، الفقــه علــى المــذاهب االربعــة ١/٨٣، مغنــي المحتــاج ١/١٥٧، المنهــاج ٣/٣٢٧المجمــوع  )٥(
١/٢٣٠. 



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثالث 
 

 ١٢١

كـــان یجهـــر ببســـم اهللا الـــرحمن  r: (ان النبـــي t. مـــا روي عـــن ابـــن عبـــاس ١
  .)١(ال الهیثمي: رواه الطبراني في الكبیر واالوسط ورجاله ثقاةالرحیم في الصالة) ق

. ما روي عن نعیم المجمر قال (صلیت وراء ابي هریرة فقرأ بسم اهللا الـرحمن ٢
الـــرحیم ثـــم قـــرأ بـــأم الكتـــاب حتـــى اذا بلـــغ غیـــر المغضـــوب علـــیهم وال الضـــالین قـــال 

) rصـالة برســول اهللا آمـین.. الحـدیث). وفـي آخـره (والـذي نفســي بیـده إنـي الشـبهكم 
  .)٢(أخرجه النسائي وقال هو اصح حدیث ورد في ذلك یعني في الجهر بالبسملة

§  

بعـــد عـــرض االدلـــة یتبـــین لنـــا مرجوحیـــة راي الفاكهـــاني ومـــن معهـــم بعـــدم قـــراءة 
كــان یقــرأ بهــا تــارة جهــرا وتــارة ســرًا وقــد ثبتــت هــذه الروایــات  rالبســملة الن الرســول 

  حیح.باسناد ص
  فالراجح الجمع بین االدلة فیجوز قراءتها جهرًا وسرًا واهللا اعلم بالصواب.

  
  
  
  
  
  
  

 
  للعلماء في تحویل الرداء ثالثة آراء 

§  

                                      
 .٢/١٠٩جمع الزوائد م )١(
 .١٣٤/ص٢سنن النسائي ج )٢(
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اإلمــام  وهــو قــول )١((اســتحباب تحویــل الــرداء لإلمــام والمــأموم) رأي الفاكهــاني
  .)٢(مالك والشافعي واحمد

  واستدلوا
ـــه ظهـــرًا  r. مـــا روي عـــن عبـــد اهللا بـــن زیـــد ان رســـول اهللا ١ (حـــول رداءه وقلب

لبطن وحول الناس معه). ذكر هـذا الحـدیث الشـیرازي فـي المهـذب ووافقـه النـووي فـي 
  .)٣(المجموع على هذا اللفظ. وقال رواه احمد في مسنده

لتفــاؤل لیقلــب اهللا مــا بهــم مــن الجــدب إلــى . ان المعنــى مــن قلــب الــرداء فیــه ا٢
  .)٤(الخصب
§  

اســتحباب تحــول الــرداء لإلمــام دون المــأموم. وهــذا مــا ذهــب إلیــه اإلمــام عــروة 
. وســـعید بـــن المســـیب والثـــوري واللیـــث والیـــه ذهـــب محمـــد بـــن الحســـن )٥(وابـــن قدامـــة

  .)٦(الشیباني وأبو یوسف من الحنفیة
  واستدلوا

خـرج یستسـقي فحـول إلـى النـاس ظهـره  rد اهللا بن زید (ان النبي . حدیث عب١
واستقبل القبلة ثم حول رداءه) متفق علیه واللفظ للبخاري وفي لفظ رواه مسـلم (فحـول 

  .)٧(رداءه حین استقبل القبلة) وفي لفظ (قلب رداءه) متفق علیه
قـد حولـوا  هـذه الروایـة عـن عبـد اهللا بـن زیـد لـم تـذكر ان مـن معـه:  وجه الداللة

  أردأتهم.
                                      

 .١/٥٩٧مواهب الجليل  )١(
 .٣/٣٤٠، المغني ١/١٢٦، شرح الدردير ٨٠-٥/٧٩المهذب مع المجموع  )٢(
 .٥/٧٩المهذب مع المجموع  )٣(
 .٣/٣٤٠المغني  )٤(
 .٣/٣٤٠المغني  )٥(
 .٣/٣٤٠، المغني ١/٢٣١تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي  )٦(
 .٦/١٨٨، مسلم بشرح النووي ٢/٢١٧لبخاري هامش الفتح ا )٧(
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 ١٢٣

  الرأي الثالث
عـــدم مشـــروعیة تحویـــل الـــرداء مطلقـــا ال لالمـــام وال لمـــن معـــه والیـــه ذهـــب ابـــو 

  .)١(حنیفة
  الرأي الراجح

والذي یبدو لـي رجحـان الـرأي الثـاني وهـو ان تحویـل الـرداء خـاص باالمـام فقـط 
ل (خــرج دون المــأموم لقــوة ادلــتهم ویؤیــده أیضــاً حــدیث عبــادة بــن تمــیم عــن عمــه قــا

یستســقي فتوجــه یــدعو وحــول رداءه ثــم صــلى ركعتــین جهــر فیهمــا بــالقراءة)  rالنبــي 
  االمام الفاكهاني واهللا اعلم بالصواب.رأي وهو ما خالف  )٢(متفق علیه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  اختلف العلماء في هذه المسألة على رأیین 
§  

                                      
 .٣/٣٤٠، المغني ١/٢٣١تبيين الحقائق  )١(
 .٦/١٨٨، مسلم بشرح النووي ٢/٢١٧البخاري هامش الفتح  )٢(
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الفصـل بـین الشـفع والـوتر: وذلـك بـان یصـلي الشـفع ویسـلم، ثـم  الفاكهاني.رأي 
  .)١(یوتر بركعة منفردة

روي ذلـــك عـــن ابـــي بكـــر الصـــدیق وعثمـــان بـــن عفـــان وعائشـــة وســـعد بـــن ابـــي 
وقاص ومعاویة وزید بـن ثابـت وابـي موسـى االشـعري وحذیفـة بـن الیمـان وابـن عبـاس 

ٕاسـحاق وابـي ثـور. وهـو روایـة عـن: عمـر وابن عمر وابـن الزبیـر وعطـاء واالوزاعـي و 
  .)٢(مالك والشافعي واحمدوهو قول وابن مسعود. 
  واستدلوا

قال (الـوتر ركعـة فـي آخـر اللیـل) رواه  r. ما صح عن ابن عمر عن النبي ١
  .)٣(مسلم

: rعـن صـالة اللیـل فقـال  r(ان رجـًال سـأل رسـول اهللا  t. عن ابن عمـر ٢
أحـدكم الصـبح صـلى ركعـة واحـدة تـوتر لـه مـا قـد صالة اللیل مثنى مثنـى فـإذا خشـي 

  .)٤(صلى) متفق علیه
یصـــلي فیمـــا بـــین ان  rقالـــت (كـــان رســـول اهللا  t. ومـــا صـــح عـــن عائشـــة ٣

یفــرغ مــن صــالة العشــاء وهــي: التــي یــدعو النــاس القســمة الــى الفجــر، احــدى عشــرة 
  .)٥(ركعة، یسلم بین كل ركعتین ویوتر بواحدة.. الحدیث) رواه مسلم

  

§  

                                      
 .٢/٣٨٠مواهب الجليل  )١(
، طــــرح التثريــــب ٣/٣٥٧، شــــرح االحيــــاء ٤/٢٥٢، عمــــدة القــــاري ١/٥٣٤عــــون المعبــــود  )٢(
 .٤/١٢، المجموع ١/١٢٦، المدونة ١/٧٨٢، المغني ١/٢٨٧ ، معالم السنن٣/٧٨

 .٦/٣٢مسلم هامش النووي  )٣(
 .٢/٣٢٨، والبخاري هامش الفتح ٦/٣٠نفس المصدر  )٤(
 .٦/١٦مسلم هامش النووي  )٥(
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 ١٢٥

الوصـــل بـــین الشـــفع والـــوتر وذلـــك بـــان یـــوتر بـــثالث ركعـــات ال یفصـــل بیـــنهن 
بســـالم. وروي ذلــــك عـــن علــــي وأنـــس وأبــــي امامــــة وجـــابر بــــن زیـــد وعلقمــــة والحســــن 
ومكحـول وسـعید بـن جبیـر وعمــر بـن عبـد العزیـز والثـوري وهــو روایـة عـن عمـر وابــن 

  .)١(مسعود. والیه ذهب أبو حنیفة
  واستدلوا

ال یســــلم فــــي الــــركعتین  rصــــح عــــن عائشــــة قالــــت (كــــان رســــول اهللا  . مــــا١
  .)٢(األولیین من الوتر) رواه الحاكم وقال صحیح على شرط الشیخین

. ما روي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة (كیف كانت صـالة ٢
رســول اهللا فــي رمضــان قالــت مــا كــان رســول یزیــد فــي رمضــان وال غیــره علــى احــدى 

عــة. یصــلي أربعــاً ال تســأل عــن حســنتهن وطــولهن ثــم یصــلي أربعــا ال تســأل عشــرة رك
  .)٣(عن حسنتهن وطولهن ثم یصلي ثالثًا) رواه مسلم والنسائي

  
  
  
  
  
  
  
 

                                      
، المغنـــــي ٤/٢٢، المجمـــــوع ٢/١١٨، وينظـــــر نصـــــب الرايـــــة ١/٢٩٦شـــــرح معـــــاني اآلثـــــار  )١(
 .١/٢٥٦زرقاني ، ال١/١٧٠، تبيين الحقائق ١/٤٥٣

 .١/٣٠٤المستدرك  )٢(
 .٣/٢٣٤، والنسائي ٦/١٧مسلم هامش النووي  )٣(
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 ١٢٦

  اختلف الفقهاء في حكم صالة النافلة في السفر على ثالثة آراء
  الرأي األول 

الجمهـــور مـــن  وهـــو قـــول  )١(التنفـــل فـــي الســـفر مطلقـــاً یجـــوز  رأي الفاكهـــاني.
الحنفیـــة والمالكیـــة والشـــافعیة والحنابلـــة والظاهریـــة والزیدیـــة واســـحاق وأبـــو ثـــور وابـــن 
المنــذر وهــو مــروي عــن عمــر وعلــي وابــن مســعود وجــابر وأنــس وابــن عبــاس وأبــي ذر 

y ٢(وجماعة من التابعین كثیر(.  
  واستدلوا بما یأتي

فــي ســننه عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا قــال (فــرض  . أخــرج ابــن ماجــة١
صــالة الحضــر فكنــا نصــلي قبلهــا وبعــدها وكنــا نصــلي فــي الســفر قبلهــا  rرســول اهللا 

  .)٣(وبعدها)
یســـــافرون فیتطوعـــــون قبـــــل  r. عـــــن الحســـــن قـــــال: (كـــــان اصـــــحاب رســـــول ٢

  .)٤(المكتوبة وبعدها)
یقظ حتــى طلعــت فلــم یســت rمــع النبــي  )٥(قــال: (عرســنا t. عــن أبــي هریــرة ٣

لیأخـــذ كـــل رجـــل بـــرأس راحلتـــه فـــان هـــذا منـــزل حظرنـــا فیـــه  rالشـــمس فقـــال النبـــي 

                                      
 .٢/٣٧٢مواهب الجليل  )١(
ـــدائع الصـــنائع  )٢( ـــداني ص١/١٦٥، الموطـــأ ١/٢٨٦ب ، شـــرح ١/١٦٤، األم ٢٠٩، والثمـــر ال

، المحلـــى ٢/١٤٠، المغنـــي والشـــرح الكبيـــر ١/٢٢٤، مغنـــي المحتـــاج ٢/٣٤٠مســـلم للنـــووي 
 .٢/١٤١، المغني والشرح الكبير ٣/٣٢البحر الزخار ، ٣/٥٨

 .١/٣٤١سنن ابن ماجة  )٣(
 .٢/٤٩٥روته ابن أبي شيبة في مصنفه  )٤(
العريس: هو نـزول المسـافرين آخـر الليـل للنـوم واالسـتراحة: قالـه الخليـل والجمهـور وقـال أبـو  )٥(

، والقــاموس ٢/٣٢٥ووي زيــد: هــو النــزول أي وقــت كــان مــن ليــل أو نهــار. ينظــر شــرح مســلم للنــ
 المحيط: مادة عرس.
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الشیطان قـال ففعلنـا ثـم دعـا بالمـاء فتوضـأ ثـم سـجد سـجدتین) وقـال یعقـوب أحـد رواة 
  .)١(ثم صلى سجدتین ثم أقیمت الصالة فصلى الغداة-الحدیث 
قــال (صــحبت رســول اهللا  t. عــن أبــي بصــرة الغفــاري عــن البــراء بــن عــازب ٤
r (ثمانیة عشر سفرًا فما رأیته ترك ركعتین اذا زاغت الشمس قبل الظهر)٢(.  

یوم فـتح مكـة  r. وروت أم هانئ بنت أبي طالب رضي اهللا عنها (ان النبي ٥
. متفــق علیــه كانــت تلــك الركعــات هــي ســنة )٣(اغتســل فــي بیتهــا فصــل ثمــان ركعــات)

. فقـد أخـرج )٤(ى علـى الفـتح كمـا وصـفها الـبعضالضحى ولیست صالة شكر هللا تعـال
یـوم الفـتح صـلى سـنة  rأبو داود فـي سـننه عـن أم هـانئ رضـي اهللا عنهـا (ان النبـي 

  .)٥(الضحى ثمان ركعات یسلم من كل ركعتین)
انــــه لــــم یكــــن مقیمــــاً یــــوم الفــــتح بــــل كــــان مســــافرًا یقصــــر  rومــــن الثابــــت عنــــه 

  .)٦(الصالة
  .ونهارًا  ین والنوافل في السفر مطلقًا لیالً دلت هذه على مشروعیة الروایت

  الرأي الثاني
ال یتطوع مع الفریضة قبلها وال بعدها في السفر اال من جوف اللیل. روي ذلـك 
ـــي بـــن  عـــن ابـــن عمـــر رضـــي اهللا عنهمـــا وســـعید بـــن المســـیب وســـعید بـــن جبیـــر وعل

  .)٧(الحسن
                                      

 هامش النووي. ٢/٣٢٦رواه مسلم في صحيحه  )١(
 .٢/٨سنن أبي داود  )٢(
 .٢/٣٤، صحيح البخاري ٥/٢٠٩صحيح مسلم  )٣(
 .٢/٣٧٢ينظر شرح مسلم للنووي  )٤(
، وصــف االمــام النــووي اســناده بانــه صــحيح علــى شــرط البخــاري ينظــر ٢/٢٨ســنن أبــي داود  )٥(

 .٢/٣٧٢مسلم للنووي  شرح
 .٢/٧١٥. وأورده الحافظ في الفتح وسكت عنه. الفتح ٢/٩سنن أبي داود  )٦(
، ذكر االمام الحافظ ابن حجـر رحمهمـا اهللا تعـالى ان مـذهب ٢/١٤١المغني والشرح الكبير  )٧(

فــي هــذه المســألة هــو الفــرق بــين الرواتــب والمطلقــة فأجــاز المطلقــة فــي الســفر دون  tابــن عمــر 
 .٢/٧٣٦، الفتح ٢/٣٤٠رواتب. ينظر شرح مسلم للنووي ال
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  واستدلوا
اصـم عـن عمـر بـن . ما أخرجه البخاري وغیـره عـن عیسـى بـن حفـص عـن ع١

قال (صحبت ابن عمـر فـي طریـق مكـة قـال فصـلى لنـا الظهـر  tالخطاب عن أبیه 
ركعتــین ثــم أقبــل وأقبلنــا معــه حتــى جــاء رحلــه وجلــس وجلســنا معــه فحانــت منــه التفاتــة 
نحوه حیث صلى فرأى ناسًا قیامـاً فقـال مـا یصـنع هـؤالء قلـت یسـبحون قـال: لـو كنـت 

ن أخــي انــي صــحبت رســول اهللا فــي الســفر فلــم یــزد أتممــت صــالتي یــا ابــ )١((مســبحًا)
  .)٢(على ركعتین حتى قبضه اهللا وصحبت ابي بكر فلم یزد على ركعتین)

  : وجه الداللة
دل هذا الحدیث على مشروعیة نافلة اللیل دون النهـار فـي السـفر ویجـاب علـى 

ة صـلى راتبـة الفجـر فـي السـفر كمـا صـلى سـن rهذا بما استدل به الجمهور من انـه 
الضــحى فــي بیــت ام هــاني وهــو مســافر فــدل ذلــك علــى ان الجــواز لــم یقتصــر علــى 

  نافلة اللیل فحسب بل یشمل النیابة أیضًا.
لو شرعت تلك النوافل في السفر لكان اتمام الفریضـة اولـى  ویرد على من قال:

  من قصرها.
ویجــاب علــى ذلــك (ألن الفریضــة محتمــة فلــو شــرعت تامــة لتحــتم اتمامهــا. وأمــا 

لنافلـــة فهــــي الـــى خیــــرة المكلــــف فـــالرفق ان تكــــون مشــــروعة ویتخیـــر ان شــــاء فعلهــــا ا
  .)٣(وحصل ثوابها وان شاء تركها وال شيء علیه)

  
  

                                      
(المســبح) هنــا المتنفــل بالصــالة والســبحة هنــا صــالة النفــل، ينظــر ينظــر شــرح مســلم للنــووي  )١(
٢/٣٣٩. 

 .١/٢٨١، النسائي ١/٥٧٢، مسلم ١/٢١٣صحيح البخاري  )٢(
 .٢/٣٤٠شرح مسلم للنووي  )٣(
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  الرأي الثالث
یســـقط فـــي الســـفر نافلـــة الظهــــر والعصـــر وال تســـقط نافلـــة المغـــرب والفجــــر وال 

العشـــاء) علـــى صـــالة اللیـــل. بهـــذا قـــال االمامیـــة واختلفـــوا فـــي ســـقوط الـــوتیرة (نافلـــة 
  .)١(رأیین

  واستدلوا
. مـــا ثبـــت عنـــدهم عـــن االمـــام الصـــادق رحمـــه اهللا تعـــالى قولـــه (الصـــالة فـــي ١

الســـفر ركعتـــان لـــیس قبلهـــا وال بعـــدها شـــيء اال المغـــرب فـــان بعـــدها أربـــع ركعـــات ال 
ـــیس علیـــك قضـــاء صـــالة النهـــار أي نافلتهـــا وصـــلي  تـــدعهن فـــي ســـفر وال حضـــر ول

  صالة اللیل واقضها).
عن صالة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال یا بنـي لـو صـلحت النافلـة فـي  وسئل

السفر تمت الفریضة وقال: كان أبي ال یدع ثالث عشرة ركعة في اللیـل فـي سـفر وال 
  .)٢(حضر... یرید بثالث عشرة ركعة صالة اللیل مع صالة الفجر

  الرأي الراجح
ألول وذلـك لقـوة أدلتـه وهـو بعد عرض األدلة ومناقشتها یبدو لي رجحان الرأي ا

  رأي الجمهور والذي أخذ به االمام الفاكهاني واهللا أعلم.
  
  
  
  
  

                                      
 .٢٤٣-١/٢٤٢مام الصادق ، فقه اال٨١المراسيم في الفقه االمامي  )١(
 .١/٢٤٢ينظر ذلك كله في فقه االمام الصادق  )٢(
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  .)١(ال خالف بین العلماء في ان السجود یشرع للقارئ
  ولكن اختلفوا في السامع على رأیین

  الرأي األول
. روي ذلــك عــن )٢(طلقــًا للقــارئ والمســتمع)(مشــروعیة الســجود م رأي الفاكهــاني

أبو حنیفة وهـو الصـحیح  وهو قولابن عمر والنخعي وسعید بن جبیر ونافع وٕاسحاق 
  .)٣(من مذهب الشافعیة

  : واستدلوا 

ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى:    .)٤(µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®Z  ¶   ¸   ¹  ] بقول

  .)٥(وغیرهماع االستفقد ذم اهللا تعالى السامعین على ترك السجود بین قاصد 
  الرأي الثاني

مشروعیة السجود للسامع اذا كان قاصدًا االستماع للتالوة أما مـن سـمعها غیـر 
وروي ذلــك عــن عثمــان بــن عفــان وســلمان ، قاصــد االســتماع فــال یشــرع لــه الســجود 

وبـه قـال  -وهـو وجـه للشـافعیة yالفارسي وعمران بن الحصین وابـن عبـاس والحسـن 
ان أحمــد اشــترط لمشــروعیة الســجود للمســتمع ان یســجد القــارئ .. اال )٦(مالــك وأحمــد

                                      
 .١/١٩٢بداية المجتهد  )١(
 .٢/٣٦٩ينظر مواهب الجليل  )٢(
 .١/٥٥، الهداية ٤/٥٨، المجموع ١/٦٥٣المغني  )٣(
  .٢١-٢٠سورة االنشقاق: اآليتان  )٤(
 .١/٢٠٦تبيين الحقائق  )٥(
، مغنـي المحتـاج ٤/٥٨، المجمـوع ٢/٣٧٧اري مـع فـتح البـاري ينظر المصدر السابق، والبخ )٦(
 .١/٦٥٣، المغني ٢/٢٢، الموطأ هامش الزرقاني ١/١٩٢، بداية المجتهد ١/١٦٣
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للمســـــتمع. وهـــــو روایـــــة عـــــن مالـــــك ووجـــــه  إمامـــــاوان یكـــــون ممـــــن یصـــــلح ان یكـــــون 
  .)١(للشافعیة

  واستدلوا
قـــال (انمــا الســـجود علـــى مــن جلـــس لـــه  t. مــا روي عـــن عثمـــان بــن عفـــان ١

وســـلمان  رواه ابـــن أبـــي شـــیبة بســـند صـــحیح وروي مثلـــه فعـــن ابـــن عبـــاسوأنصـــت) 
  .)٢(وعمران وأسانید الجمیع صحیحة وهذه األمور ال تقال بالرأي

. وروي عن أبي شیبة بسنده عن یحیى بن سـعید عـن سـعید بـن المسـیب (ان ٢
قاصـًا كـان یجلـس قریبـاً مـن مجلسـه فیقـرأ السـجدة فـال یسـجد سـعید وقـد سـمعها، قـال: 

  .)٣(فقیل له: ما یمنعك من السجود؟ قال لست الیه جلست)
وأمـا مــا رواه البیهقــي بســنده عنــه قــال (انمــا الســجدة علــى مــن ســمعها) فمحمــول 
على من قصـد اسـتماعها. بـدلیل ان البیهقـي قـد ذكـر فـي (بـاب مـن قـال انمـا السـجدة 

  .)٤(على من سمعها)
الســـجدة فـــانتظر  r. مـــا روي عـــن زیـــد بـــن أســـلم (ان غالمـــًا قـــرأ عنـــد النبـــي ٣

یسجد قال یا رسول اهللا ألیس في هذه السورة سـجدة  ان یسجد فلما لم rالغالم النبي 
  .)٥(قال بلى ولكنك كنت امامنا فیها فلو سجدت لسجدنا) رواه ابن أبي شیبة

  

                                      
 .١/١٦٣، مغني المحتاج ٢/٢٢الموطأ  )١(
 .٢/٣٧٥، البخاري فتح الباري ٢/٥مصنف ابن أبي شيبة  )٢(
 .٢/٧مصنف ابن أبي شيبة  )٣(
 .٢/٣٧٥، البخاري فتح الباري ٢/٣٢٤السنن الكبرى  )٤(
 .٢/١٩مصنف ابن أبي شيبة  )٥(
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  .)١(قال ابن حجر: رواه ثقات اال انه مرسل
  .)٢(وقد روي نحوه موقوفًا على ابن مسعود وهو یؤید الحدیث المرسل

  الرأي الراجح
یتبـین رجحـان الـرأي الثـاني وذلـك لقـوة أدلتـه، وهـو  بعد عـرض األدلـة ومناقشـتها

  مخالف لرأي االمام الفاكهاني.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 .٢/٣٧٧الفتح  )١(
 نفسه .ينظر المصدر  )٢(
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أجمع العلماء على ان المأموم تلزمـه متابعـة امامـه حتـى فـي سـجود السـهو فـان 

د معه واذا لـم یسـجد االمـام لـم یسـجد المـأموم نقـل هـذا سجد االمام لزم المأموم السجو 
ـــم یخـــالف اال ابـــن ســـیرین حیـــث قـــال ال یســـجد  االجمـــاع االمـــام النـــووي والقرطبـــي ول

  .)١(المأموم اذا سها امامه
ولكن اختلف العلماء فیما اذا سها االمام ولم یسجد لسهو هل یسـجد المـأموم أم 

  نال؟ على رأیی
  الرأي األول
  .)٢(یسجد المأموم اذا لم یسجد االمام لسهوٍ  ني.رأي الفاكها

مالـك وقـول للشـافعیة قـول قال بـذلك األوزاعـي والحكـم وقتـادة واللیـث وأبـو ثـور و 
  .)٣(وأصح الروایتین عن احمد
  واستدلوا بالمعقول

فقــالوا ان صــالة المــأموم نقضــت بســهو االمــام ولــم یجبــر االمــام ســهوه بالســجود 
. كمـا ان محـل سـجود السـهو موطـأ خـالف )٤(ود السـهوفمن حـق المـأموم جبرهـا بسـج

  .)٥(بین الفقهاء قال بعضهم قبل السالم وقال بعض آخر بعد السالم
  الرأي الثاني

ال یســــجد المــــأموم لســــهوه اذا لــــم یســــجد االمــــام. قــــال بــــذلك أبــــو حفــــص واكثــــر 
  .)٦(الشافعیة وهو روایة عن أحمد وبه قالت الزیدیة

                                      
 .٢/١٧٥، حلية العلماء ٤/١٤٦ينظر المجموع  )١(
  .٢/٩٠ينظر مواهب الجليل  )٢(
، المغنـي ٤/١٤٦، المجموع ١/٢٠٧، مغني المحتاج ١/١٣٩ينظر الشرح الصغير للدردير  )٣(
٢/٤٢. 

 .٢/٤٢ينظر المغني  )٤(
 .٢/١٧٨ينظر حلية العلماء  )٥(
، ٢/١٧٥، حليـة العلمـاء ١/٧٣، االختبـار ١/٢٩١، المهـذب ١/٢٠٧ينظر مغني المحتـاج  )٦(

 .٢/٣٤، نيل األوطار ١/٩٥، منتهى اإلرادات ٤/١٤٠المجموع 
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  واستدلوا
(انمــا جعــل االمــام لیــؤتم بــه  rقــال: قــال رســول اهللا  tرة . حــدیث أبــي هریــ١

  .)١(فاذا كبر فكبروا...)
  وجه الداللة

. ان علـــى المـــأموم متابعـــة امامـــه حیـــث ان معنـــى االئتمـــام االقتـــداء واالتبـــاع ١
  .)٢(ومن شأن المأموم ان ال یتقدم وال یتأخر وال یساوي امامه في أفعال الصالة

 rشـــمت العـــاطس فـــي صـــالة خلـــف رســـول اهللا  t. ان معاویـــة بـــن الحكـــم ٢
  .)٣(كالم الناس ولم یأمره بالسجود) منفقال (ان هذه الصالة ال یصح فیها شيء 

(لیس علـى المـأموم سـهو. فـان  rقال: قال رسول اهللا  t. حدیث ابن عمر ٣
  .)٤(سها امامه فعلیه وعلى من خلفه)

مــام یتحمــل ســهوه وال فــي الحــدیثین الشــریفین دلیــل علــى ان اال:  وجــه الداللــة
  .)٥(یسجد واحد منهما
  الرأي الراجح

بعد عرض األدلة یبدو لي واهللا أعلـم رجحـان أصـحاب الـرأي الثـاني لقـوة أدلـتهم 
التــي اســتدلوا بهــا وبعــض ذلــك أحادیــث أخــرى كلهــا تؤكــد وجــوب متابعــة االمــام وان 

                                      
ســبل ، ٢/٨٣، ســنن النســائي بشــرح البــوطي ٢/٢٢١صــحيح البخــاري (بشــرح فــتح البــاري)  )١(

 .٢/٢٢السالم 
 .٢/٢٢١ينظر فتح الباري  )٢(
 .٢/٢٥٠السنن الكبرى للبيهقي  )٣(
 .١/٣٧٧سنن الدارقطني  )٤(
 .١٧٥-٢/١٧٣ينظر حلية العلماء  )٥(
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ن اللهـم أرشـد (االمام ضـامن والمـؤذن مـؤتم rاالمام ضامن عن المأموم سهوه لقوله 
  .)١(األئمة واغفر للمؤذنین)

والضـــمان هـــو الحفـــظ والرعایـــة ألن االمـــام یحفـــظ علـــى القـــوم صـــالتهم وصـــالة 
ــــاس فــــي أوقاتهــــا وصــــیامهم  ــــى صــــالة الن ــــي عهدتــــه كائتمــــان المــــؤذن عل المقتــــدین ف
وافطــارهم والضــمان كمــا یقــول القرافــي ال ضــمان صــالة. وانمــا ضــمان قــراءة وركــوع 

  .)٢(ة زید ال تنوب عن صالة عمروسجود ألن صال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 .١/٤٠٢سنن الترمذي  )١(
 .٢/٢٩٥ينظر الذخيرة  )٢(
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غیـــر المتزوجـــة انهـــا كعـــورة الرجـــل حیـــث قـــال  األمـــةفـــي عـــورة  رأي الفاكهـــاني
 )١((عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل هي ما بین السـرة والركبـة)

اء خالفًا لبعض المالكیة اذ قالوا ان جمیع بدنها عـورة كـالحرة. جمهور العلموهو قول 
وكذلك الظاهریة اذ قالوا ان جمیع بـدن األمـة عـورة اال وجههـا وكفیهـا وخاصـة للسـتر 

  .)٢(في الصالة
  ولكن اختلفوا في تحدید عورة المرأة الحرة على رأیین 

  الرأي األول
كفـین والقـدمین وهـو مـا ذهـب الیـه ان جمیع بدن المرأة الحـرة عـورة اال الوجـه وال

  .)٣(قول للزیدیةللحنابلة و االمام المزني والثوري. وهو مذهب الحنفیة واالمامیة وقول 
  واستدلوا

  .)٤(Z...$  %  &  '     )] . بقوله تعالى ١
كانـت المـرأة  tورد فـي سـبب نـزول هـذه اآلیـة قـول ابـن عبـاس :  وجه الداللة

 Z...$  %  &  '     )] انة فنزل قولـه تعـالى في الجاهلیة تطوف بالبیت عری
ـــیس مـــن  وذكـــر ابـــن حـــزم ان المـــراد هـــو ســـتر العـــورة والعنـــق والصـــدر. وان الوجـــه ل

  . )٥(العورة

                                      
 .٢/١٨٠مواهب الجليل  )١(
 .٣/٢١٨ى ، المحل٢/١٠٣، والذخيرة ١/٩٤ينظر المدونة الكبرى  )٢(
، المبســـوط ١/١٨٥، مغنـــي المحتـــاج ١/٨٣، وروضـــة الطـــالبين ٢/٥٣ينظـــر حليـــة العلمـــاء  )٣(

 .٣/٢١٦، المحلى ١/١٧٤، شرح األزهار ١/٤٣، الهداية ١/١٩٧للسرخسي 
  .٣١سورة األعراف: من اآلية  )٤(
 .٣/٢١٦، المحلى ١/٦١٣ينظر فتح الباري  )٥(
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  .)١(m  l  k    j  i       h  gZ] . قوله تعالى ٢
حـــرام علـــى المـــرأة اظهـــار زینـــة بـــدنها اال مـــا ظهـــر مـــن الوجـــه :  وجـــه الداللـــة
دمین كالوجـــــه والكفـــــین ألنهمـــــا یظهـــــران غالبـــــاً فیجـــــب ســـــتر مـــــا والكفـــــین وكـــــذلك القـــــ

  .)٢(عداهما
قـال (ال یقبـل اهللا صـالة حـائض  r. حدیث عائشة رضي اهللا عنها ان النبي ٣

  .)٣(اال بخمار)
ان فــي ذلــك مــا یجــب علــى الحــائض وهــي المــرأة المكلفــة مــن :  وجــه الداللــة

  ه والیدین بدلیل انهما لیس بعورة.تغطیة رأسها ورقبتها ولم یذكر الحدیث تغطیة الوج
. قــال الحنفیــة: فیــه ضــرورة ودفــع للحــرج والمشــقة فــي حــق الفقــراء والــذین ال ٤

یجدون اال الخلـق مـن الثیـاب التـي ال تسـتر جمیـع البـدن واألقـدام فأجـازوا الصـالة اذا 
انكشــف أقــل مــن ربــع الســاق وقــال أبــو یوســف: (ال تعیــد الصــالة حتــى یكــون نصــف 

  .)٤(وفًا)الساق مكش
ــــى ٥ ــــة: ان كشــــف الكفــــین فــــي الصــــالة جــــائز ألنــــه ال یجــــب عل . قــــال الحنابل

  .)٥(المحرمة بالحج لبس (القفازین)
  
  

  الرأي الثاني
                                      

  .٣١سورة النور: من اآلية  )١(
 .١/٣٤٩، المغني ١/١٩٧ر المبسوط للسرخسي ينظ )٢(
 .١/١٣٢، سبل السالم ١/١٤٩سنن أبي داود  )٣(
 .١/٤٣، الهداية ١/١٩٧ينظر المبسوط  )٤(
. (القفاز: شيء تتخذه النساء يغطي كفي المرأة)، ينظـر المصـباح المنيـر ١/٣٤٩ينظر المغني  )٥(
٢/٧٠١. 
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ان المــرأة الحــرة كلهــا عــورة اال وجههــا وكفیهــا. وهــو مــذهب المالكیــة والشــافعیة 
  كفین:ن في ستر الاوالظاهریة وأكثر الزیدیة وهو مذهب الحنابلة ولهم روایت

  األولى: لیس بعورة ألنه ال یجب على المحرمة بالحج لبس القفازین.
  .)١(والثانیة: عورة ألن المشقة ال تلحق في سترهما فاشبها سائر بدنها

  واستدلوا
. عن عائشة رضي اهللا عنها قالت (لقـد كـان رسـول اهللا یصـلي الفجـر فیشـهد ١

  .)٣(تهن ما یعرفهن أحد)ثم یرجعن الى بیو  )٢(معه نساء متلفعات في مروطهن
مـــاذا تصـــلي فیـــه  r. عـــن أم زیـــد بـــن قنفـــذ انهـــا ســـألت أم ســـلمة زوج النبـــي ٢

ـــــدرع الســـــابع اذا غیـــــب ظهـــــور  ـــــي خمـــــار وال ـــــت (تصـــــلي ف ـــــاب؟ فقال المـــــرأة مـــــن الثی
  .)٤(قدمیها)
 r. عــن عبیــد اهللا بــن األســود الخــوالني. وكــان فــي حجــر میمونــة زوج النبــي ٣

  .)٥(الدرع والخمار لیس علیها ازار)(ان میمونة كانت تصلي في 
ق ضــی. عــن هشــام بــن عــروة عــن أبیــه (ان امــرأة اســتفتته فقالــت ان المنطــق ی٤

  .)٨()اً بغ. فقال نعم اذا كان الدرع سا)٧(وخمار )٦(علّي أفاصلي في درع
دلــت هــذه األحادیــث صــراحةً بمجموعهــا علــى انــه یجــب علــى :  وجــه الداللــة

ما أفادت أحادیث الخمار. وتغطیة بقیـة بـدنها حتـى ظهـر المرأة ستر رأسها وعنقها، ك

                                      
، ١/٧٨، األم ١/٢٨٣، روضــة الطــالبين ٢/٥٣، حليــة العلمــاء ١/٩٤ينظــر المدونــة الكبــرى  )١(

 .١/١٧٣، شرح األزهار ١/٤٥٢، االنصاف ١/٣٤٩، المغني ١/٢١٨المحلى 
 .٢/٧٨٠المرط: (كساء من صوف أو خزف يؤتزر به وتتلفع المرأة به) المصباح المنير  )٢(
 .١/٦٣٥صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)  )٣(
 .١/١٣٣وسبل السالم ، ١/٤٣١الموطأ (بشرح الزرقاني)  )٤(
 .١/٤٣١الموطأ (بشرح الزرقاني)  )٥(
 .١/٢٦١(درع: قميص تلبسه المرأة) ينظر المصباح المنير  )٦(
 .١/٢٤٨(الخمار: هو ثوب تغطي به المرأة رأسها وعنقها) ينظر المصباح المنير  )٧(
 .١/٤٣٢الموطأ (بشرح الزرقاني)  )٨(
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قــدمیها كمـــا أفـــاد حـــدیث أم ســلمة ویبـــاح كشـــف وجههـــا ویــدیها حیـــث لـــم یـــأِتِ◌ دلیـــل 
بتغطیتهما والمراد كشفه عند صالتها بحیث ال یراها أجنبي فهـذه عورتهـا فـي الصـالة 

  .)١(وأما عورتها بالنظر الى نظر األجنبي الیها فكلها عورة
ك أشار الحدیث الصحیح والذي روته عائشة ان النساء كـن یشـهدن صـالة وبذل

  .)٢(متلفعات في مروطهن أي یلبسن ما یغطي رؤوسهن من مروطهن rالفجر معه 
  الرأي الراجح

بعد عـرض األدلـة یبـدو لـي واهللا أعلـم رجحـان أصـحاب الـرأي األول القائـل بـأن 
لوجـه والكفـین. لمـا هـو واضـح بـاألمر جمیـع بـدن المـرأة عـورة ومنهـا قـدمیها باسـتثناء ا

في النصوص الصریحة من القرآن والسنة الصحیحة بضـرورة سـتر جمیـع بـدن المـرأة 
في الصالة ما عدا الوجه والكفین. ومن قال بأن القدمین وأقـل ربـع السـاقین لـیس مـن 
العورة مجرد رأي ال دلیل لهم علیه اال اذا دخل من باب دفع المشقة كـان تكـون لـیس 

نــدها مــا یســتر القــدم والســاق وقــد نقــل االجمــاع أكثــر مــن واحــد علــى ان جمیــع بــدن ع
  . واهللا أعلم بالصواب.)٣(المرأة عورة باستثناء الوجه والكفین

 

                                      
 .١/١٣٢ينظر سبل السالم  )١(
 .١/٦٣٦تح الباري ينظر ف )٢(
 .١/٣٩٤، والخالف ١/٤٥٣، واالنصاف ١/٣٤٩ينظر المغني  )٣(
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  املبحث الثالث
  األحكام التي تتعلق باجلنائز
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 ١٤١

 

أجمع العلماء على مشروعیة رفع الیدین في التكبیرة األولى من تكبیـرات صـالة 
  .)١(الجنازة

  :لى رأیین ولكنهم اختلفوا في الرفع في التكبیرات األخرى ا
§  

. روي ذلــك عــن )٢(رأي الفاكهـاني (ال یشــرع رفــع الیــدین اال فــي التكبیــرة األولــى)
وهـو ا والثـوري والحسـن بـن صـالح وابـن حـزم مابن مسعود وابن عباس رضي اهللا عنه

  .)٣(أبو حنیفة ومالك قول
  واستدلوا

صــلى علــى  اذا rانــه قــال (كــان رســول اهللا  t. بمــا صــح عــن أبــي هریــرة ١
الیمنــى علــى الیســرى) رواه الــدارقطني  هالجنــازة رفــع یدیــه فــي أول تكبیــرة ثــم وضــع یــد

وقـــال عنـــه الزیلعـــي: أعلـــه ابـــن القطـــان فـــي كتابـــه بـــأبي فـــروة ونقـــل تضـــعیفه أحمـــد 
والنســائي وابــن معــین والعقیلــي وقــال: فیــه علــة أخــرى وهــو ان یحیــى بــن یعلــى الــراوي 

لقطواني األسـلمي. هكـذا صـرح بـه عنـد الـدارقطني وهـو عن أبي فروة وهو أبو زكریا ا
  .)٤(ضعیف

                                      
 .٥/١٨٨المجموع  )١(
 .٣/٤٧مواهب الجليل  )٢(
، ٢/١٨٣، المغنـي ١/٤١٦، الشرح الصـغير ٢/٢١٢، حاشية ابن عابدين ٣/٤٠٨المحلى  )٣(

 .١/٢١٥االختبار 
 .٢٢/٢٨٥، نصب الراية ٢/٧٥سنن الدارقطني  )٤(
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كـــان یرفـــع یدیـــه  rانـــه قـــال (ان رســـول اهللا  t. بمـــا صـــح عـــن ابـــن عبـــاس ٢
علـــى الجنـــازة فـــي أول تكبیـــرة ثـــم ال یعـــود) رواه الـــدارقطني وفیـــه الفضـــل بـــن الســـكن 

  .)٥(مجهول: ضعفه الدارقطني. وقال العقیلي وغیره 
  : صین وجه الداللة من الن

  كان یرفع یدیه في تكبیرة اإلحرام في صالة الجنازة فقط. rان النبي 
  الرأي الثاني

روي ذلــك عــن -مشــروعیة رفــع الیــدین فــي جمیــع التكبیــرات فــي صــالة الجنــازة 
وعـروة بـن الزبیـر وسـعید بـن المسـیب وعطـاء وسـالم بـن  yعمر وابنه عبد اهللا وأنس 

ویحیـــي بـــن ســـعید وٕاســـحاق وداود وابـــن المنـــذر  عبـــد اهللا. والزهـــري واألوزاعـــي وربیعـــة
  .)٦(والیه ذهب الشافعي وأحمد

  واستدلوا
كــان  r. بمــا صــح عــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا انــه قــال (ان رســول اهللا ١

یرفع یدیه عند التكبیرة في كل صالة وعلى الجنائز) رواه الهیثمي وقـال: هـو صـحیح 
ألوســـط وفیـــه عبـــد اهللا بـــن محـــرز وهـــو فلقولـــه: وعلـــى الجنـــائز. رواه الطبرانـــي فـــي ا

  .)٧(مجهول
كــان یرفــع یدیــه فــي جمیــع التكبیــرات فــي صــالة  rان الرســول :  وجــه الداللــة

  الجنازة.

                                      
 .٢/٣٣٠، الميزان ٢/٧٥سنن الدارقطني  )٥(
 .٥/٥٥، نيل األوطار ٢/١٨٣، المغني ٢/٣٤٨، حلية العلماء ١/٢٤٠األم للشافعي  )٦(
 .٨/٢٠٨، المعجم األوسط ٣/٣٣مجمع الزوائد  )٧(
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كــان اذا صــلى علــى الجنــازة رفــع  r(ان النبــي  t. مــا صــح عــن ابــن عمــر ١
یدیـــه فـــي كـــل تكبیـــرة واذا انصـــرف ســـلم) رواه الـــدارقطني مرفوعـــًا وموقوفـــًا. وصـــحح 

  .)٨(قطني وقفة ورواه البیهقي موقوفًا عن ابن عمر وبسند صحیحالدار 
  الرأي الراجح

بعــد عــرض األدلــة ومناقشــتها یبــدو لــي واهللا أعلــم رجحــان أصــحاب الــرأي األول 
اآلخـر وهـو أحـدهما ن الحدیثین وان كانا ضعیفین فانهما یعضد أللقوة ما استدلوا به و 

تدل بــه أصــحاب الــرأي الثــاني فلــم یصــح مــا ذهــب الیــه االمــام الفاكهــاني وأمــا مــا اســ
  .rرفعها الى رسول اهللا فهي أقوال الصحابة عارضتها سنة رسول اهللا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 .٤/٤٤، السنن الكبرى ١/١٩٢الدارقطني مع التعليق المغني  )٨(
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  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة آراء 
  الرأي األول

 وهو قـول )٩(راجل أمامها)(یمشي الراكب خلف الجنازة ویمشي ال رأي الفاكهاني
مالــك وأحمــد وبــه قــال ابــن حــزم فــي الراكــب أمــا الماشــي فحیــث شــاء عــن یمینهــا أو 

  .)١٠(خلفها واألفضل ان یكون خلفهاأو شمالها أو امامها 
  واستدلوا

الراكــب یســیر  r. بمــا ثبــت عــن المغیــرة بــن شــعبة انــه قــال: (قــال رســول اهللا ١
قریبــاً عنهــا عــن یمینهــا أو عــن یســـارها) رواه خلــف الجنــازة، والماشــي یمشــي أمامهــا 

أحمد واللفظ له، رواه غیره، رواه الترمـذي بلفـظ (الراكـب خلـف الجنـازة والماشـي حیـث 
  .)١١(شاء والطفل یصلى علیه) قال الترمذي حدیث حسن صحیح

  وجه الداللة
بــین فـــي هــذا الحــدیث بـــأن مشــیع الجنــازة إذا كـــان راكبــًا فانـــه  rان رســول اهللا 

  خلف الجنازة واذا كان راجًال فانه یسیر أمامها. یسیر
وأبـا  r. بما صح عن ابن عمر رضي اهللا عنهما انه قال: (رأیـت رسـول اهللا ٢

بكر وعمر یمشون أمام الجنازة) رواه أبو داود والنسائي والترمـذي والبیهقـي، ولـم یـروه 

                                      
 .٣/٤٥مواهب الجليل  )٩(
 .٣/٣٩٣، المحلى ٢/٣٦١، المغني ١/١٣١لدردير شرح ا )١٠(
، ٣/٤٤٠، سـنن الترمـذي ٣/٥٢٢، سـنن أبـي داود فـي معـالم السـنن ٤/٣٤٨مسند أحمـد  )١١(

 .٤/٨، السنن الكبرى ٤/٥٦سنن النسائي 
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ائي اإلرسـال ورجـح أبو داود إال موصوًال وغیره موصوًال ومرسًال ورجح الترمـذي والنسـ
  .)١٢(وصولمالبیهقي ال
  .  )١٣(. والن سیر الراكب أمامها یؤذي المشاة ألنه موضع مشیهم٣
(مـا مـن میـت تصـلي علیـه امـة  r. ألن المشیعین شـفعاء للمیـت بـدلیل قولـه ٤

والشـــــفع بتقـــــدم  )١٤(مـــــن المســـــلمین یبلغـــــون مئـــــة كلهـــــم یشـــــفعون لـــــه إال شـــــفعوا فیـــــه)
  .  )١٥(المشفوع
بأتبـاع الجنـائز)  rقال (أمرنا رسـول اهللا  tالبراء بن عازب  . بما صح عن٥

  . )١٦(رواه البخاري وابن حزم واللفظ له
  الرأي الثاني

ان المشـي خلــف الجنـازة أفضــل مــن المشـي أمامهــا. روي ذلــك عـن علــي وابــن  
والحسن البصري واالوزاعي وٕاسحاق. وهـو روایـة  yمسعود وأبي الدرداء وأبي ُأمامه 

  وابن سیرین وعلقمة.  yیرة وأبن عمر عن: أبي هر 
  .  )١٧(والیه ذهب أبو حنیفة

  
  

                                      
، سـنن الترمـذي ٤/٥٦سـنن النسـائي  ٣١٧٩رقـم  ٣/٥٢٢سنن أبي داود مـع معـالم السـنن  )١٢(
 .٤/٢٣ى السنن الكبر  ١٠٠٧رقم  ٣/٣٣٠

 .  ١٨-٧/١٧مسلم بشرح النووي  )١٣(
 نفس المصدر.  )١٤(
 .٢/٣٦١ينظر المغني  )١٥(
  .  ٣/٣٩٤، المحلى ٣/٣٥٥البخاري بشرح الفتح  )١٦(
، ٣/٥٢٢، معـــالم الســــنن ١/١٢٥، االختبــــار ١/٣٠٩، بــــدائع الصـــنائع ٣/٣٩٤المحلـــى  )١٧(

 .  ٣/٣٨٤طرح التريب 
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  واستدلوا
. بمــا صــح عــن عبــد الــرحمن بــن أبــي ابــزادى عــن ابیــه قال(كنــت فــي جنــازة ١

وأبــو بكــر وعمــر یمشــیان أمامهــا. وعلــي یمشــي خلفهــا فقلــت لعلــي أراك تمشــي خلــف 
ضــل المشــي خلفهــا علــى الجنــازة. وهــذان یمشــیان أمامهــا؟ فقــال علــي لقــد علمــا ان أف

المشـي أمامهـا كفضـل صــالة الجماعـة الفـذ ولكنهمـا أحبــا ان یسـیرا علـى النــاس) رواه 
   )١٨(البیهقي وابن أبي شیبة وعبد الرزاق

  .)١٩(وقال الهیثمي: رواه أحمد والبزار باختصار ورجال احمد ثقات
 . بمــا صــح عــن أبــي امامــة ان أبــا ســعید الخــدري ســأل علیــًا عــن المشــي أمــام٢

بــالحق ان فضــل الماشــي  اً الجنــازة أفضــل أم خلفهــا؟ فقــال علــي: (والــذي بعــث محمــد
خلفها على الماشي أمامها كفضل الصـالة المكتوبـة علـى التطـوع فقـال لـه أبـو سـعید: 

قـال: فغضـب ثـم قـال:  rیا أبـا الحسـن أبرأیـك تقـول أم بشـيء سـمعته مـن رسـول اهللا 
رأیـــي، ال واهللا بــل ســـمعته مـــرارًا) رواه عبـــد ســبحان اهللا یـــا أبـــا ســـعید أمثــل هـــذا أقـــول ب

الــرزاق وقــال عنــه الزیلعــي: أعلــه ابــن عــدي فــي الكامــل بمطــرح وضــعفه ابــن معــین 
وقال الضعف علـى حدیثـه بـین. فقـال ابـن الجـوزي فـي الملـل المتناهیـة: عبیـد اهللا بـن 
زحـــر وعلـــي بـــن یزیـــد والقاســـم كلهـــم ضـــعفاء فـــإذا اجتمـــع هـــؤالء فـــي حـــدیث فهـــو ممـــا 

  .  )٢٠(لته أیدیهمعم
  الرأي الثالث

  ان المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها

                                      
 .  ٣/٤٤٥، مصنف عبد الرزاق ٢/٤٧٧ة ، مصنف ابن أبي شيب٤/٢٥السنن الكبرى  )١٨(
 . ٣/٣١مجمع الزوائد  )١٩(
 .  ٢/٢٩١، ينظر نصب الراية ٣/٤٤٧مصنف عبد الرزاق  )٢٠(
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روي ذلك عن: ابي بكر وعمـر وعثمـان وطلحـة والزبیـر والحسـن بـن علـي وأبـي 
والقاسـم بـن محمـد وسـالم  yقتادة وأبن عباس والسائب بن یزیـد وأبـي ُأسـید السـاعدي 

أبـــي لیلـــى واللیـــث. والیـــه ذهـــب بـــن عبـــد اهللا وشـــریح وســـعید بـــن جبیـــر والزهـــري وابـــن 
  . )٢١(الشافعي

  واستدلوا
وأبــا بكــر وعمــر  rانــه قــال: (رأیــت رســول اهللا  t. بمــا روي عــن ابــن عمــر ١

یمشون أمام الجنازة) رواه أبو داود والنسائي والترمـذي والبیهقـي ولـم یـرو أبـو داود إال 
ح البیهقـــي ه موصـــوال ومرســـال ورجـــح الترمـــذي والنســـائي االرســـال ورجـــر موصـــوال وغیـــ

  .  )٢٢(الوصول
  الرأي الراجح

بعــد عــرض األدلــة ومناقشــتها یبــدو لــي واهللا أعلــم رجحــان أصــحاب الــرأي االول 
لقــوة مــا اســتدلوا بــه وهــو رأي الفاكهــاني ومــن وافقــه بــان یمشــي الراكــب خلــف الجنــازة 

  ویمشي الراجل أمامها واهللا أعلم بالصواب. 
  
  
  
  
  
  

                                      
، المجمــــوع ١/٤٨١، شــــرح معــــاني اآلثــــار ٣/٥٢٢، معــــالم الســــنن ٥/٦٨طــــرح التثريــــب  )٢١(
٥/٢٧٩  . 

لترمـــذي ، ا٤/٥٦، ســـنن النســـائي ٣١٧٩رقـــم  ٣/٥٢٢ســـنن أبـــي داود مـــع معـــالم الســـنن  )٢٢(
 .  ٤/٢٣، السنن الكبرى ١٠٠٧رقم  ٣/٣٣٠
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إن البكاء من غیر نیاحة جائز والنـدب والجـزع وضـرب الخـدود  رأي الفاكهاني.
  .  )٢٤(األئمة األربعةهو قول . و )٢٣(وشق الجیوب حرام

  واستدلوا
. بما اخرج البخاري ومسلم عـن أنـس بـن مالـك قصـة وفـاة إبـراهیم ابـن رسـول ١
rفسـه فجعلـت عینـا رسـول اهللا . وجاء فیها: ثم دخلنا علیه بعد ذلـك وٕابـراهیم یجـود بن
r (تــذرفان))فقــال لــه عبــد الــرحمن بــن عــوف  )٢٥t  وأنــت یــا رســول اهللا فقــال یــا ابــن

(إن العــین تــدمع والقلــب یحــزن وال نقــول  rعــوف إنهــا رحمــة ثــم اتبعهــا بــأخرى فقــال 
  .)٢٦(إال ما یرضي ربنا وٕانا بفراقك یا إبراهیم لمحزونون)

  وجه الداللة
ر البكـــاء المبـــاح والحـــزن الجـــائز وهـــو مـــا كـــان یـــدمع . إن هـــذا الحـــدیث یفســـ١

  . )٢٧(العین ورقة القلب من غیر سخط ألمر اهللا
. أخــرج ابــن ماجــة قصــة وفــاة إبــراهیم عــن أســماء بنــت یزیــد قالــت (لمــا تــوفي ٢

فقـــال لـــه المعـــزي (إمـــا أبـــو بكـــر وٕامـــا  rإبـــراهیم بكـــى رســـول اهللا  rابـــن رســـول اهللا 
عمــر) أنــت أحــق مــن عظــم اهللا حقــه. قــال رســول اهللا تــدمع العــین ویحــزن القلــب وال 
نقول ما یسخط الرب لوال أنه وعد صدق وموعد جامع وان األخـر تـابع لـألول لوجـدنا 

  .  )٢٨(علیك یا إبراهیم أفضل مما وجدنا وٕانا بك لمحزونون)

                                      
 .  ٣/٤٠مواهب الجليل  )٢٣(
 .  ٢/٥٥١، المغني ٢/١١٤، بداية المجتهد ٥/٦٦، كشاف القناع ٢/١٩٤المدونة  )٢٤(
 .  ٣/١٧٢(تذرفان) أي يجري دمعها. صحيح البخاري بشرح العسقالني  )٢٥(
  .  ٥/١١٧، مسلم ٣/١٧٢صحيح البخاري  )٢٦(
 .  ١٧٤-٣/١٧٣ي بشرح العسقالني صحيح البخار  )٢٧(
 .  ١/٥٠٦سنن ابي ماجة  )٢٨(
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فـــاة إبـــراهیم عـــن انـــس فقـــال لقـــد رأیـــت إبـــراهیم ابـــن . واخـــرج أبـــو داود قصـــة و ٣
فـدمعت عینـا رسـول اهللا فقـال:  rبین یـدي رسـول اهللا  )٢٩((یكید بنفسه) rرسول اهللا 

تــــــدمع العــــــین ویحــــــزن القلــــــب وال نقــــــول إال مــــــا یرضــــــي ربنــــــا (إنــــــا بــــــك یــــــا إبــــــراهیم 
  .  )٣١())٣٠(لمحزونون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 .  ٣/١٤٨(يكيد بنفسه) يسوق بها من كاد يكيد أي قارب الموت. صحيح البخاري  )٢٩(
(إنا بك لمحزونـون) أي بفراقـك لمحزونـون طبعـا وشـرعا. عـون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود  )٣٠(
٨/٣٩٨  . 

 .  ٣٩٩-٨/٣٩٨سنن ابي داود  )٣١(
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  ومدتها إلى آراء.  ةاختلف الفقهاء في وقت التعزی
قـــال لــم یتعـــین وقـــت التعزیـــة فمتــى مـــا عـــزا أهـــل المصـــاب  رأي الفاكهـــاني.. ١

  . )٣٢(أجزاه سواء قبل الدفن أو بعد الدفن
. رأي الحنفیــة. قــالوا إن وقــت التعزیــة مــن حــین یمــوت إلــى ثالثــة أیــام. ویكــره ٢

معزى إلیه غائبًا. فال بـأس بهـا وهـي بعـد الـدفن أولـى بعدها إال أن یكون المعزي أو ال
  .)٣٣(منها قبله. وهذا لم یظهر منهم جزع شدید فان ظهر منهم ذلك قدمت التعزیة

. رأي الشافعیة. قالوا إن وقـت التعزیـة مـن حـین المـوت إلـى حـین الـدفن ومـن ٣
مــن التعزیــة  بعــد الــدفن إلــى ثالثــة أیــام وتكــره التعزیــة بعــد ثالثــة أیــام. الن المقصــود

تســكین قلــب المصــاب والقالــب ســكونة بعــد الثالثــة أیــام فــال یجــدد لــه الحــزن هــذا هــو 
الصــحیح المعــروف إال إذا كــان أحــدهم غائبــاً فلــم یحضــر إال بعــد األیــام الثالثــة فانــه 

  .  )٣٤(یعزیه
. المالكیــة. قــالوا تجــوز التعزیــة قبــل الــدفن وبعــده واألفضــل كونهــا بعــد الــدفن ٤

صاب وأمـدها ثالثـة أیـام وال تعزیـة بعـدها إال أن یكـون ولـي المیـت الـذي وفي بیت الم
  .  )٣٥(یعزي غائباً 

إلـــى ثالثـــة لیـــال  ه. رأي الحنابلـــة. قـــالوا إن وقـــت التعزیـــة قبـــل الـــدفن أو بعـــد٥
بأیامها وكـره التعزیـة جماعـة مـن أهـل العلـم بعـد األیـام الثالثـة إال ان یكـون غائبـًا فـال 

  .  )٣٦(باس بتعزیته إذا حضر
 

                                      
 .  ٣/٣٩الجليل  مواهب )٣٢(
 .  ١/١٦٧الفتاوى الهندية  )٣٣(
 .  ١/٣٥٥، مغني المحتاج ٥/٢٧٥المجموع  )٣٤(
 .  ١/١٩٩، الشرح الصغير وحاشية الدسوقي ١/٤١٩الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  )٣٥(
 .  ١/٤٢٢كشاف القناع  )٣٦(
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مـن -الفقهـاء  وهـذا قـول )٣٧(یستحب صنع الطعـام ألهـل المیـت رأي الفاكهاني.
  . )٣٨(المالكیة والحنفیة والشافعیة والحنابلة

  واستدل الفقهاء. 
  :الحنفیة . ١

هم یستحب لجیـران أهـل المیـت واألقربـاء واألباعـد تهیئـة طعامـا لهـم یشـبع -قالوا
وألنـه  )٣٩((اصـنعوا آلل جعفـر طعامـًا فقـد جـاءهم مـا یشـغلهم) rیومهم ولیلـتهم لقولـه 

  .  )٤٠(یرو معروف ویلح علیهم في االكل الن الحزن یمنعهم من ذلك فیضعفون
  :الشافعیة . ٢

كما جاء في المهذب للشـیرازي یسـتحب ألقربـاء المیـت وجیرانـه ان یعملـوا ألهـل 
 rقــــال النبــــي  )٤١(tمــــا قتــــل جعفــــر بــــن أبــــي طالــــب المیــــت طعامــــًا لمــــا روي انــــه ل

  .  )٤٢((أصنعوا آلل جعفر طعاما فانه قد جاءتهم أمر یشغلهم عنه)
  قول النووي.

واجــب لقرابــة المیــت وجیرانــه ان یعملــوا ألهــل المیــت فــي یــومهم ولیلــتهم طعامــًا 
نـه یشبعهم فانه سنة وفعل أهل الخیر ویلح علیهم في األكل. ولو كان في بلـد أخـر فا

  .  )٤٣(یستحب لجیران أهله ان یعملوا له طعاماً 
  :   المالكیة .٣

  .)٤٤(ویندب للجار ونحوه تهیئة طعام ألهل المیت النشغالهم بمیتهم

                                      
 .  ٣/٣٧مواهب الجليل  )٣٧(
 .٢/٥٥١، المغني ٢/١١٤ ، بداية المجتهد٥/٦٦، كشاف القناع ٢/١٩٤المدونة  )٣٨(
 .  ٨/٤٠٦سنن أبي داود  )٣٩(
 .  ١/٤٧٣فتح القدير شرح الهداية في فقه الحنفي  )٤٠(
 .  ٥/٢٨٥المهذب  )٤١(
  سبق تخريجه.  )٤٢(
 .  ٥/٢٨٦المجموع شرح المهذب للنووي  )٤٣(
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  الحنابلة .٤
یســتحب إصــالح طعامــاً ألهــل المیــت یبعــث بــه إلــیهم إعانــة لهــم وجبــرًا لقلــوبهم 

  .)٤٥(نفسهمفانه ربما اشتغلوا بمصیبتهم وبمن یأتي إلیهم عن إصالح طعام أل
أبو داود عن عبد اهللا بـن جعفـر قـال لمـا جـاء معـي جعفـر قـال رسـول  ىوقد رو 

وروي عــن عبــد  )٤٦((اصــنعوا آلل جعفــر طعامــًا فانــه قــد أتــاهم أمــر شــغلهم..) rاهللا 
  .)٤٧(اهللا بن أبي بكر انه قال (فما زالت السنة فینا حتى تركها من تركها)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  اختلف الفقهاء في هیئة القبر وصفته على رأیین
                                                                                                         

 .١/١٩٩الشرح الصغير للدردير وحاشية الحاوي  )٤٤(
 .٢/٥٥٠المغني البن قدامة  )٤٥(
 يجه. سبق تخر  )٤٦(
 .٢/٥٥٠المغني  )٤٧(
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  الرأي األول
أبو حنیفة ومالك وأحمـد والمزنـي  وهو قول.)٤٨(قال: بتسنم القبر رأي الفاكهاني.
  .)٤٩(وكثیر من الشافعیة

  :   واستدلوا
. ما أخرجه البخاري عن أبي بكر بن عیاش عن سفیان الثمـار انـه حدثـه انـه ١

وزاد أبــــو نعــــیم فــــي المتخــــرج (وقبــــر أبــــي بكـــــر  )٥١())٥٠(ســــنماً (م rراى قبــــر النبــــي 
  .)٥٢(وعمر)
§  

قــالوا بتســویة القبــر. والیــه ذهــب الشــافعي وقــال بــأن یشــخص القبــر مــن األرض 
  .)٥٣(وال یجلى علیه وبه جزم الماوردي وآخرون أطو قدر شبر ویسطح لكي ال ی

  واستدلوا
بــي وائــل ان علیــًا قــال ألبــي الهیــاج . مــا روي عــن حبیــب بــن أبــي ثابــت عــن أ١

ان ال تـــدع قبـــرًا مشـــرفًا اال ســـویته وال  rاألســـدي (أبعثـــك علـــى مـــا بعثنـــي بـــه النبـــي 
  .)٥٤(تمثاًال اال طمسته) أخرجه الترمذي وقال حدیث حسن

  
  الرأي الراجح

                                      
 .٣/٥٢مواهب الجليل  )٤٨(
، التـــــاج واالكليـــــل لمختصـــــر خليـــــل ١/٤١٨، حاشـــــية الدســـــوقي ١/٣٢٠بـــــدائع الصـــــنائع  )٤٩(
،   ٢/٢٤٢، مواهـــب الجليـــل لشـــرح مختصـــر خليـــل ١/٤١٨، الشــرح الكبيـــر للـــدردير ٢/٢٢٨

 . ٦٦/  ٥كشاف القناع 
  .٣/٢٥٧(مسنماً) أي مرتفعاً. فتح الباري  )٥٠(
 ).١٣٢٥رقم ( ١/٤٦٨صحيح البخاري  )٥١(
 .٣/٢٥٧فتح الباري  )٥٢(
 .١/١٣٨المهذب  )٥٣(
 ).١٠٤٩رقم ( ٣/٣٦٦سنن الترمذي  )٥٤(
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 ١٥٤

هــو رأي و بعــد عــرض األدلــة یبــدو لــي واهللا أعلــم رجحــان أصــحاب الــرأي األول 
قدامــة بــأن التســطیح یشــبه أبنیــة أهــل الــدنیا وهــو مــن شــعار أهــل  الفاكهــاني قــال ابــن

  .)١(البدع فكان التسنیم أولى
 

                                      
 .  ٦/٢٧٠المغني البن قدامة  )١(
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  املبحث الرابع
  األحكام التي تتعلق بالصوم 

 
 

 
•  

•  

•  
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 ١٥٦

ال صـــام اذا ســـكت االمســـاك ویســـتعمل فـــي كـــل امســـاك یقـــ الصـــیام فـــي اللغـــة:
  .)١(وصامت الخیل وقفت

فهــــو امســــاك مخصــــوص عــــن شــــيء مخصــــوص فــــي زمــــن  أمــــا فــــي الشــــرع:
3  4  5  ] واألصـل فیـه قولـه تعـالى ،  )٢(مخصوص من شـخص مخصـوص

@  ?   >  =  <  ;       :    9  8  7       6Z)٣(.  
وان (بنــــي اإلســــالم علــــى خمــــس شــــهادة ان ال إلــــه إال اهللا  rومــــن الســــنة قولــــه 

  .)٤(محمدًا عبده ورسوله واقام الصالة وایتاء الزكاة وحج البیت وصوم رمضان)
وفیــه  )٥(أمــا االجمــاع: فانــه لــم ینقــل الینــا خــالف عــن أحــد مــن األئمــة فــي ذلــك

  ثالث مسائل.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 .١٩٧مختار الصحاح  )١(.
 .٦/٢٤٦المجموع  )٢(
  .١٨٣سورة البقرة: اآلية  )٣(
 .١/٣٤صحيح مسلم  )٤(
 .   ١٦٨/  ٣المغني  )٥(
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ر رمضـــان وكـــذلك معرفـــة أول أیـــام رؤیــة الهـــالل یترتـــب علیهـــا بدایـــة صـــیام شـــه
  شوال.

وقــد أجمــع العلمــاء انــه إذا مضــى تســعة وعشــرون یومــًا مــن شــعبان ورأوا الهــالل 
  .)٦(عند غروب شمس التاسع والعشرین وجب علیهم الصیام

ولكن حصل خالف بین الفقهاء إذا تمت رؤیة الهالل قبل الزوال أو بعـد الـزوال 
  ذلك برؤیته قبل الزوال أم بعده إلى رأیینفمتى یصوم المكلف أو یفطر أیكون 

  الرأي األول
عــدم التفریـــق بـــین رؤیــة الهـــالل قبـــل الــزوال أو بعـــد. فـــاذا رؤي  رأي الفاكهـــاني.

الهالل نهارا فهو للیـوم المقبـل فـال یفطـر لرؤیتـه سـواء قبـل الـزوال او بعـد الـزوال وانمـا 
  .  )٧(یبدأ االفطار في الیوم الذي یلیه

 yان بــــن عفــــان وعبــــد اهللا بــــن مســــعود وانــــس وابــــن عبــــاسروي ذلـــك عــــن عثمــــ
ومروان بن الحكم  واللیث وٕاسحاق. وهذا روایة عن عمر وعلي بن ابـي طالـب رضـي 

أبــو حنیفــة ومالــك والشــافعي واالمامیــة وهــو المشــهور وهــو قــول اهللا عنهمــا واالوزاعــي 
  .  )٨(عن أحمد
  
  
  

  واستدلوا
                                      

 .٣/١٦٨المغني  )٦(
 .  ٣/٢٩٧ينظر مواهب الجليل  )٧(
ــــــدائع الصــــــنائع  )٨( ــــــة ٢/٩٨٩ب ــــــي ٢/٣٩، المنتقــــــى ١/١٩٥، المدون ، شــــــرائع ٣/١٦٨، المغن

 .  ١/٢٠٠االسالم 
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  .)٩(ا لرؤیته) متفق علیه(صوموا لرؤیته وأفطرو  r. بحدیث الرسول ١
  وجه الداللة

ان الصـــیام واإلفطـــار ال یتقـــدمان علـــى رؤیـــة الهـــالل ولكـــن تـــتم الرؤیـــة أوال ثـــم 
  .  )١٠(یسري حكمها في الیوم الذي یلي ذلك

. ما صح عن أبي وائل انه قال (جاءنـا كتـاب عمـر ونحـن بخـانقین ان األهلـة ٢
نهار فال تفطروا حتى یشهد رجـالن بعضها أعظم من بعض. فإذا رأیتم الهالل ألول ال

عــدل أنهمــا رأیــاه بــاألمس عشــیة) رواه الــدارقطني هــذا اللفــظ ورواه بلفــظ (... فــإذا  اذو 
  .)١١(رأیتم الهالل نهارًا فال تفطروا) رواة الحدیث كلهم ثقات

وغیـــرهم مـــن صـــحابة  y. انـــه قـــول عثمـــان وعلـــي وابـــن مســـعود وابـــن عبـــاس ٣
  .  rرسول اهللا 

  الرأي الثاني
أنــه إذا كانــت رؤیــة الهــالل قبــل الــزوال فهــو هــالل اللیلــة الماضــیة فیبــدأ الصــیام 
ـــة  ـــه إذا كـــان فـــي نهایـــة شـــعبان وبدایـــة رمضـــان ویفطـــر للعیـــد إذا كـــان نهای عنـــد رؤیت
رمضــان وبدایــة شــوال أمــا إذا كانــت رؤیــة الهــالل بعــد الــزوال فهــو اللیلــة المقبلــة فــال 

روي ذلـك عـن عائشـة رضـي اهللا عنهـا وابـن أبـي  یصوم وال یفطر إال في الیوم التالي.
واالوزاعـي.  yلیلى والثوري وأبي یوسف. وهو روایـة عـن عمـر وعلـي بـن أبـي طالـب 

  .  )١٢(وألیه ذهب ابن حزم وأحمد في روایة عنه
  واستدلوا

                                      
، سـنن النسـائي ٣/٧٢، سـنن الترمـذي ٧/١٩٠، مسلم بشرح النووي ٣/٣٣صحيح البخاري  )٩(
 .  ١/٢٢١، مسند االمام أحمد ٤/١٣٣

 .  ٤/٣٧٩لى المح )١٠(
 .  ١٦٩-٢/١٦٨الدارقطني مع التعليق المغني  )١١(
، مجمـــع ٤/٣٧٩، المحلــى ٣/١٦٨، المغنــي ٦/٢٧٣، المجمــوع ٢/٩٩٠بــدائع الصــنائع  )١٢(

 .  ٣/٥٥فقه السلف 
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  .)١٣((صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته) متفق علیه r. یقول ١
  وجه الداللة 

الهــالل بعـــد الـــزوال هــي اللیلـــة المقبلــة فـــال یجـــب انعقــد اإلجمـــاع علــى إن رؤیـــة 
الصوم فـي رمضـان أو اإلفطـار فـي شـوال إال فـي الیـوم التـالي. أمـا رؤیتـه قبـل الـزوال 

  . أي: فان هم رأوه فوجب علیهم الصوم والفطر. )١٤(فیرجع إلى النص
انـــه قـــال (إذا رأیـــتم  t. وبمـــا روي عـــن الحـــارث عـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب ٢

نهـــار فـــأفطروا وٕاذا رأیتمـــوه أخـــر النهـــار فـــال تفطـــروا فـــأن الشـــمس تتریـــغ الهـــالل أول ال
  .  )١٥(عنه)

كتــب إلــى النــاس  t. وبمــا ثبــت عــن إبــراهیم ألنخعــي أن عمــر بــن الخطــاب ٣
قبــــل زوال الشــــمس فــــأفطروا وٕاذا رأیتمــــوه بعــــدها فــــال تفطــــروا) رواه مســــلم  ه(إذا رأیتمــــو 

  .  )١٦(والنسائي و البیهقي
ؤي قبل الزوال فإنما یراه النـاظر إلیـه والشـمس بینـة وبینـة وال . إن الهالل إذا ر ٤

شــك فــي انــه لــم یمكــن رؤیتــه مــع حوالــة الشــمس دونــه إال وقــد أهــل مــن البارحــة وبُعــد 
  .  )١٧(عنها بعدًا كثیراً 

  . )١٨(. إن ما قبل الزوال أقرب إلى اللیلة الماضیة٥
  

  الرأي الراجح 

                                      
، ســـــنن ٣/٧٤، ســـــنن الترمـــــذي ٧/١٩٠، مســـــلم بشـــــرح الثـــــوري ٣/٣٣صـــــحيح البخـــــاري  )١٣(

 .  ١/٢٢١، مسند االمام أحمد ٤/١٣٣النسائي 
 .  ٤/٣٧٩المحلى  )١٤(
 .  ٤/٢١٣، السنن الكبرى ٤/١٦٣مصنف عبد الرزاق  ٣/٣١٩مصنف أبن أبي شيبة  )١٥(
 .  ٤/٢٤٧، السنن الكبرى ٤/١٣٤، سنن النسائي ٨/٣٥مسلم بشرح النووي  )١٦(
 .  ٤/٣٧٩المحلى  )١٧(
 ينظر المصدر نفسه .  )١٨(
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ان أصـــحاب الـــرأي الثـــاني لقـــوة مـــا بعـــد عـــرض األدلـــة یبـــدو لـــي واهللا أعلـــم رجحـــ
  استدلوا به وهو مخالف لرأي اإلمام الفاكهاني واهللا أعلم بالصواب. 

  
  
•  

  اختلف العلماء في هذه المسألة على رأیین
  الرأي األول

. ال بنیـــة رمضـــان وال )٢٠(عـــدم جـــواز صـــوم یـــوم الشـــك مطلقـــاً  رأي الفاكهـــاني.
وعــاً إال أن یوافــق عــادة لــه، كــأن یكــون مــن عادتــه صــیام یــوم الخمــیس فوافــق یــوم تط

الشــك فیــه فیجــوز صــیامه للعــادة. وبــذلك قــال جمهــور العلمــاء. روي عــن ابــن عبــاس 
وعمار بن یاسر وحذیفة وأبي وائل وعكرمة والشـعبي والنخعـي وابـن جـریج واالوزاعـي. 

  ة. وهو روایة عن ابن عمر وعلي وأنس وأبي هریر 
  .  )٢١(الشافعي وهو روایة عن أحمد وهو قول

  
  واستدلوا

                                      
شعبان أو أول رمضان بـان شـهد  يوم الشك: هو يوم الثالثين من شعبان إذا شك في كونه أخر )١٩(

من ال تقبل شهادتهم كالفاسق. برؤية الهالل فان لم يَر الهالل لوجود علـة فـي السـماء كـالغيم فهـل 
يعتبــر هــذا يــوم شــك. اختلــف العلمــاء فيــه وكــذلك اختلفــوا فيمــا إذا كانــت الســماء مصــحية ولــم يــر 

م الشــك تطوعــا كالحنفيــة أو عــن الهــالل. وفائــدة الخــالف تظهــر بالنســبة لمــن قــال يجــوز صــوم يــو 
رمضان كالحنابلة فإنهم قالوا. ان السماء اذا كانـت مصـحية ولـم يـر الهـالل فانـه ال يعتبـر يـوم شـك 

، المغنــي ٦/٤٠١وعليــه فــال يجــوز صــومه فرضــاً وال نفــالً إال أن يوافــق عــادة لــه. ينظــر المجمــوع 
 .  ٢/٢٨٤، البحر الرائق مع حاشية ابن عابدين عليه ٣/٤

 .  ٣/٢٩٩مواهب الجليل  )٢٠(
 .  ٩، المغني /٦/٤٠٣، المجموع ٢٨٨و  ١/٢٧٣عمدة القاري  )٢١(
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. ما روي عن عمار قال (من صام الیوم الذي شك فیـه فقـد عصـا أبـا القاسـم) ١
  .  )٢٢(رواه أبو داود والترمذي واللفظ له. وقال حدیث حسن صحیح

قــال (ال تقــدموا رمضــان بیــوم أو  rعــن النبــي  t. مــا روي عــن أبــي هریــرة ٢
  . )٢٣(جل كان یصوم صومًا فلیصمه) متفق علیه واللفظ لمسلمیومین، إال ر 

  الرأي الثاني 
قالوا عدم جواز صوم یوم الشك عن رمضان. ویجوز صومه تطوعـًا. والـى ذلـك 

  . )٢٤(ذهب ابو حنیفة ومالك
  واستدلوا

  .  )٢٥(Z  Y  XZ  ]     \   [] . بعموم قوله تعالى: ١
  . )٢٦(ابقةبان العموم مخصوص باألحادیث الس وُأجیب:

. قـال )٢٧((ال یصام الیوم الذي یشـك فیـه انـه م رمضـان إال تطوعـًا) r. بقوله ٢
  .  )٢٨(الزیلعي: غریب جداً 

وذهب بعضهم إلى انه إذا حال دون رؤیة الهـالل لیلـة الثالثـین مـن شـعبان علـة 
  نیة رمضان. بفي السماء من غیم ونحوه وجب صیام یوم الثالثین 

روي ذلك عن: عائشة وأسماء ومعاویة وعمرو بـن العـاص وابـن عمـر وبكـر بـن 
عبــد اهللا المزنــي وأبــي عثمــان النهــدي وطــاووس ومجاهــد ومیمــون بــن مهــران وأبــن أبــي 

                                      
 .  ٢/٣٣، الترمذي هامش تحفة االحوذي ٢/٣٠٠سنن أبي داود  )٢٢(
 .  ٧/١٩٤، مسلم هامش النووي ٤/٩٠البخاري هامش الفتح  )٢٣(
 .  ١/١٩٥، االشراق للبغدادي ١/٨٥الهداية  )٢٤(
  .  ٨٤١سورة البقرة: اآلية  )٢٥(
 .  ٢٠/٢٤٥مسائل من الفقه المقارن  )٢٦(
 .  ١/٨٥الهداية  )٢٧(
 .  ٢/٤٤٠نصب الراية  )٢٨(
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مــریم. وهــو روایــة عــن : عمــر وعلــي وأبــي هریــرة وأنــس وألیــه ذهــب أحمــد فــي روایــة 
  .  )٢٩(واختارها أكثر الصحابة

  واستدلوا
ذكـــر رمضـــان فقـــال (ال تصـــوموا  rن ابـــن عمـــر ان رســـول اهللا . بمـــا روي عـــ١

  .  )٣٠(حتى تروا الهالل وال تفطروا حتى تروه فان غم علیكم فاقدروا له) متفق علیه
µ  ´  ³    ¶     ] ان معنى (اقدروا) ضیقوا العدد كما في قوله تعـالى:  -قالوا

¸ Z)٣٢(ن یوماً ی. والتضییق انما یكون بجعل شعبان تسعة وعشر )٣١(  .  
  .  )٣٣(ثالثینالسبوا تمام حبان معنى اقدروا: انظروا في أول الشهر وا وُأجیب:

  وجه الداللة
علـــیكم  أغمـــيمســـلم لحـــدیث ابـــن عمـــر فـــان  ةیـــدل علـــى ذلـــك مـــا جـــاء فـــي روایـــ

  . )٣٥(. وتفسیر الحدیث بالحدیث أولى)٣٤(فاقدروا له ثالثین
  الرأي الراجح

 اعلــم رجحــان أصــحاب الــرأي األول بعــد عــرض األدلــة ومناقشــتها یبــدو لــي واهللا
القــائلون بعــدم جــواز صــیام یــوم الشــك وذلــك لقــوة مــا اســتدلوا بــه وهــو مــا وافــق اإلمــام 

  الفاكهاني واهللا أعلم بالصواب. 
  
  

                                      
 .  ٣/٨المغني ألبن قدامه  )٢٩(
 .  ٧/١٨٩، مسلم هامش النووي ٤/٨٤البخاري هامش الفتح  )٣٠(
  .  ٢٦سورة الرعد: اآلية  )٣١(
 .  ٣/١٣المغني  )٣٢(
 .  ٢/٢٤٦مسائل من الفقه المقارن  )٣٣(
 .  ٧/١٩٠مش النووي مسلم ها )٣٤(
 .  ٤/٨٥فتح الباري  )٣٥(
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  . )٣٦(أجمع العلماء على أن صوم یوم عاشوراء ُسنة
  و التاسع أو العاشر من المحرم إلى رأیینلكنهم اختلفوا في یوم عاشوراء هل ه

  الرأي األول
جمهـــور العلمـــاء مـــن الســـلف  هـــو قـــول. و )٣٧(أنـــه الیـــوم العاشـــر رأي الفاكهـــاني.

  .)٣٨(األئمة األربعة وقولوالخلف 
  واستدلوا

مـــــر بصـــــیام یـــــوم أ ( r. مـــــا ثبـــــت عـــــن عائشـــــة رضـــــي اهللا عنهـــــا ان النبـــــي ١
  .  )٣٩(البزار ورجاله رجال الصحیح عاشوراء: یوم العاشر) قال البیهقي: رواه

(بصـوم  r. ما ثبت عن الحسن البصري عن ابن عبـاس قـال امـر رسـول اهللا ٢
  عاشوراء: یوم العاشر) رواه الترمذي. 

  .  )٤٠(وهو منقطع الن الحسن لم یسمع من ابن عباس
  الرأي الثاني

  .  )٤١(tان عاشوراء هو الیوم التاسع من المحرم وهو روایة عن ابن عباس 
  واستدل 

. مـــا ثبـــت عـــن الحكـــم بـــن األعـــرج قـــال (انتهیـــت إلـــى ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا ١
إذا -عنهمــا وهــو متوســد رداءة فــي زمــزم فقلــت لــه اخبرنــي عــن صــوم عاشــوراء فقــال 

                                      
 .  ١/٢٦٣، بداية المجتهد ٤/١٧٥، فتح الباري ٦/٣٨٣المجموع  )٣٦(
 .  ٢/٣١٤مواهب الجليل  )٣٧(
 .  ١/٩٠، الهداية ٣/١٠٤، المغني ٦/٣٨٣، المجموع ١/١٣٩١القرطبي  )٣٨(
 .  ٣/١٨٩مجمع الزوائد  )٣٩(
 .  ٢/٥٧الترمذي مع تحفة االحوذي  )٤٠(
 .  ٨/١١هامش النووي  مسلم )٤١(
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 rرأیـــت هــــالل المحــــرم فاعـــدد وأصــــبح یــــوم التاســـع صــــائما قلــــت هكـــذا كــــان رســــول 
  .)١(یصومه؟ قال نعم) رواه مسلم

  الرأي الراجح
بـان الصـیام هـو یـوم : ض األدلة یبدو لي واهللا أعلم رجحان الرأي األول بعد عر 

  العاشر وذلك لقوة ما استدلوا وهو ما وافق اإلمام الفاكهاني واهللا أعلم بالصواب. 
 

                                      
    ١١/  ٨مسلم بشرح النووي  )١(
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  املبحث اخلامس
  األحكام التي تتعلق بالزكاة

 
 

 
•  

•  
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ســمى إخــراج : هــي النمــو والزیــادة یقــال زكــا الــزرع إذا نمــا و )١(الزكــاة فــي اللغــة
ل إلیـه مـن زیـادة الثـواب وقیـل أیضـا ان الزكـاة هـي التطهـر و بعض المال زكـاة لمـا یـؤ 

. أي نفســا طــاهرة مــن )٢(ç  æ  å  ä  ã        â  á  à  ßZ] لقولــه تعــالى 
فكان تسمیة إخراج شيء من المال زكـاة مـن حیـث تطهیـر مـا بقـي ولـوال ذلـك  الذنوب

ساكین وأمـا الزكـاة فـي الشـرع: فهـي اسـم ألخـذ شـيء لكان حرامًا حیث ان فیه حقًا للم
  .  )٣(مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة

]  Uوالزكاة ركن من اركـان االسـالم وفـرض مـن فروضـه واالصـل فیهـا قولـه 
  n   m  l  kZ)٤(  .  

ذات یــوم جالســًا فأتــاه رجــل فقــال یــا  rابــو هریــرة فقــال (كــان رســول اهللا  ىورو 
ـــیم الصـــالة رســـ ـــه شـــیئا وتق ـــد اهللا وال تشـــرك ب ول اهللا مـــا اإلســـالم قـــال اإلســـالم ان تعب

المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان. ثـم أدبـر الرجـل فقـال رسـول 
r  ـــیعلم النـــاس ـــم یـــروا شـــیئا فقـــال رســـول اهللا هـــذا جبریـــل جـــاء ل ردوا علـــى الرجـــل فل

  .  )٥(دینهم)
  
  
  
  
  

 
                                      

 .  ١٠/١٦٤، تاج العروس ١٤/٣٥٨ينظر لسان العرب  )١(
 .  ٧٤سورة الكهف: من اآلية  )٢(
 .  ٥/٣٢٥المجموع  )٣(
  .  ٤٣سورة البقرة: من اآلية  )٤(
 .  ١/٤صحيح البخاري  )٥(
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  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأیین
  الرأي األول

مـــــن األصـــــناف التســـــعة مـــــن الحبـــــوب والثمـــــار  ىانهـــــا تـــــؤد رأي الفاكهـــــاني.
. أو ذرة أو دخــــن أو تمــــر أو زبیــــب أو )٧(مــــن قمــــح او شــــعیر (او ســــلت) )٦(المقتاتــــة

ات منه من هذه األصناف التسـعة وال یجـزي یفیتعین اإلخراج مما غلب االقت )٨((إقط)
المالكیــة والشــافعیة  وهــو قــولاإلخــراج مــن غیرهــا. وقــدرها صــاعًا مــن هــذه األصــناف 

  .  )٩(والحنابلة
  واستدلوا

 rكـــان فینـــا النبـــي  إذ. حـــدیث أبـــي ســـعید الخـــدري (كنـــا نخـــرج زكـــاة الفطـــر ١
مــن زبیــب او  صــاعًا مــن طعــام او صــاعًا مــن شــعیر أو صــاعًا مــن تمــر أو صــاعاً 

  . )١٠(صاعًا من إقط) رواه الدارقطني
  .  )١١(عن مالك بن أنس ان صاع النبي خمسة أرطال وثلث بالعراقي

قبــل یــوم الفطــر بیــوم أو یــومین  r. عـن عبــد اهللا بــن ثعلبــة خطــب رسـول اهللا ٢
 أو عبـداً  فقال (اداو صاعًا من بر أو قمح أو صـاعاً مـن تمـر أو شـعیر عـن كـل حـرٍ 

  .  )١٢(كبیرًا) صغیرًا او ؟

                                      
 .  ٣/٢٦٠ليل مواهب الج )٦(
 .  ١/٦٧٥(السلت) نوع من انواع الشعير، الشرح الصغير  )٧(
 .  ١/٤٠٥(إقط) وهو يابس اللبن المخرج زبده، مغني المحتاج  )٨(
، مغنــي المحتــاج ١١٢، القــوانين الفقهيــة ١/٢٧٢، بدايــة المجتهــد ١/٦٧٥الشــرح الصــغير  )٩(
 .  ٢/٢٩٥، كشاف القناع ٣/٦٠، المغني ١/١٦٥، المهذب ١/٤٠٥

 .  ٢/٢٨١سنن الدارقطني  )١٠(
 .  ٢/٤٠٦نصب الراية  )١١(
 .  ٢/١١١سنن أبي داود  )١٢(
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* ویـــرى الجمهـــور أن دفـــع القیمـــة عـــن هـــذه األصـــناف ال یتجـــزى فمـــن أعطـــى 
صـدقة الفطـر صـاعًا مـن تمـر أو  rالقیمة لم تجزه لقول ابن عمر (فرض رسول اهللا 

  . فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض.)١٣(صاعًا من شعیر)
  الرأي الثاني

مــر والزبیـــب والیــه ذهــب ابـــو انهــا تجــب فـــي أربعــة أشــیاء الحنطـــة والشــعیر والت
  . )١٤(حنیفة ومحمد. وهي نصف صاع

  واستدلوا
فقــال (أدوا  r. بحـدیث ثعلبــة بـن حصــیر العـذري انــه قـال: خطبنــا رسـول اهللا ١

عــــن كــــل حــــر وعبــــد نصــــف صــــاع مــــن بســــر او صــــاعاً مــــن تمــــر او صــــاعًا مــــن 
  رواه ابو داود.  )١٥(شعیر)

الف فــــي اســــم ابــــي وقــــال الزیلعــــي: هــــو حــــدیث معلــــول مضــــطرب بســــبب اخــــت
  .  )١٦(حصیر

* وقال الحنفیة: ان دفع القیمـة یجـوز عنـدهم ان یعطـي عـن جمیـع ذلـك القیمـة 
ـــاء  دراهـــم او دنـــانیر او فلوســـًا او عروضـــاً او مـــا شـــاء الن الواجـــب فـــي الحقیقـــة اغن

(ُأغنوهم عن المسألة في مثل هذا الیوم) واالغنـاء یحصـل بالقیمـة بـل  rالفقیر لقوله 
  .  )١٧(أیسر ألنها اقرب الى دفع الحاجة فتبین ان النص معلل باالغناءأتم وأوفر و 

  

                                      
 .  ٤/١٧٩، نيل االوطار ٢/١١٢سنن أبي داود  )١٣(
ـــــدائع  )١٤( ـــــة ٢/٧٢الب ـــــاوي الهندي ـــــدير ١/١٧٩، الفت ـــــتح الق ـــــاب ٢/٣٦، ف ـــــع اللب ـــــاب م ، الكت
 .  ١/٣٠٨، تبين الحقائق ١/١٤٧

 .  ٢/١١٤سنن أبي داود  )١٥(
 .  ٢/٢٠٦الراية  نصب )١٦(
 .  ٤/١٨٣، نيل االوطار ٣/٢٠٤٤الفقه االسالمي وادلته  )١٧(
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  الرأي الراجح
بعد عرض األدلة یبدو لـي واهللا أعلـم رجحـان أصـحاب الـرأي األول إنهـا تعطـى 
من األصناف التسعة وهي من غالب قوت البلد وهي صاع وهو رأي الفاكهـاني ومـن 

  بالصواب.  وافقه وذلك لقوة ما استدلوا به واهللا أعلم
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  :   اختلف الفقهاء في هذه المسالة على رأیین
  األول الرأي

مـن أي نــوع كـان سـواء فـي ذلـك البــر  ان الواجـب إخـراج صـاعٍ  رأي الفاكهـاني.
ي الشــعثاء واســـحاق. وهـــو . روي ذلـــك عــن ابـــي العالیــة وجـــابر بـــن زیــد وابـــ)١٨(وغیــره

روایــــة عــــن علــــي وابــــن عبــــاس وعبــــد اهللا بــــن الزبیــــر وجــــابر ابــــن عبــــد اهللا والشــــعبي 
  .  )١٩(مالك والشافعي وأحمدوهو قول والحسن. 

  واستدلوا
صـاعًا  r يقال (كنـا نعطیهـا زمـان النبـ tسعید الخدري ي . ما روي عن أب١

حــدیث) متفــق علیــه واللفــظ مــن طعــام او صــاعًا مــن تمــر او صــاعًا مــن زبیــب .... ال
  .  )٢٠(للبخاري

  والداللة فیه من وجهین: 
ان الطعــام فــي عــرف أهــل الحجــاز اســم الحنطــة خاصــة ال ســیما وقــد  احــدهما:

  )٢١(قرنه بباقي المذكورات
انـه ذكـر أشــیاء قیمتهـا مختلفـة وواجـب فـي كــل نـوع منهـا صـاعًا، فــدل  ثانیهمـا:

  .  )٢٢(على ان المقیم صاعًا في الكل من غیر نظر إلى القیمة

                                      
 .  ٣/٢٥٧ينظر مواهب الجليل  )١٨(
ــــالم الســــنن ٢/٤٤٣، الــــروض النظيــــر ٤/٥٢طــــرح التثريــــب  )١٩( ، الســــنن الكبــــرى ٢/٥٠، مع
 .  ٢/٦٤٨، المغني ٦/١٤٢، المجموع ١/١٨٨، االشراف البغدادي ٤/١٦٧

 .  ٧/٦٢، مسلم هامش النووي ٣/٢٣٩ البخاري هامش الفتح )٢٠(
 .  ٢/١٩٩مسائل من الفقه المقارن للدكتور هاشم جميل  )٢١(
 .  ٧/٦٠شرح مسلم  )٢٢(
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بـان أبـا سـعید لـم یقصــد مـن الطعـام الحنطـة وانمــا  واعتـرض علـى الوجــه األول
  .  )٢٣(یدل علیهبما ره بما بعده فسأجمل الطعام ثم 

یــوم الفطــر صــاعًا مــن  rعهــد رســول اهللا علــى مــا روي عنــه قــال: (كنــا نخــرج 
  .  )٢٤(طعام، قال: وكان طعامنا: الشعیر والزبیب واالقط والتمر) رواه البخاري

 rوروي ابن خزیمة عن ابن عمر قال: (لم تكن الصدقة علـى عهـد رسـول اهللا 
  .  )٢٥(اال التمر والزبیب والشعیر ولم تكن الحنطة)

دیثي أســــماء وعبــــد اهللا بــــن ثعلبــــه صــــریح حــــ أمــــا الوجــــه الثــــاني فیعارضــــه:
  . )٢٦(السابقین

  الرأي الثاني
مـن بـر أو صـاع مـن غیـره كـالتمر والشـعیر. روي  ان زكاة الفطر نصف صـاعٍ 

ذلك عـن ابـي بكـر الصـدیق وعمـر وعثمـان وعائشـة وأسـماء وابـن مسـعود وأبـي هریـرة 
روة بـــن ومعاویــة والقاســم وســـالم والحكــم وحمــاد وعلقمـــة واألســود وعطــاء ومجاهـــد وعــ

الزبیر وسعید بن جبیر وطاووس وعمر بن عبـد العزیـز والنخعـي وأبـي سـلمة بـن عبـد 
الرحمن وأبي قالیة وزید بن علي وعبد اهللا بن شداد والثـوري واالوزاعـي وابـن المبـارك 
واللیــث وهــو روایــة عــن: علــي وابــن عبــاس وجــابر بــن عبــد اهللا وعبــد اهللا ابــن الزبیــر 

ن إحــداهما: یفــي الزبیــب روایتــ أنالیــه ذهــب أبــو حنیفــة والشــعبي والحســن البصــري. و 

                                      
 .  ٢/١٩٩مسائل من الفقه المقارن للدكتور هاشم جميل  )٢٣(
 .  ٣/٢٤١البخاري هامش الفتح  )٢٤(
 .٢/٢٠٠مسائل من الفقه المقارن للدكتور هاشم جميل  )٢٥(
 .  ٢/٢٠٠فقه المقارن مسائل من ال )٢٦(
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ــــه قــــال أبــــو یوســــف  ــــة: انــــه كالشــــعیر: صــــاعاً. وب ــــه كــــالبر: نصــــف صــــاع والثانی ان
  .  )١(ومحمد

  واستدلوا
قـال: (أدوا صـاعا مـن  r. ما ثبت عن عبد اهللا بن ثعلبة عن أبیه عن النبي ١

ر او عبـد صـغیر او بسر او قمح بین اثنین، او صاعا من تمر او شعیر عـن كـل حـ
  .  )٢(كبیر) قال الزیلعي: رواه عبد الرزاق والدارقطني والطبراني وسنده قوي صحیح

. ما ثبت عن اسماء بنت ابي بكـر رضـي اهللا عنهمـا (انهـا كانـت تخـرج علـى ٢
من حنطة او صـاعًا مـن  )٣(عن أهلها الحر منهم والمملوك، مدین rعهد رسول اهللا 

ه) قــال الهیثمــي: رواه الطبرانــي فــي الكبیــر واألوســط، مــن تمــر بالمــد الــذي یقتــاتون بــ
  .  )٤(وٕاسناده لها طریق رجالها رجال الصحیح

 

                                      
، ٦/١٢٩، المحلــــى ٤/٥٢، طــــرح التثريــــب ٢/٢٨، عــــون المعبـــود ٩/١١٣عمـــدة القــــارئ  )١(

 .  ١/١٢٠، االختيار ٢/٤٤١، الروض النظير ١/٨٣الهداية 
 .  ١/٢٢٤، الدارقطني ٢/٤٠٧نصب الراية  )٢(
ربـاع الـدراهم) مغنـي (المد: رطل وثلث بالعراقي، والرطل: مائة وثمانية وعشرون درهما واربعة ا )٣(

، وقد تقدم ان الصـاع خمسـة ارطـال وثلـث: فيكـون المـدان: نصـف صـاع ١/٤٠٥مغني المحتاج 
ــة  وهــذا مــا اتفــق عليــه جمهــور العلمــاء ومــذهب ابــي حنيفــة: ان الصــاع ثمانيــة ارطــال والرطــل: مائ

 .  ١/٣٠٩وثالثون درهما. تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 
 . ٣/٨١مجمع الزوائد  )٤(
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  املبحث السادس
  األحكام التي تتعلق باحلج والعمرة .

 
•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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القصـد یقـال حـج إلینـا فـالن أي قـدم وحججـت فـالن واعتمرتـه  الحج فـي اللغـة:
  .  )١(أي قصدته ویقال رجل محجوج أي مقصود

الم وفــرض وهــو ركــن مــن اركــان االســ )٢(قصــد الكعبــة للنســك وفــي االصــطالح:
  . من فروضه وقد ثبتت فرضیته بالكتاب والسنة واالجماع

  .  )٣(Z|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥] فقوله تعالى:  اما الكتاب

بنـى االسـالم علـى خمـس وذكـر  انـه قـال ( rلمـا روي عـن النبـي ف أما السـنة:
لـى بیـت انـه قـال (مـن ملـك زادا وراحلـة تلقیـه ا r، ولما روي عنـه )٤(منها حج البیت)

  .  )٥(اهللا فلم یحج فلیمت ان شاء یهودیا او نصرانیا)
، وقـد ثبـت )٦(فقد ثبتـت فرضـیة الحـج ولـم یعـرف فـي ذلـك مخـالف اما االجماع:

أي االعمــال  ( rانــه مــن افضــل االعمــال لمــا روي عــن ابــي هریــرة ســئل رســول اهللا 
ثــم ، بیل اهللا جهــاد فــي ســ؟ قــال : ثــم مــاذا : ل: فقــال: ایمــان بــاهللا ورســوله قیــل ضــاف

    )٧(حج مبرور): قال  ؟ ماذا
رجـــع  یفســـقیقـــول: مـــن حـــج فلـــم یرفـــث ولـــم   r(ســـمعت رســـول اهللا  tوقولـــه 

  .  )٨(كیوم ولدته امه)
  

                                      
 .  ٢/٢٢٦لسان العرب  )١(
 .  ١/٤٥٩مغني المحتاج  )٢(
  .  ٩٧سور آل عمران: من اآلية  )٣(
  .  ١/٣٤صحيح مسلم  )٤(
 .  ٢/١٥٤سنن الترمذي  )٥(
  .  ١/٩٣٧تحفة الفقهاء  )٦(
  .  ٥/٢٦٢السنن الكبرى  )٧(
 .  ٢/٤٩٤مسند االمام احمد  )٨(
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  .  )٩(وقال القاضي حیث انه افضل العبادات الشتماله على المال والبدن
مي: الحج یجمع معاني العبادات كلها فمن حـج فكأنمـا صـام وصـلى یوقال الحل

  . )١٠(واعتكف وزكى ورابط في سبیل اهللا وغزا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 .  ١/٤٥٩مغني المحتاج  )٩(
 .  ١/٤٥٩المصدر نفسه  )١٠(
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  :  اختلف الفقهاء في وجوب الحج على الفور او على التراخي على رأیین
  الرأي االول

بـن  روي ذلك عن الثوري ووكیع وسـعید)١١(انه یجب على الفور رأي الفاكهاني.
ابـــو حنیفـــة ومالـــك فـــي روایـــة عنـــه واحمـــد وابـــن حـــزم  وهـــو قـــولجبیـــر وابـــن عبـــاس. 

  .  )١٢(والزیدیة واالمامیة
  واستدلوا

̈         ©  ª    ¦|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥] . قولــه تعــالى: ١   §

®  ¬  «Z)١٣(  .  
  وجه الداللة

لــى الفــور ان األمــر بــالحج فــي وقتــه یحتمــل الفــور ویحتمــل التراخــي والحمــل ع
أحـــوط ألنـــه إذا حمـــل علیـــه یـــأتي بالفعـــل علـــى الفـــور ظـــاهرًا وغالبـــًا خوفـــًا مـــن اإلثـــم 
بالتراخي فان أرید به الفور فقد أتى بما أمر به فـامن الضـرر وان أریـد بـه التراخـي ال 
یضره الفعل على الفور بل بنفسه لمسـارعته إلـى الخیـر ولـو حمـل علـى التراخـي ربمـا 

ور بل یؤخر الى السـنة الثانیـة والثالثـة فتلحقـه المضـرة إن أریـد بـه ال یأتي به على الف

                                      
 .  ٤/٤٢٢مواهب الجليل  )١١(
ـــدائع الصـــنائع  )١٢( ـــة ٢/١٢٠ب ـــة شـــرح الهداي . مجمـــع ٢/٣٣٢، البحـــر الرائـــق ٢/٤١٢، العناي

شـــــرح مختصـــــر خليـــــل للخرشـــــي  ، ٣/٤٢١، التـــــاج واإلكليـــــل لمختصـــــر خليـــــل ١/٢٦٠االثـــــر 
، البحــــر ٥/٣١٧، المحلــــى ٣/٤٩٧، االنصــــاف ٣/٢٤٣، الفــــروع ٣/١٠١، المغنــــي ٢/٢٨٢

 .  ١/١٩٩، شرائع اإلسالم ١/٢٦٤، التاج المهذب ٥/١٩١الزخار 
  .  ٩٧سورة آل عمران: اآلية  )١٣(
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الفـــور وان كـــان ال تلحقـــه ان أریـــد بـــه التراخـــي فكـــان الحمـــل علـــى الفـــور حمـــال علـــى 
  .  )١٤(أحوط الوجهین فكان أولى

  .   )١٥(Z ¢  £  ¤  ¥] . قوله تعالى: ٢
ج علـى ان مقتضـى االمـر الوجـوب وهـو یقتضـي فـي وجـوب الحـ:  وجه الداللة

  الفور. 
قال (من اراد الحـج فلیعجـل) رواه ابـو داود  rان النبي  t. عن ابن عباس ٣

  .  )١٦(وغیره
االمر بالتعجیل هنا لیس علـى االرادة للتخییـر بـین الفعـل والتـرك :  وجه الداللة

بــل كقولــه (مــن اراد الجمعــة فلیغتســل) و (مــن اراد الصــالة فلیتوضــأ) وكقولــه ســبحانه 
  .)١٧( º  ¾   ½  ¼Z  «] وتعالى: 
(من مـات ولـم یحـج حجـة اإلسـالم لـم  r. عن أبي امامة قال قال رسول اهللا ٤

یمنعـــه مـــرض حـــابس او ســـلطان جـــائر او حاجـــة ظـــاهرة فلیمـــت علـــى أي حـــال شـــاء 
  . )١٨(یهودیا او نصرانیا) رواه الدارمي وغیره

  .  )١٩(قال الزیلعي: الحدیث روي بطرق مختلفة وحدیث أبي امامة أصحها
  الموت على غیر ملة اإلسالم لمن وجد االستطاعة ولم یحج.  : ه الداللةوج
  
  

                                      
 .  ٢/١٢٠بدائع الصنائع  )١٤(
 .  ١٩٦سور البقرة: من اآلية  )١٥(
 .  ١/٢٤١، مسند احمد ٢/٩٦٢، سنن ابي ماجة ٢/٤١١سنن ابي داود  )١٦(
  .  ٢٨سورة التكوير: اآلية  )١٧(
 .  ٣/٣٠٥، مصنف ابن أبي شيبة ٢/٤٥سنن الدارمي  )١٨(
 .  ٤/٤١١نصب الراية  )١٩(
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  :   الرأي الثاني
انه یجب على التراخي، روي ذلك عن ابـن عبـاس وعطـاء وطـاووس واالوزاعـي 
والثـــوري. والیـــه ذهـــب مالـــك فـــي الصـــحیح مـــن مذهبـــه والشـــافعي ومحمـــد بـــن الحســـن 

  .)٢٠(واالباضیة
  واستدلوا

̈         ©    ¦|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥] . بقولــــــــه تعــــــــالى: ١   §

®  ¬  «  ªZ)٢١(  .  

  .  )٢٢(Z!  "   #] . قوله تعالى: ٢
  وجه الداللة

|  {  ~   �  ¡    ¢  ] ان اهللا تعالى فرض الحج في وقت مطلـق بقولـه: 

¥  ¤  £¦Z  :مطلـــــق عـــــن الوقـــــت ثـــــم بـــــین وقـــــت الحـــــج بقولـــــه [   "  !

#Z قصــار المفــروض هــو الحــج فــي أشــهر  أي وقــت الحــج أشــهر معلومــات
  .  )٢٣(الحج مطلقا من العمر فیتقید بالفور المطلق وال یجوز اال بدلیل

أمر أبا بكر علـى الحـج وتخلـف بالمدینـة ال محاربـا وال مشـغوال  r. ان النبي ٢
  . )٢٤(على الحج درونبشيء وتخلف أكثر الناس وهم قا

                                      
، التــــاج ٢/٤١٢، فــــتح القــــدير  ٢/٤١٢، العنايــــة علــــى الهدايــــة ٢/١٢٠بــــدائع الصــــنائع  )٢٠(

، ١/٤٥٧، اسـنى المطالـب ٢/١٣شية الدسوقي ، حا٢/٢٨٣واإلكليل لمختصر خليل للخرشي 
 .  ٤/٧٢، شرح النيل ٢/٣٧٤حاشية الجمل 

  .  ٩٧سورة آل عمران: اآلية  )٢١(
  .  ١٩٧سورة البقرة: من اآلية  )٢٢(
 .  ٢/١٢٠ينظر بدائع الصنائع  )٢٣(
 .٢/١٢٠ينظر بدائع الصنائع  )٢٤(
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  . )٢٥(یكن قاضیا له. إذا أخر الحج ثم فعله في السنة األخرى لم ٣
  وجه الداللة

بكــر بــالحج  اولمــا أمــر أبــ rلــو كــان الحــج واجبــا علــى الفــور لمــا أخــره النبــي 
  مكانة ولما تخلف كثیر من الناس. 

  في السنة األخرى قضاءًا.  أداؤهولو كان واجبًا لكان 
  ویرد علیه
م دعندما فتح مكة وأخر سنة تسع فیحتمل انه كان له عذر عن عـ rإن النبي 

االستطاعة أو كـره رؤیـة المشـركین عـراة حـول البیـت فـأخر الحـج حتـى بعـث أبـا بكـر 
ینادي: أن ال یحـج بعـد العـام مشـرك وال یطـوف بالبیـت عریـان یحتمـل انـه أخـره بـأمر 
اهللا لتكـــون حجتـــه حجـــة الـــوداع ویكمـــل اهللا دینـــه وأمـــا تســـمیة فعـــل الحـــج قضـــاء فانـــه 

  .  )٢٦(Z|  {  ~] یسمى بذلك قال اهللا تعالى: 
  الرأي الراجح

بعــد عـــرض األدلــة یبـــدو لـــي واهللا اعلــم رجحـــان أصــحاب الـــرأي األول هـــو رأي 
الفاكهــاني ومــن معــه بوجــوب الحــج علــى الفــور إذا تحققــت االســتطاعة ال ســیما وانــه 
ركن من أركان اإلسالم ولمن أراد أن یأخذ باالحوط لما في السنة من الوعید بالموت 

ن لــــم یحــــج وهــــو مســـتطیع ولــــم یمنعــــه مــــانع. واهللا أعلــــم علـــى غیــــر ملــــة اإلســــالم لمـــ
  بالصواب. 

  
  
  

                                      
 .  ٢/١٢٠ينظر بدائع الصنائع  )٢٥(
  .  ٢٩سورة الحج: اآلية  )٢٦(
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ال خــالف بــین الفقهــاء ان الوقــوف ركــن مــن أركــان الحــج إال أنهــم اختلفــوا فــي 
  :  . الى ثالثة أراء)٢٧(أول وقت الوقوف
  الرأي األول

عرفــة هــو عنــدما تــزول الشــمس مــن یــوم إن أول وقــت الوقــوف ب رأي الفاكهــاني.
عرفة وینتهي عند طلوع الفجـر مـن یـوم النحـر فلـو وقـف فـي أي وقـت مـن هـذا اجـزاه 

  . )٢٩(جمهور العلماءوهو قول ...)٢٨(حجه
  واستدلوا

على الوقوف بعد الزوال ولـو جـاز  rسول اهللا ر . اتفاق المسلمین من عصر ١
  .  )٣٠(قبله لما اتفقوا على تركه

وقــف بعرفــة بعــد الــزوال وقــال (خــذوا عنــي مناســككم) فكــان  rنــه . مــا روي ا٢
  . )٣١(بیانًا ألول الوقوف

بمزدلفـة حـین خـرج إلـى الصـالة   r. عن عروة بن مغرس قـال: أتیـت النبـي ٣
فقلــت یــا رســول اهللا إنــي جئــت مــن جبـــل طــي أكللــت راحلتــي وأتعبــت نفســي واهللا مـــا 

(مــن شــهد صــالتنا  rرســول اهللا  إال وقفــت علیــه فهــل لــي مــن حــج فقــال الً تركــت جــب

                                      
 .  ١/٢٧٩، بداية المجتهد ٤/١٤١، مواهب الجليل ١٢٠-٨/١١٩المجموع  )٢٧(
 .٤/١٤٣مواهب الجليل  )٢٨(
ـــدائع الصـــنائع ٧/١٢١، المحلـــى ٨/١١٩المجمـــوع  )٢٩( ـــل االوطـــار ٢/١٢٥، ب ، ٥/١٣٥، ني

 .  ٢/٣٧حاشية الدسوقي 
 .  ٧/١٢١، المحلى ٧/٣٦١، فتح العزيز ٨/١٢٠المجموع  )٣٠(
 .  ٩/٢١، والحديث في شرح مسلم ٢/١٢٦بدائع الصنائع  )٣١(
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وقضـى  هُ هذه ووقف معنا حتى تدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك لـیًال ونهـارًا فقـد تـم حجـ
  .  )٣٢(تفثه)

اخبـر عـن تمـام الحـج بـالوقوف بعرفـة لـیًال أو نهـارًا  rان النبـي :  وجه الداللـة
  . )٣٣(فدل على ان ذلك هو وقت الوقوف

  .  )٣٤(جة)(من وقف بعرفة فقد تم الح r. قوله ٤
أطلــق زمـــن الوقــوف إال ان زمــان مـــا قبــل الـــزوال  rإن النبــي  : وجــه الداللـــة

وبعــد انفجــار الصــبح مــن یــوم النحــر لــیس بمــراد الــدلیل فــي ذلــك فبقــي مــا بعــد الــزوال 
  . )٣٥(إلى انفجار الصبح مراداً 

  .  )٣٦(. إن هذا نوع نسك فال یختص باللیل كسائر أنواع المناسك٥
  الرأي الثاني 

وف المعتمد بعرفة والذي ال یبطل الحج بتركه یبدأ عند غروب الشـمس مـن الوق
یوم عرفه وینتهي عند طلوع الفجر من یوم النحر اما الوقوف بعـد الـزوال فهـو واجـب 

  .  )٣٧(عن اإلمام احمد ةیجبر بالدم تركه والى هذا ذهب اإلمام مالك وهو روای
  
  

  واستدلوا 

                                      
 .  ٢/١٨٩سنن الترمذي  )٣٢(
 .  ٢/١٢٦بدائع الصنائع  )٣٣(
  .  ٥/١١٦ السنن الكبرى )٣٤(
 .٢/١٢٦بدائع الصنائع  )٣٥(
 .٢/١٢٦المصدر نفسه  )٣٦(
، مواهـب الجليـل ١/٣٧٢، الثمر الداني ١/٤١٣، المدونة الكبرى ٢/٣٧حاشية الدسوقي  )٣٧(
٤/١٤١  . 
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  .  )١(وقال خذوا عني مناسككم) (وقف حتى غربت الشمس r. ان النبي ١
  :وجه الداللة 

  . )٢(الى هذا الوقوف rان الوقوف المعتمد هو بعد الغروب وٕاال لما بقي النبي 
  . )٢(الوقوف

بـان هـذا الحـدیث محمــول علـى االسـتحباب وان الجمـع بــین  : واجیـب عـن ذلــك
  . )٣(وقف بعد الزوال rاللیل والنهار یجب ولكن یجبر بدم ال سیما وقد انه 

قــــال (مــــن ادرك عرفــــة بلیــــل فقــــد أدرك  r: ان النبــــي tابــــن عمــــر . عــــن ٢
  .  )٤(الحج)

  : وجه الداللة 
قد علـق إدراك الحـج بـادراك عرفـة بلیـل فـدل ان الوقـوف بجـزء مـن  rان النبي 

  .  )٥(اللیل هو وقت الركن
قـال (مـن ادرك عرفـة بلیـل  rانـه ال حجـة فیـه النـه  : واجیب عن هذا الحدیث

یس فیه ان من لم یدركهما بلیل ماذا حكمـه فكـان متعلقـًا بالسـكوت فقد ادرك الحج) ول
  .  )٦(فال یصح االحتجاج به

وكذلك فقد عارض هذا الحدیث عروة بن مغرس السـابق ذكـره وفیـه (وقـد وقفـت 
  .  )٧(وقضى تفثه) هُ بعرفة قبل ذلك لیًال او نهارًا فقد تم حج

                                      
 .  ٢١١٩شرح مسلم  )١(
 .  ٤/١٤١مواهب الجليل  )٢(
 .  ٧/١٢٢، المحلى ٨/١١٩مجموع  )٣(
 .  ٥/١٧٣السنن الكبرى  )٤(
 .٢/١٢٦، بدائع الصنائع ١/٣٧٢الثمر الداني  )٥(
 .  ٧/١٢١، المحلى ٢/١٢٦بدائع الصنائع  )٦(
 .  ٧/١٢١، المحلى ٢/١٢٦بدائع الصنائع  )٧(
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وة عــن داود بــن . عــن إبــراهیم بــن حمــاد عــن عــون محمــد بــن عمــرو بــن عــر ٣
جبیر عن ابي هاشم رحمه بن مصعب الفراء الواسطي عن ابن ابي لیلى عـن عطـاء 

(مــن وقــف بعرفــات بلیــل فقــد أدرك  rعــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول اهللا 
  .  )١(الحج ومن فاته عرفات بلیل فقد فاته الحج)

صــعب قــال ابــن حــزم: هــذا الحــدیث عــورة الن أبــا عــون بــن عمــرو ورحمــه بــن م
وداود ابن جبیر مجهولون ال یدري من هم وابن أبي لیلى سـيء الحفـظ ولـو ثبـت هـذا 

ألنه لم یقف بعرفة بلیل انمـا دفـع منهـا فـي أول أوقـات اللیـل عنـد  rلبطل حج النبي 
  .  )٢(الغروب والدفع ال یسمى وقوف

. عــن عبــد الملــك بــن حبیــب األندلســي عــن ابــن ابــي نــافع عــن المنكــدر بــن ٤
قـال (ال تـدفعوا مـن عرفـة ومزدلفـة حتـى  rالمنكدر عن أبیـه أن رسـول اهللا محمد بن 

  . قال ابن حزم: وهذا ال شيء لوجوه. )٣(یدفع اإلمام)
         : انــــــــه فیــــــــه ثالثــــــــة ضــــــــعفاء فــــــــي نســــــــق همــــــــا ا: انــــــــه مرســــــــل، وثانیمهاإحــــــــد

  . )٤(انه لیس ایجاب الوقوف بعرفة لیًال أصالً : ا موثالثه
معمـر عـن رجـل عـن سـعید بـن جبیـر قـال: قـال رسـول  عن ق. عن عبد الرزا٥

(انا ال ندفع حتـى تغـرب الشـمس یعنـي مـن عرفـات وان أهـل الجاهلیـة كـانوا ال  rهللا 
  .  )٥(یفیضون من جمع حتى تطلع الشمس وانا ندفع قبل ذلك هدینا مخالف لهدیهم)

قــال ابــن حــزم: وهــذا ال شــيء النــه مرســل ثــم هــو رجــل لــم یســمع ثــم لــیس فیــه 
  .  )١(قوف بلیل الن الدفع غیر الوقوف كما تبینالو 

                                      
 .  ٥/١٧٤السنن الكبرى  )١(
  .  ٧/١٢٣المحلى  )٢(
 .  ٣/٢٥٥مجمع الزوائد  )٣(
 .  ٧/١٢٣المحلى  )٤(
 .  ٢/٢٧٧المستدرك  )٥(
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  الرأي الثالث
اول وقــت الوقــوف بعرفــة هــو عنــد طلــوع الفجــر مــن یــوم عرفــة وینتهــي بطلــوع 

  .  )٢(الفجر من یوم النحر والى هذا ذهب االمام أحمد
  واستدلوا

قـال  rاستدل االمام أحمد بحدیث عروة بن مغرس السابق ذكره وهـو ان النبـي 
عنا هذه الصالة یعني الصـبح یـوم النحـر واتـى عرفـات قبـل ذلـك لـیًال او (من صلى م

) یعنـي ان ه . فقول النبي (لیًال او نهارًا فقـد تـم حجـ)٣(نهارًا فقد تم حجة وقضى تفثه)
وقـــت الوقـــوف ال یخـــتص بمـــا بعـــد الـــزوال بـــل وقتـــه مـــا بـــین طلـــوع الفجـــر یـــوم عرفـــة 

  .  )٤(لقانوطلوعه یوم العید الن لفظ اللیل والنهار مط
 rبــان المــراد بالنهــار مــا بعــد الــزوال بــدلیل انــه  وأجــاب الجمهــور عــن ذلــك.

والخلفـــاء الراشـــدین بعـــده لـــم یقفـــوا اال بعـــد الـــزوال ولـــم ینقـــل عـــن احـــد انـــه وقـــف قبلـــه 
  .)٥(مطلق وال یخفى ما فیهالفكأنهم جعلوا هذا الفعل مقید لذلك 

  الرأي الراجح
أي االول وهــو رأي الــر لــي واهللا اعلــم رجحــان بعــد عــرض االدلــة ومناقشــتها یبــدو 

الجمهــــور ومــــا ذهــــب الیــــه االمــــام الفاكهــــاني وذلــــك لقــــوة مــــا اســــتدلوا بــــه واهللا اعلــــم 
  بالصواب.

 

  .)١(أجمع العلماء على مشروعیة العمرة

                                                                                                         
 .  ٧/١٢٣المحلى  )١(
 .  ٣/٤٢٤المغني  )٢(
 .  ٢/١٨٩سنن الترمذي  )٣(
 .  ٥/١٣٦، نيل االوطار ٣/٤٢٤المغني  )٤(
 .٨/١٢٠، المجموع ٥/١٣٦ينظر نيل االوطار  )٥(
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 ١٨٥

  ولكن اختلفوا في حكم العمرة أهي سنة ام واجبة على رأیین:
  الرأي االول

. روي ذلك عن النخعي وابي ثـور وهـو روایـة )٢(انها سنة واجبة رأي الفاكهاني.
ابـــو حنیفـــة ومالـــك وهـــو القـــول القـــدیم  وهـــو قـــولعـــن: ابـــن مســـعود وجـــابر والشـــعبي. 

  .)٣(ي وروایة عن احمدعللشاف
  واستدلوا

      هـــــي؟  : أواجبـــــة(ســـــئل عـــــن العمـــــرة  r. بمـــــا صـــــح عـــــن جـــــابر ان النبـــــي ١
  .)٤(ا هو افضل) رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیحرو عتموان ت، قال: ال 

 )٥(واعتــرض علــى تصــحیحه: بــان فــي اســناده الحجــاج بــن ارطــاه وهــو ضــعیف
  .)٦(وفي عدم الوجوب احادیث اخرى كلها ضعیفة، ذكرها ابن حزم وبین ضعفها

  الرأي الثاني 
 انهــا فــرض كــالحج. وروي ذلــك عــن عمــر وعلــي وعائشــة وزیــد بــن ثابــت وابــن
عمر وابن عباس وابن سیرین ومسروق والحسن وعطاء وطـاووس وعبـد اهللا بـن شـداد 
وقتادة وسعید بن جبیر وعلي بن الحسین ومجاهد. ونـافع مـولى ابـن عمـر وهشـام بـن 
عروة والحكم ابن عتبة والثوري وابن عیینة واالوزاعي وابن عبیـد واسـحاق وداود وابـن 

  والشعبي.حزم. وهو روایة عن: ابن مسعود وجابر 
                                                                                                         

 .٤/٣٣٨نيل االوطار  )١(
 .٣/٤١٢مواهب الجليل  )٢(
، الرحمــة فــي اخــتالف األئمــة. بــاب الحــج والعمــرة، نصــب ٣/١٧٣، المغنــي ٧/٧المجمــوع  )٣(

ــــــة  ــــــي ٣/١٤٩الراي ، واالشــــــراق للبغــــــدادي ٥٩، مختصــــــر الطحــــــاوي ٤/٣٥٠، والجــــــوهر النق
١/٢٢٣. 

 .٢/١١٣سنن الترمذي مع تحفة االحوذي  )٤(
 نفس المصدر. )٥(
 .٧/٣٦المحلى  )٦(
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 ١٨٦

  .)١(والیه ذهب الشافعي في اصح قولیه واحمد في روایة
  واستدلوا

  .)٢(Z ¢  £  ¤  ¥] . بقوله تعالى ١
  وجه الداللة

  ان اهللا تعالى قرن العمرة بالحج وأمر بإتمامها واألمر للوجوب.
بـــان المـــراد باالیـــة وجـــوب االتمـــام إذا ابتـــدى بهـــا ولـــیس هـــذا محـــل  واعتـــرض.

  .)٣(نزاع
بان ابن عباس وغیره ممن هم حجة في اللغة قد فهموا مـن اآلیـة: انهـا  وأجیب:

  .)٤(أمر باالبتداء واالتمام
 مـا اإلسـالم r. ما صح عن عمر في حدیث جبریل وفیه انه قال (یـا محمـد ٢

رســــــول اهللا وان تقــــــیم  اً اإلســــــالم أن تشــــــهد ان ال الــــــه اال اهللا وان محمــــــد: ( قــــــال  ؟ 
وتعتمــر...) الحــدیث رواه البیهقــي والــدار قطنــي. وقــال الصــالة وتــؤتي الزكــاة وتحــج 

  .)٥(إسناده ثابت وصحیح
  
  
  

  الرأي الراجح

                                      
الرحمـة فـي اخـتالف األئمـة. بـاب الحـج والعمـرة، المحلـى ، ٣/١٧٣، المغنـي ٧/٧المجموع  )١(
ــــة ١/١٤٥، تفســــير البغــــوي والخــــازن ٧/٤١ ، ٤/٣٥٠، الجــــوهر النقــــي ٣/١٤٩، نصــــب الراي

 .١/٢٢٣، االشراق للبغدادي ٥٩مختصر الطحاوي 
 .١٩٦سورة البقرة: من اآلية  )٢(
 .١/٥٠احكام القرآن البن العربي  )٣(
 .٧/٤٠المحلى  )٤(
 .٢/٢٨١، الدارقطني ٤/٣٥٠الكبرى  السنن )٥(
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بعد عرض األدلـة ومناقشـتها یبـدو لـي واهللا اعلـم رجحـان الـرأي الثـاني المخـالف 
  لرأي الفاكهاني وذلك لقوة ما استدلوا به واهللا اعلم بالصواب.
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أفضــــل بقــــاع األرض وان مكــــة  rاجمــــع العلمــــاء علــــى موضــــع قبــــر الرســــول 
  .)١(rوالمدینة أفضل بقاع األرض بعد قبره 

  ولكن اختلفوا أیهما أفضل مكة أم المدینة على رأیین.
  الرأي األول

وهــو قــول  tروي ذلــك عــن عمــر )٢(تفضــیل المدینــة علـى مكــة رأي الفاكهــاني.
  .)٣(ل المدینةمالك وأه

  واستدلوا 
  .)٤((ما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة) متفق علیه rبقوله 
(موضع سـوط فـي الجنـة خیـر مـن الـدنیا ومـا فیهـا) رواه الترمـذي وقـال  rقوله 

  .)٥(حدیث حسن صحیح. وابن ماجة والبیهقي
  وجه الداللة من الحدیثین الشریفین

  روضة من ریاض الجنة.  rبره إن ما بین بیته وق الحدیث األول:
إن موضــع ســوط فــي الجنــة خیــر مــن الــدنیا ومــا فیهــا. لــذلك  والحــدیث الثــاني:

وقبـــره أفضـــل بقـــاء األرض فتكـــون المدینـــة أفضـــل مـــن  rفـــان مـــا بـــین بیـــت الرســـول 
  مكة.

                                      
 .١٦٤-٩/١٦٣مسلم بشرح النووي  )١(
 .٣/٢١٣مواهب الجليل  )٢(
، طــرح ٦/٩٥، نيــل االوطــار ١٤٨، القـوانين الفقهيــة ١/٣٩٧بلغـة الســالك ألقــرب الممالــك  )٣(

 .٦/٥٠التثريب 
 .٢/٣٥، سنن النسائي ٩/١٦١، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/٢٨صحيح البخاري  )٤(
، السـنن الكبـرى ٤٣٣٠رقم  ٢/١٤٤٨، سنن ابن ماجة ١٦٤٨رقم  ٤/١٨٠سنن الترمذي  )٥(
٩/١٥٨. 
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 ١٨٩

بــان هــذا ال دلیــل فیــه علــى مــا ذهبــوا الیــه النــه انمــا اراد بــه ذم الــدنیا  : وأجیــب
رغیب بـاالخرة. فـاخبر ان الیسـیر مـن الجنـة خیـر مـن الـدنیا كلهـا واراد والزهد فیها والت

بــذكر الســوط التقلیــل النــه اراد موضــع الســوط بعینــه بــل موضــع نصــف ســوط او ربــع 
  .  )١(سوط من الجنة الباقیة خیر من الدنیا الفانیة

  الرأي الثاني 
وابـن  ءوأبي الـدردا دإن مكة أفضل من المدینة روي ذلك عن: علي وابن مسعو 

. والیـه ذهـب ابـو tوعطاء بن رباح وهو روایة عـن عمـر  yعمر وجابر بن الزبیر 
  .  )٢(حنیفة والشافعي واحمد وابن حزم. ومن المالكیة ابن وهب ومطرف وابن حبیب

  واستدلوا 
 r. بمــا ثبــت عــن الزهــري عــن ســعید بــن المســیب عــن ابــي هریــرة عــن النبــي ١

ن الـــف صـــالة فیمـــا ســـواه إال المســـجد انـــه قـــال (صـــالة فـــي مســـجدي هـــذا أفضـــل مـــ
  .)٣(الحرام) متفق علیه
  : وجه الداللة

(إال المســـجد الحـــرام) معنـــاه إال المســـجد الحـــرام فـــان  rان االســـتثناء فـــي قولـــه 
  .  )٤(الصالة فیه أفضل من الصالة في مسجد المدینة

واقفــًا  rبــن عــدي بــن حمــراء قــال: (رأیــت رســول اهللا  . مــا صــح عــن عبــد اهللا٢
فقال: واهللا انك لخیـر ارض اهللا واحـب ارض اهللا الـى اهللا ولـوال انـي  )١((الحزورة) على

                                      
 .  ٦/٥٠طرح التثريب في شرح التقريب  )١(
، المغنــي ٩/١٦٣، شــرح مســلم للنــووي ٢/٦٢٦، حاشــية ابــن عابــدين ٦/٤٩طــرح التثريــب  )٢(
 .  ٧/٢٧٩، المحلى ٣/٥٩٨

، ٣٩١٦رقـــم  ٥/٧١٩نن الترمـــذي ، ســـ٩/١٦٣، صـــحيح مســـلم ٢/٧٣صـــحيح البخـــاري  )٣(
 .  ٥/٢٤٦، مسند االمام أحمد ٢/٣٥، سنن النسائي ١٤٠٤رقم  ١/٤٥٠سنن ابن ماجة 

 .  ٩/١٦٣، ينظر مسلم بشرح النووي ٦/٤٦طرح التثريب  )٤(



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثالث 
 

 ١٩٠

انـي ُأخرجــت منـك مــا خرجـت) رواه ابــن ماجــة والترمـذي وقــال: حـدیث حســن صــحیح 
  .  )٢(والحاكم

  : وجه الداللة
صــرح فــي هــذا الحــدیث بحیــث ال یــدع مجــاًال للشــك، بــان مكــة  rان الرســول 

  هللا الى اهللا فال اجتهاد في موضع النص. هي خیر ارض اهللا واحب ارض ا
كـان بمكـة فقـال (انـك خیـر ارض اهللا  r. وبما روي عن ابي هریرة ان النبي ٣

  .  )٣(واحب ارض اهللا الى اهللا) رواه ابن ماجة
  الرأي الراجح

بهـا  ابعد عرض األدلة ومناقشـتها یبـدو لـي رجحـان الـرأي الثـاني لقـوة مـا اسـتدلو 
بــذلك عنــدما قــال  rضــل مــن المدینــة فقــد صــرح الرســول وصــراحتها فــي ان مكــة أف

(واهللا انك لخیر ارض اهللا وأحب ارض اهللا إلى اهللا) فهذا دلیل واضح على صـحة مـا 
  ذهبوا إلیه. 

وأمــا المخــالفون فــدلیلهم ال داللــة فیــه علــى مــا ذهبــوا إلیــه فهــو ال یــدل علــى ان 
واهللا اعلــــم .. اآلخــــرة  المدینــــة أفضــــل مــــن مكــــة وٕانمــــا یــــدل علــــى ذم الــــدنیا وتفضــــیل

  بالصواب. 
  
  

 

                                                                                                         
 .  ٢/١٠٣٧وسنن ابن ماجة ،  ٤٦/  ٦طرح التثريب (الحزورة) مكان في مكة، ينظر  )١(
، المســـتدرك ٣٩٢٥رقـــم  ٥/٧٢٢، ســـنن الترمـــذي ١٠٨٣رقـــم  ٢/١٠٣٧ســـنن ابـــن ماجـــة  )٢(
 .  ٤/٣٠٥، مسند االمام أحمد ٥/٢٧، مصنف عبد الرزاق ٣/٣١٥

 .  ٢/١٠٣٧سنن ابن ماجة  )٣(



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثالث 
 

 ١٩١

. ١      اإلحــرام للحــج والعمــرة خمســة  االمكانیــة هــي التــي یكــون منهــ قیــتالموا
  ة ألهل المدینة ولمن مر بها من جمیع البالد فذو الحلی

    . ذه البلدان من جمیع البالدوالجحفة ألهل الشام ومصر والمغرب ولمن مر به. ٢
  .ویلملم ألهل الیمن ولمن مر به من جمیع البالد . ٣
  . )١(ذات عرق ألهل العراق ولمن مر به من جمیع البالد. ٤
  . قرن المنازل ألهل نجد . ٥

ة والجحفـــة فـــعلـــى األربعـــة األولـــى منهـــا وهـــي: ذو الحلی نوقـــد اجمـــع المســـلمو 
ویلملــم وقــرن: أمــا ذات عــرق فهــي میقــات أهــل العــراق وأهــل المشــرق فــي قــول أكثــر 

. وان اإلحــرام مــن هــذه المواقیــت واجــب فــإذا جــاوز مریــد النســك میقاتــه )٢(أهــل العلــم
بغیر إحرام علیه ان یعود إلیه فیحرم منه فان عاد إلیه وابتدأ إحرامه منه أجـزاه وال دم 

  . )٣(علیه العلماء نقل اإلجماع الماوردي وغیرهعلیه وهذا ما اجمع 
ولكــن حصــل خــالف بــین الفقهــاء فــي حكــم مــن جــاوز المیقــات ولــم یحــرم منــه 

  : وأنشأ إحرامه بعد تجاوز المیقات ولم یعد الیه على ثالثة اراء 
  الرأي االول

ان مــن تجــاوز المیقــات بغیــر إحــرام وأحــرم مــن مكانــه ولــم یعــد  رأي الفاكهــاني.
 t. روي ذلــك عــن ابــن عبــاس )٤(میقــات فعلیــه دم وحجتــه وعمرتــه صــحیحتانالــى ال

                                      
 .  ٥/٥٤، المحلى ٣/١١٠، المغني ٤/٦٧الحاوي الكبير  )١(
 الحاوي الكبير والمغني الصفحات السابقة.  )٢(
  .  ٣/١١٥، المغني ٤/٧٢الحاوي الكبير  )٣(
 .  ٣/٥٢٠مواهب الجليل  )٤(



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة //الفصل الثالث 
 

 ١٩٢

ابــو  وهــو قــول       واالوزاعــي والحســن بــن حیــي والثــوري. وهــو روایــة عــن عطــاء 
  .)١(حنیفة ومالك والشافعي واحمد

  واستدلوا
ألهـل المدینـة ذو  rانـه قـال (وقـت رسـول اهللا  t. ما صح عـن ابـن عبـاس ١

الجحفـــة وألهـــل نجــد قـــرن المنــازل وألهـــل الـــیمن یلملــم هـــن لهـــن ة وألهـــل الشــام فــالحلی
ولمن اتى علیهن مـن غیـرهن ممـن أراد الحـج والعمـرة ومـن كـان دون ذلـك فمـن حیـث 

  .  )٢(أتى) متفق علیه واللفظ للبخاري
وقــت ألهــل  r. مــا صــح عــن عائشــة (رضــي اهللا عنهــا) قــال (ان رســول اهللا ٢

ر الجحفة والهل العراق ذات عـرق والهـل الـیمن ة وألهل الشام ومصفالمدینة ذو الحلی
  .  )٣(یلملم) رواه النسائي وغیره وصححه ابن حزم

قال (ال تجاوز الموقف إال بـإحرام)  rان النبي  t. ما ثبت عن ابن عباس ٣
  .  )٤(رواه الطبراني وقال الهیثمي: في إسناده ضعف وفیه كالم وقد وثقه جماعة

  وجه الداللة من هذه النصوص
  وقت هذه المواقیت لمرید النسك ومنع من تجاوزها بدون إحرام.  rالرسول ان 
انه قال (من ترك نسـكًا فعلیـه دم)  rعن النبي  t. ما ثبت عن ابن عباس ٤

  .  )٥(روي مرفوعًا وموقوفاً 
  وجه الداللة 

                                      
، ٧/٢٠١، المجمــوع ٤/٧٣، الحــاوي الكبيــر ١/٢٢١، الفتــاوي الهنديــة ١/٧٩االســتذكار  )١(

 .  ٥/٥٧، المحلى ٣/١١٥المغني 
 .  ٨/٨٣، مسلم بشرح النووي ٣/٢٧٤البخاري بشرح الفتح  )٢(
 .  ٥/٥٦، المحلى ٥/١٢٣سنن النسائي  )٣(
 .  ٣/٢١٦مجمع الزوائد  )٤(
 .  ٥/٣٠ن الكبرى السن )٥(
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 ١٩٣

قــد أوجــب علــى مــن تــرك نســكًا دم فمــن لــم یحــرم مــن المیقــات  r ان رســول اهللا
  داء اإلحرام منه فقد ترك نسكًا فیجب علیه دم. ولم یعد إلیه البت

  الرأي الثاني
  .  )١(انه ال یجب علیه شيء. وهو مذهب الحسن البصري وابراهیم النخعي

  واستدلوا
. بــــان االحــــرام مــــن المیقــــات مســــتحب ولــــیس بواجــــب فمــــن تركــــه فــــال شــــيء ١

  .  )٢(علیه
وامـر بـاالحرام  قـد وقـت المواقیـت rبان رسول اهللا  واجیب عن هذا االستدالل:

منهــا ومنــع مــن تجاوزهــا بغیــر إحــرام وان اإلحــرام ال یصــح الحــج إال بــه وأركــان الحــج 
مقــدرة بالشـــرع قـــد ورد بتقـــدیر االحــرام مـــن المیقـــات فـــدل علــى وجوبـــه لتقـــدیر اإلحـــرام 

  .  )٣(به
  الرأي الثالث

  .  )٤(انه ال احرام له وال حج وهو مذهب سعید بن جبیر والیه ذهب ابن حزم
  ستدلواوا
فاســدًا  اً : قیاســًا بمــن احــرم بالصــالة إحرامــ . واســتدل ســعید بــن جبیــر لمذهبــه١

    )٥(فان صالة ال تنعقد.
بــان هــذا القــول حجــة علیــه ولــیس لــه الن اإلحــرام  وُأجیــب عــن هــذا االســتدالل:

بــالحج ینعقــد لمجــرد دالیتــه كمــا ان الصــالة تنعقــد بــالتكبیر مــع النیــة والمیقــات بــالحج 
                                      

 .  ٤/٧٢الحاوي الكبير  )١(
 المصدر نفسه .  )٢(
 المصدر نفسه .  )٣(
 .  ٥/٥٧، المحلى ٤/٧٢الحاوي الكبير  )٤(
  .  ٥/٥٧، المحلى ٤/٧٢الحاوي الكبير  )٥(
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 ١٩٤

صـــالة ثـــم ثبـــت لـــو انـــه احـــرم بالصـــالة بعـــد خـــروج وقتهـــا لـــم یبطـــل إحرامـــه كالوقـــت لل
  .  )١(فكذلك إذا أحرم بالحج بعد مجاوزة میقاته لم یبطل إحرامه

المواقیـــت  rواســتدل ابــن حــزم باألحادیــث التــي ذكرتهــا حیــث وقــت رســول اهللا 
  لمرید النسك قال یجوز تجاوزه بدون إحرام. 

  .  )٢(دلیل سعید بن جبیربمثل ما أجیب على  ویجاب علیه
  الرأي الراجح

رجحــان أصــحاب الــرأي األول اعلــم بعــد عــرض األدلــة ومناقشــتها یبــدو لــي واهللا 
  واهللا أعلم بالصواب. .. وهو رأي الفاكهاني ومن معه لقوة ما استدلوا به 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

واجمعوا علـى عـدم  )١(استعمال الطیب اجمع الفقهاء على ان المحرم ممنوع من
  .  )٣(. إذا كانت الرائحة باقیة)٢(جواز اإلحرام بثوب مصبوغ بما هو طیب كالزعفران

                                      
   .  ٢١٣/  ٥، المحلى  ٧٢/  ٤الحاوي الكبير  )١(
 .  ٥/٢١٣المحلى  )٢(
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 ١٩٥

ولكن اختلفوا في جواز اإلحرام بثـوب مصـبوغ بزعفـران ونحـوه إذا غسـل وذهبـت 
  :   رائحته وبقي لونه الى رأیین

  الرأي االول
وهــو .)٤(ثوب المزعفــر اال اذا ذهــب لونــهعــدم جــواز االحــرام بــال رأي الفاكهــاني.

  .  )٥(به ولو ذهب لونه ورائحته اإلحراممالك وعروة قال عدم جواز  قول
  واستدلوا 

قــال: (ال تلبســوا  r. مــا روي عــن ابــن عمــر مــن حــدیث طویــل فیــه ان النبــي ١
  .  )٧(....الحدیث)  متفق علیه)٦(من الثیاب شیئا مسه الزعفران او ورس

(ان یلــبس المحــرم ثوبــا مصــبوغا بزعفــران  rســلم نهــى رســول . وفــي روایــة لم٢
اســتدل عــروة بــإطالق األحادیــث بینمــا قــال مالــك: ان ســبب  )٨(او ورس ... الحــدیث)

النهـــي هــــو وجــــود الزعفـــران فــــي الثــــوب فـــإذا كــــان اللــــون باقیـــاً فمعنــــى هــــذا ان عــــین 
مــن الثــوب فیجــوز الزعفــران مــا زالــت موجــودة فــإذا زال اللــون والرائحــة فقــد زالــت عینــه 

  .  )٩(اإلحرام به

                                                                                                         
 .  ٣/٢٩٣المغني  )١(
ت معـروف كـانوا يصـبغون بـه الثيـاب والثـوب المصـبوغ بـه يقـال لـع مزعفـر. ينظــر (الزعفـران) نبـ )٢(

 .  ١/٣٨٧المصباح 
 .  ٣/٣٩٥، المغني ٥/٥٠طرح التثريب  )٣(
 .  ٤/٢٢٨مواهب الجليل  )٤(
 .  ٧/٨٠المحلى  )٥(
 .  ٣/٢٦٠(الورس) بفتح الواو نبت اصفر طيب الرائحة يصبغ به، فتح الباري  )٦(
 .  ٨/٨٣، مسلم هامش النووي ٣/٣٦٠فتح البخاري هامش ال )٧(
  .٨/٨٣مسلم هامش النووي  )٨(
 .  ٢/٢٨٣مسائل من الفقه المقارن للدكتور هاشم جميل  )٩(
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 ١٩٦

بــان إطــالق هــذه األحادیــث مقیــد باألحادیــث الســابقة ویكــون  ویجــاب عــن ذلــك:
النهي عن اإلحرام به. هـو الثـوب المصـبوغ بـورس أو زعفـران إذا كانـت الرائحـة باقیـة 

  .  )١(فیه
    الرأي الثاني

 جـــواز اإلحـــرام بـــه روي ذلـــك عـــن الحســـن والنخعـــي وعطـــاء وطـــاووس ومجاهـــد
  .  )٢(لیه ذهب ابو حنیفة والشافعي واحمدإ وابي ثور و 

  واستدلوا
عـن االحـرام فیـه لمـا فیـه مـن الطیـب فـاذا زال الطیـب  ي. ان الزعفران انما نه١

  .  )٣(جاز االحرام به
(ال تلبســوا ثوبــا مســه ورس  r. مــا روي عــن ابــن عمــر قــال قــال رســول اهللا ٢

  .  )٤(ام) رواه الطحاويوزعفران اال ان یكون غیًال. یعني: في االحر 
  .  )٥(وفي إسناده یحیى بن عبد الحمید الحماني وهو ضعیف

  
  

  لكن یعضده

                                      
 .٢/٢٨٣مسائل من الفقه المقارن للدكتور هاشم جميل  )١(
، ٣/١٣٧، شـــرح معـــاني االثـــار ٥/٥٠، طـــرح التثريـــب ٣/٢٩٥، المغنـــي ١/١٠٠الهدايـــة  )٢(

 .  ١٢٩، القوانين الفقهية ١/٤٧٨مغني المحتاج  ،٣/٢٩٣المجموع 
 .  ٢/٢٨١مسائل من الفقه المقارن  )٣(
 .  ٣/٢١١فتح الباري  )٤(
 .  ٢/١٣٧شرح معاني االثار  )٥(
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 ١٩٧

مـــن المدینـــة بعـــدما ترجـــل  r. مـــا روي عـــن ابـــن عبـــاس قـــال (انطلـــق النبـــي ٣
ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلـم ینـه عـن شـيء مـن االردبـة واالزر تلـبس.  نواده

  . )٢(لجلد.... الحدیث) رواه البخاريعلى ا )١(إال المزعفرة التي (تردع)
  وجه الداللة

لیل قولـه (تــردع علــى دیـدل هــذا علـى ان علــة النهـي هــي الرائحـة ولــیس اللـون بــ
  الجلد) 

  الرأي الراجح
بعــد عــرض األدلــة یبــدو لــي واهللا اعلــم رجحــان أصــحاب الــرأي األول وهــو رأي 

زعفــران وذلــك لقــوة مــا بعــدم جــواز اإلحــرام بــالثوب الــذي فیــه : الفاكهــاني ومــن معــه 
  استدلوا به واهللا أعلم بالصواب. 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                      
يقــال: ردع اذا الــتطخ . والــردع اثــر الطيــب وردع بــه الطيــب اذا  -أي تلطــخ–(تـردع) بالمهملــة  )١(

 .  ٣/٣٦٢لزق بجلده، فتح الباري 
 .  ٣/٢٦٢اري هامش الفتح البخ )٢(
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 ١٩٨

  اختلف الفقهاء في المبیت في منى على رأیین
  الرأي االول

. وال )١(تركـه بـدم عـن كـل لیلـة بـران المبیت في منى واجـب یج رأي الفاكهاني.
ك عن عمـر وابنـه عبـد اهللا وعـروة والنخعـي یحصل المبیت اال بمعظم اللیل. وروي ذل

مالــــك  وهــــو قــــولومجاهــــد والثــــوري وهــــو روایــــة عــــن: ابــــن عبــــاس والحســــن وعطــــاء 
ـــك  )٢(والشـــافعي فـــي االصـــح مـــن مذهبـــه وهـــو أصـــح الـــروایتین عـــن أحمـــد اال ان مال

  .  )٣(رخص الهل السقایة والرعاة ترك المبیت بمنى
  واستدلوا

(لتأخـذوا عنـي مناسـككم) رواه  rق وقد قال بات بمنى لیالي التشری r. النه ١
  .)٤(مسلم

ان  r(ان العباس بن عبد المطلب اسـتأذن رسـول اهللا  t. حدیث ابن عمر ٢
  .  )٥(أبیت بمكة لیالي منى من اجل سقایته فأذن له) رواه البخاري ومسلم

رخـص لرعـاة اإلبـل فـي البیتوتـة   r. حدیث عاصم بن عدي (ان رسـول اهللا ٣
نـى یرمـون یـوم النحـر ثـم یرمـون الغـد ومـن بعـد الغـد لیـومین ثـم یرمـون خارجین عن م

  .)٦(یوم النفر) رواه مالك والترمذي وقال حسن صحیح
  وجه الداللة

                                      
 .  ٣/٢٠٧مواهب الجليل  )١(
ــــة ٣/٤٥ينظــــر المنتقــــى  )٢( ، المحلــــى ٣/٢٢٢، الزرقــــاني علــــى الموطــــأ ١١٣، القــــوانين الفقهي
 .  ٨/١٨٨، المجموع ٣/٣٩٧، المغني ٧/١٨٥

 المصدر نفسه .   )٣(
 .  ٢/٩٤٣صحيح مسلم  )٤(
   .٦٢١و  ٢/٥٨٩، صحيح البخاري ٢/٩٥٣المصدر السابق  )٥(
 .  ٣/٢٨٩، الترمذي ١٦٧الموطأ برواية محمد  )٦(
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ان التعبیـــر بالرخصـــة یقتضـــي ان مقابلهـــا عزیمـــة وان اإلذن بتـــرك المبیـــت إنمـــا 
  .)١(وقع للعلة المذكورة فان لم توجد لم یحصل اإلذن فیكون المبیت واجبا

  یؤید هذا
ألحــد المبیــت بمكــة غیــر العبــاس  r. ان ابــن عبــاس قــال (لــم یــرخص النبــي ١

. قــال البــاجي: وقــد تأكــد هــذا الفعــل باألئمــة بعــد )٢(مــن اجــل الســقایة) رواه ابــن ماجــة
ثم یمنع عمر بالمبیـت وراء العقبـة. وأمـا مـا روي عـن ابـن عبـاس مـن إباحـة  rالنبي 

ه بعـذر یـدل علـى ذلـك. مـا روي عنـه انـه قـال (ال ترك المبیت فمحمـول علـى انـه تركـ
فقـد علـق اباحـة ذلـك بالعـذر  )٣(بأس بمن كان له متاع ان یبیت بمكة بها لیالي منى)

  .  )٤(وهذا یقتضي ان ذلك لیس بمباح على اإلطالق
تـرك المبیـت: هـو قـول ابـن عبـاس (مـن تـرك مـن ب. والدلیل علـى وجـوب الـدم ٢

ًا) قـال ایـوب احـد رجـال السـند ال ادري قـال: (تـرك او نسكه شـیئا او نسـیه فلیهـرق دمـ
  . )٥(نسي) رواه مالك 

  الرأي الثاني 
تركه شيء مـن كفـارة وغیرهـا وهـو في ان المبیت بمنى سنة یكره تركه وال یجب 

روایــة عــن ابــن عبــاس والحســن وعطــاء. وبــذلك قــال ابــو حنیفــة وابــن حــزم والیــه ذهــب 
  . )٦(سن بتركه دم على هذا القولأحمد في روایة وهو قول للشافعي وی

  واستدلوا

                                      
  .٣/٢٢، الزرقاني على الموطأ ٣/٤٥ينظر المنتقى  )١(
 .  ٢/١٠١٩سنن ابن ماجة  )٢(
 .  ٧/١٨٥ينظر المحلى  )٣(
 ينظر المنتقى الصفحة السابعة.  )٤(
 .  ٣/٢٥١الموطأ برواية يحيى  )٥(
، ٢/١٨٦الهدايــة مــع فــتح القــدير  ،٨/١٨٨، المجمــوع ٣/٣٩٧، المغنــي ٧/١٨٤المحلــى  )٦(

 .  ١/٣٣٣، التعليق الممجد ١/٨٥عمدة القاري 
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. بما سـبق مـن حـدیث الرخصـة للعبـاس فـي تـرك المبیـت ألجـل سـقایته. قـالوا ١
فهــذا دلیــل علــى ان المبیــت ســنة النــه لــو كــان واجبــاً لمــا رخــص لــه فــي تــرك المبیــت 

  ألجل ذلك. 
  وأجابوا عن قول الجمهور
بانه لیس بشيء الن مخالفة السـنة اإلذن منه أن  قالوابأنه لو لم یكن واجبا لما 

ا جدا خصوصا اذا انظم إلیها االنفـراد عـن جمیـع النـاس مـع رسـول بعندهم كان مجان
فاالســــتئذان إلســــقاط اإلســــاءة الكائنــــة بســــبب عــــدم موافقتــــه مــــع مرافقتــــه فانــــه  rاهللا 

اخضـع منــه حــال عــدم المرافقــة بــل هــو جفــاء لمــا فیــه مــن إظهــار المخالفــة المســتلزمة 
  .  )١(كان یبیت بمنى rء األدب بذلك ألنه من سو 
  . )٢(. واحتج لعدم الوجوب أیضا: انه مبیت فلم یجب كالمبیت لیلة عرفة٢
بات بمنى ولم یأمر بالمبیت فدل على انـه سـنة ولـو  rألنه -. قال ابن حزم ٣

  .  )٣(كان فرضا ألمر به
  الرأي الراجح

لــرأي األول هــو رأي بعــد عــرض األدلــة ومناقشــتها یبــدو لــي رجحــان أصــحاب ا
الفاكهــاني بوجــوب المبیــت بمنــى وان تركــه یجیــر بــدم وذلــك لقــوة مــا اســتدلوا بــه واهللا 

  أعلم بالصواب. 
 

                                      
 .  ١٨٧-٢/١٨٦ينظر فتح القدير  )١(
 .  ٨/١٨٧المهذب بشرح المجموع  )٢(
 .  ٧/١٨٤المحلى  )٣(
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  ةةــــــــــــــــــــــــــــــــــاخلامتاخلامت
الحمد هللا رب العالمین وافضـل الصـالة واتـم التسـلم علـى سـیدنا محمـد وعلـى الـه الحمد هللا رب العالمین وافضـل الصـالة واتـم التسـلم علـى سـیدنا محمـد وعلـى الـه 

  وصحبه اجمعین وصحبه اجمعین 
  وبعد ... وبعد ... 

  لآلخــرینلآلخــرینالمعرفــة طریــق مســلكه شــائك والظفــر بهــا نــورا یضــيء المعرفــة طریــق مســلكه شــائك والظفــر بهــا نــورا یضــيء   إلــىإلــىالســعي الســعي   انان
ن لـه ن لـه دروب الفضیلة وما من باحثا مهما اجاد بفیض العبارات ورصانة اللغـة فـال یمكـدروب الفضیلة وما من باحثا مهما اجاد بفیض العبارات ورصانة اللغـة فـال یمكـ

الوصــــول الــــى الكمــــال ال ســــیما وان العلــــم عمومــــا والبحــــث العلمــــي خصوصــــا بحــــر الوصــــول الــــى الكمــــال ال ســــیما وان العلــــم عمومــــا والبحــــث العلمــــي خصوصــــا بحــــر 
  فقد یصیب الباحث وقد یخطء فالكمال هللا وحده .فقد یصیب الباحث وقد یخطء فالكمال هللا وحده .  األمواجاألمواجمتالطم متالطم 

  وحسبي اني قد بذلت غایة ما املك من جهد وحسبي اني قد بذلت غایة ما املك من جهد 
  ::وان اهم النتائج التي توصلت الیها هي وان اهم النتائج التي توصلت الیها هي 

  ان مذهبه في االعقتاد كمذهب السلف الصالح ان مذهبه في االعقتاد كمذهب السلف الصالح   --١١
  ان االمام مجتهد له اصول فقهیة یسیر على مقتضاها في استنباط االحكام ان االمام مجتهد له اصول فقهیة یسیر على مقتضاها في استنباط االحكام   --٢٢

  الكالم الكالم   جمع بین الفقه والحدیث واألدب وعلمجمع بین الفقه والحدیث واألدب وعلماتجاهه العام اتجاهه العام   --٣٣

  ..من الطبقة العاشرة من الطبقة العاشرة   اإلماماإلمامكان كان   --٤٤
  شملت آراءه الفقهیة غالبیة األبواب الفقهیة المشهورة شملت آراءه الفقهیة غالبیة األبواب الفقهیة المشهورة   --٥٥

  فقه اإلسالمي .فقه اإلسالمي .تعد آراء اإلمام ثروة فقهیة عظیمة وذخیرة كبیرة في التعد آراء اإلمام ثروة فقهیة عظیمة وذخیرة كبیرة في ال  --٦٦
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  املصادر واملراجع
 القرآن الكریم 

أحكـــام القـــرآن (ابـــن العربـــي ) أبـــو بكـــر محمـــد بـــن عبـــد اهللا المعـــاقري المـــالكي  .١
  ه .  ١٣٣١\ ١)ه مطبعة السعادة بمصر ط٥٤٢(ت

دار إحیـاء التـراث ،  أحمد بـن علـي الـرازي الجصـاص أبـو بكـر،  أحكام القرآن .٢
    . حاويتحقیق : محمد الصادق قم،  ١٤٠٥بیروت ،  -العربي 

دار ،  یحیـــى بـــن شـــرف النـــووي أبـــو زكریـــا،  آداب الفتـــوى والمفتـــي والمســـتفتي .٣
  .   تحقیق : بسام عبد الوهاب الجابي،  ١٤٠٨الطبعة األولى ، ،  دمشق –الفكر 

االســــتذكار الجــــامع لمــــذاهب فقهــــاء االمصــــار وعلمــــاء االقطــــار فیمــــا تضــــمنه  .٤
  الموطأ من معاني الرأي واالثار .  

ب شــــرح روض الطالـــب : لألمـــام أبــــي یحیـــى زكریـــا االنصــــاري أســـنى المطالـــ .٥
  ه . ١٣١٣الشافعي .المطبعة الیمنیة بمصر / 

أسهل المـدارك شـرح إرشـاد السـالك فـي فقـه إمـام األمـه مالـك لجامعـة أبـي بكـر  .٦
  .  ٢بن حسن الكشناوي : مطبعة دار الفكر . ط

أبــراهیم بــن  األشــراف ألبــن المنــذر علــى مــذهب أهــل العلــم : للحــافظ محمــد بــن .٧
 –ه ١٤٠٦ ١. محمــــــد نجیــــــب ســــــراج الــــــدین . ط قیــــــقالمنـــــذر النیســــــابوري . تح

     . م / دار أحیاء التراث االسالمي بدولة قطر١٩٨٦
إعـــالم المـــوقعین : (إبـــن القـــیم الجـــوزي ) :أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن أبـــي بكـــر  .٨

  ه . ١٣٢٥)ه مطبعة النیل بمصر / ٧٥١(ت
  فروع الفقه الشافعي / دار المعرفة . األم : محمد بن إدریس الشافعي .  .٩

اإلنصــاف : علــي بــن ســلیمان بــن احمــد المــرداوي . فــروع الفقــه الحنفــي / دار  .١٠
  إحیاء التراث العربي . 
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اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل،  .١١
اث تألیف: علي بن سلیمان المرداوي أبو الحسن، دار النشر: دار إحیاء التر 

  بیروت، تحقیق: محمد حامد الفقي -العربي 
دار ،  أبـــو القاســـم ســـلیمان بـــن أحمـــد الطبرانـــي،  )المعجـــم األوســـطاألوســـط ( .١٢

عبـــد تحقیـــق : طـــارق بـــن عـــوض اهللا بـــن محمـــد ،،  ١٤١٥القـــاهرة ،  -الحـــرمین 
  .   المحسن بن إبراهیم الحسیني

طیبـة الریــاض . األوسـط : ألبـن المنـذر . تـح أبـو حمـاد الصـغیر / طبعـة دار  .١٣
  م . ١٩٨٥ –ه ١٤٠٥.  ١ط
)ه ٩٧٠البحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق مـع تكملـة ابـن نجـیم زیـن الـدین : (ت .١٤

  ه. ١٣١١/ ١والتكملة لمحمد بن الحسین الطوري . الطبعة العلمیة بمصر ط
البحــر الزخــار الجــامع لمــذاهب علمــاء االمصــار: تــالیف االمــام المصــري لــدین  .١٥

)ه موسســـــة الرســـــالة بیـــــروت ٨٤٠مرتضـــــى الحســـــني (تاهللا احمـــــد بـــــن یحیـــــى ال
  م . ١٩٧٥ -ه٢/١٣٩٤ط
بدائع الصنائع في ترتیب الزائع (الكاساني) : عالء الـدین ابـو بكـر بـن مسـعود  .١٦

  ه. ١٣٢٧/ ١مطبعة شركة المطبوعات العالمیة بمصر ط ـ)ه٥٨٧الحنفي (ت
بــن احمــد  بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد (أبــن رشــد الحفیــد ) ابــو الولیــد محمــد .١٧

  ه . ١٣٣٩)ه مطبعة مصطفى الحلبي ٥٩٥(ت
ـــو الفـــداء،  البدایـــة والنهایـــة .١٨ ـــة ،  إســـماعیل بـــن عمـــر بـــن كثیـــر القرشـــي أب مكتب

  . بیروت –المعارف 
بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة، تــألیف: جــالل الــدین عبــد الــرحمن  .١٩

ـــو لبنـــان / صـــیدا، تحقیـــق -الســـیوطي، دار النشـــر: المكتبـــة العصـــریة  : محمـــد أب
  الفضل إبراهیم

بلغة السـالك لقـرب الممالـك الـى مـذهب مالـك علـى الشـرح الصـغیر : الصـاوي  .٢٠
  الشیخ أحمد بن محمد المالكي / دار المعرفة بیروت لبنان . 
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 ٢٩٤

بلوغ األماني هامش الفـتح الربـاني فـي سـیرة األمـام محمـد بـن الحسـن الشـیباني  .٢١
هـا ونشـرها راتـب حـاكمي / مطبعـة . قام بطبع ـ)ه١٣٧١: الكوثري محمد زاهد (ت

  م . ١٩٦٨ – ـه١٣٨٨االندلس حمص . 
)ه بهــامش ٨٥٢بلــوغ المــرام فــي أدلــة االحكــام : تــألیف الحــافظ أبــن حجــر (ت .٢٢

  سبل السالم .
)ه / ٨٥٥البنایــة فــي شــرح الهدایــة : العینــي أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد (ت .٢٣

  م . ١٩٩٠ –ه ١٤١١. ٢دالر الفكر بیروت لبنان . ط
شـــــرح التحفـــــة : تـــــألیف أبـــــي الحســـــن علـــــي بـــــن عبـــــد الســـــالم التـــــولي  البهجـــــة .٢٤

  ه . ١٤١٨. ١)ه / دار الكتب العلمیة بیروت لبنان . ط١٢٥٨(ت
تـــاج العـــروس (الزبیـــدي) : الســـید محمـــد مرتضـــى . دار لیبیـــا للنشـــر والتوزیـــع  .٢٥

  بنغازي. 
التــاج المــذهب ألحكــام المــذهب : أحمــد بــن قاســم العنســي الصــنعاني . فــروع  .٢٦

  ه الزیدي / دار الكتاب االسالمي . دار الكتبي .  الفق
التــاج واالكلیــل لمختصــر خلیــل :محمــد یوســف العبــدري (المــواق) . فــروع الفقــه  .٢٧

  المالكي /دار الكتب العلمیة.  
تــاریخ ابــن الــوردي، تــألیف: زیــن الــدین عمــر بــن مظفــر الشــهیر بــابن الــوردي،  .٢٨

م، ١٩٩٦ -هــــــــ ١٤١٧ -ت لبنــــــان / بیـــــــرو  -دار النشــــــر: دار الكتـــــــب العلمیـــــــة 
  الطبعة: األولى

تبـــین الحقــــائق شــــرح كنــــز الــــدقائق : عثمــــان بــــن علــــي الزیعلــــي . فــــروع الفقــــه  .٢٩
  الحنفي / دار الكتاب االسالمي .

تبین الحقائق مع حاشـیة الشـلبي : شـهاب الـدین احمـد . وهـو مطبعـوع بهـامش  .٣٠
  تبین الحقائق . 

لـــرحمن بـــن عبـــد الـــرحیم محمـــد عبـــد ا،  تحفـــة األحـــوذي بشـــرح جـــامع الترمـــذي .٣١
  .   بیروت –دار الكتب العلمیة ،  المباركفوري أبو العال
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 ٢٩٥

)ه تـــــح محمـــــد المنتصـــــر ٥٣٩تحفـــــة الفقهـــــاء (للســـــمرقندي) عـــــالء الـــــدین (ت .٣٢
  الكتاني . والدكتور وهبة  الزحیلي . طبعة دار الفكر بدمشق .

التحفة اللطیفة في تاریخ المدینة الشریفة، تألیف: االمام شمس الدین  .٣٣
م، ١٩٩٣هـ/ ١٤١٤ - بیروت  -السخاوي، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

  الطبعة: األولى
)ه / مكتبــة الحــرم ٧٤٨تــذكرة الحفــاظ : أبــو عبــد اهللا شــمس الــدین الــذهبي (ت .٣٤

  المكي .(إعانة وزارة معارف الحكومة العالبة الهندیة)
ــــــد الحــــــي  .٣٥ ــــــو الحســــــنات عب ــــــوي :أب ــــــك اللكن ــــــى موطــــــأ مال ــــــد عل ــــــق المجی التعلی
  )ه / مطبعة كراجي . ١٣٤٠ت(
  . الحسین بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد،  )عالم التنزیلتفسیر البغوي ( .٣٦
  .   المؤلف : البیضاوي،  تفسیر البیضاوي .٣٧
  .  إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي أبو الفداء،  تفسیر القرآن العظیم .٣٨
أبــي بكــر بــن  محمــد بــن أحمــد بــن،  )الجــامع ألحكــام القــرآنتفســیر القرطبــي (  .٣٩

  .   فرح القرطبي أبو عبد اهللا
 –ه ١٤١١. ١تفســــیر المنیــــر : وهبــــة الزحیلــــي / دار الفكربیــــروت لبنــــان . ط .٤٠

  م. ١٩٩١
تكملـــة حاشـــیة رد المحتـــار : لمحمـــد بـــن الحســـن الطـــوري / المطبعـــة العلمیـــة  .٤١

  .   ـه١٣١١.  ١بمصر . ط
علــي بـــن  المؤلــف : أحمــد بــن،  تلخــیص الحبیــر فــي أحادیــث الرافعــي الكبیـــر .٤٢

تحقیــــق : ،  ١٩٦٤ – ١٣٨٤المدینـــة المنــــورة ، ،  حجـــر أبــــو الفضـــل العســــقالني
  .  السید عبداهللا هاشم الیماني المدني

التمهیــد ألبــن عبــد البــر : أبــو عمــر یوســف بــن عبــد اهللا بــن عبــد البــر النمیــري  .٤٣
)ه تح . مصطفى بـن أحمـد العلـوي . ومحمـد عبـد الكـریم البكـري / وزارة ٤٦٣(ت

  ه . ١٣٧٨المغرب .  االلوقاف
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 ٢٩٦

عبــــدالرحمن بــــن أبــــي بكــــر أبــــو الفضــــل ،  تنــــویر الحوالــــك شــــرح موطــــأ مالــــك .٤٤
  .١٩٦٩٢ - ١٣٨٩مصر ،  -المكتبة التجاریة الكبرى ،  السیوطي

،  عبد الرحمن بن علي بـن محمـد بـن الجـوزي أبـو الفـرج،  الثبات عند الممات .٤٥
تحقیـق : عبـد اهللا ـ ، هـ١٤٠٦الطبعة األولـى ، ،  بیروت –مؤسسة الكتب الثقافیة 

  . اللیثي األنصاري
الثمر الـدواني فـي تقریـب المعـاني شـرح رسـالة ابـن ابـي زیـد القیردانـي : تـألیف  .٤٦

  صالح عبد السمیع ألبي االزهري / دار الكتب العلمیة .بیروت لبنان. 
دار ،  محمــــد بــــن إســــماعیل األمیرالصــــنعاني،  ثمــــرات النظــــر فــــي علــــم األثــــر .٤٧

 -هـــ ١٤١٧الطبعــة األولــى ، ،  الســعودیة –الریــاض  -وزیــع العاصــمة للنشــر والت
  .   تحقیق : رائد بن صبري بن أبي علفة،  م١٩٩٦

عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي حـــاتم محمـــد بـــن إدریـــس أبـــو محمـــد ،  الجـــرح والتعـــدیل .٤٨
 ١٢٧١الطبعــة األولــى ، ،  بیــروت –دار إحیــاء التــراث العربــي ،  الــرازي التمیمــي

– ١٩٥٢.  
إبـــن التركمــاني عـــالء الـــدین بـــن علــي بـــن عثمـــان المـــاردیني الجــواهر النقیـــة :  .٤٩

  یل السنن الكبرى . نان . مطبوع بذدار الفكر بیروت لب ـ ،)ه٧٤٥(ت
حاشــیة أبــن عابــدین (رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنــویر االبصــار )  .٥٠

م .دار الفكــــــــــر بیــــــــــروت ١٩٦٦ -ه١١٨٦/ ٢) ه ط١٢٣٢:محمــــــــــد أمــــــــــین (ت
  م.١٩٧٩ –ه ١٣٩٩

لجمــل : ســلیمان بــن منصــور العجیلــي المصــري (الجمــل) فــروع الفقــه حاشــیة ا .٥١
  الشافعي /دار الفكر.

حاشـــیة الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبیـــر : محمـــد بـــن احمـــد بـــن عرفـــة الدســـوقي  .٥٢
  )ه دار احیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه . ١٢٣٠المالكي (ت

)ه تـح ١١٣٨الهـادي (تحاشیة السندي على سنن النسائي : لنور الدین عبد  .٥٣
  م. ١٩٨٦ -ه٢/١٤٠٦عبد الفتاح . دار الكتب العلمیة  ط
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 ٢٩٧

حاشـــیة العـــدوي علـــى حاشـــیة الخرشـــي علـــى مختصـــر خلیـــل : تـــألیف العـــدوي  .٥٤
  مطبوع بهامش حاشیة الخرشي . 

. ٢حاشــــیة رد المحتــــار علــــى الــــدر المختــــار : إبــــن عابــــدین محمــــد أمــــین . ط .٥٥
  م / دار الفكر . ١٩٦٦-ه ١٣٨٦

لكبیــــر : تــــألیف أبــــي الحســــن علــــي بــــن محمــــد بــــن حبیــــب المــــاوردي الحــــاوي ا .٥٦
)ه . تـــح . د. محمـــود مطرجـــي مـــع مجموعـــة مـــن األســـاتذة / دار الفكـــر ٤٥٤(ت

  م . ١٩٩٤للطباعة بیروت لبنان 
الحجـــة علـــى أهـــل المدینـــة : محمـــد بـــن الحســـن الشـــیباني . تـــح مهـــدي حســـن  .٥٧

  الكیالني / عالم الكتب بیروت . 
ات األصفیاء، أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني، دار حلیة األولیاء وطبق .٥٨

  ، الطبعة: الرابعة١٤٠٥ -بیروت  -النشر: دار الكتاب العربي 
حلیة العلماء في معرفة مذهب الفقهاء : الشاشـي القفـال سـیف الـدین أبـي بكـر  .٥٩

  م . ١٩٨٨. ١محمد بن أحمد . تح د. یس دراتكة / مكتبة الرسالة عمان . ط
)ه ١١١٨رواني : عبــد الحمیــد الشــرواني وابــن القاســم العبــادي (تحواشــي الشــ .٦٠

  مطبعة دار التراث العربي بیروت . 
الخرشي : شرح مختصر خلیل للخرشي : محمـد بـن عبـد اهللا الخرشـي . فـروع  .٦١

  الفقه المالكي / عالم الكتب . 
ـــــن الحســـــن الطوســـــي (ت .٦٢ ـــــر محمـــــد ب ـــــي جعف )ه ٤٦٠الخـــــالف للطوســـــي : أب
  نشر االسالمیة .قم. ه .موسسة ال١/١٤١٧ط
الــدر المختــار (رد المحتــار علــى الــدر المختــار) : محمــد أمــین بــن عمــر (إبــن  .٦٣

  عابدین) . فروع الفقه الحنفي / دار الكتب العلمیة . 
الـــدرر الكامنـــة فـــي أعیـــان المائـــة الثامنـــة، تـــألیف: الحـــافظ شـــهاب الـــدین أبـــي  .٦٤

لــس دائــرة المعــارف الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد العســقالني، دار النشــر: مج
م، الطبعـــة: الثانیـــة، تحقیـــق: ١٩٧٢هــــ/ ١٣٩٢ -صـــیدر ابـــاد/ الهنـــد  -العثمانیـــة 

  .   مراقبة / محمد عبد المعید ضان
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 ٢٩٨

الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، تألیف: إبـراهیم بـن علـي بـن  .٦٥
  بیروت –محمد بن فرحون الیعمري المالكي، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

)ه / دار الغــرب االســالمي . ٦٨٤شــهاب الــدین أدریــس القرافــي (ت ،الــذخیرة  .٦٦
  م .١٩٩٤ ١ط
الرحمـــة فـــي أخـــتالف األمـــة : أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الدمشـــقي  .٦٧

  .بیروت ،  الشافعي / مطبعة دار الكتب العلمیة
)ه / ١٠٥١الروض المربع :تألیف منصور بن یـونس بـن أدریـس البهـوتي (ت .٦٨

  .  ـه١٣٩٠ریاض الحدیثة الریاض . مكتبة ال
الــروض النضــیر شــرح مجمــوع الفقــه الكبیــر : شــرف الــدین الحســین بــن احمــد  .٦٩

  )ه / دار الجبل بیروت لبنان .  ١٢٢١السیاغي الصنعاني (ت
الروضة البهیة : زین الدین بن علي العـاملي (الجبعـي) . فـروع الفقـه اإلمـامي  .٧٠

  /دار العالم االسالمي بیروت.  
)ه / المكتــــب االســــالمي ٦٧٦لطــــالبین : تــــألیف االمــــام النــــووي (تة اروضــــ .٧١

  للطباعة والنشر . طبع على نفقة الشیخ علي بن عبد اهللا ال ثاني . 
موفـق الـدین أبـي محمـد عبـد اهللا بـن أحمـد بـن  ،ة النـاظر وجنـة المنـاظر روض .٧٢

  لبنان .   ، بیروت، ) / دار الكتب العلمیة ٦٢٠قدامة المقدسي (ت
ـــم التفســـیرزاد المســـی .٧٣ ـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي،  ر فـــي عل ،  عبـــد ال

  .  ١٤٠٤الطبعة الثالثة ، ،  بیروت –المكتب اإلسالمي 
محمــد بـن أبــي بكــر أیـوب الزرعــي أبــو عبــد ،  زاد المعـاد فــي هــدي خیـر العبــاد .٧٤

الطبعــة ،  الكویــت –بیــروت  -مكتبــة المنــار اإلســالمیة  -مؤسســة الرســالة ،  اهللا
عبــــد القــــادر  -تحقیــــق : شــــعیب األرنــــاؤوط ،  ١٩٨٦ – ١٤٠٧، الرابعــــة عشــــر 

  . األرناؤوط
ســـبل الســـالم : محمـــد بـــن إســـماعیل الكحالنـــي الصـــنعاني . أحادیـــث االحكـــام  .٧٥

  زیدي / دار الحدیث . 
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 ٢٩٩

السلوك لمعرفة دول الملوك، تألیف: تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي بن  .٧٦
 -لبنان/ بیروت  -: دار الكتب العلمیة عبد القادر العبیدي المقریزي، دار النشر

  م، الطبعة: األولى، تحقیق: محمد عبد القادر عطا١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
،  بیـروت –دار الفكـر ،  محمد بن یزید أبو عبداهللا القزوینـي،  سنن ابن ماجه .٧٧

  .   تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي
دار ،  ســــلیمان بــــن األشــــعث أبــــو داود السجســــتاني األزدي،  ســــنن أبــــي داود .٧٨

  .   تحقیق : محمد محیي الدین عبد الحمید، الفكر 
 أحمد بن الحسین بـن علـي بـن موسـى أبـو بكـر البیهقـي،  سنن البیهقي الكبرى .٧٩
تحقیــــق : محمــــد عبــــد ،  ١٩٩٤ – ١٤١٤مكــــة المكرمـــة ،  -مكتبـــة دار البــــاز ، 

  .   القادر عطا
و عیسـى محمد بـن عیسـى أبـ،  )الجامع الصحیح سنن الترمذيسنن الترمذي ( .٨٠

تحقیـــق : أحمـــد محمـــد ،  بیـــروت –دار إحیـــاء التـــراث العربـــي ،  الترمـــذي الســـلمي
  .  شاكر وآخرون

ــــي بــــن عمــــر أبــــو الحســــن الــــدارقطني البغــــدادي،  ســــنن الــــدارقطني .٨١ دار ،  عل
تحقیــــق : الســــید عبــــد اهللا هاشــــم یمــــاني ،  ١٩٦٦ – ١٣٨٦بیــــروت ،  -المعرفــــة 

  .  المدني
ــــدارمي .٨٢ ــــدارميعبــــداهللا بــــن عبــــدا،  ســــنن ال دار الكتــــاب ،  لرحمن أبــــو محمــــد ال

تحقیق : فـواز أحمـد زمرلـي ، خالـد ،  ١٤٠٧الطبعة األولى ، ،  بیروت –العربي 
  . السبع العلمي

)ه تــــح ٤٥٨ســــنن الصــــغرى للبیهقــــي : أبــــو أحمــــد بــــن الحســــین بــــن علــــي (ت .٨٣
الــدكتور محمــد ضــیاء الــرحمن االعظمــي / نشــر بمكتبــة الــدار بالمدینــة المنــورة . 

  م . ١٩٨٩ – ه١٤١٠
أحمــــد بــــن شــــعیب أبــــو عبــــد الــــرحمن ،  )المجتبــــى مــــن الســــننســــنن النســــائي ( .٨٤

 – ١٤٠٦الطبعــــة الثانیــــة ، ،  حلــــب –مكتــــب المطبوعــــات اإلســــالمیة ،  النســــائي
  .  تحقیق : عبدالفتاح أبو غدة،  ١٩٨٦
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 ٣٠٠

أحمد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة ،  السیاسة الشرعیة في اصالح الراعي والرعیة .٨٥
  .   دار المعرفة،  الحراني

 ١٤٠١ ١ســیر اعــالم النــبالء تــالیف الــذهبي مؤسســة الرســالة بیــروت لبنــان ط  .٨٦
  .م  ١٩٨١هـ 
محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد ،  الســــیل الجــــرار المتــــدفق علــــى حــــدائق األزهــــار .٨٧

تحقیــق : ،  ١٤٠٥الطبعــة األولــى ، ،  بیــروت –دار الكتــب العلمیــة ،  الشــوكاني
  .   محمود إبراهیم زاید

إبــراهیم بــن موســى بــن أیــوب البرهــان ،  الشــذا الفیــاح مــن علــوم ابــن الصــالح .٨٨
 -هـــ ١٤١٨الطبعــة األولــى ، ،  الســعودیة –الریــاض  -مكتبــة الرشــد ،  األبناســي
  .  تحقیق : صالح فتحي هلل،  م١٩٩٨

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تألیف: عبد الحي بن أحمد بن محمد  .٨٩
، ١هـ، الطبعة: ط١٤٠٦ -دمشق  -دار بن كثیر   العكري الحنبلي، دار النشر:

  تحقیق: عبد القادر األرنؤوط، محمود األرناؤوط
شرائع االسالم في مسائل الحالل والحرام : جعفر بن الحسـن الهـذلي (المحقـق  .٩٠

  ماعیلیان . / مؤسسة مطبوعاتي اس الحلي) . فروع الفقه اإلمامي
ه ١٤٠٣ ٥األمـام المهـدي . طشرح األزهـار فـي فقـه األمـة االطهـار : تـألیف  .٩١
  م . ١٩٨٢ –
شــــرح الزرقــــاني علــــى الموطــــأ : أبــــو عبــــد اهللا محمــــد بــــن الشــــیخ عبــــد البــــاقي  .٩٢

  م. ١٩١٦-ه ١٣٥٥)ه / مطبعة مصطفى محمد المصري . ١١٢٢(ت
ـــى مـــذهب االمـــام مالـــك : تـــألیف أبـــي  .٩٣ شـــرح الصـــغیر علـــى أقـــرب المســـالك ال

مصـطفى كمـال / دار المعـارف  البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر . تـح .
  م .١٩٧٢مصر 

شرح العمدة : تألف شیخ االسـالم أبـي العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة  .٩٤
) . تـــح د. ســـعود صـــالح العطیشـــان / مكتبـــة العبیكـــان الریـــاض ٧٢٧الحرانـــي (ت

  .   ـه١٤١٣.  ١.ط
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 ٣٠١

الشرح الكبیر علـى مختصـر خلیـل : تـألیف احمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن أبـي  .٩٥
  .د العدوي الخلوتي الشهیر بالدردیر / مطبوع بهامش الدسوقي حام

شرح النیـل وشـفاء العلیـل : محمـد بـن یوسـف بـن عیسـى أطفـیش . فـروع الفقـه  .٩٦
  االباضي / دار الفكر. 

شــرح تنقــیح الفصــول فــي أختصــار المحصــول فــي االصــول : تــألیف القرافــي .  .٩٧
ه ١٣٩٣ ١ار الفكــر .طتــح طــه عبــد الــرؤوف ســعد / مكتبــة الكلیــات االزهریــة . د

  م١٩٧٣ –
/  ـ)هـ٧٥٦شرح مختصر المنتهى (العضـد) : القاضـي عضـد الملـة والـدین (ت .٩٨

  .   ١المطبعة الكبرى االمیریة بوالق مصر ط
شرح معاني االثـار : احمـد بـن محمـد بـن سـالمة الطحـاوي . احادیـث االحكـام  .٩٩

  .   .حنفي . / دار المعرفة
محمــد بــن أبــي ،  والحكمــة والتعلیــلشــفاء العلیــل فــي مســائل القضــاء والقــدر  .١٠٠

،  ١٩٧٨ – ١٣٩٨بیــــروت ،  -دار الفكــــر ،  بكــــر أیــــوب الزرعــــي أبــــو عبــــد اهللا
  .   تحقیق : محمد بدر الدین أبو فراس النعساني الحلبي

مرعــي بــن یوســف الكرمــي ،  الشــهادة الزكیــة فــي ثنــاء األئمــة علــى ابــن تیمیــة .١٠١
،  ١٤٠٤الطبعــة األولــى ، ،  وتبیــر  –دار الفرقــان ، مؤسســة الرســالة ،  الحنبلــي

  .  تحقیق : نجم عبد الرحمن خلف
محمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبــو حــاتم ،  صــحیح ابــن حبــان بترتیــب ابــن بلبــان .١٠٢

 ١٩٩٣ – ١٤١٤الطبعـة الثانیـة ، ،  بیـروت –مؤسسة الرسالة ،  التمیمي البستي
  .   تحقیق : شعیب األرنؤوط، 

 ـ ،)هــ٣١١بــن خزیمــة (ت صــحیح إبــن خزیمــة : أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق .١٠٣
ـــــــروت . ط قیـــــــقتح  –ه ١٤١٤ ٢. د. محمـــــــد مصـــــــطفى / مؤسســـــــة الرســـــــالة بی

  م . ١٩٩٣
محمـــد بـــن إســـماعیل أبـــو ،  )الجـــامع الصـــحیح المختصـــرصـــحیح البخـــاري ( .١٠٤

الطبعــة الثالثــة ، ،  بیــروت –دار ابــن كثیــر ، الیمامــة ،  عبــداهللا البخــاري الجعفــي
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 ٣٠٢

البغــا أســتاذ الحــدیث وعلومــه فــي تحقیــق : د. مصــطفى دیــب ،  ١٩٨٧ – ١٤٠٧
  .   جامعة دمشق -كلیة الشریعة 

دار ،  مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســین القشــیري النیســابوري،  صــحیح مســلم .١٠٥
  .   تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي،  بیروت –إحیاء التراث العربي 

ـــدین محمـــد بـــن عبـــد  .١٠٦ الضـــوء الالمـــع ألهـــل القـــرن التاســـع، تـــألیف: شـــمس ال
  بیروت –وي، دار النشر: منشورات دار مكتبة الحیاة الرحمن السخا

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، تألیف: شمس الدین محمد بن عبد  .١٠٧
  بیروت –الرحمن السخاوي، دار النشر: منشورات دار مكتبة الحیاة 

. ولولده الحافظ أبـي  ـ)ه٨٠٦: للحافظ عبد الرحیم العراقي (ت ثریبطرح الت .١٠٨
  / طبعة دار المعارف . سوریة حلب .  ـ)ه٨٢٦زرعة العراقي (ت

عارضـــة األحـــوذي شـــرح صـــحیح الترمـــذي : إبـــن العربـــي المـــالكي / مطبعـــة  .١٠٩
  الصاوي بمصر . 

العبر في خبر من غبر، تألیف: شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان  .١١٠
، ٢، الطبعة: ط١٩٨٤ -الكویت  -الذهبي، دار النشر: مطبعة حكومة الكویت 

  لدین المنجدتحقیق: د. صالح ا
عمــدة القــارئ شــرح صــحیح البخــاري : العینــي بــدر الــدین محمــود بــن أحمــد  .١١١
  ه ١٣٤٨/ المطبعة المنبریة بمصر .  ـ)ه٨٥٥(ت
العنایـــة شـــرح الهدایـــة : محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــود البـــابرتي . فـــروع الفقـــه  .١١٢

  الحنفي / دار الفكر . 
آبــادي أبــو محمــد شــمس الحــق العظــیم ،  عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود .١١٣

  .   ١٤١٥الطبعة الثانیة ، ،  بیروت –دار الكتب العلمیة ،  الطیب
    . الفتاوى الهندیة : لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي / دار الفكر .١١٤
أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل ،  فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري .١١٥

أحمـد بـن علـي تحقیـق : ،  ١٣٧٩بیـروت ،  -دار المعرفـة ،  العسقالني الشافعي
  .  بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي



//اإلمام الفاكهاني وآراؤه الفقهية من خالل كتاب مواهب اجلليل دراسة مقارنة // املصادر واملراجع 
 
 

 ٣٠٣

فـتح العزیــز شــرح الــوجیز : تــألیف أبــي القاســم عبــد الكــریم بــن محمــد الرافعــي  .١١٦
  . مطبوع بهامش المجموع .  ـ)ه٦٢٣(ت
محمــد بــن ،  فــتح القــدیر الجــامع بــین فنــي الروایــة والدرایــة مــن علــم التفســیر .١١٧

  .   علي الشوكاني
)ه / ٩٢٦الطـــالب : الشـــیخ زكریـــا االنصـــاري (تفـــتح الوهـــاب شـــرح مـــنهج  .١١٨

  م . ١٩٢٥ – ـه١٣٤٤مطبعة دار إحیاء الكتب بمصر . 
الفــروع : محمــد بــن مفلــح بــن محمــد المقدســي . فــروع الفقــه الحنبلــي / عــالم  .١١٩

  الكتب . 
الفقــه اإلســالمي وأدلــة : الــدكتور وهبــة الزحیلــي / طبعــة دار الفكــر دمشــق .  .١٢٠
  م . ١٩٩٧ –ه ١٤١٨. ٤ط

الفقهیــة للشـیخ محمــد أبـو زهــرة /  ألمــام الصـادق : حیاتــة وعصـره وآراءهفقـه ا .١٢١
  مطبعة أحمد علي مخیمر . 

فقه األوزاعي : د. عبـد اهللا عبـد الجبـوري رسـالة دكتـوراة / مطبعـة األرشـاد .  .١٢٢
  م . ١٩٧٧ –ه ١٣٩٧بغداد . 

  فقه السنة : الشیخ سید سابق مصاهر / دار الكتاب العري بیروت .  .١٢٣
ي : احمــد بــن غنــیم بــن ســالم بــن مهنــا مــالكي النفــراوي . فــروع وانالفواكــه الــد .١٢٤

  .الفقه المالكي / وزارة االوقاف الكویتیة 
القـــــاموس المحـــــیط، تـــــألیف: محمـــــد بـــــن یعقـــــوب الفیروزآبـــــادي، دار النشـــــر:  .١٢٥

  بیروت –مؤسسة الرسالة 
قواعد األحكام في مصالح األنـام : عـز الـدین عبـد العزیـز بـن عبـد السـالم /  .١٢٦

  لكتب العلمیة . دار ا
ــــألیف أبــــي القاســــم محمــــد بــــن أحمــــد بــــن جــــزي الكلبــــي  .١٢٧ القــــوانین الفقهیــــة : ت

ة الشـــعبیة االشـــتراكیة العظمـــى / الـــدار یـــ. الجماهیریـــة اللیب ـ)هـــ٧٤١القرنـــاطي (ت
  م .  ١٩٨٨العربیة للكتاب 
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 ٣٠٤

الكتــاب مــع اللبــاب : األمــام القــدوري أبــو الحســن أحمــد بــن محمــد البغــدادي  .١٢٨
  . وهو مطبوع مع اللباب .  ـه)٤٢٨الحنفي (ت

كشــاف القنــاع عــن مــتن اإلقنــاع : منصــور بــن یــونس البهــوتي . فــروع الفقــه  .١٢٩
  الحنبلي / دار الكتب العلمیة .  

. ٣)ه . ط١٤١٩كلمـــــــة التقـــــــوى : الشـــــــیخ محمـــــــد أمـــــــین زیـــــــن الـــــــدین (ت .١٣٠
  ه. ١٤١٣

دار صــادر ،  محمــد بــن مكــرم بـن منظــور األفریقــي المصــري،  لسـان العــرب .١٣١
  .   الطبعة األولى،  بیروت –

لســان العــرب، تــألیف: محمــد بــن مكــرم بــن منظــور األفریقــي المصــري، دار  .١٣٢
  بیروت، الطبعة: األولى -النشر: دار صادر 

المبدع : تألیف أبي إسحاق إبراهیم بـن محمـد بـن عبـد اهللا بـن مفلـح الحنبلـي  .١٣٣
  ه . ١٤٠٠)ه / المكتب االسالمي بیروت لبنان . ٨٨٤(ت
ن أحمــد بـن أبـي سـهل السرخســي . فـروع الفقـه الحنفــي / المبسـوط : محمـد بـ .١٣٤

  دار المعرفة . 
مجمــــع األنهــــر شــــرح ملتقــــى األبحــــر : لعبــــد الــــرحمن بــــن الشــــیخ محمــــد بــــن  .١٣٥

  سلیمان المعروف بداماء الهندي / دار الطباعة العامرة . 
)ه . تــــح الســــید ١٠٨٥مجمــــع البحــــرین : الشــــیخ فخــــر الــــدین الطریمــــي (ت .١٣٦

  ه / مكتبة نشر الثقافة . ١٤٠٨.  ٢أحمد الحسیني . ط
  المجموع شرح المهذب : یحیى بن شرف النووي / دار المعرفة  .١٣٧
المحلــى باالثــار : علــي بــن أحمــد بنســعید بــن حــزم . فــروع الفقــه الظــاهري /  .١٣٨

    . دار الفكر
مكتبـة لبنــان ،  القـادر الــرازي محمــد بـن أبــي بكـر بـن عبــد،  مختـار الصـحاح .١٣٩

تحقیـق : محمــود ،  ١٩٩٥ – ١٤١٥ة جدیـدة ، الطبعـة طبعـ،  بیـروت –ناشـرون 
  .   خاطر
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 ٣٠٥

ه ١٣٧٠مختصــر الطحــاوي (للطحــاوي) / مطبعــة الكتــاب العربــي بمصــر .  .١٤٠
  .  

المدونــة : مالــك بــن أنــس بــن مالــك األصــبحي . فــروع الفقــه المــالكي / دار  .١٤١
  الكتب العلمیة 

مســــائل مــــن الفقــــه المقــــارن : الــــدكتور هاشــــم جمیــــل عبــــد اهللا / طبعــــة وزارة  .١٤٢
  م . ١٩٨٩ –ه ١٤٠٩.  ١علیم العالي والبحث العلمي . طالت

ــــــى الصــــــحیحین .١٤٣ محمــــــد بــــــن عبــــــداهللا أبــــــو عبــــــداهللا الحــــــاكم ،  المســــــتدرك عل
 ١٩٩٠ – ١٤١١الطبعــة األولــى ، ،  بیــروت –دار الكتــب العلمیــة ،  النیســابوري

  .   تحقیق : مصطفى عبد القادر عطا، 
مؤسسـة ،  عبداهللا الشـیبانيأحمد بن حنبل أبو ،  مسند اإلمام أحمد بن حنبل .١٤٤

  .  القاهرة –قرطبة 
  مسند األمام الشافعي : مطبوع بهامش كتاب األم .  .١٤٥
)ه . تـح أحــد علمـاء الزیــدیین / ١٢٢مسـند زیـد بــن علـي : زیـد بــن علـي (ت .١٤٦

  دار الحیاة بیروت . 
أحمد بن محمـد بـن علـي ،  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي .١٤٧

  .   بیروت –المكتبة العلمیة  ، المقري الفیومي
)ه ٢٣٥مصنف إبن أبي شیبة : أبو بكر عبد اهللا بن أبراهیم بـن عثمـان (ت .١٤٨

  / المطبعة العزیزیة . 
المكتــب ،  أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصــنعاني،  مصــنف عبــد الــرزاق .١٤٩

تحقیــــــق : حبیــــــب الــــــرحمن ،  ١٤٠٣الطبعــــــة الثانیــــــة ، ،  بیــــــروت –اإلســــــالمي 
  .   األعظمي

)ه / ٣٩٨م السنن (الخطابي) : أبو سلیمان حمد بـن محمـد البسـتي (تمعال .١٥٠
  م١٩٣٢ –ه ١٣٥١.  ١المطبعة العلمیة بحلب . ط
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 ٣٠٦

معجم المؤلفین (تراجم مصنفي الكتب العربیـة) ، تـألیف : عمـر رضـا كحالـة  .١٥١
م. ودار الترقــي دمشــق ، ١٩٧٥هـــ ـ ١٣٧٦، دار إحیــاء التــراث العربــي ـ بیــروت 

 م. ١٩٦٠

ج إلــــى معرفــــة ألفــــاظ المنهــــاج : محمــــد بــــن أحمــــد الشــــربیني مغنــــي المحتــــا .١٥٢
  الخطیب . فروع الفقه الشافعي / دار الكتب العلمیة . 

عبد اهللا بن أحمد بن قدامـة ،  المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني .١٥٣
  .   ١٤٠٥الطبعة األولى ، ،  بیروت –دار الفكر ،  المقدسي أبو محمد

ــــ .١٥٤ ــــدین المقدســــي وأبــــن قدامــــة المغنــــي مــــع الشــــرح الكبی ر: لألمــــامین موفــــق ال
  المقدسي / دار الكتب العلمیة بیروت .  

ر عبـــد الكـــریم زیـــدان / المفصـــل فـــي أحكـــام المـــرأة والبیـــت المســـلم : الـــدكتو  .١٥٥
  م . ١٩٩٣ –ه ١٤١٣سسة الرسالة بیروت . مؤ 
المقــدمات . الممهــدات لبیــان أقتضــته رســوم المدونــة مــن األحكــام الشــرعیات  .١٥٦

صـــیالت المحكمـــات ألمهـــات مســـائل المشـــكالت : تـــألیف الولیـــد محمـــد بـــن والتح
  )ه ٥٢٠أحمد بن رشد القرطبي (ت

)ه . تـح علـي / موسسـة آل ٣٨١من ال یحضر الفقه : الشیخ الصـدوق (ت .١٥٧
  ه .  ١٤٠٨.  ١البیت ألحیاء التراث . ط

عبــــد اهللا بــــن علــــي بــــن الجــــارود أبــــو محمــــد ،  المنتقــــى مــــن الســــنن المســــندة .١٥٨
ــــى ، ،  بیــــروت –مؤسســــة الكتــــاب الثقافیــــة ،  وريالنیســــاب  – ١٤٠٨الطبعــــة األول
  .   تحقیق : عبداهللا عمر البارودي،  ١٩٨٨

عبــــد اهللا بــــن علــــي بــــن الجــــارود أبــــو محمــــد ،  المنتقــــى مــــن الســــنن المســــندة .١٥٩
ــــى ، ،  بیــــروت –مؤسســــة الكتــــاب الثقافیــــة ،  النیســــابوري  – ١٤٠٨الطبعــــة األول

  .   ر الباروديتحقیق : عبداهللا عم،  ١٩٨٨
  / دار الفكر بیروت .  ـ)ه١٠٥١منتهى اإلرادات : لمنصور البهوتي (ت .١٦٠
المنهــاج (تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج) : أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن  .١٦١

  حجر الهیتمي . فروع الفقه الشافعي / دار إحیاء التراث العربي . 
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 ٣٠٧

ه ١٤١٠. مصــر .  ٢٨)ه . ط١٤١٣منهــاج الصــالحین : الســید الخــوئي ( .١٦٢
  .  

المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي، تألیف: محمد بن إبراهیم  .١٦٣
، الطبعة: الثانیة، تحقیق: ١٤٠٦ -دمشق  -بن جماعة، دار النشر: دار الفكر 

  د. محیي الدین عبد الرحمن رمضان
)ه . مطبــوع مــع ٤٧٦المهــذب للشــیرازي : أبــو إســحاق إبــراهیم بــن علــي (ت .١٦٤

  المجموع وتكملته . 
واهب الجلیـل فـي شـرح مختصـر خلیـل : محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن م .١٦٥

  (الحطاب) . فروع الفقه المالكي / دار الفكر . 
دار إحیــــاء ،  مالـــك بــــن أنــــس أبـــو عبــــداهللا األصــــبحي،  موطـــأ اإلمــــام مالــــك .١٦٦

  .   تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي،  مصر –التراث العربي 
)ه مـع شـرح الزرقـاني أبـو ١٧٩(تالموطأ هامش الزرقاني : مالك بـن أنـس  .١٦٧

.  ١عبــد اهللا بــن عبــد البــاقي / مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي وأوالده مصــر . ط
  ه ١٣٨١

أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقالني ، ) لســان المیــزانالمیــزان (  .١٦٨
 – ١٤٠٦الطبعــة الثالثــة ، ،  بیــروت –مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ،  الشــافعي
  .   الهند –رة المعرف النظامیة تحقیق : دائ،  ١٩٨٦

)ه . تـــح علـــي محمـــد البجـــاوي / دار ٧٤٨میـــزان األعتـــدال (للـــذهبي) . (ت .١٦٩
  م . ١٣٨٢.  ١المعرفة بیروت . ط

 عبداهللا بن یوسف أبو محمد الحنفي الزیلعـي،  نصب الرایة ألحادیث الهدایة .١٧٠
  .   تحقیق : محمد یوسف البنوري،  ١٣٥٧مصر ،  -دار الحدیث ، 

محتــاج الــى شــرح المنهــاج : محمــد بــن شــهاب الرملــي . فــروع الفقــه نهایــة ال .١٧١
  .   الشافعي / دار الفكر
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 ٣٠٨

النهایـــة فـــي غریـــب األثـــر : إبـــن األثیـــر الجـــوزي أبـــو الســـعادات المبـــارك بـــن  .١٧٢
ــــــي .ط٦٠٦محمــــــد (ت ــــــي البــــــابي الحلب ــــــة عل .  ١)ه / دار إحیــــــاء الكتــــــب العربی

  م .  ١٩٦٣ –ه ١٣٨٣
مـــد بـــن زكریـــا النـــووي / المكتبـــة الســـلفیة . النـــووي فـــي المجمـــوع : األمـــام مح .١٧٣

  .المدینة المنورة 
محمـــد بـــن ،  نیـــل األوطـــار مـــن أحادیـــث ســـید األخیـــار شـــرح منتقـــى األخبـــار .١٧٤

  .   إدارة الطباعة المنیریة،  علي بن محمد الشوكاني
ـــي بـــن أبـــي بكـــر المرغینـــاني  .١٧٥ ـــو الحســـن عل ـــة المبتـــدي : أب ـــة شـــرح بدای الهدای
  م . ١٩٣٦ –ه ١٣٥٥لحلبي بمصر . / مطبعة مصطفى ا ـ)ه٥٩٣(ت
هـ) ، دار إحیاء التراث ١٣٣٩هدیة العارفین : اسماعیل باشا البغدادي (ت .١٧٦

  .١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢العربي ودار الفكر ـ بیروت 
،  محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن ناصــــر الــــدین الدمشــــقي،  )الــــرد الــــوافرالــــوافر ( .١٧٧

: زهیـــــــر تحقیـــــــق ،  ١٣٩٣الطبعـــــــة األولـــــــى ، ،  بیـــــــروت –المكتـــــــب اإلســـــــالمي 
  .   الشاویش

  .   علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن،  الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز .١٧٨



اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، 
تألیف: علي بن سلیمان المرداوي أبو الحسن، دار النشر: دار إحیاء التراث 

  بیروت، تحقیق: محمد حامد الفقي -العربي 
  

العبر في خبر من غبر، تألیف: شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 
، تحقیق: ٢، الطبعة: ط١٩٨٤ -الكویت  -ة حكومة الكویت دار النشر: مطبع

  د. صالح الدین المنجد
  

السلوك لمعرفة دول الملوك، تألیف: تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي بن 
 -لبنان/ بیروت  -عبد القادر العبیدي المقریزي، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

  محمد عبد القادر عطام، الطبعة: األولى، تحقیق: ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
  

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تألیف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري 
، تحقیق: ١هـ، الطبعة: ط١٤٠٦ - دمشق  -الحنبلي، دار النشر: دار بن كثیر  

  عبد القادر األرنؤوط، محمود األرناؤوط
  

اهیم بن المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي، تألیف: محمد بن إبر 
، الطبعة: الثانیة، تحقیق: د. ١٤٠٦ -دمشق  -جماعة، دار النشر: دار الفكر 

  محیي الدین عبد الرحمن رمضان
  

التحفة اللطیفة في تاریخ المدینة الشریفة، تألیف: االمام شمس الدین السخاوي، 
  م، الطبعة: األولى١٩٩٣هـ/ ١٤١٤ -بیروت  -دار النشر: دار الكتب العلمیة 

  
الالمع ألهل القرن التاسع، تألیف: شمس الدین محمد بن عبد الرحمن  الضوء

  بیروت –السخاوي، دار النشر: منشورات دار مكتبة الحیاة 



هـ) ، دار إحیاء التراث العربي ١٣٣٩هدیة العارفین : اسماعیل باشا البغدادي (ت
  .١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢ودار الفكر ـ بیروت 

  
ب العربیة) ، تألیف : عمر رضـا كحالـة ، دار معجم المؤلفین (تراجم مصنفي الكت
م. ودار الترقــــــي دمشــــــق ، ١٩٧٥هـــــــ ـ ١٣٧٦إحیــــــاء التــــــراث العربــــــي ـ بیــــــروت 

 م. ١٩٦٠
حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني، دار 

  ، الطبعة: الرابعة١٤٠٥ -بیروت  -النشر: دار الكتاب العربي 
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 ٢٧٤

  مـــــــــــــــالرتاج
وام المــؤمنین اســمها هنــد بنــت ابــي امیــة  rهنــد ام ســلمة زوج النبــي -ام ســلمة  .١

بن المغیرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم ماتت بعـد الحسـین بـن علـي بـن ابـي 
  .٤٣٩ص ٣طالب سنة واحد وستین. التقات البن حبان/ج

ـــان بـــن عثمـــان بـــن عفـــان االمـــوي ابـــو ســـعید وقیـــل ابـــو ع .٢ ـــد اهللا المـــدني ثقـــة اب ب
  .١/٨٧). تقریب التهذیب ١٠٥(ت

ابراهیم بن عبد السالم بـن عبـد اهللا بـن بابـاه القرشـي المخزومـي المكـي وهـو مـن  .٣
  .٢/٣١٣الطبقة الثامنة ومن أوسط أتباع التابعین رواه التهذیبي 

إبراهیم بن یزید النخعي: أبو عمران الكوفي فقیه العراق ورأس مدرسة الرأي كان  .٤
-هـــ٤٦أكــابر العلمــاء حلمــا وفقهــا وحفظــا للحــدیث وهــو ثقــة حجــة باالتفــاق (مــن 
، صــفوة ٦٢. طبقــات الفقهــاء ١/١٨٧هـــ) انظــر ترجمتــه فــي تهــذیب التهــذیب ٩٦

  .٣/٦٨الصفوة 
ابن المنذر. هو اوس بن المنذر االنصاري من بنـي عمـرو بـن مالـك بـن النجـار  .٥

  .١٦١ص ١د. االصابة جذكره ابن اسحاق وابو االسود عن عروة استشهد بأح
ابــن عمـــر. هــو عبـــد اهللا بـــن عمــر بـــن الخطــاب بـــن نفیـــل القریشــي العـــدوي أمـــه  .٦

). اإلصـابة ٨٤) المبعـث النبـوي (ت٣٠زینب بنت مضـعون الجمحیـة (ولـد سـنة 
٤/١٨١.  

ابــن معــین یحیــى بــن معــین ویكنــى أبــو زكریــا وهــو مــن كتــاب الحــدیث وعــرف بــه  .٧
  .٧/٣٥٤إلى الحج. الطبقات الكبرى وكان یحدث به ت بالمدینة وهو متوجه 

ابن معـین. هـو یحیـى بـن معـین ویكنـى ابـا زكریـا البغـدادي وقـد كـان أكثـر كتـاب  .٨
وهــو متوجــه الــى الحــج ســنة ثــالث  rالحــدیث وعــرف بــه وتــوفي بمدینــة الرســول 

  .٣٠٨ص ٨وثالثین ومائتین. التاریخ الكبیر ج
ــ .٩ ي مالــك بــن النجــار أبــو أیــوب األنصــاري. اســمه خالــد بــن زیــد الخزرجــي مــن بن

  .١/٨٩شهد بدر. الكنز 
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 ٢٧٥

أبــو حــاتم الــرازي الحــافظ اســمه حمــد بــن ادریــس روي عــن محمــد بــن عبــد اهللا  .١٠
  .٣٣/٢١٤األنصاري وغیره روي عنه أبو داود. تهذیب الكمال 

ابــي الشــعثاء. اشــعث بــن ابــي الشــعثاء اســمه ســلیم بــن اســود المحــارب الكــوفي  .١١
هــــ) بالكوفـــة. تهـــذیب الكمـــال ١٢٥(ت وهـــو اخـــو عبـــد الـــرحمن بـــن ابـــي الشـــعثاء

٣/٢٧١.  
هو یحیى بن أسعد أبي أمامه بن زرارة االنصاري المدني مختلـف  -أبي أمامه .١٢

في صحبته روى عنه ابن أخیه محمد بن عبد الرحمن بـن سـعد وقـال ابـن حبـان 
  .١٥٧ص١١له صحبه. تهذیب التهذیب /ج

س وصـفه بـذلك ابـن أبي ثابت. حبیب ثابت الكـوفي تـابعي مشـهور بكثـر التـدلی .١٣
  .١/٣٧خزیمة وغیره. طبقات المدلسین 

أبـي ثــور هــو ابـراهیم بــن خالــد بــن أبـي الیمــان أبــو ثـور الكلبــي الفقیــه البغــدادي  .١٤
ویقــال كنیتــه أبــو عبــد اهللا وأبــو ثــور لقــب روي عــن عیینــة أبــي معاویــة. تهــذیب 

  .١/١٠٢التهذیب 
ه هجرتــه فلــم أبــي ذر جنــدب بــن جنــاده صــحابي مشــهور تقــدم اســالمه وناضــر  .١٥

  .١/٦٣٨) بخالفة عثمان تقریب التهذیب ٣٢یشهد بدرًا (
ابي وائل یحیى بن عبد اهللا بن بحیـر بـن ریـان المـرادي الیمـاني وهـو ابـن وائـل  .١٦

  .١/٢٥٠القاصي من الذین عاصروا صغار التابعین. رواه التهذیب 
احمــد بــن خالــد أبــو ســعید الــوهبي الحمصــي اخــو محمــد بــن اســحاق روي عنــه  .١٧

) الكشـــــاف ٢١٤عـــــة الزهلـــــي والبخـــــاري ومحمـــــد بـــــن عـــــوف بـــــن معـــــین (تجما
١/١٩٣.  
أحمد بن سعد بن الحكـم بـن محمـد بـن سـالم الجمحـي المصـري أبـو جعفـر اب  .١٨

) أوســاط ١١أبــي (مــریم) ابــن أخــي ســعید بــن الحكــم بــن أبــي مــریم مــن الطبقــة (
  .٢/٣١٥) رواه التهذیبي ٢٥٣االخذین من تبع االتباع (ت

بكـر الصـدیق زوج الزبیـر بـن العـوام وشـقیقة عبـد اهللا بـن أبـي أسماء. بنت أبي  .١٩
  .١/٢٥٠رواه الترمذي  ٧/٤٨٤) بمكة االصابة ٧٤أو -٧٣بكر صحابیة (ت
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 ٢٧٦

إسماعیل بن یحیـى المصـري المزنـي أبـو إبـراهیم، مـن كبـار أصـحاب الشـافعي  .٢٠
هـــ) انظــر طبقــات الفقهــاء ٢٦٤-هـــ١٧٥وكــان فــیهم وكــان منــاظرا قــوي الحجــة (

  .١/٣٢٧. اإلعالم ١/٣٤االسنوي  . طبقات٧٩
  .١/٦٨بن أبي األسود النهدي. االصابة  -األسود .٢١
أم حبیـــب. بنـــت العـــوام بـــن خویلـــد القریشـــیة االســـدیة أخـــت الزبیـــر وقـــال كانـــت  .٢٢

  .٨/١٨٧زوجة خالد بن حزام االصابة 
وروت عنـــه.  rبـــن عمـــرو بـــن االحـــوص أســـلمت وبایعـــت الرســـول -أم ســـلیم  .٢٣

  .٣٠٦ص ٨الطبقات الكبرى/ج
أم عطیـــة األنصـــاریة اســـمها نســـیبة ویقـــال حنـــة بنـــت عبـــد الـــرحمن روت عـــن  .٢٤

  .٩/٤٦٥. الجرح والتعدیل rالنبي 
ام میثر االنصاریة وهي زوجة البراء بن معرور والـدة میثـر بـن بـراء، االصـابة  .٢٥

٨/٣٠١.  
ام هاني. بنت ابي طالب القریشي الهاشمیة اسمها فاتكة وقیل هند اخـت علـي  .٢٦

  .٣/٣٠٢صحابیة توفیت في خالفة معاویة. التهذیب بن ابي طالب وهي 
االمــــام زخــــر بــــن الهــــذیل بــــن قــــیس أبــــو الهــــذیل العبــــري البصــــري مــــن أكــــابر  .٢٧

ـــم مـــن  أصـــحاب أبـــي حنیفـــة وأبـــرعهم فـــي القیـــاس امـــام مـــن أئمـــة المســـلمین وعل
، ٢٨هــــ) أنظـــر تـــاج التـــراجم/٥٨-هــــ١١٠أعالمهـــم تـــولى القضـــاء فـــي البصـــرة (

، ٧٣، طبقـــــات الســــــیوطي/١١٣، طبقـــــات الفقهــــــاء ١/٢٤٣الجـــــواهر المضــــــیئة 
  .٣/٧٨االعالم 

أنــس بــن مالــك خــادم رســول اهللا . مشــهور ابــو حمــزة االنصــاري فــي والیــة ابــو  .٢٨
  .٧/٩٤بكر الصدیق. االصابة 

البخــــاري محمــــد بــــن اســــماعیل بــــن ابــــراهیم بــــن المغیــــرة الجمفــــي أبــــو عبــــد اهللا  .٢٩
) فــي شــوال تقریــب ٥٦(تالبخــاري جبــل الحفــظ وایمــان الــدین فــي فقــه الحــدیث 

  .١/٤٦٨التهذیب 
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البراء بن عازب: أبـو عمـار األنصـاري صـحابي وابـن صـحابي مـن قـادة الفـتح  .٣٠
هـــــ) أنظــــر ٧٢االســـالمي. أســــلم صـــغیراً. ولــــم یبلـــغ الحلــــم حـــین وقعــــت بـــدر (ت

  .٣/١٣٩تاریخ االسالم  ١/١٣٩االستیعاب  ١/١٤٢االصابة 
ــــرحمن بســــرة بــــن صــــفوان بــــن جمیــــل اللخمــــي أبــــو صــــفوان وق .٣١ یــــل أبــــو عبــــد ال

) ٢١٦الدمشــقي البالطــي روي عــن نــافع بــن عمــر الجمحــي وهــو مــن الثقــات (ت
  .١١/٣٣١) تهذیب التهذیب ١١٠وكان مولده (

–بصـرة بــن أبــي بصــرة الغفــاري لــه ولـي أبیــه صــحبة معــدود فــیمن نــزل مصــر  .٣٢
  .٣/٣٢١أخرج مالك وأصحاب السنن حدیثه اسناده صحیح. االصابة 

صــائد بــن كعــب الكالعــي أبــو یحمــد صــدوق كثیــر التــدلیس  بقیــة بــن الولیــد بــن .٣٣
  .١/١٢٦هـ) تقریب التهذیب ٧٧عن الفقهاء (ت

بالل بن رباح الحبشي: أبو عبـد اهللا ویقـال أبـو عبـد الـرحمن الصـحابي الجلیـل  .٣٤
مــؤذن رســول اهللا. أســلم قــدیماً وعــذب فــي اهللا وهــاجر وشــهد المعــارك. كلهــا مــع 

هـــ) أنظــر االصــابة ١٧ًا الــى ان تــوفي ســنة (رســول اهللا خــرج بعــد وفاتــه مجاهــد
  .١/٤٣٤صفوة الصفوة  ١/٢٠٦أسد الغابة  ١/١٦٥
الثـــوري. االمـــام الحـــافظ أبـــو عبـــد اهللا الكـــوفي أحـــد االئمـــة االعـــالم رحمـــه اهللا.  .٣٥

  .٧/٢٣٣لسان المیزان 
جابر بن زبد االزدي أبو الشعثاء البصري تابعي فقیه محدث ثقـة وقـد شـهد لـه  .٣٦

هـــ) ٩٣-هـــ٢١علــم ابــن عمــر وابــن عبــاس وكفــاه بــذلك فضــًال (بالفضــل وســعة ال
  .٢/٩٢، االعالم ٩٣، التقریب ٢/٤٢أنظر تهذیب التهذیب 

جبــارة بــن المقلــى الیمــاني أبــو محمــد الكــوفي روي عــن أبــي شــعبة إبــراهیم بــن  .٣٧
  .٢/٤٨٩هـ) تهذیب الكمال ٢٤١عثمان العبسي وغیرهم (ت

ي یقــال أنــه أبــو ثــور الحمــداني حبیــب بــن أبــي ملیكــة الشــهدي أبــو ثــور الكــوف .٣٨
االزدي روي عـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب وهـــو ثقـــة روي لـــه أبـــو داود. 

  .٥/٤٠١تهذیب الكمال 
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حجاج بن تمیم الجزري ویقـال الوسـطي روي عـن میمـون بـن مهـران روي عنـه  .٣٩
جبارة بن المقلى وسوید وغیرهم وقـال أبـو الفـتح االزدي ضـعیف. تهـذیب الكمـال 

٥/٤٢٨.  
فــة بــن الیمــان. حســیل بــن جــابر العبســي أبــو عبــد اهللا مــن كبــار الصــحابة حذی .٤٠

وقادة الفاتحین وصاحب رسول اهللا في معرفة المنافقین وفیما كـان مـا یكـون الـى 
، االســتیعاب ١/٣١٧هــ) االصـابة ٣٥هــ) وقیـل (٦٣یـوم القیامـة تـوفي بالمـدائن (

  .١/٢٩٠، أسد الغابة ١/٢٧٧هامش االصابة 
المـــؤمنین علـــي بـــن أبـــي طالـــب: أبـــو محمـــد أمیـــر المـــؤمنین  الحســـن بـــن أمیـــر .٤١

هـــ ٤٩هـــ وقیــل٥هـــ وقیــل٤هـــ وقیــل٣وخــامس الخلفــاء الراشــدین وســبط رســول اهللا (
، تهـذیب التهـذیب ٢/٩، أسد الغابة ١/٣٢٢هـ وقیل غیر ذلك) االصابة ٥٠وقیل

  .١/٧٥٨، صفة الصفوة ٢/٢٩٥
  .٢/٢٣٨الحسن بن حي هو أبو صاع بن حي تهذیب التهذیبي  .٤٢
الحســن بــن صــالح بــن حــي وهــو حیــان بــن شــفي بــن هنســي بــن رافــع الهمــداني  .٤٣

  .٦/١٧٧الثوري أبو عبد اهللا. تهذیب الكمال 
الحســـن بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب القرشـــي الهاشـــمي أبـــو محمـــد المـــدني ســـبط  .٤٤

) بالمدینــة. االصــابة ٥٠هـــ وقیــل٤٩رســول اهللا وریحانتــه مــن الــدنیا صــحابي (ت
٢/٦٨.  
ن خویلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قصـي األسـدي بـن أخـي حكیم بـن حـزام بـ .٤٥

ویكنى أبـا خالـد ولـه حـدیث فـي كتـب السـنة ولـد قبـل الفیـل  rخدیجة زوج النبي 
  .٢/١١٢) االصابة ٦٠) سنة (ت سنة١٣(
حمــاد هــو حمــاد بــن أبــي ســلیمان أبــو اســماعیل الفقیــه مــولى ابــراهیم بــن أبــي  .٤٦

طبقـــات المحـــدثین بأصـــبهان ) وهـــو مـــن أهـــل برخـــوار ١٢٠موســـى االشـــعري (ت
١/٣٢٦.  
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ـــدة األنصـــاري الزرخـــي ذكـــر  .٤٧ ـــة بـــن قـــیس بـــن عمـــرو بـــن حصـــین بـــن خل حنظل
الواقــدي انــه ولــد فــي عهــد رســول اهللا وهــو راوي للحــدیث روي عــن عمــر وعثمــان 

  .٢/٣٢٤وروي عنه الزهري. االصابة 
الكالعــي الحمصـي أبـو عبـد اهللا ثقــة عابـد یرسـل كثیـرًا مــات  -خالـد بـن معـدان .٤٨

  .١٩ص ١ة ثالث ومائة هجریة. تقریب التهذیب/جسن
رافـع بــن خــدیج األنصــاري: قــال ابــن حجـر األوســي: وقــال عبــد البــر الخزرجــي  .٤٩

هــــــ ٧٤هــــــ وقیـــــل١٢الصـــــحابي الجلیـــــل شـــــهد مـــــع رســـــول اهللا ُأحـــــد ومـــــا بعـــــدها (
، أسـد الغابـة ١/٤٩٥، االسـتیعاب ١/٤٩٥هـ) أنظر االصابة ٥٩هـ وقیل٧٣وقیل

  .٣/٣٥، االعالم ٣٠٦، المعارف ٧٩ ، طبقات الخلیفة٢/١٥١
ربیعة بن أبي عبد الرحمن: فـروخ أبـو عثمـان وقیـل: أبـو عبـد الـرحمن التمیمـي  .٥٠

المـــدني الملقـــب بربیعـــة الـــراي االمـــام الفقیـــه المجتهـــد مفتـــي المدینـــة وشـــیخ مالـــك 
، ١٢٢، التقریــــب ٣/٢٥٨هـــــ. أنظــــر تهــــذیب التهــــذیب ١٤٢هـــــ) وقیــــل ١٣٣(ت

  .٣/٤٢، االعالم ٦٨السیوطي  ، طبقات٢/١٤٨صفة الصفوة 
رفیــع بــن مهــران أبــو العالیــة، الریــاحي البصــري تــابعي ثقــة حجــة اال انــه كثیــر  .٥١

هـــ) أنظــر ١٠٦هـــ وقیــل٩٠االرســال، أدرك الجاهلیــة وأســلم بعــد وفــاة الرســول (ت
، طبقات الشـعراني ٢٠٢، طبقات خلیفة/٣/٢٨٤، تهذیب التهذیب ١٢٤التقریب/

١/٣٠.  
حبــرة الحنضــي ســمع علیــاً روي عنــه عیســى بــن حقــًا. ریــان مــولى حبیــب ریــان  .٥٢

  .٣/٣٣٣التاریخ الكبیر 
الزنـــاد عبـــد اهللا بـــن ذكـــوان القرشـــي أبـــو عبـــد الـــرحمن المـــدني المعـــروف بـــأبي  .٥٣

وقیـل بعـدها)  ١٣٠الزناد مولى رملة بن شیبة بن ربیعـة مـن صـغار التـابعین (ت
  .٣/١٠٨رواه التهذیب 

لـب بـن ذهـل بـن یسـار بـن والیـة بـن زهیر بن المغفل بن عوف بن عمیر بـن ك .٥٤
  .٢/٦٣٨الرئل شهد القادسیة في عهد عمر واستشهد بها االصابة 
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 ٢٨٠

زیـــد بــــن ثابــــت بــــن الضــــحاك بــــن زیــــد بــــن لــــوذان بــــن عمــــرو بــــن عبــــد عــــوف  .٥٥
األنصاري البخـاري أبـو سـعید ویقـال أبـو خارجـة المـدني وهـو مـن الطبقـة األولـى 

  .٢/٢١٣بین . رواه التهذی٥٠) وقیل ٤٨أو ٤٥من الصحابة (ت
زیــد بــن خالــد الجهنــي مختلــف بكنیتــه أبــو زرعــة وأبــو عبــد الــرحمن وأبــو طلحــة  .٥٦

هـــ) بالمدینــة وقیــل االصــابة ٧٨روي عــن النبــي وعثمــان وأبــي طلحــة وعائشــة (ت
٢/٦٠٣.  
زینب بنت جحش بن یعمر األسدي أم المؤمنین أمها أمیمة بنت عبـد المطلـب  .٥٧

  .٧/٦٦٧هـ) االصابة ٢٠صحابیة (ت rعمة النبي 
أوس بن مالك بن قیس بن محرث بن الحارث بن ثقیلة بن مازن بـن -السائب  .٥٨

  .١/١٦٠ابو السائب المازني شهد احد. االصابة  -الثمار
ســالم بــن عبــد اهللا بــن عمــر بــن الخطــاب ابــو عمــر: وقیــل ابــو عبــد اهللا المــدني  .٥٩

 هــ) وقیـل١٠٦القریشي العـدوي حجـة فقیـه زاهـد فاضـل وهـو احـد فقهـاء المدینـة (
، ٢/٩٠. صـفة الصـفوة ١٣٧، التقریـب ٣/٣٨غیر ذلك. انظـر تهـذیب التهـذیب 

  .٤/٢٧٣حلیة االولیاء 
سعد بن أبي وقاص: مالك بـن أهیـب أبـو إسـحاق الزهـري قـال رسـول اهللا ومـن  .٦٠

كبار الصحابة وقادة الفـتح ومـن السـابقین االولـین الـى االسـالم وهـو أحـد العشـرة 
هــ) وقیـل ٥٥-هـ٢٣ن روي بسهم في االسالم (المبشرة بالجنة فاتح العراق أول م

، ٢/١٨، االســـتیعاب هـــامش االصـــابة ٢/٣٣هــــ وقیـــل غیـــر ذلـــك. االصـــابة ٥١
  .١/٩٢، حلیة األولیاء ٢/٣٩٠، الریاض النضرة ٢/٢٩٠أسد الغابة 

ســعد بــن خثــیم بــن رشــد الهاللــي أبــو معمــر الكــوفي (وقیــل انــه مــن بنــي ســلیط)  .٦١
  .٢/٤١٢) رواه التهذیبین ١٨٠لتابعین (تالطبقة التاسعة من صغار أتباع ا

هو سعید بن ابي سعید الخدري وامـه ام عبـد اهللا بنـت عبـد اهللا -سعید الخدري  .٦٢
  .٢٦٨ص ٥بن الحارث بن قیس بن هیشه من بني معاویة. الطبقات الكبرى/ج
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 ٢٨١

ســعید بــن المســیب المخزومــي: فقیــه المدینــة وأجــل التــابعین أحــد فقهــاء المدینــة  .٦٣
، ٤/٤٨هــــ) أنظـــر تهـــذیب التهـــذیب ٩٤مـــن خالفـــة عمـــر (ت ولـــد لســـنتین مضـــتا

  .٥٧طبقات الفقهاء/
بن حزب بن ابي وهب بـن عمـرو بـن عائـد بـن عمـران بـن -سعید بن المسیب  .٦٤

مخـــزوم بـــن یفظـــه وامـــه ام ســـعید بنـــت حكـــیم بـــن امیـــة بـــن حارثـــة بـــن االوقـــص 
 الســلمي. ولــد بعــد ان اســتخلف عمــر بــأربع ســنین ومــات وهــو ابــن اربــع وثمــانین

  .١١٩ص ٥سنة. الطبقات الكبرى/ج
ســـعید بـــن جبیـــر: أبـــو محمـــد ویقـــال أبـــو عبـــد اهللا الكـــوفي الثقـــة االمـــام الحجـــة  .٦٥

تــابعي مــن ســادات التــابعین فــي الفقــه والعبــادة والفضــل والــورع وكــان ابــن عبــاس 
اذا أتاه أهل الكوفة یفتونه یقول: أتسألونني فیكم ابن أم الدهماء: یعني سعید بـن 

ــــــر ( ــــــل ٩٥-هـــــــ٤٥جبی ــــــة األولیــــــاء ٤/١٤هـــــــ. تهــــــذیب التهــــــذیب ٩٤) وقی ، حلی
  .٣/١٤٥، االعالم ١/٣٦، طبقات الشعراني ٤/٢٧٢
سفیان بن عجالن. جعفر بـن یرقـان الكالبـي مولـه أبـو عبـد اهللا الجـزري الرقـي  .٦٦

القــدیم الكـــوفي رواه عـــن یزیــد االصـــم وغیـــرهم وهـــو ثقــة ضـــابط الحـــدیث میمونـــة 
، الكشــــــاف ٢/٧٣ـ. تهــــــذیب التهــــــذیب هــــــ١٥٤هـــــــ) وقیــــــل ٥٤وحــــــدیث یزیــــــد (ت

١/٢٩٣.  
ســفیان بــن عیینــة بــن ابــن عمــران. میمــون الهاللــي أبــو محمــد الكــوفي المكــي  .٦٧

الطبقـة الثامنـة مـن  ١٠٧مولى محمد بن مزاحم (أخي الضـحاك بـن مـزاحم) ولـد 
  .٢/٣١٤بمكة) رواه التهذیب  ١٩٨اوسط اتباع التابعین (ت

ي المكـــي نـــزل الكوفـــة لـــه وألبیـــه ســـفیان بـــن محـــارب بـــن فهـــر القریشـــي الفهـــر  .٦٨
  .٦/٩٠هـ) االصابة ٤٥صحبة روي عن النبي وعن أبیه (ت باالسكندریة 

  .٣/١٤٣سلمة بن االكوع سلمة بن عمر بن االكوع. االصابة  .٦٩
ســلیم بــن ملحــان االنصــاري استشــهد مــع اخیــه حــران یــوم بئــر معونــة ذكــره بــن  .٧٠

  .٣/١٦٩الكلبي وابن شاهین شهد بدر واحد. االصابة 
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 ٢٨٢

سلیمان أبو رجاء مولى أبـي قالیـة الجرمـي البصـري وهـو مـن الطبقـة السادسـة  .٧١
  .٢/٣٣من الذین عاصروا صغار التابعین، رواه التهذیبیین 

الهاللــي المــدني مــولى میمونــة وقیــل أم ســلمة ثقــة فاضــل -ســلیمان بــن یســار  .٧٢
  .٢٥٥ص ١احد الفقهاء السبعة مات بعد المائة وقیل قبلها. تقریب التهذیب/ج

یمان بن یسار: ابو ایوب ویقال ابو عبد الرحمن ویقـال ابـو عبـد اهللا المـدني سل .٧٣
مــولى میمونــة ام المــؤمنین محــدث ثقــة عــالم مــن اعــالم التــابعین وفقیــه مــن اجــل 

هــــ وقیـــل غیـــر ١٠٧-هــــ وقیـــل غیـــر ذلـــك ٣٤فقهـــائهم وهـــو احـــد فقهـــاء المدینـــة (
، ٤/٣٨یب ، تهـــــذیب التهـــــذ١٦٠، التقریـــــب ٣٤٧ذلـــــك). انظـــــر طبقـــــات خلیفـــــة 

  .٢/١٩٠، حلیة االولیاء ٢/٨٣صفوة الصفوة 
سـمره بــن جنــدب بـن هــالل بــن حـریج بــن مــرة بـن حــزن بــن عمـر بــن جــابر بــن  .٧٤

هـــ) ومــا ٦٠خثـیم بــن الي بــن عصــیم كــان مــن حلفـاء االنصــار نــزل بالبصــرة (ت
  .  ٤/٥٧٠، اسد الغابة ٣٣٢، التقریب ٣/١٧٨قبلها. االصابة 

الخزرجــــي: ابــــو العبــــاس صــــحابي مــــن ســــهل بــــن ســــعد الســــاعدي االنصــــاري  .٧٥
، االســتیعاب هــامش ٢/٨٨هـــ) .االصــابة ٩٢هـــ وقیــل ٨٨مشــاهیر الصــحابة (ت

  .٢/٢٦٦، اسد الغابة ٢/٩٥االصابة 
الشـــعبي عــــامر بــــن شــــراحبیل بــــن عبــــد الشـــعبي وهــــو مــــن حمیــــر وعــــدادة فــــي  .٧٦

  .٦/٢٤٦همدان. الطبقات الكبرى 
الطبقـة السـابعة مـن كبـار اتبـاع  شیبة بن االحنف االوزاعي ابو النظـر الشـامي .٧٧

  .٢/٣١٥التابعین. رواه التهذیبیین 
الشــیرازي. جعفـــر بـــن محمـــد الشـــیرازي وهــو مـــن رجـــال الشـــیعة. لســـان المیـــزان  .٧٨

٢/١٢٢.  
الضحاك بن قیس بن خالد الفهري القریشي أبـو أنـیس وأبـو أمیمـة. ویقـال: أبـو  .٧٩

األمـــراء  عبـــد الـــرحمن. اخـــو فاطمـــة بنـــت قـــیس اختلـــف فـــي صـــحبته وكـــان مـــن
، ١٧٩، التقریـب ٣/٣٧هــ) انظـر اسـد الغابـة ٦٥وقیـل  -هـ٦٤-هـ٥٥الشجعان (

  .٧/٤١٠، طبقات ابن سعد ٨/٣٤١، البدایة والنهایة ٤/٤٤٩تهذیب التهذیب 
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 ٢٨٣

طــاووس بــن كیــان الیمــاني: ابــو عبــد الــرحمن مــن اكــابر التــابعین فــي الحــدیث  .٨٠
هــ ١٠٥-هــ٣٣مراء وغیـرهم (والفقه والزهد والورع والجرأة على قول الحق عند اال

  .٤/٤، حلیة االولیاء ٢/٢٨٤، صفة الصفوة ٥/٨) تهذیب التهذیب ١٠٦وقیل 
الطحــاوي. احمــد بــن محمــد بــن ســالمة بــن عبــد الملــك بــن ســلمة ســلیمان بــن  .٨١

حامـــد ابـــو جعفـــر االزدي الحجـــر المصـــري ثـــم الطحـــاوي ولـــد ببطحـــة قریـــة مـــن 
  .١/٢٧٤هـ) لسان المیزان ٢٣٩صعید مصر ولد (

عائشة بنت أبي بكر الصدیق أم المؤمنین من افقه الصحابة وأعلمهـم وأكثـرهم  .٨٢
، االسـتیعاب هـامش اإلصـابة ٤/٣٥٩هـ) انظـر اإلصـابة ٥٨وقیل  ٥٧روایة (ت

  .٥/٥٠، أسد الغابة ٤/٣٩٦
عامر بن عبد اهللا بن الجراح القریشـي الفهـري: ابـو عبیـدة مـن فضـالء الصـحابة  .١

شــرة المبشــرین بالجنــة اســلم قــدیما وشــهد بــدرا ومــا ومقــدمیهم امــین االمــة واحــد الع
، ٢/٢٥٢هـــــ. االصــــابة ١٧هـــــ وقیــــل ١٨بعــــدها تــــوفي بالطــــاعون بالشــــام ســــنة 

  .٢/٤١٢، الریاض النضرة ٣/٨٤، اسد الغابة ٣/٢االستیعاب 
عبد الرحمن بن أبي الزبیر الحضرمي ویقال عبد الرحمن بن أبـي واصـل وابـن  .٨٣

. الجــرح والتعــدیل rعائشــة عــن النبــي أبــي واصــل اصــح روي عنــه عــروة عــن 
٥/٢٣٧.  
عبـد الــرحمن بــن أبــي لیلـى. اســمه یســار ویقــال داود بـن بــالل مــولى بنــي عمــر  .٨٤

هـــــ). ٨١بـــن عــــوف مــــن األنصــــار وقیــــل انــــه یكنــــى أبــــا عیســــى قتــــل بــــدجیل (ت
  .٢/٨٨١التعدیل والتجریح 

عبــــد الــــرحمن بــــن عــــوف: ابــــو محمــــد الزهــــري القریشــــي مــــن اكــــابر الصــــحابة  .٨٥
هم اســلم قــدیما وهــاجر الهجــرتین وشــهد المشــاهد كلهــا وهــو احــد العشــرة وشــجعان

هــــــ). انظــــر االصـــــابة ٣٣هـــــ وقیــــل ٣١هـــــ وقیـــــل ٣٢-هــــــ٤٤المبشــــرین بالجنــــة (
، ٢/٢٧٦، الریــــاض النضــــرة ٣/٣١٣، اســــد الغابــــة ١/٩٧، االســــتیعاب ٢/٤١٦

  .١/٩٧حلیة االولیاء 
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 ٢٨٤

ابـــو عبـــد الـــرحمن  عبـــد اهللا بـــن المبـــارك بـــن واضـــح الحنظلـــي التمیمـــي مـــوالهم .٨٦
هــ مــن مــن الطبقــة ١١٨المـروزي جزعــا احــد األئمــة االعـالم وحفــاظ االســالم ولــد 

  .٢/٢٥٨هـ) رواة التهذیبیین ١٨١الثامنة من أوسط التابعین (ت
عبد اهللا بن جعفر األزهري عن الزهري روي الشافعي عن بعض أصـحابه وقـد  .٨٧

ـــه مـــن شـــیوخ الشـــافعي إبـــراهیم بـــن ســـعد وهـــو المعـــرو  ف ؟؟؟؟. تعجیـــل روي عن
  .١/٢١٧المنفعة 

عبد اهللا بن حارث األنصاري أبو الولید البصـري (ینـب محمـد بـن سـیرین) ؟؟؟  .٨٨
على اخته وهو والد یوسف بن عبد اهللا. ومن الطبقة الثالثة ومن أوسـط التـابعین 

  .٢/٢١٣رواة التهذیبیین 
بي عبــد اهللا بــن زیــد بــن ثعلبــة ابــو محمــد المــدني االنصــاري الخزرجــي الصــحا .٨٩

هـ) بالمدینـة ٣٢الجلیل الذي اري االذان في النوم شهد العقبة وبدر والمشاهد (ت
، ٢/٣١١، االســـتیعاب هـــامش االصـــابة ٢/٣٠٢وقیـــل استشـــهد بأحـــد. االصـــابة 

  .١٩٩، التقریب ٣/١٦٥اسد الغابة 
عبد اهللا بن شریح عبد اهللا بن أم مكتـوم لـه صـحبة قـال أبـو محمـد وقـد اختلـف  .٩٠

ـــد ا هللا بـــن شـــریح ؟؟؟؟؟ فـــي جـــیش الحســـین. الجـــرح والتعـــدیل فـــي نســـبه هـــو عب
٥/٧٩.  
عبــد اهللا بــن عــدي بــن الحمــراء الزهــري أبــو عمــر وقیــل أبــو عمــر ثقفــي حــالف  .٩١

  .٤/١٧٧بني زهرة عدادة في أهل الحجاز وهو صحابي. اإلصابة 
هــــ) طبقـــات المحـــدثین ٢٣٦عبـــد اهللا بـــن عمـــر بـــن زیـــد القطـــان أبـــو عمـــرو (ت .٩٢

  .٢/٢٠٨بأصبهان 
الملــك بــن حبیــب االزدي ویقــال الكنــدي أبــو عمــران الجــوفي البصــري مــن عبــد  .٩٣

  .٢/٩٠٢)  وقیل بعدها. الجرح والتعدیل ١٢٨التابعین (ت
عروة بن الزبیر بن العوام أبو عبد اهللا المدني من سادات التـابعین فـي الفضـل  .٩٤

ة والعلـم والقیــادة وهــو احــد فقهــاء المدینــة السـبعة وكــان اعلــم النــاس بحــدیث الســید
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-هــــ٢٢عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــا حیـــث كـــان یكثـــر الـــدخول علیهـــا ألنهـــا خالتـــه (
  .٣/٢٥٥، وفیات األعیان ٧/١٨٠هـ). تهذیب التهذیب ٩٤

عطاء بن ابـي ربـاح بـن صـفوان: اسـلم بـن صـفوا ابـو محمـد المكـي مفتـي مكـة  .٩٥
هـ) انظـر: تـذكرة الحفـاظ ١١٤-هـ٢٧ومحدثها ومن اجل ائمة التابعین وفقهائهم (

١/٩٨.  
عكرمــة بــن أبــي جهــل عمــرو بــن هشــام بــن المغیــرة بــن عبــد اهللا بــن عمــر بــن  .٩٦

مخزوم القریشي المخزومي كان كأبیه من اشد النـاس علـى رسـول اهللا اسـلم عـام 
  .٤/٥٣٨الفتح وخرج الى المدینة في خالفة أبي بكر بالشام. االصابة 

ي زمانــه علقمـة بـن قــیس بـن عبــد اهللا: أبـو شــبل النخعـي الكــوفي فقیـه العــراق فـ .٩٧
ومن اكبر أصحاب ابن مسـعود ومـن كبـار التـابعین ادر رسـول اهللا ولـم یلقـه ولـد 

ـــــاة رســـــول اهللا (ت ، تهـــــذیب التهـــــذیب ٣/١١٠هــــــ). انظـــــر اإلصـــــابة ٦٢فـــــي حی
  .٥/٤٨، االعالم ٢٧٨، التقریب ٧/١٧٦
علــي بــن أبــي طالــب: أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب الهاشــمي ابــن عــم  .٩٨

فاطمــة الزهــراء ومــن الســابقین األولــین فــي اإلســالم واحــد رســول اهللا وزوج ابنتــه 
العشـرة المبشــرین بالجنــة وفضــائله أكثــر مـن ان تحصــى. انظــر الطبقــات الكبــرى 

  .٢/٣٣٧لمحمد بن سعد 
علــي بـــن ربیعــة بـــن نضــلة أســـدي ویقــال البجلـــي أبــو المغیـــرة الكــوفي. تهـــذیب  .٩٩

  .٢٠/٤٣١الكمال 
ي القحطــاني الصــحابي الجلیــل عمــار بــن یاســر: ابــو یقظــان النعســي المــذحج .١٠٠

المشــهور مــن الــوالة الشــجعان والســابقین االولــین الــذین عــذبوا فــي اهللا هــو واهلــه. 
شــهد بــدرا والمشــاهد كلهــا مــع رســول اهللا شــهد الیمامــة وابلــى فیهــا وفــي بــدر بــالًء 

ــــد واله عمــــر امــــارة الكوفــــة ( ، ٢٥١٢هـــــ). انظــــر االصــــابة ٣٧-هـــــ٥٧حســــنا وق
  .٢/٤٧٦ باالستیعا

و بـــن العـــاص بـــن وائـــل: ابـــو عبـــد اهللا الســـهمي صـــحابي مشـــهور ومـــن عمـــر  .١٠١
القــادة واالمــراء الفــاتحین واحــد عظمــاء العــرب واولــي الــرأي فــیهم كــان مــن قــادة 
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جیــوش الشــام فــتح مصــر ولــي امــارة عمــان لرســول اهللا وولــي امــارة مصــر لعمــر 
. هــ٦٣وقیـل  ٦١هــ وقیـل ٤٨هــ وقیـل ٤٢هــ) وقیـل ٤٣-هــ٥٠وعثمان ومعاویة (

، تــاریخ االســالم ٤/٤١٥، اســد الغابــة ٢/٥٠٨، االســتیعاب ٣/٢انظــر االصــابة 
٢/٢٣٥.  
عمـــرو بـــن دینـــار الجمحـــي: ابـــو محمـــد االثـــرم المكـــي احـــد االعـــالم االمـــام  .١٠٢

ـــه مكـــة ومفتیهـــا ( هــــ. انظـــر ١٢٥هــــ) وقیـــل ١٢٦-هــــ٤٠الحجـــة الثقـــة الثبـــت فقی
  .٢٨٤، التقریب ٨/٣٠تهذیب التهذیب 

لحســن أم أبیهــا زوجــة علــي بــن ابــي طالــب وســیدة نســاء فاطمــة الزهــراء. ام ا .١٠٣
  .٤/١٧٦هـ) االصابة ١١هذه االمة وهي صحابیة (ت

الفهــــري. هــــو حبیــــب بــــن مســــلمة الفهــــري مختلــــف فــــي صــــحبته یقــــال شــــهد  .١٠٤
  .١/٣٠٩هـ). الكشاف ٤٢الیرموك أمیرا (ت

ـــم مـــن  .١٠٥ القاســـم محمـــد بـــن ابـــي بكـــر الصـــدیق ســـید مـــن ســـادات التـــابعین وعل
فقیــه ورع ثقــة رفیــع المقــام كثیــر الحــدیث وهــو احــد فقهــاء المدینــة اعالمهــم إمــام 

  .١/٢٢٨هـ). انظر مرات الجنان ١٠٨-هـ٣٧الشعبة (
قبیصة بن ذؤیب بن طلحة بن عمـرو أبـو سـعید ویقـال أبـو إسـحاق الخزاعـي  .١٠٦

هــــ) وكــــان معلـــم كتــــاب. التعـــدیل والتجــــریح ٦٨الكعبـــي المــــدني ســـكن الشــــام (ت
٣/١٠٦٧.  
ن قتــادة بــن عزیــز. أبــو الخطــاب الدوســي البصــري تــابعي قتــادة بــن دعامــة بــ .١٠٧

إمام الحجة ثقة ومن أحفـظ أهـل زمانـه وأعلمهـم بـالقرآن والفقـه واللغـة واألنسـاب، 
. تهــــذیب التهــــذیب ١١٨هـــــ وقیــــل ١١٧هـــــ) وقیــــل ١١٦-هـــــ١٦١وأیــــام العــــرب (

  .٦/٢٧، األعالم ٢/٣٣٣، حلیة األولیاء ٣٠٥، التقریب ٨/٣٥
د بــــن أبــــي بكــــر بــــن فــــرج القرطبــــي أبــــو عبــــد اهللا. القرطبــــي محمــــد بــــن احمــــ .١٠٨

  .  ٦/١٩٨االصابة 
قــیس بــن بشــر بــن قــیس التغلــب الشــامي مــن أهــل قتــرین مــن الــذین عاصــروا  .١٠٩

  .٣/٢٥٠صغار التابعین رواه التهذیبیین 
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قــیس بــن طلــق بــن علــي الحنفــي الیمــاني تــابعي مشــهور وهــو ثقــة روي عــن  .١١٠
  .٥/٥٦٣أبیه. اإلصابة 

بــن منتصــر بــن خالــد بــن عبیــد بــن مقــاس واســمه  قــیس بــن عاصــم بــن ســنان .١١١
الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بـن زیـد التمیمـي یكنـى أبـا علـي وقیـل یكنـى 

  .٥/٤٨٣أبو طلحة وله صحبة مع رسول اهللا. اإلصابة 
الكاســاني. علــي بــن مكــي أبــو الحســن الكاســاني الفقیــه الحنفــي تفقــه بمــا وراء  .١١٢

ي المدرســـة الصـــادریة ویفتـــي علـــى النهـــر وقـــدم دمشـــق وســـكنها وكـــان یـــدرس فـــ
  .٢٥٢ص ٤٣مذهب أبي حنیفة. تاریخ دمشق ج

كعب بن ثعلبة بن جهینة حلیف بني خضر هـو الـذي بعـده نسـب لجـده وفـي  .١١٣
  .٢/٣٢٠، أسد الغابة ٥/٥٩٠روایة یحیى بن سعید األموي. اإلصابة 

اللیـــث بـــن ســـعد بـــن عبـــد الـــرحمن أبـــو الحـــارث الفهـــري احـــد األئمـــة األعـــالم  .١١٤
هــدین مفتــي مصـــر وٕامامهــا فـــي الحــدیث والفقـــه وقــد فضـــله الشــافعي علـــى المجت

هــ. انظـر ١٧٤هـ) وقیل ١٧٥-هـ٩٤مالك وكان فقیها ورعا عالما فاضال شیخا (
  .٧/٣١٨، حلیة االولیاء ٣١١، التقریب ٨/٤٥٩تهذیب التهذیب 

المــازني. هــو عبــد اهللا بــن زیــد بــن عاصــم بــن كعــب األنصــاري المــازني أبــو  .١١٥
 ١ي شـــهید استشـــهد بـــالحرة ســـنة ثالثـــة وســـتین. تقریـــب التهـــذیب جمحمـــد صـــحاب

  .٣٠٤ص
مالك االشجعي: اوس بن مالـك االشـجعي لـه ذكـر فـي حـدیث رواة مكـي بـن  .١١٦

  .١/١٦٠ابراهیم ذكره ابن مندة، االصابة 
مجاهــد بــن جبــر. أبــو الحجــاج: المكــي علــم مــن أعــالم التــابعین ومــن كبــار  .١١٧

امــام فــي التفســیر والقــراءات والفقــه أصــحاب ابــن عبــاس ثقــة حجــة فــي الحــدیث 
، ١٠/٤٢هــــ) أنظـــر تهـــذیب التهـــذیب ١٠هــــ) وقیـــل (١٠٠-م٢١وســـائر العلـــوم (

  .٢/٤١، غایة النهایة ٤٥، طبقات الفقهاء ٣٤٦التقریب 
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محمـد بــن أبـي عبیــدة. عبـد الملــك بـن معــن بـن عبــد الـرحمن بــن عبـد اهللا بــن  .١١٨
آلخـــذین عـــن تبـــع االتبـــاع مســـعود (المســـعودي الكـــوفي) الطبقـــة العاشـــرة كبـــار ا

  .٢/٥١٢هـ) رواه التهذیبیین ٢٥٥(
محمــــد بــــن جریــــر بــــن یزیــــد بــــن خالــــد الطبــــري ابــــو جعفــــر. رواه التهــــذیبیین  .١١٩
٢/٣١٥.  
محمد بن حبان بن احمد بن حبان: التمیمي أبو حـاتم البسـتي االمـام الحـافظ  .١٢٠

ون العلـم الجلیل كان من أوعیة العلم في الحدیث والفقه واللغة والطب والفلك وفنـ
، طبقــــــات ١١/٢٥٩، البدایــــــة والنهایــــــة ١/٤١٨هـــــــ) طبقــــــات االســــــنوي ٣٥٤(ت

  .٦/٣٠٦، االعالم ٣٧٤السیوطي 
محمد بن سیرین. أبو بكر بن أبي عمرة البصري إمام صره وفقیه دهره ومـن  .١٢١

ـــم ( ـــا فقیهـــا إمامـــا ورعـــا كثیـــر العل ـــابعین كـــان ثقـــة مأمون -هــــ٣٣اجـــل علمـــاء الت
، ٢/٣٦٣، حلیــــــة األولیــــــاء ٣٢٢التقریــــــب  ٩/٢١٤هـــــــ) تهــــــذیب التهــــــذیب ١١٠

، ٢١٠، طبقـــــات خلیفـــــة ٧/١٩٣، طبقـــــات ابـــــن ســـــعد ١/٣١طبقـــــات الشـــــعراني 
  .٧/٢٥االعالم 

محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد الشـــوكاني مـــن كبـــار علمـــاء الـــیمن فقیـــه مجـــتهم  .١٢٢
) االعــــالم ١٢٥-هــــ١٧٣صـــاحب كتـــاب نیـــل االوطـــار وكتـــاب الســـیل الجـــرار (

٧/١٩٠.  
یــد اهللا بــن شــهاب الزهــري: هــو احــد األئمــة االعــالم محمــد بــن مســلم بــن عب .١٢٣

وعالم الحجاز والشـام تـابع مشـهور مـن اهـل المدینـة ومـن كبـار الحفـاظ والفقهـاء 
، ٩/٤٤٥). انظــــر تهــــذیب التهــــذیب ١٢٥-هـــــ٥١وهــــو اول مــــن دون الحــــدیث (

  .٣٣٧التقریب 
المزنــي. هــو األغــر بــن یســار المزنــي ویقــال الجهنــي مــن المهــاجرین روي لــه  .١٢٤
  .١/٩٦سلم وأحمد وأبو داود والنسائي. االصابة م
المستورد بن شداد. بن عمـرو بـن مسـل بـن االحـب بـن حبیـب بـن عمـرو بـن  .١٢٥

ســـفیان بـــن محـــارب بـــن فهـــر القرشـــي الفهرســـي المكـــي نزیـــل الكـــوفي لـــه وألبیـــه 
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 ٢٨٩

وعـن ابیـه تـوفي باالسـكندریة سـنة خمـس واربعـین مـن  rصحبة روى عن النبي 
  .٩٠ص ٦الهجرة. االصابة ج

مســلم. بــن خالــد الزنجــي: هــو مســلم بــن خالــد بــن ســعید القریشــي المخزومــي  .١٢٦
المعــروف بــالزنجي وهــو أبــو خالــد المكــي مــن كبــار فقهــاء الحجــاز ومفتــي أهــل 
مكـــة بعـــد ابـــن جـــریج وثقـــة ابـــن حبـــان وعلیـــه تفقـــه الشـــافعي قبـــل االمـــام مالـــك 

  .٤٨، طبقات الشیرازي ١٠/١٢٨هـ). انظر تهذیب التهذیب ١٧٩(ت
اذ بن جبل: أبو عبد الرحمن األنصـاري الخزرجـي الصـحابي الجلیـل شـهد مع .١٢٧

مع رسول اهللا العقبة وبدر والمشاهد كلها وكان من أفضل شباب األنصـار حلمـًا 
وسخاء وقد شهد له رسول اهللا بانه أعلم األمـة بـالحالل والحـرام وقـد حفـظ القـرآن 

أنظـــر االصـــابة  هــــ.١٠هــــ وقیـــل٧هــــ) وقیـــل ٨-ق.هــــ٢٠علـــى عهـــد رســـول اهللا (
  .٤/٣٧٦، أسد الغابة ٣/٣٥٥، االستیعاب ٣/٤٢٦
معاویة بن أبي سـفیان صـخر بـن حـرب أمیـر المـؤمنین أول خلفـاء بنـي أمیـة  .١٢٨

صــحابي جلیــل أســم یــوم الفــتح وقیــل قبــل ذلــك وكــان أحــد كتــاب الــوحي للرســول 
وشهد فتح الشام وهو أحد أعظم الفاتحین في االسالم بلغت الفتوحات فـي عهـده 

هـــ) وقــي غیــر ذلــك. ٥٦-ق.هـــ٢٠لمحــیط األطلســي وهــو أول مــن غــزى البحــر (ا
، المعـــارف ٤/٣٨٥، أســـد الغابـــة ٣/٣٨٩، االســـتیعاب ٣/٤٣٣أنظـــر االصـــابة 

  .٨/١٧٢، االعالم ٢٤٤
المغیرة بن شعبة بن ابي عامر بن مسعود بن معقب بن معقب بن مالـك بـن  .١٢٩

ى أو أبــو محمــد. كعــب بــن عمــرو بــن ســعد بــن عــوف بــن قــیس الثقفــي أبــو عیســ
  .١٩٧ص ٦االصابة في تمییز الصحابة ج

المغیرة بن شعبة: ابو عیسى الثقفي صحابي جلیل شـهد الحدیبیـة ومـا بعـدها  .١٣٠
من المشاهد مه رسول اهللا وشهد موقعة الیمامة وفتح الشام والقادسیة كان سـریع 

. هــ) وقـال غیـر ذلـك٥٠-هــ٢٠البدیهة ومن ذوي الرأي حتى لقب بمغیـرة الـرأي (
  .٤/٤٠٦اسد الغابة  ٣/٢٨٩، االسیعاب ٣/٤٥٢انظر االصابة 
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مهران. تابعي أرسل حدیث فذكره جعفـر فیالصـحابة وتبعـه أبـو موسـى وذكـره  .١٣١
ابن حبـان انـه مـن الطبقـة الثالثـة مـن الثقـات وهـو شـیخ یـروي المراسـیل االصـابة 

٦/٣٨٥.  
رحمن بــن میمــون ابــو عبــد اهللا البصــري الكنــدي ویقــال القریشــي مــولى عبــد الــ .١٣٢

  .٢٩/٢٣١سمرة روى عن البراء بن عازب وارقم، تهذیب الكمال 
وهــي ام المــؤمنین  rمیمونــة. هــي میمونــة بنــت الحــارث الهاللیــة زوج النبــي  .١٣٣

میمونة وتزوجها برق سـنة سـبع وماتـت بهـا  rقیل كان اسمها برة فسماها النبي 
  .٧٥٣ص ١سنة احدى وخمسین على الصحیح ودفنت بها. تقریب التهذیب ج

الناصــــر بــــن الحســــین بــــن محمــــد بــــن عیســــى الحســــني الطــــالبي. ابــــو الفــــتح  .١٣٤
المعــروف بالــدیلمي ویلقــب بالناصــر لــدین اهللا مــن ائمــة الزیدیــة وشــجعانهم عــالم 

  .٨/٣٠٩هـ) انظر االعالم ٤٤٤فقیه (ت
نافع مـولى بـن عمـر: هـو ابـو عبـد اهللا المـدني مـن ائمـة التـابعین فـي المدینـة  .١٣٥

) ١١٧لشأن ال یعـرف عنـه الخطـأ فـي جمیـع مـا رواه (تحافظ ثبت حجه كبیر ا
  .١/٩٩، تذكرة الحفاظ ١٠/٤١٤تهذیب التهذیب 

نعــــیم المجمــــر. محمــــد بــــن نعــــیم المــــدني. مجهــــول الحــــال وهــــو مــــن الطبقــــة  .١٣٦
  .١/٥١٠السابعة. تقریب التهذیب 

هشــام بــن عــروة بــن الزبیــر بــن العــوام تــابعي صــغیر مشــهور ذكــره بــذلك ابــو  .١٣٧
  .١/٢٦دم العراق ثالث مرات، طبقات المدلسین الحسن القطان. ق

الواقدي: عبد الرحمن بن واقـد بـن مسـلم البغـدادي ابـو مسـلم الواقـدي العطـار  .١٣٨
  .١٧/٤٧٤یقال اصله بصري، تهذیب الكمال 

وكیــع بــن الجــراح مــن ملــیح الرؤاســي: ابــو ســفیان الكــوفي محــدث العــراق فــي  .١٣٩
هــ وقیـل ١٢٨وخ الشـافعي (عصره حافظ ثبت حجه فقیه عابد القدر وهو احد شـی

ـــــك  ـــــر ذل ـــــاء ١٩٧غی ـــــة االولی ، الجـــــرح ٥٠٧، المعـــــارف/٨/٣٦٨هــــــ) انظـــــر حلی
  .١١/١٢٣تهذیب التهذیب  ٢/٣٧والتعدیل 
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 ٢٩١

یحیــــى بــــن ســــعید: هــــو یحیــــى بــــن ســــعید قیــــل بــــن عمــــرو االمــــام ابــــو ســــعید  .١٤٠
هـــــ) ١٤٣االنصــــاري روي عــــن انــــس وابــــن المســــیب حــــافظ ثقــــة فقیــــه حجــــة (ت

  .٢/٣٦٦الكشاف 
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Abstract 

 
Thanks for Allah ( God of the people ) and the best prayers and full 

peace on our Master Muhammad and on His Followers :  

The Working for getting knowledge is a spiky road and getting the 

knowledge is a candle which lightening the ways and there is no 

Researcher , although he is qualified and the goodness of language , 

but he is deficient to get the fullness specially that the science in 

general and scientific research in particular is a conflicting sea ,  the 

researcher may get right and may get worse , the fullness is only for 

Allah . 

And I do my best .  

The most important results which I arrive at are : 

1. His doctrine in belief is as the same as of the good early people . 

2. Imam is very qualified and he has juristic origins which he walks 

on its significance in deriving the rules .  

3. His general forwards gathering between Figh , Hadeeth . Adab 

and speech science .  

4. Imam was from tenth class . 

5. His opinions include most of famous juristic doors .  

6. Imam's opinions is considered as great juristic wealthy and large 

wealthy in Islamic Figh .                     


