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ملخ�ص البحث
إن كتب الفروق هي كتب مؤلفة تصنف لبيان املسائل واملواضيع املتشاهبة يف املذهب ،ولكنها

خمتلفة من حيث احلكم الفقهي.

وقد حاولت يف هذا البحث تتبع الفروع الفقهية عند اإلمام مالك يف كتابه املوطأ يف كتاب

الطهارة ،وقد أحصيت فروقا فقهية يف ثامنية مسائل هي:
املسألة األوىل :قراءة القرآن للحائض

املسألة الثانية :العفو عن قليل الدم
املسألة الثالثة :املسح عىل اخلفني

املسألة الرابعة :املسح عىل اجلبرية

املسألة اخلامسة :وضوء النوم للجنب

املسألة السادسة :التكرار يف الغسل دون املسح

املسألة السابعة :املسح عىل العاممة واخلامر

املسألة الثامنة :مسح الرجلني بعد نزع اخلف

وقد بحثت هذه املسائل دراسة مقارنة يف املبحث الثاين من هذا املبحث من خالل ثامنية مطالب،

ختمت بحثي هذا بخامته الهم النتائج وفهرس املصادر.
ثم
ُ

واخريا اسال اهلل تعاىل ان يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.
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Abstract
Doctrinal differences When Imam Malik Allah’s mercy
Bab worship - Book Purity
The difference is the author of books written for a statement of issues and
topics similar in doctrine but different in terms of idiosyncratic rule.
On the question of reading the Koran for a menstruating woman, I found
that the most correct is the sanctity of the reading of the Koran.
On the issue of amnesty for a little blood, it turned out to be the correct
view is that the blood does not invalidate ablution.
On the issue of wiping over socks, I found out that the correct view is
permissible to wipe over the socks.
On the question of the survey on the splint, it found out that the correct
view is permissible to wipe the splint.
On the issue of sleep and light side, I found out that the correct view is
Mustahabb and light side before going to sleep.
On the issue of redundancy in the washing without scanning, unanimously
agreed to hate to repeat the survey.
On the question of the survey on the turban, it found out that the correct
view is permissible to wipe the turban, and that is the survey on the head,
which means that the survey on the turban is not a substitute for the survey
on the head.
On the question of the survey on Muffler, it found out that the more
correct it is not acceptable in ablution women survey veil alone without
clearing her head.
On the issue of a survey the two men after the socks, I found out that
health is the most correct ablutions and washing the feet
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيبدنا حممد وعىل اله الطيبني الطاهرين وصحابته

الغر امليامني ومن اهتدى هبدهيم اىل يوم الدين.
اما بعد:

فان علم الفقه يعد من اجل العلوم واسامها رفع ًة ألنه العلم الذي يعرف به احلالل واحلرام وبه

االحكام الفقهية التي يتعبد هبا الناس هلل رب العاملني لذلك كان لعلامء املذاهب االسالمية الفضل
ِ
وقواعده التي اسسها فقهاء هذه االمه عىل اختالف مشارهبم الفقهية ومنهم
الكبري يف وضع اصوله

فقهاء املالكية لذلك اخرتت ان يكون موضوع البحث هذا هو(الفروق الفقهية عند االمام مالك
باب العبادات كتاب الطهارة) وهو بحث مستل من رسالة الطالب ابراهيم اسامعيل جلعوط التي

ارشفت ُ عليها يف كلية العلوم االسالمية وقسمته اىل مبحثني ومقدمة وضم املبحث االول مطلبان:
املطلب األول :التعريف باإلمام مالك رمحه اهلل.

املطلب الثاين :التعريف بكتب الفروق الفقهية.

وضم املبحث الثاين املسائل الفقهية يف كتاب الطهارة ويتضمن املطالب اآلتية:
املَ ْط َلب َ
األ ْول :قراءة القرآن للحائض

املَ ْط َلب ال َّثانيِ  :العفو عن قليل الدم
املَ ْط َلب الثَّالِث :املسح عىل اخلفني

الرابِع :املسح عىل اجلبرية
املَ ْط َلب َّ
املَ ْط َلب اخل َا ِمس :وضوء النوم للجنب

الس ِ
ادس :التكرار يف الغسل دون املسح
املَ ْط َلب َّ
السابِع :املسح عىل العاممة واخلامر
املَ ْط َلب َّ
املَ ْط َلب الث ِ
َّامن :مسح الرجلني بعد نزع اخلف

ختمت بحثي هذا بخامته الهم النتائج وفهرس املصادر.
ثم
ُ

واخريا اسال اهلل تعاىل ان يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.
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املبحث االول
التعريف بالإمام مالك وكتب الفروق
املطلب األول :التعريف باإلمام مالك رمحه اهلل.
املطلب الثاين :التعريف بكتب الفروق الفقهية.

املطلب الأول
التعريف بالإمام مالك رحمه اهلل

اإلمام مالك رمحه اهلل علم من أعالم األمة اإلسالمية ،يعرفه القايص والداين ،ألفت يف حياته

وجهوده كتب مثرية ،ودبجت حوله أطاريح ورسائل كثر ،لذا سأقترص هنا عىل إيراد إجياز بسيط

حول حياته.

اسمه وكنيته ونسبه:

هو أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث األصبحي اليمني،

وكان أبو عامر أبو جد مالك حليف عثامن بن عبيد اهلل ،وهو من قبيلة يمنية تسمى ذو أصبح ،وأمه

اسمها عالية بنت رشيك األزدية(.)1
مولده:

تعددت الروايات يف السنة التي ولد فيها اإلمام مالك ،إذ قيل :إنه ولد سنة ( 90ه) ،وقيل94( :

ه) ،وقيل ،)95( :وقيل 96( :ه) ،وقيل 97( :ه  ،9والراجح أنه لد سنة ( 93هـ) يف السنة التي

مات هبا الصحايب اجلليل أنس بن مالك  ،tألن هذه الرواية نقلت عنه(.)2
نشأته:

نشأ يف املدينة املنورة يف بيت اشتهر بالعلم واملعرفة ،رفاهية ونعمة ،معتنيا بنفسه يف كل أمره،

تلقى العلم وهو حدث ،وكان جده من كبار التابعني وقد روى عنه أبناؤه منهم أنس والد اإلمام
اهري ُعلَماَ ء َ
((( ينظر َم َش ِ
األ ْم َصار 21 :؛ طبقات ا ْل ُف َق َهاء.53 :.
((( ينظر املصدر السابق.

188

أ.م.د .حممود بندر عيل العيساوي
مالك ،ومل يرحل يف طلب احلديث واكتفى بام عنده يف احلجاز ،وجلس للفتيا وله ( )21سنة(.)1
وفاته:

مات يوم األحد بعد مرض دام ( )22يوما ،وكان ذلك يف شهر ربيع األول سنة ( 179هـ)

ودفن بالبقيع ،وكان له يوم مات ( 86سنة)

()2

كتابه املوطأ:

هو أول كتاب صنف يف احلديث الرشيف يف املدينة املنورة ،وقد انتدبه لكتابته أبو جعفر املنصور

رمحه اهلل ـ(.)3

وسبب تسميته للكتاب باملوطأ هو ملواطأة فقهاء املدينة له عىل ما جاء فيه من حديث وفقه،

وقال« :عرضت كتايب عىل سبعني فقيها من فقهاء املدينة فكلهم واطأين عليه ،فسميته املوطأ»(.)4

وقد روى املوطأ عدد كبري من طالب اإلمام مالك رمحه اهلل واختلفت الروايات بني تقديم

وتأخري وزيادة ونقص ،وأكربها رواية القعنبي ،ومن أكربها وأكثرها زيادات رواية أيب مصعب،

ففيها زيادة مائة حديث(.)5

واختلف العلامء يف توثيق أحاديثه عىل ثالثة أقوال:

القول األول :إن املوطأ مقدم عىل الصحيحني ملكانة مالك رمحه اهلل ــ ،وإليه ذهب ابن العريب،

وهو رأي مجهور املالكية.

القول الثاين :إن املوطأ والصحيحني بمرتبة واحدة ،وإليه ذهب الدهلوي.

القول الثالث :إن مرتبة املوطأ دون مرتبة الصحيحني وإليه ذهب مجهور املحدثني.

* وقد بلغ عدد أحاديث املوطأ ( )1823حديثا(.)6

((( ينظر مفتاح السعادة ِ
وم ْص َباح السيادة .86/2 :
وو َف َياهتم 405/1 :؛ وفيات األعيان وأنباء َأ ْبنَاء الزمان.284/3 :
((( ينظر الثقات 459/7 :.؛ َتا ِر ْيخ َم ْولِ ِد ا ْل ُعلَماَ ء َ
((( ينظر الدِّ ْي َباج ا ُمل ْذ َهب يف َم ْعرفة َأ ْع َيان علامء املَ ْذ َهب.33 :
((( ينظر مقدمة موطأ اإلمام مالك.3 :
((( ينظر اإلمام مالك.58 :.

((( ينظر تدريب الراوي فيِ شرَ ْ ح َت ْق ِر ْيب النواوي.93/1 :
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املطلب الثاين
التعريف بكتب الفروق الفقهية

لمَ ْ َأ ِق ْ
ف َعلىَ املقصود من كتب (الفروق) فيام بني يدي من املصادر ،ولكن الذي تبني يل من هذا

البحث أن كتب الفروق هي كتب مؤلفة لبيان املسائل واملواضيع املتشاهبة يف املذهب ولكنها خمتلفة

من حيث احلكم الفقهي مع بيان أحكامها عىل املذهب املالكي ،وبعض الكتب الفقهية تتضمن
املقارنة أحيان ًا مع بقية املذاهب ،كام يف كتاب َأن َْوار الربوق فيِ أنواع الفروق(.)1

امل َ ْب َحث الثاين
الفروق يف كتاب الطهارة
وفيه ثامنية مطالب:

املَ ْط َلب الأَ ْول
حكم قراءة احلائ�ض للقر�آن

اختلف الفقهاء يف حكم قراءة احلائض للقرآن عىل ثالث مذاهب:

املذهب األول :جيوز للحائض أن تقرأ القرآن.

واليه ذهب املالكية ،والظاهرية ،وابن تيمية من احلنابلة(.)2

قال اإلمام مالك رمحه اهلل :

جيوز أن تقرأ احلائض ما شاءت من القرآن ،وال جيوز ذلك للجنب ،واحلدث املوجود هبام

موجب لغسل مجيع البدن(.)3
الفرق بينهام:

أن األصول مبنية عىل الرضورات تبيح ما ال يبيح غريها ،أال ترى أن النبي ﷺ هنى أن يسافر

((( َأن َْوار الربوق فيِ أنواع الفروق.22/1 :
((( ُي ْن َظ ْر :التَاج وا ِ
إل ْك ِليل ُمل ْخ َتصرَ خليل 367/1 :؛ وا ُمل َحلىَّ .78/1 :

((( املعونة عىل مذهب عامل املدينة 368 /1 :عدة الربوق يف مجيع ما يف املذهب من اجلموع والفروق.38 :
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بالقرآن إىل أرض العدو ،ثم كتب إليهم به( ،)1فالرضورة داعية للحائض إىل قراءة القرآن ألنا متى

منعناها أن تقرأ القرآن أدى ذلك إىل نسياهنا له ؛ ألن أمرها يطول ،وال يمكنها رفعه عن نفسها،
وليس كذلك اجلنب ؛ ألنه ال رضورة به إىل ذلك ؛ ألنه يمكنه زوال املانع عن نفسه ،فلهذا افرتقا،

وهو قول ابن القاسم (.)2

وذهب املالكية إىل أن احلائض جيوز هلا قراءة القرآن يف حال اسرتسال الدم مطلق ًا سواء أكانت

جنب ًا أم ال ،خافت النسيان أم ال .وأما إذا انقطع حيضها ،فال جتوز هلا القراءة حتى تغتسل جنب ًا كانت

أم ال ،إال أن ختاف النسيان ؛ ألهنا قادرة عىل التطهر يف هذه احلالة(.)3

واختار ابن تيمية أنه يباح للحائض أن تقرأ القرآن إذا خافت نسيانه بل جيب ؛ ألن ما ال يتم

الواجب إال به فهو واجب(.)4

واحتج ابن حزم أنه مل يرد حديث صحيح يعول عليه ،لذا بقى األمر عىل اإلباحة(.)5

املذهب الثاين :حرمة قراءهتا للقرآن.

وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعني ومن بعدهم مثل :سفيان الثوري،

وابن املبارك ،واحلسن البرصي ،وقتادة ،وعطاء ،وأبو العالية ،والنخعي ،وسعيد بن جبري،

والزهري ،وإسحاق ،وأبو ثور(.)6

واليه ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة(.)7

واحلجة هلم:

ما روي عن ا ْبن ُع َم َر ريض اهلل عنهام أن النبيﷺ قال(( :ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئ ًا من

((( َص ِح ْيح ا ْل ُب َخا ِر ّي 1090 / 3 :رقم ( .)2828وينظر َف ْتح ال َباري شرَ ْ ح َص ِح ْيح ا ْل ُب َخا ِر ّي 133 / 6 :و .220 / 8
((( ُي ْن َظ ْر املعونة 163 / 1 :؛ واإلرشاف َعلىَ مسائل اخلالف .282-281/1 :

((( المْ َ ْصدَ ر َن ْف ِسه.282/1 :

((( كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية.460/21 :
((( ا ُمل َحلىَّ .78/1 :
الكتَاب المْ ُ َصنَّف فيِ َ
((( ِ
األ َح ِ
اد ْيث واآل َثار 98/1 :و .296/3
اشية َر ّد املحتار َعلىَ الدُّ ِّر المْ ُ ْختَار شرَ ْ ح َت ْن ِوير َ
بـ(ح ِ
ين ) 293/1 :؛ املبدع فيِ
اش َية ابن َعابِ ِد َ
األ ْب َصار املعروفة َ
((( َح ِ َ
شرَ ْ ح املقنع188/1 :

العدد الرابع /ج - 2ال�سنة الثانية2016 -م

191

الفروق الفقهية عند االمام مالك رمحه اهلل

البحوث املحكمة

القرآن))(.)1

وجه الداللة :احلديث ّ
يدل عىل أنه ال جيوز للجنب وال للحائض قراءة يشء من القرآن.
وهناك تفصيالت يف املذاهب يمكن إجيازها بام يأيت:

مذهب احلنفية:

حرمة قراءهتا للقرآن ولو دون آية من املركبات ال املفردات ،وذلك إذا قصدت القراءة ،فإن مل

تقصد القراءة بل قصدت الثناء أو الذكر فال بأس به

قال ابن عابدين :فلو قرأت الفاحتة عىل وجه الدعاء ،أو شيئ ًا من اآليات التي فيها معنى الدعاء،

ومل ترد القراءة ال بأس به(.)2

ورصحوا أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة املسد ،ال تؤثر فيه نية الدعاء فيحرم .وقد أجازوا

للمعلمة احلائض تعليم القرآن كلمة كلمة ،وذلك بأن تقطع بني كل كلمتني ؛ ألهنا ال تعد بالكلمة

قارئة .كام أجازوا للحائض أن تتهجى بالقرآن حرفا حرف ًا ،أو كلمة كلمة مع القطع من غري كراهة.

وكرهوا هلا قراءة ما نسخت تالوته من القرآن ،وال يكره هلا قراءة القنوت ،وال سائر األذكار

والدعوات(.)3

مذهب الشافعية:

حرمة قراءة القرآن للحائض ولو بعض آية كحرف لإلخالل بالتعظيم سواء أقصدت مع ذلك

غريها أم ال ،ورصحوا بجواز إجراء القرآن عىل قلبها من غري حتريك اللسان ،وجواز النظر يف

املصحف ،وإمرار ما فيه يف القلب .وكذا حتريك لساهنا ومهسها بحيث ال تسمع نفسها ؛ ألهنا ليست

بقراءة قرآن .وجيوز هلا قراءة ما نسخت تالوته

()4

ذي 236/1 :رقم ( .)131قال أبو عيسى :ويف الباب أيض ًا عن جابر أخرجه الدارقطني بنحو حديث
((( ُسنَن الترُّ ِْم ّ
ابن عمر وهو ضعيف.
ُي ْن َظر تحُ ْ َف َة َ
ذي.346/1 .
األ ْح َو ِذ ّي بِشرَ ْ ِح جامع الترُّ ِْم ّ
ْ
ِ
ِ
ين.293/1 :
((( َحاش َية ابن َعابِد َ

الرائِق شرَ ْ ح َك ْنز الدَّ َقائِق 200/1 :؛ ونور اإليضاح ونجاة األرواح.31 :
((( ال َب ْحر َّ
((( املنهج القويم.89 :
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مذهب احلنابلة:

أنه حيرم عليها قراءة آية فصاعد ًا ،وال حيرم عليها قراءة بعض آية ؛ ألنه ال إعجاز فيه ،وذلك ما

مل تكن طويلة ،كام ال حيرم عليها تكرير بعض آية ما مل تتحيل عىل القراءة فتحرم عليها .وهلا هتجأة
آي القرآن ألنه ليس بقراءة له .وهلا التفكر فيه وحتريك شفتيها به ما مل تبني احلروف ،وهلا قراءة

أبعاض آية متوالية ،أو آيات سكتت بينها سكوت ًا طوي ً
ال .وهلا قول ما وافق القرآن ومل تقصده،
كالبسملة ،وقول احلمد هلل رب العاملني ،وكآية االسرتجاع﴿:إِنَّا للِهَّ ِ َوإِنَّا إِ َل ْي ِه َر ِ
اج ُع َ
ون﴾( ،)1وآية

﴿س ْب َح َ
ان ا َّل ِذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُك َّنا َل ُه ُم ْق ِرنِنيَ ﴾( .)2وهلا أيض ًا أن يقرأ عليها وهي ساكتة،
الركوب ُ

ألهنا يف هذه احلالة ال تنسب إىل القراءة ،وهلا أن تذكر اهلل تعاىل(.)3
املذهب الثالث:

إن املرأة إذا انقطع حيضها جاز هلا القراءة إن مل تكن جنب ًا قبل احليض ،فإن كانت جنب ًا قبله فال

جتوز هلا القراءة .وهو قول ضعيف للاملكية(.)4
الراجح:

لقد رصح األصوليون أن احليض ال يعدم أهلية الوجوب ،وال أهلية األداء لعدم إخالله بالذمة،

وال بالعقل ،والتمييز ،وقدرة البدن .فاملرأة احلائض كاملة األهلية ،وإن كان الشارع قد رتب عىل
احليض بعض األحكام اخلاصة التي تتناسب وحالة املرأة(.)5

وقد وردت أحاديث يف حتريم قراءة القرآن للجنب ويف كلها مقال لكن حتصل القوة بانضامم

بعضها إىل بعض ،وجمموعها يصلح ألن يتمسك هبا.

منها ما روي عن عيل  aقال(( :كان رسول اهلل ﷺ يقرئنا القرآن ما مل نكن جنب ًا)) (.)6

((( سورة البقرة :من اآلية .156

((( سورة الزخرف :من اآلية .13

((( املبدع.188/1 :
((( ُي ْن َظ ْر ال َّتاج وا ِ
إل ْك ِليل.317/1 :
األ ْح َكام فيِ ُأ ُصول َ
((( ُي ْن َظر َ
األ ْح َكام.198/2 :.
ْ

((( ُسنَن الترِّ ِْم ِذ ِّي 274/1 :رقم ()146قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح.

العدد الرابع /ج - 2ال�سنة الثانية2016 -م

193

الفروق الفقهية عند االمام مالك رمحه اهلل

البحوث املحكمة

واحلديث الذي استدل به اجلمهور وأشباهه ،وإن كان فيها ضعف إال أهنا بمجموعها تدل عىل

صحة منع احلائض من القراءة ،وهذا ما ذهب إليه ـ كام قال الرتمذي ـ أهل العلم من أصحاب

الر ُسول ﷺ .فرتكها للقراءة أوىل ،وهو من باب االحتياط.
َّ

جوز القراءة من أن للحائض أن تقرأ القرآن لئال تنساه ،فاحلائض تستطيع
وأما ما استدل به من ّ

ذلك بإمراره يف قلبها ،أو سامعه من غريها كام أن مدة احليض ليست بالطول الذي يؤدي إىل النسيان.
وفيام يتعلق باملعلمة فلها أن تقرأ القرآن كلمة كلمة.

وأرى أن هذا النهي متوافق مع روح اإلسالم ،فهو من تعظيم حرمات اهلل أو ً
ال ،وألن منع

احلائض من الصالة أو الصوم أو الطواف إنام لتعظيم هذه الشعائر ،وقراءة القرآن أهم ركن من

أركان الصالة.

وأن الذين أباحوا قراءة القرآن للحائض كالظاهرية بذريعة عدم وجود حديث صحيح ،مل يأتوا

بدليل واحد عىل صحة قراءة احلائض للقرآن ،وإنام استشهد ابن حزم بقول لسعيد بن املسيب

()1

وعده حجة( ،)2ولكنه رفض أقوال كبار الصحابة دون سبب معقول.

املَ ْط َلب الثاين
العفو عن قليل الدم

ال خالف بني العلامء يف أن الدم اليسري ال ينقض الوضوء ،قال ابن عبد الرب« :ال أعلم أحد ًا من

العلامء أوجب الوضوء للصالة من قليل الدم خيرج من اجلسد إال جماهدا»(.)3

((( هو أبو محُ ََّمد سعيد بن املسيب بن حزن القريش املخزومي املدين ،فقيه املدينة وأجل التابعني ،أحد فقهاء املدينة،
ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر (ت  94هـ)؛ أتفق العلامء أن مرسالته أصح املراسيل ،تويف سنة 94هـ .ينظر
طبقات ا ْل ُف َق َهاء .أليب إِ ْس َحاق إ ْب َر ِ
اهيم بن عيل بن يوسف ِّ
الشيرْ ازي( .ت  476ه) .تحَ ْ ِقيق :خليل امليسَ .دار القلم.
َبيرْ ُ ْوت( .د .ت).57 :
((( ُي ْن َظ ْر ا ُمل َحلىَّ .78/1 :

امع ملذهب فقهاء َ
((( ينظر االستذكار الجْ َ ِ
األ ْم َصار وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من َم َعانيِ الرأي واآل َثار1 :.
.268/
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ولكن الفقهاء اختلفوا يف الدم الكثري عىل مذهبني:

املذهب األول :الدم الكثري ينقض الوضوء.
وروي ذلك عن :طلحة ،وسلامن َرضيِ َ ُ
اهلل َع ْن ُهام ،وعلقمة ،واألسود النخعي ،وابن سريين،

وقتادة ،وابن املبارك ،ومحاد ،وإبراهيم النخعي ،واألوزاعي ،والثوري ،وإسحاق ،وعروة رمحهم اهلل .
وهو رواية عن :عمر ،وعيل ،وجابر ،وابن عمر  ،bوسعيد بن املسيب ،واحلسن البرصي،

وعطاء  -رمحهم اهلل  .-وإليه ذهب أبو حنيفة ،وأبو يوسف ،وحممد ،وأمحد ،وهو رواية عن :زيد بن
عيل ،إال أن أمحد اعترب الكثري ما يستكثره اإلنسان(.)1
واحلجة هلم:

 .1ما روي عن عائشة ريض اهلل عنها عن النبي ﷺ قال(( :إذا قاء أحدكم يف صالته أو أقلس أو

رعف فليتوضأ ثم ليبن عىل ما مىض من صالته ما مل يتكلم)) (.)2

اعرتض :أنه من رواية إسامعيل بن عياش عن ابن جريج ،وهو حجازي وروايته عن احلجازيني

ضعيفة ،واملحفوظ أنه مرسل عن النبي ﷺ ،وقد خالف احلفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه

عن أبيه عن النبي ﷺ مرسال(.)3

أجيب :إن إسامعيل وثقه ابن معني وزيادته عائشة يف اإلسناد زيادة ثقة مقبولة ،واحلديث

صححه الزيلعي( .)4وصحح الطريق الدار قطني ،وأبو حاتم (.)5
 .2ما روي عن النبي ﷺ(( :الوضوء من كل دم سائل)) (.)6

((( ينظر اهلداية 14/ 1 :؛ َح ِ
ين 153/1 : :؛ والمْ َ ْج ُموع شرَ ْ ح املهذب 54/ 2 :؛ واملغني (ابن قدامة):
اش َية ابن َعابِ ِد ْ
َّضيرْ شرَ ْ ح جمموع ا ْل ِفقْه َ
والر ْوض الن ِ
الكبِيرْ .256 /1 :
 191/ 1؛ وا ُمل َحلىَّ  259/ 1 :؛ َّ
اجه 385/ 1 :؛ ُسنَن الدَّ َار ُق ْطنِ ّي 153/ 1 :؛ وسنن البيهقي .42/ 1 :واحلديث حسن لغريه ،ينظر
((( ُسنَن ابن َم َ

نصب الراية.39-38/1 :
((( ينظر نيل َ
األ ْو َطار شرَ ْ ح ُمنت َقى األخبار من َأ َح ِ
سيد األخيار.236/ 1 :
اد ْيث ّ
ْ
الرا َية ألحاديث الهْ ِدَ ا َية 36/ 1 :؛ واملجموع 59/ 2 :؛ وتلخيص َ
احلبِري يف أحاديث الرافعي الكبري:
ب
ص
((( ينظر َن ْ
َّ
 293/ 1؛ ونيل األوطار 214/ 1 :؛ وإعالء السنن.87/ 1 :

((( املجموع59/ 2 :

((( سنن الدار قطني.157/ 1 :
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اعرتض :أن يف إسناده راويني جمهولني مها يزيد بن خالد ،ويزيد بن حممد وأن عمر بن عبد

العزيز مل يسمع من متيم الداري  tوال رآه فهو مرسل(.)1

أجيب :أن يزيد بن خالد ،ويزيد بن حممد قد اختلف فيهام ،وقد وثقا واحلديث معتضد من

طريق آخر أخرجه ابن عدي يف الكامل ،فارتفع قول الدار قطني باجلهالة بتوثيق غريه ،فإن املجهول

ال يوثق ،وعدم سامع عمر بن عبد العزيز من متيم  tال يرض بناء ًا عىل قواعد احلنفية ،إذ أن االنقطاع
يف القرن الثاين والثالث ليس بعلة عندهم ،وال سيام إرسال مثل عمر بن عبد العزيز(.)2

 .3ما صح عن عائشة ريض اهلل عنها قالت(( :جاءت فاطمة بنت أيب حبيش ريض اهلل عنها إىل

النبي ﷺ فقالت :يا رسول اهلل إين امرأة استحاض ،فال أطهر ،أ فأدع الصالة ؟ فقال :ال ،إنام ذلك
عرق وليس باحليضة ،فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة ،وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم وصيل)) (.)3

وجه الداللة :إن النبي ﷺ علل نقض الطهارة بخروج الدم من العرق ،وكل دم خيرج من

البدن ،فإنام خيرج من عرق ،ألن العروق هي جماري الدم من اجلسد(.)4

اعرتض :األصل عدم النقض ،والقياس ممتنع هنا ألن علة النقض غري معقولة املعنى(.)5

أجيب :انه يمكن معرفة العلة ،وهي خروج الدم ،فهي منصوص عليها يف انتقاض طهارة

املستحاضة ،ومتى وجدت العلة املنصوصة وجد احلكم ،والدم السائل وجد احلكم ،والدم السائل

كدم اجلرح والفصد ــ دم عرق أيض ًا ــ فينتقض الوضوء بخالف الدم غري السائل(.)6
املذهب الثاين :الدم الكثري ال ينقض الوضوء.

روي ذلك عن عائشة ،وعبد اهلل بن أيب أوىف َرضيِ َ ُ
اهلل َع ْن ُهام ،وعمرو بن دينار وربيعة بن أيب

عبد الرمحن ،وحييى بن سعيد األنصاري ،ومكحول ،وطاووس ،وسعيد بن جبري ،وزيد بن أسلم،
((( ينظر نصب الراية 37/1 :؛ واملجموع.60/ 2 :

((( ينظر إعالء السنن.92 / 1 :
((( َص ِح ْيح ُمسلم  262/ 1 :رقم (.)333

((( ينظر عمدة القارئ رشح صحيح البخاري.144/ 3 :
((( ينظر املجموع.59/ 2 :

((( ينظر إعالء السنن.85/ 1 :
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وأيب ثور ،وابن املنذر ،وحممد بن كعب القرظي ،وعبد العزيز بن أيب سلمة ،وجابر بن زيد .a

وهو رواية عن :عمر ،وعيل ،و جابر بن عبد اهلل ،وابن عمر ،وابن مسعود ،وعبد اهلل بن أيب أوىف،

وأيب هريرة ،وابن عباس  ،bواحلسن ،وابن املسيب ،وعطاء ،ومكحول ،والقاسم ،وجماهد ـ
مح ُهم ُ
اهلل ـ وإليه ذهب مالك ،والشافعي ،وداود ،وابن حزم ،واإلمامية ،ورواية عن زيد بن عيل(.)1
َر َ
واحلجة هلم:

1ـ ما صح عن جابر بن عبد اهلل  aأن النبي ﷺ ((كان يف غزوة ذات الرقاع فرمى رج ً
ال

بسهم فنزفه الدم ،فركع وسجد ومىض يف صالته))( .)2وزاد العيني :فبلغ ذلك رسول اهلل ﷺ فدعا

هبام ومل يأمره بالوضوء وال إعادة الصالة(.)3

وجه الداللة :أن احلديث يبني أن الصالة مل تنتقض بخروج الدم الكثري؛ ألن َر ُسول اهللِ ﷺ مل

يأمره بإعادة الصالة وال الوضوء.

اعرتض :أن يف إسناده عقيل بن جابر ،قال الذهبي عنه :فيه جهالة ما روى عنه سوى صدقة بن

يسار ،قال ابن حجر :ال أعرف راويا عنه غري صدقة ،وصدقة بن يسار ثقة(.)4

أجيب :أن اجلهالة يف عقيل جهالة عني ،وأن جمهول العني إذا وثقه أحد أئمة اجلرح والتعديل

فإن جهالته تزول ،وقد وثقه غري واحد ،فإن ابن حبان وابن خزيمة واحلاكم صححوا حديثه،

وبذلك يزول املحذور من جهالته

()5

2ـ ما روي عن أنس بن مالك  aقال(( :إن النبي ﷺ احتجم فصىل ومل يتوضأ ،ومل يزد عىل

غسل حمامجه))

()6

دونة ُ
الكربى 11/ 1 :؛ املحىل 255/ 1 :؛ االستذكار 290/ 1 :؛ املجموع 85/ 2 :؛ ورشائع اإلسالم:
((( ينظر ا ُمل َّ
 130 /10؛ وعمدة القاري 52/ 3 :؛ والروض النضري 256/ 1 :؛ ونيل األوطار237 1 :

الصحيحني  .156/ 1رواه البخاري
((( صحيح ال ُبخاري 76/ 1 :؛ وسنن أيب داود 50/ 1 :؛ واملستدرك عىل
َ
معلق ًا ووصله أبو داود واحلاكم وقال :هذا حديث صحيح عىل رشطهام ومل خيرجاه ،ووافقه الذهبي.
((( ال َبنَاية رشح اهلداية.198/ 1 :.
((( ينظر فتح ال َباري.372/ 1 :

((( ينظر املستدرك عىل الصحيحني 165/ 1 :؛ فتح الباري 273/ 1 :؛ وحتفة األحوذي.290/ 1 :

((( سنن الدار قطني 152-151/ 1 :؛ سنن البيهقي الكربى .141/ 1 :احلديث رواه الدارقطني مرفوعا وموقوفا،
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اعرتض :إن يف سنده صالح بن مقاتل ،ضعفه النووي وادعى ابن العريب أن الدار قطني صححه

وليس كذلك ،قال أبو عبد اهلل احلاكم :سألت الدار قطني عن صالح بن مقاتل فقال :حيدث عن

أبيه ليس بالقوي(.)1

3ـ ما روي عن عمر بن اخلطاب  tأنه حينام طعن صىل وجرحه يثعب دم ًا( ،)2وذاك بمحرض

من الصحابة ومل ينكر عليه أحد.

4ـ ما روى مالك أنه رأى سامل بن عبد اهلل خيرج من أنفه الدم حتى ختتضب اصابعه ثم يغسله،

ثم يصيل ويتوضأ(.)3

وجه الداللة :إن سامل مل يتوضأ من خروج الدم.

اعرتض :ما رواه عبيد اهلل بن عمر قال« :رأيت سامل بن عبد اهلل صىل صالة الغداة ركعة ثم

رعف فخرج فتوضأ ثم جاء فبنى عىل ما بقي من صالته»(.)4
قال اإلمام مالك رمحه اهلل :

يغسل قليل النجاسة وكثريها ،وال يلزم غسل الدم ،واجلميع نجاسة وكل نجاسة سوى الدم

فإنه ال يصيل بيشء منها ،وأما الدم فيجوز الصالة بيسريه (.)5
الفرق بينهام:

إن قليل الدم ال يمكن االحرتاز منه ؛ ألن اإلنسان ال خيلو منه ،فلهذا عفي عنه ،وليس كذلك

سائر النجاسات ؛ ألنه يمكن االحرتاز منها من غري مشقة تلحق فيها فافرتقا.
الرتجيح:

ولعل ما ذهب إليه أصحاب املذهب الثاين بقوهلم أن الدم ال ينقض الوضوء هو الراجح ،ملا
رفعه ابن العرشين ووقفه أبو املغرية عن األوزاعي ،ورجح الوقف ،ورواه البيهقي .ينظر نيل األوطار.255/ 1 :

((( ينظر نيل األوطار.255/ 1 :

((( ينظر املنتقى رشح املوطأ.68/ 1 :

((( موطأ اإلمام مالك 50 /1 :؛ املدونة الكربى.19/ 1 :
((( مصنف ابن أيب شيبة 159/ 2 :؛ واجلوهر الن َِّق ّي.141/ 1 :

((( املعونة 166 / 1 :؛ واإلرشاف 282 ،281 / 1 :؛ والفروق الفقهية للقايض.80 :
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يأيت من األسباب:

 .1قوة أدلتهم ،وضعف أدلة أصحاب املذهب األول.

 .2إن األصل عدم نقض الوضوء حتى يقوم الدليل عىل رفع هذا األصل ،وليس يف املذهب

األول دليل صحيح يمكن الركون إليه لرفع هذا األصل.

املَ ْط َلب ال َّثا ِلث
امل�سح على اخلفني

اختلف العلامء يف جواز املسح عىل اخلفني عىل مذهبني:

املذهب األول :جواز املسح عىل اخلفني.

روي ذلك عن أيب بكر ،وعمر ،وعيل ،وطلحة ،وسعد بن أيب وقاص وابن عمر ،وابن عباس،

وعبد اهلل بن عمرو ،وعبد الرمحن بن عوف وبالل ،وسلامن ،وجابر بن عبد اهلل ،وأيب موسى ،وأيب
أيوب ،وجابر بن سمرة ،وجربر بن عبد اهلل ،وعامر ،وأنس ،واملغرية ،وحذيفة ،والرباء بن عازب،

وأيب هريرة ،وأيب أمامة  .)1(bورشيك ،والشعبي ،وسعيد بن املسيب ،والنخعي ،وعطاء،
واحلسن ،وسامل ،وحممد بن احلنفية ،وعمر بن عبد العزيز ،والثوري واألوزاعي رمحهم اهلل ـ.

وقد نقل ابن املنذر اإلمجاع عىل ذلك برشط أن يدخلهام عىل طهارة( .)2وإليه ذهب األئمة األربعة

والظاهرية(.)3

واحلجة هلم:

1ـ ما صح عن املغرية بن شعبة  aقال(( :كنت مع رسول اهلل ﷺ يف سفر فأهويت ألنزع

خفيه ،فقال :دعهام فأين أدخلتهام طاهرتني ،فمسح عليها)) (.)4
((( املغني (ابن قدامة).181/1 :

((( األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف.433/1 :.

((( ينظر اهلداية 16/ 1 :؛ وعمدة القارئ 97/3 :؛ واللباب رشح الكتاب 41/1 :؛ واإلرشاف عىل مسائل اخلالف:

14/1؛ واالستذكار 272/1 :؛ املجموع 476/1 :؛ واملغني177/1 :؛ واملحىل78/2 :؛ والروض النضري.299/ 1 :
((( متفق عليهَ :ص ِحيح ا ْل ُب َخا ِر ِّي 5/ 1 :؛ وصحيح مسلم.320/1 :
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وجه الداللة :دل احلديث عىل جواز املسح عىل اخلفني برشط أن يلبسهام عىل طهارة.

2ـ ما صح عن جرير بن عبد اهلل البجيل (( aأنه بال ثم توضأ ومسح عىل خفيه ،فقيل له:

تفعل هذا ؟ فقال :نعم ،رأيت رسول اهلل ﷺ بال ثم توضأ ومسح عىل خفيه))( .)1وزاد الرتمذي(،)2

وأبو داود( ،)3واللفظ له(( :إنام كان ذلك قبل نزول املائدة ،قال :ما أسلمت إال بعد نزول املائدة)).
وجه الداللة :دل احلديث عىل جواز املسح عىل اخلفني ألن الرسول ﷺ قد مسح بعد نزول

املائدة ،الن إسالم جرير  aكان بعد نزول املائدة التي فيها آية الوضوء.

عسال أنه قال(( :أمرنا رسول اهلل ﷺ أن نمسح عىل اخلفني إذا نحن
3ـ ما روي عن صفوان بن ّ

أدخلنامها عىل طهر ثالث إذا سافرنا ،يوما وليلة إذا أقمنا ،وال نخلعهام من غائط وال بول ،وال

نخلعهام إال من جنابة))(.)4

واعرتض :أن يف إسناده عمر بن رديح ،ضعفه أبو حاتم ،وقال ابن معني صالح احلديث(.)5

4ـ ما روي عن عيل  aأنه قال(( :لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من

أعاله ،لقد رأيت رسول اهلل ﷺ يمسح عىل ظهر خفيه)) (.)6

5ـ ما صح عن عيل  aأنه قال(( :جعل رسول اهلل ﷺ ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما

وليلة للمقيم)) (.)7

قال اإلمام مالك رمحه اهلل :

يمسح عىل اخلفني إذا لبسهام بعد كامل الطهارة باملاء ،أما بالتيمم فال يمسح عليهام ،واجلميع

((( صحيح مسلم.227/1 :
ذي.155/1 :
((( ُسنَن الترُّ ِْم ّ

((( سنن أيب داود.39/1 :
((( ُسنَن الن ََّسائِ ّي ُ
الكبرْ َ ى 95 /1 :؛ واملصنف 204/ 1 :؛ وسنن الدارقطني 196/ 1 :؛ وصحيح ابن خزيمة1 :
97/؛ وصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان.155/ 4 :.

((( ينظر مجَ َْمع الزوائد.259/ 1 :

((( مسند أمحد بن حنبل 15/1 :.؛ وسنن أيب داود 42/ 1 :؛ سنن النسائي الكربى .90/1 :جممع الزوائد1 :
 ،160/واحلديث صحيح اإلسناد.

((( صحيح مسلم.227/1 :
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طهارة تستباح هبا الصالة(.)1
والفرق بينهام:

أن التيمم طهارة رضورة ،تستباح هبا الصالة ،ال ترفع احلدث ،فلم جيز أن يمسح عىل اخلفني ؛

ألنه برؤية املاء يلزمه غسل رجليه ،وليس كذلك الطهارة باملاء ؛ ألنه يرفع احلدث فهذا أقوى من
التيمم ،فلهذا افرتقا(.)2

املذهب الثاين :عدم اجلواز.

روي ذك عن عائشة ،وأيب هريرة ،وابن عباس ،وأيب أيوب ،وهو رواية عن عيل  .bونقل

صاحب الروض النضري إمجاع أهل البيت عىل ذلك ،وبه قال اإلمامية ،والزيدية ،واألباضية،
واخلوارج( .)3وهو رواية عن :مالك ،قال ابن عبد الرب« :أنكرها أكثر القائلني بقوله ،وهو قول أيب

بكر بن داود الظاهري(.)4
واحلجة هلم:

وس ُكم َ
وأ ْر ُج َل ُك ْم إىل َ
الك ْع َبينْ ِ ﴾(.)5
 1ـ قوله تعاىلَ :
﴿وا ْم َس ُحوا بِرؤُ ِ ْ

وجه الداللة :إن اهلل تعاىل أمر هبذه اآلية بغسل القدمني ال بمسحهام ،ومل يفرق بني من لبس

اخلف وغريه ،وأن أحاديث املسح عىل القدمني منسوخة هبذه اآلية.

اعرتض :إن آية الوضوء نزلت يف غزوة املريسيع ،والرسول ﷺ مسح يف غزوة تبوك ،ألن غزوة

املريسيع كانت يف أول سنة أربع ،وقيل :سنة ست( ،)6يف حني أن غزوة تبوك كانت يف سنة تسع(،)7
فكيف ينسخ املتقدم املتأخر ؟ وأن جرير البجيل عندما بال وتوضأ ومسح عىل خفيه وصىل ،فسئل

((( الفروق الفقهية ،رقم الفرق ،124 :عدة الربوق ،رقم الفرق.30 :
((( َأن َْوار الربوق فيِ أنواع الفروق.7 :

((( ينظر الروض النضري .299/1 :واملخترص النافع41/ 1 :

((( ينظر االستذكار .272/1 :والروض النضري 299/ 1 :؛ ونيل األوطار.179/ 1 :
((( سورة املائدة :من اآلية .7

((( ينظر فتح الباري.546/ 8 :

((( ينظر املصدر نفسه.139/ 8 :
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عن هذا الفعل فقال(( :رأيت النبي ﷺ صنع مثل هذا ،قال إبراهيم النخعي :فكان يعجبهم ألن
جرير ًا من أسلم( .)1وعند أيب داود (أهنم ملا قالوا له :إنام كان ذلك قبل نزول املائدة ،قال :ما أسلمت
إال بعد نزول املائدة)) (.)2

حتى لو سلمنا بأن آية الوضوء متأخرة ،فال يوجد تعارض بينهام وبني أحاديث املسح إلمكان

اجلمع بينهام ألن اآلية مطلقة ،وأحاديث املسح مقيدة هلا ،أو هي عامة واألحاديث خمصصة(.)3

2ـ ما روي عن عائشة ريض اهلل عنها يف إنكارها املسح عىل اخلفني بقوهلا(( :ألن أخرجهام

بالسكاكني أحب إ ّيل من أن أمسح عليهام)) ،ويف رواية ((ألن أخرج أصابعي بالسكاكني أحب إ ّيل

من أن أمسح عليهام))(.)4

اعرتض :إن هذا األثر ال أساس له من الصحة ألن الروايات التي نقلت عن عائشة ريض اهلل

عنها بخالف ذلك ،قال القنوجي« :ما روي عن عائشة ريض اهلل عنها قد أنكره احلفاظ ،وروي

عنها خالفه»(.)5

ونقل ابن املنذر عن ابن املبارك قوله« :ليس يف املسح عىل اخلفني عن الصحابة اختالف ،ألن كل

من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته»(.)6

وكذلك أهنا ريض اهلل عنها مل تكن عىل علم بأحاديث املسح يف أول األمر ،لذلك قالت بعدم

جواز املسح عىل اخلفني ،وعندما علمت به رجعت عن رأهيا ،وهذا يفرسه قوهلا لرشيح بن هانئ

عندما سأهلا عن املسح فقالت(( :عليك بابن أيب طالب فسله ،فأنه كان يسافر مع رسول اهلل ﷺ

قال :فسألناه فقال :جعل رسول اهلل ﷺ ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم))( .)7فلو
((( صحيح البخاري.233/ 1 :
((( سنن أيب داود.32/ 1 :

((( ينظر سبل السالم رشح بلوغ املَ َرام من مجع َأد َّلة األحكام.87/ 1 :
((( َم َصنَّف ا ْب ِن َأبيِ َش ْي َب َة.213/ 1 : :
((( الروضة الندية رشح الدرر البهية .43/ 1 :
((( ينظر فتح الباري 404/1 :؛ وسبل السالم.87/1 :
((( صحيح مسلم.227/1 :
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بقيت عىل رأهيا بعدم جواز املسح عىل اخلفني ملا قالت لرشيح أن يذهب إىل عيل يسأله ،فالظاهر أن
قوهلا األول كان قبل علمها بالترشيع يف املسح عىل اخلفني ،وإال ألنكرت عىل عيل ما قاله لرشيح،

فلو كانت تنكر املسح لبينته له ،ولو كان عيل ينكر املسح ملا أجابه ،ومع قول عيل باجلواز ال تصح
دعوى إمجاع أهل البيت عىل إنكاره .وأما أبو هريرة ،وابن عباس ،فقد روي املسح عنهام بأسانيد

صحيحة ذكرها ابن عبد الرب( ،)1وابن أيب شيبة(.)2

وأما أبو أيوب فلم يكن ينكر املسح بل كان يأمر به أصحابه ،ولكنه قال :حبب إ ّيل الغسل(.)3
3ـ ما روي عن أيب هريرة  tقال(( :ما أبايل عىل ظهر خفي مسحت أم عىل ظهر محاري)) (.)4
اعرتض :إن هذا احلديث عن أيب هريرة  tال يصح ،وهو باطل(.)5

4ـ ما روي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه سئل هل مسح رسول اهلل ﷺ عىل اخلفني؟ فقال:
((واهلل ما مسح رسول اهلل ﷺ عىل اخلفني بعد نزول املائدة ،ولئن أمسح عىل ظهر ِعيرْ ٍ يف الفالة
أحب إ ّيل من أن أمسح عىل اخلفني)) ،ويف رواية(( :لئن أمسح عىل جلد محار أحب إ ّيل من أن أمسح

عىل اخلفني)) (.)6

اعرتض :إن جرير ًا قال :سألت عطاء عن املسح فقال :بلغني عن ابن عباس ،وابن عمر أهنام

كانا يقوالن يف ذلك الرخصة عىل املسح عليهام إذا أدخلتهام طاهرتني ،قال ابن جرير :فقلت لعطاء:

أترى الرخصة يف املسح عىل اخلفني آلن ال ينزع الرجل خفاه ؟ قال :نعم)) ( .)7وهبذا يدل عىل أن
خالف ابن عباس ريض اهلل عنهام مل يثبت.

((( ينظر االستذكار.274-273/1 :
((( مصنف ابن أيب شيبة.177/ 1 :

((( مصنف ابن أيب شيبة176/ 1 :؛ واالستذكار.273/ 1 :
((( مصنف ابن أيب شيبة.170/1 :

((( ينظر نيل األوطار.120/ 1 :
((( مسند أمحد.323/1 :

((( مصنف عبد الرزاق.168/ 1 :
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يتبني مما عرضته سابق ًا رجحان املذهب القائل بجواز املسح عىل اخلفني لقوة أدلته ،وإلمجاع

فقهاء السلف عىل ذلك ،كام نقله ابن عبد الرب( ،)1فقد روي عن احلسن البرصي أنه قال« :أدركت

سبعني رجال من أصحاب رسول اهلل ﷺ يمسحون عىل اخلفني ،أبو بكر ،وعمر ،وعثامن ،وعيل

 aوسائر أهل بدر وأهل احلديبية وغريهم من املهاجرين واألنصار»(.)2

املَ ْط َلب ال َّرا ِبع
امل�سح على اجلبرية

وضع الفقهاء رشوط ًا للمسح عىل اجلبرية ،فاشرتطوا جلواز املسح عىل اجلبرية :أن يكون غسل

العضو املنكرس أو املجروح مما يرض به ،وكذلك لو كان املسح عىل عني اجلراحة مما يرض هبا ،أو كان
خيشى حدوث الرضر بنزع اجلبرية .وأال يكون غسل األعضاء الصحيحة يرض باألعضاء اجلرحية

فإن كان يرض هبا ففرضه التيمم .وهذا باتفاق بني الفقهاء(.)3

أما اشرتاط املسح عىل طهارة مائية ،فاختلف فيه الفقهاء عىل مذهبني:

املذهب األول:

أن تكون اجلبرية موضوعة عىل طهارة كاملة .واليه ذهب الشافعية يف الصحيح املشهور وهي

رواية عن اإلمام أمحد (.)4
واحلجة هلم:

اجلبرية موضوعة عىل طهارة مائية ؛ ألنه حائل يمسح عليه ،فكان من رشط املسح عليه كسائر

املمسوحات  ,فإن خالف ووضعها عىل غري طهر وجب نزعها ،وذلك إن مل خيف رضر ًا بنزعها ،فإن
((( ينظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع 7/1 :املغني (ابن قدامة) .174/ 1 :االستذكار 277/ 1 :؛ واملجموع:
 476/1؛ واملحىل.306/ 1 :

((( ينظر االستذكار 273/ 1 :؛ املجموع 477/ 1 :؛ ورشح صحيح مسلم ـ.167/ 3 :
الصنَائِع 13/1 :؛ والشرَ ْ ح َ
والو ِس ْيط فيِ المْ َ ْذ َهب.371/1 :
((( ُي ْن َظ ْر َبدَ ائِع َّ
الكبِيرْ  164/1 :.؛ َ
الو ِس ْيط 371/1 :؛ شرَ ْ ح ا ْل ُع ْمدَ ِة.277/1 :
((( ُي ْن َظ ْر َ
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خاف الرضر مل ينزعها ويصح مسحه عليها ،ويقيض لفوات رشط وضعها عىل طهر(.)1
املذهب الثاين:

ال يترشط أن تكون اجلبرية موضوعة عىل طهارة كاملة.

واليه ذهب احلنفية واملالكية والرواية الثانية عند احلنابلة وعدها ابن تيمية الراجح ،وهي شاذة

عند الشافعية(.)2

قال اإلمام مالك رمحه اهلل :

وال يمسح عىل اخلفني إال من لبسهام بعد كامل الطهارة ،ويمسح عىل اجلبائر والعصائب وإن

لبسهام عىل غري وضوء ،واجلميع حائل دون عضو(.)3
والفرق بينهام:

أن اجلبائر والعصائب شدمها ليس بموقوف عىل اختياره ،وإنام هو عىل حسب ما تدعو إليه

احلاجة ،فقد حيتاج إليها وهو عىل غري وضوء ،وال يمكنه الصرب إىل أن يتوضأ ،ومل يعترب يف جواز

املسح عليها أن يكون لبسهام عىل طهر ،وليس كذلك اخلفان؛ ألن لبسهام موقوف عىل اختياره؛ ألنه

ال رضورة تدعو إىل لبسهام وهو عىل غري وضوء كذلك ،فافرتقا(.)4

ونقل ابن قدامة عن اخلالل قوله :ألن هذا مما ال ينضبط ويغلظ عىل الناس جد ًا فال بأس به ;

وألن املسح عليها جاز دفع ًا ملشقة نزعها  ,ونزعها يشق إذا لبسها عىل غري طهارة كمشقته إذا لبسها
عىل طهارة(.)5

((( ينظر املصدران أنفسهام.
الصنَائِع 13/1 :؛ والشرَ ْ ح َ
والو ِس ْيط 371/1 :؛ وشرَ ْ ح ا ْل ُع ْمدَ ة.277/1 :
((( ُي ْن َظ ْر َبدَ ائِع َّ
الكبِيرْ  164/1؛ َ
((( ينظر املعونة 141 / 1 :؛ واإلرشاف.174 ،173 / 1 :

((( عدة الربوق ،رقم الفرق 34 :؛ الفروق الفقهية :الفرق .8
((( المْ ُغْ نِي البِ ْن ُقدَ ا َم َة.172/1 :

العدد الرابع /ج - 2ال�سنة الثانية2016 -م

205

الفروق الفقهية عند االمام مالك رمحه اهلل

املَ ْط َلب اخلام�س
و�ضوء النوم للجنب

البحوث املحكمة

اختلف الفقهاء يف حكم وضوء النوم للجنب عىل أربعة مذاهب:
املذهب األول:

يستحب للجنب أن يتوضأ قبل النوم.

وهو قول عمر ،وعامر ،وعائشة ،وجابر ،وأيب سعيد ،وأم سلمة  bوسفيان الثوري ،وابن

املبارك ،وإسحاق .وإليه ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،والزيدية،
واإلمامية ،واألباضية(.)1
واحلجة هلم:

ان َر ُس ُ
1ـ ما صح عن َعائِ َشة ريض اهلل عنها َ :
ول اللهَّ ِ ﷺ إ َذا َك َ
((ك َ
َام
ان ُج ُن ًبا َف َأ َرا َد َأ ْن َي ْأ ُك َل َأ ْو َين َ
()2
َت َو َّض َأ وضوؤه للصالة))

2ـ ما صح َع ْن َأبيِ َس ِع ٍ
الَ :ق َ
يد الخْ ُ دْ ِر ِّي َ aق َ
ال َر ُس ُ
ول اللهَّ ِ ﷺ(( :إ َذا َأ َتى َأ َحدُ ُك ْم َأ ْه َل ُه ُث َّم َأ َرا َد
َأ ْن َي ُعو َد َف ْل َيت ََو َّض ْأ َب ْين َُهماَ ُو ُضوء ًا))(.)3
الر ُسول ﷺ ّ
حث عىل الوضوء ملن أراد معاودة اجلامع.
وجه الداللة :من احلديثني يتبني أن َّ

3ـ ما روي عن أم سلمة ريض اهلل عنها قالت(( :كان رسول اهلل ﷺ جينب ثم ينام ثم ينتبه ثم

ينام)) رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح(.)4

وح ِ
اش َية َّ
الط ْح َطا ِو ُّي َعلىَ مراقي الفالح شرَ ْ ح نور اإليضاح ـ  34/17 :؛ وشرَ ْ ح
الصنَائِع 38/1 :؛ َ
((( ُي ْن َظ ْر َبدَ ائِع َّ
الز ْر َقانيِ ّ َعلىَ ُم َو َّطأ اإلمام مالِك ابن َأ َنس 144/1 :؛ المْ َ ْج ُم ْوع 179/2 :شرَ ْ ح ا ْل ُع ْمدَ ِة 391/1 :؛ ا ِ
إلن َْصاف فيِ معرفة
َّ
َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
لجْ
َماَ
لىَ
ْ
الز َّخار ا امع ملذاهب ُعل ء األ ْم َصار:
الراجح من اخلالف َع مذهب اإلمام امل َب َّجل أحمْ َد بن َح ْن َبل 260/1 :؛ ال َب ْحر َّ
 49/1؛ شرَ ْ ح النِّيل وشفاء العليل.101/1 :.
((( َص ِحيح ُم ْس ِل ٍم 248/1 :رقم (.)305

((( َص ِحيح ُم ْس ِل ٍم 219/1 :رقم (.)308
الز َوائِ ِد.275/1 :
((( ُم ْسنَد َأحمْ َ دَ  111/6 :رقم ()24843؛ ومجَ َْمع َّ
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4ـ ما روي عن عائشة ريض اهلل عنها قالت(( :كان النبي ﷺ ينام وهو جنب وال يمس ماء)) (.)1
وجه الداللة من هذه األحاديث:

قال اإلمام النووي« :حاصل األحاديث كلها أنه جيوز للجنب أن ينام ويأكل ويرشب وجيامع

قبل االغتسال ،وهذا جممع عليه ،وأمجعوا عىل أن بدن اجلنب طاهر ،وفيها أنه يستحب أن يتوضأ
ويغسل فرجه هلذه األمور كلها ،وال سيام إذا أراد مجاع من مل جيامعها ،فانه يتأكد استحباب غسل
ذكره ،ويكره النوم واألكل والرشب واجلامع قبل الوضوء وهذه األحاديث تدل عليه وال خالف

عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب»(.)2
أعرتض َأ ُبو داود عىل حديث عائشة ريض اهلل عنها« :وهم أبو إسحاق يف هذا ـ يعنى يف قوله:
ال يمس ماء ـ وقال :إن هذا غلط من أبى إسحاق»(.)3

وقال البيهقي :طعن احلفاظ يف هذه اللفظة فبان بام ذكرناه ضعف احلديث ،وإذا ثبت ضعفه مل

يبق فيه ما يعرتض به(.)4

وأجيب عن ذلك :قال النووي :لو صح مل يكن أيض ًا خمالف ًا ،بل كان له جوابان «

أحدمها :جواب اإلمامني اجلليلني أبى العباس بن رشيح ،وأبى بكر البيهقي :أن املراد ال يمس

ماء للغسل.

والثاين :وهو عندي حسن ،أن املراد انه كان يف بعض األوقات ال يمس ماء أص ً
ال ،لبيان اجلواز

إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه(.)5

()119وسنَن َأبيِ َد ُاود58/1 :
((( َص ِح ْيح ُم ْس ِلم 248/1 :رقم ()305؛ ُسنَن الترِّ ِْم ِذ ِّي 202/1 :رقم ()118و
ُ
وسنَن الن ََّسائِ ّي ُ
الكبرْ َ ى 332/5 :رقم (.)9052
رقم ()228؛ ُ
((( شرَ ْ ح َص ِح ْيح ُم ْس ِلم.217/3 :
((( ُسنَن َأبيِ َد ُاود 58/1 :رقم (.)228
((( ُسنَن ا ْل َب ْي َه ِق ّي ُ
الكبرْ َ ى.201/1 :
((( شرَ ْ ح َص ِح ْيح ُم ْس ِلم.218/3 :
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املذهب الثاين :وجوب الوضوء عىل اجلنب إذا أراد النوم.

البحوث املحكمة

واليه ذهب ابن حبيب من املالكية يف قول منقول عن اإلمام مالك( ،)1وأبو داود من الظاهرية(.)2

قال اإلمام مالك:

إذا أراد اجلنب النوم توضأ ،وال يلزم ذلك احلائض ،واحلدث املوجود هبام يوجب الغسل(.)3

الفرق بينهام:

إن اجلنب قادر عىل رفع حدثه باالغتسال ،فلام تركه غلظ عليه بالوضوء؛ وليس كذلك احلائض؛

ألهنا غري قادرة عىل رفع حدثها ،فلم يتوجه عليها تغليظ؛ ألهنا معذورة برتك االغتسال(.)4
وفرق آخر:

وهو أن اجلنب مأمور باالغتسال قبل النوم عىل طريق الفضل ،فأمر بالوضوء ؛ ليكون ذلك

داعي ًا إىل االغتسال ؛ ألن ذلك هيون مس املاء ،وليس كذلك احلائض؛ ألهنا غري مأمورة باالغتسال،

ال من طريق الفضل وال غريه ،وقد طعن عىل هذا بعض أصحابنا بأن قال :ال معنى هلذا ؛ ألن النبي

ﷺ كان يتوضأ قبل النوم ،ومل يكن حمتاج ًا إىل أن يدعوه داع إىل الغسل.
وفرق آخر:

وهو أن اجلنب ال يشق عليه الوضوء عند النوم ؛ ألن أمره ال يطول ،واحلائض يشق ذلك عليها ؛

ألن أمرها يطول ،فلو أمرت بالوضوء كل وقت أرادت النوم فيه ،لكلفت من ذلك كلفة شديدة(.)5
واحلجة هلم:

استشهدوا باألحاديث التي استشهد به اجلمهور ،وأيض ًا :ما صح عن ا ْب ِن ُع َم َر ريض اهلل عنهام
َام َأ َحدُ َنا َو ُه َو ُجن ٌُب ؟ َق َ
الَ (( :يا َر ُس َ
َأ َّن ُع َم َر َق َ
الَ :ن َع ْم .إ َذا َت َو َّض َأ)) ،متفق عليه (.)6
ول اللهَّ ِ َأ َين ُ
((( الفروق الفقهية :رقم الفرق .10
((( ا ُمل َحلىَّ .88/1 :
((( عدة الربوق :رقم الفرق .39

((( الفروق الفقهية :رقم الفرق .10

((( الفروق الفقهية :رقم الفرق .10
وص ِحيح ُم ْس ِل ٍم 249/1 :رقم (.)306
((( َص ِحيح ا ْل ُب َخا ِر ِّي 110/1 :رقم ()283؛ َ
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وجه الداللة :إن احلديث أشار إىل اشرتاط الوضوء عند النوم للجنب ،إذ أن األمر جاء بصيغة

الرشط(.)1

أعرتض :أن هناك أحاديث خصصت هذا العموم أباحت النوم من غري وضوء ،وعىل هذا حيمل

األمر عىل اجلواز واالستحباب ال عىل الوجوب(.)2

املذهب الثالث :ال بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله من غري وضوء .وهو قول ابن املسيب.

واليه ذهب الكاساين من احلنفية .قال :جيوز للجنب إذا أراد النوم أو معاودة األهل الوضوء

وعدمه(.)3

واحلجة له:

1ـ ما روي عن أم سلمة ريض اهلل عنها قالت(( :كان رسول اهلل ﷺ جينب ثم ينام ثم ينتبه ثم

ينام)) رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح(.)4

2ـ ما روي عن عائشة ريض اهلل عنها قالت(( :كان النبي ﷺ ينام وهو جنب وال يمس ماء)) (.)5
 3ـ إن الوضوء ليس بقربة بنفسه ،وإنام هو ألداء الصالة ،وليس يف النوم ذلك(.)6

املذهب الرابع :أن الوضوء مندوب ملن أراد النوم ،وواجب عىل من أراد املعاودة.

وهو قول عمر بن اخلطاب  ،aوعطاء ،وعكرمة ،وإبراهيم ،واحلسن ،وابن سريين .واليه

ذهب ابن حزم من الظاهرية(.)7
واحلجة له:

ما صح عن أيب سعيد اخلدري  aعن النبي ﷺ (( :إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود
((( ُي ْن َظ ْر َف ْتح ال َبا ِري.349/1 :
((( ا ُمل َحلىَّ .88/1 :
الصنَائِع.38/1 :
((( َبدَ ائِع َّ

((( تقدم خترجيه :ص .52

((( تقدم خترجيه :ص .52
الصنَائِع.38/1 :
((( َبدَ ائِع َّ
((( ا ُمل َحلىَّ .88/1 :
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فليتوضأ بينهام وضوء ًا)) (.)1

البحوث املحكمة

وجه الداللة :قال ابن حزم :مل نجد هلذا اخلرب ما خيصصه ،وال ما خيرج إىل الندب إال خرب ًا

ضعيفا من رواية حييى بن أيوب .ففي معاودة اجلنب للجامع فالوضوء عليه فرض بينهام(.)2
أعرتض :قال ابن حجر « :قد امجعوا عىل أن الغسل بينهام ال جيب»(.)3

ويدل عىل استحبابه حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أيب رافع (( aأنه ﷺ طاف ذات

يوم عىل نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه ،قال :فقلت يا رسول اهلل أال جتعله غس ً
ال واحد ًا ؟ قال:

هذا أزكى وأطيب وأطهر)) (.)4

وبعض أهل العلم محله عىل الوضوء اللغوي فقال :املراد به غسل الفرج .ولقول إسحاق بن

راهويه :ال بد من غسل الفرج إذا أراد العود(.)5

واستدل عىل أن األمر بالوضوء للندب ال للوجوب بام رواه من طريق شعبة عن عاصم يف

حديث أيب سعيد املذكور كرواية بن عيينة وزاد(( :فأنه أنشط للعود)) ( .)6فدل عىل أن األمر

لإلرشاد أو للندب.

ويدل أيض ًا عىل أنه لغري الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أيب إسحاق

عن األسود عن عائشة ريض اهلل عنها قالت(( :كان النبي ﷺ جيامع ثم يعود وال يتوضأ)) (.)7
الرتجيح:

الذي يبدو راجح ًا هو املذهب األول والذي ذهب إليه مجهور الفقهاء ،لقوة األدلة عىل ختصيص

األمر بالوضوء للجنب إذا أراد النوم .وألن بعض األحاديث التي اشرتطت الوضوء عىل اجلنب مل
((( َص ِحيح ُم ْس ِل ٍم 249/1 :رقم (.)308
((( ا ُمل َحلىَّ .88/1 :

((( َف ْتح ال َبا ِري.376/1 :
وسنَن الن ََّسائِ ّي ُ
الكبرْ َ ى 329/5 :رقم ()9035
((( ُسنَن َأبيِ َد ُاود 56/1 :رقم ()219؛ ُ
َ
َ
الس ِج ْستَاين( .ت 275هـ):
((( ُي ْن َظ ْر َف ْتح ال َبا ِري 377/1 :؛ َ
وع ْون المْ َ ْع ُبود َعلىَ ُسنَن أبيِ َد ُاود ُسليامن بن األ ْش َعث ِّ
 255/1؛ وتحُ ْ َف َة َ
األ ْح َو ِذ ّي.368/1 :

وص ِحيح ا ْب ِن ِح َّب َ
وسنَن ا ْل َب ْي َه ِق ّي  204/1رقم (.)930
((( المْ ُ ْستَدْ َرك 254/1 :رقم ()542؛ َ
ان 12/4 :رقم ()1211؛ ُ

((( رشح معاين اآلثار ـ.127/1 :
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حترص ذلك بالنوم بل باألكل والرشب ،وال خالف بني العلامء أن األكل والرشب جائز للجنب وإن
مل يتوضأ ،إال أن حيمل األمر عىل الوضوء اللغوي ،وهذا نافع من الناحية الصحية.

وفيام يتعلق باملذهب الرابع الذي ذهب إليه ابن حزم من إجياب الوضوء عىل اجلنب إذا أراد املعاودة،

الر ُسول ﷺ
فالذي أراه أن استدالل ابن حزم يصح إذا كانت املعاودة مع أكثر من امرأة ،لذا عرب عنه َّ

بقوله(( :هذا أزكى وأطيب وأطهر)) ( ،)1ألن تغاير النساء يوجب هذا الغسل ،وهو أنفع من الناحية
الصحية ،ومن الناحية النفسية ملراعاة مشاعر النساء ،وهذا خيالف ما لو كانت زوجة واحدة.

فرأي ابن حزم من إجياب الوضوء ملن أراد املعاودة أراه مناسب ًا ملن كانت له أكثر من امرأة وأراد

وطئها إثر صاحبتها ،وال حرج يف ذلك ألنه من األمور النادرة الوقوع ،وال سيام يف أيامنا هذه.

املَ ْط َلب ال�ساد�س
التكرار يف الغ�سل دون امل�سح يف الو�ضوء

اتفق الفقهاء عىل كراهية تكرار املسح ،ومل َأر من خالف ذلك(.)2
قال اإلمام مالك رمحه اهلل :

يكرر الغسل ،وال يكرر املسح ،والكل طهارة(.)3

الفرق بينهام:

أن الغسل موضوع عىل التثقيل ،فيدخله التكرار ؛ لئال خيرجه عن موضوعه ،واملسح موضوع

عىل التخفيف فلم يدخله التكرار ؛ ألن ذلك خيرجه عن موضوعه ،وما بني عليه ،ألن موضع املسح

التخفيف ،فال جيوز أن يكون من سننه ما خيرجه عن موضوعه ،والتكرار تغليظ(.)4

((( تقدم خترجيه :ص .57
الرائِق 198/1 :؛ وا ْل َف َو ِ
اكه الدَّ َوانيِ َعلىَ ِر َسا َلة ابن َأبيِ َز ْيد ا ْل َقيرْ َ َوانيِ ّ .ـ 239/1 :؛ وروضة َّ
الطالِبني
((( ُي ْن َظ ْر ال َب ْحر َّ
وعمدة املفتني 130/1 :.؛ والمْ ُغْ نِي البِ ْن ُقدَ ا َم َة 120/3 :؛ ورشائع اإلسالم 14 /1 :؛ و َم َراتِب ا ِ
إلجمْ َاع فيِ العبادات
واملعامالت واالعتقادات.19 :

((( عدة الربوق :رقم الفرق .17

((( املعونة.131 / 1 :
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والتثقيل والتخفيف نعني به كثرة املاء وقلته ؛ ألن املسح إنام هو بالبلل ،والغسل إنقاء العضو

باملاء(.)1

واحلجة هلم:

 .1ما صح عن محران موىل عثامن (( :tأن عثامن بن عفان  aدعا بوضوء فتوضأ ،فغسل كفيه

ثالث مرات ،ثم مضمض واستنثر ،ثم غسل وجهه ثالث مرات ،ثم غسل يده اليمنى إىل املرفق

ثالث مرات ،ثم غسل يده اليرسى مثل ذلك ثم مسح رأسه ،ثم غسل رجله اليمنى إىل الكعبني

ثالث مرات ،ثم غسل اليرسى مثل ذلك ،ثم قال :رأيت رسول اهلل ﷺ توضأ نحو وضوئي هذا،
ثم قال رسول اهلل ﷺ :من توضأ نحو وضوئي هذا ،ثم قام فركع ركعتني ال حيدث فيهام نفسه غفر

له ما تقدم من ذنبه .قال ابن شهاب :وكان علامؤنا يقولون :هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد

للصالة)) ،متفق عليه

()2

 .2ما روي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء :أهنا رأت النبي ﷺ يتوضأ قالت :مسح رأسه ومسح

ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة .رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح(.)3
الر ُسول ﷺ مسح عىل رأسه مرة واحدة وهذا ما عليه عمل األمة.
وجه الداللة :أن َّ

الر ُسول ﷺ مسح عىل رأسه ثالث ًا ،نحو ما رواه عبد الرزاق عن الربيع
إن قيل :ورد ما يشري إىل أن َّ

بنت عفراء أن النبي ﷺ توضأ ومسح رأسه مرتني ،قال :وبلغني أن علي ًا  aقال :مسح ثالث ًا(.)4

وأجاب عن ذلك العلامء أنه ال خالف بني تثليث املسح واملسحة الواحدة ؛ ألنه ﷺ وضع يده
عىل يافوخه أو ً
ال ثم مد يده إىل مؤخر رأسه ،ثم إىل مقدم رأسه وال يفصل يده من رأسه ،وال أخذ

املاء ثالث مرات فمن نظر إىل هذه الكيفية قال :إنه مسح مرة واحدة ،ومن نظر إىل حتريك يده قال:

إنه مسح ثالث ًا(.)5

((( الفروق الفقهية :رقم الفرق .11
((( َص ِحيح ا ْل ُب َخا ِر ِّي 71/1 :رقم ()158؛ َص ِحيح ُم ْس ِل ٍم 204/1 :رقم (.)226
((( ُسنَن الترِّ ِْم ِذ ِّي 49/1 :رقم (.)34
الرزَّ ِ
اق 8/1 :رقم (.)11
((( ُم َصنَّف َع ْبد َّ
((( ُي ْن َظ ْر َع ْون المْ َ ْع ُبود.150/1 :
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ال�سا ِبع
املَ ْط َلب َّ
امل�سح على العمامة

قبل الرشوع يف بيان حكم املسح عىل العاممة يلزم التنويه عىل أن املقصود باملسح عىل العاممة هنا

املسح عىل بعضها ال أن يكون املسح عليها بدي ً
ال عن املسح عىل الرأس ،واختلف الفقهاء يف جواز

ذلك عىل مذهبني:

املذهب األول :ال جيوز املسح عىل العاممة.

روي ذلك عن عيل ،وابن عباس ،وجابر بن زيد ،وعائشة .b

وإليه ذهب احلنفية ،ونقل هذا عن مالك ،والزيدية ،والظاهرية ،واإلمامية ،واألباضية(.)1

قال اإلمام مالك رمحه اهلل  :ال جيوز املسح عىل مخار وال عاممة ،وجيوز املسح عىل اخلفني ويف كال

املوضعني املسح عىل حائل دون عضو موجود(.)2

الفرق بينهام :أن املشقة تلحق يف نزع اخلف عند إرادة الوضوء ،وال تلحق يف نزع العاممة يف

مسح الرأس ،فافرتقا(.)3
واحلجة هلم:

﴿وا ْم َس ُحوا بِ ُر ُء ِ
وس ُك ْم﴾(.)4
 .1قوله تعاىلَ :

وجه الداللة :احلديث يقتيض عدم جواز مسح غري الرأس.
 .2ما روي عن أنس  aأن َر ُسول اهللِ ﷺ ((رأيت رسول اهلل ﷺ يتوضأ وعليه عاممة قطرية،

فأدخل يده من حتت العاممة ،فمسح مقدم رأسه ،ومل ينقض العاممة)) وروي أو ناصيته ،رواه َأ ُبو

داود(.)5

الصنَائِع 5/1 :؛ ال َّتاج وا ِ
الز َّخار ،66/2 :والتَاج المْ َ ْذ َهب ألحكام
إل ْك ِليل 533/1 :؛ ا ْل َب ْحر َّ
((( ُي ْن َظ ْرَ :بدَ ائِع َّ
المْ َ ْذ َهب 16/1 :.؛ ا ُمل َحلىَّ  205/1 :؛ الهْ ِدَ ا َية فيِ ُأ ُصول ا ْل ُف ُروع 13/1 :؛ شرَ ْ ح النِّيل.506/1 :

((( عدة الربوق :رقم الفرق.18 :
((( الفروق الفقهية :الفرق .12

((( سورة املائدة :من اآلية .6
((( ُسنَن َأبيِ َد ُاود 36/1 :رقم (.)147
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وجه الداللة :أن احلديث يبني أن َر ُسول اهللِ ﷺ مل يمسح عىل العاممة بل مسح عىل رأسه وأدخل

يده حتت العاممة.

أعرتض :أنه رواه أبو داود وسكت عنه ثم املنذري يف خمترصه ،ورواه احلاكم يف املستدرك

وسكت عنه ،ثم قال :وهذا احلديث وإن مل يكن إسناده عىل رشط الكتاب ،فإن فيه لفظة غريبة

وهي :أنه مسح بعض رأسه ومل ينقض العاممة( .)1ويف إسناده نظر ،وذلك ألن أبا مغفل الراوي عن
أنس جمهول وبقية إسناده رجال الصحيح(.)2
 .3ألنه ال حرج يف نزعها.
املذهب الثاين:

جيوز املسح عىل العاممة.

روي ذلك عن أيب بكر ،وعمر ،وأنس ،وأيب أمامة ،وأيب الدرداء  bوبه قال عمر بن عبد

العزيز ،واحلسن ،وقتادة ،ومكحول ،واألوزاعي ،وأبو ثور .واليه ذهب املالكية يف قول هلم،

والشافعية ،واحلنابلة

()3

واحلجة هلم:

1ـ ما صح عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال(( :رأيت النبي ﷺ َت َو َّض َأ َو َم َس َح َعلىَ ِعماَ َمتِ ِه)) (.)4

2ـ ما صح عن املغرية (( :aأن النبي ﷺ مسح عىل اخلفني ومقدم رأسه وعىل عاممته)) (.)5
وجه الداللة :احلديثان يشريان إىل أن َر ُسول اهللِ ﷺ مسح عىل عاممته ،وهذا حجة يف جواز

املسح عليها.

وألصحاب املذهب الثاين تفصيل يف هذه املسألة:

قال املالكية :جيوز املسح عىل العاممة إن خيف رضر بسبب نزعها من الرأس ومل يمكن حلها،

الرا َية.50/1 :
((( َن ْصب َّ
((( نيل َ
األ ْو َطار.195/1 :
ْ
ِ
َ
َ
ُ
لمْ
((( ُي ْنظ ْر :الت َْم ِه ْيد 130/11 :؛ ا ْج ُم ْوع 465/1 :؛ امل ْبدع.150/1 :
((( َص ِحيح ا ْل ُب َخا ِر ِّي 85/1 :رقم (.)202

((( َص ِحيح ُم ْس ِل ٍم 231/1 :رقم (.)275
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وإن قدر عىل مسح بعض رأسه مبارشة مسحه وكمل عىل عاممته وجوب ًا(.)1

وقال الشافعية :جيوز املسح عىل العاممة وإن لبسها عىل حدث سواء عرس عليه تنحيتها أم ال،

وال يكفي االقتصار عىل العاممة بل يمسح بناصيته وعىل العاممة ،واألفضل أن ال يقترص عىل أقل

من الناصية(.)2
واشرتط َأ ُبو ثور أن يكون قد لبس العاممة واخلامر عىل طهارة ،فقال :ال يمسح عىل العاممة

واخلامر إال من لبسهام عىل طهارة ،قياس ًا عىل اخلفني(.)3
أعرتض:

أن القياس باطل ،وليس هنا علة جامعة بني حكم املسح عىل العاممة واخلامر واملسح عىل اخلفني،

وإنام نص رسول اهلل ﷺ يف اللباس عىل الطهارة عىل اخلفني  ,ومل ينص ذلك يف العاممة واخلامر(.)4
قال اإلمام مالك رمحه اهلل :

ال جيوز املسح عىل مخار وال عاممة ،وجيوز املسح عىل اخلفني ويف كال املوضعني املسح عىل حائل

دون عضو موجود(.)5
الفرق بينهام:

أن املشقة تلحق يف نزع اخلف عند إرادة الوضوء ،وال تلحق يف نزع العاممة يف مسح الرأس،

فافرتقا(.)6

الرتجيح:

الذي يبدو هو رجحان املذهب الثاين القائل بجواز املسح عىل العاممة ،وأن يتم املسح عىل الرأس،

أي أن ال يكون املسح عىل العاممة بدي ً
ال عن املسح عىل الرأس ،لثبوت فعله عن رسول اهلل ﷺ.
((( الت َْم ِه ْيد.130/11 :
((( المْ َ ْج ُم ْوع.465/1 :

((( شرَ ْ ح النِّيل.506/1 :
((( ا ُمل َحلىَّ .205/1 :

((( عدة الربوق :رقم الفرق.18 :

((( الفروق الفقهية :الفرق .12
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املَ ْط َلب الثامن
م�سح الرجلني بعد نزع اخلف

البحوث املحكمة

اختلف الفقهاء يف املتوضئ إذا توضأ ومسح عىل خفيه ،ثم خلعهام قبل انقضاء املدة أينقض

وضوءه أم ال ؟ عىل ثالثة مذاهب:
املذهب األول:

يصح وضوءه ،ويغسل رجليه.

وإليه ذهب فقهاء احلنفية ،واملالكية ،والشافعية يف قول هلم ،واحلنابلة يف رواية عنهم(.)1

واحلجة هلم:

أن مسح اخلفني ناب عن غسل الرجلني خاصة ،فطهورمها يبطل ما ناب عنه ،كالتيمم إذا بطل

برؤية املاء وجب ما ناب عنه(.)2
قال اإلمام مالك رمحه اهلل :

إذا مسح برأسه ثم حلقه ،مل ُي ِعد مسح رأسه ،وإذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهام غسل رجليه،

ويف كال املوضعني فهو ماسح عىل حائل دون البرشة(.)3
الفرق بينهام:

أن شعر الرأس أصل بنفسه ،وليس ببدل من غريه ،وإذا مسح عليه ،ثم زال فقد سقط الفرض

عنه ،كام لو غسل وجهه ثم سقطت جلدته ،ألنه متعلق به ،وليس كذلك اخلفان ؛ ألهنام بدل من
الرجلني ،والبدل يبطل حكمه بظهور مبدله ،فإذا مسح عىل اخلفني ،ثم خلعهام غسل رجليه ؛ ألنه

قد بطل حكم ذلك املسح ،ومن مسح رأسه ثم حلق شعره فال إعادة عليه ،ويفارق املسح عىل اخلف

أنه إذا خلعه غسل رجليه ؛ ألن املسح عىل اخلف بدل ،ومسح شعر الرأس أصل ،املبدل يبطل حكم
البدل(.)4

((( ُي ْن َظ ْر املَ ْب ُسوط 104/1 :؛ ا ْل َف َو ِ
اكه الدَّ َوانيِ  163/1 :؛ ا ِ
إل ْقنَاع 22 / 1 :؛ ُي ْن َظ ْر المْ ُغْ نِي البِ ْن ُقدَ ا َم َة.178/1 :
((( ُي ْن َظ ْر المْ ُغْ نِي البِ ْن ُقدَ ا َم َة.178/1 :
((( عدة الربوق :رقم الفرق.19 :

((( املعونة128 / 1 :
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وقيل :ألن املسح عىل اخلفني مل يرفع احلدث عن الرجلني ،وإنام جازت الصالة به للرضورة،

كالتيمم الذي ال يرفع احلدث ،وإنام يبيح الصالة ،واملسح عىل شعر الرأس يرفع احلدث عن الرأس،

فافرتقا(.)1

وأنه إذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه ،وصحت طهارته ،وإن أخره استأنف الطهارة؛ ألن

الطهارة كانت صحيحة يف مجيع األعضاء إىل حني نزع اخلفني ،أو انقضاء املدة وإنام بطلت يف

القدمني خاصة  ,فإذا غسلهام عقيب النزع مل تفت املواالة لقرب غسلهام من الطهارة الصحيحة يف
بقية األعضاء ،بخالف ما إذا تراخى غسلهام(.)2
أعرتض:

أن هذا ال يصح ؛ ألن املسح قد بطل حكمه ،وصار إىل أن نضيف الغسل إىل الغسل ،فلم يبق

للمسح حكم ؛ وألن االعتبار يف املواالة إنام هو لقرب الغسل من الغسل ال من حكمه ،فإنه متى
زال حكم الغسل بطلت الطهارة ،ومل ينفع قرب الغسل شيئ ًا ؛ لكون احلكم ال يعود بعد زواله إال

بسبب جديد(.)3

املذهب الثاين:

يبطل وضوءه.

روي ذلك عن النخعي ،والزهري ،ومكحول ،واألوزاعي ،وإسحاق .وإليه ذهب الشافعية يف

قول هلم ،واحلنابلة يف رواية(.)4
واحلجة هلم:

أن الوضوء بطل يف بعض األعضاء ،فبطل يف مجيعها ،كام لو أحدث ،ويبطل أيض ًا بنزع أحد

اخلفني ،فإنه يبطل الطهارة يف القدمني مجيع ًا ،وإنام ناب مسحه عن إحدامها(.)5
((( الفروق الفقهية :رقم الفرق.13 :
الكبرْ َ ى 41/1 :؛ الت َْم ِه ْيد 157/11 :؛ ا ْل َف َو ِ
دونة ُ
اكه الدَّ َوانيِ .163/1 :
((( ا ُمل َّ
((( المْ ُغْ نِي البِ ْن ُقدَ ا َم َة.178/1 :
((( ُي ْن َظ ْر :المْ َ ْج ُم ْوع 426 /1 :؛ المْ ُغْ نِي البِ ْن ُقدَ ا َم َة.178/1 :

((( ُي ْن َظ ُر املَ ْصدَ َر ِ
ان َن ْف َس ُهماَ .
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املذهب الثالث :ال يتوضأ وال يغسل قدميه.

روي ذلك عن احلسن ،وقتادة ،وسليامن بن حرب .وإليه ذهب الظاهرية(.)1

واحلجة هلم:

أنه أزال املمسوح عليه بعد كامل الطهارة ،فأشبه ما لو حلق رأسه بعد املسح عليه ،أو قلم أظفاره

بعد غسلها ؛ وألن النزع ليس بحدث ،والطهارة ال تبطل إال باحلدث(.)2
الرتجيح:

هذا االختالف مبني عىل وجوب املواالة يف الوضوء ،فمن أجاز التفريق جوز غسل القدمني ؛

ألن سائر أعضائه مغسولة ،ومل يبق إال غسل قدميه ،فإذا غسلهام كمل وضوءه ،ومن منع التفريق

أبطل وضوءه لفوات املواالة

والذي يبدو هو رجحان املذهب األول ؛ ألن إبطال املسح ال يستند إىل حجة قوية ،وأن األمور

تقوم بأصوهلا ،فاملسح عىل اخلفني حتقق والقدم طاهرتني ،فهو قد حتقق هبذا الرشط ،ولو نزع اخلف
ظلت القدمني عىل طهارهتا.

*

((( ا ُمل َحلىَّ .114/2 :
((( ا ُمل َحلىَّ .114/2 :
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اخلامتة
بعد هذه اجلولة يف فروق ا ِ
إل َمام مالك رمحه اهلل يمكن يل إجياز ما جاء يف هذه الرسالة بام يأيت:

 .1إن كتب الفروق هي كتب مؤلفة لبيان املسائل واملواضيع املتشاهبة يف املذهب ولكنها خمتلفة

من حيث احلكم الفقهي.

 .2فيام يتعلق بمسألة قراءة القرآن للحائض ،تبني يل أن الراجح هو حرمة قراءهتا للقرآن.

 .3فيام يتعلق بمسألة العفو عن قليل الدم ،تبني يل أن الراجح هو أن الدم ال ينقض الوضوء.
 .4فيام يتعلق بمسألة املسح عىل اخلفني ،تبني يل أن الراجح هو جواز املسح عىل اخلفني.

 .5فيام يتعلق بمسألة املسح عىل اجلبرية ،تبني يل أن الراجح هو جواز املسح عيل اجلبرية.

 .6فيام يتعلق بمسألة وضوء النوم للجنب ،تبني يل أن الراجح هو استحباب وضوء اجلنب قبل

النوم.

 .7فيام يتعلق بمسألة التكرار يف الغسل دون املسح ،اتفق الفقهاء عىل كراهية تكرار املسح.

 .8فيام يتعلق بمسألة املسح عىل العاممة ،تبني يل أن الراجح هو جواز املسح عىل العاممة ،وأن يتم

املسح عىل الرأس ،أي أن ال يكون املسح عىل العاممة بدي ً
ال عن املسح عىل الرأس.

 .9فيام يتعلق بمسألة املسح عىل اخلامر ،تبني يل أن الراجح أنه ال جيزئ يف الوضوء مسح املرأة

مخارها وحده دون مسح رأسها.

 .10فيام يتعلق بمسألة مسح الرجلني بعد نزع اخلف ،تبني يل أن الراجح هو صحة الوضوء

وغسل الرجلني
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امل�صادر واملراجع
بعد القرآن الكريم
َ
ّ َ
 .1إِ َعا َنة َّ
الطالِبني َعلىَ
اطي املَ ِّك ّي
حل أ ْل َفاظ َف ْتح ا ُملعني .ألبيِ َب ْك ٍر بن محُ ََّمد شطا املتوىف الدَّ ْم َي ّ

السيد البكري .أكمل حتريرها سنة 1300ه َدار الفكر للطباعة والنرشَ .بيرْ ُ ْوت( .د .ت).
َ .2
واملسترشقنيَ .
ِ
الع َرب واملستع ِربِني
األ ْعالم .قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من َ
خليرْ
الدِّ ين الزِّ ِر ْكليِ الدِّ َمشْ قي( .ت  1410ه ـ 1976م)َ .
الط ْب َعة اخلامسةَ .دار العلم للمالينيَ .بيرْ ُ ْوت.
1979م.

الش ِ
اف ِع ّي( .ت 204ه )َ .
 .3األم .أليب َع ْبد اللهَّ محُ ََّمد بن إدريس َّ
الط ْب َعة الثانيةَ .دار املَ ْع ِر َفة.
َبيرْ ُ ْوت1393 .ه.
 .4ا ِ
إلن َْصاف فيِ معرفة الراجح من اخلالف َعلىَ مذهب اإلمام ا ُمل َب َّجل َأحمْ َ د بن َح ْن َبل .أليب

الحْ َ َسن عالء الدِّ ين عيل بن ُسليامن املَ ْر َداوي( .ت 885هـ) .وهو شرَ ْ ح ِكتَاب (ا ُمل ْقنِع)ُ .ملو َّفق الدِّ ين
َع ْبدُ اللهَّ ِ ابن َأحمْ َ د بن َأحمْ َ د بن محُ ََّمد بن ُقدَ ا َم َة املَ ْق ِديس( .ت 620هـ) .تحَ ْ ِقيق :محُ ََّمد َح ِ
امد الفقيَ .دار
الع َربيِ ّ َ .بيرْ ُ ْوت( .د .ت).
إِ ْح َياء الترُ َ اث َ
َ .5أن َْوار الربوق فيِ أنواع الفروق .لشهاب الدِّ ين َأبيِ العباس َأحمْ َ د بن إدريس املالكي املشهور

بالقرايف( .ت 684هـهـ) .عامل الكتب َبيرْ ُ ْوت( .د .ت).
َ .6أنِيس ا ْل ُف َق َهاء فيِ تعريفات َ
األ ْل َفاظ املتداولة بني ا ْل ُف َق َهاء .لقاسم بن َع ْبدُ اللهَّ ِ بن أمري عيل
ْ
َ
ُ
اق الكبييسَ .
الرزَّ ِ
الط ْب َعة األولىَ َ .دار الوفاء .جدة.
القونوي( .ت 978هـ) .تحَ ْ ِقيق :د .أحمْ َ د ابن َع ْبد َّ
1406هـ.

 .7األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف .أليب بكر محُ ََّمد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري

(ت  318هـ) .حتقيق :د .صغري أمحد محُ ََّمد حنيف الطبعة األوىل .دار طيبة .الرياض1405 .هـ.
امع ملذهب فقهاء َ
 .8االستذكار الجْ َ ِ
األ ْم َصار وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من َم َعانيِ الرأي
واآل َثار .أليب ُع َمر يوسف بن َع ْبدُ اللهَّ ِ بن محُ ََّمد بن َع ْبد البرَ ّ بن عاصم ال َّن َمري ُ
الق ْر ُطبي (ت 463هـ)
إل ْس ِ
تحَ ْ ِقيق :عيل النجدي ناصف .نرش املجلس األعىل للشؤون ا ِ
الم ّية مرص 1391 .هـ ـ 1971م.
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الرائِق شرَ ْ ح َك ْنز الدَّ َقائِق .لزَ ْين بن إ ْب َر ِ
اهيم بن محُ ََّمد بن محُ ََّمد بن بكر الشهري بابن
 .9ال َب ْحر َّ
ُن َجيم( .ت 970هـ)َ .دار املَ ْع ِر َفةَ .بيرْ ُ ْوت( .د .ت).

األ ْم َصارَ .
اهب ُعلَماَ ء َ
امع ملَ َذ ِ
الز َّخار الجْ َ ِ
ألحمْ َ د بن حييى املرتىض( .ت 840هـ).
 .10ا ْل َب ْحر َّ
مؤسسة ال ِر َسا َلةَ .بيرْ ُ ْوت1975 .م.

 .11بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع .أليب َب ْكر عالء الدين بن مسعود أمحد َ
اساين أو
الك َ

الكاشاين( .ت  587هـ) .الطبعة الثانية .دار الكتاب العريب .بريوت 1982 .م.
 .12بِدَ ا َية ا ُملجت ِهد وهناية املقتصد .أليب الوليد محُ ََّمد بن َأحمْ َ د بن محُ ََّمد ابن رشد القرطبي بن
الق ْر ُطبي ،امللقب بابن ُر ْشد َ
اإلمام محُ ََّمد بن َأحمْ َ د بن ُر ْشد ُ
احلفيد( .ت 595ه )َ .دار الفكر للطباعة
والنرشَ .بيرْ ُ ْوت( .د .ت).

 .13ال َبنَاية رشح اهلداية .محُ ََّمد بن أمحد بن موسى بن أمحد بن احلسني املعروف ببدر الدين

العيني احلنفي( .ت  855هـ) .الطبعة األوىل دار الكتب العلمية .بريوت1420 .هـ ـ 2000م.
الع ُر ْوس من َج َو ِ
اهر ا ْل َق ُاموس .ملحيي الدِّ ين َأبيِ ا ْل َف ْضل محُ ََّمد مرتىض احلسيني
َ .14تاج َ

الز َب ْي ِد ّي( .ت 1205هـ) .مكتبة احلياةَ .بيرْ ُ ْوت( .د .ت).
الواسطي الحْ َ ن َِف ّي ُّ
َ
العبادي العنيس اليامين الصنعاين.
 .15التَاج المْ َ ْذ َهب ألحكام المْ َ ْذ َهب .للشيخ أحمْ َ د بن قاسم َّ

(ت 992هـ) .مكتبة اليمن ُ
الكبرْ َ ى (د .ت)
 .16تحُ ْ َف َة َ
الرحمْ َ ِن بن َع ْبد الرحيم
األ ْح َو ِذ ّي بِشرَ ْ ِح جامع الترُّ ِْم ّ
ذي .أليب العال محُ ََّمد َع ْبد َّ
املباركفوري( .ت 1353هـ)َ .دار الكتب العلميةَ .بيرْ ُ ْوت( .د .ت).
 .17تحُ ْ َف َة المْ ُ ْحتَاج إىل أدلة المْ ِ ْن َهاجُ .لع َمر بن عيل بن َأحمْ َ د الواديايش األندليس( .ت 804ه ).

الطب َعة ُ
األولىَ َ .دار حراء .مكة املكرمة1406 .ه.
تحَ ْ ِقيقَ :ع ْبد اللهَّ بن سعاف اللحياينْ َ .
 .18تذكرة ُ
احل ّفاظ .أليب َع ْبدُ اللهَّ ِ شمس الدِّ ين محُ ََّمد بن َأحمْ َ د بن عثامن ابن قايامز الترُّ كامين
الط ْب َعة املصورة َعلىَ َ
الع َربيِ ّ َ .بيرْ ُ ْوت (د .ت) .وهي َ
َّ
الط ْب َعة
الذ َهبي( .ت 748هـ)َ .دار إِ ْح َياء الترُ َ اث َ

الثالثة بدائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن1375 .هـ.
 .19ال َّت ْع ِريفات .أليب الحْ َ َسن عيل بن محُ ََّمد بن عيل اجلرجاين املعروف بالسيـد الشـريف( .ت
الطب َعة ُ
األولىَ َ .دار ِ
 816ه ) .تحَ ْ ِقيق :إ ْب َر ِ
الع َربيِ ّ َ .بيرْ ُ ْوت1405 .ه.
الكتَاب َ
اهيم األبياريْ َ .
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الع ْسقالين َّ
الش ِاف ِع ّي( .ت  852هـ).
َ .20ت ْق ِر ْيب الت َْه ِذيب .أليب ا ْل َف ْضل َأحمْ َ د بن عيل بن َح َجر َ
الطب َعة ُ
األولىَ  .دار الرشيد .سوريا 1406 .هـ ـ 1986م.
تحَ ْ ِقيق :محُ ََّمد عوامةْ َ .

 .21الت َْم ِه ْيد ملا فيِ املوطأ من املَ َعانيِ واألسانيد .أليب ُع َمر يوسف بن َع ْبدُ اللهَّ ِ بن َع ْبد الرب النمري.
(ت 463هـ) .تحَ ْ ِقيق :مصطفى بن َأحمْ َ د العلوي ،ومحُ ََّمد َع ْبد َ
الكبِيرْ البكر وزارة عموم األوقاف

إل ْس ِ
والشؤون ا ِ
الم ّية .املغرب1387 .هـ.
الش ِ
الع ْسقالين َّ
اف ِع ّي( .ت 852هـ).
 .22تهَ ْ ِذيب الت َْه ِذيب .أليب ا ْل َف ْضل َأحمْ َ د بن عيل بن َح َجر َ
الطب َعة ُ
األولىَ َ .دار الفكر للطباعة والنرشَ .بيرْ ُ ْوت 1404 .هـ ـ 1984م.
َْ

َ .23ح ِ
اش َية الدسوقي َعلىَ الشرَ ْ ح َ
الكبِيرْ ُ .مل َح َّمد بن َأحمْ َ د بن َع َرفة الدُّ ُسوقي املالكي( .ت
1230هـ) .تحَ ْ ِقيق :محُ ََّمد عليشَ .دار الفكر للطباعة والنرش .بيرْ ُ ْوت( .د .ت).
َ .24ح ِ
اش َية العدوي َعلىَ شرَ ْ ح ِك َفا َية َّ
الطالِب الرباين .لعيل الصعيدي العدوي املالكي( .ت

 1189ه ) .تحَ ْ ِقيق :يوسف الشيخ محُ ََّمد البقاعيَ .دار الفكر للطباعة والنرشَ .بيرْ ُ ْوت1412 .ه.
اج .لعبد احلميد ابن حسني الشرَّ ْ َواين
 .25حوايش الرشواين َعلىَ تحُ ْ َف َة المْ ُ ْحتَاج بِشرَ ْ ِح المْ ِ ْن َه ِ

الداغستاين املَ ّكيَ .دار الفكر للطباعة والنرشَ .بيرْ ُ ْوت( .د .ت).
 .26الدِّ ْي َباج المْ َ ْذ َهب فيِ َم ْعرفة َأ ْع َيان ُعلَماَ ء المْ َ ْذ َهب .لبرُ ْ هان الدِّ ين إ ْب َر ِ
اهيم بن عيل بن محُ ََّمد بن
َف ْر ُحون املَالِكي اليعمري (ت 799هـ) َدار الكتب العلميةَ .بيرْ ُ ْوت( .د .ت).

الر ْوض املربع شرَ ْ ح َز ُاد المْ ُ ْس َت ْقنِ ِع .ملنصور بن يونس بن إدريس البهويت( .ت 1051ه ).
َ .27
مكتبة الرياض الحْ َ ِديثة .الرياض1390 .ه.
الر ْوض ال َّن ِضيرْ شرَ ْ ح جمموع ا ْل ِف ْقه َ
الكبِيرْ  .للقايض رشف الدِّ ين احلسني بن َأحمْ َ د بن
َّ .28
الس َّياغي َ
الص ْن َعاين( .ت 1221هـ)َ .
الط ْب َعة الثانية .النارش :مكتبة املؤَ َّيد .أرشفت
احل ْيمي َّ
احلسني َّ
َعلىَ تصحيحه وطبعه :مكتبة َدار البيان .دمشق1968 .م.
الر ْو َضة ال َب ِه َّية شرَ ْ ح ال ُّل ْمعة الدِّ َمشْ ِّقية .لزَ ْين الدِّ ين بن نور الدِّ ين عيل بن َأحمْ َ د ُ
اجل َعبي
َّ .29
الع ِ
اميل( .ت 965ه ) .وال َّل ْمعة الدِّ َمشْ قية أليب َع ْبد اللهَّ محُ ََّمد بن مجال الدِّ ين َم ْكي ال ّن َبطي ا ِ
جل ْزينِي
َ
اميل( .ت 786ه ) .طبع اجلزء األول فيِ مطابع َدار ِ
الع ِ
الع َربيِ ّ  .مرص سنة 1378ه .وطبع
الكتَاب َ
َ
اجلزء الثاين فيِ َبيرْ ُ ْوت سنة 1379ه.
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 .30الروضة الندية رشح الدرر البهية .أليب الطيب حسن بن عيل احلسيني .حتقيق :عبد اهلل ابن

إبراهيم األنصاري .منشورات املكتبة العرصية .بريوت( .د .ت).
َ .31ز ُاد المْ ُ ْس َت ْقنِ ِع .أليب النجا موسى بن َأحمْ َ د بن سامل املقديس احلنبيل( .ت 690ه ) .تحَ ْ ِقيق :عيل
محُ ََّمد َع ْبد ا ْل َع ِزيز اهلندي .مكتبة النهضة الحْ َ ِديثة .مكة املكرمة( .د .ت).
الصنُعاين األمري
 .32سبل السالم رشح بلوغ املَ َرام من مجع َأد َّلة األحكامُ .مل َح َّمد بن إسامعيل َّ
(ت 1182هـ) .حتقيق :محُ ََّمد عبد العزيز اخلويل .الطبعة الرابعة .دار إحياء الرتاث العريب .بريوت.
 1379هـ ـ  1960م.

الس ِج ْستَاين األزدي( .ت  275هـ) .حتقيق:
 .33سنن أيب داود .أليب داود ُسليامن بن األشعث ِّ

محُ ََّمد حميي الدين عبد احلميد .دار الفكر للطباعة والنرش( .د .ت).

اجه .أليب عبد اهلل محُ ََّمد بن َي ِزيد ال َق ْزويني( .ت  275هـ) .حتقيق :محُ ََّمد فؤاد
ُ .34سنَن ابن َم َ

عبد الباقي دار الفكر للطباعة والنرش بريوت( .د .ت).
ذي السلمي (ت 279هـ) .تحَ ْ ِقيقَ :أحمْ َ د
ذي .أليب عيسى محُ ََّمد بن عيسى الترُّ ِْم ّ
ُ .35سنَن الترُّ ِْم ّ

الع َربيِ ّ َبيرْ ُ ْوت( .د .ت)
محُ ََّمد شاكر وآخرينَ .دارإِ ْح َياء الترُ َ اث َ
ُ .36سنَن الدَّ َار ُق ْطنِ ّي .أليب الحْ َ َسن عيل بن ُع َمر الدَّ َار ُق ْطنِ ّي ال َبغْ دَ ادي( .ت 385هـ) .وبذيله:
تص ِح ْيح :السيد
التعليق المْ ُغْ نِي َعلىَ الدَّ َار ُق ْطنِ ّي .للعالمة َأبيِ
الطيب محُ ََّمد شمس احلق العظيم آباديَ .
ّ

َع ْبدُ اللهَّ ِ هاشم اليامين املَدَ ينَ .دار املَ ْع ِر َفةَ .بيرْ ُ ْوت 1386 .هـ ـ 1966م
الك َ ىَ .
ألبيِ َب ْك ٍر َأحمْ َ د بن احلسني بن عيل بن موسى ال َب ْي َهقي( .ت 458هـ).
السنَن ُ برْ
ُ .37
وبذيله :اجلوهر ال َّن ِق ّي .لعالء الدِّ ين عيل ابن ُعثامن املَا ِر ْديني الحْ َ ن َِف ّي الشهري بابن الترُّ ُْكماَ ين( .ت

745هـ) تحَ ْ ِقيق :محُ ََّمد َع ْبد القادر عطا .مكتبة َدار الباز .مكة املكرمة 1414 .هـ ـ 1994م.
ِ .38سيرَ َأ ْعالم ال ُّن َبالء .أليب َع ْبدُ اللهَّ ِ شمس الدِّ ين محُ ََّمد بن َأحمْ َ د بن عثامن بن قايامز الترُّ كامين
الذ َهبي( .ت 748هـ) .تحَ ْ ِقيق :شعيب األرناؤوط ،ومحُ ََّمد نعيم العرقسويسَ .
َّ
الط ْب َعة التاسعة.
مؤسسة ال ِر َسا َلةَ .بيرْ ُ ْوت1413 .هـ.

 .39السيل َ
اجل َّرار املتدَ ِّفق َعلىَ حدائق األزهارُ .مل َح َّمد بن عيل بن محُ ََّمد الشوكاين( .ت 1250
َ
هـ) وحدائق األزهار هو َم ْتن فيِ فقه الزيدية لإلمام املَ ْهدي َأحمْ َ د بن يحَ ْ َيى ا ُملرتضىَ
احل َسيني( .ت
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840هـ) .تحَ ْ ِقيق :قاسم غالب َأحمْ َ د ،وحممود أمني ال ّن َواوي ،وحممود إ ْب َر ِ
اهيم زايد ،وبسيوين
الطب َعة ُ
األولىَ َ .دار الكتب العلمية .بيرْ ُ ْوت1405 .هـ.
رسالنْ َ .
 .40رشائع اإلسالم فيِ مسائل احلالل واحلرام .أليب القاسم جعفر بن الحْ َ َسن بن حييى اهلذيل
الطب َعة ُ
األولىَ  .مطبعة
املعروف (باملحقق احليل) (ت 676هـ) تحَ ْ ِقيقَ :ع ْبد احلسني محُ ََّمد عيل البقالْ َ .
اآلداب .النجف األرشف1389 .هـ ـ 1969م.
 .41شرَ ْ ح َ
اخل َريش َعلىَ مخُ ْ َتصرَ سيدي خليل ابن إِ ْس َحاق ُ
اجل ْندي املالكي( .ت 776ه ) .أليب

َع ْبد اللهَّ محُ ََّمد بن َع ْبد اللهَّ بن عيل( .ت 1011ه ) .املطبعة األمريية بوالق .مرص1317 .ه.
الز ْر َقانيِ ّ َعلىَ ُم َو َّطأ اإلمام مالِك بن َأ َنس( .ت 179هـ)ُ .مل َح َّمد بن َع ْبد الباقي بن
 .42شرَ ْ ح َّ
الطب َعة ُ
األولىَ َ .دار الكتب العلميةَ .بيرْ ُ ْوت1411 .هـ.
يوسف َّ
ُ
الز ْر َقانيِ ّ( .ت 1122هـ)ْ َ .
 .43الشرَ ْ ح َ
العدَ وي املالكي( .ت
الكبِيرْ  .أليب الربكات َأحمْ َ د بن محُ ََّمد بن َأحمْ َ د الدَّ ْر ِد ْير َ
1201هـ) .تحَ ْ ِقيق :محُ ََّمد عليشَ .دار الفكر للطباعة والنرشَ .بيرْ ُ ْوت
 .44شرَ ْ ح النِّيل وشفاء العليلُ .مل َح َّمد بن يوسف بن عيسى َأ َّط َف ِّي َ
ش(ت 1332هـ) .مكتبة

اإلرشاد .جدة( .د .ت).

 .45رشح صحيح مسلم .أليب زكريا محُ ْ يِي الدين يحْ َ يى بن شرَ َ ف بن ُم ِري ال َّن َو ِوي( .ت 676

هـ) .دار إحياء الرتاث العريب .بريوت  1392هـ.

الع َربِ ّية .إلسامعيل بن محاد اجلوهري (ت 393هـ) .تحَ ْ ِقيق:
ِّ .46
الص َحاح َتاج اللغة وصحاح َ
الغ ُف ْور عطاَ .
َأحمْ َ د َع ْبد َ
الط ْب َعة الثانيةَ .دار العلم للمالينيَ .بيرْ ُ ْوتَ .ل ْبنَان 1404 .هـ – 1984م.

 .47صحيح ابن خزيمة أليب بكر محُ ََّمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري( .ت 311

هـ) .حتقيق :د .محُ ََّمد مصطفى األعظمي .الطبعة األوىل .املكتب اإلسالمي .بريوت1390 .هـ ـ
 1970م.

َ .48ص ِح ْيح ا ْل ُب َخا ِر ّي .أليب َع ْبدُ اللهَّ ِ محُ ََّمد بن إسامعيل ا ْل ُب َخا ِر ّي اجلعفي( .ت 256هـ) .تحَ ْ ِقيق:
د .مصطفى ديب البغاَ .
الط ْب َعة الثالثةَ .دار ابن كثري ,
احلجاج ُ
الق َشيرْ ي ال َّن ْيسابوري (ت 261هـ).
َ .49ص ِح ْيح ُمسلم .أليب احلسني مسلم بن َّ

الع َربيِ ّ َ .بيرْ ُ ْوت.
تحَ ْ ِقيق :محُ ََّمد فؤاد َع ْبد الباقيَ .دار إِ ْح َياء الترُ َ اث َ
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َ
 .50طبقات ُ
الس ُيوطي(ت 911هـ)َ .
الط ْب َعة
الرحمْ َ ِن بن أبيِ َب ْك ٍر ُّ
احل َّفاظ.أليب ا ْل َف ْضل َع ْبد َّ
ُ
األولىَ َ .دار الكتب العلميةَ .بيرْ ُ ْوت1403 .هـ.
 .51طبقات ا ْل ُف َق َهاء .أليب إِ ْس َحاق إ ْب َر ِ
اهيم بن عيل بن يوسف ِّ
الشيرْ ازي (ت  476ه) .تحَ ْ ِقيق:

خليل امليسَ .دار القلمَ .بيرْ ُ ْوت (د .ت)
َ .52
الط َب َقات ُ
الز ْه ِري البرصي (كاتب الواقدي).
الكبرْ َ ى .أليب َع ْبدُ اللهَّ ِ محُ ََّمد بن سعد بن َمنِ ْيع ُّ

(ت 230هـ) .قدم له :د .إحسان عباسَ .دار صار.
َ .53ط ِل َبة َّ
هية .لنجم الدِّ ين بن َح ْفص ُع َمر ابن محُ ََّمد بن َأحمْ َ د
الط َل َبة فيِ االصطالحات ا ْل ِف ْق َّ
الطب َعة ُ
األولىَ َ .دار القلم.
بن إسامعيل ال َّن َسفي َّ
الس َمر َق ْندي( .ت 537ه ) .حتقيق :خليل امليسْ َ .
َبيرْ ُ ْوتَ .ل ْبنَان 1406 .ه ـ 1986م.

 .54عدة الربوق يف مجيع ما يف املذهب من اجلموع والفروق .أليب العباس أمحد بن حييى
الونرشييس .حتقيق :د .محزة َأ ُبو فارس .دار الغرب اإلسالمي.

َ
َ
الس ِج ْستَاين(ت 275هـ) .أليب َع ْبد
َ .55ع ْون المْ َ ْع ُبود َعلىَ ُسنَن أبيِ َد ُاود ُسليامن بن األ ْش َعث ِّ
الصدِّ يقي العظيم آبادي.
الرحمْ َ ِن َشمس احلقّ الشهري ُبم َح َّمد َأرشف ابن َأمري بن عيل بن حيدر ِّ
َّ
َ
الط ْب َعة الثانيةَ .دار الكتب العلميةَ .بيرْ ُ ْوت.
 .56الفروق .ألسعد بن محُ ََّمد بن احلسني النيسابوري الكرابييس (ت 570ه ) .تحَ ْ ِقيق :د .محُ ََّمد
إل ْس ِ
طمومَ .
الط ْب َعة الثانية .وزارة األوقاف والشئون ا ِ
الم ّية.

 .57الفروق الفقهية للقايض َع ْبد الوهاب ال َبغْ دَ ادي وعالقتها بفروق الدمشقي .للقايض َع ْبد

الوهاب عيل املالكي ال َبغْ دَ ادي( .ت 432هـ) .حتقيق ودراسة :حممود سالمة الغرياين .الطبعة

األوىل .دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث .اإلمارت العربية املتحدة 1424ه ـ

2003م.

 .58الكايف فيِ فقه أهل املدينة .أليب ُع َمر يوسف بن َع ْبد اللهَّ بن َع ْبد الرب القرطبي( .ت 463ه
الطب َعة ُ
األولىَ َ .دار الكتب العلميةَ .بيرْ ُ ْوت.
)ْ َ .
الع َرب .أليب ا ْل َف ْضل مجال الدِّ ين محُ ََّمد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي( .ت
 .59لِ َسان َ
الطب َعة ُ
األولىَ َ .دار صادرَ .بيرْ ُ ْوتَ .ل ْبنَان.
711هـ)ْ َ .
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 .60املَ ْب ُسوط .لشمس األئمة َأبيُ َب ْك ٍر محُ ََّمد بن َأحمْ َ د بن َأبيِ َس ْهل السرَّ َ ْخسيِ ّ الحْ َ ن َِف ّي( .ت
483هـ) .وهو ِكتَاب حمت ٍو َعلىَ كتب ظاهر الرواية لإلمام محُ ََّمد بن الحْ َ َسن َّ
الش ْي َبانيِ ّ عن اإلمام َأبيِ
َحنِيفة شرَ ْ ح فيه المْ ُ َصنِّف ِكتَاب الكايف للحاكم الشهيد املتوىف سنة( 334هـ)َ .
الط ْب َعة الثانيةَ .دار
املَ ْع ِر َفةَ .بيرْ ُ ْوت.

الز َوائِ ِد و َم ْن َبع الفوائد .لنور الدِّ ين عيل بن َأبيِ َب ْك ٍر ا َهل ْي َثمي( .ت 807هـ)َ .
الط ْب َعة
 .61مجَ َْمع َّ
ُ
األولىَ َ .دار الريان للرتاثَ .بيرْ ُ ْوت ،و َدار ِ
الع َربيِ ّ .
الكتَاب َ

 .62المْ َ ْج ُموع شرَ ْ ح املهذب .أليب زكريا حميي الدِّ ين بن رشف النووي (ت 676هـ) .تحَ ْ ِقيق:
الطب َعة ُ
األولىَ َ .دار الفكر للطباعة والنرش.
حممود مطرحيْ َ .
 .63ا ُمل َحلىَّ  .أليب محُ َمد عيل بن َأحمْ َ د سعيد بن َح ْزم الظاهري َ
األنْدَ ُليس( .ت 456هـ) .تحَ ْ ِقيق:
َّ

الع َربيِ ّ َ .دار اآلفاق اجلديدةَ .بيرْ ُ ْوت.
جلنة إِ ْح َياء الترُ َ اث َ
دونة ُ
الكربى .اإلمام مالك بن َأ َنس األصبحي( .ت  179هـ) برواية َس ْحنُون عبد
 .64ا ُمل َّ

السالم بن سعيد ال َّتنُوخي( .ت  240هـ) مطبعة السعادة .مرص

 .65مسند أمحد بن حنبل .أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين (ت  241هـ) .رشحه ووضع

حممد شاكر .دار املعارف للطباعة والنرش
فهارسه :أمحد ّ
الكبِ َ .
 .66المْ ِ ْص َباح المْ ُنِ ِ
ألحمْ َ د بن محُ ََّمد بن عيل الفيومي املقرئ (ت 770هـ).
ري فيِ َغ ِريب الشرَ ْ ح َ يرْ
الطب َعة ُ
األولىَ  .مطبعة مصطفى البايب احللبي .مرص1322 .هـ.
َ
تص ِح ْيح :مصطفى السقاْ َ .
ُ .67م ْع َجم لغة ا ْل ِف ْقهاءُ .مل َح َّمد درواس قلعة جي .تحَ ْ ِقيق :دَ .ح ِ
امد صادق قنيبيَ .
الط ْب َعة الثانية.
مؤسسة ال ِر َسا َلةَ .بيرْ ُ ْوت1408 .ه.

 .68املعونة عىل مذهب عامل املدينة .للقايض َع ْبد الوهاب عيل املالكي ال َبغْ دَ ادي( .ت 432هـ).

حتقيق :محيش عبد احلق .دار الفكر .بريوت.
 .69المْ ُغْ نِيُ .ملو َّفق الدِّ ين َع ْبدُ اللهَّ ِ بن َأحمْ َ د بن َأحمْ َ د بن محُ ََّمد بن ُقدَ ا َم َة املَ ْق ِديس( .ت 620هـ).
وهو شرَ ْ ح مخُ ْ َتصرَ َأبيِ القاسم ُع َمر بن حسني بن َع ْبدُ اللهَّ ِ ابن َأحمْ َ د ِ
اخل َرقي( .ت 334هـ) .مطبعة
املنار مرص( .د .ت).
يوسف
الرا َية لتخريج أحاديث الهْ ِدَ ا َية .أليب محُ ََّمد مجال الدِّ ين بن َع ْبدُ اللهَّ ِ ابن ُ
َ .70ن ْصب َّ
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الطب َعة ُ
األولىَ َ .دار الحْ َ ِديث .مرص.
الحْ َ ن َِف ّي َّ
الز ْي َل ِعي( .ت 762هـ) .تحَ ْ ِقيق :محُ ََّمد يوسف البنوريْ َ .
1357هـ.

 .71نيل َ
األ ْو َطار شرَ ْ ح ُمنت َقى األخبار من َأ َح ِ
سيد األخيارُ .مل َح َّمد ابن عيل بن محُ ََّمد
اد ْيث ّ
ْ
الطب َعة ُ
َّ
األولىَ  .مكتبة َدار اجليلَ .بيرْ ُ ْوت1973 .م.
الش ْو َكاين( .ت 1250هـ)ْ َ .
الو ِس ْيط فيِ المْ َ ْذ َهب .أليب َح ِ
امد محُ ََّمد بن محُ ََّمد ابن محُ ََّمد ا ْل َغزَ اليِ ِّ (ت 505هـ) .تحَ ْ ِقيقَ :أحمْ َ د
َ .72

الطب َعة ُ
حممود إ ْب َر ِ
األولىَ َ .دار السالم .القاهرة1417 .هـ.
اهيم ،ومحُ ََّمد محُ ََّمد تامرْ َ .
َ .73و َفيات َ
األ ْع َيان وأنباء َأ ْبنَاء الزمان .أليب العباس شمس الدِّ ين َأحمْ َ د ابن محُ ََّمد بن َأبيِ َب ْك ٍر
َ
بن خَلِّكَان( .ت 681هـ) .تحَْقِيق :د .إحسان عباس .الطَب َعة ُ
األولىَ َ .دار الثقافةَ .بيرْ ُ ْوت1968 .م.
ْ

*

*
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