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إهداء
أهدي ثمرة هذا البحث إلى:
إلى والدي الحاج أبي محمود رمز البذل والعطاء
والى والدتي أم محمود رمز الحب وبلسم الشفاء

والى زوجتي الغالية التي لطالما يسرت لي سبل الراحة
والى والدي زوجتي العزيزين عمي أبي عالء وزوجه

والى من حبهم يجري في عروقي ،أخوتي (محمود ومحمد وأمل ولمى)

والى روح عمي الطاهرة عبد القادر العفيفي أسال هللا له الرحمة والغفران
والى جميع إخواني وأخواتي الذين كانوا بدعائهم وجهودهم المباركة سنداً مباركاً لي
والى أصدقائي طلبة العلم األبرار ،الذين سعدت معهم وبرفقتهم

أ

شكر وتقدير
انطالقاً من قول هللا تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ ( ،)1وقوله نبينا
_صلى هللا عليه وسلم_" :م ْن ََل َي ْش ُكُر َّ
ّللا"( ،)2ينبغي على طالب العلم أن
الن َ
اس ََل َي ْش ُكُر َّ َ
َ
يشكر هللا سبحانه وتعالى على ما أحسن إليه ووفقه لهذا السبيل ،وهللا جل وعال يحب من عباده


أن يشكروا من أحسن إليهم ،وأن يقابلوا المعروف بالمعروف ،ففي هذا المقام تتسابق الكلمات

وتتزاحم العبارات؛ ألرسلها برسالة مليئة بالحب والتقدير واالحترام ،كما وأرجو في هذا المقام أن

أوتى كل البالغة ألعبر بها ،ولكنني معترف بالعجز عن واجب الشكر ،فأتقدم بوافر الشكر
تكرمه بالموافقة على
وعظيم االمتنان إلى فضيلة األستاذ الدكتور :مازن مصباح صباح على ّ
اإلشراف على رسالتي ،والجهد الكبير والعمل المتميز ،وما أواله لي من رعاية أثناء كتابة بحثي،

من خالل توجيهه وارشاده ،والمساهمة في إخراج هذه الدراسة بالصورة المشرفة ،والتي نأمل أن

تكون كذلك في نظر كل من يطالعها ،وأن تنال تقدير الجميع ،كما وأتقدم بالشكر إلى مناقشي
ّ
الكريمين:
فضيلة األستاذ الدكتور /محمد مصطفى نجم حفظه هللا.
وفضيلة الدكتور /بسام حسن العف حفظه هللا.

على تكرمهما بالموافقة على قراءة هذه الدراسة ومناقشتها واثرائها بملحوظاتهم القيمة.

ٍ
بشكر خاص إلى كلية الشريعة بالجامعة ،ممثل ًة بعميدها األستاذ الدكتور /محمد
كما أتقدم
نجم ،وبأساتذتها األفاضل ،لما كان لهم من فضل في إفادتي كثي اًر أثناء طلبي للعلم الشرعي،
وأخص بالذكر كالً من األستاذ الدكتور /مازن صباح ،واألستاذ الدكتور /سامي أبو عرجة،

والدكتور /نعيم المصري ،كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعتي _جامعة األزهر بغزة_ منارة

( )1سورة إبراهيم7 :
( )2سنن الترمذي ،كتاب البر والصلة ،باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ،ح (،)339/4( ،)1954
عن أبي هريرة ،واسناده صحيح؛ وقال الترمذي :حديث حسن صحيح.

ب

العلم والعلماء ،متمثلة بموظفيها وادارييها على معروفهم واحسانهم إلي ،والى عمادة الدراسات
العليا.

وأخي اًر أشكر كل من كان له فضل في إتمام الرسالة واخراجها في شكلها النهائي.
ملخص الرسالة

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:

فقد جاء هذا البحث بعنوان( :آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية في كتاب الموطأ في كتاب

وقوت الصالة وكتاب الطهارة "دراسة فقهية مقارنة").

وكانت دراسة في إبراز آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية في كتاب الموطأ في كتابي وقوت

الصالة والطهارة "دراسة فقهية مقارنة" ،ومقارنتها بالمذاهب الفقهية الثالثة ،واختيار الراجح منها
بمسوغ فقهي ،وجاء هذا البحث في ثالثة فصول ،حاول الباحث فيها توضيح آراء اإلمام مالك بن

أنس الفقهية.

فجاء الفصل األول بعنوان( :التعريف بالموطأ ومؤلفه ومنهجيته) ،فتناولت حياة هذا اإلمام

االجتماعية والعلمية ،وعرجت على تعريف عام لكتاب الموطأ ،وذلك بنبذة عن منهج اإلمام مالك

فيه.

أما الفصل الثاني ،وهو بعنوان( :آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية في كتاب الموطأ في

أحكاما عامة في الصالة ،وفي
وتكون من تمهيد ومبحث ،بينت في التمهيد
كتاب وقوت الصالة) َّ
ً
المبحث األول تناولت ثالث مسائل.
أما الفصل الثالث ،وهو بعنوان( :آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية في كتاب الموطأ في

تمهيدا ومبحثين ،تحدثت في التمهيد عن أحكام الطهارة ،وفي
كتاب الطهارة) ،فتناولت فيه
ً
المبحث األول مسائل في الطهارة ،وهي ستة مسائل ،والمبحث الثاني مسائل في التيمم ،وهي
ثالثة مسائل.
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Summary
Praise be to Allah، peace and blessing be upon our Prophet
Mohammed، peace be upon him and his family، and after: This
research was titled: ( Jurisprudential Opinions of Imam Malik Ibn Anas
in his book Al Muwatta of Praying Times and the Purity book "study in
Comparative jurisprudence" ) As a study to highlight Imam Malik's
Jurisprudential Opinions in his book Al Muwatta of Praying Times and
The Purity Book "study in Comparative jurisprudence" And to compare
it with the three jurisprudence doctrines، and to choose the most correct
one based on jurisprudence evidence. This research consists of three
chapters، the researcher tried to clarify Imam Malik Bin Anas
jurisprudence opinions. The first chapter titled: ( Defining Al Muwatta
and it's author and his methods ) It talked about the Imam's social and
scientific life، then made a general definition for Al Muwatta Book، by
explaining The Imam's methods in it. The second chapter titled: (
Jurisprudential Opinions of Imam Malik Ibn Anas in his book Al
Muwatta of Praying Times ) It consists of two issues، the first one
showed general rules in praying، the second one mentioned two issues.
The third chapter titled:
( Jurisprudential Opinions of Imam Malik Ibn Anas in his book Al
Muwatta of the Purity book ) It consists of two issues، the first one:
Purity rules. And the second one: issues in purity، and they are nine
issues.
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المقدمة

نذيرا ،الذي له ملك السموات واألرض
الحمد هلل الذي َّنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ً
بصيرا ،ثم هداه
سميعا
تقديرا ،خلق اإلنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله
وخلق كل شيء فقدره
ً
ً
ً

كبيرا ،ومن كفر لم
ير
كفورا ،فمن شكر كان جزاؤه جنة وحر ًا
ًا
السبيل إما
ونعيما ً
وملكا ً
شاكر واما ً
ً
كثيرا ،ونعوذ بنور وجهه الكريم من
يجد له من دون هللا وليًّا وال
نصيرا ،نحمده تبارك وتعالى ً
حمدا ً
ً
وداعيا إلى هللا
ونذيرا،
مبش ًار
مستطيرا ،وأشهد أن سيدنا
يوم كان شره
محمدا عبده أرسله للعالمين ِّّ
ً
ً
ً
ً
ِّ
صل وسلِّّم
منيرا ،ضل من شذ عن طريقه وعصاه ،ومن كفر به مات
مثبورا ،اللهم ّ
ً
اجا ً
بإذنه وسر ً
فيرا...
وبارك عليه وآله وصحبه عدد أنفاس مخلوقاتك شهيًقا وز ً
أما بعد:
فإن ِّمن سنن هللا -عز وجل– في األمم السابقة أن الناس إذا دب إليهم االنحراف والضالل،

وبدأوا يحيدون عن صراط هللا المستقيم ،أرسل إليهم رسوالً ،يدعو الناس إلى صراطه سبحانه

وتعالى ،ولكن رحمته تعالى بهذه األمة أن هيَّأ لها أئمة صادقين ،وعلماء مخلصين ،وحراساً
مأمونين ،ينفون عنه تحريف الغالين ،وانتحال المبطلين ،وتأويل الجاهلين ،أخذوا بميراث نبيها -
عليه الصالة والسالم– وتلقاه الخلف عن السلف.

وان من هؤالء العلماء الذين حفظوا هذا العلم ،وسعوا في نشره بين الناس ،شيخ اإلسالم،

وحجة األمة ،إمام دار الهجرة ،أبا عبد هللا مالك بن أنس ،فمن أكبر آثاره التي نقلت عنه كتاب

الموطأ  ،الذي امتاز عن غيره بالجمع بين الحديث واألثر والفقه وصحيح النظر ،فلذلك ظهر
تأليفه وانتشر ،حتى وصلت شهرته األمصار ،وطارت في كل مطار ،مما جعل الموطأ يلقى من

االهتمام والعناية ما لم يلقه غيره من المصنفات والمؤلفات ،وقد رواه عدد كبير من العلماء.

وال شك أن في خدمة مثل هذا الكتاب خدمة لهذا الدين العظيم ،ووفاء لشريعة سيد المرسلين

صلى هللا عليه وسلم ،وهو ما آمل تحقيقه من خالل هذه الدراسة التي جمعت فيها آراء اإلمام

مالك بن أنس الفقهية في كتاب الموطأ في كتاب وقوت الصالة وكتاب الطهارة.
أوَلا_ طبيعة الموضوع:

الموضوع عبارة عن عرض آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية في كتاب الموطأ في كتابي

وقوت الصالة والطهارة ،ومن ث َّم دراستها دراسة فقهية مقارنة ،ثم ترجيح ما دل عليه الدليل.
د

ثاني ا_ أسباب اختيار الموضوع:
 _1مكانة كتاب الموطأ عند العلماء.
 _2إظهار آراء اإلمام مالك الفقهية من خالل كتابه الموطأ.
 _3مقارنة آراء اإلمام مالك مع آراء المذاهب األخرى.

 _4خدمة هذا الكتاب لعظم الفوائد التي يحويها ،وخاصة أنه يجمع آراء مذهب من المذاهب

الفقهية األربعة ،وهو المذهب المالكي.
ثال اثا_ أهداف البحث:

 _1خدمة لدين هللا  ،واثراء للمكتبة اإلسالمية ،حيث جاء هذا البحث في موضوع مهم،
ويخدم طلبة العلم الشرعي.

 _2بيان مسوغات اإلمام مالك بن أنس في آرائه وترجيحاته.
 _3فتح آفاق جديدة أمام طلبة العلم الشرعي ،حيث إن هذا البحث يتعامل مع إمام من

أكابر أهل العلم.

 _4خدمة كتاب "الموطأ".
 _5دراسة آراء الفقهاء في مسائل كتاب وقوت الصالة وكتاب الطهارة الواردة في كتاب

"الموطأ" مقارنة بالمذاهب الفقهية األخرى.
ابعا_ الدراسات السابقة:
را

مستقال يفرد آراء اإلمام مالك
مصنفا
كتابا أو
ً
ً
بعد البحث والتنقيب في كتب الفقهاء لم أجد ً
ابن أنس الفقهية في كتابي وقوت الصالة والطهارة في الموطأ ،وانما وجدت شروحات متعددة

للموطأ.

خامسا_ منهج البحث:
اتبعت في دراستي األسلوب العلمي المتبع في األبحاث ،وهو المنهج الوصفي والمنهج

التحليلي.

وذلك من خالل عرض آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية ومسوغات ترجيحه ومقارنتها مع

أقوال فقهاء المذاهب الفقهية الثالثة ،وعرض أدلة كل مذهب ،ومن ثم دراسة األدلة واختيار
ذ

الراجح منها ،في مسائل البحث والراجح حسب قوة دليله ،وذلك في كتابي وقوت الصالة والطهارة
من موطأ اإلمام مالك ،وسأحقق ذلك من خالل الخطوات واإلجراءات التالية:
أوًال_ الرجوع إلى أمهات الكتب الفقهية لتوفير مادة الموضوع.

ثانيا_ اتباع األسلوب العلمي في كتابة األبحاث بما يتفق مع الخطة المتبعة في كتابة
ً
الرسائل واألبحاث الجامعية بحيث تشتمل على:
 _1تقسيم الرسالة إلى فصول ومباحث ومطالب ،كما سيتبع الباحث في دراسة المسائل

اإلجراءات التالية:

أ_ ذكر متن المسألة من خالل الحديث المتعلق بالمسألة.
ب_ بيان صورة المسألة.

ج_ تحرير محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل خالف ،وبعضها محل اتفاق.

د_ ذكر مذاهب الفقهاء في المسألة ،وعرض الخالف حسب المذاهب الفقهية األربعة.
ه_ االقتصار على المذاهب الفقهية األربعة.

ز_ بيان سبب الخالف.

ح_ استقصاء أدلة المذاهب مع بيان وجه الداللة ،وتوثيق وجه الداللة من مظانه ،أو أقوم

باستنتاجه من خالل فهمي لفقه النص.
ط_ مناقشة أدلة المذاهب.

ي_ الترجيح مع بيان مسوغاته.

 _2توثيق المعلومات من مصادرها األصلية ونسبة األقوال إلى قائليها.
 _3عزو اآليات الكريمة إلى سورها في كتاب هللا عز وجل ،وتخريج األحاديث النبوية

الشريفة حسب الطرق المعروفة في التخريج ،وذلك كاآلتي:

أ_ إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بإيراده دون نقل الحكم عليه.
ب_ ال أعزو لغير الكتب التسعة ،إن وجد الحديث أو األثر فيها.

ج_ أذكر اسم الكتاب ثم اسم المصنف حسب شهرته ،ثم أذكر الكتاب والباب الذي ورد فيه
الحديث ،ثم رقم الحديث مسبوقاً بحرف الحاء ،ومن ثم أذكر رقم المجلد ،ثم الصفحة ،ثم أحكم
على الحديث إن وجد حكم له.

 _4وضع عالمات الترقيم المناسبة والتشكيل والتصنيف حسب األصول.
ر

 _5الرجوع إلى المعاجم والكتب المتخصصة بكل معلومة أوردها في البحث.
 _6تعريف المصطلحات التي تحتاج إلى بيان من كتب أصول الفقه ،وكتب المذاهب

الفقهية.

 _7عمل الفهارس التي تخدم البحث وتسهل التعامل معه.

سادسا_ خطة البحث:
ا
خطة البحث في هذه الرسالة مكونة من مقدمة ،وثالثة فصول ،وخاتمة ،وفهارس فنية:

المقدمة :وتشتمل على أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،ومنهج الباحث ،والدراسات السابقة،
وخطة البحث.

الفصل األول :ترجمة اإلمام مالك والتعريف بالموطأ ،وفيه مبحثان:
المبحث األول :ترجمة اإلمام مالك بن أنس ،وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول :اسمه ونسبه ومولده ووفاته.

المطلب الثاني :نشأته وصفاته وأخالقه.

المطلب الثالث :حياته العلمية ومؤلفاته.
المطلب الرابع :ثناء العلماء عليه.

المبحث الثاني :تعريف عام بكتاب الموطأ ،وفيه مطلبان:

المطلب األول :سبب تأليف الموطأ ومكانته.

المطلب الثاني :نبذة عن منهج اإلمام مالك في الموطأ.

الفصل الثاني :آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية في كتاب الموطأ في كتاب وقوت الصالة،

وفيه تمهيد ومبحث:

التمهيد :وفيه تعريف الصالة وحكمها وفضلها:

المبحث الثاني :آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية في كتاب الموطأ في كتاب وقوت

الصالة ،وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول :قضاء صالة السفر إذا ذهب وقتها.
المطلب الثاني :وقت دخول العشاء.

المطلب الثالث :هل المغمی عليه يقضي الصالة؟
ز

الفصل الثالث :آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية في كتاب الموطأ في كتاب الطهارة ،وفيه

تمهيد ومبحثان:

التمهيد :تعريف الطهارة وأنواعها ووسائلها ،وفيه مطالب ثالثة:

المطلب األول :تعريف الطهارة.

المطلب الثاني :أنواع الطهارة.

المطلب الثالث :وسائل الطهارة.

المبحث األول :مسائل الطهارة ،وفيه ستة مطالب:

المطلب األول :من نسي أن يتمضمض ويستنثر وصلى.

المطلب الثاني :هل الرعاف الذي يسيل أو الدم أو القيح يوجب على المسلم أن يتوضأ؟

طعاما هل عليه وضوء؟
المطلب الثالث :من قلس
ً
المطلب الرابع :حكم الماء إذا خالطته نجاسة.

المطلب الخامس :هل لزوج المستحاضة أن يصيبها؟

المطلب السادس :المرأة الحامل إذا رأت الدم هل تترك الصالة؟
المبحث الثاني :مسائل في التيمم وفيه خمسة مطالب:

المطلب األول :التيمم بالتراب السبخة.

المطلب الثاني :حكم التيمم لكل صالة.

المطلب الثالث :كيفية التيمم.

المطلب الرابع :حكم من تيمم ودخل في الصالة فحضر الماء.

المطلب الخامس :حكم المسح على العمامة والخمار.
الخاتمة :وتضمنت النتائج والتوصيات.
فهرس المصادر والمراجع


س

الفصل التمهيدي ،ترجمة اإلمام مالك والتعريف بالموطأ ،وفيه مبحثان:
المبحث األول :ترجمة اإلمام مالك بن أنس ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :اسمه ونسبه ومولده ووفاته.
المطلب الثاني :نشأته وصفاته وأخالقه.

المطلب الثالث :حياته العلمية ومؤلفاته.
المطلب الرابع :ثناء العلماء عليه.

المبحث الثاني :تعريف عام بكتاب الموطأ ،وفيه مطلبين:
المطلب األول :سبب تأليف الموطأ ومكانته.

المطلب الثاني :نبذة عن منهج اإلمام مالك في الموطأ.
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المبحث األول :ترجمة اإلمام مالك بن أنس ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :اسمه ونسبه ومولده ووفاته.
المطلب الثاني :نشأته وصفاته وأخالقه.
المطلب الثالث :حياته العلمية ومؤلفاته.

المطلب الرابع :ثناء العلماء عليه.
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المطلب األول

اسمه ونسبه ومولده ووفاته

أوَلا_ اسمه وكنيته:
أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر األصبحي ِّ
الح ْمي ِّر ُّي المدني(.)1
ثانيا_ نسبه:
ا

هو اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن حارث بن غيمان بن ُخثيل
ِّ
بن شداد ِّ
صبح بن عوف بن مالِّ ِّك بن زيد ِّ
بن ُزْرعة ،وهو ِّح ْمي ُر
ابن عمرو بن الح ِّارث وهو ذو أ ْ
ِّ
مرة من قريش ِّإلى عبد الرحمن
صب ِّح ُّي ،المدني ،و ِّعد ُادهُ في بني ت ْي ِّم بن َّ
األصغر الح ْمي ِّر ُّي ،ثُ َّم األ ْ
ابن عثمان بن ُعب ْيِّد هللا التيمي(.)2
وأمه هي :عالِّي ُة ِّب ْن ُت ش ِّرْي ٍك األ ْزِّدَّي ُة.
وأعمامه هم :أبو ُسه ْي ٍل نافع ،وأُوْي ٌس ،والربيع ،والنضر ،أوالد أبي عامر(.)3
جده مالك :من كبار التابعين وعلمائهم ،يروي عن عمر وعثمان وطلحة وعائشة وأبي هريرة

وحسان وغيرهم ،وهو من األربعة الذين حملوا نعش عثمان ليالً إلى قبره وغسلوه ودفنوه .يروي
عنه بنوه :أنس وبه يكنى وأبو سهيل نافع والربيع ،مات سنة أربع وسبعين على الصحيح(.)4

أبو جده -أبو عامر" :-صحابي جليل ،شهد المغازي كلها مع النبي صلىهللاعليهوسلم ما

خال بد اًر ،كذا قال القاضي عياض نقالً عن القاضي بكر بن العال القشيري ،لكن قال غيره :أبو
عامر جد مالك األعلى ،كان في زمان النبي ج ولم يلقه ،سمع عثمان بن عفان فهو تابعي

مخضرم ،قال الحافظ الذهبي في التجريد :لم أر أحداً ذكره في الصحابة ونقله في اإلصابة ولم
يزد عليه"(.)5

أوالده :كان لإلمام مالك أربعة أوالد هم :يحيى ،ومحمد ،وحماد ،وفاطمة(.)6

) )1انظر التاريخ الكبير للبخاري ( ،)310/7سير أعالم النبالء للذهبي (.)48/8
) )2الطبقات الكبرى البن سعد ( ،)433سير أعالم النبالء للذهبي (.)48/8
) )3سير أعالم النبالء للذهبي (.)49/8
) )4شرح الزرقاني على الموطأ(.)53/1
) )5المصدر السابق (.)53/1

) )6انظر :الديباج البن فرحون (.)86/1
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ثالث ا_ مولده ووفاته:

مولده :اختلف في تاريخ مولده ،قيل سنة تسعين ،وقيل :ثالث وتسعين ،وقيل :أربع وتسعين،

وقيل :خمس وتسعين ،وقيل :ست وتسعين ،وقيل :سبع وتسعين للهجرة ،والصحيح في سنة ثالث
وتسعين للهجرة (93هجري) في المدينة النبوية ،عام موت أنس خادم رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم(.)1

وفاته :اختلف في تاريخ وفاته ،والصحيح أنها كانت يوم األحد لتمام اثنين وعشرين يوماً من

مرضه في ربيع األول سنة تسع وسبعين ومائة (179هجري) بالمدينة ،ودفن بالبقيع ،بجوار

إبراهيم ولد النبي صلى هللا عليه وسلم(.)2

المطلب الثاني

نشأته وصفاته وأخالقه

أوَلا_ نشأته :نشأ اإلمام مالك في بيت اشتغل بعلم األثر ،وفي ٍ
بيئة ُّ
كلها لألثر والحديث ،أما
بيته فقد كان مشتغالً بعلم الحديث واستطالع اآلثار وأخبار الصحابة وفتاويهم ،فجده مالك ابن

أبي عامر كان من كبار التابعين وعلمائهم ،وقد روى عن مجموعة من الصحابة ،كعمر ابن

الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد هللا وعائشة أم المؤمنين – رضي هللا عنها -أما أبوه أنس
فلم يكن اشتغاله بالحديث كثي اًر؛ ألنه لو كان له شأن فيه لكان مالك أول من روى عنه ،إذ لم

أنس إذاً من المشتغلين بالعلم والحديث ،ومهما كان
يثبت عنه إال حديث ُشك في صحته ،فلم يكن ٌ
حال أبيه من العلم ففي أعمامه وجِّّده غناء ،ويكفي مقامهم في العلم لتكون األسرة من األسر
ُ
المشهورة بالعلم ،كما كان أخو مالك وهو النضر بن أنس مالزماً للعلماء يتلقى عليهم ويأخذ
عنهم(.)3

فهذا البيت الذي نشأ فيه اإلمام مالك ،الذي يوحي بالعلم والمعرفة ،ومولده في المدينة النبوية

على ساكنها أفضل الصالة وأتم التسليم ،التي كان لها المكانة المرموقة ،والمنزلة العالية بين
) )1انظر :سير أعالم النبالء للذهبي (48/8و ،)71الديباج البن فرحون (.)88/1

) )2انظر :الديباج البن فرحون ( ،)133/1الطبقات البن خياط ( ،)479ترتيب المدارك للقاضي عياض

( ،)119/1وفيات األعيان البن خلكان (.)138/4
) )3انظر :مالك ألبي زهرة (.)30-29
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الناس وخصوصاً العلماء ،فهي قبلة العلماء ،ومهد السنن وموطن الفتوى ،واجتماع الصحابة
والتابعين ،فهي ٍ
بحق معهد العلماء ،فهذه البيئة الغنية كان لها األثر الكبير في صقل شخصية
اإلمام ،وظهوره بالعلم.

فقد حفظ القرآن الكريم منذ الصغر ،ثم اتجه بعد ذلك إلى حفظ الحديث ،ولقد اقترح على أهله

أن يذهب إلى مجالس العلماء؛ ليكتب العلم ويدرسه ،فذكر ذلك ألمه" ،قال مالك :قلت ألمي:

أذهب فأكتب العلم؟ فقالت :تعال فالبس ثياب العلم ،فألبستني ثياباً مشمرة ووضعت الطويلة على

رأسي وعممتني فوقها ،ثم قالت :اذهب فاكتب اآلن.

وقال رحمه هللا :كانت أمي تعممني وتقول لي :اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه.
قال ابن القاسم :أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه ،ثم مالت

عليه الدنيا بعد"(.)1

ثاني ا_ صفاته وأخالقه :عن مطرف بن عبد هللا والشافعي وغيرهم قالوا :كان مالك بن أنس

طويالً جسيماً عظيم الهامة أبيض الرأس واللحية شديد البياض إلى الصفرة ،أعين ،حسن الصورة
أصلع أشم عظيم اللحية تامها ،تبلغ صدره ذات سعة وطول ،وكان يأخذ إطار شاربه وال يحلقه وال

يحفيه ويرى حلقه من المثل ،وكان يترك له سبلتين ويحتج بفتلة عمر لشاربه ،إذا همه األمر،
ووصفه أبو حنيفة أنه أزرق أشقر.

قال أبو عاصم :ما رأيت محدثاً أحسن وجهاً من مالك.

وقال عيسى بن عمر المديني :ما رأيت قط بياضاً وال حمرة أحسن من وجه مالك ،وال أشد

بياض ثوب منه(.)2

وأما أخالقه :فهي أخالق العالم الرباني ،اإلمام الورع ،فقد كان أحسن الناس خلقاً وأدباً؛ ينهل

الناس من أدبه قبل علمه ،فقد قال ابن وهب" :الذي تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من

علمه"(.)3

وقال زياد بن يونس :كان وهللا مالك أعظم الخلق مروءة وأكثرهم صمتاً ،وكان إذا جلس
()1

جلسة ال ينحل منها حتى يقوم ،ورأيته كثير الصمت قليل الكالم متحفظاً للسانه
) )1انظر :ترتيب المدارك للقاضي عياض (.)131-130/1

) )2انظر :ترتيب المدارك للقاضي عياض ( ،)121-120/1صفوة الصفوة البن الجوزي (.)396/1
) )3ترتيب المدارك للقاضي عياض (.)127/1
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المطلب الثالث

حياته العلمية ومؤلفاته
عند التعرض لحياة اإلمام مالك العلمية ،فالبد من ذكر شيوخه ،وتالميذه ،وجلوسه للتعليم،
ومؤلفاته.

أوَلا_ شيوخه :أدرك اإلمام مالك من الشيوخ ما لم يدركه أحد بعده ،فقد أدرك من التابعين
نف اًر كثي اًر ،وأدرك من تابعيهم نف اًر أكثر ،واختار منهم من ارتضاه لدينه وفهمه وقيامه بحق الرواية
وشروطها ،وسكنت نفسه إليه ،وترك الرواية عن أهل ِّدين وصالح ال يعرفون الرواية ،فكان من
أخذ عنهم تسعمائة شيخ؛ منهم ثالث مئة من التابعين ،ومن شيوخه :ابن هرمز ،ونافع مولى ابن

عمر ،وزيد بن أسلم ،وابن شهاب الزهري ،وأبو الزناد) ،(2وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ابن
أبي بكر الصديق ،وهشام بن عروة ،ويحيى بن سعد األنصاري ،وعائشة بنت سعد بن أبي
()3

وقاص ،وعامر بن عبد هللا بن الزبير بن العوام ،وغيرهم

[فقد ذكرهم اإلمام الذهبي بالتفصيل

بعدد األحاديث التي رواها عن كل واحد منهم وسطره في الموطأ](.)4

ثانيا_ تالميذه ومن روى عنه :لقد كان لمكوث اإلمام مالك في المدينة األثر الكبير في
نشر علمه والتتلمذ على يديه والرواية عنهِّ ،لما كان للمدينة من أثر في قلوب الناس ،وقصدها

عدد
الحجاج والمعتمرون والزائرون ،فقد تتلمذ على يد اإلمام مالك خلق كثير ،وكذلك روى عنه ٌ
كبير ،وكان من أشهر تالمذته اإلمام الشافعي ،واإلمام محمد بن الحسن الشيباني ،فأما من
ٌ
حدث عنه من شيوخه :عمه أبو سهيل ،ويحيى بن أبي كثير ،وابن شهاب الزهري ،ويحيى ابن
سعيد ،ويزيد بن الهاد ،وزيد بن أبي أنيسة ،وغيرهم.

كما حدث عنه من أقرانه :أبو حنيفة ،واألوزاعي ،وحماد بن زيد ،واسماعيل بن جعفر،

وسفيان بن عيينة ،وعبد هللا بن المبارك ،وابن علية ،وعبد الرحمن بن القاسم ،وعبد الرحمن ابن
مهدي ،وعبد هللا بن وهب ،ويحيى بن يحيى الليثي ،وأبو جعفر النفيلي ،ومصعب بن عبد هللا

) )1المصدر السابق (.)127/1

( )2عبد هللا بن ذكوان ،اإلمام الفقيه ،الحافظ ،المفتي ،أبو عبد الرحمن القرشي ،المدني ،توفي (131ه).
) )3انظر :مالك للدقر (.)68-63

) )4انظر :سير أعالم النبالء للذهبي ( ،)51-49/8مالك للدقر (.)62-61
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الزبيري ،وأما آخر أصحابه موتاً فهو راوي "الموطأ" أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي ،وقد
عاش بعد مالك ثمانين عاماً(.)1
ثالثا_ جلوسه للتعليم:

جلس مالك للتعليم بعد أن نضج واستوت رجولته في مسجد رسول هللا صلىهللاعليهوسلم

يفتي ويروي طالب الحديث عنه حديث رسول هللا صلىهللاعليهوسلم ،وكان مجلسه في المسجد

النبوي الشريف ذات المكان الذي كان يجلس فيه عمر بن الخطاب للشورى والحكم ،ولم يفارقه
في دروسه حتى مرض بسلس البول ،فبعد مرضه انتقل درسه إلى بيته ،قال اإلمام مالك" :ليس

كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس ،حتى ِّ
يشاور فيه أهل الصالح والفضل،

فإن رأوه لذلك أهالً جلس ،وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أني موضع

لذلك"(.)2

رابع ا_ مؤلفاته:

مالك بكتاب أكثر شهرة من كتابه الموطأ ،وكثير من الناس ال يعلم له غيره،
لم ُيعرف
اإلمام ٌ
ُ
والواقع أن له تآليف غير الموطأ ،من أشهرها:
 -1رسالته في القدر ،والرد على القدرية ،إلى ابن وهب كما يقول القاضي عياض.

 -2كتابه في النجوم ،وحساب مدار الزمان ومنازل القمر ،وهو كتاب جيد جداً ،وقد اعتمد

عليه الناس في هذا الباب ،وجعلوه أصالً.

 -3رسالته في األقضية ،كتب بها إلى بعض القضاة عشرة أجزاء.

 -4رسالته المشهورة في الفتوى ،أرسلها إلى أبي غسان محمد بن مطرف.
 -5رسالته المشهورة إلى هارون الرشيد في اآلداب والمواعظ.

 -6كتابه في التفسير لغريب القرآن الذي يرويه عنه خالد بن عبد الرحمن المخزومي ،وقد

ُروي عن أبي العباس السراج النيسابوري أنه قال" :هذه سبعون ألف مسألة لمالك" ،وأشار إلى
كتب َّ
منضدة عنده كتبها.
ِّ
"السير" من رواية القاسم عنه(.)3
 -7وقد ُنسب إلى مالك كتاب ُيسمى ّ
) )1انظر :سير أعالم النبالء للذهبي (.)54-52/8

) )2انظر :مالك ألبي زهرة ( ،)50-49مالك للدقر (.)52-51
) )3انظر :الديباج البن فرحون (.)125-124/1
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المطلب الرابع

ثناء العلماء على اإلمام مالك بن أنس

لقد ُع ِّرف لإلمام مالك المكانة العلمية بين أقرانه ومريديه ،حتى أضحى علماً من أعالم
األمة ،بل ومن أكبر علماء األرض ،الذين أسسوا المدارس الفقهية المتبعة ،والتي سارت بها
ٍ
أرض إال وتستنير
الركبان ،وعليها قامت االجتهادات الفقهية ،حتى كست األرض بحلتها ،فما من
مالكا رحم ًة واسعة
بآرائهم ،وتقتدي باجتهاداتهم ،وتفتي بما جادت به قريحتهم ،فرحم هللا اإلمام ً
وأدخله الفردوس األعلى.
وسأعرض في هذه السطور القليلة القادمة بعضاً من أقوال العلماء عن اإلمام مالك.

 -1فهذا اإلمام الشافعي يقول" :العلم يدور على ثالثة :مالك والليث وابن عيينة" ،وقال:

"مالك وسفيان قرينان ومالك النجم الثاقب" ،وقال" :لوال مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز"(،)1

()2
أيضا" :مالك معلمي ،وعنه أخذنا العلم"(.)3
وقال" :إذا جاء األثر فمالك النجم"  ،وقال ً
 -2وقال اإلمام أحمد بن حنبل" :مالك سيد من سادات أهل العلم ،وهو إمام في العلم

والفقه ،ثم قال :ومن مثل مالك متبع آلثار من تقدم مع عقل وأدب؟ مسانيد مالك أشهر من أن
تذكر وهو النجم الثاقب في أهل النقل"(.)4

 -3وقال اإلمام النووي" :أجمعت طوائف العلماء على إمامة مالك وجاللته ،وعظيم سيادته،

وتبجيله وتوقيره ،واإلذعان له في الحفظ ،والتثبت وتعظيم حديث رسول هللا عليه السالم"(.)5
 -4وقال اإلمام الذهبي" :وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت ألحد غيره:

أحدها :طول العمر والرواية ،ثانيها :الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم ،ثالثها :اتفاق األئمة

على أنه حجة صحيح الرواية ،رابعها :إجماع األئمة على دينه وعدالته واتباعه للسنن ،خامسها:

تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده"(.)6

) )1ترتيب المدارك للقاضي عياض (.)150/1
) )2الحلية ألبي نعيم (.)318/6

) )3تهذيب األسماء واللغات للنووي (.)76/2
) )4صفوة الصفوة البن الجوزي (.)397/1
) )5مالك للدقر (.)4

) )6تذكرة الحفاظ للذهبي (.)157/1
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المبحث الثاني :تعريف عام بكتاب الموطأ ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :سبب تأليف الموطأ ومكانته.

المطلب الثاني :نبذة عن منهج اإلمام مالك في الموطأ.
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المطلب األول

سبب تأليف الموطأ ومكانته

أوَلا_ سبب التأليف:
يرجع سبب التأليف إلى عدة أسباب منها:

 -1إن الخليفة المنصور طلب من اإلمام مالك كتاباً يوطئه للناس ،فأجابه اإلمام لذلك ،وقد
حج أبو جعفر المنصور ،ولقيه مالك بالمدينة،
ذكر هذا السبب ابن خلدون في تاريخه ،فقالّ " :

فأكرمه وفاوضه ،وكان فيما فاوضه :يا أبا عبد هللا لم يبق على وجه األرض أعلم مني ومنك ،وقد

تجنب فيه شواذ ابن مسعود ورخص ابن
شغلتني الخالفة ،فضع أنت للناس كتاباً ينتفعون بهّ ،
طئه للناس توطئة ،قال مالك :فلقد عّلمني التأليف ،فكانت هذه وأمثالها
عباس وشدائد ابن عمر وو ّ
ّ
المسهل"(.)1
وسماه –الموطأ -أي
من البواعث لمالك على تصنيف هذا الكتابّ ،
ّ
فصنفه ّ
 -2ما ذكره ابن عبد البر من أن مالكاً لما رأى تصنيف ابن الماجشون ،وذكر فيه ما اجتمع

عليه أهل المدينة ،ولم يذكر فيه شيئاً من الحديث ،فأعجب به مالك ،وقال ما أحسن ما عمل ولو

كنت أنا الذي عملته لبدأت باآلثار ،ثم شددت ذلك بالكالم ،قال :ثم إن مالكاً عزم على تصنيف

الموطأ فصنفه(.)2

 -3وقيل :إن المهدي هو من طلب من اإلمام كتاباً ليحمل الناس عليه ،فعن الزهري قال:

سمعت مالكاً يقول" :قال لي المهدي :ضع يا أبا عبد هللا كتاباً أحمل األمة عليه"(.)3
ثاني ا_ مكانة الموطأ:

صِّّنف في الحديث
 -1حظي الموطأ بمكانة عظيمة بين المسلمين ،حيث كان من أوائل ما ُ
والفقه ،ومن أصحها ،فقد مدحه اإلمام الشافعي فقال" :ال أعلم كتاباً في العلم أكثر صواباً من

كتاب مالك"(.)4

 -2لمكانة الموطأ العالية وأهميته بين العلماء أكبوا عليه بالشرح والتفسير والبيان والرواية،

فقد بلغت الروايات عنه ما يزيد على الثمانين ،فقد قال الشيخ عبدالفتاح أبو غدة بعد أن عرض
) )1تاريخ ابن خلدون (.)684/7

) )2انظر :التمهيد البن عبد البر ( ،)86/1تاريخ ابن خلدون (.)684/7
) )3سير أعالم النبالء للذهبي (.)78/8
) )4الباعث الحثيث البن كثير (.)30
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سلسلة األسانيد التي أ ِّ
ُجيز بها من شيخه الكوثري" :وقد أوصل الحافظ محمد بن عبد هللا الدمشقي
ٍ
ثالثة وثمانين راوياً ،في كتابه "إتحاف السالك برواة
ف بابن ناصر الدين رواة الموطأ إلى
المعرو ُ
الموطأ عن مالك"(.)1

 -3ومما يزيد الموطأ مكانة ،هو جمعه الحديث والفقه ،وهذا قليل بين العلماء ،حيث إن من

تأليف
برع في علم عجز عن آخر ،وهذه ميزة الموطأ التي رفعت من شأنه ،قال الشيخ أبوغدةُ " :
الحديث وجمعه في كتاب على األبواب الفقهية ،ال ينهض به إال فقيه يدري معاني األحاديث،
ِّ
المحدثين الفقهاء ُيعُّد
ويفقه مداركها ومقاصدها ،ويميز بين لفظ ولفظ فيها ،وهذا النمط من العلماء
ّ
ظ شيء والفقه شيء آخر
ن ْز اًر يسي اًر بالنظر إلى كثرة المحدثين الرواة والحفاظ األثبات؛ إذ الحف ُ
أمي ُز منه وأشرف ،وأهم وأنفع ،فإن الفقه ِّدَّق ُة الفهم للنصوص من الكتاب و َّ
السنة -عبارًة أو إشارًة،
تهور وال جمود،
صراح ًة أو كناي ًة -وتنزيلها منازلها في مراتب األحكام ،ال وكس وال شطط ،وال ُّ
وهذه األوصاف عزيزةُ الوجود في العلماء قديماً فضالً عن شدة عزتها في الخلف المتأخر"(.)2
األصول التي اعتمد عليها اإلمام مالك في اَلجتهاد:

لم يذكر اإلمام مالك منهجه كامالً في استنباط األحكام ،لكن ذكر ما يدل على يعض منهجه

في استنباط األحكام ،قال " :فيه حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين
ورأيي ،وقد تكلمت برأيي ،وعلى االجتهاد ،وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ،ولم أخرج من

جملتهم إلى غيره"

)(3

فقول اإلمام يظهر بعض أصوله الذي اعتمد عليها في االجتهاد وهي :السنة ثم قول

الصحابي ،ثم قول التابعي ،ثم الرأي ،ثم االجتهاد ،ثم عمل أهل المدينة ،هذا باختصار ما ذكره
اإلمام مالك في استنباطه آراءه الفقهية.

) )1التعليق الممجد ،مقدمة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة (.)30/1
) )2المصدر السابق (.)18/1

( )3ترتيب المدارك ،للقاضي عياض ( .)72 /2
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المطلب الثاني

نبذة عن منهج اإلمام مالك في الموطأ

أوَلا_ منهج اإلمام مالك في الموطأ:
مما يميز اإلمام مالك في كتابه الموطأ أنه جمع فيه بين الفقه والحديث ،وأن سبب تأليفه هو
التيسير على الناس ،وهذا المنهج الذي تميز به اإلمام مالك في كتابه معتمداً على موهبته الفريدة
في الجمع بين أصناف العلوم ،والتي لم تجتمع إال َّ
للن ْزِّر اليسير من العلماء.
 -1فقد صنف كتابه في الحديث على طريقة األبواب الفقهية ،مثل كتاب الطهارة ،ثم كتاب

الصالة ،ثم كتاب الزكاة ،ثم كتاب الصيام  ...وهكذا.

 -2يضع عنوان الباب الذي يتضمن الحكم الفقهي.
 -3ثم يورد األحاديث المرفوعة إلى الرسول صلىهللاعليهوسلم.

 -4ثم يعقبها بأقوال الصحابة ،ثم ما ورد من فتاوى التابعين ،والغالب عليهم أنهم من أهل
المدينة.

 -5وفي بعض األحيان يذكر ما عليه العمل المجمع عليه عند أهل المدينة ،وقد يذكر

بعض اآلراء الفقهية له ،ومن المعروف عن مالك أنه كان يقدم عمل أهل المدينة وعلمهم على

غيرهم من اآلراء والفتاوى؛ شأنه في ذلك شأن بعض من الصحابة والتابعين(.)1

 -6وفي آخر الكتاب وضع باباً جامعاً ،ذكر فيه ما ال يدخل في باب خاص من األبواب
المخصصة بفقه بعض األعمال ،قالوا :ومالك رحمه هللا هو أول من عنون كتاباً من كتب مصنفة
بكتاب الجامع.

 -7وأضاف إلى ذلك ما استنبطه من األحكام في مواقع االجتهاد مما يرجع إلى جمع بين

متعارضين ،أو ترجيح أحد خبرين ،أو تقديم إجماع أو قياس ،أو عرض على قواعد الشريعة،

فكان بحق كتاب شريعة اإلسالم(.)2

) )1انظر :ترتيب المدارك للقاضي عياض ( ،)72/2( ،)41-38/1فقد قال مالك" :فإن في كتابي حديث
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقول الصحابة وقول التابعين ورأياً هو إجماع أهل المدينة لم أخرج عنهم" ،وانظر:
كشف المغطى البن عاشور (.)27
) )2انظر :كشف المغطى البن عاشور (.)28
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الفصل الثاني :آراء اإلمام مالك ابن أنس الفقهية في كتاب الموطأ في كتاب وقوت
الصالة ،وفيه تمهيد ومبحث:

التمهيد :تعريف الصالة وحكمها وفضلها.

المبحث األول :آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية في كتاب الموطأ في كتاب وقوت
الصالة ،وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول :قضاء صالة السفر إذا ذهب وقتها.
المطلب الثاني :وقت دخول العشاء.

المطلب الثالث :هل المغمی عليه يقضي الصالة.
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التمهيد :ماهية الصالة وحكمها وفضلها
وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول :تعريف الصالة لغ ًة واصطالحاً.
المطلب الثاني :حكم الصالة.

المطلب الثالث :فضل الصالة.
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المطلب األول

تعريف الصالة لغ اة وشرع ا

للصالة منزلة عظيمة وقدر رفيع في ديننا الحنيف ،فهي إحدى دعائمه األساسية ،وهي
الركن الثاني من أركان اإلسالم التي ُبني عليها ،وهي فريضة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل،
ذك اًر كان أم أنثى ،وحساب تاركها عظيم ،فهي أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة ،فالصالة

صلة بين العبد وربه ،وبها يخاطب مواله جل في عاله ،وبها تمحى الخطايا والذنوب ،وكأنها نهر

ٍ
جار يغتسل فيه العبد كل يوم خمس مرات ،فال يبقي من درنه شيء ،كما تنهى عن الفحشاء
حب الزيادة والتقرب هلل سبحانه
والمنكر ،وهي خمس صلوات مفروضات في اليوم والليلة ،ومن أ َّ
وتعالى صلى ما شاء من السنن وقيام الليل ،فما معنى الصالة في اللغة واالصطالح؟
أوَلا_ تعريف الصالة لغ اة:
للصالة لغة عدة معان منها:

 _1الدعاء :ومن ذلك قوله تعالى :ﭽﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﭼ


()1

أي ادع لهم(.)2

 _2اَلستغفار ،والرحمة" :ومنه قوله جل وعز :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ ) ،(3فالصالة من المالئكة دعاء واستغفار ،ومن هللا
سبحانه رحمة").(4
 _3الثناء :ومنه قول هللا جل وعز :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
)(5
ﮂ ﭼ

 ،فمعنى الصلوات ههنا :الثناء عليهم من هللا ( ،قال ابن األعرابي :الصالة من

هللا رحمة ،ومن المخلوقين المالئكة واإلنس والجن القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح،
والصالة من الطير والهوام التسبيح)(.(6
)(1

التوبة.103 :

) (2انظر :مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار ،للكجراتي ()344/3
()3
()4

األحزاب.56 :

تهذيب اللغة ،للهروي (.)166 /12

()5البقرة.157 :

()6المصدر السابق (.)166 /12
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ثاني ا_ تعريف الصالة شرع ا:

عرفها الحنفية بأنها :عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات

()1

مقدرة .
وعرفها المالكية بأنها :قربة فعلية ذات إحرام وسالم ،أو مع ركوع وسجود ،أو سجود فقط.
()2

فسجود التالوة صالة وليس له إحرام وسالم .والجنازة صالة مع أنه ليس فيها ركوع أو سجود .
()3

وعرفها الشافعية بأنها :عبارة عن مجموع األقوال واألفعال وهيئتها الواقعة هي عليها .
وعرفها الحنابلة بأنها :عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة
()4

بالتسليم .
التعريف المختار:

بعد ايراد تعريف الصالة اصطالحاً اخترت تعريف الحنابلة للصالة وهو عبارة عن( :أقوال

وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم)؛ وذلك ألنه شامل لكل المعاني التي
اشتملت عليها التعريفات السابقة.
شرح التعريف:

قوله( :أقوال وأفعال)) أي أقوال خمسة وأفعال ثمانية فالجملة ثالثة عشر هي أركان

الصالة وخرج بقوله مخصوصة سجدتا التالوة ،والشكر فإنهما ليستا صالة كصالة
الجنازة).(5

)(1

االختيار لتعليل المختار ،ألبو الفضل الحنفي ()37 /1

للحاجة كوكب عبيد ()109 /1
) (2فقه العبادات على المذهب المالكي،
ّ
) (3حاشية الجمل على شرح المنهج ،للجمل ()396 /1
)(4المبدع في شرح المقنع ،البن مفلح ()263 /1

()5أنظر:تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ()415 /1
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المطلب الثاني
حكم الصالة

فرض هللا الصالة على نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه البشر،
وفي أشرف ٍ
ليلة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودون واسطة ألحد ،فرضها هللا عز وجل على

لكن هللا سبحانه وتعالى َّ
رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم خمسين مرة في اليوم والليلة ،و َّ
خفف
ِّ
عباده حتى صارت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان ،وهذا يدل على أهميتها ومحبة هللا لها،
عن
وأنها جديرة بأن يصرف اإلنسان شيئاً كثي اًر من وقته فيها.

وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة واجماع المسلمين:

أواَل_ من الكتاب:

يقول هللا -عز وجل :-ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﭼ(.)1
وقال هللا تعالى :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ).(2
تدل اآليات من خالل فعل األمر على وجوب الصالة ،حيث ال صارف لها عن الوجوب.

ثانيا_ من السنة:

عن ابن عمر  -رضي هللا عنه -قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمُ ( :-بِني ِ
اإل ْس َال ُم
َ
ِ
ِ
َن مح َّمدا رسول َّ ِ
ِ
ِ َِّ
يتاء ا َّلزَكاة،
ّللاَ ،واِ َقامِ َّ
الص َال ِةَ ،واِ َ
َعَلى َخ ْمسَ :ش َه َادة أ ْ
ّللا َوأ َّ ُ َ ا َ ُ ُ
َن ََل إَل َه إَل َّ ُ
ان)).(3
الح ِجَ ،و َص ْومِ َرَم َض َ
َو َ
وقال النبي صلى هللا عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي هللا عنه حين بعثه إلى اليمن" :أعلمهم

أن هللا افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة"(.)4

()5

دل الحديثان على وجوب إقامة الصالة وعلى فرضية أدائها .
وجه الداللةَّ :
ثالثا_ إجماع المسلمين:
) (1النساء.)103( :
()2البينة.)5( :

()3أخرجهمسلمفيصحيحه،كتاباإليمان،باببنياإلسالمعلىخمس()34/1()16

) (4أخرجه البخاري ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ()104/2( )1395

) (5انظر :تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ،لمحمد أمين الشافعي ()430/18
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وأجمع المسلمون على فرضيتها ،ولهذا قال العلماء رحمهم هللا :إن اإلنسان إذا جحد فرض
الصلوات الخمس ،أو فرض واحدة منها فهو كافر مرتد عن اإلسالم ،يباح دمه وماله إال أن يتوب

إلى هللا عز وجل ،ما لم يكن حديث عهد باإلسالم ال يعرف من شعائر اإلسالم شيئاً فإنه ُيعذر

عرف ،فإن أصر بعد علمه بوجوبها على إنكار فرضيتها فهو كافر.
بجهله في هذه الحال ،ثم ُي َّ

()1

المطلب الثالث
فضل الصالة

الصالة لها فضائل عظيمة وكثيرة ،منها الفضائل اآلتية:
َّللا تعالى :ﭽ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
 -1تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ قال َّ

ﯧﯨﭼ (.)2


َّللا بن مسعود -رضي هللا عنه -قال:
 -2أفضل األعمال بعد الشهادتين؛ لحديث عبد َّ

َّللا -صلى هللا عليه وسلم :-أي العمل أفضل؟ قال" :الصالة لوقتها" قال :قلت :ثم
سألت رسول َّ

ّللا"(.)3
أي؟ قال" :الجهاد في سبيل َّ
أي؟ قال" :بر الوالدين" ،قال :قلت :ثم ّ
ّ
َّللا -صلى هللا عليه
 -3تغسل الخطايا؛ لحديث جابر -رضي هللا عنه -قال :قال رسول َّ

وسلم" :-مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس
مرات".

()4

َّللا -صلى هللا عليه
 -4تكّفر السيئات؛ لحديث أبي هريرة  -رضي هللا عنه -أن رسول َّ
وسلم -قال" :الصلوات الخمس ،والجمعة إلى الجمعة ،ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن،

إذا اجتنبت الكبائر".

()5

 -5وفي حديث أبي مالك األشعري -رضي هللا عنه" :-الصالة نور".

()6

) (1اإلقناع في مسائل الجماع ،ابن القطان ()124/1
)(2
)(3

العنكبوت.)4( :

أخرجه مسلم ،كتاب اإليمان باب بيان كون اإليمان باهلل تعالى أفضل األعمال رقم ()89/1( )85

)(4أخرجه مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب المشي إلى الصالة برقم ()463/1( )668
) (5أخرجه مسلم ،كتاب الطهارة ،باب الصلوات الخمس والجمعة برقم (.)209/1( )233
) (6أخرجه مسلم ،كتاب الطهارة ،باب فضل الوضوء برقم ()203/1( )223
18

َّللا -صلى هللا عليه
َّللا بها الدرجات ،ويحط الخطايا؛ لحديث ثوبان مولى رسول َّ
 -6يرفع َّ

وسلم -عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال له" :عليك بكثرة السجود ،فإنك َل تسجد ََّّلل
ّللا بها درجةَّ ،
وحط عنك بها خطيئة"(.)1
سجد اة إَل رفعك َّ
 -7من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة النبي -صلى هللا عليه وسلم-؛ لحديث ربيعة ابن

َّللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فأتيته
كعب األسلمي -رضي هللا عنه -قال :كنت أبيت مع رسول َّ

"س ْل" فقلت :أسألك مرافقتك في الجنة ،قال" :أو غير ذلك؟" قلت :هو
بوضوئه وحاجته ،فقال ليَ :
ذاك ،قال" :فأعني على نفسك بكثرة السجود" )2(.وكثرة السجود بمعنى الصالة.
 -8المشي إليها تكتب به الحسنات وترفع الدرجات وتحط الخطايا؛ لحديث أبي هريرة -

تطهر في بيته ،ثم مشى إلى
رضي هللا عنه -قال :قال رسول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من َّ

ّللا ،كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة،
ّللا؛ ليقضي فريضة من فرائض َّ
بيت من بيوت َّ

واألخرى ترفع درجة".

()3

 -9تُ ُّ
عد الضيافة في الجنة بها كلما غدا إليها المسلم أو راح؛ لحديث أبي هريرة -رضي هللا
ّللا له في الجنة
عنه -عن النبي -صلى هللا عليه وسلم" :-من غدا إلى المسجد أو راح ،أعد َّ

ُن ُزَلا ُكَّلما غدا أو راح"( .)4والنزل ما يهيأ للضيف عند قدومه.
َّللا بها الذنوب فيما بينها وبين الصالة التي تليها؛ لحديث عثمان -رضي هللا
 -10يغفر َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -يقولَ" :ل يتوضأ رجل مسلم فيحسن
عنه -قال :سمعت رسول َّ

ّللا له ما بينه وبين الصالة التي تليها".
الوضوء ،فيصلي صالة إَل غفر َّ

()5

) (1أخرجه مسلم ،كتاب الصالة ،باب فضل السجود برقم )353/1( 488
)(2
)(3
)(4

صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب فضل السجود ()353/1( )489
صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب المشي إلى الصالة ()462/1( )666
صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب المشي إلى الصالة ()463/1( )669

) (5صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب فضل الوضوء ()205/1( )227
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المبحث األول :آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية في كتاب الموطأ في كتاب وقوت
الصالة ،وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول :قضاء صالة السفر إذا ذهب وقتها.
المطلب الثاني :وقت دخول العشاء.

المطلب الثالث :هل المغمی عليه يقضي الصالة.
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المطلب األول

قضاء صالة السفر إذا ذهب وقتها

أوَلا_ متن المسألة:
قال يحيى :قال مالك" :من أدرك الوقت وهو في سفر ،فأخر الصالة ساهيا أو ناسيا ،حتى

قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت ،فليصل صالة المقيم .وان كان قد قدم
وقد ذهب الوقت ،فليصل صالة المسافر .ألنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه").(1
ثاني ا_ صورة المسألة:

لم يدرك المسافر وقت الصالة ساهياً عنها أو ناسيها حتى قدم على أهله فما الحكم؟
ثالثا_ تحرير محل النزاع:

()2

اتفق الفقهاء على جواز قصر الصالة واختلفوا فيمن قدم على أهله وقد ذهب وقت الصالة،
فهل يقضيها قص اًر أم تام ًة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين:
المذهب األول :ذهب أبو حنيفة( )3واإلمام مالك( )4والشافعي في القديم( )5إلى أنه :من ذكر
صالة السفر في الحضر ،وقد خرج وقتها يصليها قص اًر.

جاء في الحجة على أهل المدينة" :وقال أبو حنيفة رحمه هللا فيمن أدركه الوقت وهو في سفر

فأخر الصالة ناسياً أنه قدم وهو في الوقت صلى صالة المقيم ،وان قدم وقد ذهب الوقت صلى
()6

صالة المسافر؛ ألنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه".

وجاء في البيان والتحصيل" :قال محمد بن رشد :من ذكر صالة السفر في الحضر وقد خرج

وقتها يصليها سفرية"(.)7

()1موطأ مالك ()12 /1

) (2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،البن رشد الحفيد ()176 /1
)(3

الحجة على أهل المدينة ،للشيباني ( ،)181/1البناية شرح الهداية ،لبدر الدين العيني ()33 /3

)(5

فتح القدير ،البن همام ( ،)405/1التهذيب في فقه اإلمام الشافعي ،للبغوي ()310/2

) (4البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ،البن رشد ()56/2
)(6

الحجة على أهل المدينة ،للشيباني ()181/1

) (7البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ،البن رشد الجد ()56/2
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()1

والمعتبر في ذلك آخر الوقت؛ ألنه المعتبر في السببية عند عدم األداء في الوقت.

المذهب الثاني :ذهب اإلمام الشافعي في الجديد

()2

واإلمام أحمد( )3إلى أنه :من ذكر صالة

السفر في الحضر وقد خرج وقتها يصليها تامة.

جاء في مختصر المزني" :قال الشافعي -رحمه هللا تعالى :-وان نسي صالة في سفر
()4

فذكرها في حضر فعليه أن يصليها صالة حضر"

وجاء في المغني" :أما إن نسي صالة السفر ،فذكرها في الحضر ،فقال أحمد :عليه
()5

اإلتمام"

رابعاً_ًسببًالخالفً :
يرجع سبب الخالف إلى وقت وجوب الصالة.
فمن رأى أ نها وجبت في السفر رأى أن من ذكر صالة السفر في الحضر وقد خرج وقتها

يصليها قص اًر ،ومن رأى أنها وجبت متى ذكرها رأى أن من ذكر صالة السفر في الحضر وقد

خرج وقتها يصليها تامة.

خامساً_ًأدلةًالمذاهبً :
أدلةًالمذهبًاألولً :
استدل القائلون إنه من ذكر صالة السفر في الحضر ،وقد خرج وقتها يصليها قص اًر على

قولهم بالقرآن وبالمعقول:
أً .من الكتاب:

قوله تعالى :ﭽﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﭼ (.)6


وجه الدَللة :إنه لم يفرق يبن آخر الوقت وأوله ،ومن جهة المعني فإن االعتبار في صفتها

) (1فتح القدير)405/1( ،
)(2
)(3
)(4

مختصر المزني ،المزني ( ،)118/8التهذيب في فقه اإلمام الشافعي ،للبغوي ()310/2
المغني ،البن قدامة ( ، )208/2الجامع لعلوم اإلمام أحمد – الفقه ،لخالد الرباط ()37 /6
مختصر المزني ،ألبي إبراهيم المزني ()118/8

) (5المغني ،البن قدامة ()208/2
) (6النساء)101( :

22

()1

بوقت وجوبها ،ووقت الوجوب فيه هو في حال السفر فلزمته صالة سفرية.
ب ً.من المعقول:

_1من تذكر صالة السفر في الحضر وقد خرج وقتها يصليها قص اًر؛ ألنه يصلى ما فاته ولم
يفته إال ركعتان.

 _2وألنها وجبت عليه في السفر وليس في الحضر أشبه ما لو صالها في وقتها( ،)2في هذه
()3

الحالة تعد قضاء ،والقضاء يحاكي األداء ،فيصليها ركعتين.
أدلة المذهب الثاني:

استدل القائلون إنه من ذكر صالة السفر في الحضر ،وقد خرج وقتها يصليها تام ًة على
قولهم بالسنة والمعقول:
أ .من السنة:

عن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-م ْن ن ِّسي
()4
صال ًة فْلُيص ِّّل ِّإذا ذكرها ،ال كَّفارة لها ِّإ َّال ذلِّك ".
وجه الدَللة :إن الصالة وجبت عليه في الحضر فيصليها تامة(.)5

بً .من المعقول:
 -1من ذكر صالة السفر في الحضر وقد خرج وقتها يصليها تام ًة؛ ألن القصر رخصة من
رخص السفر ،فيبطل بزواله كالمسح ثالثاً.

 -2وألنها عبادة تختلف بالحضر والسفر ،فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب فيها
حكمه ،كما لو دخلت به السفينة البلد في أثناء الصالة(.)6

سادسا_ المناقشة:

لم يجد الباحث من خالل اطالعه مناقشة للفريق األول يرد بها على أدلة الفريق الثاني لكن

)(1
)(2
)(3
)(4

المنتقى شرح الموطأ ،ألبي وليد االندلسي ()23/1
المغني ،البن قدامة ()209/2
شرح الموطأ ،لعبد الكريم لخضير ()26/2
صحيح البخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب من نسي صالة فليضل إذا ذكر ()123/1

) (5المغني ،البن قدامة ()208/2
)(6المغني ،البن قدامة ()209/2
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ناقش ابن قدامة أدلة المذهب األول القائلين إنه من ذكر صالة السفر في الحضر وقد خرج
وقتها يصليها قص اًر بـ:

 -1ال نسلم لكم وجه استداللكم باآلية؛ وذلك ألن اآلية بمنطوقها الصريح إنما دلت على أن

القصر من الصالة في حال السفر فقط ،فالعلة هي السفر ،وفي الحضر زالت تلك العلة ،فبزوال
العلة يزول الحكم معها وهو القصر ،وبالتالي يعود األصل وهو إتمام الصالة في الحضر حيث

ال رخصة له بقصر الصالة ما دام أصبح مقيماً.

 -2إن قياسهم من ذكر صالة السفر في الحضر وقد خرج وقتها يصليها قص اًر؛ ألنه

يصلى ما فاته ،ولم يفته إال ركعتان ،وألنها وجبت عليه في السفر وليس في الحضر أشبه ما لو
صالها في وقتها ينتقض بالجمعة إذا فاتت ،فإذا فاتت الجمعة صليت ظه اًر ،وبالتيمم إذا فاتته
الصالة ،فقضاها عند وجود الماء فيتوضأ ثم يصلى حتى ولو أنها وجبت عليه وهو في حال عدم
()1

وجود الماء وحال التيمم.
ثامنا_ الترجيح:

بعد النظر في األقوال يظهر للباحث رجحان المذهب الثاني القائل :إنه من ذكر صالة

السفر في الحضر وقد خرج وقتها يصليها تامة؛ وذلك لألسباب التالية:
 -1قوة أدلة الفريق الثاني.

 -2سالمة أدلته من المناقشة.
 -3قوة رد المذهب الثاني على وجه استدالالت المذهب األول بما استدلوا به.

)(1

انظر :المغني ،البن قدامة ()209/2
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المطلب الثاني

وقت دخول العشاء

)(1

أوَلا_ متن المسألة:
الشفق) (2اْلحمرة َّالِّتي ِّفي اْلم ْغ ِّر ِّب .فِّإذا ذهب ِّت اْلحمرة ،فقد وجبت صالة اْل ِّعش ِّ
ِّ
َّ
اء،
ْ
ُْ ُ ْ
ُ
ُْ ُ
وقال مال ٌ
كُ " :
وخر ْجت ِّم ْن وْق ِّت اْلم ْغ ِّر ِّب").(3
ثاني ا_ صورة المسألة:
إذا ذهبت الشفق الذي يوجب صالة المغرب ،هل يكون دخل وقت العشاء وخرج وقت

المغرب؟ أي هل الحد الفاصل بين المغرب والعشاء هو الشفق األحمر؟
ثالثا_ تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن خروج وقت المغرب يعني دخول وقت العشاء اتفاًقا ،ويدخل وقت
العشاء حين مغيب الشفق( ،)4واختلفوا في المراد من الشفق على مذهبين :أحدهما في أوله.
والثاني في آخره.

رابعا_ مذاهب الفقهاء:

المذهب األول :ذهب الحنفية إلى أن الشفق هو البياض(،)5

حنيفة :هو البياض(.)6

()7

المذهب الثاني :ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية

جاء في تحفة الفقهاء :قال أبو

واإلمام مالك

()8

()1العشاءين :وِّاَّنما هما اْلمغرب واْلعشاء (.غريب الحديث ابن سالم))320/4( ،
()2
الناس ِّفي َّ
اختلف َّ
الشفق قالوا :هو الحمرة وكان مالك بن أنس وأبو يوسف يأخذان بهذا ،وقال عمر بن
ْ
عبد العزيز :هو البياض وهو بقية من النهار وكان أبو حنيفة يأخذ به( .غريب الحديث)128/2 ،

()3موطأ مالك ()12/1

)(4

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،للكاساني ()124/1

)(6

تحفة الفقهاء ،لمحمد السمرقندي ()101

)(8

موطأ اإلمام مالك ت األعظمي ()18/2

)(5

تحفة الفقهاء ،لمحمد السمرقندي ( ،)101شرح مختصر الروضة ،الصرصري ()650 /2

) (7تحفة الفقهاء ،لمحمد السمرقندي ( ،)101مختصر القدوري في الفقه الحنفي ،للقدوري ()23/1
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()1

والشافعية

()2

والحنابلة إلى أن الشفق الحمرة.

ومحمدا قاالُ :هو اْلحمرة ،فمتى غابت اْلحمرة
وجاء في مختصر القدوري "أن أبا يوسف
ً
()3
وارتفع اْلبياض وانتشر الظالم ِّفي ْاألُفق ْيدخل وقت اْلعشاء ويخرج وقت اْلمغرب ِّع ْندهم".
َّ ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ
َّللاِّ -صلى
ول َّ
وجاء في األم" :قال الشافع ُّي :فأُح ُّب أ ْن ال تُس َّمى إال اْلعشاء كما س َّماها رُس ُ
()4
الشفق ،و َّ
هللا عليه وسلم -وأ َّول وْقِّتها ِّحين ي ِّغيب َّ
الشف ُق اْل ُح ْمرةُ َّالِّتي ِّفي اْلم ْغ ِّر ِّب".
ُ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
َّللا -أ َّن َّ
الشفق َّالِّذي ي ْخ ُرُج ِّب ِّه وْق ُت
وجاء في المغني " :فم ْذه ُب إمامنا أحمد -رحم ُه َّ ُ

اْلم ْغ ِّر ِّب ،ويدخل ِّب ِّه وْقت اْل ِّعش ِّ
اءُ ،هو اْل ُح ْمرةُ".
ُ
ْ ُُ
خامس ا_ سبب الخالف:

()5

اشتراك اسم الشفق في لسان العرب ،فالشفق شفقان :أحمر ،وأبيض( ،)6فمن حمله على أنه

أحمر فقال بأن المراد من الشفق الحمرة ،ومن حمله على أنه أبيض قال مغيب البياض .
سادسا_ أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول _القائلون إن المراد من الشفق الحمرة هو

مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة_ بالكتاب والسنة وبالمعقول:
أواَل_ من الكتاب:

قال تعالى :ﭽﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭼ

()7

وجه الدَللة :إن صالة العشاء هي آخر صالة الليل ،وصالة الصبح هي أول صالة
النهار ،ولما وجب وقت صالة الصبح بالبياض المتقدم على الشمس ،اقتضى أن يجب وقت

صالة العشاء بالبياض المتأخر عن الشمس ،وهذا ما دلت عليه اآلية (.)8

) (1األم ،للشافعي ( ،)92/1كفاية النبيه في شرح التنبيه  ،البن الرفعة ()350 /2
)(2

المغني ،البن قدامة ( ،)208/2الشرح الكبير على متن المقنع ،لشمس الدين الحنبلي ()439 /1

) (3مختصر القدوري ،للقدوري ()23/1
) (4األم ،للشافعي ()92/1

) (5المغني ،البن قدامة ()277/2
)(6

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،البن رشد ()103/1

)(8

انظر :كفاية النبيه في شرح التنبيه ،البن الرفعة ()349/2

) (7سورة اإلسراء 78
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ثانيا_ من السنة:
ا
ِ
ِ ِ
َّ
اب"َ ،وِفي ِرَو َاية "إ َذا ْادَل َه َّم
 -1قال صلى هللا عليه وسلمَ " :وْق ُت اْلع َشاء إ َذا َم ََلَ الظ َال ُم الظَر َ
()1
َّ
اللْي ُل".
وجه الدَللة :أي عند استواء األفق في الظالم ،وذلك ال يكون إال بعد ذهاب البياض،

فبذهابه يخرج وقت صالة المغرب ويدخل وقت صالة العشاء.

()2

()3

 -2قال صلى هللا عليه وسلم" :وآخر وقت المغرب إذا اسود األفق".

وجه الدَللة :إنه جعل آخر وقت المغرب باسوداد األفق بالظالم ،وهذا يكون بعد ذهاب
()4

البياض.

 -3عن عبد هللا بن عمر –رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :وقت
()5

صالة المغرب ما لم يسقط نور الشفق" .
وجه الدَللة :إن النور يطلق على البياض ،والحديث صحيح رواه مسلم؛ وألن العشاء تقع

باقيا(.)6
بمحض الليل فال تدخل ما دام البياض ً
ثال اثا_ من المعقول:
من وجهين:

 -1إن الحمرة والبياض أثر النهار ،وما لم يذهب األثر ال يصار إلى الليل ،ومعلوم أن
العشاء في الليل ،فدل على أن وقتها يبدأ بمغيب البياض ،فكان بالضرورة آخر وقت المغرب.

)(1

لم أقف في كتب التخريج له من تخريج ووجدته في كتاب المبسوط ،للسرخسي ()145/1

) (2انظر :المبسوط ،للسرخسي ()145/1

) (3أخرجه أبو داود ،في كتاب الصالة باب المواقيت .،سنن أبي داود .94 /1
)(4

انظر :العناية شرح الهداية ،للبابرتي ()222 /1

) (5اخرجه مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب اوقات الصلوات الخمس ()427/1( )612
) (6انظر :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الشْلِّب ِّي ،للزيلعي ()80 /1
ّ ّ
) (7انظر :المبسوط ،للسرخسي ()145/1
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()7

 -2وألن الشفق اسم لما ر ّق ،فالثوب الرقيق شفيق ،ومنه شفقة القلب ،وهي رّقته ومحبته،
ورّقة نور الشمس باقية ما بقي البياض ،أو أن الشفق اسم للرديء من الشيء وباقيه ،والبياض

باقي آثار الشمس(.)1

أدلة المذهب الثاني :استدل المذهب الثاني القائلين _ إن المراد من الشفق الحمرة أنه مغيب
الحمرة_ بالكتاب والسنة والمعقول:
أواَل_ من الكتاب:

 -1قوله تعالى :ﭽﮫﮬﮭﭼ).(2

()3

وجه الدَللة :إن معنى الشفق الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط الشمس.

ثانيا_ من السنة:
ا
النبي -صلى هللا عليه وسلمَّ -أنه قال" :الشفق
 -1حديث ابن عمر–رضي هللا عنه -عن ِّ
ّ
()4
الحمرة".
وجه الدَللة :دل الحديث بمنطوقه الصريح على أن الشفق المراد باه الحمرة.

()5

 -2حديث عبدهللا بن عمرو–رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
()6

"ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق"  ،وجه الدَللة :إن ثور الشفق هو ثورانه وشدته؛ وهي
الحمرة.

()7

)(1

انظر :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،للزيلعي ()81 /1

()2االنشقاق)16( :

)(3

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،للزمخشري ( ،)727/4الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي

)(4

سنن الدارقطني ،باب في صفة المغرب والصبح رقم ( ،269 )506/1( )1055وصححه ابن خزيمة،

()274/19

وغيره وقفه على ابن عمر ،وتمام الحديث «فإذا غاب الشفق وجبت الصالة» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من

حديث ابن عمر مرفوعاً« :ووقت صالة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق» (سبل السالم شرح بلوغ المرام ،
الصنعاني(.)1 /114
)(5

انظر :تحفة الفقهاء ،للسمرقندي ()101

)(7

انظر :الشرح الكبير ،للمقدسي ()155/3

)(6

أخرجه مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب اوقات الصلوات الخمس ()427/1( )612
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ثال اثا_ من المعقول:

 -1إن الطوالع ثالثة :الفجر الكاذب ،والصادق ،والشمس ،وكان االعتبار باألوسط منها،
فكذلك يقال في الغوارب إن االعتبار باألوسط منها ،وهي :الشمس ،والحمرة ،والبياض.

()1

 -2وقال الخليل بن أحمد" :راعيت البياض بمكة فما ذهب إال بعد نصف الليل ،وقيل :ال
أصال ،بل يتفرق في األفق ثم يجتمع عند الصبح ،فلدفع الحرج
يذهب البياض في ليالي الصيف ً
جعلنا الشفق الحمرة" (.)2
 -3إن الشفق في الخبر مطلق ،والحكم إذا علق على اسم اقتضى أول ما ينطلق عليه

االسم(.)3

سابعا_ المناقشة:

مناقشة أدلة المذهب األول القائلين أن الشفق البياض:
 -1نوقش وجه الداللة من قول النبي" :وآخر وقت المغرب إذا اسود األفق" من وجهين:

يسود األفق.
 _1إن الحديث لم يرد بهذا اللفظ ،وانما ورد أن النبي كان يصلي العشاء حين ّ
والجواب :يجاب بأن الحديث فيه بيان أول وقت كل صالة وآخره؛ وحين يصلي النبي العشاء

يسود األفق فهو دليل على أنه قد خرج وقت المغرب؛ ألن الوقتين متصالن ليس بينهما
عندما
ّ
فصل وال اشتراك(.)4
 _2إنه معارض لألحاديث األخرى؛ وبالتالي فإنه ُيجمع بينها بأن ُيحمل حديث جبريل على
مقدمة عليه؛ ألنه -أي حديث جبريل -كان
حين الفراغ من الصالة ،وان لم يمكن الجمع؛ فإنها ّ

في أول فرض الصالة(.)5

) (1انظر :مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،للحطاب ()397/1
)(2

انظر :درر الحكام شرح غرر األحكام ،بمال ()51 /1

)(3

انظر :كفاية النبيه في شرح التنبيه ،البن الرفعة ()249/2

)(5

المكتبة الشاملة :بحث حول أوقات الصالة ()174/68

)(4

المكتبة الشاملة :بحث حول أوقات الصالة ()174/68
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 -2نوقش دليلهم من المعقول _إن الشفق اسم لما ر ّق ،فالثوب الرقيق شفيق ،ومنه شفقة
القلب وهي رّقته ومحبته ،ورّقة نور الشمس باقية ما بقي البياض_ بأن الشفق الحمرة؛ فهو من
األضداد؛ لكن يترجح جانب الحمرة(.)1

مناقشة أدلة المذهب الثاني القائلين أن الشفق الحمرة:
 -1أما اآلية فال يصح استداللكم بها ألنها جاءت في معرض القسم حين يقسم هللا تعالى

بالشفق فال يصلح هذا الدليل في محل النزاع.

 -2نوقش حديث ابن عمر بأنه ال يصح رفعه ،بل هو موقوف على ابن عمر(.)2
ثامنا_ الترجيح:

بعد النظر في األقوال يبدو لي رجحان المذهب الثاني من باب األحوط فقال ابن قدامة في

كتابه المغني" :إنه إن كان في مكان يظهر له األفق ويبين له مغيب الشفق فمتى ذهبت الحمرة
وغابت دخل وقت العشاء ،وان كان في مكان يستتر عنه األفق بالجدران والجبال استظهر حتى

يغيب البياض؛ ليستدل بغيبته على مغيب الحمرة ،فيعتبر غيبة البياض لداللته على مغيب الحمرة

ال لنفسه"(.)3

)(1

المكتبة الشاملة :بحث حول أوقات الصالة ()174/68

)(3

انظر :المغني البن قدامة ()278 /1

) (2المكتبة الشاملة :بحث حول أوقات الصالة ()174/68
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المطلب الثالث
المغمی عليه يقضي الصالة

أواَل_ متن المسألة:

عن نافع ،أن عبد هللا بن عمر-رضي هللا عنه -أغمي عليه ،فذهب عقله .فلم يقض الصالة.

قال مالك" :وذلك فيما نرى أن الوقت ذهب ،فأما من أفاق وهو في الوقت ،فإنه يصلي").(1
ثانيا_ صورة المسألة:
ا
شخص أغمي عليه وذهب وقت صالة أو أكثر فهل يقضي تلك الصلوات أم ال؟.

ثال اثا_ تحرير محل النزاع:

قول القائلين بالقضاء فال خالف بين الفقهاء أن المجنون ال يقضي الصلوات ،كما

أنهم اتفقوا على أن النائم يجب عليه قضاء الصلوات( ،)2والخالف في المغمى عليه هل يلحق
بالمجنون فال يقضي ،أم يلحق بالنائم فيجب عليه القضاء(.)3
رابعا_ مذاهب الفقهاء:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين:
المذهب األول :ذهب الحنفية

()4

إلى أنه إن أغمي عليه يوم وليلة فإنه يقضي ،وان أغمي

عليه أكثر لم يقض.

جاء في شرح مختصر الطحاوي للجصاص :أنه من أغمي عليه خمس صلوات أو أقل منها،

ثم أفاق قضاها ،ومن أغمي عليه أكثر من ذلك ،ثم أفاق :لم يقض(.)5

المذهب الثاني :ذهب اإلمام مالك( )6والشافعية( )7إلى أنه ال يقضي ما فاته في إغمائه من
()1موطأ مالك ()13/1

) (2انظر :مختصر خالف الفقهاء ،للطحاوي ()266/1

) (3انظر :بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،البن رشد ()193/1
)(4
)(5

انظر :شرح مختصر الطحاوي ،للجصاص ( ،)544/1التجريد للقدوري ()399/1

شرح مختصر الطحاوي ،للجصاص ()544/1

) (6المعونة ،ألبي محمد البغدادي المالكي ( ،)262/1عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي()113/1

) (7الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ،للسينكي ( ،)256/1تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،للهيتمي
()448/1
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الصلوات التي أغمي عليه فيها إن خرج وقتها ،فإن لم يخرج وقتها فإنه يقضي.
وجاء في المعونة :أنه ال يقضي مغمى عليه ما فاته من الصالة حال إغمائه(.)1
وجاء في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية :أن األصل أن من ال يجب عليه العبادة ال

يجب عليه قضاؤها ،وانما وجب القضاء على النائم والناسي ،وقيس بالمجنون المغمى عليه ،وانما
وجب عليه قضاء الصوم إذا عم إغماؤه اليوم لعدم المشقة بخالف الصالة؛ فإنها قد تكثر فيشق

قضاؤها.

()2

المذهب الثالث :ذهب اإلمام أحمد إلى أن المغمى عليه يعيد الصلوات كلها(.)3
وجاء في الجامع لعلوم اإلمام أحمد قال في المغمى عليه :يقضي الصلوات كلها(.)4
خامسا_ًسببًالخالفً :
تردد المغمى عليه بين النائم والمجنون ،فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء ،ومن شبهه

بالمجنون أسقط عنه الوجوب(.)5
سادسا_ أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول القائلون _إنه إن أغمي عليه يوم وليلة فإنه يقضي وان أغمي

عليه أكثر لم يقض_ باألثر والمعقول:
أواَل_ من األ ثر:

عمار بن ياسر رضي هللا عنه ،أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء،
 -1عن ّ
()6

فأفاق في بعض الليل فقضاهن.

ً

ثانيا_ًمنًالمعقولً :
) (1المعونة ،للبغدادي ()262/1
)(2
)(3

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ،لزين الدين السينكي (،)256/1

انظر :اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،للمرداوي ( ،)10/3الجامع لعلوم اإلمام أحمد ،للرباط

( ،)29/6الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع ،خنفر ()53/1
)(4

الجامع لعلوم اإلمام أحمد ،للرباط ()29/6

)(6

انظر :االستذكار ،البن عبد البر ()72/1

)(5

انظر :بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،البن رشد ()193/1
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يوما وليلة أو أقل يجب عليه القضاء النعدام الحرج ،وان زاد على
إن المغمى إن أغمي عليه ً

يوم وليلة فال قضاء عليه؛ ألنه يحرج في القضاء لدخول العبادة في حد التكرار.

()1

أدلة المذهب الثاني:
استدل أصحاب المذهب الثاني القائلين _إنه ال يقضي ما فاته في إغمائه من الصلوات التي
أغمي عليه فيها إن خرج وقتها_ بالسنة واألثر والمعقول:

أواَل_ من السنة:
ً
َّللا صلى هللا
 -1ما روي عن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم قالت سألت رسول ّ

َّللا صلى هللا عليه وسلم :
الرُجل ُيغمى عليه فيترك الصالة؟ فقالت :قال رُسول ّ
عليه وسلم عن ّ
()2

قضاء إال أن ُيغمى عليه في وقت صالة فيفيق وهو في وقتها فيصليها".
"ليس لشيء من ذلك
ٌ

وجه الدَللة :يتضح بعبارة النص إن المغمى عليه ليس عليه قضاء إذا أفاق بعد ذهاب
الوقت.

ثانيا_ من األثر:
ا
()3
عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصالة.
وجه الدَللة :إن المغمى عليه ليس له عقل كالمجنون ،فيكون مثل حكمه بعدم القضاء.

()4

ثانيا_ من المعقول:
ا
قاسوا المغمی عليه علی المجنون بجامع زوال العقل؛ وذلك أن المغمى عليه ال يعقل ،وال

يفهم؛ فالخطاب عنه مرتفع ،واذا كان غير مخاطب بها في وقتها الذي ألزم الناس أن يؤدوها فيه،

)(1
)(2

انظر :بدائع الصنائع ،للكاساني ()246/1
سنن الدراقطني ،باب الرجل يغمى عليه ( ،)452/2( )1860في إسناده الحكم بن عبد هللا األيلي ،قال

أحمد :أحاديثه موضوعة .وقال ابن معين :ليس بشيء .وکذبه أبو حاتم .انظر :التاريخ" ألبى زرعة ()1/453
)(3

موطأ مالك ،باب جامع الوقوت ()18/2( )33

) (4انظر :شرح الموطأ ،لعبد الكريم خضير ()28/2
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ف ال يجوز أداؤها في غير وقتها؛ ألنه لم يأمر هللا تعالى بذلك ،وصالة لم يأمر هللا تعالى بها ال
تجب.

()1

أدلة المذهب الثالث:

استدل أصحاب المذهب الثالث القائلونً_إن المغمي عليه يعيد الصلوات كلها_ بالقياس:

 -1قياس المغمى عليه على النائم؛ وذلك أن الصالة عبادة ،فال تسقط باإلغماء كسائر

العبادات
()3

()2

.

 -2قياس وجوب قضاء الصالة علی وجوب قضاء الصوم ،فالصوم ال يسقط وكذلك الصالة

.
سابعا_ المناقشة:

أواَل_ نوقش أصحاب المذهب األول على ما استدلوا عليه بـ:
 -1ال نسلم لكم استداللكم بقياس المغمى عليه على المجنون بجامع زوال العقل؛ ألنه قياس
مع الفارق؛ ألن الجنون تتطاول مدته غالباً ،وال يلزم بشيء من التكاليف ،وتثبت الوالية عليه،
بخالف المغمى عليه؛ ألن سقوط القضاء عن المغمى عليه ليس لعدم فهم الخطاب ،بدليل أنه ال
()4

قضاء على الحائض والنفساء وان كانتا تفهمان الخطاب ،بل لمكان الحرج .
ثانيا_ نوقش أصحاب المذهب الثاني على ما استدلوا عليه بـ:
ا

 -1إن أثر عمار ضعيف ال تقوم به حجة ،ومع التسليم بصحته فال حجة فيه؛ ألنه قضى
صالة يوم وليلة إذ أغمي عليه ،ولم يقل إنه لو أغمي عليه أكثر لم أقض ،فال فرق في القياس
()5

بين خمس وأكثر من خمس .

)(1
)(2

انظر :شرح زروق على متن الرسالة ،للقيرواني ()331/1
انظر :شرح زاد المستقنع ،ألحمد الخليل ()211/1

)(3

انظر  :المنح الشافيات ،لمنصور البهوتي ()202/1

)(5

انظر :االستذكار ،البن عبد البر ()45/1

)(4

انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،للكاساني ()246/1
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ثال اثا_ نوقش أصحاب المذهب الثالث على ما استدلوا عليه بـ:

 -1ال نسلم لكم قياس الصالة على الصيام؛ ألنه قياس مع الفارق ،فالصوم ال يتكرر،
فيجب قضاؤه ،بخالف الصالة فهي تتكرر ،فال يجب قضاؤها ،والحائض والنفساء تقضيان
الصوم وال تقضيان الصالة.

()1

ثامن ا_ الرأي الراجح:

يبدو لي بعد النظر في مذاهب الفقهاء ترجيح المذهب الثاني القائل :إنه ال يقضي ما فاته

في إغمائه من الصلوات التي أغمي عليه فيها إن خرج وقتها الشتراك المغمى عليه مع المجنون

في زوال العقل ،فيشترك معه في الحكم.

)(1اإلفهام في شرح عمدة األحكام  ،للقحطاني ()141/1
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الفصل الثالث :آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية في كتاب الموطأ في كتاب الطهارة ،وفيه
تمهيد ومبحثان:

التمهيد :وفيه تعريف الطهارة وأنواعها ووسائلها.

المبحث األول :مسائل الوضوء ونواقضه وفيه ستة مطالب:
المطلب األول :من نسي أن يتمضمض ويستنثر وصلى.

المطلب الثاني :هل الرعاف الذي يسيل أو الدم أو القيح يوجب على المسلم أن يتوضأ؟
طعاما هل عليه وضوء؟
المطلب الثالث :من قلس
ً
المطلب الرابع :حكم الماء إذا خالطه نجاسة.

المطلب الخامس :هل لزوج المستحاضة أن يصيبها؟

المطلب السادس :المرأة الحامل إذا رأت الدم هل تترك الصالة؟

المبحث الثاني :مسائل في التيمم وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول :التيمم بالتراب السبخة.

المطلب الثاني :حكم التيمم لكل صالة.

المطلب الثالث :كيفية التيمم.

المطلب الرابع:حكم من تيمم ودخل في الصالة فحضر الماء.

المطلب الخامس :حكم المسح على العمامة والخمار.
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التمهيد ،وفيه أحكام الطهارة:
تعريف الطهارة.
أنواع الطهارة.

وسائل الطهارة.
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تعريف الطهارة لغة

أوَلا:الطهارة

لغ ًة :

وشرعا :

للطهارة لغ ًة عدة معاني منها:
" -1النظافة ،والخلوص من األدناس حسية كاألنجاس أو معنوية كالعيوب ،يقال تطهرت
بالماء ،وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون عن العيب كما قال تعالى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ").(2) (1
()3

المعنوية.
الحسية و
 -2النقاء والبراءة من خالل تنظيف الجسم من القاذورات
ّ
ّ
ثانيا :الطهارة شرعاً:
عرف الفقهاء الطهارة بتعريفات عدة:
َّ
تعريف الحنفية:

" صفة تحصل لمزيل الحدث أو الخبث عما تتعلق به الصالة").(4
تعريف المالكية:

تطلق في الشرع عند المالكية على معنيين:

 _1الصفة الحكمية القائمة باألعيان التي توجب لموصوفها استباحة الصالة به أو فيه.
 _2رفع الحدث وازالة النجاسة.

وعرفها ابن عرفة :بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصالة به أو فيه).(5

تعريف الشافعية :بأنها رفع حدث رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى
صورتهما (.)6

تعريف

الحنابلة:

()1األعراف82 :

()2أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،لألنصاري ()4 /1

)(3

المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم :لمحمد حسن جبل ()1360/2

()4العناية شرح الهداية للبابرتي ()12 /1

()5مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب ()43/1

) (6نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ()60 /1
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رفع ما يمنع الصالة من حدث أو نجاسة بالماء ،أو رفع حكمه بالتراب).(1
تعقيب على التعريفات :يتضح لنا من تلك التعريفات أنها متشابهة في المعاني وان اختلفت
ألفاظها ،فهي متفقة على أن الطهارة هي :إزالة للحدث والنجاسة.
أنواع الطهارة:

الطهارة نوعان :معنوية وحسية:

النوع األول :الطهارة الباطنة المعنوية ،وهي :الطهارة من الشرك والمعاصي ،وتكون بالتوحيد

واألعمال الصالحة ،وهي أهم من طهارة البدن ،بل ال يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس
الشرك ﭽﭢﭣﭤﭼ( ،)2وقال النبي -صلى هللا عليه وسلم" :-إن المؤمن َل ينجس"(،)3
كل ٍ
فيجب على كل م َّ
الشرك و َّ
ك ،وذلك باإلخالص والتوحيد
ف أن ُيط ّهر قلبه من نجاسة ّ
الش ّ
ُ
واليقين .ويطهر نفسه وقلبه من أقذار المعاصي ،وآثار الحسد ،والحقد ،والغل ،و ِّ
ش ،والكبر،
الغ ّ
ّ
ُ ّ
السمعة ...وذلك بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي ،وهذه الطهارة
الرياء و ُّ
والعجب ،و ّ
()4
هي شطر اإليمان ،والشطر الثاني هي الطهارة الحسية .
النوع الثاني :الطهارة الحسية :وهي الطهارة من األحداث واألنجاس ،وهذا هو شطر اإليمان

الثاني ،قال النبي -صلى هللا عليه وسلم" :-الطهور شطر اإليمان"(.)6(،)5
وسائل الطهارة:

تكون الطهارة إما بالماء أو األتربة مع توفر شروط الطهارة في كل منهما ،كما هو موضح

في النقاط التالية:
()1المغني البن قدامة ()7 /1

)(2التوبة)28( :
)(3

متفق عليه :أخرجه البخاري في كتاب الغسل ،باب عرق الجنب وأن المسلم ال ينجس ،برقم ،283

ومسلم في كتاب الحيض ،باب الدليل على أن المسلم ال ينجس ،برقم  371من حديث أبي هريرة  -رضي
هللا عنه-.

) (4انظر :طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة ،للقحطاني ()9/1

) (5أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ،باب الطهور شطر اإليمان  ،ح()139/1()223
) (6انظر :شرح متن أبي شجاع ،لمحمد حسن عبد الغفار ()2/3
39

طهارة الماء :تتميز كل من مياه األمطار والمياه المنبعثة من األرض بتحقيقها جميع شروط
الطهارة؛ وذلك لما تتمتع به من محافظتها على صفاتها وخواصها التي خلقها هللا تعالى عليها،
غير من لونها أو طعمها أو رائحتها ،بما في ذلك مياه الينابيع
حتّى ولو اختلطت بشيء طاهر ّ
والنهر والبحار.
طهارة األتربة :تأتي الطهارة باألتربة في حالة واحدة فقط ،وهي حالة تعسر العثور على ماء

طاهر للطهارة به ،فيحل للمسلم الطهارة بما يتوفر حوله من أتربة ورمال طاهرة ،بشرط ّأال يكون
مسها شيء من النجاسة كالبول أو فضالت اإلنسان والحيوان.
قد ّ

)(1
المقّدمة الحضرمية ،للحضرمي الشافعي ()71/1
انظر :شرح ُ
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()1

المبحث األول :مسائل الطهارة ،وفيه ستة مطالب:

المطلب األول :من نسي أن يتمضمض ويستنثر وصلى.

المطلب الثاني :هل الرعاف الذي يسيل أو الدم أو القيح يوجب على المسلم أن يتوضأ؟

طعاما هل عليه وضوء؟
المطلب الثالث :من قلس
ً
المطلب الرابع :حكم الماء إذا خالطته نجاسة.

المطلب الخامس :هل لزوج المستحاضة أن يصيبها؟

المطلب السادس :المرأة الحامل إذا رأت الدم هل تترك الصالة؟
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المطلب األول

من نسي أن يتمضمض ويستنثر وصلى

أواَل_ متن المسألة:
ِّ
ِّ ِّ
ضمض) (1وي ْست ْنِّثر) (2حتَّى صَّلى .قال« :ل ْيس
ك ع ْن رُج ٍل نسي أ ْن يتم ْ
قال ي ْحيى :و ُسئل مال ٌ
علي ِّه أن ي ِّعيد صالته .وْليم ِّ
ض وي ْست ْنِّث ْر ما ي ْستْقِّب ُلِّ ،إ ْن كان ُي ِّر ُيد أ ْن ُيصّلِّي»).(3
ُ ُ ْ
ضم ْ
ْ ْ ُ
ثانيا_ صورة المسألة:
ا
رجل نسي أن يتمضمض ويستنشق أثناء وضوئه وصلى ،فهل صالته صحيحة أم عليه

إعادة؟

ثال اثا_ تحرير محل النزاع:

)(4

اتفق الفقهاء على مشروعية المضمضة واالستنشاق

في الوضوء( ،)5واختلفوا في حكمها في

الوضوء على مذهبين.

ابعا_ مذاهب الفقهاء:
را
المذهب األول :ذهب الحنفية()6واإلمام مالك()7والشافعية()8وهو قول عند الحنابلة) (9إلى أن

المضمضة واالستنشاق ليسا من أركان الوضوء ،وتصح الصالة دونهما ،وعلى هذا ،فإن نسي
صح وضوؤه وال إعادة عليه.
المكلف المضمضة واالستنشاق َّ

ثم ذكر أنه لم يتمضمض
جاء في كاتب الحجة على أهل المدينة :قال أبو حنيفة :إن صلى َّ

( )1المضمضة هي :إدارة الماء في الفم( .المغني البن قدامة)89/1 ،

( )2واالستنشاق هو :اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن األنف (المغني البن قدامة )89/1
()3موطأ مالك()20/1

()4

واالستنثار هو :إخراج الماء من أنفه( .المغني البن قدامة)89/1 ،

)(6

انظر :الحجة على أهل المدينة ،للشيباني ( ،)20/1شرح مختضر الطحاوي ،للجصاص (،)338/1

) (5انظر :شرح مختضر الطحاوي ،للجصاص ()338/1
البناية شرح الهداية ،لبدر الدين العيني ()209/1

) (7انظر :المدونة الكبري ،لإلمام مالك ( ،)123/1اختالف أقوال مالك وأصحابه ،للقرطبي ()44/1
) (8األم ،للشافعي ()57/1

()9

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ،البن الفراء ()70/1
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الصالة(.)1
يستْقبل إن كان ُي ِّريد َّ
ولم يستنشق فصالته ت َّ
امة ،فليتمضمض وليستنثر لما ْ
وجاء في المدونة الكبرى قال مالك" :ومن ترك المضمضة واالستنشاق وداخل أذنيه في
الغسل من الجنابة حتى صلى ،قال :يتمضمض ويستنشق لما يستقبل وصالته التي صلى تامة،
قال :ومن ترك المضمضة واالستنشاق ومسح داخل األذنين في الغسل من الجنابة والذي ترك

ذلك في الوضوء فهما سواء وليمسح داخلهما فيما يستقبل(.)2

وجاء في كتاب األم للشافعي ،قال الشافعي _رحمه هللا تعالى_ " :وال أحب ألحد أن يدع

المضمضة واالستنشاق في  ،...وان تركه أحببت له أن يتمضمض ،فإن لم يفعل لم يكن عليه أن
()3

يعود لصالة إن صالها.

المذهب الثاني :ذهب الحنابلة في المشهور عنهم

)(4

أن المضمضة واالستنشاق يعد كل

منهما فرضاً من فرائض الوضوء.

وجاء في المغني البن قدامة" :إن الفم واألنف من الوجه ،يعني أن المضمضة واالستنشاق

جميعا :الغسل ،والوضوء؛ فإن غسل الوجه واجب فيهما ،هذا المشهور في
واجبان في الطهارتين
ً
المذهب"(.)5
خامسا_ سبب الخالف:
ا
)(6
وسبب اختالفهم هل الفم واألنف يعدان من الوجه أم ليسا منه ؟ فمن حملهما على أنهما

من الوجه قال كل منها فرض من فرائض الوضوء ومن حملهما على أنهما ليسا من الوجه فهما

ليسا من فرائض الوضوء

سادسا_ أدلة المذاهب:
أدلة المذهب األول:

استدل القائلون :إن األنف والفم ليسا من الوجه بالقرآن والسنة والمعقول.
)(1
)(2

الحجة على أهل المدينة للشيباني ()20/1
المدونة الكبري ،لإلمام مالك ()123/1

) (3األم ،للشافعي ()57/1

( )4المغني البن قدامة ،)88/1( ،شرح العمدة في الفقه ،لتقي الدين الحنبلي ()208/1
)(5

المغني البن قدامة)88/1( ،

( )6انظر :فتح القدير ،للشوكاني ()21/2
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أوَلا_ من القرآن:

 -1قال هللا تبارك وتعالى :ﭽﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭼ(.)1
مخالفا في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء ما
وجه الدَللة :قال الشافعي" :فلم أعلم
ً
ظهر دون ما بطن") .(2فاعتبر اإلمام الشافعي أن داخل األنف والفم ليسا من الوجه؛ ولذلك ال
يجب غسلهما بالمضمضة واالستنشاق.

 -2واستدلوا بقوله تعالى :ﭽﭣﭤﭥﭦﭼ (.)3


وجه الدَللة :قال النووي" :والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة ،...وقال أهل اللغة:

البشرة ظاهر الجلد ،وأما باطنه فأدمة بفتح الهمزة والدال) ، (4ويقول السرخسي تعليقاً على استدالل

الشافعي باآلية" :واإلطهار إمرار الطهور على الظواهر من البدن") .(5ويستدل بمفهوم اآلية على

اجبا غسلهما واعتبارهما من الفرائض ،واال
أن داخل األنف والفم ليسا من ظواهر البدن ليكون و ً
قال فاغسلوا األدمة ولم يعبر بالطهارة.
ثاني ا -من السنة:

 -1قال -صلى هللا عليه وسلم -ألبي ذر -رضي هللا عنه -وقد سأله عن الجنابة تصيبه وال
الطِيب و ُضوء اْلمسلِمِ وَلو ِإَلى ع ْش ِر ِسِنينَ ،فِإ َذا وج ْد َت اْلماء َفأ ِ
َم َّس ُه ِجْل َد َك
يجد الماءَّ " :
الص ِع ُ
َ
ََ
َ
يد َّ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ
َ َ
َفِإ َّن َذلِ َك َخْير"). (6
وجه الدَللة :قول النبي -صلى هللا عليه وسلم َ ( -فأ ِ
َم َّس ُه ِجْل َد َك) دليل على أن داخل األنف
والفم ليس من المواجه ،يقول الخطابي" :إن البشرة عند أهل اللغة ظاهر الجلد ،وداخل الفم
واألنف ليس ب ْشرة)). (7
)(1
()2
)(3

المائدة6 :
األم ،للشافعي ()39 /1

المائدة6 :

( )4المجموع شرح المهذب ،للنووي ()364 /1
( )5المبسوط للسرخسي ()62 /1

( )6أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب الطهارة ،باب الجنب يتيمم ،حديث( .)90/1( ،)332وأخرجه الترمذي،

ح( )184/1()124وقال حديث حسن صحيح.

( )7المجموع شرح المهذب ،للنووي ()364 /1
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 -2وروى الترمذي عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى هللا عليه وسلم جاءه أعرابي فقال :يا

رسول هللا ،كيف أتوضأ؟ -أي :صف لي الوضوء الذي أصلي به وأستبيح الصالة به -فقال -
َّ
ّللا ").(1
َمَر َك َّ ُ
صلى هللا عليه وسلمَ :-ت َوض ْأ َك َما أ َ
وجه الدَللة" :إن الذي أمر هللا تعالى به غسل الوجه ،وهو ما حصلت به المواجهة دون
باطن الفم واألنف َّ ...
فعلمه واجباتها وواجبات الوضوء فقال -صلى هللا عليه وسلمَ ( :-ت َو َّض ْأ َك َما

ّللا) ولم يذكر له سنن الصالة والوضوء؛ لئال يكثر عليه فال يضبطها ،فلو كانت
َمَر َك َّ ُ
أَ
المضمضة واالستنشاق واجبتين َّ
لعلمه إياهما؛ فإنه مما يخفى ال سيما في حق هذا الرجل ،خفيت
عليه الصالة التي تشاهد فكيف الوضوء الذي يخفى").(2

وقال السرخسي معلقاً على حديث األعرابي" :وفي كتاب هللا تعالى أمر بتطهير أعضاء
مخصوصة ،والزيادة على النص ال تجوز إال بما ي ُثبت به النسخ ،وعلَّم رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -األعرابي الوضوء ،ولم يذكرهما فيه").(3

 -3واستدلوا بقول النبي -صلى هللا عليه وسلم -من حديث عائشةَ " :ع ْشر ِم َن اْل ِف ْطَرِةَ :قص
ِ ِ
السواك ،واس ِتْن َشاق اْلم ِ
ِ
َّ ِ
اءَ ،وَقص ْاألَ ْظ َف ِارَ ،و َغ ْسل اْلَبَر ِ
ف
اجمَِ ،وَن ْت ُ
اء الل ْحَيةَ ،و َ ُ َ ْ
ُ
الش ِاربَ ،واِ ْع َف ُ
ُ َ
اإل ِب ِط ،وحْلق اْلعاَن ِة ،واْن ِتَقاص اْلم ِ
ِْ
اء").(4
َ
ََ ُ َ
ُ َ
دل الحديث بمنطوقه الصريح على أن قد جعل المضمضة واالستنشاق مع
وجه الدَللةَّ :

هذه المسنونات ،فدل على أن حكم الجميع واحد)) ،(5أي سنة.
ثالث ا -المعقول:

 -1إنه ليس على الرجل أن يغسل عينيه وال أن ينضح فيهما؛ فكانت المضمضة

واالستنشاق أقرب إلى الظهور من العينين) ، (1والمراد من قول الشافعي رحمه هللا تعالى أن داخل

( )1أخرجه الترمذي في جامعه ،كتاب الصالة ،باب ما جاء في وصف الصالة ،حديث (،)100/2( ،)302
وقال حديث حسن.

( )2المجموع شرح المهذب ،للنووي ()364 /1
( )3المبسوط للسرخسي ()62 /1
()4

أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الطهارة ،باب خصال الفطرة ،حديث ()223/1( ،)261

( )5البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،للعمراني ()113 /1
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الفم واألنف ليس فرضاً قياساً على داخل العين بجامع أن داخل العين ال يجب غسلها مع وجودها
بالوحه كذلك داخل األنف والفم ال يجب غسلهما.

 -3الفم في حكم الباطن بدليل أن الصائم إذا ابتلع بزاقه لم يضره) ،(2أي إن الفم ليس من

الوجه ،فلو كان من المواجهة وخرج الّلعاب ،ثم ابتلعه أفطر وهذا غير صحيح.
أدلة المذهب الثاني:

استدل القائلونَّ :
إن المضمضة واالستنشاق واجبتان بالسنة والمعقول:

أواَل_ السنة:

َّ -1
النِّب َّي -صلى هللا عليه وسلم -قالَ " :م ْن َت َو َّضأَ َفْلَي ْس َتْن ِثْر") .(3وِّفي ِّرواي ٍة قال" :إ َذا َت َو َّضأَ
ِ ِِ
اء ُث َّم لَِي ْس َتْن ِثر").(4
أَ
َحُد ُك ْم َفْلَي ْج َع ْل في أَْنفه َم ا
وجه الدَللة :إن الحديثين فيها " إيجاب االستنشاق ألمر النبي -صلى هللا عليه وسلم-

واألصل في األمر الوجوب").(5

 -2وع ْن ْاب ِّن عب ٍ
است ْنِّث ُروا م َّرت ْي ِّن بالِّغت ْي ِّن أ ْو ثالثًا").(6
َّاس م ْرُف ً
وعاْ " :
 -3ما روت ع ِّائش ُة ر ِّ
ِّ َّ
َّللاِّ صلَّى َّ
َّللاُ ع ْنها أ َّن رُسول َّ
ضي َّ
ضمضةُ
ْ
َّللاُ عل ْيه وسلم قال" :اْلم ْ
و ِّاالسِّت ْنش ِّ
ض ِّ
وء َّالِّذي ال ُبَّد ِّم ْن ُه").(7
اق م ْن اْل ُو ُ
ُ
ْ

وجه الدَللة من األحاديث السابقة :إن هذه أحاديث فيها أمر ،واألمر يقتضي الوجوب)،(8

وألن كل من وصف وضوء رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مستقصياً ،ذكر أنه تمضمض

واستنشق ،ومداومته

( )1األم ،للشافعي()39/1

( )2المبسوط ،للسرخسي ()62 /1

( )3أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الطهارة ،باب االستنثار في الوضوء ،حديث)43/1( ،)161( ،
( )4أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الطهارة ،باب باب االستجمار وترا ،حديث)43/1( ،)162( ،
( )5التحرير شرح الدليل  -كتاب الطهارة ،للمنياوي ()80/1

( )6رواه أبو داود في سننه ،كتاب الطهارة ،باب في االستنثار ،ح ( ،)98/1( ،)141قال األلباني :صحيح.

( )7رواه الدارقطني في سننه ،كتاب الطهارة ،باب ما روي في الحث على المضمضة واالستنشاق  ،حديث،

( ،)84/1( ،)239ضعيف( ،نيل األوطار )179/1
()8

انظر :المغني البن قدامة ()88 /1
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بيانا وتفصيالً للوضوء المأمور به في
عليهما تدل على وجوبهما؛ ألن فعله يصلح أن يكون ً
كتاب هللا ). (1

ثانيا_ من المعقول:

استدل أصحاب هذا المذهب بالمعقول كما يلي:
يقول الزركشي _معقباً على قول أبي هريرة -رضي هللا عنه" _-أمر رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -بالمضمضة واالستنشاق" :أال ترى أن وضع الطعام واللبن والخمر فيهما ال يوجب فط اًر،

وال ينشر حرم ًة ،وال يوجب حداً ،وحصول النجاسة فيهما يوجب غسلهما ،وينقض الوضوء

بشرطه").(2

ومعنى كالم اإلمام الزركشي إلثبات أن األنف والفم من األعضاء الظاهرة :لو أن شخصاً

ماء في رمضان ثم أخرجهما ،لم يفطر فلو كانا من األعضاء الداخلية ألفطر
وضع طعاماً أو ً
لبنا في فيه ولم يبتلعه وقذفه خارج فمه لم توجب
طفل ً
الصائم ،لكن هذا ال يحدث ،كما لو وضع ٌ
حدا في وضعه الخمر في فمه،
حرمة الرضاع ،كما لو وضع خم اًر في فمه ولم يبتلعه ال يوجب ً
وهذه أدلة على أن الفم واألنف من الوجه ،وعليه يجب غسلهما كالوجه.
سابعا_ المناقشة:

لم يناقش أصحاب المذهب الثاني  -القائلون بوجوب المضمضة واالستنشاق -أصحاب

المذهب األول  -القائلين بسنية المضمضة واالستنشاق -إنما اكتفوا باالستدالل على قولهم من
السنة والمعقول  -كما بينا سابقاً ،-لكن الجمهور ناقش أصحاب المذهب الثاني وردوا على
استداللهم كما يلي:

ضأ فْلي ْست ْنِّث ْر" .وِّفي ِّرواي ٍة قال" :إذا تو َّ
 -1أحاديث النبي-صلى هللا عليه وسلم" -م ْن تو َّ
ضأ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
است ْنِّث ُروا م َّرت ْي ِّن بالِّغت ْي ِّن أ ْو ثالثًا".
اء ثُ َّم لي ْست ْنث ْر"ْ " ،
أحُد ُك ْم فْلي ْجع ْل في أ ْنفه م ً

()1
()2

المغني البن قدامة ()89 /1
شرح الزركشي على مختصر الخرقي ،للزركشي ()186 /1
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قال اإلمام النووي" :والجواب عن احتجاجهم بفعل النبي -صلى هللا عليه وسلم -أنه محمول
على االستحباب"

)(1

أي إن أمر النبي وفعله ومداومته على فعل معين محمول على

االستحباب ،وليس على الوجوب).(2

 -2أما حديث عائشة رضي هللا عنها" :اْلمضمض ُة و ِّاالسِّت ْنش ِّ
ض ِّ
وء َّالِّذي الُبَّد ِّم ْن ُه"،
ْ
اق م ْن اْل ُو ُ
ُ
ْ
يقول النووي" :والجواب عن حديث عائشة رضي هللا عنها من وجهين:

عفه من وجهين ،أحدهما :لضعف الرواة ،والثاني :إنه مرسل ،ذكر
أحدهما :إنه ضعيف ،وض ُ
صح ُحمل على كمال الوضوء)).(3
ذلك الدار قطني وغيره ،والوجه الثاني لو َّ
ثانيهما :وأما قولهم داخل الفم واألنف في حكم ظاهر البدن بدليل عدم الفطر ووجوب غسل

نجاستهما فجوابه :إنه ال يلزم من كونهما في حكم الظاهر في هذين األمرين أن يجب غسلهما؛

فإن داخل العين كذلك باالتفاق ،فإنه ال يفطر بوضع طعام فيها ،وال يجب غسلها في الطهارة
ويحكم بنجاستها بوقوع نجاسة فيهما).(4
ثامن ا_ الترجيح:

الراجح قول الجمهور أصحاب المذهب األول؛ لقوة استداللهم ،وموافقتهم للغة ،فإن ظاهر

الوجه ال يدخل فيه داخل األنف والفم ،كما أنه لو أراد شخص الوضوء فغمر جميع جسده دون
صح وضوؤه ،وال إعادة عليه فيما صلى بهذا الوضوء.
المضمضة واالستنشاق َّ

( )1انظر :المجموع شرح المهذب للنووي ()365/1

( )2انظر الواضح في أصول الفقه ،للبغدادي ()19 /2
( )3انظر :المجموع شرح المهذب للنووي ()365/1
( )4انظر :المجموع شرح المهذب للنووي ()365/1
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المطلب الثاني

الرعاف الذي يسيل أو الدم أو القيح يوجب على المسلم أن يتوضأ؟

أواَل_ متن المسألة:
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
قال يحيى :قال مالِّ ٍكْ « :األمر ِّع ْندنا أَّنه ال يتو َّ ِّ
يل
ُ
ْ
ُْ
ضأُ م ْن ُرعاف وال م ْن د ٍم وال م ْن ق ْي ٍح يس ُ
)(1
ٍ
ِّ
ِّ
َّ
ِّمن اْلجسِّد ،وال يتو َّ
ضأُ ِّإال م ْن حدث ي ْخ ُرُج م ْن ذك ٍر أ ْو ُدُب ٍر أ ْو ن ْو ٍم» .
ثانيا_ صورة المسألة:
ا
إذا نزل دم من أنف المتوضئ أو أي مكان آخر في جسمه ،أو قيح هل ينتقض وضوؤه،

ويجب عليه إعادته من جديد أم ال؟
ثال اثا_ تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن قليل

)(2

القيء والرعاف الخارج من األنف والدم الخارج من غير

السبيلين ال ينقض الوضوء(.)3
اختلِّف في حكم من نزل من أنفه أو أي مكان في جسمه دم أو قيح كثير ،هل ينتقض
ُ
وضوؤه ،ويجب عليه أن يتوضأ من جديد على مذهبين للفقهاء.

ابعا_ مذاهب الفقهاء:
را
المذهب األول :ذهب الحنفية( )4والحنابلة( )5إلى انتقاض الوضوء من القيء والدم الخارج من

األنف كالرعاف ،أو أي مكان آخر في الجسم إذا كان كثي اًر.

جاء في الحجة على أهل المدينة" :قال أبو حنيفة -رحمه هللا :-من رعف أو قاء أو قلس

قاطر فعليه الوضوء"(.)6
سائال أو ًا
 ...أو سال من جرحه دم أو قيح أو صديد يكون ً

()1موطأ مالك ()21/1
()2قليل القيء ِّ
قدر " :القيء إن كان ملء الفم ينقض الوضوء وان لم يكن ملء الفم ال ينقض الوضوء".تحفة
ّ
الفقهاء ()19 /1

))3

انظر :اإلقناع في مسائل اإلجماع البن القطان ( ،)73/1االستذكار البن عبد البر ( ،)228/1المغني

البن قدامة ()136/1
)(4

))5

انظر :الحجة على أهل المدينة ،للشيباني ( ،)66/1األصل ،للشيباني ()57/1

انظر :الكافي البن قدامة ( ،)82/1شرح العمدة البن تيمية ()296/1

) (6الحجة على أهل المدينة ،للشيباني()66/1
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وجاء في شرح العمدة البن تيمية" :من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف
فليتوضأ".

()1

المذهب الثاني :ذهب اإلمام مالك

()2

()3

والشافعية

إلى عدم انتقاض الوضوء من القيء والدم

الخارج من األنف كالرعاف ،أو أي مكان آخر في الجسم بل يغسل مكانه فقط.

جاء في أسهل المدارك" :الرعاف" يعني به خروج الدم من األنف بال سبب ،وليس من
()4

نواقض الوضوء عند مالك رحمه هللا".

وجاء في بحر المذهب" :عندنا جميع ما يخرج من غير السبيلين من القيء والرعاف ودم
كثير".
قليال كان أو ًا
الفصد والحجامة ال ينقض الوضوء ً

()5

خامسا_ سبب الخالف:
ا
وجاء في بداية المجتهد" :إنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من

السبيلين من غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب ،ولتظاهر اآلثار بذلك .تطرق إلى ذلك ثالثة
احتماالت:

أحدها :أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه األشياء فقط ،المتفق عليها على ما رآه

مالك(رحمه هللا تعالى).

اَلحتمال الثاني :أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن لكون

الوضوء طهارة ،والطهارة إنما يؤثر فيها النجس.

أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين
واَلحتمال الثالث :أن يكون الحكم ً
السبيلين ،فيكون على هذين القولين األخيرين ورود األمر بالوضوء من تلك األحداث المجمع
عليها إنما هو من باب الخاص أريد به العام ،ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب

الخاص المحمول على خصوصه ،فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن األمر بها هو من باب

الخاص أريد به العام واختلفا أي عام هو الذي قصد به؟ فمالك يرجح مذهبه بأن األصل هو أن
) (1شرح العمدة البن تيمية ()296/1

))2

))3
)(4

انظر :بداية المجتهد البن رشد ( ،)40/1أسهل المدارك ،للكشناوي ()287/1
انظر :المجموع للنووي ( ،)754/2بحر المذهب ،للروياني ()156/1
أسهل المدارك ،للكشناوي ()287/1

) (5بحر المذهب ،للروياني ()156/1
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يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك ،والشافعي محتج بأن المراد به

المخرج ال الخارج "(.)1

سادسا_ أدلة المذاهب:

أً-أدلة المذهب األول :استدل الحنفية والحنابلة على مذهبهم بأن القيء والدم الخارج من
غير السبيلين ينقض الوضوء بالسنة واألثر.
أواَل_ من السنة:

ِّ َّ
 -1عن ع ِّائشة قال ْت :قال رسول َّ ِّ َّ
َص َاب ُه َقيء أ َْو ُر َعاف أ َْو
ْ
َّللا صلى هللاُ عل ْيه وسلمَ « :م ْن أ َ
ُ ُ
ْ
َقَلس أ َْو َم ْذيَ ،فْلَيْن َص ِر ْفَ ،فْلَي َت َو َّض ْأ ُث َّم لَِيْب ِن َعَلى َص َال ِت ِهَ ،و ُه َو ِفي َذلِ َك ََل َي َت َكَّل ُم»(.)2
وجه الدَللة :الحديث حجة في وجوب الوضوء بخروج النجس من غير السبيلين ،وهنا في

القيء والرعاف(.)3

 -2عن أبي الدرداء« :أن النبي –صلى هللا عليه وسلم -قاء فتوضأ ،فلقيت ثوبان في

مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال ثوبان :صدق ،أنا صببت له وضوءه »(.)4
وجه الدَللة :إن الحديث فيه داللة على وجوب الوضوء من القيء.
ثانيا_ من األثر:
ا

عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان «إذا رعف انصرف فتوضأ ،ثم رجع فبنى ولم

يتكلم»(.)5
وجه الدَللة :يؤكد األثر ما قاله الكاساني عند االستدالل بحديث عائشة السابق.

))1

بداية المجتهد البن رشد (.)40/1

))2

سنن ابن ماجه ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب ما جاء في البناء على الصالة ،ح(/)1221

))3

انظر :بدائع الصنائع للكاساني (.)24/1

))4

سنن الترمذي ،كتاب الطهارة ،باب الوضوء من القيء والرعاف ،ح( ،)142/1( /)87والحديث صححه

))5

الموطأ لمالك (.)38/1

( ،)385/1الحديث ضعفه الشيخ األلباني في ضعيف أبي داود -األم (.)68/1

الشيخ األلباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ()373/2
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بً -أدلة المذهب الثاني :استدل المالكية والشافعية على مذهبهم بأن القيء والدم الخارج من
غير السبيلين ال ينقض الوضوء بالسنة واآلثار والمعقول.
أواَل_ من السنة:
 -1عن جابر رضي هللا عنه "أن رجلين من أصحاب رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم-
حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم
فوضعه فيه فنزعه ثم رماه بآخر ثم بثالث ثم ركع وسجد ودماؤه تجري"(.)1
وجه الدَللة :إنه قد خرج دم كثير واستمر في الصالة ،ولو نقض الدم لما جاز بعده الركوع
والسجود واتمام الصالة ،وعلم النبي صلى هللا عليه وسلم بذلك ولم ينكره ،وهذا محمول على أن
تلك الدماء لم يكن يمس ثيابه منها إال قليل يعفى عن مثله هكذا قاله أصحابنا وال بد منه(.)2
ثانيا_ من األ ثر:
ا
()3
 -1وقال الحسن« :ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ».

 -2وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز" :ليس في الدم وضوء وعصر ابن

ق
دما فمضى في صالته" ،وقال ابن عمر
عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبز ابن أبي أوفى ً
والحسن " :فيمن يحتجم :ليس عليه إال غسل محاجمه"(.)4
ثانيا_ المعقول:
ا
إن األصل عدم نقض الوضوء ،فمن ادعى خالفه فعليه بالدليل ،وانه ال يوجد دليل صحيح

يوجب نقض الوضوء بالقيء ،وما ورد من األحاديث في ذلك فهو ضعيف (.)5
سابع ا_ مناقشة أدلة المذاهب:
) )1سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب الوضوء من الدم ،ح( ،)50/1( /)198الحديث حسنه الشيخ
األلباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود ()2/1
) )2المجموع للنووي ()55/2

) )3صحيح البخاري ،كتاب الطهارة ،باب من لم ير الوضوء إال من المخرجين ()46/1
) )4صحيح البخاري ،كتاب الطهارة ،باب من لم ير الوضوء إال من المخرجين ()46/1
) )5انظر :االستذكار البن عبد البر ()173/1
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 -1مناقشة أدلة المذهب األول :وهم الحنفية والحنابلة ،القائلون :إن الوضوء ينتقض من
القيء والدم الكثير:

ِّ
َص َاب ُه
 أما ما استدلوا به من حديث عائشة أن النبي –صلى هللا عليه وسلم -قالَ " :م ْن أ ََقيء أ َْو ُر َعاف أ َْو َقَلس أ َْو َم ْذيَ ،فْلَيْن َص ِر ْفَ ،فْلَي َت َو َّض ْأ ،..على وجوب الوضوء من القيء
ْ
والرعاف والدم ،ونوقش :بأن الحديث ضعيف؛ ألن فيه إسماعيل بن عياش وروايته عن أهل

الحجاز ضعيفة عند أهل الحديث(.)1
 وما روي عن أبي الدرداء-رضي هللا عنه -من أن النبي –صلى هللا عليه وسلم -قاء ثمتوضأ ،على وجوب الوضوء ،ونوقش :بأن هذا "حديث ال يثبت عند أهل العلم بالحديث وال في
حكما؛ ألنه يحتمل أن يكون وضوؤه ها هنا غسل فمه ومضمضته وهو أصل لفظ
معناه ما يوجب ً
الوضوء في اللغة ،وهو مأخوذ من الوضاءة ،والنظر يوجب أن الوضوء المجمع عليه ال ينتقض
إال بسنة ثابتة ال مدفع فيها أو إجماع ممن تجب الحجة بهم ،ولم يأمر هللا تعالى بإيجاب الوضوء
من القيء وال ثبت به سنة عن رسوله وال اتفق الجميع عليه "(.)2
 ما روي عن ابن عمر في أنه توضأ من الرعاف ،ونوقش :حمله أصحابنا على أنه غسلالدم ولم يتكلم وبنى على ما صلى ،قالوا :وغسل الدم يسمى وضوءاً؛ ألنه مشتق من الوضاءة
()3

وهي النظافة.

 -2مناقشة أدلة المذهب الثاني :وهم المالكية والشافعية ،القائلون بعدم وجوب الوضوء
على من قاء أو خرج دمه من غير السبيلين:
 ال نسلم لكم وجه استداللكم بحديث جابر واألحاديث األخرى؛ ألنه حين طعن كانيصلي ،والدم يسيل منه ،وألن خروج النجس من البدن زوال النجس عن البدن ،وزوال النجس عن
البدن كيف يوجب تنجيس البدن مع أنه ال نجس على أعضاء الوضوء حقيقة ،وهذا هو القياس
))1

انظر :المجموع للنووي (.)55/2

))3

االستذكار البن عبد البر (.)228/1

))2

االستذكار البن عبد البر (.)173/1
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في السبيلين إال أن الحكم هناك عرف بداللة النص -وجوب الوضوء من الخارج من السبيلين-
وليس بالمعقول فيقتصر على مورد النص(.)1
ثامن ا_ الترجيح:

بعد عرض األدلة ومناقشتها ،يتبين للباحث رجحان مذهب المالكية والشافعية -القائل بعدم

انتقاض الوضوء من القيء والرعاف والدم الخارج من غير السبيلين.-
وذلك لَلسباب التالية:

 -1إن األحاديث التي اعتمد عليها المذهب األول هي بين الضعف وعدم قطعية الحكم
بنقض الوضوء.
 -2ليس هناك دليل صحيح يعتمد عليه للحكم بانتقاض الوضوء من القيء والرعاف والدم
الخارج من غير السبيلين.
 -3لم ينكر النبي صلى هللا عليه وسلم على الذي صلى ودمه ينزف.
 -4تضافر اآلثار بفعل الصحابة ،بأنهم كانوا يصلون بجراحاتهم ،فلم ينكر بعضهم على
بعض.

))1

انظر :بدائع الصنائع للكاساني (.)24/1
54

المطلب الثالث

طعاما هل عليه وضوء؟
من قلس
ا

أواَل_ متن المسألة:
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
وء؟ فقال« :ل ْيس عل ْي ِّه
(قال ي ْحيى :و ُسئل مال ٌ
اما ،ه ْل عل ْيه ُو ُ
ضٌ
ك ع ْن رُجل قلس طع ً
ض ِّم ْن ذلِّك ،وْلي ْغ ِّس ْل فاهُ) (.)1
وء ،وْليتم ْ
ضم ْ
ُو ُ
ضٌ
ثانيا_ صورة المسألة:
ا
()2
رجل توضأ للصالة ثم قلس طعاماً فهل يلزمه الوضوء أم ال؟
ثال اثا_ تحرير محل النزاع:

()3

اتفق الفقهاء على أن من قلس ليس ملء فيه فليس عليه وضوء  ،واختلفوا في من قلس
ملء فيه أو القلس الفاحش هل ينتقض به الوضوء أم ال؟
ابعا_ مذاهب الفقهاء:
را
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين:
()4

المذهب األول :ذهب الحنفية

()5

والحنابلة

إلى أن من

وضوء.
اْل ُ

يه أو أكثر فعل ِّ
ِّ ِّ
يه
قلس ملء ف ْ

جاء في الحجة على أهل المدينة" :قال أبو حنيفة -رحمه هللا :-من رعف أو قاء أو قلس

قاطر فعليه الوضوء".
سائال أو ًا
ملء فيه أو اكثر أو سال من جرحه دم أو قيح أو صديد يكون ً
وجاء في شرح زاد المستقنع" :من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف
()6

فليتوضأ"(.)7
)(1

موطأ مالك ()25/1

) (2القلس :ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيئ ،فإن عاد فهو قيء .مجمع بحار

األنوار()312/4
)(3

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،للكاساني ()27/1

)(5

المغني ،البن قدامة ( ،)136/1شرح زاد المستقنع ،لحمد بن الحمد ()45/2

)(7

شرح زاد المستقنع ،لحمد بن الحمد ()45/2

)(4

انظر :الحجة على أهل المدينة ،للشيباني ( ،)66/1شرح مختصر الطحاوي للجصاص ()367/1

) (6الحجة على أهل المدينة للشيباني ()66/1
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()1

المذهب الثاني :ذهب اإلمام مالك

()2

والشافعية

إلى أن من قلس ملء فيه ليس عليه

وضوء.

جاء في التلقين في الفقه المالكي" :وال يوجب الوضوء ما خرج من البدن من غير السبيلين
من قيء وال قلس وال بلغم وال رعاف وال حجامة وال فساد وال غير ذلك".

()3

وجاء في بحر المذهب للروياني" :عندنا جميع ما يخرج من غير السبيلين من القيء
كثير".
قليال كان أو ًا
والرعاف ودم الفصد والحجامة ال ينقض الوضوء ً

()4

خامسا_ سبب الخالف:
ا
وسبب خالفهم يرجع إلى أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من

البدن لكون الوضوء طهارة ،والطهارة إنما يؤثر فيها النجس( .)5ومعنى كالمه رحمه هللا أن الخارج
من الجسد نجس يؤثر في الوضوء وينقضه.
سادسا_ أدلة المذاهب:

ِّ
ِّ ِّ
وضوء.
أدلة المذهب األول الذين قالوا :من قلس ملء فيه أ ْو أكثر فعليه اْل ُ
استدل أصحاب المذهب األول بالسنة.
الرجل ِملء ِف ِ
وءَ ،واِ َذا َل ْم
يه َف َعَلْي ِه اْل ُو ُ
 -1عن إبراهيم قال صلى هللا عليه وسلمِ" :إ َذا َقَل َ
ض ُ
س َّ ُ ُ ْ َ
ِ
ِ ِ ِ
وء" (.)6
َي ُك ْن م ْل َء فيه َفَلْي َ
س َعَلْيه اْل ُو ُض ُ
 -2عن ع ِّائشة-رضي هللا عنها -قالت :قال رسول َّ ِّ
َص َاب ُه
ْ
ْ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ " :-م ْن أ َ
ُ ُ
َقيء أ َْو ُر َعاف أ َْو َقَلس أ َْو َم ْذيَ ،فْلَيْن َص ِر ْفَ ،فْلَي َت َو َّضأُْ ،ث َّم لَِيْب ِن َعَلى َص َال ِت ِهَ ،و ُه َو ِفي َذلِ َك ََل
ْ
َي َت َكَّل ُم" (.)1

) (1شرح التلقين ،لمحمد المازري ( ،)172/1النوادر والزيادات ،للقيرواني ()48/1

)(2

الحاوي الكبير ،للبغدادي ( ،)200/1بحر المذهب للروياني ()156 /1

) (3التلقين في الفقة المالكي ،ألبي محمد البغدادي المالكي ()22/1
) (4بحر المذهب للروياني ()156 /1

) (5بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،البن رشد ()41 /1
)(6

اآلثار ،ألبي يوسف ( ،)8/1قال أبو الوفا حديث مقطوع في نفس المرجع.
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وجه الدَللة من الحديثين :دل الحديثان بصريح العبارة على أن القلس يعتبر من نواقض
الوضوء إذا كان ملء فيه ،ولذا أمر الرسول -صلى هللا عليه وسلم -من أصابه القلس أن
ينصرف من صالته ،وأمره بالوضوء ،فلو لم يكن القلس ناقضاً للوضوء لما أمره بالوضوء.
أدلة المذهب الثاني:
استدل أصحاب المذهب الثاني باألثر والمعقول.
أواَل_ من اآلثار:

ِ
ار َو ُه َو ِفي اْل َم ْس ِج ِد،
سِ ،مَراا
 -1حَّدثِّني ع ْن مالِّ ٍك ،أَّن ُه أرى ربِّيعة ْبن أِّبي ع ْبِّد َّ
الر ْحم ِّن «َيْقل ُ
()2
فَ ،وََل َي َت َو َّضأَُ ،ح َّتى ُي َصلِي».
َف َال َيْن َص ِر ُ
َ
وجه الدَللة :دل األثر على أن القلس ليس من نواقض الوضوء ،ولذا لم يكن ينصرف،

وكان يصلي ،ولو كان ناقضاً لتوضأ بسببه.
ثانيا_ من المعقول:
ا

 -1إن القلس هو عبارة عن ماء حامض قد تغير عن حال الماء ليس بنجس؛ إذ لو كان

نجسا لما قلس ربيعة في المسجد (.)3
ً
 -2إن الموجب للوضوء معلوم ،إما حدث أو أسباب لألحداث ،ومعلوم أن موجب الوضوء
ما يخرج من السبيلين من األمور المعتادة من غائط وبول وريح وغير ذلك ،وأما ما يخرج من

البدن من غير السبيلين من قيء وقلس أو بلغم أو رعاف فال ينقض الوضوء (.)4
سابعا_ مناقشة أدلة المذاهب:
مناقشة أدلة المذهب األول:

 -1ال نسلم لكم استداللكم بالحديثين.
 -2فالحديث األول حديث مقطوع فال يصح االستدالل به ،وأما الحديث الثاني فهو ضعيف
)(1

سنن ابن ماجه ( )281 /2رقم  ،1221ضعفه األلباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته ()783/1

ثم قال أنه حديث مرسل.
)(2

موطأ مالك()25 /1

)(4

شرح التلقين للمازري ()172/1

)(3

انظر شرح مختصر خليل للخرشي ()86/1
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فال يصح االستدالل به أيضاً.

()1

 -3وأما قولكم :إن القلس ملء الفم ينقض الوضوء فغير مسلم به؛ لصعوبة تقدير كمية

القلس الذي يكون بسببه انتقاض الوضوء.

 -4وأيضا يناقش بسؤالنا :ما الفرق بين كثيره وقليله؟!
مناقشة أدلة المذهب الثاني:

 -1يناقش األثر بأنه فعل صحابي وال يوجب حكماً وليس بحجة فال يأخذ به ،وبالتالي ال
يصح استداللهم على عدم انتقاض الوضوء بالقلس.
 -2وأما قولكم :إن القلس طاهر وال يستوجب انتقاض الوضوء فهو غير مسلم به ،وينتقض
بطهورية المني الذي يستوجب الغسل؛ ألنه ناقض للطهارة.
ثامنا_ الرأي الراجح:

بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهاتهم ومناقشة ما استدلوا به تبين أن القول

الراجح هو المذهب الثاني القائلون :إن من قلس ملء فيه ليس عليه وضوء.
مسوغات الترجيح:
 -1ضعف أدلة المذهب األول.
 -2إنه مذهب فقهاء الصحابة والتابعين.

 -3إن األصل في العبادات التوقف إال إذا جاء دليل يؤيد أو يمنع ،وال يوجد دليل قوي يسلم
من المناقشات ،على أن القلس من نواقض الوضوء.
 -4إن العمل بالمذهب الثاني أيسر على الناس.

) (1سبق تخريجه ،ص56
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المطلب الرابع

حكم الماء

)(1

إذا خالطته نجاسة

أواَل_ متن المسألة:
ِّ
ِّ ِّ
ٍ
ٍ
اء ي ْغت ِّس ُل ِّب ِّه ،فسها ،فأ ْدخل
(و ُسئل مال ٌ
ك ع ْن رُجل ُجُنبُ ،وضع ل ُه م ٌ
اْلم ِّ
اء ِّم ْن ب ْرِّد ِّه ،قال مالِّ ٌ ِّ
ُصُبع ُه أ ًذى ،فال أرى ذلِّك
ك« :إ ْن ل ْم ي ُك ْن أصاب أ ْ

أُصبعه ِّف ِّ
يه ،لِّي ْع ِّرف ح َّر
ُْ ُ
)(2
ُين ِّّج ُس عل ْي ِّه اْلماء) .

ثانيا_ صورة المسألة:
ا
ادخال يد الجنب في الماء ليعرف حرها من بردها ،يؤثر في طهارتها؟
ثال اثا_ تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس قل

الماء أو كثر( ،)3واختلفوا في الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير أي ْن ُج ُس أم ال؟.
ابعا_ مذاهب الفقهاء:
را

المذهب األول :ذهب الشافعي( ،)4وهي أحد الروايتان عند الحنابلة( )5إلى أنه إذا كان الماء

دون القلتين

)(6

يتنجس ،وان لم يتغير أحد أوصافه.

()7

جاء في بحر المذهب" :وان كان الماء دون القلتين فهو نجس تغير أو لم يتغير".

يسير
وجاء في الممتع في شرح المقنع" :وأما كون ما لم يتغير بمخالطة النجاسة إذا كان ًا
()8
وهو ما دون القلتين ينجس" .
()1تنقسم المياه التي يصح التطهير بها إلى ثالثة أقسام :طهور ،وطاهر غير طهور ،ومتنجس.
()2موطأ مالك ()52/1

)(3

المغني ،البن قدامة ()30/1

)(5

ينظر :المغني ،البن قدامة ( ،) 30/1الكافي في فقه ابن حنبل ،البن قدامة المقدسي (،)7،20/1

)(4

ينظر :األم ،للشافعي ( ،)4/2الحاوي الكبير ،للماوردي (  ،) 325/1اإلقناع ،للماوردي)19/1( :

كشاف القناع ،لمنصور البهوتي ()36/1

( )6القلتين :تساوي بالكيلوجرامات مائة وواحداً وتسعين كيلوا جراماً وربع الكيلوجرام تقريباً ،وباللتر مائة وستين

لت اًر ونصف اللتر تقريباً.
) (7بحر المذهب ،للروياني ()262/2
)(8

الممتع في شرح المقنع ،للتنخوي ()105/1
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المذهب الثاني :ذهب الحنفية

()1

إلى أن الماء إذا كان كثي اًر َّ
فإنه ال ينجس؛ وان كان قليالً

َّ
بأن يكون غدي اًر عظيماً ،بحيث ال يتحرك أحد طرفيه بتحريك اآلخر.
فإنه ينجس؛ وقدروا الكثير ْ
جاء في االختيار لتعليل المختار "واذا وقع في آبار الفلوات من البعر والروث واألخثاء ال

ينجسها ما لم يستكثره الناظر"(.)2

المذهب الثالث :ذهب المالكية( )3والرواية األخرى عند الحنابلة) :(4إلى أن الماء يبقى على

طهارته ما لم تتغير إحدى أوصافه ق َّل أو كثُر.

جاء في أسهل المدارك "" الماء الطهور :ما كان طاه ار في نفسه مطه ار لغيره ،كماء المطر

والبحر والبئر إذا لم يتغير شيء من أوصافه"(.)5

خامسا_ سبب الخالف
ا
واختلفوا في الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير هل يتنجس؟
سادسا :أدلة المذاهب

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول بالسنة والمعقول:

أواَل_ من السنة:
 -1عن ابن عمر-رضي هللا عنه -قال :سمعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول:

"

ين لم ي ِ
الخَب َث ".
كان
حم ِل َ
إذا َ
الماء ُقَّل َت ِ َ
ُ
وجه الدَللة :قد دل الحديث بمنطوقه على َّ
أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس بمالقاة النجاسة؛
()6

فإن معنى :لم يحمل أي :لم يقبل النجاسة؛ ويدل بمفهومه على أنه إذا كان أقل من قلتين ينجس

)(1

االختيار لتعليل المختار ،ابن مودود ()17/1

) (2المصدر السابق ()17/1

) (3انظر :التلقين ،عبد الوهاب البغدادي المالكي ( ،)24/1الكافي في فقه أهل المدينة للقرطبي ()155/1
()4الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة ()30/1

)(5
)(6

أسهل المدارك ،للكشناوي ()34/1

أخرجه أحمد برقم ( ،38/2 :)4961أبو داود ـ كتاب الطهارة ـ باب ما ينجس الماء ،برقم (23/1 :)63
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بالمالقاة.

()1

 -2عن أبى سعيد الخدري -رضي هللا عنه  -قال :قيل يا رسول هللا أنتوضأ من بئر بضاعة

وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكالب والنتن؟ فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ِ " : -إ َّن

ط ُهور َلَ ُيَن ِج ُس ُه َشيء ".
اء َ
اْل َم َ
ْ
وجه الدَللة :إنَّه علي السالم لم يجعل الختالط النجاسة بالماء تأثي اًر في نجاسته
()2

()3

ثانيا_ من المعقول:
ا
قياسا على وقوع
من طريق المعنى أنه ماء كثير ،فوجب أن ال ينجس بوقوع نجاسة لم تغيره ً
البعرة اليابسة فيه( )4وا َّن القليل يمكن حفظه من النجاسة في الظروف ،والكثير ال يمكن حفظه من
()5

فاصال بينهما.
حدا
ً
النجاسة فجعل القلتين ً
أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني القائلأن الماء إذا كان كثي اًر َّ
فإنه ال ينجس بالسنة والمعقول:

أواَل_ من السنة:

َحُد ُك ْم ِم ْن َن ْو ِم ِه
اس َتْيَق َ
ظ أَ
 -1عن أبي هريرة -رضي هللا عنه -قوله صلى هللا عليه وسلمِ" :إ َذا ْ
()6
اإل َن ِ
َف َال َي ْغ ِم ْس َي َد ُه ِفي ِْ
اء َح َّتى َي ْغ ِسَل َها َث َال اثاَ ،فِإَّن ُه ََل َي ْدرِي أَْي َن َب َات ْت َيُد ُه ".
وجه الدَللةَّ :
إن الماء لو كان ال ينجس بالغمس لم يكن للنهي واالحتياط لوهم النجاسة

معنى (.)7

 -2عن أبي هريرة  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالََ " :ل َيُبوَل َّن
أَحُد ُكم ِفي اْلم ِ
اء َّال ِذي ََل
َ ْ
َ

)(1

فيض القدير ،المناوي (  ،) 312/1تحفة األحوذي للمباركفورى ()180/1

) (2أخرجه الترمذي في الجامع ،أبواب الطهارة ،باب ما جاء أن الماء ال ينجسه شيء ح ()95/1()66
) (3انظر الحاوي الكبير ،للماوردي ()133/1
)(4

انظر الحاوي الكبير ،للماوردي ()133/1

)(6

طهارة ،باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك ()233/1( )278
أخرجه مسلم ،كتاب ال ّ

)(5

المهذب في فقه اإلمام الشافعي ،للشيرازي ()19/1

)(7

انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ()72/1
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َي ْجرِيُ ،ث َّم َي ْغ َت ِس ُل ِمْن ُه " (.)1
وجه الدَللة :قال الكاساني" :وهذا نهي عن تنجيس الماء؛ ألن البول واالغتسال فيما ال

محتمال للنجاسة ،إذ النهي عن
يتنجس لكثرته ليس بمنهي ،فدل على كون الماء الدائم مطلًقا
ً
تنجيس ما ال يحتمل النجاسة ضرب من السفه ،وكذا الماء الذي يمكن االغتسال فيه يكون أكثر

من قلتين ،والبول واالغتسال فيه ال يغير لونه وال طعمه وال ريحه" (.)2

أن [رجالا] حبشي ا وقع في زمزم فمات فأمر ابن الزبير  -رضي هللا عنه -
 -3عن عطاءَّ " :
فنزح ماؤها ،فجعل الماء َل ينقطع ،فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر األسود فقال ابن

الزبير  -رضي هللا عنه  -حسبكم".

()3

وجه الدَللة :إ ن ماء زمزم كثير يزيد على القلتين ،ولم ينقل التغيير ،ولم ينكر ذلك أحد من

علماء العصر ،فانعقد اإلجماع من الصحابة على ذلك (.)4

ثانيا_ من المعقول:
ا
 -1من طريق القياس على المائعات؛ ألنه مائع ينجس بورود النجاسة عليه إذا قل فكذا إذا

كثر(.)5

()6

 -2ألنه ماء حلت فيه نجاسة ال يؤمن انتشارها إليه فينجس بها كاليسير.
أدلة المذهب الثالث:

استدل أصحاب المذهب الثالث بالسنة والمعقول:

أواَل_ من السنة:
)(1

متفق عليه :البخاري ،كتاب الوضوء ،باب البول في الماء الدائم ،ح ( ، 94/1 :)236مسلم ـ كتاب

الطهارة ـ باب النهي عن البول في الماء الراكد ،ح (.235/1 :)282
)(2

انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،للكاساني ()72/1

)(3

أخرجه ابن أبي شيبة ،كتاب الطهارات في الفأرة والدجاجة وأشباههما تقع في البئر ،برقم(:)1721

)(4

انظر الحاوي الكبير ،للماوردي ()326/1

)(6

انظر المغني البن قدامة )32/1( ،

 ،150/1الطحاوي في شرح معاني اآلثار ـ كتاب الطهارة ـ باب الماء يقع فيه النجاسة ،برقم (17/1 :)29
) (5انظر :المجموع شرح المهذب()168/1
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 -1عن أبي سعيد الخدري -رضي هللا عنه -قال :قيل يا رسول هللا أنتوضأ من بئر بضاعة

وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكالب والنتن؟ فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمِ " :-إ َّن

ط ُهور َلَ ُيَن ِج ُس ُه َشيء " (.)1
اء َ
اْل َم َ
ْ
وجه الدَللة :إن هذا الحديث دل على أن الماء طاهر ما لم يتغير بنجاسة أو تظهر فيه؛
ألنه قد روى عنه صلى هللا عليه وسلم " :اْلماء ََل يَن ِجس ُه َشيء ِإََّل ما َغَلب عَلى ِر ِ
ط ْع ِم ِه
يح ِه َو َ
َ َ
َ َ ُ ُ
َ
ْ
َوَل ْوِن ِه "( ،)2وهذا إجماع في الماء المتغير بالنجاسة ،واذا كان هذا هكذا فقد زال عنه اسم الماء
مطلقاً.

()3

ثانيا_ من المعقول:
ا
()4
إن ما لم تغيره النجاسة واجب أن يكون
َّ -1
طاهر كالقلتين.
اً
سابعا_ مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة المذهب األول:

ين لم ي ِ
الخَب َث".
كان
حم ِل َ
 -1مناقشة حديث ابن عمر":إذا َ
الماء ُقَّل َت ِ َ
ُ
واعترض عليه من جهة السند والمتن:

أما السند :فهو حديث مضطرب؛ أل َّن الوليد بن كثير رواه تارة عن محمد بن عباد ابن

جعفر ،وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير ،وروي تارة عن :عبد هللا بن عبد هللا بن عمر ابن
()5

الخطاب عن أبيه ،وتارة عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر عن أبيه.

وأجيبَّ :
إن هذا ليس اضطراباً؛ بل رواه محمد بن عباد ومحمد بن جعفر وهما ثقتان

أيض ا عبد هللا وعبيد هللا ابنا عبد هللا بن عمر عن أبيهما وهما أيضا ثقتان؛ وليس
معروفان ،ورواه ً
هذا من االضطراب(.)6
وأما المتن فمن ثالثة أوجه:
)(1
)(2

سبق تخريجه ص.61
أخرجه ابن ماجه ،كتاب الطهارة وسننها ،باب الحياض ،ح ( ،)174/1( :)521قال الدارقطني :مرسل

)(3

انظر :التمهيد البن عبد البر ()332/1

)(5

انظر :الحاوي الكبير ،للماوردي ()328/1

)(4انظر :الحاوي الكبير ،للماوردي ()326/1

) (6انظر :الحاوي الكبير ،للماوردي ()328/1
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األولَّ :
ألنه روي مرة قلتين ،ومرة قلتين أو ثالثًا (.)1

وأجيبَّ :
بأن الرواية الصحيحة المعروفة المشهورة قلتان ،ورواية الشك شاذة غريبة ،فهي
()2

متروكة فوجودها كعدمها.

الثاني :إنا ال نعلم قدر القلتين (.)3

وأجيب :بأن المراد بها قالل هجر ،وقالل هجر كانت معروفة عندهم مشهورة ،ويدل عليه ما

رواه البخاري في صحيحه أن النبي -صلى هللا عليه وسلم  -أخبر الصحابة عن ليلة اإلسراء
ِ ِ ِ
المْن َت َهىَ ،فِإ َذا َن ِبُق َها َكأََّن ُه ِقالَ ُل َه َجَر "( ،)4فعلم بهذا أن القالل معلومة
فقالَ  " :وُرف َع ْت لي س ْدَرُة ُ
عندهم مشهورة ،وكيف يظن أنه صلى هللا عليه وسلم يحدد لهم أو يمثل بما ال يعلمونه وال يهتدون

إليه؟ (.)5

الثالث :روي أربعون قلة ،وروي أربعون غرباً؛ وهذا يخالف حديث القلتين(.)6
وأجيبَّ :
بأن هذا ال يصح عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،وانما نقل أربعون قلة عن عبد هللا

بن عمرو بن العاص؛ وأربعون غرباً أي دلواً عن أبي هريرة ،وحديث النبي صلى هللا عليه وسلم

مقدم على غيره؛ وأيضاً فإنه ليس مخالفاً ،بل يحمل على أن تلك األربعين صغار تبلغ قلتين
بقالل هجر فقط.

()7

ِ
ط ُهور َلَ ُيَن ِج ُس ُه َشيء".
اء َ
 -2مناقشة الحديث ":إ َّن اْل َم َ
ْ
واعترض عليه من وجهين:

()8

األولَّ :
إن بئر بضاعة عين جارية إلى بساتين ،والماء الجاري ال يثبت فيه نجاسة.

)(1

انظر :تحفة األحوذي للمباركفورى (.)180/1

)(3

انظر :فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ()312/1

)(5

انظر :تحفة األحوذي ،للمباركفورى ( ،)181/1فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ()312/1

) (2انظر :المصدر السابق (.)183/1

) (4أخرجه البخاري ـ كتاب بدء الخلق ،باب ذكر المالئكة ،ح (1173/3 )3035
)(6

انظر :الحاوي الكبير للماوردي ( ،)329/1تحفة األحوذي المباركفورى (.)183/1

) (7انظر :الحاوي الكبير للماوردي ( ،)329/1تحفة األحوذي ،للمباركفورى (.)183/1

)(8ا انظر :الحاوي الكبير ،للماوردي ( ،)331/1تحفة األحوذي ،أبو العال المباركفورى ()172/1
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حاال من أن يعترض عليها لهذا السؤال ،وهي بئر في بني
وأجيب :بأن بئر بضاعة أشهر ً
ساعدة ،ومعلوم أن الماء الجاري ال يبقى فيه التغيير ،وقال أبو داود :وسمعت قتيبة بن سعيد
قال :سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال :أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة .قلت :فإذا

نقص؟ قال :دون العورة .قال أبو داود :وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا

عرضها ستة أذرع ،وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت

ماء متغير اللون (.)2(،)1
عليه؟ قال ال ،ورأيت فيها ً
الثاني :قالوا :ال يجوز أن يضاف إلى الصحابة أن يلقوا في بئر يتوضأ فيها رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم المحائض ولحوم الكالب ،بل ذلك مستحيل ،وهو بصيانة وضوء رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم أولى فدل على وهاء الحديث (.)3

وأجيبَّ :
بأن الصحابة رضى هللا عنهم ال يصح إضافة ذلك إليهم ،وال روينا أنهم فعلوه ،وانما

كانت بئر بضاعة بقرب من مكان الجيف والمحائض ،وملقى األنجاس ،وكانت تهب الريح،
فكانت الريح تلقي المحائض واألنجاس فيها (.)4
مناقشة أدلة المذهب الثاني:

مناقشة الحديث " :ال يبول َّن أحد ُكم ِّفي اْلم ِّ
اء َّالِّذي ال ي ْج ِّري ،ثُ َّم ي ْغت ِّس ُل ِّم ْن ُه "
ُ
ُ ْ
واعترض عليه من ثالثة أوجه:

األول :إنَّه عام مخصوص بحديث القلتين.

الثاني :وهو األظهر ،أنه نهي تنزيه ،فيكره كراهة شديدة وال يحرم؛ وسبب الكراهة االستقذار

ال النجاسة؛ وألنه يؤدي إلى كثرة البول وتغير الماء به)5(.

الثالثَّ :إنه نص في النهي عن البول في الماء الدائم ،وليس فيه دليل على نجاسته به)6(.

) (1أخرجه أبو داود ـ كتاب الطهارة ـ باب ما جاء في بئر بضاعة ،برقم (25/1 :)67

) (2انظر :الحاوي الكبير ،للماوردي ( ،)331/1تحفة األحوذي ،أبو العال المباركفورى ()172/1
)(3

انظر :الحاوي الكبير ،للماوردي ()331/1

)(5

انظر :المجموع شرح المهذب  ،محيي الدين يحيى بن شرف النووي ()173/1

)(4

انظر :الحاوي الكبير ،للماوردي ()331/1

)(6

انظر :الحاوي الكبير ،للماوردي ()332/1
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أن [رجالا] حبشي ا وقع في زمزم فمات فأمر ابن الزبير  -رضي هللا عنه -
مناقشة الحديث َّ " :
فنزح ماؤها ،فجعل الماء َل ينقطع ،فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر األسود فقال
ابن الزبير  -رضي هللا عنه  -حسبكم"

واعترض عليه من ثالثة أوجه:

األولَّ :
إن هذا الذي زعموه باطل ال أصل له ،وروى البيهقي عن سفيان بن عيينة إمام أهل

مكة َّأنه قال :أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحداً ال صغي اًر وال كبي اًر يعرف حديث الزنجي الذي
يقولونه ،وما سمعت أحداً يقول :نزحت زمزم()1؛ فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقي خالئق من

أصحاب اب ن عباس وسمعهم؛ فكيف يتوهم بعد هذا صحة هذه القضية التي من شأنها إذا وقعت
أن تشيع في الناس ،ال سيما أهل مكة وال سيما أصحاب ابن عباس وحاضروها؟ وكيف يصل هذا

إلى أهل الكوفة ويجهله أهل مكة؟.

الثاني :لو صح لحمل على َّ
أن دمه غلب على الماء فغيره.

الثالثَّ :إنه فعل ُه استحباباً وتنظفاً ال واجباً؛ َّ
ألن النفس تعافه.
اعترض على القياسهم بالمائعات:
ا

()2

واعترض عليه من ثالثة أوجه:

األولَّ :إنه قياس يخالف السنة فال يلتفت إليه.

الثانيَّ :إنه ال يشق حفظ المائع غير الماء وان كثر بل العادة حفظه.

()3

الثالثَّ :
إن للماء قوة رفع الحدث ،فكذا له دفع النجس بخالف المائع.

 -1واعترض على القياس األخير بأنه منتقض بما لم يلتق طرفاه من الماء ،وبالثوب إذا

كان عليه يسير من دم البراغيث ،ثم المعنى فيما استشهدوا به من األصول أن الشرع لم يأت
()1

بالعفو عن يسيره ،وقد جاء بالعفو عن يسير النجاسة.

) (1معرفة السنن واآلثار عن اإلمام أبي عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي ،للحافظ اإلمام أبو بكر أحمد ابن

الحسين بن علي بن موسى البيهقي الخسروجردي (ت 458هـ) تحقيق :سيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية
بيروت332/1 :
)(2

انظر :الحاوي الكبير ،للماوردي ( ،)332/1تحفة األحوذي للمباركفورى ( ،)178/1المجموع شرح

)(3

انظر :الحاوي الكبير ،للماوردي ( ،)332/1المجموع شرح المهذب للنووي ()174/1

المهذب ،للنووي ()174/1
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مناقشة أدلة المذهب الثالث:

 -1اعترض على الدليل األول من جهتي النص والدَللة:

أما النص :وهو أنه فرق بينهما وذلك في حديثين:

 _1حديث" :إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها ثال ثا ،فإنه

َل يدري أين باتت يده"( ،)2فمنع من إيراد اليد على الماء وأمر بإيراده عليها ففرق بينهما.

()3

 _2حديث" :طهور اإلناء إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات األولى بالتراب"( ،)4وهذا
()5

فيه أّنه أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب لورود النجاسة ،وأمر بإيراد الماء على اإلناء.

وأما المعنى :وهو أنا إذا نجسنا دون القلتين بورود النجاسة لم يشق إلمكان االحتراز منها،

ولو نجسنا دون القلتين بوروده على نجاسة لشق وأدى إلى أن ال يطهر شيء حتى يغمس في

قلتين ،وفي ذلك أشد الحرج ،فسقط.

()6

واعترض من وجهين:

األولَّ :
إن هذه البئر كانت في حدور من األرض ،والسيول كانت تكسح هذه األقذار من

الطرق واألفنية ،وتحملها فتلقيها فيها ،وكان الماء لكثرته ال يؤثر فيه وقوعُ هذه األشياء ،وال تغيره،
َّللا صلى هللا عليه وسلم عن شأنها ،ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة ،فكان في
فسألوا رسول ّ
جوابه صلى هللا عليه وسلم لهم" :أن الماء َل ينجسه شيء" ،يريد الكثير منه الذي صفته صفة
()7

ماء هذه البئر في غ ازرته؛ ألن السؤال إنما وقع عنها ،فخرج الجواب عليها.

)(1

انظر :الحاوي الكبير ،للماوردي ()333/1

)(3

المجموع شرح المهذب للنووي ()176/1

)(5

انظر :الحاوي الكبير للماوردي ()332/1

)(7

شرح سنن أبي داود للعيني ()198/1

)(2

سبق تخريجه ص61

) (4سبق تخريجه
)(6

المجموع شرح المهذب للنووي ()176/1
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الثانيَّ :
إن هذا الحديث محمول على الماء الكثير بدليل أن ما تغير نجس ،أو هو
()1

مخصوص بخبر القلتين ،فإنه أخص منه ،والخاص يقدم على العام.
ثامنا_ الرأي الراجح:

بعد ذكر مذاهب األئمة في حكم الماء إذا القته نجاسة ،وذكر أدلتهم فيما ذهبوا إليه ،يرى

الباحث ترجيح المذهب األول القائل بعدم نجاسة الماء إذا بلغ قلتين فأكثر ،لقوة أدلتهم ولثبوت
حديث القلتين وتحديدها بقالل هجر؛ ألنها المشهورة عند السلف فصرفت إليه.

) (1انظر :الحاوي الكبير للماوردي ( ،)332/1المجموع شرح المهذب للنووي ( ،)176/1تحفة األحوذي،

للمباركفورى ()180/1
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المطلب الخامس

أواَل_ متن المسألة:

هل لزوج المستحاضة

)(1

أن يصيبها

ال َمالِكْ « :األ َْمُر ِعْن َدَنا
ال َي ْحَيىَ :ق َ
َق َ
ِ
اء ِإ َذا َبَل َغ ْت أَ ْق َصى َما ُي ْم ِس ُك
َوَك َذل َك الن َف َس ُ
اض ِة» (.)2
َز ْو ُج َها َواَِّن َما ِه َي ِب َمْن ِزَل ِة اْل ُم ْس َت َح َ
قبل عرض المسألة سأتطرق بشكل مختصر لمعنى اَلستحاضة وحاَلتها:

َن
اض َة ِإ َذا َصَّل ْت ،أ َّ
أ َّ
َن اْل ُم ْس َت َح َ
َن لِ َز ْو ِج َها أ ْ
الدمَ ،فِإن أر ِ
ِ
َت َّ
الد َم َب ْع َد َذلِ َكَ ،فِإَّن ُه
ْ َ
الن َس َ
اء َّ ُ

ُي ِص َيب َها
ُي ِص ُيب َها

 -1معنى االستحاضة:

عرف الحنفية بقولهم" :ودم االستحاضة :وهو دم عرق انفجر ليس من الرحم وعالمته أن ال
َّ

رائحة له").(3

وعرفها الشافعية" :دم علة يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال له العاذل سواء أخرج أثر

حيض أم ال").(4

 -2حاالت االستحاضة:

لخص اإلمام سيد سابق حاالت االستحاضة كما يلي):(5

 -1أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل االستحاضة ،وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة

المعروفة هي مدة الحيض ،والباقي استحاضة.

 -2أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ،إما النها حسبت عادتها ،أو بلغت
مستحاضة ،وال تستطيع تمييز دم الحيض.

 -3أن ال تكون لها عادة ،ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره وفي هذه الحالة تعمل
بالتمييز.

()1االستحاضة:سيالن الدم من فرج المرأة في غير أيام الحيض والنفاس (.معجم لغة الفقهاء)(.)426

))2

موطأ مالك ()63 /1

()3حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح للطحطاوي (ص)148 :
()4مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني ()277/1
()5فقه السنة لسيد سابق ()88 ،87 /1
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ثانيا_ صورة المسألة:
ا
هل يجوز للرجل أن يطأ زوجته المستحاضة؟
ثال اثا_ تحرير محل النزاع:

()1

اتفق الفقهاء على حرمة وطء المرأة الحائض  ،واختلفوا في حكم وطء المرأة المستحاضة.
ابعا_ مذاهب الفقهاء:
را
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين:
()2

المذهب األول :وهو مذهب الحنفية

()3

والمالكية

()4

والشافعية

والحنابلة في قول عن اإلمام

أحمد( ،)5يجوز للرجل أن يطأ زوجته المستحاضة.
جاء في األصل للشيباني" :المستحاضة تصوم وتصلي وتق أر القرآن ،ويأتيها زوجها"

()6

.

وجاء في المعونة على مذهب عالم المدينة" :فإنما تكون مستحاضة فتغتسل وتصلي وتصوم
()7

وتوطأ".

وجاء في بحر المذهب" :يحل لزوج المستحاضة وطؤها إن شاء هللا تعالى"

()8

.

المذهب الثاني :وهو مذهب الحنابلة في المعتمد( ،)9ال يجوز للرجل أن يطأ زوجته
المستحاضة.

جاء في المغني" :المستحاضة ال يغشاها زوجه .وألن بها أذى ،فيحرم وطؤها كالحائض ...
()10

وروي عن أحمد إباحة وطئها مطلقا ،من غير شرط ".
)(1
)(2
))3

التجريد للقدوري ()5907/11
انظر :تحفة الفقهاء ،للسمرقندي ( ،)32/1األصل للشيباني ()294/1
انظر :بداية المجتهد البن رشد (60/1و ،)69التاج واالكليل البن المواق ()541/1

)(4

انظر :األم ،للشافعي ( ،)75/1بحر المذهب ،للروياني ()318/1

)(6

األصل للشيباني ()294/1

))5

)(7
)(8
))9

انظر :المغني البن قدامة ()246/1

المعونة على مذهب عالم المدينة ،ألبي محمد البغدادي ()192/1
بحر المذهب ،للروياني ()318/1

انظر :المغني البن قدامة ( ،)246/1الشرح الكبير على متن المقنع ،ألبي الفرج شمس الدين ()367/1

) (10المغني البن قدامة ()246/1
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ذكر ابن رشد أن العلماء اختلفوا في جواز وطء المستحاضة على ثالثة أقوال:
 -1فقال قوم :يجوز وطؤها.

 -2قال قوم :ليس يجوز وطؤها.
 -3قال قوم :ال يأتيها زوجها إال أن يطول ذلك بها ،وبهذا القول قال أحمد بن حنبل.

بعد قراءة قول ابن قدامة في المغني كما سبق ذكره أن قول اإلمام أحمد :بجواز وطء

المستحاضة مطلقاً؛ قد يكون لم يصل هذا القول البن رشد عن اإلمام أحمد.

خامسا_ سبب الخالف:
ا
هل إباحة الصالة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصالة ،أم إنما أبيحت لها الصالة

ألن حكمها حكم الطاهر؟ فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها ،ومن رأى أن ذلك
ألن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك ،وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها ،وأما التفريق بين طول

مدة االستحاضة ومن لم يفرق بينهما فهو على االستحسان(.)1
سادس ا_ أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول :استدل جمهور الفقهاء على جواز وطء المستحاضة بالقرآن والسنة

واألثر.

أواَل_ من القرآن:

()2

 -1قال تعالى :ﭽﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﭼ .


وجه الدَللة :فاهلل عز وجل خصص المحيض ،ولم يعلق الحكم بمطلق األذى.

ثاني ا_ من السنة:

 -2عن عائشة ر ِّ
ضي هللاُ عنها قالت :جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى هللا
عليه وسلم فقالت :يا رسول هللا إني امرأة أستحاض فال أطهر أفأدع الصالة؟ فقال رسول هللا صلى

ِِ ِ
الص َال َةَ ،واِ َذا
س ِباْل َحْي َض ِةَ ،فِإ َذا أَ ْقَبَل ْت اْل َحْي َض ُة َف َد ِعي َّ
هللا عليه وسلمََ" :لِ ،إَّن َما َذلك عْرق َوَلْي َ

))1
)(2

انظر :بداية المجتهد البن رشد ()69/1
سورة البقرة222 :
71

أ َْدَبَر ْت َفا ْغ ِسلِي َعْن ِك َّ
ذلك
الد َم َو َصلِي " ،قال :وقال أبي" :ثم َت َو َّضئي لِ ُك ِل صالة حتى
يجيء َ
َ
الوقت" (.)1
ُ

وجه الدَللة :إن النبي – صلى هللا عليه وسلم -أمر فاطمة بالصالة فدل ذلك على أن

طاهر ،فلما حكم
ًا
حائضا وأذن في إتيانها
لزوجها أن يصيبها؛ ألن هللا تبارك وتعالى أمر باعتزالها
ً
النبي –صلى هللا عليه وسلم -للمستحاضة حكم الطهارة في أن تغتسل وتصلي دل ذلك على أن
لزوجها أن يأتيها(.)2

 -3من األثر:
زوجها
ستحاض َة
روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش " أنها كانت ُم َ
َ
وكان ُ

ي ِ
جام ُعها") ،(3وقال اإلمام أحمد " :كانت أم حبيبة تستحاض ،وكان زوجها يغشاها"). (4
ُ

وجه الدَللة :دل على جواز وطء المستحاضة؛ ألنه لو كان حراماً لبينه النبي –صلى هللا

عليه وسلم.)5(-

أدلة المذهب الثاني :استدل الحنابلة على مذهبهم بعدم جواز وطء المستحاضة بالق آرن

واألثر والقياس.

أواَل_ القران:

()6

قوله تعالى :ﭽﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﭼ .


وجه الدَللة :دلت اآلية على حرمة وطء المستحاضة ،ألن بها أذى قياساً على الحيض،

فالعلة واحدة في المنع(.)7
))1
))2

صحيح البخاري ،كتاب الطهارة ،باب غسل الدم ()55/1( )228
انظر :األم للشافعي (.)78/1

()3أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب الطهارة ،باب المستحاضة يغشاها زوجها ح ()227/1()310
()4المغني البن قدامة ()246/1

))5

انظر :المغني البن قدامة ()246/1

))7

انظر :المغني البن قدامة ()246/1

))6

[البقرة]222 :
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ثانيا_ من األثر:
ا
()1
عن عائشة ر ِّ
َّللاُ ع ْنها " :المستحاضة ال يغشاها زوجها" .
ضي َّ
وجه الدَللة :عدم جواز وطء المستحاضة(.)2

ثال اثا_ القياس:

قاسوا االستحاضة على الحيض التحاد علة المنع وهو األذى،فيحرم وطؤها كالحائض؛ وألن

مذكور بفاء التعقيب؛ وألن الحكم إذا ذكر مع وصف
ًا
هللا عز وجل أمر باعتزالهن عقيب األذى
يقتضيه ويصلح له ،علل به واألذى يصلح أن يكون علة فيعلل به ،وهو موجود في المستحاضة،

فيثبت التحريم في حقها(.)3

سابع ا_ مناقشة أدلة المذاهب:
مناقشة أدلة المذهب األول :وهم الجمهور القائلون بجواز وطء المستحاضة.
لم أجد من اعترض على حديث عائشة ،وانما اعترضوا على فعل الصحابة بما يلي:
خاصا بهم ،إذ يحتمل أن ذلك عند خوف العنت(.)4
إنه فعل ال عموم له؛ أي :لربما كان ً
مناقشة أدلة المذهب الثاني :وهم الحنابلة القائلين بعدم جواز وطء المستحاضة:
 _1فقد استدلوا بالقرآن على عدم جواز وطء المستحاضة واعترضوا عليهم بأن اآلية الكريمة
ال دليل فيها على منع وطء المستحاضة الختالف الدمين ،إذ دم االستحاضة غير دم الحيض،
كما نص عليه صاحب الشريعة ،وال يلزم من كون دم الحيض أذى أن يكون غيره من الدماء
أذى(.)5

))1

الدارمي ( ،)208/1البيهقي في السنن الكبرى ( ،)1563وأعله البيهقي وغيره بأنه مدرج من كالم

الشعبي ال يصح عنها .انظر :المجموع ()384/2
))2

انظر :شرح الزركشي ()437/1

))3

انظر :المغني البن قدامة ()246/1

))5

انظر :المصدر السابق ()437/1

))4

انظر :شرح الزركشي ()437/1
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وأما ما استدلوا به عن عائشة فقد قال البيهقي :الصحيح أنه من قول الشعبي ،وليس من
قول عائشة(.)1

الرجح:
ثامن ا_ الرأي ا

بعد عرض األدلة ومناقشتها يتبين للباحث ترجيح مذهب الجمهور  -القائل بجواز وطء

المستحاضة-؛ وذلك لألسباب التالية:
 -1قوة أدلة الفريق األول.

 -2القول بالمنع لم يرد فيه دليل صريح من الكتاب والسنة ،وانما كان عن اجتهاد وقياس
على دم الحيض.
 -3إن الصحابة كانوا يطؤون نساءهم المستحاضات والنبي–صلى هللا عليه وسلم -بين
ظهرانيهم ،والقرآن يتنزل عليه ،ولم يأت ما يمنع منه أو يحرمه.

))1

انظر :المصدر السابق ()437/1
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المطلب السادس

المرأة الحامل إذا رأت الدم هل تترك الصالة؟

أواَل_ متن المسألة:
َو َحَّد َثِني َع ْن َمالِك ،أََّن ُه
َّ ِ
ال َمالِك:
ال َي ْحَيى َق َ
الص َالة» َق َ

سأَل ابن ِشهاب ،ع ِن اْلم أر َِة اْلح ِ
ام ِل َتَرى َّ
الَ « :ت ُكف َع ِن
َ
َ
َْ
َ َ َْ َ
الد َم؟ َق َ
)(1
« َوَذلِ َك ْاأل َْمُر ِعْن َدَنا» .

ثانيا_ صورة المسألة:
ا
شيئا من الدم ،سواء كان ذلك أول الحمل أو آخره ،فما حكم هذا
إذا رأت الحامل أثناء حملها ً
الدم الخارج وهل تترك المرأة الصالة ألجله أم ال؟.
ثال اثا_ تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم المرأة الحامل التي ترى الدم أثناء حملها ،هل هو حيض أو هو دم

فساد ،على مذهبين للفقهاء.

ابعا_ مذاهب الفقهاء:
را
المذهب األول :ذهب الحنفية( )2والحنابلة( )3وهو القديم من قول الشافعي( )4إلى أن ما تراه

المرأة من دم أثناء الحمل ليس بحيض ،وانما هو دم فساد ،فال تدع له الصالة.

جاء في النتف في الفتاوى" :الحامل ترى الدم في حملها فإنه استحاضة وال يجتمع مع الحمل
()5

في قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي عبد هللا ألبتة وهو تتوضأ لوقت الصالة وتصلي".

وجاء في المغني البن قدامة" :أن الحامل ال تحيض ،وما تراه من الدم فهو دم فساد ،وهو
()6

قول جمهور التابعين".

وقال النووي في الروضة" :مما تراه الحامل من الدم فيه قوالن :القديم :أنه دم فساد .والجديد:

()1موطأ مالك ()60/1

)(2

للس ْغدي ( ،)137/1المبسوط للسرخسي()20/2
انظر :النتف في الفتاوى ُّ
انظر :المغني البن قدامة (.)261/1مغني المحتاج ،للشربيني ()293/1

)(5

للس ْغدي ()137/1
انظر :النتف في الفتاوى ُّ
المغني البن قدامة ()261/1

)(3
)(4

)(6

روضة الطالبين للنووي ()74/1
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األظهر أنه حيض".

()1
()2

المذهب الثاني :وذهب اإلمام مالك

()3

والشافعي

في الجديد وهو رواية عن أحمد( ،)4إلى

أن ما تراه المرأة أثناء حملها من دماء هو دم حيض ،تدع الصالة له.
جاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد" :فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى
أن الحامل تحيض"

()5

.

وجاء في نهاية المطلب في دراية المذهب" :واختلف قول الشافعي في أنه دم حيض أو دم
ٍ
حيض" (.)6
فساد ،واألصح أنه دم

وقال ابن تيمية في االختيارات" :الحامل قد تحيض ،وهو مذهب الشافعي ،وحكاه البيهقي

رواية عن أحمد ،بل حكى أنه رجع إليه".

خامسا_ سبب الخالف:
ا
يرجع سبب االختالف إلى عسر الوقوف على ذلك بالتجربة ،واختالط األمرين ،فإنه مرة

صغيرا ،وبذلك
يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض ،وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين
ً
أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر األطباء ،ومرة يكون الدم

الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في األكثر ،فيكون دم علة
ومرض ،وهو في األكثر دم علة"(.)7
سادس ا_ أدلة المذاهب:

 -1أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول على مذهبهم _بأن دم الحامل دم فساد ال تترك الصالة

ألجله_ بالكتاب والسنة والمعقول:
) (1الروضة للنووي ()74/1
)(2

انظر :المدونة لمالك ( ،)155/1بداية المجتهد البن رشد ()58/1

)(3

انظر :نهاية المطلب للجويني ( ،)443/1المجموع للنووي ()347/2

)(5

بداية المجتهد البن رشد ()58/1

))7

بداية المجتهد البن رشد ()59/1

) (4االختيارات البن تيمية ()30/1

) (6نهاية المطلب للجويني ()443/1
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أوَلا_ من القرآن:

()1

 _1قال تعالى :ﭽﭸﭹﭺﭻﭼﭼ .


 _2وقال سبحانه :ﭽﯪﯫﯬﯭﯮﯯﭼ .

()2



وجه الدَللة من اآليتين :لو كانت الحامل تحيض لكانت عدتها ثالث حيض ،فلما كان الدم

الذى قد تراه الحامل ال تنقضي به العدة لم يكن حيضاً بل استحاضة (.)3
ثانيا_ من السنة:

 -1عن ابن عباس -رضي هللا عنه -قالَ( :نهى رسول َّ ِ
َن
ّللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أ ْ
َ َُ ُ
()5
)(4
طأَ ح ِ
يض).
امل َح َّتى َت َض َع ،أ َْو َح ِائل َح َّتى َت ِح َ
ُتو َ َ
وجه اَلستدَلل :إن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -جعل وجود الحيض علماً على براءة

حيضا كاآليسة).(6
غالبا فلم يكن ما تراه من الدم ً
الرحم؛ وألنه زمان ال يعتاد فيه الحيض ً
 -2عن ابن عمر-رضي هللا عنه" :-أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر-رضي هللا
ط ِ
عنه -للنبي  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فقال :مْرُه َفْلُيَر ِ
اهر أ َْو
طلِ ْق َها َو ِه َي َ
اج ْع َها ُث َّم ُي َ
ُ
حِ
امل" (.)7
َ
وجه الدَللة :إن النبي -صلى هللا عليه وسلم -أقام الطهر مقام الحمل ،أي إن الحامل ال

تكون إال طاه اًر (.)8

 -3عن عائشة-رضي هللا عنها -في الحامل ترى الدم ،قالت :تغتسل وتصلي (.)9
)(1
)(2

البقرة ،آية228 :
الطالق ،آية4 :

) (3زاد المعاد ،البن القيم (.)236 /4

()4الحائل :التي لم تحمل.

) (5سنن الدارقطني ( ،)257 /3ضعفه أحمد ،الجرح والتعديل ( ،)259 /6ضعفاء العقيلي ()291 /3
()6الممتع في شرح المقنع للتنوخي ()238/1

)(7
)(8
)(9

يم طال ِّق اْلح ِّائ ِّ
ض ِّبغ ْي ِّر ِّرضاها ...ح ()1095/2( /)1471
صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب ت ْح ِّر ِّ
التنقيح ،ابن عبد الهادي ()616 /1

أخرجه الدارمي في سننه ( ،)933وأخرجه أيضاً ( )934وقال يحيى بن معين :ضعيف في حديث

عطاء بن أبي رباح ،كما في رواية عبد هللا بن أحمد بن حنبل ،الجرح والتعديل ()287 /8
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وجه الدَللة :إن الدم لو كان دم حيض لما اغتسلت وصلت وأخذ بأحكام الحيض.
ٍ
طأُ ح ِ
امل َح َّتى
 _4عن أبي سعيد الخدري  -ورفعه  -أنه قال في سبايا أوطاسََ " :ل ُتو َ َ
َت َضع ،وََل َغير َذ ِ
يض َحْي َض اة"(.)1
ات َح ْمل َح َّتى َت ِح َ
َ َ ُْ
وجه الدَللة :إن النبي -صلى هللا عليه وسلم -جعل الحيض عالمة على براءة الرحم ،فدل

ذلك على أنه ال يجتمع معه(.)2
ثالثا_ من المعقول:

 -1طالق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره إجماعاً ،ولو كانت تحيض لكان طالقها
في زمن الدم وفي طهرها بعد المسيس بدعة عمالً بعموم الخبر(.)3
 -2إن هللا سبحانه وتعالى أجرى العادة بانقالب دم الطمث لبناً وغذاء للحمل ،فالخارج وقت
الحمل يكون غيره ،فهو دم فساد(.)4
 -2أدلة المذهب الثاني:
استدل المذهب الثاني على مذهبهم _بأن دم الحامل هو دم حيض تترك الصالة ألجله

بالكتاب والسنة واألثر والمعقول:
أوَلا_ من الكتاب:

إطالق اآلية :ﭽﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﭼ(.)5


وجه الدَللة :إذا وجد األذى وجد حكمه ،والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ،وسبب األذى

هو المحيض وقد أمر هللا عز وجل باعتزال النساء وقت المحيض (.)6
))1

أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب النكاح ،باب في وطء السبايا ح ( )486/3()2157قال المحقق-

))2

المغني البن قدامة ()262/1

األرنووط :-صحيح لغيره.
)(3

زاد المعاد ،البن القيم ()236/4

)(4

المصدر السابق ()236/4

)(6

مغني المحتاج ،للشربيني ()293/1

)(5

البقرة222 :
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ثانيا_ من السنة:
روى البخاري من حديث عائشة-رضي هللا عنها -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال في

ِ
ِ
آد َم ...الحديث"(.)1
ّللا َعَلى َبَنات َ
َمر َك َتَب ُه َّ ُ
الحيض" :إ َّن َه َذا أ ْ
وجه اَلستدَلل :هذا قيد خرجت به الصغيرة جداً التي لم تبلغ؛ ألن الحيض عالمة على

البلوغ ،وخرجت اآليسة كما في قوله تعالى :ﭽﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥﭼ( ،)2وبقي ما عداهما ،ومن أراد إخراج الحامل وأنها ال تحيض فعليه الدليل من الكتاب أو
من السنة ،وال دليل).(3
 _3وعن ف ِّ
اطمة ِّب ْن ِّت أِّبي ُحب ْي ٍ
اض فقال لها َّ
النِّب ُّي صَّلى هللاُ عل ْي ِّه وسلَّم:
ْ
ش أَّنها كان ْت تُ ْستح ُ
ض َفِإَّنه دم أَسود يعرفَ ،فِإ َذا كان َذلِك َفأَم ِس ِكي ع ِن َّ ِ
ان ْاآل َخُر،
ان َد ُم اْل َحْي ِ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ
الص َالةَ ،فِإ َذا َك َ
«ِإ َذا َك َ
َ
َ َ َ ْ
()4
َف َت َو َّ
ض ِئي َو َصلِي».
وجه الدَللة :الحديث بعمومه فيه داللة على أن من توفرت فيه شروط الحيض بشكل عام
()5

فهو حيض ،سواء وقع في الحمل أو في غيره ،فقد أطلق ،ولم يفصل بين الحامل والحائل.
ثالثا_ من األثر:

ما أخرجه الدارمي ،عن عائشة ،أنها قالت :إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصالة فإنه

حيض (.)6

)(1
)(2

صحيح البخاري ،كتاب الغسل ،باب كيف كان بدء الحيض ()66/1( )294
الطالق ،آية4 :

()3موسوعة الطهارة للدبيان ()127/6

))4

سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب من قال توضأ لكل صالة ،ح ( ،)82/1( /)304والحديث حسنه

الشيخ األلباني في صحيح الجامع (193/1و)194
) (5الرافعي ،فتح العزيز ()577/2
)(6

سنن الدارمي ( ،)928ورواه الدارمي أيضاً ( :)294وهذا اإلسناد رجاله كلهم ثقات إال أن فيه انقطاعاً.
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وجه الدَللة :دل هذا على أن الدم الذي تراه الحامل هو دم حيض ،وأن الحامل تحيض،

لذلك أمرت بترك الصالة(.)1
رابعا_ من المعقول:

 -1قال ابن القيم" :ال نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتها ،وال سيما في أول حملها،
وانما النزاع في حكم هذا الدم ال في وجوده ،وقد كان حيضاً قبل الحمل باالتفاق ،فنحن نستصحب
حكمه حتى يأتي دليل من الشرع يرفع حكمه ،والحكم إذا ثبت في محل فاألصل بقاؤه حتى يأتي
ما يرفعه ،فكيف نحكم له بأنه حيض قبل الحمل ،وبعده ال نثبت له نفس الحكم ،مع أن الدم هو

الدم ،والرائحة هي الرائحة ،هذا تفريق بين متماثلين(.)2

 -2الدم الخارج من الفرج الذى رتب الشارع عليه األحكام قسمان :حيض ،واستحاضة ،ولم

يجعل لهما ثالثاً ،وهذا ليس باستحاضة؛ فإن االستحاضة الدم المطلق ،والزائد على أكثر الحيض،
أو الخارج عن العادة ،وهذا ليس واحداً منها فبطل أن يكون استحاضة فهو حيض ،وال يمكنهم
إثبات قسم ثالث في هذا المحل ،وجعله دم فساد؛ فإن بها ال يثبت إال بنص أو إجماع ،أو دليل

يجب المصير إليه ،وهو منتف (.)3

 -3حيض المرأة :خروج دمها في أوقات معلومة لغة وشرعاً ،وهذا كذلك ،وقد رد النبي -

صلى هللا عليه وسلم -المستحاضة إلى قدر عادتها ،قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-

"اجلسي قدر األيام التي كنت تحيضين فيها" ،فدل على أن عادة النساء معتبرة في وصف الدم

وحكمه ،فإذا جرى دم الحامل على عادتها المعتادة ووقتها من غير زيادة وال نقصان ،وال انتقال

دلت عادتها على أنه حيض ،ووجب تحكيم عادتها وتقديمها على الفساد الخارج عن العادة (.)4
سابعا_ مناقشة أدلة المذاهب:

أوَلا _ مناقشة أدلة المذهب األول _القائلين بأن دم الحامل دم فساد وال تترك الصالة
ألجله_.

))1
)(2
)(3

انظر :شرح الزرقاني ()234/1
زاد المعاد البن القيم ()235 /4
المصدر السابق ()235 /4

) (4المصدر السابق ()235/4
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 -1رد على وجه الداللة من اآليتين" :بأن هللا سبحانه وتعالى جعل عدة الحامل بوضع
الحمل ،وعدة الحائل باألقراء ،ولو أمكن انقضاء عدة الحامل باألقراء ألفضى ذلك بأن يملكها

الثاني أو يتزوجها وهي حامل من غيره ،فيسقي ماؤه زرع غيره"(.)1

 " -2فقد استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري ،واعترضوا عليهم :بأن الحديث ضعيف لتفرد

العابدي به ،وقد ُروي بعدة طرق أخرى ضعيفة ،وأجابوا عن هذا اَلعتراض :بأن الحديث صحيح،
فقد صححه الحاكم وقال على شرط مسلم ،وأقل ما يقال في هذا الحديث إن إسناده حسن"(. )2

 -3وعلى استداللهم بحديث عكرمة -رضي هللا عنه -أجيب :قال ابن عبد البر" :ليس في قوله
صلى هللا عليه وسلمَ" :-ل توطأ حامل حتى تضع ،وَل حائل حتى تحيض" ما ينفي أن يكونحيض على حمل؛ ألن الحديث إنما ورد في سبي أوطاس ،حين أرادوا وطأهن ،فأخبر أن الحامل
ال براءة لرحمها بغير الوضع ،والحائل ال براءة لرحمها بغير الحيض ،ال أن الحامل ال تحيض" (.)3
وقال ابن القيم" :النبي -صلى هللا عليه وسلم -قسم النساء إلى قسمين:
 -حامل ،فعدتها وضع الحمل - .وحائل ،فعدتها بالحيض.

"ونحن قائلون بموجب هذا ،غير منازعين فيه ،ولكن أين فيه ما يدل على أن ما تراه
الحامل من الدم على عادتها تصوم وتصلي؟ هذا أمر آخر ال تعرض للحديث به .ولهذا يقول

القائل :إن دمها دم حيض هذه العبارة بعينها ،وال يعد هذا تناقضاً وال خلالً في العبارة.

وقال من قبل :قولكم :إنه جعله دليالً على براءة الرحم من الحمل في العدة واالستبراء .جعله

دليالً ظاه اًر أو قطعياً؟

األول :صحيح .والثاني :باطل؛ فإنه لو كان دليالً قطعياً لما تخلف عن مدلوله ،ولكانت أول

مدة الحمل من حين انقطاع الحيض ،وهذا لم يقله أحد ،بل أول مدة الحمل من حين الوطء ،ولو

حاضت بعده عدة حيض ،فلو وطئها ،ثم جاءت لولد ألكثر من ستة أشهر من حين الوطء ،وألقل

منها من حين انقطاع الحيض لحقه نسبه اتفاقاً ،فعلم أنه أمارة ظاهرة ،وقد يتخلف عنها مدلولها
تخلف المطر عن الغيم الرطب.
) (1المصدر السابق ()236/4

))2

انظر :التلخيص الحبير البن حجر (441/1و)442

) (3موسوعة أحكام الطهارة للدبيان ( ،)114/6نقالً عن فتح البر بترتيب التمهيد ()498 ،499 /3
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فإنا بها قائلون ،والى حكمها صائرون ،وهي
وبهذا يخرج الجواب عما استدللتم به من السنةّ ،
الحكم بين المتنازعين" (.)1
 -4وأجيب عن قياسهم بأن طالق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره إجماعاً ،ولو

كانت تحيض لكان طالقها في زمن الدم وفي طهرها بعد المسيس بدعة عمالً بعموم الخبر بـقول

ابن القيم :في حديث ابن عمر إباحة الطالق إذا كانت حائالً بشرطين :الطهر ،وعدم المسيس.

فأين هذا التعرض لحكم الدم الذي تراه على حملها؟

وقولكم :إن الحامل لو كانت تحيض لكان طالقها في زمن الدم بدعة ،وقد اتفق الناس على

أن طالق الحامل ليس ببدعة ،وان رأت الدم.

قلنا :إن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قسم أحوال النساء التي يراد طالقها إلى:
حال حمل ،حال خلو منه.

وجواز طالق الحامل مطلقاً من غير استثناء ،وأما غير ذات الحمل فإنما أباح طالقها

بالشرطين المذكورين ،وليس في هذا ما يدل على أن دم الحامل دم فساد ،بل على أن الحامل
تخالف غيرها في الطالق ،وأن غيرها إنما تطلق طاه اًر غير مصابة ،وال يشترط في الحمل شيء

من هذا ،بل تطلق عقيب اإلصابة ،وتطلق وان رأت الدم فكما ال يحرم طالقها عقيب إصابتها ،ال

يحرم حال حيضها ،وهذا الذي تقتضيه حكمة الشرع في وقت الطالق إذناً ومنعاً ،فإن المرأة متى

استبان حملها كان المطلق على بصيرة من أمره ،ولم يعرض له من الندم ما يعرض له بعد
الجماع وال يشعر بحملها ،فليس ما ُمِّنع منه نظير ما أذن فيه ال شرعاً وال واقعاً وال اعتبا اًر ،وال
()2
سيما من علل المنع من الطالق في الحيض بتطويل العدة ،فهذا ال أثر له في الحمل.

وأجيب على قياسهم (إن هللا سبحانه وتعالى أجرى العادة بانقالب دم الطمث لبناً وغذاء
للحمل ،فالخارج وقت الحمل يكون غيره ،فهو دم فساد) بقول ابن القيم" :وهذا من أكبر حجتنا
عليكم؛ فإن هذا االنقالب والتغذية باللبن إنما يستحكم عند الوضع ،وهو زمن سلطان الرضاع،

وارتضاع المولود ،وقد أجرى هللا العادة بأن المرضع ال تحيض ،ومع هذا لو رأت دماً في وقت
عادتها لحكم له بحكم الحيض باالتفاق ،فألن يحكم له بحكم الحيض في الحال التي لم يستحكم

فيها انقالبه وال تغذي الطفل به أولى وأحرى .وهب أن هذا كما تقولون ،فهذا إنما يكون عند
) (1انظر :زاد المعاد ،البن القيم ()235 ،236/4
) (2زاد المعاد ،البن القيم ()236 /4
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احتياج الطفل إلى التغذية باللبن ،وهذا بعد أن ينفخ فيه الروح ،فأما قبل ذلك فإنه ال ينقلب لبناً

لعدم حاجة الحمل إليه .وأيضاً فإنه ال يستحيل كله لبناً ،بل يستحيل بعضه ،ويخرج الباقي.

()1

مناقشة أدلة المذهب الثاني _القائلين بأن دم الحامل دم حيض تترك الصالة ألجله_:

استدلوا بحديث فاطمة (أنه دم أسود )...على أن الحامل إذا رأت الدم فهو دم حيض،

واعترضوا عليهم بأن هذا ليس دليالً كافياً على أن المرأة إذا رأت الدم في حملها فهو حيض ،بل
هو حديث عام يتكلم عن طبيعة المرأة بشكل عام ،وجاءت أحاديث أخرى تخص الحامل لتدلل

على طهارتها ،بل إن الشافعية جاؤوا بما يناقض كالمهم؛ فهم يقرون أن دم االستحاضة في

الغالب أحمر رقيق مشرق ،وربما تغير دم الحيض إلى الحمرة ،ودم االستحاضة إلى السواد ،وال

يمنع أن يكون الحيض موصوًفا بهذه الصفة مع السالمة ،وكذلك رجعوا إلى التفريق :بأن دم
الحيض يخرج من قعر الرحم ،ودم االستحاضة يسيل من العاذل ،وأنهم يعتبرون الدم إن نقص
عن يوم وليلة أو زاد عن خمسة عشر ،دم استحاضة وفساد ،وان كانت صفة الحيض ،فليست

كافيا للحكم بأنه حيض ،إذاً هذا الحديث ليس ضابطاً دقيقاً للحكم على
الصفة الظاهرة إ ًذا دليالً ً
المرأة بأن تترك صالتها.
واستدلوا بحديث عائشة من أن الحامل إذا رات الدم فإنها تدع الصالة ،واعترض عليه بأنه

قد ورد عن عائشة روايات أخرى بأن الحامل ال تحيض ،وأنها تغتسل وتصلي ،قال ابن قدامة:
"قول عائشة يحمل على الحبلى التي قاربت الوضع ،جمعاً بين قوليها ،فإن الحامل إذا رأت الدم
قريبا من والدتها فهو نفاس ،تدع له الصالة كذلك قال إسحاق :وقال الحسن :إذا رأت الدم على

الولد أمسكت عن الصالة"(.)2

واستدلوا بالمعقول على أنه وقع زمن الحيض وبصفاته ،وهذا ليس دليالً كافياً أيضاً ،وقد

عارضته األحاديث الصحيحة التي جعلت الحامل مكان الطهر ،وكذلك معارض بالطب كما أن
الدكتور محمد البار :قد ذكر أن خمس نساء من كل ألف امرأة يحضن في األشهر األولى

حيضا؛ الختالف
للحمل ،فهذا حيض كاذب؛ ألنه في ضوء المعطيات الطبية ال يصح اعتباره
ً

) (1زاد المعاد ،البن القيم ()236 /4

))2

المغني البن قدامة (.)262/1
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طبيعة الرحم بين الحامل وغير الحامل .باإلضافة لتعدد أسباب نزول الدم على الحامل :منها

المرض والحمل خارج الرحم وغيره من مسببات النزيف(.)1
ثامنا_ الرأي الراجح:

بعد استعراض رأي الفريقين وأدلتهم واالستناد إلى األبحاث الطبية الحديثة ،يتبين صحة رأي

القائلين بأن الحامل ال تحيض ،فما تراه من دم هو دم فساد وعلة .ففي العلم البيولوجي يطلقون
عليه الحيض الكاذب ،حتى لو كان في موعده ،ويحيل نزول الدم إلى أسباب عصبية وظيفية

فحسب( ،)2وان النظر العميق في األدلة الثابتة الصحيحة يؤكد أن الحمل نقيض للحيض ،فهما ال
يلتقيان .وان الدماء التي قد تنزل على المرأة أثناء حملها تتنوع أسبابها المرضية ،وان كان ظاهرها

أنه دم وافق عادة المرأة قبل حملها ،ومن هذه األسباب كثيرة منها:

 - 1نزول الدم الناتج عن انفجار حويصلة البويضة ،يظهر بعد أسبوعين من حمل المرأة.

 - 2نزول دم ناتج عن انغماد البويضة في الرحم بشكل يؤثر على جدار الرحم ،ويسبب
نزيفاً ،وذلك بعد ثالثة أسابيع من الحمل.

 - 3نزول دم قد يستمر من ثالثة أسابيع إلى تسعة :األولى من الحمل بسبب عدم امتالء

تجويف الرحم بالجنين.

 - 4نزيف ناتج عن التهاب في عنق الرحم في أي وقت من الحمل.
 - 5نزيف ناتج عن لحمية في عنق الرحم في أي وقت من الحمل.
 - 6جرح في المشيمة يؤدي إلى نزيف.
 - 7مرضي سرطاني.

 - 8نزف في حالة حمل هاجر في األنبوب ،حيث يكون الرحم خالياً ،وينمو الجنين في

أنبوب الرحم (.)3

))1

انظر :أرشيف ملتقى أهل الحديث ( )1على المكتبة الشاملة (.)492/80

)(3

نقله صاحب كتاب أحكام المرأة الحامل (ص )27 :من بحث في أقل مدة الحيض والنفاس والحمل

)"(2المرأة في سن اإلخصاب وسن اليأس للدكتور أمين رويحة (1974م)( :ص (58
وأكثرها وقائع الندوة الثالثة الطبية للفقه الطبي .نبيه الجيار .الكويت  1987 /4 /18م
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المبحث الثاني :مسائل في التيمم وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول :التيمم بالتراب السبخة.

المطلب الثاني :حكم التيمم لكل صالة.
المطلب الثالث :كيفية التيمم.

المطلب الرابع:حكم من تيمم ودخل في الصالة فحضر الماء.
المطلب الخامس :حكم المسح على العمامة والخمار.
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المطلب األول

التيمم بالتراب السبخة.

متن المسألة:
ِ
اب َسَب َخة(َ ،)1ه ْل َي َتَي َّم ُم
َو ُسئ َل َمالِك َع ْن َر ُجل ُجُنب ،أََرَاد أ ْ
َن َي َتَي َّم َم َفَل ْم َي ِج ْد ُتَراابا ِإََّل ُتَر َ
ِ
الص َال ِة ِفي ِ
الص َال ُة ِفي ِ
ِب ِ
اخَ ،و َّ
التَيممِ ِمْن َها؛
السَب ِ
السَب ِ
السَب ِ
ْس ِب َّ
اخ؟ َو َه ْل ُت ْكَرُه َّ
ال َمالكََ« :ل َبأ َ
اخ؟ َق َ
ِ
ان أ َْو
يدا َ
يدا َف ُه َو ُي َتَي َّم ُم ِب ِه ِسَب ا
ان َص ِع ا
ال َف َتَي َّم ُموا َص ِع ا
اخا َك َ
طِيابا َف ُكل َما َك َ
ّللا َتعالى َق َ
ألَ َّن َّ َ

َغْيَرُه»(.)2

تعريف التيمم وأسبابه:
 -1تعريف التيمم:

لغةا:

َّ
دت ،قال هللا تعالى :ﭽ ﮡ ﮢ
صُد والتَّع ُّمُدُ ،يقال :تي َّم ْم ُت وتأ َّم ْم ُت .أي :تع َّم ُ
التي ُّم ُم :الق ْ
ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ( .(4) (3أي تتعمدوا.
وشرعا:

عرف فقهاء المذاهب التيمم كما يلي:

قال الحنفية :مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهر).(5

وقال المالكية :طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين).(6
وقال الشافعية :إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدالً عن الوضوء أو الغسل أو عضو منهما
)(7

بشرائط مخصوصة

 .

)(1
ذات ِّمْل ٍح  ،من شرح الشيخ زروق على الرسالة
َّ
ض ُ
السبخةٌ بفتح المهملة والموحدة ثم المعجمة ،وهي أ ْر ٌ
 ،118/1السبخة .أرض ذات ملح ونز ،وجمعها سباخ .انظر :المحكم والمحيط األعظم 30/6
)(2

موطأ مالك ()57/1

()3البقرة267 :
()4حلية الفقهاء للرازي(.)59
()5مراقي الفالح شرح متن نور اإليضاح للشرنباللي ()49

()6التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب للجندي المالكي ()181/1
()7مغني المحتاج للشربيني ()245/1
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وقال الحنابلة :مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص).(1
ويظهر أن تعريفات المذاهب للتيمم متشابهة :وهو مسح الوجه واليدين.
 -2أسباب التيمم:

التيمم يقوم مقام الوضوء في أداء العبادات التي يكون الوضوء شرطاً لصحة أدائها؛ لذلك

كان السبب الرئيسي لصحة التيمم هو عدم القدرة على استعمال الماء ،ولقد لخص الدكتور وهبة

الزحيلي هذه األسباب كما يلي):(2

 -1فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل.
 -2فقد القدرة على استعمال الماء.
 -3المرض أو بطء البرء.

 -4الحاجة إلى الماء في الحال أو في المستقبل.
 -5الخوف من تلف المال لو طلب الماء.
 -6شدة البرد أي شدة برودة الماء.
 -7فقدان آلة الماء من دلو وحبل.

 -8الخوف من خروج وقت الصالة.
التعرف على تعريف التيمم وأسبابه نذكر صورة المسألة من كتاب الموطأ:
بعد ُّ

أواَل_ صورة المسألة:

رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد إال تراب سبخة فهل يصح تيممه؟

ثانيا_ تحرير محل النزاع:
ا
اتفق الفقهاء على جواز التيمم بالصعيد الطاهر ،واختلفوا في المراد بالصعيد " والسبب في
اختالفهم شيئان :أحدهما :اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب ،فإنه مرة يطلق على التراب

الخالص ،ومرة يطلق على جميع أجزاء األرض الظاهرة .والسبب الثاني :إطالق اسم األرض في
جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور ،وتقييدها بالتراب في بعضها ،وهو قوله –
ِّ ِّ
ور " ()3؟
ض م ْس ِّجًدا وط ُه ًا
صلى هللا عليه وسلم – " ُجعل ْت لي األ ْر ُ
()1اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل للحجاوي ()50/1

()2للمزيد انظرالفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي ()576-571/1

)(3

بداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشد ()77 /1
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ثال اثا_ مذاهب الفقهاء:

المذهب األول :ذهب اإلمام أبو يوسف من الحنفية

)(1

()2

ومالك في قول

والشافعي

()3

والحنابلة في رواية( )4إلى أن الصعيد الطيب هو التراب ،فما ليس تراباً ال يتيمم به ،فال يتيمم على

الحجر ،وال على السبخة.

جاء في بدائع الصنائع" :وفي رواية ال يجوز إال بالتراب خاصة ").(5

وجاء في مواهب الجليل " :المراد بالطيب المنبت وهو التراب ،...،ال يجزئ بغير التراب

مطلقاً"(.)6

قال اإلمام الشافعي رحمه هللا" :وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة فهو صعيد

طيب يتيمم به وكل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به وال يقع اسم صعيد إال على تراب ذي
غبار") ،(7يتضح من كالم اإلمام أن الصعيد الطيب المذكور هو التراب ذي الغبار وتراب السبخة
ال يوجد عليه غبار لذلك ال يتيمم منه.

وقال الحنابلة " :فإن هللا سبحانه أمر بالتيمم بالصعيد ،وهو التراب وال يحصل المسح بشيء

منه ،إال أن يكون ذا غبار يعلق باليد").(8

()9

المذهب الثاني :وذهب أبو حنيفة ومحمد

واإلمام مالك( )10ورواية عند الحنابلة) (11إلى أن

الصعيد الطيب ما صعد على وجه األرض من أجزائها ،وأن المقصود بطيبه طهارته فالمقصود
()1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ()53 /1

)(2
)(3
)(4

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،للطرابلسي ()350/1
األم للشافعي ()66 /1
المبدع في شرح المقنع البن مفلح ( ،190/1الفروع البن مفلح ()275/1

()5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (،)53 /1

)(6

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،للطرابلسي ()350/1

()7األم للشافعي ()66 /1
()8المغني البن قدامة ()182/1

)(9

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ( ،)53 /1العناية شرح الهداية  ،البابرتي ()127/1

)(10

انظر :بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،البن رشد الحفيد ()71/1

()11المغني البن قدامة ()183/1
88

بذلك الطاهر الحالل ،وعلى هذا فكل ما صعد على األرض من أجزائها يحل التيمم به كالصخر
والسبخة وغير ذلك.

جاء في بدائع الصنائع " :قال أبو حنيفة ومحمد :يجوز التيمم بكل ما هو من جنس

األرض،...،وهذا ال يوجب االختصاص بالتراب بل يعم جميع أنواع األرض").(1

وجاء في بداية المجتهد " :وذهب مالك ،وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على

وجه األرض من أجزائها").(2

وقال الحنابلة " :يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه األرض ،مثل الرمل

والسبخة").(3

ابعا_ سبب الخالف:
را
اختلف الفقهاء في المقصود من الصعيد الطيب فمن أرى أنه هو المنبت فقط قال بعدم جواز

التيمم باألرض السبخة ،ومن رأى أنه ما صعد على وجه األرض من أجزائها ،وأن المقصود

بطيبه طهارته قال بجواز التيمم باألرض السبخة (.)4

خامسا_ أدلة المذاهب:
ا
أدلة المذهب األول :استدل القائلون :إن  -الصعيد الطيب هو التراب فما ليس تراباً ال يتيمم

به_ بالكتاب والسنة.

أواَل_ من الكتاب:
قوله تعالى :ﭽﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭼ(.)5

وجه الدَللة من وجهين:
()6
الص ِّ
عيد ال يقع َّإال على تر ٍ
اب ذي ُغ ٍ
بار.
أواَل_ إ َّن اسم َّ
()1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ()53/1
()2بداية المجتهد البن رشد ()77/1
()3المغني البن قدامة ()183/1

)(4

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني ()53 /1

)(6

انظر المغني البن قدامة ()182/1

)(5

النساء43 :

89

ِّ
ِّ
اب دون غيره ،كما قال
الطي ِّب ال يقع َّإال في
ا
ثانيا_ إ َّن وصف ِّّ
مكان اإلنبات ،وهو التُّر ُ
()2( )1
.
تعالى :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭼ


قول هللا تعالى :ﭽﭽﭾﭿﮀﭼ.

()3



وجه َّ
الدَللة من وجهين:

تصور في التُّر ِّ
اب ال في
َّ
األول_ إ َّن صيغة (منه) تقتضي التَّبعيض ،والتَّبعيض َّإنما ُي َّ
()4
الح ِّ
جر.
تصور َّإال مع التُّراب؛ إذ ال يصدق (مسحت يدي ِّ
َّ
بالم ِّ
نديل) َّإال
الثاني :إ َّن لفظ المسح ال ُي َّ
ُ
ُُ
()5
وفي ِّ
اليد شيء يزال.
ثانيا_ من السنة:
ا
عن حذيفة ر ِّ
الن ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُ " :ف ِضْلنا على َّ
اس
ضي هللاُ عنه قال :قال
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ربتها لنا
األرض كلها
وجعَلت لنا
ُ
وجعَلت ُت ُ
مسجاداُ ،
بثالثُ :جعَلت صفوُفنا كصفوف المالئكةُ ،
()6
الماء".
هور إذا لم َن ِجد
ط اا
َ
َ
وجه الدَللة :دل الحديث بمنطوقه الصريح على اعتبار التراب بعينه في التيمم(.)7

أدلة المذهب الثاني استدل القائلون - :إن الصعيد الطيب ما صعد على وجه األرض من
أجزائها ،وان المقصود بطيبه طهارته ،فالمقصود بذلك الطاهر الحالل ،-بالكتاب والسنة.
أواَل_ من الكتاب:

قول هللا تعالى :ﭽﭺﭻﭼﭼ (.)1
)(1

األعراف58 :

)(3

المائدة6 :

)(5

انظر :الذخيرة ،للقرافي ()347/1

)(7

انظر :الذخيرة ،للقرافي ()348/1

)(2

شرح النووي على مسلم للنووي ()57/4

)(4انظر :الذخيرة ،للقرافي ()347/1
مسلم كتاب المساجد ومواضع الصالة باب جعلت األرض لي مسجداً وطهو اًر ح()522
) (6أخرجه
ٌ
()371/1
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فكل ما تصاعد على ِّ
الص ِّ
وجه األرض ،فهو
العلو؛ ُّ
عود ،وهو ُّ
الصعيد من ُّ
وجه الدَللة :إ َّن َّ
ِّ
أن َّ
التيم ُم به ،وهللاُ سبحانه يعلم َّ
رملي ًة وحجريَّة
يطرقون في
أسفارهم أراضي َّ
صعيد يجوز ُّ
ٌ
الناس ُ
ٍ
ِّ
شيئا دون
سباخا كان أو
صعيدا فهو يتيمم به،
شيء( ،)2فكل ما كان
يخصص ً
ً
ً
وترابيَّة سبخة ،فلم ّ
غيره من وجه األرض كلها؛ ألنه مدلول الصعيد لغة.
َّللاُ تعالى ﭽﭼﭽﭾﭿﮀﮁﭼ(.)3
قال َّ
وجه الدَللة :أي إنها أرض غليظة ال تنبت شيئاً ،وأطلق عليها صعيد(.)4

ثانيا_ من السنة:
ا

يت َد َار ِه ْجَرِت ُك ْم،
 _1عن عائشة رضي هللا عنها أن ال َّ
نبي صلى هللا عليه وسلم قالَ " :ق ْد أ ُِر ُ
ات َن ْخل"(.)5
َأرَْي ُت َسْب َخ اة َذ َ

()6
فدل
سمى
النبي صلى هللا عليه وسلم المدينة :ط ْيبة ؛ َّ
وجه الدَللة :يعني المدينة ،وقد َّ
ُّ
()7
ذلك على َّ
الطي ِّب الذي يجوز
أن السبخة _وهي
ُ
األرض المالح ُة التي ال تكاد تُْنِّبت_ تدخل في ِّّ
ِّ
التيم ُم به ،و َّ
األصل في األلفاظ ،وهو أ ْن
ألن الصعيد إذا كان ُمرِّادًفا للتراب فيْلزُم منه مخالف ُة
ُّ
باينا لل ِّ
ِّ
ِّ
تكون م ِّ
فظ التراب ،واِّ ْن ش ِّمله لعموم
تباين ًة ال ُمترادف ًة؛ فوجب كو ُن لفظ الصعيد ُم ِّ ً
ُ
االشتقاق.
بن عبد هللا األنصارِّي ر ِّ
جابر ِّ
 _2وعن ِّ
رسول هللا صلى هللا عليه
ضي هللاُ عنهما قال :قال
ّ
ُ
هور" (.)8
ط اا
لت لي األرض
مسجدا و َ
وج ِع ْ
ا
وسلمُ " :

)(1

النساء43 :

)(2

الشرح الممتع ،البن عثيمين ()392/1

)(4

انظر :شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ،لمحمد الزرقاني ()228 /1

) (3الكهف8 :

)(5
ِّ
صلى هللا عليه َّ
النبي َّ
باب ِّجو ِّار أبي ٍ
وعقده
وسلم
بكر في عهد
أخرجه البخارُّي في كتاب الكفالة » ُ
ِّّ
ِّ
حديث عائشة رضي هللا عنها.
(ِّ )2297م ْن
ٍ
ِّ
) (6انظر :حديث زيد ِّ
غزوة
باب
بن ثابت رضي هللا عنه المتَّفق عليه الذي أخرجه البخارُّي في المغازي » ُ
الحج  1384وفيه :إَّنها ط ْيب ُة.
أح ٍد (،)4050
ومسلم في ّ
ُ
ٌ

) (7انظر :النهاية البن األثير ((333 /2
)(8

أخرجه البخاري ،كتاب التيمم ،باب اذا لم يجد ماء أو تراب ()74/1( )335
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يدل على َّ
وجه َّ
التيم ُم به،
الصالةُ فيه ،جاز
كل
ٍ
أن َّ
الدَللة :إ َّن الحديث ُّ
ُّ
موضع جازت َّ
()1
الصالة أن يكون على تر ٍ
اب.
ط لجواز َّ
ومعلوم أنَّه ال ُيشتر ُ
بن ِّ
عبد هللا األنصارِّي ر ِّ
جابر ِّ
 _3وعن ِّ
رسول هللا صلى هللا عليه
ضي هللاُ عنهما قال :قال
ّ
ُ
الصال ُةَّ ،
األرض ِ
صلى حيث كان"
هور
ط اا
وج ِعَلت لي
رك ْته َّ
طيب اة َ
ُ
ومسجدا ،فأيما رجل أد َ
ا
وسلم ُ " :
(.)2

وجه الدَللة :إ َّن األرض مشتمل ٌة على التُّر ِّ
اب وغ ِّ
يره ،والقاعدةُ األصوليَّةَّ :
أن تخصيص
()3
ِّ
العام بالِّّذ ِّ
يدل على شرِّفه.
بعض أنواع ِّّ
كر ال يقتضي تخصيصه ،وان كان ُّ
الص َّمة األنصارِّي ر ِّ
ِّ
النبي صلى هللا
ضي هللاُ عنه قال :أقبل ُّ
ّ
 _4وعن أبي ُ
الجهيم الحارث بن ّ
فلقيه رجل َّ
ئر جم ٍلِّ ،
عليه وسلم من ِّ
نحو ِّب ِّ
فسلم عليه ،فلم َّ
النبي صلى هللا عليه وسلم
يرد عليه
ُّ
ٌ
حتى أقبل على ِّ
الج ِّ
ثم َّ
السالم (.)4
رد عليه َّ
بوج ِّهه ويديهَّ ،
دار ،فمسح ْ
ِّ
تيمم ِّ
وجه َّ
دار.
الدَللة :إَّنه َّ
بغير التُّراب ،وهو الج ُ

()5

ِّ
الرحمن بن أ ْبزى َّ
ماء ،فقال :ال
رجال أتى ُعمر ،فقالِّّ :إني
 _5وعن عبد َّ
أن ً
ُ
أجنبت فلم أجد ً
ِّ
فأما
ماءَّ ،
تُص ِّّل ،فقال َّ
عمار :أما ُ
تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سريَّة ،فأجن ْبنا فلم نجد ً
صلى هللا عليه َّ
النبي َّ
وسلمَّ :إنما كان
وصليت ،فقال
أما أنا فتم َّع ْك ُت في التُّ ار ِّب
أنت فلم تُص ِّّل ،و َّ
ُّ
ُ
ُ
()6
ثم تمسح بهما وجهك َّ
وكفيك ...؟
تنفخَّ ،
يكفيك أن تضرب بيديك األرضَّ ،
ثم ُ

ِّ
وجه َّ
يضرب بيديه في
النبي صلى هللا عليه وسلم أخبره أنَّه كان يكفيه أن
الدَللة :إ َّن
َّ
يخصه بالتُّر ِّ
اب.
األرض ،ولم َّ
سادس ا_ مناقشة أدلة المذاهب:

)(1

االستذكار ،البن عبد البر ()309/1

)(2

أخرجه مسلم ،كتاب المساجد ،باب جعلت األرض لي مسجداً وطهو اًر ()370/1( ) 521

)(4

أخرجه البخاري ،كتاب التيمم ،باب التيمم في الحضر ح ()75/1( )337

)(6

أخرجه مسلم ،كتاب التيمم ،باب التيمم في الحضر ح()280/1()368

)(3

)(5

أضواء البيان ،للشنقيطي ()354/1

المجموع ،للنووي ()213/2
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مناقشة أدلة المذهب األولَّ :
رد أصحاب المذهب الثاني على أصحاب المذهب األول في وجه
الداللة من قول هللا تعالى :ﭽﭺﭻﭼﭼ (.)1

فكل ما تصاعد على ِّ
الص ِّ
صعيد يجوز
وجه األرض ،فهو
العلو؛ ُّ
عود ،وهو ُّ
الصعيد من ُّ
إ َّن َّ
ٌ
ِّ
أن َّ
التيم ُم به ،وهللاُ سبحانه يعلم َّ
رملي ًة ،وحجريَّة ،وترابيَّة
يطرقون في
أسفارهم أراضي َّ
ُّ
الناس ُ
ٍ
ِّ
شيئا دون
شيء).(2
يخصص ً
سبخة ،فلم ّ
مناقشة أدلة المذهب الثاني:

 _1رد المذهب الثاني على المذهب األول على أدلتهم أن الصعيد هو التراب خاصة

طهور إذا لم نجد
اا
مسجدا وجعلت تربتها
لحديث حذيفة عند مسلم" :جعلت لنا األرض كلها
ا
الماء " ،وهذا خاص فينبغي حمل العام عليه فيخص الطهورية بالتراب.
ورد بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره.
وأجيب بأنه ورد حديث حذيفة بلفظ" :وترابها".

ورد :التراب ليس بمناف للصعيد؛ ألنه بعض منه ،فالنص عليه في حديث حذيفة لبيان

أفضليته على غيره ،ال ألنه ال يجزئ غيره ،والصعيد اسم لوجه األرض وهو نص القرآن ،وليس
بعد بيان هللا تعالى بيان ،وقد قال -صلى هللا عليه وسلم -للجنب" :عليك بالصعيد فإنه

يكفيك "( ،)3فنص له على العام في وقت البيان ،ودعوى أن الحديث سيق إلظهار التخصيص
والتشريف ،فلو جاز بغير التراب لما اقتصر عليه في حديث حذيفة ممنوعة ،وسنده عليه أن شأن

الكريم االمتنان باألعظم وترك األدون ،على أنه قد امتن بالكل في حديث جابر ،فقد حصلت

المنة بهذا تارة وباآلخر أخرى لمناسبة اقتضاء الحال ،وكذا زعم أن افتراق اللفظ بالتأكيد في

مسجدا دون اآلخر دال على افتراق الحكم ،واال لعطف أحدهما
رواية :وجعلت لنا األرض كلها
ً
على اآلخر بال تأكيد كما في رواية جابر مدفوع بأن حديث جابر دل على عدم االفتراق ،إذ لو
ردا على
كان المراد افتراق الحكم لما تركه في حديث جابر ،وقد يكون تأكيد كون األرض
مسجدا ً
ً

)(1

المائدة6 :

)(3

أخرجه البخاري ،كتاب التيمم ،باب الصعيد الطيب ح ()76/1( )344

()2الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين ()392/1
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صعيدا لثبوته بالقرآن ،فال داللة فيه على افتراق الحكم ألبتة وهللا تعالى
منكر ذلك دون كونها
ً
()1
أعلم.
سابعا_ الرأي الراجح:

أن كالً من القولين له وجاهة ،وعليه :فإذا تيَّسر التراب فال ينبغي العدول عنه؛
يرى الباحث ّ
ألنه أكثر مناسبة لمعنى التيمم ،والرسول-صلى هللا عليه وسلم( -ضرب التراب بيديه -يعلِّّم
ّ
عما اًر -ضرب األرض بيديه ،فمسح إحداهما باألخرى ،ثم مسح وجهه) ،فإذا وجد التراب تيمم به،
َّ
واذا لم يجد التراب
تيمم على أي جزء من وجه األرض من أرض سبخة ،أو رملية ،أو تراب ،أو
الذي له غبار ّ
بطحاء ،أو صخرية ،أو مختلطة بمعادن  ...أو غيرها ،وال يرى الباحث عدم التيمم ،بل نقول:
يتيمم ،وهذا ما يميل إليه الباحث ،ولبعض الفقهاء في ذلك تفصيالت طويلة عريضة لم يذكروا

عليها أدلة ،ومن المعلوم أن التيمم هو من التيسيرات التي جاءت في الشريعة ،وما كان سبيله
التيسير فينبغي التوسعة فيه على الناس وعدم التضييق ،بل إن كثي اًر من الفقهاء من الشافعية
والحنابلة وغيرهم نصوا على أنه يجوز لإلنسان أن يتيمم على الوسائد ،والفرش ،والحصر،

والثياب ،واألدوات التي يكون عليها غبار ،نصوا على ذلك ،حتى الذين قالوا :ال يتيمم إال
بالت ارب.

)(1

انظر :شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ،لمحمد الزرقاني ()228 /1
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المطلب الثاني

حكم التيمم لكل صالة

أواَل_ متن المسألة:
ُخَرى ،أََي َتَي َّم ُم َل َها
قال يحيىَ :و ُس ِئ َل َمالِك َع ْن َر ُجل َتَي َّم َم لِ َص َالة َح َضَر ْتُ ،ث َّم َح َضَر ْت َص َالة أ ْ
ِ ِ
ِ
َن عَلي ِه أ ْ ِ
ِ
ِ
اء لِ ُك ِل َص َالةَ .ف َم ِن
الَ « :ب ْل َي َتَي َّم ُم ل ُك ِل َص َالة .أل َّ َ ْ
َن َيْب َتغ َي اْل َم َ
أ َْم َي ْكفيه َتَيم ُم ُه َذل َك؟ َفَق َ
اء َفَل ْم َي ِج ْد ُهَ ،فِإَّن ُه َي َتَي َّم ُم»(.)1
ْاب َت َغى اْل َم َ

ثانيا_ صورة المسألة:
ا
حسا أو شرًعا ،ثم دخل وقت
وهي تيمم شخص لصالة العصر مثالً بعد أن فقد الماء بشقيهً ،
صالة المغرب ،ولم يجد الماء ولم يحدث ،فهل له أن يصلي المغرب بتيمم العصر أم ال؟
ثال اثا_ تحرير محل النزاع:

واتفق الفقهاء على أن من وجد الماء قبل الشروع في الصالة فإن تيممه قد انتقض.

قال ابن المنذر" :وأجمعوا أن المتيمم إذا قدر على الماء قبل دخوله في الصالة أن طهارته

تنتقض فوجب تسليم ذلك إلجماعهم إال حرف شاذ حكي عن بعضهم ال معنى له "(.)2
وأجمعوا على أن من وجد الماء بعد خروج الوقت ال قضاء عليه.

قال ابن المنذر" :وأجمعوا على أن من تيمم وصلى ،ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن ال

إعادة عليه"(.)3

واختلفوا هل يتيمم لكل صالة ،أم يكفيه تيممه لجمع من الصلوات ما لم يحدث ،أو يتوفر

عنده الماء؟ إلى مذهبين:

ابعا_ مذاهب الفقهاء:
را
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين:

))1

موطأ مالك ( ،)74/2كتاب :وقوت الصالة ،بابِّ :في التَّي ُّم ِّم

))3

اإلجماع البن المنذر (ص )36

))2

األوسط في السنن واإلجماع واالختالف البن المنذر ()59/2
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()3

المذهب األول :ذهب مالك( ،)1والشافعي( ،)2وأحمد في رواية

إلى وجوب التيمم لكل

فريضة.
جاء في الموطأ " :وسئل مالك عن رجل تيمم لصالة حضرت ،ثم حضرت صالة أخرى،

أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال :بل يتيمم لكل صالة؛ ألن عليه أن يبتغي الماء لكل صالة؛
فمن ابتغى الماء فلم يجده ،فإنه يتيمم"

).(4

ويقول صاحب حاشية الجمل " :ويجب عليه إعادة هذا التيمم لكل فريضة ،وان لم يحدث

حدثا أكبر وال أصغر").(5

وجاء في المغني " :وقد روي عن أحمد ،أنه قال :ال يصلي بالتيمم إال صالة واحدة ،ثم

يتيمم لألخرى").(6

المذهب الثاني :قال أبو حنيفة( ،)7وأحمد في رواية وهي الراجحة في المذهب

()8

في رجل لم

يجد الماء فتيمم لصالة حضرت ثم حضرت صالة أخرى :إنه يصلى بتيممه ذلك ما لم يحدث أو

يجد الماء.

جاء في كتاب الحجة للشيباني " :قال أبو حنيفة رضي هللا عنه في رجل لم يجد الماء فتيمم

لصالة حضرت ثم حضرت صالة أخرى أنه يصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث أو يجد الماء").(9

فرضا ،فأباحت فرضين ،كطهارة
وجاء في المغني" :ولنا أنها طهارة صحيحة ،أباحت ً
الماء").(10

)(1

موطأ مالك ( ،)53/1كتاب :وقوت الصالة ،بابِّ :في التَّي ُّم ِّم

)(3

المغني البن قدامة ( ،)194/1الهداية على مذهب اإلمام أحمد للكلوذاني ()63/1

) (2حاشية الجمل على شرح المنهج للجمل( ،)212 /1وانظر األم للشافعي ()64/1
()4موطأ مالك ()53/1

()5حاشية الجمل على شرح المنهج للجمل()212 /1
()6المغني البن قدامة ()194/1

)(7

انظر :الحجة على أهل المدينة للشيباني ()48/1

) (8المغني البن قدامة ()194/1

()9الحجة على أهل المدينة للشيباني ()48/1
()10المغني البن قدامة ()194/1
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خامسا_ سبب الخالف:
ا
" وأصل هذا الخالف هو :هل التيمم يجب لكل صالة أم ال؟ إما من قبل ظاهر اآلية_ يا
الص ِّ
الة _  ،واما من قبل وجوب تكرار الطلب ،واما من كليهما "(.)1
أيُّها َّالِّذين آمُنوا ِّإذا ُق ْمتُ ْم ِّإلى َّ
سادسا_ أدلة المذاهب:
أدلة المذهب األول :استدل القائلون :بالتيمم لكل صالة بالكتاب والسنة:
أواَل_ من القرآن:

 _1قوله تعالى :ﭽﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ
)(2
ﮐﭼ .

وجه الدَللة :قوله تعالي :ﭽ ﭔﭕﭖﭗﭼهذا لفظ عام في كل قيام إلى الصالة سواء
متطهر أو محدثًا فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصالة أن يتوضأ ،وكان علي رضي هللا
ًا
كان القائم
عنه يفعله ويتلو هذه اآلية()3ﭽ ﭔﭕﭖﭗﭼ والتيمم بديل الوضوء والغسل في حال فقد الماء
فيقوم مقامهما في القيام للصالة.

السنة:
ا
ثانيا_ من ُ
 _1عن أبي رجاء ،قال :حدثنا عمران بن حصين الخزاعي أن رسول هللا صلى هللا عليه
َن ُت َصِلي ِفي اْلَق ْومِ؟» فقال
وسلم رأى ً
رجال معت ًزال لم يصل في القوم ،فقالَ« :يا ُف َال ن َما َمَن َع َك أ ْ
َ
()4
يا رسول هللا :أصابتني جنابة وال ماء ،قال« :عَليك ِب َّ ِ ِ
ِ
يك ».
الصعيد َفِإَّن ُه َي ْكف َ
ََْ
))1

بداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشد ()78/1

()2المائدة.6 :

))3
))4

الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ()80/6

اب :التَّي ُّم ُم ض ْرب ٌة ح ()78/1( )348
صحيح البخاري كتاب :التيمم ،ب ٌ
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وجه الدَللة :يدل الحديث بعبارته أن الصعيد طهور ويجزئ إلباحة الصالة بدل الوضوء
والغسل.

أدلة المذهب الثاني :استدل القائلون :إنه يصلى بتيممه ذلك ما لم يحدث أو يجد الماء_

بالقرآن والسنة:

أواَل_ من القرآن:

قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﭼ

()1



وجه الدَللة :إن المقصود من اآلية أنه " :إذا قمتم إلى الصالة محدثين ،فاغسلوا ،فصار

ضم اًر .وفي وجوب الوضوء شرطاً" (.)2
الحدث ُم ْ
السنة:
ا
ثانيا_ من ُ

استدل الحنفية ومن وافقهم بالحديث الذي استدل به المالكية والشافعية ومن وافقهم.

 _1عن أبي رجاء ،قال :حدثنا عمران بن حصين الخزاعي ،أن رسول هللا صلى هللا عليه
َن ُت َصلِي ِفي اْلَق ْومِ؟" فقال يا
وسلم رأى ً
رجال معت ًزال لم يصل في القوم ،فقالَ" :يا ُف َال ن َما َمَن َع َك أ ْ
َ
رسول هللا :أصابتني جنابة وال ماء ،قال" :عَليك ِب َّ ِ ِ
ِ
يك " (.)3
الصعيد َفِإَّن ُه َي ْكف َ
ََْ
وجه الدَللة:

" التيمم طهارة صحيحة فإذ ذلك كذلك فال ينقضها إال ما ينقض الطهارات ،وليس وجود

الماء حدثا ،فوجود الماء ال ينقض طهارة التيمم").(4

المسلِ ِم
الطي ُب
عيد َّ
 _2وعن أبي ذر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ " :
الص ُ
ُ
وضوء ُ
()5
ِ
نين".
ولو إلى
عشر ِس َ
)(1
))2
))3

المائدة 6:

تفسير الماوردي للماوردي()18/2
سبق تخريجه ص95

()4المحلى باآلثار البن حزم ()351 /1

))5

سبق تخريجه ص44
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وجه الدَللة :دل الحديث على جواز تعدد الصلوات بتيمم واحد ،وذلك بقياسه على الوضوء؛
وألن الوضوء يصح به أداء جملة من الصلوات المفروضة ،فكذلك يصح بالتيمم بنص الحديث.
سابعا_ مناقشة أدلة المذاهب:

 _1رد المذهب الثاني على استدالل المذهب األول بحديث عمران بن حصين  :ال ُيسلم لكم
بما قلتم؛ ألن هناك من خالف قولكم وخالف تأويلكم للحديث؛ وألن النافلة صحت قبل الفريضة
وبعدها ويلزم النافلة ما يلزم الفريضة من رفع األحداث ،قال ابن حجر " :وفي االستدالل بهذا

على عدم جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد نظر وقد أبيح عند األكثر بالتيمم الواحد النوافل مع

الفريضة إال أن مالكا رحمه هللا يشترط تقدم الفريضة وشذ شريك القاضي فقال ال يصلى بالتيمم
الواحد أكثر من صالة واحدة فرضا كانت أو نفال "(.)1

الجواب على الرد :قال القرافي" :اإلعادة في الوقت –وقت الصالة الثانية-حجة البطالن أن

المتيمم محدث فال يشرع له التيمم إال لضرورة وال ضرورة إال عند دخول الصالة ولهذه العلة ال
يجمع بين فرضين "(.)2

الرد على الجواب " :قال ابن المنذر إذا صحت النوافل بالتيمم الواحد صحت الفرائض؛ ألن

جميع ما يشترط للفرائض مشترط للنوافل إال بدليل "(.)3

 -1رد المذهب الثاني على المذهب األول أنه مذهب فقهاء الصحابة والتابعين.
 -2رد المذهب الثاني على المذهب األول أن األصل في العبادات التوقف إال إذا جاء دليل

يؤيد أو يمنع ،وال يوجد دليل قوي وسلم من المناقشات على وجوب التيمم لكل فريضة.
ثامن ا_ الرأي الراجح:
يرى الباحث أن القول الراجح ما ذهب إليه المذهب الثاني القائل :إنه يصلى بتيممه ذلك ما
لم يحدث أو يجد الماء ،وهو قول أبي حنيفة ،ورواية عن اإلمام أحمد.
أسباب الترجيح:

قد رجحت المذهب الثاني وهو قول أبي حنيفة ومن وافقه لألسباب اآلتية:
))1

فتح الباري البن حجر ()446/1

))3

فتح الباري ،البن حجر العسقالني ()447/1

))2

الذخيرة للقرافي ()358/1
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 _1قوة األدلة الشرعية التي استدلوا بها.
هذا.

 _2لم ِّ
يرد عن النبي صلى هللا عليه وسلم وال عن أصحابه رضي هللا عنهم ما يثبت خالف
 _3قول المالكية ضعيف؛ ألنه ليس عليه حجة قوية؛ ألن المثبت لحكم جديد يلزمه اإلثبات

بدليل صحيح ال برأيه.
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المطلب الثالث
كيفية التيمم

أواَل_ متن المسألة:
َن عبد َّ ِ
ع ْن مالِك ع ْن َن ِ
ان «َي َتَي َّم ُم ِإَلى
افع ،أ َّ َ ْ َ
ّللا ْب َن ُع َمَر َك َ
َ
َ َ
ِِ
َّ
الَ " :ي ْض ِر ُب َضْرَب اة لِْل َو ْج ِهَ ،و َضْرَب اة لِْلَي َدْي ِن،
التَيم ُم َوأَْي َن َيْبُل ُغ به؟ َفَق َ

ِ
ِ
ف
اْلمْرَفَقْي ِن» َو ُسئ َل َمالِك َكْي َ
َوَي ْم َس ُح ُه َما ِإَلى اْل ِمْرَفَقْي ِن"(.)1

ثانيا_ صورة المسألة:
ا
في حال وجود سبب للتيمم فكيف يتيمم؟ هل يضرب الشخص المتيمم ضربتين :ضربة

للوجه ،وضربة لليدين إلى المرفقين ،أم ضربة واحدة يمسح بها وجهه بباطن أصابعه ،ثم كَّف ْيه

براحتيه أي إلى الرسغين؟

ثال اثا_ تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء في الجملة على أن الوجه واليدين من أركان التيمم؛ وذلك لقوله تعالى:
ﭽﭽﭾﭿﮀﭼ( ،)2ثم اختلفوا في حد مسح اليدين.


ابعا_ مذاهب الفقهاء:
را
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين:
()4

المذهب األول :ذهب الحنفية( )3والمالكية

والشافعي في الجديد

()5

إلى أن التيمم ضربتان:

ضربة للوجه ،وضربة لليدين إلى المرفقين.

جاء في كتاب تحفة الفقهاء " :قال علماؤنا بأن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين

إلى المرفقين").(6

وجاء في كتاب التلقين " :صفة التيمم فهي أن يضع يديه على الصعيد ثم يمسح بها وجهه
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

موطأ مالك ()56 /1
المائدة 66 :
انظر :تحفة الفقهاء للسمرقندي ()35 /1
انظر :التلقين في الفقة المالكي للقاضي عبد الوهاب ()30 /1
انظر :روضة الطالبين وعمدة المفتين ،للنووي ()112 /1

()6تحفة الفقهاء للسمرقندي ()35 /1
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كله ويديه إلى المرفقين").(1

كما جاء في منهاج الطالبين في صفة التيمم " :مسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه").(2
المذهب الثاني:

()4

ذهب الشافعي في القديم) (3والحنابلة

إلى أن التيمم الواجب ضربة واحدة يمسح بها وجهه

بباطن أصابعه ،ثم الكفين.

قال اإلمام النووي في الروضة عند ذكر أركان التيمم " :مسح اليدين .ويجب استيعابهما إلى

المرفقين على المذهب .وقيل :قوالن .أظهرهما هذا ،والقديم يمسحهما إلى الكوعين").(5

وجاء في المغني " :قال األثرم :قلت ألبي عبد هللا :التيمم ضربة واحدة؟ فقال :نعم ضربة

للوجه والكفين"

).(6

خامسا_ سبب الخالف:
ا
والسبب في اختالفهم :اشتراك اسم اليد في لسان العرب ،وذلك أن اليد في كالم العرب يقال

على ثالثة معان :على الكف فقط ،وهو أظهرها استعماالً ،ويقال على الكف والذراع ،ويقال على

الكف والساعد والعضد .وهذا يعني اشتراك اسم اليد بين هذه المعاني كلها ،وهي قد أطلقت هنا.

والسبب الثاني :اختالف اآلثار في ذلك ،فاآلثار منها ما قالت إلى الكفين ،ومنها ما قالت

إلى المرافق ،ومنها ما قالت ضربة ومنها ما قالت ضربتان.
سادس ا_ أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول :استدل القائلون :إن التيمم ضربة للوجه ،وضربة لليدين إلى المرفقين

من القرآن والسنة:

أوَلا_ من القرآن:
()1التلقين في الفقة المالكي للقاضي عبد الوهاب ()30/1
()2منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه للنووي()18
()3روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ()112/1

)(4

المغني البن قدامة ()179/1

()5روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ()112/1
()6المغني البن قدامة ()179/1
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 _1قال تعالى :ﭽﭘﭙﭚﭛﭜﭼ(.)1
 _2قال تعالى :ﭽﭽﭾﭿﮀﭼ.

()2



وجه الدَللة من اآليتين :دلت اآلية األولى على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين في
الوضوء.

واآلية الثانية جاءت بمسح اليدين في التيمم ،والتيمم بديل للوضوء ،أي إلى المرفقين.

ثانيا_ من السنة:
التَيم ُم َضْرَب َت ِ
ول هللاِّ ﷺَّ " :
ان َضْرَبة لِْل َو ْج ِهَ ،و َضْرَبة
 _1حديث ْاب ِّن ُعمر ،قال :قال رُس ُ
()3
لِْلَي َدْي ِن ِإَلى اْل ِمْرَفَقْي ِن".
 _2وحديث ع َّم ِّار ب ِّن ي ِّ
اس ٍر أَّنه كان يحِّّد ُث أَّنهم " تم َّسحوا وهم مع رس ِّ
الص ِّع ِّيد
ول َّ
َّللاِّ ﷺ ِّب َّ
ُ
ْ
ُ
ُ ُْ
ُْ
ُ
الص ِّعيد ،ثُ َّم مسحوا وجوههم مسح ًة و ِّ
احد ًة ،ثُ َّم ع ُادوا فضرُبوا ِّبأ ُكِّّف ِّه ُم
ِّلصال ِّة اْلف ْج ِّر فضرُبوا ِّبأ ُكِّّف ِّه ُم َّ
ُ ُ ُ ُْ ْ
اك ِّب و ْاآلب ِّ
يهم ُكّلِّها ِّإلى اْلمن ِّ
طو ِّن أ ْيِّد ِّ
ِّ ِّ ِّ
يه ْم" (.)4
َّ
اط ِّم ْن ُب ُ
الص ِّعيد م َّرًة أ ْ
ُخرى فمس ُحوا بأ ْيد ْ
وجه الدَللة من الحديثين :دل الحديثان على صفة التيمم الشرعي الذي هو ضربتان :ضربة

للوجه ،وضربة لليدين إلى المرفقين ،فانتفى بذلك أن يكون ما دونه تيمماً شرعياً ،وألنه ممسوح في
التيمم فوجب أن يكون على حده في الوضوء كالوجه؛ وألنهما طهارة عن حدث فوجب دخول
المرفقين فيها كالوضوء(.)5

أدلة المذهب الثاني :استدل القائلون :أن التيمم الواجب ضربة واحدة يمسح بها وجهه بباطن

أصابعه ،ثم الكفين.

أوَلا_ من القرآن:

)(1
)(2

المائدة 6 :
النساء 43 :

)(3

أخرجه الحاكم في المستدرك ،كتاب الطهارة ح ( )287/1()634قال األلباني :وهذا إسناد ضعيف جداً.

)(4

أخرجه أبو داود ،كتاب الطهارة ،باب التيمم ح ( ،)86/1( )318وصححه األلباني.

انظر :سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة ،لأللباني ()433/7
) (5اإلشراف على نكت مسائل الخالف للقاضي أبي محمد البغدادي ()158 /1
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 _1قال تعالى :ﭽﭘﭙﭚﭛﭜﭼ(.)1
 _2قال تعالى :ﭽﭽﭾﭿﮀﭼ(.)2


قال تعالى :ﭽﭟﭠﭡﭢﭼ(.)3

وجه الدَللة من اآليات :إن هللا فرق بينهما ففي آية الوضوء األولى وفى آية التيمم الثانية

ولم يستثن إلى المرفقين ،ثُ َّم قال في اآلية الثالثة وانما تقطع يد السارق من الكف ،فدل ذلك على

أن اليد إلى الرسغين وليس إلى المرفقين.

ثانيا_ من السنة:
ا
ِّ
 _1واستدلوا بحديث ع َّم ِّار ْب ِّن ياس ٍر قالَ " :سأَْل ُت َّ
الن ِب َّي صلى هللا عليه وسلم َع ِن َّ
التَيممِ
َفأَمرِني َضرب اة و ِ
اح َد اة لِْل َو ْج ِه َواْل َك َّفْي ِن" (.)4
َْ َ
ََ
ِ
 _2وحديث عمار وفيه  ...فقال َّ
يك َه َك َذا " َف َضَر َب
ان َي ْكف َ
النِّب ُّي صلى هللا عليه وسلمِ" :إَّن َما َك َ

ِ
ِ
ِ
َّ
يك
الن ِبي ِب َك َّفْي ِه األَْر َ
ان َي ْكف َ
ضَ ،وَن َف َخ في ِه َماُ ،ث َّم َم َس َح ِب ِه َما َو ْج َه ُه َوَك َّفْيه .وفى رواية " ِإَّن َما َك َ
َه َك َذا .ومسح و ْجه ُه وَك َّفي ِه و ِ
اح َد اة" (.)5
َََ َ َ َ َ ْ َ
وجه الدَللة من الحديثين :دليل صريح على االقتصار في التيمم على الوجه والكفين ،وأنه

ضربة واحدة ،وأن ما زاد على الكعبين ليس مشروعاً (.)6
ثال اثا_ من المعقول:

 _1إن الكتاب إذا أطلق اليد جاءت السنة فقيدته فعالً وقوالً ،فلما أطلقها في السرقة قيدتها

السنة بالقطع من الكف ،ولما أطلقها هنا في التيمم كذلك جاءت السنة فقيدتها بالكفين ،أما إذا

)(1

المائدة 6 :

)(2

النساء 43 :

)(4

رواه أبو داود برقم  ،327وابن خزيمة برقم  ،266وصححه األلباني ،صحيح أبى داود برقم 354

)(6

انظر :شرح سنن أبي داود للراجحي ()11 /21

) (3المائدة 38 :
)(5

أخرجه مسلم ،كتاب الحيض ،باب التيمم ()280/1()368
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أراد الشارع منها غير الكفين فإنه يقيده؛ قال تعالى :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜﭼ

()1

هذا معنى

كالمه(.)2
سابعا :مناقشة أدلة المذاهب:

لم يناقش أصحاب المذهب األول _القائلون :إن التيمم ضربتان :ضربة للوجه ،وضربة

لليدين إلى المرفقين_ أصحاب المذهب الثاني _القائلين بأن التيمم الواجب ضربة واحدة يمسح بها
وجهه بباطن أصابعه ،ثم اليدين إلى الرسغين _ إنما اكتفوا باالستدالل على قولهم بالسنة- ،كما

بينا سابقاً -لكن أصحاب المذهب الثاني ناقشوا أصحاب المذهب األول وردوا على استداللهم كما

يلي:

 _1قياس التيمم على الوضوء بالمسح إلى المرفقين يطلق عليه عند أهل أصول الفقه :بأنه

فاسد االعتبار؛ ألنه قياس في مقابلة النص حديث عمار.

 _2األحاديث التي تم االستدالل بها ال تنهض لمعارضة ما ثبت من حديث عمار المتفق

عليه ،وأما حديث عمار وقوله :مسحنا إلى المناكب ،فيحتمل أن يكونوا استظهروا فمسحوا ما

تناوله االسم حقيقة وزادوا عليه مسح المجاز.

ثم
تضرب بيديك
يكفيك أن
عمار روى أن النبي ﷺ قال" :
ًا
أال ترى أن
ثم تن ُف َخَّ ،
األرضَّ ،
َ
َ
َ
وجهك َّ
وكفيك " ،عبارة عن اإلجزاء ،فإنه ﷺ بيَّن له أن المراد هذا دون ما مسحتموه
تمس َح بهما َ
َ

أيضا أن يكون اسم اليد حقيقة إلى الكوعين ،وما بعده يتناوله اسم يد
إلى المناكب .ويحتمل ً
حقيقة ،فلما نزلت اآلية حملوها على الحقيقة في جميع ذلك ،فأعلمه النبي ﷺ أنه يكفيه مسح أدنى

الحقائق وهو إلى الكوعين ،وان الحكم إذا أطلق يتعلق بأول االسمين ،وأولهما هو إلى الكوعين،

وأما ما روي عنه ﷺ أنه مسح الذراعين ،فنحمله على طريق االستحباب ،ومسح اليدين إلى
الكوعين هو الواجب؛ بدليل تعليمه ﷺ لعمار بدليل قوله " :ضربة للوجه والكفين " ،وموضع

التعليم يفيد الفرض والواجب (.)3

)(1
)(2
)(3

المائدة6:
التنبيه على مشكالت الهداية ،البن أبي العز ()368/1

انظر :عيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصار ،البن القصار ( ،)1106 /3انظر بدائع

الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ()46 /1
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ثامن ا_ الرأي الراجح:

بعد عرض األدلة ومناقشتها ،يتبين للباحث ترجيح المذهب الثاني القائل :إن التيمم الواجب

ضربة واحدة يمسح بها وجهه بباطن أصابعه ،ثم الكفين_؛ وذلك لَلسباب التالية:
 _1االستعمال اللغوي األظهر لليد عند العرب هي الكف.

 _2قوة استدالل الفريق الثاني وقياس آية التيمم على آية الوضوء والقطع في السرقة على أن
اليد هي الكف.
 -3ارشاد النبي صلى هللا عليه وسلم الصريح لعمار االقتصار على الوجه والكفين في
الحديث الصحيح ،وضعف الحديث الذي استدل به المذهب األول.
 -4تقييد السنة لمطلق القرآن؛ حيث حددت السنة المراد باليد بحديث عمار في التيمم وفي
تحديد القطع في السرقة ،فكان المذهب الثاني أقرب إلى الصواب وهللا أعلم.
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المطلب الرابع

حكم من تيمم ودخل في الصالة فحضر الماء

أواَل_ متن المسألة:
ِ ِ
ين َل ْم َي ِج ْد
ال َمالك :في َر ُجل َتَي َّم َم ِح َ
ال َي ْحَيىَ :ق َ
َق َ
ِ ِ
ط ُع َص َال َت ُهَ ،ب ْل
الََ " :ل َي ْق َ
َعَلْيه إْن َسان َم َع ُه َماء؟ َق َ
الصَلو ِ
ات").(1
َّ َ

طَل َع
ام َوَكَّبَرَ ،وَد َخ َل ِفي َّ
الص َال ِةَ ،ف َ
َم ا
اءَ ،فَق َ
ُي ِتم َها ِب َّ
التَيممَِ ،وْلَي َت َو َّض ْأ لِ َما ُي ْس َت ْقَب ُل ِم َن

ثانيا_ صورة المسألة:
ا
شخص تيمم حين لم يجد ماء ،ودخل في الصالة ،فطلع عليه إنسان معه ماء ،فهل يقطع

صالته ويتوضأ ويستأنف الصالة أم يكمل صالته ثم يتوضأ ليستقبل ما جاء من الصلوات؟.
ثال اثا_ تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصالة بطل تيممه،

ووجب عليه الوضوء( ، )2لكنهم اختلفوا في المتيمم الذي لم يجد الماء للوضوء فتيمم ودخل في
الصالة وبعد دخوله فيها وجد الماء ،فهل رؤية الماء أثناء الصالة تعتبر ناقضة للتيمم ومبطلة
للصالة؟ وحينئذ يتعين عليه الخروج منها ،والوضوء ألدائها من جديد؟ أم إن رؤية الماء أثناء

الصالة ال تؤثر في تيممه وصالته ،ويجوز له استكمالها بتيممه.

ابعا_ مذاهب الفقهاء:
را
المذهب األول :ذهب أبو حنفية( )3واإلمام أحمد( )4بأنه تبطل صالته ويلزمه استئناف

الصالة بوضوء.

جاء في الحجة على أهل المدينة " :قال أبو حنيفة رحمه هللا :في رجل تيمم حين لم يجد

الماء ثم قام وكبر ودخل في الصالة وطلع عليه إنسان معه ماء يعلم أنه سيعطيه أو وجده أن

صالته منتقضة يتوضأ ثم يعيد الصالة من أولها" ).(5
()1موطأ مالك ()53/1

) (2اختالف األئمة العلماء لعون الدين الشيباني ()62/1
)(3
)(4

الحجة على أهل المدينة ،للشيباني ( ،)53/1بدائع الصنائع ،للكاساني ()57 /1

المغني ،البن قدامة ( ،)197/1كشاف القناع للبهوتي ()177/1
()5الحجة على أهل المدينة ()53/1
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وجاء في متن الخرقي  " :واذا وجد المتيمم الماء ،وهو في الصالة ،خرج فتوضأ ،أو اغتسل

إن كان جنباً ،واستقبل الصالة").(1

المذهب الثاني :ذهب اإلمام مالك

()2

()3

والشافعية

إلى أنها ال تبطل صالته ويمضى فيها.

جاء في مواهب الجليل " :قال التلمساني :إذا قلنا :ال يجب عليه أن يقطع ،فهل المذهب أنه

ال يستحب له القطع ،أو يستحب له القطع؟ قال ابن العربي :بل يحرم عليه ذلك ،ويكون عاصياً

إن فعل ،وحكمه كحكمه إذا وجده بعد الصالة"(.)4

وقال صاحب البيان في مذهب اإلمام الشافعي" :وان تيمم لعدم الماء ،ودخل في الصالة ،ثم

وجد الماء ال تلزمه اإلعادة "(.)5

خامسا_ سبب الخالف:
ا
" وأصل هذا الخالف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب ،أو يرفع

ابتداء الطهارة به؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال :ال ينقضها إال الحدث ،ومن رأى أنه
يرفع استصحاب الطهارة قال :إنه ينقضها ،فإن َّ
حد الناقض هو الرافع لالستصحاب").(6
سادسا_ أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول _القائلون بأنه تبطل صالته ويلزمه استئناف الصالة

بوضوء_ بالكتاب السنة والمعقول:
أواَل_ من الكتاب:

قال تعالى :ﭽﭷﭸﭹﭼ(.)7

()1متن الخرقى للخرقي ()16

) (2الموطأ ،لإلمام مالك ( ،)53/1مواهب الجليل ()357 /1
)(3
)(4

العزيز شرح الوجيز للقزويني ( ،)247/1البيان في مذهب اإلمام الشافعي للعمراني ()325 /1
مواهب الجليل ()357 /1

)(5

البيان في مذهب اإلمام الشافعي للعمراني ()325 /1

)(7

المائدة6 :

()6بداية المجتهد البن رشد ()78/1
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وجه الدَللة من اآلية " :إن التيمم للذي ال يجد ماء ،وهذا قد وجد الماء فيبطل تيممه ،واذا

بطل التيمم بطلت الصالة" (.)1

ثانيا_ من السنة:
ا
ِ
يد
 _1استدلوا بقوله صلى هللا عليه وسلم من حديث أبي ذر الغفاري رض ي هللا عنهَّ " :
الصع ُ
الطِيب و ُضوء اْلمسلِمِ وَلو ِإَلى ع ْش ِر ِسِنينَ ،فِإ َذا وج ْد َت اْلماء َفأ ِ
َم َّس ُه ِجْل َد َك َفِإ َّن َذلِ َك َخْير" (.)2
َ
ََ
َ
َّ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ
َ َ
وجه الدَللة :يدل الحديث على إيجاب انتقاض طهارة المتيمم بوجود الماء على عموم
األحوال سواء أكان في صالة أم غيرها (.)3

ثانيا_ من المعقول:
ا
()4
 _1ألن التيمم طهارة ضرورة فبطلت بزوال الضرورة كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها .
 _2ألنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصالة(.)5

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون :إنها ال تبطل صالته ويمضى فيها بالكتاب

والمعقول:

أواَل_ من الكتاب:

 _1قال تعالى :ﭽﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭼ(.)6

وجه الدَللة :دلت اآلية من قام إلى الصالة ولم يجد ماء أن يتيمم صعيداً طيبا وذلك قبل

الدخول في الصالة ،فإذا وجد الماء قبل توضأ وبطل التيمم واذا دخل في الصالة لم يبطل

التيمم(.)7

) (1انظر :التفسير الواضح ،لحجازي ()609/2
) (2سبق تخريجه ص97 ،44
) (3انظر :المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ،للسبكي ()179 /3

) (4انظر :منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ،لحمزة قاسم ()351/1
) (5انظر :الشرح الكبير ،لشمس الدين المقدسي ()248/2
) (6المائدة6 :
)(7

انظر :شرح مختصر الطحاوي للجصاص ()432/1
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ثانيا_ من المعقول:
ا
 _1من قام إلى الصالة فلم يجد ماء فعمل بما أمره هللا به من التيمم فقد أطاع هللا ،وليس
فكل عمل بما أمره هللا به ،وانما
الذى وجد الماء بأطهر منه وال أتم صالة ،ألنهما أم ار
جميعا ٌ
ً
العمل بما أمر هللا به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في

الصالة(.)1

 _2إن التيمم ال يبطل بوجود الماء حينئذ؛ ألنه شرع في الصالة على وجه مأذون فيه شرعاً،

فال يخرج منها إال بدليل شرعي(.)2

سابعا_ مناقشة أدلة المذاهب:

ناقش المذهب األول أصحاب المذهب الثاني بالتالي:

 _1ال نسلم لكم بوجه استداللكم في اآلية؛ ألن العلة في التيمم عدم وجود الماء ،فإذا وجد

الماء بطل التيمم ،ولم يفرق بين ما يكون قبل الدخول في الصالة أو بعدها(.)3

 _2وانما يكون التيمم بمنزلة الوضوء ما لم يوجد الماء فإذا وجد الماء انتقض التيمم ورجع

األمر إلى الوضوء(.)4

ناقش المذهب الثاني أصحاب المذهب األول بالتالي:
 _1إن حال التلبس للصالة حال ال يلزمه فيها طلب الماء فلم يلزمه استعماله كما لو وجده
بعد الفراغ(.)5
 _2وألن التيمم ال يراد لنفسه ،وانما يراد الستباحة الصالة .فإذا قدر على األصل قبل
الشروع في المقصود منه لزمه العود إليه ،كالحاكم إذا اجتهد ،فتغير اجتهاده قبل تنفيذ الحكم فإن
شرع في الصالة ال يلزمه العود إليه(.)6
)(1

انظر :االستذكار ،للقرطبي ()318/1

)(3

شرح مختصر الطحاوي للجصاص ()431/1

)(2

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ()241/11

)(4

الحجة على أهل المدينة للشيباني ()54/1

)(6

البيان في مذهب اإلمام الشافعي للعمراني ()320/1

)(5

اإلشراف على نكت مسائل الخالف ،للقاضي البغدادي المالكي ()164/1
110

 _3وألن المتيمم إذا رأى الماء أثناء الصالة ،فإنه يمضي في الصالة؛ ألن اإلجماع قد انعقد
على صحة صالته ودوامها بذلك التيمم ،فطريان وجود الماء كطريان هبوب ريح ،فنحن
نستصحب دوام الصالة المجمع عليه إلى أن يثبت دليل يزيلنا عن هذا المستصحب.

()1

وأجيب عنه :بأن هذا مخالف لحقيقة االستصحاب وهي :بقاء ما كان على ما كان حتى
يأتي دليل يغير الحالة .فالمجمع عليه هو :صحة الصالة بالتيمم إذا استمر عدم وجود الماء من
أول الصالة إلى آخرها ولم يوجد مغير .ولكن هنا قد وجد شيء مزيل لهذا وهو وجود الماء،

وعلى هذا :فال يبقى ما كان على ما كان ،بل تغير من العدم إلى الوجود.

()2

ثامن ا_ الرأي الراجح:

بعد النظر في أدلة المذاهب يرى الباحث رجحان المذهب الثاني؛ ألن التيمم ال يراد لنفسه،

وانما يراد الستباحة الصالة .فإذا قدر على األصل قبل الشروع في المقصود منه لزمه العود إليه.

)(1

انظر :المهذب في علم أصول الفقه للنملة ()961/3

) (2المصدر السابق ()961/3
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المسألة الخامس

حكم المسح على العمامة

)(1

والخمار

)(2

أواَل_ متن المسألة:
" َقال ي ْحيى :وس ِئل مالِك ع ِن اْلمس ِح عَلى اْل ِعم ِ ِ
َن َي ْم َس َح
الَ :لَ َيْنَب ِغي أ ْ
َْ َ
َ
امة َواْلخ َم ِارَ .فَق َ
َ َ
َ َ َ َُ َ َ
)(3
الرجل وَلَ اْلم أَر ُة عَلى ِعمامة وَلَ ِخمار .وْليمسحا عَلى رُؤ ِ
وس ِه َما" .
َّ ُ ُ َ َ ْ َ
َ َ َْ َ َ َ ُ
َ َ َ
ثانيا_ صورة المسألة:
ا
خمار فهل يسمح عليه أم على
شخص أراد أن يتوضأ وكان يلبس عمامة أو كانت تلبس
اً

رأسه؟

ثال اثا_ تحرير محل النزاع:

ال خالف بين الفقهاء في أن المسح على الرأس فرض من فرائض الوضوء( ،)4لكنهم اختلفوا

في جواز المسح على ما فوق الرأس ،في حال كان عليه حائل كالعمامة والخمار

()5

إلى مذهبين

بين مانع ومجيز.

ابعا_ مذاهب الفقهاء:
را
المذهب األول :ذهب أبو حنيفة

( ،)6واإلمام مالك( ،)7والشافعي( )8إلى عدم جواز المسح على

العمامة والخمار.

( )1العمامة :جمعها عمائم وتعممت كورت العمامة على الرأس ،والعمائم تيجان العرب( .المصباح المنير في
غريب الشرح الكبير للفيومي) ()430/2
(  )2الخمار :ثوب تغطي به المرأة رأسها والجمع خمر( .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي
()181/2
()3موطأ مالك ()35/1

)(4
)(5

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،البن رشد ()20 /1

البناية شرح الهداية للعيني ()172 /1

) (6المبسوط ،للسرخسي ( ،)101/1تبيين الحقائق ،للزيلعي ()52/1

) (7أسهل المدارك ،للكشناوي ( ،)118/1روضة المستبين في شرح كتاب التلقين للتميمي التونسي ()274/1
)(8

بحر المذهب للروياني ( ،)96/1التهذيب في فقه اإلمام الشافعي للبغوي ( ،)255/1النجم الوهاج في

شرح المنهاج ،لكمال الدين الشافعي ()369/1
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جاء في الحجة على أهل المدينة" :قال أبو حنيفة رحمه هللا ال بأس بالمسح على الخفين ،وال

ينبغي للمرأة أن تمسح على الخمار وال الرجل على العمامة ،ولكن يمسحان على رؤسهما"(.)1

وجاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" :وال تمسح على خمارها وال غيره فإن فعلت

أعادت الوضوء والصالة"(.)2

وجاء في بحر المذهب " :قال الشافعي رحمه هللا :لو كان على رأسه عمامة أحب أن يمسح

على العمامة مع الرأس ،فإن تركه لم يضر ،وهذا لما روى أن النبي صلى هللا عليه وسلم مسح

بناصيته وعلى عمامته ،فإن اقتصر على مسح العمامة دون الرأس لم يجز" (.)3
المذهب الثاني :ذهب الحنابلة إلى جواز المسح على العمامة والخمار(.)4
جاء في كتاب الكافي " :ويجوز المسح على العمامة").(5

خامسا_ سبب الخالف:
ا
" سبب اختالفهم في ذلك اختالفهم في وجوب العمل بما ورد من حديث المغيرة وغيره "أنه

وقياسا على الخف" (.)7
عليه الصالة والسالم مسح بناصيته وعلى العمامة"(،)6
ً
سادس ا_ أدلة المذاهب:
أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول القائلون بعدم جواز المسح على العمامة والخمار بالكتاب

والسنة والمعقول:

أواَل_ من الكتاب:

قوله تعالى :ﭽﭝﭞﭼ.

()1

) (1الحجة على أهل المدينة للشيباني ()15 /1
)(2

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب ()207 /1

)(4

مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل ،للصقعبي ( ،)65/1مسائل اإلمام

)(3

بحر المذهب للروياني ()96 /1

أحمد بن حنبل ،ألبو عبد هللا الشيباني ()154/2
()5الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة ()76/1

) (6أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الطهارة ،باب المسح على الناصية ح ()231/1( )247
)(7

بداية المجتهد البن رشد ()20/1
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وجه الدَللة " :إن العمامة ليست برأس ،ومن مسح على العمامة فلم يمسح برأسه"(.)2

ثانيا_ من السنة:
ا
 _1عن عطاء أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ ،فحسر العمامة عن رأسه -رفعها-

 ،ومسح مقدم رأسه ،أو قال مسح ناصيته بالماء (.)3

معتما فحسر العمامة؛ فدل أن المسح
وجه الدَللة :إن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان
ً
على الرأس دونها(.)4
ِ ِ
َّ
امة ِق ْط ِرَّيةَ ،فأ َْد َخ َل
 _2عن أنس رضى هللا عنه أنه صلى هللا عليه وسلم "  َت َوضأَ َو َعَلْيه ع َم َ
ي َده ِم ْن َتح ِت اْل ِعمام ِة َفمسح مَقَّدم ْأر ِس ِه ،وَلم يْنُق ْ ِ
ام َة "(.)5
ْ
َ ْ َ
َ ُ
َ َ ََ َ ُ َ َ
ض اْلع َم َ

أجز مسح العمامة لما مسح مقدمة رأسه صلى هللا عليه
وجه الدَللة :دل الحديث على أنه لو أ

وسلم.

()6

ثال اثا_ من المعقول:

" ألنه ال حرج في نزع هذه األشياء والرخصة لدفع الحرج"(.)7
أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون :بجواز المسح على العمامة و الخمار بالسنة

والمعقول:

أواَل_ من السنة:

 _1عن عمرو بن أمية عن أبيه قال ":رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم يمسح على

عمامته وخفيه"(.)8
)(1

المائدة6:

)(3

فتح الباري البن حجر ،باب مسح الرأس كله ( ،)293/1حديث مرسل

)(2

المجموع للنووي ()226/1

)(4

فتح المنعم ،لموسى الشين ()108/2

)(6

انظر :شرح سنن ابن ماجه ()687/1

)(8

صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب المسح على الخفين ح ()52/1( )205

) (5رواه ابن ماجه ،باب ما جاء في المسح على العمامة ( ،)564/1( )89وضعفه الشيخ األلباني
) (7الهداية في شرح بداية المبتدي ،للمرغيناني ()32 /1
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 _2عن المغيرة بن شعبة "أن النبي صلى هللا عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى

العمامة وعلى الخفين"(.)1

وجه الدَللة :دل الحديثان بمنطوقهما الصريح على أن النبي صلى هللا عليه وسلم حينما

توضأ قام بالمسح على العمامة(.)2

 _3عن بالل رضي هللا عنه " :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسح على الخفين

والخمار).)4("(3

وجه الدَللة :يدل على جواز المسح على الخمار (.)5

ثاني ا_ المعقول:

 _1قال ابن قدامة " :ألنه حائل في محل ورد الشرع بمسحه ،فجاز المسح عليه،

كالخفين").(6

 " _2ألن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم ،فجاز المسح على حائله كالقدمين"

سابع ا_ مناقشة أدلة المذاهب:

)(7

.

ناقش أصحاب المذهب األول أصحاب المذهب الثاني بـ:
ال نسلم لكم استداللكم في حديث أبي سلمة ألمرين:

األول :أعل هذا الحديث بتفرد األوزاعي بذكر العمامة حتى قال ابن بطال" :قال األصيلي:
ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ األوزاعي؛ ألن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها؛ فوجب

تغليب رواية الجماعة على الواحد").(8

) (1صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب المسح على الناصية ح ()231/1( )247
)(2

كشاف القناع ،للبهوتي ()112/1

()3ير ُيد بالخمار  -وهللا أعلم  -العمامة ،لتخمير الرأس بها ،لشبهها بخمار المرأة ( .إكمال المعلم بفوائد مسلم
())93 /2

) (4أخرجه مسلم في صحيحه  ،كتاب الطهارة ،باب المسح على الناصية ح ()231/1( )275
)(5

كشاف القناع للبهوتي ()112/1

()6المغني البن قدامة ()219/1

()7المصدر السابق ،والكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة ()77/1
()8نيل األوطار للشوكاني ()208/1
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الثاني :إن هذه الرواية مرسلة؛ ألن أبا سلمة لم يسمع من عمرو بن أمية (.)1
وأجيب عن ذلك بما ذكره الحافظ ابن حجر  -رحمه هللا تعالى :-
األول :إن ابن مندة أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه ،وعلى تقدير تفرد

األوزاعي بذكرها ال يستلزم ذلك تخطئته؛ ألنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية

رفقته فتقبل وال تكون شاذة) ،(2وقد سبق ابن حزم الحافظ في اإلشارة إلى كون األوزاعي ثقة تقبل

زيادته.

ثانيا_ إن سماع أبي سلمة من عمرو ممكن؛ فإنه مات بالمدينة سنة ستين ،وأبو سلمة مدني
ا
ولم يوصف بتدليس ،وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو ،وقد روى بكير بن األشج عن أبي سلمة
أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأله عن هذا الحديث ،فرجع إليه فأخبره به ،فال

مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعد فسمعه منه ،ويقويه توفر دواعيه على االجتماع في

المسجد النبوي (.)3

ورَّد على حديث المغيرة وبالل رضي هللا عنهما " :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
ُ _2
توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة" " ،لعل النبي صلى هللا عليه وسلم كان به مرض منعه

كشف رأسه فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة").(4

 _3قال الخطابي في الرد على ما قاله ابن قدامة في المعقول:

" واألصل أن هللا تعالى فرض مسح الرأس ،وحديث ثوبان محتمل للتأويل فال يترك األصل

وجوبه بالحديث المحتمل ،ومن قاسه على مسح الخفين فقد أبعد ألن الخف يشق نزعه
المتيقن
ُ
ونزع العمامة ال يشق").(5
ناقش أصحاب المذهب الثاني أصحاب المذهب األول بـ:

)(1

االستذكار ،البن عبد البر ()211/1

()2فتح الباري البن حجر ()309/1

) (3انظر :نيل األوتار للشوكاني ( ،)165/1فتح الباري البن حجر ()564/2
()4
الم ْعلم بفوائد مسلم للمازري ()356/1
ُ
()5معالم السنن للخطابي ()57/1
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ال نسلم لكم بوجه استداللكم في اآلية؛ ألن المسح في الغالب ال يصيب الرأس ،وانما يمسح
على الشعر وهو حائل بين اليد وبينه ،فكذلك العمامة فإنه يقال لمن لمس عمامة أو قبلها قبل
()1

رأسه ولمسه.

ثامنا_ الرأي الراجح:
بعد النظر في أدلة المذاهب يبدو للباحث رجحان المذهب الثاني ،القائل :أن المسح على
العمامة جائز ،ألنه المذهب الذي تؤيده أدلة الشرع من الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة ،وقد
صح عن بعض الصحابة رضي هللا عنهم " وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق ،وعمر بن
الخطاب ،وأنس بن مالك ،وأبو أمامة ،وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص ،وأبي الدرداء ،وعمر
()2
أحدا منهم لم ير أن
بن عبد العزيز ،ومكحول ،والحسن البصري ،وقتادة "  ،ولم يثبت أن ً

المسح على العمامة غير جائز ،ويمكن للخروج من الخالف والجمع بين األدلة بأن من أراد

المسح على العمامة أن يمسح جزء من الرأس.

)(1

مغني اللبيب البن هشام ()110/1

) (2األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ألبن المنذر()466/1
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الخاتمة

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:

أواَل_ أهم النتائج:


مما يميز اإلمام مالك في كتابه الموطأ أنه جمع فيه بين الفقه والحديث ،وأن سبب

تأليفه هو التيسير على الناس ،وهذا المنهج الذي تميز به اإلمام مالك في كتابه معتمداً على
موهبته الفريدة في الجمع بين أصناف العلوم ،والتي لم تجتمع إال َّ
للن ْزِّر اليسير من العلماء.


اتفق الفقهاء على جواز قصر الصالة واختلفوا في من قدم على أهله وقد ذهب وقت

الصالة فهل يقضيها قص اًر أم تامة على مذهبين ،وما رجحه الباحث هو من ذكر صالة السفر

في الحضر وقد خرج وقتها يصليها تامة؛ ألن الصالة قص اًر في السفر رخصة وتزول بزوال

السبب.


اختلف الفقهاء في وقت صالة العشاء بمغيب الشفق الختالفهم في معنى الشفق وما

رجحه الباحث أنه ان كان في مكان يظهر له األفق ويبين له مغيب الشفق فمتى ذهبت الحمرة

وغابت دخل وقت العشاء ،وان كان في مكان يستتر عنه األفق بالجدران والجبال استظهر حتى
يغيب البياض ليستدل بغيبته على مغيب الحمرة فيعتبر غيبة البياض لداللته على مغيب الحمرة.


الطهارة الباطنة المعنوية ،وهي :الطهارة من الشرك والمعاصي ،وتكون بالتوحيد

واألعمال الصالحة ،وهي أهم من طهارة البدن.

 اختلف الفقهاء في حكم من نزل من أنفه أو أي مكان في جسمه دم أو قيح ،هل ينتقض

وضوؤه ،وما رجحه الباحث هو عدم انتقاض الوضوء من القيء والرعاف والدم الخارج من غير

السبيلين.

 اختلف الفقهاء في من قلس ملء الفيس أو القلس الفاحش على مذهبين ،وما رجحه

الباحث أن من قلس ملء فيه ليس عليه وضوء.

 اختلف الفقهاء في الماء الذي وقعت فيه نجاسة؛ ولم يتغير أي ْن ُج ُس أم ال؟ إلى ثالثة
مذاهب ،وما رجحه الباحث هو عدم نجاسة الماء إذا بلغ قلتين فأكثر.
 اختلف الفقهاء في حكم وطء المرأة المستحاضة على مذهبين ،وما رجحه الباحث هو

جواز وطء المستحاضة ،إال أنني أؤيد االبتعاد في هذه الفترة ،لضعف المرأة حينها ،حيث خروج

الدم ينهك قواها ،ويحرجها ،فاالبتعاد أفضل وأنقى.
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 اختلف الفقهاء في حكم المرأة الحامل التي ترى الدم أثناء حملها ،هل هو حيض أم هو
دم فساد ،على مذهبين ،وما رجحه الباحث هو أن الحامل ال تحيض ،فما تراه من دم هو دم فساد
وعلة.

 اختلف الفقهاء في المراد بالصعيد هل هو وجه األرض أو التراب المنبت؟ ،وما رجحه

ألنه أكثر مناسبة لمعنى التيمم ،فإذا وجد
الباحث هو إذا تيَّسر التراب فال ينبغي العدول عنه؛ ّ
تيمم على أي جزء من وجه األرض من أرض
التراب :تيمم به ،واذا لم يجد التراب الذي له غبارّ :
سبخة ،أو رملية ،أو تراب ،أو بطحاء ،أو صخرية ،أو مختلطة بمعادن  ...أو غيرها ،وال نقول:
ال يتيمم ،بل نقول :يتيمم.

 اختلف الفقهاء هل يتيمم لكل صالة ،أم يكفيه تيممه لجمع من الصلوات ما لم يحدث ،أو
يتوفر عنده الماء ِّحساً وشرعاً؟ إلى مذهبين ،وما رجحه الباحث هو أنه يصلى بتيممه ذلك ما لم
يحدث أو يجد الماء.

 اختلف الفقهاء في حد مسح اليدين وعدد الضربات ،وما رجحه الباحث هو أن التيمم

الواجب ضربة واحدة يمسح بها وجهه بباطن أصابعه ،ثم الكفين.
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ثانيا_ التوصيات:
ا
 _1أوصي طالب العلم بالحرص على العمل واألخالق المالزمتين للعلم ،اللذين ال تنفكان
عن العلم.

 _ 2وأوصي بالحرص على تعلم آداب طلب العلم ،ومعرفة ما ينبغي على طالب العلم في

نفسه ،وفي حق أساتذته ومشايخه ،وغير ذلك من هذه اآلداب.

 _ 3أن تقوم كليات الشريعة بعقد دورات وورش عمل شرعية ومنهجية؛ لزيادة توعية طلبة

العلم الشرعي وتحذيرهم من التحديات التي تواجههم ،وأن تعمل على نشر ما يستجد من قضايا
مع بيان حكم الشارع فيها.

 _5أوصي طالب العلم ،وخاصة طالب الفقه المقارن ،باالهتمام بكتب السنة ،لما تحتويه

من آراء فقهية معتبرة.

 _6أن تجعل سيرة هؤالء األعالم أمثال األئمة األربعة ضمن مناهج الدراسة في مراحلها

المختلفة ،لما فيه من اطالع على تراث وحضارة أمتنا الخالدة واالقتداء بهم.

أسأل هللا العظيم أن يوفقنا لما فيه الصواب ،وأن يغفر لنا ما زلت به األقالم ،وأن يرينا الحق

حقاً ويرزقنا اتباعه ،ويرينا الباطل باطالً ويرزقنا اجتنابه ،وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم تسليماً كثي اًر ،والحمد هلل رب العالمين.
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قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

أواَل_ القرآن الكريم وعلومه:
 تفسير الطبري :جامع البيان في تأويل القرآن ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب

اآلملي ،أبو جعفر الطبري (ت310هـ) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،نشر :مؤسسة الرسالة،
الطبعة األولى 1420 ،هـ  2000 -م.

 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر

الجكني الشنقيطي (المتوفى1393 :هـ) الناشر :دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت –
لبنان عام النشر 1415 :هـ  1995 -مـ

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري

جار هللا (المتوفى538 :هـ) الناشر :دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة :الثالثة 1407 -هـ

 تفسير القرطبي :الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح

األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت671هـ) ،تحقيق :أحمد البردوني وابراهيم أطفيش،
نشر :دار الكتب المصرية – القاهرة ،الطبعة الثانية1384 ،هـ  1964 -م.

 تفسير الماوردي = النكت والعيون :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب

البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (المتوفى450 :هـ) المحقق :السيد ابن عبد المقصود بن
عبد الرحيم الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان

 تفسير ابن كثير :تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي

البصري ثم الدمشقي (ت774هـ) ،تحقيق :محمد حسين شمس الدين ،نشر :دار الكتب العلمية،
منشورات محمد علي بيضون – بيروت ،الطبعة األولى  1419 -هـ.
ثانيا_ كتب الحديث وعلومه:
ا
متون الحديث
-1

 موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني :مالك بن أنس بن مالك بن عامر
األصبحي المدني (ت179هـ) ،تعليق وتحقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف ،نشر :المكتبة العلمية،
الطبعة :الثانية.
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الخ ْسرْو ِّجردي الخراساني ،أبو
 معرفة السنن واآلثار :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
بكر البيهقي (المتوفى458 :هـ) المحقق :عبد المعطي أمين قلعجي الناشرون :جامعة الدراسات
اإلسالمية (كراتشي  -باكستان) ،دار قتيبة (دمشق -بيروت) ،دار الوعي (حلب  -دمشق) ،دار

الوفاء (المنصورة  -القاهرة) الطبعة :األولى1412 ،هـ 1991 -م

 سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة :أبو عبد الرحمن محمد

ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم ،األشقودري األلباني (المتوفى1420 :هـ) دار

النشر :دار المعارف ،الرياض  -الممكلة العربية السعودية الطبعة :األولى 1412 ،هـ 1992 /

م

 صحيح الجامع الصغير وزياداته :أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن

نجاتي بن آدم ،األشقودري األلباني (المتوفى1420 :هـ) الناشر :المكتب اإلسالمي

 مسند اإلمام أحمد بن حنبل :أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد

الشيباني (المتوفى241 :هـ) المحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون إشراف :د عبد هللا
بن عبد المحسن التركي الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2001 -م

 مسند أبي داود الطيالسي :أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى

(المتوفى204 :هـ) المحقق :الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي الناشر :دار هجر – مصر
الطبعة :األولى 1419 ،هـ  1999 -م

 خمسة أحاديث من أمالي الحافظ العراقي (مطبوع ضمن كتاب جمهرة األجزاء الحديثية):

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي

(المتوفى806 :هـ) الناشر :مكتبة العبيكان ،الرياض الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2001 -م

 المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة :صهيب عبد الجبار عدد األجزاء22 :عام

النشر2013 :

 موطأ اإلمام مالك :مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (المتوفى:

 179هـ) صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه :محمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء

التراث العربي ،بيروت – لبنان عام النشر 1406 :هـ  1985 -م
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 المصنف في األحاديث واآلثار :أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد هللا بن محمد بن إبراهيم
العبسي (ت235هـ) ،تحقيق :كمال يوسف الحوت ،نشر :مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة
األولى.1409 ،

 مسند اإلمام أحمد بن حنبل :أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل(ت241هـ)،تحقيق:

شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،نشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى 1421 ،هـ -
 2001م.

 سنن الدارمي :أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي( ،ت255هـ)،

تحقيق :حسين سليم أسد الداراني ،نشر :دار المغني للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية،

الطبعة األولى 1412 ،هـ  2000 -م.

 صحيح البخاري :محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري(ت256ه) ،طبعة :دار ابن

كثير -دمشق – بيروت ،الطبعة األولى 1423ه2002 ،م.

 صحيح مسلم :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت261هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد
عبد الباقي ،نشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.

 سنن ابن ماجه :ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني(ت273هـ) ،تحقيق:

محمد فؤاد عبد الباقي ،نشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي.

 سنن أبي داود :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو
ِّ
الس ِّج ْستاني (ت275هـ) ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،نشر :المكتبة العصرية،
األزدي ّ
صيدا – بيروت.

 سنن الترمذي :أبو عيسى محمد بن عيسى بن س ْورة الترمذي(ت279هـ) ،تحقيق:
وتعليق :أحمد محمد شاكر (جـ  ،)2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  ،)3وابراهيم عطوة عوض(جـ

 ،)5 ،4نشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ،الطبعة الثانية 1395 ،هـ
 1975 -م.

 سنن النسائي :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي

(ت303هـ) ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نشر :مكتب المطبوعات اإلسالمية – حلب ،الطبعة
الثانية 1406 ،ه– 1986م.
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 اآلثار :أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري (المتوفى:
182هـ) المحقق :أبو الوفا الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت

 السنن الكبرى :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي

(ت303هـ) ،تحقيق :حسن عبد المنعم شلبي ،نشر :مؤسسة الرسالة بيروت ،الطبعة األولى،
 1421هـ  2001 -م.

 صحيح ابن خزيمة :أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة(ت311هـ) ،تحقيق :د .محمد

مصطفى األعظمي ،نشر :المكتب اإلسالمي – بيروت.

 شرح معاني اآلثار :أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة المصري المعروف بالطحاوي

(ت321هـ) ،تحقيق :محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق ،راجعه ورقم كتبه وأبوابه
وأحاديثه :د يوسف عبد الرحمن المرعشلي ،نشر :عالم الكتب ،الطبعة األولى  1414 -هـ،

 1994م.

 المعجم األوسط :سليمان بن أحمد بن أيوب ،أبو القاسم الطبراني (ت360هـ) ،تحقيق:

طارق بن عوض هللا بن محمد ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،نشر :دار الحرمين – القاهرة.

 المعجم الكبير :سليمان بن أحمد بن أيوب ،أبو القاسم الطبراني (ت360هـ) ،تحقيق:

حمدي بن عبد المجيد السلفي ،نشر :مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،الطبعة الثانية.

 سنن الدارقطني :أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني (ت385هـ)،

تحقيق :شعيب األرنؤوط ،وآخرون ،نشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى،

 1424هـ  2004 -م.

 المستدرك على الصحيحين :أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا ،المعروف بابن البيع

(ت405 :هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،نشر :دار الكتب العلمية -بيروت ،الطبعة
األولى1990–1411 ،م.

 حلية األولياء وطبقات األصفياء :أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن

موسى بن مهران األصبهاني (ت430 :هـ) ،نشر :السعادة  -بجوار محافظة مصر1394 ،هـ -
1974م.
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الخ ْسرْو ِّجردي الخراساني ،أبو بكر
 السنن الكبرى :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
البيهقي (ت458هـ) ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،نشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنات،
الطبعة الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م.
-2

الشروح والتخريج

 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق :شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي
(المتوفى 744 :هـ) تحقيق :سامي بن محمد بن جاد هللا وعبد العزيز بن ناصر الخباني دار
النشر :أضواء السلف – الرياض الطبعة :األولى 1428 ،هـ  2007 -م[ترقيم الكتاب موافق

للمطبوع]

 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي

(المتوفى676 :هـ) الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة :الثانية1392 ،

 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد

بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ) الناشر :دار الكتب العلمية الطبعة :الطبعة
األولى 1419هـ1989 .م.

 التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن

عبد البر(ت463هـ) ،تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي ،محمد عبد الكبير البكري ،نشر :و ازرة

عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – المغرب ،عام النشر 1387 :هـ.

 اَلستذكار :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر (ت463هـ) ،تحقيق :سالم

محمد عطا ،محمد علي معوض ،نشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى1421 ،ه-

2000م.

 فيض القدير شرح الجامع الصغير :زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج

العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى1031 :هـ) الناشر:

المكتبة التجارية الكبرى – مصر الطبعة :األولى1356 ،

 المنتقى شرح الموطأ  :أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي

القرطبي الباجي األندلسي (ت474هـ) ،نشر :مطبعة السعادة  -بجوار محافظة مصر ،الطبعة

األولى 1332 ،هـ.
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 نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي :جمال الدين
أبو محمد عبد هللا بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت762هـ) ،تحقيق :محمد عوامة ،نشر :مؤسسة
الريان للطباعة والنشر  -بيروت -لبنان /دار القبلة للثقافة اإلسالمية -جدة – السعودية ،الطبعة

األولى1418 ،هـ1997/م.

 اختصار علوم الحديث :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم

الدمشقي(ت774هـ) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،نشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان،
الطبعة الثانية.

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي

(ت807هـ) ،تحقيق :حسام الدين القدسي ،نشر :مكتبة القدسي ،القاهرة ،عام النشر 1414 :هـ،
 1994م.

 طرح التثريب في شرح التقريب :أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد

الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت806هـ) ،أكمله ابنه :أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين
الكردي ال ارزياني ثم المصري ،أبو زرعة ولي الدين ،ابن العراقي (ت826هـ) ،نشر :الطبعة

المصرية القديمة.

 فتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني

الشافعي ،نشر :دار المعرفة  -بيروت ،1379 ،ترقيم :محمد فؤاد عبد الباقي.

 شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك :محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني

المصري األزهري ،تحقيق :طه عبد الرءوف سعد ،نشر :مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة ،الطبعة:

األولى1424 ،هـ 2003 -م.

 سبل السالم :محمد بن إسماعيل بن صالح الصنعاني(ت1182هـ) ،نشر :دار الحديث،

بدون طبعة وبدون تاريخ.

 نيل األوطار :محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني (ت1250هـ)،

تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،نشر :دار الحديث ،مصر ،الطبعة األولى1413 ،هـ -

1993م.
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 التعليق الممجد على موطأ محمد :عبد الحي بن محمد عبد الحليم األنصاري اللكنوي

الهندي ،أبو الحسنات (ت 1304هـ) ،تعليق وتحقيق :تقي الدين الندوي ،نشر :دار القلم ،دمشق،
الطبعة الرابعة 1426 ،هـ  2005 -م.

 عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم :محمد أشرف بن أمير بن

علي بن حيدر ،أبو عبد الرحمن ،شرف الحق ،الصديقي ،العظيم آبادي (ت1329هـ) ،نشر :دار
الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة الثانية 1415 ،هـ.

 تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي :أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم

المباركفورى (ت1353هـ) ،نشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،بدون طبعة وال تاريخ.

 كشف المغطى من المعني واأللفاظ الواردة في الموطأ :محمد الطاهر ابن عاشور ،ضبط

نصه وعلق عليه وخرج أحاديث ،د .طه السويرحي ،طبعة :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع
والترجمة ،الطبعة الثانية 1428ه 2007م.
ول ِ
 الو ِ
اضح في أص ِ
الفقه :أبو الوفاء ،علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي
َ
ُ
المحسن التركي الناشر :مؤسسة
الظفري( ،المتوفى513 :هـ) المحقق :الدكتور عبد هللا بن عبد ُ
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان الطبعة :األولى 1420 ،هـ  1999 -م
ثال اثا_ كتب الفقه:

-1

الفقه الحنفي:

 األصل المعروف بالمبسوط :أبو عبد هللا محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت189هـ)،
تحقيق :أبو الوفا األفغاني ،نشر :إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية – كراتشي.

 الحجة على أهل المدينة :أبو عبد هللا محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى:

189هـ) ،تحقيق :مهدي حسن الكيالني القادري ،نشر :عالم الكتب – بيروت ،الطبعة الثالثة،
1403ه.

 التجريد للقدوري :أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري

(ت 428هـ) ،تحقيق :مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ،أ .د محمد أحمد سراج  -أ .د علي
جمعة محمد ،نشر :دار السالم – القاهرة ،الطبعة الثانية 1427 ،هـ  2006 -م.

 المبسوط :محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (ت483هـ) ،نشر :دار

المعرفة – بيروت ،بدون طبعة ،تاريخ النشر1414 :هـ 1993 -م.
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 تحفة الفقهاء :محمد بن أحمد بن أبي أحمد ،أبو بكر عالء الدين السمرقندي
(ت540هـ) ،نشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية 1414 ،هـ  1994 -م.

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني

الحنفي (ت587هـ) ،نشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية1406 ،هـ 1986 -م.

 مختصر القدوري في الفقه الحنفي:أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو

الحسين القدوري (المتوفى428 :هـ) المحقق :كامل محمد محمد عويضة الناشر :دار الكتب
العلمية الطبعة :األولى1418 ،هـ 1997 -م

 العناية شرح الهداية :محمد بن محمد بن محمود ،أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ

شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى786 :هـ) الناشر :دار الفكر

 درر الحكام شرح غرر األحكام :محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال  -أو منال أو

المولى  -خسرو (المتوفى885 :هـ) الناشر :دار إحياء الكتب العربية الطبعة :بدون طبعة وبدون
تاريخ

الس ْغدي ،حنفي (المتوفى:
 النتف في الفتاوى :أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد ُّ

 461هـ) المحقق :المحامي الدكتور صالح الدين الناهي الناشر :دار الفرقان  /مؤسسة الرسالة -
عمان األردن  /بيروت لبنان الطبعة :الثانية1984 – 1404 ،

 التنبيه على مشكالت الهداية :صدر الدين علي بن علي ابن أبي العز الحنفي (المتوفى
ّ
ّ
 792هـ) تحقيق ودراسة :عبد الحكيم بن محمد شاكر (جـ  - )3 ،2 ،1أنور صالح أبو زيد (جـ
 )5 ،4أصل الكتاب :رسالة ماجستير -الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة الناشر :مكتبة الرشد

ناشرون  -المملكة العربية السعودية الطبعة :األولى 1424 ،هـ  2003 -م

 اَلختيار لتعليل المختار :عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي ،مجد الدين

أبو الفضل الحنفي (ت683هـ) ،عليها تعليقات :الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية
ومدرس بكلية أصول الدين سابقا) ،نشر :مطبعة الحلبي  -القاهرة ،تاريخ النشر 1356 :هـ -

 1937م.

 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِ
الشْل ِب ِي :عثمان بن علي بن محجن البارعي،

فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت 743هـ) ،الحاشية :شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن
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الشْلِّب ُّي (ت 1021هـ) ،نشر :المطبعة الكبرى األميرية  -بوالق،
يونس بن إسماعيل بن يونس ِّّ
القاهرة ،الطبعة األولى 1313 ،هـ.

 البناية شرح الهداية :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفي بدر الدين

العينى (ت855هـ) ،نشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى 1420 ،هـ -
 2000م.

 فتح القدير :كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام

(ت861هـ) ،نشر :دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
-2

الفقه المالكي:

 المدونة :مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (ت179هـ) ،نشر :دار
الكتب العلمية ،الطبعة األولى1415 ،هـ 1994 -م.

 شرح التلقين :أبو عبد هللا محمد بن علي بن عمر التَّ ِّميمي المازري المالكي (المتوفى:

محمد المختار السالمي الناشر :دار الغرب ِّ
اإلسالمي الطبعة:
536هـ) المحقق :سماحة الشيخ َّ
ّ
الطبعة األولى 2008 ،م
 شرح زروق على متن الرسالة َلبن أبي زيد القيرواني :شهاب الدين أبو العباس أحمد

بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي ،المعروف بـ زروق (المتوفى899 :هـ) أعتنى به:

أحمد فريد المزيدي الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان الطبعة :األولى 1427 ،هـ -

 2006م

 اإلشراف على نكت مسائل الخالف :القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر

البغدادي المالكي (422هـ) المحقق :الحبيب بن طاهر الناشر :دار ابن حزم الطبعة :األولى،
1420هـ 1999 -م

 التلقين في الفقه المالكي :أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي

المالكي (ت422هـ) ،تحقيق :أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني ،نشر :دار الكتب
العلمية ،الطبعة األولى 1425هـ2004-م.

 الجامع لمسائل المدونة :أبو بكر محمد بن عبد هللا بن يونس التميمي الصقلي (ت451

هـ) ،تحقيق :مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه ،نشر :معهد البحوث العلمية واحياء التراث
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اإلسالمي  -جامعة أم القرى ،توزيع :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى1434 ،
هـ  2013 -م.

 الكافي في فقه أهل المدينة :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن

عاصم النمري القرطبي (ت463هـ) ،تحقيق :محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني ،نشر:
مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية1400 ،هـ1980/م.

 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة :أبو الوليد محمد بن أحمد

بن رشد القرطبي (ت520هـ) ،تحقيق :د محمد حجي وآخرون ،نشر :دار الغرب اإلسالمي،

بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية 1408 ،هـ  1988 -م.

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد :أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد

القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت595هـ) ،نشر :دار الحديث – القاهرة ،بدون طبعة ،تاريخ
النشر1425 :هـ  2004 -م.

 عيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصار :أبو الحسن علي بن عمر بن

أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار (المتوفى397 :هـ) دراسة وتحقيق :د .عبد الحميد
بن سعد بن ناصر السعودي الناشر :مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض  -المملكة العربية

السعودية عام النشر 1426 :هـ  2006 -م

 الذخيرة :أبو العباس شهاب الدين أحمد المالكي الشهير بالقرافي (ت684 :هـ) ،تحقيق:

محمد حجي وآخرون ،نشر :دار الغرب اإلسالمي -بيروت ،الطبعة األولى 1994 ،م.

 القوانين الفقهية :أبو القاسم ،محمد بن أحمد ،ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت741هـ)

بدون طبعة وال تاريخ.

 مختصر العالمة خليل :خليل بن إسحاق ،المالكي المصري (ت776هـ) ،تحقيق :أحمد

جاد ،نشر :دار الحديث/القاهرة ،الطبعة األولى1426 ،هـ2005/م.

 التاج واإلكليل لمختصر خليل :محمد بن يوسف بن أبي القاسم ،أبو عبد هللا المواق

المالكي (ت897هـ) ،نشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1416 ،هـ1994-م.

 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد،

الرعيني المالكي (ت954هـ) ،نشر :دار الفكر ،الطبعة الثالثة1412 ،هـ -
المعروف بالحطاب ُّ
1992م.
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 شرح مختصر خليل للخرشي:محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد

هللا(ت1101هـ) ،نشر :دار الفكر للطباعة – بيروت ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

 أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة مالك» :أبو بكر بن حسن بن

عبد هللا الكشناوي (المتوفى 1397 :هـ)الناشر :دار الفكر ،بيروت – لبنان الطبعة :الثانية

الحاجة كوكب عبيد ،نشر :مطبعة اإلنشاء ،دمشق
 فقه العبادات على المذهب المالكي:
ّ
– سوريا ،الطبعة األولى  1406هـ  1986 -م.
-3

الفقه الشافعي:

 األم :الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت204هـ) ،نشر :دار المعرفة  -بيروت ،سنة

النشر1410 :هـ1990/م.

 بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) :الروياني ،أبو المحاسن عبد الواحد بن

إسماعيل (ت  502هـ) المحقق :طارق فتحي السيد الناشر :دار الكتب العلمية الطبعة :األولى،
 2009م

 شرح الموطأ :مالك بن أنس األصبحي المدني (المتوفى179 :هـ) الشارح :عبد الكريم بن

عبد هللا بن عبد الرحمن بن حمد الخضير ،دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

 مختصر المزني :إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ،أبو إبراهيم المزني (ت264هـ) ،نشر:

دار المعرفة – بيروت ،سنة النشر1410 :هـ1990/م.

 كفاية النبيه في شرح التنبيه :أحمد بن محمد بن علي األنصاري ،أبو العباس ،نجم

الدين ،المعروف بابن الرفعة (المتوفى710 :هـ) المحقق :مجدي محمد سرور باسلوم الناشر :دار

الكتب العلمية الطبعة :األولى ،م 2009

 شرح متن أبي شجاع :محمد حسن عبد الغفار ،مصدر الكتاب :دروس صوتية قام

بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية

بشرح َم َسائل َّ
التعليم :سعيد بن محمد
المسمى ُبشرى الكريم َ
المَقد َمة الحضرمية ُ
َ شرح ُ
باعلي ب ِّ
اعشن َّ
الد ْوعِّن ُّي الرباطي الحضرمي الشافعي (المتوفى1270 :هـ) الناشر :دار المنهاج
ّ
للنشر والتوزيع ،جدة الطبعة :األولى 1425 ،هـ  2004 -م
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 الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني :أبو الحسن

علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (ت450هـ) ،تحقيق:
الشيخ علي محمد معوض  -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،نشر :دار الكتب العلمية ،بيروت

– لبنان ،الطبعة األولى 1419،هـ1999-م

 اإلقناع في الفقه الشافعي :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري

البغدادي ،الشهير بالماوردي (ت450هـ) ،بدون طبعة وال تاريخ نشر.

 المهذب في فقة اإلمام الشافعي :أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي

(ت476هـ) ،نشر :دار الكتب العلمية ،بدون طبعة وال تاريخ.

 نهاية المطلب في دراية المذهب :عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويني،

الديب ،نشر :دار المنهاج،
الملقب بإمام الحرمين (ت478هـ) ،تحقيق :أ .د /عبد العظيم محمود ّ

الطبعة األولى1428 ،هـ2007-م.

 فتح العزيز بشرح الوجيز :ألبي حامد الغزالي (ت 505هـ) ،عبد الكريم بن محمد الرافعي

القزويني (ت623هـ) ،نشر :دار الفكر.

 التهذيب في فقه اإلمام الشافعي :أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء

البغوي الشافعي (ت 516هـ) ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود ،علي محمد معوض ،نشر :دار

الكتب العلمية ،الطبعة األولى 1418 ،هـ  1997 -م.

 البيان في مذهب اإلمام الشافعي :أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني

اليمني الشافعي (ت558هـ) ،تحقيق :قاسم محمد النوري ،نشر :دار المنهاج – جدة ،الطبعة
األولى1421،هـ2000 -م.

 المجموع شرح المهذب :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676 :هـ)،

نشر :دار الفكر.

 روضة الطالبين وعمدة المفتين :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي

(ت676هـ) ،تحقيق :زهير الشاويش ،نشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق -عمان ،الطبعة
الثالثة1412 ،هـ 1991 /م.

 تحفة المحتاج في شرح المنهاج :أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ،نشر:

المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد ،عام النشر1357:هـ1983-م.
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 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب
الشربيني الشافعي (ت977هـ) ،نشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1415 ،هـ 1994 -م.

 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج :شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة

شهاب الدين الرملي (ت1004 :هـ) ،نشر :دار الفكر ،بيروت ،الطبعة :ط أخيرة -

1404هـ1984/م.

 التذكرة في الفقه الشافعي َلبن الملقن :ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي

بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى804 :هـ)تحقيق :محمد حسن محمد حسن إسماعياللناشر:

دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان الطبعة :األولى 1427 ،هـ  2006 -م

-4

الفقه الحنبلي:

 التحرير شرح الدليل (شرح دليل الطالب)  -كتاب الطهارة :أبو المنذر محمود بن محمد

بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي الناشر :المكتبة الشاملة ،مصر الطبعة :األولى 1432 ،هـ
 2011 -م

 الهداية على مذهب اإلمام أبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني :محفوظ بن

أحمد بن الحسن ،أبو الخطاب الكلوذاني المحقق :عبد اللطيف هميم  -ماهر ياسين الفحل

الناشر :مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الطبعة :األولى 1425 ،هـ  2004 /م

 شرح زاد المستقنع المؤلف :محمد بن محمد المختار الشنقيطي مصدر الكتاب :دروس

صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية

 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين :القاضي أبو يعلى ،محمد بن الحسين بن

محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء (المتوفى458 :هـ المحقق :د .عبد الكريم بن محمد الالحم

الناشر :مكتبة المعارف ،الرياض الطبعة :األولى (1405هـ 1985 -م)

 شرح شروط الصالة وأركانها وواجباتها لشيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب :عبد

المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد هللا بن حمد العباد البدر الناشر :فهرسة مكتبة الملك

فهد الوطنية الطبعة :الطبعة األولى 1425هـ

الحاجة سعاد زرزور
 فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف:
ّ
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 دليل الطالب لنيل المطالب :مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي
الحنبلى (المتوفى1033 :هـ)المحقق :أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي الناشر :دار طيبة للنشر
والتوزيع ،الرياض الطبعة :األولى1425 ،هـ 2004 /م

 متن الخرقى على مذهب ابي عبد هللا أحمد بن حنبل الشيباني :أبو القاسم عمر بن

الحسين بن عبد هللا الخرقي (ت334هـ) ،نشر :دار الصحابة للتراث ،الطبعة1413 :هـ-
1993م.

 الكافي في فقه اإلمام أحمد :أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة

الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (ت620هـ) ،نشر :دار

الكتب العلمية ،الطبعة األولى 1414 ،هـ  1994 -م.

 المغني َلبن قدامة :أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة

الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (ت620هـ) ،نشر :مكتبة

القاهرة ،بدون طبعة ،تاريخ النشر1388 :هـ 1968 -م.

 الشرح الكبير على متن المقنع :عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي

الجماعيلي الحنبلي ،أبو الفرج ،شمس الدين (ت682هـ) ،نشر :دار الكتاب العربي للنشر

والتوزيع ،أشرف على طباعته :محمد رشيد رضا صاحب المنار.

 كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع :عالء الدين علي بن سليمان المرداوي ،محمد بن

مفلح بن محمد بن مفرج(ت763هـ) ،تحقيق :عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،نشر :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة األولى  1424هـ  2003 -م.

 شرح الزركشي :شمس الدين محمد بن عبد هللا الزركشي المصري الحنبلي (ت772هـ)،

نشر :دار العبيكان ،الطبعة األولى 1413 ،هـ  1993 -م.

 المبدع في شرح المقنع :إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح ،أبو إسحاق،

برهان الدين (ت884هـ) ،نشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1418 ،هـ -
 1997م.

 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان

المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت885هـ) ،نشر :دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثانية
 -بدون تاريخ.
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 الروض المربع شرح زاد المستقنع :منصور بن يونس البهوتى الحنبلي (ت1051هـ)،
خرج أحاديثه :عبد القدوس محمد نذير ،نشر :دار المؤيد  -مؤسسة الرسالة.
بشرح َدلِيل َّ
الم ِ
الط ِالب :عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي
آرب َ
ُ
َ نْي ُل َ
تغلب بن سالم التغلبي َّ
الش ْيباني (ت1135 :هـ) ،تحقيق :الدكتور محمد ُسليمان عبد هللا األشقر،

نشر :مكتبة الفالح -الكويت ،الطبعة األولى 1403 ،هـ  1983 -م.

 كشاف القناع عن متن اإلقناع :منصور بن يونس البهوتى الحنبلى(ت1051هـ) ،نشر:

دار الكتب العلمية ،بدون طبعة وال تاريخ.

 الشرح الممتع على زاد المستقنع :محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت1421هـ)،

دار النشر :دار ابن الجوزي ،الطبعة األولى 1428 - 1422 ،هـ.
ابعا_ كتب الفقه العام:
را

 اإلجماع :أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت319هـ) ،تحقيق :فؤاد عبد
المنعم أحمد ،نشر :دار المسلم للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى 1425هـ2004 /م.

 األوسط في السنن واإلجماع واَلختالف :أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري

(المتوفى319 :هـ) تحقيق :أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف الناشر :دار طيبة  -الرياض

– السعودية الطبعة :األولى  1405 -هـ 1985 ،م
َ ِ
ِ
المَرام :أبو عبد الرحمن عبد هللا بن عبد الرحمن بن صالح بن
يح
 توض ُ
األحكامِ من ُب ُلوغ َ
حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي (المتوفى1423 :هـ) الناشر :مكتبة األسدي،
ِّ
الخامسة 1423 ،هـ  2003 -م
المكرمة الطبعة:
مكة
ّ
ّ
 نظم اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية :سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن
مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر الخثعمي ،التبالي ،العسيري ،النجدي

(المتوفى1349 :هـ)

 صفة الصفوة :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت:

597هـ) ،تحقيق :أحمد بن علي ،نشر :دار الحديث ،القاهرة ،مصر ،الطبعة1421 :هـ2000/م.
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 اإلقناع في مسائل اإلجماع :علي بن محمد بن عبد الملك ،ابن القطان(ت628هـ)،

تحقيق :حسن فوزي الصعيدي ،نشر :الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ،الطبعة األولى 1424 ،هـ
 2004 -م.

 زاد المعاد في هدي خير العباد :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن

قيم الجوزية (ت751هـ) ،نشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت  -مكتبة المنار اإلسالمية ،الكويت،

الطبعة السابعة والعشرون1415 ،هـ 1994/م.

 ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر :عبد

الرحمن بن محمد بن محمد ،ابن خلدون أبو زيد(ت 808هـ) ،تحقيق :خليل شحادة ،نشر :دار

الفكر ،بيروت ،الطبعة الثانية 1408 ،هـ 1988-م.

خامسا_ كتب اللغة والمصطلحات:
ا
(مؤصل ببيان العالقات بين ألفاظ
 المعجم اَلشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم
َّ

القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها) :د .محمد حسن حسن جبل الناشر :مكتبة اآلداب –
القاهرة الطبعة :األولى 2010 ،م.

 المحكم والمحيط األعظم :أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت458 :هـ]

المحقق :عبد الحميد هنداوي الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة :األولى 1421 ،هـ -
 2000م

 النهاية في غريب الحديث واألثر :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد

بن محمد ،ابن األثير(ت606 :هـ) ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوى  -محمود محمد الطناحي ،نشر:

المكتبة العلمية  -بيروت1399 ،هـ 1979 -م.

سادسا :كتب التراجم والطبقات:
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 الطبقات الكبرى :أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ،البصري،
البغدادي المعروف بابن سعد(ت230هـ) ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،نشر :دار الكتب
العلمية – بيروت ،الطبعة األولى 1410 ،هـ  1990 -م.

 طبقات خليفة بن خياط :أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري

البصري(ت240 :هـ) ،رواية أبي عمران موسى بن زكريا بن يحيى التستري (ت ق  3هـ) ،محمد
بن أحمد بن محمد األزدي (ت ق  3هـ) ،تحقيق :سهيل زكار ،نشر :دار الفكر للطباعة والنشر

والتوزيع ،سنة النشر1414 :هـ1993 -م.

 التاريخ الكبير :محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد هللا

(ت256هـ) ،طبعة دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد–الدكن.
الثَقات والضعفاء والمج ِ
التع ِديل ومع ِرفة ِ
َّ 
اهيل :أبو الفداء إسماعيل بن
َ
الت ْكميل في َ
َْ
الجْرح و َّ ْ
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى774 :هـ) دراسة وتحقيق :د .شادي بن
محمد بن سالم آل نعمان الناشر :مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث

والترجمة ،اليمن الطبعة :األولى 1432 ،هـ  2011 -م

 ترتيب المدارك وتقريب المسالك :أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت:

544هـ) ،تحقيق :جزء  :1ابن تاويت الطنجي 1965 ،م ،جزء  :4 ،3 ،2عبد القادر
الصحراوي 1970 - 1966 ،م ،جزء  :5محمد بن شريفة ،جزء  :8 ،7 ،6سعيد أحمد أعراب

1983-1981م ،نشر :مطبعة فضالة  -المحمدية ،المغرب ،الطبعة :األولى.

 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم

بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي (ت681:هـ) ،تحقيق :إحسان عباس ،نشر :دار صادر

بيروت1994 ،م.

 سير أعالم النبالء :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز

الذهبي(ت748هـ) ،تحقيق :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،نشر:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة  1405 ،هـ  1985 /م.

 تذكرة الحفاظ :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز الذهبي
(ت748هـ) ،نشر :دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة األولى1419 ،هـ1998 -م.
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 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب :إبراهيم بن علي بن محمد ،ابن

فرحون ،برهان الدين اليعمري(ت799 :هـ) ،تحقيق :الدكتور محمد األحمدي أبو النور ،نشر :دار
التراث للطبع والنشر ،القاهرة.

 مالك حياته وعصره -آراؤه وفقهه :محمد أبو زهرة ،طبعة دار الفكر العربي ،الطبعة

الثانية.

 اإلمام محمد بن الحسن الشيباني –نابغة الفقه اإلسالمي :الدكتور علي أحمد الندوي،

طبعة دار القلم دمشق ،الطبعة األولى 1414ه1994-م.

 اإلمام مالك بن أنس – إمام دار الهجرة :عبد الغني الدقر ،طبعة دار القلم دمشق،

الطبعة الثانية 1419ه1998-م.

 تهذيب األسماء واللغات :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى:

676هـ)
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله :شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة

المنيرية طبعة :دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان
سابعا :البحوث والمجالت:

 الصالة وصف مفصل للصالة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة ،وبيان

ألحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم :أ .د  /عبد هللا بن محمد بن أحمد
الطيار الناشر :مدار الوطن للنشر الطبعة :العاشرة 1425هـ.
 أرشيف ملتقى أهل الحديث – ،4تم تحميله في :المحرم  1432هـ = ديسمبر 2010

مالحظة[ :تجد رابط الموضوع الذي تتصفحه ،أسفل يسار شاشة عرض الكتاب ،إذا ضغطت

على الرابط ينقلك للموضوع على اإلنترنت لتطالع ما قد يكون جد فيه من مشاركات بعد تاريخ

تحميل األرشيف ..ويمكنك إضافة ما تختاره منها لخانة التعليق في هذا الكتاب اإللكتروني إن

أردت رابط الموقعhttp://www.ahlalhdeeth.com :

 طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة  -مفهوم ،وفضائل ،وآداب ،وأحكام :د .سعيد
بن علي بن وهف القحطاني الناشر :مطبعة سفير ،الرياض توزيع :مؤسسة الجريسي للتوزيع
واإلعالن ،الرياض
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ثامن ا :كتب أخرى:

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف :عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد هللا ،أبو محمد،

زكي الدين المنذري (المتوفى 656 :هـ)ضبط أحاديثه وعلق عليه :مصطفى محمد عمارة الناشر:

مكتبة مصطفى البابي الحلبي  -مصر(تصوير /دار إحياء التراث العربي  -بيروت) الطبعة:

الثالثة 1388 ،هـ  1968 -م

مشكاة المصابيح :محمد بن عبد هللا الخطيب العمري ،أبو عبد هللا ،ولي الدين ،التبريزي

(المتوفى741 :هـ)المحقق :محمد ناصر الدين األلباني الناشر :المكتب اإلسالمي – بيروت

الطبعة :الثالثة1985 ،
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