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Summary of Arabic Language

ملخص اللغة العربية

The majority of the Shariah provisions إن اغــلــب االح ــك ــام الــشــرعــيــة ف ــي الــشــريــعــة
in Islamic law are explained by a number of ،االسالمية جاءت معللة بعلل عرفت او لم تعرف
known or will not know, has spoken the Koran فقد تحدث القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة
and the Sunnah of the Prophet, and since the  وبما ان تعليل احكام الشرعية امر عام فقد،بها
explanation of the provisions of legitimacy ارتأيت ان اكتب عن االحكام المعللة باالحترام
is a general thing I have to write about the  وبما ان التعليل،في االنسان والحيوان والجماد
reasoned provisions with respect in human, بــأحــتــرام االنــســان مكتوب فيه فقد كتبت عن
animal and inanimate and that reasoning with

.التعليل باالحترام عن الحيوان والجماد

respect for human Written in it has written وقد وزعت على االبــواب الفقهية كالعبادات
about the explanation with respect for animal  ومس، ومنها حكم إزالـــة النجاسة بــمــاء زم ــزم
and beauty.

 واالستنجاء بالطعام،المصحف بــدون طــهــارة

It has been distributed to doctrinal doors  وكذلك ذكــرت بعض المسائل في باب،والــورق
such as worship, including the rule of الصيد والذبائح كالتعرض للصيد في الحرم وأ كل
impurity removal Zamzam water and Mus

.لحم الفرس والجلوس على القبر

Mushaf without purity and Istinja food and وصــلــى اهلل عــلــى ســيــدنــا مــحــمــد وعــلــى آلــه
paper, as well as mentioned some issues in

.وصحبه وسلم

the door of hunting and sacrifices such as
exposure to hunting in the Sacred and eating
horse meat and sit on the grave.
God bless our Prophet Muhammad and his
family and him

*

*

*

*

*

*
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في البحث عن احترام اإلنسان سيكون بحثي عن
التعليل باالحترام في البقية ،لذلك سجلته تحت
عنوان( :اثر التعليل باالحترام في االحكام الفقهية
مع غير االنسان (يعني في الحيوانات والجمادات)،
دراسة مقارنة ،وتبرز أهمية هذا الموضوع من حيث

الــحــمــد هلل رب الــعــالــمــيــن واف ــض ــل الــصــاة كون العلة هي مناط الحكم الشرعي فإنها توجد
والــســام على سيدنا محمد وعلى آلــه وصحبه بوجوده وتنعدم بانعدامه.
أجمعين.

•منهجية البحث:

وقد سلكت في بحثي المنهج اآلتي:
أمــا بعد؛ فالشريعة االسالمية جــاءت معللة
َّ .1
خرجت األحاديث النبوية الشريفة واآلثار من
بأسبابها ،ولقد أدرك العلماء ذلك في الماضي
ً
والحاضر على مختلف آرائــهــم ومذاهبهم سواء كتب السنن معتمدا على كتب ائمة الحديث في
تم إدراك علل االحكام بالنص ،أو االجتهاد ،فقد ذلك مع ذكر كتاب الحديث وبابه ورقمه.
تحدث القران الكريم ،والسنة النبوية المطهرة عن

تعليل األحكام الشرعية ومنها قوله تعالى ﴿ :ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﴾(.)1

 .2مراعاة عالمات الترقيم ألنها زينة البحث.
 .3طريقة عرض المسألة :بعد تصوير المسألة
أذكــر المذاهب وأستخدم مفردة (مذهب)بدل

وعلل النبي  وجــوب االســتــئــذان بقوله( :قول) ثم أذكر أدلة المذهب مباشرة.

َّ
«إنما جعل االستئذان من اجل النظر»(.)2
َ
وبما ّأن تعليل االحكام الشرعية من أهم ابواب

•خطة البحث:
إشــتــمــل بحثي عــلــى مــقــدمــة وأربــعــة مباحث

الشريعة االسالمية فقد ارتأيت أن أ كتب عن موضوع وخاتمة:
أمــا المبحث األول :فقد افــردتــه لتعريف األثــر
هو غاية في األهمية في ديننا الحنيف يتعلق بتعليل
ً
الـنــصــوص ،واألحــكــام بــاالحــتــرام ،إذ ديننا احترم والتعليل لغة واصطالحا ،وفيه مطلبان:
ً
المطلب األول :تعريف األثر لغة واصطالحا.
اإلنسان والحيوان والنبات والجماد ،لذا سيكون
َ
الــمــطــلــب ال ــث ــان ــي :تــعــريــف الــتــعــلــيــل لغة
بحثي عن االحترام ،وبما ّأن بعض الزمالء سبقوني
ً
واصطالحا.

((( سورة الحشر ،آية.)7( :
((( صحيح البخاري ،54/8 :كتاب االستئذان باب
بــاالحــتــرام فــي الــعــبــادات (ب ــاب الــطــهــارة) ،وفية
االستئذان من أجل البصر رقم الحديث (.)6241

وأمـ ــا الــمــبــحــث الــثــانــي :فــكــان ألث ــر التعليل
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خمسة مطالب:
المطلب األول :ازالة النجاسة بماء زمزم.
المطلب الثانيّ :
مس المصحف بدون طهارة.
المطلب الثالث :االستنجاء بالطعام.
المطلب الرابع :االستنجاء بالورق.
المطلب الــخــامــس :استقبال عين الشمس
والقمر بالبول من غير حائل.

•المطلب االول:

ً
•تعريف االثر لغة واصطالحا
األث ــر لــغــة :مــا بــقــي مــن رس ــم الــشــيء ،وضــربــه
السيف وسنن النبي  :آثاره(.)1
َّ
واالثارة :البقية من الشيء(.)2

ومنه قوله ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾(.)3
ً
قال االزهري( :يقال منه ُ
أثرت الحديث يأثر أثرا

امــا المبحث الثالث :أثــر التعليل في االحكام فهو مأثور وأنا آثر)(.)4
أمـ ــا ف ــي االصـ ــطـ ــاح :فــهــو بــمــعــنــى النتيجة
الفقهية باالحترام في الصيد والذبائح والجنائز
والخالصة ،وهو الحاصل من الــشــيء(ُ ،)5ويطلق
وفيه ثالثة مطالب:
ً
ايضا على ما أضيف الى ما دون النبي  من
المطلب االول :التعرض للصيد في الحرم.
المطلب الثاني :اكل لحم الفرس.
المطلب الثالث :الجلوس على القبر.
اما الخاتمة :فكانت ألهم النتائج التي توصلت
اليها من خالل بحثي هذا.

الصحابة والتابعين ومن بعدهم(.)6
والمقصود هو المعنى االصطالحي األول.
•المطلب الثاني:
ً
•تعريف التعليل لغة واصطالحا

التعليل لغة :سقي بعد سقي وجني الثمرة مرة
وبعد ذلــك ذكــرت قائمة المصادر والمراجع
َّ
بعد مرة أخرى ،وعل الضارب المضروب اذا تابع
التي اعتمدت عليها في هذا البحث.
ً
وخــتــامــا فــهــذا البحث انــمــا هــو جهد المقل ،عليه الضرب ،وأعللت االبل اذا اصدرتها قبل ريها،
وليس بالكثير الممل ،وال بالمختصر المخل وقد والعلة المرض ،وحدث يشغل صاحبه عن وجهه،
ً
ً
ً
كأن العلة صــارت شغال ثانيا منعه شغله االول،
بذلت فيه جهدا كبيرا ،واهلل تعالى الموفق.
•المبحث األول:
ً
•تعريف االثر والتعليل لغة واصطالحا

وأعتل ،أي :مرض ،فهو عليل وعلله بالشيء ،اي:

((( ُينظر :الصحاح ،مادة (اثر).757/2 :
وفيه مطلبان:
((( ينظر :معجم مقاييس اللغة ،مادة (أثر).55/1 :
ً
((( سورة االحقاف ،االية.)4( :
المطلب االول :تعريف االثر لغة واصطالحا.
((( ينظر :تهذيب اللغة ،باب (الثار والراء).87/15 :
الــمــطــلــب ال ــث ــان ــي :تــعــريــف الــتــعــلــيــل لغة
((( ينظر :التعريفات ص.9
ً
واصطالحا.
((( ينظر :شرح نخبة الفكر ص.149-148
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الهاه به كما يعلل الصبي بشيء من الطعام يتجزأ وقد ثبت عن رسول اهلل  انه قال« :انها مباركة
انها طعام طعم وشفاء سقم»(.)6
به عن اللبن(.)1
َ
ً
وتبركا بهذه المياه اتفق الفقهاء على ّأن التطهير
َّأما في االصطالح :هو تقرير ثبوت المؤثر إلثبات
االث ــر( ،)2والعلة عبارة عن المعنى الــذي تعلق به والغسل والوضوء بماء زمزم صحيح(.)7
َ
اال ّإنـهــم اختلفوا في ازالــة النجاسة بها على
حكم الــنــص( .)3وعـ َّـرفــهــا بعضهم بانها الوصف
الـبــاعــث على الــحــكــم( ،)4وعــرفــهــا آخـ ــرون :بانها مذهبين:
المعرف للحكم

()5

•المبحث الثاني:

المذهب االول :يكره إزالة النجاسة بماء زمزم
عند وجود المياه األخرى ،وهذا مذهب الحنفية،

•أثــر التعليل باالحترام في العبادات (باب والــمــالــكــيــة ،والصحيح مــن مــذهــب الحنابلة،
الطهارة)
وفيه خمسة مطالب:
المطلب االول :إزالة النجاسة بماء زمزم.

والزيدية ،وقول للشافعية(.)8
وعللــوا الكراهــة باالحتــرام والتشــريف بقولهــم
ً
ً
(وكــره ازالــة النجاســة بمــاء زمــزم احترامــا وتشــريفا

المطلب الثاني :مس المصحف بدون طهارة .لــه)(.)9
المطلب الثالث :االستنجاء بالطعام.
المطلب الرابع :االستنجاء بالورق.

حجتهم:
َّ
َّ
 .1قوله « :إنــهــا مباركة إنــهــا طعام طعم،

المطلب الخامس :استقبال الشمس والقمر وشفاء سقم»(.)10
بالبول.
•المطلب األول:

وجه الداللة :انه نص صريح وواضح يدل على

((( سنن البيهقي ،240/5 :كتاب الحج بــاب سقاية
•ازالة النجاسة بماء زمزم
الحاج رقم الحديث.)9659( :
ً
ماء زمزم من افضل المياه واشرفها واجلها قدرا ((( ينظر :حاشية الطحطاوي ،22/11 ،وحاشية العدوي:
ومكانة في نفوس الناس وهي من المياه المباركة  ،160/1والــبــيــان فــي مــذهــب االمـ ــام الــشــافـعــي،15/1 :
والمغني ،16/1 :ونيل االوطار.32/1 :
((( ُينظر :الصحاح تاج اللغة ،مادة (علل) ((( -1773/5 :ينظر :حاشية الــطــحــطــاوي ،741/1 ،والــذخ ـيــرة:
.1774
 ،449/2والمغني ،216/1 :ونيل االوطــار ،32/1 ،وتحفة
((( ينظر :الكليات.294 :
المحتاج.174/11 :
((( ينظر :كشف االسرار.294/3 :
((( ينظر :الذخيرة ،449/2 :وكشاف القناع ،28/1 :ونيل
االوطار.32/1 :
((( ينظر :االحكام في اصول االحكام.37/4 :
( ((1سبق تخريجه في هامش رقم (.)1
((( ينظر :نهاية السول.319 :
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الوضوء طاهرة(.)6
شرف ماء زمزم وعظيم بركته وفائدته.
َّ .6
الن لماء زمزم حرمة تمنع من االستنجاء
 .2قــول العباس بــن عبدالمطلب رضــي اهلل
عنه( :اللهم اني ال احلها لمغتسل ولكن لمحرم به(.)7
حل وبل)(.)1

المذهب الثاني :يجوز الوضوء والغسل و إزالة

َ
وجه الداللةّ :أن العباس اباح الشرب للمحرم النجاسة بــمــاء زم ــزم س ــواء وج ــدت بقية المياه

ولم يجز االغتسال من ماء زمزم.
واجيب عن ذلك من وجهين:
االول :ان قول العباس رضي اهلل عنه :ال يؤخذ
بصريحه فــي الــتــحــريــم ،ففي غــيــره اول ــى وشرفه

أم لم توجد ،وهــذا مذهب الشافعية ورواي ــة عن
الحنابلة(.)8
حجتهم:

 .1عموم قوله تعالى ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ال يوجب الكراهة الستعماله كالماء الذي وضع ﭻ ﭼ ﴾(.)9
َّ
وجه الداللة:
النبي  كفه أو اغتسل منه(.)2
َ
وهذا ماء؛ َّ
والن الناس ،يفعلون ذلك من لدن
الثاني :يحتمل ّأنه نهى عن ذلك في وقت قل
الماء فيه وكثر من يطلب الشرب(.)3
 .3ان اهل مكة يتقون االستنجاء بماء زمزم وذكر
ان بعض الناس استنجى به وحدث له باسور(.)4

رسول اهلل  الى وقتنا هذا من غير انكار(.)10
.2حــديــث اإلمــام علي بــن ابــي طالب رضي
اهلل عنه في حديث طويل :ان النبي  قال:

 .4لعظيم بركته فقد ورد انــه شــرب مــاء زمزم ( ...فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ
جــمــاعــة مــن الــعــلــمــاء لمطالب جليلة فنالوها .)11()....
ببركته(.)5
 .5ان النظر اليها عبادة والطهور منها يحبط
الخطايا يريد الــوضــوء خاصة اذا كانت اعضاء

وجه الداللة:
فيه دال لة على جواز الوضوء بماء زمزم.

((( ينظر :مواهب الجليل.47/1 :
((( ينظر :بحر الــمــذهــب ،125/1 :وال ـحــاوي الكبير:
((( مصنف عبدالرزاق ،114/5 ،كتاب المناسك باب .167/1
ذكر ماء زمزم رقم الحديث.)9114( :
((( البيان في مذهب االمام الشافعي ،16/1 :والمغني:
((( ينظر :المغني.16/1 :
.16/1
((( ينظر :البيان في مذهب االمام الشافعي.16/1 :
((( سورة النساء االية (.)43
( ((1ينظر :/البيان في مذهب االمام الشافعي.16/1 :
((( ينظر :شرح التلقين.1117/1 :
((( ينظر :تبيين الحقائق.37/2 :
( ((1مسند االمام احمد ،9/2 ،رقم الحديث.)564( :
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َّ .3
وألنه ماء طهور فأشبه سائر المياه.

()1

•الترجيح:

َ
والــذي يبدو ّأن الــراجــح هو ما قاله اصحاب
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اال ان الفقهاء اختلفوا فيمن مسه بدون طهارة
على مذهبين:

الــمــذهــب االول :ال يــجــوز م ـ ّـس المصحف

المذهب االول القائل بكراهة االستنجاء وازالة اي اال على طــهــارة مــن اي نــوع مــن ان ــواع الــحــدث،
نجاسة بماء زمزم عند وجود المياه األخرى ،وذلك وهــذا مذهب الحنفية ،والمالكية ،والشافعية،
ً
ً
ً
لقوة ما استدلوا به والنه ماء مشرفا مكرما مباركا ،والحنابلة ،والــزيــديــة( ،)4وعللوا الكراهة باإل كرام
وأنه طعام طعم وشفاء سقم وتعليل الكراهة بهذه والتعظيم بقولهم َّ
َّ
(إن السنة قــد احكمت أن ال
ً
الصفات يظهر انه في حال وجود بقية المياهَّ ،أما في يمس القرآن اال طاهرا اكراما له ،وليس من التعظيم
َّ
حال عدم وجود مياه غير ماء زمزم ودعت الحاجة ّ
مس المصحف بيد حلها حدث)(.)5
إلى االستنجاء به ،فال كراهة في ذلك لقوله تعالى:

﴿ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾(.)2

فيشمل جميع المياه ومنها ماء زمزم واهلل اعلم.

•حجتهم:

 .1قوله تعالى﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ (.)6
َ
وجه الداللة :في اآليــة الكريمة دال لــة على ّأنه

ال يمس القرآن إال المطهرون من األحداث فيكون
•المطلب الثاني:
ً
• ُّ
نفيا بمعنى النهي(.)7
مس المصحف بدون طهارة
َ
َ
ً
 .2حديث حكيم بن حــزام رضــي اهلل عنه ّأن
ال خالف بين الفقهاء ّأن للقرآن الكريم هيبة
ً
ً
ً
واحتراما ،فهو كالم اهلل الحق أنزله النبي  لما بعثه الــى اليمن قــال( :وال تمس
وتعظيما
ووقارا
ً
على صــدر حبيبه المصطفى  ليهدي به القرآن اال وانت طاهرا)(.)8
الناس الى طريق الحق ويخرجهم من الظلمات

((( ينظر :بدائع الصنائع ،33/1 :والبيان والتحصيل:
الى النور فلنفوس جميع المسلمين من القدسية  ،438/1والبيان في مذهب االمام الشافعي.200/1 :
واالحترام للقرآن الكريم نصيب.
((( ينظر :بدائع الصنائع ،33/1 :والبيان والتحصيل:
ومن مظاهر هذا التعظيم ،واالحترام ،والتوقير.438/1 ،
((( سورة الواقعة االية (.)79
وج ــوب الــطــهــارة عــنــد مــســه لــقــولــه تــعــالــى ﴿ :ﭙ
((( ينظر :تفسير البيضاوي.183/5 :
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾(.)3
((( سنن ال ــدار قطني ،219/1 :كتاب الـطـهــارة ،باب
نهي المحدث عــن مــس الــقــرآن رقــم الحديث (.)437
((( ينظر المغني.16/1 :
والمستدرك على الصحيحين ،552/3 ،ذكــر مناقب
حكيم بــن حــزام القرشي رضــي اهلل عنه رقــم الحديث:
((( سورة االنفال االية (.)11
( ،)6051قــال الحاكم( :حــديــث صحيح االس ـنــاد ،ولم
((( سورة الواقعة :االية (.)79
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َ
وجــه الــداللــة :فيه دال لــة على انــه ال يجوز ّأن ورسوله الى هرقل عظيم الروم سالم على من اتبع
يمسه اال على طهارة(.)1

الهدى اما بعد :فاني ادعوك بدعاية االسالم :اسلم

 .3حديث مصعب بن سعد انــه قــال :كنت تسلم يؤتك اهلل أجرك مرتين فان توليت فان عليك

أمــســك المصحف عــلــى ســعــد بــن اب ــي وقــاص اثم االريسيين( ،)7وقوله تعالى ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ
فاحتككت فقال :سعد( :لعلك مسست ذكرك) ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

فقلت :تعم قال( :قم فتوضأ) فقمت فتوضأت ثم ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

رجعت(.)2

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

وجــه الــداللــة :في االثــر دال لــة على انــه ال يجوز ﮉ ﮊ ﴾( ،)8فهذا رســول اهلل قد بعث
ً
ً
كتابا وفيه هذه االيــة الى النصارى قد ايقن انهم
مس المصحف اال على طهارة اكراما له(.)3
ٌ
واجب وليس من التعظيم يمسون ذلك الكتاب(.)9
 .4الن تعظيم القرآن
َ
ُ
واجيب عن هذاّ :أنــه كان ً
كتابا قد تضمن مع
مس المصحف بيد حلها حدث(.)4
 .5ان السنة قد احكمت ان ال يمس القرآن اال القرآن دعــاء الــى االســام فلم يكن القرآن بنفسه
ً
ً
ً
مقصودا فجاز تغليبا للمقصود منه(.)10
طاهرا اكراما له(.)5
َ
ّ .2إن اهلل تــعــالــى ف ــي ق ــول ــه( :ال يــمــســه اال
الــمــذهــب ال ــث ــان ــي :ي ــج ــوز م ــس الــمــصــحــف
بغير وض ــوء وللجنب والــحــائــض وه ــذا مذهب الــمــطــهــرون)( )11لــم يعن المصحف وانــمــا عنى
الظاهرية(.)6
حجتهم:
 .1كتاب النبي  الــى هرقل عظيم الــروم
وفيه( :بسم اهلل الرحمن الرحيـم من محمد عبداهلل
يخرجاه).
((( ينظر :البحر الرائق.211/1 :
((( سنن البيهقي الكبرى ،143/1 ،باب نهي المحدث
عن مس المصحف رقم الحديث (.)411
((( ينظر :البيان والتحصيل.438/1 :
((( ينظر :بدائع الصنائع.33/1 :
((( ينظر :البيان والتحصيل.438/1 :
((( ينظر المحلى باالثار.97/1 :

كتابا اخر وهو الذكر الذي في السماء ال يمسه اال
المالئكة(.)12
واجيب بما يلي:
أ -ان حمل االية على مس المالئكة بعيد النهم
كلهم مطهرون ،وتخصيص بعض المالئكة من
((( االريسيين :هم جميع اهل مملكته ومنهم الفالحين
والمزارعين والخدم ،ينظر :فتح الباري.222/2 :
((( سورة ال عمران االية.)64( :
((( ينظر :المحلى باالثار.98-97/1 :
( ((1ينظر :الحاوي الكبير.144/1 :
( ((1سورة الواقعة ،االية.)79( :
( ((1ينظرك المحلى باالثار.98-97/1 ،
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بين سائر المطهرين على خالف االصل مع وجود بالطعام( .)4وعللوا عدم الجواز بالحرمة واالستهانة
االحاديث المذكورة(.)1
ب -ان قولهم هذا يوهم صحة وجود من ليس
بمتطهر في السماء ،و إنما يصح وجود من ليس
بمتطهر في االرض ال في السماء(.)2
•الترجيح:
والذي يبدو ان الراجح هو قول جمهور الفقهاء

واالسراف.
وحجتهم كاالتي:
 .1حديث عبداهلل بن مسعود (رضي اهلل عنه)،
قال :قال رسول اهلل  «ال تستنجوا بالروث وال
بالعظم فانه زاد اخوانكم الجن»(.)5
في الحديث تعليل من النبي  ونهي عن

وهــم اصحاب المذهب االول القائل بعدم جواز الروث والرمة بكونهما زاد اخواننا من الجن ،فزادنا
مــس المصحف اال على طــهــارة مــن كــل شيء مع عظم حرمته اولى ان ال يستنجى به(.)6
ً
 .2الن االستنجاء بالطعام اهانة واسرافا واضاعة
مــســتــقــذر وذلـ ــك لــقــوة مــا اســتــدلــوا بــه مــن ادلــة
صريحة ،وواضحة بعدم جواز مس المصحف اال للمال(.)7
ً
َّ .3
(.)8
ألن له حرمة تمنع من االستهانة به
على طهارة اكراما ،وتعظيما له .ثم ان تحريم مس
القرآن على من هو على غير طهارة هو المنقول عن

 .4ان مما اجمعوا عليه انه ال يجوز االستنجاء

الصحابة الكرام من عصر النبي  وما بعده الى بكل ما له حرمة وشرف من االطعمة(.)9
يومنا هذا .من غير خالف بينهم  ..وقد اجمع اهل
العلم على ذلك( .)3واهلل اعلم.
•المطلب الثالث:
•االستنجاء بالطعام
الطعام نعمة من نعم اهلل تعالى ،ومن الطيبات
الــتــي رزق ــن ــا بــهــا ،فــاحــتــرامــهــا ،وعـ ــدم اهــانــتــهــا
بــالــنــجــاســات ،أو ب ــأي ش ــيء مستقذر واج ــب.
لــذا اتــفــق الفقهاء على أنــه ال يــجــوز االستنجاء

((( ينظر :البناية شرح الهداية .650/1
((( ينظر :شرح التلقين.330/10 :
((( ينظر :اختالف اال ئمة .46/1

ً
 .5ان من استنجى بالطعام فقد فعل فعال محرما

ويأثم به وينسب الى العصيان اذا علم تحريمه(.)10
((( ينظر :البحر الــرائــق ،255/1 :والبيان والتحصيل:
 ،56/1وحلية العلماء ،165/1 :والمغني ،116/1 :ونيل
االوطار ،127/1 :والمعتبر للمحقق الحلي.221/1 :
((( سنن الــتــرمــذي ،29/1 :بــاب مــا يستنجى بــه رقم
الحديث (( ،)18والعمل على هذا الحديث عند أهل
العلم).
((( ينظر :تبيين الحقائق  ،78/1والبحر الرائق،255/1 :
والمغني.116/1 :
((( ينظر المصادر نفسها.
((( ينظر :المعتبر.221 :
((( ينظر :البيان والتحصيل ،56/1 :والذخيرة.508/1 :
( ((1ينظر :البيان في مذهب االمام الشافعي ،226/1 :فتح
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•المطلب الرابع:
•االستنجاء بالورق

قال تعالى ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

 .2ال يجوز ان يستنجى بما فيه من قــرآن ،او
حديث أو فقه؛ َّ
الن فيه استخفاف بالشريعة(.)4
 .3ال يجوز االستنجاء بما لــه حرمة ككتب

ﭮ ﭯ ﭰ ﴾( ،)1والشعائر هي كل ما نبه اهلل ح ــدي ــث وف ــق ــه ل ــم ــا ف ــي ــه مـ ــن ه ــت ــك الــشــريــعــة
تعالى عبادة بحرمته ووجوب تعظيمه ،ومن هذه واالستخفاف بحرمتها فهو في الحرمة اعظم من
الشعائر التي يجب احترامها ،وتعظيمها لجاللة الروث والرمة(.)5

 .4ال يجوز االستنجاء بــورق الكتابة؛ َّ
ألن فيه
قدرها ومكانتها ،هي الة الكتابة كالورق ،والقلم،
ً
وكــل مكتوب ،ككتب الــحــديــث ،والــفــقــه ،وكل هتكا لحرمة الشرع(.)6
ً
 .5ال يجوز االستنجاء بورق ذا حرمة حذرا من
ما كتب عليه اسم اهلل تعالى لذا.
َ
اتفق العلماء على ّأنه ال يجوز االستنجاء وازالة أوراق العلم ،وحيطان المساجد ،ونحو ذلك(.)7
النجاسة بما له حرمة من كل مكتوب فيه ذكر اهلل

•المطلب الخامس:

تعالى ،ككتب الحديث ،والفقه( ،)2وذلك لحرمة

•حكم استقبال عين( )8الشمس والقمر بالبول

الحروف ،وقد عللوا عدم الجواز ،والكراهة بالحرمة

من غير حائل
ً
ً
أولت الشريعة اإلسالمية اهتماما كبيرا باحترام

والتعظيم.
وحجتهم في ذلك االتي:

نعم اهلل تعالى على االنسان وبيان قدرها وفضلها.
ومن هذه النعم واآليات الشمس والقمر ،فهما

 .1يــكــره االســتــنــجــاء ب ــورق الكتابة لصقالته
ً
وتقومه ،وله احترام ايضا لكونه الة لكتابة العلم وان من اآليات الدالة على عظمة الخالق ،شرفها اهلل
تعظيمه من أدب الدين(.)3

تعالى بأن اقسم بها في آيات عدة من سور القران

العزيز.499/1 :
((( سورة الحج االية.)32( :
((( ينظر :الــدر المختار ،340/1 :والــذخــيــرة،208/1 :
والبيان في مذهب االمــام الشافعي ،226/1 :والمغني:
 ،117/1والمعتبر للمحقق الحلي.121/1 :
((( ينظر :الدر المختار ،340/1 :أما اغير المحترم كفلسفة
وتوراة وانجيل على تبدلها وخلوها من اسم معظم فيجوز
االستنجاء بها وكذلك عد الكراهة اذا كان قائما للنجاسة
غير متقوم ،ينظر :الدر المختار.340/1 :

((( ينظر :البيان في مذهب االمام الشافعي.226/1 :
((( ينظر :المغني.117/1 :
((( ينظر المعتبر للمحقق الحلي.132/1 :
((( ينظر :الذخيرة.117/1 :
((( ان التقيد بالعين اشارة الى انه لو كان في مكان مستور
ولم تكن عينهما بمرأى منه ال يكره بخالف القبلة والمراد
ً
هنا استقبال عينهما مطلقا ال جهتهما وال ضوئهما ،ينظر:
حاشية الطحطاوي ،53/1 :ورد المحتار.342/1 :

الــكــريــم منها قــولــه تعالى ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ
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ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ (.)1

احترامهما ،وهذا على سبيل التنزيه(.)6

إذ سخرها الباري َّ
عز وجل لخدمة البشر ،وكل

 .4وقيل الجل المالئكة الذين معهما(.)7

ما في الكون ،وفيها من المنافع ما ال يعلمه إال

 .5ان اطالق الكراهة يقتضي التحريم(.)8

اهلل تعالى.
ولجاللة قدر الشمس والقمر ،وعظيم منافعها،
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•واجيب:

َ
ّإن الكراهة هنا تنزيهية ،ما لم يرد نهي ،و إذا لم

خصهما االســام باالحترام والتشريف والتنزيه ،يكونا في كبد السماء(.)9

المذهب الثاني :ال ُيكره استقبال الشمس
اختلف الفقهاء فــي مسالة استقبالهما بالبول
َّ
والقمر بالبول ،و إنما هو من باب االدب ،وهذا
والغائط على مذهبين.
المذهب االول :يكره استقبال عين الشمس مــذهــب الــزيــديــة ،وقـــول لــلــمــالــكــيــة ،ذكـــره ابــن
والــقــمــر م ــن غــيــر حــائــل عــنــد قــضــاء الــحــاجــة ،هارون(.)11(.)10
وهــذا مذهب الحنفية ،والصحيح مــن مذهب

المالكية ،والشافعية ،والحنابلة(.)2
وقــد عللوا الــكــراهــة بــاالحــتــرام بقولهم( :يكره

•حجتهم:
 .1عدم ورود نص في ذلك(.)12
َ
ّ .2ألنهما ليستا بقبلة ،فال ُيكره استقبالهما،

استقبال عين الشمس والقمر بالبول والغائط وعــبــارة (القمرين) فــي قوله فيحرم االستقبال،
ً
ً
احتراما ،وتكريما ،وهو ليس بواجب بحال ،و إنما واالستدبار للقبلة (ال القمرين) تغليب لألشرف،
هو أدب)(.)3
•حجتهم:
((( ينظر :شرح العمدة.148/1 :
((( ينظر :حاشية الطحطاوي.53/1 :
 .1النهما آيتان من آيات اهلل الباهرة(.)4
((( ينظر :المصدر نفسه.
 .2لما فيهما من نور اهلل تعالى(.)5
((( ينظر :رد المحتار.342/1 :
 .3الن بهما يستضيء أهــل االرض ،فينبغي ( ((1ابن هارون :ابو محمد عبدالحق بن محمد بن هارون
السهمي الصقلي المالكي تفقه على ابي بكر بن محمد
((( سورة الشمس ،االيات (.)2-1
بن عبدالرحمن وابي عمران القاسمي واالجدابي ،وحج
((( ينظر :درر الحكام شرح غرر األحكام ،49/1 :وفتح فلقي عبدالوهاب صاحب التلقين وابــا ذر الـهــروي ،له
العزيز ،462/1 :ومواهب الجليل ،281/1 :والكافي في فقه كتب منها (النكت ،والفروق لمسائل المدونة) وكتاب
(تهذيب الطالب) توفي (466هـ) ينظر :سير اعالم النبالء:
االمام احمد بن حنبل.97/1 :
للذهبي.433/13 :
((( ينظر المصادر نفسها.
( ((1ينظر :السيل الجرار ،46/1 :ومواهب الجليل.281/1 :
((( ينظر :كفاية النبيه.46/1 :
( ((1ينظر :مواهب الجليل.281/1 :
((( ينظر :المغني.120/1 :
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َّ
ألن القمر مذكر للخفة(.)1
•الترجيح:

ً
التحريم مقتصرا على حياة االنسان فحسب ،بل
شمل كل ما يحل اصطياده وهو مدار البحث في

َ
وال ــذي يــبــدو ّأن الــراجــح هــو مــذهــب جمهور هذه المسالة.
الفقهاء القائل بكراهة استقبال عين الشمس

ّ
ٌ
حق كافة الناس،
فاالصطياد مباح في البحر في ِ

والقمر بالبول والغائط؛ النهما من آيات اهلل تعالى ،وفي البر في حق غير المحرم ،وفي حق المحرم
َ
ونورهما من نور اهلل ّألنهما من النعم التي انعم اهلل يحرم التعرض للحيوانات واصطيادها في الحل
تعالى بهما على جميع خلقه والن القواعد المقررة وفي الحرم نقل ذلك االمام السمرقندي( .)2وهو قول
فــي الشريعة االســامــيــة احــتــرام نعم اهلل تعالى ،جهور الفقهاء( ،)3وعليه االجماع(.)4
و إعالء شأنهما وتقديرهما واحترامهما وتنزيههما
من كل شيء مستقذر ،واهلل اعلم.
•المبحث الثالث:

•وحجتهم:

 .1قــولــه تــعــالــى ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ

•أثر التعليل في االحكام الفقهية باالحترام في ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾(.)5
الصيد والذبائح والجنائز

•وجه الداللة:

المطلب االول :التعرض للصيد في الحرم.

َ
فــيــه دال لـ ــة عــلــى ان اهلل تــعــالــى خـ ـ ّـص مكة
ً
ً
بــان جعلها حرما امنا وبــلــدا مصونا عــن النهب

المطلب الثاني :أ كل لحم الفرس.

والتعدي ،آمنا اهله عن القتل والسبي وهذا عام

المطلب الثالث :الجلوس على القبر.

يشمل الصيد وغيره(.)6

وفيه ثالثة مطالب:

•المطلب األول:
•التعرض للصيد في الحرم.
شرف اهلل تعالى هذا المكان الطاهر بان جعله
ً
محجا للناس يأتون اليه من كل فج عميق ،يؤدون
ٍ
ً
ً
فيه ركنا مهما من اركان االسالم.
ً
ً
وزاده اهلل تشريفا واحتراما بان حرم فيه القتال

َ
 .2حــديــث ابــن عــبــاس رضــي اهلل عنهما ّأن

النبي  قال« :ان اهلل حرم مكة فلم تحل الحد

((( ينظر :تحفة الفقهاء.73/3 :
((( ينظر :بــدائــع الصنائع ،124/5 :والـفــوا كــه الــدوانــي:
 ،373/1والبيان في مذهب االمــام الشافعي،251/4 :
والــمــغــنــي ،317/3 :مــن ال يحضره الفقيه،240/21 :
وســفــك الــدمــاء والتخويف والــتــرويــع ،ولــم يكن المحلى لالثار.87/5 :
((( ينظر :االجماع ،البن المنذر.60 :
((( سورة العنكبوت ،االية.)67( :
((( ينظر :تفسير البيضاوي.200-199/4 :
((( ينظر :شرح مختصر خليل.147/1 :
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قبلي وال الحد بعدي ،و إنما احلت لي ساعة من

•المطلب الثاني:

نهار ال يختلى خاللها ،وال يعضد شجرها ،وال ينفر

•أكل لحم الفرس

صيدها ،وال تلتقط لقطتها»(.)1
•وجه الداللة:
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للخيل فضل كبير في الجهاد في سبيل اهلل،
وقد اثنى عليها النبي  بقولة« :الخيل معقود

في الحديث تصريح بتحريم ازعاج صيد مكة في نواصيها الخير الى يوم القيامة»(.)7
َ
إذ الخيرية في الخيل هي في اعدادها للجهاد
ونبه بالتنفير على االتــاف ونــحــوه؛ ّألنــه اذا حرم
التنفير ،فاالتالف اولى(.)2

في سبيل اهلل ولهذا اقترن بها الخير والزمها الى

( .3والن المنع من التعرض انما كان احتراما يــوم القيامة باإلضافة الــى منافعها وزينتها التي
للحرم فكل ما فيه ترك احترامه يجب صيانة الحرم ذكرها اهلل في كتابه الكريم ،مع كل هذا التشريف
عنه وذلك بمباشرة سبب االيذاء في الحرم)(.)3
( .4ان ت ــرك الــصــيــد فــي الــحــرم الج ــل حرمة
الحرم)(.)4
َّ .5
وألنه صيد ممنوع منه لحق اهلل تعالى اشبه

اختلف الفقهاء في اكل لحمها على مذهبين:
المذهب االول :يكره أ كل لحم الفرس ،وهذا
مذهب اإلمام أبي حنيفة ،واالمام مالك(.)8
وقد عللوا الكراهة باالحترام والتعظيم اظهارا

لــفــضــل الــخــيــل وق ــد نــقــل ه ــذا الــتــعــلــيــل االم ــام
الصيد في حق الحرم(.)5
َّ .6إن الحرم مأمنا يمنع من التعرض للصيد ،الــمــرغــيــنــانــي بــقــولــهَّ :
(وألن ـ ــه ال ــة ارهـ ــاب الــعــدو
ســواء كــان المعترض في الــحــرم ،أو الحل ،فإذا فيكره اكله احتراما له ولهذا يضرب بسهم في
كان ال يحل للحالل الذي في الحرم ان يرمي الى الغنيمة) (.)9
الصيد الذي في الحل ،فمن األولى أن ال يحل له
ان يرمي اليه اذا كان في الحرم(.)6

•حجتهم:

 .1ق ــول ــه ت ــع ــال ــى﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ ﭪ﴾(،)10

((( صحيح البخاري ،14/3 :كتاب الصيد ،باب ال ينفر ((( صحيح البخاري ،228/4 ،كتاب الجهاد والسير
صيد الحرم رقم الحديث (.)833
باب الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة ،رقم
((( ينظر :عمدة القاري.163/8 :
الحديث (.)2850
((( ينظر :بــدائــع الصنائع ،38/5 ،وعــيــون المسائل:
((( بدائع الصنائع.124/5 ،
.496/1
((( البناية شرح الهداية.408/4 :
((( الهداية.352/4 :
((( ينظر :المغني.317/3 :
( ((1سورة النحل ،اية.)8( :
((( ينظر :بدائع الصنائع.142/5 ،
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ّألنــه معظم المقصود مع اجماع المسلمين على

يستدل من هذه اآلية من وجهين:
َ
َ
الوجه االولّ :إن اهلل تعالى ذكر ّأن الغرض من تحريم شحمه ودمه وسائر اجزائه)(.)6

وأجيب:
َّ .1
(ان لــحــم الــخــيــل لــيــســت بطيبة ب ــل هو

وجــود هذه الحيوانات هي للركوب والزينة ،ولم
َ
يجعلها لألكل ونحوه ،وكما نـ ّـص على الركوب،
َّ
َ
مستخبث الن الــطــبــاع الــســلــيــمــة ال تستطيبه
والزينة دل على ّأن ما عداها بخالفه(.)1
الوجه الثاني( :ألن اال كل من أعلى منافعها  -بــل تستخبثه حتى ال تجد اح ــدا تــرك بطبعه اال
أي منافع الخيل -والحكم ال يترك االمتنان بأعلى واستخبثه وينقي طبعه عن اكله وانما يرغبون في
النعم ويمتن بادناها)(.)2

ركوبه اال يرغب طبعه فيما كان مجبوال عليه وبه

•واعترض:
َّ
(إن االمتنان بنعمة من النعم التي انعم اهلل بها في الطبع ال بما هو مستخبث ،ولهذا لم يجعل
تبين أن الشرع انما جاء باحالل ما هو مستطاب

على عباده فيما خلقة من الحيوانات ال ينافي المستخبث في الطبع غذاء البشر وانما جعل ما هو
غيرها من النعم)(.)3
•واجيب:

مستطاب بلغ في الطيب غايته)(.)7
 .2وألنه آلة إرهاب العدو ،فيكره أ كله احتراما

َ
ّإن اآلي ــة (خــرجــت فــي مــعــرض االمــتــنــان فلو له ،وهذا يضرب بسهم في الغنائم(.)8
َّ .3
وألن في إباحته تقليل آل لة الجهاد(.)9
جاز اكلها لذكره الن نعمة اال كل اعظم من نعمة
َّ
 .4إن اهلل تعالى ذكر اال كل في االنعام ولم يذكره
الركوب)(.)4
•واعترض:
َّ
(إن ذكر الركوب والزينة ال يدل على ان منفعتها

في الخيل(.)10
المذهب الثاني :يباح أ كل لحم الفرس ،وهذا

مقصورة على ذلك وانما خص هذان بالذكر النهما مذهب الشافعية ،والحنابلة والزيدية ،والظاهرية،

معظم المقصود وهــو نظير قوله تعالى ﴿ :ﭑ وابو يوسف ،ومحمد بن الحنفية(.)11

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾( ،)5فذكر اللحم
((( ينظر :تفسير القرطبي.76/10 :
((( الهداية.352/4 ،
((( السيل الجرار725/1 :
((( االختيار لتعليل المختار.14/5 :
((( سورة المائدة ،اآلية (.)3

((( المجموع شرح المهذب.5/9 :
((( بدائع الصنائع .38/5
((( ينظر :الهداية.352/4 :
((( ينظر :المصدر نفسه.
( ((1ينظر :بدائع الصنائع.
( ((1ينظر :البيان في مذهب الشافعي ،501/4 :و المغني:
 ،411/9والسيل الجرار ،725-724/1 :المحلى باآلثار:
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•حجتهم:
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.5ح ــدي ــث جــابــر رض ــي اهلل عــنــه قـ ــال( :نهى

 .1قوله تعالى ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ رسول اهلل  يوم خيبر عن لحوم الحمر االهلية

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ورخص في الخيل)(.)7

.6حديث اسماء بنت ابي بكر رضي اهلل عنها
ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ
ً
(.)1
قــالــت( :نحرنا فــرســا على عهد رســول اهلل 
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﴾
•وجه الداللة:

َ
ّإن اهلل تعالى ذكــر ما يحرم أ كله ولــم يذكر من

فأ كلناه)(.)8
.7حــديــث جابر رضــي اهلل عنه قــال( :ذبحنا

بينها الفرس.

يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول

ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾(.)2

الخيل)(.)9

 .2قوله تعالى ﴿ :ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ اهلل  عــن الــبــغــال والحمير ولــم ينهانا عن

في األحاديث الثالثة دال لة صريحة على جواز
وجه الداللة :ولحم الفرس من الطيبات فيحل
َّ
أ كل لحم الفرس؛ ألنها بهيمة ال تنجس بالذبح،
اكله.
.3قوله تعالى ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﴾(.)3

فلم يحرم أ كلها كالنعم ،ولو كان حراما لنهى عنه

وجه الداللة :ان ما ادرك ذكاته من الطيبات وفيه النبي  كما نهى عن البغال ،والحمير ،مع قلة
حياة يحل اكلها والخيل من جملة الطيبات(.)4

.4قوله تعالى ﴿ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

الخيل ،وعظيم منفعتها ،واحتياجهم إليها(.)10
واعــتــرض عــلــى حــديــث جــابــر رض ــي اهلل عنه

ﮉ ﮊ ﴾(.)5
ُّ
َ
ً
وجه الداللة :يدل قوله تعالى على ّأن فيها خبيثا التحريم اذ الرخصة استباحة الممنوع لعذر مع
ً
ً
ً
قــيــام الــمــانــع ،فــدل على انــه رخــص لهم بسبب
محرما ،وحالال طيبا ،والخيل من الطيبات(.)6
فــي قــولــه ...( :ورخــص فــي الخيل) انــه مــن ادلــة

المخمصة الشديدة التي اصابتهم يــوم خيبر،
 ،83/6وبدائع الصنائع.38/5 :
((( سورة االنعام ،االية.)145( :
((( سورة المائدة االية.)4( :
((( سورة المائدة االية.)3( :
((( ينظر :تفسير القرطبي.50/6 :
((( سورة االعراف ،اية.)175( :
((( ينظر :بحر المذهب.230/4 :

((( صحيح البخاري 136/5 ،كتاب المغازي باب غزوة
خيبر رقم الحديث (.)4219
((( صحيح البخاري 95/7 ،كتاب الذبائح والصيد،
باب لحوم الحمر الخيل ،رقم الحديث.)5519( :
((( سنن ابي داود ،609/5 ،كتاب االطعمة ،باب أ كل
لحم الخيل رقم الحديث (.)3789
( ((1ينظر :الحاوي الكبير .143/15
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ّ
وال يدل ذلك على الحل المطلق الذي هو محل
ُّ
ُّ
َ
النزاع  ،ولو سلمنا ّأنه ال يدل على التحريم فال يدل ثابت ال ينهض معارضا لحديث جابر رضي اهلل
َ
 .2ان حديث خالد رضي اهلل عنه لو سلم ّانه

على الحل ،لتقابل االحتمالين(.)1
•واجيب:

َ
ّإن اكثر الــروايــات جاء بلفظ (االذن) وبعضها

عنه الدال بالجواز وقد وافقه حديث اسماء رضي
اهلل عنها(.)5
 .3ان راوي الحديث الصحابي خالد بن الوليد

(باألمر) فدل على ان المراد بقوله (رخص) أذن ال رضي اهلل عنه كان اسالمه بعد خيبر بتسعة اشهر
خصوص الرخصة باصطالح من تأخر عن عهد النه اسلم في اول يوم من صوم سنة ثمان ،وغزوة
الصحابة وان االذن في اكــل لحم الخيل لو كان خيبر كانت في جمادى االولى سنة سبع(.)6
رخصة الجل المخمصة لكانت الحمر االهلية اولى

 .4ألنه حيوان طاهر مستطاب ليس بذي ناب

وذلــك لكثرتها وعــزة الخيل حينئذ واحتياجهم وال مخلب فيحمل كبهيمة االنعام الداخلة في
اليها للجهاد(.)2

ً
واعترض ايضا بحديث خالد بن الوليد رضي

اهلل عنه ان رسول اهلل  «نهى يوم خيبر عن اكل

عموم اآليات واالخبار المبيحة لألكل(.)7
•الترجيح:
الــذي يبدو ان الــراجــح فــي هــذه المسألة هو

لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من ما ذهــب اليه اصحاب المذهب الثاني القائل
السبع او مخلب من الطير»(.)3

بجواز اكــل لحم الــفــرس؛ وذلــك لقوة االدلــة التي

كما يستدل المانعون من هــذا الحديث ،أن استدلوا بها من احاديث نبوية شريفة ،كلها ثابتة،
الخيل من جملة المنهي عن اكل لحمه.

وصحيحة ،وصريحة في الجواز.

ولــم يثبت فــي كراهتها ،أو تحريمها دليل،
•واجيب بما يأتي:
 .1اتفق العلماء مــن أئمة الحديث على انه فيبقى األص ــل هــو الــحــل اســتــنــادا ً ال ــى الــقــاعــدة
حديث ضعيف(.)4
((( ينظر :شرح الزرقاني على الموطأ.141/3 ،
((( ينظر :ذخيرة العقبى .218/13
((( سنن الدار قطني ،517/5 :كتاب الصيد والذبائح
وغيرها ،رقم الحديث (.)4769
((( ينظر :المجموع شرح المهذب  ،4/9وخالصة البدر
المنير.395/2 :

الشرعية (األصل في األشياء اإلباحة) ،ومعنى ذلك
َ
ّأن اهلل تعالى خلق االشياء كلها في أصلها مباحة

للعباد ،ثـ َّـم بعث االنبياء عليهم السالم ،واوحى
اليهم بتحريم بعضها ،وابقاء بعضها على اإلباحة
((( ينظر :ذخيرة العقبى.217/23 :
((( ينظر :التنبيهات .85/1 :
((( ينظر :المغني.412/9:
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ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜ

ثم ان حديث الصحابي خالد بن الوليد رضي ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾(.)4
ٌ
ٌ
وتكريم من اهلل تعالى لبني آدم،
وهذا تشريف
اهلل عنه ،الذي اعترض به أصحاب المذهب االول
على ادلة المجوزين ثبت باتفاق ائمة الحديث بــأن خلقه على أحسن الهيئات واكملها ،وبين

انــه ضعيف وان روايــة خالد بن الوليد رضــي اهلل اهميته ،وميزه على سائر خلقه ،وبين حرمة الذات
َ
عنه كان اسالمه بعد خيبر (الذي قيل بمناسبته االنسانية ،فال شك ّأن هذا التكريم ،والتفضيل،
الحديث) بتسعة اشــهــر( ،)2اضافة الــى ذلــك َّإن واالحترام لإلنسان سار عليه في حياته وبعد مماته،
وما يتعلق به من قبر وغيرهَّ .
الن حرمة االنسان وهو
لحم الفرس من الطيبات لقوله تعالى ﴿ :ﮅ
ميت كحرمته وهو حي.
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾(.)3
َّ
َ
وبما أن القبر هو الشاخص والمرئي الوحيد
لكن ال يخفى ّأنه في وقتنا الحاضر ،وفي كثير
من المجتمعات المسلمة غير متعارف فيها أ كل الذي يدل على اسم صاحبه واحترامه ،واحترام
لحوم الخيل ،ربما َّ
ألن األنفس ،والطباع عند كثير من تحته .اختلف الفقهاء في الجلوس على القبر

من البشر ال تستسيغه ،أو تتقبله ،أو لندرة الخيل ،وامتهانه على مذهبين:
المذهب االول :يكره الجلوس على القبر ،وهذا
واعتزاز الناس بها.

وكره أ كله علل ذلك بالعرفان لفضله ،مذهب الحنفية ،والشافعية ،والحنابلة ،والزيدية،
ومن منعَّ ،
َّ
وأنــه من وسائل الجهاد في سبيل اهلل تعالى فكره والظاهرية(.)5
أ كل لحمه احتراما له ،أما من حيث الجواز فيحل
اكل لحمه  ..واهلل اعلم.
•المطلب الثالث:

•حجتهم:

.1حــديــث ابــي هريرة رضــي اهلل عنه قــال :قال
رســول اهلل  «إلن يجلس احدكم على جمرة
فتحرق ثيابه فتخلص الــى جلده خير له من ان

•الجلوس على القبر
ال ش ــك َّأن االن ــس ــان ُمـ ــكـ ـ ّـر ٌم لــقــولــه تــعــالــى :يجلس على قبر» .
()6

﴿ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

((( سورة االسراء :االية.)70( :
((( ينظر :بــدائــع الــصــنــائــع ،320/1 :والــمـجـمــوع شرح
المهذب ،312/5 :والمغني ،378/2 :والسيل الجرار:
((( الكافي شرح البزدوي.1407-1406/2 :
((( ينظر :المجموع ،4/9 :وخالصة البدر المنير ،226/1 ،395/2 :والمحلى باالثار.358/3 :
((( صحيح مسلم ،667/2 :كتاب الجنائز ،باب النهي
والتنبيهات المجملة.85/1 :
الجلوس على القبر والصالة عليه ،رقم الحديث (.)971
((( سورة االعراف ،األية (.)157
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َ
 .2حديث ابي مرثد الغنوي رضي اهلل عنه ّأن

•واجيب:

ً
ما عهدنا أحدا يقعد على ثيابه للغائط ،إال من
النبي  قال« :ال تجلسوا على القبور وال تصلوا
َ
ّ
َ
ال صحة لدماغه ،فدل على ّأن المراد بالقعود على
اليها»(.)1
حقيقته؛ َّ
الن الحدث على القبر أقبح من أن يكره،
•وجه الداللة:
فــي الــحــديــثــيــن الــشــريــفــيــن ،دال ل ــة واضــحــةَّ ،
وأنما يكره الجلوس المتعارف(.)6
وصريحة في َّ
•الترجيح:
النهي عن الجلوس على القبر لما
َ
والــذي يبدو ّأن الراجح في هــذه المسألة هو
فيه من امتهان ،وعــدم احترام للقبر ،وصاحبه،
ً
فينبغي للمسلم إذا رأى قبرا أن يتعظ به وينزجر ما ذهب اليه جمهور الفقهاء اصحاب المذهب
برؤيته  ،وهي احاديث متواترة في غاية الصحة( .)2االول القائل بكراهة الجلوس على القبر واحترامه
ً
الــمــذهــب الــثــانــي :يــبــاح الــجــلــوس على القبر وعــدم امتهانه بالمشي والجلوس عليه مطلقا،
وه ــذا مــذهــب المالكية وبــه قــال الــطــحــاوي من أو باالتكاء والــوطء ،وأي فعل يوحي بعدم احترام
الحنفية(.)3

القبر اعماال للنصوص الصحيحة ،والصريحة،

والثابتة عن النبي  ،وهي احاديث متواترة في
•حجتهم:
 .1ان االم ــام علي رضــي اهلل عنه كــان يتوسد غاية الصحة ،والتي فيها من َّ
النهي ،والترهيب،
والوعيد من الجلوس على القبر ،وعدم احترامه؛
القبور ويضطجع عليها(.)4
َّ
الن احترام القبر هو احترام صاحبه.
•وجه الداللة:
ً
وغالبا ما يتواجد الناس في المقابر اثناء الدفن او
فيه دال لة على جواز التوسد ،واالضطجاع على
القبور ،وهذا فعل صحابي يؤخذ به.

الزيارة او المرور بها فاالولى ان تكون تلك المواقف

 .2وعللوا النهي الوارد في أدلة المذهب األول للعظة ،واالعتبار ،وتدبر ما يــؤول اليه مصير كل
بالجلوس للغائط(.)5

انسان بعد الموت ،وليس امتهانها وعدم احترام
ساكنيها  ..واهلل اعلم.

((( صحيح مسلم ،668/2 :كتاب الجنائز ،باب النهي
الجلوس على القبر والصالة عليه ،رقم الحديث (.)972
((( ينظر :اإلفصاح عن معاني الصحاح.102/8 :
((( ينظر :التاج واال كليل ،74/3 :رد المحتار.245/2 :
((( ينظرك التاج واال كليل.74/3 :
((( ينظر فتح الباري ،225/3 :والمحلى باالثار.359/3 :
((( ينظر :المصدر نفسه.

*

*
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من االطعمة ،الن االستنجاء اهانة واســراف ومن
ً
استنجى بالطعام فقد فعل فعال محرما.
 .9ال يجوز االستنجاء وازالــة النجاسة بما له

الــحــمــد هلل الـ ــذي بنعتمه تــتــم الــصــالــحــات حرمة من كل مكتوب فيه ذكر اهلل تعالى ككتب
وال ــص ــاة وال ــس ــام عــلــى خــاتــم االنــبــيــاء وام ــام الفقه ،والحديث ،وكل الة الكتابة كالورق والقلم.
الــمــرســلــيــن ســيــدنــا مــحــمــد وعــلــى ال ــه وصحبه
الطيبين الطاهرين.

 .10كــراهــة استقبال الشمس والــقــمــر بالبول
والغائط النهما من ايات اهلل واحترام نعم اهلل تعالى

وبعد؛ ففي نهاية بحثي هذا اوجز اهم النتائج والــعــاء شأنها من القواعد المقررة في الشريعة
التي توصلت اليها وهي كاالتي:
 .1ان الخالف في الفروع الفقهية دليل النضج

االسالمية.
 .11من خالل البحث توضح ان الحرم مأمنا

العلمي لــدى المسلمين ودليل صــاح الشريعة يمنع من التعرض للصيد سواء اكان المعترض
االسالمية لكل زمان ومكان.
 .2ان تعليل االحكام الشرعية هو من أهم أبواب
الشريعة.

في الحرم ام في الحل.
 .12توصل الباحث الى جواز اكل لحم الفرس؛

َ
ّألنه لم يثبت في كراهتها ،او تحريمها دليل فيبقى

 .3ان الــشــريــعــة االســامــيــة معللة متعلقة االصــل وهــو الحل استنادا الــى القاعدة الشرعية
(االصل في االشياء االباحة) ومن منع او كره أ كله

بأسبابها.
َّ
 .4ان العلة هي مناط الحكم الشرعي فإنها علل ذلــك بالعرفان لفضله واحــتــرامــا لــه امــا من
توجد بوجوده وتنعدم بعدمه.
 .5االثر والتعليل من اال لفاظ العربية االصيلة.

حيث الجواز فيحل اكل لحمه.
 .13توصل الباحث الى كراهة الجلوس على

 .6كراهة االستنجاء وازالة النجاسة بماء زمزم القبر واحترامه وعدم امتهانه الن احترام القبر هو
ٌ
وفي حال وجود بقية المياه َّالنه ٌ
مشرف ٌ
مكرم احترام لصاحبه.
ماء
ٌ
مبارك.
 .7عدم جواز مس المصحف اال على طهارة
من كل شيء مستقذر ،وقد اجمع اهل العلم على
ذلك.
 .8ال يجوز االستنجاء بكل ما له حرمة وشرف

*

*

*
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المصادر

 .6البحر الرائق شرح كنز الدقائق :زين الدين بن
إبراهيم بن محمد ،المعروف بابن نجيم المصري
(ت 970هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط.2

•القرآن الكريم.

 .7بحر المذهب :ابــو المحاسن عبدالواحد

 .1اإلجماع :أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بن اسماعيل الروياني (ت 502هـ) تحقيق :طارق
الــنــيــســابــوري (ت319هـ ـ ـــ) ،تحقيق :ف ــؤاد عبد فتحي السيد ،دار الكتب العلمية ،ط2009 ،1م.
المنعم أحمد ،دار المسلم للنشر والتوزيع ،ط،1
1425هـ2004/م.

 .8بــدائــع الصنائع فــي ترتيب الــشــرائــع :عالء
الــديــن ،أبــو بكر بــن مسعود بــن أحمد الكاساني

 .2اإلحـكام فـي أصـول األحـكام :أبـو الحسـن الحنفي (ت587هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط،2
سـيد الديـن علـي بـن أبـي علـي بـن محمـد بـن 1406هـ 1986 -م.
سـالم الثعلبـي اآلمـدي (ت631هــ) ،المحقـق:

 .9ال ــب ــي ــان ف ــي م ــذه ــب اإلمـ ـ ــام الــشــافــعــي:

عبـد الـرزاق عفيفي ،المكتب اإلسلامي ،بيروت -أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني
دمشـق -لبنـان.

اليمني الشافعي (ت558ه ـــ) ،المحقق :قاسم

 .3االخــتــيــار لتعليل الــمــخــتــار :عــبــداهلل بن محمد الــنــوري ،دار المنهاج  -ج ــدة ،الطبعة
محمود بن مودود الموصلي البلدحي ،مجد الدين األولى 1421 ،هـ 2000 -م.
أبو الفضل الحنفي (ت 683هـ) ،عليها تعليقات:
الشيخ محمود أبو دقيقة 1356 ،هـ  1937 -م.

 .10الــبــيــان والــتــحــصــيــل وال ــش ــرح والــتــوجــيــه
والتعليل لمسائل المستخرجة :أبو الوليد محمد

 .4اإلفــصــاح عن معاني الصحاح :أبــو المظفر بن أحمد بن رشد القرطبي (ت520هـــ) ،تحقيق:
عون الدين يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة د محمد حجي وآخ ــرون ،دار الغرب اإلسالمي،
الــدهــلــي الشيباني (ت560ه ـ ـــ)  ،تحقيق :فــؤاد بيروت  -لبنان ،ط1408 ،2هـ 1988 -م
عبدالمنعم أحمد  ،دار الوطن 1417 ،هـ.

 .11البنايــة شــرح الهدايــة :أبــو محمــد محمود بن

 .5اخ ــت ــاف األئ ــم ــة الــعــلــمــاء :يــحــيــى بن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســين الغيتابــى
ُ
ّ
الشيباني ،الحنفــى بــدر الديــن العينــى (ت855هـــ) ،دار
(ه َب ْي َرة بن) محمد بن هبيرة الذهلي
أبو المظفر ،عونن الدين (ت560ه ـــ) ،المحقق :الكتــب العلميــة  -بيــروت ،لبنــان ،ط 1420 ،1هـــ
السيد يوسف أحمد ،دار الكتب العلمية  -لبنان  2000 -م.
 /بيروت ،ط1423 ،1هـ 2002 -م.

 .12التاج واإل كليل لمختصر خليل :محمد
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بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الــمــشــكــلــة :صـ ــاح ال ــدي ــن أبـ ــو ســعــيــد خليل
ال ــغ ــرن ــاط ــي ،أبـ ــو عــبــد اهلل ال ــم ــواق الــمــالــكــي بــن كيكلدي بــن عــبــداهلل الــدمــشــقــي العالئي
(ت897هـ ـ ـ ـــ) ،دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة ،ط( ،1ت761هـ ـ ـــ) ،تــحــقــيــق :مـ ــرزوق بــن هــيــاس آل
1416هـ1994-م.

مــرزوق الوهراني ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة

 .13تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :عثمان المنورة1408 ،هـ.
بن علي بن محجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي

 .19تهذيب اللغة :أبو منصور محمد بن أحمد

الحنفي (ت743هـ) ،المطبعة الكبرى األميرية  -األزه ــري الــهــروي (ت370هـ ـــ) ،تحقيق :محمد
بوالق ،القاهرة ،ط 1313 ،1هـ.

عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت،

 .14تحفة الفقهاء :محمد بن أحمد بن أبي ط2001 ،1م.
أحمد ،أبو بكر عالء الدين السمرقندي (ت540هـ)،

 .20حاشية الطحطاوي :على مراقي الفالح

دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط1414 ،2هـ شرح نور اإليضاح ،أحمد بن محمد بن إسماعيل
1994 -م.

الــطــحــطــاوي الــحــنــفــي( ،ت1231هـ ـ ـــ) المطبعة

 .15تحفة المحتاج على شرح المنهاج :احمد الكبرى األميرية ببوالق1318 ،هـ.
بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي (ت973هـ)،
المكتبة التجارية الكبرى ،مصر1983 ،م.

 .21حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب
الرباني :ابو الحسن بن احمد بن مكرم العدوي (ت

 .16تفسير البيضاوي :ناصر الدين أبو سعيد 1189هـ) تحقيق :يوسف الشيخ محمد البقاعي،
عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي دار الفكر ،بيروت1414 ،هـ1994-م.
(ت 685هـ ـــ) ،المحقق :محمد عبد الرحمن

.22الـ ــحـ ــاوي الــكــبــيــر :أب ــو الــحــســن عــلــي بن

المرعشلي ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،
ط 1418 - 1هـ.

الشهير بالماوردي (ت450ه ـــ) ،تحقيق :الشيخ

 .17تفسير القرطبي :أبــو عــبــداهلل محمد بن علي محمد عــوض  -الشيخ عــادل احمد عبد
أحمد بــن أبــي بكر بــن فــرح األنــصــاري الخزرجي الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان،
شمس الــديــن القرطبي (ت671ه ـ ـــ) ،تحقيق :ط1999-1419 ،1م.
أحمد الــبــردونــي و إبــراهــيــم أطفيش ،دار الكتب
المصرية-القاهرة ،ط1384 ،2هـ 1964 -م.

 .23خالصة البدر ُ
المنير :ابن الملقن سراج

الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي

 .18التنبيهات المجملة عــلــى الــمــواضــع الــمــصــري (ت804هــــــــ) ،مــكــتــبــة ال ــرش ــد للنشر
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والتوزيع ،ط1410 ،1هـ1989-م.

تحقيق محمد عــبــد الــقــادر عــطــا ،دار الكتب

 .24درر الحكام شرح غرر األحكام :محمد بن العلمية ،بيروت ،ط1424 ، 3هـ2003 -م.
فرامرز بن علي الشهير بمال  -أو منال أو المولى -
خسرو (ت885هـ) ،دار إحياء الكتب العربية.

 .31سنن الترمذي :ابو عيسى محمد بن عيسى
بــن س ــورة بــن الــضــحــاك الــتــرمــذي (ت279هـ ـــ)،

 .25الذخيرة :ابو العباس شهاب الدين بن تحقيق :احمد محمد شــاكــر ،مطبعة مصطفى
ادر يــس بن عبدالرحمن المالكي( ،ت ،)684البابي الحلبي ،مصر ،ط1975 ،2م.
تحقيق :سعيد اع ــراب ،دار الــغــرب االسالمي
ط1994 ،1م.

 .32سنن الدارقطني :أبو الحسن علي بن عمر
بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن

 .26ذخيرة العقبى في شرح المجتبى :محمد دينار البغدادي الدارقطني (ت 385هـــ) ،حققه
بن علي بن ادم بن موسى االنيوبي اللؤلؤي ،دار ال وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن
بروم للنشر ،ط.1

عبد المنعم شلبي ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أحمد

 .27رد الــمــحــتــار عــلــى ال ــدر الــمــخــتــار :ابــن بــرهــوم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  -لبنان ،ط،1
عــابــديــن محمد امــيــن بــن عــمــر بــن عبدالعزيز  1424هـ  2004 -م.
عابدين الحنفي (ت 1252هـ) دار الفكر ،بيروت،
ط1412 ،2هـ1992-م.

 .33الــســيــل الــجــرار الــمــتــدفــق عــلــى حــدائــق
األزهـ ــار :محمد بــن علي بــن محمد بــن عبد اهلل

 .28ســبــل ال ــس ــام :مــحــمــد ب ــن إســمــاعــيــل الشوكاني اليمني (المتوفى1250 :هـ ـــ) ،دار ابن
بــن صــاح بــن محمد الحسني ،الكحالني ثم حزم ،ط.1
 .34سير أعالم النبالء :شمس الدين أبو عبد
الصنعاني ،أبــو إبــراهــيــم ،عــز الــديــن ،المعروف
َْ
اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي
كأسالفه باألمير (ت 1182هـ) ،دار الحديث.
 .29ســنــن أب ــي داود :أب ــو داود ســلــيــمــان بن (الــمــتــوفــى748 :هـ ـــ) ،دار الــحــديــث -الــقــاهــرة،
األشعث بن إسحاق بن بشير بن شــداد بن عمرو 1427هـ2006-م.
 .35شــرح الــزرقــانــي على الــمــوطــأ :محمد بن
الس ِج ْستاني (المتوفى275 :هـ) ،المحقق:
األزدي ّ ِ
شعيب األرن ــؤوط َ َ -
َ
كامل قــره بللي ،دار عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري األزهري،
مح ّمد ِ
الرسالة العالمية ،ط 1430 ،1هـ  2009 -م.

تحقيق :طه عبد ال ــرءوف سعد ،مكتبة الثقافة

 .30سنن البيهقي الكبرى :أحمد بن الحسين الدينية  -القاهرة ،ط1424 ،1هـ 2003 -م.
بــن علي بــن مــوســى أبــو بكر البيهقي(ت )458

 .36شــرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل
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األ ثــر :علي بن (سلطان) محمد ،أبــو الحسن نور التراث العربي  -بيروت.
الدين المال الهروي القاري (ت 1014هـ) ،المحقق:

 .43الصحاح تــاج اللغة وصــحــاح العربية:

قدم له :الشيخ عبد الفتح أبو غدة ،حققه وعلق أبــو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي
عليه :محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم ،دار األرقم (ت393 :هـ) ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطا،
 -لبنان  /بيروت.

دار العلم للماليين-بيروت ،ط 1407 ،4هـ -

 .37ش ــرح الــعــمــدة فــي الــفــقــه :تــقــي الــديــن 1987م.
ابو العباس احمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني

 .44عــمــدة الــقــاري شــرح صحيح البخاري:

الحنبلي الدمشقي( ،ت728هـ) تحقيق :سعدون أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد
بن صالح العبيكان ،الرياض ،ط1412 ،2هـ.

بن حسين الغيتابى الحنفى بــدر الدين العينى

 .38شرح مختصر خليل :ابو عبداهلل الخرشي (المتوفى855 :هـــ) ،دار إحياء التراث العربي -
المالكي( ،ت1101هـ) دار الفكر -بيروت.

بيروت.
 .45عيون المسائل :ابــو محمد عبدالوهاب

 .39شرح التلقين :أبو عبداهلل محمد بن علي
بن عمر َّ
الت ِميمي المازري المالكي (ت536هـ) ،بــن علي بــن نصر الثعلبي الــبــغــدادي المالكي
تحقيق :سماحة الشيخ َّ
محمد المختار ّ
السالمي( ،ت422هـ) ،تحقيق :علي محمد ابراهيم ،دار ابن
دار الغرب ِاإلسالمي ،ط2008 ،1م.

 .40شرح زاد المستقنع :محمد بن محمد

حزم ،بيروت ،ط1430 ،1هـ2009-م.
 .46الــغــرر البهية فــي شــرح البهجة الــورديــة:

ب ــن الــمــخــتــار الــشــنــقــيــطــي ،ال ــرئ ــاس ــة الــعــامــة زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري ،زين
للبحوث العلمية ،السعودية-الرياض ،ط ،1الدين أبو يحيى السنيكي (ت926 :هـ) ،المطبعة
1428هـ2007-م.
 .14صحيح البخاري :محمد بن إسماعيل أبو

الميمنية.
 .47فتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد

عبداهلل البخاري الجعفي( ،ت256هـ) المحقق :بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،
محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طــوق النجاة( ،ت )852تحقيق :محمد فــؤاد عبدالباقي ،دار
ط1422 ،1هـ.
 .42صــحــيــح مــســلــم :مــســلــم ب ــن الــحــجــاج

المعرفة-بيروت1379 ،هـ.
 .48فتح العزيز شــرح الوجيز :عبدالكريم بن

أبــو الحسن القشيري النيسابوري (ت261ه ـــ) ،محمد الرافعي القزويني( ،ت623هـ) ،دار الفكر.
المحقق :محمد ف ــؤاد عبد الــبــاقــي ،دار إحياء

 .49الفواكه الــدوانــي على رسالة ابــن أبــي زيد
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القيرواني :أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن

 .56المغني :ابــو محمد موفق الدين عبداهلل

مهنا ،شهاب الدين النفراوي األزهــري المالكي بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي
(المتوفى1126 :هـ) ،دار الفكر1415 ،هـ 1995 -م.
 .50الكافي في فقه االمام احمد بن حنبل:

(ت620هـ) ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ1968-م.
 .75المجموع شرح المهذب :أبو زكريا محيي

اب ــو مــحــمــد مــوفــق ال ــدي ــن ع ــب ــداهلل ب ــن احــمــد الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـــ) ،دار
بــن قــدامــة الــمــقــدســي620( ،هـ ـــ) ،دار الكتب الفكر.
العلمية ،ط1414 ،2هـ1994-م.

.58المحلى باآلثار :أبو محمد علي بن أحمد

 .51الكافي شرح البزدوي :الحسين بن علي بن سعيد بن حــزم األندلسي القرطبي الظاهري
بــن حــجــاج بــن علي بــن حــســام الــديــن الغنافي (ت456هـ) ،دار الفكر  -بيروت.
(ت711هـ) تحقيق فخر الدين سيد محمد قانت،

 .59المستدرك على الصحيحين :أبو عبد اهلل

الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه
مكتبة الرشيد ،ط1422 ،1هـ2001-م.
 .52كشاف القناع على متن اال قناع :منصور بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري
بن موسى بن ادريــس البهوتي (ت1054هـ ـــ) ،دار المعروف بابن البيع (ت405هـ) ،تحقيق :مصطفى
الكتب العلمية.

عبدالقادر عطا ،دار الكتب العلمية  -بيروت،

 .53كــشــف االس ـ ــرار ش ــرح اص ــول ال ــب ــزدوي :ط.1990 - 1411 ،1
عــبــدالــعــزيــز بــن احــمــد بــن مــحــمــد ع ــاء الــديــن

 .60مسند االمــام احمد :ابو عبداهلل احمد بن

الــبــخــاري الــحــنــفــي (ت730هـ ـ ـــ) دار الــكــتــاب محمد بن حنبل بن هالل الشيباني (ت241هـ)،
االسالمي.

تحقيق شعيب االرن ــؤوط ،عــادل مرشد ،مؤسسة

.54كفاية النبيه في شــرح التنبيه :احمد بن الرسالة ،ط1421 ،1هـ.
محمد بن علي االنصاري المعروف بابن الرفعة،

 .61مصنف عــبــدالــرزاق :ابــو بكر عــبــدالــرزاق

(ت710هـــ) تحقيق :مجدي محمد ،دار الكتب بن همام بن نافع اليماني الصنعاني (ت211هـــ)،
العلمية ،ط2009 ،1م.

تحقيق :حبيب الرحمن االعــظــمــي ،المجلس

 .55الــكــلــيــات :اب ــو الــبــقــاء اي ــوب بــن موسى العلمي ،الهند ،ط1407 ،1هـ.
الحسيني القريمي الكفوي الحنفي1064( ،هـــ)،

 .62معجم مقاييس اللغة :أبو الحسين أحمد

تــحــقــيــق :ع ــدن ــان درويــش-مــحــمــد الــمــصــري ،بن فارس بن زكريا القزويني الــرازي (ت395هـــ)،
مؤسسة الرسالة-بيروت.

تحقيق :عبد السالم محمد هــارون ،دار الفكر،

ُ َّ
باالحترام في األحكام الفقهية مع غير اإلنسان -دراسة فقهية مقارنة»-
عليل
الت
«أثر
ِ
د .كريم زحلف جزاع خليل الدليمي

1399هـ1979-م.
 .63المعتبر في شرح المختصر :نجم الدين
ابي القاسم معمر بن الحسين المحقق الحلي،
(ت676هـــ) .تحقيق :عدد من االفاضل مؤسسة
الرسالة ،سيد الشهداء ،قم.
 .64من ال يحضره الفقيه :ابو جعفر محمد بن
علي بــن الحسين بــن بابويه القمي381( ،ه ـــ)،
صــحــحــه الــشــيــخ حــســيــن االع ــل ــم ــي ،مــؤســســة
االعلمي ،بيروت ،ط1406 ،1ه1986-م.
 .65نــهــايــة ال ــس ــول شـ ــرح مــنــهــاج ال ــوص ــول:
ابو محمد جمال الدين عبدالرحيم بن الحسين بن
علي االستوني الشافعي (ت772هـــ) دار الكتب
العلمية-بيروت ،ط1420 ،1هـ1999-م.
 .66الهداية شــرح بــدايــة المبتدي :علي بن
ابي بكر بن عبدالجليل ابو الحسين برهان الدين
المرغيناني (ت593ه) تحقيق :طالل يوسف،
دار احياء التراث العربي ،بيروت-لبنان.
 .67مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:
شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد
الرحمن الطرابلسي المغربي ،المعروف بالحطاب
ُّالرعيني المالكي (ت954ه ـــ) ،دار الفكر ،ط،3
1412هـ 1992 -م.
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*
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