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Research Summary

Preoccupation with understanding in the 

religion is one of the best acts of obedience 

and worship, and God Almighty has made 

sincere scholars in every generation, and 

the ancient jurists, may God have mercy on 

them, were proactive in this field, due to the 

honor of their sciences and the loftiness of 

their ambitions, so they strived in issues, ex-

plained them and wrote them down...

Islamic manuscripts are considered one 

of the treasures of Islamic civilization, and 

one of the jewels of its culture, in which the 

knowledge of the nation was written down, 

and they recorded their information in vari-

ous Islamic fields. E), which is indispensa-

ble to the world and the educated.

This research was a study and investi-

gation of the chapter “On the provisions of 

wiping the socks” from the book “Al-Maq-

dar fi Sharh al-Muharr” which includes most 

of the issues and provisions related to the 

provisions of wiping the socks )what is the 

slippers, its conditions and how to wipe, the 

time of wiping, the shortcomings of wiping, 

and some issues other).

 I divided it into two parts, the first sec-

tion: the study, and the second: the veri-

fied text. As for the academic section: the 

author’s life and scientific biography were 

briefly mentioned, because many virtuous 

sheikhs wrote in his life to obtain a doctor-

ate and master’s degree, so the author’s life 

was shortened and its details were left to the 

sheikhs as we mentioned.

As for the second section: it is the ver-

ified text, and my method of investigation 

is the same as the method of distinguished 

scholars with the conditions required in uni-

versities and colleges to verify manuscripts.

Keywords: 

)Almuharar - Almuqarar - Al-Rafei - 

Al-Zubaidi - wiping - Al-Khufein).
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ملخص البحث

اأفــضــل  مــن  الــديــن  فــي  بالتفقه  اإن اإلشــتــغــال 

في  سبحانه  له  ال� جعل  وقد  والقربات،  الطاعات 

كل جيل علماء مخلصين، وكان الفقهاء القدمى 

لشرف  المجال،  هــذا  فــي  سباقين  لــه  الــ� رحمهم 

المسائل  في  فاجتهدوا  هممهم،  وعلوِّ  علومهم 

ووضحوها ودونوها.  

كنوز  من  كنزاً  سالمية  اإلإ المخطوطات  وتعد 

سالمية، وجوهراً من جواهر ثقافتها،  الحضارة اإلإ

ــد ســجــلــوا فيها  اإذ دّونــــت فــيــهــا عــلــم اإلأمـــــة، وقـ

سالمية، وكان  معلوماتهم في شتى المجاإلت اإلإ

مــن بين هــذه الــمــجــاإلت، مجال الــفــقــه،  ومن 

مام  هذه »المقرر في شرح المحرر« الذي األفه اإلإ

الذي  الزيَّادي )ت ١٠٢٤ هـ(،   علي بن يحيى 

إل يستغني عنه العالم والمتعلم.

وقد كان هذا البحث عبارة عن دراسة وتحقيق 

من  الخفين«  مسح  اأحــكــام  فــي  »فــصــل  بعنوان 

كتاب »المقرر في شرح المحرر« والذي يشتمل 

على جّل المسائل واإلأحكام التي تتعلق باأحكام 

وكيفية  وشــروطــه  الــخــف،  )مــاهــو  الخفين  مسح 

ــواقـــص الــمــســح،  الــمــســح، ووقــــت الــمــســح، ونـ

وبعض المسائل اأخرى(.

اإلأول:  الــقــســم  قــســمــيــن،  ــــى  اإل قسمته  وقـــد   

القسم  فاأما  المحقق.  النص  والثاني:  الدراسي، 

وسيرته  المؤلف  فيه حياة  فقد ذكرت  الدراسي: 

عــن حياته  كــتــب  قــد  ــــه  إلأن بــاخــتــصــار،  العلمية 

الكثير، من قبل المشايخ اإلأفاضل للحصول على 

اختصرت  لذا   ، والدكتوراه  الماجستير  درجــات 

ــاة الـــمـــؤلـــف وتـــركـــت تــفــاصــيــلــهــا عـــن سبق  ــيـ  حـ

كما ذكرنا.

اأما القسم الثاني: فهو النص المحقق.

منهج  نفس  فهو  التحقيق  فــي  منهجي  واأمـــا 

الــعــلــمــاء اإلأفـــاضـــل مـــع الـــشـــروط الــمــطــلــوبــة في 

الجامعات والكليات لتحقيق المخطوطات.

الكلمات المفتاحية: 

) المحرر - المقرر - الرافعي - الزبيدي - مسح 

- الخفين(.

* * *
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﷽

المقدمة

لــه، والــحــمــد لــلــه، والــصــالة والــســالم  بــســم الــ�

اآله  على خاتم اإلأنبياء والمرسلين، محمد وعلى 

وصحبه اأجمعين. 

واأما بعد؛ 

 فـــــالـــــتـــــراث بـــمـــفـــهـــومـــه الـــــــواســـــــع هــــــو كــــّل 

ما ورثه الخلف عن السلف من اإلنتاجات فكرية 

ــيــة اأوعــمــرانــيــة.... وهــو الــذي يشكل  كانت اأواأدب

اإلأجــيــال  بين  الــرابــط  اأنّـــه  المجتمع، كما  هــويّْــة 

الماضية والحاضرة والقادمة.

العلم  بهذا  وحديثاً  قديماً  العلماء  اهتم  ولقد 

ــوا جــيــداً ما  الــمــبــارك اإهــتــمــامــاً بــالــغــاً، إلأنــهــم اأدركــ

لهذا العلم من الشرف والرفعة والفضل، وصنفوا 

فيها الكثرين الكتب والمؤلفات، ومن اأهم هذه 

مام  المصنفات كتاب )المقرر شرح المحرر( لالإ

الزيادي الذي كان جلّه  الجليل علي بن يحيى 

مخطوطاً إل يستفيد منه اإإل القلة، والباحث اأراد 

اأن يسهم في اإحياء تراث السلف الصالح باإخراج 

)الــمــقــرر  بــاســم  وتحقيقه  المخطوطة  مــن  قــســم 

شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي 

)ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

دراسة وتحقيق.

وقد رتبت البحث كما يلي: 

بيان المساألة:

يــعــد هوية  ســـالمـــي  الـــتـــراث اإلإ اأن  يــخــفــى  إل 

ــيـــة ومـــصـــدر ثــقــافــتــهــا ومــنــبــع  ســـالمـ لــلــشــعــوب اإلإ

لالأجيال  اأجل حفظه  من  به  والعناية  حضارتها، 

سالمي  القادمة واجب شرعي، ويتعرض التراث اإلإ

للعديد من التهديدات بسبب تغييرات اإلأحوال 

 الــســيــاســة واإلجــتــمــاعــيــة واإلقــتــصــاديــة خصوصاً 

في زمننا. 

التراث، وتحقيق  اإحياء  في  اأن  الباحث  وعلم 

ــة  ــرويـ ــوائـــد عــلــمــيــة، ومــثــوبــة اأخـ الــمــخــطــوطــة، فـ

 كثيرة، قمت بتحقيق جزء من الكتاب )المقرر 

شرح المحرر(.

اأهمية الموضوع واأسباب اختياره:

١. قيمة الكتاب واأهميته العلمية وكثرة مسائله 

وتفريعاته.

٢. اإمامة المؤلف ومكانته العلمية.

3. جاللة علم الفقه وفضله على سائر العلوم.

سهام في اإحياء تراث سلفنا الصالح. ٤. اإلإ

5. اإلشتغال بتحقيق كتب، يوقف المحقق 

واإلأصـــول  كالحديث  كثيرة  علوم  على  ويطلعه 

واللغة والتراجم وغيرها.

اأهداف البحث: 

الكتاب؛  نــص  تحقيق  هــو  الرئيسي  الــهــدف 

المرحلة  فــي  الشافعيين  الفقهاء  بـــاآراء  ومقارنته 
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ــعـــد ذلــــك يــعــد وصــــف الــكــلــمــات  الـــثـــانـــيـــة، وبـ

ــرى لــهــذا البحث،  اأخــ ــاً  ــدافـ  والــمــصــطــلــحــات اأهـ

وكتابة السير الذاتية ومكانته العلمية من اأهداف 

هذا البحث.

اأسئلة البحث:

١- ما هي طريقة تاأليف نورالدين الزيادي في 

كتاب المقّرر؟

٢- ما العالقة بين الكتاب من حيث التاأثر من 

مصادر قبله والتاأثیر على المصادر بعده؟

منهج الباحث: 

ُجعل  بحيث  والــشــرح  المتن  بين  التمييز   .١

اأغلظ واأزيد من سواد  سواد كتابة المتن المحرر 

كتابة الشرح المقرر.

٢. مقارنة النسخة اإلأم بالنسخة اإلأخرى، في 

الهوامش، معتمدا على النسخة اإلأم في النص اإإل 

في مواضع قليلة، وذلك لوجود خطاأ في النسخة 

اإلأم اأو لكون النسخة اإلأخــرى؟ اأصوب واأحسن 

منها مع بيان التعليل في الهامش.

3. استخدام اإلأقواس على الشكل التالي: ﴿ 

 ﴾ لالآيات القراآنية اإن وجدت، لالأحاديث النبوية 

))  (( والنصوص المنقولة ) (، والمجلد والصفحة 

)  /  ( لبيان سقط الموجودة بين النسخ ]  [.

٤. ترجمت اإلأعالم المصرحة باأسمائهم في 

الكتاب من اإلأعالم والعلماء في الهامش ومشيراً 

اإلى مصادر الترجمة.

والمسائل  اإلأحـــكـــام  بــعــض  عــلــى  علقت   .5

خدمة لطالب العلم.

اأخــرى  كتب  من  النصوص  بعض  ونقلت   .6

ــيـــداً  ــاأيـ ــر وضـــحـــاً وتـ  لــكــي يــظــهــر الـــمـــوضـــوع اأكـــثـ

لشرح المؤلف.

٧. وضعُت لكل الموضوعات عناوين، وكتبت 

بين القوسين بخط كبير، مثل: ) ( واأشرت اإلى 

ذلك في الهامش.

8. مــتــى مــا كـــان الــمــتــن مــبــهــمــاً ضــمــن نص 

 منقول رجعُت اإلى الكتب التي نقل منها الشارح، 

مام الزيادي. اأو الكتب التي نقله من قبل اإلإ

الـــغـــريـــبـــة  الـــكـــلـــمـــات  مـــعـــانـــي  تـــوضـــيـــح   .٩ 

ــة، وتــــوضــــيــــح  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــ ـــادرهـ ــ ــصــ ــ ــ  مـــــــن مـ

المصطلحات العلمية.

ــنــصــوص الــتــي لـــم تــذكــر  ١٠. تــوثــيــق اأهــــم ال

ــا اإلــــــى الـــمـــصـــادر  ــهـ ــاعـ ــاإرجـ  مـــصـــادرهـــا وذلــــــك بـ

اإلأصلية اأيضا.

التي  المسائل  على  والتوضيح  التعليق   .١١

تحتاج اإلى ذلك.

١٢. التعريف بالمصطلحات الشافعية الواردة 

في الكتاب.

والــمــراجــع في  المصادر  اإلــى  الــعــزو  ١3. عند 

الكتاب  التحقيق ذُكرت اسم  الهامش في قسم 

الــمــؤلــف، مــع سنة طبع الكتاب ورقــم  ثــم اســم 

المجلد والصحفة .

١٤. ختمت الرسالة باأهم النتائج التي توصلت 

اإليها خالل البحث.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

صعوبات البحث:

الخطيّة  الــنــســخ  جميع  اســتــقــصــاء  صــعــوبــة   -

زالت  ما  المخطوطات  من  كثيراً  إلأن  للكتاب، 

غير مفهرسة وغير معروفة.

النصوص  اأو  العبارات  الشارح  نقل  واأحيانا   -

من كتب اأخرى بالمعنى دون النص، هذا يثقل 

على الباحث في اإرجاع النصوص اإلى مصادرها 

اإلأصلية.

الدراسات السابقة: 

المخطوطة على  هــذه  مــن  اأجـــزاء   تــم تحقيق 

ما وجدت حتى اإلآن ومن هذه الدراسات:

باب  بتحقيق  اأحــمــد محمد  ســـراج  قــام    -١

)الـــزكـــاة( مــن »الــمــقــرر فــي شــرح الــمــحــرر«، في 

بجامعة  واإلجــتــمــاعــيــة  ســالمــيــة  اإلإ الــعــلــوم  كلية 

»الُمقرَّر  عنوان:  تحت  )٢٠١3م(،  كويه  اأربيل 

فی شرح الُمحرَّر )كتاب الزكاة( لعلي بن يحيى 

)دراســة  المتوفى )١٠٢٤هــــ(  الدين  نور   الزيادي 

وتحقيق وتعليق(«.

ــاتــح مــحــمــد بــتــحــقــيــق بــاب  ٢- قـــام اأحـــمـــد ف

ــمــقــرر فــي شــرح  )الـــصـــوم واإلعـــتـــكـــاف( مــن »ال

بجامعة  ســالمــيــة  اإلإ الــعــلــوم  كلية  الــمــحــرر«،مــن 

صالح الدين )٢٠١5م(، تحت عنوان: »كتاب 

الصوم واإلعتكاف من الُمقرَّر فی شرح الُمحرَّر 

للزيادي )١٠٢٤هـ( - دراسة وتحقيق-«.

اآغا بتحقيق باب  اأحمد  3- وقد قامت فريال 

ــالة والــجــمــاعــة( مـــن »الـــمـــقـــرر فـــي شــرح  ــصـ )الـ

بجامعة  ســالمــيــة  اإلإ العلوم  كلية  مــن  الــمــحــرر«، 

بغداد )٢٠١٩م(، تحت عنوان: »دراسة وتحقيق 

كتاب الصالة وباب صالة الجماعة«.

٤-  اأسامة صالح حمه كريم قام بتحقيق باب 

)صالة المسافر( من »المقرر في شرح المحرر«، 

بجامعة  واإلجتماعية  نسانية  اإلإ العلوم  كلية  من 

الــشــافــعــي )٢٠٢١م(،  الــفــقــه  فـــرع  كــوردســتــان، 

»صالة  كتاب  وتحقيق  تصحيح  عنوان:  تحت 

 الــمــســافــر« مـــن الــنــســخــة الــخــطــيــة »الـــُمـــقـــرَّر فی 

شرح المحرر«.

قــام بتحقيق باب  نـــوزاد علي مــولــود فقد    -5

)صالة الجمعة( من »المقرر في شرح المحرر«، 

بجامعة  واإلجتماعية  نسانية  اإلإ العلوم  كلية  في 

)٢٠٢١م(،  الــشــافــعــي  فــقــه  فــــرع  ــان،  ــتـ ــوردسـ كـ

تحت عنوان: »تصحيح وتحقيق كتاب »صالة 

فی  )الــُمــقــرَّر  المخطوطة  النسخة  مــن  الجمعة« 

شـــرح الـــُمـــحـــرَّر( وغــيــر ذلـــك مــن الــرســائــل، كل 

عــلــى مخطوطات  ــنــاًء  ب تحقيقه  جـــرى  ســبــق  مــا 

السليمانية والعراق.

وصف المخطوطة ونسختيها:   

بعد البحث والتحري حصلت على نسختين 

من كتاب »المقرر في شرح المحرر«:

النسخة األأولى: 

مــحــفــوظــة  نــســخــة  ــي  )اأ( وهــ ــهــا :  ل ــزت  ــ ورمــ

بالرقم  وتحمل  السليمانية،  ــاف  ــ اأوق مكتبة  فــي 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

الدراسة،  في هذه  اإلأم  النسخة  ٢٧8٢5، وهي 

لالأسباب التالية:

١- وضوح خطها وعباراتها.

٢- قلة الخطاأ والشطب والغموض.

3- وجود بعض التعليقات والحواشي عليها.

ــاءة الــنــاســخ الــعــلــمــيــة حــيــث يــوضــح  ــفـ ٤- كـ

ــع ويــــرمــــز اإلـــــــى الــمــســائــل  ــواضــ ــمــ ــ ــعـــض ال  فــــي بـ

المستقلة بذاتها.

التعريف بهذه النسخة:

١- عدد صفحات كتاب صالة المسافرين: 

خمس صفحة.

٢- عــــدد اإلأســـطـــر فـــي كـــل صــفــحــة: سبعة 

وعشرون سطراً. 

3- عدد الكلمات في كل سطر: ما بين ٢٢-

٢٧ كلمة غالبا. 

وهذه النسخة، نسخة جيدة قلَّ فيها الشطب 

حــواش  وبجانبها  واضــحــة،  وخطها  والــغــمــوض، 

وتوضيحات حول المسائل.

اإسم ناسخ النسخة: 

الباوجي،  بــن حــاج محمد  بــن علي  اإبــراهــيــم 

الذي نسخها سنة ١٢٤6هـ.

النسخة الثانية: 

ورمزت لها )ب( وهي نسخة محفوظة بمكتبة 

مخطوطات بغداد، وتحمل رقم ١5٧٤٧ . 

التعريف بهذه النسخة:

١. عدد صفحات مسح على الخفين: خمس 

ونصف الصفحة.

٢. عدد اإلأسطر في كل صفحة: ٢5 سطراً.

 3. عـــدد الــكــلــمــات فــي كــل ســطــر: مــا بين

٢١-٢٧ كلمة.

٤. اسم الناسخ: لم يذكر في هذه النسخة: 

اسم الناسخ وإل سنة النسخ.

وهذه النسخة فيها حذف في بعض المواضع، 

كما لم تخل من الخطاأ وغموض العبارة في بعض 

الــمــواضــع واخــتــالط )المتن الــمــحــرر( مــع شرح 

المقرر بدون عالمة وتمييز.

القسم الدراسي: 

مام الزيادي باختصار: حياة الشيخ األإ

هو اأبو الحسن علي بن يحيى الزيادي المصري 

الشافعي، انتهت اإليه رئاسة الشافعية بمصر، ولد 

مــام حــدود سنة ٩36هـــ، ولقبه: اأبــو الحسن،  اإلإ

نــور الــديــن، الــعــالمــة الـــزيـــادي، الــنــور الــزيــادي، 

مام في القاهرة وتصدر للتدريس باإلأزهر  واأقام اإلإ

والمدرسة الطيبرسية، واأّم بالناس بصحن الجامع 

اإلأزهـــر، وقــد عــاش فــي ظــل الــدولــة العثمانية)1(. 

بن  بن محمد  بن محمود  الدين  لخير  عـــالم،  اإلأ ينظر:   )١)

علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت ١3٩6 هـ(، دار العلم 

 .)٢6٠-3٢/5( م،   ٢٠٠٢ مــايــو   / ــــار  اأي  - ط/١5   للماليين 

و كشف الظنون عن اأسامي الكتب والفنون، المؤلف: مصطفى 

له كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي  بن عبد ال�

خليفة اأو الحاج خليفة )ت ١٠6٧هـ(، مكتبة المثنى - بغداد 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

مام ليلة الجمعة خامس شهر ربيع اإلأول  وتوفي اإلإ

سنة ١٢٢٤ هـ ( ودفن بباب تربة المجاورين)1(. 

ومن شيوخه: 

ابن حجر الهيتمي، والغزى محمد بن رضي 

له جمال  ال� البركات، ويوسف بن عبد  اأبو  الدين 

الرملي  الــديــن  العالمة شهاب  ــام  مـ اإلإ و  الــديــن، 

اإلأنصاري، وعده المحبي من بين مشايخه)2(. 

ومن تالمذه: 

اإلأجهوري،  بن محمد  له  ال� بن عبد  البر  عبد 

بن  اأحمد  الشيخ  و  الشبشيرى،  َسالم  ــْيــخ  َوالــشَّ

عــبــدالــقــادر الــرومــي، وشــهــاب الــديــن اأحــمــد بن 

مثل:  صفحاتها،  ترقيم  بنفس  لبنانية،  دور  عــدة  )وصــورتــهــا 

الكتب  ودار  الحديثة،  العلوم  ودار  العربي،  التراث  اإحياء  دار 

العلمية(، تاريخ النشر: ١٩٤١م، )١6١٢/٢(. وخالصة اإلأثر 

له بن  في اأعيان القرن الحادي عشر، لمحمد اأمين بن فضل ال�

محب الدين بن محمد المحبي الحموي اإلأصل، الدمشقي 

)ت ١١١١هـ(، دار صادر - بيروت ، بدون تاريخ، )3/ ١٩6-

الظنون،  على كشف  الذيل  في  المكنون  اإيــضــاح  و   .)١٩5

البغدادي  الباباني  سليم  مير  بن  اأمين  محمد  بن  سماعيل  إلإ

)ت ١3٩٩هـ(، عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: 

محمد شرف الدين بالتقايا رئيس اأمور الدين، والمعلم رفعت 

لبنان،   - بيروت  العربي،  التراث  اإحياء  دار  الكليسى،  بيلكه 

بدون تاريخ )٤/٤٤3(.

ــرن الـــحـــادي  ــقــ ــ ــي اأعــــيــــان ال ــ ثـــــــر ف (١( يـــنـــظـــر: خـــالصـــة اإلأ

عشر)١٤٧/3(. ومعجم المؤلفين )٢6٠/٧(.

الظنون  وكــشــف   ،)٢3٤/١( للزركلي  ــالم،  عــ اإلأ ينظر:   )٢)

و)٢/  و)٧٩/١(   )١٩5/3( اإلأثــر  وخالصة   ،)٢5١-٤5٢/٢)

 -٢٤٠/٢-  ٤٤-٢٤٠3/٤( الــمــكــنــون،  اإيــــضــــاح  و  )١٧٩٧

 .)5٩/3-٢3٩/١

بن  الرحمن  وعبد  القليوبي،  سالمة  بــن  اأحــمــد 

علي بن موسى بن خضر الخياري (3(. 

مام الزيادي مكانة علمية رفيعة في  - وكان لالإ

عصره، من خالل مراجعة كتب التراجم خاصة 

في دراسة كتب الفقه، ونقل بعض علماء عصره 

مام في كتبهم)4(.  اأقوال اإلإ

ــقــرن الـــحـــادي عشر  ــر فــي اأعـــيـــان ال ــ ث (3( يــنــظــر: خــالصــة اإلأ

المكنون  اإيضاح  و   ،)36٧  -358  -١٧٢  -٢٩8  -  ٢/-٢٠٢)

 .)٤٩8/١)

الكردي  )قــال  المنهاج«:  »حاشيته  فــي  الــشــروانــي  قــال   )٤)

الــزيــادي في شــرح المحرر وهــذه المساألة مما تعم  قــال  عليه 

بها البلوى فقلَّ من يسلم من وسخ تحت اأظفار يديه اأو رجليه 

المنهاج،  شــرح  في  المحتاج  تحفة  انتهى(  لذلك  فليتفطن 

الهيتمي، روجــعــت  بــن حــجــر  بــن عــلــي  بــن محمد  إلأحــمــد 

وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة 

الطبعة:  الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد،  التجارية 

بدون طبعة، عام النشر: ١35٧ هـ - ١٩83 م. )١٧8/١( وجاء 

في حاشية القليوبي: )وكتبه علي الزيادي الشافعي، ثم ساألت 

قلته من عندي  فقال:  ذلــك  درســه عن  في  المذكور  شيخنا 

اإن كان مخالفا لظاهر المذهب، ولم اأر إلأحد تصريحا به(  و

حاشيتا قليوبي وعميرة حاشيتا قليوبي وعميرة، إلأحمد سالمة 

القليوبي واأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر - بيروت، الطبعة: 

الشيخ  يقول  ـــ-١٩٩5م )8٧/١(. وكما  بــدون طبعة، ١٤١5هــ

عبدالملك: )الشيخ نور الدين الزيادي شافعي زمانه، القطب 

العارف بالله( سمط النجوم العوالي في اأنباء اإلأوائل والتوالي، 

العصامي  الملك  عبد  بن  حسين  بن  الملك  عبد  المؤلف: 

المكي )ت ١١١١هـ(، المحقق: عادل اأحمد عبد الموجود- 

بــيــروت، ط/١،   - العلمية  الكتب  دار  مــعــوض،  محمد  علي 

١٤١٩ هـ - ١٩٩8 م )٤/٤٢6(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

من اأشهر مؤلفاته: 

ــا  ــرح الــمــنــهــج لــلــشــيــخ زكــري حــاشــيــة عــلــى شــ

مام  المحرر لالإ المقرر على  اإلأنــصــاري، و شرح 

الرافعي وكالهما في فروع الفقه الشافعي)1(. 

مـــــــام الـــزيـــادي  اأمـــــا نــســبــتــه الـــكـــتـــاب اإلـــــى اإلإ

ـــ )شـــرح  ــقــات بـ ــطــب ــر فـــي كــتــب الـــتـــراجـــم وال  ذكــ

ــمــحــرر()2(. ولــكــن لــم يــذكــروا اأن اســم )شــرح  ال

المحرر( هو )المقرر(، ويتاأكد اأدلة على اأن اسم 

الكتاب هو )المقرر في شرح المحرر(.

اإلأول من  الــمــجــلــد  غـــالف  عــلــى  كــتــب   -١

)المقرر  من كتاب  اإلأول  القسم  بغداد:  نسخة 

في شرح المحرر( تاأليف العالمة نور الدين علي 

بن يحيى الزيادي.

علماءنا  بين  اإلســم  بهذا  الكتاب  شهرة   -٢

اأن ينسب  اأحــدهــم  لــم يسمع مــن  الــكــرد، كما 

كتاب )المقرر(.

مام الزيادي واأسلوبه في الشرح:  منهج األإ

الــمــســح على  مــن خـــالل تحقيقي ل)فــصــل 

اإلإمــام  اأن  لي  بدا  المخطوطة  الخفين( من هذا 

سلك مسلك الفقهاء الشراح قبله في شروحهم 

الــظــنــون  وكــشــف   )35/3( لــلــزركــلــي  عــــــالم،  اإلأ يــنــظــر:   )١)

الحادي عشر،  القرن  اأعيان  اإلأثــر في  (١6١٢/٢(، وخالصة 

 .)١٩6/3)

فيما  اليمن  نفحة  و   )٤٤3/٤( المكنون  اإيضاح  ينظر:   )٢)

اإبراهيم  يزول بذكره الشجن، إلأحمد بن محمد بن علي بن 

التقدم  مطبعة  الناشر:  الشرواني )ت ١٢53هــــ(،  اإلأنــصــاري 

العلمية، مصر، ط/١، ١3٢٤ هـ )١١٢/٢(.

للكتب الفقهية، لكن السمات البارزة في منهجه 

واأسلوبه في التاأليف هي:

لغوياً  توضيحاً  الغريبة  الكلمات  يــوضــح   -١

معتمداً على كتب اللغة.

٢- في بداية كل كتاب اأو فصٍل بداأ بتوضيح 

عنوان الكتاب اأو الفصل، توضيحاً لغوياً.

قديماً  المذهب  اأقـــوال  موضوع  لكل  نقل   -3

وحديثاً راجحاً ومرجوحاً.

في  والمالكية  الحنفية،  ــوال  ــ إلأق ذكــر  لــه   -٤

بعض المسائل.

فــوائــَد ونــكــاٍت لغوية  الــشــرِح  اأدرج ضمَن   -6

في  ذكرها  التي  اإلأحكام  تقيد  مفيدة  وتنبيهات 

شرحه.

٧- في نهاية كل موضوع ذكر خالصة اإلأوجه 

واإلأقوال وتعريفاتها، وهذا اأسلوب منهجي، ُیعتمد 

علیه اإلآن في الدراسات المنهجیة اإلأكادیمیة.

ينقلها  ــارة  وت بالمعنى  النصوص  ينقل  تــارة   -8

دون اأّي تغيير.

مام الرافع بحيث  ٩- اإختالط المتن بشرح اإلإ

ــزجـــي( في  ــد، اأســلــوبــه )مـ ــ يــكــون كــكــتــاب واحـ

الشرح.

لغوياً  تــوضــيــحــاً  الــعــنــاويــن  لبعض  وّضـــح   -١٠

كالكتاب والفصل والباب.

للمسائل  الــتــرجــيــح  فــي  كــثــيــراً  استعمل   -١١

اإلألفاَظ التي تدل على الترجيح كاإلأظهر واإلأوجه 

واإلأشهر ونحوها.

١٢- كيفية عرض المسائل وتوضيحها اإستفاد 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

من معاصريه كالهيتمي والرملي والشربيني.

١3- في بعض المواضع يذكر اسم الكتاب ومؤلفه وتارة يقتصر على اأحدهما.

١٤- يستعمل كثيرا ملسو هيلع هللا ىلص وتارة )عليه السالم(، وتارة )عليه الصالة والسالم(.

١5- يذكر الفوائد والتنبيهات في المواضع التي يحتاج اإليها.

الصورة الصفحة األأولى من النسخة )اأ(
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خيرة من النسخة )اأ( الصورة الصفحة األأ
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الصورة الصفحة األأولى من النسخة )ب(
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الصورة الصفحة األأخيرة من النسخة )ب(
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النص المحقق: فصل)1(: 

(١( مسح الخفين من مسائل الفقه، ولكن اأُْدِخَلْت في مسائل 

اإلعتقاد، إلأن اأهل السنة تميَُّزوا عن بعض الفرق في المسح 

على الخفين، وهم طائفة من الخوارج، والرافضة، وغير ذلك. 

اأقدم  اأهل العقيدة الحقة من الفرق المخالفة. من  تَُميِّْز  إلأنََّها 

في  الثوري  سفيان  مــام  اإلإ المساألة:  تلك  قــرروا  الذين  اإلأئمة 

عقيدته حيث قال مخاطباً من ساأله عن معتقده: )يا شعيب 

تــرى المسح على  بن حــرب، إل ينفعك ما كتبت لك حتى 

الخفين دون خلعهما اأعدل عندك من غسل قدميك( اأخرجه 

ابن  الجماعة،  السنة  اأهــل  اعتقاد  اأصــول  الاللكائي في شرح 

تحقيق:  )ت٤١8ه(  الاللكائي  الطبري  منصور  بن  الحسن 

اأحــمــد بــن سعد بــن حــمــدان الــغــامــدي،الــنــاشــر: دار طيبة - 

قال  بــل   ،)١٧٠/١( ٢٠٠3م   / ١٤٢3هــــ  ط/8،  السعودية، 

على  فاتهموه  الخفين  على  يمسح  لم  )مــن  الــثــوري:  سفيان 

اإلأصفياء،  اإلأولياء وطبقات  نعيم، حلية  اأبو  اأخرجه  دينكم(. 

له اإلأصبهاني )ت ٤3٠ هـ(، الناشر:  اأبو نعيم اأحمد بن عبد ال�

 ١٩٧٤  - هـ   ١3٩٤ مصر،  محافظة  بجوار   - السعادة  مطبعة 

له التستري المسح على الخفين من  ال� م، وعدَّ سهل بن عبد 

خصال اأهل السنة. السنة لاللكائي )33/١(. كما قرر ذلك 

النعمان  حنيفة  إلأبــي  ينسب  اإلأكــبــر،  الفقه  فــي  حنيفة،  اأبــو 

الــعــربــيــة، ط/١،  مـــــارات  اإلإ  - الــفــرقــان  )ت ١5٠هـــــ(، مكتبة 

ــو الحسن اإلأشــعــري في كتابه  ١٤١٩هــــ - ١٩٩٩م )٤(.  واأب

اإسماعيل بن  اأبو الحسن علي بن  اأصول الديانة،  بانة عن  اإلإ

لــه بــن مــوســى بن  اإســحــاق بــن ســالــم بــن اإسماعيل بــن عبد الــ�

اأبــي بــردة بن اأبــي موسى اإلأشــعــري )ت 3٢٤هـــ( تحقيق: د. 

فوقية حسين محمود ، دار اإلأنصار - القاهرة، ط/١، ١3٩٧ 

الدين  صــدر  الطحاوية،  العقيدة  شــرح  في  والطحاوي   )3١)

محمد بن عالء الدين علّي بن محمد ابن اأبي العز الحنفي، 

اإلأذرعي الصالحي الدمشقي )ت ٧٩٢هـ(، تحقيق: شعيب 

 - الرسالة  مؤسسة  التركي،  المحسن  بن  له  ال� عبد   - اإلأرنـــؤوط 

وابــن بطة   .)55٢ بيروت، ط/١٠، ١٤١٧هـــ - ١٩٩٧م )٢/ 

اأبو  السنة،  بانة الصغرى )٢8٧(. والبربهاري في شرح  اإلإ في 

3٢٩هـــ(  )ت  البربهاري  خلف  بن  علي  بن  الحسن  محمد 

بدون تاريخ وطبعة، )3٠(، واأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية 

لمذهب اأهل السنة في اإلعتقادات واأصول الديانات، عثمان 

اأبــو عمرو الداني )ت ٤٤٤هـــ(  بن سعيد بن عثمان بن عمر 

مام اأحمد  تحقيق: دغش بن شبيب العجمي، الناشر: دار اإلإ

اإيــراد  - الكويت، ط/١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م )١٤5( ووجــه 

مخالفة  اإلعتقاد:  كتب  الخفين ضمن  على  المسح  مساألة 

الخفين،  المسح على  يجيزون  الذين إل  والــخــوارج  الــروافــض 

مام محمد بن نصر المروزي: )وقد اأنكر طوائف  وكما قال اإلإ

من اأهل .... الخوارج والروافض المسح على الخفين( ينظر: 

شرح السنة، اأبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري 

)ت: 3٢٩هـ( بدون طبعة وتاريخ )١٠٤(، والمجموع للنووي 

الدين يحيى بن  اأبو زكريا محيي  المهذب ،  المجموع شرح 

شرف النووي )ت 6٧6هـ(، دار الفكر )5٠٠/١(، والمغني، 

له بن اأحمد بن محمد بن قدامة  موفق الدين اأبو محمد عبد ال�

َّه  المقدسي الحنبلي )ت 6٢٠ هـ(، تحقيق: الدكتور عبد ال�

بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، 

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة 

 ،)36٠/١( م   ١٩٩٧  - هـ   ١٤١٧ ط/3،  السعودية،  العربية 

الحسن علي  اأبو  المصلين،  واختالف  سالميين  اإلإ ومقاإلت 

له  ال� اإسماعيل بن عبد  اإسحاق بن سالم بن  اإسماعيل بن  بن 

بن موسى بن اأبي بردة بن اأبي موسى اإلأشعري )ت 3٢٤هـ(، 

 - ١٤٢6هـــ  ط/١،  العصرية،  المكتبة  زرزور،  نعيم  تحقيق: 

 ٢٠٠5م )١6١/٢(، مع اإلثنى عشرية في اإلأصول والفروع، 

د علي بن اأحمد علي السالوس الناشر: دار الفضيلة بالرياض، 

هـ  بمصر ط/٧، ١٤٢٤  الــقــراآن  دار  مكتبة  بقطر،  الثقافة  دار 

مـــام الــنــووي: )اأجــمــع من يعتد  - ٢٠٠3 م )١١٢(. وقــال اإلإ

السفر  الخفين في  المسح على  جــمــاع على جــواز  اإلإ به في 

الشيعة  اأنكرته  اإنما  و لغيرها...  اأو  لحاجة  كان  سواء  والحضر 

والخوارج وإل يعتد بخالفهم( المنهاج شرح صحيح مسلم بن 

الحجاج، اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت 

بيروت، ط/٢، ١3٩٢   - العربي  التراث  اإحياء  دار  6٧6هـــ(، 

مام الشعبي اأنه قال: )واليهود إل يرون  (١6٠/3(. وجاء عن اإلإ

المسح على الخفين، وكذلك الرافضة( منهاج السنة النبوية، 

تقي الدين اأبو العباس اأحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم 

ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت ٧٢8هـــ( تحقيق: 

سالمية  مام محمد بن سعود اإلإ محمد رشاد سالم، جامعة اإلإ

)وقــد  تيمية:  ابــن  ســـالم  اإلإ شيخ  وقـــال   )33/١(  .)١5١/٤)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

في مسح)1(  الخفين)2(

اأي هـــذا فــصــل ]فــهــو خــبــر لمبتداأ  (فــصــل(: 

محذوف وحذف الترجمة اختصاراً[)3(. واإلأصل 

ــام)4( مــســح الــخــفــيــن)5(،  ــكـ هـــذا الــفــصــل فــي اأحـ

وبغسل  الخفين،  بالمسح على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  السنة عن  تواترت 

الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف 

يتبين   .)١٧٤/٤( النبوية  السنة  منهاج  ذلــك(  نحو  الــخــوارج 

ُيَعارُِضون  إل  لالآثار  المتبعين  والجماعة  السنة  اأهــل  اأَنَّ  بذلك 

له ملسو هيلع هللا ىلص وعن صحابته الكرام باإلأْقِيَسْة  اإلآثار الثابتة عن رسول ال�

اأو بالدِّإلإلت العقلية، إلأنَّ منهج اإلستدإلل عندهم اأْن ُيْؤَخَذ 

في  ومــا جــاء  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  والحديث عن  الكتاب  بما جــاء في 

القراآن حق وما جاءت به السنة حق، والحق يعضد الحق وإل 

يعارضه اأو يناقضه؛ بل هذا يدل على هذا كما السنة تدل على 

القراآن وتَُْبيُِّنْه.

اليِد المبتلَِّة بال تسييٍل. ينظر: معجم  اإمــراُر  (١( المسح: هو 

الــرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فــارس  بن  اأحمد  اللغة،   مقاييس 

اأبو الحسين، المحقق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر 

العرب،  - ١٩٧٩م. )3٢٢/5( ولسان  النشر: ١3٩٩هـــ  -عــام 

لليازجي  اأبو الفضل،- الحواشي:  محمد بن مكرم بن على، 

اللغويين، دار صادر، بيروت، ط/٢، ١٤١٤هـ.  وجماعة من 

.)5٩3/٢)

: هو ما ُيلَبس اأو يستر في الرِّجِل والقدم مع الكعب  (٢( الُخفُّ

ِمن جلٍد رقيٍق اأو شعر اأو لبد ونحوهما. ينظر: معجم مقاييس 

الوسيط،  والمعجم   )5٩3/٢( العرب  ولسان   )3٢٢/5( اللغة 

اأحمد   / مصطفى  )اإبــراهــيــم  بــالــقــاهــرة،  العربية  اللغة  مجمع 

الزيات / محمد النجار( دار الدعوة - بدون تاريخ )86٧/٢(.

(3( ما بين المعقوفتين سقط في )اأ(.

(٤( سقط في )اأ( )الخفين(.

مة  اإلأ صــل في مشروعيتة هي من خصوصيات هذه  (5( واإلأ

المسح رخــصــة على  الــهــجــرة،  مــن  التاسعة  السنة  فــي  وشـــرع 

باإجماع  جائٌز  الــوضــوء  في  الرِّجلين  َغْسل  من  بــدإلً  الخفين 

الفقهاء من اأهل السنة والجماعة، ينظر: نهاية المحتاج اإلى 

اأحمد  العباس  اأبــي  بن  الدين محمد  المنهاج، شمس  شرح 

الفكر،  دار  الرملي )ت ١٠٠٤هــــ(،  الدين  بن حمزة شهاب 

وذكــره هنا لتمام مناسبته بالوضوء إلأنه بدل عن 

غسل الرجلين فيه)6(، بل ذكره بعض)7( كالحاوي 

الواجب  اأن  لبيان  فــروضــه)8(  في خامس  وفــروعــه 

الغسل اأو المسح)9(. 

بيروت، الطبعة: ط/ اأخيرة - ١٤٠٤هـــ/١٩8٤م )١٩٩/١(، و 

يقول  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  فعُل  جــوازه  ودليُل  قليوبي)١/65(.  وحاشية 

له تعالى عنه: ))راأيُت رسوَل  له الَبَجِلّي رضي ال� َجِرير بن عبد ال�

ْيِه(( صحيح البخاري،  له ملسو هيلع هللا ىلص باَل، ثم توضاأَ ومسَح على ُخفَّ ال�

اإبراهيم بن المغيرة ابن  اإسماعيل بن  له، محمد بن  ال� اأبو عبد 

العلماء،  مــن  جــمــاعــة  تحقيق:  الــجــعــفــي،  الــبــخــاري  ــه  ــردزب ب

الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرى اإلأميرية، ببوإلق مصر، 

١3١١ هـ، باأمر السلطان عبد الحميد الثاني، باب: صالة في 

باب  في صحيحه،  ومسلم   .)38٧( رقــم   )٧8/١( الخفاف 

مسح على الخفين )٢٢٧/١( رقم )٢٧٢(. 

نه  (6( وقال البجيرمي: )وذكره هنا لتمام مناسبته بالوضوء؛ إلأ

حاشية  العبيد،  لنفع  التجريد  فيه(.   بــدل  عن  غسل  الرجلين 

محمد  بن  سليمان  المؤلف:  المنهج،  شرح  على  البجيرمي 

بن عمر الُبَجْيَرِمّي المصري الشافعي )ت ١٢٢١هـ(، مطبعة 

- ١٩5٠م.  ـــ  ١36٩هــ الــنــشــر:  تــاريــخ  طبعة،  بـــدون  الحلبي، 

(8١/١( وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، )٢٤٢/١(. 

(٧( في )ب( )جمع(.

نــه لو  غسل  (8( قــال الــمــاوردي: ) وخالف مسح الخفين إلأ

 الرجلين ولم يمسح على الخفين اأجــزاأه فدل على اأن الفرض 

اأيضاً: )اأن  مسح  البدل( وقال  اإلى الخفين على سبيل  ينتقل 

 الخفين بدل من مسح الرجلين، وحكم البدل حكم مبدله( 

محمد  بــن  محمد  بــن  علي  الحسن  إلأبـــو  الكبير،  الــحــاوي 

تحقيق:  بالماوردي،  الشهير  البغدادي،  البصري  حبيب  بن 

الشيخ علي محمد معوض- الشيخ عادل اأحمد عبد الموجود، 

لــبــنــان، ط/١-ســنــة:   - بــيــروت  العلمية،  الكتب  دار  الــنــاشــر: 

١٤١٩هـ -١٩٩٩م )١١٠/١-358(.

(٩( والنص كما جاء قال الهيتمي: )بل ذكره جمع في خامس 

فروضه لبيان اأن الواجب الغسل اأو المسح. واأخــره  جمع  عن 

 التيمم؛ إلأن في كل مسحا مبيحا(.ينظر: تحفة المحتاج في 

شرح المنهاج، )٢٤٢/١(، والتجريد لنفع العبيد )8١/١(.



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثاني  375 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

اأم  المسح  اأفضل  اأيهما  العلماء  )اإختلف 

الغسل()1()2(.

(١( من زيادتي

فضل اأن  ول: اأن اإلأ (٢( اختلف العلماء على ثالثة اأقوال: اإلأ

يخلعهما ويغسل رجليه وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، 

والمالكية، والشافعية، ورواية عن اأحمد قيل: اإنها اآخر اأقواله. 

الثاني: اأن اإلأفضل اأن يمسح، وهذا قول الشعبي، والحكم، 

مام اأحمد، واختيار شيخ  اإسحاق، وهو مذهب اإلإ والثوري، و

مام  سالم، وابن القيم. الثالث: اأنهما سواء وهو رواية عن اإلإ اإلإ

اأهل العلم. ينظر: تبيين  اإلى بعض  اأحمد، ونسبه ابن المنذر 

، عثمان بن علي  ْلِبيِّ الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

الحنفي )ت:٧٤3  الزيلعي  الدين  البارعي، فخر  بن محجن 

هـ(، الحاشية: شهاب الدين اأحمد بن محمد بن اأحمد بن 

ْلِبيُّ )ت ١٠٢١ هـ(، المطبعة  يونس بن اإسماعيل بن يونس الشِّ

الكبرى اإلأميرية - بوإلق، القاهرة، ط/١، ١3١3 هـ )١/٤5، 

مــام  اإلإ مذهب  اإلــى  المسالك  إلأقـــرب  السالك  بلغة  و   .)٤6

مالك، المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغي، اأحمد 

الشيخ  برئاسة  لجنة  المالكي، صححه:  الصاوي  بن محمد 

الحلبي،  البابي  مصطفى  مكتبة  الناشر:  علي،  سعد  اأحمد 

والمجموع   .)١5٢/١( م   ١٩5٢  - هـــ   ١3٧٢ الــنــشــر:  عـــام 

الراجح من  نصاف في معرفة  اإلإ و  المهذب )١/٤٧8(  شرح 

الخالف، عالء الدين اأبو الحسن علي بن سليمان بن اأحمد 

عبد  بن  له  ال� عبد  الدكتور  تحقيق:  هـ(  الــَمــرْداوي )ت:885 

الحلو، هجر  الفتاح محمد  عبد  الدكتور   - التركي  المحسن 

القاهرة - جمهورية مصر  عــالن،  والتوزيع واإلإ والنشر  للطباعة 

العربية، ط/١، ١٤١5 هـ - ١٩٩5 م. )١6٩/١(. و قال شيخ 

اإلأفضل في حق  اأن  الخطاب:  تيمية: )وفصل  ابن  ســالم  اإلإ

قدماه  لمن  فاإلأفضل  قدمه.  لحال  الموافق  هو  ما  واحــد  كل 

مكشوفتان: غسلهما وإل يتحرى لبس الخف ليمسح عليه، 

اإذا كانتا  اأفضل الصالة والسالم يغسل قدميه  كما كان عليه 

نصاف«  مكشوفتين ويمسح قدميه اإذا كان إلبسا للخف( اإلإ

سالم ابن تيمية :« وفصل الخطاب:  (3٧8/١(.  قال شيخ اإلإ

اأن اإلأفــضــل فــي حــق كــل واحــد مــا هــو الموافق لحال قدمه. 

فاإلأفضل لمن قدماه مكشوفتان : غسلهما وإل يتحرى لبس 

الخف ليمسح عليه ، كما كان عليه اأفضل الصالة والسالم 

اأمـــور،  وفــروعــه  الــحــاوي  مــن صنيع  ويستفاد 

الغسل  اأن  الثاني:  تقدم،  كما  التخيير  اإلأول: 

يــشــعــر  ــيـــن  ــلـ الـــرجـ غـــســـل  ــقـــديـــم  تـ اأفــــضــــل إلأن 

رجــل  غــســل  عليه  يمتنع  الــثــالــث:  بالتفضيل، 

الــرجــلــيــن)3(، إلأن  اإذا كــان سليم  ومــســح خــف 

اأمرين  بين  خير  اإذا  الشارع  اأن  عندهم  القاعدة 

ر  المكفِّ ذلــك  ونظير  ثالثة)4(،  خصلة  يجوز  فال 

اأو  اإطعام عشرة مساكين  مخير بين عتق الرقبة و

يطعم  اأو  خمسًة  يكسو  اأن  اأراد  فلو  كسوتهم، 

كان  اإذا  قدميه  ويمسح   ، مكشوفتين  كانتا  اإذا  قدميه  يغسل 

نصاف« )3٧8/١(. وقال ابن  إلبسا للخف » انتهى من »اإلإ

الــتــي عليها قــدمــاه، بل  قــيــم: )ولـــم يكن يتكلف ضــد حــالــه 

كانت  اإن  و ينزعهما،  ولم  عليهما  الخف مسح  في  كانتا  اإن 

مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه ، 

اأعدل اإلأقــوال في مساألة اإلأفضل من المسح والغسل،  وهذا 

المعاد في  زاد  تيمية(.  ابن  ســالم  اإلإ )يعني شيخ  قاله شيخنا 

هــدي خير الــعــبــاد، محمد بــن اأبـــي بكر بــن اأيـــوب بــن سعد 

شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت ٧5١هـ(، مؤسسة الرسالة، 

سالمية، الكويت، ط/٢٧، ١٤١5هـ  بيروت - مكتبة المنار اإلإ

/١٩٩٤م )١٩٩/١(.

المحتاج  نهاية  الكبير )35٢/١-35١(. و  الحاوي  ينظر   )3)

اإلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن اأبي العباس اأحمد 

الفكر،  دار  الرملي )ت ١٠٠٤هــــ(،  الدين  بن حمزة شهاب 

بيروت الطبعة: ط اأخيرة - ١٤٠٤هـ/١٩8٤م )١٩٩/١(.

الــخــطــيــب، حاشية  عــلــى شـــرح  الــحــبــيــب  يــنــظــر: تحفة   )٤)

البجيرمي على الخطيب، سليمان بن محمد بن عمر الُبَجْيَرِمّي 

المصري الشافعي )ت ١٢٢١هـ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: 

بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٤١5هـ - ،١٩٩5 ، )٢6٠/١(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

رابــعــة)3(،  خصلة  هــذه)2(  إلأن  امتنع)1(،  خمسًة 

مسحاً  كــل  فــي  إلأن  التيمم  عــن  ــَرُه جمع  ــ ــ َواأَخَّ

الرجلين  غسل  في  المسح  كان  اإن  و  ،)4( مبيحاً

يوم  لصلوات  بالنسبة  مقيداً  رفعاً  حدثهما  يرفع 

وليلة اإن كان مقيماً، ولصلوات ثالثة اأيام وليالها 

اإن كان مسافراً، بخالف المسح في التيمم فاإنه 

الخف  مسح  واأحـــاديـــث)7(  رافـــع6(،  مبيح إل)5( 

(١( قال الشربيني: )كما إل يجزئ في كفارة اليمين  اأن  يكسو 

معاني  معرفة  اإلـــى  المحتاج  مغني  خمسة(  ويطعم   خمسة 

الخطيب  محمد  بن  محمد  العلمية(،  )ط.  المنهاج  األفاظ 

الشربينى، المحقق: علي محمد معوض - عادل اأحمد عبد 

الموجود، حالة الفهرسة: كاملة، دار الكتب العلمية - بيروت، 

٢٠٠٠. باب زكاة الفطر )١١8/١(، و  سنة النشر: ١٤٢١ - 

المجموع شرح المهذب )6/ ١35(

(٢( في )ب( )هذا(.

(3( قال النووي: )وما ذكره القائلون بجواز المزج بينهما من 

اأطعام خمسة  من  الــراأى  واأصحاب  والثوري  اأحمد  اأصحاب 

انما هو  انما يشكل  خصلة  رابعة، وما ذكــروه  وكسوة خمسة 

تلفيق للكفارة من نوعين فاأشبه ما لو اأعتق نصف عبد واأطعم 

خمسة اأو كساهم، وإلنه نوع من التكفير فلم يجزئه تبعيضه( 

المجموع شرح المهذب )١٢٤/١8(. 

 )٢٤٢/١( المنهاج  شــرح  فــي  المحتاج  تحفة  ينظر:   )٤)

والتجريد لنفع العبيد )8١/١(.

نه(. وما اأثبتناه وهو صحيح. (5( في )اأ( )إلأ

ميري: ))ماء( التيمم؛  فاإنه  مبيح إل رفع(. النجم  (6( وقال الدَّ

الوهاج في شرح المنهاج، كمال الدين، محمد بن موسى بن 

ِميري اأبو البقاء الشافعي )ت 8٠8هـ( دار  عيسى بن علي الدَّ

المنهاج )جــدة(، المحقق: لجنة علمية، ط/١، ١٤٢5هـــ - 

مام  ٢٠٠٤م )٢٢٤/١( و البيان في مذهب البيان في مذهب اإلإ

الشافعي، اأبو الحسين يحيى بن اأبي الخير بن سالم العمراني 

اليمني الشافعي )ت 558هـ( المحقق: قاسم محمد النوري، 

دار المنهاج - جدة، ط/١، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م )١6٧/١(.

(٧( في )ب( ) وحديث(.

الحنفية  قال بعض  ثم  كثيرة بل متواترة)8(، ومن 

 .)10()9( اأخشى اأن يكون اإنكاره من اأصله كفراً

له عنه قال: )راأيُت  له الَبَجِلّي رضي ال� (8( فعن َجِرير بن عبد ال�

ْيِه( رواه البخاري  له ملسو هيلع هللا ىلص باَل، ثم توضاأَ ومسَح على ُخفَّ رسوَل ال�

في صحيحه   ومسلم  و   )38٧( رقم  في صحيحه،)8٧/١(، 

باب: مسح على الخفين )٢٧٢/١( رقم )٧٢(. وعن المغيرة 

له تعالى عنه قال: »كنت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص في  بن شعبة رضي ال�

سفر، فاأهويت إلأنزِع خفيه، فقال: )َدْعُهما، فاإني اأدخلتهما 

البخاري في صحيحه،   باب  طاهرتين( فمسح عليهما« رواه 

اإذا اأدخل رجليه وهما طاهرتان )١م 5٢( رقم )٢٠6( ومسلم 

رقم   )٢٢8/١( الخفين،  على  المسح  بــاب:  في صحيحه، 

 .)٢٧3)

       والمسح دلَّــت عليه اإلأحــاديــُث المتواترة: قال الحسن 

ــه ملسو هيلع هللا ىلص  اأنَّ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص:  اأصــحــاب  من  ثني سبعون  البصري: حدَّ

مسح على خفيه. ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح 

البخاري، محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين 

العربي،  الــتــراث  اإحــيــاء  دار  الناشر:  الكرماني )ت ٧86هــــ(، 

بيروت-لبنان، ط/١، ١356هـــ - ١٩3٧م، ط/٢، ١٤٠١هـــ - 

مــام اأحمد: ليس في  ١٩8١م. )5١/3( رقم )٢٠٢( وقال اإلإ

النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص.  اأربعون حديثاً عن  فيه  الَمْسِح شــيء؛  ِمــَن  نفسي 

وقال ابن المبارك: )ليس بين الصحابة خالٌف في جواز المسح 

جماَع على جوازه، واتفق  على الخفين. ونقل ابن المنذر اإلإ

والسفر،  الحضر  في  جائٌز  فهو  والجماعة؛  السنَّْة  اأهــل  عليه 

للرِّجال والنِّساء؛ تيسيراً على المسلمين(. ينظر: كشف اللثام 

اأبــو العون محمد بن  الــديــن،  شــرح عمدة اإلأحــكــام، شمس 

اعتنى  هـ(،  الحنبلي )ت ١١88  السفاريني  بن سالم  اأحمد 

به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب، وزارة اإلأوقاف 

ط/١،  سوريا،   - النوادر  دار  الكويت،   - سالمية  اإلإ والشؤون 

١٤٢8 هـ - ٢٠٠٧ م، )٢8٢/١(. وتوِضيُح اإلأحَكاِم ِمن ُبلوُغ 

له بن عبد الرحمن بن صالح  ال� اأبو عبد الرحمن عبد  الَمَرام، 

بن حمد بن محمد بن حمد بن اإبراهيم البسام التميمي )ت 

١٤٢3هـ(، مكَتبة اإلأسدي، مّكة المكّرمة، ط/5، ١٤٢3 هـ 

- ٢٠٠3 م )٢5٧/١(.

(٩( في )ب( )كف(.

(١٠( قال الكاساني من الحنفية: )فلهذا قال الكرخي: اأخاف 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

)مسح الخفيين بدألً عن الغسل()1(.

(يجوز للمتوضيء اأن يمسح على الخفين( 

تقدم،  لما  اإلآخـــر  مــع غسل  اأحــدهــمــا  على  إل 

اأمـــا اإذا كــان بــرجــل واحـــدة بـــاأن قطعت اإحــدى 

يلبس خفاً  اأن  فله  واحــدة  برجل  اأو خلق  رجليه 

حال  اأي  بــدإلً  عليها  ويمسح  السليمة)2(،  في 

كـــون الـــمـــســـح)3( (بـــدألً عــن غــســل( الــرجــلــيــن 

فالواجب على إلبسه الغسل اأو المسح، فاإذا)4( 

بينهما  ُخِيَر حينئٍذ  اإلأرجليه  الخف  توضاأ إلبس 

اآخر  في  الروضة  في  قاله  اأفضل)5( كما  والغسل 

الكفر على من إل يرى المسح على الخفين( بدائع الصنائع 

في ترتيب الشرائع، عالء الدين، اأبو بكر بن مسعود بن اأحمد 

الكاساني الحنفي )ت 58٧هـ(، دار الكتب العلمية، ط/٢، 

١٤٠6هـ - ١٩86م، )٧/١(.

(١( من زيادتي

(٢( في )اأ( )السلمة(. وما اأثبتناه وهو صحيح.

اإذا  قطعت  اإحدى  (3( وقال العالمة الشيخ سليمان الجمل: )و

 رجليه فاإن لم يبق من قدم المقطوعة شيء من محل الفرض 

اإن بقي  جاز له لبس الخف في الرجل الباقية والمسح عليها، و

اإن قل جــاز له لبس خف في  منه شــيء من محل الفرض، و

الرجل الباقية وخف في ذلك الشيء الباقي، والمسح عليهما 

ولو كانت اإحدى رجليه عليلة بحيث إل يجب غسلها فلبس 

الخف في الصحيحة لم يجز المسح عليه؛ إلأنه يجب التيمم 

على  الجمل  حاشية  كالصحيحة(  فهي  العليلة  الــرجــل  عــن 

دار  هـــ(،   ١٢٠٤( الجمل،  سليمان  الشيخ  العالمة  المنهج، 

النشر، دار الفكر - بيروت -بدون سنة تاريخ وطبعة )١/١36(.

(٤( في )اأ( )فاإن(.

قناع في حل األفاظ اأبي شجاع، لشمس الدين،  (5( ينظر: اإلإ

محمد بن اأحمد الخطيب الشربيني الشافعي، تحقيق: مكتب 

 .)٧3/١( الفكر-بيروت  دار  -مطبعة:  والــدراســات   البحوث 

و مغني المحتاج )١/١٩8(. 

صلوة المسافر)6(. 

ــة  ــ اإزالـ اأو  لــلــغــســل  أل  لــلــوضــوء   )الــمــســح 

النجاسة()7(.

ــالــوضــوء عــن الــغــســل، فــال يجوز  واحـــتـــرزوا ب

اإزالة  اأو مندوباً)9(، عن  المسح فيه واجباً)8( كان 

فــاأراد  َدِمــَيــْت رجلُه  اأو  اأجنب  فلو  الــنــجــاســة)10(، 

الرجلين لم يجوز،  بل  بــدإلً عن غسل   المسح 

تبيٌه  فيه،  يجوز  وتعبيرهم  الــغــســل(١١(،  من  بد  إل 

(6( قــال الــنــووي: )وغــســل  الــرجــل  اأفــضــل  مــن  مسح  الخف( 

ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، إلأبو زكريا محيي الدين 

الناشر:  الشاويش،  زهير  تحقيق:  الــنــووي،  شــرف  بن  يحيى 

سالمي، بيروت- دمشق- عمان، ط/٢، ١٤١٢هـ  المكتب اإلإ

/ ١٩٩١م )٤٠٤/١(.

(٧( من زيادتي

المسح  في  كالوضوء  ليس  والغسل  )وجــبــا(.  )ب(  في   )8)

يجوز في باب الوضوء ماإل حيث يجوز في الغسل.

(٩( ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة )١/65(.

في  يجوز  المسح إل  اأن  على  دليل  عليه  يــدل  والـــذي   )١٠)

 الــغــســل حــديــث عــن صــفــوان بــن عــســال قـــال: )كـــان رســول 

اأيـــام  ثــالثــة  نــنــزع خفافنا  اأن إل  اإذا كــنــا ســفــرا  يــاأمــرنــا  لــه ملسو هيلع هللا ىلص  ــ� ال

اأخرجه  ونــوم(  وبــول  اإإل من جنابة، ولكن من غائط  ولياليهن 

في الجامع الصحيح سنن الترمذي،  لمحمد بن عيسى اأبو 

عيسى الترمذي السلمي )٢٧٩هـ (، دار اإحياء التراث العربي 

- بيروت، تحقيق : اأحمد محمد شاكر واآخرون، باب المسح 

على الخفين للمسافر والمقيم ، رقم الحديث )٩6( و سنن 

له القزويني )٢٧3هـ( دار  ابن ماجه، لمحمد بن يزيد اأبو عبدال�

تعليق:  الباقي،  عبد  فــؤاد  محمد   : تحقيق  بيروت،   - الفكر 

محمد فؤاد عبد الباقي - باب: وضوء من النوم- رقم الحديث 

(٤٧6( )١6١/١(، وقال حديث حسن. 

 ،)36١ المنهاج، )١/  الوهاج في شرح  النجم  ينظر:   )١١)

المؤلف:  التقريب،  األفاظ  شــرح  في  المجيب  القريب  وفتح 

له، شمس  محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، اأبو عبد ال�

الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي )ت ٩١8هـ(، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

على اأنه إل يجب وإل يسن وإل يحرم وإل يكره لكن 

الغسل اأفضل، نعم اإن اأحدث إلبسه ومعه ما)1( 

الغسل وجب)3( اأي دون  المسح فقط)2(   يكفي 

والجابي  الجفان  الناشر:  الجابي،  الوهاب  بعناية: بسام عبد 

للطباعة والنشر، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

- لبنان، ط/١، ١٤٢5 هـ - ٢٠٠5 م )٤6( .

(١( في )ب( )ماء(. وعندما دورت في المصادر وجدت جاء 

النص ب)ما يكفي( و )ماء يكفي( 

الطالب  منهج  شــرح  بتوضيح  الــوهــاب  فتوحات  ينظر:   )٢)

منصور  بــن  عــمــر  بــن  لسليمان  الــجــمــل،  بحاشية  الــمــعــروف 

العجيلي اإلأزهري، مطبعة: دار الفكر- بدون تاريخ )١3٧/١(، 

و مغني المحتاج )١/١٩8(.

بيجوز  )وتعبيرهم  نصاري:  اإلأ وقال زكريا  والنص موجود    )3)

فيه تنبيه على اأنه إل يجب وإل يسن وإل يحرم وإل يكره  لكن 

اإن اأحدث إلبسه ومعه ماء يكفي المسح   الغسل  اأفضل نعم و

فقط وجب كما قاله الروياني(. في - فتح الوهاب بشرح منهج 

الطالب، لزكريا بن محمد بن اأحمد بن زكريا اإلأنصاري، زين 

الدين اأبو يحيى السنيكي، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة: 

١٤١٤هـ/١٩٩٤م )١/١8(.

هذه  في  فالواجب  الــرويــانــي)5()6(  قاله  كما   ،)٤)

الحالة اإنما هو استدامة اللبس بخالف ما لو كان 

متطهر اأو معه خف و]ما يكفي معه[)7( ما يكفي 

(٤( قال السبكي : )قاعدة: »إل يجب المسح على الخف 

اإإل في مساألة واحدة«. وهي ما اإذا كان المحدث إلبس الخف 

بالشرائط التي تبيح المسح، ودخل وقت الصالة، ووجد من 

يظهر  فالذي  لو غسل؛   يكفيه  لو مسح وإل  يكفيه  ما  الماء 

لقدرته  المسح،   الكفاية« وجوب  الرفعة »في  ابن  قاله  -كما 

الدين  تــاج  مام  لالإ ـ  والنظائر  اإلأشــبــاه  الكاملة(.  الطهارة  على 

السبكى، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي 

١٩٩١م   - هـ   ١٤١١ ط/١،  العلمية،  الكتب  دار  السبكي، 

.)٢٢٤/١)

(5( هو: قاضي القضاة عبدالواحد بن اإسماعيل، اأبو المحاسن 

الروياني، فقيه شافعي، ويعرف بصاحب »البحر«، ولد سنة: 

الــمــالحــدة  الباطنية  مــن  جــمــاعــة  عليه  فتعصب  (٤١5هــــــ(، 

فقتلوه، سنة: )٤٩٤هـ(. من تصانيفه: »الفروق« و »الحلية« و 

»حقيقة القولين«، وغيرذلك. ينظر: طبقات الشافعية للمصنف 

(١٩٠-١٩١( ، واإلأعالم للرزكلي )3٢٤/٤(.

ســـنـــوي: )ولـــو كــان  قــال اإلإ (6( والــنــص جــاء بالمعنى كــمــا 

ــالــشــرائــط، وقـــد دخـــل عــلــيــه وقــت  الــمــحــدث إلبـــس  خـــف ب

الخف،  على  لو مسح  يكفيه  ما  الماء  من  ووجــد  الــصــالة، 

لقدرته  وجوبه،  يظهر:  فالذي  الرجلين-  غسل  لو  يكفيه  وإل 

على الطهارة الكاملة، وإل ياأتي فيه الخالف الذي ياأتي في 

الكفاية،  اأوهــام  اإلى  الهداية  انتهى(  الفرق.  لوضوح  التيمم، 

اأبــو  الــشــافــعــّي،  ســنــوي  اإلإ علي  بــن  الحسن  بــن  الرحيم  لعبد 

مــحــمــد، جــمــال الــديــن، الــمــحــقــق: مــجــدي محمد ســرور 

النبيه(  )كفاية  بخاتمة  مطبوع  العلمي،  الكتب  دار  باسلوم، 

إلبن الرفعة، سنة: ٢٠٠٩م، )36( وبحر المذهب في فروع 

اأبو المحاسن عبد الواحد بن  المذهب الشافعي، للروياني، 

اإسماعيل، تحقيق: طارق فتحي السيد، الناشر: دار الكتب 

والهداية   ،)٢١5/١( التيمم  باب  م   ٢٠٠٩ ط/١،  العلمية، 

اإلى اأوهام الكفاية )٢٠/36(.

(٧( ما بين المعقوفتين سقط في )ب(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

المسح فقط)1( اأي دون الغسل فاإنه إل يجب عليه 

لبسه في هذه الحالة)2(.

)قد يكون المسح اأفضل من الغسل()3(

اأفضل في صــور)5( منها  وقد يكون)4( المسح 

يثاره الغسل  لو ترك المسح رغبة عن السنة اأي إلإ

عليه، اأو شكا في جوازه اأي لتخيّل نفسه القاصرة 

شبهة فيه)6(، اأو خاف فوت الجماعة فالمسح في 

(١( ينظر: اأسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا بن 

سالمي،  الناشر: دار الكتاب اإلإ محمد بن زكريا اإلأنصاري، 

الرحمن  وفتح   )٩٤/١(  - تاريخ  وبــدون  طبعة  بــدون  الطبعة: 

اأحمد بن  العباس  اأبــو  الدين  ابن رســالن، شهاب  بشرح زبد 

اأحمد بن حمزة الرملي )ت ٩5٧ هـ(، عنى به: الشيخ سيد 

لبنان،   - بيروت  المنهاج،  دار  الناشر:  الشافعي،  بن شلتوت 

ط/١، ١٤3٠ هـ - ٢٠٠٩ م )١83(.

محدثا  بشرطه  الخف  إلبــس  كــان  )اأو  الشربيني:  وقــال   )٢)

لو  ما  بخالف  فقط،  وعنده  ما  يكفي  المسح  الوقت  ودخــل 

اأرهقه الحدث وهو متطهر ومعه ما يكفيه لو مسح وإل يكفيه 

لو غسل فاإنه إل يجب عليه لبس الخف ليمسح عليه لما فيه 

دامة  من اإحداث فعل زائد قد يشق عليه، وإلأن في صورة اإلإ

تعلق به وجوب الطهارة وهو قادر على اأداء طهارة وجبت عليه 

بالماء باستصحاب حالة هو عليها( مغني المحتاج )١/١٩8( 

ونهاية المحتاج )٢٠٠/١(.

(3( من زيادتي.

(٤( في )ب( )تكون(.

(5( مابين المعقوفتين في )ب( )صوره(.

له )واأكره ترك المسح على الخفين  (6( وقال الشافعي رحمه ال�

الخفين غير  رغبة  المسح على  تــرك  ومــن  فيه   رغبة  عن  السنة 

 عن  السنة لم اأكره له ذلك ( اإلأم، المؤلف: الشافعي اأبو عبد 

له محمد بن اإدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  ال�

المكي )ت ٢٠٤  القرشي  المطلبي  المطلب بن عبد مناف 

هـ(، الناشر: دار المعرفة - بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة 

النشر: ١٤١٠ هـ -١٩٩٠ م تحفة )١/ ٢٠8(، وقال الشربيني: 

)نعم اإِن ترك اْلمْسح رَْغبَْة َعن الّسنة  اأَو  شكا  فِي  َجَوازه اأَي لم 

اأفضل بل يكره تركه)7(، وقد يجب  هذه الصورة 

في صور منها لو خاف فوت عرفة اأو انقاذ اأسير اأو 

نحوهما)8( اأي باأن كان إلبس خف بشرط وتوضاأ 

اإدراك  اأمكنه  مسح  لــو  بحيث  وكـــان  اإلأرجــلــيــه، 

ولــو نزع  اأو نحوهما،  اإلأســيــر)9(  انقاذ  اأو  الــوقــوف 

وغسل فات ما ذكر فيجب عليه المسح كما قاله 

تطمِئن َنفسه اإَِلْيِه إَل اأَنه شّك َهل يجوز َلُه فعله اأَو إَل اأَو َخاَف 

فالمسح  َذلـِـك  َنْحو  اأَو  اأَِسير  اإنقاذ  اأَو  َعَرَفة  اأَو  اْلَجَماَعة  َفــوت 

اأبي  األفاظ  قناع في حل  اإلإ اإلأولــى(  فِي  َتركه  اأفضل بل يكره 

شجاع )١/٧3(.

(٧( وقال النووي: )وغسل  الرجل  اأفضل  من  مسح  الخف، اإإل 

اإذا تركه رغبة عن السنة، اأو شك في جوازه(. روضة الطالبين 

بــن علي  بــن محمد  الــقــويــم، إلأحــمــد  والــمــنــهــاج   )٤٠٤/١)

الكتب  دار  الناشر:  اإلأنــصــاري،  السعدي  الهيتمي  بن حجر 

العلمية، ط/١، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م )٤3(.

نصاري: )وقال )اأو خاف  فوت  عرفة  اأو  اإنقاذ  (8( قال زكريا اإلأ

 اأسير( قال بعضهم الوجه في هذين اإيجاب مسح الخف بر(. 

بن  بن محمد  لزكريا  الــورديــة،  البهجة  البهية في شرح  والغرر 

السنيكي،  يحيى  اأبو  الدين  زين  اإلأنصاري،  زكريا  بن  اأحمد 

المطبعة الميمنية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ )٩٤/١( 

ونهاية المحتاج )١٩٩/١(

يــنــظــر: تــحــفــة الــحــبــيــب عــلــى شـــرح الــخــطــيــب حاشية   )٩)

الــبــجــيــرمــي عــلــى الــخــطــيــب، ســلــيــمــان بـــن مــحــمــد بـــن عمر 

الُبَجْيَرِمّي المصري الشافعي )ت ١٢٢١هـ(، دار الفكر، بدون 

طبعة، تاريخ النشر: ١٤١5هـ - ١٩٩5م )٢5٩/١(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

ســنــوي)1()2( اأخــذاً مما مرَّ عن الروياني فيحرم  اإلإ

تـــركـــه)3(، وقـــد يــحــرم الــمــســح كــــاأنَّ لــبــســه محرم 

ــاً)4(، والــكــراهــة فــي الــتــرك رغــبــًة عــن السنة  ــعــدي  ت

اأو شكا تاأتي في سائر الرخص)5(.

(١( هو: الشيخ عبد الرحيم بن حسن بن علي بن عمر، واشتهر 

سنوي اأبو محمد اأبو الحسن القرشي  باسم: جمال الدين اإلإ

الشافعي فقيه اأصولي، مفسر، مؤرخ، ولد عام )٧٠٤هـ(، ومن 

مؤلفاته: »المهمات على الروضة« و« اإلأشباه والنظائر«، توفي 

سنة: )٧٧٢هـ(. ينظر: بهجة الناظرين اإلى تراجم المتاأخرين 

بن  محمد  البركات  اأبــو  الدين  رضــي  البارعين،  الشافعية  من 

هـ(،   86٤ )ت  الشافعي  العامري  الغزي  له  ال� عبد  بن  اأحمد 

له الكندري، دار ابن  ضبط النص وعلق عليه: اأبو يحيى عبد ال�

حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط/١ ، ١٤٢١ 

الفحول،  اإلى طبقات  الوصول  هـ - ٢٠٠٠ م )٢٠٠(، وسلم 

له القسطنطيني العثماني المعروف بـ »كاتب  مصطفى بن عبد ال�

جلبي« وبـ »حاجي خليفة« )ت١٠6٧ هـ(، المحقق: محمود 

عبد القادر اإلأرنــاؤوط، اإشراف وتقديم: اأكمل الدين اإحسان 

الفهارس:  ــداد  اإعـ تدقيق: صالح ســعــداوي صــالــح،  اأوغــلــي، 

عام  تركيا،   - اإستانبول  اإرسيكا،  اأويغور، مكتبة  الدين  صالح 

النشر: ٢٠١٠ م )٢6٩/٢(.

الكفاية  اأوهـــام  اإلــى  الهداية  ينظر:  ثم  قبل:  من  مر  (٢( كما 

الــروضــة والــرافــعــي،  فــي شــرح  المهمات  ســنــوي )3٧(، و  لــالإ

سنوي )ت ٧٧٢ هـ(، اعتنى به:  جمال الدين عبد الرحيم اإلإ

اأبو الفضل الدمياطي، اأحمد بن علي، )مركز التراث الثقافي 

المغربي - الدار البيضاء - المملكة المغربية(، )دار ابن حزم - 

بيروت - لبنان(، ط/١، ١٤3٠ هـ - ٢٠٠٩ م )٢/3٢3(.

(3( ينظر: بحر المذهب، باب التيمم )١/٢١5(.

(٤( قال الهيتمي: )وقد يحرم كاأن لبسه  محرم  تعدياً(. تحفة 

المحتاج )٢٤٤/١( .

ومغني   )335/٤( الــمــهــذب  شـــرح  الــمــجــمــوع  يــنــظــر:   )5)

المحتاج )١/١٩8(.

)مدة السفر في الحضر والسفر()6(.

(ومدته( اأي: مسح الخفين )للمقيم يوم وليلة 

( لخبر ]ابن حبان[ وللمسافر ثالثة اأيام وليالهنَّ

اأيام  )7()8( ]اأنــه ملسو هيلع هللا ىلص[)9( ))اأرخــص للمسافر ثالثة 

وليالهن وللمقيم يوماً وليلة، اإذا تطهر فلبس خفيه 

اأن يمسح عليهما(()10( واأُْلِحَق بالمقيم المسافر 

سفر غير القصر باأن كان عاصياً بسفره اأو مسافراً 

سفراً قصيراً باأن كان دون المرحلتين)11(.

(6( من زيادتي.

(٧( سقط في )ب(.

(8( هو: شيخ خراسان اأبو حاتم محمد بن حبان بن اأحمد 

حــبــان، صاحب  بابن  الــمــعــروف  البستي  معاذ  بــن  بــن حبان 

الكتاب المشهوربــ )صحيح ابن حبان( وغير ذلك، ولد سنة: 

(٢٧٠هـ(، فرحل اإلى: مصر والموصل وبغداد ودمشق ومكة، 

توفي بسجستان بمدينة بست سنة )٤35هـ(. ينظر: طبقات 

اإلأســدي  عمر  بن  بن محمد  اأحمد  بن  بكر  اأبــو  الشافعية،  

الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة )ت 85١هـ( 

تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، دار النشر: عالم الكتب 

اأحمد  الميزان،  ولسان  هـ )١٢3(،  بيروت، ط/١، ١٤٠٧   -

بن علي بن محمد الكناني العسقالني، اأبو الفضل، شهاب 

اأبي غدة، مكتب  الفتاح  المحقق: عبد  ابن حجر،  الدين، 

سالمية، ١٤٢3 - ٢٠٠٢ (5/١١٢(. المطبوعات اإلإ

نــه  إلأ الصحيح  وهــو  اأثبتناه  ومــا  الــســالم(.  )عليه  )اأ(  فــي   )٩)

هكذا ورد في صحيح ابن حبان.

(١٠( صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان 

بن اأحمد اأبو حاتم التميمي البستي، مؤسسة الرسالة - بيروت، 

ط/٢ ، ١٤١٤ - ١٩٩3، تحقيق: شعيب اإلأرنـــؤوط، باب: 

اإسناده  وقــال:  رقم )١3٢٤( )٤/١٤3(  الخفين،  مسح على 

حسن و صحيح على شرط مسلم. عن عبد الرحمن بن اأبي 

بكرة......

(١١( قال الهيتمي: )ويمسح إلبسه في غير سفر قصر مقيماً 

كان اأو  مسافراً  سفراً  قصيراً اأو طويال إل يبيح القصر يوماً وليلة(. 

المنهاج القويم، اأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

بهن  متصلة  لــيــال  ثــــالث)1(  بليالهن  والــمــراد 

سواء اأسبق)2( اليوم اإلأول ليلته باأْن اأحدث وقت 

الغروب اأم إل باأن اأحدث وقت الفجر ولو اأحدث 

منه  الماضي  قدر  اأعتبر  النهار  اأو  الليل  اأثناء  في 

بذالك  ويــقــاس  الــرابــع،  يــوم  اأو  الرابعة  الليلة  مــن 

بالمدة  والتقدير  للمقيم  بالنسبة  والليلة)3(،  اليوم 

المتقدمة بالنسبة للسليم.

)حكم مسح الخف للدايم الحدث(.)4(

اأما دايم الحدث ومثله المتيمم إل لفقد الماء 

لما  فــاإنــمــا)5( يمسح  اأو جــرح  تيمم لمرض  كــان 

يحل له من الصلوات، لو بقي طهره الذي لبس 

عليه الخف وذلــك فرض ونــوافــل)6( فقط)7(، فلو 

ســالم، اأبــو العباس )ت ٩٧٤هـــ(، دار  شهاب الدين شيخ اإلإ

الكتب العلمية، ط/١، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م )35(.

(١( في المخطوطة )ثلث(.

(٢( في )ب( )سبق(.

و   ،)١٩/١( الطالب  منهج  بشرح  الــوهــاب  فتح  ينظر:   )3)

مغني المحتاج )٢٠١/١(. والمنهاج القويم )35(.

(٤( من زيادتي.

(5( في )ب( )اإنما(.

(6( سقط في )اأ( )اأو نوافل(.

صــح: جواز مسحه اأيضاً  اأبو زرعة: )واإلأ (٧( قال ولي الدين 

اإذا لم يكن التيمم لفقد الماء، لكن اإلأصح: اأنه اإنما  يمسح 

 لما  يحل  له لو بقي طهره، وهو فرض ونوافل( . تحرير الفتاوى 

)النكت  المسمى  »الحاوي«  و  »المنهاج«  و  »التنبيه«  على 

على المختصرات الثالث(، ولي الدين اأبو زرعة اأحمد بن عبد 

الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الُكردي الِمْهراني 

الــمــحــقــق: عبد  الــشــافــعــي )٧6٢ هـــ - 8٢6 هــــ(،  الــقــاهــري 

الرحمن فهمي محمد الزواوي، دار المنهاج للنشر والتوزيع، 

جدة - المملكة العربية السعودية، ط/١، ١٤3٢ هـ - ٢٠١١ 

كان حدثه بعد فعله الفرض لم يمسح اإإل للنوافل 

اإذ مسحه مرتب على طهره اإلأول وهو إل يفيده 

اأكثر من ذلك)8(. فلو اأراد يفعل فرض اآخر وجب 

نزع الخف والطهر الكامل، إلأنه محدث بالنسبة 

لما زاد على فرض ونوافل فكاأنه لبس على حدث 

 ،)9(
مــرَّ فــاإن طهره إل يرفع الحدث كما  حقيقة، 

اإن كان حدثه قبل فعله الفرض مسح للفرض،  و

اإذا وجد  اأما المتيمم لفقد الماء فال يمسح شياأً 

بــزوالــهــا،  لـــضـــرورة وقـــد زال  الـــمـــاء، إلأن طــهــره 

عــذره كما  زال  اإذا  الــمــاء  فقد  لغير  التيمم  وكــذا 

ــم الــحــدث وصــورة  فــي الــمــجــمــوع)10(، ومثله داي

اإذا  )اأمــا  دائــم  الحدث  ابــن قاضي شهبة:  قــال  م )١/١٢8(. 

تطهر، ثم لبس الخّف، ثم اأحــدث غيَر حدثه الدائم. . حلَّ 

بداية  في   )، اإلأصـــحِّ ونــوافــَل على  واحــدة  لفريضة  المسُح  له 

المحتاج )١/١٤5(.

نصاري: )فلو كان حدثه بعد فعله الفرض  (8( وقال زكريا اإلأ

لم يمسح اإإل للنوافل اإذ مسحه مرتب على طهره وهو إل يفيد 

الوردية، زكريا  البهجة  البهية في شرح  الغرر  اأكثر من ذلــك(. 

بن محمد بن اأحمد بن زكريا اإلأنصاري، زين الدين اأبو يحيى 

وبــدون  طبعة  بـــدون  الميمنية،  المطبعة  الــنــاشــر:  السنيكي، 

منهج  شرح  بتوضيح  الوهاب  فتوحات  و   ،)١٠٠/١( تاريخ، 

الطالب )١٤٠/١(.

(٩( وجاء في فتح الوهاب بشرح منهج الطالب قال: ) وجب 

 نزع  الخف والطهر الكامل إلأنه محدث بالنسبة اإلى ما زاد على 

فرض ونوافل فكاأنه لبس على حدث حقيقة فاإن طهره إل يرفع 

الحدث كما مر()١٩/١١( ونهاية المحتاج اإلى شرح المنهاج 

.)٢٠٠/١)

(١٠( قال النووي: )وان تيمم المحدث ولبس الخف ثم وجد 

الماء لم يجز له المسح علي الخف إلن التيمم طهارة ضرورة 

لبس  لــو  فيصير كما  اأصلها  مــن  الــضــرورة بطلت  زالـــت  ــاإذا  فـ

الخف علي حدث(. المجموع شرح المهذب، )١/5١6(، 

وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب )5١٤/١(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

الــمــســح فـــي الــتــيــمــم الــمــحــض لــغــيــر فــقــد الــمــاء 

حرام  وتكلفه  الغسل  يتكلف  اأن  ويــرد  كمرض، 

على اإلأوجه؛ إلأن الفرض اأنه مضّر وفي المتحيّرة 

لــلــنــوافــل)1(  اإإل  ــا إل تــمــســح  ــهـ اأنـ ــتــجــه  ــردد، وي ــ ــ ت

من  لغيره  بالنسبة  فهي  فــرض  لكل  تغسل  إلأنها 

ــر)4(  ــهــــى)3(  ابــــن حـــجـ ــ ــت ــ ــلــــس)2(، ان ــســ ــ ــام ال ــســ ــ  اأق

له.  رحمه ال�

(١( في )ب( )للنوافل(.

فــي  التيمم  المسح  ــورة  )وصـ الهيتمي:  ابــن حجر  وقــال   )٢)

 المحض لغير فقد الماء اأن يتكلف الغسل وتكلفه حرام على 

اإلأوجه؛ إلأن الفرض اأنه مضر وفي المتحيرة تردد، ويتجه اأنها 

بالنسبة  فهي  فــرض  لكل  تغتسل  إلأنها  للنوافل  اإإل  تمسح  إل 

اأقسام السلس( تحفة المحتاج في شرح المنهاج،  لغيره من 

.)٢٤6/١)

(3( سقط في )ب( )ابن(.

ــو الــعــبــاس اأحــمــد بــن محمد بن  (٤( هـــو: شــهــاب الــديــن اأبـ

ولد  اإلأنصاري،  السعدي  الهيتمي  محمد بن علي بن حجر 

عام )٩٠٩هـ( وتوفي سنة: )٩٧3هـ(، فقيه شافعي ومتكلم من 

اإلأشاعرة، ومتصوف، ومن تصنفاته: »شرح المنهاج المسمى 

الذهب  شـــذرات  ينظر:  المنهاج.  بشرح  المحتاج  تحفة   «

للزركلي  اإلأعــــالم  و   ،)3٧٢-3٧٠/8( ذهــب  مــن  اأخــبــار  فــي 

.)٢3٤/١)

ــى تـــــــبـــــــداأ مـــــــــدة الــــــمــــــســــــح)5(( ــ ــ ـــت ــ  )مـ

(5( وفـــي هـــذه الــمــســاألــة خـــالف بــيــن اأهــــل الــعــلــم: فذهب 

المالكية اإلى عدم تعيين مدة للمسح، فيجوز عندهم المسح 

فال  بزمان،  توقيت  غير  من  والحضر  السفر  في  الخفين  على 

 ،١5٢  /١( الصغير  الــشــرح  الــغــســل.  لــمــوجــب  اإإل  ينزعهما 

١53، ١58(. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 

والحنابلة اإلى توقيت مدة المسح على الخفين، هو يوم وليلة 

للمقيم وثالثة اأيام ولياليها للمسافر، واحتجوا بحديث علي بن 

له - ملسو هيلع هللا ىلص - ثالثة  له عنه- قال: »جعل رسول ال� اأبي طالب -رضي ال�

مسلٌم  اأخرجه  للمقيم«،  وليلة  ويوماً  للمسافر،  ولياليهن  اأيــام 

التوقيت في المسح على الخفين،  الطهارة، باب  في كتاب 

الدائمة  اللجنة  اأفتت  وبه  الصحيح،  هو  وهــذا  بالرقم )٢٧6( 

فتاء في السعودية، وهو اختيار الشيخ ابن  للبحوث العلمية واإلإ

مام كمال الدين  العثيمين. ينظر: فتح القدير على الهداية، اإلإ

المعروف  السكندري،  ثم  السيواسي  الواحد  عبد  بن  محمد 

بابن الهمام الحنفي )ت86١هـ( ]خالفاً لما جاء على غالف 

بــوإلق 68١[، شركة  تبعا لطبعة  الحلبي  اإلأول من ط  الجزء 

مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي واأوإلده بمصر )وَصّورتها 

م   ١٩٧٠ = هـ  اإلأولـــى، ١38٩  الطبعة:  لبنان(،  الفكر،  دار 

وروضــة   ،)5١٠  ،5٠3  /١( والمجموع   ،)١3٠  ،١٢٧  /١)

قائد،  ابن  رادات مع حاشية  اإلإ ١3١(، منتهى  الطالبين )١/ 

بابن  الشهير  الحنبلي  الفتوحي  اأحمد  بن  محمد  الدين  تقي 

له بن عبد المحسن التركي،  النجار )٩٧٢ هـ(، تحقيق: عبد ال�

 ،)٢٢  /١( م   ١٩٩٩  - هـــ   ١٤١٩ ط/١،  الــرســالــة،  مؤسسة 

فتاء، المحقق: اأحمد بن  واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلإ

العناوين  الفهرسة: مفهرس على  الــرزاق الدويش،  حالة  عبد 

الرئيسية،  الناشر: دار المؤيد للنشر والتوزيع - الرياض، سنة 

النشر: ١٤٢٤ (5/ ٢٤3(، والشرح الممتع على زاد المستقنع، 

دار  ١٤٢١هــــ(،  )ت  العثيمين  محمد  بن  بن صالح  محمد 

 /١( هـــ.   ١٤٢8  - الــجــوزي، ط/١، ١٤٢٢  ابــن  دار  النشر: 

ســالم في  ٤6٧(، وقــال شيخ اإلإ المجموع )١/  ٢٢5(. وفــي 

سالم ابن تيمية لدى تالميذه،  -اإلختيارات الفقهية لشيخ اإلإ

سالم ابن تيمية وما لحقها من اأعمال )٢٤([،  ]اآثار شيخ اإلإ

له، راجعه: سليمان  اإعداد: سامي بن محمد بن جاد ال� جمع و

الناشر: دار  الجديع،  العمير - جديع بن محمد  له  ال� بن عبد 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

المقيم  مــســح  مـــدة  اأي  الــمــدة(  (وتحسب   )1(

إلأن  اللبس(  بعد  الحدث  وقت  )من  والمسافر 

مدته  فاعتبرت  بــالــحــدث  يــدخــل  المسح  وقــت 

اأن  يقتضي  باأنه  التعليل  هــذا  واستشكل  مــنــه)2(، 

إلأن  الــوضــوء  تجديد  عليه  يمتنع  الــخــف  إلبــس 

وقت)3( المسح إل يدخل اإإل بالحدث)4(، فاإذا لم 

يحدث لم يدخل وقت المسح، مع اأن النووي)5( 

عــطــاءات العلم )الــريــاض( - دار ابــن حــزم )بــيــروت(، ط/3، 

لــدار ابــن حــزم( )١5(: )وإل  ــــى  ١٤٤٠ هـــ - ٢٠١٩ م )اإلأول

بالخلع  اشتغاله  يشق  الــذي  المسافر  في  المسح  مدة  تتوقت 

واللبس، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين(.

(١( من زيادتي.

اأبــي شجاع )٧5/١(. وحاشيتا  األفاظ  في حل  قــنــاع  اإلإ  )٢)

شرح  بتوضيح  الــوهــاب  وفــتــوحــات   .)66/١( وعميرة  قليوبي 

منهج الطالب )١3٩/١(.

(3( سقط في )اأ( )وقت(. وما اأثبتناه وهو صحيح.

نها  (٤( وقال ابن الرفعة: )وابتداء المدة من حين يحدث، إلأ

اأول وقتها مــن حين جــواز فعلها  بــوقــت، فكان  عــبــادة مــقــدرة 

امتناع  تجديد  الوضوء  على  يــدل  الدليل  هــذا  ثم  كالصالة، 

المشتمل على مسح الخفين، وإلشك في اأنه مكروه. واعلم 

اأن  الحدث وبعده، مع  قبل  فيما  اإلمتناع  تقتضي  اأن عبارته 

يــدل على  اإنــمــا  ذكــره  مــا  منه  استنبط  الــذي  المتقدم  التعليل 

اأنه إلشك في  المنع فيما قبل الحدث خاصة، ثم اإن دعــواه 

بن  اأحــمــد  التنبيه،  شــرح  فــي  النبيه  كفاية  عجيب(  الــكــراهــة 

محمد بن علي اإلأنصاري، المعروف بابن الرفعة )ت ٧١٠هـ( 

تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية ، 

ط/١، م ٢٠٠٩، الهداية اإلى اأوهام الكفاية، عبد الرحيم بن 

سنوي الشافعّي، اأبو محمد، جمال الدين  الحسن بن علي اإلإ

باسلوم، دار  المحقق: مجدي محمد ســرور  )ت ٧٧٢هـــ(، 

الرفعة،  إلبن  النبيه(  )كفاية  بخاتمة  مطبوع  العلمي،  الكتب 

.)3٤8/١( )38/٢٠٠٩(٢٠

(5( هــــو: يــحــيــى بـــن شــــرف بـــن مــــري بـــن حــســن الــحــزامــي 

الحوراني، النووي، الشافعي، اأبو زكريا، محيي الدين: عالمة 

التجديد  باستحباب  صــرَّح  المهذب  شــرح  فــي 

في حق إلبــس الــخــف)6(، واأجــاب بعضهم باأن 

المسح)7(  التعليل   فــي  الــواقــع  بالمسح  مــرادهــم 

ــا الــمــســح الـــذي إل يرفع  ــلــحــدث)8(، اأمـ ــرافــع ل ال

الحدث فال يتوقف على حدث)9(، وحينئٍذ فيسن 

الــخــف، والــعــبــرة باآخر  التجديد فــي حــق إلبــس 

الحدث فال يحسب)10( زمن استمراره نوما كان 

اأو غيره لتعذر المسح حينئٍذ)11(، هكذا اعتمده 

بعض شــراح)12( هذا الكالم منهم ابن حجر)13( 

بالفقه والحديث. ولــد عــام: )63١هــــ( وتوفي سنة )6٧6هـــ( 

واليها  نوا )من قرى حــوران، بسورية(  ووفاته في  وكــان مولده 

سماء واللّغات(  نسبته. من كتبه: ) المجموع( و )تهذيب اإلأ

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن 

تقي الدين السبكي )ت ٧٧١هـ(، تحقيق: د. محمود محمد 

الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر 

والتوزيع، ط/٢، ١٤١3هـ )١65/5(.           

(6( وقال النووي: )واعلم انه اإذا لبسه ثم اراد تجديد الوضوء 

قبل اأن يحدث جاز له المسح فال تحسب عليه المدة حتي 

له اعلم(.المجموع شرح المهذب )٤8٧/١(. يحدث وال�

(٧( سقط في )اأ( )المسح(. وما اأثبتناه هو صحيح.

المسح  الرافع  وقــت  التعليل  مــن  )فــالــمــراد  الرملي:  قــال   )8)

 للحدث(. نهاية المحتاج اإلى شرح المنهاج )٢٠١/١( 

(٩( قال الجمل: )ويجوز لالبس الخف اأن يجدد الوضوء قبل 

حدثه بل يستحب له كغيره(. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح 

منهج الطالب )١3٩/١( 

(١٠( في )اأ( )تحسب( وما اأثبتناه هو صحيح.

(١١( سقط في )ب( )حينئٍذ(.

(١٢( ينظر: التجريد لنفع العبيد )١/83(.

(١3( وقال الهيتمي: ) يحسب زمن استمراره اإإل اأن يكون نوما 

له تعالى - ومثله اللمس(. تحفة  كما اأفتى به الوالد - رحمه ال�

المحتاج )١/٢٤5( .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

له، والذي اعتمد شيخنا الرملي)1( رحمه  رحمه ال�

له اأن الحدث اإن كان خارجاً من بول اأو غائط  ال�

اإن  اأو نحو ذلك، فالعبرة باآخره فتوافق ما تقدم، و

كان غير خارج من نوم اأو مس اأو لمس)2( فباله 

لتمكنه من الطهارة بمجردها وإل كذلك الخارج 

إل يتمكن من الطهارة)3(  اإإل باآخره)4( .

(١( هو: محمد بن اأحمد بن حمزة، شمس الدين الرملي: 

فقيه الديار المصرية في عصره، ومرجعها في الفتوى. يقال له: 

الشافعي الصغير. نسبته اإلى الرملة )من قرى المنوفية بمصر( 

ومولده ووفاته بالقاهرة. ولي اإفتاء الشافعية. وجمع فتاوى اأبيه. 

وصــنــف شــروحــا وحــواشــي كثيرة، منها )عــمــدة الــرابــح - خ( 

شرح على هدية الناصح في فقه الشافعية، و )غاية البيان في 

شرح زبد ابن رسالن( و )غاية المرام( في شرح شروط اإلمامة 

لوالده، و )نهاية المحتاج اإلى شرح المنهاج( فقه، وله )فتاوى 

شمس الدين الرملي( ينظر: اإلأعالم للزركلي )٢٢٤ - 3١٠هـ( 

و معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى - بيروت، 

دار اإحياء التراث العربي بيروت )٢55/8(. 

(٢( سقط في )اأ( )اأو لمس(.

(3( سقط في )ب( )معه(.

يكون  اأن  اإإل  ) فال يحسب  زمــن  استمراره  الرملي:  قــال   )٤)

له تعالى - اأخذا من تعليلهم  نوما كما اأفتى به الوالد - رحمه ال�

السابق ومثله اللمس والمس، ويجوز لالبس الخف اأن يجدد 

المجموع،  فــي  كما  كغيره  يستحب  بــل  حدثه  قبل  الــوضــوء 

بعد حدثه وغسل رجليه  توضاأ  لو  اأنــه  المصنف  واأفــهــم كــالم 

في الخف ثم اأحــدث كان ابتداء مدته من حدثه اإلأول وهو 

كذلك، وبه صرح الشيخ اأبو علي في شرح الفروع.... اإن لم 

يكن باختياره كبول وغائط ومن اأوله اإن كان باختياره كلمس 

ونوم قال الشارح في حاشية فتح الجواد هل المراد به فيما لو 

وجد منه حدثان متعاقبان كاأن مس واأدام ثم بال وانقطع اإلأول 

فال تحسب المدة اإإل من انتهاء المس اأو الثاني فتحسب من 

انتهاء البول كل محتمل(. نهاية المحتاج اإلى شرح المنهاج 

للرملي )٢٠١/١(

سافر( ثم  حضرًا  مسح  من  حكم  )مساألة: 

الحضر  )فــي  الــخــف)6(  اأي:  مسح(  اإن  )و  )5(

ثم  السفر  في  مسح  اأي  بالعكس(  اأو  سافر  ثم 

المسافرين(  مــدة  ــي[)7(  ــ ]ف يستوف  )لــم  ــام  ــ اأق

اإلأول  فــي  مدته  على  فتقتصر  للحضر)8(  تغليباً 

اأقام  فــاإن  ُمِضيِّها)9(،  قبل  قام  اإن  الثاني  وكــذا في 

اإن زاد على  بعدها لم يمسح ويجزئه ما مضى و

بعد حدث حضراً  يوم وليلة)10(، ولو مسح سفراً 

استوفى مدة الّسفر، ولو مسح اإحدى)11( الخفين 

(5( من زيادتي.

(6( في )ب( )خفيه(.

(٧( في )اأ( زاد )في( وهو غير موجود اأصاًل في متن المحرر 

له اأعلم. وال�

اأو  ابــن الرفعة: )فـــاإن مسح  فــي  الحضر  ثــم  ســافــر،  (8( وقــال 

مسح في السفر ثم اأقام - اأتم مسح مقيم؛ إلأنها عبادة يختلف 

اإلأمــران غلب  ]فيها[  اجتمع  فــاإذا  والسفر،  بالحضر  حكمها 

حكم الحضر؛ كما في القصر، وإل فرق على هذا بين اأن يقع 

كل المسح في الحضر اأو بعضه، حتى لو مسح اإحدى رجليه 

اأتــم مسح مقيم (.  خــرى في السفر -  في الحضر، ومسح اإلأ

كفاية النبيه في شرح التنبيه، المؤلف: اأحمد بن محمد بن علي 

اإلأنصاري، اأبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة )ت 

٧١٠هـ(، المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم، الناشر: دار 

ولى، م ٩٢٠٠ (3٤٩/١( وكفاية  الكتب العلمية، الطبعة: اإلأ

ختصار، المؤلف: اأبو بكر بن محمد  اإلأخيار في حل غاية اإلإ

بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي 

الحميد  عبد  علي  المحقق:  الشافعي )ت 8٢٩هـــ(،  الدين 

بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الناشر: دار الخير - دمشق، 

ط/١، )5٢(. و بداية المحتاج في شرح المنهاج )١/١٤6(

(٩( في )ب( )مضيتها( وسقط اأيضاً )مدة(.

قليوبي  حاشيتا  و   )٢٠5/١( المحتاج  مغني  ينظر:   )١٠)

وعميرة )6٧/١(.

(١١( في )ب( )اأحد(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

السفر)1( عند  مــدة  مسح  اإلآخــر سفراً  ثم  حضراً 

والبغوي)4(  حسين)3(  للقاضي  تبعاً  المصنف)2( 

اإن  6٧( وقال فيه: )و (١( ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة )١/ 

زاد على يوم وليلة ولو  مسح  سفرا بعد حدثه حضرا استوفى مدة 

اإلآخــر سفرا مسح  ثم  الخفين حضرا  اأحــد  ولــو مسح  السفر. 

مدة السفر عند الرافعي تبعا للقاضي حسين والبغوي. وصحح 

قــامــة  اإلإ مــدة  يمسح  اأنـــه  والــشــاشــي  المتولي  مقالة  المصنف 

فقط(.

له. (٢( المراد بالمصنف الرافعي رحمه ال�

مام المحقق القاضي حسين اأبو علي بن محمد  (3( هو: اإلإ

بن اأحمد المروروذي، شيخ الشافعية، من اأصحاب الوجوه، 

من كبار اأصحاب القفال، وصنف: في »اإلأصول« و »الفروع« 

الشافعية  طبقات  ينظر:  ـــ(.  ٤6٢هــ )تــوفــي:  »الــخــالف«،  و 

اأبو  الزمان،  اأبناء  واأنباء  اإلأعيان  ووفيات   ،)١63( للمصنف، 

العباس شمس الدين اأحمد بن محمد بن اإبراهيم بن اأبي بكر 

ربلي )ت 68١هـ(، تحقيق: اإحسان  ابن خلكان البرمكي اإلإ

عباس، دار صادر - بيروت ، ١٩٩٤م )١3٤/٢(.

البغوي،  محمد  بــن  مسعود  الحسين  محمد  اأبـــو  هــو:   )٤)

الشافعي،  الفقيه  اأخــرى،  وبالفراء  تــارة  الفراءة  بابن  المعروف 

المحدث، المفسر، من تالميذه: اأخوه الحسين بن مسعود، 

الـــرازي، ومــن مؤلفاته: »معالم  ــام  مـ اإلإ والــد  الحسن  بــن  عمر 

التنزيل في التفسير« و »شرح السنة في الحديث« و » كتاب 

التهذيب في الفقه« وغير ذلك. ولد عام: )٤33هـ - اأو ٤36هـ 

الشافعية للمصنف  (، توفي سنة: )5١6هـــ(. ينظر: طبقات 

(٢٠٠(، واإلأعالم للزركلي )٢5٩/٢(.

ــاء)5(، وصــحــح الــــنــــووي)6( مــقــالــة  ــهـ ــتـ نـ ــالإ نـــظـــراً لـ

ــه يــمــســح مــدة  ــ ــاشــــي)9( اأنـ ــــشــ ــــولــــي)7()8( وال ــت ــــمــ ال

لو توضاأ في الحضر، ومسح على  البغوي: )حتى  (5( وقــال 

على  الخف  السفر[  ]فــي  فمسح  ســافــر؛  ثــم  الخفين،  اأحـــد 

اإلآخر- له اأن يمسح مسح المسافرين؛ إلأنه لم يتم المسح في 

مام الشافعي، المؤلف: محيي  الحضر(. التهذيب في فقه اإلإ

الفراء  بن  بن محمد  بن مسعود  الحسين  اأبــو محمد  السنة، 

عبد  اأحــمــد  عــادل  تحقيق:  هـــ(   5١6 )ت  الشافعي  البغوي 

العلمية، ط/١،  الكتب  دار  معوض،  محمد  علي  الموجود، 

١٤١8 هـ - ٧١٩٩ م )١/٤٢8(. 

الحضر،  فــي  الخفين  اإحـــدى  )فلو مسح  الــنــووي:  قــال   )6)

ثم سافر ومسح اإلآخر، في السفر، فله مسح مسافر، إلنه تم 

الرافعي  الــذي، جزم به اإلمــام  مسحه في السفر. قلت: هذا 

اأحد الخفين في الحضر،  له في مساألة المسح على  ال� رحمه 

لكن  )التهذيب(.  القاضي حسين وصاحب  الذي ذكره  هو 

الصحيح الــمــخــتــار، مــا جـــزم بــه صــاحــب )الــتــتــمــة( واخــتــاره 

الشاشي: اأنه يمسح مسح مقيم، لتلبسه بالعبادة في الحضر. 

له اأعلم(. روضة الطالبين لالمام اأبي زكريا يحيى بن شرف  وال�

الشيخ  تحقيق:   ،)6٧6 سنة  المتوفى   ( الدمشقي  الــنــووي 

الموجود الشيخ على محمد معرض، دار  اأحمد عبد  عــادل. 

الكتب العلمية بيروت - لبنان ) ١/ ٢٤٠(.

(٧( هو: اأبو سعيد عبدالرحمن بن ماأمون النيسابوري المتولي، 

اأشهرها  ولــه مصنفات  والــخــالف،  العلوم، واإلأصـــول  بــرع في 

كتاب »التتمة«، توفي سنة: )٤٧8هـ(. ينظر: طبقات الشافعية 

للمصنف )١٧6(، واإلأعالم للزركلي )3٢3/3(.

حاشيتا  ينظر:  ولكن  كتبه  في  المتولي  قــول  وجــدت  ما   )8)

الخفين  اأحــد  )ولــو مسح  فيه:  وقــال  وعميرة )6٧/١(  قليوبي 

حــضــرا ثــم اإلآخــــر ســفــرا  مــســح  مـــدة  الــســفــر عــنــد الــرافــعــي تبعا 

المتولي  مقالة  المصنف  وصحح  والبغوي.  حسين  للقاضي 

قامة فقط(. والشاشي اأنه يمسح مدة اإلإ

المعروف  المروزي  له  ال� بن عبد  اأحمد  بن  له  ال� (٩( هو: عبد 

الكبير،  الشاشي  القّفال  وبين  بينه  للتمييز  الصغير  بالقّفال 

وسمي بالقّفال إلأنّه كان   يعمل اإلأقفال في ابتداء اأمــره، ثّم 

اأقبل على العلم والتفقه في الدين حتى صار اإماما يقتدى به، 

ابن  فــروع  التلخيص، وشــرح  منها: شرح  وله مصنفات كثيرة 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

اأن  القاعدة  وإلأن  لالبتداء،  نظراً  فقط)1(  قامة  اإلإ

كــل عــبــادة اجــتــمــع فــيــهــا)2( حــضــر وســفــر يغلب 

الحضر  في  مسحهما  فكاأنه  الحضر)3(،  جانب 

اأنـــه إل عــبــرة بالحدث  وعــلــم مــن اعــتــبــار المسح 

اإن تلبس بالمدة وإل بمضي وقت صالة  حضراً و

بالّسفر  بالتاأخير]إل[)4(  هو  اإنما  وعصيانه   حضراً، 

الحداد، وغيرهما، مات بمرو سنة )٤١٧ هـ(. 

شارة اإلى اأنه يوجد ثالثة من اأعالم الشافعية        وإل بد من اإلإ

الصغير،  القفال  هو  فهذا  القفال،  وشهرتهم  بكر  اأبــو  كنيتهم 

بن  له  ال� عبد  اأبوبكر  له:  ال� رحمه  الشاشي  القفال  هو:  والثاني 

علي بن اإسماعيل القفال الكبير الشاشي،  اإمام عصره بما وراء 

سالم،  النهر، بالفقه والحديث واللغة واإلأدب هو اأحد اأئمة اإلإ

من شيوخه اإبن سريج، ومن مؤلفاته »شرح رسالة الشافعي«، 

ولد بشاش وهي مدينة بما وراء النهر، سنة )٢٩١هـــ(. وتوفي 

بها في ذي الحجة )336هـــ(، وثالثهم هو: اأبو بكر، محمد 

سالم الشاشي القفال، الفارقي،  بن احمد بن الحسين فخر اإلإ

المعروف باالمستظهري توفي سنة )5٠٧هـــ(. ينظر: تهذيب 

اإلأســمــاء والــلــغــات، اأبــو زكــريــا محيي الــديــن يحيى بــن شرف 

النووي )ت 6٧6هـــ(، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه 

ومقابلة اأصوله: شركة العلماء بمساعدة اإدارة الطباعة المنيرية، 

لبنان )٢/556(،   - بيروت  العلمية،  الكتب  دار  يطلب من: 

و طبقات الشافعية للسبكي )3/ ١٩8(، و طبقات الشافعية 

للمصنف )88 - ١3٤- ١35(.

(١( حاشيتا قليوبي وعميرة، )6٧/١(

(٢( في )اأ( )فيه(. وما اأثبتناه وهو صحيح.

لها،  والمحرِّم  للرخصة  المبيح  العبادة  في  اجتمع  نــه  إلأ  )3)

ينظر:  صــل.  اإلأ نــه  إلأ الحضر  جانب  ويغلب  المحرِّم،  فغلب 

كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب اإلأربعة قاعدة، 

د. محمد مصطفى الزحيلي، عميد كلية الشريعة والدراسات 

سالمية - جامعة الشارقة، دار الفكر - دمشق، ط/١، ١٤٢٧  اإلإ

هـ - ٢٠٠6 م )١٧٢(، )٧٠١(، واإلأشباه والنظائر )١١3(.

(٤( سقط في )اأ( )إل( وما اأثبتناه وهو صحيح.

الذي به الرخصة)5(.

)في شرائط المسح - األأول: اأن يكون اللبس 

بعد تمام الطهارة()6(

الخفين  على  اأي  المسح(  لجواز  )ويشترط 

للحديث  الطهارة(  تمام  بعد  اللبس  )اأن يكون 

اإلأول)7(، فلو لبسهما)8( قبل غسل رجليه وغسلهما 

فيه لم يجز المسح اإإل اأن ينزعهما من موضع القدم 

ثم يدخلهما فيه، ولو اأدخل اإحداهما بعد غسلها 

ثم غسل اإلآخر واأدخلهما لم يجز المسح اإإل اأن 

يدخلهما  ثم  القدم  موضع  من  اإلأول  على  ينزع 

فيه)9(، ولو غسلها في ساق)10( الخف ثم اأدخلها 

اللُّبس)11(  ابتداأ  ولــو  المسح،  جــاز  القدم  موضع 

بعد غسلهما ثم اأحدث قبل وصلهما اإلى موضع 

الــقــدم لــم يجز الــمــســح)12(، وفـــارق عــدم بطالن 

بشرح  الوهاب  وفتح   ،)٢٤٧/١( المحتاج  تحفة  ينظر:   )5)

منهج الطالب )١٩/١(، ونهاية المحتاج )٢٠٢/١(.

(6( من زيادتي.

(٧( والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة عن المغيرِة بن 

له عنه قال: كنت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص في سفر، فاأهويت  شعبة رضي ال�

إلأنزع خفيه فقال: ))دعهما؛ فاإني اأدخلتهما طاهرتين، فمسح 

اأدخل  اإذا  الوضوء، باب  البخاري في كتاب  عليهما((؛ رواه 

رجليه وهما طاهرتان )١/ 85 ( رقم )٢٠3(، ومسلم في كتاب 

الطهارة، باب المسح على الخفين )٢3٠/١( رقم )٢٧٤(.

(8( في )ب( )لبسه(.

(٩( ينظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطالب )١٩/١(، ومغني 

المحتاج )١/٢٠5(. 

(١٠( في )اأ( )شاق( وما اأثبتناه وهو صحيح.

(١١( في )اأ( )للبس( وما اأثبتناه وهو صحيح.

 ،)١٩/١( الــطــالب  منهج  بشرح  الــوهــاب  فتح  ينظر:   )١٢)

ومغني المحتاج )١/٢٠5(. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

اإلـــى ساق  مقرهما  مــن  اأزالــهــمــا  لــو  فيما  المسح 

الخف ولم يظهر بشىء من محل الفرض بالعمل 

باإلأصل فيهما هو اأن اإلأصل عدم جواز المسح 

فاإلأصل  مسح  اإذا  و التام،  باللبس  اإإل  يباح  فال 

الــتــام)1(، ودخل  بالنزع  يبطل  فال  الجواز  استمرار 

الحدث كالمستحاضة  دايم  الطهارة وضوء  في 

والوضوء المضموم اإليه التيمم لمرض فيجوز بناء 

المسح عليهما ويستفاد به ما كان يستفاد لكل 

نوافل فقط  اأو  لو بقي من فرض ونوافل،  الوضوء 

اإن كان فعل به فرض، ويجب النزع في الوضوء 

لفرض اآخر كما تقدم)2(.

)الثاني: اأن يكون ساترًا محل الفرض()3(.

)اأن يكون الملبوس ساترًا)4( لمحل الفرض( 

وهو القدم بكعبيه)5( من كل الجوانب غيِر اإلأعلى، 

 ،)٩6/١( الــورديــة  البهجة  شــرح  في  البهية  الغرر  ينظر:   )١)

والتجريد لنفع العبيد )8٤/١(.

(٢( ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة )6٧/١(. و فتوحات الوهاب 

.)١٤٠/١)

(3( من زيادتي.

(٤( وضابط الستر: هو ستر اأسفل الخف والجوانب، عكس 

اإلأسفل.  والجوانب إل من  اإلأعلى  فاإنه يكون من  العورة  ستر 

ينظر: نهاية المطلب )٢٩٤/١( و المجموع )٤85/١( ونهاية 

المحتاج )١/٢٠3(.

(5( الكعبان لغة : قال ابن فارس: الكاف والعين والباء اأصل 

صحيح يدل على نتوء وارتفاع في الشيء من ذلك الكعب، 

كعب الرجل وهو عظم طرفي الساق عند ملقي قدم والساق. 

و   )٧١8/١( العرب  لسان  و   )١86/5( اللغة  مقايس  ينظر: 

له محمد بن اأبي بكر  مختار الصحاح، زين الدين اأبو عبد ال�

بن عبد القادر الحنفي الــرازي )ت 666هـــ( تحقيق: يوسف 

النموذجية،  الدار   - العصرية  المكتبة  الناشر:  الشيخ محمد، 

ولــو)6( رئــي)7( محل الفرض منه بــاأن يكون واسع 

الراأس لم يضر بخالف ساتر العورة فاإنه يعتبر فيه 

اإلأسفل)8(،  من  إل  والجوانب  اإلأعلى  من  الستر 

بينهما  والــفــرق  الــصــالة،  كما سياأتي في شــروط 

اأن اللّبس في الخف من اأسفل الالآبس فاعتبر)9( 

على وفي سائر العورة  من ]اإلأسفل[)10( إل من اإلأ

من  الستر  فاعتبر  غالباً  الالآبس  اأعلى  من  اللّبس 

اإلأعــلــى والــجــوانــب إل مــن اإلأســـفـــل)11(، وخــرج 

بيروت - صيدا، ط/5، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م )١/٢38(.

      وإل يختلف تعريف الفقهاء له عن تعريف اللغوي وهما 

التنبيه:  ينظر:   . والقدم  الساق  مفصل  عند   العظمان  الناتئان 

اأبو اسحاق اإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاآبادي الشيرازي 

الثقافية. واإلأبــحــاث  الخدمات  مركز  اإعـــداد:  ـــ(.  )ت:٤٧6هــ

بــيــروت. ط/١، ١٤٠3 هـــ - ١٩83  الــكــتــب،  الــنــاشــر: عــالــم 

الكبير، عبد  بالشرح  المعروف  الوجيز  والعزيز شرح  م. )١5( 

الكريم بن محمد بن عبد الكريم، اأبو القاسم الرافعي القزويني 

)ت 6٢3هـ(، تحقيق: علي محمد عوض-عادل اأحمد عبد 

الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط/١، ١٤١٧هـ 

- ١٩٩٧م، )١/١١5(.

(6( في )ب( )فلو(.

(٧( في )ب( )راأى(. وما اأثبتنا وهو صحيح.

(8( ينظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب موعظة الحبيب 

وتحفة الخطيب، علي بن )سلطان( محمد، اأبو الحسن نور 

القاري )ت ١٠١٤هـــ(، المتوفى ١٠١٤  الدين المال الهروي 

اإلأنيس،  الحكيم  لها: د. عبد  هـ، حققها وعلق عليها وقدم 

ــارات  مـ ســالمــيــة والعمل الخيري، دبــي - اإلإ الــشــؤون اإلإ دائـــرة 

 ،)٢6٢/١( م   ٢٠٠٩  - هـ   ١٤3٠ ط/١،  المتحدة،  العربية 

قناع في  الرحمن بشرح زبد ابن رســالن، )١8٧(، واإلإ وفتح 

حل األفاظ )١/٧3(.

(٩( سقط في )اأ( )الستر(.

(١٠( في )ب( )اأسفل(.

م )٢٧/١(، الزاهر في غريب األفاظ الشافعي  (١١( ينظر: اإلأ

.)٤١/١)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

من  يلبس  فــاإنــه  الــســراويــل  الــلــبــاس)1(  غالباً  بقولنا 

الستر  يعتبر  ذلك  ومع  كالخف،  الالآبس  اأسفل 

ــــن)2( اأســـفـــلـــه)3( )دون  ــه إل مـ ــب ــــاله وجــوان مـــن اأعـ

سواء  الفرض  محل  في  اأي  والمتخرق(  الكعب 

اأو  الِبطانة  تخرقت  ولــو  كــثــر)4(،  اأم  الــتــخــرق  قــّل 

اإإل  الِظهارة بكسر اأولهما والباقي صفيق لم يضر و

ضر)5( ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم 

المشدود(  القدم  بالمشقوق  باأس  )وأل  يضر)6( 

لحصول  الوجهين)8((  اأصح)7(  )في  بالعرى  اأي 

(١( في )اأ( سقط )اللباس(.

(٢( في )ب( سقط )من(.

(3( قال النووي: )قال القاضي حسين واآخرون والفرق بينهما 

اأن القميص يلبس من اأعلى ويتخذ ليستر اأعلى البدن والخف 

قالوا  بــه  فــاأخــذ  الــرجــل  اأســفــل   يلبس  مــن  اأســفــل ويتخذ ليستر 

فالمساألتان مختلفان صورة متفقتان معنى وشذ الشاشي فقال 

في المعتمد إل تصح صالة من صلى على طرف سطح ترى 

من تحته عورته إلأنه إل يعد سترا ووافق على مساألة الخف وفرق 

المجموع  ينظر:  اأعــلــم(.  له  وال� الفرض  ستر محل  المعتبر  بــاأن 

(5٠٢/١(. و اأسنى المطالب )١٧٧/١(.

الــمــخــرق  في  يــجــوز المسح على  الــديــمــري: )فــال  قــال   )٤)

 محل  الفرض على الجديد، سواء كان التخرق قليال اأو كثيرا. 

الوهاج  النجم  الرجل(.  يتماسك في  اإن كان  والقديم: يجوز 

 )365/١)

اإإل ضر(. (5( في )اأ( سقط )و

قليوبي  حاشيتا   .)68/١( وعميرة  قليوبي  حاشيتا  ينظر:   )6)

المحتاج  ومــغــنــي   ،)٧3/١( ــاع  ــنـ قـ واإلإ  ،)68/١( وعــمــيــرة، 

.)٢٠6/١)

(٧( في )اأ( )اأظهر(. وما اأثبتناه وهو صحيح. كما هو موجود 

في اأصل المحرر.

(8( والثاني: إل يجوز  فال  يكفي  المسح عليه كما لو لف على 

قدمه قطعة اأدم واأحكمها بالشد فاإنه إل يمسح عليها. ينظر: 

مغني المحتاج )6١/١(. 

الستر واإلرتفاق به. والثاني إل كما لو لّف على 

بالّشد  واأحكمهما  جلد  اأدم)9()10(  قطعة  قدميه 

فاإنه إل يمسح عليها، وفرق اإلأول بعسر اإلرتفاق 

عادة مع استيقاز المسافر،  زالة)11( واإلإ بها في اإلإ

اإن لم يظهر من  ولو فتحت العرى بطل المسح و

الرجل شيء إلأنه اإذا)12( مشى ظهر)13(، بخالف 

فاإن  الركوع  عند  منه  تــرى  اإذا كانت  العورة  ساتر 

يــِزرَّ ولم يشد  اإذا لم  الصالة إل تبطل اإإل بالركوع 

إلأنــه بمجرد فتح الــعــرى)14( خرج عن كونه خفاً 

والمانع  موجود  الستر  فــاإن  الــعــورة  ساتر  بخالف 

يطراأ بعد ذلك، ومثل مشقوق القدم الزر بول كما 

(٩( في )اأ( سقط )اأدم(.

(١٠( في )اأ( سقط )اأي(.

(١١( في )اأ( )اإزالة(. وما اأثبتناه وهو صحيح.

(١٢( في )اأ( سقط )اإذا(.

خيار  (١3( ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة )6٩/١(. و كفاية اإلأ

بالعرى  اْلُخف  مشقوق  اْلقَدم َوشــد  َكــاَن  ــو  )َوَل (5٠(. وقــال: 

اإِن لم  َمحل الشق َفاإِن ظهر َمَع الشد َشْيء لم يجز اْلمْسح َو

افِِعي َفَلو اْنَفتح  ِحيح الَِّذي َنص َعَلْيِه الشَّ يْظهر َجاَز على الصَّ

لم  اإِن  َو اْلَحال  فِي  اْلمْسح  َبطل  اْلَفرْض  َمحل  فِي  َشــْيء  ِمْنُه 

له اأعلم(. يْظهر َشْيء إِلأَنَُّه اإِذا َمشى َظهرت َوال�

ــزِّر من القميص.  ُعـــروة، وهــي مدخل  ال الــُعــرى: جمع   )١٤)

ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اأبو نصر اإسماعيل 

بن حماد الجوهري الفارابي )ت 3٩3هـ(، تحقيق: اأحمد عبد 

الغفور عطار، دار العلم للماليين - بيروت، ط/٤، ١٤٠٧ هـ  - 

١٩8٧ م )6/ ٢٤٢3(، و القاموس المحيط، مجد الدين اأبو 

طاهر محمد بن يعقوب الفيروزاآبادى )ت 8١٧هـ(، تحقيق: 

باإشراف: محمد  الرسالة،  التراث في مؤسسة  مكتب تحقيق 

ط/8،  لبنان،   - بيروت  الرسالة،  مؤسسة  العرقُسوسي،  نعيم 

١٤٢6 هـ - ٢٠٠5 م )١68٩(، والمعجم الوسيط )٢/ 5٩٧(.
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قاله الشيخ نصر المقدسي)1()2(.

ممكن  قــويــًا  يكون  واأن  الــثــالــث:  )الــشــرط 

متابعة المشي عليه()3(.

)واأن يكون قويًا يكون متابعة المشي عليه( 

اأي مجرداً من)4( مداس)5( ونحوها كالسرموجة)6( 

المعروفة اإلآن، فاإن غالب الخف الضعيفة يمكن 

يتردد  )قدر ما  الكثيرة)7(  يــام  اإلأ فيها معها  التردد 

(١( هو: نصر بن اإبراهيم بن نصر بن اإبراهيم ابن داود النابلسي 

المقدسي، اأبو الفتح: شيخ الشافعية في عصره بالشام. اأصله 

من نابلس. كان يعرف بابن اأبي حافظ. ولد 3٧٧ه ومن كتبه 

 - »اإلأمــالــي  و  الحديث،  فــي  المحجة«  تــارك  على  »الحجة 

و  مجلدات،  عشر  فــي  فقه،  »التهذيب«  و  منه،  قطعة  خ« 

»الكافي« فقه، في مجلد، و »التقريب« و »الفصول« ومات 

اأعـــالم  ســيــر  و  لــلــزركــلــي، )8/٢٠(،  اإلأعــــالم  يــنــظــر:  ٤٩٠ه. 

الذهبي  عثمان  بن  اأحمد  بن  محمد  الدين  شمس  النبالء، 

بــاإشــراف  المحققين  مــن  مجموعة  تحقيق:  هـــ(،   ٧٤8 )ت 

الشيخ شعيب اإلأرناؤوط، تقديم: بشار عواد معروف، مؤسسة 

الرسالة، ط/٢، ١٤٠5 هـ - ١٩85 م )١٩/١36(.

(٢( لم اأجد في مصادره.

(3( من زيادتي.

(٤( في )ب( )عن(.

نسان في  (5( مــداس مفرد: ج اأْمــِدســة: حــذاء؛ ما ينتعله اإلإ

رجله، اأو المداس بوزن سحاب الذي يلبس في الرجل. ينظر: 

الحميد  عبد  مختار  اأحمد  د  المعاصرة،  العربية  اللغة  معجم 

الكتب،  عالم  عمل،  فريق  بمساعدة  ١٤٢٤هــــ(  )ت:  عمر 

ط/١، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠8 م ، )٧8٧/١(.

صابع.  باإلأ حاطته  إلإ والبابوج  بِالرجِل  حاطتها  إلإ (6( سرجومة 

ينظر: نهاية الزين في اإرشاد المبتدئين، محمد بن عمر نووي 

الجاوي البنتني اإقليما، التناري بلدا )ت ١3١6هـ(،  دار الفكر 

- بيروت، ط/١، )٢١٤(.

ذكره  كما  والقضاة  الفقهاء  )ومنه خفاف  الرافعي:  قال   )٧)

الصيمري ومحل ذلك بقرينة ما ياأتي اإذا لم  يمكن  التردد  فيها 

للحوائج اإلآتي بيانها اأو لم يمنع نفوذ الماء وهذه واللتان قبلها 

عند  تــطــراأ(٩(  اأي)8(  حاجاته(  في  المسافر  اإليه 

الحط والترحال)10( وغيرهما مما جرت به العادة، 

قرب اإلى كالم  ولو كان إلبسه)11( معقداً)12(، اإلأ

اإلأكــثــريــن كما قــال ابــن عـــمـــاد)13()14( اأن المراد 

التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم وسفرثالثة 

اأيام وليالها للمسافر؛ إلأن بعد انقضاء المدة يجب 

نزعها فقوله)15( تعتبر باأن يمكن التردد فيه لذلك 

الوجيز  العزيز بشرح  ثــم وهــو اإلأنــســب(. فتح  ذكــرهــا اإلأصـــل 

(3٧3/٢( واأسنى المطالب )١/٩6(. 

(8( في )اأ( سقط )التي(.

(٩( في )اأ( )تطرءت(.

(١٠( في )ب( )اإلرتحال(.

(١١( في )اأ( )إلبساه(.

(١٢( في )اأ( )مقدار( وما اأثبتناه هو الصحيح. والنص موجود 

في اأسنى المطالب )٩6/١( و مغني المحتاج وجاء كما قال 

فيه: )عند  الحط  والترحال وغيرهما مما جرت به العادة، ولو 

كان إلبسه مقعدا( )١/٢٠6(.

(١3( فكلمة )ابن عماد( في المصدار اأخرى )ابن العماد( هو: 

شهاب الّدين اأحمد بن عماد بن محمد بن يوسف اإلأَْقَفْهسي 

الهاء(  وسكون  الفاء،  وفتح  القاف،  وسكون  الهمزة،  )بفتح 

المعروف بابن العماد، اأحد اأئمة الفقهاء الشافعية. ولد قبل ولد 

في مصر )٧5٠هـ(، وتوفي سنة 8٠8هـ، ولُه مؤلفات في الفقه 

واإلأدب. ينظر: معجم المؤلفين )٢6/٢(. و الدرر الكامنة في 

اأعيان المائة الثامنة،  اأبو الفضل اأحمد بن علي بن محمد بن 

اأحمد بن حجر العسقالني )ت 85٢هـ(، المحقق: مراقبة / 

محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية - 

صيدر اباد/ الهند، ط/٢، ١3٩٢هـ/ ١٩٧٢م )5/٢8٧(.

(١٤( لم اأعثر على مصادره.

التي  المصادر  في  )قوته(  الحاشية  في  )قوله(  فكلمة   )١5)

)قــال  ابــن  العماد:  الرحمن  فتح  في  التحقيق كما  في  اأشــرنــا 

فيه لحوائج  التردد  المراد:  اأن  اإلأكثرين  اإطــالق  اإلــى  واإلأقــرب 

سفر يوم وليلة للمقيم، وسفر ثالثة اأيام بلياليها للمسافر؛ إلأنه 

بعد انقضاء المدة يجب نزعه، فقوته تعتبر باأن يمكن التردد فيه 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

يحتاج  ولــكــن إل  المعتمد  هــو  وهـــذا  انــتــهــى)1(. 

كالمه،  لظاهر  خــالف  مــســافــراً  المقيم  لتقدير 

حيث قال لحوائج سفر يوم وليلة فظاهره اإن المقيم 

يقدر مسافراً قال ابن حجر ويتجه اعتبار هذا في 

اإن كان يّجدد اللبس لكل فرض؛ إلأنه  الّسلس و

بكاملها  المدة  استوفى(٢(  للنوافل  تركه ومسح  لو 

ِه بها ويحتمل تقديره بمدة الفرض  فيقّدر قوة خفِّ

ــــه(3( انــتــهــى )أل كجورب  الـــذي يــريــد الــمــســح ل

الجلد  مــن  المتخذ  والـــجـــورب(5(  الــصــوفــيــة)4( 

لذلك. انتهى( فتح الرحمن )١86(.

المحتاج  المغني  و   )٩6/١( المطالب  اأســنــى  ينظر:   )١)

(٢٠6/١(. وفتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن )١86(.

(٢( في )ب( )استوافي(.

(3( ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج )٢5١/١(

(٤( في )ب( )الصوف(. 

يمكن  اللذين إل  الخفيفين  الجوربين  المسح على  فاإن   )5)

بعد  الفقهاء  بين  ــوازه  جـ فــي  مختلف  عليهما  المشي  تتابع 

ــواز الــمــســح عــلــى الــخــفــيــن لــثــبــوت المسح  اتــفــاقــهــم عــلــى جــ

له ملسو هيلع هللا ىلص، فالمشهور عند المالكية اأنه جائز  عليهما عن رسول ال�

مختصر  ينظر:  والباطن.  الظاهر  من  مجلداً  يكون  اأن  بشرط 

العالمة خليل، المؤلف: خليل بن اإسحاق بن موسى، ضياء 

المحقق:  المصري )ت:٧٧6هـــ(،  المالكي  الجندي  الدين 

اإلأولى،  الطبعة:  الحديث/القاهرة،  دار  الناشر:  جاد،  اأحمد 

١٤٢6هـ/٢٠٠5مـ، )٢3(. ويجوز المسح على الجوربين عند 

الحنابلة، سواء كانا من صوف اأو قطن. ينظر: مطالب اأولي 

النهى في شرح غاية المنتهى، المؤلف: مصطفى بن سعد بن 

عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 

الثانية،  سالمي، الطبعة:  )ت ١٢٤3هـ( الناشر: المكتب اإلإ

١٤١5هـــ - ١٩٩٤م )١٢6/١(. وفي مذهب اإلأحناف يجوز 

ينظر:  غليظين.  اأي  ثخينين  كانا  اإن  الجوربين  على  المسح 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف: عالء الدين، اأبو 

58٧هـــ(  )ت  الحنفي  الكاساني  اأحمد  بن  مسعود  بن  بكر 

ــقــضــاة(6(،  وال الــفــقــهــاء  ومــنــه خــفــاف  الضعيف( 

شارة للعدم الحصر فمن ذلك  واأتــى بالكاف لالإ

تحديد  اأو  لثقله،  فيه  المشي  متابعة  يكن  مالم 

راأسه، اأو اإفراط سعته، اأو ضعفه، اأو نحوها، اإذ إل 

حاجة لمثل ذلك وإل فائدة في اإدامته نعم اإن كان 

الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى)7(. 

 - ـــ  ١٤٠6هــ الــثــانــيــة،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  الــنــاشــر: 

١٩86م )١٠/١(. وعند ابن حزم قال اشتراط التجليد إل معنى 

له لم ياأت به قراآن وإل سنة وإل قياس وإل قول صاحب، والمنع 

له ملسو هيلع هللا ىلص. ينظر: المحلى  خطاأ خالف السنة الثابتة عن رسول ال�

باإلآثار، المؤلف: اأبو محمد علي بن اأحمد بن سعيد بن حزم 

البنداري،  اإلأندلسي الظاهري، المحقق: عبدالغفار سليمان 

ــدون طبعة وبـــدون  الــنــاشــر: دار الــفــكــر - بــيــروت، الــطــبــعــة: بـ

تاريخ. وقال ابن تيمية: يجوز المسح على الجوربين اإذا كان 

اأو لم تكن في اأصح قولي  يمشي فيهما سواء كانت مجلدة 

على  المسح  اإلــى  الحاجة  اأن  المعلوم  فمن  واأيضا  العلماء... 

التساوي في  اإلــى المسح على هذا ســواء ومع  هذا كالحاجة 

الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين. 

ينظر: مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي الدين اأبو العباس اأحمد 

بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت ٧٢8هـ( المحقق: عبد 

فهد  الملك  الــنــاشــر: مجمع  قــاســم،  بــن  بــن محمد  الرحمن 

لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية 

السعودية عام النشر: ١٤١6هـ/١٩٩5م، )٢١٤/٢١( فاإطالق 

المسح  القماش، إل يجوز  المصنوع من  الجورب  بــاأن  القول 

عليه في جميع المذاهب’ هذا غير صحيح،  فالمساألة فيها 

تفصيل إل ينبغي اإهماله.

 )٢63/١( الخطيب  شــرح  على  الحبيب  تحفة  ينظر:   )6)

وقال: )كخفاف القضاة رحماني وفي شرح الروض وهو الذي 

البابوج ومنه  خفاف  الفقهاء  والقضاة  اأي  يلبس مع المكعب 

وهو المعروف بالمز(.

و  الــطــالب، )٢٠/١(  منهج  بشرح  الــوهــاب  فتح  ينظر:   )٧)

المؤلف:  الوردية،  البهجة  شرح  في  البهية  الغرر  البهية  الغرر 

الدين  زيــن  اإلأنــصــاري،  زكريا  بن  اأحمد  بن  بن محمد  زكريا 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

مما  الــخــف  يــكــون  اأن  ــع:  ــرابـ الـ  )الـــشـــرط 

يحل به لبسه()1(.

قبل  الميتة  كجلد  أل  طــاهــرًا  يــكــون  واأن   (

شرح  في  قال  الكلب والخنزير(  وجلد  الدباغ 

المهذب والمتنجس فال يكفي المسح عليه، اإذ 

إل تصح الصالة فيه الّتي هي المقصود اإلأصلي 

من المسح)2(، وما عداها من مس)3( المصحف 

ونحوه كالتابع لها، نعم لو كان كاأسفل الخف 

نجاسة  مــا إل  مــنــه)4(  مــســح  معفو عنها  نــجــاســة 

عليه)5(، ذكره في شرح المهذب)6(، ويؤخذ من 

اأبو يحيى السنيكي )ت ٩٢6هـ(، الناشر: المطبعة الميمنية، 

لنفع  والتجريد   )٩5/١( تــاريــخ  وبـــدون  طبعة  بـــدون  الطبعة: 

العبيد )١/86(.

(١( من زيادتي. 

(٢( وقال النووي: )اإذا اأصابت اسفل الخف اأو النعل نجاسة 

دلكها  اأن  نظر  اأثرها  وبقى  عينها  ــاأزال  ف بــاإلرض  فدلكه  رطبة 

فيه بال خالف  الصالة  وهــى رطبة لم يجزئه ذلــك وإل يجوز 

إلنها تنتشر من محلها الي غيره من اأجزاء الخف الظاهرة وان 

الي  تنتشر  لم  الخف فدلكها وهى جافة بحيث  جفت علي 

غير موضعها منه فالخف نجس بال خالف ولكن هل يعفى 

ما  ودليلهما  قــوإلن  فيه  فيه  الصالة  فتصح  النجاسة  هــذه  عن 

ذكره المصنف اأصحهما عند اإلصحاب الجدبد وهو اأنه إل 

تصح الصالة وبه قال احمد في اأصح الروايات عنه والقديم 

الصحة وبه قال اأبو حنيفة واتفقوا علي اأنه لو وقع هذا الخف 

لــو وقع  الــمــاء نجسه كما  اأو فــي مــا دون قلتين مــن  فــي مائع 

فيه مستنج باإلحجار قال الرافعى اإذا قلنا بالقديم وهو العفو(. 

المجموع شرح المهذب )٢/5٩8(.

(3( في )ب( )مسح(.

(٤( في )ب( سقط )منه(.

(5( ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة )١/68(.

(6( ينظر: المجموع شرح المهذب)٢/5٩8،6٩(.

كالم المصنف)7( كالوجيز اأن الحكم كذلك في 

غير المعفو عنها فيستفاد بالمسح في هذه الصورة 

المصحف)9(  مس  النجاسة  عن  التطهر)8(  قبل 

التبصيرة)11(،  الجوينّي)10( في  وحمله، كما قال 

إلأن  الكالم  هذا  رد  المتقدم  التعليل  من  ويؤخذ 

المقصود اإلأصلي من المسح الصالة وما عداها 

صلي إل يستبح  كالتابع لها)12(، فاإذا لم يستبح اإلأ

التابع على اأن بعضهم قال: يمكن حمل الكالم 

له. (٧( هو: الرافعي رحمه ال�

(8( في )ب( )التطهير(.

(٩( ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز )٤٤/٩(.

بــن محمد  يــوســف  بــن  لــه  الــ� بــن عبد  (١٠( هــو: عبد الملك 

اأبو المعالي، ركن الدين، الملقب باإمام الحرمين:  الجويني، 

اأعلم المتاأخرين، من اأصحاب الشافعي. ولد في جوين )من 

اأكــابــر  نــيــســابــور( سنة )٤١٩ه( وكـــان يحضر دروســـه  نــواحــي 

العلماء. له مصنفات كثيرة، منها )العقيدة النظامية في اإلأركان 

سالمية، والبرهان في اأصول الفقه، ونهاية المطلب في دراية  اإلإ

المذهب في فقه الشافعية( توفي بنيسابور سنة )٤٧8ه(. ينظر: 

اإلعالم للزركلي )١6٠/٤( وسير اأعالم النبالء )١8/٤68(.

اإذا كان الخف نجسا فال تصح  )اإمــا  (١١( وقــال الجويني: 

الصالة معه لنجاسته، والمسح عليه صحيح، حتى اإذا مسح 

له،  مباحا  ذلــك  كــان  مسه  اأو  المصحف  حمل  واأراد  عليه 

ولكن الصالة إل تستباح وعلى الخف نجاسته كما إل تستباح 

اأو على البدن ونجاسة البدن والثوب إل  وعلى الثوب نجاسته 

يتداعى اإلى اإفساد الوضوء، وكذلك نجاسة الخف إل يتداعى 

اأبواب لتميز بين  اإفساد مس الخف(. التبصرة في ترتيب  اإلى 

مام الشافعي، اأبي محمد  حتياط والوسوسة على مذهب اإلإ اإلإ

له الجويني الشافعي )ت: ٤38ه(  له بن يوسف بن عبد ال� عبدال�

سنة:  السديس،  له  عبدال� بن  العزيز  عبد  بن  محمد  تحقيق: 

١٤١٠ه بدون مطبعة )٢٢٤-٢٢5(.

 )٢٠/١( الــطــالب  منهج  بــشــرح  الــوهــاب  فتح  ينظر:   )١٢)

قناع في حل األفاظ اأبي شجاع )٧٠/١(. ومغني المحتاج  واإلإ

.)٢٠6/١)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

التبصرة على ما اإذا طراأت النجاسة بعد المسح، 

ومقتضى كالم شرح المهذب)1( المتقدم بالنسبة 

اإمتنع  عليها  مسح  لو  اأنــه  عنها  المعفو  للنجاسة 

الطهارة  ماء  بــاأن  واستشكل  باأجنبي،  إلختالطه 

يــضــر)2(،  لــم  عنها  المعفو  النجاسة  ــاب  اأصـ اإذا 

الطهارة  ماء  انتقل  اإذا  العفو  بــاأن محل  واأجيب: 

اإليها إل عن قصد كان توضاأ اأو اغتسل وكان على 

واأصابها  الرشاش  فطاير  عنها  معفو  نجاسة  ثوبة 

فحينئٍذ يقع عنه)3(، اأما اإذا كان يقصد كما هنا 

فاإنه إل يعفي عنه. 

الخف صحيحًا  يكون  اأن  الخامس:  )شرط 

أل خرق فيه()4(.

من  اأي  الرجل(  اإلــى  الماء  نفوذ  يمنع  )واأن 

لو صب عليه كما في شرح  الخرز  غير مواضع 

ماء  إل  الصب  مــاء  بالماء  فالمراد  الــمــهــذب)5(، 

اأنه  الوجهين  )فاأصح  لجمع)6(  المسح خالف 

(١( ينظر: المجموع )٢/5٩8(.

الطالب  منهج  شــرح  بتوضيح  الــوهــاب  فتوحات  ينظر:   )٢)

(١٤3/١(، والتجريد لنفع العبيد )١/85(.

(3( في )ب( سقط )عنه(.

(٤( من زيادتي.

(5( ينظر: المجموع )١/٤٩6(. 

 .)٢5٢/١( المنهاج  شــرح  فــي  المحتاج  تحفة  ينظر:   )6)

وتحفة الحبيب على شرح الخطيب )٢6٢/١( وقال: )اأشار 

به اإلى اأن المراد بالماء الذي يمنع الخف نفوذه  ماء  الصب اأي 

وقت الصب فال يضر نفوذه بعد مدة خالفا للولي العراقي حيث 

قال: الذي اأقرني عليه شيخي ووالدي اأن المراد ماء المسح، 

ورد باأن اأدنى شيء يمنع ماء المسح. وفي شرح البهجة: وعلم 

بذلك اأن العبرة بماء الغسل إل بماء المسح؛ إلأنه ينفذ، كما 

مــام وغيره وبتقدير نفوذه فالعبرة بهما معا إل بماء  صرح به اإلإ

أل يمسح على المنسوج الذي أل يمنع( ]اأي إل 

يجزي المسح )على المنسوج الذي أل يمنع([

)7( اأي نــفــوذ الــمــاء اإلـــى الــرجــل ]مـــع كــونــه قــويــاً 

الغالب من  البسيط[)8()9( إلأنــه خالف  كما في 

الخفاف المنصرف اإليها نصوص المسح، والثاني 

كالمتخرق  عليه،  المسح  يــجــزىء  اأي  يمسح 

اآخــر)10(،  ظهارته من موضع وبطانته من موضع 

اإن نفذ الماء منه اإلى الرجل لو صب عليه، ولو  و

اإلى  المسح  بلل  المنسوج إل يمنع وصــول  كــان 

 الرجل لخفته لم يجز المسح عليه،  كما جزم به 

المسح فقط كما قال به جماعة اهـ(

(٧( مابين المعقوفتين سقط في )ب(.

(8( مابين المعقوفتين سقط في )ب(.

بن  حــامــد محمد  بـــي  إلأ الــمــذهــب،  فــي  البسيط  ينظر:   )٩)

اإبراهيم بن علي  الغزالي )ت:5٠5( تحقيق:  الحامد  محمد 

ســالمــيــة - مــديــنــة، سنة:  صــنــدقــجــي، دار نــشــر الــجــامــعــة اإلإ

١٩٩3م )3٧١/١-3٧٢(.

(١٠(  والثاني: يجزئ كالمتخرق ظهارته من موضع  وبطانته 

المحتاج  مغني  ينظر:  يــجــوز.  فــاإنــه  متحاذيين  غير  اآخـــر  مــن 

على  يتمسك  مـــادام  المسح  يجوز  مالك  وعند   .)٢٠8/١)

للشافعي،  قديم  قول  متابة مشي عليه، وهو  الرجل، ويمكن 

واأما المذهب الحنفي يجوز المسح على المخرق مالم يبلغ 

مام اأحمد موافق لمذهب  الخرق قدر ثالثة اأصابع، ومذهب اإلإ

الشافعي في منع المسح على الخف المخرق. ينظر: المغني 

مذهب  على  الهداية  و   )١١/١( صنائع  بدائع  و   )٢٩6/١)

بــن حنبل الشيباني،  بــن محمد  اأحــمــد  لــه  الــ� اأبــي عبد  ــام  مـ اإلإ

الكلوذاني،  الخطاب  اأبـــو  الحسن،  بــن  اأحــمــد  بــن  محفوظ 

مؤسسة  الفحل،  ياسين  ماهر   - هميم  اللطيف  عبد  تحقيق: 

غراس للنشر والتوزيع، ط/١، ١٤٢5 هـ / ٢٠٠٤ م )١5٠/١( 

ــقـــراءات الــعــشــر، اأحــمــد بــن الحسين بن  و الــمــبــســوط فــي الـ

ِمْهران النيسابورّى، اأبو بكر )ت38١هـ( تحقيق: سبيع حمزة 

حاكيمي، مجمع اللغة العربية - دمشق، ١٩8١ م )١٠٠/١(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

اإمكان متابعة  الماوردي)1()2(، وهو خارج بشرط 

المشي)3( )واألأظهر( اأي من الوجهين فالخالف 

]اأي يكفي  )اأنه يمسح(  قــوإلن)5(  وجهان)4( إل 

الـــمـــســـح[)6( )عــلــى الــمــغــصــوب والــمــســروق( 

ومثل  المغصوب)7(،  بالماء  الوضوء  على  قياساً 

المغصوب والمسروق الحرير بالنسبة للرجل وغيره. 

والوجه الثاني إل يكفي المسح على ما ذكر إلأنه 

ويعلم  بالمعاصي)8(،  تناط  إل  والــرخــص  رخصة 

اأن كالم في  التمثيل بالمغصوب والمسروق  من 

(١( ينطر: الحاوي الكبير )١/365(. 

اأبــو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  (٢( هو: 

من  اإسالمي.  مفكر  بالماوردي.  الشهير  البغدادي،  البصري 

بكثرة  الــمــاوردي  اشتهر  ولــد )36٤ه(  الشافعية،  فقهاء  وجــوه 

نتاج، ومن اأبرزها: اأدب الدنيا والدين؛ اأعالم  التاأليف وغزارة اإلإ

قناع وهو مختصر لكتاب الحاوي  النبوة؛ الحاوي الكبير؛ اإلإ

النبالء  اأعــالم  سير  ينطر:  )٤5٠ه(  له  ال� رحمه  وتوفي  الكبير. 

(3١١/١3(. و معجم المؤلفين )١8٩/٧(.

(3( ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة )١/68(.

صحاب،  (٤( الوجهان : المقصود الخالف بين وجهين لالأ

واأن اأحدهما مرجوح ومقابله اإلأصح اأو الصحيح.

(5( القوإلن : المقصود على اأن الخالف بين قولين للشافعي 

واإلأرجح ما نص على اأرجحيته منهما، والمرجوح ما نص على 

مرجوحيته.

(6( في المعقوفتين سقط في )ب(.

كثرون اإلى الجواز، وقاسوه على  (٧( قال الدميري: )وذهب اإلأ

الوضوء  بالماء  المغصوب، والصالة في اإلأماكن المغصوبة(. 

الدميري:  المنهاج، )368/١( وقال  الوهاج في شرح  النجم 

)وذهـــب اإلأكــثــرون اإلــى الــجــواز، وقــاســوه على الــوضــوء  بالماء 

 المغصوب، والصالة في اإلأماكن المغصوبة(.

(8( ينظر: مغني المحتاج )٢٠٧/١(.

المحرر)9( تعارض)10( كاستعمال ملك الغير، اأما 

لوكان التحريم لذات اللبس فيمتنع المسح عليه 

ول،  اإلأ التحلل  قبل  خفاً  لبس  اإذا)11(  كالمحرم 

اآدمي  ومثل المغصوب الخف المتخذ من جلد 

اأنــه يمسح  ظــهــر  )واألأ عــلــيــه)12(  المسح  فيكفي 

على الجرموق( الخالف في هذه الصورة قوإلن 

إل وجهان، الجرموق بضم الجيم والميم فارسي 

اللغة شــيء كالخف فيه  اأصــل  مّعرب ]وهــو في 

الفقهاء[ واأطــلــق  للبرد  الــخــف  فــوق  يلبس  وســع 

)13( اأنــه خف فــوق خـــف)14(، كل منهما صالح 

لعموم  الخف  فــي  وردت  الرخصة  إلأن  للمسح 

والثاني  الحاجة،  تعم  إل  والجرموق  اإليه  الحاجة 

يجزىء إلأن شدة البرد قد تحوّج اإلى لبسه، وفي 

نزعه عند كل وضوء للمسح على اإلأسفل مشقة، 

(٩( في )ب( )المحرم(.

(١٠( في )ب( )لعارض(.

(١١( في )ب( )اإذ(.

(١٢( ينظر: فتوحات الوهاب )١٤٤/١(. وتحفة المحتاج في 

شرح المنهاج )٢5١/١(.

(١3( مابين المعقوفتين سقط في )ب(.

اللغة  تهذيب   )١6(  - الــجــرمــوق  تعريف  ينظر:   )(  )١٤)

المحيط  القاموس  35(، و  العرب )١٠/  38٤(، ولسان   /٩)

للقاضي  والتعليقة   .)٢٢6( الــصــحــاح  ومــخــتــار   .)١١٢5)

حسين )على مختصر المزني( القاضي اأبو محمد )واأبو علي( 

هـ(  ْوِذّي )ت ٤6٢  الــــَمــــْرَورُّ اأحــمــد  بــن  بــن محمد  الحسين 

الموجود،  عبد  اأحمد  عــادل   - معوض  محمد  علي  تحقيق: 

وتحرير   )5٢١/١( المكرمة  مكة   - الباز  نــزار مصطفى  مكتبة 

الــمــنــهــاج  فـــي شـــرح  الــمــحــتــاج  ــة  الــفــتــاوى )١3٠/١( وبـــدايـ

الــقــريــب  وفــتــح   ،)٤8٧/١( لــلــنــووي  والــمــجــمــوع   )١٤٧/١)

المجيب في شرح األفاظ التقريب )٤٧(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

اإلأسفل  ويمسح  بينهما  يده  ُيدخل  اأنــه  ويجاب 

ولو لم يكن اإلأسفل صالحاً للمسح فهو كاللفافة 

ــلـــى جـــزمـــاً ]فــحــل  فـــيـــجـــوز)1( الــمــســح عــلــى اإلأعـ

الخالف اإذا كان قويين[)2( ولو لم يكن اإلأعلى 

صالحاً للمسح فهو كخرقة تلّف على اإلأسفل، 

اإلأعلى  اأو  مطلقاً  اأجــزاأ  اإلأسفل  على  فــاإن مسح 

ووصل البلل اإلى اإلأسفل بقصده اأو قصدهما اأو 

فقط فال يجري  اإلأعلى  اإن قصد  و اأجـــزاأ،  اأطلق 

هذا التفصيل في صورة الكتاب اإن فرض وصول 

البلل لالأسفل من مواضع الخرز كما ذكر بعض 

المتاأخرين، ولم يصلح واحد منها للمسح فواضح 

اأن إل اإجزاء)3(، 

ويعلم من التقرير اأن للمساألة اأربعة اأحوال: اأن 

يكون قّويين وهي محل خــالف)4(، والثاني: اأن 

يكون اإلأعلى صالحاً للمسح دون اإلأسفل فاإلأعلى 

المسح  ويــجــوز  كاللفافة  واإلأســـفـــل  الــخــف  هــو 

(١( في )ب( )ويجوز(. 

(٢( مابين المعقوفتين سقط في )ب(.

اإن لم يقصد  على، لم يجز. و اإن قصد اإلأ (3( وقال النووي: ) و

اأجـــزاأه على اإلأصــح،  الجملة،  المسح في  واحـــدا، بل قصد 

لقصده اإسقاط فرض الرجل بالمسح( روضة الطالبين وعمدة 

المفتين )١٢٧/١(.

(٤( ينظر: بداية المحتاج في شرح المنهاج )١٢٧/١( وقال: 

)ومحل الخالف: اإذا كان كلٌّ منهما  صالحاً  للمسح عليه، 

فــاإن لم َيصلح واحــٌد منهما للمسح عليه. . لم يصحَّ قطعاً، 

اإن صلح اإلأعلى دون اإلأسفل. . صحَّ المسح عليه، واإلأسفل  و

اإن صلح اإلأسفل دون اإلأعلى. . صح اإن وصل البلُل  كِلفافة، و

اإليه، ولم يكن قصد اإلأعلى فقط(.

على اإلأعلى جزماً فليس من)5( محل الخالف، 

دون  للمسح  اإلأسفل صالحاً  يكون  اأن  الثالث: 

الرابع:  اإلأسفل،  تلّف على  فهو كخرقة  على  اإلأ

اأن يصلح واحد منهما للمسح)6(. 

)كيفية المسح على الخف()7(.

سم(  األإ عليه  مايقع  المسح  في  )ويجزىء 

الفرض)8((  محل  )مايحاذي  المسح  اســم  اأي 

اأي من ظاهر الخف دون باطنه المالقي للبشرة 

 )9( فال يكفي كما قال في شرح المهذب اتفاقاً

(5( في )ب( )في(.

المفتين  وعــمــدة  الطالبين  روضــة  ينظر:  الــحــاإلت  هــذه   )6)

. )١٢٧/١)

(٧( من زيادتي. وفيه ثالث مسائل: ١-الواجب عند الشافعي 

قدر مايطلق عليه اإسم المسح مثل المسح الراأس. ينظر: اإلأم 

ماجستير  رسالة  بــانــة  اإلإ وتتمة   )١6/١( المهذب  و   )٢٢/١)

(٢6٢/١-٢63( ٢-وعند الحنفية بقدر ثالثة اأصابع من اأصابع 

الرجل. ينظر: بدائع الصنائع )١١٢( والبحر الرائق )١8٢/١( 

3- وعند اأحمد يجب اأن يمسح اأكثر الخف. ينظر: المغني 

الخف  استيعاب  اأنــه إلبــد من  المالكية  ويــرى   -٤  )١83/١)

بالمسح ويبلغ بالمسح الكعبين. ينظر: الكافي إلبن عبد البر 

(٢6/١( و المبدع )١/١٤8(.

(8( ينظر: الوسيط في المذهب )٤٠3( وقال: )واأقله ما يطلق 

سم مما يوازي  محل  الفرض فلو اقتصر على اإلأسفل  عليه اإلإ

باب  والــبــاب  عليه  اإلقتصار  يؤثر  لــم  ــه  إلأن منعه  النص  فظاهر 

الرخصة، وقدر اأبو حنيفة المسح بثالثة اأصابع(.

ن  وإلأ اأصحابنا  )قــال  وقــال:  المجموع )5١٩/١(  ينظر:   )٩)

اأبو  الشيخ  ونقل  باطال  فكان  جماع  لالإ خــارق  بجوازه  القول 

ابن  عــن  وغيرهم  والــرويــانــي  الصباغ  وابــن  والمحاملي  حامد 

اإلقتصار على  اأنه إل يجزى  المسلمون  اأجمع  قال  اأنه  سريج 

اأصحابنا  قــال  تعليقه  فــي  الطيب  ــو  اأب القاضي  وقــال  اإلأســفــل 

الفقهاء قبله في هذه المساألة فلم  اإجماع  اإسحق  اأبو  خالف 

له اأعلم(. يعتد بقوله وال�
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

)اأنه أليكفي  القولين  من  اأي  األأظهر(  اأن  )اإأل 

والعقبين(  األأخمصين  اإأل  يــحــاذي  مــا  مسح 

ذلــك كما وزد(٢(  قتصار على  اإلإ يــرد)1(  لم  إلأنــه 

على  وقوفاً  عليه  فيقتصر  اإلأعلى  على  اإلقتصار 

الخالف  اأن  التعليل  من  ويعلم  الرخصة،  محل 

ما  ينافي  فــال  ذكــر  مــا  اإلقتصار على مسح  فــي 

ــلـــى  ــبـــاب(٤( مــســح اإلأعـ ــحـ ــتـ ســـيـــاأتـــي فــــــي(3( اسـ

الثاني: وهو مّخرج  (5(. والقول  سفل خطوطاً واإلأ

يكفي قياساً على اإلأعلى وقطع بعضهم باإلأول، 

ــثــانــي(6(، ويــعــلــم مــن هـــذا الــكــالم  ــال وبــعــضــهــم ب

تثنية  والــعــقــبــيــن(٧(  طــريــقــان،  فيها  الــمــســاألــة  اأن 

تثنية  واإلأخــمــصــيــن  مــؤخــرالــقــدم(8(،  وهــو  عقب 

(١( في )ب( )يزيد(.

(٢( في )ب( )ورد( وهو الصحيح.

(3( في )ب( )من(.

الــمــذهــب )١/3٠5(  ــــة  دراي فــي  المطلب  نــهــايــة  يــنــظــر:   )٤)

وقــــال: )وهـــل ُيستحب مــســُح عــقــب الــخــف، وهـــو مــا يستر 

العقب المنتصب؟ فعلى وجهينذكرهما العراقيون: اأحدهما - 

يستحب؛ فاإنه ساتر لما هو محل الفرض من الرجل، والوجه 

الثاني - إل يستحب؛ فاإنه لم يجر له ذكٌر في شيء من اإلأخبار، 

وليس اإلستيعاب محبوباً، حتى يقال: ينبغي اأن يمسح جميع 

ما يستر محل الفرض، فهذا بيان اإلأكمل(.

المحتاج  الوجيز )٢8٢/١( و عجالة  العزيز شرح  ينظر:   )5)

اإلى توجيه المنهاج )١١٢/١(.

 )٢٠8/١( المنهاج  شــرح  اإلـــى  المحتاج  نهاية  ينظر:   )6) 

وهو  الثاني  )والقول  وقــال:   .)٧٠/١( وعميرة  قليوبي  وحاشيتا 

بـــاإلأول  مــخــرج يكفي  قــيــاســا  عــلــى  اإلأعـــلـــى، وقــطــع بعضهم 

وبعضهم بالثاني(.

(٧( لفظ  العقبين بدل الكعبين.

(8( ينظر: الصحاح في اللغة والعلوم، المؤلف: نديم مرعشلي 

تاريخ  بــدون  العاليلي،  له  ال� عبد  تقديم:  مرعشلي،  اأســامــة   -

اأخــمــص وهــو المنخفض مــن اأســفــل الــرجــل)9(، 

النووي عليه فقال قلت حرفه كاأسفله  واستدرك 

عليه  اإلقتصار  يكفي  اأنه إل  في  اأعلم)10(،  له  وال�

موضع  يمسح  اأن  كـــمـــل  )واألأ مـــنـــه)11(  لــقــربــه 

األستعاب  وجه  ألعلى  واألأخمصين  القدمين 

اأعــاله  القدمين  بموضع  ]والــمــراد  خطوطًا(  بل 

واأسفله  اأعـــاله  اأي  باإلأخمصين  مقابلته  بدليل 

عقبه  واإلأسفل  اإلأعلى  ومثل  النووي  فهمه  كما 

اأن يضع  وحــرفــه ومـــنـــقـــاره[)12(، ويــكــفــيــه ذلـــك 

ظهر  على  واليمنى  العقب  تحت  اليسرى  يــده 

اإلى  اليسرى  ساقه)13(  اآخر  اإلى  يمر  ثم  صابع  اإلأ

اأصابع  بين  مفرجا  تحت  من  اإلأصــابــع  اأطــراف 

اإلــى  تــقــدم  يــديــه)14(، ويــؤخــذ(١5( مــن قولنا فيما 

وطبعة )3٤٧٧(. و مختار الصحاح )٢١3(.

(٩( ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس، المؤلف: محمد 

بن القاسم بن محمد بن بشار، اأبو بكر اإلأنباري )ت 3٢8هـ(، 

المحقق: د. حاتم   صالح الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة 

والمعجم   )388/١( - هـ  اإلأولــى، ١٤١٢  الطبعة:  بيروت،   -

الوسيط )١/٢56(.

الفقه،  فــي  المفتين  وعــمــدة  الطالبين  منهاج  ينظر:   )١٠)

المؤلف: اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت 

الناشر: دار  اأحمد عــوض،  المحقق: عوض قاسم  6٧6هـــ(، 

وقــال:   .)١٤( اإلأولـــى، ١٤٢5هــــــ/٢٠٠5م،  الطبعة:  الفكر، 

له اأعلم(. )قلت:  حرفه  كاأسفله وال�

(١١( ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة )٧٠/١(.

(١٢( مابين المعقوفتين سقط في )ب(.

(١3( سقط في )ب( )و( اليسرى.

(١٤( ينظر: بحر المذهب )٢٩٩/١(. و فتح الرحمن بشرح 

زبد ابن رسالن )88( و اأسنى المطالب )٩٧/١(.

(١5( في )اأ( )ويوء( وما اأثبتناه وهو صحيح.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

إلبس  حق  في  التحجيل  استحباب  ساقه  اآخــر 

فهو  بالمسح  استيعابه  كــذلــك(١(  وهــو  الــخــف 

ــــى وعــلــيــه)2(، يحمل قــول الــروضــة  خــالف اإلأول

يعيبه  إلأنه  تكراره  ]ويكره  استيعابه)3(،  يندب  إل 

ــو كـــان من  ــلــفــه)4(، ويــؤخــذ مــن الــعــلــة اأنـــه ل ــت وي

الــعــلــة، وكـــذا غسل  لــعــدم  يــكــره  نحو خشب إل 

الخف)5(، وقيل إل يجزي ولو وضع يده المبتلّة 

عليه ولم يمرها اأو قطر عليه اأجزاأه)6( ، وقيل إل، 

ويجزىء بخرقة وغيرها[)7()8( .

(١( سقط في )اأ( )اأما( وما اأثبتناه وهو صحيح.

(٢( ينظر: نهاية المحتاج اإلى شرح المنهاج )٢٠٧/١(.

وقال:  المفتين )١3٠/١(  الطالبين وعمدة  ينظر: روضة   )3)

استيعاب  ليس  ولكن  واأسفله،  اأعــاله  فمسح  اإلأكمل:  )واأمــا 

ــــح. ويــســتــحــب مــســح الــعــقــب على  جميعه ســنــة عــلــى اإلأصـ

اإلأظهر، وقيل: اإلأصح، وقيل: قطعا(.

(٤( ينظر: مغني المحتاج )٢٠٩/١(. 

(5( ينظر:  المجموع )5٢٠/١( وقال: ) لو  غسل  الخف بدل 

مسحه فالصحيح عند اإلأصحاب جوازه وفيه وجه كما سبق 

في الراأس فعلى الصحيح هو مكروه(.

بي شجاع )١/٧6(. قناع في حل األفاظ إلأ (6( ينظر: اإلإ

(٧( مابين المعقوفتين سقط في )ب(.

(8( ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة، )6٩/١(.

)مساألة الشك في انقضاء مدة المسح()9(.

ــقــضــاء الـــمـــدة يــاأخــذ  ــاك)10( فـــي ان ــ ــشـ ــ )والـ

الــحــدث)11(،  بانقضائها( كـــاأنَّ شــك فــي وقــت 

الواقع بعد اللّبس، إلأن المسح رخصة بشروط)12( 

منها المدة، فاإذا شك فيها رجع اإلى اإلأصل وهو 

يمنع  اإنما  الشك  اأن  كالمه  وظاهر  الغسل)13(، 

فعل المسح مادام موجوداً حتى لو زال جاز فعله، 

الثاني هل مسح حضراً  فلو شك مسافر في يوم 

اأو سفراً فيقتصير على مدة المقيم إلأنه المتيقن، 

فلو خالف واستمر يمسح في اليوم الثاني اإلى يوم 

اإنما مسح سفراً إل حضراً  اأنــه  فيه  الثالث فتذكر 

الثالث  المسح في  فله  باقيه  اإلآن  اإلــى  واأن مدته 

الثاني)14(  اليوم  اإعــادة ما صالُه في  ويجب عليه 

المسح  اإعــادة  يتصور  اإنما  و للتردد)15(،  ومسحِه 

(٩( من زيادتي. فيه ثالث مسائل: ١-الواجب عند الشافعي 

ينظر:  الـــراأس.  المسح  المسح مثل  قــدر مايطلق عليه اإلســم 

بانة رسالة ماجستير  اإلأم )٢٢/١( و المهذب )١6/١( وتتمة اإلإ

(٢6٢/١-٢63( ٢-وعند الحنفية بقدر ثالثة اأصابع من اأصابع 

الرجل. ينظر: بدائع الصنائع )١١٢( والبحر الرائق )١8٢/١( 

3- وعند اأحمد يجب اأن يمسح اأكثر الخف. ينظر: المغني 

(١83/١( ٤- ويرى المالكية إلبد من استعاب الخف بلمسح 

ويبلغ بالمسح الكعبين. ينظر: الكافي إلبن عبد البر )١/٢6( 

و المبدع )١/١٤8(.

(١٠( في )اأ( )الشك(. وما اأثبتناه وهو صحيح.

(١١( ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة، )٧٠/١(.

(١٢( ينظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطالب )٢١/١(.

(١3( ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة، )٧٠/١(.

(١٤( في )ب( سقط )للتردد( بعد اليوم الثاني.

(١5( ينظر: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن )85( وغاية 

البيان شرح زبد ابن رسالن )5٠(، وتحفة المحتاج في شرح 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

اليوم الثاني اإذا استمر متطهراً اإلى يوم الثالث)1(، 

فلو زال الشك وهو محدث وجب الوضوء واأعادة 

الصلوات الواقعة في اليوم الثاني، ولو لم يمسح 

باأن كان بطهر يوم اإلأول وصلى به  حال الشك 

في اليوم الثاني اأعاده)2( الصلوات)3( فقط)4( 

والنفساء  والحائض  الجنب  حكم  )مساألة: 

في مدة مسح الخف()5(.

اأو  حــاضــت  اأو  الــمــدة(  فــي  اأجــنــب  اإذا  (و

اإن  الــلــبــس( و ــد مــن اســتــئــنــاف  ب نــفــســت )أل 

تجردت جنابته عن الحدث كما شمله كالمهم 

ويتطهر  ينزع  باأن  المسح  اأراد  اإن  الغسل(  (بعد 

ثم يلبس وذاك اللبس انقطعت مدة المسح فيه 

بالجناية إلأمر الشارع بنزع الخف من اأجلها في 

لــه عليه  ــان رســـول الــ� حــديــث صــفــوان قـــال: ))كـ

جمع  سفراً  اأو  مسافرين  كان  اإذا  ياأمرنا  السالم 

وليالهن  ــام  ــ اأي ثــالثــة  خفافنا  نــنــزع  إل  اأن  مــســافــر 

الــتــرمــذي  فــيــنــزع صححه  اأي  جــنــابــة((  مــن  اإإل 

وغيره)6(، دل اإلأمر بالنزع على عدم جواز المسح 

المنهاج )١/٢55(.

(١( ينظر: العزيز شرح الوجيز )٢8٧/١( و

(٢( في )ب( )اأعاد(. 

(3( في )ب( )الصلوة(. 

اإن كــان قــد اأحـــدث فــي الــيــوم الثَّاني  (٤( وقـــال الــرافــعــي: )و

المسح لصلوات  اإعــادة  عليه  الشك وجــب  لكنه مسح على 

الشامل: يجب  اإعادة  الصباغ في  ابن  الثَّاني..... وقال  اليوم 

 الــصــلــوات لــكــن يــجــزئــه الــمــســح مـــع الـــشـــك(. الــعــزيــز شــرح 

الوجيز)٢8٧/١( 

(5( من زيادتي.

َســْورة  بــن  بــن عيسى  المؤلف: محمد  الــتــرمــذي،  (6( سنن 

مانعة  فهي  الجنابة  إلأجــل  والــوضــوء  الغسل  في 

من المسح قاطعة لمدته حتى لو اغتسل إلبساً 

إل يمسح بقيتها كما هو مقتضى المصنف)7(، 

اأن إل تبطل مدة  ويؤخذ من قول الكفاية ينبغي 

المانع)8()9( إلرتفاع  بقيتها  يمسح  اأنــه  المسح 

اأو  كــان  مقيماً  الخف  اأي إلبــس  نــزع(  )ومهما 

مــســافــراً الــخــف )فــي الــمــدة( اأي مــدة المسح 

خفه  خـــرج  ــو  ل وكــــذاك  بعدها(  )اأو  الــمــتــقــدمــة 

مما  ظهر شيء  اأو  عليه  المسح  الصالحيه  عن 

بن موسى بن الضحاك، الترمذي، اأبو عيسى )ت ٢٧٩هـ(، 

تحقيق وتعليق: اأحمد محمد شاكر )جـ ١، ٢(، ومحمد فؤاد 

اإبراهيم عطوة عوض المدرس في اإلأزهر  عبد الباقي )جـ 3(، و

الشريف )جـ ٤، 5(، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

 ١٩٧5  - هـ   ١3٩5 الثانية،  الطبعة:  مصر،   - الحلبي  البابي 

م، باب: مسح على الخفين للمسافر والمقيم )١5٩/١( رقم 

(٩6( وحكم الحديث حسن. و سنن ابن ماجه ت اإلأرنؤوط، 

له محمد بن يزيد بن ماجة القزويني )٢٠٩  المؤلف: اأبو عبد ال�

د  - ٢٧3 هـ( المحقق: شعيب اإلأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّ

الرسالة  دار  الناشر:  له،  ال� اللّطيف حرز  َعبد   - بللي  قره  كامل 

العالمية، الطبعة: اإلأولى، ١٤3٠ هـ - ٢٠٠٩ م، باب الوضوء 

من مس الذكر )3٠٢/١( رقم )٤٠٧( وقال اإسناده صحيح.

(٧( ينظر: مغني المحتاج )٢١١/١( وقال: )حتى لو  اغتسل 

 إلبسا  إل  يمسح  بقيتها كما هو مقتضى كالم الرافعي(

(8( ينظر: كفاية النبية شرح النبيه، لمؤلف: اأحمد بن محمد 

بن علي اإلأنصاري، اأبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن 

ســرور  محمد  مجدي  المحقق:  ـــ(  ٧١٠هـ )المتوفى:  الرفعة 

باسلوم الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: اإلأولى، م ٢٠٠٩  

.)3٧٩/١)

(٩( ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة )٧٠/١(. قال: )ويؤخذ من 

قول الكفاية  ينبغي  اأن  إل  تبطل  مدة  المسح اأنه يمسح بقيتها 

إلرتفاع المانع ( ومغني المحتاج )٢١٠/١(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

ــرهــمــا)2(، اأمــا  ــه مــن رجـــل ولــفــافــة وغــي يــســتــر)1( ب

اإلى ساق الخف بال ظهور شيء  الرجل  خروج 

غير مانع)3(، نعم لو جاوز طوله العادة فخرجت 

إل حّد، لو كان معتاد والبداء)4( شيء منها منع 

الطهارة(  )وهوعلى  المهذب)5(  ذكره في شرح 

اأي  الرجلين(  غسل  )كفاه  المسح  طهارة  اأي 

اإن كان قد غسلهما  بنية غسلهما عن الفرض و

بعد المسح إلأن نية اإلأولى اإنما تناولت المسح، 

ــة جــديــدة  ــي ــطــل فـــال بــــّد لــلــرجــلــيــن مـــن ن وقــــد ب

لبطالن طهرهما بالنزع اأو اإلنتهاء)6( )في اأصح 

القولين(٧( ووجب اإستئناف الوضوء في( القول 

بعضها  ببطالن  الطهارة  كل  لبطالن  )الثاني( 

كــالــصــالة،  ويــجــاب بـــاأن الــصــالة  يجب فيها 

الــمــوإلة بــخــالف الــوضــوء، واخــتــار الــنــووي في 

شرح المهذب(8( كابن المنذر اأنه إل يلزم غسل 

(١( في )ب( )ُستر(.

(٢( ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة )٧٠(.

قناع في حل األفاظ  (3( ينظر: فتوحات الوهاب )١٤8/١( واإلإ

اأبي شجاع )١/٧6(. 

(٤( )والبداء(  في مصادر )لبدا( وهو الصحيح. ينظر: الغرر 

البهية في شرح البهجة الوردية )٩٩/١(. 

(5( ينظر: المجموع شرح المهذب )١/٢56(. 

(6( ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج )١/٢56(.

الــمــحــتــاج  ومــغــنــي   )١٢8/١( الــطــالــبــيــن  ــة  روضــ يــنــظــر:   )٧)

.)68/١)

(8( ينظر: المجموع شرح المهذب )5٢6/١(. وقال: )هذا 

كله اإذا خلع الخفين وهو على طهارة المسح فاإن كان على 

طهارة الغسل باأن كان غسل رجليه في الخف فطهارته كاملة 

اأن  ولــه  اأراد  ما  بطهارته  بل يصلي  يلزمه شي بال خــالف  وإل 

له اأعلم(. يستاأنف لبس الخفين بهذه الطهارة وال�

بطهر  وخرج  بطهارته،  ويصلي  وإل ضوء  قدميه 

الخف ثم  باأن توضاأ ولبس  الغسل  المسح طهر 

نزعه قبل الحدث فال يلزمه شيء(٩(.

* * *

 .)٢56/١( المنهاج  شــرح  فــي  المحتاج  تحفة  ينظر:   )٩)

ونهاية المحتاج اإلى شرح المنهاج )٢٠٩/١( ومغني المحتاج 

.)٢١١/١)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

الخاتمة والنتائج 

المسح  اأحــكــام  فــي  التحقيق  نــهــايــة  بــعــد 

بنتائج  البحث  هــذا  مــن  نخرج  الخفين   على 

وفوائد منها:

ــقــراآن  ال فــي  ثــابــت  الــمــســح عــلــى الخفين   -١

المسلمون،  عليه  اأجمع  وقــد  المتواترة،  والسنة 

ماعدا المخالفون.

٢- المسح على الخفين من المسائل الرخصٌة 

إل العزيمة.

في مسح  قليلة جداً  جماع  اإلإ 3- اأن مسائل 

على  مسح  مــوضــوع  إلأن  وذلـــك  الخفين،  على 

اإنكار بعض السلف  الخفين مساألة خالفية بين 

ومن ادعى اأنه منسوخ  باآية المائدة. 

يــدل عليها  الخفين  المسح على  ٤-  شــروط 

مجموعة من دليل اإلأثر.

اأظهر  الخفين  على  المسح  اأحــاديــث  اإن   -5

واإلستحاضة  الحيض  اأحــاديــث  ولــكــن   بكثير، 

والنفاس والتيمم اأكثر بكثير، كل ذلك من اأجل 

ــع الــريــبــة في  تــوكــيــد الــمــســح عــلــى الــخــفــيــن، ورفـ

حكمهما.

6- لم يرد صفة المسح على الخفين وإل في 

مقدار ما ُيمسح حديث يعتمد عليه، والظاهر اأنه 

اإذا فعل المكلف ما يسمى مسحاً على الخف 

مبلولة  اليمنى  الــيــد  يــمــرر  اأن  ــزاأ، وصفته  اأجــ لــغــًة 

بالماء على الرجل اليمنى، واليسرى كذلك.

٧- وإل يشرع تكرار المسح على الخفين.

باأنه  الخفين  على  المسح  في  الراجح  اأن   -8

اأيـــام  ــة  ــادة مــؤقــتــة، يــومــا ولــيــلــة للمقيم، وثــالث عــب

ولياليهن للمسافر.

عليه  يمسح  لــم  اأعــــاده،  ثــم  فـــاإذا خلعه،   -٩ 

وإل  اأخـــرى،  تــارة  مائية  لبسه على طهارة  اإن  اإإل 

تنتقض الطهارة بمجرد خلع الخف.

من  اأفــضــُل  ــان  الــُخــفَّ عليه  لمن  المسح   -١٠

اأفضل  فالفرُع  التشريع،  إلأصــل  مــراعــاًة  الَغْسِل، 

ــا مع َعــَدِم اللُّْبِس فاإلأفضُل  من اإلأصــل تــارة، واأمَّ

الــغــســل هو  لــيــمــســح؛ إلأنَّ  يــلــبــس  الــغــســل، وإل 

اإلأصل.

١١- مدة المسح تبداأ من اأول مرة يمسح. هذا 

الــقــول اأرجـــح، وليس مــن لبس الــخــف، وإل من 

الحدث بعد اللبس.

بالحدث  خــاصٌّ  الخفين  على  المسح   -١٢

ــر فــــال يــجــوز  ــ ــبـ ــ ــــــــا الــــحــــدث اإلأكـ  اإلأصـــــغـــــر؛ اأمَّ

المسح معه.

١3- اشتراط الطهارة في المسح على الخفين، 

بعد  لُبَسا  اإذا  اإإلَّ  عليهما  المسح  يجوز  إل  ــه  واأنَـّ

كمال الطهارة.

* * *
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

المصادر والمراجع

اأصــول اعتقاد  الاللكائي في شرح  ١.اأخــرجــه 

بن  الحسن  ابــن  تاأليف:  الجماعة،  السنة  اأهــل 

منصور الطبري الاللكائي )ت٤١8هـــ( تحقيق: 

اأحمد بن سعد بن حمدان الغامدي،الناشر: دار 

 / ١٤٢3هــــ  الثامنة،  الطبعة:  السعودية،   - طيبة 

٢٠٠3م.

الطالب،  روض  شرح  في  المطالب  ٢.اأسنى 

الناشر:  اإلأنــصــاري،  زكريا  بن  محمد  بن  لزكريا 

طبعة  بـــدون  الطبعة:  ســـالمـــي،  اإلإ الــكــتــاب   دار 

وبدون تاريخ .

3.- اإلثــنــى عــشــريــة فــي اإلأصـــــول والـــفـــروع، 

د عــلــي بــن اأحــمــد عــلــي الــســالــوس الــنــاشــر: دار 

دار  بقطر، مكتبة  الثقافة  دار  بالرياض،  الفضيلة 

الحجاج،  بــن  مسلم  صحيح  شــرح  المنهاج   -

النووي  بن شــرف  يحيى  الدين  زكريا محيي  اأبــو 

)ت 6٧6هـ(، دار اإحياء التراث العربي - بيروت، 

ط/٢، ١3٩٢ .

٤.اإلأعــالم، المؤلف: خير الدين بن محمود 

بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي 

للماليين  العلم  دار  الــنــاشــر:  هــــ(،   ١3٩6 )ت 

الطبعة: الخامسة عشر - اأيار / مايو ٢٠٠٢ م.

قناع في حل األفاظ اأبي شجاع، لشمس  5.اإلإ

الشربيني  الخطيب  اأحــمــد  بــن  محمد  الــديــن، 

والدراسات  البحوث  تحقيق: مكتب  الشافعي، 

-مطبعة: دار الفكر-بيروت . 

بــن خلف  علي  بــن  الحسن  اأبـــو محمد   -.6

البربهاري )ت 3٢٩هـ( بدون تاريخ وطبعة.

مام  ٧.البيان في مذهب البيان في مذهب اإلإ

اأبي  بن  يحيى  الحسين  اأبو  المؤلف:  الشافعي، 

)ت  الشافعي  اليمني  العمراني  سالم  بن  الخير 

558هــــــــ(، الــمــحــقــق: قــاســم مــحــمــد الـــنـــوري، 

اإلأولــى،  الطبعة:  جــدة،   - المنهاج  دار  الناشر: 

١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م.

البجيرمي  حاشية   = العبيد  لنفع  8.التجريد 

ــرح الــمــنــهــج، الـــمـــؤلـــف: ســلــيــمــان بن  عــلــى شــ

الشافعي  المصري  الــُبــَجــْيــَرِمــّي  عمر  بــن  محمد 

)ت ١٢٢١هـ(، الناشر: مطبعة الحلبي، الطبعة: 

بدون طبعة، تاريخ النشر: ١36٩هـ - ١٩5٠م.

٩.التنبيه، المؤلف: اأبو اسحاق اإبراهيم بن علي 

بن يوسف الفيروزاآبادي الشيرازي )ت:٤٧6هـ(. 

الثقافية. واإلأبـــحـــاث  الــخــدمــات  مــركــز  اإعـــــداد: 

اإلأولى،  الطبعة:  بيروت.  الكتب،  عالم  الناشر: 

١٤٠3 هـ - ١٩83 م. 

مــــــام الــشــافــعــي،  ١٠.الـــتـــهـــذيـــب فـــي فــقــه اإلإ

اأبو محمد الحسين بن  المؤلف: محيي السنة، 

مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت 

5١6 هـ( المحقق: عادل اأحمد عبد الموجود، 

علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، 

الطبعة: اإلأولى، ١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م .

بن  علي  الحسن  إلأبــو  الكبير،  ١١.الــحــاوي 

محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

الشهير بالماوردي، تحقيق: الشيخ علي محمد 

ــادل اأحــمــد عــبــد الــمــوجــود،  مــعــوض- الــشــيــخ عــ

لبنان،   - بــيــروت  العلمية،  الكتب  دار  الــنــاشــر: 

ط/١-سنة: ١٤١٩هـ -١٩٩٩م.

الثامنة،  المائة  اأعــيــان  في  الكامنة  ــدرر  ١٢.الـ

اأحمد بن علي بن محمد  الفضل  اأبو  المؤلف: 

85٢هـــ(،  العسقالني )ت  بن حجر  اأحمد  بن 

ضــان،  المعيد  عبد  محمد   / مراقبة  المحقق: 

الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر 

اباد/ الهند، الطبعة: الثانية، ١3٩٢هـ/ ١٩٧٢م.

الـــنـــاس،  ١3.- الـــزاهـــر فـــي مــعــانــي كــلــمــات 

المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، 

المحقق: د.  ـــ(،  ــبــاري )ت 3٢8هــ اإلأن اأبــو بكر 

حاتم  صالح الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة - 

بيروت، الطبعة: اإلأولى، ١٤١٢ هـ .

العربية،  وصــحــاح  اللغة  تــاج  ١٤.الــصــحــاح 

المؤلف: اأبو نصر اإسماعيل بن حماد الجوهري 

عبد  اأحــمــد  تحقيق:  3٩3هــــــ(،  ــفــارابــي )ت  ال

 - للماليين  الــعــلــم  دار  الــنــاشــر:  عــطــار،  الــغــفــور 

بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤٠٧ هـ  - ١٩8٧ م.

ــز شـــرح الــوجــيــز الــمــعــروف بالشرح  ــعــزي ١5.ال

بن  محمد  بــن  الــكــريــم  عبد  الــمــؤلــف:  الكبير، 

)ت  القزويني  الرافعي  القاسم  اأبــو  الكريم،  عبد 

عــوض-عــادل  محمد  علي  المحقق:  ـــ(،  6٢3هـ

اأحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، 

بيروت- لبنان، ط/١، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

الــورديــة،  البهجة  فــي شــرح  البهية  ١6.الــغــرر 

الــمــؤلــف: زكــريــا بــن محمد بــن اأحــمــد بــن زكريا 

اأبو يحيى السنيكي )ت  الدين  اإلأنصاري، زين 

الطبعة:  الميمنية،  المطبعة  الناشر:  ـــ(،  ٩٢6هـ

بدون طبعة وبدون تاريخ.

ــامــــوس الــمــحــيــط، الـــمـــؤلـــف: مجد  ــقــ ــ ١٧.ال

الفيروزاآبادى  يعقوب  اأبو طاهر محمد بن  الدين 

التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق:  8١٧هــــ(،  )ت 

فــي مــؤســســة الــرســالــة، بـــاإشـــراف: مــحــمــد نعيم 

للطباعة  الرسالة  مؤسسة  الناشر:  العرقُسوسي، 

والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الثامنة، 

١٤٢6 هـ - ٢٠٠5 م.

فتاء،  ١8.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلإ

المحقق: اأحمد بن عبد الرزاق الدويش،  حالة 

الــفــهــرســة: مــفــهــرس عــلــى الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة،  

الناشر: دار المؤيد للنشر والتوزيع - الرياض، سنة 

النشر: ١٤٢٤.

المؤلف:  العشر،  القراءات  ١٩.المبسوط في 

اأحمد بن الحسين بن ِمْهران النيسابورّى، اأبو بكر 

حاكيمي،  حمزة  سبيع  تحقيق:  ـــ(  38١هـ )ت 

الناشر: مجمع اللغة العربية - دمشق، عام النشر: 

١٩8١ م. 

٢٠.المحلى باإلآثار، المؤلف: اأبو محمد علي 

بن اأحمد بن سعيد بن حزم اإلأندلسي الظاهري، 

الناشر:  البنداري،  سليمان  عبدالغفار  المحقق: 

طبعة  بـــــدون  الــطــبــعــة:  ــروت،  ــ ــي ــ ب  - الــفــكــر   دار 

وبدون تاريخ. 

٢١.الــمــنــهــاج الــقــويــم، الــمــؤلــف: اأحــمــد بن 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

مــحــمــد بــن عــلــي بــن حــجــر الهيتمي الــســعــدي 

ــالم، اأبــو  ســ اإلأنـــصـــاري، شــهــاب الــديــن شيخ اإلإ

الــكــتــب  دار  الـــنـــاشـــر:  ـــ(،  ــ ــ ــعــبــاس )ت ٩٧٤هـ ال

العلمية، الطبعة: اإلأولى ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م .

بن  محمد  بن  إلأحمد  القويم،  ٢٢.المنهاج 

اإلأنــصــاري،  الــســعــدي  الهيتمي  بــن حجر  علي 

١٤٢٠هـــ- ط/١،  العلمية،  الكتب  دار  الناشر: 

٢٠٠٠م.

ــرح صـــحـــيـــح مـــســـلـــم بــن  ــ ــاج شــ ــهــ ــ ــن ــمــ ــ ٢3.ال

الحجاج، المؤلف: اأبو زكريا محيي الدين يحيى 

بن شرف النووي )ت 6٧6هـ(، الناشر: دار اإحياء 

التراث العربي - بيروت، الطبعة: الثانية، ١3٩٢.

٢٤.الــمــهــمــات فــي شــرح الــروضــة والــرافــعــي، 

ســنــوي  الــمــؤلــف: جــمــال الــديــن عبد الــرحــيــم اإلإ

)ت ٧٧٢ هـ(، اعتنى به: اأبو الفضل الدمياطي، 

الثقافي  الــتــراث  )مركز  الناشر:  علي،  بن  اأحمد 

المغربية(،  المملكة   - البيضاء  الــدار   - المغربي 

)دار ابن حزم - بيروت - لبنان(، الطبعة: اإلأولى، 

١٤3٠ هـ - ٢٠٠٩ م.

٢5.النجم الوهاج في شرح المنهاج، المؤلف: 

بن  عيسى  بن  موسى  بن  محمد  الدين،  كمال 

اأبو البقاء الشافعي )ت 8٠8هـ(،  ِميري  علي الدَّ

لجنة  المحقق:  )جـــدة(،  المنهاج  دار  الناشر: 

علمية، الطبعة: اإلأولى، ١٤٢5هـ - ٢٠٠٤م.

اأبي  مــام  اإلإ مذهب  على  الهداية  ٢6.الهداية 

الشيباني،  حنبل  بن  محمد  بن  اأحمد  له  ال� عبد 

اأبــو  اأحــمــد بــن الحسن،  بــن  الــمــؤلــف: محفوظ 

اللطيف  عبد  المحقق:  الــكــلــوذانــي،  الخطاب 

مؤسسة  الــنــاشــر:  الفحل،  ياسين  مــاهــر   - هميم 

اإلأولــى، ١٤٢5  الطبعة:  والتوزيع،  للنشر  غراس 

هـ / ٢٠٠٤ م.

الذيل على كشف  المكنون في  ٢٧.اإيــضــاح 

الظنون، المؤلف: اإسماعيل بن محمد اأمين بن 

مير سليم الباباني البغدادي )ت ١3٩٩هـ(، عنى 

المؤلف: محمد  نسخة  على  وطبعه  بتصحيحه 

والمعلم  الدين،  اأمور  بالتقايا رئيس  الدين  شرف 

رفعت بيلكه الكليسى، الناشر: دار اإحياء التراث 

العربي، بيروت - لبنان، بدون تاريخ. 

ــر الـــمـــذهـــب فــــي فــــــروع الــمــذهــب  ــ ــحـ ــ ٢8.بـ

الواحد  عبد  المحاسن  اأبــو  للروياني،  الشافعي، 

السيد،  فتحي  طـــارق  تحقيق:  اإســمــاعــيــل،  بــن 

الناشر: دار الكتب العلمية، ط/١، ٢٠٠٩ م.

٢٩.بــــدائــــع الــصــنــائــع فـــي تــرتــيــب الــشــرائــع، 

بــن مسعود بن  اأبــو بكر  الــديــن،  المؤلف: عــالء 

اأحمد الكاساني الحنفي )ت 58٧هـ(، الناشر: 

دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ١٤٠6هـ - 

١٩86م. 

المتاأخرين  تــراجــم  اإلـــى  الــنــاظــريــن  3٠.بــهــجــة 

الدين  رضــي  المؤلف:  البارعين،  الشافعية  مــن 

له الغزي  اأبو البركات محمد بن اأحمد بن عبد ال�

النص  ضبط  هـــ(،   86٤ )ت  الشافعي  العامري 

له الكندري، الناشر:  وعلق عليه: اأبو يحيى عبد ال�

 - بيروت  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  ابن حزم  دار 

لبنان، الطبعة: اإلأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

-٢6٢/١( ماجستير  رســالــة  بــانــة  اإلإ 3١.تــتــمــة 

من  اأصــابــع  ثالثة  بقدر  الحنفية  ٢-وعــنــد   )٢63

 )١١٢( الصنائع  بــدائــع  ينظر:  الــرجــل.  اأصــابــع 

والبحر الرائق )١8٢/١( 3- وعند اأحمد يجب اأن 

يمسح اأكثر الخف. 

3٢.تحرير الفتاوى على »التنبيه« و »المنهاج« 

و »الحاوي« المسمى )النكت على المختصرات 

الثالث(، المؤلف: ولي الدين اأبو زرعة اأحمد بن 

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي 

 - هـ  الشافعي )٧6٢  القاهري  الِمْهراني  الُكردي 

8٢6 هـ(، المحقق: عبد الرحمن فهمي محمد 

والتوزيع،  للنشر  المنهاج  دار  الناشر:  الـــزواوي، 

الطبعة:  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  المملكة   - جـــدة 

اإلأولى، ١٤3٢ هـ - ٢٠١١ م.

33.تحفة الحبيب على شرح الخطيب حاشية 

البجيرمي على الخطيب، المؤلف: سليمان بن 

محمد بن عمر الُبَجْيَرِمّي المصري الشافعي )ت 

بدون  الطبعة:  الفكر،  دار  الناشر:  ١٢٢١هــــ(، 

طبعة، تاريخ النشر: ١٤١5هـ - ١٩٩5م.

ــرح الــخــطــيــب  3٤.تـــحـــفـــة الــحــبــيــب عــلــى شــ

الــمــؤلــف:   - الخطيب  وتــحــفــة  الحبيب  مــوعــظــة 

 علي بن )سلطان( محمد، اأبو الحسن نور الدين 

ـــ(، المتوفى  الــقــاري )ت ١٠١٤هـ الــهــروي  المال 

١٠١٤ هـ، حققها وعلق عليها وقدم لها: د. عبد 

سالمية  الحكيم اإلأنيس، الناشر: دائرة الشؤون اإلإ

مارات العربية المتحدة،  والعمل الخيري، دبي - اإلإ

الطبعة: اإلأولى، ١٤3٠ هـ - ٢٠٠٩ م.

35.تـــحـــفـــة الــمــحــتــاج فـــي شــــرح الــمــنــهــاج، 

ــلـــي بــن  ــؤلــــف: اأحــــمــــد بــــن مـــحـــمـــد بــــن عـ ــمــ ــ ال

حــجــر الــهــيــتــمــي، روجـــعـــت وصــحــحــت: على 

الناشر:  الــعــلــمــاء،  مــن  لجنة  بمعرفة  نسخ  عــدة 

بــمــصــر لصاحبها  ــكــبــرى  ال ــة  ــتــجــاري ال  الــمــكــتــبــة 

مصطفى مــحــمــد، الــطــبــعــة: بـــدون طــبــعــة، عــام 

النشر: ١35٧ هـ - ١٩83 م .

ــلــغــات، الــمــؤلــف:  36.تــهــذيــب اإلأســـمـــاء وال

النووي  بن شــرف  يحيى  الدين  زكريا محيي  اأبــو 

)ت 6٧6هـ(، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق 

بمساعدة  العلماء  شــركــة  اأصــولــه:  ومقابلة  عليه 

الكتب  دار  من:  يطلب  المنيرية،  الطباعة  اإدارة 

العلمية، بيروت - لبنان.

ــوُغ الـــَمـــَرام،  ــلـ ــُح اإلأحــــَكــــاِم ِمـــن ُبـ ــيـ ــوِضـ 3٧.تـ

لــه بــن عبد  ــ� ــــو عــبــد الــرحــمــن عــبــد ال الــمــؤلــف: اأب

الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد 

التميمي )ت ١٤٢3هـــــ(،  الــبــســام  اإبــراهــيــم  بــن 

الناشر: مكَتبة اإلأسدي، مّكة المكّرمة، الطبعة: 

الخاِمَسة، ١٤٢3 هـ - ٢٠٠3 م.

اأحمد  المؤلف:  وعميرة،  قليوبي  38.حاشيتا 

سالمة القليوبي واأحمد البرلسي عميرة، الناشر: 

بــــدون طــبــعــة،  بـــيـــروت، الــطــبــعــة:  دار الــفــكــر - 

١٤١5هـ-١٩٩5م.

3٩.خــالصــة اإلأثـــر فــي اأعــيــان الــقــرن الحادي 

بن  له  ال� فضل  بن  اأمين  محمد  المؤلف:  عشر، 

ــديـــن بـــن مــحــمــد الــمــحــبــي الــحــمــوي  مــحــب الـ

اإلأصل، الدمشقي )ت ١١١١هـــ(، الناشر: دار 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

صادر - بيروت ، بدون تاريخ.

٤٠.روضة الطالبين لالمام اأبي زكريا يحيى بن 

شرف النووي الدمشقي ) المتوفى سنة 6٧6(، 

تــحــقــيــق الــشــيــخ عـــــادل. اأحـــمـــد عــبــد الــمــوجــود 

 الشيخ على محمد معرض ، دار الكتب العلمية 

بيروت - لبنان. 

في  السنة  اأهــل  لمذهب  الوافية  ٤١.-الــرســالــة 

اإلعتقادات واأصول الديانات، عثمان بن سعيد 

بن عثمان بن عمر اأبو عمرو الداني )ت ٤٤٤هـ( 

الناشر:  العجمي،  شبيب  بــن  دغــش  تحقيق: 

مام اأحمد - الكويت، ط/١، ١٤٢١ هـ -  دار اإلإ

٢٠٠٠ م.

٤٢.زاد المعاد في هدي خير العباد، المؤلف: 

اأيـــوب بــن سعد شمس  اأبــي بكر بــن  محمد بــن 

الناشر:  الجوزية )ت ٧5١هــــ(،  قيم  ابــن  الدين 

سالمية،  مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار اإلإ

الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون , ١٤١5هـ 

/١٩٩٤م.

ــول اإلــــى طــبــقــات الــفــحــول،  ــوصـ ــم الـ ــلـ ٤3.سـ

القسطنطيني  لــه  الــ� عبد  بــن  مصطفى  الــمــؤلــف: 

العثماني المعروف بـ »كاتب جلبي« وبـ »حاجي 

خليفة« )المتوفى ١٠6٧ هـ(، المحقق: محمود 

اأكمل  وتقديم:  اإشــراف  ــــاؤوط،  اإلأرن القادر  عبد 

سعداوي  صالح  تدقيق:  اأوغلي،  اإحسان  الدين 

اأويغور،  الدين  الفهارس: صالح  اإعداد  صالح، 

عام  تركيا،   - اإستانبول  اإرسيكا،  مكتبة  الناشر: 

النشر: ٢٠١٠ م.

٤٤.ســمــط النجوم الــعــوالــي فــي اأنــبــاء اإلأوائـــل 

بن  بن حسين  الملك  عبد  المؤلف:  والــتــوالــي، 

١١١١هــــ(،  )ت  المكي  العصامي  الملك  عبد 

ــادل اأحــمــد عــبــد الــمــوجــود- علي  الــمــحــقــق: عــ

 - العلمية  الكتب  دار  الــنــاشــر:  مــعــوض،  محمد 

بيروت، الطبعة: اإلأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩8 م .

المؤلف:  اإلأرنـــؤوط،  ابن ماجه ت  ٤5.سنن 

القزويني  ماجة  بن  يزيد  بن  له محمد  ال� عبد  اأبــو 

اإلأرنـــؤوط  شعيب  المحقق:  هـــ(   ٢٧3  -  ٢٠٩)

قــره بللي - َعبد  د كــامــل  - عـــادل مــرشــد - محمَّ

العالمية،  الرسالة  الناشر: دار  له،  ال� اللّطيف حرز 

الطبعة: اإلأولى، ١٤3٠ هـ - ٢٠٠٩ م. 

٤6.سنن الترمذي، المؤلف: محمد بن عيسى 

ــْورة بــن مــوســى بــن الــضــحــاك، الــتــرمــذي،  ــ  بــن َس

اأبو عيسى )ت ٢٧٩هـ(، تحقيق وتعليق: اأحمد 

ــؤاد عبد  فـ محمد شــاكــر )جــــ ١، ٢(، ومــحــمــد 

المدرس  عوض  عطوة  اإبراهيم  و  ،)3 )جـ  الباقي 

الناشر: شركة  الشريف )جـ ٤، 5(،  اإلأزهــر  في 

الحلبي - مصر،  البابي  مكتبة ومطبعة مصطفى 

الطبعة: الثانية، ١3٩5 هـ - ١٩٧5 م.

ــمــؤلــف: شمس  ــبــالء، ال ــن ــــالم ال ــيـــر اأعـ ٤٧.سـ

الدين محمد بن اأحمد بن عثمان الذهبي )ت 

المحققين  مــن  مجموعة  تحقيق:  هــــ(،   ٧٤8

باإشراف الشيخ شعيب اإلأرناؤوط، تقديم: بشار 

عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 

الثالثة، ١٤٠5 هـ - ١٩85 م.

٤8.شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة والجماعة، 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

له ابن الحسن بن  مام اأبي القاسم هبة ال� تاأليف اإلإ

منصور الطبري الال لكئي )ت:٤١8هـ( مطبعة: 

دار ابن حزم، ط/١، ١٤36هـ - ٢٠١5.

الدين  صــدر  الطحاوية،  العقيدة  ٤٩.-شـــرح 

محمد بن عالء الدين علّي بن محمد ابن اأبي 

العز الحنفي، اإلأذرعي الصالحي الدمشقي )ت 

له  ال� - عبد  اإلأرنـــؤوط  ٧٩٢هــــ(، تحقيق: شعيب 

بيروت،   - الرسالة  التركي، مؤسسة  المحسن  بن 

ط/١٠، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م .

الحسين  ــو  اأب المؤلف:  مسلم،  5٠.صحيح 

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت ٢6١ 

هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: 

القاهرة،  وشــركــاه،  الحلبي  البابي  عيسى  مطبعة 

ببيروت،  العربي  الــتــراث  اإحــيــاء  )ثــم صــورتــه دار 

وغيرها(، عام النشر: ١3٧٤ هـ- ١٩55م.

5١.طــبــقــات الــشــافــعــيــة الــكــبــرى، الــمــؤلــف: 

تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 

مــحــمــود محمد  د.  الــمــحــقــق:  )ت ٧٧١هــــــ(، 

ــاح مــحــمــد الــحــلــو،  ــتـ ــفـ الـــطـــنـــاحـــي د. عـــبـــد الـ

الطبعة:  والتوزيع،  والنشر  للطباعة   الناشر: هجر 

الثانية، ١٤١3هـ.

بن  بكر  اأبو  المؤلف:  الشافعية،  5٢.طبقات 

ــدي الشهبي  ــ اأحــمــد بــن مــحــمــد بــن عــمــر اإلأسـ

)ت  شهبة  قــاضــي  ابــن  الــديــن  تقي  الدمشقي، 

85١هـ( المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان، 

الطبعة:  بـــيـــروت،   - الــكــتــب  عــالــم  الــنــشــر:  دار 

اإلأولى، ١٤٠٧ هـ .

53.فـــتـــح الــرحــمــن بــشــرح زبـــد ابـــن رســـالن، 

اأحــمــد بن  اأبــو العباس  الــديــن  الــمــؤلــف: شهاب 

ـــ(، عنى  اأحــمــد بــن حــمــزة الــرمــلــي )ت ٩5٧ هـ

باحث  الشافعي،  شلتوت  بــن  سيد  الشيخ  بــه: 

فتاء المصري، الناشر:  شرعي واأمين فتوى بدار اإلإ

اإلأولــى،  الطبعة:  لبنان،   - بيروت  المنهاج،  دار 

١٤3٠ هـ - ٢٠٠٩ م.

اإلأكبر، ينسب إلأبي  الفقه  اإلأكبر  5٤.-الفقه 

الفرقان  مكتبة  ١5٠هـــــ(،  )ت  النعمان  حنيفة 

العربية، ط/١، ١٤١٩هـــ - ١٩٩٩م  مـــارات  - اإلإ

بانة عن اأصول الديانة، اأبو الحسن علي بن  ---اإلإ

اإسماعيل بن اإسحاق بن سالم بن اإسماعيل بن 

اأبــي موسى  بــردة بن  اأبــي  له بن موسى بن  ال� عبد 

اإلأشعري )ت 3٢٤هـ( تحقيق: د. فوقية حسين 

محمود ، دار اإلأنصار - القاهرة، ط/١، ١3٩٧ .

مام  اإلإ تاأليف:  الهداية،  القدير على  55.فتح 

السيواسي  الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  كمال 

الحنفي  الهمام  بابن  المعروف  السكندري،  ثم 

لــمــا جــاء  ــاً  ــ ــالف )الـــمـــتـــوفـــى ســنــة 86١ هـــــ( ]خــ

تبعا  الحلبي  ط  مــن  اإلأول  الــجــزء  غــالف  على 

مكتبة  شــركــة  الـــنـــاشـــر:   ،]68١ بــــوإلق  لــطــبــعــة 

بمصر  واأوإلده  الحلبي  الــبــابــي  مصفى   ومطبعة 

اإلأولى،  الطبعة:  لبنان(،  الفكر،  دار  )وَصّورتها 

١38٩ هـ = ١٩٧٠ م

األــفــاظ  فــي شــرح  المجيب  القريب  56.فــتــح 

التقريب = القول المختار في شرح غاية اإلختصار 

)ويعرف بشرح ابن قاسم على متن اأبي شجاع(، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

المؤلف: محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، 

له، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن  ال� اأبو عبد 

ـــ(، بعناية:  ــ الــغــرابــيــلــي )ت ٩١8هـ قــاســم وبــابــن 

بــســام عــبــد الــوهــاب الــجــابــي، الــنــاشــر: الجفان 

للطباعة  حزم  ابن  دار  والنشر،  للطباعة   والجابي 

والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: اإلأولى، 

١٤٢5 هـ - ٢٠٠5 م.

منهج  شــرح  بتوضيح  الــوهــاب  5٧.فــتــوحــات 

الطالب المعروف بحاشية الجمل، لسليمان بن 

عمر بن منصور العجيلي اإلأزهــري، مطبعة: دار 

الفكر- بدون تاريخ . 

لتميز  اأبـــواب  ترتيب  فــي  التبصيرة  58.كــتــاب 

مـــام  حــتــيــاط والــوســوســة عــلــى مــذهــب اإلإ بــيــن اإلإ

له بن يوسف  الشافعي، تاأليف: اأبي محمد عبدال�

٤38هـــ(  )ت:  الشافعي  الجويني  لــه  الــ� عبد  بــن 

لــه  ــز بـــن عــبــدالــ� ــعــزي تــحــقــيــق: مــحــمــد بـــن عــبــد ال

السديس، سنة: ١٤١٠هـ بدون مطبعة - البسيط 

بــن محمد  إلأبــي حامد محمد   ، المذهب  فــي 

الحامد الغزالي )ت:5٠5( المحقق: اإبراهيم بن 

 - سالمية  اإلإ الجامعة  نشر  دار  علي صندقجي، 

مدينة، سنة: ١٩٩3م. 

في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد  5٩.كتاب 

د. محمد مصطفى  قاعدة،  اإلأربعة  المذاهب 

الــزحــيــلــي، عــمــيــد كــلــيــة الــشــريــعــة والـــدراســـات 

الــنــاشــر: دار  الـــشـــارقـــة،  ســـالمـــيـــة - جــامــعــة  اإلإ

هـ   ١٤٢٧ اإلأولـــى،  الطبعة:  دمــشــق،   - الفكر 

- ٢٠٠6 م.

ــي الــكــتــب  ــامــ ــشــــف الـــظـــنـــون عـــن اأســ 6٠.كــ

له كاتب  ال� بن عبد  المؤلف: مصطفى  والفنون، 

جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة 

اأو الحاج خليفة )ت ١٠6٧هـ(، الناشر: مكتبة 

المثنى - بغداد )وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس 

ترقيم صفحاتها، مثل: دار اإحياء التراث العربي، 

العلمية(، الكتب  ودار  الــحــديــثــة،  الــعــلــوم   ودار 

تاريخ النشر: ١٩٤١م.

ــرح عــمــدة اإلأحـــكـــام،  6١.كـــشـــف الــلــثــام شـ

ــون محمد  ــعـ ــو الـ ــ الـــمـــؤلـــف: شــمــس الـــديـــن، اأبـ

ــن ســـالـــم الـــســـفـــاريـــنـــي الــحــنــبــلــي  ــ ــد ب ــمــ ــن اأحــ ــ  ب

تــحــقــيــقــا وضــبــطــا  بـــه  اعــتــنــى  هـــــ(،  )ت ١١88 

ــاشــر: وزارة  ــن ــور الــديــن طــالــب، ال وتــخــريــجــا: نـ

ســـالمـــيـــة - الــكــويــت،   اإلأوقــــــــاف والــــشــــؤون اإلإ

دار النوادر - سوريا، الطبعة: اإلأولــى، ١٤٢8 هـ 

- ٢٠٠٧ م. 

ختصار،  اإلإ غاية  حل  في  اإلأخيار  6٢.كفاية 

المؤلف: اأبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن 

حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين 

ـــ(، الــمــحــقــق: عــلــي عبد  ــ الــشــافــعــي )ت 8٢٩هـ

الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الناشر: 

دار الخير - دمشق، الطبعة: اإلأولى.

المؤلف:  التنبيه،  شــرح  في  النبيه  63.كفاية 

اأحمد بن محمد بن علي اإلأنصاري، اأبو العباس، 

نجم الدين، المعروف بابن الرفعة )ت ٧١٠هـ(، 

المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم، الناشر: 

دار الكتب العلمية، الطبعة: اإلأولى، م ٢٠٠٩.



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثاني  407 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

6٤.لسان الميزان، اأحمد بن علي بن محمد 

الكناني العسقالني، اأبو الفضل، شهاب الدين، 

ابـــن حــجــر، الــمــحــقــق: عــبــد الــفــتــاح اأبـــي غــدة، 

ســالمــيــة، سنة  الــمــطــبــوعــات اإلإ الــنــاشــر: مكتب 

النشر: ١٤٢3 - ٢٠٠٢.

الدين  تقي  المؤلف:  الفتاوى،   65.مجموع 

تيمية  بــن  الحليم  عــبــد  بــن  اأحــمــد  الــعــبــاس  ــو  اأبـ

الرحمن  عبد  المحقق:  ٧٢8هـــ(  )ت  الحراني 

الملك  الــنــاشــر: مجمع  قــاســم،  بــن  بــن محمد 

فــهــد لــطــبــاعــة الــمــصــحــف الــشــريــف، الــمــديــنــة 

النشر:  العربية السعودية، عام  المملكة  النبوية، 

١٤١6هـ/١٩٩5م.

الدين  زيــن  المؤلف:  الصحاح،  66.مــخــتــار 

القادر  اأبــي بكر بن عبد  له محمد بن  ال� اأبــو عبد 

الحنفي الرازي )ت 666هـ(، المحقق: يوسف 

الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية - الدار 

النموذجية، بيروت - صيدا، الطبعة: الخامسة، 

١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

خليل  المؤلف:  خليل،  العالمة  6٧.مختصر 

بــن اإســحــاق بــن مــوســى، ضــيــاء الــديــن الجندي 

المحقق:  الــمــصــري )ت:٧٧6هـــــــ(،  الــمــالــكــي 

اأحــمــد جـــاد، الــنــاشــر: دار الــحــديــث/الــقــاهــرة، 

الطبعة: اإلأولى، ١٤٢6هـ/٢٠٠5مـ. 

68.مـــطـــالـــب اأولــــــي الــنــهــى فـــي شــــرح غــايــة 

المنتهى، المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده 

الدمشقي  ثم  مولدا  الرحيبانى  شهرة،  السيوطي 

ــنـــاشـــر: الــمــكــتــب  الــحــنــبــلــي )ت ١٢٤3هـــــــــ( الـ

سالمي، الطبعة: الثانية، ١٤١5هـ - ١٩٩٤م.   اإلإ

المؤلف:  المعاصرة،  العربية  اللغة  6٩.معجم 

د اأحمد مختار عبد الحميد عمر )ت: ١٤٢٤هـ( 

الكتب،  عــالــم  الــنــاشــر:  فــريــق عــمــل،  بمساعدة 

الطبعة: اإلأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠8 م . 

كحالة،  رضـــا  لعمر  الــمــؤلــفــيــن،  ٧٠.مــعــجــم 

الناشر: مكتبة المثنى - بيروت، دار اإحياء التراث 

العربي بيروت. 

٧١.معجم مقاييس اللغة، إلأحمد بن فارس بن 

زكرياء القزويني الرازي، اأبو الحسين، المحقق: 

الفكر  دار  الناشر:  هـــارون،  محمد  السالم  عبد 

-عام النشر: ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م.

األفاظ  معاني  معرفة  اإلــى  المحتاج  ٧٢.مغني 

بن  محمد  الــمــؤلــف:  العلمية(،  )ط.  المنهاج 

مــحــمــد الــخــطــيــب الــشــربــيــنــى، الــمــحــقــق: علي 

الــمــوجــود،  اأحــمــد عبد  ــادل  محمد مــعــوض - عـ

ــة كـــامـــلـــة،  ــرسـ ــهـ ــهـــرس فـ ــفـ ــة الـــفـــهـــرســـة: مـ ــ ــال  حــ

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، سنة النشر: 

.١٤٢١ - ٢٠٠٠

قائد،  ابــن  حاشية  مــع  رادات  اإلإ ٧3.منتهى 

المؤلف: تقي الدين محمد بن اأحمد الفتوحي 

الحنبلي الشهير بابن النجار )٩٧٢ هـ(، المحقق: 

له بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة  عبد ال�

الرسالة، الطبعة: اإلأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م .

٧٤.مـــنـــهـــاج الــطــالــبــيــن وعـــمـــدة الــمــفــتــيــن في 

الفقه، المؤلف: اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن 

الــنــووي )ت 6٧6هــــ(، المحقق: عوض  شــرف 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

قاسم اأحمد عوض، الناشر: دار الفكر، الطبعة: 

اإلأولى، ١٤٢5هـ/٢٠٠5م، )١٤(. وقال: )قلت: 

له اأعلم(.  حرفه  كاأسفله وال�

الشجن،  بذكره  يــزول  فيما  اليمن  ٧5.نفحة 

ــلـــي بــن  ــؤلــــف: اأحــــمــــد بــــن مـــحـــمـــد بــــن عـ ــمــ ــ ال

ـــ(،  اإبــراهــيــم اإلأنـــصـــاري الــشــروانــي )ت ١٢53هــ

الطبعة:  مصر،  العلمية،  التقدم  مطبعة   الناشر: 

اإلأولى، ١3٢٤ هـ .

٧6.نهاية الزين في اإرشاد المبتدئين، المؤلف: 

اإقليما،  البنتني  الــجــاوي  نــووي  عمر  بــن  محمد 

التناري بلدا )ت ١3١6هـ(، الناشر: دار الفكر - 

بيروت، الطبعة: اإلأولى.

اإلى شرح  ٧٧.نهاية المحتاج نهاية المحتاج 

المنهاج، المؤلف: شمس الدين محمد بن اأبي 

العباس اأحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )ت 

١٠٠٤هـ(، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: 

ط اأخيرة - ١٤٠٤هـ/١٩8٤م.

٧8.وفيات اإلأعيان واأنباء اأبناء الزمان، المؤلف: 

بن  محمد  بن  اأحمد  الدين  العباس شمس  اأبــو 

ربلي  اإبراهيم بن اأبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلإ

)ت 68١هـ(، المحقق: اإحسان عباس، الناشر: 

دار صادر - بيروت ، الطبعة: ١٩٩٤م .

ــاح فـــي الــلــغــة والـــعـــلـــوم )تــجــديــد  ــحـ ٧٩.الـــصـ

المصطلحات  )و(  الــجــوهــري  الــعــالمــة  صــحــاح 

العربية(      والجامعات  للمجامع  والفنية  العلمية 

ــامـــة  اإعـــــــداد وتــصــنــيــف: نـــديـــم مــرعــشــلــي - اأسـ

له العاليلي، بدون تاريخ  مرعشلي، تقديم: عبد ال�

وطبعة )3٤٧٧(.

ــول والـــفـــروع  ــ صــ 8٠.-اإلثــــنــــى عــشــريــة فـــي اإلأ

له تعالى  ]موسوعة شاملة[ وملحق بها السنة بيان ال�

على لسان الرسول ملسو هيلع هللا ىلصالمؤلف: د علي بن اأحمد 

علي السالوس الناشر: دار الفضيلة بالرياض، دار 

الطبعة:  بمصر  الــقــراآن  دار  مكتبة  بقطر،  الثقافة 

السابعة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠3 م. 

ــالم  ســ ــارات الــفــقــهــيــة لــشــيــخ اإلإ ــ ــي ــ ــت 8١.-اإلخــ

ســـالم  ــار شيخ اإلإ ــ ابــن تيمية لــدى تــالمــيــذه، ]اآث

اأعمال )٢٤([، جمع  تيمية وما لحقها من  ابن 

له، راجعه:  اإعداد: سامي بن محمد بن جاد ال� و

بن محمد  - جديع  العمير  له  ال� عبد  بن  سليمان 

)الرياض(  العلم  عطاءات  دار  الناشر:  الجديع، 

- دار ابن حزم )بيروت(، الطبعة: الثالثة، ١٤٤٠ 

هـ - ٢٠١٩ م )اإلأولى لدار ابن حزم(

مـــام تـــاج الــديــن  8٢.-اإلأشــــبــــاه والــنــظــائــر ـ لـــالإ

الــســبــكــى، لــتــاج الــديــن عــبــد الـــوهـــاب بــن علي 

الناشر : دار الكتب  ابن عبد الكافي السبكي، 

العلمية، ط/١، ١٤١١ هـ - ١٩٩١م .

83.-اإلأعــالم للرزكلي خير الدين بن محمود 

بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي 

للماليين،  العلم  دار  الناشر:  هـــ(،   ١3٩6 )ت 

الطبعة: الخامسة عشر - اأيار / مايو ٢٠٠٢ م .

له  ال� عبد  اأبـــو  الشافعي  الــمــؤلــف:  8٤.-اإلأم، 

محمد بن اإدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 

بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي 

المعرفة  دار  ــنــاشــر:  ال ـــ(،  هــ  ٢٠٤ )ت  الــمــكــي 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

 - بــيــروت، الــطــبــعــة: بـــدون طــبــعــة، ســنــة النشر:

١٤١٠ هـ -١٩٩٠ م تحفة. 

ــح مــن  ــ ــراجـ ــ نــــــــصــــــــاف فــــي مـــعـــرفـــة الـ 85.-اإلإ

ــو الحسن  الــخــالف، الــمــؤلــف: عـــالء الــديــن اأبـ

علي بن سليمان بن اأحمد الَمرْداوي )ت 885 

له بن عبد المحسن  هـ( تحقيق: الدكتور عبد ال�

الــتــركــي - الــدكــتــور عــبــد الــفــتــاح مــحــمــد الحلو 

عالن،   الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلإ

القاهرة - جمهورية مصر العربية الطبعة: اإلأولى، 

١٤١5 هـ - ١٩٩5 م. 

86.-الجامع الصحيح سنن الترمذي، لمحمد 

بن عيسى اأبو عيسى الترمذي السلمي، الناشر: 

دار اإحــيــاء الــتــراث الــعــربــي - بــيــروت، تحقيق : 

اأحمد محمد شاكر واآخرون.

ــة اإلأولــــيــــاء وطــبــقــات اإلأصـــفـــيـــاء،  ــيـ ــلـ  8٧.-حـ

ــه اإلأصـــبـــهـــانـــي  لــ ــ� ــ ــــن عـــبـــد ال ــد ب ــمــ ــعــيــم اأحــ  اأبــــــو ن

)ت ٤3٠ هـ(، الناشر: مطبعة السعادة - بجوار 

محافظة مصر، ١3٩٤ هـ - ١٩٧٤ م.

ــيـــة: شــهــاب الـــديـــن اأحـــمـــد بن  ــاشـ 88.-الـــحـ

محمد بــن اأحــمــد بــن يــونــس بــن اإســمــاعــيــل بن 

ْلِبيُّ )ت ١٠٢١ هـ(، الناشر: المطبعة  يونس الشِّ

ــقــاهــرة، الطبعة:  ال ــوإلق،  ــ ب الــكــبــرى اإلأمــيــريــة - 

اإلأولى، ١3١3 هـ )١/٤5، ٤6(. 

8٩.-الـــكـــواكـــب الـــــدراري فــي شـــرح صحيح 

بن علي  بن يوسف  المؤلف: محمد  البخاري، 

بن سعيد، شمس الدين الكرماني )ت ٧86هـ(، 

بيروت-لبنان،  العربي،  التراث  اإحياء  دار  الناشر: 

ثانية:  طبعة  ١٩3٧م،   - ـــ  ١356هـ اأولـــى:  طبعة 

١٤٠١هـ - ١٩8١م. 

ــمــؤلــف: مجمع  ــوســيــط، ال ٩٠.-الــمــعــجــم ال

اللغة العربية بالقاهرة، )اإبراهيم مصطفى / اأحمد 

النجار(  / محمد  الــقــادر  عبد  حــامــد   / الــزيــات 

الناشر: دار الدعوة - بدون تاريخ. 

اأبــو محمد عبد  الدين  موفق  ٩١.--الــمــغــنــي، 

لــه بــن اأحــمــد بــن محمد بــن قــدامــة المقدسي  الــ�

عبد  الدكتور  تحقيق:  هـــ(،  الحنبلي )ت 6٢٠ 

َّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح  ال�

محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر 

السعودية،  العربية  المملكة   - الرياض  والتوزيع، 

ط/3، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.

المؤلف:  الكفاية،  ــام  اأوهـ اإلــى   ٩٢.-الــهــدايــة 

ــنـــوي  سـ عــبــد الــرحــيــم بـــن الــحــســن بـــن عــلــي اإلإ

الـــشـــافـــعـــّي، اأبـــــو مــحــمــد، جـــمـــال الـــديـــن )ت 

٧٧٢هـ(، المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم 

الــعــلــمــي، مــطــبــوع بخاتمة  الــكــتــب  الــنــاشــر: دار 

)كفاية النبيه( إلبن الرفعة، سنة النشر: ٢٠٠٩.

ــرب الــمــســالــك اإلـــى  ــ ٩3.-بـــلـــغـــة الــســالــك إلأقـ

ــالــــك، الـــمـــعـــروف بــحــاشــيــة  مــــــــام مــ ــذهـــب اإلإ مـ

اأحمد  المؤلف:  الصغي  الــشــرح  على  الــصــاوي 

لجنة  صححه:  المالكي،  الــصــاوي  محمد  بــن 

الناشر: مكتبة  اأحمد سعد علي،  الشيخ   برئاسة 

مصطفى البابي الحلبي، عام النشر: ١3٧٢ هـ - 

١٩5٢ م )١5٢/١(. 

ــيـــن الــحــقــائــق شــــرح كــنــز الــدقــائــق  ــيـ ــبـ ٩٤.-تـ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المقرر شرح المحرر لنور الدين علي بن يحيى الزيادي )ت١٠٢٤هـ( فصل )في اأحكام مسح الخفين( 

بن  علي  بن  عثمان  المؤلف:   ، ْلِبيِّ الشِّ وحاشية 

الحنفي  الزيلعي  الــديــن  فخر  الــبــارعــي،   محجن 

)ت ٧٤3 هـ(.

المؤلف  المنهج،  على  الجمل  ٩5.-حاشية 

 / النشر  دار  الجمل،  سليمان  الشيخ  العالمة   / 

دار الفكر - بيروت -بدون سنة تاريخ وطبعة.

٩6.-شرح السنة، المؤلف: اأبو محمد الحسن 

 بــن عــلــي بــن خــلــف الــبــربــهــاري )ت: 3٢٩هــــ( 

بدون طبعة وتاريخ.

الــمــســتــقــنــع،  الــمــمــتــع عــلــى زاد  ٩٧.شـــــــرح 

المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 

)ت ١٤٢١هـ(، دار النشر: دار ابن الجوزي

بلبان،  ابــن  بترتيب  ابــن حــبــان  ٩8.-صــحــيــح 

التميمي  اأبــو حاتم  اأحمد  بن  بن حبان  لمحمد 

البستي، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة 

شعيب  تــحــقــيــق:   ،١٩٩3  -  ١٤١٤  ، الــثــانــيــة 

اإلأرنؤوط، باب: مسح على الخفين.

له،  ٩٩.-صحيح البخاري، المؤلف: اأبو عبد ال�

ابن  المغيرة  بن  اإبراهيم  بن  اإسماعيل  بن  محمد 

من  جماعة  تحقيق:  الجعفي،  البخاري  بردزبه 

الكبرى  بالمطبعة  السلطانية،  الطبعة:  العلماء، 

الطبعة:  هــــ،  مــصــر، ١3١١  بــبــوإلق  ــة،  ــري اإلأمــي

اإلأولى، ١٤٢٢ - ١٤٢8 هـ.

١٠٠.-فــتــح الرحمن بشرح زبــد ابــن رســالن، 

بن  اأحمد  بن  اأحمد  العباس  اأبــو  الدين  لشهاب 

 ، بيروت  المنهاج،  دار  الناشر:  الرملي،  حمزة 

لبنان، ط/١- ١٤3٠ هـ - ٢٠٠٩ م.

األفاظ  ١٠١.-فتح القريب المجيب في شرح 

التقريب، لمحمد بن قاسم بن محمد بن محمد، 

له، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن  ال� اأبو عبد 

قاسم وبابن الغرابيلي - بعناية: بسام عبد الوهاب 

للطباعة  والــجــابــي  الــجــفــان  ــنــاشــر:  ال  - الــجــابــي 

والتوزيع،  والنشر  للطباعة  حزم  ابن  دار  والنشر، 

بيروت - لبنان - ط/١، ١٤٢5 هـ - ٢٠٠5 م. 

الطالب،  منهج  بشرح  الــوهــاب  ١٠٢.-فــتــح 

لزكريا بن محمد بن اأحمد بن زكريا اإلأنصاري، 

زين الدين اأبو يحيى السنيكي، الناشر: دار الفكر 

للطباعة والنشر، الطبعة: ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.

١٠3.-كـــــــتـــــــاب حـــلـــيـــة اإلأولــــــيــــــاء وطـــبـــقـــات 

النشر  تــاريــخ  اإلأصفهاني،  نعيم  اإلأصــفــيــاءإلأبــي 

اإلأصلي )٢٠٠٩(.

ــرح اأصــــول اعــتــقــاد  ١٠٤.-الـــاللـــكـــائـــي فــي شـ

منصور  بــن  الحسن  ابــن  الجماعة،  السنة  اأهــل 

اأحمد  تحقيق:  )ت٤١8هـــ(  الاللكائي  الطبري 

بن سعد بن حمدان الغامدي،الناشر: دار طيبة - 

السعودية، ط/8، ١٤٢3هـ / ٢٠٠3م .

بــن مكرم بن  الــعــرب، لمحمد  ١٠5.-لــســان 

على، اأبو الفضل،- الحواشي: لليازجي وجماعة 

من اللغويين، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: 

الثالثة، ١٤١٤هـ.

ــاج الــســنــة الــنــبــويــة، تــقــي الــديــن  ــهـ ــنـ  ١٠6.-مـ

ــعــبــاس اأحـــمـــد بـــن عــبــد الــحــلــيــم بـــن عبد  اأبــــو ال

الدمشقي  الحنبلي  الــحــرانــي  تيمية  ابــن   الــســالم 

)ت ٧٢8هـ( تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن جالل رشيد 

سالمية . مام محمد بن سعود اإلإ اإلإ

ســـالمـــيـــيـــن واخـــتـــالف  ١٠٧..مـــــــقـــــــاإلت اإلإ

المصلين، المؤلف: اأبو الحسن علي بن اإسماعيل 

له  ال� عبد  بن  اإسماعيل  بن  سالم  بن  اإسحاق  بن 

اأبــي موسى اإلأشعري  اأبــي بــردة بن   بن وســى بن 

زرزور،  نـــعـــيـــم  الـــمـــحـــقـــق:  3٢٤هـــــــــــــ(،   )ت 

ــــى،  اإلأول الــطــبــعــة:  الــعــصــريــة،  المكتبة  الــنــاشــر: 

١٤٢6هـ - ٢٠٠5م.

تقي  الــمــؤلــف:  النبوية،  السنة  ١٠8.مــنــهــاج 

الدين اأبو العباس اأحمد بن عبد الحليم بن عبد 

الدمشقي  الحنبلي  الــحــرانــي  تيمية  ابــن   الــســالم 

رشــــــاد  مـــحـــمـــد  ــق:  ــقــ ــحــ ــمــ ــ ال )ت ٧٢8هــــــــــــــ( 

مــــــــام مــحــمــد بــن  ــم، الـــنـــاشـــر: جـــامـــعـــة اإلإ ــ ــال  ســ

سالمية. سعود اإلإ

ــوع لـــلـــنـــووي الــمــجــمــوع شــرح  ــمـ ــجـ ــمـ ١٠٩.الـ

الــديــن يحيى بن  ــو زكــريــا محيي  اأبـ الــمــهــذب ، 

شرف النووي )ت 6٧6هـ(، دار الفكر.

ــتـــالف  واخـ ــيـــن  ــيـ ســـالمـ اإلإ ــقــــاإلت  مــ  -.١١٠

بن  اإسماعيل  بــن  علي  الحسن  اأبـــو  المصلين، 

بن  له  ال� عبد  بن  اإسماعيل  بن  سالم  بن  اإسحاق 

مــوســى بــن اأبـــي بـــردة بــن اأبـــي مــوســى اإلأشــعــري 

المكتبة  زرزور،  نعيم  تحقيق:  ـــ(،  3٢٤هــ )ت 

العصرية، ط/١، ١٤٢6هـ - ٢٠٠5م.

* * *




