
 

 

 

 



 
 

    

كام حصل وفاق تبعا برز يف املذهب احلنفي رجال قمة يف العلم والفهم واحلنكة، ولقد حصل بني أعمدة املذهب خالف 

لالدلة التي اعتمدها كل فقيه،  وكتب الباحثون عن هذه اخلالفات لكن الذي اتيت به هو نوع آخر من اخلالف اذ أغلب 

البحوث كتبت عن خمالفة أحد علامء املذهب للبقية او إلمام املذهب، ويف بحثي هذا أتيت بخالف عاملني مها اإلمام حممد 

به ايب يوسف رحم اه اجلميع، يف باب الطهارة، وخالفهم كاخلالف بني بقية االئمة واالسباب وزفر إلمام املذهب وصاح

 مذكورة يف مظاهنا.

فتناول البحث فيه تعريف الطهارة وحكمها وأنواعها، تناولت فيه إزالة النجاسات بالامئعات الطاهرة سوى الامء، بدء 

 النفا  يف حالة التوأم، و بدء وقت النفا .

Summary  

The scholars have written about these differences، but what I have come up with is 

another type of dispute. Most of the research has been written about the dissent of one 

of the scholars The doctrine of the rest or the imam of the doctrine، and in this 

research I came، unlike the two worlds، Imam Muhammad and Zafar Imam of the 

doctrine and his companion Abu Yusuf God's mercy، everyone، in the chapter of 

purification، and their differences as the difference between the rest of the imams. 

The research dealt with the definition of purity، its ruling and its types، in which it 

dealt with the removal of impurities with pure fluids، the onset of puerperal in the case 

of twins، and when begin  time of lying in. 



  

العلم وأعالمه وبنّي شعائر الدين وأحكامه، وأرسل رسال وأنبياء عليهم افضل احلمد ه ذي اجلالل الذي أعىل رتبة 

 الصالة والسالم، إىل سبيل احلق هادين، وأخلفهم علامء إىل سننه داعني.

فاّن اه تعاىل أكرم األ مة اإلسالمية بربوز مدار  درست ونّقحت واجتهدت فيام جاءها من سلف األ مة من  أما بعد:

وى، فاصبح لأل مة مدار  فيها طالهبا واستاذهتا هذي املدار  هي املذاهب اإلسالمية املتبعة يف العامل احاديث وفتا

 االسالمي ومن أبرز هذه املذاهب انتشارا هو املذهب احلنفي.

برز يف هذا املذهب رجال قمة يف العلم والفهم واحلنكة، ولقد حصل بني أعمدة املذهب خالف كام حصل وفاق تبعا 

دلة التي اعتمدها كل فقيه، ولقد كتب غريي عن هذي اخلالفات لكن الذي اتيت به هو نوع آخر من اخلالف اذ أغلب لال

البحوث كتبت عن خمالفة أحد علامء املذهب للبقية او إلمام املذهب، ويف بحثي هذا أتيت بخالف عاملني مها اإلمام حممد 

جلميع، ولام كانت املسائل كثرية اقترصت يف بحثي هذا عىل اخلالف يف وزفر إلمام املذهب وصاحبه ايب يوسف رحم اه ا

 باب الطهارة، وأ رجيء البقية لبقية اخواين من الباحثني أو لعل الوقت يتسع وأكتب بحثا يف باب آخر من أبواب الفقه.

عىل بحوث زمالئي الذين  انه من خالل بحثي يف باب الطهارة وبحث االحوال الشخصية واطالعي ومما ينبغي التنويه له:

بحثوا يف بقية االبواب مل أجد مؤرشا عىل سبب اخلالف وغالب الرأي ان خالفهم كاخلالف بني بقية االئمة واالسباب 

 مذكورة يف مظاهنا.

وعندما  (1)ولقد بحثت عن سبب اخلالف بينهم فوجدت كتابا يذكر عنوانا )يف كثرة األقوال يف املذهب احلنفي وأسباهبا(

 أت املحتوى مل أجد شيئا يذكر عىل األقل هذه االسباب مل املسها خالل بحثي هذا.قر

 خطة البحث:

 اقتضت الناحية الفنية ان يكون بحثي عىل مقدمة وأربعة مطالب وخامتة.

 فهذه.  املقدمةأّما 

 املطلب األول: فتناولت فيه تعريف الطهارة وحكمها وأنواعها.وأّما 

 تناولت فيه إزالة النجاسات بالامئعات الطاهرة سوى الامء.وأّما املطلب الثاين: ف

 وأّما املطلب الثالث: فتناولت فيه بدء النفا  يف حالة التوأم.

 واّما املطلب الرابع: فتناولت فيه بدء وقت النفا .

 وأما اخلامتة: فلخصت فيها نتائج البحث.

وبعد فهذا جهد برشي، فام كان فيه من صواب، فمن اه وتوفيقه، وماكان فيه من غري ذلك فمن نفيس ومن الشيطان، 

 وصىل اه عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

                                                           
 .437م ص: 2002، 1جدة،ط-ينظر املدخل اىل مذهب االمام ايب حنيفة النعامن، أ د سعيد حوى، دار االندلس اخلرضاء (1) 



 
 

    

 وسيكون الكالم يف ثالثة فروع:

 الطهارة."الفرع االول: تعريف 

طهر: الطهر: نقيض احليض، والطهر بالضم: نقيض النجاسة، واجلمع أطهار. وقد طهر يطهر وطهر طهرا  الطهارة لغة:

 ."(1)وطهارة؛ املصدران عن سيبويه، وطهر، بالضم، طهارة فيهام، وطهرته أنا تطهريا وتطهرت بالامء

 الطهارة اصطالحا:

 عرفت بتعاريف عدة منها: "

 (.(2)إزالة نجس أو ما يف معنامها، وعىل صورهتام  )رفع حدث أو  .1

 .(3) )عبارة عن صفة حتصل ملزيل احلدث أو اخلبث عام تتعلق به الصالة( .2

 .(4))رفع ما يمنع من الصالة من حدث أو نجاسة بالامء أو رفع حكمه بالرتاب أو غريه( .3

 .(5)ذلك()وهى ارتفاع احلدث وما يف معناه وزوال النجس أو ارتفاع حكم  .4

 ."(6))وهي ارتفاع احلدث وما يف معناه وزوال اخلبث( .5

                                                           
هـ(، دار صادر 117ينظر: لسان العرب، حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف:  (1)

، مادة )طهر(، القامو  املحيط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى 4/504هـ: 1414 -وت، الطبعة: الثالثة بري –

ويس، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش 817)املتوىف:  هـ( حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإرشاف: حممد نعيم العرقس 

، املحكم واملحيط األعظم، أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده 432م: 2005 -هـ  1426الطبعة: الثامنة،  لبنان، –زيع، بريوت والتو

 .4/245:م2000- هـ 1421 األوىل،: الطبعة بريوت، –هـ( حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية 458املريس )ت: 

هـ(، دار الكتاب 926أسنى املطالب يف رش  روض الطالب، زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو حييى السنيكي )املتوىف:  (2)

 .1/4اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ:

 .1/12العناية رش  اهلداية: (3)

هـ(، دار الفكر، بدون طبعة وبدون 1230دسوقي الاملكي )املتوىف: حاشية الدسوقي عىل الرش  الكبري، حممد بن أ د بن عرفة ال (4)

 .1/5تاريخ:

اإلقناع يف فقه اإلمام أ د بن حنبل، موسى بن أ د بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقديس، ثم الصاحلي، رشف الدين، أبو  (5)

 .1/3:لبنان –ي، دار املعرفة بريوت هـ( حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى السبك968النجا )املتوىف: 

زاد املستقنع يف اختصار املقنع، موسى بن أ د بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقديس، ثم الصاحلي، رشف الدين، أبو  (6)

 .25: ص الرياض –هـ( حتقيق: عبد الر ن بن عيل بن حممد العّسكر، دار الوطن للنرش 968النجا )املتوىف: 



  

 

 .(1)الطهارة واجبة للصالة ومايف حكمها

ْم  "واحلجة يف ذلك: قول اه تعاىل: ﴿ ك  وه  ج  ل وا و 
ال ةإ ف اْغسإ ا ق ْمت ْم إإىل  الصَّ ن وا إإذ  ين  آم 

ا أ هيُّ ا الَّذإ وا ي  ح  اْمس   و 
افإقإ ىل  امْل ر 

ْم إإ ي ك 
أ ْيدإ و 

ف   ىل  س  نْت ْم م ْرَض  أ ْو ع  إإْن ك  وا و  ر  ن بًا ف اطَّهَّ نْت ْم ج  ْن ك 
إإ ْعب نْيإ و  ْم إإىل  الْك  ل ك  أ ْرج  ْم و  ك 

ء وسإ ائإطإ أ ْو بإر  ن  الْغ 
ْم مإ نْك  ٌد مإ اء  أ ح  ٍر أ ْو ج 

إ  ل ْم جت  اء  ف  ْست م  الن س  م  ل  ال  ل  ع  ي ْجع 
يد  اَّللَّ  لإ

ا ي رإ نْه  م 
ْم مإ يك  أ يْدإ ْم و  ك 

وهإ ج  وا بإو  ح  ي بًا ف اْمس  يًدا ط 
عإ وا ص  م  ت ي مَّ اًء ف  وا م  ٍج د  ر  ْن ح 

ْم مإ يْك 

﴾ ون  ر  ْم ت ْشك  لَّك  ْم ل ع  ل يْك  ت ه  ع  ْعم 
مَّ نإ
ي تإ
لإ ْم و  ك  ر  ي ط ه 

يد  لإ رإ ْن ي 
ل كإ  ."(2)و 

طهارة عن احلدث، وتسمى طهارة حكمية، وطهارة عن اخلبث، وتسمى طهارة حقيقية أما  الطهارة يف األصل نوعان:" 

 ."(3)الطهارة عن احلدث فثالثة أنواع: الوضوء، والغسل، والتيمم

 سوى الامء، فهل جيوز إزالة النجاسة به أو ال؟ اذا توفر الامئع الطاهر

 اختلف الفقهاء يف ذلك عىل مذهبني: 

                                                           
هـ( دار 855ينظر: البناية رش  اهلداية، أبو حممد حممود بن أ د بن موسى بن أ د بن حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )املتوىف:  (1)

، التلقني يف الفقة الاملكي، أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن 1/147م:2000 -هـ  1420بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل،  -الكتب العلمية 

هـ( حتقيق: ايب أويس حممد بو خبزة احلسني التطواين، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 422نرص الثعلبي البغدادي الاملكي )املتوىف: 

ك، أ د بن لؤلؤ بن عبد اه الرومي، أبو العبا ، شهاب الدين ابن النَّقإيب 1/17م:2004-هـ1425 عدة النَّاسإ ك و 
، عمدة السالإ

اري، الشؤون الدينية، قطر، الطبعة: األوىل، 769توىف: الشافعي )امل يم األنص 
م  العإلم عبد  اه بن إبراهإ

ادإ ه: خ 
تإ ع  راج  م   و 

هإ ني بطبعإ هـ( ع 

، عمدة الفقه، أبو حممد موفق الدين عبد اه بن أ د بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري 39م، ص: 1982

 .22م ص: 2004 -هـ 1425هـ( حتقيق: أ د حممد عزوز، املكتبة العرصية، الطبعة: 620قدامة املقديس )املتوىف:  بابن

 .6سورة الامئدة:  (2)

هـ(، دار الكتب العلمية، 587ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أ د الكاساين احلنفي )املتوىف:  (3)

، الذخرية، أبو العبا  شهاب الدين أ د بن إدريس بن عبد الر ن الاملكي الشهري بالقرايف 1/3م:1986 -هـ 1406لطبعة: الثانية، ا

، البيان يف مذهب 1/163م: 1994بريوت، الطبعة: األوىل،  -هـ( حتقيق: حممد حجي واخرون، دار الغرب اإلسالمي684)املتوىف: 

 –هـ( حتقيق: قاسم حممد النوري، دار املنهاج 558ني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني الشافعي )املتوىف: اإلمام الشافعي، أبو احلس

 .40، زاد املستقنع يف اختصار املقنع ص: 1/99:م2000 -هـ 1421 األوىل،: الطبعة جدة،



 
 

    

جيوز إزالة النجاسة بالامئع الطاهر سوى الامء، وهذا مذهب ايب حنيفة وايب يوسف يف احدى الروايتني،  املذهب االول:

 . (1)ورواية عن أ د وحكي عن ابن أيب ليىل واألصم 

 " حجتهم:

 ."(2)﴾وثيابك فطهرتعاىل: ﴿قوله  .1

 .(3)تطهري الثوب يكون بإزالة النجاسة عنه، وهذا االمر يتحقق باخلل األول: وجه الداللة يف اآلية من أمرين:

 .(4)األمر بالتطهري يف النص مطلق والتقيد بالامء زيادة عىل النص بال دليل الثاين:

 ."(5)سله سبع مرات(طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه، أن يغ)ملسو هيلع هللا ىلص:قوله"  .2

 .(6))يغسله( أمر بالغسل مطلقا فيجري عىل إطالقه، فيشمل الامء وغريه من الطاهراتملسو هيلع هللا ىلص: قوله  وجه الداللة من احلديث:

"عن أم ولد إلبراهيم بن عبد الر ن بن عوف، قالت: )كنت أجر ذييل، فأمر باملكان القذر، واملكان الطيب، فدخلت   .3

 ."(7)يقول: يطهره ما بعده(ملسو هيلع هللا ىلص لك، فقالت: سمعت رسول اه عىل أم سلمة فسألتها عن ذ

                                                           
، احلاوي 1/96ة: طبع بدون بريوت، –هـ( دار املعرفة 483ينظر: املبسوط، حممد بن أ د بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتوىف:  (1)

الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رش  خمترص املزين، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي، الشهري 

 لبنان، –الشيخ عادل أ د عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت  -هـ( حتقيق: الشيخ عيل حممد معوض 450: بالاموردي )املتوىف

، املغني البن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد اه بن أ د بن حممد بن قدامة اجلامعييل 1/43م:1999-هـ  1419طبعة: األوىل، ال

 .1/9هـ(، مكتبة القاهرة، بدون طبعة:620بابن قدامة املقديس )املتوىف:  املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري

 .4سورة املدثر:  (2)

هـ(عليها 683ينظر: االختيار لتعليل املختار، عبد اه بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي، جمد الدين أبو الفضل احلنفي )املتوىف:  (3)

القاهرة )وصورهتا دار الكتب  -تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة )من علامء احلنفية ومدر  بكلية أصول الدين سابقا( مطبعة احللبي 

 .1/35م:1937 -هـ  1356بريوت، وغريها(  -العلمية 

ينظر: الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفة، عمر بن إسحق بن أ د اهلندي الغزنوي، رساج الدين، أبو حفص احلنفي  (4)

 .15ه ص: 1986-1406هـ( مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة: األوىل 773)املتوىف: 

هـ( 261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: ملسو هيلع هللا ىلص رص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اه املسند الصحيح املخت (5)

 .279، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم احلديث:1/234:بريوت –حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 

 .15سائل اإلمام أيب حنيفة ص: ينظر: الغرة املنيفة يف حتقيق بعض م (6)

 -هـ(، حتقيق: شعيب األرنؤوط 241مسند اإلمام أ د بن حنبل، أبو عبد اه أ د بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف:  (7)

، 44/90م:2001 -هـ  1421عادل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اه بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

 ، قال االرنؤوط: حديث صحيح لغريه. 26488رقم احلديث: ملسو هيلع هللا ىلص حديث أم سلمة زوج النبي 



  

)يطهره ما بعده( وما بعد الثوب هو الرتاب، فدل ذلك عىل أن غري الامء له تأثري يف ملسو هيلع هللا ىلص: قوله  وجه الداللة من احلديث:

 .(1)تطهري النجاسات

أهنا أشارت إىل نجاسة يابسة، ألن النجاسة اذا كانت رطبة ال تطهر بدلكها اتفاقا، او اهنا أشارت اىل غري  اعرتض عليهم:

 . "(2) النجاسة

(، 3قالت عائشة ريض اه عنها: )ما كان إلحدانا إال ثوب واحد حتيض فيه، فإذا أصابه َشء من دم قالت بريقها) .4

 ."(4)فقصعته بظفرها(

األول: صيغة االثر تدل عىل تكرار إزالة الدم بالريق من املالبس، فلو كان الدلك  ديث من امرين:وجه الداللة يف احل 

 .(5)بالريق ال يطهر لكان بالدلك تكثري للنجاسة، و النجاسة الكثرية ال يعفى عنها

 .(6)فإذا زالت النجاسة بالريق فباخلل وماء الورد أوىل الثاين:

اّن هذا احلديث حيمل عىل أحد أمرين، إما عىل نجاسة قليلة معفو عن مثلها، أو أهنا  االول: اعرتض عليهم من وجهني:

 .(7)فعلت ذلك لرتطيب النجاسة بريقها، ثم تغسلها بعد ذلك ألن الريق ال يزيل النجاسة

 .(8)واجبةملسو هيلع هللا ىلص مل ينقل عنه أنه غسل ثيابه بغري الامء كاخلل، ومتابعته ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  الثاين:

 .(9)إنام غسل ثيابه بالامء لسهولة استعامله وكثرته وما عدا الامء عىل خالف ذلك ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  واجيب عنه:

                                                           
 .1/45ينظر: احلاوي الكبري: (1)

 .1/45ينظر: احلاوي الكبري: (2)

بلته بريقها كام رص  به يف رواية أيب داود. عمدة القاري رش  صحيح البخاري، أبو حممد حممود بن أ د بن موسى بن أ د بن حسني  (3)

 .3/281:بريوت –هـ(، دار إحياء الرتاث العريب 855الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )املتوىف: 

وسننه وأيامه، حممد بن إسامعيل أبو عبدالله البخاري اجلعفي حتقيق: حممد زهري بن ملسو هيلع هللا ىلص اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اه (4)

، كتاب 1/69هـ:1422نارص النارص، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل، 

 .312ل تصيل املرأة يف ثوب حاضت فيه؟، رقم احلديث: احليض، باب: ه

هـ( حققه، 1298ينظر: اللباب يف رش  الكتاب، عبد الغني بن طالب بن  ادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي )املتوىف:  (5)

 .1/72:بنانل –وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العلمية، بريوت 

 .15ينظر: الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفة:ص:  (6)

 .1/45ينظر: احلاوي الكبري: (7)

 .16ينظر: الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفة:ص:  (8)

 ينظر: املصدر نفسه. (9)



 
 

    

 .(1)ألن غري الامء مائع طاهر مزيل، فإزالة النجاسة به جائزة كالامء  .5

 .(2) غري الامءان املعنى يف الامء أنه رافع للحدث، فلذلك أزال النجاسة، وهذا املعنى غري موجود يف اعرتض عليهم:

 .(3)ألن الامئع يزيل عني النجاسة فيزول حكمها تبعا لعينها، كالقطع باملقص .6

 .(4)أزالة حمل النجاسبة اليعني بالرضورة ازالة حكمها  اعرتض عليهم:

 .(5)ألن املقصود هو إزالة عني النجاسة، وهذا الخيتص بالامء، كازالة الطيب عن بدن املحرم .7

 .(6)ان املقصود يف الطيب إزالة رائحته، ال إزالة حكمه، وليس األمر يف النجاسة كذلك  اعرتض عليهم:

اذا ثبت احلكم ملعنى، زال بزوال ذلك املعنى، وحيث ان املعنى يف نجاسة املحل وجود العني، وجب إذا أ زيلت العني  .8

 .(7)أن يزول تنجيس املحل

 .(8)ورة ارتفاع احلكمارتفاع معنى احلكم اليوجب بالرض اعرتض عليهم: 

 .(9)ألّن اخلل لام طّهر إناء اخلمر بانقالبه خال، جاز أن يكون مطهرا لكل النجاسات .9

ر بريقها .10  .(10)ألّن اهلرة اذا أكلت ميتة أو فارة، ثم ولغت يف إناء كان الامء طاهرا، فدل أن فمها طه 

يكن الامء خمتصا بإزالة النجاسة فالامئع من باب والقرظ له مدخل يف إزالة النجاسة، فلم  (11)ألن غري الامئع كالشث .11

 .(12)أوىل، ألنه أبلغ يف إزالة النجاسة

                                                           
 .1/9ينظر: املغني البن قدامة: (1)

 .1/45ينظر: احلاوي الكبري: (2)

 ينظر: املصدر نفسه.  (3)

 ينظر: املصدر نفسه.  (4) 

 ينظر: املصدر نفسه.  (5)

 ينظر: املصدر نفسه.  (6)

 ينظر: املصدر نفسه.  (7)

 ينظر: املصدر نفسه.  (8)

 .1/44ينظر: احلاوي الكبري: (9)

 ينظر: املصدر نفسه.  (10)

 ، مادة )شثث(.2/159الشث: شجر طيب الريح، مر الطعم يدبغ به. لسان العرب: (11)

 .1/44ينظر: احلاوي الكبري: (12)



  

ان املقصود ازالة عني النجاسة، فكام حتصل بالامء يمكن ان حتصل بباقي الامئعات، بل ربام يكون تأثري اخلل يف ازالة  .12

 .(1)النجاسة اقوى من تأثري الامء

 .(2)معدنا، فاملفروض أن ال يتغري احلكم يف التطهري باختالف معادن املياهألن اه تعاىل جعل يف كل ماء  .13

  اعرتض عليهم من وجهني:

ان هذا القول مردود اذ ان اه تعاىل خص الامء املطلق بالتطهري دون غريه، والتخصيص إذا علق بصفة، يوجب  االول:

 .(3)اختصاص احلكم هبا دون غريها

 .(4)مطلقا، الياخذ حكمه يف التطهري كالدهون وماء اللحم ألن ما مل يسم ماء الثاين: 

ال جيوز إزالة النجاسات بالامئع الطاهر سوى الامء، وهذا مذهب حممد وزفر والاملكية والشافعية  املذهب الثاين:

 .(5)واحلنابلة

  حجتهم:

وًراقوله "تعاىل: ﴿ .1 اًء ط ه   م 
إ
ء ام  ن  السَّ

ْلن ا مإ أ نْز   . "(6)﴾و 

 وجه الداللة يف االية الكريمة من وجهني: 

 .(7)أن اه تعاىل قيد الامء بالذكر من باب الفضيلة واالمتنان، فلو شاركه غريه يف هذه الصفة لزالت فائدة االمتنان االول:

ان يف هذا االستدالل نظر؛ الن كون غري الامء له هذه الفضيلة ال يسلب الامء فضيلته، وقد يمن علينا بخلق اعرتض عليهم: 

 . (8) ذلكالامء طهوًرا وإن كان غريه يرشكه يف

 .(9) ختصيص الامء بالذكر لكونه أعم يف الطهارة من جهة كثرة وجوده اجابوا:

                                                           
 .1/96ينظر: املبسوط للرسخيس: (1)

 .1/43ينظر: احلاوي الكبري: (2)

 .44 -1/43ينظر: احلاوي الكبري: (3)

 .1/44ينظر: املصدر نفسه: (4)

 .1/9، املغني البن قدامة:1/43. احلاوي الكبري:1/461، رش  التلقني:1/96ينظر: املبسوط للرسخيس: (5)

 48الفرقان:  (6)

 .1/462. رش  التلقني:1/44ينظر: احلاوي الكبري: (7)

 .1/462ينظر: رش  التلقني: (8)

 ينظر: املصدر نفسه.  (9)



 
 

    

ومن جهة الرشع ألن الامء يستعمل يف الطهارة احلكمية والعينية، وما عداه من الامئعات ال يستعمل يف الطهارة احلكمية 

 .(1)باالتفاق

ما سواه لنص عىل أدون الامئعات، ليكون اشارة اىل أعالها، فلام نص لوكان املقصود بالنص عىل الامء، االشارة اىل  الثاين:

 .(2)عىل االعىل دّل عىل اّن االدنى اليشاركه يف احلكم

عن دم احليض يصيب الثوب، قال: "اغسليه بالامء والسدر، ملسو هيلع هللا ىلص عن أم قيس بنت حمصن قالت: سألت رسول اه  .2

 . (3)وحكيه ولو بضلع"

 .(4)للامء فائدةملسو هيلع هللا ىلص جاز تطهري الثوب بغري الامء من الامئعات االخرى لام كان يف تعيينه  ولو وجه الداللة من احلديث:

ان املقصود من احلديث الرشيف اإلزالة مطلقا، وذكر الامء جاء عىل ما هو الغالب  اعرتض عليهم من وجهني: االول:

 (.5املعتاد، ال للتقييد به)

أن ذكر الامء يف احلديث ال يدل عىل نفي ما عداه من الامئعات إلن مفهوم اللقب اليعد حجة باالتفاق، اذ جاز  الثاين:

باألحجار يف قوله: "فليستنج بثالثة أحجار" عىل أن ذكر الامء يف احلديث ملسو هيلع هللا ىلص االستنجاء بغري األحجار باالتفاق مع تقييده 

 .(6)خرج خمرج الغالب ال خمرج الصفة والرشط، فإذا خرجت خمرج الغالب ال يقتيض النفي فيام عداها

 حتصل إال قيا  إزالة النجاسة بإزالة احلدث؛ ألن االثنني طهارة ومها رشطان لصحة الصالة فإذا كان أحد الطهارتني ال .3

 . (7)بالامء فكذلك االخرى

دعوه »"حديث االعرايب وفيه: )قام أعرايب فبال يف املسجد، فتناوله النا ، فقال هلم النبي صىل اه عليه وسلم:   .4

 "(8)وهريقوا عىل بوله سجال من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنام بعثتم ميرسين، ومل تبعثوا معرسين(.

                                                           
 .1/463ينظر: رش  التلقني: (1)

 .1/44ينظر: احلاوي الكبري: (2)

( حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار هـ273سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد اه حممد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )املتوىف:  (3)

 .628، باب: يف ما جاء يف دم احليض يصيب الثوب، رقم احلديث: 1/398فيصل عيسى البايب احللبي: -إحياء الكتب العربية 

 .1/35ينظر: االختيار لتعليل املختار: (4)

 ينظر: املصدر نفسه.  (5)

 .17ص:  ينظر: الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفة: (6)

 .1/96ينظر: املبسوط للرسخيس: (7)

 .220، كتاب الوضوء، باب صب الامء عىل البول يف املسجد، رقم احلديث: 1/54صحيح البخاري: (8)



  

 .(1)أمر واالمر يقتيض الوجوبملسو هيلع هللا ىلص ان يصب الامء عىل بول الرجل الذي بال وهذا منه ملسو هيلع هللا ىلص أمره  وجه الداللة من احلديث:

فقالت: يا رسول اه، أرأيت إحدانا إذا أصاب ملسو هيلع هللا ىلص " عن أسامء بنت أيب بكر الصديق أهنا قالت: سألت امرأة رسول اه  .5

إحداكن الدم من احليضة فلتقرصه، ثم إذا أصاب ثوب < :ملسو هيلع هللا ىلصثوهبا الدم من احليضة كيف تصنع؟ فقال رسول اه 

 . "(2)>لتنضحه بامء، ثم لتصيل فيه

خص الامء بالذكر، فوجب القرص عليه لذلك أمرها بالامء، واألمر إذا ورد مقيدا برشط مل يسقط  وجه الداللة من احلديث:

 .(3)إال بوجود ذلك الرشط

 ."(4)عن إضاعة الاململسو هيلع هللا ىلص "هنى النبي    .6

 . (5)أن غسل النجاسة بالامئعات كاخلل وماء الورد إضاعة الامل وذلك منهي عنه وجه الداللة من احلديث:

 .(6)إنام كان غسل النجاسة باخلل إضاعة للامل فيام لو استعمل بدون غرض، وال غرض أعظم من الطهارة اعرتض عليهم:

 .(7)لعينية عىل ازالة النجاسة احلكميةقيا  ازالة النجاسة ا .7

قيا  ازالة النجاسة العينية عىل ازالة النجاسة احلكمية ال يستقيم ألن الطهارة عبادة ال يعقل معناها، امل تر   اعرتض عليهم:

 .(8)وجوب غسل غري موضع النجاسة، فيقترص هاهنا عىل ما ورد يف الرشع وهو الامء

 .(9)العينية طهارة رشعية، فيلزم أن ال جتوز بغري الامء، كرفع احلدثألّن ازالة النجاسة  .8

أّن من كان حمدثا، وعليه نجاسة، ووجد ماء ال يكفي اال أحدمها لزم ان يستعمله يف ازالة النجاسة دون احلدث، فعدم  .9

 .(10)لنجاسةاستعامل الامئعات يف رفع احلدث وهو أخف األمرين فاألوىل أن ال جيوز استعامله يف إزالة ا

                                                           
 .1/462ينظر: رش  التلقني: (1)

 .307، كتاب احليض، باب غسل دم املحيض، رقم احلديث: 1/69صحيح البخاري: (2)

 .1/10، املغني البن قدامة:1/45، احلاوي الكبري:1/462ينظر: رش  التلقني: (3)

 .2408، كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس، باب ال صدقة إال عن  هر غنى رقم احلديث: 2/112صحيح البخاري: (4)

 .17ينظر: الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفة ص:  (5)

 .18-17ينظر: الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفة ص:  (6)

 .1/35ينظر: االختيار لتعليل املختار: (7)

 ينظر: املصدر نفسه.  (8)

 .17ص:  ، الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفة:1/10، املغني البن قدامة:1/45ينظر: احلاوي الكبري: (9)

 .1/45ينظر: احلاوي الكبري: (10)



 
 

    

التفصيل: فثمة فرق بني الثوب والبدن، فالبدن ال تزول النجاسة عنه إال بالامء، ويف الثوب تزول عنه بكل  املذهب الثالث:

 .(1)مائع طاهر، وهذه الرواية الثانية عن ايب يوسف

خالفا للنجاسة التي عىل  الن النجاسة التي عىل البدن تشبه احلدث احلكمي؛ ألن تطهري البدن يف معنى العبادة، حجته:

 .(2)الثوب

بعد استعراض االدلة ومناقشتها تبني يل أّن املذهب الراجح هو املذهب الثاين القائل: بعدم جواز إزالة الرتجيح: 

 النجاسات بالامئع الطاهر سوى الامء، وذلك لقوة ما استدلوا به واحتياطا للعبادة، وخروجا من اخلالف، واه تعاىل اعلم.

 اذا ولدت احلامل ولدا ويف بطنها آخر فهل بداية النفا  من الولداألول أو الثاين؟ 

 اختلف الفقهاء يف ذلك عىل مذهبني: 

 .(3)بداية النفا  من الولد األول، وهذا مذهب ايب حنيفة، وايب يوسف والاملكية واحلنابلة املذهب االول:

 حجتهم: 

 النفا  مأخوذ من أمرين: .1

 . (4)من خروج النفس الذي هو الولد، وقد وجد االثنان بخروج الولد األول والثاين:من تنفس الرحم بالدم،  األول: 

 .(5)دة، والولد الثاين تابع لهألّن الولد األول هو األصل يف الوال .2

جرت العادة أّن املرأة إذا  لت ينسد فم الرحم فالحتيض، وعند والدة الولد األول ينفتح فم الرحم، فالدم اخلارج عقبه  .3

 .(6)يكون نفاساً 

                                                           
 .1/96ينظر: املبسوط للرسخيس: (1)

 ينظر: املصدر نفسه.  (2)

ل، شمس الدين أبو عبد اه حممد بن حممد بن عبد الر ن الطرابليس ، مواهب اجلليل يف رش  خمترص خلي2/20ينظر: املبسوط للرسخيس: (3)

عيني الاملكي )املتوىف:  ، املغني البن 1/376م:1992 -هـ 1412هـ( دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 954املغريب، املعروف باحلطاب الرُّ

 .1/253قدامة:

 .2/20ينظر: املبسوط للرسخيس: (4)

 -يف اختصار املقنع )كتاب الطهارة( حممد بن حممد املختار الشنقيطي، الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء  ينظر: رش  زاد املستقنع (5)

 .445م ص: 2007 -هـ  1428اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -اإلدارة العامة ملراجعة املطبوعات الدينية، الرياض 

ز بن عمر بن ينظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة ريض اه عنه، أبو املعايل برهان الدين حممود بن أ د بن عبد العزي (6)

ة  البخاري احلنفي )املتوىف:  از   هـ 1424 ،األوىل: الطبعة لبنان، –هـ( حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت 616م 

 .1/265:م2004 -



  

 .(1)ألّن الدم اخلارج بعد الولد األول خارج بعد والدة، فكان نفاسًا، كام لو كان الولد االول منفرداً  .4

 .(2)بداية النفا  من الولد الثاين، وهذا مذهب حممد وزفر والشافعيةاملذهب الثاين: 

 حجتهم: 

 .(3)ألّن املرأة بعد وضع الولد األول التزال حامال، واحلامل ال تكون نفساء كام اهّنا ال حتيض .1

خلروج الدم قبل فراغ الرحم الدم اخلارج عقب الولد االول، حكمه حكم الدم اخلارج بعد العضو املنفصل من اجلنني   .2

 .(4)فهو كدم احليض اثناء احلمل

 .(5)تنقيض العدة بانقطاع الدم عقب والدة الولد الثاين، فكذا القول يف مسألة النفا  .3

 .(6)احلمل ينايف احليض، فكذلك النفا ؛ الّن احلامل بعد خروج الولد األول التزال حامال  .4

نَّ لقوله تعاىل: ﴿إّن العدة تنقيض بوضع  ل مضاف إليها  .5 ْل ه  ْعن     نَّ أ ْن ي ض  ل ه   أ ج 
ت  اأْل ْ  الإ أ وال  واحلمل اسم  (7)﴾و 

 .(8)لكل ما يف البطن، وما بقي الولد يف بطنها موجودا كانت حامال فال تنقيض العدة حتى تضع اجلميع

 .(9)الن الدم اخلارج هو دم خرج قبل ان يفرغ الرحم فهو كدم احلامل .6

بعد عرض املذهبني وأدلتهام؛ فالراجح عندي هو املذهب االول القائل: بأّن بداية النفا  من الولد األول؛  الرتجيح:

 وذلك لقوة األدلة وارتباط الدم اخلارج بالولد األول، واملعهود أّن الدم بعد الوالدة دم نفا ، واه تعاىل أعلم.

                                                           
 .1/153ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أ د: (1)

هـ( حتقيق: 676، روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )املتوىف: 2/20ينظر: املبسوط للرسخيس: (2)

 .1/176م:1991هـ/1412لثة، عامن، الطبعة: الثا -دمشق -زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت

 .2/20ينظر: املبسوط للرسخيس: (3)

هـ(، دار الكتب 977ينظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين، حممد بن أ د اخلطيب الرشبيني الشافعي )املتوىف:  (4)

 .1/294م:1994 -هـ 1415العلمية، الطبعة: األوىل، 

 .1/265ينظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين: (5)

 .1/265ينظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين: (6)

 4سورة الطالق:  (7)

ابريت ينظر: العناية رش  اهلداية، حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اه ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي الب (8)

 .1/190اريخ:هـ(، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون ت786)املتوىف: 

هـ( [ عبد  505ينظر: فتح العزيز برش  الوجيز = الرش  الكبري ]وهو رش  لكتاب الوجيز يف الفقه الشافعي أليب حامد الغزايل )املتوىف:  (9)

 .2/582هـ( دار الفكر:623الكريم بن حممد الرافعي القزويني )املتوىف: 



 
 

    

 أول وقت النفا  هل يكون أول وقت الوالدة أو وقت فراغ الرحم؟ اختلف الفقهاء يف ذلك عىل مذهبني: 

 .(1)وقت النفا  هو أول وقت الوالدة، وهذا مذهب ايب حنيفة وايب يوسف والاملكية واحلنابلة املذهب األول:

لم خروجه بسبب أّن الدم اخلارج وقت الوالدة هو بسببها، فحكمه حكم اخلارج بع حجتهم: دها فكان نفاسا، وإنام ع 

 .(2)الوالدة إذا كان اخلروج قريبا من الوالدة وذلك يعلم برؤية أماراهتا؛ من خماض وغريه

 . (3)أول وقت النفا  هو عند فراغ ر ها، وهذا مذهب حممد وزفر والشافعية املذهب الثاين:

 .(4)امال بعد، واحلامل كام اهّنا ال حتيض فكذلك ال تكون نفساءألّن املراة قبل استكامل خروج الولد التزال ح حجتهم:

بعد عرض املذهبني وأدلتهام فالذي أراه راجحا هو املذهب االول القائل أّن وقت النفا  هو أول وقت الوالدة، الرتجيح: 

  وذلك لقوة األدلة، واه تعاىل اعلم.

  

                                                           
 .1/262، املغني البن قدامة:1/375، مواهب اجلليل يف رش  خمترص خليل:3/212ينظر: املبسوط للرسخيس: (1)

 .3/212ينظر: املبسوط للرسخيس: (2)

، حتفة املحتاج يف رش  املنهاج، أ د بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، روجعت وصححت: عىل عدة 3/212ينظر: املبسوط للرسخيس: (3)

 .1/383م:1983 -هـ  1357جلنة من العلامء، املكتبة التجارية الكربى بمرص لصاحبها مصطفى حممد، بدون طبعة، نسخ بمعرفة 

 ."3/212ينظر: املبسوط للرسخيس: (4)



  

 توصلت اليها:ويف اخلتام فهذه أهم النتائج التي 

الطهارة واجبة للصالة ومايف حكمها، وهي نوعان: طهارة عن احلدث، وتسمى طهارة حكمية، وطهارة عن اخلبث،  .1

 وتسمى طهارة حقيقية، أما الطهارة عن احلدث فثالثة أنواع: الوضوء، والغسل، والتيمم.

ز ازالة النجاسة بالامئع الطاهر، ومذهب يف مسالة ازالة النجاسة بالامئعات للفقهاء ثالثة مذاهب: مذهب يرى جوا .2

يرى عدم جواز إزالة النجاسات بالامئع الطاهر سوى الامء، واملذهب الثالث التفصيل بني الثوب والبدن، فالبدن ال 

تزول النجاسة عنه إال بالامء، ويف الثوب تزول عنه بكل مائع طاهر، والذي توصلت اليه: عدم جواز إزالة النجاسات 

 الطاهر سوى الامء.بالامئع 

تبني يل أّن للفقهاء مذهبني يف بداية النفا ، اذا كان احلمل توأما، فمذهب يقول: ان بداية النفا  تكون من الولد  .3

االول، ومذهب يقول: ان بداية النفا  من الولد الثاين، والذي رجحته هو املذهب القائل: أّن بداية النفا  من الولد 

 األول.

قهاء يف وقت النفا ، هل هو بداية الوالدة، ام وقت فراغ ر ها، فلهم يف هذي املسألة مذهبان: ثمة خالف بني الف .4

مذهب يقول: أّن بداية النفا  من اول الوالدة، ومذهب يقول: ان أول وقت النفا  وقت فراغ ر ها، والذي رأيته 

 راجحا: أّن وقت النفا  هو أول وقت الوالدة.

 

  



 
 

    

 

 كريم.بعد القران ال

هـ(عليها تعليقات: 683االختيار لتعليل املختار، عبد اه بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي، جمد الدين أبو الفضل احلنفي )املتوىف:  .1

 -القاهرة )وصورهتا دار الكتب العلمية  -الشيخ حممود أبو دقيقة )من علامء احلنفية ومدر  بكلية أصول الدين سابقا( مطبعة احللبي 

 م.1937 -هـ  1356ريوت، وغريها( ب

هـ(، دار الكتاب 926أسنى املطالب يف رش  روض الطالب، زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو حييى السنيكي )املتوىف:  .2

 اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

اإلقناع يف فقه اإلمام أ د بن حنبل، موسى بن أ د بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقديس، ثم الصاحلي، رشف الدين،  .3

 .لبنان –هـ( حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي، دار املعرفة بريوت 968أبو النجا )املتوىف: 

هـ(، دار الكتب العلمية، 587بو بكر بن مسعود بن أ د الكاساين احلنفي )املتوىف: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين، أ .4

 م.1986 -هـ 1406الطبعة: الثانية، 

هـ( دار الكتب 855البناية رش  اهلداية، أبو حممد حممود بن أ د بن موسى بن أ د بن حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )املتوىف:  .5

 م.2000 -هـ  1420بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل،  -العلمية 

هـ( حتقيق: قاسم حممد 558البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني الشافعي )املتوىف:   .6

 .م2000 -هـ 1421 األوىل،: الطبعة جدة، –النوري، دار املنهاج 

نهاج، أ د بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، روجعت وصححت: عىل عدة نسخ بمعرفة جلنة من العلامء، املكتبة حتفة املحتاج يف رش  امل .7

 م.1983 -هـ  1357التجارية الكربى بمرص لصاحبها مصطفى حممد، بدون طبعة، 

هـ( حتقيق: ايب أويس حممد بو 422توىف: التلقني يف الفقة الاملكي، أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي البغدادي الاملكي )امل .8

 م.2004-هـ1425خبزة احلسني التطواين، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 

حممد بن إسامعيل أبو عبدالله البخاري اجلعفي حتقيق: حممد زهري  ،وسننه وأيامهملسو هيلع هللا ىلص اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اه .9

 هـ.1422نجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل، بن نارص النارص، دار طوق ال

هـ(، دار الفكر، بدون طبعة وبدون 1230حاشية الدسوقي عىل الرش  الكبري، حممد بن أ د بن عرفة الدسوقي الاملكي )املتوىف:   .10

 تاريخ.

خمترص املزين، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رش   .11

 –الشيخ عادل أ د عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت  -هـ( حتقيق: الشيخ عيل حممد معوض 450الشهري بالاموردي )املتوىف: 

 .م1999- هـ 1419 األوىل،: الطبعة لبنان،

هـ( حتقيق: حممد حجي 684ن أ د بن إدريس بن عبد الر ن الاملكي الشهري بالقرايف )املتوىف: الذخرية، أبو العبا  شهاب الدي .12

 م. 1994بريوت، الطبعة: األوىل،  -واخرون، دار الغرب اإلسالمي



  

كتب هـ( حتقيق: زهري الشاويش، امل676روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )املتوىف:  .13

 م.1991/هـ1412عامن، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -اإلسالمي، بريوت

زاد املستقنع يف اختصار املقنع، موسى بن أ د بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقديس، ثم الصاحلي، رشف الدين، أبو  .14

 .الرياض –طن للنرش هـ( حتقيق: عبد الر ن بن عيل بن حممد العّسكر، دار الو968النجا )املتوىف: 

هـ( حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار 273سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد اه حممد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )املتوىف:  .15

 فيصل عيسى البايب احللبي. -إحياء الكتب العربية 

 -حممد املختار الشنقيطي، الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء رش  زاد املستقنع يف اختصار املقنع )كتاب الطهارة( حممد بن  .16

 م.2007 -هـ  1428اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -اإلدارة العامة ملراجعة املطبوعات الدينية، الرياض 

هـ( رواية: أيب عمران موسى بن 240وىف: طبقات خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباين العصفري البرصي )املت .17

هـ( حتقيق: د سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنرش  3حممد بن أ د بن حممد األزدي )ت ق  ،هـ( 3زكريا بن حييى التسرتي )ت ق 

 م.1993 -هـ  1414والتوزيع،

ك، أ د بن لؤلؤ بن عبد اه الرومي، أبو العبا ،  .18 عدة النَّاسإ ك و 
ني 769شهاب الدين ابن النَّقإيب الشافعي )املتوىف: عمدة السالإ هـ( ع 

اري، الشؤون الدينية، قطر، الطبعة: األوىل،  يم األنص 
م  العإلم عبد  اه بن إبراهإ

ادإ ه: خ 
تإ ع  راج  م   و 

هإ  م.1982بطبعإ

الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقديس  عمدة الفقه، أبو حممد موفق الدين عبد اه بن أ د بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم .19

 م.2004 -هـ 1425هـ( حتقيق: أ د حممد عزوز، املكتبة العرصية، الطبعة: 620)املتوىف: 

عمدة القاري رش  صحيح البخاري، أبو حممد حممود بن أ د بن موسى بن أ د بن حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )املتوىف:  .20

 .بريوت –إحياء الرتاث العريب  هـ(، دار855

العناية رش  اهلداية، حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اه ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت  .21

 هـ(، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.786)املتوىف: 

يب حنيفة، عمر بن إسحق بن أ د اهلندي الغزنوي، رساج الدين، أبو حفص احلنفي )املتوىف: الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أ .22

 ه.1986-1406هـ( مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة: األوىل 773

د هـ( [ عب 505فتح العزيز برش  الوجيز = الرش  الكبري ]وهو رش  لكتاب الوجيز يف الفقه الشافعي أليب حامد الغزايل )املتوىف:  .23

 هـ( دار الفكر.623الكريم بن حممد الرافعي القزويني )املتوىف: 

هـ( حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، 817القامو  املحيط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى )املتوىف:  .24

ويس، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بري  .م2005 - هـ 1426 الثامنة،: الطبعة لبنان، –وت بإرشاف: حممد نعيم العرقس 

هـ( حققه، وفصله، 1298اللباب يف رش  الكتاب، عبد الغني بن طالب بن  ادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي )املتوىف:  .25

 .لبنان –وضبطه، وعلق حواشيه: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العلمية، بريوت 

 –هـ(، دار صادر 711عرب، حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: لسان ال .26

 .هـ1414 - الثالثة: الطبعة بريوت،



 
 

    

 .طبعة بدون بريوت، –هـ( دار املعرفة 483املبسوط، حممد بن أ د بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتوىف:  .27

 –هـ( حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية 458املحكم واملحيط األعظم، أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس )ت:  .28

 .م2000- هـ 1421 األوىل،: الطبعة بريوت،

مر بن املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة ريض اه عنه، أبو املعايل برهان الدين حممود بن أ د بن عبد العزيز بن ع .29

ة  البخاري احلنفي )املتوىف:  از   1424 األوىل،: الطبعة لبنان، –هـ( حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت 616م 

 .م2004 - هـ

 م.2002، 1جدة،ط-املدخل اىل مذهب االمام ايب حنيفة النعامن، أ د سعيد حوى، دار االندلس اخلرضاء .30

هـ(، حتقيق: شعيب األرنؤوط 241مسند اإلمام أ د بن حنبل، أبو عبد اه أ د بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف:  .31

 م.2001 -هـ  1421اف: د عبد اه بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، عادل مرشد، وآخرون، إرش -

املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اه صىل اه عليه وسلم مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري  .32

 .بريوت –هـ( حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 261)املتوىف: 

هـ(، دار الكتب 977د بن أ د اخلطيب الرشبيني الشافعي )املتوىف: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين، حمم .33

 م.1994 -هـ 1415العلمية، الطبعة: األوىل، 

امة املغني البن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد اه بن أ د بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قد .34

 ، مكتبة القاهرة، بدون طبعة.هـ(620املقديس )املتوىف: 

مواهب اجلليل يف رش  خمترص خليل، شمس الدين أبو عبد اه حممد بن حممد بن عبد الر ن الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب  .35

عيني الاملكي )املتوىف:   م."1992 -هـ 1412هـ( دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 954الرُّ


