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mentioned in the Holy Quran, and

الملخص

arranged the Phpian terms, relying on

the words mentioned in the Quranic text

rather than the linguistic root of the word.  والصالة والس�لام عىل رس��وله الكريم،بس��م الل��ه
To provide a linguistic definition of the text ً يق��دم البحث عرضا،وع�لى آله وصحب��ه أجمعني

and a summary of the word of the closest منس��قاً وموج��زا ً للمصطلح��ات الفقهي��ة يف بايب
and widest translators, and the definition  ورتبت،الطهارة والصالة ال��واردة يف القرآن الكريم
of linguistic definitions of jurisprudence  معتمدين ألفاظها الواردة يف،ًاملصطلحات الفبائيا

divided into the doctrines of Ahl al-Sunnah ،النص القرآين الكريم ولي��س الجذر اللغوي للفظ

and the group of four, as well as in a scientific  وت��م تقدي��م تعريف لغوي،تيس�يرا ً للباح��ث عنها
and concise manner is neither a palm nor a ،وواف للفظ من أوثق املعجامت وأوس��عها
ٍ
موج ٍز
machete, and the research included twenty- وأُردف التعريف اللغوي بالتعريفات الفقهية مقسمة
six terms of jurisprudence, With all the  كذلك،عىل مذاهب أهل الس��نة والجامعة األربعة

jurisprudential terms mentioned in the ، ال ه��و باملخل،ٍين وموجز
ٍ �علمي رص
بأس��لوب
ٍ
Holy Quran, God helped them fully.
ً وضم البحث س��ت ًة وعرشون مصطلحا،وال باململ
 و َمث َّل البحثُ حلق ًة من سلس��ل ٍة يف جمع كل،ًفقهيا

❊

❊

❊

،املصطلح��ات الفقهي��ة الواردة يف الق��رآن الكريم

.أعان الله عىل متامها

Abstract:

In the name of God, peace and blessings

be upon his noble messenger and all his
companions.

the research presents a coordinated and

concise presentation of the jurisprudential
terms in the door of purity and prayer
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المقدمة

 -4تيس�ير تناول املعلومات يف املعجم من خالل
اعتامد ما يأيت:

 ترتيب املصطلحات يف املعجم وفق األلفبائية.

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله ،وعىل  صياغة املعلومات باسلوب صحيح ،وفصيح،
آله وصحبه ومن وااله .

وسهل بني.

وبعد  ..يعد القرآن الكريم املصدر األول واالساس • الدراسات السابقة

من مصادر الترشيع اإلس�لامي ،فه��و املنبع الذي يعترب هذا البحث هو األول فيام يتعلق باملصطلحات
تأخ��ذ منه كل العل��وم الرشعية مبتغاه��ا ،وينال منه الفقهي��ة يف الق��رآن الكريم ،فلم نج��د من كتب أو
كل طال��ب علم م��راده ،ومن أهم العل��وم الرشعية جمع هذه املصطلحات وقام بتعريفها ،وإمنا هناك
الت��ي ترتبط بالقرآن الكريم ارتباطا ال مناص عنه هو بعض املوس��وعات العام��ة يف مصطلحات الفقه،

علم الفقه ،وألن القرآن الكريم املصدر االول ألدلة دون الرتكيز عىل ما يخص القرآن الكريم ،بل بعضها

األح��كام الفقهي��ة ،ولحاجة طلبة العل��م والباحثني أس��قط الكثري من املصطلحات الواردة يف القرآن،
للمصطلح��ات الفقهي��ة وتعريفاته��ا ،م��ن هنا جاء كاملوسوعة الفقهية الكويتية ومعجم املصطلحات
اختي��ار عنوان البح��ث ( :املصطلحات الفقهية يف وااللف��اظ الفقهي��ة ،وغريها ،ومع ذل��ك هناك ٌ
فرق
القرآن الكريم وتعريفاتها يف الطهارة والصالة).

• أهداف البحث

واض��ح يف منهجي��ة العمل بني ه��ذا البحث وبني
ٌ

تلك املوس��وعات ،فاملوس��وعات غالب��اً ال تلتزم

 -1تقديم معج��م للمصطلحات الفقهية الواردة يف باملصادر الفقهية يف ذكر التعريف ،وتكتفي أحياناً
الق��رآن الكريم مي�سر للدارس�ين والباحثني وطلبة بالتعريف اللغ��وي دون التطرق له فقهي��اً ،كام أنها
العل��م والقراء ،ولكون املرشوع كبري سنقس��مه اىل ويف كث�ير من األحيان تذكر التعريف بصيغ ٍة واحد ٍة
ٍ
واحد بالرغم من االخت�لاف يف التعريف
ومبعن��ى
بحوث وس��نقترص هنا عىل مصطلح��ات (الطهارة
ً

والصالة).

ب�ين املذاهب ،وهذا كله يجع��ل الفائدة ضعيف ًة أو

باالعتامد عىل معاجم اللغة العربية.

هذا البحث فيذك��ر التعريف باالعتامد عىل مصادر

 -2بي��ان املع��اين اللغوي��ة لتل��ك املصطلحات ،تكاد تك��ون معدوم ًة للباحثني والدارس�ين ،أما يف
 -3بي��ان املعاين الفقهي��ة لتلك املصطلحات عىل كل مذهب بصورة مس��تقلة ،وما اتفقت فيه عبارات
مذاهب اهل الس��نة والجامعة االربع��ة ،باالعتامد املذاهب األربعة اعتمدنا تعريفاً واحدا ً لالبتعاد عن

عىل أهم مراجعهم العلمية وكل حسب مذهبه.

التكرار والحش��و ،مع التفريق بني التعريف اللغوي
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واالصطالح��ي فيام ميك��ن يف املصطلحات التي االخرية من البحث وهي مرحلة التعريف باملصطلح
تناولها البحث.

• خطة البحث



مقدمة :تتضمن اهداف ومنهج املعجم.

منت املعجم وفيه:

م��ن الناحية اللغوية والفقهي��ة ،اما التعريف اللغوي
فباالعتامد عىل معاجم اللغة العربية ،واما التعريف
الفقه��ي فكان باالعتامد اوالً ع�لى كتب الفقه لكل

مذهب ،ثم كتب التفس�ير حس��ب مذهب املفرس،

 ترتيب املصطلحات الفقهية الواردة يف القرآن فام وجدنا من تعريف ذكرناه ،وما مل نجده استنبطنا
الكريم وف��ق األلفبائية ،وحس��ب ورود الكلمة يف تعريف��اً م��ن نص��وص الفقه��اء يف كتبهم ،حس��ب

القرآن الكريم.

املوض��وع ال��ذي تتناول��ه اآلي��ة او املصطلح ،مع

واضحا ووافيا.

التعريف مأخوذ باملعنى وليس نصاً.

 بي��ان كل مصطل��ح من الناحي��ة اللغوية تبيانا االش��ارة يف الهام��ش بكلمة ينظ��ر للداللة عىل ان
 بي��ان كل مصطل��ح م��ن الناحي��ة الفقهية عند
فقهاء املذاهب االربعة تبيانا وافيا.



خامتة

• منهج البحث والعمل فيه

وهذا بحث كبري يستحق ان يكون موسوعة

يف املصطلح��ات الفقهي��ة يف الق��رآن الكري��م
وتعريفاتها ،ولذلك اقترصن��ا هنا عىل جزء(الطهارة

والصالة ) ليتناسب مع ضوابط النرش يف املجالت،

وق��د ت��م تقس��يم العمل يف ه��ذا البح��ث اىل عدة علام ان جزء العبادات قد تم العمل به والحمد لله،

اقس��ام :إذ بدأ العمل بجم��ع املصطلحات الفقهية وس��ينرش تباعاً يف مجالت مختلفة ،والعمل مستمر
يف القرآن الكريم باالعتامد بالدرجة االس��اس عىل إن ش��اء الل��ه عىل إكامل جمي��ع املصطلحات يف

كت��اب (املعجم املفهرس أللفاظ الق��رآن الكريم) جميع أبواب الفقه ونرشها.
ون  /ا ْد ُعوهُ:
طبع��ة (محمد فؤاد عبدالباقي) وف��ق نزول الكلمة ،ا ْد ُع يِ
والت��ي ضبطها ورتبه��ا (محمد س��عيد اللحام) ،ثم
متت مراجعة املصطلحات عىل العديد من الكتب

التي جمعت املصطلحات الفقهية بصورة عامة ،مع

الرتكيز ع�لى ما ورد منها يف القرآن الكريم فقط ،ثم
كان��ت مرحلة الرتتيب للمصطلح��ات والتي روعي
فيها الرتتيب األلفبايئ ليسهل عىل الباحث الرجوع
اىل املصطل��ح ال��ذي يبتغي��ه ،ثم كان��ت املرحلة

الش َء
التَّ ْعر ُ
ِي��ف اللُّغَوي( :دع��و)َ :و ُه�� َو أَ ْن ت ُـ ِميْ َل يَّ
ِص ٍ
��وت َوكَلاَ ٍم يَكُو ُن ِم ْن َك ،تَق ُ
إِلـَيْ َ
ُ��ولَ :د َعوتُ
��ك ب َ
حثَّ َع�َل�ىَ ا ْع ِتقَا ِد ِه،
أَ ْد ُع��و ُد َع��اْ ًء(((َ ،د َعا إِلىَ األَ ْمرَِ :
ۡ ُ
َ
ع إ ىَ ٰل َ
ونَا َدى بِ�� ِه ،ق َ
يل َر ّبِك
ب
��
س
َال الل ُه تَ َعالىَ ﴿ :ٱد ِ
ِ
ِ
حۡ
ٱل ِۡك َمةِ َوٱل ۡ َم ۡوع َِظةِ حۡ َ
ٱل َس َنةِۖ﴾ (النحلَ ،)125 :د َعا
بِ
َض َع إِلَيه ،قال
جتَهَ ،و ْ
حا َ
الل َهَ :سأَل ُه َ
اس��تَغاثَ بِهَ ،وت رََّ
((( معجم مقاييس اللغة.279 /2 .
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َ َ َ َ ُّ ُ ُ ۡ ُ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ُ
ك ۡ ۚم﴾ (األحزاب.((()4 :
جب ل
ون أس��ت ِ
تعاىل﴿ :وق��ال ربكم ٱدع يِ
ٗ
َ ۡ
ٱد ُعوهُ َخ ۡوفا َو َط َم ًعا ۚ﴾ •ال َّت ْع ِريْفَات ال ِف ْق ِه َّية:
(غافرَ ،)60 :وق َ
َال تَ َعالىَ ﴿ :و

اس��تَ َعا َن بِه ،ق َ
َال تَ َعالىَ :
(األعرافَ ،)56 :و َد َعا الل َهْ :
هَّ
ُ
َ ۡ ُ ْ ُ َ ََٓ ُ ّ
ٱللِ إن ُك ُ
نت ۡ
��م
ون
ِ
﴿وٱدع��وا ش��هداءكم مِ��ن د ِ
َص ٰ ِدق َ
ص :طَلَ َبه
ِني( ﴾٢٣البقرةَ ،)23 :و َد َعا الشَّ �� ْ
خ َ
ح ُه َوأَ ْرشَ ��دَهُ  ،ق َ
َال تَ َعالىَ :
لِيَ��أْ َ
كل ِع ْند ُهَ ،و َد َع��ا ُه :ن َ
َص َ
﴿قَ َال َر ّب إ ّن َد َع ۡو ُ
ل اٗل َو َن َه ٗ
ت قَ ۡو يِم يَ ۡ
ارا(﴾٥نوح،)5:
ِ ِ يِ
اب ِب ِه،
اح ب ِه ،وأَ َه ِ
َو َد َعا فُلاَ ناًَ ،و َد َعا ِبفُلاَ نٍ  :نَا َدا ُهَ ،و َ
ص َ
َ اَ َ ۡ َ ُّ َ َ ٓ ُ َ َ ُ ُ ْ
ق َ
َال الل ُه تَ َعالىَ ﴿ :ول يأب ٱلش��هداء إِذا ما دع ۚوا﴾
(البقرة :)282 :نُ ْو ُدواَ ،و ُس�� ِئلُواَ ،وق ُ
َ��ول الل ِه تَ َعالىَ :
َ ُ ُ َ ۡ ُ ُ ْ
﴿إِذا دع
ِيت ۡم فٱدخلوا﴾(األحزاب :)53:إذَا ُس�� ِم َح
خو ِل ال َب ْي ِ
تَ ،و َد َعا لِفُلاَ نٍ الـ َم َها َرةَ :ن ََس َب َها إِلَي ِه،
لَكُم ِب ُد ُ
َ
َ ٗدَ
ْ
َال الل ُه ت َ َعالىَ ﴿ :أن َد َع ۡوا ل َّ
ق َ
ِلرِنَٰمۡح ولا( ﴾٩١مريم:
َ
الش َء :تَـ َم َّنا ُه ،ق َ
َال الل ُه تَ َعالىَ ﴿ :ل ُه ۡم
َ ،)91وا َّدعى يَّ
َ َ َ ٞ
َ
ف
ِيها فٰك َِهة َول ُهم َّما يَ َّد ُعون( ﴾٥٧يسَ ،)57 :و ُد َعاء
ج ْم ُع��ه :أَ ْد ِع َيةٌَ :ما يُ ْبتَ َه ُل ويُتَ�َض�رََّ ُع ِب ِه إِلىَ الل ِه
ُمفْر ٌد َ

ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

ح َنفي ِة ال ُّد َعا َء بِع َّد ِة ت َ ْعر ٍ
ِيفات ِم ْن َها:
ع َّر َف فُقَها ُء الـ َ

بع��ض فُ َق َهائِه��م ِبقَولِـهِ��م :ال ُّد َع��ا ُء ُه�� َو:
َع َّرفَ��ه
ُ
ُص ِ
خافَتَ ُة(((َ ،ويُ ْف َه ُم ِمن بَ ِ
وص فُقَهائِهِم أَ َّن
الـ ُم َ
عض ن ُ
ض ُع(((.
ال ُّد َعا َءُ :ه َو التَّ رَ ُّ
ب املَاْلِ يِ
كُّ:
•امل َ ْذ َه ُ

يك ال ُّد َعا َء بِأنَّه
ْه��ب الـماَ لِ ِّ
عض فُقَها ُء الـ َمذ ِ
َع َّر َف بَ ُ
ض ُع(((.
التَّ رَ ُ

ض ِع َوالاِ فْ ِتقَا ِر َوالاِ نْ ِك َسا ِر(((.
َو ِق َ
يل :ال ُّد َعا ُء ُه َو :التَّ رَ ُّ
ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
•امل َ ْذ َه ُ

ٍ
بارات منها:
ع َّر َف فُ َق َها ُء الشَّ ا ِفعي ِة ال ُّدعا َء بع َّد ِة ِع

ض ُع
ع َّرفه��ا بعضُ هم بقولهم :ال ُّدعاء ه��و :تحفة التَّ رَ ُّ

ح ُو َذلِ َك(((.
جا ُء إلَ ْي ِه َونَ ْ
إلىَ اللَّ ِه َوالاِ لْ ِت َ

ج ِ
ات
حا َ
َو َع َّرفَ��ه آخرون بقولهم :ال ُّدعاء ُه��وَ :رفْ ُع الْ َ

يم ،ق َ
ِمن ال َق ْو ِل ،أَ ْو َما يُتَ َو َّس ُ
��ل بِ��ه إلىَ كَ ِبريٍ أ ْو َع ِظ ٍ
ج ِ
ات(((.
َال لِ َرا ِفعِ ال َّد َر َ
َ َّ َ َ َ َ َّ ۡ ُ اَ ٓ
الل ُه تَ َعالىَ ﴿ :ربنا وتقبل دعءِ( ﴾٤٠إبراهيم،)40:

ج�� َّر ٌد ِم��ن ُد ْونِ الـ َم ْع َنى ال َِّذي
َوال ُّد َع��ا ُءَ :
ص ْوتٌ ُمـ َ
َ َ ذَّ
يَ ْقتَ ِ
ضي ِه الكَلاَ ُم ،ق َ
َال الل ُه تَ َعالىَ ﴿ :ك َمث ِل ٱلِي َي ۡن ِع ُق
اَّ ُ ٓ
اَ
ٓ
ب ِ َما ل ي َ ۡس َم ُع إِل د اَع ٗء َون َِدا ٗء ۚ﴾(البقرةَ ،)171:و َد ْع َو ٌة
اإلس�َل�اَ ِم،
رش ْ
جمع ُهَ :د ْع َوات :ال َّد ْع َو ُة ْ
َ
اإلس�َل�اَ ِم َّيةُ :نَ ُ
َوشَ �� َهاد ُة أ َّن لاَ إل َه إلاَّ الل ُهَ ،وأَ َّن محم ًدا َر ُس ُ
��ول الل ِه،
��وةُ حۡ َ ّ
َ��ال الل ُه تَ َعالىَ  :هَ ُ
﴿لۥ َد ۡع َ
ق َ
ق﴾ (الرعد،)14 :
ٱل ِ ۚ
وب إلىَ َغريِ أَبِي ِه ،ق َ
َال
ج ْم ُعه :أَ ْد ِعيَاء :الـ َم ْن ُس ِ
و َد ِع ُّي َ
َ
َ
ٓ ُ
َ ۡ ٓ ُ
الل�� ُه تَ َعالىَ َ :
﴿و َما َج َع��ل أدع َِيا َءك ۡم أ ۡب َنا َءك ۡ ۚم﴾

((( ينظ��ر .معج��م اللغة العربي��ة املعارصة .م��ادة (دعو).
.750-747/1

((( تحفة الفقهاء.207/1

((( بدائع الصنائع .196/1

((( املدخل البن الحاج  ،295/2مواهب الجليل ،204/2

حاشية الدسوقي .14/1

((( املدخل البن الحاج .229/4
((( تحفة املحتاج .60/1

((( حاشية البجريمي .38/1
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ِ��ل :ه��ي أح��د االعض��اء التي أمر الل��ه تعاىل
ضر ُع ال ِرج ْ
َو َع َّرفَ��ه آخ��رون أيض��اً بقوله��م ال ُّد َع��ا ُء :التَّ� ُّ
وال ِّذلَّ ُة(((.

ل:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ

بغس��لها يف الوضوء وتع��د أحد الفرائ��ض وال يتم

الوضوء بدونها(((.

ع�� َّرف فُقها ُء الح َنابل��ة ال ُّد َعا َء ِبتَ ْع ِريْف ٍ
َ��ات ِع َّد ٍة نَ ْذكُ ُر وهذا ما يفهم من كالم فقهاء املذاهب االربعة.
•ا ْركَ ُعوا:
ِم ْن َها اث ْ َنينْ ُِ ،هماَ :
ُص ْو ِ
يُف َه�� ُم ِمن بَ ْع ِ
ش ٍء
ِي��ف اللُّغَوي( :ركع) :ق��ال الخليل ُّ
ح َنابل ِة أَ َّن ال ُّد َعاْ َء التَّ ْعر ُ
(كل يَ
ضن ُ
ص فُقَه��ا ِء ال َ
ض ُع(((.
ُه َو :الـ ُ
خشُ و ُع َوالـخـُضُ و ُع َوالتَّ رَ ُّ

ض ُع(((.
َو َع َّرفَ ُه آخرو َن ِب َق ْولِهِم :ال ُّد َعاْ ُء ُه َو التَّ رَ ُّ

األرض أَ ْو لاَ تمَ َُّس َها بَع َد
مس ُركْبتُه
َ
كب لِو ْ
جه ِه فَتَ ُّ
يَ ْن ُّ
(((
أَ ْن يُط ِ
ل فيِ
َأط َئ َرأْ َس��ه ،فَهو َراكِ��ع) َ ،ركَ َع الـ ُمص يِّ

حتَاه ُركْبتَيْه،
•أرجلكم
َ
حتَّى ت َ َنال َرا َ
ح َنى بَع�� َد ال ِقيَ ِام َ
صلاَ تِه :انْ َ
ۡ َ ُ َْ
ن ظَه ُره ،ق َ
َال الل ُه تَ َعالىَ ﴿ :ٱركعوا وْۤاوُدُجۡسٱ
ج ٌل،جمعهَ :ويَط َم�ئ َّ
جلكُم( :رجل)ِ :ر ْ
التعريف اللغ��وي :أَ ْر ُ
َ ُۡ ُ ْ
ُ
ِ
الفخذ وٱعب
��دوا َر َّبك ۡم﴾ (الح��ج ،)77 :وركَع فال ٌن إىل
ج��ل :وه��و عضو يف الجس��م من أص��ل
أَ ْر ُ

وي��دل معظ��م ب��اب (رج��ل) ع�لى الل��ه ،وركَ َع لل��ه :خَضَ َع َوتَ َواضَ َع ،ق َ
ُّ
َ��ال الل ُه ت َ َعالىَ :
إىل الق��دم(((،
َََ
ٱس َ
كل ذي ِرج��ل ،قال تعاىل﴿ :فَ ۡ
��ت ۡغ َف َر َر َّب ُ
َ
��هۥ َوَّۤرَخ ۤاٗعِكاَر وأن��اب۩﴾٢٤
ج ُل ِّ
ْ
ال ُعضو ال��ذي هو ِر ْ
َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٗ ّ َ ۡ ُ ۡ َۡ
ۡحَ
ج ْم ُع��ه َراكِ ُعو َن َو ُركَّ ٌع
﴿يبعث عليكم عذاب��ا مِن فوق ِكم أو مِن ت ِ
ت (صَ ،)24 :و َراكِ��عُ :مفْر ٌدَ ،و َ
َۡ ُ ُ
ۡ
ِ
ِ
ِ
ج ْم�� ُع ُم َؤنَّث��ه َراك َعاتٌ
جالة .وإنمَّ َا َو ُركُ��وعٌَ ،و ُمؤنث�� ُه َراك َع��ةَ ،و َ
جل :ال َّر َّ
أرجل ِكم﴾(األنعام ،)65:وال َّر ْ
ٓ
ِلطائف َ
َ��ال تَ َعالىَ َ :
﴿و َط ّ ِه ۡر بَ ۡي يِ َ
َو ُركَّع َو َر َواكِ ُع ،ق َ
ني
جلِهم(((.
ت ل َّ ِ ِ
جالً ألنَّهم يمَ ْشُ و َن َعلىَ أَ ْر ُ
ُس ُّموا َر ْ
َّ
ۡ
ٓ
َوٱل َقائم َ
ٱلس ُ
ٱلركعِ ُّ
ني َو ُّ
جودِ( ﴾٢٦الحجَ ،)26 :وق َ
َال
•ال َّت ْع ِريْفَات ال ِف ْق ِه َّية:
ِِ
َ ذَّ َ َ َ ُ ْ ذَّ َ ُ ُ َ
ٱلصلَ ٰوةَ
ون َّ
ال يوج��د نص لتعريف األرجل عن��د الفقهاء ولكن الل ُه تَ َعالىَ ﴿ :وٱلِين ءامن��وا ٱلِين يقِيم
َ
َ ُ ۡ ُ َ َّ َ َ ُ
ميكن ان نفهم من خالل عبارات وكالم الفقهاء يف ويؤتون
ٱلزك ٰوة َوه ۡم َرٰك ُِعون( ﴾٥٥املائدة.((()55 :
أركان الوضوء تعريفا لهذا املصطلح وهو:

((( نهاية الزين ص.204

((( ينظ��ر :النتف يف الفتاوى  ،18/1تحفة الفقهاء ،10/1
املقدم��ات واملمهدات  ،80/1القوان�ين الفقهية ص،19

((( ينظر :املغني .322/2

الحاوي الكبري  ،219/1التذكرة يف الفقه الش��افعي ،13/1

املقنع.2/1

((( العني .مادة (ركع).200/1 .

((( مطال��ب أويل النه��ى  ،14/1املطل��ع ع�لى ألف��اظ املغني  ،98/1املبدع .91/1
((( معجم اللغة العربية املعارصة .مادة (رجل).865/2 .
((( معجم مقاييس اللغة.مادة (رجل).408/2 .

((( ينظ��ر .معجم اللغة العربي��ة املعارصة .مادة (ركع)/2 .
.937
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•ال َّت ْع ِريْفَات ال ِف ْق ِه َّية:
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

أح ُد أركانِها ،وهو بمِ َ ْع َنى :االنحنا ِء والطأمنينة فيه(((.

كام يفهم م��ن نصوص فقهاء آخري َن من الشَّ ��افعي ِة

ع َّر َف فُقها ُء األح َناف ال ُّركو َع بِتعاريف ِعدة:
ح َن ِ
ِ
ِ
اف أ َّن ال ُّركُو َع املـُصيل ركبتيه(((.
بع��ض ن
يُفْهم ِمن
ُصوص فُقها ِء األ ْ
ح ِن َي
ني(((.
ُه َو :االن ِْح َنا ُء َو َوض ُع اليدينِ َعىل الركبت ِ
َو َع َّرف��ه آخ��رون بقوله��م :الرك��و ُع ه��و  :أَ ْن يَ ْن َ
حيْثُ ت َ َن ُ
حتَا ُه ُركْبَتَيْ ِه(((.
َو َع َّرفَه آخرون بقولهِمَ :وال ُّركُ��و ُع هو أَ ْ
ال َرا َ
ص ُل االن ِْح َنا ِء املـُصيل ِب َ
َوالْ َميْلِ (((.

َ
تن��ال راحتا
قوله��م أ َّن الكرو َع ه��و :اإلنحنا ُء ،وأ َّن

ل:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ

َو َع َّرفَ��ه آخ��رون بقولِه��م :وال ُّركو ُع ه��و :الخضو ُع وتع��ددت عب��ارات الحنابل��ة يف تعري��ف الركوعِ،
ومنها:
ذلل واالنقيا ُد ألم ِر الل ِه تَ َعال(((.
والتَّ ُ
ب املَاْلِ يِ
كُّ:
•امل َ ْذ َه ُ

َع َّرف��ه بعضُ هم بقولِه :الركو ُع ه��و :االنحنا ُء ،بحيث

ٍ
َعريفات منها:
ع َّرف الـماَ لِ ِكيَّ ُة الركو َع بعدة ت
ص بَ ْع ِ
ُص ْو ِ
ض فُ َق َها ِء الـماَ لِكيَّ ِة ِبأَ َّن الـمـُ َرا َد راكعاً من دونه(((.
يُ ْف َه ُم ِمن ن ُ
اس َت ِم ُعوا
ح ِتينْ ِ َعلىَ
• ْ
ِمن ال ُّركُو ِع ُه َو :االن ِْح َنا ُء ِب َق َدرٍَ ،وضَ ُع ال َّرا َ
(إيناس اليشء
ني التعريف اللغوي( :س��مع) :السمع:
جافَا ُة املـَ ْر ِف َق ِ
ُ
ال ُّركْبَتَنيَِ ،و ْ
اس ِت َوا ُء الظَّ ْه ِر َوال ُع ُنقِ َ ،و ُم َ
وكل ذي أُذُن)( ،((1قال تعال:
ب��األُذُن ،م��ن ال ّن��اس ِّ
ني(((.
ج ِنبَ ِ
َعن ال َّ
َ
َ
َ ٰ َ ذَ ۡ َ ٰ َ اَ َ هَ ُ َ ۡ ٌ ۡ ىَۡ
َّ
ُص ٍ
خ َرى لِ ُف َق َه��ا ِء الـماَ لِكيَّ ِة ﴿إِن يِف ذل ِ��ك لِك��رى ل ِمن كن لۥ قل��ب أو ألق
��وص أُ ْ
كَ�َم�اَ ويُف َه ُم ِم ْن ن ُ
َّ ۡ َ َ ُ َ َ
ٞ
ح ُد فَ َرائِ ِ
بالس ْمعِ
ض الصَّلاَ ِةَ ،و ِه َي ٱلسمع وهو ش�� ِهيد(﴾٣٧ق ،)27:يُ َعبرَّ ُ تَا َرة َّ
أَ َّن الـ ُم َرا ْ َد بِال ُّركُ�� ْو ِع ُه ْو :أَ َ
َ َ َ هَّ ُ لَىَ ٰ ُ ُ
بِـ َم ْع َنى االن ِ
ع قلوب ِ ِه ۡم
حو قَ ْوله ت َعاىل﴿ :ختم ٱلل
ْـح َنا ِء(((.
َعن األُذُن ،نَ ْ
ع َس ۡ
َو لَىَ ٰ
��معِ ِه ۡمۖ﴾(البقرةَ ،)7:وجمع أس�ماع ،وقيل:
ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
•امل َ ْذ َه ُ
ِ
الصال ِة
َويُفهم ِمن ن
ُصوص الشَّ ��افعية أ َّن الركو َع يف َّ

مس ركبتي��ه بيديه ألنَّه ال يُس�� َّمى
ميك��ن لل ُمص�لي ُّ

((( ينظر :الح��اوي الكبري ،124/2الوس��يط يف املذهب
.107/2

((( ينظ��ر :تحف��ة الفقه��اء  ،133/1العناي��ة رشح الهداية ((( ينظر :املجموع .297/3
 ،300/1الجوهرة النرية ،50/1مجمع األنهر .78/1

((( روضة الطالبني .249/1

((( اللباب يف الجمع بني السنة والكتاب.239/1

 ،556/1املب��دع  ،395/1دقائ��ق أويل النه��ى ،194/1

((( ينظر :بداية املجتهد .196/1

( ((1معجم مقاييس اللغة .مادة (سمع).102/3 .

((( بدائع الصنائع .105/1

((( ينظر :الذخرية .188/2

((( ال��كايف يف فقه االمام احم��د  ،250/1رشح الزركيش
كشاف القناع .347/1
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جد:
اس ُ
• ْ

ِيف اللُّغَوي:
للكالم :أصغى إليه وأحس��ن االستامع ،قال تعاىل• :ال َّت ْعر ُ
َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ْ هَ ُ
��ل َو ِ
اح ٌد يَ ُّ
دل َع�لى تَطَا ُمنٍ وذ ٍُّل،
ص ٌ
﴿ِإَوذا ق ِرئ ٱلقرءان فٱست ِمعوا لۥ﴾(األعراف( ،)204:س��جد) :هذا أَ ْ

وكل ما َّ
اس�� َّم َع إىل ال��كالم :تس�� َّمع ،أصغ��ى إلي��ه خفي�� ًة يُق ُ
جد،
ج َد ،إذا تطَا َم َنُّ ،
َّ
ذل فَ َق ْد َس�� َ
َ��الَ :س�� َ
َ
أۡ
لۡىَ
اَّ
ىَ
ۡ
إَ
ّ
لُ
َ
ُ
ۡ
َ
َ َّ َّ ُ َ
ون إل ٱل َم�َل� ٱل ٰ َ ُ
ح َنى(((،
﴿ل يس��مع ِ
ك و ِقيلْ :
ج��ل ،إذا طأطأَ َرأْ َس�� ُه وانْ َ
ج َد ال َّر ُ
أس�� َ
ِ
ع ويقذفون مِن ِ
َ
جودا ً:
ِب(﴾٨الصاف��ات :)8:ال يس�ترقون َّ
الس��م َع ،وقيلَّ :
جد ُس ُ
جد يس ُ
الس��اجِد :املنتصبَ ،س�� َ
جان ٖ
جبهته عىل الأْ َ ْر ِ
جود،
جد ُ
وس�� ُ
ضَ ،وقوم ُس�� َّ
َسماّ ع مفرد :صيغة مبالغة من س ِم َع /س ِم َع إىل /س ِم َع وض��ع َ
َ َ ْ هَ
َ َّ َ
ٗ
لـ :كثري االس��تامع ملا يقال ،قال تعاىل:
﴿وخ ُّروا ُلۥ ُس َّجداۖ﴾ (يوسف:)100:
﴿سم ٰ ُعون َوقَوله ت َ َعالىَ :
ۡ َ
جود عبَا َدة؛ لأِ َن بني يَ ْعقُوب مل
ِب﴾(املائدةَّ ،)42 ،41:
جود إعظام لاَ ُس ُ
الس��ميع :اس��م من ُس�� ُ
ل ِلكذ ِ

أس�ماء الله الحس��نى ،ومعن��اه :الذي يس��مع السرَِّّ يَكُونُوا ليس��جدوا لغري الله عز َوجلَ ،وقَوله تَ َعالىَ :
ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ ٰٓ َ ۡ ُ ْ َ
والس��كونِ﴿ ،إَوذ قلنا ل ِلملئِكةِ ٱس
��ج ُدوا ٓأِلد َم﴾(البقرة:)34:
وال ّنجوى ،والجه�� َر وال َ
خف َ
ْت ،وال ّنطق ّ
وال��ذي يقبل ال ّدع��اء ويجيبه « ﴿إنَّ ُهۥ ُه َو َّ
ٱلس�� ِم ُ
يع
جود عبَا َدة لله تَ َعالىَ لاَ عبَا َدة آل َدم؛ لأِ َن الله ِإنمَّ َا
ِ
ُّ
الس ُ
ۡٱل َعل ُ
ِيم(﴾٦١األنفال.((()61:
جد ،والـ َم ْس��جِد:
َ
خلَق َمن يَ ْعقل لِ ِعبَا َدته ،والـ َم ْس�� َ
الْموض��ع ال ِ
جد ِفي�� ِه ،وكل َم ِ
•ال َّت ْع ِريْفَات ال ِف ْق ِه َّية:
وض��ع يُتَعبَّ ُد
َّ��ذي يُ ْس�� َ
األعني،
ج ٌد :فاتِراتُ
مل اجد تعريفا فقهيا لالس��تامع عند فقهاء املذاهب ِفي ِه فَ ُه َو مس��جِد((( ،ونِسا ٌء ُس�� َّ
ُ

االربع��ة ولكن من خالل مراجع��ة كتبهم ميكننا ان وامرأ ٌة ساجدةٌ :س��اجيةٌ ،واإلسجا ُد :إدام ُة ال َّنظر مع
نستخلص تعريفا مناسبا وهو:
•االستامع:

هو شغل الس��مع باالستامع ملا يتلقاه الشخص من

كالم بأذنه ليعلم أمرا ما من خالله(((.

سكونٍ (((.

•ال َّت ْع ِريْفَات ال ِف ْق ِه َّية:
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

ع�� َّر َف فقه��ا ُء الحنفي ِة الس��جو َد بأنَّه :وض�� ُع ِ
بعض
الوج ِه َعىل األَ ِ
رض ،مام ال سخرية فيه(((.

((( ينظر .تاج العروس .مادة (سمع).223/21 .

((( ينظ��ر .معجم اللغ��ة العربية املعارصة .مادة (س��مع) ((( .ينظر .معجم مقاييس اللغة .مادة (سجد).133 /3 .
.1110-1108/2

((( ينظ��ر .املحك��م واملحي��ط األعظ��م .مادة (س��جد).

((( ينظر  :الدر املختار  ،546/1مواهب الجليل .261/7 ،421/1

الغ��رر البهي��ة  ،28/2حاش��ية البجريم��ي  ،391/1املبدع ((( ينظر .العني .مادة (سجد).49/6 .
 .272/1كشاف القناع .230/1

((( البحر الرائق .447/1
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ب املَاْلِ يِ
حى عنه،
كُّ:
•امل َ ْذ َه ُ
بع َد أَ ْن كَانُ��وا يمُ َ َّك ُنو َن((( ،اعتزل اليشء :ت َ َن َّ
َ ۡ زَ ُ ْ ّ َ َٓ
تلوا ٱلنِساء
أ َّم��ا فُقها ُء الـماَ لِ ِكيَّ�� ِة فقد ع َّرفوا ُّ
الس��جو َد بقولهم  :تخلىَّ عنه وانرصف ،قال تعاىل﴿ :فٱع ِ
ۡ
جبْهة عىل األَ ِ
يض﴾(البقرة.)222 :
رض(((.
يِف ٱل َم ِ
ح ِ
ُّ
السجو ُد وض ُع ال َّ
•ال َّت ْع ِريْفَات ال ِف ْق ِه َّية:
ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
•امل َ ْذ َه ُ
السجود :مبارشة مل اجد تعريفا رصيحا لالعتزال عند فقهاء املذاهب
أ َّما فقهاء الشَّ افعية فقد بينوا أَ َّن أقل ُّ
بع��ض جبهة املـُصيل ما يصيل علي��ه ِمن أَ ٍ
رض أَو ولكن ميكن ان نس��تخلص تعريفا من كالم الفقهاء

غريِها(((.

ل:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ

يف كتبهم ومام يفهم من نصوصهم هو:

االعت��زال :ه��و حرمة االق�تراب من النس��اء لغرض

:الس��جو ُد الجامع فرتة الحيض(((.
الس��جو َد بقولهم ُّ
أ َّما الحنابلة فقد ع َّرفوا ُّ
هوَ :وض ُع الجبه ِة َعىل األَ ِ
•إغسلوا:
رض(((.
اعتزلوا:

��ل
ص ٌ
التعري��ف اللغ��وي :ا ْعتَ ِزلُ��وا( :عزل):ه��ذا أَ ْ
يح يَ ُد ُّل َعلىَ تَ ْن ِ
ص ِ
حيَ ٍة َوإِ َمالَ ٍة تَق ُ
ُولَ :ع َز َل الإْ ِن َْس��ا ُن
َ
ح ٌ
ب((( ،وقال الخليل:
جانِ ٍ
حا ُه فيِ َ
الش َء يَ ْع ِزلُ�� ُه ،إِذَا نَ َّ
يَّ ْ

عزلت اليشء نحيّته ،ورأيته يف معزل :يف ناحية عن
اَ َ
ََ َ
ى نُ ٌ
اد ٰ
وح ۡٱب َن ُهۥ َوكن
الق��وم معتزال ،قال تعاىل﴿ :ون
َۡ
��ز ٖل﴾ (ه��ود ،)42:وال ُع ْزلة :االعتزال نفس��ه،
يِف مع ِ
الرجل عن املرأ ِة َع��زالً :إذا مل يرد ولدها(((،
ُ
و َع َز َل
َّ
ومعزولون منح��ون جانبا ،وقولُ ُه تعالىَ ﴿ :إِن ُه ۡم َع ِن
َّ ۡ َ
ُ َ
ٱلس
��معِ ل َم ۡع ُزولون( ﴾٢١٢الشعراءَ :)212:م ْم ُنو َعو َن

ص ِ
حيْ ٌح
ص ٌل َ
التعريف اللغوي :اغ ِْس��لُ ْوا( :غسل) :أَ ْ
َ
يَ ُ
الش ِء َوت َ ْن ِقيَ ِت ِه ،ق َ
َ��ال ت َ َعالىَ ﴿ :إِذا
دل َعلىَ تَطْ ِه�ْي�رْ ِ يَّ
َ
ىَ
ْ
َ
ُ
ۡ
َ
ُ
َ ُ
��م إل َّ
ُُۡ ۡ
ٱلصل ٰوة ِ فٱغسِ��لوا ُو ُجوهك ۡم َوأيۡدِيَك ۡم
قمت ِ
إ ِ ىَل ٱل ۡ َم َ
ِ��ق﴾ (املائدةَ ،)6:ويُق ُ
الش َء
ف
ا
ر
ْت يَّ
َال غ ََس��ل ُ
ِ
��ل وال ِغ ْس��لَة ،والغ َُس�� ْو ُل:
��ل وال ِغ ْس ُ
غ َْس�لاً ،والغ ُْس ُ

��ل به من صابون
��ل بِه ،وما يُغ َْس ُ
الـماَ ُء ال َقلِيْ ُل يُ ْغتَ َس ُ
ْمي أو غريه ،واملَغ َْس ُل واملَغ ِْس ُل وامل ُ ْغتَ َس ُل:
أو ِخط ٍّ
َ ٰ َ ُ ۡ َ َ ُۢ َ ٞ
َم ْو ِ
ض�� ُع الغ ُْس��لِ قال تع��اىل﴿ :هذا مغتس��ل بارِد
َ رَ َ ٞ
ج ْم�� ُع َمغ ِ
ت
َاس��ل ،و َميِّ ٌ
وشاب(﴾٤٢ص ،)42:وال َ
ج ْم ُع ُه غ َْسلىَ وغ َُسلاَ ء(((.
غ َِسيْ ٌل و َ
((( تاج العروس .مادة (عزل).464/29 .

((( الفواكه الدواين .372/1

((( ينظر :املبسوط للرسخيس  ،152/3املحيط الربهاين

املحتاج .168/1

االم  ،76/1الح��اوي الكبري  ،380/1الكايف يف فقه االمام

((( اإلقن��اع يف ح��ل ألف��اظ أيب ش��جاع ،136/1مغن��ي  ،216/1رشح التلق�ين  ،329/1بداي��ة املجته��د ،62/1
((( حاشية الروض املربع .50/2

((( معجم مقاييس اللغة .مادة (عزل).307/4 .
((( العني .مادة (عزل).353/1 .

احمد  ،135/1رشح الزركيش .433/1

((( ينظ��ر .معجم مقاييس اللغ��ة ،424 /4 ،تاج العروس،
.99-98 /30
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يف تعريف الغَسل بقولهم:

اختل��ف تعري��ف فقهاء املذاهب للغس��ل حس��ب الغسل :نقل املاء إىل العضو مع الدلك(((.

��ل :هو َوضْ ُع
املراد منهام ،هل هو بفتح الغني ،أم بالضم ،وإن كان وعرفه بع��ض الفقهاء بقوله��م :الْغ َْس ُ
االثنان يذكروه بنفس التعريف ،ولكن نقول أن هناك الْماَ ِء َم َع التَّ ْدلِ ِ
يك(((.

��ل
فرق بينهام ،فاالول بالفتح هو خاص بغسل أعضاء وعرف��ه اخرون من فقهاء املذهب بقولهم :الْغ َْس ُ
الوضوء ،أما الثاين بالضم فهو خاص بالغُس��ل كام ُه َو إ ْم َرا ُر الْيَ ِد َعلىَ الْ ُعضْ ِو ُمقَا ِرنًا لِلْماَ ِء أَ ْو َع ِقبَ ُه(((.

��ل :هو إيصال
يف الجنابة وغُسل امليت وغريهام ،ومع ذلك نجد وعرف بع��ض الفقهاء بقولهم :الغ َْس ُ
بعض فقهاء املذاهب يذكرون تعريفاً للغس��ل عىل امل��اء إىل جمي��ع ظاهر الجس��د بني��ة م��ع ال َّدل ِ
ْك

اطالقه دون متييز فيه بني غس��ل أعضاء الوضوء او واملواالة(((.

الغُسل للجنابة وغريها ،وس��نتناول هذه التعريفات وق��ال بعضهم يف تعريفه :الغس��ل :هو صب املاء
حسب املذاهب االربعة.
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

اختل��ف تعريف��ات فقهاء الحنفية للغ َْس��لِ بناء عىل

عىل اليشء مع إمرار اليد عليه(((.

او هو :إمرار اليد عىل العضو مع نقل املاء إليه(.((1
ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
•امل َ ْذ َه ُ

اختالفهم يف بعض الرشوط فيه ومن تلك التعاريف :وم��ع اختالف عبارات فقهاء الش��افعية يف تعريفهم

ح ِّل(((.
الْغ َْس ُل ُه َو َ
إسالَ ُة الْماَ ئِعِ َعلىَ الْ َم َ

لل ًغس��لِ او الغ ُْس��لِ اال انها كانت مبعنى واحد ومن

تلك التعاريف:

وقيل الغ َْس ُل  :هو إسالة املاء عىل العضو(((.
ج ِميعِ الْبَ َدنِ (.((1
وعرفه آخرون بقولهمَ :والْغ َْس ُ
حيْثُ الغ ُْس ُل :هو َسيَلاَ ُن املا ِء َعلىَ َ
��ل َ
إسالَ ُة الْماَ ِء ِب َ
ُس��ل :شرَ عاً َس��يَلاَ ُن
ومن تعاريفهم ايضا قولهم :الغ ُ
يَتَقَاطَ ُر(((.
ج ِميعِ الْبَ َدنِ َم َع ال ِّنيَّة(.((1
وعرف بعض الفقهاء بقولهم  :والغس��ل إسالة املاء املا ِء َعلىَ َ
عىل املحل بحيث يتقاطر(((.
ب املَاْلِ يِ
كُّ:
•امل َ ْذ َه ُ

((( عقد الجواهر .31/1

((( رشح مخترص خليل .159/1

ام��ا فقهاء املذهب املاليك فق��د اتفقت عبارالتهم ((( الرشح الكبري .85/1

((( خالصة الجواهر الزكية ص.14

((( بدائع الصنائع .3/1

((( رشح التلقني .125/1

((( درر الحكام .7/1

( ((1الغرر البهية  ،153/1تحفة املحتاج .257/1

((( البناية .161/1

((( مراقي الفالح ص.28

( ((1ينظر :البيان والتحصيل .121/1
( ((1االقناع .64/1
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ُس��ل :شرَ عاً َس��يَلاَ ُن املا ِء
وأيضا عرفوه بقولهم :الغ ُ
ج ِميعِ الْبَ َدنِ بال ِّنيَّة فيِ َغيرْ ِ غ َْسلِ الْ َميِّ ِ
ت بِشرَ َائِ َ
ط
َعلىَ َ

وص ٍة(((.
َم ْ
ص َ
خ ُ

ل:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ

َات ال ِف ْق ِه َّي ُة:
•ال َّت ْع ِريْف ُ
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

يفهم م��ن نصوص فقهاء األحناف ان املس��ح :هو

اصابة املاء ع�لى املحل او العضو املراد مس��حه

اختلف��ت عب��ارات الفقه��اء الحنابل��ة يف تعريفهم وال يتم الوضوء صحيحا اال مبسح الرأس النه احد
للغس��ل ومع ه��ذا االختالف يف العب��ارة اال انها ال فرائضه(((.
تختلف يف املعنى ومن تلك التعاريف قولهم:

ب املَاْلِ يِ
كُّ:
•امل َ ْذ َه ُ

الغس��ل :بضم الغني االغتس��ال أي استعامل املاء اما فقه��اء املالكي��ة فيفهم من نصوصه��م تعريف

يف جميع بدن��ه عىل وجه مخصوص وبالفتح املاء املس��ح ه��و  :إمرار الي��د عليه دون نق��ل املاء إليه
أو الفعل(((.

واملس��ح اح��د فرائ��ض الوض��وء ال��ذي ال يكون

ص ٍ
وص(((.
َو ْج ٍه َم ْ
خ ُ

املاء(((.

وعرفه بعض الفقهاء بقولهم :الغ ُ
اس ِت ْعماَ ُل صحيحا بدونه(((.
ُسل شرَ ْ ًعاْ :
ي الْ ُم ْغتَ ِسلِ َ -علىَ وقيل املسح هو  :مسح العضو باليد مع إضافة بلل
َما ٍء طَ ُهو ٍر ُمبَا ٍ
ج ِميع بَ َدنِ ِه  -أَ ْ
ح فيِ َ
حوا
•ا ْم َس ُ

ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
•امل َ ْذ َه ُ

��ح :إِ
َ
م��رارك يَ�� َد َك َعلىَ
التعري��ف اللغ��وي( :امل َْس ُ
خ ،تُرِي ُد إِذهاب��ه ِب َذلِ َك يفهم من نصوصهم ان املس��ح هو :إمرار اليد عىل
الس��ائِلِ أَو الْ ُمتَلَطِّ�� ِ
ال�َّش� ِء َّ
يَّ ْ
كَ َم ْس ِ
جبِي َن َك ِم َن ال َّرشْ ��ح ،هامة الرأس وهو من فرائض الوضوء ال يتم الوضوء
��ح َك رأْس��ك ِم َن الْماَ ِء َو َ
مل اجد تعريفا للمس��ح عند فقهاء الشافعية اال ان ما

حه ،وتمَ ََّسح ِم ْن ُه َوبِه)((( ،اال به(((.
حه َم ْسحاً و َم َّس َ
حه يمَ ْ َس ُ
َم َس َ
ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ ۡ ىَ
ْ
َ ۡ َ ُ
ُ
ل:
ب ال َ
قال تعاىل﴿ :وٱمس��حوا ب ِ ُرءوسِكم وأرجلكم إِل •امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ
ۡ َ ينۡ
ٱلك ۡع َب ِ ۚ﴾(املائدة.)6:
ويفه��م من نصوص الحنابلة ان املس��ح :هو امرار
اليد عىل الرأس او العضو املطلوب مس��حه وه من

((( نهاية املحتاج .209/1

((( ينظر :بدائع الصنائع  ،3/1الجوهرة النرية .3 /1

((( االقناع - ،42/1حاشية الروض املربع .267/1

((( ينظر :البيان والتحصيل .121/1

((( لسان العرب.98/13 ،

((( ينظر :كفاية االخيار ص.25

((( رشح منتهى االرادات .79/1

((( رشح التلقني .125/1
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فرائض الوضوء وال يتم الوضوء اال به(((.
•أيْ ِديَكُم
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ل:
ب ال َ
ب الشَّ ا ِف ِع ُّي و امل َ ْذ َه ُ
امل َ ْذ َه ُ
ح ْنبَ يِ ُّ

أم��ا فقهاء املذهب الش��افعي والحنب�لي فيفهم من

التعري��ف اللغ��وي :أَيْ ِديكُ��م( :ي د ي) مفردها يَ ٌد :نص��وص كتبه��م ان اليد ه��ي :احد األعض��اء التي
ب إِىل أَطْ َر ِ
اف طالب الرشع بغس��لها يف الوضوء وال يتم الوضوء
ج َس ِدِ ،م َن الـ َمـ ْن ِك ِ
ُعض ٌو ِمن أَ ْعضَ ا ِء ال َ
َ ۡ ُ ْ
ج ْم ُع ُه أَيَا ٍد َوأَيْ ٍد((( ،قال تعاىل﴿ :فٱغسِلوا بدونها واسم اليد يتناول جميع اليد إىل املنكب(((.
األَ َ
صا ِبعَِ ،
َ
ُ ىَ ۡ
َ ُ
•تَ َي َّم ُموا:
ُو ُجوهك ۡم َوأيۡدِيَك ۡم إِل ٱل َم َراف ِِق﴾.
خي ،والتَّ َع ُّم ُد،
َات ال ِف ْق ِه َّي ُة:
•ال َّت ْع ِريْف ُ
التعريف اللغوي( :ميم) التَّيَ ُّم ُم :التَّ ْو ِّ
مل اج��د تعريف��ا ملصطلح الي��د عند بع��ض فقهاء اليَ��ا ُء :بَ َد ٌل من ال َه ْم�� َز ِة ،يُ ُ
قال{ :تَيَ َّم ْمتُ�� ُه }،وت َأ َّم ْمتُ ُه.
خاه دو َن ِس�� َوا ُه ،قولُ ُه
َص�� َده وت َ َو َّ
املذاه��ب االربع��ة ولك��ن من خ�لال الرجوع اىل ويمََّ َم ُهَ ...وأَ َّم َم�� ُه :ق َ
َ َ َ َّ ُ ْ َ
ٗ َ ّٗ
أي :اق ِْص ُدوا
كتبهم ونصوص الفقهاء يف بيانهم لفرائض الوضوء تَ َع��اىل﴿ :فتيمم��وا صعِي��دا طيِب��ا﴾ ْ
اس�� ِت ْعماَ لُ ُه ْم لِ ِ
ص ِع ٍ
صا َر
ميكننا أن نجد تعريفاً.
يد طَيِّ ٍ
هذ ِه ،حتَّى َ
لِ َ
ب ،ث ُ َّم ك رُ َ
َث ْ
اب(((.
ح َن ِف ُّي:
ج ِه واليَ َديْنِ بالترُّ َ ِ
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ
التَّيَ ُّم َمَ :م ْس َح ال َو ْ
اما فقهاء املذهب الحنفي فيفهم من نصوص فقهاء •ال َّت ْع ِريْفَات ال ِف ْق ِه َّية:
املذهب يف تعريف اليد بأنه:

ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

ح ِة ِم�� ْن ُر ُء ِ
صا ِبعِ إلىَ
وس الأْ َ َ
اليدْ :
جا ِر َ
اس�� ٌم لِ َه ِذ ِه الْ َ

اختلفت عبارات الفقهاء الحنفية يف تعريف التيمم

اال بغسلها(((.

ال ،وكذلك اختالفهم فيام يصل��ح للتطهر بالتيمم،

الإْ ِب ِِط ،وهي احد فرائ��ض الوضوء وال يتم الوضوء وذلك الختالفهم يف القصد هل هو التيمم نفسه ام
ب املَاْلِ يِ
كُّ:
•امل َ ْذ َه ُ

ومن هذه التعريفات:

أم��ا املالكية فعرفوا الي��د بقولهم :الْيَ�� ُدِ :عبَا َر ٌة َعماَّ
اس�� ِت ْعماَ ُل
بَ�ْي�نْ َ الْ َم ْن ِك ِ
ج َزا ٍء َوأَ ْس�َم�اَ ٍء؛ وعرف��ه بعض الفقه��اء بقولهم :التيممْ :
ب َوالظُّفْ��رَِ ،و ِه َي َذاتُ أَ ْ
ج�� ْز ٍء ِم�� ْن الأْ َ ْر ِ
وص ٍة َعلىَ
ض َع�َل�ىَ أَ ْعضَ ��ا ٍء َم ْ
ص َ
خ ُ
��بَ ،و ِم ْن َها الْك َُّفَ ،والأْ َ َ
ح ُّل ُ
صا ِب ُعَ ،و ُه َو َم َ
ِم ْن َها الْ َم ْن ِك ُ
ْش َوالتَّصرَ ُّ ِ
الْبَط ِ
ف الْ َعا ِّم فيِ الْ َم َنا ِفعِ(((.
((( ينظر :الكايف يف فقه االمام احمد .65/1

الص ِع ِ
يد لِلتَّطْ ِهريِ(((.
َص ِد إلىَ َّ
التيممِ :عبَا َر ٌة َع ْن الْق ْ

((( ينظ��ر :اح��كام القرآن للط�بري  ،37/3تفس�ير اللباب

((( ينظر .معجم اللغة العربية املعارصة.2510 /3 ،

.1764

((( أحكام القرآن البن العريب .58/2

((( املبسوط للرسخيس  ،106/1العناية .121/1

((( ينظر بدائع الصنائع  ،4/1البناية ،149/1

((( ينظر .الصحاح ،2064 /5 ،وتاج العروس.141 /34 ،
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َص ِ
��د التَّطْهِ�يرِ(((.
ق ْ

ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
•امل َ ْذ َه ُ

ح الْيَ َديْنِ َع ْن وعرف الش��افعية التيم��م بعدة تعاري��ف وبعبارات
اس�� ٌم لِ َم ْس�� ِ
وعرفه آخر بقوله :التيمم ْ :
الص ِع ِ
يد ،والقصد رشط ألنه النية(((.
مختلف��ة اللف��ظ متفقة املعن��ى مع توضي��ح وبيان
َّ

ح ِ
اصلَ ٌة الركان ورشوطن التيمم يف بعضها ومنها:
وعرفه بعضهم بقوله :التيم��م :شرَ ْ ًعا طَ َها َر ٌة َ
الص ِع ِ
وصينْ ِ التي ّمم يف الرشع ،هو القصد إىل الصعيد(((.
يد الطَّا ِه ِر فيِ ُعضْ َويْنِ َم ْ
ص َ
خ ُ
ِاس ِت ْعماَ ِل َّ
ب ْ
ص ٍ
وص(((.
َص ٍد َم ْ
خ ُ
َعلىَ ق ْ
ب املَاْلِ يِ
كُّ:
امل َ ْذ َه ُ

وعرف��ه بعضه��م بالنظ��ر اىل االفع��ال املطلوبة يف

التيمم واركانه فقالوا:

وكذلك تعددت عبارات املالكية يف تعريف التيمم والتيم��م :هو مس��ح الوج��ه واليدين م��ع املرفقني
اال ان ه��ذه العبارات كلها مبعن��ى واحد واختالف برضبتني أو أكرث(((.

يصال
العبارات ج��اء توضيحا لبعض ال�شروط التي رأى وعرف��ه آخرون بقوله��م :التيمم :عبا َرة َع��ن إِ َ

جه َوالْيَ َديْنِ برشائط(((.
بع��ض فقه��اء املذه��ب ان��ه ال حاج��ة لذكرها يف الترُّ َاب إِلىَ الْ َو ْ
وصة(.((1
التعري��ف وان ما بعدها يغن��ي عن ذكرها ،ومن هذه وزاد بعضهم برشائط َم ْ
ص َ
خ ُ

التعريفات:
وعرف��ه بعض فقهاء املذهب بقولهم التيمم :شرَ ْ ًعا:
إيص ُ
ج ِه
ج ِه َوالْيَ َديْنِ بَ َدلاً َع ْن الْ ُوضُ و ِء
ال الترُّ َ ِ
التيمم :شرَ ْ ًعا طَ َها َر ٌة تُ َرا ِبيَّ ٌة تَشْ تَ ِم ُل َعلىَ َم ْس ِ
َ
ح الْ َو ْ
اب إلىَ الْ َو ْ
َوالْغ ُْسلِ أَ ْو ُعضْ ٍو ِم ْنهُماَ بِشرَ َائِ َ
َوالْيَ َديْنِ ِب ِنيَّ ٍة(((.
وص ٍة(.((1
ط َم ْ
ص َ
خ ُ
ل:
ب ال َ
وزاد بعضه��م عىل ه��ذا التعريف بقوله��م :التيمم• :امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ

ج ِه ام��ا فقه��اء املذهب الحنب�لي فج��اءت تعريفاتهم
طَ َه��ا َر ٌة تُ َرا ِبيَّ�� ٌة رضورية تَشْ ��تَ ِم ُل َعلىَ َم ْس�� ِ
ح الْ َو ْ
َوالْيَ َديْنِ بنية(((.
للتيمم مبعنى واحد ومن هذه التعريفات:
وعرفه آخر بقوله :التيمم :طَ َها َر ٌة ت ُْس��تَ ْع َم ُل ِع ْن َد َع َد ِم التيمم :طهارة بالرتاب يقوم مقام الطهارة باملاء عند
اس ِت ْعماَ لِ ِه(((.
العجز عن استعامله ،لعدم ،أو مرض(.((1
الْماَ ِء َو َع َد ِم الْ ُق ْد َر ِة َعلىَ ْ

((( تبيني الحقائق .36/1

((( البيان يف مذهب االمام الشافعي .264/1

((( حاشية الشلبي عىل تبيني الحقائق .36/1

((( املجموع .210/2

((( الرشح الكبري .147/1

( ((1كفاية االخيار ص ،53اسنى املطالب .72/1

((( مجمع االنهر 37/1

((( مواهب الجليل 1م.325
((( مخترص خليل .184/1

((( تحفة املحتاج .324/1

(((1مغني املحتاج .245/1

( ((1الكايف يف فقه االمام احمد .119/1
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ج ِه إ ِ يَ ۡ
وعرفه فقهاء اخرون بقولهم التيمم :هو َم ْس ِ
ح الْ َو ْ
ل ۚهِ﴾(األع��راف ،)150:أصل امل��ال ،قال تعاىل:
َ
اَ
ُ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ُ ُ ۡ َٰ ُ ۡ َ ۡ
َ
الص ِع ِ
يد(((.
ِش ٍء ِم ْن َّ
��م ل تظل ُِمون
﴿ِإَون تبت��م فلكم رءوس أمول ِك
َوالْيَ َديْنِ ب يَ ْ
اَ
ُۡ َ َ
بين�ما عرفه آخرون بقوله��م :التيمم :هو قصد يشء َول تظل ُمون(﴾٢٧٩البقرة.((()279:
مخص��وص ع�لى وج��ه مخص��وص من ش��خص •ال َّت ْع ِر ْيفَات ال ِف ْق ِه َّية:

مخصوص(((.

وزاد بعضهم بقولهم  :بنية مخصوصة(((.

مل يتط��رق فقه��اء املذاه��ب اىل تعري��ف ال��رأس
كمصطلح فقهي بالرغم من وجود عدد من االحكام

وعرف��ه بعضه��م بقوله��م :التيمم :هو ب��دل طهارة الفقهي��ة املتعلق��ة به ،ولك��ن من خ�لال مراجعتنا
املاء(((.
لنص��وص الفقهاء املتعلقة بآية املس��ح للرأس يف
وسك ُْم:
• ُر ُء َ

الوض��وء ميكننا ان نختار تعريفا مس��تنبطا من تلك

ٌ
التعري��ف اللغ��وي( :رأس):
أص��ل ي��دل ع�لى النصوص وهو:
رأس اإلنس��انِ وغريِه((( ،ال��رأس :وهو احد اعضاء الجس��م ما اش��تمل عليه
تج ُّم��عٍ وارتفاع ،فال�� َّرأْس ُ

(رأس ِّ
وق��ال الجوه��ري:
كل يشء :أع�لاه ،ثالث��ة مناب��ت الش��عر املعتاد م��ن املقدم إىل نق��رة القفا
ُ
ٌ
أرؤس ،والجمي��ع :ال��رؤوس.
وفح��ل أرأس :وهو والتي ال يتم الوضوء اال مبسحه النه من فرائضه(((.
رأس��هم
ُ
الضّ خم الرأس ،وأنا ُ
ورئيس��هم ،وتَ َرأَّ ْس��ت أو هو  :احد اعضاء الجس��م م��ا صعد عن الجبهة
عليهم و َرأَّس��وين ع�لى أَنْفُس��هم)((( ،والرأس جزء إىل آخ��ر القف��ا ط��ولاً  .وإىل األذنني عرضً ��ا والتي
(((
أعىل م��ن الب��دن ،يح��وي العينني والف��م واألنف ال يتم الوضوء اال مبسحه النه من فرائضه.

واألذن�ين وبداخل��ه امل��خّ ،مجتم��ع الخلق��ة ،قال
َ اَ حَ ۡ ُ ْ ُ ُ َ ُ
��ك ۡم َح ىَّ
ت َي ۡبلُ َغ ٱل ۡ َه ۡد ُ
ٰ
ي
تع��اىل﴿ :ول تل ِقوا رءوس
ِ
يح يَ ُّ
دل َعلىَ
ح
ص
أصل
ٌ
(صعد):
اللغوي:
التعري��ف
َ ٌ
حَم َِّل ُ
ۥ
ه
منه
أمس��كه
برأس��ه:
﴾(البقرة،)196:وأخ��ذ
ِ
ۚ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
ُ
َ
ح ُدورِ،
ال
ف
لاَ
خ
د
و
��
ع
الص
ك
ل
ذ
ن
م
،
ة
ق
��
شَ
م
و
ع
َا
ف
ت
ر
ا
َّ
ٍ
ُ
ُ
ْ
ََ
َ
َّ ْ
ۡ َ
جَ
ََ َ َ
ُ
ُ
ٓ
ُّ
َ
بعن��ف ،قال تع��اىل﴿ :وأخذ بِ��رأ ِس أخِي��هِ يرهۥ َويُق ُ
والص ُع�� ْود :ال َع َق َب�� ُة ال َك ُؤ ْو ُد،
ص َعد،
َّ
ص ِع�� َد يَ ْ
َ��ال َ
ُ
ُ
َ��ال الل ُه تَعالىَ َ :
َوامل َشَ �� َّق ُة ِمن األَ ْمرِ ،ق َ
﴿س��أ ۡرهِق ُهۥ
َ
•صعيداً

((( املغني .172 /1

((( رشح الزركيش .324/1

((( ينظ��ر .معجم اللغ��ة العربية املعارصة .م��ادة (رأس).

((( االنصاف  ،233/1زاد املستنقع ص.33

((( ينظ��ر :تحفة الفقهاء  ،9/1املجموع  ،395/1كش��اف

((( العني .مادة (رأس).294/7 .

((( ينظر :رشح التلقني  ،144/1حاشية الصاوي .42/1

((( املبدع .177/1

((( معجم مقاييس اللغة( .رأس).471/2 .

.836/2

القناع .98/1
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ً
والص ِع ْي�� ُد :املرتف�� ُع منه أي ارتفع(((.
َص ُع��ودا( ﴾١٧املدث��ر،)17 :
َّ
ج ِه
ج�� ُه األَ ْر ِ
ض لِ َق ْولِ�� ِه تَ َعالىَ  :وعرفه بعضهم بقوله :الصعيد هو َما ظَ َه َر َعلىَ َو ْ
ِم�� َن األَرضَ ،و ِق َ
ي��لَ :و ْ
َ
ٗ ًَ
يل :الأْ َ ْر ِ
خ ٍة(((.
ض ِم ْن َها ِم ْن ت ُ َر ٍ
جا َر ٍة أَ ْو َس ِب َ
اب أَ ْو َر ْملٍ أَ ْو ِح َ
﴿ف ُت ۡصب ِ َح َصعِي��دا َزلقا(﴾٤٠الكهفَ ،)40 :و ِق َ
يلُ :ه َو وذه��ب بع��ض الفقهاء اىل أع��م من ذل��ك فقال :
ي��ل :األَرض الطَّ ِّي َبةَُ ،و ِق َ
رضَ ،و ِق َ
الص ِعي�� ُد األَ ُ
َّ
َ َ َ َّ ُ ْ
ٗ
َ
��بَ .وفيِ التَّ ْنزِي��لِ ﴿ :فتيمموا صعِيدا الصعيد هو ال�تراب الطاهر وجد عىل وجه األرض
اب طَ ِّي ٍ
ك ُُّل ت ُ َر ٍ
َ ّٗ
ض ِب َع ْي ِن َها ،أو أخرج من باطنها عىل وجه األرض منها من تراب
الص ِع ْي ُد األَ ْر ُ
طيِبا﴾(النساء ،)43 :وقيلَّ :
أو رمل أو حجارة أو سبخة(((.
ِالص ِع ِ
اب(((.
يد ِم َن الترُّ َ ِ
والص ِعي ُد :الطَّر ُ
ِيقُ ،س ِّم َي ب َّ
َّ
ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
•امل َ ْذ َه ُ
•ال َّت ْع ِر ْيفَات ال ِف ْق ِه َّية:
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

فقه��اء الش��افعية مل تختلف عباراته��م يف تعريف

اختلف��ت تعاريف فقهاء األحناف للصعيد فبعضهم الصعي��د وان��ه مبعنى ال�تراب وهذا م��ا وجدته يف
اطل��ق املصطل��ح وبعضه��م خصص��ه وم��ن تلك جميع مصادرهم فلم اجد لهم س��وى تعريفا واحدا

التعاريف:

الصعيدُ :ه َو الترُّ َاب والرمل(((.

وقيل :هو االرض باجناسها واجزائها(((.

ص ِع ٍ
يد إلاَّ
اس ُم َ
وهو :قول االمام الش��افعيَ :ولاَ يَ َق ُع ْ

اب ِذي ُغبَا ٍر(((.
َعلىَ ت ُ َر ٍ
ل:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ

وعرف��ه بعضهم بالق��ول :والصعيد عب��ا َرة َعن َوجه ام��ا فقهاء الحنابلة فقد اتفق��وا عىل تعريف الصعيد
األَ ْرض َو َذلِ َك قد يك��ون ت ُ َرابا ورمال وحجرا أَو غري بأنه :الرتاب الذي فيه غبار ويعلق باليد(((.
وهذا م��ا يفهم من نصوص فقهاء املذهب الحنبيل
َذلِك(((.
ب املَاْلِ يِ
كُّ:
•امل َ ْذ َه ُ

وتع��ددت تعاري��ف املالكي��ة للصعي��د ومن تلك

يف كتبهم.
الصلاَ ة:
• َّ

ِي��ف اللُّغَ��وي :يش��تقها اللغوي��ون من أصلني:
التعاري��ف :الصعيد :هو وجه األرض وهو ما صعد التَّ ْعر ُ
((( البيان والتحصيل .71/1

((( ينظ��ر .معجم مقاييس اللغة ، 287/3 ،لس��ان العرب ((( ،حاشية العدوي .228/1
.342-341/7

((( الثمر الداين ص.75

((( النتف يف الفتاوى .39 /1

((( االم  ،66/1املجموع  ،214/2اسنى املطالب .72/1

((( بدائع الصنائع  ،15/1تحفة الفقهاء .41/1

 ،182/1املبدع .190/1

((( النتف يف الفتاوى .39/1

((( ينظ��ر :ال��كايف يف فقه االمام احم��د  ،129/1املغني
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صلُ َها فيِ اللُّ َغ ِة
صلو ،وصيل ،ومعناها :الصَّلاَ ُة ِق َ
يل أَ ْ
َ ّ ََ
﴿و َص ِل عل ۡي ِه ۡمۖ﴾(التوبة:)103:
ال ُّد َعا ُء لِ َق ْولِ ِه تَ َعالىَ
َ خَّ ُ ْ
ىّٗ
﴿وٱتِذوا مِن َّم َق ِ
ه َۧم ُم َصل ۖ﴾
ا ُ ْد ُع لَ ُه ْم ،وقال:
ام إِبۡ َر ٰ ِ 
(البق��رةُ :)125:د َع��ا ًء ،ث ُ َّم ُس�� ِّم َي ِب َها َه ِ
��ذ ِه الأْ َفْ َع ُ
ال
الْ َمشْ ُهو َر ُة لاِ شْ �� ِتماَ لِ َها َعلىَ ال ُّد َعا ِءَ ،و ِق َ
يل الصَّلاَ ُة فيِ
ح َم ِة َوالْبرَ َكَ ِة.
اللُّ َغ ِة ُمشْ ترَ َكَ ٌة بَينْ َ ال ُّد َعا ِء َوالتَّ ْع ِظ ِ
يم َوال َّر ْ

الصالََ :و َس�� ُ
كل ِذي
ط الظَّ ْه�� ِر ِم َّنا و ِم��ن ِّ
وه��ي من َّ
ِ
وأصال ٌء،
ح
ري��كْ ،
أَ ْربَ��عٍ ،وجمع��هَ :
صلَ��واتٌ  ،بالتَّ ْ
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ََ
خَّ ُ ْ
﴿وأ ۡم ٗن��ا َوٱتِذوا مِن
مكان من ص�َّل�ىَّ  ،قال تعاىل:
ۡ َ َ ُ َ ىّٗ
َّم َق ِ
وص يِل ال َّنا َر:
﴾(الق��رة،)125:
ل
َ
��ام إِبر ٰ ِهۧم مص ۖ
ُ لنَ
ح َّرها ،ق��ال تعاىل﴿ :ث َّم َ ۡح ُن
احرتق فيها وقاىس َ
َ ۡ َ ُ ذَّ َ ُ َ ىَ
ٗ
أعل��م بِٱل
صل ِّيا(﴾٧٠مريم،)70:
ِين ه ۡم أ ۡو ٰل ب ِ َه��ا ِ
واصط�لى ال َّن��ا َر ،وبال َّن��ار :اس��تدفأ بها م��ن الربد،
َ
َّ َّ ُ
ُ
��هاب قَبَ
ِيكم بشِ َ
قال تعاىل ﴿أ ۡو َ
��س ل َعلك ۡم
ت
ا
ء
ٖ
ِ
ٖ
ُ َ
َ
ت ۡص َطلون(﴾٧النمل.((()7:
•ال َّت ْع ِر ْيفَات ال ِف ْق ِه َّية:

صلَيْته
صبْ ُ
ص�لا ُه أَو ضرَ َ بْتُه ،وقي��لَ :
ت َ
وصلَ ْوتُ�� ُه :أَ َ
َ
الصالةَ :
باليا ِء َو ُه َو نا ِد ٌر ،ومعنى َّ
الص�لا َة تعريفات
قيل :ال ُّدعا ُء  ،وقيل َع�� َّر َف فُقَه��ا ُء
ِ
حنفي َّ
املذه��ب ال َ
ُ َ ذَّ ُ َ ّ
ل
َّ
الصال ُة يف الشرَّ ِ ي َع ِةِ :ع َب��ا َر ٌة َع ْن أَ ْركَانٍ
الص�لا ُة ِمن اللَّ ِه :ال َّر ْ
ها:
م
أه
ع��دة
َّ
ّ
حمةُ؛ َو ِم ْن��ه﴿ :هو ٱلِي يص يِ
َ َۡ ُ
كۡ
م
علي
ة
ُ
ال
الص
:
وقيل
َ
،
م
��
ح
ر
ي
﴾(األحزاب:)43:
َّ
ُ
َ
َ
ص
خ
م
وص ٍة كَا َن ِفي َها ال ُّد َعا ُء أَ ْو لَ ْم يَ ُك ْن(((.
ْ
ْ
َ ُ َ
صل ْ
االس ِتغْفا ُر وال ُّدعا ُء؛ َو ِم ْنهَ :
َّت َعلَيْ ِه َو ِمن تِ َ
ِمن املالئِ َك ِةْ :
الص�لا ُة فيِ ال�َّش�رَّ ْ عِِ :ع َبا َر ٌة
ل��ك التَّعريفاتَّ :
اس��تَ ْغ َف َرتْ َ ،
وص�� ٍةَ ،وأَ ْذكَا ٍر َم ْعلُو َم�� ٍة بِشرَ َائِ ٍ
وقيلَّ :
املالئِ َك ُة َعشرْ ا ًْ :
الصالةُُ :
��ط
ح ْس�� ُن َع�� ْن أَ ْركَانٍ َم ْ
ص َ
خ ُ
ج َّل،
صو َر ٍة ،فيِ أَ ْوق ٍ
الثِّنا ِء ِمن اللَّ ِه ،ع َّز و َ
َات ُم َق َّد َر ٍة(((.
ح ُ
عىل َر ُسولِه صىل الله َعلَيْ ِه َم ْ
ُ
ْ َ ٰٓ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ٰ ٞ
ت
َوس��لم؛ َو ِم ْنه ق ْولُه تَ َعالىَ ﴿ :أولئِك علي ِهم صلو
الص�لا ُة شرَ ْ ًعا ه��ي :الأْ َفْ َع ُ
َ
َ
ال
:
َ��ال
ق
ف
آخ��ر
فه��ا
ر
ع
و
َ
َّ
َ َّ
َّ ّ ۡ َ َ مۡ َ ٞ
ِ
ۖ
ة
ٌ
د
با
ع
ُ:
ة
ال
والص
﴾(البق��رة،)157:
ّمِ��ن رب ِ ِهم ورحة
َ
َّ
ْ
��ام َوالْ ِق�� َرا َء ِة َوال ُّركُ��و ِع
ص
خ
م
ل
ا
ْ
وص�� ُة ِم�� ْن الْ ِق َي ِ
َ ُ َ
ٱلصلَ ٰوةَ
وج��ل﴿ :إ َّن َّ
وس��جو ٌدَ ،
َّ
قال ،ع َّز
ِ
ِفي َها ُركو ٌع ُ
الس
و
جو ِد(((.
َ ُّ ُ
اَ َ ۡ لَىَ ۡ ُ ۡ َ َ ٰ ٗ َّ ۡ ُ ٗ
َ
ا(﴾١٠٣النساء,)103:
وت
كنت ع ٱلمؤ ِمن ِني كِتبا موق
َ
الصال ُة فيِ الشرَّ ع :فَهي
ا
م
أ
و
َالوا:
ق
ف
ن
آخرو
فها
ر
ع
و
َ
َ
َّ َّ
َ َّ
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

صلَ َوات،
َّ
صلاَ ةَ :
وجمع َ
س اليَ ُهو ِد؛ ِع َبار ٌة َعن األَف َعا ِل الـ َم ْع ُهود ِة َواألَ ْركانِ الـ َم ْعلُو َم ِة(((.
والصلَواتُ  :كَنائِ ُ
َ
بذلك
ري ابنِ عبَّاس؛ قالَ ُه اب ُن ج ِّنيُ ،س ِّميت
َهذَا تَفْس ُ
َّ
ُ ّ َ ۡ
ل َك ْونِها َم ِ
واضع ِعبا َدتِهمَ ،و ِم ْنه ق ْولُه ت َ َعالىَ ﴿ :لهدِمت ((( ينظ��ر .معجم اللغ��ة العربية املع��ارصة .مادة (صيل).
َ َ ُ َ َ َ ََ ٞ َ َ َ َ ٞ
س ُ
جد﴾(الحج.1317/2 ،)40:
صوٰمِ��ع وبِي��ع وصل��وٰت وم ٰ ِ
الصا ِد ((( املبسوط للرسخيس .4/1
َ
{صلُوتَ��ا) ،بفتْ�� ِ
ح ِّ
صلُ��ه بال ِعبرْ انِيَّ�� ِة َ
وقي��ل( :أَ ْ
((( االختيار لتعليل املختار .37/1
صلَّيَات ،اس��م
ًّل� مف��رد ،وجمعه ُم َ
والتَّ��ا ِء(((ُ ،م َ
ص� ىًّ
((( ينظر .تاج العروس .مادة (صلو).440-437/38 .

((( البحر الرائق .256/1
((( البناية .146/1
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ِ
ل:
َو ِمن تل��ك التَّ
ب ال َ
عريفات َّ
للصالة أنها :فيِ الشرَّ ْ ِع ِعبَا َر ٌة امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ
وص ِة(((.
جا َء فيِ تعريفاتِهم
أ َّما فُقها ُء
ِ
َع ْن الأْ َ ْركَانِ الْ َم ْع ُهو َد ِة َوالأْ َفْ َعا ِل الْ َم ْ
ص َ
خ ُ
حنبيل فَقَد َ
املذه��ب ال َ
ومنه��ا  :أنها فيِ ال�َّش�رَّ ْ ِع ِعبَا َر ٌة َع�� ْن أَفْ َع��ا ٍل َوأَقْ َوا ٍل
للصال ِة أنَّها فيِ الشرَّ ْ ِع ِعبَا َر ٌة َع ْن الأْ َفْ َعا ِل الْ َم ْعلُو َم ِة(((.
َّ
ُمتَغَا ِي َر ٍة يَتْلُو بَ ْعضُ َها بَ ْعضً ا(((.
الص�َل�اَ َة فيِ الشرَّ ْ عِِ :عبَ��ا َر ٌة َع ْن
جاْ َء أَيْض��اً أَ َّن َّ
كَ�َم�اَ َ
ب املَاْلِ يِ
كُّ:
•امل َ ْذ َه ُ

��امَ ،وال ُق ُع��و ِدَ ،وال ُّركُو ِع
الأْ َفْ َع��ا ِل امل َ ْعلُو َم ِة ِم ْن ال ِقيَ ِ

ٍ
املذهب الـماَ لِكيِ ّ فق ْد َع َّرفو َها ب
أ َّما فُقها ُء
ِ
ح ًة
ِتعريفات َو ُّ
جو ِدَ ،و َما يَتَ َعل َُّق ِب ِه ِم ْن ال ِق َرا َء ِةَ ،وال ِّذكْرُِ ،م ْفتَتَ َ
الس ُ

ختَلف ٍة ِم ْنها:
ُمـ ْ

يم(((.
ختَتَ َم ًة بِالتَّ ْسلِ ِ
بِالتَّ ْك ِبريُِ ،م ْ

الص�لا ُة شرَ ْ ًعا ،ق َ
الص�لا ُة شرَ ْ ًعا أَفْ َع ٌ
��ال َوأَقْ َو ٌال
َّ
ج��ا َء َع ْنه��م قَ ْولُهمَّ :
َال ابْ ُن َع َرفَةَ :قُ ْربَ ٌة ِف ْعلِيَّ ٌة َذاتُ إ ْ
ح َر ٍام َو َ
جو ٍد فقط(((.
وص ٌة(.((1
َم ْ
ص َ
خ ُ
َو َسلاَ ٍم أَ ْو ُس ُ
• َع ْو َرات:
ِالص�لاَ ِة فيِ ال�َّش�رَّ ْ عِ :ال َّركَ َع��اتُ
َو ِم ْنه��ا أَ َّن الْ ُم�� َرا َد ب َّ

ح ُد ُهماَ يَ ُّ
جدَاتُ (((.
دل
التَّ ْعر ُ
ِي��ف اللُّغَوي( :عور)( :أَ ْ
َو َّ
الس َ
ص�َل�اَ نِ  :أَ َ
��دل َعلىَ َم َر ٍ
خ ُر يَ ُّ
َو ِم ْنه��ا كَ َذلِ��ك أنَّه��ا فيِ ال�َّش�رَّ ِع َوا ِقع ٌة َع�َل�ىَ ُد َعا ٍء َعلىَ تَ�� َدا ُو ِل يّ
الش ِءَ ،واآل َ
ض فيِ
خص��وص فيِ أَوق ٍ
ٍ
ح َدى َعيْ َني ا ِ
َ��ات ُمح��دود ٍة ت َقترَ ُن بِ�� ِه أَف َع ٌ
َم
خل ُّو ِمن ال َّنظَر ،ث ُ َّم
إلن َْسانِ َ ...و َم ْع َناه ال ُ
ال إِ ْ
َمشرْ و َع ٌة(((.

تق ِم ْنه)( ،((1ال َع ْو َرةَُ :س ْوء ُة ِ
اإلن َْسانِ ،
يُح َمل َعلَيه َويُشْ ُّ

ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
ج ْمع َع�� َو َرات ،و َع ْو َرات
•امل َ ْذ َه ُ
حيَا ِم ْن��هَ ،وال َّ
َوك ُُّل َما يُ ْس��تَ ْ
ّ ٓ
املذهب الشَّ ا ِفعي فَق ْد جاء عنهم ما يأ  :بِالتس�� ِكنيِ ،وقَرأَ بعضُ هم :لَىَ ٰ َ َ
أ َّما فُقها ُء
ِ
ت ٱلن ِ َس��اءِۖ﴾
َ َ تيِ
﴿ع ع ۡور ٰ ِ
َ َ َ
َ َ َْ ُ
َّ ْ

ح ِ
خلَلٍ يُتَخ َّو ُف
ريكَ ،وال َع ْو َرة :ك ُُّل َ
َّ
الص�َل�اَ ةُْ :
اس�� ٌم َ
جا ِم�� ٌع لِلتَّ ْكبِ�يرِ َوالْ ِق�� َرا َء ِة َوال ُّركُو ِع (النور )31 :بِالتَّ ْ
ُ
َ ُ َ َّ
رب ،ق َ
جو ِد َوال ُّد َعا ِء َوالتَّشَ ُّه ِد َو َغيرْ ِ َها(((.
﴿يقولون إِن
َ��ال تَ َع��الىَ :
ح ٍ
َو ُّ
الس ُ
ِمن��ه فيِ ثَغْ�� ٍر أَ ْو َ
ٌ ُُ ََ َ ۡ ٞ
الص�لاةَ :أَفْ َع ٌ
ٌ
��و َرة﴾ (األح��زاب،)13:
حة بيوتن��ا ع
ج��ا َء كَذلك بأ َّن َّ
الَ ،وأَقْ�� َو ٌال ُم ْفتَتَ َ
َو َ
ورج��ل أ ْع بينِّ
يم(((.
حة،
ختَتَ َم ٌة بِالتَّ ْسلِ ِ
بِالتَّ ْك ِبريِ ُم ْ
ج ْم ُع ُع�� ْو َرانٌ ،وال َع ْورا ُء :ال َكلِمة ال َقبِي َ
ال َع َورِ ،وال َّ
((( العناية رشح الهداية .216/1
((( الجوهرة النرية .41/1

يب ،ال ُع َّوا ُر :ال َقذَى فيِ
َوهي َ
الس�� ْقطَةَ ،وال َع َوا ُر :ال َع ُ

((( رشح مخترص خليل للخريش .211/1

((( املغني .267/1

((( املقدمات املمهدات.138/1

كشاف القناع  ،221/1مطالب أويل النهى .272/1

((( حاشية العدوي .240/1

((( املجموع  ،315/3البيان .7/2

((( أسنى املطالب  ،36/1تحفة املحتاج .415/1

((( اإلنصاف  ،388/1املطلع عىل أبوات املقنع ص،46
( ((1الفروع وتصحيح الفروع .401/1

( ((1معجم مقاييس اللغة .مادة (عور).184/4 .
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يل ُم ْس��تعا ٌر
واس��تَ َعا َرهُ ثوباً فأعا َرهُ إيَّاهَ ،وقَد ِق َ
ال َعينْ ِْ ،
بمِ َ ْع َنى ُمتَعا َو ٌر ،أَ ْو ُمتَ َدا َو ٌلَ ،وا ِ
إل ْع َوار :ال ِّريبَة(((.
•ال َّت ْع ِريْفَات ال ِف ْق ِه َّية:

مل تختل��ف تعاري��ف فقه��اء املذه��ب الحنف��ي

واملال�كي والش��افعي للع��ورة وج��اءت الفاظه��م

ِب
واحدة حيث عرفوه��ا بقولهم :ال َع ْو َر َة بِأنَّها َما يَج ُ
َسترْ ُهُ شرَ ْ ًعا(((.
ل:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ

ولكن بعض فقه��اء املذهب الحنبيل توس��عوا يف
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ال ُق ُن��وتُ  :الطَّا َعةَُ ،وقَانِتُ��ونَُ :م ِطي ُع��ونََ ،وال ُق ُنوتُ :
ال ُّد َع��ا ُء فيِ ِ
آخ�� ِر ال ِوتْ�� ِر ق مِ
َائاًَ ،و ِم ْن�� ُه قَ ْولُ��ه ت َ َعالىَ :
وم��وا ْ للِهَّ ِ َقٰنِت َ
﴿وقُ ُ
َ
ني(﴾٢٣٨البق��رةَ ،)238:وقَولُ��ه:
ِ
َ َّ ۡ ُ َ َ ٰ ٌ َ َ ٓ َ يَّ ۡ َ ٗ َ َ ٓ
ٗ
جدا وقائِما﴾(الزمر:)9:
﴿أمن هو قن ِت ءاناء ٱل ِل سا ِ
ال ُّد َع��ا ُء ِقيَاماًَ ،وقَ َنتَ ِ
��ت املـَرأَ ُة لِ َزو ِ
ج َه��ا :أَطَا َعتْ ُه(((،
وقيل( :ق َ
حتَّى
َال زيد بن أَرقم :كُ َّنا نَتَ َكلَّ ُم فيِ الصَّلاَ ِة َ
ْ
ُ
َ
َ ُ للِهَّ
َ
بالس��ك ِ
ُوت
نَ َزل ْ
َت﴿ :وقوموا ِ قٰنِتِني ،﴾٢٣٨فَأُ ِم ْرنَا ُّ
َونُ ِهيْ َنا َعن ال��كَلاَ ِم .فَال ُق ُنوتُ َها ُه َنا :الإْ ِ ْم َس ُ
��اك َعن
ص ِ
ح يَ ُّ
دل
الكَلاَ ِم فيِ الصَّلاَ ِةَ ،((().و ِق َ
ص ٌل َ
ي��ل( :أَ ْ
حيْ ٌ

اب،
توضيح ه��ذا املصطلح ،مام يظه��ر اختالفاً وجب َع�َل�ىَ طَا َع ٍة َو َ
خ�ْي�رْ ٍ فيِ ِدي��نٍ  ،لاَ يَ ْع ُدو َه��ذَا البَ َ
��ب بَ ِ
��ل ِفيه الطَّا َعةُ ،يُق ُ
��ت قُ ُنوتاً .ث ُ َّم
ص ُ
جا َء فيِ كُتُ ِ
ت يَ ْق ُن ُ
َ��ال :قَ َن َ
عض فُ َق َهائهِ��م أ َّن ال َع ْو َر َة َواألَ ْ
تبيان��ه ،إذ َ

يل
اس�� ِتقَا َم ٍة فيِ طَرِي��قِ الدِّينِ قُ ُنوت��اًَ ،و ِق َ
ِب َسترْ ُهُ شرَ ْعاً(((.
ُس�� ِّمي ك ُُّل ْ
ِه َيَ :ما يَج ُ
السكوتُ فيِ
وقيل العورة َشرَ ْ ًعا هي َس ْوأَ ُة الإْ ِن َْسانِ أَ ْ
ي قُبُلُ ُه أَ ْو ُدبُ ُرهُ لِطُو ِل ال ِقيَ ِام فيِ الصَّلاَ ِة قُ ُنوتَ ،و ُس ِّمي ُّ
ِب َس�ْت�رْ ُهُ الصَّلاَ ِة وا ِ
إلقْبَ ُ
ال َعلَي َها قُ ُنوتاً.((().
حيَا ِم ْن ُه إذَا ن ُِظ َر إلَيْ ِه ،أَ ْ
َوك ُُّل َما يُ ْس��تَ ْ
ي َما يَج ُ
ج ْملَ ِة(((.
ح ُر ُم ال َّنظَ ُر إلَيْ ِه فيِ الْ ُ
فيِ الصَّلاَ ِة أَ ْو يَ ْ
ني:
• َقانِ ِت َ

•ال َّت ْع ِريْفَات ال ِف ْق ِه َّية:
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

َف��ت ِعب��اراتُ فُقه��ا ِء الـ َم
التَّ ْعر ُ
ِ
ِيف اللُّغَوي( :قن��ت) :قَ َنتُوا لل ِه :أَطَا ُعوهَ ،و ِم ْن ُه ا ْ
ختَل ْ
ح َنف��ي فيِ
ذه��ب ال َ
ت َ ْعريفاتِـهم لِلق ِ
ُنوت َو ِمن َها:

((( ينظر .الصحاح .مادة (عور).762-759/2 .

الـ ُم َرا ُد ِم ْن ُه (ال ُق ُنوت) :الْ ِقيَا ُم فيِ الصَّلاَ ِة(((.

((( الدر املختار ،404/1املبس��وط للرسخيس ،133/9
َوع َّرف�� ُه آخ��رو َن بِ��أنَّ :ال ُق ُن��وتَ ط ُ
ُ��ول الْ ِقيَ ِ
��ام فيِ
حاشية الدسوقي  ،213/1منح الجليل رشح مخترص خليل
الصَّلاَ ِة(((.
 ،224/1فت��ح العزيز برشح الوجي��ز  ،87/4كفاية األخيار
ص ،93الغ��رر البهي��ة  ،103/2تحفة املحت��اج ،110/2

مغني املحت��اج  ،397/1حاش��ية الجم��ل  ،408/1نهاية ((( الصحاح .مادة (قنت).129/5 .
املطلب 190/2

((( تهذيب اللغة .مادة (قنت) .65/9

((( رشح منتهى اإلرادات .27/1

((( معجم مقاييس اللغة .مادة (قنت).31/5 .

مطالب أويل النهى .328/1

((( العناية رشح الهداية .275/1

((( رشح منتهى اإلرادات  ،149/1كشاف القناع  ((( ،264/1بدائع الصنائع  ،105/1البحر الرائق .308/1
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ب املَاْلِ يِ
كُّ:
•امل َ ْذ َه ُ

ل:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ

ح َنابل�� ِة فيِ كُتُبِه��م ال ِف ْق ِهيَّ ِة،
اين��ت ِعب��اراتُ فُقه��ا ِء امل َالكيَّ�� ِة فيِ تَعريفاتِه��م ِم�َّم�اَّ يُفه ُم ِم��ن ك ِ
ْ
َالم ال َ
تَبَ
أ َّن امل ُ��را َد بِال ُق ُن ِ
لِل ُق ُن ِ
وت َوم ْن ذ َ
الص�لا ِة َواإلطَالَ ُة
َلك :
��وت ُهو ال ِقيَا ُم فيِ َّ
ال ُق ُنوت :الْ ِقيَا ُم فيِ الصَّلاَ ِة(((.

َو َع َّرفَه آخرو َن بِقولِهم :ال ُق ُنوتُ فيِ الشرًّ ِع يُطْل َُق َعلىَ
طُ ْو ِل الْ ِقيَ ِام فيِ الصَّلاَ ِة(((.

حقَّ��ق ِمن ِخلاَ لِ��ه الطَّا َعة
ِفي��ه بِال ُّدع��ا ِء والثَّ َن��ا ِء ،لِيَتَ َ
واالنْ ِقيَاد(((.
• ُق ُروء:

حيْض ،واألقْ َراء:
ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
التَّ ْعر ُ
•امل َ ْذ َه ُ
ِيف اللُّغَوي( :قرء) :الأْ َقْ َراء :ال َ
َعريف َو ٍ
احد الإْ طْ َه��ارَ ،وقَد أَقَ��رأَ ِ
ٍ
ج ِميعاً،
َذهب الشَّ ا ِفعي َعلىَ ت
تفق فُقها ُء امل ِ
لَ ْم يَ ْ
ت الـ َم�� ْرأَة فيِ الأْ َمريْنِ َ
لِل ُق ُن ِ
لفت ِعبَاراتُهم ِفي ِهَ ،وم ْن ذ َ
الش ِء ،وال َق ْر ُء :اس�� ٌم للْ َوقْت،
وتَ ،وإنمَّ َا ا ْ
ختَ ْ
َلك :وأصلُه ِمن ُدنُ ِّو َوقْت يَّ ْ
ال ُق ُنوتُ هو :الطَّاعةَُ ،وط ُ
حي��ض يَجِ��يء لِ َوقْت َوالطُّ ُه��ر يَجِيء
ُول ال ِقيَ ِام(((.
فل�ّم�اّ كَا َن ال َ
حيْضاً وإطْ َهارا ً ،و َدلَّت
َو َع َّرف ُه ف ٌ
جا َز أَن يكون الأْ َقْ َراء َ
َريق آخ��ر ِم ْنهم ِبقَولِهمَ :والْ ُم�� َرا ُد بالقنوات ل َوقْتَ ،

ص ٍ
صلىَّ الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّم َعلىَ أ َّن الل َه
ح ٍّ
��ل َم ْ
وص ِم ْن ُس�� َّن ُة َر ُس��و ِل الل ِه َ
خ ُ
ُه َن��ا :ال ُّد َعا ُء فيِ َّ
الص�َل�اَ ِة فيِ َم َ
َ
ۡ
َّ
َّ َ َ ٰ َ َ
ُ
﴿وٱل ُم َطل َقٰ ُ
ت َي رَ َ
أَرا َد ِبقَولهَ :
ت َّب ۡص َن بِأنفسِ�� ِهن ثلثة
الْ ِقيَ ِام(((.
َ
ُ
وص ُمشْ تَ ِم ٌل ق ُر ٓوءٖ ۚ﴾(الْبَقَ�� َرة )228:ا ِ
ح:
َو ِق َ
يل أ َّن ال ُق ُنوت َشرَ ْعاً هوِ :ذكْ ٌر َم ْ
إلطْ َه��ا َر ،(((،القَ�� ْر ُء بِال َفتْ ِ
ص ٌ
خ ُ
ن
ج ْم�� ُع أقْرا ٌء وقُ��رو ٌء ،وأَقْ�� ُر ٌؤ فيِ أَ ْد ىَ
َعلىَ ُد َعا ٍء َوث َ َنا ٍء(((.
حيْ ُ
��ض ،وال َّ
ال َ
ع��ض فُ َق َه��ا ِء الشَّ ��ا ِف ِعيَّ ِة ِبقَولِهِ��م :ال ُق ُنوتُ ال َع�� َدد :والطُّ ْه��رَ ،و ُهو ِمن األَضْ �� َدا ِدَ ،وإِنمَّ َ��ا ال َق ْر ُء
َو َع َّرفَ�� ُه بَ ُ
ص ٍ
ي��لَ :والق ُ
ص ٌل
َ��اف وال َّرا ُء َو ُم ْعتَ ٌّ
ْ��ت(َ ،((1و ِق َ
وص(((.
يُ ْستَ ْع َمل فيِ ُد َعا ٍء َم ْ
ال َوق ُ
��ل :أَ ْ
خ ُ
ص ِ
ي��ح يَ ُّ
ج ِت�َم�اَ عٍِ ،من َذلِ َك ال َق ْريَة
و َع َّرف��ه آخرون ِمن فُقَهاء الش��افعية بأنَّهَ :ما اشْ ��تَ َم َل َ
ج ْمعٍ َوا ْ
دل َعلىَ َ
ح ٌ
ج ِتماَ ِع ال َّن ِ
يت املـَ��ا َء فيِ املـِقْرا ِة:
َصدَهُ ِب َها(((.
��اس ِفي َهاَ ،وقَ َر ُ
َعلىَ ُد َعا ٍء َوث َ َنا ٍءَ ،ولَ ْو آيَ ًة ق َ
لاِ ْ
((( الذخرية للقرايف  ،230/2رشح مخترص خليل للخريش
 ،282/1حاشية الدسوقي .248/1

((( الذخرية للقرايف .230/2
((( طرح الترثيب .289/1

ج ِتماَ ِع الضَّ ِ
يف
جمعتُه ،واملـِقْراة :الجفْنةُ ،س ِّميَت لاِ ْ

جتَ َمع ِفيه ِمن ال ِعظَام،
َعلَي َهاَ ،والظَّه ُر ُس ِّمي ق ً
َرى لِماَ ا ْ
ج ْم ِعه َما ِفي ِه ِمن
والقُرآ ُن الكريم ،كَأنَّه ُس�� ِّمي ِبذَلك ل َ

((( حاشية الجمل .368/1

((( ينظر :مس��ائل االمام احمد  ،659/2املغني ،114/2

((( الحاوي الكبري .150/2

((( ينظر .تهذيب اللغة .مادة (قرو).210/9 .

((( حاشية الجمل  ،368/1حاشية إعانة الطالبني  .185/1املبدع  ،15/2اللباب .362/1
((( حاشيتا قليويب وعمرية .178/1

( ((1ينظر .الصحاح .مادة (قرأ).64/1 .
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��ص َو َغريِ َذلِك ،فَأ َّما أقْرأَ ِ
ص ِ
ت املرأةُ ،وبني َم��ن يَق ُ
حتَّى ِع ْن َد
حيْ ُ
حك َِام َوال ِق َ
��ضَ ،
ُول أَ َّن الـ ُم��را َد ب ِه ال َ
األَ ْ
حا ِل طُ ْه ِر َه��ا ،كَأنَّها قَد ال َف ِقي�� ِه ال َو ِ
َ��ت ت َعرِيفَاتُ
اح ِد َو ِب َنا ًء َع�َل�ىَ َهذَا ا ْ
ختَلَف ْ
فَ َذكَ�� ُروا أنَّها تَكُو ُن كَ��ذَا فيِ َ
ال ِق ْر ِء ِعن َدهمَ ،وكَماَ يَأْتيِ :
جو ِف َها(((.
ج َم َع ْ
ت َد َم َها فيِ َ
َ
•ال َّت ْع ِريْفَات ال ِف ْق ِه َّية:
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

ضَ ،وأَ َّن
َع َّرفَ��ه بعضُ هم أَ َّن الـ ُم�� َرا َد بِال ِقر ِء ُه�� َو الَحيْ ُ
حيْضَ ٍ
هي الـ ُم َّد ُة الَّ ِتي
الثَّالث َ َة قُ ُرو ٍء ت ْع ِني �ثَلاَ ث َة َ
اتَ ،و َ

ح َنفي َعلىَ
َقت ِعب��ا َراتُ ال ُفقَها ِء فيِ الـ َم ِ
اتَّف ْ
ذهب ال َ
ع��ض فُ َق َهائهم بِ��أَ َّن الـ ُم��را َد بِال ِقر ِء ُهو
ضَ ،وأَ َّن الثَّلاَ ث َ َة قُ ُرو ٍء تَع ِني ِفيْ�َم�اَ َع َّرفَه بَ ُ
حيْ ُ
أَ َّن الـ ُم َرا َد بِالقُر ِء ُهو ال َ
حيْضَ ٍ
هي
�ثَ�َل�اَ ثَ َ
هي الـ ُم َّد ُة الَّ ِت��ي ت َ ْعتَ ُّد َها الـ َم ْرأَ ُة الطُّه�� ُرَ ،وأَ َّن الثَّلاَ ث َ َة قُ ُرو ٍء تَ ْع ِني �ثَلاَ ث�� َة أَطْ َهارٍَ ،و َ
اتَ ،و َ
الـ ُم َّد ُة الَّ ِتي تَ ْعتَ ُّدها الـ َم ْرأَ ُة بَع َد الطَّالقِ (((.
بَع َد الطَّلاَ قِ (((.
ب املَاْلِ يِ
كُّ:
•امل َ ْذ َه ُ

بَيْنَماَ اتَّ َفقَت ِعبَا َراتُ فُق َها ِء الـماَ لِكية َعلىَ أَ َّن الـ ُم َرا َد
بال ِقر ِء ُه َو الطَّه ُرَ ،وأَ َّن الثَّالث َ َة قُ ُرو ٍء تَع ِني �ثَلاَ ث َ َة أط َهارٍ،

هي الـ ُم َّد ُة الَّ ِتي ت َعتَ ُّدها الـ َم ْرأَ ُة بَع َد الطَّلاَ قِ (((.
َو َ

ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
•امل َ ْذ َه ُ
إ َّن الـ ُمرا َد بِال ِق ْر ِء ُه َو الطُّه�� ُرَ ،وأَ َّن الثَّالث َ َة قُ ُرو ٍء تَ ْع ِني
هي الـ ُم�� َّد ُة الَّ ِتي تَ ْعتَ ُّد َها الـ َمرأَ ُة بَع َد
�ثَلاَ ث َ َة أط َهارٍَ ،و َ

الطَّلاَ قِ (((.

ل:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ

ختَل ََف َعبَا َراتُ ال ُفقَه��ا ِء فيِ الـ َم ِ
ا ْ
ح ْنبَيل فيِ
ذهب ال َ
نيَ :م ْن يَق ُ
ُول أَ َّن الـ ُم�� َرا َد ِب ِه الطُّ ْه ُر،
الـ ُمرا ِد بِال ِق�� ْر ِء بَ َ
((( ينظر .معجم مقاييس اللغة .مادة (قري).79-78/5 .

((( املبس��وط للرسخيس  ،153/3الغرة املنيفة ص،160
العناية  ،308/4مجمع األنهر  464/1و .142/2

تَ ْعتَ ُّد َها الـ َمرأ ُة بَع َد الطَّالقِ (((.

• ِق َيامُ /ق ْو ُموا:

��اب ( يَ ُّ
دل َعلىَ
التَّ ْعر ُ
ِي��ف اللُّغَ��وي( :قوم)َ :هذَا البَ ُ
جَماَ ع ِة ن ٍ
ري فيِ َغيرْ ه�� ْم ،كَماَ يَ ُّ
دل
َاسَ ،ورُبمِّ ا ْ
اس��تُع َ
ِ
الجلوس،
َقيض
َعلىَ انْ ِت
ٍ
صاب أَ ْو َع�� ْزم)(((َ ،وال ِقيا ُم ن ُ
َ
َ َّ ُ َ َّ َ َ َ
ام ع ۡب ُد
َو ُه��و :ال َع ْز ُم ،ومنه قوله تعاىل﴿ :وأنهۥ لما ق
هَّ
ٱللِ يَ ۡد ُع��وهُ﴾ (الج��ن :)19:لـَمــَّا َع�� َزمَ ،وال ِقيا ُم:
ّ ُ َ
َ
واإلصلاَ ُح ،ق َ
﴿ٱلر َجال ق َّو ٰ ُمون
َال ت َ َعالىَ :
حافَظَ ُة
ْ
املـُ َ
ِ
اَّ
ٓ
لَىَ ّ
َال﴿ :إل َما ُد ۡم َ
ع ٱلن ِ َس��اءِ﴾ (النس��اء ،)34:وق َ
ت
ِ
َ َۡ َٓ ٗ
حا ِفظاً،
علي��هِ قائِماۗ﴾ (آل عم��رانُ :)75:ملاَ زِم��اً ُم َ
َٓ
والقي��ام :الوق��وف والثب��ات ،ق َ
َ��ال ت َ َع��الىَ ِ﴿ :إَوذا
َۡ َ َ َ َۡ ۡ َ ُ ْ
أظلم علي ِهم قام ۚوا﴾(البق��رةَ :)20:وقَفُوا َوثَبَتُوا فيِ
ص يِّل
ني ال َّركْ َعتَ ِ
َمكَانِهم ،وال َق ْومةَُ :ما بَ َ
ني ِمن ال ِقيَ ِام ،أُ َ
((( املبدع  ،419/6الروض املربع ص ،606منار السبيل

((( املدونة  ،234/2منت الرس��الة ص ،98الكايف يف فقه  ،280/2ال�شرح الكب�ير  ،478/8ال��كايف يف فق��ه اإلمام

أهل املدينة  ،619/2الفواكه الدواين .33/2

أحمد .148/3

 ،130/18اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع .467/2

((( معجم مقاييس اللغة .مادة (قوم) .43/5.

((( األم  ،224/5أس��نى املطال��ب  ،390/3املجم��وع ((( املغني البن قدامة .276/3
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الـ َمغْ��رب �ثَلاَ ثَ قَ ْو َماتَ ،وكَذَل��ك ق َ
جل:
َال فيِ َّ
الصال ِة ،نِ َسا ٌء ِم ْن نِ َس��ا ٍء} (الحجرات ،)11:وقَ ْو ُم ك ُِّل َر ُ
والـ َمقَ��ا ُمَ :م ِ
ج ْم ُع لاَ
رتُه ،وال َّن َف ُر وال َق ْوم وال َّرهطُ :ال َّ
وض�� ُع ال َق َد َمنيِ ،والـ ُمقَ��ا ُم والـ ُمقَا َمةُِ :شيْ َعتُه و َع ِش�ي َ

إلقَا َمةَُ ،و ِ
وض�� ُع ال ِ
الـ َم ِ
َّ��ذي تُ ِقيْ�� ُم ِفي�� ِه ،والـ ُمقَا َم��ةُ :ا ِ
جا ِل ُدو َن ال ِّن َس��ا ِءَ ،ويَو ُم
اح��د لـَهـُم ِمن لَف ِْظ��ه لِل ِّر َ
ل��س َوالجَماَ َع ُة ِمن ال َّن ِ
اس ،ق َ
ني يَ َدي
َال ال ِقيَا َمة :يو ُم البَ ْعث ،وال ِقيَا َمة يَقُو ُم ِفي ِه ال َ
خل ُْق بَ َ
والـ َمـقـَا َمةُ :الـ َم ْ
ج ُ
َ
اَ ُ َ َ ُ ۡ
ِيب ِقــيَــ ْمــثَــاَ ،و ُهو
ومَ ،و ِق َ
ح ِّي ال ّقيُّ ِ
تَ َع��الىَ ﴿ :ل مق��ام لك��م﴾ (األح��زاب :)13:لاَ ْ ال َ
يلُ :هو ت َ ْعر ُ
َم ْو ِ
صلىَّ  ،ق َ
َال
ض َع لَكُ��مَ ،وقُرِئ {لاَ ُمقَا َم لَكُم} بِالضَّ ِّم :لاَ ْ إِقَا َم َة بِالسرُّ ْ يَانِيَّة بِـ َهذَا الـ َم ْع َنى(((َ ،وقَا َم اللَّيْ َلَ :
َُ ُ َ
الش َء :أَدا َمه ،ق َ
ن ِم ْن �ثُلُث َِي اللَّيْلِ } (املزمل،)20:
يمون تَ َعالىَ { :تَقُ��و ُم أَ ْد ىَ
لَكُ��مَ ،وأَقَا َم يَّ
َ��ال ت َ َعالىَ ﴿ :ويقِ
َّ
ٱلصلَ ٰوةَ
َّ
﴿ِإَون َها لَب َ
َاب َع ْن�� ُه ق َ
َ
خ�� َرانِ يَقُو َمانِ
ب
س
:
الىَ
ع
ت
ُه
ل
و
ق
و
(البقرة،)3:
﴾
َ
َال ت َ َعالىَ {فَآ َ
َ
َ
ْ
يل َوقَ��ا َم َمقَا َمه :ن َ
ِ
ِ
ٖ
ُّ
يم(﴾٧٦الحج��ر ،)76:أَ َرا َد إِ َّن َم ِدي َن�� َة قَ ْو ِم لُ ْوط َمقَا َمهُماَ }(املائدة.((()107:
مقِ ٍ
ْت ال ِف ْق ِه َّي ُة:
•ال َّت ْع ِريْ َفا ُ

لَ ِبطَرِيقٍ َو ِ
واالس�� ِتقَامةُ :اال ْع ِت َد ُال ،ق َ
َال تَ َعالىَ :
ح،
اض ٍ
ْ
ٱس َ
﴿فَ ۡ
��تقِ ُ
يم ٓوا ْ إ ِ يَ ۡ
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
جه إليه ُدو َن •امل َ ْذ َه ُ
لهِ﴾(فصل��ت :)6:التَّ َو ُّ
َّ
واستَ َوى ،ق َ
ح َنفي ِقيَا َم اللَّيْلِ ِب َق ْولِـهِم:
َال تَ َعالىَ ﴿ :إِن َع َّر َف فُ َق َها ُء الـ َمذ ِ
اس��تَقَا َم :ا ْعتَ َد َل ْ
اآللِ َه ِةَ ،و ْ
ْهب ال َ
ذَّ َ َ ُ ْ َ ُّ َ هَّ ُ ُ َّ ۡ َ َ ْ
ٱلِين قالوا ربنا ٱلل ثم ٱس
��تقٰ ُموا﴾(فصلتَ :)30:و َمع َنى ال ِقيَ ِام أ ْن يَكُو َن ُمشْ ��تَ ِغالً ُم ْعظَ َم اللَّيْلِ ِبطَا َع ٍة،
ح ِديثَ ،
��ب قَيِّ َمةٌ} َو ِق َ
يل ب َِسا َع ٍة ِم ْن ُه ،يَ ْق َرأُ ،أَ ْو يَ ْس َم ُع القُرآنَ ،أَ ْو ال َ
عمل��وا بطاعتهَ ،وقَولُ�� ُه تَ َع��الىَ ِ { :في َها كُتُ ٌ
ح َّق ِم��ن البَ ِ
ص يِّل َعلىَ ال َّنبِي ﷺ(((.
ح ،أَ ْو يُ َ
(البين��ةُ :)3:م ْس��تَ ِقيْ َمة تُبَينِّ ال َ
اطلِ َعلىَ أَ ْو يُ َسبِّ ُ
اس�� ِت َوا ٍء َوبُ ْر َهانٍ َ ،وقَولُ ُه ت َ َعالىَ َ { :و َذلِ َك ِدي ُن الْ َقيِّ َمة}
ْ
(البينةِ :)5:ديْ ُن األُ َّم ِة ال َقيِّ َمة بالحق ،أَ ْو الـ ُم ْستَ ِقي َمةَ ،ويُفْه ُم ِم ْن تَ ْعر ِ
يك أَ َّن ِقيَا َم
ذهب الـماَ لِ ِّ
ِيف فُقَها ِء الـ َم ِ
ج ِدَ ،و ُه َو أَ ْن يَ َنا َم ،ث ُ َّم يَ ْس��تَيْ ِق َ
والقَ�� َوا ُم :ال َع ْد ُل ،ق َ
ظ
َال تَ َعالىَ َ { :وكَا َن بَينْ َ َذلِ َك قَ َوا ًما} اللَّيْلِ ُه َو بِـ َم ْع َنى التَّ َه ُّ
لصال ِة فيِ اللَّيْلِ َ ،ويُ َس َّمى نَف َُل اللَّيْلِ (((.
(الفرقانَ ،)67:و ِق َوا ُم األَ ْمرِ :نِظَا ُم ُه و ِعماَ ُدهَ ،وال َقيِّ ُم :لِ َّ
ب املَاْلِ يِ
كُّ:
•امل َ ْذ َه ُ

ج ُ
��ائس األَ ْمرِ ،ق َ
��ال قَ َّوا ُمو َن َعلىَ
َّ
َال{:ال ِّر َ
الس��يِّ ُد َو َس ُ
ال ِّن َسا ِء}(النس��اءَ ،)34 :وقَ ْولُه ت َ َع��الىَ {:إِذَا قُ ْمتُ ْم إِلىَ

الصَّلاَ ة}(املائدة :)6:إِذَا َه َم ْمتُ��م بِالصَّلاَ ة ،وال َقيُّو ُم ((( ينظر .لسان العرب .مادة (قوم).3787-3781/5 .

وال َقيَّا ُم فيِ ِ
ح ْس َنى :القَائِ ُم ((( ينظ��ر .معج��م اللغة العربي��ة املعارصة .م��ادة (قوم).
صفَة الل ِه ت َ َعاىل َوأَ ْسماَ ئه ال ُ
خلْ ِق��ه فيِ إِنْشَ ��ائهم ،و َر ْز ِقهِ��مَ ،وال َق ْو ُم .1874/3
ِبتَدبِ�يرِ أَم ِر َ
((( مراقي الفالح ص.151

جا ِل ُدو َن ال ِّن َس��ا ِء ،ق َ
َ��ال ت َ َعالىَ { :لاَ ْ
الجَّماَ َعة ِمن ال ِّر َ
((( ينظر :رشح مخترص خليل  ،158/3حاش��ية الدسوقي
خيرْ ًا ِم ْن ُه ْم َولاَ
س أَ ْن يَكُونُوا َ
يَ ْس�� َ
خ ْر قَ ْو ٌم ِم ْن قَ ْو ٍم َع ىَ
 ،211/2منح الجليل .243/3
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ت ،فَأُ ِ
كَ ْعبَ ُة البَيْ ِ
ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
ضيف ،كَأَنَّهم َذ َهبُوا ِب َك ْعبَ ِت ِه إِىل ت َ َربُّعِ
•امل َ ْذ َه ُ
تَ َع�� َّددَتْ ِعبَا َراتُ فُقَه��ا ِء الشَّ ��ا ِف ِعيَّ ِة فيِ تَ ْعر ِ
وس�� ِّم َي كَ ْعبَ ًة ال ْرتِفَا ِعه وتَ َربُّ ِع�� ِه ،ق َ
َال ت َ َعالىَ :
ِيف ِق َي ِام أَ ْعلاَ هُ ،
ح�� َرا َم ِقيَا ًم��ا لِل َّن ِ
اس}
ج َع َ
اللَّيْلِ َو ِم ْن َها:
��ل الل�� ُه الْ َك ْعبَ�� َة الْبَيْ َ
ت الْ َ
{ َ

ب بالتَّشْ ِ
ق َ
��ديد:
ب الثَّ�� ْد ُ
صلاَ ٌة يُ َ
َال بَ ْعضُ ُهمِ :قيَا ُم اللَّيْلِ ِهيَ :
ي وكَ َّع َ
صلِّي َها الإْ ِن َْسا ُن (املائ��دة ،)97:وكَ َع َ
اب
نَ َه َد :نَتَأَ ،واستدارَ ،وا ْرتَ َف َع كَال َك ْع ِ
فيِ اللَّيْلِ ِو ْر ًدا لَ ُه(((.
بَ ،و َ
جارِي ٌة كَ َع ٌ
��ب ،ق َ
َال اللَّ ُه
َو َع َّرفَ ُه آخرو َن ِبقَولِهِمَ :
��ب َوكَا ِعبَةٌ ،وجم ُع األَخريِ كَ َوا ِع ُ
ص�َل�اَ ُة التَّطَ ُّو ِع فيِ اللَّيْلِ بَ ْع َد َوكَا ِع ٌ
ال َّن ْو ِم(((.

وعرف��ه فقهاء اخ��رون بقولهمَ :وم��ن ال َّنفْل الْ ُمطلق

قيام اللَّيْل َوإِذا كَا َن بعد نوم(((.

ب أَتْ َراباً} (النبأ.((()33:
تَ َعاىلَ { :وكَ َوا ِع َ
•ال َّت ْع ِريْفَات ال ِف ْق ِه َّية:
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

ني َعلىَ ِع َّد ِة
ح َن ِفيَّ�� ِة لِل َك ْعبَ ِ
ل:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ
ت َ َع�� َّددَتْ ِعباراتُ فُقها ِء ال َ
ح ْن َب يِ ُّ
ح ْنبَيل فَ َق ْد َع َّرفُ��وا ِقيَا َم اللَّيْلِ تَ ْعري ٍ
ِفاتِ ،م ْن َها:
أ َّما فُقه��ا ُء الـ َم ِ
ذهب ال َ

ْص ُل ال َِّذي فيِ َو َس ِ
��ط الْ َق َد ِم ِع ْن َد َم ْع ِق ِد
ِب َق ْولِـهِم :التَّ َنف ُُّل بَ َ
ني ال ِعشَ ��ا َءيْنِ ُ :ه�� َو ِم ْن ِقيَ ِام اللَّيْلِ ال َك ْعبَانِ  :املِف َ
الشرِّ َ ِ
ْصلِ (((.
ج ِر الثَّان(((.
لأِ َنَّ ُه ِمن الـ َم ْغر ِ
اس ٌم لِلْ ِمف َ
ب ْ
اك َو َو ْ
ِب إِلىَ طُلُو ِع ال َف ْ
ج ُه ُه أَ َّن الْ َك ْع َ
َو َع َّرفَه بَعضُ هم ِبقَول ِه :ال َك ْعبَانِ ُ :هماَ ال َعظْماَ نِ ال َّناتِئانِ
•الكَ ْع َبني:
ِي��ف اللُّغَوي( :كعب)( :يَ ُّ
الساق(((.
التَّ ْعر ُ
دل َع�َل�ىَ نُتُ ٍّو َوا ْرتِفَا ٍع فيِ أَ ْسفَل َّ
ب :ك ُّل َمف ِ
بُ :ه َو ال َعظْ ُم ال َّن ىِ
الس��اقِ ال َِّذي
ْص��ل للْ ِعظ َِامَ ،و ِمن َو ِقيْ َ
يَّ
فيِ
ات ُء فيِ َّ
��ل ال َك ْع ُ
ال�َّش� ِء)((( ،ال َك ْع ُ
ا ِ
يلُ :ه َو يَكُو ُن ف َ
َوق ال َق َد ِم(((.
إلن َْسانِ َ :ما أَشرْ َ َف ف َ
َوق ُر ْس ِغه ِعن َد قَ َد ِم ِهَ ،و ِق َ
يلُ :ه َو ال َعظْم ال َّن ِ
ال َعظْ ُم ال ّن ِ
ب املَاْلِ يِ
كُّ:
اش�� ُز فَ ْو َق ال َق َد ِمَ ،و ِق َ
اش ُز •امل َ ْذ َه ُ

َف��ت ِعبَ��اراتُ فُقَه��ا ِء امل َالِكي��ة فيِ تَعر ِ
الساقِ َوال َق َد ِم ،ق َ
ِي��ف
حوا ْ َوا ْ
ختَل ْ
ِع ْن َد ُملْتَقَى َّ
َال اللَّ ُه تَ َعالىَ َ { :وا ْم َس ُ
ٍ
ِب ُر ُؤ ِ
ريفاتِ ،م ْن َها:
ني َعلىَ ِع َّد ِة ت َ ْع
جلَكُ�� ْم إِلىَ الْ َك ْعبَ�ينِ} (الْماَ ئِ�� َدة ،):ال َك ْعب ِ
وس�� ُك ْم َوأَ ْر ُ

ح�� َرا ُم ،لِتَ ْك ِعيبِها :تربِيعهاَ ،وقَالُواَ :وال َك ْعبَانِ ُ :ه�َم�اَ ال َعظْماَ نِ اللذَانِ ِع ْن َد َمعقَد الشرِّ َ ِ
اك،
وال َك ْعبَةُ :البَيْ ُ
ت ال َ

((( الحاوي الكبري .286/2

((( مغني املحتاج .463/1

((( ينظر .تاج العروس .مادة (كعب).149-148/4 .

((( اإلقناع يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل .151/1

((( تحفة الفقهاء  ،11/1بدائع الصنائع .7/1

((( نهاية الزين ص .114

((( معجم مقاييس اللغة .مادة (كعب).186/5 .

((( املبسوط للرسخيس .9/1
((( املحيط الربهاين .39/1
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َو ِقيل :ال َعظْماَ نِ ال َّناتئانِ فيِ طَ َر ِ
الساقِ (((.
ف َّ
َول ب ِ
َو ِمنه��ا ق ُ
ِيف اللُّغَوي( :مس��س) :يَ ُّ
الش ِء
ِعضهِم :ال َك ْعبانِ ُ :هماَ ال َعظْامنِ ال َّناتئانِ التَّ ْعر ُ
س يَّ
دل َعلىَ َ
ج ِّ
َدم(((.
س،
الساقِ َوالق ِ
بِاليَ ِدَ ،و َم ِس ْس��تُ ُه أَ َم ُّس ُهَ ،ورُبمَّ َا ،قالواَ :م َس ْس ُ
جمعِ َّ
ِع ْند َم ْ
ت أَ ُم ُّ
•لاَ َم ْس ُت ُم  /ميسه:

َوق َ
جانِبي
��س ،كأ َّن ال ِ
ج َّن َم َّس��تْه،
َ��ال بَ ْعضُ ه��م :ال َك ْعبَانِ ُ :ه�َم�اَ اللَّ��ذَانِ فيِ َ
ُ
��وس :ال��ذي ب��ه َم ٌّ
واملمس ُ
ي��ل :اللَّذَانِ ِع ْند َوفيِ التَّ ْن ِزيْ��لِ ال َعزِي��زِ{ :ال ِ
ج��لٍ كَ ْعبَانِ َ ،و ِق َ
خبَّطُ�� ُه الشَّ ��يْطَا ُن
َّ��ذي يَتَ َ
َّ
الس��اقِ  ،فَ ِفي ك َُّل ِر ْ
َمعق َِد الشرِّ َ ِ
ب(((.
اك ،فَ ِفي ك ُِّل ِر ْ
جلٍ كَ ْع ٌ

س}(البقرةَ ،((()275:م ِس ْس��تُ ُه ،أ َم ُّس�� ُه َم ّس��اً
ِم َن الْ َم ّ

ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
يلِ :م ْستُه،
��يس ،و َم َس ْس��تُه ،ورمبا ِق َ
•امل َ ْذ َه ُ
و َم ِسيْس��اً و ِم ِّس ىَ
ِ
واختلفت العب��ارة قليال عند فقهاء الش��افعية اال ان
س
بحذف س�ينٍ :لَ َم ْس��تُهَ ،وقَول ُه ت َ َع��الىَ { :ذُوقُوا َم َّ

الجميع متفقون عىل املراد ومن ذلك:
َس�� َق َر}(القمر :)48:أ َّول َم��ا يَنالُكُ�� ْم ِم ْن َها ،و ُم َّس��ةُ:
الساقِ َعلَ ٌم لل ِّنس��ا ِءَ ،وقَولُ��ه تَ َعالىَ { :أَ ْن تَق َ
��اس}
جتَ َم ُع ِمف َ
ْصلِ َّ
َوالْ َك ْعبَانِ ُ :هماَ ال َّناتِئَانِ َو ُهماَ ُم ْ
ُول لاَ ِم َس َ
َوالْ َق َد ِم(((.
امس،
س ،وكذل��ك التَّ ُّ
��س وال أُ َم ُّ
(ط��ه :)97:ال أ َم ُّ

وقال بعضه��م يف تعريفه لل َك ْعب�ينَِ :وال َك ْعبَانِ هام ومنهِ {:م�� ْن قَبْ��لِ أَ ْن يَتَماَ َّس��ا}(املجادلة،3:و،((()4
جمع مفصل واللَّ ْمس :كِ َنايَة َعن الِجماَ ِع لَ َم َسها يَلْ ِم ُسها وال َم َسها
العظامن البارزان من الجانبني ،وهام َم ْ
الساق والقدم(((.
وكذلك امل ُال َم َس��ة ،ويف التنزيل العزيز{ :أَو لَ َم ْستُ ُم

ل:
ال ِّنساء}(النس��اء ،43:واملائ��دة ،)6:وقُ��رِئ أَو {أَ ْو
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ
ح َنابل ِة َو ِ
اح��دة فيِ تَ ْعر ِ
ِيف لاَ َم ْستُ ُم ال ِّن َس��ا َء} ،وقوله تعاىل{:ومل يمَ ْ َس ْسني بَشرَ ٌ }
ج��اءتْ ِعبَار ُة فُقه��ا ِء ال َ
َو َ

ني َوذَلك ِبقَولهِم:
ال َك ْعب ِ
(آل عمران،47:مريم:)20:مل يمَ ْ َس ْس��ني َعلىَ ِج َهة
ت عىل غري حد التز ُّوج،
جَ ،ولَم أَ ُك بَغيّاً ،وال قُ ِربْ ُ
َوال َك ْعبَ��انِ ُ :هماَ الْ َعظْماَ نِ ال َّناتِئَانِ اللَّذَانِ فيِ أَ ْس��فَلِ تز ُّو ٍ
جانِبَ ِي الْ َق َد ِم(((.
اس��ها أَت َاها ،يُك َّنى بامل ََس��اس َعن
َّ
الساقِ ِم ْن َ
س امل��رأَ َة َو َم َّ
و َم َّ
ُامس�� ُة كِ َناية َع��ن املُبَاضَ َع��ة َوكَذَلك
الِج�َم�اَ ع وامل َّ

((( التلقني يف الفقة املاليك .19/1

((( الكايف يف فقه أهل املدينة .167/1
((( القوانني الفقهية ص.20

((( مخت�صر امل��زين  ،94/8الح��اوي الكب�ير ،128/1

املجموع رشح املهذب .421/1
((( نهاية املطلب .85-84/1

((( املبدع  ،108/1الرشح الكبري البن قدامة .142/1

التَّماَ س(((.

•ال َّت ْع ِريْفَات ال ِف ْق ِه َّية:

��س اليَ ِ
ح َ
��د ،أَ ْو كِ َنايَة َع ْن
تَ�� ُدو ُر التَّ ْعريف��اتُ َ
��ول َم ِّ
((( ينظر .معجم مقاييس اللغة .مادة (مس).271/5 .
((( ينظر .القاموس املحيط .مادة (مس).575/1 .
((( ينظر .لسان العرب .مادة (مسس).4201/6 .
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خ ِت ٍ
ني ال ُفقَها ِء.
الجِّماَ عَِ ،علىَ ا ْ
الف بَ َ
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ
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صلاَ بَ ٍة ،أَ ْو َر َ
َ
س ت َلاَ ِقي ِهماَ
خا َو ٍة ،أَ ْو ِعل ِْم َ
ح ِقي َق ِت ِهَ ،والْ َم ُّ
ج ٍه(((.
َعلىَ أَ ِّ
ي َو ْ

ح َنفي�� ِة فيِ تَعر ِ
ِيف امل ِ
َس:
تَبَايَ ْ
نت ِعبَ��اراتُ فُقها ِء ال َ
ج ِ
ني َمن يَق ُ
َف��ت ِعبَ��اراتُ فُقه��ا ِء الشَّ ��افعيَّ ِة فيِ ت َعرِي ِفهِ��م
س بِاليَ ِدَ ،و َمن ا ْ
ختَل ْ
بَ َ
ج َّر ُد ال َ
ُول :إ َّن امل ُرا َد ِب ِه ُم َ
لك ال ِعبَا َر ِ
لِل ُملاَ َم َس ِةَ ،و ِمن تِ َ
يَق ُ
ات:
ُول :امل ُرا ُد ِب ِه الجِّماَ عَُ ،و ِمن َذلِك:
��ب :أ َّن امل ُرا َد بِاللَّ ْم ِ
اس�� ٌم لاِ ل ِتقَ��ا ِء البَشرَ َتَ�ْي�نْ ِ لُ َغ ًة
ض فُ َق َها ِء امل َ ْذ َه ِ
قَ��ا َْل بَ ْع ُ
ح ِقيقَ�� َة الْ ُملاَ َم َس�� ِة ْ
سُ :هو أَ َّن َ
ج ِ
َوشرَ ْ ًعا(((.
س بِاليَ ِد(((.
ج َّر ُد ال َ
ُم َ
ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
•امل َ ْذ َه ُ

س الِلَّ ْم ِ
ح ِقي َق ُة اللَّ ْم ِ
س َوق َ
س بِاليَ ِد(((.
ِفي�َم�اَ َع َّرفَه آخرو َن ِبقَولِهِ��مَ :و َ
سُ :هو ال َ
ج ُ
َال بَعضُ هم :اللَّ ْم ُ
بِالْيَ ِ
ج ِمي ًعا؛ َو ِق َ
س بِالْيَ ِد َو ِب َغيرْ ِ َها(((.
س ال َ
ح ِقي َق ٌة لَهُماَ َ
جازٌ ،أَ ْو ُه�� َو َ
��دَ ،ولِلجِّماَ ِع َم َ
ج ُّ
يلَ :واللَّ ْم ُ

َت آلَ ُة
ج ِمي ًع��اَ ،وإِنمَّ َ��ا ا ْ
ختَلَف ْ
��س ِفي ِهماَ َ
لِ ُو ُ
ج��و ِد الْ َم ِّ
ح َنابِل ِة فيِ ت َعر ِ
ِيف اللَّ ْم ِ
س،
ح ِقي َق ًة لَهُماَ لِ ُو ُجو ِد َم ْع َنى الاِ ْس ِم ا ْ
ختَل ْ
َفت ِعبَا َراتُ فُ َق َها ِء ال َ
س ،فَكَا َن الاِ ْس ُم َ
الْ َم ِّ
لك ال ِعبَ��ا َر ِ
ات :ق َ
َو ِم�� ْن تِ َ
ح ِقي َق ُة
ِفيهِم(((.
َال بَ ْع ُ
ض ال ُف َق َه��ا ِءَ :و َ
اللَّ ْم ِ
ب املَاْلِ يِ
س ُملاَ قَا ُة الْبَشرَ َتَينْ ِ (((.
كُّ:
•امل َ ْذ َه ُ
َفت ِعبَاراتُ فُقها ِء امل َالِكية فيِ تَ ْعر ِ
ِيف اللَّ ْم ِ
س َوق َ
ْصو َدُ :ه َو
خ ُرو َن ِم ْن فُقَها ِء امل ِ
َ��ال آ َ
ا ْ
ختَل ْ
َذهب :إِ َّن املَق ُ
ل:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ

َال بَعضُ هم فيِ التَّ ْع ِ
ريف بِاللَّ ْم ِ
َو ِم ْنها :ق َ
َس لِلتَّلَ ُّذ ِذ(.((1
س امل ُ
س هو :اللَّ ْم ُ
ال َِّذي يَبْتَغَى بِه اللَّذ َة ُدو َن َما ِس َواه ِمن امل َ َعان(((.

ح ِقي َق ُة اللَّ ْم ِ
َوق َ
ْص ُ
ح ِة
��س إل َ
جا ِر َ
��اق الْ َ
َ��ال بَعضُ ه��مَ :
ب
ِال�َّش� ِءَ ،و ُه َو ُعر َِف فيِ الْيَ ِد؛ لأِ َنَّ َها آلَتُ ُه الْغَالِبَةُ؛ َوقَ ْد ((( رشح مخترص خليل ،155/1الفواكه الدواين،115/1
يَّ ْ
يُ ْستَ ْع َم ُل كِ َنايَ ًة َع ْن الْ ِ
جماَ ِع(((.

��م
س َو ُه َو ُملاَ قَا ُة ج ِْس ٍ
َو َع َّرفَ��ه آخ��رو َن ِبقَولِهِم :اللَّ ْم ُ
ح�� َرا َر ٍة ،أَ ْو بُ�� ُرو َد ٍة ،أَ ْو
خ�� َر؛ لِطَل ِ
لآِ َ
َ��ب َم ْع ًن��ى ِفي ِه ،كَ َ

حاش��ية العدوي ،138/1حاشية الدس��وقي  ،119/1بلغة
السالك .142/1

((( الحاوي الكبري .184/1

((( الوسيط يف املذهب  ،316/1البيان يف مذهب اإلمام
الش��افعي  ،180/1أس��نى املطال��ب  ،56/1فت��ح العزيز

((( التلخي��ص الحب�ير  ،362/1البح��ر الرائ��ق  ،47/1برشح الوجي��ز  ،29/2املجموع  ،31/2حوايش الرشواين
املبسوط للرسخيس .67/1

.282/1

((( بدائع الصنائع  ،30/1العناية رشح الهداية .127/1

((( الغرر البهية .137/1

((( أحكام القرآن أليب بكر بن العريب .564/1

( ((1رشح الزركيش عىل مخترص الخرقي .264/1

((( املقدمات املمهدات .96/1

((( املغني البن قدامة  ،142/1اإلنصاف .172/9
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ج ْو َه ٌر َسيَّ ٌ
َوق َ
ال لاَ لَ ْو َن لَ ُه يَتَلَ َّو ُن ِبلَ ْونِ إِنَائِ ِه(((.
س بِاليَ ِد(((.
امل َا ُء َ
سُ :هو ال َ
ج ُّ
َال آخرو َن أَ َّن اللَّ ْم َ
ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
• َماْء:
•امل َ ْذ َه ُ
صل اتَّف ََق فُقَها ُء الشَّ ��ا ِفعيَّ ِة َع�َل�ىَ تَ ْعر ِ
ِيف امل َ��ا ِء ِبقَولِهم:
التَّ ْعر ُ
ِي��ف اللُّغَوي( :موه) :امل��اءَ :م َّدتُه فيِ األَ ْ

يف َس��يَّ ٌ
ال شَ ��ف ٌ
َّاف يَتَلَ َّو ُن ِبلَ ْونِ
ج ْو َه ٌر ل َِط ٌ
ِزيَا َدةَ ،وإنمَّ َا ِهي َ
حذُوفَةَ ،وبَيَا ُن َذلِك امل َا ُء ُه َوَ :
خل ٌَف ِم ْن َهاء َم ْ
ج ْمعِ :ميَاه ،وال ِّن ْس�� َب ُة إنَائِ ِه ،فَ ُه َو لاَ لَ ْو َن لَ ُه(((.
أَنَّ��ه فيِ التَّ ْ
ص ِغريُ :م َويْهَ ،وفيِ ال َّ
ل:
ب ال َ
إىل املاءَ :ما ِهيَ ،و ِمن ال َع َرب َمن يمَ ُ ُّدها فَيَقُولَ :ما ٌء •امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ
يل امل َا َء ِبقَولِهِم:
كَ ِثري َعلىَ ِقيَاس شَ ��اة َوشَ اءَ ،وامل ُو َهةُ :لَ ْو ُن امل َا ِء(((َ ،ع َّر َف فُقَها ُء امل ِ
َذهب ال َ
ح ْنبَ ِّ
اس�� ُم ِج ْن ٍ
السائِ ُل ال َِّذي لاَ لَ ْو َن لَ ُه(((.
ج ْم ُعه :أَ ْم َوا ٌه ،امل َا ُء هوَّ :
وامل َا ُءْ :
سَ ،وامل َا ُء ُمفْ��ر ٌدَ ،و َ
•الْ َم ِ
حيض:

َو ِميَا ٌهَ ،و ُمثَ َّنا ُهَ :ما َءانِ َ ،و َما َوانَ ،و َمايَانِ (((َ ،و ُه َوَ :سائِ ٌل
ِي��ف اللُّغَوي( :حيض) ( :كَلِ َم�� ٌة َو ِ
حيَا ِة فيِ األَ ْر ِ
اح َدةٌ .يُق ُ
ضَ ،و ُهو فيِ نَقَائ ِه شَ ��ف ٌ
َال
َّاف التَّ ْعر ُ
َعلَيه ِعماَ ُد ال َ
ح َمرَ ،ولِذَلك
الس�� ُم َر ُة إِذَا َ
حاضَ ْ
ت َّ
خ َر َج ِم ْن َها َم��ا ٌء أَ ْ
ح�� َة َولاَ طَ ْع َم ،يَغ يِْل ِع ْند °100مَ ،
لاَ لَ�� ْو َن لَ ُه َولاَ َرائِ َ
ِي ،ق َ
حائِض��اً ،ت َشْ ��بِيهاً لِ َد ِم َه��ا بَذَل��ك
َ��ال تَ َعالىَ ُ :س�� ِّميَ ْ
ج َّم��د ِع ْن��د َد َرج ِة ِّ
الصفْ�� ِر املِئَو ِّ
ت ال ُّنف ََس��ا ُء َ
َويَتَ َ
حيْضاً من قَ ْولهم:
ح ٍّي}(األَ ْع َراف .((()50:امل َا ِء)((( ،و( َوق َ
حيْ ُ
ض َ
َيلُ :س ِّم َي ال َ
ش ٍء َ
{ َو َ
ج َعلْ َنا ِم َن الْماَ ِء ك َُّل يَ ْ
ت :إِذَا َس َ
��ال ال َّد ُم
َات ال ِف ْق ِه َّي ُة:
•ال َّت ْع ِريْف ُ
الس��يْ ُل ،إِذا ف َ
ح َ
حاضَ ْ
اض َّ
َاضَ ،و َ
َ
ِم ْن َها فيِ أَ ْوق ٍ
َات َم ْعلُو َمةَ ،وقَولُه ت َ َعالىَ َ { :ويَ ْس��أَلُون ََك
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

ج ْو َه ٌر َع��نِ الْ َم ِ
ح ِ
ي��ض ق ْ
ُ��ل ُه�� َو أَذًى فَا ْعتَ ِزلُوا ال ِّن َس��ا َء فيِ
ح َنفيَّ�� ِة امل َا َء ِبقَولِهِ��مَ :وامل َا ُء َ
َع�� َّر َف فُقَها ُء ال َ
حيَا ُة ك ُِّل نَا ٍْم((( .الْ َم ِ
يض فيِ ِ
ح ِ
يف َسيَّ ٌ
شَ ف ٌ
هذه اآليَ ِة
َّاف ل َِط ٌ
ي��ض} (البقرة :)222 :امل َِح ُ
ْب ِم ْن ُه ِب ِه َ
الَ ،وال َعذ ُ
امل َ��أْتيَ ِمن امل َ ْرأَ ِة ،ألَنَّ ُه َم ْو ِ
حيْ ِ
ب املَاْلِ يِ
ض ،ف َكأَنَّ ُه ق َ
َال:
كُّ:
•امل َ ْذ َه ُ
ض ُع ال َ

َع َّر َف فُقَها ُء امل َالِ ِكيَّ ِة امل َا َء ِبقَولِهِم:
((( حوايش الرشواين .282/1

((( ينظر .العني .مادة (موه).101/4 .

ا ْعتَ ِزلُوا ال ِّن َس��ا َء فيِ َم ْو ِ
حيْ ِ
ضَ ،ولاَ تُجا ِم ُعو ُه َّن
ضعِ ال َ
حاضَ ِ
ت
فيِ َذلِ َك املَكَانِ  ،فَ ُه َو اس�� ٌم و َم ْ
ص َدر(َ ،((1و َ
حيْ ِ
ض َه��ا ِمن َر ِح ِم َها ،ق َ
امل َ ْرأةَُ :س َ
َ��ال ت َ َعالىَ :
��ال َد ُم َ

((( ينظر .تاج العروس .مادة (موه).505/36 .

((( بلغة السالك .22/1

.2141/3

((( الفروع وتصحيح الفروع  ،65/1املبدع .29/1

الفالح ،ص.14

( ((1ينظر .تاج العروس .مادة (حيض).312/18 .

((( ينظ��ر .معج��م اللغة العربي��ة املعارصة .م��ادة (موه) ((( .حاشيتا قليويب وعمرية  ،21/1نهاية املحتاج .62/1
((( ال��در املخت��ار  ،179/1البح��ر الرائ��ق  ،69/1مراقي ((( معجم مقاييس اللغة .مادة (حيض).124/2 .
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{ َوالالَّئيِ يَ ِئ ْس َن ِم َن الْ َم ِ
حيْ ِ
ح ْملُ َها ُدو َن وِلاَ َد ٍة(((.
ض ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم} (الطالقُ :م ْعتَا ٌد َ
امل ِ
ح ِ
 ،((()4فَ َم ْع َنى َ
ض
حيْ ُ
حيْ ُ
ري ُهم ِمن فَقَه��ا ِء امل َالِكي ِة ِبقَولِهِم :الْ َ
يض فيِ َه ِذ ِه اآليَ ِة:ال َ
ض َو ُهو َو َع َّرفَ ُه َغ ُ
ح ِم ُل
وج ال َّد ِم.
َص ْف َر ِة أَ ْو كُ ْد َر ٌة َ
ُ
َد ٌم ك ُ
خ َر َج ِب َنف ِْس�� ِه ِم ْن قُبُلِ َم ْن ت َ ْ
خ ُر ُ
َات ال ِف ْق ِه َّي ُة:
•ال َّت ْع ِريْف ُ
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

َعا َد ًة َوإ ْن ُدفْ َعة(((.

ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
•امل َ ْذ َه ُ

ضَ ،و ِم ْن َها :تَ َع�� َّددَتْ ِع َب��اراتُ الشَّ ��ا ِفعي ِة فيِ ت َعر ِ
ح َنفي ِة فيِ تَعري ِ
حيْ ِ
حيْ ِ
ض،
ِي��ف ال َ
ِف ال َ
تَ َع َّددَتْ ِعبَا َراتُ ال َ
ض ِبأَنَّ ُهَ :د ٌم يَ ْنفُضُ ُه َو ِم ْن َها:
حيْ ّ
َع َّر َف بَ ُ
ح َن ِفي�� ِة ال َ
عض فُقَها ِء ال َ
َر ِح ُم ا ْم َرأَ ٍة َسلِي َم ٍة َع ْن َدا ٍء َو ِ
��ض :شرَ ْع��اً َد ُم ِ
ْص َر ِح ِم
ص َغ ٍر(((.
حيْ ُ
ج ِبلَّ�� ٍة يَ ْ
خ ُر ُج ِم�� ْن أَق ىَ
ال َ
ض :هو َد ٌم يَ ْنفُضُ ُه َر ِح ُم امل َ ْرأَ ِة فيِ أَ ْوق ٍ
وص ٍة(((.
حيْ ُ
َات َم ْ
ص َ
خ ُ
َو َع َّرفَ ُه آخرو َن ِب َق ْولِهِم :ال َ
ض شرَ ْع��اًَ :د ُم ِ
ج ِبلَّ ٍة
بَالِ َغ ٍة(((.
حيْ ُ
َو َع َّرفَ��ه آخ��رو َن ِبقَولِهِمَ :وال َ
ْص َر ِح ِم امل َ ْرأَ ِة فيِ أَ ْوق ٍ
َوق َ
ح ِة(.((1
حيْ َ
ضُ :ه َو َد ٌم يَ ْنفُضُ ُه يَ ْ
َات ِّ
خ ُر ُج ِم ْن أَق ىَ
َال آخرو َن فيِ تَ ْعرِي ِف�� ِه أَ َّن ال َ
الص َ
خ ُر ُج فيِ َوق ٍ
ْت
َر ِح ُم ا ْم َرأَ ٍة بَالِ َغ ٍة لاَ َدا َء ِب َها(((.
َو َع َّرفَه آخ��رو َن ِبأَنَّ ُه شرَ ْعاً َد ُم ِج ِبلَّ�� ٍة يَ ْ
ص ٍ
وص(.((1
حيْ ُ
ض :هو َد ٌم يَ ْنفُضُ ُه َر ِح ُم َم ْ
خ ُ
َو َع َّرفَ ُه آخرو َن ِب َق ْولِهِم :ال َ
اس(((َ .وق َ
ضُ :ه َو َد ٌم يُ ْر ِخي ِه َر ِح ُم
حيْ َ
َ��ال بَ ْع ُ
بَالِ َغ ٍة لاَ َدا َء ِب َهاَ ،ولاَ َ
ض ال ُفقَها ِء أ َّن ال َ
حبَ ٌلَ ،ولَ ْم تَبْل ْغ ِس َّن اإليَ َ

امل َ ْرأَ ِة بَ ْع َد بُلُ ْو ِغ َها فيِ أَ ْوق ٍ
ب املَاْلِ يِ
َات ُم ْعتَا َد ٍة(.((1
كُّ:
امل َ ْذ َه ُ
تَ َع�� َّددَتْ ِعبَ��ا َراتُ امل َالِكي�� ِة فيِ تَعري ِ
حيْ ِ
ل:
ب ال َ
ض• ،امل َ ْذ َه ُ
ِ��ف ال َ
ح ْن َب يِ ُّ
ح َنابِل�� ِة فيِ ت َعر ِ
حيْ ِ
ض،
حيْ ُ
َو ِم ْن َه��اَ :ع َّرفَ ُه بَ ُ
ِي��ف ال َ
ض تَ َع�� َّددَتْ ِعبَ��اراتُ ال َ
عض فُ َق َها ِء امل َالِكي ِة ِبقَولِهِم :ال َ
خ َر َج ِب َنف ِْس�� ِه ِم�� ْن قُبُلِ َم ْن َو ِم ْن َها:
َص ْف َر ٍة ،أ ْو كُ ْد َر ٍة َ
ُه�� َو َد ٌم ك ُ
ض َد ُم طَبِي َع ٍة َو ِج ِبلَّ ٍة يُ ْر ِخي ِه
ح ِم ُل َعا َد ًة(((.
حيْ ُ
َع َّرفَه بَعضُ ُهم ِبقَولِه :ال َ
تَ ْ
خ ُر ُج ِم ْن قَ ْعر ِِه ِع ْن َد البُلُو ِغ َوبَ ْعدَهُ فيِ أَ ْوق ٍ
َات
حيْ ُ
ض ُه�� َو َد ٌم تَلْ ِقي ِه َر ِح ٌم ال َّر ِح ُم ،فَيَ ْ
َو َع َّرفَ�� ُه آخرو َن ِبقَولِهِم  :الْ َ
((( ينظ��ر .معجم اللغة العربية املع��ارصة .مادة (حيض).
.594/1

((( التاج واإلكليل .540-539/1

((( تبيني الحقائق  ،54/1العناية رشح الهداية .160/1

((( حاشية الدسوقي .168-167/1

((( ملتقى األبحر ص.77

( ((1املنهاج القويم رشح املقدمة الحرضمية ص.64

((( مخترص العالمة خليل ص ،26بلغة السالك .207/1

( ((1املجموع .342/2

((( درر الحكام .39/1

((( مراقي الفالح ص.60

((( أسنى املطالب  ،99/1فتح الوهاب .31/1
( ((1تحفة املحتاج .383/1
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اص ٍةَ ،علىَ ِ
ح ِة َوالسَّلاَ َم ِة((( .تعريف املرفق ما يأيت:
ص َف ٍة َ
َ
اص ٍةَ ،م َع ِّ
خ َّ
خ َّ
الص َّ

رج َمع املرف��ق :ه��و ُعضْ ��و مركب م��ن الس��اعد والعضد
حيْ ُ
��ض َد ُم طَبِي َع ٍة يَ ْ
و َع َّرفَه بَعضُ ُهم ِبقَولِه :ال َ
خ ُ
��بب َولاَ د ٍة ِمن قَ ْع�� ِر ال َّر ِح ِم يَ ْعتَا ُد و ُملْتَقَى َعظ ِْم الْ َعضُ ِدَ ،وال ِّذ َرا ِع وهو غاية غس��ل اليد
الصح�� ِة ِمن َغريِ َس ِ
ِّ

َغت فيِ أوق ٍ
َات َم ْعلُو َم ٍة(((.
أُنْثَى إذَا بَل ْ
رج ِمن
َو َع َّرفَه آخرو َن بِأنَّ ُه شرَ ْعاًَ :د ُم طَبِي َع ٍة َو ِج ِبلَّ ٍة ي ُ
خ ُ

وال يتم فرض غسل اليد يف الوضوء اال به(((.

ب
ب املَاْلِ يِ ُّ
ب الشَّ ا ِف ِع ُّي وامل َ ْذ َه ُ
ك وامل َ ْذ َه ُ
•امل َ ْذ َه ُ
ل:
ال َ
ح ْن َب يِ ُّ

خلَ َق ُه الل ُه؛ لِ ِ
قَ ْع ِر ال َّر ِح ِم فيِ أَ ْوق ٍ
ح ْك َم ِة
َات َمعلُو َم�� ٍةَ ،
ام��ا ما يفهم من نصوص فقهاء املالكية والش��افعية
ِغذَا ِء ال َولَ َدَ ،وتَ ْر ِبيَ ِت ِه(((.
•امل َ َرا ِفق:

والحنابلة فهو ما يأيت:

التعريف اللغوي( :رفق) يَ ُّ
دل َع�َل�ىَ ُم َوافَ َق ٍة َو ُمقَا َربَ ٍة املرفق :هو الغاية يف غسل اليد وال يتم الوضوء اال
ف ،فَال ِّرفقِ :خلاَ ُف ال ُع ْن ِ
ِب�َل�اَ ُع ْن ٍ
ص ُل بدخولها يف الغسل مع اليد(((.
ف؛ و َهذَا ُه َو األَ ْ
ح�� ٍة َو ُم َوافَ َق ٍة ،امل َ َساجِ د َ -م ْسجِ د
��تق ِم ْن�� ُه ك ُُّل يَ
ث ُ َّم يُشْ ُّ
ش ٍء يَ ْد ُعو إِلىَ َرا َ
واملِ ْرف َُقَِ :م ْر ِف ُق ا ِ
جد).
يح فيِ االتِّ ِكا ِء التعريف اللغوي :انظر ْ
(اس ُ
إلن َْس��انِ ؛ لأِ َن ُه يَس�َت�رَ ِ ُ
َعلَي�� ِه(((َ ،
وامل َرا ِف��ق :موصل ال��ذِّراع يف العضد((( « •ال َّت ْع ِريْفَات ال ِف ْق ِه َّية:
جو َه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِلىَ الْ َم َرا ِفقِ }.
{فَاغ ِْسلُوا ُو ُ

ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

للمرف��ق يف كتبهم ولك��ن ميكننا اس��تنباط تعريف

ب املَاْلِ يِ
كُّ:
•امل َ ْذ َه ُ

ح َن ِفي ِة َعلىَ أَ َّن امل ََس��ا ِج َد ِه َي :البُيُ ِ
وت
•ال َّت ْع ِريْفَات ال ِف ْق ِه َّية:
ن َّ
َص فُقَها ُء ال َ
لصال ِة ِفيْ َها لل ِه(((.
مل يتط��رق فقه��اء املذاه��ب األربع��ة اىل تعريف املَبْ ِنيَّ ِة لِ َّ

ل��كل مذهب من خالل فهمنا للنصوص الفقهية يف تَ َع َّددَتْ ِعبَ��ا َراتُ امل َالِكي�� ِة فيِ ت َ ْعر ِ
ِيف امل َْس��ج ِِد،
عض ال ُفقَها ِء ِبقَولِهِم :أَ َّن الْ َم ْس�� ِ
ج َد ُه َو
كتبهم.
َو ِم ْن َهاَ :ع َّرفَه بَ ُ
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

ام��ا االحناف فيفهم من نصوص فقهاء املذهب يف
((( اإلنصاف .346/1

صلاَ ِة الجَماَ َع ِة(((.
الْ ُم َع ُّد لِ َ

((( ينظ��ر  :تحف��ة الفقهاء  ،9/1بدائ��ع الصنائع  ،4/1درر

الحكام .9/1

((( ينظر :الكايف يف فق��ه اهل املدينة ،168/1املقدمات

((( اإلقناع  ،63/1كشاف القناع .196/1

واملمه��دات ،76/1االم ،41/1الح��اوي الكب�ير،112/1

((( ينظر .معجم مقاييس اللغة.418/2 ،

((( تفسري النسفي .234/4

((( حاشية الروض املربع .370/1

((( معجم اللغة العربية املعارصة.920 /2 ،

املغني.90/1

((( مواهب الجليل .452/1
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َو َع َّرفَه آخ��رو َن ِبقَولِهِم :ك ُُّل َم ِ
وضعٍ يمُ ْ ِك�� ُن أَ ْن يُ ْعبَ َد
ج ُد لَ ُه يُ َس َّمى َم ْسجِدا ً(((.
الل ُه ِفي ِهَ ،ويُس َ
ل:
ب ال َ
ب الشَّ ا ِف ِع ُّي وامل َ ْذ َه ُ
•امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ
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َات ال ِف ْق ِه َّي ُة:
•ال َّت ْع ِريْف ُ
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

ح َنفي�� ِة َعلىَ تَ ْعر ِ
جه
اتَّ َفق ْ
ِي��ف ال َو ْ
َ��ت ِعبَ��ار ُة فُقها ِء ال َ

َص فُقَها ُء الشَّ ا ِفعي ِة والحنابلة عىل تعريف امل َْس ِ
ج َد ِب َق ْولِهِم:
ن َّ
ِبأَنَّ ُهِ :عبَا َرة َعن امل ِ
َوضعِ ال َِّذي يُعبَ ُد الل ُه ِفي ِه(((.
ج ُه إلَيْ ِه فيِ
ج ُهْ :
اس ٌم لِماَ يُ َوا ِج ُه الإْ ِن َْسانَ ،أَ ْو َما يُ َوا َ
ال َو ْ
• ُو ُجوهكُم:
الْ َعا َد ِة(((.
ب املَاْلِ يِ
كُّ:
•امل َ ْذ َه ُ

ج ُه َم ْع�� ُر ٌ
ج ُه
التَّ ْعر ُ
وفَ ،و َو ْ
ِي��ف اللُّغَوي( :وجه) :ال َو ْ
شء ُم ْستَ ْقبَلُه ،ويف التنزيل العزيز{ :فأَيْ َنام تُ َولُّوا تَ َع�� َّددَتْ ِعبَاراتُ فُقَها ِء امل َالِكيَّ�� ِة فيِ تَعر ِ
ج ِه
ك ُِّل يَ
ِيف ال َو ْ
حيَّا ،وقوله َعلىَ ِع�� َّد ِة تَ ْعريف ٍ
عض فُقَه��ا ِء امل َالِكيَّ ِة
َ��ات ،فَ َع َّرفَ ُه بَ ُ
ج ُه امل ُ َ
ج ُه الله}(البقرة ،)115:وال َو ْ
فثَ َّم َو ْ
ج َه َ
اس�� ٌم لِماَ يُ َواجِ�� ُه ِب ِه
��ك لل ِّدين َ
تعاىل{ :فأَ ِق ْم َو ْ
ج�� ُهُ :س�� ِّمي لأِ نَّ ُه ْ
ح ِنيفاً}(يونسِ :)105:بقَولِهِ��م :ال َو ْ
جو ٌهَ ،وقَد تَكُون اإلن َْسا ُن َعا َد ًة(((.
ج ٌه و ُو ُ
اتَّبِع ال ِّدي َن ال َقيِّ َم ،والجمع أَ ْو ُ
ج ُهَ :ما
ش ٍء َهالِ ٌك إلاَّ َو َع َّرفَ ُه آخرو َن ِم ْن فُقَها ِء املَذ ِ
ج َّل{ :ك ُُّل يَ
ج ُه لِل َك ِثريَِ ،وقَ ْولُه َع َّز َو َ
األَ ْو ُ
ْهب ِبقَولِهِم :ال َو ْ
ِ
خ ُّد بَينْ َ َم َناب ِ
ِت شَ ْع ِر ال َّرأْ ِ
ج ُه
س َوال َّذقْنِ (((.
البيت :ال َ
ج َه ُه}(القصص :)88:إال إيَّا ُه ،و َو ْ
َو ْ
ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
ال َِّذي يَكُو ُن ِفي ِه بَابُ��هَ ،و َوجِيه:ذُو ُرتْبَ ٍة َوقَ ْد ٍر َم ْر ُموقٍ • ،امل َ ْذ َه ُ
ختَلِ ْف ِعبَار ُة فُقَها ِء الشَّ ��ا ِف ِعيَّ ِة فيِ تَ ْعر ِ
ق َ
ج ِه،
َال ت َ َعالىَ َ { :وكَا َن ِع ْن َد الل ِه َوجِي ًها}(األحزاب ،)69:لَ ْم تَ ْ
ِيف ال َو ْ
ْهب َعلىَ ت َ ْعر ِ
ج ِه ِب َق ْولِهِم:
َص فُقَها ُء املَذ ِ
ج َه إِلىَ امل َِديْ َنة :ق َ
ج َه إِ ْذ ن َّ
َص َد َها ،قال تعاىلَ {:ولَماَّ تَ َو َّ
َوتَ َو َّ
ِيف ال َو ْ
ج َه ُة(((.
جه يَّ
الش َء إىل ُ
تِلْقَ��ا َء َم ْديَ َن}(القصص ،)22:و َّ
ج َه ُه َوَ :ما تَ َق ُع ِب ِه امل ُ َوا َ
ج ْهة أ َّن ال َو ْ
ج ْه ُه الَ يَأْ ِ
كَذَا :أَ َدا َره إِلَيْ َه��ا ،ق َ
ل:
ب ال َ
ت •امل َ ْذ َه ُ
َال تَ َعالىَ {:أَيْ َن�َم�اَ يُ َو ِّ
ح ْن َب يِ ُّ

ص ْد ُره ،ق َ
ج َه ِب َق ْولهِم:
َال َع َّر َف فُقَها ُء امل َذ َه ِ
ِب َ
ج ُه ال َّن َهارِ :أَ َّولُه َو َ
خيرْ ٍ}(النحلَ ،)76:و َو ْ
يل ال َو ْ
ب ال َ
ح ْنبَ ُّ
ح ِ
صل ِب َها
تَ َعالىَ َ {:ءا ِم ُن��وا بِال َِّذي أُنْز َِل َعلىَ ال َِّذي�� َن َءا َم ُنوا َو ْ
ج�� ِه ُه َوْ :
اس�� ٌم لِلبَشرَ َ ِة الَّ ِت��ي ت َ ْ
ج َه امل ُ�� َرا ُد بِال َو ْ
ال َّن َها ِر َواكْ ُف ُروا َء ِ
اخ َرهُ }(آل عمران.((()72:
((( املبس��وط للرسخ�سي  ،6/1بدائ��ع الصنائ��ع ،3/1
املحيط الربهاين .81/1

((( الجامع ألحكام القرآن .78/2

((( الفواكه الدواين .373/1

يف علوم الكتاب.45/10

((( اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع  ،41/1مغني املحتاج

((( تفسري الخازن  ،342/2مفاتيح الغيب  ،10/16اللباب ((( الكايف يف فقه أهل املدينة .166/1
((( ينظر .تاج العروس.٥٣٨ -٥٣٥ /٣٦ ،

 ،172/1حاشية البجريمي .141/1
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ج َه ُة(((.
امل ُ َوا َ

ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
•امل َ ْذ َه ُ

ِقيْ َل فيِ تَ ْع ِريْ ِ
حيْ ِ
•يَ ِئ ْس َن:
ض،
ف اآلي َِسةُِ :ه َي َم ْن بَلَغ ْ
َت ِس َّن ال َ
التَّ ْعر ُ
ض(((.
ِيف اللُّغَوي( :يأس) كلمتان :إحداهام اليأسَ :ولَ ْم ت َِح ْ
َت
قَطْ�� ُع ال َّرجاء ،ومن��ه :يَ ِئس يَيْ��أَس ويَيْ ِئس ،والكلمة َو َع َّرفَ�� ُه آ َ
خ ُرو َن ِب َق ْولِهِمَ :واآلي َِس�� ُة ِه َيَ :م ْن إِذَا بَلَغ ْ

��ت ِم َن
األخ��رى :أمل تَيْ��أَس :أمل ت َ ْعلَ��م .وقال��وا يف قول��ه ِس�� ّناً لَ�� ْم تَبْلُغْ�� ُه ا ْم َرأَ ٌة ِم�� َن ال َعال ِ
َ��م إلاَّ َوأَي َِس ْ
تعاىل{ :أفَلَ ْم يَيْأَ ِ
ح ِ
يض(((.
س ال َِّذي�� َن آ َم ُنوا}(الرعد :)31:أفلم ال َْ
يَعلَ�� ْم((( ،وي ِئس م��ن األمر :قنط من��ه ،وانقطع أملُه

ل:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ

ُص ِ
ح َنابِلة أَ َّن امل ُ َرا َد بِاآلي َِس�� ٍة ِه َي :
منه ،وانتفى طم ُعه فيه ،قال تعاىلَ { :والَ تَيْئَ ُس��وا ِم ْن يُفْه ُم ِمن ن ُ
وص ال َ
ح الل ِه}(يوسف ،)87:يَ ِئست املرأةُ :عقَمت ،قال الت��ي التي ال تحيض ،ويفهم ايضا انهاَ :من لَ ْن ت َ َرى
َر ْو ِ

تعاىلَ { :والالَّئيِ يَ ِئ ْس�� َن ِم َن الْ َم ِ
ح ِ
يض}(الطالق :)4:يف بطنها ول ًدا بعد خمسني سنة(((.

الّاليئ انقط��ع حيضُ هن لكرب س�� ّنهن أو لعلّة أخرى •يُك رَِّبْوا:
ص ِ
يح يَ ُّ
غري الحمل والرضاع(((.
دل َعلىَ
التَّ ْعر ُ
ص ٌل َ
ِيف اللُّغَوي( :ك�بر)( :أَ ْ
ح ٌ
الصغَر)(((َ ،وال َكبِريِ :
ِخلاَ ِ
َات ال ِف ْق ِه َّي ُة:
•ال َّت ْع ِريْف ُ
ص َف ُة الل ِه ت َ َعالىَ ال َع ِظيم
ف ِّ
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

ح َن ِفي ِة اآلي َِس َة ِب ِع َّد ِة تَ ْعرِيف ٍ
َات ِم ْن َها:
َع َّر َف فُقَها ُء ال َ

جلِي��لَ ،واملُتَ َك�ِّب�رِّ  :ال ِ
َّ��ذي ت َ َكبرَّ َعن ظُلِ��م ِعبَا ِده،
ال َ
َوال ِكبرْ ِيَاء َعظَ َمة الل ِهَ ،وفيِ أَ ْسماَ ِء الل ِه ت َ َعالىَ املُتَ َكبرِّ

ي��ل املُتَ َكبرِّ َعلىَ
ِالس ِّنَ ،وال َكبِري :ال َع ِظي��م ذُو ال ِكبرْ ِيَاءَ ،و ِق َ
َع َّرفَ َها بَ ْعضُ ُهم ِب َق ْولِ ِه :اآلي َِس ُة ِه َي :الَّ ِتي بَلَغ ْ
َت ب ِّ
خلْ ِق��هَ ،وال ِكبرْ ِيَاء :ال َعظَ َم��ة َوا ُ
ض(((.
لملْك ،وال ِكبرْ ُ:
َولَ ْم ت َِح ْ
ُعتَا ِة َ
ب املَاْلِ يِ
كُّ:
•امل َ ْذ َه ُ

ال َعظَ َم��ةَُ ،ويُق ُ
َال كَبرُ َ يَ ْكبرُ َُ :عظُ َم ،فَهو كَبِري ،وال ِكبرَ ُ:

ُص ْو ِ
الص َغرِ ،كَبرُ َ كِبرَ ا ً وكُبرْ ا ً فهو كبري وكُبَار وكُبَّار،
ص امل َالِ ِكي ِة أ َّن امل ُ َرا َد باآلي َِس�� ِة ِه َي :نَ ِق ُ
يُ ْف َه�� ُم ِمن ن ُ
يض ِّ
ض(((.
ح َر}
الَّ ِتي لاَ ت َِحيْ ُ
ريكُ ُم ال َِّذي َعلَّ َم ُك ُم ِّ
الس�� ْ
وقوله تع��اىل{ :إِنَّ ُه لَ َك ِب ُ
((( الرشح الكبري البن قدامة .129/1

((( معجم مقاييس اللغة .مادة (يأس).153/6 .

((( ينظ��ر .معج��م اللغ��ة العربية املعارصة .م��ادة (يأس).
.2505/3

ج َد
(طهُ :)71:م َعلِّ ُمكم َو َرئِ ُ
يس��كمَ ،ويُقَال َو ِرث ُوا امل َ ْ
كَابِرا ً َع��ن كَابِرَ :ع ِظي�ماً َوكَبِريا ً َعن كَبِ�ير ،وأَكْبرَ ْتُ
((( املهذب يف فقة اإلمام الشافعي.121/3

((( الهداية  ،274/2البحر الرائق .141/4

((( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي .25/11

 ،24/5البيان والتحصيل .98/4

((( معجم مقاييس اللغة( .كرب).153/5 .

((( ينظ��ر :بداي��ة املجته��د  ،111/3الن��وادر والزي��ادات ((( ينظر :الكايف يف فقه اإلمام أحمد .198/3
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استَ ْعظَ ْمتُهَ ،وقَولُه ت َ َعالىَ { :فَلَماَّ َرأَيْ َن ُه أَكْبرَ ْنَه}
يَّ
الش َءْ :
واس�� ِت ْكبَا ُر ال ُكفَّ��ا ِر أَ ْن لاَ
(يوس��ف :)31:أَعظَ ْم َنهْ ،
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َات ال ِف ْق ِه َّي ُة:
•ال َّت ْع ِريْف ُ
ح َن ِف ُّي:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ

ِ
ح َنفي فيِ كُتُبِهم
يَقُولُ��وا لاَ إِلَ��ه إِلاَّ الل ُهَ ،و ِم ْن��ه قَ ْولُه{ :إِنَّ ُه�� ْم كَانُوا إِذَا يُفْه ُم ِمن ن
ُصوص فُقَها ِء املذ ِ
ْهب ال َ
ِق َ
يل لَ ُه ْم لاَ إِلَ َه إِلاَّ اللَّ ُه يَ ْس��تَكْبرِ ُونَ}(الصافات ،)35:أَ َّن امل ُرا َد بِالتَ ْك ِبريُِ :ه�� َو التَّ ْع ِظي ُم ،أَ ْو ال ِّذكْ ُر ال َِّذي ِفي ِه
االس ِت ْكبَار :تَ ْع ِظي ُم اللَّ ِه تَ َعالىَ َس�� َوا ٌء كَا َن ِفي ِه لَ ْف ُ
ظ التَّ ْك ِبريِ ،أَ ْو لَ ْم
َو َهذا ُهو ال ِكبرْ ُ :هو الشرِّ كَ ،والل ُه أَ ْعلَمَ ،و ْ
اال ْم ِت َناع َع��ن قَبُو ِل
الحق ُم َعان َدة وتَ َك�ُّب�رُّ ا ً ،والتَّ ْكبِري :يَ ُك ْن(((.
ِّ
ب املَاْلِ يِ
التَّ ْع ِظي��م ،وكَ�ُب�رُ َ األَ ْم ُر كِ�َب�رَ ا ً وكَبا َرةًَ :عظُ�� َمُّ ،
كُّ:
وكل َما •امل َ ْذ َه ُ
ِ
��ص َعلىَ أَ َّن
خلْقًا ِمماَّ أ َّما ن
ج ُس�� َم فَقَد كَبرُ ََ ،وفيِ التَّ ْنزِي��لِ ال َعزِيز{ :أَ ْو َ
ُص��وص فُقها ِء امل َالِكيَّ�� ِة ،فَ ِإنَّها ت َ ُن ُّ
َ

ص ُدو ِركُم}(اإلرساء )51:وال ِك�ْب�رْ ُُ :م ْعظَم امل ُرا َد بِالتَّ ْك ِبيرْ ِ :التَّ ْع ِظي ُم(((.
يَ ْك�ُب�رُ ُ فيِ ُ
ب الشَّ ا ِف ِع ُّي:
يَّ
الشءَ ،وقَولُه تَ َع��الىَ َ { :وال َِّذي تَ َولىَّ كِ�ْب�رْ َهُ ِم ْن ُه ْم لَ ُه •امل َ ْذ َه ُ

إلف ِ
َاب َع ِظيم}(الن��ورُ :)11:م ْعظَم ا ِ
ص��وا فيِ كُتُبِهم
ْ��كَ ،و ِقيل َوأَ َّم��ا فُقها ُء امل َ ْذ َه ِ
عي ،فَ َن ُّ
َع��ذ ٌ
ب الشَّ ��ا ِف ِّ
ِ
ال ِك�ْب�رْ ُ ا ِ
كالخ ْ
رية
خ ِطيئَ ِةَ ،ع�َل�ىَ أَ َّن التَّ ْك ِبيرْ َ َم ْع َنا ُه أَ َّن الل َه تَ َعالىَ ُه َو أكْبرَ ُ ِمن ك ُِّل
ط ِء ِمن ال َ
إلث ْ ُمَ ،و ُهو ِمن ال َك ِب َ
ش ٍء(((.
َوفيِ التَّ ْنزِي��لِ ال َعزِيزَِ { :وال َِّذي َن يَ ْ
جتَ ِنبُ��و َن كَبَائِ َر الإْ ِث ِْم يَ ْ

ش}(الشورى ،)73:ال َكبَائِر َو ِ
َوالْ َف َو ِ
رية:
اح َ
اح َدت ُها كَ ِب َ
ح َنابل ِة َع�َل�ىَ أ َّن التَّ ْك ِبيرْ َُ :ه َو قَ ْو ُل :اللَّ ُه
ح ُة ِم��ن ال ُّذن ِ
ِي َع ْن َه��ا شرَ ْعاً ن َّ
ال َف ْعل�� ُة ال َقبِي َ
َ��ص فُقَها ُء ال َ
ُ��وب امل َ ْنه ِّ
يم أَ ْم ُره��ا ،كَال َقتْلِ َوال ِّزنَا َوالف َرا ِر ِمن ال َّز ِ
َلك ِمن أَلف ِ
حف((( ،أَكْبرَ ُ كَبِريا ً ،أَ ْو غَري ذ َ
يم(((.
ال َع ِظ ِ
َاظ التَّ ْع ِظ ِ
ب ،ق َ
َال
َوكَبرُ َعلِيه األ ْم ُر :شَ َّ
��ق َوثَق َُلَ ،واشْ ��تَ َّد َو َ
ص ُع َ
ل:
ب ال َ
•امل َ ْذ َه ُ
ح ْن َب يِ ُّ

تَ َعالىَ َ {:وإِ ْن كَا َن كَبرُ َ َعلَيْ َك إِ ْع َراضُ ُه ْم}(يونس،)71:

كُ�َب�رَ جمع :مفرده كُ�ْب�رْ َى :بَلاَ يَا ِعظَام ،ق َ
َ��ال تَ َعالىَ :
{إِنَّ َه��ا ِ
ح�� َدى الْ ُكبرَ ِ}(املدث��ر( ،((()35:والتَّك ُبرُّ:
إل ْ
ْ��ب ُمتَ َكبرِّ ٍ
التَّ َعظُّ�� ُم ،ق َ
َال اللّ�� ُه تَ َعالىَ َ {:ع�َل�ىَ ك ُِّل قَل ِ

❊

❊

❊

((( ينظر :البحر الرائق  ،324/1رشح فتح القدير ،283/1

جبَّا ٍر }(غافر.((())35:
َ

تبيني الحقائق .107/1

((( ينظر .لسان العرب .مادة (كرب).3809-3807/5 .

 ،306/1حاشية الدسوقي .232/1

.1897/3

البجريمي .189/1

((( رشح مخت�صر خليل للخريش  ،265/1بلغة الس��الك

((( ينظ��ر .معج��م اللغة العربي��ة املعارصة .م��ادة (كرب) ((( .األم للشافعي  ،122/1حاشية الجمل  ،336/1حاشية
((( شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ((( .5751/5 .كشاف القناع  ،339/1املغني .718/1

628

«المصطلحات الفقهية في القرآن الكريم وتعريفاتها (الطهارة والصالة)»

أ.م.د .صالح الدين نامق خميس  +م.د .عبدالرحمن حسان عثامن  +أ.م.د.احمد محمود عبد الحميد

الخاتمة

وتب�ين من خالل البح��ث ان الفقهاء مل ينصوا عىل

تعري��ف جميع املصطلح��ات الفقهية ال��واردة يف

الق��رآن الكري��م ،مام جعلن��ا نس��تنبط التعريف من

بفضل الل��ه تعاىل تم االنتهاء م��ن الجزء االول من كتبهم أو من نصوصها.
هذا البحث وه��و (املصطلحات الفقهية يف القرآن ك�ما تبني من خالل البحث أن بعض املصطلحات

الكري��م وتعريفاته��ا ج��زء الطهارة والص�لاة) ،وقد ق��د تتفق املذاه��ب الفقهية األربع��ة أو بعضها يف
تناولنا يف هذا البحث ست ًة وعرشون مصطلحاً ،قمنا تعريفه��ا ،يف ح�ين أن هن��اك مصطلح��ات أخرى

بتعريفها اوالً لغوياً م��ن معاجم اللغة املعتمدة ،ثم تختل��ف التعاري��ف من مذه��ب آلخر ،ب��ل أحياناً
ذكرنا التعري��ف االصطالحي الفقهي لكل مصطل ٍ
ح يختلف التعريف داخل املذهب الواحد ،وان هناك
م��ن خالل كتب فقه��اء املذاهب االربع��ة او كتب بعض املصطلحات يتفق فيها التعريف اللغوي مع
التفس�ير كل حس��ب مذهبه ،وكام قلنا فهذا البحث االصطالحي ،وهذا ما بيناه يف ثنايا هذا البحث.

سيكون باكورة موس��وعة يف املصطلحات الفقهية
من خ�لال القرآن ،الكريم ،وذل��ك بعد متام جميع
املصطلحات ان شاء الله.

وتبني من خالل هذا الجزء ان املصطلحات الفقهية
يف الق��رآن الكريم هي مصطلحات محدودة العدد،
وليس كام يظن البعض أنها غري محدودة وال ميكن

اس��تيعابها ،نظرا ً ملا يس��تجد من أحداث ومسائل،

متوه�ماً بني تفصيالت املس��ائل الفقهية وتفرعاتها
وما يستجد منها ،وبني املصطلح الفقهي وتعريفه،

فاألول ال يختلف اثنان أنه قد تستجد بعض املسائل
يف كل فرع أو باب من الفقه ،وأما الثاين فإذا كانت

آيات القرآن الكريم محدودة العدد ،وكلامت القرآن
الكري��م محدودة العدد ،أفال تك��ون املصطلحات
الفقهية يف القرآن الكريم محدودة وميكن حرصها،

وهي جزء من اآليات وكلامت القرآن الكريم.

❊

❊

❊

«المصطلحات الفقهية في القرآن الكريم وتعريفاتها (الطهارة والصالة)»

أ.م.د .صالح الدين نامق خميس  +م.د .عبدالرحمن حسان عثامن  +أ.م.د.احمد محمود عبد الحميد

المصادر الفقهية

629

 .7اب��ن نجي��م :زين الدي��ن بن إبراهي��م بن محمد
املعروف بابن نجي��م املرصي (املتوىف970 :هـ)
 -البح��ر الرائ��ق رشح كن��ز الدقائ��ق :دار الكت��اب

 .1اب��ن العريب :القايض محمد بن عبد الله أبو بكر اإلسالمي.

بن العريب االش��بييل املاليك (املتوىف543 :هـ)  .8 -الكاس��اين :ع�لاء الدين أبو بكر بن مس��عود بن

أحكام الق��رآن :دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان أحمد الكاساين الحنفي (املتوىف587 :هـ)  -بدائع
 -الطبعة الثالثة  1424 -هـ 2003 -م.

الصنائ��ع يف ترتيب الرشائ��ع :دار الكتب العلمية -

 .2املوص�لي :عب��د الل��ه ب��ن محمود ب��ن مودود الطبعة الثانية 1406 -هـذ 1986 -م.

املوصيل أبو الفضل الحنف��ي (املتوىف683 :هـ)  .9ابن رش��د :أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد
 -اإلختيار لتعليل املختار :مطبعة الحلبي  -القاهرة ب��ن أحم��د ب��ن رش��د القرطبي الش��هري بابن رش��د

 1356 -هـ  1937 -م.

الحفيد (املتوىف595 :هـ)  -بداية املجتهد ونهاية

 .3القرطبي :أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد املقتص��د :دار الحدي��ث  -القاه��رة 1425 -ه��ـ -

القرطبي (املتوىف463 :هـ)  -االس��تذكار :تحقيق 2004 :م.

س��امل محمد عطا-محمد عيل معوض -دار الكتب  .10الصاوي :أحمد الصاوي  -بلغة السالك ألقرب
العلمية – بريوت-الطبعة األوىل 1421هـ .2000 -املس��الك  :تحقيق محمد عبد السالم شاهني  -دار

 .4االنصاري :زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري الكتب العلمية 1415 -هـ 1995 -م.

زين الدي��ن أبو يحيى (املتوىف926 :هـ)  -أس��نى  .11العيني :أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدين
املطال��ب يف رشح روض الطال��ب :دار الكت��اب العين��ى الحنفي (املتوىف855 :ه��ـ)  -البناية رشح

اإلسالمي.

الهداي��ة :دار الكت��ب العلمي��ة – ب�يروت  -لبنان -

 .5املاوردي :أبو الحسن عيل بن محمد البغدادي الطبعة األوىل 1420ه 2000 -م.

امل��اوردي (املت��وىف450 :هـ)-اإلقن��اع يف الفقه  .12العم��راين :أبو الحس�ين يحيى ب��ن أيب الخري

الشافعي.

اليمن��ي الش��افعي (املتوىف558:هـ)-البي��ان يف

 .6امل��رداوي :ع�لاء الدي��ن أبو الحس��ن عيل بن مذه��ب اإلم��ام الش��افعي :املحقق قاس��م محمد

س��ليامن املرداوي الدمش��قي الصالح��ي الحنبيل الن��وري-دار املنهاج-جدة-الطبع��ة األوىل1421-
(املت��وىف885 :هـ)  -اإلنص��اف يف معرفة الراجح هـ2000-م.

من الخالف :دار إحياء الرتاث العريب.

 .13امل��واق :محم��د بن يوس��ف بن أيب القاس��م
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بن يوس��ف العبدري الغرناطي أبو عبد الله املواق الثعلبي املاليك (املت��وىف422 :هـ)  -التلقني يف

املال�كي (املتوىف897 :هـ)  -التاج واإلكليل :دار الفقه املاليك :املحقق ايب أويس محمد التطواين-
الكتب العلمية  -الطبعة األوىل 1416هـ1994-م .دار الكت��ب العلمية-الطبع��ة األوىل1425ه��ـ-

 .14الزيلع��ي :عثامن بن ع�لي بن محجن البارعي 2004م.

فخر الدي��ن الزيلعي الحنفي (املتوىف 743 :هـ)  .21 -الزبي��دي :أبو بكر بن عيل بن محمد الحدادي

تبيني الحقائق رشح كنز الدقائق.

العبادي ال َّزب ِ
ي اليمني الحنفي (املتوىف800 :هـ)
ِيد ّ

 .15الش��لبي :ش��هاب الدين أحمد ب��ن محمد بن  -الجوه��رة النرية :املطبعة الخريية  -الطبعة األوىل
يونس بن إس�ماعيل الشِّ لْب ُِّي (املتوىف1021 :هـ)1322 - -هـ.

حاش��ية الش��لبي :املطبعة الكربى األمريية  -بوالق  .22الدس��وقي :محمد عرفه الدس��وقي  -حاش��ية

 -القاهرة  -الطبعة األوىل  1313 -هـ.

الدسوقي عىل الرشح الكبري :تحقيق محمد عليش

 .16البجريمي :سليامن بن محمد بن عمر ال ُبجَيرْ َ ِم ّي  -دار الفكر  -بريوت.
املرصي الش��افعي (املتوىف1221 :هـ)  -حاش��ية  .23النج��دي :عب��د الرحمن بن محمد بن قاس��م

البجريم��ي عىل الخطيب :دار الفك��ر 1415 -هـ  -العاصمي الحنبيل النجدي (املتوىف1392 :هـ) -
1995م.

حاش��ية الروض املربع رشح زاد املستقنع :الطبعة

 .17الس��مرقندي :محمد بن أحم��د بن أيب أحمد األوىل 1397 -هـ.

أبو بك��ر عالء الدي��ن الس��مرقندي (املتوىف :نحو  .24العدوي :أبو الحس��ن عيل بن أحمد بن مكرم
540ه��ـ)  -تحف��ة الفقه��اء :دار الكت��ب العلمية  -الصعيدي العدوي (املتوىف1189 :هـ)  -حاش��ية
بريوت  -لبنان  -الطبعة الثانية  1414ه  1994 -م .العدوي :املحقق :يوسف الشيخ محمد البقاعي -

 .18الهيتم��ي :أحمد بن محمد ب��ن عيل بن حجر دار الفكر  -بريوت 1414 -هـ 1994 -م.

الهيتمي  -تحفة املحتاج يف رشح املنهاج :املكتبة  .25أحمد القليويب وأحمد عمرية-حاش��يتا قليويب

التجارية الكربى  -مرص 1357هـ 1983 -م.

وعمرية :دار الفكر-بريوت1415-هـ1995-م.

 .19العسقالين :أبو الفضل أحمد بن عيل بن حجر  .26امل��اوردي :أب��و الحس��ن ع�لي ب��ن محم��د
العس��قالين (املتوىف852 :هـ) -التلخيص الحبري ب��ن محمد ب��ن حبيب الب�صري البغدادي الش��هري

يف تخري��ج أحادي��ث الرافعي الكب�ير :دار الكتب بامل��اوردي (املتوىف450 :ه��ـ)  -الحاوي الكبري:

العلمية-الطبعة األوىل1419هـ1989 -م.

املحقق الش��يخ عيل محمد معوض  -الشيخ عادل

 .20الثعلب��ي :أب��و محم��د عبد الوه��اب بن نرص أحمد عبد املوجود  -دار الكتب العلمية  -بريوت -
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لبنان  -الطبعة األوىل  1419 -هـ 1999 -م.

العراق��ي (املت��وىف806 :هـ)  -ط��رح الترثيب يف

الرشواين :دار الفكر  -بريوت.

 .34الباب��ريت :محمد بن محم��د بن محمود أكمل

 .27ال�شرواين :عبد الحميد ال�شرواين  -حوايش رشح التقريب :املطبعة املرصية القدمية.

 .28البه��ويت :منصور بن يونس ب��ن صالح الدين الدي��ن أب��و عبد الله ابن الش��يخ ش��مس الدين ابن
ابن حس��ن بن إدريس البه��وىت الحنبىل (املتوىف :الش��يخ جامل الدي��ن الرومي الباب��ريت (املتوىف:

1051ه��ـ)  -رشح منتهى اإلرادات :عامل الكتب 786 -ه)  -العناية رشح الهداية :دار الفكر.
الطبعة األوىل 1414 -هـ 1993 -م.

 .35الغزن��وي :عمر بن إس��حق ب��ن أحمد الهندي

 .29الق��رايف :أبو العباس ش��هاب الدين أحمد بن الغزنوي الحنفي (املت��وىف 773هـ) -الغرة املنيفة
إدري��س بن عبد الرحمن املاليك الش��هري بالقرايف يف تحقيق بعض مس��ائل اإلمام أيب حنيفة :مؤسسة

(املت��وىف684 :ه��ـ)  -الذخرية :املحق��ق محمد الكتب الثقافية -الطبعة األوىل 1406هـ1986-م.

حجي و سعيد أعراب ومحمد بو خبزة  -دار الغرب  .36القزوين��ي :عب��د الكري��م بن محم��د الرافعي

اإلسالمي -بريوت  -الطبعة األوىل 1994 -م.

القزوين��ي (املتوىف623 :هـ)  -فت��ح العزيز برشح

 .30الزركيش:ش��مس الدي��ن أيب عب��د الله محمد الوجيز املسمى الرشح الكبري :دار الفكر.

الزرك�شي الحنب�لي (املت��وىف 772ه��ـ)  -رشح  .37الجميل :سليامن بن عمر بن منصور العجييل
الزركيش عىل مخترص الخرقي :تحقيق عبد املنعم األزه��ري املعروف بالجمل (املتوىف1204 :هـ)-

خلي��ل إبراهي��م-دار الكت��ب العلمية1423-ه��ـ -حاشية الجمل :دار الفكر.

2002م.

 .38النف��راوي :أحم��د بن غانم بن س��امل ابن مهنا

 .31اب��ن قدامة :عبد الرحمن ب��ن محمد بن قدامة شهاب الدين النفراوي األزهري املاليك (املتوىف:
املق��ديس الجامعي�لي الحنبيل أبو الفرج ش��مس 1126هـ)  -الفواكه الدواين :دار الفكر 1415 -هـ

الدي��ن (املتوىف682 :هـ) -الرشح الكبري عىل منت 1995 -م.
املقنع  :دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع .

 .39اب��ن ج��زي :أبو القاس��م محمد ب��ن أحمد بن

 .32السيوايس :كامل الدين محمد بن عبد الواحد محم��د بن عب��د الله ابن ج��زي الكلب��ي الغرناطي

الس��يوايس (املتوىف 681ه��ـ)  -رشح فتح القدير( :املتوىف741 :هـ) -القوانني الفقهية.
دار الفكر -بريوت.

 .40القرطب��ي :أب��و عمر يوس��ف بن عب��د الله بن

 .33العراق��ي :أبو الفضل زين الدي��ن عبد الرحيم عاصم النمري القرطبي (املتوىف463 :هـ)-الكايف
بن الحس�ين بن عبد الرحمن بن أيب بكر بن إبراهيم يف فق��ه أه��ل املدينة :املحقق محم��د محمد ولد
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ماديك-املكتب��ة الحديث��ة -الرياض-الطبعة الثانية  -محمد معوض  -دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان

400هـ1980-م.

 -الطبعة األوىل  1419 -هـ 1998-م.

 .41البهويت :منصور بن يونس بن إدريس البهويت  .46اب��ن مفلح :إبراهيم بن محم��د بن عبد الله بن
 كش��اف القناع :تحقيق ه�لال مصيلحي مصطفى مفلح أبو إس��حاق(املتوىف884 :هـ)  -املبدع يفهالل  -دار الفكر 1402 -هـ  -بريوت.

رشح املقن��ع :دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان -

 .42تق��ي الدين :أبو بكر بن محمد بن عبد املؤمن الطبعة األوىل  1418 -هـ 1997 -م.

بن حريز بن معىل الحس��يني الحصن��ي تقي الدين  .47الرسخ�سي :محم��د ب��ن أحمد بن أيب س��هل
الش��افعي (املتوىف829 :هـ)  -كفاي��ة األخيار يف ش��مس األمئ��ة الرسخيس(املت��وىف483 :ه��ـ)-
حل غاي��ة اإلختص��ار :املحقق عيل عب��د الحميد املبس��وط :تحقيق خليل محي الدي��ن-دار الفكر-

بلطجي  -محمد وهبي سليامن  -دار الخري  -دمشق بريوت-لبنان-الطبعة األوىل1421-هـ2000 -م.

 -الطبعة األوىل – 1994م.

 .48الق�يرواين :أبو محمد عبد الل��ه بن (أيب زيد)

 .43الخازن :عالء الدين عيل بن محمد بن إبراهيم عبد الرحمن النفزي الق�يرواين املاليك (املتوىف:
بن عمر الش��يحي أبو الحس��ن املع��روف بالخازن 386هـ)  -منت الرسالة :دار الفكر.

(املت��وىف741 :ه��ـ)  -لب��اب التأوي��ل يف معاين  .49زاده :عبد الرحمن بن محمد الكليبويل شيخي

التنزيل :املحقق تصحيح محمد عيل شاهني  -دار زاده(املتوىف1078هـ)-مجمع األنهر رشح ملتقى
الكتب العلمية  -بريوت  -الطبعة األوىل 1415 -هـ .األبحر :تحقيق خليل عم��ران املنصور-دار الكتب

 .44املنبج��ي :ج�مال الدين أبو محم��د عيل بن العلمية-لبنان-بريوت1419-هـ1998-م .

أيب يحيى زكريا بن مس��عود األنص��اري الخزرجي  .50الن��ووي :أب��و زكري��ا محيي الدي��ن يحيى بن
املنبج��ي (املتوىف686 :ه��ـ)  -اللباب يف الجمع رشف النووي (املتوىف676 :هـ)  -املجموع رشح
بني الس��نة والكتاب :املحقق د .محمد فضل عبد املهذب :دار الفكر.

العزيز املراد  -دار القلم  -س��وريا  -دمشق  -الطبعة  .51م��ازة :أب��و املع��ايل برهان الدي��ن محمود بن

الثانية 1414هـ 1994 -م.

أحم��د بن عب��د العزيز بن عم��ر بن َم��ا َز َة البخاري

 .45النعامين :أبو حفص رساج الدين عمر بن عيل الحنف��ي (املتوىف616 :ه��ـ)  -املحيط الربهاين:

ب��ن عادل الحنبيل الدمش��قي النع�ماين (املتوىف :املحقق عبد الكريم س��امي الجن��دي  -دار الكتب
775ه��ـ)  -اللب��اب يف عل��وم الكت��اب :املحقق العلمي��ة  -بريوت  -لبن��ان  -الطبعة األوىل 1424 -

الش��يخ ع��ادل أحمد عب��د املوجود والش��يخ عيل هـ 2004 -م.
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 .52امل�صري :خليل بن إس��حاق بن موىس ضياء  .58الرشبين��ي :ش��مس الدي��ن محمد ب��ن أحمد
الدي��ن املال�كي (املت��وىف776 :ه��ـ)  -مخترص الخطيب الرشبيني الش��افعي (املتوىف977 :هـ) -
العالمة خليل :املحقق أحمد جاد  -دار الحديث  -مغني املحتاج :دار الكتب العلمية  -الطبعة األوىل

القاهرة  -الطبعة األوىل 1426 -هـ2005-م.

1415 -هـ 1994 -م.

 .53النس��في :أب��و الربكات عبد الله ب��ن أحمد بن  .59اب��ن قدامة :أب��و محمد موفق الدي��ن عبد الله

محمود حافظ الدين النس��في (املتوىف710 :هـ)  -بن أحمد بن محم��د بن قدامة املقديس (املتوىف:
مدارك التنزيل وحقائق التأويل :تحقيق يوسف عيل 620ه��ـ)  -املغن��ي :دار الفكر  -ب�يروت  -الطبعة

بديوي  -محيي الدين ديب مستو  -دار الكلم الطيب األوىل 1405 -هـ.
 -بريوت  -الطبعة األوىل  1419 -هـ 1998 -م.

 .60الرازي :أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن

 .54اب��ن الح��اج :أبو عب��د الله محم��د بن محمد بن الحس�ين التيمي فخر الدين ال��رازي (املتوىف:

بن محم��د العبدري الفايس اب��ن الحاج املاليك 606 -هـ)  -مفاتيح الغيب :دار إحياء الرتاث العريب
(املتوىف 737ه��ـ)  -املدخل :دار الفكر1401 -ه  -بريوت  -الطبعة الثالثة 1420 -هـ.

1981 -م.

 .61القرطب��ي :أب��و الولي��د محم��د ب��ن أحمد بن

 .55الرشنباليل :حسن بن عامر بن عيل الرشنباليل رش��د القرطب��ي (املت��وىف520 :ه��ـ)  -املقدمات
امل�صري الحنف��ي (املتوىف1069 :ه��ـ)  -مراقي املمهدات :دار الغرب اإلس�لامي  -الطبعة األوىل

الف�لاح :راجعه نعي��م زرزور  -املكتب��ة العرصية  1408 - -هـ 1988 -م.
الطبعة األوىل 1425 -هـ 2005 -م.

 .62اب��ن ضوي��ان :إبراهي��م ب��ن محمد بن س��امل

 .56الرحيباين :مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي (املتوىف1353 :هـ)  -منار الس��بيل :املحقق زهري

ش��هرة الرحيب��اىن الدمش��قي الحنب�لي (املتوىف :الش��اويش  -املكتب اإلس�لامي  -الطبعة الس��ابعة
1243ه)  -مطالب أويل النهى :املكتب اإلسالمي 1409هـ1989-م.
 -الطبعة الثانية 1415 -هـ 1994 -م.

 .63الهيتم��ي :أحمد بن محمد ب��ن عيل بن حجر

 .57البع�لي :محم��د بن أيب الفتح ب��ن أيب الفضل الهيتم��ي ،ش��هاب الدين أب��و العب��اس (املتوىف:
البعيل أبو عبد الله شمس الدين (املتوىف709 :هـ) 974ه��ـ) – املنهاج القوي��م :دار الكتب العلمية -
 -املطل��ع :املحق��ق محم��ود األرناؤوط  -ياس�ين الطبعة األوىل 1420هـ2000-م.

محمود الخطيب  -مكتبة السوادي للتوزيع  -الطبعة  .64الش�يرازي :أبو اس��حاق إبراهيم ب��ن عيل بن

األوىل 1423هـ 2003 -م.

يوسف الش�يرازي (املتوىف476 :هـ)  -املهذب:
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دار الكتب العلمية.

العريب – بريوت  -الطبعة األوىل 2001 -م.

 .65الحط��اب :ش��مس الدين أبو عب��د الله محمد -3اله��روي :محمد بن أحمد ب��ن األزهري الهروي

ب��ن عب��د الرحم��ن الطرابل�سي املغ��ريب املاليك أب��و منصور (املتوىف370 :هـ)  -الزاهر يف غريب
(املتوىف954 :ه��ـ)  -مواهب الجليل :دار الفكر  -ألف��اظ الش��افعي :املحق��ق مس��عد عب��د الحميد
الطبعة الثالثة 1412 -هـ 1992 -م.

السعدين  -دار الطالئع.

1316هـ)-نهاية الزين :دار الفكر-الطبعة األوىل.

(573هـ)  -ش��مس العل��وم ودواء كالم العرب من

 .66الج��اوي :محمد بن عم��ر الجاوي (املتوىف-4 :الحمريي :نش��وان بن س��عيد الحم�يرى اليمني
 .67الجوين��ي :عبد امللك بن عبد الله بن يوس��ف الكل��وم :تحقيق د .حس�ين بن عب��د الله العمري -
الجويني (املتوىف478:هـ)-نهاية املطلب يف دراية مطه��ر بن عيل اإلري��اين  -د .يوس��ف محمد عبد
املذهب :حققه أ .د .عبد العظيم محمود ال ّديب-دار الل��ه  -دار الفكر املعارص  -بريوت  -لبنان  -الطبعة

املنهاج-الطبعة األوىل1428-هـ2007-م.

األوىل 1420 -هـ 1999 -م.

 .68املرغين��اين :عيل ب��ن أيب بكر بن عبد الجليل -5الفراهي��دي :أبو عبد الرحم��ن الخليل بن أحمد
الفرغاين املرغيناين (املتوىف593 :هـ)  -الهداية :الفراهي��دي الب�صري (املتوىف170 :ه��ـ)  -كتاب

املحقق طالل يوس��ف  -دار احياء الرتاث العريب  -الع�ين :املحقق د .مهدي املخزومي  -د .إبراهيم

بريوت  -لبنان.

السامرايئ  -دار ومكتبة الهالل.

 .69الغ��زايل :أبو حامد محمد ب��ن محمد الغزايل -6ابن منظور :ابن منظور املرصي  -لس��ان العرب:
(املتوىف505:هـ)-الوسيط يف املذهب :املحقق املحقق عبد الله عيل الكبري  -محمد أحمد حسب

أحم��د محم��ود إبراهيم  -محمد محم��د تامر  -دار الله  -هاشم محمد الشاذيل -دار املعارف  -القاهرة.

السالم  -القاهرة  -الطبعة األوىل 1417 -هـ.
•املصادر اللغوية:

 -7املريس :أبو الحسن عيل بن إسامعيل بن سيده
املريس (املت��وىف 458هـ)  -املحك��م واملحيط

-1الزبي��دي :مح ّم��د ب��ن مح ّمد ب��ن عبد ال��رزّاق األعظم :املحقق عبد الحميد هنداوي  -دار الكتب
الحس��يني أبو الفيض مرتىض ال َّزبيدي (1205هـ) العلمية – بريوت  -الطبعة األوىل 2000 -م.

 -تاج العروس من جواهر القاموس :دار الهداية.

-8الفارايب :أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارايب

-2اله��روي :محمد بن أحمد ب��ن األزهري الهروي ( املتوىف 350هـ)  -معج��م ديوان األدب :تحقيق
أب��و منصور (املت��وىف370 :هـ)  -تهذي��ب اللغة :دكت��ور أحمد مختار عمر  -مؤسس��ة دار الش��عب -
املحق��ق محمد عوض مرع��ب  -دار إحياء الرتاث القاهرة 1424 -هـ 2003 -م.

