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Abstract:

Imam Muhammad bin al-Hanafiyyah



have acquired his fame (Ibn al- Hanafi-

ملخص البحث

is Muhammad bin Ali bin Abi Talib. He

yyah) from his mother (Khawla bint Jaafar

al-Hanafi), who she belongs to Banu Han- اإلمام محمد بــن الحنفية هو محمــد بن عيل بن

ifa to distinguish him from his two broth- أيب طالب و قد أخذ شهرته بـ(إبن الحنفية) من أمه

ers, Hassan and Hussein, the sons of Ali  وهــي من بني حنيفة،)(خولــة بنت جعفر الحنفية
and his wife Fatima, may God pleased all متييزا ً له عن أخويه الحســن و الحسني ريض الله
of them.

عنهــا أبناء عيل ريض الله عنــه من زوجته فاطمة

So he is their half-brother. Muhammad  و قد أجتمع، فهو اخوهام من األب،ريض الله عنها
ibn al-Hanafiyya have combined the per-  فجمع بني،يف محمد بن الحنفية كامالت الرجال

fection of masculinity, and merged in him رشف النســب فهو من آل بيــت النبي ﷺ و رشف

the honor of lineage, due he is a kin of the العلم فهو من أبرز علامء التابعني و رشف الشجاعة
Prophet, may God’s prayers and peace be  يف معاركه التي،و البطولــة فهو حامــل راية ابيــه

upon him, and the honor of knowledge,  و قد عــده العلامء أثبت الناس يف،كان يخوضها
and the honor of bravery and herosim  و قد.روايــة الحديث عن أبيه عــي ريض الله عنه

cause he was the holder of his father’s war كان ملحمــد بن الحنفيــة آراء علمية يف العقيدة و
banner. The The scholars have considered  و قد جمعت اختياراته،التفسري و الفقه و الحديث
him the most reliable man in the narration  كان نصيب،ً الفقهية فكانت نحوا ً من سبعني اختيارا

of the hadith from his father Ali, may God  قارنتها،كتاب الطهارة و سنن الفطرة عرش اختيارات
pleased him.

Muhammad ibn al-Hanafiyyah had scientific views on belief, Tafsir, fiqh and hadith,

and his views in fiqh which collected had
formed about seventy views. The part of the

.بغريها من أقوال العلامء مع الرتجيح بينها

❊

❊

❊
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book of Purity and Sunan al-Fitrah had ten

views, which I compared with other sayings
of scholars with a weighting of them.

❊

❊

❊

المقدمة
الحمد لله رب العاملني وأفضل الصالة وأتم التسليم

عىل نبينا وســيدنا محمد املبعوث رحمة للعاملني
صىل الله عليه و عىل آله وصحبه أجمعني.

أما بعد؛ فإن الفقــه يف الدين هو مثرة جميع علوم
الرشيعة حتــى كانت املفاضلة بــن أهل امللة و

عالمة الخريية به كام قال عليه الصالة و الســام:
«من يرد الله به خريا يفقه يف الدين» .وما زال علامء
األمة يتنافســون يف تحصيل هذا الرشف و نيل هذه
املرتبــة ،حتى كان يف األمة مــن العلامء الكبار و
األمئة املتبوعني ما ال يوجــد يف غريها من األمم

و امللــل ،و من هؤالء األمئة الذين تســنموا أعىل
املراتب يف العلم و الرشف اإلمام الفقيه محمد بن

عيل بن أيب طالب املشهور ب(محمد بن الحنفية)،
فهو من كبار علــاء التابعني حيث أخذ العلم عن
كبار الصحابة و له آراء فقهية يف جميع أبواب الفقه
و غريها من العلوم كالتفسري و العقائد.

و ملــا كانت آرائه الفقهية مبثوثــة متفرقة يف بطون

الكتــب ،أحببــت جمعها و ترتيبها عــى األبواب
الفقهية بعد التعريف بشخصية اإلمام ريض الله عنه

تســهيالً للوقوف عليها و اإلســتفادة منها و خدمة
للفقه و لفقهاء األمة و تقريباً لفقه هذا اإلمام.
منهجي يف البحث:

 -1جردت املطوالت من كتب اآلثار و رشوحها و
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كتب اختالف الفقهــاء و غريها فجمعت أقواله يف بشهرتهم بني أهل العلم و طالبه و بعدا ً عن اإلطالة

املســائل الفقهية و رتبتها عىل األبواب التي أعتاد و إثقال الهوامش.

العلامء أن يرتبوا كتب الفقه عليها.

 -8جعلــت ثبت املصادر يف نهاية البحث و رتبتها

 -2جمعت أقواله الفقهية يف كتاب الطهارة و سنن عىل حروف الهجاء.
الفطرة دون مروياته الحديثية التي يرويها ن غريه ،و خطة البحث:

ســأقترص يف بحثي هذا عىل كتاب الطهارة و سنن و قــد أقتضت خطة البحث تقســيمه إىل مقدمة و
الفطرة و سأتبعه ببقية األبواب بإذن الله يف بحوث مبحثني و خامتة:

أخرى مستقلة.

 .1أما املقدمة :فبينت فيها أهمية املوضوع و سبب

 -3كانت منهجيتي يف بحث املســائل عن طريق أختياره و املنهجية التي رست عليها فيه.

املوازنة بــن قوله مع من وافقــه و بقية األقوال و  .2و أمــا املبحث األول :فتكلمــت فيه عن حياة

مناقشــة األدلة ،والرتجيح بينها لكن بإختصار دون اإلمام محمد بن الحنفيــة و تضمن مثانية مطالب
إطالة و إمالل.

كام جاء ذكرها يف فهرس املوضوعات.

 -4أقدم قول محمد بن الحنفية عىل غريه من األقول  .3و أمــا املبحث الثاين :فذكرت فيــه آراء اإلمام
فأجعله األول؛ فإذا وجدت رأي اإلمام مسندا ً نقلته محمد بــن الحنفية يف الطهارة و ســنن الفطرة ،و

بإسناده أما إذا كان منقوالً عنه يف كتب الفقه أكتفيت قســمته إىل مطلبني تحت كل مطلب مجموعة من

باإلحالة اىل املصادر التي نقلته.

املسائل.

 -5أما تخريــج األحاديث فــإذا كان الحديث يف  .4ثم ختمت بخامتة بينت فيهــا أهم النتائج التي
الصحيحــن او يف أحدهام فأكتفــي به دون إحالة توصلت إليها.

اىل غــره ،و ملا كانت أحاديثهام صحيحة أكتفيت والل َه ُ
أسال أن يوفق للصواب و ينفع به كاتبه وقارئه

باإلحالة إليه ،أمــا إذا كان الحديث يف غريهام من أنــه ويل ذلك و القادر عليــه و الحول وال قوة إال
كتب الســنة املطهرة أذكر الحديث ثم أذكر درجته بالله منه التوفيق و السداد.
عند العلامء املختصني بهذا العلم و دون إطالة.

 -6ترجمت لإلمام محمد ترجمة موجزة مبا يتناسب 				
و حجم هذا البحث و إال فحقه أن يفرد مبؤلف كبري
مستقل ليفي بحقه و ليستوعب مناقبه و سريته.

 -7مل أترجم للعلامء املذكورين يف البحث مكتفياً

الباحث
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وهي عــى األرجح من ســبي الياممة يف حروب

المبحث األول

الــردة لكن أختلــف يف أصلها؛ هل هــي من بني

ترجمة محمد بن الحنفية

تكن منهم )3(.وقد اتفاق بني أهل العلم عىل تسميته

حنيفة أنفســهم ،أم هي أ َمة جارية لبني حنيفة ومل

بـ( ابن الحنفية).

يعــد اإلمام محمد بــن الحنفية من الشــخصيات املطلب الثاين  :كنيته ولقبه وشهرته:

اإلســامية البارزة والتي جمعت بني رشف النسب أوالً :كنيته  :أبو القاسم  ،و أبو عبد الله.

وغزارة العلم والشــجاعة و قــد كانت حياته حافلة أما كنيته ،واســمه فقد كانت بطلــب من أبيه عيل

باألحــداث الكبرية املؤملــة واملفرحة وبأحداث ريض اللــه عنــه ،ومباركة النبــي ﷺ ،فعن محمد
عصفت باألمة اإلسالمية وقد كان محمد بن الحنفية بن الحنفية ،قــال :قال عيل ريض الله عنه قلت :يا

من الشــخصيات التي غري مجريات األمور وكانت رسول الله ،إن ولد يل من بعدك ،ولد أسميه باسمك

ملســاتها ظاهرة يف األحــداث ،ويف هذا املبحث وأكنيه بكنيتك؟ قال« :نعم».

()4

ســنتناول شخصيته بإختصار مبا يتناسب مع حجم ثانياً :لقبه وشــهرته  :فهو محمد األكرب و قد اشتهر
هذا البحث وذلك من خالل مطالب مثانية مطالب :بـ(محمد بن الحنفية)( )6(.)5فقد جاءت شــهرته من
املطلب األول  :اسمه و نسبه:

جهة أمه؛ خولة بنت جعفر الحنفية متيزا ً له عن أبناء

هو محمد بن عيل بــن أيب طالب بن عبد املطلب عيل من فاطمة ريض الله عنهم.
بن هاشم بن عبد مناف بن قيص ،الهاشمي القريش املطلب الثالث  :مولده ونشأته.

ريض الله عنه وعن أبيه ،وهو أخو الحسن والحسني أوالً :أمــا والدته :فقد اختلف فقيل ســنة ( ثالث
من األب.

()1

((( ينظر :ماملصادر نفسها .

وأمه :خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة ((( ســنن أيب داود ،كتاب األدب ،بــاب يف الرخصة يف

بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة بن لجيم بن الجمع بينهام.)4967( ،

صعب بن عيل بن بكر بن وائل.

()2

((( قلت  :ومنهم من يذكر اســمه ب (محمد ابن الحنفية)،
بإثبات األلف يف (ابن) وحذفهــا أصح .ينظر  :املجموع

((( الطبقــات الكربى  ،67/5مشــاهري علــاء األمصار  ، 194-193/5وعمدة القاريء  ،57/1حاشــية البجريمي
ص ،103وفيات األعيان .169/4

عىل الخطيب 15/1

ص ،103وفيات األعيان .169/4

ص ،103وفيات األعيان.169/4

((( الطبقــات الكربى  ،67/5مشــاهري علــاء األمصار ((( ينظر :مــرآة الزمان  ،282/9مشــاهري علامء األمصار
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عرشة ) ،للهجرة ،وقيل سنة ( ستة عرشة) ،للهجرة ،الحنفيّة أح َد رجال الدهر يف العلم والزهد والعبادة
وقيل :سنة( ،إحدى وعرشين) ،للهجرة.

()1

أفضل ُولْد اإلمام عيل بعد الحسن
ُ
والشجاعة ،وهو

واألقــرب إىل الصواب  -والله أعلم -أنه ولد ســنة والحسني ريض الله عنهم.
ْــر الرواية عن أبيه ،حتى
(ست عرشة ) ،للهجرة ويؤيد ذلك ما أخرجه الحاكم وكان ُمقربًا عند أبيه ،وأَك َ َ
ري م ِّني ،وأنا أعل ُم بحديث
عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال :ســمعت ابن قال«:الحس ُن والحس ُ
ني خ ٌ
الحنفيــة ،يف الســنة التي مات فيهــا حني دخلت أَيب منهــا» )4(.و أهل الحديث يع ّدون رواياته عن
ســنة إحدى ومثانني قال« :هذه يل خمس وستون أبيه من أوثــق الروايات ،حتى قالوا« :ال نعلم أح ًدا
أصح مام أسند
جاوزت سن أيب ،مات أيب وهو ابن ثالث وستني ،أســند عن عيل عن النبي أكرث وال
ّ

ومات ابن الحنفية يف تلك السنة».

()2

محمد بن الحنفية».

()5

املطلب الرابع :أوالده :وولــد ملحمد بن الحنفية وممن روى عنهم أيضاً :عمــر بن الخطاب ،و أبيه

أوالد كرث

عيل ،وأيب هريــرة ,وعثامن بن عفــان ،وعامر بن

:

وهم  :الحســن ،عبد الله ،جعفــر األكرب ،وحمزة ،يارس ،وغريهم ريض الله عنهم.

()6

وعيل ،وجعفر األصغر ،وعون ،و القاســم ،وعبد ثانياً :ممن روى عنه :

الرحمــن ،إبراهيم ،وأم القاســم ،وأم أبيها ،ورقية ،وممن روى عن محمد بــن الحنفية :بنوه عبد الله،
وحبابة .أمهم الشهباء بنت عبد الرحامن ابن الحرث والحسن ،وإبراهيم ،وعون ،وسامل بن أيب الجعد،

بن نوفل بن الحرث بن عبد املطلب

)3( .

املطلب الخامس :شيوخه وطالبه:

أوالً :شيوخه الذين روى عنهم:

ومنذر الثــوري ،وأبو جعفر الباقــر ،وعبد الله بن

محمــد بن عقيــل ،وعمرو بن دينــار ،ومحمد بن

قيــس بن مخرمة ،وعبد األعىل بــن عامر الثعلبي،

عاش محمد بن الحنفيــة يف بيت النبوة ويف كنف وآخرون.

()7

أبيه وصحبة أقويه السبطني فهو من أهل بيت النبي

ﷺ بيــت العلم واإلميــان  ،وقــد كان مح ّمد بن ((( ينظــر  :معجم الطرباين الكبــر  ،97/1التاريخ الكبري
البن أيب خيثمة .)2068 (،135/2

((( ينظر :سري أعالم النبالء .55/5

((( تاريخ دمشــق البن عســاكر  ،331/54ينظر :اإلعالم

 ،153/5الطبقات الكربى .87/5

((( ينظر  :مســند البزار  ،236 /2و ،246/4ســر أعالم

جمهرة أنساب العرب ص.66

((( سري أعالم النبالء  ،55/5جامع األصول .310/12

((( املســتدرك  ،)4696(،156/3وينظر  :تاريخ الطربي بفوائد عمدة األحكام.103/2
((( ينظر  :أنســاب األرشاف للبــاذريل  ،271-270 /3النبالء ،55/5
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املطلب السادس :أقوال العلامء فيه:

أمــا تحديــد ســنة ،وفاتــه فقــد اختلــف كــا

كان محمــد بــن الحنفيــة مــن أعيــان آل بيــت اختلف يف والدته ،وأشــهر األقوال أنه مات ســنة
النبي ﷺ ،بعد أخويه الســبطني الحسن والحسني (إحــدى ومثانــن) ،وعليه أكرث أهل الســر وقيل

ريض الله عنهام .ونشــأ محمد بن الحنفية شجاعاً غري ذلك.

()5

فاضالً عاملاً بالكتاب والسنة.

()1

ين :مح ّمد ابــن الحنف ّية ،كان كثري
قال الشهرســتا ّ
العلم غزير املعرفة ،وقــاد الفكر ،مصيب الخاطر

يف العواقــب ،وقد اختــار العزلة ،فآثــر الخمول

❊

❊

❊

عىل الشهرة.

()2

وذكر ابن ســعد :أ ّن مح ّمد بن الحنف ّيــة كان أح َد

نصيب من الشجاعة.
أبطال اإلسالم؛ فقد كان له
ٌ

وسريته حافلة جدا ً وفيها الكثري من األحداث املثرية
والجدلية مام يحتاج إىل مصنف مســتقل؛ وحسبنا

ما ذكرنا يف هذه العجالة.

()3

املطلب السابع  :وفاته:

بعد حياة حافلة بالعلم والعمل ومقارعة الخطوب،

مات اإلمام محمد بن الحنفية ريض الله عنه وعمره

( خمس وســتون س َنةً) مل يستكملها ،وهذا ما اتّفق
عليه بني أهل العلم والتاريخ.

()4

((( ينظــر  :معجم الطرباين الكبــر  ،97/1التاريخ الكبري
البن أيب خيثمة .)2068 (،135/2

((( امللل والنحل للشهرستاين .150-149 /1

((( ملزيد اطالع عن سريته ينظر ، :الطبقات الكربى ،69/5

تاريخ اإلســام للذهبي  ،544/3مــرآة الزمان  285/9فام
بعدها ،تجارب األمم وتعاقب الهمم  -239/2فام بعدها.

((( الطبقــات الكربى  ،87/5جامع األصول البن الجزري

((( املســتدرك  ،)4696(،156/3وينظر  :تاريخ الطربي  ،876/12مشــاهري علــاء األمصــار ص ،103وفيات
 ،153/5الطبقات الكربى .87/5

األعيام .172/4
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المبحث الثاني
آراؤه في باب الطهارة
وسنن الفطرة

القول الثاين :إن األرض ال تطهر بالجفاف وهو قول

زفر من الحنفية ،مذهب املالكية ،و الشــافعي يف
الجديد وعليه أكرث أصحابه ،وجمهور الحنابلة(.)4

أدلة األقوال ومناقشتها:

استدل أصحاب املذهب األول مبا يأيت:

أوالً :عن عبد الله بن عمــر ،قال« :كانت الكالب

ســأتناول يف هذا املبحث آراء اإلمــام محمد بن تبول ،وتقبل وتدبر يف املســجد ،يف زمان رســول
الحنفية ،كتاب الطهارة وقد تضمن عدة مسائل يف الله ﷺ ،فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك».

()5

كتاب الطهارة ،وســنن الفطــرة وذلك يف مطالبني وجه الداللة :إن األرض تطهر إذا جفت ،وقد بوب
يتضمن كل منهام عدة مسائل:

املطلب األول :باب الطهارة :وفيه مثانية مسائل:

اإلمام أبو داود يف سننه عىل ذلك.

()6

وأجيب :عنه بأجوبة ملخصها أمران:

املسألة األوىل :تطهري األرض املتنجسة بالجفاف :األول :أن هذا الحكم منسوخ فهو يف أول االسالم

اختلف أهل العلم يف األرض التي تصيبها النجاسة ثم أمر النبي ﷺ بتطهري ما أصابته النجاســة باملاء

هل تطهــر بالجفاف أم البد من اســتعامل املاء؟ كام سيأيت بيانه يف أدلة املذهب الثاين.
اختلفوا عىل قولني:

()7

الثــاين :إ َّن الحديث ال يدل عىل إن الكالب كانت

القول األول :إن جفاف األرض ويبسها طهارة لها ،تبول يف املســجد لكنهــا تبول خارجــه ثم تقبل

وهو مذهب محمــد ابن الحنفية .أخــرج ابن أيب وتدبر عليه.

()8

شــيبة عن ابن الحنفية ،قال«:إذا جفت األرض فقد
زكت»( )1وبه قال أبو قالبة ،والحســن البرصي(،)2

((( ينظر:املبسوط  ،205/1يون املسائل ص ،84الوسيط
ع

 ،198/1ملبدع رشح املقنع .208/1
ا

وهو مذهب الحنفية ،والشــافعي يف القديم ،وقول ((( البخاري ،كتاب الوضوء ،باب املاء الذي يغســل به شــعر

بعض الحنابلة(.)3

اإلنسان.)174( ،

((( ســنن أيب داود  ،104/1رشح ســنن أيب داود للعيني

((( ينظــر  :مصنف ابن أيب شــيبة  ،)626( ،59/1البناية  ،216-215/2البناية  ،721/1تحفة األحوذي .392/1
رشح الهداية .526/1

((( ينظــر  :صحيــح ابن حبــان  ،439/4معامل الســنن

((( ينظر  :مصنف ابن أيب شيبة .59/1

 ،117/1فتح الباري .179-278/1

 ، 226/1املبدع رشح املقنع .208/1

فتح الباري .179-278/1

((( ينظر :املبســوط  ،205/1البيان يف املذهب الشافعي ((( ينظر :صحيح ابن حبان  ،439/4معامل السنن ،117/1
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ورده التأويل العيني بقوله«:هــذا تأويل بعيد جدا ً؛ فتناوله الناس ،فقال لهم النبي ﷺ« :دعوه وهريقوا

ألن قوله«:يف املســجد» ،ليس ظرفاً لقوله«:تقبل عىل بوله ســجال من ماء ،أو ذنوبــا من ماء ،فإمنا
وتدبر» ،بــل إمنا هو ظــرف لقوله«:تبــول وتقبل بعثتم ميرسين ،ومل تبعثوا معرسين».

()5

وتدبــر» ،كلها وأيضــاً قوله« :مل يكونوا يرشــون وجه الداللة :إ َّن رسول الله ﷺ ،بصب املاء الكثري

شــيئاً من ذلك» ،مينع التأويل؛ ألنهــا كانت تبول عىل البــول و األمر يقتيض الوجوب؛ وألنه لو كان
يف موطنها ما كان يحتــاج إىل ذكر الرش وغريه إذ يطهر مبجرد الجفاف لكتفى به.

()6

وأجيب :بأ َّن اســتعامل املاء أرسع يف التطهري وال

ال فائدة فيه».

()1

ثانيــاً :روي عن النبي ﷺ أنه قــال« :زكاة األرض يعني االقتصار عليه؛ إذ لو تركه لطهر بالجفاف.

()7

ثانيــاً :إ َّن األصل يف الطهارة املاء وال يعدل عنه إال

يبسها».

()2

وأجيب :بأنه ال يثبت من قول النبي ﷺ ،بل هو من بدليــل يدل عليه ومل يصح الدليل يف ذلك بل جاء

قول أيب قالبة ،ومحمد ابن الحنفية.

()3

الدليل عىل استعامل املاءوصبه عىل النجاسة كام

ثالثاً :من املعقول ،إ َّن املطلوب هو ذهاب النجاسة ،يف حديث أيب هريرة السابق.

()8

فإذا زالت بالجفاف فقد حصل املقصود ،وقد ثبت الرتجيح :بعد عرض األدلة ومناقشــتها فالذي منيل

أن املاء ال يتعني يف التطهــر ،كام يف تطهري ذيل اىل ترجيحه هو القول األول القائل بطهارة األرض
الثوب والنعل باملســح بــاألرض ،فدل ذلك عىل بالجفاف إذا مل يبق للنجاسة عني وال لون وال ريح،

طهارة األرض بالجفاف.

()4

إال إ َّن تعجيل تطهريها باملاء أفضل.

اســتدل أصحاب املذهب الثــاين وجوب التطهري ينبني عىل هذا الرتجيح ما يأيت:

مبا يأيت:

أوالً :عن هريرة ،قال :قام أعرايب فبال يف املسجد،
((( البناية رشح الهداية .721/1

أوالً :جواز الصالة يف املوضع الذي طهر بالجفاف
((( البخاري ،كتــاب الوضوء ،باب صب املاء عىل البول

((( أخرجــه ابن أيب شــيبة من قــول محمد بــن الحنفية يف املســجد ،)220(،مسلم ،كتاب الطهارة ،باب وجوب
 ،)524(59/1والبيهقــي يف الســنن الكربى ،من قول أي غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت يف املسجد،

قالبة .)525 (،602/2

وأن األرض تطهر باملاء .)284(،...

الراية  ،211/1الفوائد املجموعة ص.10

رشح الزرقاين عىل املوطأ ،253/1

الكربى  ،258/1موسوعة الطهارة .590/13

((( ينظر :معامل السنن  ،117/1فتح الباري .179-278/1

((( ينظر :التذكرة يف األحاديث املشــتهرة ص ،57نصب ((( ينظر :التمهيد البن عبد الرب  ،111/13املغني ،72 /2
((( ينظــر  :البيان يف مذهب الشــافعي  ،224/1الفتاوى ((( ينظر :مرقاة املفاتيح .461/2
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وهو مذهب األوزاعــي ،و ُزفَر مــن الحنفية ،وهو

فقط وهو مذهب الحنفية.

()1

ثانياً :جواز التيمم والصالة عىل املوضع الذي طهر املالكية ،ورواية عن أحمد.

()7

لثالــث -استحباب غسله رطباً ،وفركه يابساً ،ال فرق

بالجفاف.

()2

ثالثاً :يلحق بحكم جفــاف األرض جفاف الثياب يف ذلك أيضاً بــن الرجل واملرأة ،وهو مشــهور
املتنجســة ونحوه وهو وجه عند الشافعية ،ورواية مذهب الشافعية ،والحنابلة.

()8

أدلة املذاهب ومناقشتها:

عن االمام أحمد.

()3

رابعاً :ومن ذلك حبل الغســال ينــر عليه الثوب أدلة املذهب األول :استدل أصحاب هذا املذهب
النجس ،ثم تجففه الشــمس ،فينــر عليه الثوب مبا يأيت:

الطاهر فال بأس به نص عليه اإلمام أحمد.

()4

املسألة الثانية  :تطهري املني:

أوالً -إ َّن املني نجس وحق النجاسة وجوب الغسل
ويدل عىل ذلك األمر بغسله كام سيأيت.

()9

اختلــف العلامء يف كيفية تطهــر املني عىل ثالثة ثانياً -عن علقمة واألســود رحمهــا الله :أن رجالً

مذاهب:

نزل بعائشــة (ريض الله عنها) ،فأصبح يغسل ثوبه،

األول -وجوب غســله رطباً ،وإجزاء فركه يابساً ،ال فقالت عائشــة :إمنا كان يجزئك إن رأيتَه أن تغسل
نضحت حوله ،ولقد رأيتني أفركه
فرق يف ذلك بني الرجــل واملرأة ،وهو قول اإلمام مكانه ،فإن مل ت َر
َ
محمــد بن الحنفية ( ،)5وهــو الصحيح من مذهب من ثوب رسول الله ﷺ فركاً فيصيل فيه.
الحنفية ،ورواية عن أحمد.

()6

()10

وجــه الداللة :قولهــا« :يجزئك» ،وهــو ظاهر يف

الثاين -وجوب غســله عىل كل حال ،رطباً كان أو الوجوب ،وإمنا أنكرت عليه غســل جميع الثوب،

يابســاً ،ال فرق يف ذلك أيضاً بــن الرجل واملرأة ،أو كان مرادها :فركتُه يابساً قبل الغسل.

()11

((( املبسوط  ،205/1فتح القدير .1199

((( ينظر :االســتذكار  ،113/3فتح باب العناية ،140/1

ص.155

((( ينظــر :الحاوي  ،247/2املجمــوع  ،395/2املغني

مجموع الفتاوى .480/21

((( االستذكار ،286/1

((( ينظــر :مجموع الفتــاوى  ، 480/21إغاثــة اللهفان رشح التلقني  ، 253/1املغني .288/2
((( ينظر :الوجيز رشح العزيز  ،245/1املجموع  ،288/2 ،596/2اإلنصاف .321/1
((( ينظر :إغاثة اللهفان ص.155

( ((1رواه مسلم ،كتاب الطهارة ،باب حكم املني/105( ،

((( مصنف ابن أيب شيبة .)925(،83/1

. )288

الرائق ،389/1املغني  ،288/2اإلنصاف .321/1

املفهم للقرطبي  ،24/4املجموع .396/2

((( ينظــر :مختــر اختــاف العلــاء  ،133/1البحر ( ((1ينظر :البناية  ،712/1إكامل املعلم ،115-114/2
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وأُجيب عليه :بأ َّن هذا ال يدل عىل الوجوب ،بدليل يصيل فيه».

()6

أنَّهــا احتجت عليه بفركها ،فلو وجب الغســل ملا أدلة املذهب الثالث:

جاز الفرك ،ولكان كالمها متناقضاً ،ف ُيحمل الغسل استدلوا عىل استحباب غسل الرطب وفرك اليابس
مبا ســبق من أدلة املذهب األول ،وإمنا حملوها

عىل االستحباب.

()1

ثالثــاً -أن أحاديث الفرك فيهــا اضطراب ،فمرة ذكر عىل االستحباب ملا يأيت:

()2
أوالً -عن ابن عبــاس (ريض الله عنهام)« :إمنا هو
الفرك ،ومرة ذكرت الغسل.
بخرقة أو ب ِإ ِ
وأُجيب :بــأ َّن دعوى االضطــراب ال دليل عليها ،كالنخامة أو النخاعة  ،أَ ِمطْه عنك ِ
ذخرة،

وإمنا يحمل االختــاف يف التطهري عىل اختالف ويف رواية :امسحه ب ِإذ ِْخرة».

()7

األحوال ،وإعامل الدليل أوىل من إهامله.

()3

أدلة املذهب الثاين:

ثانياً -أن املني طاهر عىل القول الصحيح كام سبق

يف املبحث السابق ،فتطهريه مبثابة تطهري النخامة

اســتدلوا عىل وجوب غســل الجميع بأ َّن أحاديث والبصاق.

الغســل أكرث وأوضح ،أمــا أحاديث الفــرك ففيها قــال أبو عيىس الرتمــذي (رحمه اللــه)« :حديث
عائشــة أنَّها غســلت منياً من ثوب رسول الله ﷺ

اضطراب.
وأُجيب :بأ َّن دعوى االضطراب قد ســبق الجواب ليس مبخالــف لحديث الفرك؛ ألنَّه وإن كان الفرك
()4

عليهــا ،بل قد ورد ما هو أبلغ من ذلك وهو اإلجزاء يجزئ؛ فقد يســتحب للرجــل أن ال يرى عىل ثوبه
باملسح يف الجميع دون الغسل:

أثره ،قال ابن عباس :املني مبنزلة املخاط ،فأمطه

فعن عائشــة (ريض الله عنها) ،قالت«:كان رسول عنك ،ولو بإذخرة».

()8

ُت ،∗5املني من ثوبه ب ِع ْرق ا ِ
إلذ ِْخر ،ثم ثالثاً -أن كل ما ورد يف تطهري املني إمنا هو حكاية
الله ﷺ يَ ْسل ُ
فعــل ،الظاهر أن النبــي ﷺ ،أقرها ،فهي تدل عىل

((( ينظر :املجموع .396/2

((( ينظــر :رشح التلقني  ،258/1بداية املجتهد -106/1
.107

االســتحباب دون الوجوب ،ومل يثبت األمر به يف
((( رواه أحمــد  ،)26059( 179/34وابــن خزميــة يف

((( ينظر :فتح الباري .433 ،396-395/1

صحيحه .)294( 149/1

.107

وصححه ابن حزم يف املحىل .158/1

عنه سلتاً .أي متيطه عنه .ينظر:النهاية .975/2

( )4345وقال« :هذا صحيح عن ابن عباس من قوله».

((( ينظــر :رشح التلقني  ،258/1بداية املجتهد  ((( -106/1رواه ابن أيب شــيبة يف املص َّنف ،)923،924( 83/1
ُت) ،يقبض عىل اليشء أصابه قذر ولطخ ،فتسلته ((( ســنن الرتمذي ص ،117و أخرجــه البيهقي 418/2
((( (يَ ْسل ُ
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حنيفة ومحمد ،والشافعي ،وأحمد وإسحاق(.)6

حديث يعتمد عليه.

()1

الرتجيح :بعد عرض األدلة ومناقشتها؛ فالذي منيل القــول الثاين :أنهــا حيض مطلقا أيــام الحيض
إىل ترجيحــه هو القول الثالث القائل باســتحباب وغريها ،وهو مذهــب جمهور املالكية ،وقول عند

غســل املني إذا كان رطباً ،و فركه يابســاً؛ إعامالً الشافعية ،وداود الظاهري.

()7

لجميع األدلة ،يؤيده أن االكتفاء بالفرك إمنا هو من القول الثالث :إنها ليســت بحيض مطلقاً وهو قول
باب التيســر عىل النــاس؛ وألن املني طاهر عىل ابن حزم.

()8

القول األرجح  -والله أعلم.

املسألة الثالثة :الكدرة والصفرة بعد الطهر.

أدلة األقوال ومناقشتها:

أدلــة القول األول :اســتدلوا عىل أنها ال تعد حيضاً

ال خالف بني أهــل العلم يف أن الصفرة( )2والكدرة بعد الطهر.
يف أثناء الحيض ونزول الدم حيض.

()3

أوالً :عن أم عطية ريض الله عنها ،قالت« :كنا

أما الصفرة بعد الطهر فقــد اختلف فيها أهل العلم ال نعد الكدرة ،والصفرة بعد الطهر شيئا».

()9

عىل عىل أقول:

وجه الداللة :ظاهــرة يف التفرقة بني وقت الحيض

معها ،وهو مذهب اإلمام محمد ابن الحنفية(،)4

حيضاً.

القول األول :انها ال تعد شيئاً واملرأة تكون طاهراة ومــا بعده دل عــى أن وقت ما بعــد الطهر ال يعد
()10

هو عــن عــي ريض الله عنــه ،ســفيان الثوري وقول الصحايب :كنا ال نعد ونحوها من ألفاظ يأخذ
واألوزاعي وقول سعيد بن املسيب والليث( )5وأيب حكم الحديث املرفوع؛ ألن ذلك ال يكون إال بعلم
النبي ﷺ.

()11

((( ينظر :مجموع الفتاوى ،342/11 ،فتح الباري .434/1

صفَر ((( املبســوط  ،337/1املجمــوع  ،388/2املغنــي
الصفْرة :املراد بها املا ُء َ
(((
األ ْ
(والصفْر ُة والكُــدرة)ُّ ،
ُّ
الذي تَرا ُه املــرأة يف أَثناء الدم .وال ُك ْدرةُ :هي املاء الك َِدر.241/1 .
ينظــر :املجمــوع  ،229 /1الدر النقي  ،147/2ســبل ((( املدونة  ،152/1بداية املجتهد  ،60/1روضة الطالبني

السالم.153/1

 ،152/1و صححه النووي .

البن امللقن  ،130/5فتح الباري البن رجب .126/2

((( البخاري  ،)307(،72/1موقوفاً.

((( ينظــر  :أحكام القرآن للجصاص  ،33-32/2التوضيح ((( املحىل .405 ،384/1
((( ينظر  :مصنف ابن أيب شيبة .90/1

( ((1ينظر :االســتذكار  ،325/1فتــح الباري البن رجب

((( معامل الســنن للخطايب  ،94/1كشــف املشكل البن  ،158/2نيل األوطار .341/1

الجوزي ،478/4

( ((1ينظر  :فتع الباري  ،426/1سبل السالم .153/1
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ثانيــاً :إ َّن الــدم العبيط بعد الطهر يعد اســتحاضة كأنها قصة ال يخالطها صفرة وال كدرة.

()4

ال متنع الصالة وبقيــة األحكام فكانت الصفرة من ثانيــاً :إن الصفرة والكدرة تابعة للحيض فهي تأخذ
حكمه.

باب أوىل.

()5

()1

أدلة القول الثاين :اســتدلوا عىل أنها حيض مطلقاً أدلة املذهب الرابع  :أنه ليس حيضاً بكل حال.

اســتدلوا بحديث فاطمة بنت أيب حبيش ،قال :إنها

مبا يأيت:

عن فاطمة بنت املنذر ،عن أســاء بنت أيب بكر ،كانت تســتحاض ،فقال لها النبي ﷺ «:إذا كان دم

قالــت :كنا يف حجرهــا مع بنات ابنتهــا ،فكانت الحيض فإنه دم أسود يعرف ،فإذا كان ذلك فأمسيك
إحدانا تطهر ،ثم تصيل ،ثم تنكس بالصفرة اليسرية ،عن الصالة ،وإذا كان اآلخر فتوضئي وصيل».

()6

فتسألها فتقول« :اعتزلن الصالة ما رأينت ذلك ،حتى وجه الداللة :أن صفة دم الحيض معروفة فإذا غاب
ال ترين إال البياض خالصا».

()2

صفة الدم تغري صفته تغري حكمه.

()7

وجــه الداللة :أن أســاء ريض اللــه عنها أمرتهن الرتجيــح :بعد عــرض األقول املذاهــب ،أدلتهم

باعتزال الصالة من الصفــرة ،ولو كانت بعد الطهر فالذي منيل اىل ترجيحه هو املذهب األول ،وذلك
واالغتسال حتى ولو كانت الصفرة يسرية.

أن حديث أم عطية له حكم الرفع فهو أوىل من غريه

كل حال:

و ذلك أ َّن حكم الصفــرة إمنا يعفى عنه بعد الطهر

أدلــة املذهــب الثالــث :القائل بأنهــا حيض يف مــن االجتهادات .ثم هذا القــول ال يخالف غريه،

أوالً :عــن علقمة بــن أيب علقمة ،عــن أمه موالة ال قبله.

عائشــة ،أنها قالت :كان النســاء يبعنث إىل عائشة املسألة الرابعة :تخليل األصابع يف الوضوء.

زوج النبي ﷺ بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة ،ال خالف بني أهل العلم يف وجوب تخليل األصابع

فتقول« :ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ،تريد إن تيقن عدم وصول املاء ملــا بينها إال بالتخليل؛
بذلك الطهر من الحيضة».

()3

لكنهم اختلفوا يف تخليلها إذا وصل إليها املاء من

أي :تخرج القطنة ،أو الخرقة التي تحتيش بها املرأة غري تخليل عىل أربعة أقوال:

((( ينظر :العزيز رشح الوجيز .295/1

((( ينظر :رشح التلقني للامزري  ،1344الذخرية للقرايف
 ،382/1رشح السنة للبغوي .154/2

((( مصنف ابن أيب شيبة .)1007(،90/1

((( ينظر :كنز الدقائق .27/2

عنها.

((( ينظر :املحىل .233-232 /1

((( البخاري  ،71/1معلقا موقوفاً عىل عائشــة ريض الله ((( سنن أبو داود .)304(،82/1
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القــول األول :إن تخليل األصابــع مرشوع ،وهو ثانياً :عن ابن عباس قال :قال رســول الله ﷺ« :إذا
يف الرجلــن آكد من اليديــن ،وهو قول محمد بن قمت إىل الصالة ،فأسبغ الوضوء واجعل املاء بني
أصابع يديك ،ورجليك».

الحنفية ريض الله عنه.

()6

أخرج ابن أيب شــيبة بســنده عن عبد األعىل ،قال :ثالثــاً  :عن ابن عباس قال :ســأل رجل النبي ﷺ

«رأيت ابن الحنفية ،توضأ فخلل أصابعه».

()1

عن يشء من أمر الصالة؟ فقال له رسول الله ﷺ :

وهذا مذهــب الحنفيــة ،والشــافعية ،والحنابلة« ،خلل أصابع يديك ورجليك».

واختاره بعض املالكية(.)2

()7

وجه الداللــة :قوله« :وخلل بــن األصابع» األمر

القول الثــاين :إ َّن التخليل واجب مطلقاً يف اليدين مطلق ،فيشمل أصابع اليدين والرجلني.

()8

والرجلني ،وهو قول يف مذهب املالكية.

()3

وأجيب :بــإن داللة األمــر للوجــوب ،فهو دليل

القول الثالث :إ َّن تخليل األصابع واجب يف اليدين ،للقائلني بالوجوب ال مجرد االستحباب.
سنة يف الرجلني ،وهو مذهب املالكية.

()4

أدلة األقوال ومناقشتها:

()9

أدلــة أصحــاب القول الثــاين :القائلــن بوجوب
التخليل يف اليدين ،والرجلني:

اســتدل أصحاب القول األول عىل االستحباب مبا أوالً :عــن عائشــة ،قالت« :كان رســول الله ﷺ،

يأيت:

يتوضأ ،ويخلل بني أصابعه ،ويدلك عقبيه ،ويقول:

أوالً :عن لقيط بن صربة قال :قلت :يا رســول الله «خللوا بــن أصابعكــم ال يخلل الله تعــاىل بينها

أخربين عن الوضوء .قال« :أســبغ الوضوء ،وخلل بالنار».

()10

بــن األصابع ،وبالــغ يف االستنشــاق إال أن تكون وجه الداللة :الوعيد دليل الوجوب إذ ال وعيد عىل

صامئاً».

()5

ترك مندوب.

((( ســنن الرتمــذي ،أبولــب الطهــارة ،بــاب تخليــل

((( مصنف ابن أيب شيبة .)94(،19/1

األصابع ،)39(،وقال :حسن غريب.

،83/1روضة الطالبني  ،113/1كشاف القناع .102/1

((( ينظر :البحر الرائق  ،23/1املجموع للنووي ،424/1

((( ينظر :رشح التلقني  ،143/1الذخرية .258/1

((( ينظر :فيض القدير  ،451/3رشح الخريش ،126/1

االستنشاق  ،)788(،وقال :حسن صحيح.

الخالصة للنووي .115/1

((( ينظــر :املبســوط  ، 80/1املقدمــات املمهــدات ((( مسند أحمد.)2604( ،365/4
((( ينظر :رشح التلقني  ،143/1مواهب الجليل  .214/1الرشح الكبري البن قدامة .114/1

((( الرتمذي ،أبواب الصوم ،باب ما جاء يف كراهية مبالغة ( ((1ســنن الدارقطني  .)317(،166/1وضعفه ،وينظر :
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ثانيــاً :حديث لقيط بن صربة قال :قلت :يا رســول بنفس أدلة أصحاب املذهب الثاين وقد سبقت.

الله أخــرين عن الوضوء؟ قال« :أســبغ الوضوء ،ثانياً :اســتدلوا عــى التفريق بني أصابــع اليدين

وخلل بــن األصابع ،وبالغ يف االستنشــاق إال أن والرجلني؛ بإن أصابع الرجلني ال اتصال ما بينهام،

تكون صامئاً» .وقد سبق قريباً.

بخالف أصابع الرجلني ،فأشــبه مــا بينهام الباطن

وجه الداللة  :قوله« :خلل» أمر ،واألصل يف األمر لشدة اتصال ما بينهام.

الوجوب.

()4

وقــال ابن العــريب :والحق أنه واجــب يف اليدين

()1

ورد من وجوه:

عىل القول بالدلك ،غــر واجب يف الرجلني ،ألن

األول :إ َّن الله ســبحانه وتعاىل إمنا ذكر يف القرآن تخليلها باملاء يقرح باطنها ،وقد شاهدنا ذلك ،وما
غسل الرجلني ،وحقيقته :جريان املاء عىل العضو ،علينا يف الديــن من حرج يف أقل من ذلك ،فكيف
والتخليل زيادة عليه ،فهو داخل فيه.

يف تخليل تتقرح به األقدام؟.

()5

الثــاين :إ َّن األحاديث التي وصفت وضوء رســول الرتجيــح  :بعد عــرض األدلة ومناقشــتها فالذي

الله ﷺ يف الصحيحــن وغريهام كام يف حديث يرتح هو القول باســتحباب تخليــل أصابع اليدين

عثامن وعبــد الله بن زيد وابــن عباس وغريها مل والرجلــن؛ مع الحرص عــى التحقق من وصول
يــرد فيها ذكــر التخليل ،مــع أن الصحابة يف مقام املاء بينها ،خاصــة وإن الوعيــد يف التهاون فيها

البيــان والتعليم ،فلو كان واجباً ملــا أهملوا ذكره ،شــديد ،ومع ذلك فالقول باالســتحباب أحرجح؛
إذ إ َّن أكرث اللذين نقلــوا صفة وضوء النبي ﷺ ،مل

والله أعلم.

()2

الثالــث :بأ َّن تخليل األصابع لــو كان وأجباً لعلمه يذكروا التخليل ،وهناك من روو عنه التخليل فيكون
النبــي ﷺ ،للرجل امليسء يف صالتــه ملا علمه الجمع بأنه ﷺ ،فعل وترك وهذا حال السنن.

واجبات الصالة.

()3

املسألة الخامسة :حكم تخليل اللحية يف الوضوء.

أدلة أصحاب املذهب الثالــث :القئل بالتفرقة بني اختلف العلامء يف حكم تخليل اللحية يف الوضوء

أصاب اليدين والرجلني:

عىل أقول كثرية حاصلها أربعة أقوال:

أوالً  :اســتدلوا عىل وجوب تخليل أصابع اليدين القول األول :االكتفاء مبسحها دون تخليلها ،وهو
((( ينظر :التيسري رشح الجام الصغري .518/1
((( ينظر :البناية رشح الهداية،222/1

قول محمد بن الحنفية ريض الله عنه.

((( ينظر :حاشــية العدوي  ،197/1الرشح الكبري للدردير

((( تبيني الحقائق  ،5/1العناية عىل الهداية  ،30/1البناية  ،89/1رشح الخريش .132/1
عىل الهداية .228/1

((( ينظر :عارضة األحوذي .57-56/1
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أخــرج ابن أيب شــيبة َع ْن َعبْ ِ
ــد الْ َ ْع َلَ ،عــنِ ابْنِ أدلة األقوال ومناقشتها:
ح َن ِفيَّ ِة ،ق َ
حيَ ِت ِه َو َعا ِرضَ يْ ِه ،أدلة أصحــاب القول األول :القائلــن بعدم تخليل
َالَ « :رأَيْتُ ُه َم َس َح َجانِبَ ْي لِ ْ
الْ َ

خلِّلْ َها».
َولَ ْم يُ َ

اللحية:

()1

وهو قول ابراهيم النخعي ،ابن ســرين ،والحســن مل أجد لهم دليالً يستدل به إال أنهم قالوا :مل يثبت

وأبوالعالية ،ومجاهد( ،)2وقول عند املالكية إذ قالوا يف تخليل اللحيــة حديث صحيــح ،واألحاديث

بكراهة تخليل اللحية.

()3

الصحيحــة يف صفــة وضوء النبــي ﷺ ،مل تذكر

القــول الثاين :يســتحب تخليل اللحيــة الكثيفة ،تخليل اللحية ،وكون التخليل ال يأيت إال يف حديث
ويجب يف غري الكثة ،وممن روي عنه أنه كان يخلل ضعيف دليــل عىل عدم ثبوت الحكــم إذ لو كان

لحيتــه :ابن عمر ،وابن عباس ،والحســن ،وأنس ،التخليل مرشوعاً لجاءت األحاديث الصحيحة به،
وابن أيب ليىل وعطاء بن الســائب( ،)4وهو مذهب كام جاءت يف تخليل األصابع.

الحنفية ،والشــافعية ،والحنابلة ،وقول يف مذهب قال اإلمام مالــك « :تخليلها يف الوضوء ليس من

املالكية.

أمر الناس ،وعاب ذلك عىل من فعله».

()5

()8

القــول الثالث :يجب تخليل اللحيــة مطلقاً كثيفة ،وقال اإلمام أحمد  :ليــس يصح عن النبي ﷺ يف
أو خفيفة ،وهو قول ســعيد بن جبري ،وإسحاق بن التخليل يشء ،ونحوه أن أيب حاتم الرازي.

()9

راهوية ،واملزين ،وأبو ثــور )6(،وهو قول ثالث يف وأجيب :بأن األحاديث قد صحت يف تخليل اللحية
مذهب املالكية

)7(.

((( أخرجه ابن أيب شيبة ،)119(،21/1،و (.)122

((( ينظر :األوســط البن املنذر  ،382/1و  ،383و نيل
األوطار  ،190/1تحفة األحوذي .108/1

كام سيأيت يف أدلة األقوال اآلتية.

أدلة القول الثاين :ســتدلوا عىل اســتحباب تخليل
اللحية الكثة ووجوب غسل الخفيفة مبا يأيت:

أوالً :عن شقيق بن سلمة قال :رأيت عثامن بن عفان

((( ينظــر :رشح البخــاري البن بطــال  ،378/1التمهيد توضأ ،فغسل كفيه ثالثاً ثالثاً ،ومضمض واستنشق
واستنرث ،وغسل وجهه ثالثاً ،ويف آخره قال« :وخلل
 ،121/20البيان والتحصيل ..93/1
((( املغني .78/1

لحيته حني غســل وجهه قبل أن يغســل قدميه ،ثم

((( ينظر :املبســوط  ، 80/1املدونة  ،125/1املجموع قال :رأيت رســول الله ﷺ ،يفعل كالذي رأيتموين
 ، 462/1املغني .78/1

((( املجموع  ،374/1مامل السنن للخطلبي .56/1

((( رشح البخاري البن بطال  ،378/1التمهيد ،121/20

البيان والتحصيل .93/1

((( مسائل االمام أحمد للكرماين ص.243

((( ينظــر االســتذكار  ،126/1رشح البخــاري  ،386/1البيان والتحصيل .93/1
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أوالً :عــن عائشــة قالت كان رســول الله ﷺ ،إذا

أفعل».

()1

وأجيب :بأن ذكــر التخليل منكر يف هذا الحديث ،اغتســل من الجنابة غســل يديه وتوضــأ وضوءه

وحديث عثــان يف الصحيحني ويف غريهام ليس للصالة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن
أنه قد أروى برشته أفاض عليه املاء ثالث مرات ثم

فيه ذكر التخليل.

()2

ثانياً :عن عائشــة قالت«:كان رســول الله ﷺ ،إذا غسل سائر جسده.

()7

ثانيــاً  :عن أيب هريــرة قال :قال رســول الله ﷺ:

توضأ خلل لحيته باملاء».

()3

ثالثاً :عن حســان بن بالل ،قــال« :رأيت عامر بن «إن تحت كل شــعرة جنابة فاغسلوا الشعر ،وأنقوا
يارس توضأ ،فخلل لحيته ،فقلــت له ،فقال :رأيت البرش».

()8

وجــه الداللة :أن حكــم ما تحت الشــعر كحكم

رسول الله ﷺ ،فعله».

()4

وجه الداللة  :أن تخليل اللحية مســتجب ،يف أقل البرشة ،وال فرق يف ذلك بني الوضوء والغسل.

()9

الرتجيح :الــذي يرتجح والله أعلم هو القول الثاين

أحوله.

()5

قلت :أمــا دليلهم عىل وجوب غســل اللحية غري باســتحباب تخليل اللحية الكثــة ووجوب تخليل
الكثة فألنها إذا مل ِ
تغط الوجه أخذت حكمه فتخلل الغري كثة إعامالً لألدلة وجمعاً بينها.
ليصل املاء اىل برشة الوجه.

()6

املسألة السادسة :فروض الوضوء :فرض الرجلني

أدلة القول الثالث :القائل بوجب التخليل مطلقاً:

يف الوضوء.

مطلقاً مبا يأيت :

الوضوء( ،)10لكنهم اختلفوا يف جواز املســح عىل

مل أجد لهم دليالً رصيحا وقد استدلوا عىل الوجوب اتفق أهل العلم عىل أن غسل الرجلني مجزيء يف

((( قال النووي  :صحيح رواه الرتمذي وقال حسن صحيح
ويف تخليل اللحية أحاديث كثرية ،املجموع .374/1

ثالثة أقوال:

القول األول :إ َّن فرضهام املسح ،ويستحب الغسل

((( نصب الراية  ،24/1البناية الهداية .223/1

((( مسند أحمد  ،)25970(،119/34قال محققه  :اسناده
حسن لغرية.

((( ينظر :رشح التلقني للامزري .212/1

((( ســنن الرتمذي ،أبواب الطهارة ،باب ما جاء يف تخليل ((( سنن الرتمذي ،أبواب الطهارة ،باب ما جاء أن تحت كل
اللحية.)29( ،

شعرة جنابة ،)106(،وقال :حديث غريب.

((( ينظر :البيان والتحصيل .93/1

((( ينظر :بداية املجتهد  ،52/1مواهب الجليل .190/1

املبسوط .80/1

 ،98/1املغني .98/1

((( التمهيد  ،119/20املسالك رشح موطأ مالك  ((1( ،187/2ينظــر :التمهيد  ،256/24بحــر املذهب للروياين
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وهــو قول محمد بن الحنفيــة( ،)1حكاه بعض أهل بني املعطوف واملعطوف عليه بقضية مبتدأة.

()6

العلم مذهباً لعيل بن أيب طالب وابن عباس وأنس ،وأجيب عنه مبا قالــه النووي:إنه لو ثبت أن املراد
باآلية املسح لحمل املسح عىل الغسل ،جمعاً بني

وهو مذهب عكرمة والشعبي.

()2

القــول الثــاين :إن فرضهام الغســل ،وهو مذهب األدلة والقراءتني؛ ألن املســح يطلق عىل الغسل،
جمهــور من الصحابة ،والتابعــن وأمئة املذاهب كذا نقله جامعة من أمئة اللغة.

()7

ثانياً :عن رفاعة بن رافع ،قال :فقال رسول الله :إنها

األربعة وأتباعهم .

()3

القول الثالث :إ َّن طهارتهام عىل التخيري بالغسل أو مل تتم صالة أحدكم حتى يســبغ الوضوء كام أمره
الله عز وجل ،فيغســل وجهه ويديه إىل املرفقني،

باملسح.

()4

أدلة األقول ومناقشتها:

وميسح برأسه ورجليه إىل الكعبني.

هو املسح مبا يأيت:

باطن القدمني أحق باملســح مــن ظاهرهام حتى

()8

أدلة أصحاب اقول األول :اســتدلة عىل أن الفرض ثالثــاً :عن عيل ريض الله عنــه ،قال :كنت أرى أن
أوالً :االســتدالل بقراءة جــر (وأرجلِكم) من قوله رأيت رسول الله ﷺ ،ميسح ظاهرهام.
وجه االســتدالل :قوله يف الحديث (ميســح عىل
تعاىلَ ﴿ :وأَ ْر ُجلِك ُْم إِ َل الْكَ ْع َب ْي﴾[.املائدة.]6:
()9

وجه الداللــة :أ َّن قراءة أرجلِكم ســتكون معطوف ًة ظاهرهام) ظاهره أن ميسح عىل رجليه بدون خفني،
عىل الرأس وفرض الرأس املسح.

()5

وهذا دليل عىل أن فرض الرجل املسح.

()10

قال ابن حزم رحمه الله :القرآن نزل باملسح ،وسواء وأجيب عنه من وجهني:

قــرئ بخفض الالم أو بفتحهــا ،هي عىل كل حال األول :أن الصحيــح يف ذلك قــول من قال :كنت
عطف عــى الرؤوس ،إمــا عىل اللفــظ ،أو عىل أرى باطن الخفني أحق باملسح من أعالهام(.)11
املوضع ،ال يجوز غري ذلك؛ ألنه ال يجوز أن يحال

((( ينظر :الطبقات الكربى البن ســعد ع ،115/5 88سري ((( املحىل .301 /1
أعالم النبالء .65/5

((( املجموع .420/1

الكبري للرازي  ،305/11املغني .98/1

عىل ما أمر الله تعاىل.)460(،

((( ينظر :املصادر نفسها .

الطهارة ،باب كيفية املسح (.)164

للشوكاين ،55/1الروضة الندية .40/1

( ((1علل الدارقطني  ،45/4سنن الدار قطني .368/1

((( ينظر :املحىل  ،301/1نخب األفكار  ،313/1التفسري ((( سنن أيب داود ،كتاب الطهارة ،باب ما جاء يف الوضوء
((( ينظر :التفسري الكبري للرازي  ،305/11املغني  ((( .98/1مســند أحمد  ،)737(،139/2ســنن أيب داود ،كتاب
((( ينظــر :مجمــع األنهــر  ،45/1الســيل الجــرار ( ((1ينظر :املحىل .301/1
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والثاين :بأن يحمل قول من قال باملسح عىل ظاهر والسنة بينت ورجحت الغسل ،فتعني.

()5

القدمني باملســح عليه ،وفيه الخف ،وهذا أرجح ،ثانياً :استدلوا بالسنة الفعلية الصحيحة املتواترة يف

ولذلك جــاء يف بعضها الجمع بني املســح عىل صفة وضوئه ﷺ ،وأنه غسل رجليه ،ومل ينق عنه أنه

ظاهر القدم ،مع ذكــر الخف مام يوحي بأن املراد مسح رجليه وهام مكشوفتان.

()6

بظاهر القدم هو ظاهر الخف.

()1

ثالثاً :عن عبد الله بن عمرو قال :تخلف رسول الله

أدلــة أصحــاب القول الثــاين ،عىل فرضية غســل ﷺ ،يف سفر ســافرناه ،فأدركنا وقد أرهقنا الصالة،
الرجلني:

صالة العرص ،ونحن نتوضأ ،فجعلنا منســح عىل

أوالً :قولــه تعاىلَ ﴿ :ياأَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا إِ َذا ُق ْم ُت ْم ِإ َل أرجلنا ،فنادى بأعىل صوته«:ويل لألعقاب من النار
()7
ُــم إِ َل الْ َم َرا ِف ِق مرتني أو ثالثاً».
الص َل ِة فَاغ ِْســلُوا ُو ُجو َهك ُْم َوأَ ْي ِد َيك ْ
َّ
حوا ِب ُر ُء ِ
ُــم إِ َل الْكَ ْع َب ْي﴾ .قال ابن العريب تعليقاً عىل قوله(« :)8ومنســح عىل
وســك ُْم َوأَ ْر ُجلَك ْ
َوا ْم َســ ُ
أرجلنا»،قد يتمســك به من قال بجواز املسح عىل
[املائدة.]6:

وجه الداللــة ،قولــه( :أرجلَكــم) معطفوفة عىل الرجلني ،وال حجة فيه ألربعة أوجه:

(وجو َهكــم) والعامل فيها الفعــل يف قوله تعاىل :األول :أن املســح هنا يراد به الغسل ،فمن الفايش

(فاغســلوا) ،والعطف عىل نية تكرار العامل ،فكأنه املســتعمل يف أرض الحجاز أن يقولوا :متســحنا
للصالة :أي توضأنا.

قال :واغسلوا أرجلكم.

()2

وأجيب :بأن القراءة بالكرس صحيحة أيضاً ومتواترة والثاين :أن قوله ( :وأعقابهم تلوح مل ميسها املاء)
يدل عىل أنهم كانوا يغســلون أرجلهم ،إذ لو كانوا

وهي تعطف الرجلني عىل الرأس.

()3

قلت :قد أطال كل فريق يف اإلســتدالل بهذه اآلية ميســحونها لكانت القدم كلها ال ئحة ،فإن املسح

لكن اآلية تدل عىل صحة األقول جميعاً.

()4

قــال النووي :إن قراءيت الجــر والنصب يتعادالن،

ال يحصل منه بلل املمسوح.

((( املجموع .420/1

((( ينظر :ســنن أيب داود  ،42/1الســنن الكربى للبيهقي ((( ينظــر :نخب األفكار  ،313/1التفســر الكبري للرازي
 :436/1فقد رصح يف بعض ألفاظه بذكر الخف.

.307/11

((( ينظر :الجامع ألحكام القرآن  ،92/6الذخرية .269/1

((( البخــاري ،كتــاب فضــل العلم ،باب رفــع الصوت

.92/6

الرجلني بكاملها.))241( - 27 (،

((( ينظــر :بداية املجتهــد  ،22/1الجامع ألحكام القرآن بالعلم ،)60(،مســلم ،كتاب الطهارة ،باب وجوب غســل
((( ينظر :عمدة القاريء للعيني  ،236/2املجموع .418/1

((( ينظر :املفهم .497/1
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والثالث :أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة ،فقال :املسألة السابعة :املسح عىل الخفني.

إن النبي ﷺ رأى رجالً مل يغســل عقبه ،فقال :ويل أجمع أهل العلم عىل جواز املســح عىل الخفني.

لألعقاب من النار.

قال ابــن املنذر :وأجمعوا عىل أنــه كل من أكمل

والرابع :أننا لو ســلمنا أنهم مسحوا مل يرضنا ذلك ،طهارته ثم لبس الخفني وأحدث ،أن له أن َيســح
ومل تكن فيه حجة لهم؛ ألن ذلك املسح هو الذي عليهام.

()2

توعــد عليه بالعقــاب ،فال يكون مرشوعــاً ،والله وقد وافق اإلمام محمــد ابن الحنفية ما أجمع عليه
أعلم.أه

أدلة القول الثالث:

فقد أخرج ابن أيب شــيب عن عبد األعىل بن عامر،

قال« :رأيت ابن الحنفية ،ميسح عىل خفيه».

()3

استدل أصحاب هذا القول عىل جواز األمرين بأدلة املسألة الثامنة :الغسل من الحجامة.

الطرفني وحملوهام عىل خالف التنوع وجوازهام ،اختلف العلامء يف االغتســال من الحجامة ،عىل
وقد سبق بيان أدلة الطرفني.

ثالثة أقوال:

الرتجيح :بعد ذكر األقوال واألدلة فإن الراجح والله القول األول :يغســل أثر املحاجم فقط ،وهو قول

أعلم وجوب غســل القدمــن ،وال يكفي يف ذلك اإلمام محمد بن الحنفية.

مسحهام ،وحديث ويل لألعقاب من النار نص يف أخرج ابن أيب شيبة :عن أيب عمر ،عن ابن الحنفية،

محل النزاع.

قال« :يغسل أثر املحاجم».

()4

قال ابن عبد الرب« :ذلــك أنهم أجمعوا عىل أن من وهو قول مالك.

()5

غسل قدميه فقد أدى الواجب الذي عليه ،واختلفوا القول الثاين :يجب غســل أثر املحاجم والوضوء
فيمن مســح قدميه ،فاليقني ما أجمعــوا عليه دون منهــا وهو قول ابن عمــر ريض الله عنــه ،وقتادة

مــا اختلفوا فيــه ،وإذا جاز عند من قال باملســح والحســن البرصي( ،)6وهو املشهور عند الحنفية،

عىل القدمــن أن يكون من غســل قدميه قد أدى

الفرض عنده ،فالقول يف هــذه الحال باالتفاق هو ((( اإلجامع ص.44

اليقني».

()1

((( مصنف ابن أيب شيبة .)1916(،166/1
((( مصنف ابن أيب شيبة .)475(،47/1

((( ينظر :املدونــة  ،125/1االســتذكار  ،156/1رشح
التلقني .176/1

((( ينظر :االستذكار  ،140/1التمهيد .256/24

((( ينظــر :مصنف ابن أيب شــيبة  ،47/1األوســط البن
املنذر  ،178/1االستذكار .157/1
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وجه الداللــة :إن الدم لو كان ناقضــاً للوضوء ،أو

والحنابلة (.)1

القول الثالث :يغســل أثر املحاجم و يســتحب له يوجب الغسل ألمر النبيﷺ ،ألمره به.

االغتســال ،وهو قول عيل ،وابن عباس ريض الله ثالثــاً :ما ثبت عن بعض الصحابة ريض الله عنهم،

عنهم( ،)2وهو مذهب الحنفية ،والشافعية ،وقول يف عيل وابن مســعود ،وابن عمــر وغريهم أنهم كانوا
مذهب الحنابلة

يكتفون بغسل أثر املحاجم فقط.

()3

()7

القــول الرابع  :ال يســتحب االغتســل منها ،وهو أدلــة أصحاب املذهــب الثاين القائــل بوجوب
الصحيح من مذهب الحنابلة.

الوضوء.

()4

أدلة املذاهب ومناقشتها:

استدل من أوجب الوضوء عىل املحتجم بأن الدم

استدل أصحاب املذهب األول الذي يكتفي بغسل نجس وخروج النجاســة من أي مــكان يف البدن

املحاجم فقط.

مبطل للوضوء.

()8

أوالً :عــن أنس أن النبــي ﷺ«:احتجم فصىل ومل أدلة أصحاب املذهب الثالث القائل باســتحباب
يتوضأ ومل يزد عن غسل محاجمه».

()5

الغسل.

الثانيــاً :عن جابر ريض الله عنه« :أن النبي ﷺ كان أوالً  :عن عائشــة ،عن النبي ﷺ أنه قال«:يغتســل
يف غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم ،فنزفه الدم ،من أربع :من الجمعة ،والجنابة ،والحجامة ،وغسل
فركع ،وسجد ومىض يف صالته».

()6

امليت».

()9

وجه الدلة :استحباب الغسل من الحجامة.

ثانيــاً :ما ثبت عن عــدد من الصحابة اســتحباب

((( ينظر :املبسوط للرسخيس  ،83/1مسائل االمام أحمد الغسل من الحجامة.
 ،87/23مسائل أحمد للكرماين ص .87

((( األوسط البن املنذر.179/1

()10

((( ينظر  :البخاري .46/1

((( ينظر :املبسوط للرسخيس  ، 83/1املجموع  ((( ،203/2ينظــر :البنايــة رشح الهدايــة  ،259/1العناية رشح
الرشح الكبري البن قدامة .213 -212/1

الهداية.376/2

قدامة  ،212/1الفروع .236/1

 ،)348(،96/1مســتدرك الحاكم  ،)582(،267/1وقال:

العرشين ،ووقفه أبو املغرية عن األوزاعي وهو الصواب.

قــال الذهبي يف التلخيص :رواه أبــو نعيم عنها عىل رشط

املخرجني :من القبل والدبر .46/1

( ((1ينظر :مصنف عبد الــرزاق  ،297/1مصنف ابن أيب

((( ينظر :مسائل االمام أحمد  ،87/23الرشح الكبري البن ((( سنن أيب داود ،كتاب الطهارة ،باب الغسل يوم الجمعة
((( ســنن الدارقطني  .)554(،276/1قال :رفعه ابن أيب «هذا حديث صحيح عىل رشط الشــيخني ،ومل يخرجاه»،
((( البخاري ،كتاب الوضوء ،باب من مل ير الوضوء إال من البخاري ومسلم.
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ثالثاً :من معقول أن االغتسال من الحجامة إمنا هو ابتداء الخلقة من اإلقرار بالله تعاىل ،وهو امليثاق الذي
إلماطــة األذى ،وملا ال يؤمــن أن يكون قد أصاب أخذه عليهم حني أخرجهم من ظهر آدم ،قال تعاىل:

املحتجم رشاش من الدم فاالغتسال منه استظهار ﴿وإذ أخــذ ربــك مــن بنــي آدم مــن ظهورهــم

بالطهارة واستحباب للنظافة.

()1

ذرياتهم﴾ ،وتســمى زكاة الفطر فطــرة :ألنها زكاة

أدلة أصحاب املذهب الرابع :القائل بعدم استحباب عىل النفوس.

الغسل من الحجامة.

()4

وسنن الفطرة :هي سنن األنبياء عليهم السالم التي

مل أقف لهم عىل دليل لكراهة الغســل ،إال ما ثبت أمرنا أن نقتدي بهم

()5

عنــد أصحاب املذهب األول من االكتفاء بغســل عن أيب هريرة ،عن النبي ﷺ قال« :الفطرة خمس -

املحاجــم ،أو االكتفــاء بالوضوء فقــط كام عند أو خمس من الفطرة  -الختان ،واالستحداد ،وتقليم

أصحاب القول الثالث.

األظفار ،ونتف اإلبط ،وقص الشارب».

()6

رش من
الرتجيح :بعد عرض األدلة ومناقشــتها فالذي منيل وعن عائشة ،قالت :قال رسول الله ﷺ «:ع ٌ
اىل ترجيحه هو املذهب الثاين القائل باســتحباب الفطرة :قص الشــارب ،وإعفاء اللحية ،والســواك،

الغســل ويدخل فيه غســل املحاجم ملا ثبت من واالستنشــاق باملــاء ،وقــص األظفــار ،وغســل

حديث عائشة ريض الله عنها يف اغتسال النبي ﷺ ،الرباجم ،ونتف اإلبط ،وحلق العانة ،وانتقاص املاء
من الحجامة -والله تعاىل أعلم.
املطلب الثاين  :سنن الفطرة:

 يعني االستنجاء باملاء  ،-قال زكريا :قال مصعب:ونسيت العارشة إال أن تكون «املضمضة».

()7

الفطــرة :الخلقــة ،فطــره :إذا خلقه ،وهــو أيضً ا ويف هذا املطلب مسألتان:

ت املسألة األوىل  :قص األظفار يوم الجمعة.
االبتداء واالخــراع )2(.قال الله تعــاىلِ ﴿ :فطْ َر َ
اس َعلَ ْي َهــا﴾ ،ويف حديث النبي جاء يف التوقيت لســنن الفطرة :ما ثبت يف السنن
اللَّ ِه الَّ ِتــي َفطَ َر ال َّن َ
عليه ،ﷺ«:كل مولود يولد عىل الفطرة»( )3أي :عىل
شيبة ا.48/

((( ينظر :شــمس العلوم  ،5212/8لســان العرب،56/5
الكليات  ،30/1النهاية يف غريب الحديث .457/3

((( ينظر معامل السنن للخطايب .119/1

((( ينظر  :النهاية يف غريب الحديث .457/3

الشايف رشح مسند الشايف .531/1

))257( - 49( ،122/1

عىل الفطرة .))2658( - 22(،2047/4 ،...

الفطرة.)53(،14/1،

((( ينظــر :الصحاح  ،701/2مختــار الصحاح ص ((( ،241صحيح مســلم ،كتــاب الطهارة ،باب ســنن الفطرة،
((( صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب معنى كل مولود يولد ((( ســنن أيب داود ،كتــاب الطهــارة ،باب الســواك من
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عن أنس بن مالك ،قال« :وقت لنا يف قص الشارب

وحلــق العانة ونتــف اإلبط ،وتقليــم األظفار :أن قال ابن رجب :ويف الباب عن ابن عباس وعائشــة
وأنس ،أحاديث مرفوعة ،وال تصح أسانيدها.

ال ترتك أكرث من أربعني ليلة».

()6

()1

لكن مل يثبت يف أقل وقــت لتقليم األظفار يشء ،وقد ورد عــن بعــض الصحابة اســتحباب تقليم
وقد ذهب أكرث أهل العلم إىل اســتحباب تقليمها االظفار كل جمعة.

َ
رسول اللَّ ِه ﷺ ،كا َن يأخ ُذ
عن عبد اللَّه بن عمر« :أ َّن

كل جمعة وهو قول محمد بن الحنفية.

كل جمع ٍة».
عن ابن أيب عطاء ،قال«:رأيــت ابن الحنفية ،ينقي أظفا َره وشا ِربَه َّ

()7

وعبد الله بن عمرو ريض الله عنهام« :أن النبي ﷺ،

أظفاره يف كل جمعة».

()2

وهو قول الحنفية ،واملالكية ،والشافعية والحنابلة ،كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة» .

بل ونقل بعض العلامء االجامع عليه.

()3

املسألة الثانية :الخضاب بالسواد.

قلــت  :مل أجد فيتحديد الجمعة ســنة مرفوعة عن اختلف الفقهاء يف حكم تغيري الشيب بالسواد عىل
النبي ﷺ ،يف التوقيت لســنن الفطــرة أما ما رواه ثالثة أقوال:

البيهقي مرســا قال«:كان رسول الله ﷺ ،يستحب القول األول :جواز الصبغ بالسواد وهو قول محمد

أن يأخذ من شاربه وأظفاره يوم الجمعة».

()4

ابن الحنفية.

وعن عائشة ،قالت :قال رسول الله «:من قلم أظفاره أخرج ابن أيب شــيبة ،عــن ابن عون ،قــال :كانوا

يوم الجمعة وقي من السوء إىل مثلها».

()5

((( صحيح مســلم ،كتــاب الطهارة ،باب ســنن الفطرة،
. ))258( - 49( ،122/1

((( مصنف ابن أيب شيبة .)5572(،483/1

يســألون محمدا عن الخضاب ،بالسواد فقال« :ال

أعلم به بأسا».

()8

وأخرج باسناده أيضاً ،عن عبد األعىل ،قال :سألت
ابن الحنفيــة  ,الخضاب ،بالوســمة؟ فقال« :هي

خضابنا أهل البيت».

()9

((( ينظر :املحيــط الربهــاين  ،376 /5الذخرية للقرايف وهو قول بعض الصحابة والتابعني ،منهم الحســن
 ،540/2املجموع  ،287/1الرشح الكبري قدامة .226/3

((( السنن الكربى للبيهقي  .346/3قال النووي  :ضعيف ((( .فتح الباري البن رجب .103/8

((( املعجــم األوســط للطــراين  .)4746(،85/5قال ((( قــال ابن رجب  :وقد صح من فعل ابن عمر ريض الله
الهيثمــي :رواه الطرباين يف األوســط وفيه أحمد بن ثابت عنهام .ينظر :فتح الباري 103/8

ويلقب فرخويه وهــو ضعيف ،وقال املنــاوي :ضعيف ((( .مصنف ابن أيب شيبة .)25020 (،183/5

مجمع الزوائد  ،171/2فيض القدير .515/4

((( املصدر نفسه .)25023 (،184/5
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والحســن وســعد ابن أيب وقاص وهــو قول أيب يشء صبغ الرجل فقد امتثل األمر.

()7

وأجيب :بأن االطالق قد قيد بغري الســواد كام يف

يوسف ومحمد من الحنفية

()1

القــول الثــاين :كراهة الخضاب بالســواد يف غري أحاديث أدلة املذهب الثالث.

()8

الحــرب ،وهو مذهــب الحنفية ،وهــو املذهب ،ثالثــاً :أن أبا بكــر صبغ بالحناء والكتــم ،والحناء

واملالكية ،وقول يف مذهب الشــافعية ،واملشهور والكتــم يعطــي لوناً مــن اللون األســود؛ وذلك
ألن األســود درجات منه األســود الداكــن ،ومنه

من مذهب الحنابلة(.)2

القــول الثالث :تحريــم الصبغ بالســواد ،جمهور األسود الفاتح.

الصحابة( ،)3قول عند الشافعية ،وهو اختيار جامعة اســتدل أصحاب املذهب الثاين مبا عىل الكراهة
يأيت:

منهم ورجحه النووي وغريه(.)4

أدلة األقوال ومناقشتها:

أوالً :نقــل عن مثانيــة من الصحابــة أنهم صبغوا

اســتدل أصحاب املذهب األول عــى الجواز مبا بالسواد منهم  :الحســن ،والحسني ،وسعد بن أيب

يأيت:

وقاص ،وعقبة بن عامر ،واملغرية بن شعبة ،وجرير

اوالً :مل يثبــت عــن النبي ﷺ نهــي يف التحريم ،بن عبد الله ،وعثامن بن عفان ،وعمرو بن العاص،
ولو كان حراماً ما فعلوه.

واألصل يف األشياء اإلباحة.

()9

()5

ثانيــاً :عن أيب هريرة أن النبــي ﷺ قال« :إن اليهود ثانياً :جمعوا بني النهي عن الخضاب بالسواد وبني
والنصارى ال يصبغون فخالفوهم».

()6

فعل الصحابة عىل أن النهي ليس للتحريم ،ولو كان

فبأي للتحريم ملا خضب جمع من السلف من الصحابة
وجه الداللــة :إ َّن األمر بالصبغ جــاء مطلقاً؛ ِّ

((( ينظر :حاشية ابن عابدين.482-481/5 ،

((( ينظر :حاشــية ابــن عابديــن ،482-481/5 ،جامع
األمهات ص ،569املجموع  ،294/1املغني .125/1

((( ينظر  :رشح مسلم للنووي 80/14

والتابعني ومن بعدهم.

اســتدل أصحاب املذهب الثالث عــى التحريم،
مبا يأيت:

أوالً :عن جابر بن عبد اللــه ،قال :أيت بأيب قحافة

((( الحــاوي الكبــر للــاوردي ،257/2 ،املجمــوع ،يوم فتح مكة ،ورأســه ولحيته كالثغامة( ، )10بياضاً،
.294/1

((( ينظر :موسوعة أحكام الطهارة .456/3

((( ينظر :تحفة األحوذي ،356/5

((( البخاري ،كتاب ،أحاديث األنبياء ،باب ما ذكر عن بني ((( ينظر  :فتح الباري  ،499/6عمدة القاريء.46/16
إرسائيل ،)3462( ،مســلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب يف ((( الطب النبوي البن القيم ص.279

مخالفة اليهود يف الصبغ.))2103( - 80( ،

( ((1الثغامة :نبات له مثر أبيض ،فالشعر األبيض يشبه هذا
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فقال رســول الله ﷺ« :غريوا هذا بــيء واجتنبوا الكبري بالسواد ليغر به املرأة ،وهذا متفق عليه.

()5

وأما غريهــم فالراجح أنه يحرم أيضاً؛ وذلك لثبوت

السواد».

()1

وجــه الداللة :أن هــذا الحديث قيــد مطلق األمر النهي عن السواد دون غريه من األلوان.

وأما مانقل عن بعــض الصحابة محمول عىل عدم

باجتناب السواد.

()2

ثانيــاً  :ما روي عــن ابن عباس عــن النبي ﷺ أنه بلوغهم النهــي ،أو أنهم كانوا يصبغون بالكتم وهو

قال«:يكــون قــوم يف آخــر الزمان يخضبــون بهذا يشبه السواد إال عند النظر القريب ،فيؤمن فيه الغش
السواد» .قال حسني :كحواصل الحامم ال يريحون والخديعة  -الله تعاىل أعلم.

()6

رائحة الجنة.

()3

لكــن أجيب عنــه :بأنه ضعــف الحديث؛ ألن يف

❊

إسناده اختالفاً.

ورد مبــا قاله الحافــظ ابن حجــر :ورواه الحاكم

❊

❊

أيضا وصححه .والحديــث صحيح ،ولكن الكالم
يف رفعــه ووقفه وعىل تقديره ترجيــح وقفه ،فمثله
ال يدرك بالرأي ،فحكمه الرفع.

()4

الرتجيح:

إن الصبغ بالسواد يحرم إذا كان فيه تدليس؛ كصبغ
املرأة الكبرية بالسواد لتغر به الزوج ،وصبغ الشيخ

النبات ،أو كام قال النووي يف رشحه ملســلم :نبت أبيض

الزهر والثمر شُ بّه بياض الشيب به

((( أخرجه مســلم يف كتــاب اللباس والزينــة ،باب نهي
الرجل عن التزعفر ،حديث رقم .2102

((( ينظر  :فتح الباري  ،499/6عمدة القاريء.46/16

((( مســند أحمد  ،)2470(،276/4سنن أيب داود ،كتاب
الرتجل ،بــاب ما جاء يف خضاب الســواد .)4212(،قال

زين الدين العراقي  :إســناده جيد  ،املغني لحمل األسفار ((( تحفة األحوذي .360/5
ص.169

((( فتح الباري .499/6

((( الطب النبــوي البن القيــم ص ،279تحفة األحوذي
.256/5
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الخاتمة

غالبها إجابات إلســئلة بشــكل مخترص ،أو إبداء
لرأي يف مسألة.

 -5كان مجمل ما وقفت عليه من إختياراته نحوا ً من

الحمــد لله الذي بنعمته تتــم الصالحات ،وأفضل سبعني مسألة.

الصالة والسالم عىل نبينا سيد الكائنات ،وعىل أله  -6إن مســائل كتايب الطهارة ،و سنن الفطرة عرش
وصحبه الكرام األثبات ،وعىل من سار عىل هديهم مســائل ،و بحثتهــا بطريقة املوازنة بــن األقوال
بإحسان يف الحياة وحتى املامت.

والرتجيح بينها.

وبعد؛ فبعد هذه الرحلة املباركة -إن شــاء الله -مع  -7ســيتم كتابة بقية البحوث يف بقية األبواب تباعاً

آراء اإلمــام محمد بن الحنفيــة أقف أللخص أهم إن شاء الله تعاىل.
النتائج التي تم التوصل إليها ،وهي كام يأيت:

وآخر دعوانــا أن الحمد لله رب العاملني ،والصالة

 -1إ َّن اإلمــام محمد بن الحنفية من مشــاهري هذه والســام عىل ســيدنا محمد وعىل آلــه وصحبه
األمة و مــن كبار علامء التابعــن ،و قد جمع بني أجمعني.

رشف النســب فهو محمد بن عــي بن أيب طالب

ريض الله عنهــا ،و رشف العلم إذ كان من بحور
العلم يف هذه األمة و أعلــم الناس بفقه أبيه اإلمام

عيل ريض الله عنه.

 -2أن محمد بن عيل قد أشــتهر بإبن الحنفية ،نسبة
اىل أمه من بني حنيفة و متييزا ً له عن أخويه الحسن
و الحســن وهام من ولد عيل مــن زوجته فاطمة

ريض الله عنهم.

 -3لإلمــام محمد بن الحنفيــة آراء كثرية يف أبواب
العلم كافة كالعقيدة ،والتفســر والفقه و الحديث،
وأن هذه اآلراء مل تحض بالعناية الكفاية ،فام زالت

مبثوثة متفرقة يف بطون الكتب.

 -4إن إختيــارات اإلمــام محمد يف الفقه ليســت
تفصيليــة و إمنا هي عىل طريقة العلامء املتقدمني

❊

❊

❊
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ثبت المصادر

) ( ،ت 804:ه ) تحقيق  :محمد عيل ســمك
 ،عيل بــن إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت

،ط 1428 ،1ه2007 -م .

 .1اإلجامع ،لإلمام محمد بــن إبراهيم أبن املنذر  .7األم ،لإلمــام أيب عبــد الله محمــد بن إدريس
(ت318 :ه )  ،تحقيــق :فــؤاد عبــد املنعم ،

الشــافعي (ت204 :ه )  ،حققــه وعلق عليه :

ط 1408 ، 3 :ه1987 -م.

1426 ، 2ه  2005 -م  ،املنصورة.

مراجعــة عبد الله بن زيدان ،دار الثقافة  ،قطر ،

د .رفعــت فوزي عبد املطلب  ،دار الوفاء  ،ط

ــرة بن محمد بن  .8األوســط يف السنن واإلجامع واالختالف ،أليب
 .2اختــاف األمئــة العلامءُ ،ه َب ْ َ
ين ،أبو املظفر ،عون الدين
هبرية الذهيل الشيبا ّ

بكر بــن إبراهيم بن املنذر النيســابوري (ت:

أحمــد ،دار الكتب العلمية  -لبنان  /بريوت ط:

بــن محمد حنيف  ،دار طيبة  ،الرياض  ،ط ،1

(املتــوىف560 :ه) ،تحقيق :الســيد يوســف
1423 ،1ه 2002 -م.

318ه ) تحقيق الدكتور  :أبو حامد صغري أحمد
1405ه 1985م .

 .3االســتذكار الجامع ملذاهب فقهــاء األمصار .9 ،البحــر الرائــق رشح كنز الدقائــق ،البن نجيم
لإلمام أيب عمر يوســف بن عبــد الله بن عبد

املرصي الحنفي(ت970:ه) ،تحقيق :الشــيخ

القلعجي ،ط ،1املكتبة الثقافية ،القاهرة .

1418 ،1ه 1997م .

الــر النمــري (ت463 :ه ) ،د .عبد املعطي

زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت  ،ط

 .4األصــل ،املعروف ب:املبســوط ،أبو عبد الله  .10بحر املذهب يف فــروع املذهب ،لإلمام أيب
محمد بن الحســن بــن فرقد الشــيباين (ت:

املحاســن عبد الواحد بن اسامعيل الروياين

القرآن والعلوم اإلسالمية-كراتيش.

الدمشــقي ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت ،

189ه) ،املحقــق :أبو الوفا األفغــاين ،إدارة
 .5إعانــة الطالبني عــى حل ألفــاظ فتح املعني:

(ت 502:ه )  ،تحقيــق أحمــد عــزو عنايــة

ط 1423 ،1ه 2002م .

أبو بكر (املشــهور بالبكري) بن محمد شــطا  .11البنايــة يف رشح الهدايــة ،محمــود بن أحمد
الدمياطــي (ت :بعــد 1302ه) ،دار الفكــر،

بريوت  ،ط 1418 ،1 :ه  1997 -م

 .6اإلعــام بفوائــد عمدة األحــكام ،لإلمام رساج

العينــي (ت 855 :ه )  ،تحقيق  :أمين صالح

شــعبان  ،طبعــة دار الكتب العلميــة ،ط 1 :
1420ه2000م.

الديــن عمر بن عيل املعروف ب ( ابن امللقن  .12البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،أبو الحسني
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يحيى بن أيب الخري بن ســامل العمراين اليمني

 -بوالق ،القاهرة ،ط 1313 ،1 :ه

النــوري ،دار املنهاج  -جدة ،ط 1421 ،1 :ه-

بن محمــد بن يعقــوب مســكويه (املتوىف:

الشافعي (ت558 :ه) ،املحقق :قاسم محمد  .19تجارب األمــم وتعاقب الهمم ،أبو عيل أحمد

 2000م.

 .13البيــان والتحصيل ،أبو الوليد محمد بن أحمد

421ه) ،املحقق :أبو القاســم إمامي،رسوش،

طهران ،الطبعة :الثانية 2000 ،م.

بن رشد القرطبي (ت520 :ه) ،حققه :د محمد  .20تحفة األحوذي بــرح جامع الرتمذي ،لألمام
حجي وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت -

الحافظ  :محمد عبــد الرحمن بن عبد الرحيم

 .14تأريــخ اإلســام ،لألمام أيب عبــد الله محمد

عادل عبــد املوجود  ،عــي محمد معوض ،

لبنان ،ط 1408 ،2 :ه 1988 -م.

بن أحمــد الذهبي (ت748:ه) مكتبة القدس ،

القاهرة1367 ،ه .

املبــارك فــوري (ت1353 :ه )  ،اعتنى بها :

إحياء الرتاث ،بريوت( ،د.ط)(د.ت).

 .21التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد،

 .15تأريــخ الطربي ،محمد بن جرير الطربي ( ت:

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الرب النمري

 .16التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة،

العلوي  ،وزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية -

310ه )،دار املعارف  ،مرص1963،م .

أبو بكر أحمد بن أيب خيثمة (املتوىف279 :ه)،

(ت463 :ه)  ،تحقيــق  :مصطفــى بن أحمد
املغرب .1387 ،

املحقق :صالح بــن فتحي هــال ،الفاروق  .22جامع األصول يف أحاديث الرسول ،مجد الدين

الحديثــة للطباعة والنرش – القاهــرة ،الطبعة:

أبو الســعادات املبارك بن محمد بن محمد بن

 .17تاريخ دمشــق ،أبو القاســم عيل بن الحســن

األثري (املتوىف 606 :ه) ،تحقيق  :عبد القادر

571ه) ،املحقق :عمــرو بن غرامة العمروي،

 :مكتبة الحلــواين  -مطبعة املالح  -مكتبة دار

األوىل 1427 ،ه  2006 -م.

بن هبة الله املعروف بابن عســاكر (املتوىف:
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،عام النرش:

 1415ه  1995 -م.

 .18تبيــن الحقائق رشح كنــز الدقائق ،عثامن بن
عيل بن محجــن البارعي ،فخر الدين الزيلعي
الحنفي (ت 743 :ه) ،املطبعة الكربى األمريية

محمد ابن عبد الكريم الشــيباين الجزري ابن
األرنؤوط  -التتمة تحقيق بشــر عيون ،النارش
البيان ،الطبعة  :األوىل.

 .23الجامع ألحكام القــرآن ،أليب عبد الله محمد
بن أحمــد األنصاري القرطبــي (ت671:ه)،

تحقيــق :د .عبد املحســن الرتيك ،مؤسســة
الرسالة ،ط1،1427:ه2006-م.

اآلراء الفقهية لإلمام محمد بن عيل املعروف بـ(ابن الحنفية) كتاب الطهارة وسنن الفطرة

 162أ .م .د .يونس ثلج صالح الجبوري

 .24جمــل من أنســاب األرشاف ،أحمد بن يحيى  .30الذخــرة ،لشــهاب الدين أحمــد بن إدريس
بن جابــر بن داود البَ َلذُري (املتوىف279 :ه)،

تحقيق :سهيل زكار ورياض الزركيل ،دار الفكر
– بريوت ،الطبعة :األوىل 1417 ،ه  1996 -م.

القــرايف (ت684 :ه )  ،تحقيــق  :أحمد عبد

الرحمن، ،دار الكتب العلمية بريوت ،ط ، : 1

 1422ه 2001 -م.

 .25جمهرة أنســاب العــرب  ،أبو املنذر هشام بن  .31رد املحتــار عىل الدر املختار أو حاشــية ابن
محمد أيب النرض ابن الســائب ابن برش الكلبي

عابدين ،محمد أمني املعروف ب(ابن عابدين

 .26حاشــية البجريمي تحفــة الحبيب عىل رشح

حلبي  ،دار املعرفة  ،بريوت  ،ط 1420 ، 1 :ه.

(املتوىف204 :ه).

الخطيــب املؤلف :ســليامن بــن محمد بن

) (،ت )1252 :تحقيــق :عبــد املجيد طعمة
بهامش الدر املختار.

ي ِم ّي املرصي الشــافعي (املتوىف .32 :روضــة الطالبني وعمدة املفتــن،أليب زكريا
عمر ال ُب َ
ج َْ

1221ه) ،النــارش :دار الفكــر ،الطبعة :بدون

يحيى بــن رشف النووي (ت 676:ه)  ،تحقيق

 .27حاشــية الطحطاوي عىل مراقي الفالح ،أحمد

أحمد عبــد املوجــود  ،دار الكتــب العلمية

طبعة ،تاريخ النرش1415، :ه 1995 -م.

بــن محمد الطحطاوي الحنفــي ، ،)1231(،

:الشــيخ عيل محمد عوض  ،والشــيخ :عادل

،بريوت ،ط1427 ، 3:ه 2006م

دار الكتب العلمية  ،بــروت،ط  .33 -1418 ،1 :الروضة الندية رشح الدرر البهية ،محمد صديق

 .1997بهامش  :مراقي الفالح للشيخ  :حسن

حســن خان القنوجي البخاري(ت ، )1307 :

 .28حاشــية العدوي عــى رشح الخريش ،الشيخ

الكوثر  ،ط1424، 5 :ه2003 -م  ،الرياض .

به  :نجيب أملاجدي ،املكتبة العرصية  ،بريوت

األشــعث السجســتاين (ت275:ه)  ،تحقيق

رشح الخريش .

مشــهور حســن ســلامن ،مكتبــة املعارف،

بن عامر الرشنباليل .)1069(،

تحقيق  :محمد صبحي حســن حالق ،مكتبة

عيل بن أحمد العدوي (ت 1112 :ه )  ،اعتنى  .34ســنن أيب داود ،لإلمام أيب داود ســليامن بن
 ،ط  1427 ، 1 :ه  2006 -م  .وهــي بهامش

 .29الحاوي الكبري ،أليب الحســن عيل بن محمد

الشــيخ نارص الدين األلباين ،اعتنى به الشيخ

الرياض،ط1417 ، 1 :ه.

بن حبيب املاوردي (ت450 :ه ) ،تحقيق :عبد  .35ســنن الرتمذي ،لإلمام محمــد بن عيىس أبو
الله محمد نجيــب  ،دار احياء الرتاث ،بريوت

ط،1:ك1430ه2009،م .

عيىس الرتمذي (279ه)  ،تحقيق :الشيخ نارص
الدين األلباين ،اعتنى به الشــيخ مشهور حسن
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آل ســلامن ،مكتبة املعارف،الرياض  ،ط ، 1:

1417ه.

 .36ســنن الدارقطني ،أليب الحســن عيل بن عمر

اعتنى به  :نجيب املاجدي  ،املكتبة العرصية

 ،بــروت  ،ط  1427 ،1 :ه  2006 -م .
وبهامشها حاشية العدوي .

الدار قطني (ت385:ه)  ،تحقيق  :حققه وضبط  .42رشح الزرقاين عىل موطأ مالك ،لعبد الباقي بن

نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،وحسن عبد

يوســف بن أحمد بن محمد الزرقاين املرصي

 1424ه .2004 -

 ،مكتبــة الثقافــة الدينيــة  ،ط 1424 : 1 :ه -

املنعم شلبي ،الرسالة ،بريوت  -لبنان ،ط،1 :

 .37الســنن الكربى ،أليب بكر أحمد بن الحســن

(ت1099 :ه ) ،تحقيــق  :طــه عبــد الرءوف
2003م القاهرة .

بن عيل البيهقــي (ت458 :ه )  ،مجلس دائرة  .43رشح الزركيش عىل مخترص الخرقي ،الشــيخ
املعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر

شــمس الدين  :محمد بن عبــد الله الزركيش

 .38سري أعالم النبالء  :اإلمام شمس الدين محمد

املنعم خليل إبراهيم  ،دار الكتب العلمية ،ط

آباد ،ط  :ط 1344 1 :ه

بــن أحمد بن عثامن الذهبــي ( ت911 :ه) ،

املــري الحنبيل (ت772 :ه ) ،تحقيق  :عبد
1423 ، 1 :ه 2002م.

تحقيق شــعيب األرنؤوط وحســن األســد  .44 ،رشح الســنة ،أليب محمد الحسني بن مسعود

مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط 1413 ، 9ه .

 .39الســيل الجرار املتدفق عــى حدائق األزهار،
لإلمام الشــيخ محمد بن عيل الشوكاين (ت:

البغوي ( 516ه) تحقيق  :الشــيخ عادل أحمد

عبد املوجود ،وعيل محمد معوض ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ط.2003 – 1424 ،2 :

1250ه ) تحقيق  :محمد صبحي حسن حالق  .45الرشح الكبري( أو رشح الدردير) ،أليب الربكات
 ،دار ابــن كثــر  ،ط 1421 ، 1 :ه 2000م ،

أحمد بن محمد العدوي الشهري بالدردير (ت:

 .40رشح التلقــن،أيب عبد اللــه محمد بن عيل

محمــد عبد الله شــاهني  ،ط  1424 ، 2 :ه،

بريوت .

التميمي املــازري  ،)536(،تحقيق الشــيخ:

 ، )1201وبهامشه :حاشية الدسوقي  ،تحقيق:
الكتب العلمية ،بريوت.

محمد املختار السالمي ،دار الغرب االسالمي  .46الرشح الكبري ،شــمس الديــن أيب الفرج عبد

 ،تونس ،ط.2008 ،1:

 .41رشح الخــريش عىل مختــر خليل :محمد
بن عبد اللهنب عيل الخريش (،ت1101 :ه) ،

الرحمن بــن أيب عمر بن قدامة املقديس (ت:

682ه ) ،تحقيق  :محمد رشف الدين خطاب...
،و  ،دار الحديــث ( :د.ط)1425 ،ه ،القاهرة .
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 .47رشح صحيح البخاري ،أليب الحسني عيل بن
خلف بن عبد امللك املعروف بابن بطال (ت

 ، ) 449 :تحقيق  :أبــو متيم يارس بن إبراهيم

 .52الطــب النبوي (جــزء من كتــاب زاد املعاد
البــن القيم) ،محمد بــن أيب بكر بن أيوب بن
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (املتوىف:

751ه) ،دار الهالل – بريوت

 ،مكتبة الرشــد  ،ط 1425 3 :ه 2004 -م –  .53طبقات ابن ســعد  :محمد بن ســعد بن منيع

الرياض .

 .48رشح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج) :

أبو عبد الله البرصي الزهري ( ت230 :ه) ،دار
صادر  ،بريوت ( ،د.ط)(د.ت) .

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم  .54الطبقات الكربى ،أبو عبد الله محمد بن سعد

ابــن تيمية الحــراين (ت728 :ه) املحقق :د.

بن منيع الهاشــمي بالوالء ،البرصي ،البغدادي

الرياض ،ط1413 ،1 :ه.

محمد عبد القادر عطــا ،دار الكتب العلمية –

ســعود صالح العطيشــان  :مكتبة العبيكان -
 .49شــمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم،

املعروف بابن سعد (املتوىف230 :ه) ،تحقيق:

بريوت ،الطبعة :األوىل.1410 ،

نشوان بن ســعيد الحمريى اليمني (املتوىف .55 :طرح الترثيب يف رشح التقريب ،أليب الفضل
573ه) ،املحقق :د حسني بن عبد الله العمري

عبد الرحيم بن الحســن العراقي (ت806 :ه )

عبد الله ،دار الفكر املعارص (بريوت  -لبنان)،

ت ) 826 :تخريج :عبــد القادر محمد عيل،

 مطهر بــن عيل اإلرياين  -د يوســف محمددار الفكر (دمشق  -ســورية) ،الطبعة :األوىل،

 1420ه  1999 -م

 ،وأكمله ولــده  :ويل الدين أبو زرعة الرازي (
دار الكتب العلمية  ،ط1421 1 :ه.

 .56علــل الدارقطنــي ،أبــو الحســن عــي بن

 .50صحيــح البخــاري ،تصنيف اإلمــام الحافظ

عمر بــن أحمــد البغــدادي الدارقطني (ت:

(ت256:ه)  ،ملحقــق :محمد زهري بن نارص

عرش  ،تحقيق وتخريج :محفوظ الرحمن زين

 :أيب عبــد الله محمد بن إســاعيل البخاري
النارص ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1 :ه.

385ه)،املجلــدات مــن األول ،إىل الحادي
الله السلفي ،دار طيبة – الرياض.

 .51صحيح مســلم ،لإلمام الحافظ  :أيب الحسني  .57عمدة القــاري رشح صحيح البخاري،العالمة
مســلم بن الحجاج القشريي النيسابوري (ت:

بدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت855 :

1420-ه 2000 -م .

العلمية  ،ط 1421 ،2 :ه . ، 2001 -

261ه )  ،دار إحيــاء الــراث ،بريوت  ،ط 1 :

) ،ضبطه :عبد الله محمود محمد  ،دار الكتب
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 .58العناية رشح الهداية ،محمد بن محمود البابريت
( ،ت768 :ه) ، ،تحقيــق  :عبد الرزاق مهدي

عدنان ياسني درويش ،دار إحياء الرتاث العريب
 ،بريوت ،ط1420، 1:ه 1999م.

 ،ط 1424 ، 1 :ه  2003 -م  ،دار الكتــب  .64الكليــات معجم يف املصطلحــات والفروق
العلمية  ،بريوت .وهي بهامش فتح القدير البن

اللغويــة ،أيوب بن موىس الحســيني القرميي

 .59فتح الباري رشح صحيــح البخاري ،للحافظ

املحقــق :عدنان درويــش -محمد املرصي،

الهامم.

زين الدين أيب الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن

الكفوي ،أبــو البقاء الحنفــي (ت1094 :ه)،
مؤسسة الرسالة  -بريوت.

رجــب الحنبيل ( 795ه)  ،علــق عليه  :أحمد  .65لسان العرب ،لإلمام العالمة أيب الفضل جامل
فتحــي عبد الرحمــن  ،دار الكتــب العلمية :

1427ه  ، 2006 -بريوت .

الدين بن منظور اإلفريقي املرصي ( ت711 :ه
)  ،دار صادر  -بريوت ،ط 1414 - 3 :ه.

 .60الفــروع ،لألمام شــمس الديــن أيب عبد الله  .66مجمــع األنّهر يف رشح ملتقــى األبحر ،عبد
بن مفلح املقــديس (ت763 :ه )  ،تحقيق :

الرحمن بن محمد بن سليامن املدعو بشيخي

 ،ط 1424 : 1ه 2003م بريوت  .بهامشــه :

إحياء الرتاث العريب ،ط (،بال).

عبدالله عبد املحسن الرتيك  ،مؤسسة الرسالة
تصحيح الفروع  ،للمرداوي .

زاده ,يعرف بداماد أفنــدي (ت1078:ه) ،دار
 .67املجمــوع رشح املهذب ،ملحيي الدين أيب

 .61فيض القدير رشح الجامع الصغري ،زين الدين

زكريا يحيي بــن رشف النووي (ت676 :ه ) ،

بن زين العابدين الحدادي ثم املناوي القاهري

نجيب املطيعي  ،دار إحيــاء الرتاث العريب ،

محمد عبد الرؤوف بن تــاج العارفني بن عيل

(املتوىف1031 :ه) ،املكتبة التجارية الكربى
– مرص ط1356 -1 :ه.

 .62الــكايف يف فقه اإلمــام أحمد ،أليب محمد بن
قدامة املقديس الحنبيل ( ت 620ه ) تحقيق:

عــادل أحمد عبد املوجــود  ، ...دار الكتاب

حققه وعلق عليه وأكملــه بعد نقصان :محمد
بريوت ،ط 1422 ،1ه 2001م.

 .68املحــى ،أليب محمد بن حزم الظاهري (ت:
456ه )  ،تحقيــق  :مكتــب دار احياء الرتاث
العــريب  ،دار إحياء الرتاث العــريب  ،ط : 1 :

1418ه  ، 1997بريوت .

العريب  ،بريوت ،ط 1421 ، 1 :ه  2000 -م .69 .املحيــط الربهــاين يف الفقــه النعــاين ،أبو

 .63كشاف القناع ،للشيخ منصور بن يونس البهويت
الحنبيل (ت1051 :ه )  ،تحقيق  :الشيخ محمد

املعايل برهان الدين محمود بن أحمد البخاري

الحنفــي (ت616 :ه)،املحقــق :عبد الكريم
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ســامي الجندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت-

لبنان،ط1424 ،1:ه2004-م.

عادل مرشد ،وآخرون  ،مؤسسة الرسالة ،ط،1 :
 1421ه  2001 -م.

 .70مختــار الصحاح ،محمد بــن أيب بكر بن عبد  .76مشــاهري علامء األمصار  :لإلمام الحافظ أيب
القــادر الرازي  ،تحقيق  :محمود خاطر ،مكتبة

 ،بريوت  ،طبعة جديدة  1415 ،ه 1995 -م .

 .71املدونة الكربى ،لإلمــام مالك بن أنس (ت:

حاتم محمد بن حبان بن حمد التميمي البستي

( ت354:ه )  ،تحقيــق  :م .فاليشــهمر ،دار
الكتب العلمية  -بريوت .1959 - ،

179ه ) ،برواية  :ســنحون بن ســعيد عن عبد  .77مشــكالت املوطأ : ،أبو محمــد عبد الله بن
الرحمن بن القاسم  ،تحقيق  :عامر الجزار  ،و

محمد بن الســيد البطليويس ،املحقق :طه بن

(د.ط ) 1426 ،ه  2005 -م.

بريوت ،الطبعة :األوىل1420 ،ه 2000 -م

عبد الله املنشــاوي  ،دار الحديث  ،القاهرة ،

عيل بو رسيــح التونيس ،دار ابن حزم  -لبنان /

 .72مرآة الزمان يف تواريخ األعيان ،شــمس الدين  .78مصنــف عبــد الرزاق ،أليب بكــر عبد الرزاق
بن هــام الصنعــاين (ت211 :ه )  ،تحقيق :
أبو املظفر يوســف بن ِق ْزأُوغــي بن عبد الله
املعروف ب «ســبط ابن الجــوزي» (- 581

 654ه) ،دار الرسالة العاملية ،دمشق – سوريا،
الطبعة :األوىل 1434 ،ه  2013 -م

 .73مراتــب اإلجامع ،أبو محمد عيل بن أحمد بن
سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري (ت

456 :ه) ،بعناية :حســن أحمد اسرب ،دار ابن

حزم ،بريوت  ،ط 1419 ،1:ه1998- -م.

 .74املستدرك عىل الصحيحني ،الحافظ  :أيب عبد
الله الحاكم النيسابوري (ت،) 405:وتحقيق :

مصطفى عبد القــادر عطا  ،دار الكتب العلمية

حبيب الرحمن األعظمي  ،املكتب اإلسالمي

 ،بريوت  ، -لطبعة 1403 ، 2ه 1983م .

 .79املصنــف يف األحاديث واآلثار ،للحافظ عبد
اللــه بن محمد بــن أيب شــيبة (ت، ) 235 :

تحقيق  :كامل يوسف الحوت ،مكتبة الرشد ،
الرياض ،ط. 1409 ، 1 :

 .80معــامل الســنن ،لإلمام أيب ســليامن حمد بن
محمد بن إبراهيم الخطايب البستي (ت388 :ه

)  ،تحقيق :عبد الســام عبد الشايف ،ط ، 3 :

 1426ه ،دار الكتب العلمية  ،بريوت .

 ،بــروت،ط .1990-1411، 1:وبهامشــيه  .81املغني ،لإلمــام أيب محمد عبد الله بن أحمد
التلخيص للذهبي.

 .75مسند أحمد ،لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل
( ت 241ه )  ،املحقــق :شــعيب األرنؤوط -

بــن محمد بن قدامــة (ت620 :ه )  ،تحقيق :

محمد رشف الدين خطاب  ،...دار الحديث :

ط  :بال 1425 ،ه  ، 2004 -القاهرة  .بهامشه:
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الرشح الكبري .

 .82مفاتيح الغيب ( التفســر الكبري)  :أبو عبد الله
محمــد بن عمر التيمي الــرازي امللقب بفخر

ال َّد ِمريي أبو البقاء الشافعي (املتوىف808 :ه)،
املحقق :لجنة علمية ،الطبعة :األوىل1425 ،ه

2004 -م.

الدين الرازي خطيب الري (ت606 :ه)،النارش .88 :نخــب األفــكار يف تنقيح مبــاين األخبار يف

دار إحياء الــراث العريب  -بــروت ،ط- 3 :

رشح معاين اآلثار ،أبو محمد محمود بن أحمد

 .83املفهم ملا أشــكل من تلخيص كتاب مسلم،

املحقــق :يارس بن إبراهيــم ،وزارة األوقاف–

1420ه

أبــو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي

الحنفى بدر الديــن العينى (املتوىف855 :ه)،
قطر ،الطبعة :األوىل 1429 ،ه .

( 656 - 578ه) ،حققــه وعلق عليه وقدم له .89 :نصب الراية تخريج أحاديــث الهداية ،لإلمام
محيي الدين ديب ميســتو( ، ...دار ابن كثري،

الحافــظ جامل الدين أيب محمــد عبد الله بن

بريوت) ،الطبعة :األوىل 1417 ،ه  1996 -م.

أحمد شمس الدين  ،ط  ، 2:دار الكتب العلمية

دمشــق  -بريوت)( ،دار الكلم الطيب ،دمشق -

 .84املقدمــات املمهدات ،أبــو الوليد محمد بن

يوسف الحنفي الزيلعي (ت762:ه)  ،تحقيق:
 ،بريوت 1422ه .

أحمد بن رشــد القرطبي (ت520 :ه) ،تحقيق .90 :النهاية يف غريب الحديث واألثر ،أبو السعادات

زكريا عمريات ،دار الكتــب العلمية ،بريوت ،

املبارك بن محمد بن محمد بن محمد الجزري

 .85امللل والنحل ،أبو الفتح محمد بن عبد الكريم

بريوت1399 ،ه  ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوى.

ط1423 ،1 :ه 2002 -م.

ابــن األثــر (ت606 :ه) ،املكتبــة العلمية -

بن أىب بكر أحمد الشهرســتاين (ت548 :ه) .91 ،وفيــات األعيان وأنباء أبنــاء الزمان ،املؤلف:

مؤسسة الحلبي.

 .86مواهــب الجليــل يف رشح مختــر خليل،

شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن

الطرابلــي املغــريب ،املعــروف بالحطاب
ال ُّرعيني املاليك (ت954 :ه) ،دار الفكر ،ط:

1412 ،3ه 1992 -م

 .87النجــم الوهــاج يف رشح املنهــاج ،كــال
الديــن ،محمد بن موىس بــن عيىس بن عيل

أبو العباس شــمس الدين أحمد بن محمد بن
إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربميك اإلربيل
(املتوىف681 :ه) ،املحقق :إحســان عباس،
النارش :دار صادر – بريوت
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