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 املقدمة
 هللا تعالى الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبيه األمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .َأمَّا بعُد .فإنَّ 

ل تعالى بحفظه    قد َمنَّ علينا إذ بعث لنا محمدًا   نبيًا ورسواًل وأنزل عليه الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ، فقد تكفَّ
، فأنار لنا ُسبلنا وهدانا بفضله إلى الصراط المستقيم . وقد قام أصحابه رضوان هللا تعالى     (1)   ژ ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱژحيث قال :  

عون لهم فبينوا لنا علوم الشريعة كلها . ثم برز من التابعين وممن تبعهم من برع في هذه العلوم ال سيما الفقهاء عليهم أجمعين من بعده والتاب
دهم  األربعة أصحاب المذاهب المشهورة وهم كل من اإلمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضوان هللا تعالى عليهم أجمعين .ُثمَّ برز من بع

ه هؤالء األئمة فسهروا الليالي الطوال في التأليف والتصنيف لكتب الفقه وأصول الفقه والحديث وغيرها من العلوم الشرعية جهابذة أفذاذ نشروا فق
المت الفهم الحراني  الفتيا الواسعة مفتي حران وما حولها اإلمام ناصح الدين بن أبي  الفقيه المحدث ذو  العالم  وفى  ، ومن بين هؤالء اإلمام 

ه هللا تعالى ، فقد كان إمام الحنابلة في زمانه ، أخذ العلم من فقهاء بغداد ودمشق وحران واشتهر بغزارة علمه وفقهه . لذلك  هـ( رحم634سنة)
هية اختياراته الفقرأيت أنَّه من الواجب علينا أن ُنْنِصَف هذا العالم الفقيه بأن َنْدُرَس حياته وننشر فقهه ليستفيد منه طلبة العلم . لذا قمت بجمع  

وكذلك   من خالل كتب الحنابلة ، وقمت بدراستها دراسة مقارنة مع أقوال الفقهاء األخرى مع ذكر األدلة التي استدلَّ بها هو ومن وافقه الرأي ،
ادر بن أبي  )اإلمام ناصح الدين أبو الفرج عبد القذكر أدلة من خالفه . ُثمَّ بيَّنت ما رأيته راجحًا من األقوال . فجعلت عنوان بحثي هو :  

   -.وقد اعتمدت في استخراج اختياراته رحمه هللا تعالى على األلفاظ األتية : دراسة مقارنة( –الفهم الحراني الحنبلي واختياراته الفقهية 
 ذكره أبو الفرج بن أبي الفهم .  -1

 قال أبو الفرج بن أبي الفهم .  -2

 اختار شيخنا أبو الفرج بن أبي الفهم . -3

 الفرج بن أبي الفهم . قاله شيخنا أبو  -4

 وذكر أبو الفرج بن أبي الفهم وجهًا . -5
  -وقد قمت بتقسيم بحثي على مقدمة ومبحثين وخاتمة وكما يأتي :

 المبحث األول : ترجمة اإلمام ناصح الدين بن أبي الفهم الحراني .
 المبحث الثاني : اختيارات اإلمام ناصح الدين بن أبي الفهم الفقهية .    

 مة فقد بينت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خالل كتابتي لهذا البحث .أما الخات
الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ، ومن    وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على خير األنبياء والمرسلين وآله

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين    
 املبحث األول ترمجة اإلمام ناصح الدين بن أبي الفهم احلراني

  حران ومفتيها الفقيه الحنبلي الزاهد شيخ    بن أحمد بن سالمة بن أبي الفهم الحراني  عبد القادر بن عبد القاهر بن عبد المنعم بن محمد إسمه :
 .  ولم أجد اختالفًا عند العلماء في اسمه ، أو في اسم أبيه ، أو أحد أجداده . بل هم متفقون على هذا اإلسم.  (2)

 . (3) )أبو الفرج( كنيته : 
 . (5) ، و ناصح اإلسالم  (4) ناصح الدين لقبه : 

ولد سنة ، وذكر اإلمام الذهبي أنَّه  (7()6)( حرانـ)ائة بفي رجب سنة أربع وستين وخمسمِ  اإلمام ناصح الدين بن أبي الفهم الحراني ولدوالدته : 
 . (8)  ائةثالٍث وستين وخمسمِ 

بالفتوى في مذهب    معروفاً    ،مهيباً   ،   شريف النفس،  ا يعنيه  موالتحرز في،  كثير الديانة    ،  قليل الكالم فيما ال يعنيه  رحمه هللا تعالى  كانصفاته :  
 .  (9)رحمه هللا تعالى ، وذكرت المصادر أنَّه رحمه هللا تعالى لم يتزوج أبدًا ، ولم ُتبيِ ن لنا سبب ذلك  أحمد
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اشتهر اإلمام ناصح الدين بن أبي الفهم الحراني رحمه هللا تعالى بغزارة علمه وشدة ورعه ، فقد ُطِلَب رحمه هللا للقضاء فامتنع  مكانته العلمية :  
ن تيمية اإلمام اب  بالغ. وقد    (10)لكثير من العلماء    وقد أجاز   وأفاد ، ثَ وحدَّ ، وأقرأ  في آخر عمره    َس رَّ دَ ،    وكان مفتيًا صالحًا لم يكن ببلده مثله،  

  . (11)  في تعظيم شأنه ومعرفته بالمذهب رحمه هللا تعالى
 من تصانيفه :

د في مذهب أحمد . ضاع منه في طريق مكة   -1 ، وعلى الرغم من ضياع هذا الكتاب ، فإن محمد بن تميم الحراني   (12)المذهب المنضَّ
صاحب كتاب )المختصر( الشهير باسمه )مختصر ابن تميم( ، قد نقل عنه في مختصره فوائد عديدة ، ويذكره عادة بقوله : قال شيخنا   (13)

 . (15) (14)أبو الفرج 

. لكنني   (16)كتاب في المناسك . ذكر العلماء هذا الكتاب لإلمام ناصح الدين بن أبي الفهم الحراني . فقالوا : َصنََّف منسكًا وسطًا جيدًا   -2
 لم أقف على هذا الكتاب ولم أعثر عليه سواء أكان مطبوعًا أم ما زال مخطوطًا .    

ني حياته محبًا للعلم والعلماء ، مالزمًا لهم  ، وكان عنده شيوخ عدة أخذ عنهم شتى عاش اإلمام ناصح الدين بن أبي الفهم الحرا  شيوخه :
 العلوم الشرعية منهم : 

،   صالح  الوحش( ، شيخ بـ)ابن ويعرف السفار ، التاجر الحراني عبد ّللاَّ  صدقة أبو بن الحسن  بن محمد بن علي بن محمد:ابن صدقة  -1
د  ، جليل  معمَّم  صدوق ،   وعشرين   ثمانٍ   سنة  الفراوي   عبد ّللاَّ   أبي  من مسلم  صحيح  الكهولة  في  ، وسمع  وغيرها خراسان  إلى  التجارة  في  ، تردَّ
 بن   أحمد  خلق ، روى عنه خلق كثير منهم ابن عبد الدائم ، وأبو المعالي  منه  وسمعه  بدمشق  به  ، وحدَّث  سنة  وأربعون   إحدى  وله  وخمسِمائة

اآلخر سنة أربع وثمانين   ربيع  في  ، وقيل   األول  ربيع  في الحنابلة . توفي  على  ووقفها  مدرسة  بها  وبنى  دمشق  وغيرهم ، سكن  الشيرازي   محمد
 . (17) سنة  وتسعون  سبع   وله بدمشق وخمسِمائة

  الفتح   أبي   بن  الفرج  ثم البغدادي أبو  الحراني  كليب  بن  الخضر   بن   صدقة   بن  سعد   بن  الوهاب   عبد  بن  المنعم  مسند العراق عبد ابن كليب . -2
،   يكثر  لم   لكنه  سنين ،  ست  وعمره  الحديث  سماع  أبوه في   به   خمسِمائة ، وبكر  سنة   صفر  في   ولد ،    (18)اآلجر    درب  ساكني  من   ، التاجر ،

  وغيرهم ، ولهالحلواني    بدران  بن  بكر  وأبا  الخازن ،  طاهر  بن  أحمد  بن  محمد  منصور  ، وأبا  نبهان  بن  علي  ، وأبا  بيان  بن  القاسم  أبا  فسمع
 ، وسكن   والده  مع  مصر  دخل     للرواية ،  ، محباً   المحدثين  على  صبوراً   مات أن  إلى  والحواس والذهن  السماع  صحيح  ، وكان  معروفة  مشيخة

 طالب  أبي  من  البخاري   صحيح  وسمع  الحفاظ ،  من  خلق  عنه  بالبحر ، روى   وتعوق   ففاتته  ثامنة  ، وحج  حجج  سبع  وحج  مدة ،  دمياط  ثغر
  واسعة   ثروة  ، ذا  التجار  أعيان  من  الرزاز وغيرهم ، كان  النفيس  بن  ، ومحمد  خليل  ، وابن  النجار  وابن  الدبيثي ،  ابنه  عنه  روى   فممن  الزينبي ،

 ، واحتاج   وافتقر  حاله  وتضعضع  الناس  من  سأل  حتى  مات  ، وما  حاله  لسعة  يتأثر  ولم  دينار  آالف  ستة  ومعه  البحر  في  مملوك  له  ، غرق 
  اشتروا   . فيقول :  السن  ذلك  في  أوالده  يخاصم  جارية ، وكان  وأربعين  وثمانية  بِمائة  بالكبار ، وتسرى   الصغار  الرواية ، ألحق  على  األخذ  إلى
  . (19) وخمسِمائة وتسعين ست سنة جارية . توفي لي  اشتروا جارية لي
أبو الفرج الواعظ ، ولد سنة ثمان أو عشر وخمسِماَئة للهجرة ، الفقيه عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن الجوزي ،  ابن الجوزي . -3

ر ، المؤرخ ، المعروف بـ)ابن الجوزي( ، له تصانيف كثيرة في النحو ، واللغة ، واألدب ، والفقه ، والتفسير ، واألحوال    الحنبلي ، الحافظ ، المفس 
 .  (20) وغيرها . توفي سنة سبع وتسعين وخمسِماَئة

نصر هللا بن عبد العزيز بن صالح بن محمد بن عمار بن عبدوس الحراني ، الَفِقُه ، الزاهد ، شمس الدين ، أبو الفتح ،  ابن عبدوس   -4
أحد شيوخ حران وفقهائها ، أخذ العلم بها عن جماعة ، كأبي الحسن بن عبدوس ، وأبي الفضل حامد بن أبي الحجر ، وأبي الكرم فتيان بن  

إلى بغداد وسمع درس أبي الفتح بن المنِ ي ، وسمع بها الحديث من أبي الفتح بن البطِ ي وغيرهم . كان فقيهًا ، صالحًا ، ينقل    ميَّاح ، ورحل
نَّ  الِم(  ُة في السَّ المذهب جيدًا ، وكان ينكر المنكر ، كان رحمه هللا تعالى أبيضًا قصيرًا جدًا ، وشعر لحيته أحمر ، له كتاب )تعليم العوام ما السُّ

ما يجهرون ، وسبب تصنيفه له أنَّه لما َقِدَم أبو المعالي بن المنجى قاضيًا على حران أمر المؤذنين بالجهر بالتسليمتين في الصالة وكانوا إنَّ 
كتب التراجم  باألولى خاصة ، وذكر نصوص أحمد وأصحابه في ذلك ، واألحاديث واآلثار الدالة عليه ، وبالغ في اإلنكار عليه . لم تذكر لنا 

  (21)ِمائة سنة مولده رحمه هللا تعالى . بل وحتى سنة وفاته بالضبظ ، واكتفى أهل التاريخ والتراجم بقولهم : إنه توفي رحمه هللا تعالى قبل الست 
  المعروف   المؤدب  (23)الدار قزي    معمر  بن   محمد  بن  عمر   الدين   موفق  حفص   أبو  العصر الكبير رحلة اآلفاق  مسند.  (22) ابن طبرزد   -5

 وقت   إلى  أصوله  وحفظ   فأكثر  وطبقتهما ،  البنا  ابن  غالب  ، وأبي  الحصين  ابن  من  وسمع  وخمسِمائة ،  عشرة  ست   سنة  طبرزد ، ولد  بابن
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  أشهر  وسبعة  سنة  تسعين  وعاش   المنصور ،   بجامع  مجالس   أملى  وقد  عليه ،  فازدحموا   أيامه ،   آخر   في  دمشق  قدم  ثم   الكثير ،  وروى   الحاجة ، 
الظهر   بعد  األربعاء   يوم  عاشره  ببغداد سنة سبع وستِمائة ، ودفن  رجب بعد العصر  تاسع  في  توفي يوم الثالثاء  المزاح .  كثير  ظريفاً   ، وكان

.وغيرهم الكثير من المشايخ الذين أخذ عنهم اإلمام ناصح الدين بن أبي    (25) القز    ودار  العتابيين  بين محلتي  عليه   ، وصلي   (24) بباب حرب  
 الفهم الحراني ال يسع المجال لذكرهم هنا جميعًا رحمة هللا تعالى عليهم أجمعين .

في آخر عمره   َس رَّ دَ ،    وكان مفتيًا صالحًا لم يكن ببلده مثلهلقد كان اإلمام ناصح الدين بن أبي الفهم الحراني معروفًا بغزارة علمه ،  تالميذه :  
 لكثير من العلماء ، وأخذ العلم عنه وروى عنه الكثير من العلماء أذكر منهم :  وقد أجاز  وأفاد ، ثَ وحدَّ ، وأقرأ 

  ثم   الشامي  المنذري   محمد  أبو  الدين   زكي   اإلمام  الحافظ   سعيد  بن  سعيد  بن  سالمة   بن  هللا   عبد   بن  القوي   عبد  بن  العظيم  عبدالمنذري . -1
بمصر ، وقرأ القرآن على حامد بن أحمد األتارحي ، وتأدب على أبي    وخمسِمائة  وثمانين  إحدى  سنة  شعبان  غرة  في  ُوِلد  الشافعي ،  المصري 

من أبي عبد هللا األتارحي ، وبمكة من يونس الهاشمي ، وبطيبة من جعفر بن محمد بن آموسان ، وبدمشق من   الحسين يحيى النحوي ، سمع
عمر بن طبرزد ، وغيرهم ، وسمع بحران والرها واإلسكندرية وأماكن ، روى عنه الدمياطي والفخر ابن عساكر وقاضي القضاة تقي الدين ابن  

 . (26)ست وخمسين وستِمائة  دقيق العيد . توفي رابع ذي الحجة سنة
 الدين ، سمع  نجم  القاضى   األصولى  الفقيه  الحراني  النميرى   حمدان  بن   شبيب  بن  حمدان  بن  شبيب  بن   حمدان  بن  أحمدابن حمدان . -2

خليل   ابن الحافظ  من  وبحلب تيمية ، ابن هللا   عبد أبى الخطيب ، ومن عنه  روى  من آخر  ، وهو الرهاوي  القادر عبد  الحافظ من بحران الكثير
 ودقائقه   المذهب  معرفة  إليه  ، وانتهت  المذهب  فى  ، وبرع  كثيراً   معه  ، وبحث  الدين  مجد  الشيخ  ، وجالس  صباح  وابن  غسان  ابن  من  وبدمشق  ،

مام ناصح  كثيرة ، وقال ابن حمدان : قرأت عليه يعني على اإل  نقول  وفيها  والكبرى   الصغرى   الرعاية  منها :  كثيرة  كتباً   وصنف  وغوامضه ،
، ولي نيابة القضاء بالقاهرة    (27)الدين )الخرقي( و )الهداية( وبعض )العمدة( وسمعت عليه أشياء كثيرة منها )جامع المسانيد( البن الجوزي  

ثم ولي قضاء المحلة ، وتخرج به جماعة منهم الحارثي والدمياطي والمزي واليعمري وغيرهم . توفي يوم الخميس سادس صفر سنة خمس 
 . (28) وتسعين وستِمائة 

 حدث   بأصبهان ،   بلدة  أبرقوه   إلى   نسبة  ،  الهمزة  بفتح  األبرقوهي   المؤيد  بن   محمد  بن  إسحق  بن  أحمد   المعالي  أبو  الوقت  مسنداألبرقوهي .   -3
 بمكة  توفي  فاضاًل .  متواضعاً   صالحاً   مقرئاً   ، وكان  بأشياء  ، وتفرد  تيمية  بن  ، والفخر  لقمة  أبي  ، وابن  صرما  وابن  السالم ،  عبد  بن  الفتح  عن
 .   (29) الحجة سنة إحدى وسبعِمائة ذي  عشر في
  علم   على   يدل  ، وهو  الزكاة  أثناء  إلى  فيه  وصل  الفقه  في  مختصراً   صنف  المقنن  الفقيه  هللا  عبد  أبو  الحراني  تميم  بن  محمدابن تميم . -4

، وطريقته فيه : إنَّه إذا قال : شيخنا ، يراد به ناصح الدين أبو الفرج بن أبي الفهم الحراني ، وظن بعضهم أنَّه يريد أبا الفرج    نفسه  وفقه  مؤلفه
  شاب   وهو  أجله  فأدركه  عليه ،  ليشتغل  البيضاوي   الدين  ناصر  إلى  ، وسافر  تيمية  ابن  الدين  مجد  الشيخ  على  ، تفقه  (30) الشيرازي ، وهو غلط  

 . وغيرهم من طلبة العلم الذين أخذوا عنه وأجاز لهم   (31)وستِمائة  وسبعين خمس سنة من قريب ، وهو موته من يتحقق ، ولم
في بعد رحلة طويلة في طلب العلم والدرس والتدريس ، لبى اإلمام ناصح الدين بن أبي الفهم الحراني نداء ربه . فتوفي رحمه هللا تعالى  وفاته .

   (32) ائة بحرانالحادى عشر من ربيع األول سنة أربع وثالثين وستمِ 
 اإلمام ناصح الدين بن أبي الفهم الفقهية إختيارات املبحث الثاني

 املسألة األوىل : نقض الوضوء مبس فرج البهيمة . 
 اختلف الفقهاء في مسألة نقض الوضوء بمس فرج البهيمة على خمسة أقوال وكما يأتي :

، )وهو اختيار اإلمام   (34)، وهو أحد قولي اإلمام الشافعي    (33) . وبه قال الليث بن سعد    بهيمةالينتقض الوضوء بمس فرج  القول األول :  
 . (35)ناصح الدين عبد القادر بن أبي الفهم الحراني( 

الوضوء مطلقًا   بعد  ذكره  ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة مطلقًا . وإليه ذهب الحنفية قياسًا على عدم نقض وضوء من مسالقول الثاني : ال  
 . (40) ، والظاهرية  (39)، وبه قال الحنابلة  (38)، وهو الصحيح والمشهور من قولي اإلمام الشافعي  (37) ند المالكية ، وأحد القولين ع (36)

 . (41) ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة إذا قصد منه التلذذ . وهو أحد قولي المالكية القول الثالث : 
ينتقض الوضوء بمس فرج الحيوان النجس الذي ال يؤكل لحمه ، وال ينتقض بمس فرج الحيوان الطاهر الذي يؤكل لحمه . وهو   القول الرابع :

 . (42)قول عطاء بن أبي رباح رحمه هللا تعالى 



   

         

 ...اإلمام ناصح الدين أبو الفرج عبد القادر بن أبي الفهم احلراني احلنبلي واختياراته  

  

  

 . (43) ينتقض الوضوء بمس ُقبل البهيمة وال ينتقض بمس دبرها . وهو قول اإلمام الرافعي رحمه هللا تعالى امس : القول الخ
 األدلة ومناقشتها

َبْيرِ   بن  ُعْرَوةَ   عن  الزُّْهِري ِ   بما أخرجه الطبراني َعنِ استدل أصحاب القول األول وأصحاب القول الخامس :     اْلُوُضوءَ   َوَمْرَوانُ   هو  َتَذاَكرَ   قال :  الزُّ
َثْتِني َمْرَواُن : فقال  اْلَفْرِج .  َمس ِ  من ِلَحِديِثِه  َيْرَفعْ  لم   ُعْرَوةَ  فكأن  الفرج ،  َمس ِ  من  ِباْلُوُضوءِ  يأمر   ّللاَِّ  َسِمَعْت َرُسولَ  أنها َصْفَوانَ  بنتُ  ُبْسَرةُ  َحدَّ

 . (44)اْلَفْرِج  َمس ِ  من ِباْلُوُضوءِ  َيْأُمرُ  ّللاَِّ   َرُسولَ  َسِمَعْت  أنها َفَأْخَبَرُهمْ  َفَرَجعَ  ُشْرِطيًّا ، ِإَلْيَها َمْرَوانُ  َفَأْرَسلَ  ،
.وذكر   ( 45)الحديث يدل على أن الوضوء ينتقض بمس الفرج ، وال فرق بين فرج اآلدمي وفرج البهيمة في ذلك إلطالق الفرج  وجه الداللة :  

  اإلمام الرافعي هذا الحديث دلياًل لقول اإلمام الشافعي في القديم في النقض بمس فرج البهيمة . فقال : ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة 
 (46) د ذكر طرق هذا الحديث ، وأنه في مس الذكر أو في مس الفرج ، وقال : فلعل من رواه بهذا اللفظ رواه بالمعنى لظاهر حديث بسرة ، وق

  َكَأنَّهُ   َرُجل    ، َفَجاءَ     ّللاَِّ   َنِبي ِ   على   َقِدْمَنا  قال :  أبيه ،   عن   َطْلقٍ   بن  َقْيسِ   عنبما أخرجه أبو داود  أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا :  
أُ  ما َبْعدَ  َذَكَرهُ  الرَُّجلِ  َمس ِ  في َتَرى  ما ّللاَِّ  َنِبيَّ  يا ، فقال : َبَدِوي    .   ( 47) منه(  )َبْضَعة   قال : أو منه( ، ُمْضَغة   إال هو )هل ؟ فقال : َيَتَوضَّ

 . (48)الوضوء   ينقض ال الذكر مس أن  على يدل الحديثوجه الداللة : 
الترجيح   مذهب  إما   إنَّ العلماء ذهبوا في تأويل حديث بسرة بنت صفوان وحديث طلق بن علي أحد مذهبين :   أدلة الفريقين هو : والجواب عن  

 رجح   ومن  الذكر ،  مس  من  الوضوء  بإيجاب  قال  علي  بن  طلق  لحديث  ناسخاً   رآه   أو  بسرة  حديث  رجح  ، فمن  الجمع  مذهب  وإما  النسخ ،  أو
، أو    حال  في  يوجبه  ولم  حال ،   في   منه  الوضوء  أوجب  الحديثين  بين  يجمع  أن  رام  ومن   مسه ،  من   الوضوء  وجوب  أسقط  علي   بن  طلق  حديث
 . (49)الوجوب  نفي على   علي بن طلق ، وحديث الندب على بسرة حديث حمل

فلم أجد لهم دلياًل من الكتاب أو من السنة يؤيد ما ذهبوا إليه ، إال أنهم قالوا بالقياس على مس األجنبي لألجنبية  أما أصحاب القول الثالث :
  من   أو  كان  ثوب  فوق   من  الوضوء  فعليه  للذة  بيده  المرأة   الرجل  مس  إذا  الوضوء ، وكذلك  فعليها  للذة  الرجل  المرأة   مست  وبالعكس فقالوا : فإذا 

مرأة ذكر بهيمة  إأو مست    تلذذ ،يعني إذا لمس رجل فرج بهيمة قاصدا ال،  وفروج سائر الحيوان مثل ذلك  . فقالوا :    (50)واحدة    بمنزلة  فهو  تحته
 . (51)  قاصدة التلذذ

من الكتاب أو من السنة  وهو القول الذي انفرد به اإلمام عطاء بن أبي رباح رحمه هللا تعالى فلم أجد له دلياًل أيضًا  أما أصحاب القول الرابع :  
 الحمار  قنب  أما  قال :   جمل .  (53)ثيل    أو  حمار  (52) قنب    مسست  لعطاء  قلت  قال :  جريج ،   بن  يؤيد ما ذهب إليه . فقد أخرج عبد الرزاق عن 

  شيء   كل  أنظر  أنا  وأقول   ؟ قال :   أنجس  وهو  الحمار  أجل   : من   قلت  بينهما ؟  يفرق   : فماذا   قلت  فال ،  الجمل  ثيل   من  ، وأما   متوضأ  فكنت
 . (54)منه   وضوء فال منه ذلك مس البعير كيهئة لحمه يؤكل شيء وكل  الوضوء ، فعليه  ذلك منه مس لحمه يؤكل ال الحمار كهيئة نجس

وال  ، ال حرمة لها  : ه قال وهو أنَّ ،  خطأ لما ذكره الشافعي من التعليل  بقول اإلمام الماوردي رحمه هللا تعالى : هذا المذهب ويجاب عن هذا :
وال ،  الخارج منه ال ينقض طهرًا    ال تعبد عليها أنَّ   :  وقوله،  وتحريم النظر إليه  ،  ال حرمة لها في وجوب ستره    :  يعني بقوله.  تعبد عليها  

عليه    وال في معنى المنصوص،  ليس بمنصوص على النقض به     هذا القولنَّ : إ.وقال ابن قدامة المقدسي رحمه هللا تعالى    (55)   يوجب وضوءً 
 .  (56) فال وجه للقول به ، 

قول جمهور العلماء  ينتقض بمس فرج البهيمة مطلقًا ، ألنَّ هذا هو  ال  هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو أنَّ الوضوء  القول الراجح :  
األصل عدم    ألنَّ ،    والصواب عدم النقض مطلقاً ، وذلك لعدم وجود نص صريح من الكتاب أو السنة يؤيد ما ذهب إليه المخالفون ،    وهو أولى 

 أعلم   تعالى  وهللا  .   وإطالق الفرج في بعض الروايات محمول على المعتاد المعروف وهو فرج اآلدمي،  ولم تثبت  ،  النقض حتى تثبت السنة به  
 ية : إعادة غسل الذمية من الحيض إذا أسلمت . المسألة الثان

  اختلف الفقهاء في مسألة الذمية إذا اغتسلت من حيضتها ثم أسلمت بعد الطهر هل عليها إعادة الغسل بعد إسالمها أم ال ؟ وذلك على قولين
 وكما يأتي : 

، )وهو   (59)، وقول للحنابلة    (58)، وقول للشافعية    (57)فية  يصح غسلها وليس عليها إعادته ولها أن تتعبد به . وإليه ذهب الحنالقول األول : 
 . ( 60) أحد قولي اإلمام ناصح الدين عبد القادر بن أبي الفهم الحراني( 

، والشافعية    (61) يصح غسلها في حق الزوج ، وال يصح في حق هللا تعالى ، وعليها إعادته إذا أسلمت . وإليه ذهب المالكية  القول الثاني :  
 . (64)، )والقول الثاني لإلمام ناصح الدين عبد القادر بن أبي الفهم الحراني(  (63)، والقول الثاني للحنابلة  (62) في قول آخر 
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 أصحاب القول األول بما يأتي : استدل األدلة ومناقشتها
ْساَلمَ  أنَّ النبي  ما أخرجه اإلمام مسلم عن عمرو بن العاص  -1  . (65) َقْبَلُه(  كان ما َيْهِدمُ  قال : )اإْلِ

 الحديث يدل على أنَّ كل عمل عمله المشرك قبل اسالمه يغتفر له .وجه الداللة : 
  كان  لو الذمي أن على أجمعوا ، فقد الذنوب غفران هو : بهذا الحديث بقول اإلمام النووي رحمه هللا تعالى : المراد بهذا الحديث وُردَّ اإلستدالل

  الصالة   شروط  من  شرط  إلزام  هو  ، بل  الكفر  في  وجب  بما  وتكليفاً   مؤاخذة  ليس   الغسل  إيجاب  ، وألن  بإسالمه  يسقط  ال  قصاص  أو  دين  عليه
 .  (66) اإلسالم  في
  ّللاََّ   َأنَّ  ، َفَأْعِلْمُهمْ  ِلَذِلكَ  َأَطاُعوا  ُهمْ  َفِإنْ  ّللاَِّ ،   رسول َوَأنِ ي  هللا  إال  ِإَلهَ  اَل  َأنْ  َشَهاَدةِ  إلى  قال : )اْدُعُهمْ  اليمن إلى  معاذاً  بعث لما   النبي  إنَّ  -2
أَْغِنَياِئِهْم   من  ُتْؤَخذُ   َأْمَواِلِهْم ،   في  َصَدَقةً   عليهم  اْفَتَرَض   ّللاََّ   َأنَّ   َفَأْعِلْمُهمْ   ِلَذِلَك ،  َأَطاُعوا   ُهمْ   َفِإنْ   َوَلْيَلٍة ،   َيْومٍ   كل  في  َصَلَواتٍ   َخْمَس   عليهم  اْفَتَرَض   قد
 . (68)اإلسالم  واجبات أول  ألنَّه به ، ألمرهم واجباً   الغسل كان ولو ، (67)ُفَقَراِئِهْم(   على َوُتَردُّ  ،

 .  ظاهراً  أو متواتراً  نقالً  لنقل بالغسل أسلم  من  كل أمر ، فلو  أسلموا الغفير والجم الكثير العدد  استدلوا بدليل عقلي فقالوا : ألنَّ   -3

 . (69)لهم  معلوماً  لكونه  بالوضوء يؤمروا لم أنهم كما عندهم ، معلوماً  كان ألنَّه اإلسالم ، بعد بالغسل يؤمروا لم كونهم ويجاب عن هذا :
 أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بما يأتي : 

  ّللاَِّ   َرُسولَ   سمعت  قال :   اْلِمْنَبرِ   على    اْلَخطَّابِ   بن   ُعَمرَ   سمعت  يقول  اللَّْيِثيَّ   َوقَّاصٍ   بن   َعْلَقَمةَ   سمع  َأنَّهُ   التَّْيِميُّ   إبراهيم  بن   عن محمد  -1
  : َهاَجرَ   ما  إلى  ، َفِهْجَرُتهُ   َيْنِكُحَها  اْمَرأَةٍ   إلى  أو  ُيِصيُبَها   ُدْنَيا  إلى  ِهْجَرُتهُ   كانت  ، َفَمنْ   َنَوى   ما  اْمِرئٍ   ِلُكل ِ   َوِإنََّما  ِبالنِ يَّاِت ،  اأْلَْعَمالُ   )إنما  يقول  

  (70) إليه( 

 . (71)الحديث فيه داللة على أنَّ األفعال يجب أن تكون مقرونة بالنية ، وغسل الذمية ال يجزئ بال نية وجه الداللة : 
الغسل إذا أفاقت المجنونة وأسلمت الكافرة ، وإنما يصح    بأنَّ الكافرة والمجنونة ال نية لهما لعدم تعذرها مآاًل ، وأنهما تعيدانويؤيد هذا القول :  

 . (72) ألنَّ حقه ال يعتبر له النية ، فيجب عود الغسل إذا أسلمت الذمية ولم يجز أن تصلي به  غسلهما في حق اآلدمي
 واستدلوا أيضاً بما ورد من أدلة بحق الكافر والمرتد إذا أسلما ، ألنَّ أهل الذمة ال يخلون من الكفر .

 . (73)َيْغَتِسَل(  َأنْ  َفُمُروهُ  ُفاَلٍن ، َبِنى َحاِئطِ  إلى ِبهِ  : )اْذَهُبوا  ّللاَِّ  رسول  فقال َأْسَلَم ،   ُأَثاَلةَ  أو  ُأَثالٍ   بن ُثَماَمةَ  َأنَّ  ُهَرْيَرةَ  أبي عن -2

 . (74)َوِسْدٍر  ِبَماءٍ  َيْغَتِسلَ  َأنْ   النبي َفَأَمَرهُ  َأْسَلمَ  َأنَّهُ  َعاِصمٍ  بن َقْيسِ  عن -3
 . (75) أسلم لمن  الغسل  مشروعية على  دليل الحديثان فيهما وجه الداللة :

كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجبًا لما خص باألمر به  وأجاب اإلمام الشوكاني رحمه هللا تعالى عن هذين الحديثين بأنه : )لم يأمر النبي 
  أصلياً  كان سواء الغسل  عليه وجب أسلم  إذا  الكافر أنَّ  . أما اإلمام ابن قدامة رحمه هللا تعالى فقد أجاد بقوله : )وجملته (76)بعضًا دون بعض(

 . (77)يوجد(   لم  أو الغسل يوجب ما كفره زمن في منه وجد يغتسل ، لم أو  إسالمه  قبل اغتسل مرتدًا ، أو
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن غسل الذمية يصح في حق الزوج وال يصح في حق هللا تعالى ، وذلك لقوة أدلتهم  القول الراجح :  

 الوطء   لتعذر  به  يقل العلماء  لم  لو  ، إذ  للضرورة  للوطء  الزوج  حق  في  يصح  والفتقارها في غسلها إلى النية التي هي أساس عمل المسلم ، وإنما
لك الكتابية ، وألن األعمال ال تقع قربة إال إذا اقترنت بالنية ، فـ)نية( الغسل لم تكن موجودة عند الذمية عند غسلها قبل اسالمها ، لذ  ونكاح

 وجب عليها إعادته بعد إسالمها . وهللا تعالى أعلم .  
 .   (79)المميزة  (78)المسألة الثالثة : حكم المستحاضة المعتادة 

 الحيض  أكثر تجاوز حتى شهرها في الدم بها ، واستمر شهورها من سلف فيما حيضها في عادة لها استقرت قد امرأة  في لةوصورت هذه المسأ
. فقد    (80)شهورها    من  سلف  فيما  العادة   وبين  حيضها  في  التمييز  بين  ، فصارت جامعة  أصفر  أو  أحمر  وبعضه  أسود   بعضه  متميز  ، وهو

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة أقوال . وكما يأتي .
إن كانت العادة متفقة مع التمييز ، كما لو كانت عادتها خمسة أيام من أول الشهر ، فجاء التمييز كذلك أي خمسة أيام أخرى القول األول :  

، )وهو اختيار اإلمام ناصح الدين عبد القادر بن أبي الفهم الحراني(    (81)   ، فحكمها هو العمل بهما عند اإلجتماع إن أمكن . وهو قول للحنابلة
(82) . 

 . (85) وهو ظاهر كالم اإلمام أحمد  (84)، ووجه ضعيف للشافعية  (83)العمل بالعادة وحدها دون التمييز . وإليه ذهب الحنفية القول الثاني : 
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، وبه قال الظاهرية   (88) . ورواية عن اإلمام أحمد    (87) ، والمشهور من مذهب الشافعية    (86)العمل بالتمييز . وإليه ذهب المالكية    القول الثالث :
(89) . 

 األدلة ومناقشتها
الثاني لم أجد دلياًل واحدًا من الكتاب أو من السنة يؤيد ما ذهب إليه أصحاب القول األول . ولكنهم ربما استدلوا بما استدل به أصحاب القول  

بالتمييز ، والثالث الذين اختلفوا في هذه المسألة فيما بينهم ، فأصحاب القول الثاني قالوا العمل بالعادة ، وأصحاب القول الثالث قالوا العمل  
وكما سنوضحه من خالل سرد األدلة ومناقشتها بإذن هللا تعالى ، كون هذه األدلة تنطبق على ما ذهبوا إليه ال سيما حديث فاطمة بنت أبي 

 إلى عادتها ، وأخرى يردها إلى التمييز .  حبيش رضي هللا عنها . فتارة يردها رسول هللا 
 ما يأتي : أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا ب

اَلةَ   َأَفَأَدعُ   َأْطُهُر ،  اَل   إني  ّللاَِّ   َرُسولَ   : يا    ّللاَِّ   ِلَرُسولِ   ُحَبْيشٍ   أبي  ِبْنتُ   َفاِطَمةُ   قالت  قالت :   أنها  َعاِئَشةَ   عن -1 :      ّللاَِّ   رسول  ؟ فقال   الصَّ
اَلَة ، ، َفاْتُرِكي اْلَحْيَضةُ  َأْقَبَلْت   ، فإذا ِباْلَحْيَضةِ  َوَلْيَس  ِعْرق   َذِلكِ  )إنما مَ  َعْنكِ  َفاْغِسِلي َقْدُرَها ،  َذَهبَ  فإذا الصَّ  . (90) َوَصلِ ي(  الدَّ

َردَّ فاطمة بنت أبي حبيش إلى عادتها ، ولم يسألها هل هي مميزة  الحديث فيه داللة على أنَّ الحكم للعادة مطلقًا ، ألنَّ النبي وجه الداللة : 
 . (91)أم ال 

َماءَ   ُتَهَراقُ   كانت  اْمَرأَةً   ، َأنَّ     النبي  َزْوجِ   َسَلَمةَ   ُأم ِ   عن -2   )ِلَتْنُظْر   ، فقال :    ّللاَِّ   َرُسولَ   َسَلَمةَ   ُأمُّ   لها  ، َفاْسَتْفَتْت     ّللاَِّ   رسول  َعْهدِ   على  الدِ 
ةَ  ْهرِ   ، من  َتِحيُضُهنَّ   كانت  التي  َواأْلَيَّامِ   اللََّياِلي  ِعدَّ اَلةَ   َفْلَتْتُركْ   َأَصاَبَها ،  الذي  ُيِصيَبَها  َأنْ   قبل  الشَّ ْهِر ،  من  ذلك  َقْدرَ   الصَّ   ذلك  َخلََّفْت   فإذا  الشَّ

 . (93) فيه(  ِلُتَصل ِ  ، ُثمَّ  ِبَثْوبٍ  (92) ِلَتْسَتْثِفْر  ُثمَّ  َفْلَتْغَتِسْل ،

 . (94) الحديث فيه داللة على أنَّ المستحاضة المعتادة ُترد لعادتها ميزت أم ال ، وافق تميزها عادتها أو خالفها  وجه الداللة :
،    وفساد   مرض  اإلستحاضة  وألنَّ ،    الفساد   دم   من  الجبلة   دم  ، لتمييز  التغير  عند  إليها  الرد   ، فوجب  ثابتة  طبيعة  العادة   )وألن   قال الحنابلة :

  النبي  ألنَّ  التمييز على   العادة وقدمنا عادتها .  عن بخروجها األعضاء سقم على يستدل ، ولهذا  والسالمة   الصحة عادة من خرج  ما هو والفاسد
  يوجب   اإلستفصال  ، وترك  دمها  حال  عن   منهن  واحدة  يستفصل  لم  ، وألنَّه  به  لبدأ  مقدما  بالتمييز  العمل  كان  ولو  متعددة ،  قضايا  في  به  أفتى 

 . (95)السؤال(  صور لجميع  الجواب عدم
مِ   عن     ّللاَِّ   َرُسولَ   َسَأَلْت   َحِبيَبةَ   َأمَّ   ِإنَّ   قالت :   أنها  َعاِئَشةَ   عن  ُعْرَوةَ   عن -3   ّللاَِّ   رسول   لها  فقال   َدًما  َمْْلنَ   (96) ِمْرَكَنَها    رأيت  َعاِئَشُة :  فقالت  الدَّ
 (97)َوَصلِ ي(  اْغَتِسِلي ُثمَّ  َحْيَضُتِك ، َتْحِبُسكِ  كانت ما َقْدرَ  : )اْمُكِثي .    

 . (98) الحديث يدل على رجوع المستحاضة إلى العادة وأنها معتبرة وجه الداللة : 
 واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي : 

َبْيرِ   بن  ُعْرَوةَ   عن -1 ،    ُيْعَرفُ   َأْسَودُ   َدم    فإنه  اْلَحْيضِ   َدمُ   كان  : )إذا    النبي  لها  ، فقال  ُتْسَتَحاُض   كانت  أنها  ُحَبْيشٍ   أبي  ِبْنتِ   َفاِطَمةَ   عن   الزُّ
اَلِة ، عن َفَأْمِسِكي ذلك  كان فإذا ِئي اآْلَخرُ  كان  فإذا الصَّ  . (99) َوَصلِ ي(  َفَتَوضَّ

 . (100) َردَّ فاطمة بنت أبي حبيش رضي هللا عنها إلى التمييز ولم تعتبر العادة  الحديث فيه داللة على أن النبي  وجه الداللة :
 . (101) أولى  ، واإلجتهاد تقليد ، والعادة اجتهاد اللون  إلى ، والنظر يختلف ال ، والتمييز تختلف العادة  قالوا : بأنَّ  -2

 . (102)وقالوا أيضًا : بأنَّ التمييز عالمة في الدم ، والعادة عالمة في صاحبته ، وألنه عالمة حاضرة ، والعادة عالمة قد انقضت  -3

 . (103)بأنَّ هذا نظر في مقابلة النص فيكون نظرًا فاسدًا ، وكل نظر في مقابلة النص الشرعي فهو مطروح ويجاب عن هذين الدليلين : 
: إنَّ دم الحيض موصوف بأنه أذى ، وهو يختلف عن دم العرق الذي هو دم اإلستحاضة بصفته ، ولو كان صفتهما واحدة  وقالوا أيضًا   -4

الحيض  لما فرق الشارع بينهما في األحكام ، فإذا رأت الدم الموصوف باألذى رأت لونه ورائحته ، وثخونته ، ويجب أن نعمل به ، ال سيما وأنَّ  
 .  (104)المعنى ، ألنَّ هللا تعالى وصفه بكونه أذى ، فوجب ترك الصالة إذا رأت المرأة من دم الحيض ولو خالف عادتها من األحكام المعقولة 

بأنَّ النظر هذا ممكن أن يكون جيدًا لوال أنَّه في مقابلة النص ، وكل نظر في يصادم النص فهو نظر قاصر وإن كان يبدو    ويجاب عن هذا :
وممكن أن يقال : أنَّ المرأة المستحاضة اختلط دم حيضها بدم استحاضتها ، فتركت العمل بالدم وحكمت بالعادة    في الظاهر خالف ذلك ، 

 . (105)بصرف النظر عن لون الدم ورائحته 
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لقوة أدلتهم التي استدلوا  هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني بأنَّ المستحاضة المعتادة تعمل بعادتها وال تعمل بالتمييز ، وذلك  القول الراجح :   
 بها ، وألن السنة المطهرة على ذلك ، وعليه العمل عند الكثير من الفقهاء . وهللا تعالى أعلم . 

 حكم تناثر الطين بعد ستر العورة به للضرورة أثناء الصالة .  المسألة الرابعة :
خرى . فجمهور الفقهاء من حنفية ومالكية وشافعية وكذلك فقهاء الحنابلة  هذه المسألة مما انفرد بها فقهاء الحنابلة عن بقية فقهاء المذاهب األ

أم ال ؟ فمنهم من قال ال يجب ، ومنهم من قال يجب عليه ذلك    طينالأن يستر عورته ب  يه فاقد الستر من الثياب هل يجب علاختلفوا في مسألة  
ال يجب عليه ستر العورة بطين ونحوه ، والرواية الثانية : يجب عليه ذلك .  وروي أيضًا عن اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى روايتان إحداهما :  .  

شيء ثم اختلف فقهاء الحنابلة الذين اختاروا رواية الوجوب عن اإلمام أحمد فيما لو ستر فاقد الستر عورته بالطين فصلى به ، ثم تناثر منه  
     هل يلزمه إعادته أم ال ؟ وذلك على قولين وكما يأتي :  

 . (106)يلزمه ذلك . )وهو اختيار اإلمام ناصح الدين عبد القادر بن أبي الفهم الحراني( لقول األول : ا
 . (107)وهو اختيار ابن عقيل  . ويستتر بما بقي منهال يلزمه ذلك ، فما تناثر منه سقط حكم ، القول الثاني : 

 األدلة ومناقشتها
 يمكن أن يستدل ألصحاب القول األول بما يأتي :  

 . (108)   ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  ژ قوله تعالى :  -1

عريانًا(  وصلى به اإلستتار على قادر وهو ثوبه ترك من إفساد على باإلجماع الصالة فرائض من العورة ستر جعل من )استدل وجه الداللة :
. إذًا ال بد من ستر العورة في الصالة بالثوب ، فإذا فقد الثوب ، وجب سترها بما أمكن ، حتى لو كان الستر بالطين على قول بعض   (109)

 الفقهاء ، فإذا تناثر الطين كشفت العورة ، فكان ال بد من سترها مرة أخرى ليتححق الستر .
، فإذا ما فقد الثوب أو تمزق بحيث تكشف من خاللها العورة   (110)من الستر    إنَّ الطين سترة طاهرة فأشبهت الثوب في حصول المقصود -2

    وجب معالجة األمر بإصالح الثوب . فكذلك الطين لفاقد الستر يجب إعادة ما تناثر منه لتحقق ستر العور .

 أما أصحاب القول الثاني فيمكن أن يستدل لهم بما يأتي : 
 . (111)  ژہ  ہ  ہ  ھژ قوله تعالى :   -1

 .  (112) ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژقوله تعالى :   -2

 .  (113)اْسَتَطْعُتْم(  ما منه َفْأُتوا ِبَأْمرٍ  َأَمْرُتُكمْ   : )وإذا  قوله   -3

إنَّ المسلم مأمور أن يعمل حسب سعته وطاقته ، وفاقد الستر مأمور أن يستر عورته بالمستطاع ، فإذا سترها بالطين وجه الداللة من األدلة :  
كان بها ، وفي حال يبس الطين وتناثر منه شيء فمن الصعوبة والمشقة عليه أن يعيد ستر عورته بالطين مرة أخرى ألنَّ الطين فيه مظنة 

   .      ويستتر بما بقي منهلذا قالوا : ما تناثر منه سقط حكمه ، السقوط مرة أخرى كلما يبس . 
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لقوة ما عززنا به قولهم من األدلة ، وكذلك لضعف القول بوجوب ستر عورة فاقد الستر  القول الراجح : 

 بالطين لما يترتب عليه من تلويث المصلي وإلحاق المشقة به من خالل إعادته بعد تناثره ، وعدم حصول المقصود من الستر ، ألنَّ الطين ال 
 سم عند الحركة ال سيما في الركوع والسجود . وهللا تعالى أعلم .  يثبت عادة على الج

 المسألة الخامسة : حكم نية إضافة الفعل إلى هللا تعالى في العبادات .
 اختلف الفقهاء في مسألة اشتراط نية إضافة الفعل إلى هللا تعالى في العبادات كلها . وذلك على قولين وكما يأتي :

، )وهو   (115)، والشافعية في قول    (114) في النية إضافة الفعل إلى هللا تعالى في العبادات كلها . وإليه ذهب الحنفية  يشترط  القول األول :  
 . (116) اختيار اإلمام ناصح الدين عبد القادر بن أبي الفهم الحراني( 

،   (118)، والشافعية في قول آخر   (117)ال يشترط في النية إضافة الفعل إلى هللا تعالى في العبادات كلها . وإليه ذهب المالكية  القول الثاني :  
 . (119) وبه قال الحنابلة 
 استدل أصحاب القول األول بما يأتي : األدلة ومناقشتها

 . (120) ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻژ قوله تعالى :  -1
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  واإلخالص   الفعل ،   وقت  الفاعل  هيئة  وصف  الحال  ، فإن   العبادة  وقت  في   لهم   حال   )مخلصين(   اآلية تدل على أنَّ قوله تعالى  وجه الداللة :
 معنى   ليتحقق  تعالى  هللا   إلى   وإنما أضيفت،   (122)، قد أضاف بقوله هذه العبادة هلل تعالى    هلل  أصوم  أو  هلل أصلي  فقول المسلم .  (121) النية    هو

  (123) اإلخالص
 ُدْنَيا   إلى  ِهْجَرُتهُ   كانت  ، َفَمنْ   َنَوى   ما  اْمِرئٍ   ِلُكل ِ   َوِإنََّما  ِبالنِ يَّاِت ،  اأْلَْعَمالُ   )إنما   يقول :    ّللاَِّ   َرُسولَ   سمعت  قال :  عن عمر بن الخطاب   -2

 .   (124)إليه(  َهاَجرَ  ما إلى َفِهْجَرُتهُ  َيْنِكُحَها ، اْمَرأَةٍ  إلى أو ُيِصيُبَها

 . (125)الحديث يدل على أنَّ النية شرط في العبادات كلها من غسل ووضوء وتيمم وصالة وغيرها  وجه الداللة :
 : فلم أجد لهم دلياًل من الكتاب أو من السنة يؤيد ما ذهبوا إليه ، إال أنهم قالوا :  أما أصحاب القول الثاني 

  إال   تكون   ال  العبادات  ، ألنَّ   ، ونحوه  هلل  أصوم  ، أو  هلل   أصلي  يقول :  بأن    كلها ،  العبادات  في  تعالى  هللا   إلى  الفعل  إضافة  يشترط  )وال -1
 . (126) هلل( 

  أربع  القبلة  مستقبل  كذا  صالة هلل  أصلي  قال  ، وال  إلبتة  بالنية  تلفظ  ، وال  قبلها  شيئاً   يقل  ، ولم  أكبر  : هللا قال  الصالة إلى  قام   إذا    )كان -2
  ضعيف  ، وال  صحيح   بإسناد  قط  أحد  عنه  ينقل  لم   بدع  عشر   ، وهذه   الوقت  فرض  ، وال  قضاءً   ، وال   أداءً قال :    ، وال  مأموماً   أو  إماماً   ركعات

 .  (127) األربعة(  األئمة وال التابعين من  أحد  استحسنه ، وال أصحابه من  أحد  عن وال . بل إلبتة منها واحدة لفظة مرسل ، وال مسند ،وال

 . وبهذا نستدل على أنَّه ال يشترط في النية إضافة الفعل إلى هللا تعالى في العبادات كلها ، كونها لم يرد فيها شيء من سنته 
بعد توضيح ومناقشة أدلة كال الفريقين تبين لنا أنَّ القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول من أنَّه يشترط في النية  القول الراجح : 

لصة إال  إضافة الفعل إلى هللا تعالى في العبادات كلها ، وذلك لقوة أدلتهم ، وألنَّها عبادات فال بد أن تكون خالصة هلل تعالى ، وال تكون خا
 نية . وهللا تعالى أعلم .   بال

 المسألة السادسة : حكم استعالء موضع الرأس على موضع القدمين وعدم استعالء األسافل في السجود دون حاجة . 
اختلف الفقهاء في مسألة استعالء موضع الرأس على موضع القدمين وعدم استعالء األسافل في السجود دون حاجة . وذلك على قولين وكما 

 يأتي :
، والصحيح عند   (130)، وقول للشافعية    (129)، والمالكية    (128) ال بأس باإلستعالء اليسير دون الكثير . وإليه ذهب الحنفية  لقول األول :  ا

 . (132)، )وهو اختيار اإلمام ناصح الدين عبد القادر بن أبي الفهم الحراني(  (131) الحنابلة 
 .   (134)، وقول للحنابلة  (133) واجب . وإليه ذهب الشافعية في الصحيح من مذهبهم   األسافل استعالء وهو السجود في التنكيسالقول الثاني : 

 األدلة ومناقشتها
 استدل أصحاب القول األول بما يأتي :

 َواْلَيَدْينِ  َأْنِفهِ  ، على بيده َوَأَشارَ  اْلَجْبَهِة ، على أَْعُظٍم : َسْبَعةِ  على َأْسُجدَ  َأنْ  : )ُأِمْرتُ   النبي : قال قال عنهما هللا رضي َعبَّاسٍ  ابن عن -1
ْكَبَتْينِ  َعَر(  الثِ َيابَ  َنْكِفتَ  ، وال اْلَقَدَمْينِ  َوَأْطَرافِ  َوالرُّ  . (135)َوالشَّ

ذلك ، أي : إنَّ األمر ال يفيد   مني  طلب  بمعنى  ، وهو  والوجوب   الندب  من   أعم  هو  فيما  إنَّ لفظ )أمرت( في الحديث مستعملوجه الداللة :   
 .  (136)الوجوب 

  ، وهي   بخارى   لبنة  وقالوا : إذا كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين بقدر لبنة أو لبنتين منصوبتين جاز ، وإن زاد لم يجز . والمراد -2
 . (137)أصبعًا  عشرة ، ثنتا ذراع نصف ارتفاعهما فمقدار  أصابع ، ستة عرض ذراع ، ربع

 أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بما يأتي : 
 . (138) ُأَصلِ ي(  َرَأْيُتُموِني كما : )َصلُّوا  قوله   -1

 .  (139)ينكس في السجود  كان  أنه في الصالة ، ومعلوم الحديث فيه حجة في اإلقتداء به  وجه الداللة : 

    ّللاَِّ   رسول   كان   َهَكَذا  وقال:  َعِجيَزَته .ُ   َوَرَفعَ   ُرْكَبَتْيِه ،  على   ، َواْعَتَمدَ   َيَدْيهِ   َفَوَضعَ   َعاِزٍب ،   بن  اْلَبَراءُ   لنا  َوَصفَ   قال :  إسحاق  أبي  عن   -2
ُأَصلِ ي( يقتضي وجوبه ، أي وجوب التنكيس في   َرَأْيُتُموِني  كما  .قال اإلمام النووي رحمه هللا تعالى : حديث البراء وحديث )َصلُّوا  (140) َيْسُجُد  

 . (141) السجود 

 . (142)قالوا : ال يكتفي أي السجود برفع أعاليه على أسافله ، وال بتساويهما ، لعدم اسم السجود ، كما لو أكب ومدَّ رجليه  -3
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نادر(   عذر   هذا  ألنَّ   اإلعادة  ، ولزمه  حاله  على  صلى  لميالنها ،  ذلك  ارتفاع   من  يتمكن  ولم  مثاًل ،  سفينة  في  صلى  وقالوا أيضًا : )فلو -4
 . وفي هذا القول المبالغة في وجوب التنكيس في السجود .  (143)

الذي أميل إليه وأرجحه هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من وجوب التنكيس ، وهو استعالء األسافل في السجود . وذلك  القول الراجح : 
على ذلك ، وألنَّ اسم السجود في الصالة ال يطلق إال على ما يدل عليه وهو رفع عجيزة المصلي أي رفع أسافله    لقوة أدلتهم ومواضبته وأمره  

  تعالى أعلم .  على أعاليه . وهللا
 المسألة السابعة : زكاة المعاِدن من غير الذهب والفضة .   

كل المعاِدن المستخرجة من  إلى أنَّ    (144)هذه المسألة مما انفرد بها فقهاء الحنابلة أيضًا عن بقية فقهاء المذاهب األخرى . فذهب الحنفية  
فأمَّا المعاِدن السائلة ، أو الجامدة التي ال تنطبُع ، فال شيء فيها ، وذلك قياسًا على الذهب    ،   األرض ممَّا ينطبع بالنار ، واجب فيه الزكاة

ة . و  في شيء من المعادن المستخرجة من األرض إال   الزكاة  ال تجبإلى أنَّه    (147)، والظاهرية    (146)والشافعية  ،     (145)ذهب المالكية  والِفضَّ
وجوب الزكاة في جميع المعادن ، سواء أكان  فقالوا :    (148). فأمَّا الحنابلة    ا غيرهما من الجواهر والمعادن فال زكاة فيهاالذهب والفضة ، فأمَّ 

إذ ال فرق في المعنى بين المعدن الجامد  ،  والكبريت    والقار   ، أم كان من المعادن الجارية كالنفط  كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها  جامداً 
 .   ، فكلها أموال ذات قيمة عند الناس ، وال بين ما ينطبع وما ال ينطبع والمعدن السائل

 إال أنَّهم اختلفوا في كيفية إخراج زكاة هذه المعاِدن هل هي من عينها أم من قيمتها ؟ وذلك على قولين وكما يأتي :   
تخرج زكاة المعِدن من عينه ال من قيمته كاألثمان ، أي كالذهب والفضة . )وهو اختيار اإلمام ناصح الدين عبد القادر بن أبي  :  القول األول

 . (149) الفهم الحراني( 
 .  (150)تخرج زكاة المعِدن من قيمته ال من عينه . وإليه ذهب جمهور فقهاء الحنابلة  القول الثاني :

من الواضح أنَّ اإلمام ناصح الدين عبد القادر بن أبي الفهم الحراني قد أخذ بالقياس في هذه المسألة ، أي بقياس جميع :  األدلة ومناقشتها
گ  گ   گ  ڳ  ژالمعادن على معدني الذهب والفضة كونها جميعًا تستخرج من باطن األرض . لذا يمكن أن يستدل له بقوله تعالى :  

 . (151)     ژڳ  ڳ ڳڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں
إن هللا تعالى يخاطب المؤمنين بأن ينفقوا من طيبات ما كسبوا ، ومما أخرجه جلَّ وعال لهم من باطن األرض ، ويعني به النبات وجه الداللة :  

. ومما ال شك فيه أنَّ الذهب والفضة هما مما يستخرج من باطن األرض فوجبت فيهما الزكاة في عينها لألدلة    (152) ، والمعادن ، والركاز  
 ولإلجماع ، فكذا باقي المعاِدن تجري فيها الزكاة مجرى الذهب والفضة .  الواردة في ذلك

 . (153) حجر(  في زكاة : )ال   هللا  رسول قال قال : جده عن أبيه عن شعيب بن  عمرو بما أخرجه البيهقي عنويجاب عن هذا : 
وهذا الحديث حجة لمن قال بوجوب الزكاة في معدن الذهب والفضة فقط . وإنَّ األصل عدم وجوب الزكاة فلم تجب في غير الذهب والفضة  

.  (155)عادة  فيها يرغب ال التي األحجار على فمحمول  صح بأنَّ هذا الحديث إن وردَّ الحنابلة هذا القول :. (154) للنص عليهما دون غيرهما 
 أمَّا أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بما يأتي : 

 . (156)     ژگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ ڳڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںژقوله تعالى :   -1
إن هللا تعالى يخاطب المؤمنين بأن ينفقوا من طيبات ما كسبوا ، ومما أخرجه جلَّ وعال لهم من باطن األرض ، ويعني به النبات وجه الداللة :  

 . (157) ، والمعادن ، والركاز 
 . (158) قال ابن قدامة : )وألنَّه معدن فتعلقت الزكاة بالخارج منه كاألثمان(   -2

 . (159)كالذهب(  الزكاة فيه وجبت معدن من أخرجه  فإذا  خمسه ، عليه  وجب غنمه لو  مال وقال أيضًا : )وألنَّه  -3

وقال المرداوي : ُتخرج زكاة المعِدن من قيمته إذا كان من غير األثمان وهذا المذهب وعليه أكثر األصحاب ، أو من عينها إن كانت   -4
 . (160) أثمانًا 

هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني ، وهو إخراج زكاة المعِدن من قيمته ال من عينه إذا كان المعِدن من غير الذهب والفضة    القول الراجح : 
 . وذلك ألنَّ ال قيمة لما ُيخرج من الحديد والرصاص والنحاس وغيرها مما يستخرج من باطن األرض من معاِدن ، فما يفعل الفقير بربع عشر

على اختالف الفقهاء في مقدار زكاة المعِدن من غير الذهب والفضة ، فالفقير بحاجة إلى قيمتها ال إلى عينها . وهللا تعالى    الحديد أو خمسه 
 أعلم . 
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 المسألة الثامنة : حكم تعجيل زكاة الغنم .
َل عنها شاة ، ثم أبدلها بمثلها ، أو نتجت أربعين س ، ثم ماتت األمَّات . هل يجزئ   (161) خلة  وصورة هذه المسألة : من ملك أربعين شاة فعجَّ

 الُمَعجَّل عن البدل والسخال أم ال ؟ فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين وكما يأتي :
، )وهو اختيار اإلمام ناصح الدين عبد القادر بن أبي الفهم   (162) ال يجزئ الُمَعجَّل عن البدل والسخال . وهو وجه عند الشافعية  القول األول :  

 . (163)الحراني( 
 .  (165)، وبه قال الحنابلة  (164)يجزئ الُمَعجَّل عن البدل والسخال . وهو وجه آخر عند الشافعية  القول الثاني :

 األدلة ومناقشتها
  عن   يجزئه  ، فال   السخال  غير  عن   الزكاة  عجل  ، ألنه  المعجل عن البدل والسخاليجزئ    ال  استدل أصحاب القول األول بدليل عقلي فقالوا :

 . (166) السخال  زكاة
 واستدل أصحاب القول الثاني بدليل عقلي أيضًا . 

 . (167) السخال(  زكاة األمهات زكاة ، كانت السخال  حول األمهات حول كان لما ألنَّه )يجزئهفقال الشافعية : 
  السخال ،   على   الحول  ، وحال  األمهات  ، وماتت  سخلة  أربعين  توالدت  ، ثم  شاة   عنها  فعجل  الغنم  من  أربعون   عنده  كان  )فإذاوقال الحنابلة :  

َلة  أجزأت أما الحنفية والمالكية فلم يتطرقوا .  (168)أولى(    إحداهما  عن  تجزىء  ، فألن  بقيت  لو  أمهاتها  وعن  عنها   مجزئة  كانت  ، ألنَّها  عنها  الُمَعجَّ
تها عنده  لهذه المسألة . لكنهم تطرقوا إلى مسألة من ملك أربعين سخلة ، أو ثالثين ُعجواًل ، ابتداء الحول عليها من حين ملكها ، وكذلك إن نتج

   وهذه المسألة تغاير ما نحن بصدده .   ،(170) على حول األمهات (169)األمهات ، وماتت األمهات قبل تمام الحول بنى حول السخال والعجاجيل
  أمهاتها وعن  عنها  مجزئة  كانت  هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو أنَّ المعجل يجزئ عن البدل وعن السخال ، ألنَّهاالقول الراجح :  

 أولى . وهللا تعالى أعلم  إحداهما عن تجزىء ، فألن بقيت لو
 اخلامتة

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .  
 فيما يأتي أذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خالل كتابتي لهذا البحث .   

 أواًل : النتائج .
ديانة ، معروفًا بالفتوى في مذهب اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى ،  إنَّ اإلمام ناصح الدين بن أبي الفهم الحراني رحمه هللا تعالى كان كثير ال - 1

 واشتهر بغزارة علمه وشدة ورعه . 
د كان رحمه هللا تعالى من الفقهاء المجتهدين في مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ، إذ نراه يختار رواية من الروايات المنقولة عن اإلمام احم - 2

 واها من الروايات ، فهو إذن من فقهاء الترجيح .ويتبناها ويعمل بموجبها ويترك ما س
لإلمام ناصح الدين بن أبي الفهم الحراني إنفرادات خاصة به مخالفًا بها حتى الفقهاء الحنابلة ، كما رأينا ذلك في مسألة نقض الوضوء  - 3

 بمس فرج البهيمة ، ومسألة إضافة نية الفعل إلى هللا تعالى في العبادات .
هللا تعالى يأخذ بالقياس كدليل على إثبات صحة ما ذهب إليه إن لم يجد دلياًل من الكتاب والسنة . كما في مسألة زكاة   نراه رحمه - 4

 المعاِدن من غير الذهب والفضة .
 كان رحمه هللا تعالى يأخذ في بعض األحيان بالدليل العقلي ، كما في مسألة تعجيل زكاة الغنم . - 5

 . ثانيًا : التوصيات 
أوصي األخوة الباحثين أن يبحثوا عن آراء وترجيحات واختيارات فقهاء المذاهب كافة ، واخراجها من بطون كتب المذاهب ، واظهارها   - 1

الطوال  الليالي  للعلن لألخذ بها والعمل بموجبها من قبل طلبة العلم والعلماء العاملين المفتين ، كون أنَّ هؤالء الفقهاء قد جدُّوا واجتهدوا وسهروا
ى ما  حتى أوصلوا هذا العلم إلينا ، فأقل ما نقدم إليهم اآلن هو البحث على آرائهم واختياراتهم ونجمعها ونجعلها في مؤلفات تخليدًا لهم عل

 قدموه إلينا ، فجزاهم هللا تعالى عنا كل خير . 
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أوصي أصحاب الشأن ممن لهم اليد العليا في المجتمع اإلسالمي باألخذ بفتاوى الفقهاء المجتهدين ، ال سيما الفقهاء القضاة منهم ،   - 2
بتعادنا  والذين لهم باع طويل في القضاء ، والعمل بفتاوى هؤالء القضاة وتطبيقها على واقعنا الحالي ، كوننا اآلن أحوج ما نكون إلى فتواهم ال

 ن منهج الكتاب والسنة وهللا المستعان . ع
                      وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين                        

 املصادر واملراجع
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محمد األمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي ، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات ،   - 1

 م( . 1995  -هـ 1415 -بيروت  -)دار الفكر للطباعة والنشر 
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 .  5/48م(  1961

التوراة حران : مدينة قديمة في بالد ما بين النهرين ، تقع حاليًا جنوب شرق تركيا ، عند منبع نهر البليخ ، أحد روافد نهر الفرات ، ذكرت في    (6)
نة التي استقر فيها نبي هللا إبراهيم عليه السالم بعد هجرته من أور ، سميت عند الرومان باسم )كار هاي( . دخلها المسلمون عام  على أنها المدي

هـ في عهد الفاروق عمر رضي هللا عنه . وكانت هذه المدينة تابعة لوالية حلب العثمانية ، ولسورية حسب معاهدة )سيفر(  18م الموافق  639
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م وضعت المدينة مع بقية األقاليم الشمالية ضمن الحدود التركية . ينظر  1923لحرب العالمية األولى ، ولكن معاهدة )لوزان( عام التي أنهت ا
يوم   اليومي  الشروق  في  نشر  مقال   ، تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  رأس  مسقط  حران   :10-  1  –  2013                                      : الرابط  عنوان   ،    م 

153639https://www.djazairess.com/echorouk/ 

 .  5/167ينظر : شذرات الذهب  (7)
تدمري ،   السالم عبد عمر. د: تحقيق  الذهبي ، عثمان بن  أحمد بن محمد الدين شمس واألعالم ، المشاهير  ينظر : تاريخ اإلسالم ووفيات (8)

 .  200/ 46 م(1987 -  هـ1407 - بيروت -لبنان   – العربي الكتاب  )دار1ط

 .  2/160، المقصد األرشد   5/167ينظر : شذرات الذهب  (9)
 .  2/160، المقصد األرشد   46/200ينظر : تاريخ اإلسالم  (10)
 .  46/201ينظر : تاريخ اإلسالم  (11)
 .  160/ 2ينظر : المقصد األرشد  (12)
 الفهم الحراني . ستأتي ترجمته عند ذكر تالميذ اإلمام ناصح الدين بن أبي  (13)

ينظر : الذيل على طبقات الحنابلة ، لإلمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، تحقيق وتعليق : الدكتور عبد الرحمن بن   (14)
 .  3/444م(  2005  –هـ 1425 -الرياض  –)مكتبة العبيكان 1سليمان العثيمين ، ط

)مؤسسة الرسالة  1ماته وأشهر أعالمه ومؤلفاته ، الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي ، ط ينظر : المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وس  (15)
 .   2/253م(  2002 - هـ 1423 –لبنان  –بيروت  –

 .  167/ 5، شذرات الذهب  160/ 2ينظر : المقصد األرشد  (16)
،   األتابكي  بردى  تغري   بن   يوسف  المحاسن  أبي  الدين   جمال  والقاهرة ،   مصر  ملوك  في  ، النجوم الزاهرة  197/ 41ينظر : تاريخ اإلسالم    (17)

 .  6/109بال ت(  –مصر   – القومي  واإلرشاد الثقافة )وزارة
 بن  محمد  بكر  أبو   إليها  العلم ، ينسب  أهل  من  واحد  غير  سكنها  الغربي ،  بالجانب  طابق  نهر  محال  من  ببغداد  كانت  درب اآلجر : محلة  (18)

بال ت(    –بيروت    - الفكر  )دار  هللا ،  عبد  أبو  الحموي   هللا   عبد بن  ياقوت  ،   الشافعي . ينظر : معجم البلدان  الفقيه  اآلجري  هللا  عبد   بن   الحسين
1/51  . 

  صالح . د: تحقيق  الذهبي ،  عثمان بن أحمد  بن محمد الدين شمس ، ، العبر في خبر من غبر 256  – 254/ 42ينظر : تاريخ اإلسالم  (19)
  الدين   صالح:  تأليف  بالوفيات،  ، الوافي  327/ 4، شذرات الذهب    4/293    م( 1984  –   الكويت  -  الكويت  حكومة  )مطبعة2المنجد ، ط  الدين
   .  148/ 19م( 2000 - هـ1420 - بيروت - التراث إحياء مصطفى ، )دار  تركي - األرناؤوط أحمد: تحقيق  الصفدي ،  أيبك بن خليل

 .  214 – 1/213ينظر : ذيل طبقات الحنابلة  (20)

 .  555 – 2/550ينظر : ذيل طبقات الحنابلة  (21)
بال ت(   –بيروت    –   صادر  )دار1ط  المصري ،  األفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  الطبرزد : بمعنى السكر . ينظر : لسان العرب ، محمد  (22)

 ، مادة)طبرزد( .  3/497

د متصلة بمحلة العتابيين ، وهذه المحلة تقع اآلن في وقتنا الحاضر بالقرب من محلة السالم ومحلة علي  دار القز : محلة كبيرة في بغدا  (23)
، بغداد منذ تأسيسها حتى الوقت الحاضر ، الدكتور حسين أمين ، )مطبعة   422/ 2البلدان ،    الصالح والمناطق القريبة منها . ينظر : معجم

 .  166م( ص2009  -هـ 1430  –بغداد  –المجمع العلمي 
باب حرب : منسوب إلى حرب بن عبد هللا صاحب شرطة بغداد أيام أبي جعفر المنصور ، ومن ثم أصبح صاحب شرطة الموصل . وإلى   (24)

صورة حرب هذا تنسب المحلة المعروفة بالحربية ، وكانت في هذه المحلة أسواق وشوارع عديدة ، وهذه المحلة القديمة تشغلها اآلن المناطق المح
الكاظمية وساحة الشاعر عبد المحسن الكاظمي وما يحيط بها من مناطق . ينظر : بغداد منذ تأسيسها حتى الوقت بين ساحة الزهر  اء في 

 .    165الحاضر ص
  األربلي،   أحمد  بن  المبارك  البركان  أبي  بن  الدين   شرف  أربل،  ، تاريخ43/259، تاريخ اإلسالم    5/20  غبر  من  خبر  في  ينظر :  العبر  (25)

 .  160/ 1م(1980 - العراق  -  واإلعالم  الثقافة الصقار، )وزارة خماعد سيد بن يسام: تحقيق 
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 .  19/10، الوافي بالوفيات  48/268ينظر : تاريخ اإلسالم  (26)
 .   3/442ينظر : ذيل طبقات الحنابلة  (27)
 .  100 –  1/99ينظر : المقصد األرشد (28)
 .  6/4ينظر : شذرات الذهب  (29)
التركي ،   المحسن  عبد  بن  هللا  عبد.  د:  تحقيق    الدمشقي ،  بدران  بن  القادر  عبد  حنبل ،  بن  أحمد  اإلمام  مذهب  إلى  المدخلينظر :    (30)

 .  1/431  هـ(1401 – بيروت -  الرسالة )مؤسسة2ط
 .  386/ 2ينظر : المقصد األرشد  (31)
 .  167/ 5، شذرات الذهب  46/201ينظر : تاريخ اإلسالم  (32)
  الشافعي ،  البصري   الماوردي  حبيب  بن  محمد  بن  علي  المزني ،  مختصر  شرح   وهو  الشافعي  اإلمام  مذهب  فقه  في  الكبير  الحاوي ينظر :    (33)

م(  1999-  هـ1419  -  لبنان  -  بيروت  -  العلمية  الكتب  )دار1الموجود ، ط  عبد  أحمد  عادل  الشيخ  -  معوض  محمد  علي  الشيخ:  تحقيق  
بيروت  -دار الفكر )1ط،  بن قدامة المقدسي أبو محمد بن محمد ، عبد هللا بن أحمد اإلمام أحمد بن حنبل الشيبانيالمغني في فقه  ،   1/198
 .  1/119هـ( 1405 –
  ، حلية  1/24بال ت(  –بيروت  – الفكر )دار إسحاق ، أبو الشيرازي  يوسف بن علي بن إبراهيم  الشافعي ، اإلمام فقه في ينظر : المهذب (34)

 )مؤسسة 1درادكة ، ط  إبراهيم  أحمد   ياسين.  د:  تحقيق    القفال ،   الشاشي  أحمد  بن  محمد  بكر  أبي   الدين  سيف  الفقهاء ،    مذاهب  معرفة   في  العلماء
   . 152/ 1م( 1980 -  عمان -  بيروت - األرقم  دار  - الرسالة 

:    تحقيق  ،  بن سليمان المرداوي أبو الحسنا، علي    اإلمام أحمد بن حنبل  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهبينظر :    (35)
 .  1/203بال ت(  – بيروت –دار إحياء التراث العربي ، ) محمد حامد الفقي

  الدقائق ،   كنز  شرح   الحقائق  ، تبين  1/66بال ت(    – بيروت    – ينظر : المبسوط ، محمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر ، )دار المعرفة    (36)
 . 1/12هـ( 1313 - القاهرة -اإلسالمي  الكتب الحنفي ، )دار الزيلعي  علي  بن عثمان الدين  فخر

هـ(  1407  –  بيروت  -  العلمية  الكتب  )دار1ط  القرطبي ،  البر  عبد  بن   هللا  عبد   بن  يوسف  عمر  أبو  المدينة ،  أهل  فقه   في   ينظر : الكافي  (37)
1/12  . 

 .  48/ 2 ( م1997 –بيروت  –الفكر المجموع شرح المهذب للشيرازي لإلمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ، )دار ينظر :  (38)

  -   اإلسالمي  )المكتب  إسحاق ،  أبو  الحنبلي  مفلح  بن  هللا   عبد  بن  محمد  بن  هيمإبرا   المقنع ،  شرح  في  ، المبدع  1/119ينظر : المغني    (39)
 .   1/164هـ(  1400 – بيروت

بيروت    –  الجديدة  اآلفاق  العربي ، )دار  التراث  إحياء  لجنة:  تحقيق    محمد ،  أبو  الظاهري   حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  ينظر : المحلى ، علي  (40)
   . 1/256بال ت(  –

   1/297هـ( 1398 – بيروت - الفكر )دار2هللا ، ط  عبد أبو المغربي الرحمن عبد  بن محمد خليل ، مختصر لشرح الجليل مواهبينظر :  (41)
 .  1/118، المغني  2/49ينظر : المجموع  (42)
 .  2/49ينظر : المجموع  (43)
  – الموصل    –)مكتبة الزهراء  2عبد المجيد السلفي ، طالمعجم الكبير ، سليمان بن احمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ، تحقيق : حمدي    (44)

( . إسناد هذا الحديث على شرط الصحيح  485، باب الباء ، حديث بسرة بنت صفوان بن نوفل ، رقم الحديث)  193/ 24م(  1983  -هـ  1404
  الشافعي   األنصاري   أحمد   بن  علي   بن  عمر  حفص  أبي  الدين   سراج  الكبير ،  الشرح  في   الواقعة   واألثار  األحاديث  تخريج   في  المنير  . ينظر : البدر

- الرياض  -  والتوزيع  للنشر  الهجرة  )دار 1ط  كمال ،  بن   ياسر  -   سليمان  بن  عبد هللا   -  الغيط  أبو  مصطفى:  تحقيق    الملقن ،   بابن  المعروف
   .  2/476م( 2004 - هـ 1425  - لسعوديةا
 .  2/49ينظر : المجموع  (45)

 .  2/477ينظر : البدر المنير  (46)
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بال   –بيروت    –الفكر    الحميد ، )دار  عبد  الدين  محيي  محمد:  تحقيق    األزدي ،  السجستاني  داود  أبو  األشعث  بن  سنن أبي داود ، سليمان  (47)

  ث الحدي  هذا   عن   زرعة   وأبا  أبي  سألت  حاتم :   أبي   بن   الرحمن  عبد  ( . قال 182، كتاب الطهارة ، باب الرخصة في ذلك ، رقم الحديث)   1/46ت(
  العظيم   الحق  شمس  محمد  داود ،   أبي  سنن  شرح   المعبود  يثبتاه . ينظر : عون   ولم   ، ووهناه   حجة   به   يقوم  ممن  ليس   طلق  بن   : قيس  . فقاال

 .  216/ 1م( 1995 - بيروت -  العلمية الكتب )دار 2ط آبادي ،
 .  1/215ينظر : عون المعبود  (48)
 .  1/28بال ت( –بيروت  – الفكر )دار  الوليد ، أبو القرطبي رشد بن محمد بن أحمد بن محمد المقتصد ، ونهاية المجتهد ينظر : بداية (49)
ن  ينظر : المدونة الكبرى ، إلمام دار الهجرة اإلمام مالك بن أنس األصبحي ، رواية اإلمام سحنون بن سعد التنوخي ، عن اإلمام عبد الرحم  (50)

 .  1/13( م2005  -هـ 1426-بيروت  -)دار صادر 1بن قاسم العتقي ، ط
 -  الفكر )دار2ط هللا ، عبد أبو العبدري  القاسم أبي بن يوسف بن محمد خليل ، ، التاج واإلكليل لمختصر 1/297ينظر : مواهب الجليل  (51)

 .  1/298هـ( 1398 – بيروت
 الفيروزآبادي ،  يعقوب  بن   محمد  المحيط ،  القاموسحافر . ينظر :    ذي  كل  قضيب  وعاء   هو  الدابة ، وقيل :   قضيب  جراب  بالضم  القنب  (52)

 ، مادة)قنب( .   690/ 1 ، )فصل القاف( ، ، لسان العرب 1/163بال ت(  –بيروت  – الرسالة  )مؤسسة

  الحيوان   سائر  دون   وراء  إلى  يبوالن  واألسد  الجمل  ، ألنَّ   الجمل  ِثيلِ   من  َأخلف  المثل :  ، وفي  وغيره  البعير  قضيب  بالكسر وعاء  ثيل : الثِ يلُ   (53)
ِثياًل . ينظر : تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تحقيق : مجموعة من المحققين   يسمى نفسه القِضيب ، أو

   ، مادة)ث ي ل( . 28/172، )دار الهداية( 

هـ(  1403  –  بيروت  -  اإلسالمي  )المكتب2األعظمي ، ط  الرحمن  حبيب:  تحقيق    الصنعاني ،  همام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو  المصنف ،  (54)
 ( . 449، كتاب الطهارة ، باب من مس ذكر غيره ، رقم الحديث) 1/122

 .  1/198ينظر : الحاوي الكبير للماوردي  (55)
 .   1/119ينظر : المغني  (56)
  المختار  رد  حاشية ،    1/68بال ت(    –بيروت    – )دار المعرفة  2البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدين بن نجيم الحنفي ، طينظر :    (57)

 . 1/167م(2000 -  هـ1421 - بيروت -والنشر   للطباعة  الفكر )دار ، عابدين ابن  حنيفة ، أبو فقه األبصار تنوير شرح المختار  الدر على

  )دار 1تامر ، ط  محمد  محمد  -  إبراهيم  محمود  أحمد:  تحقيق    حامد ،  أبو  الغزالي   محمد  بن  محمد  بن  محمد المذهب ،   في  الوسيطينظر :    (58)
   .  247 –  246/ 1هـ( 1417 – القاهرة -  السالم

هـ(  1418   –بيروت    –)دار الكتب العلمية  1ينظر : الفروع  ، محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد هللا ، تحقيق : أبو الزهراء حازم القاضي ،  ط   (59)
5/249  . 

 .   237/ 1ينظر : اإلنصاف للمرداوي  (60)

  الفواكه ،    304/ 1(  م1994  -بيروت    -الغرب  دار  ، )  : محمد حجي  ، تحقيق  ، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيالذخيرة  ينظر :    (61)
 .  2/283هـ( 1415 – بيروت -  الفكر  المالكي ، )دار النفراوي  سالم بن غنيم بن أحمد  القيرواني ، زيد أبي  ابن رسالة  على  الدواني

 .  247 – 1/246ينظر : الوسيط في المذهب  (62)

 .  5/249ينظر : الفروع البن مفلح  (63)

 .   237/ 1اإلنصاف للمرداوي ينظر :  (64)
)مطبعة 1صحيح مسلم لإلمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، راجع ضبطه وأوضح معانيه : محمد تامر ، ط  (65)

 ( . 121م الحديث)، كتاب اإليمان ، باب كون اإلسالم يهدم ما قبله ، وكذا الهجرة والحج ، رق 1/76م(  2008  - هـ 1429 –القاهرة  –المدني 
 .  2/172ينظر : المجموع  (66)
جمهورية    –المنصورة   –دار الفوائد    –)دار ابن رجب  2متفق عليه : صحيح البخاري ، لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري ، ط  (67)

، كتاب اإليمان   1/50( ، صحيح مسلم  1395وجوب الزكاة ، رقم الحديث)  ، كتاب الزكاة ، باب  1/281م(  2006  - هـ  1427  –مصر العربية  
 ( . 19، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم ، رقم الحديث)
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 .  1/132ينظر : المغني  (68)

 .  2/172ينظر : المجموع  (69)
( ، صحيح مسلم  1، رقم الحديث)  اب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا  ، كت  1/3متفق عليه : صحيح البخاري   (70)

 ( . 1907إنما األعمال بالنية ، رقم الحديث) ، كتاب اإلمارة ، باب قوله  2/230
 .   1/120ينظر : المبدع  (71)
 .  5/249ينظر : الفروع البن مفلح  (72)
، رقم    بال ت( ، مسند أبي هريرة    –مصر    –   قرطبة  )مؤسسة  الشيباني ،  عبدهللا   أبو  حنبل  بن  أحمد  حنبل ،   بن  أحمد  اإلمام  مسند  (73)

  دار   -للتراث    الريان   )دار   الهيثمي ،  بكر  أبي  بن  علي   الفوائد ،   ( . والحديث تكلم فيه العلماء . ينظر : مجمع الزوائد ومنبع8024الحديث)
 .  283/ 1هـ(1407 – بيروت - القاهرة - العربي الكتاب

بيروت   –سنن الترمذي ، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون ، )دار إحياء التراث العربي    (74)
( . قال أبو عيسى الترمذي : هذا  605، كتاب أبوب الصالة ، باب ما ذكر في اإلغتسال عندما يسلم الرجل ، رقم الحديث)  2/502بال ت(  –

 حديث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه . 
بيروت    –ينظر : تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العالء ، )دار الكتب العلمية    (75)

 .  3/182بال ت(  –
   1/338م(3197  –  بيروت  -  الجيل  )دار  الشوكاني ،  محمد  بن  علي  بن  محمد  األخبا ر،  منتقى  شرح  األخيار  سيد  أحاديث  نيل األوطار  من  (76)
 .  1/132المغني :  (77)
 يونس   بن  منصور   المستقنع ،  زاد  شرح  المربع  منه . ينظر : الروض  وطهرها  حيضها  ووقت  شهرها  تعرف  المستحاضة المعتادة : هي التي  (78)

 .   111/ 1هـ( 1390   - الرياض  -  الحديثة الرياض )مكتبة البهوتي ، إدريس بن

المستحاضة المميزة : وهي التي تميز بين الدَّمين أي : تفرق بين دم الحيض ودم اإلستحاضة باللون والقوام والريح قدر الحيض . فدم    (79)
الحيض أسود ثخين منتن ، ودم اإلستحاضة رقيق أحمر ال نتن فيه . ينظر : اإلفصاح عن معاني الصحاح ، الوزير عون الدين أبي المظفر 

   1/108بال ت(  –القاهرة  –بن هبيرة الحنبلي ، تحقيق : محمد يعقوب طالب عبيدي ، )مركز فجر للطباعة والنشر والتحقيق يحيى بن محمد 

 .   1/404ينظر : الحاوي الكبير للماوردي  (80)
 .  1/195ينظر : المغني  (81)

 .   366/ 1ينظر : اإلنصاف للمرداوي  (82)
   64/ 1هـ(1313  -  القاهرة  -اإلسالمي    الكتب  )دار  الحنفي ،  الزيلعي  علي  بن  عثمان  الدين  الدقائق ، فخر  كنز  ينظر : تبيين الحقائق شرح  (83)

بال    –بيروت    –  الفكر  )دار  الشربيني ،  الخطيب   محمد  المنهاج ،   ألفاظ  معاني   معرفة  ، مغني المحتاج إلى  2/469ينظر : المجموع    (84)
 .  1/115ت(

 .   1/195، المغني   1/109ينظر : اإلفصاح عن معاني الصحاح  (85)

 .  1/389ينظر : الذخيرة  (86)

 .  1/41ينظر : المهذب  (87)
 .   366/ 1ينظر : اإلنصاف للمرداوي  (88)

 .   2/165ينظر : المحلى  (89)
، كتاب الحيض ،    171/ 1مسلم    ( ، صحيح306، كتاب الحيض ، باب اإلستحاضة ، رقم الحديث)  1/68متفق عليه : صحيح البخاري    (90)

 ( . 333باب المستحاضة وغسلها وصالتها ، رقم الحديث)
  وخرج   نصوصه  وضبط  حققه  الزركشي ،  هللا  عبد  بن  بهادر  بن  محمد  الدين  بدر   الفقه ،  أصول  في  المحيط  ، البحر  1/191ينظر : المغني    (91)

 .  2/310  م(2000 - هـ 1421  - بيروت -لبنان  – العلمية الكتب  )دار1تامر ، ط محمد محمد. د : عليه  وعلق أحاديثه
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 من  مأخوذ  الدم .  سيل  ذلك  فيمنع   وسطها  على  تشده  شيء  في  الخرقة  طرفي  وتوثق  قطنًا ،  تحتشي  أن  بعد  بخرقة  فرجها  تشد  تستثفر : أي  (92)

  الزرقاني ،   يوسف  بن   الباقي  عبد  بن  محمد  مالك ،  اإلمام  موطأ  ذنبها . ينظر : شرح الزرقاني على   تحت  يجعل  الذي  الفاء  بفتح  الدابة ،  ثفر
 .  1/180هـ(  1411 – بيروت - العلمية الكتب  )دار1ط

(  274، كتاب الطهارة ، باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصالة في عدة األيام التي كانت تحيض ، رقم الحديث)  1/71سنن أبي داود    (93)
 .    2/406. قال اإلمام النووي رحمه هللا تعالى : الحديث أسانيده صحيحة على شرط البخاري ومسلم . ينظر : المجموع 

 .  1/143ينظر : عون المعبود  (94)
  -   العبيكان  )مكتبة1العطيشان ، ط  صالح   سعود.  د:  تحقيق    العباس ،  أبو  الحراني  تيمية  بن  الحليم   عبد   بن  أحمد  الفقه ،   شرح العمدة في  (95)

 .   1/501هـ( 1413 – الرياض
 .  315/ 1المركن : إجانة تغسل فيها الثياب . ينظر : المصدر السابق نفسه  (96)

 ( . 334لحيض ، باب المستحاضة وغسلها وصالتها ، رقم الحديث)، كتاب ا 172/ 1صحيح مسلم  (97)
 الكتب   )دار1زايد ، ط  إبراهيم  محمود:  تحقيق    الشوكاني ،  محمد  بن  علي  بن   محمد  األزهار ،  حدائق  على  ينظر : السيل الجرار المتدفق  (98)

 .   145/ 1هـ( 1405 – بيروت - العلمية
( . الحديث ضعفه أبو دلود واستنكره أبو حاتم ، 304الطهارة ، باب من قال توضأ لكل صالة ، رقم الحديث)، كتاب    1/82سنن أبي داود    (99)

  محمد :  تحقيق    األمير ،  الصنعاني  إسماعيل  بن  محمد  األحكام ،  أدلة  من  المرام  بلوغ  وصححه ابن حبان والحاكم . ينظر : سبل السالم شرح
 .   1/100هـ(  1379 – بيروت - العربي التراث إحياء  )دار4الخولي ، ط العزيز عبد

 .  1/401ينظر : الحاوي الكبير للماوردي  (100)
 .  1/389ينظر : الذخيرة  (101)
 .   1/115ينظر : مغني المحتاج  (102)
 – أصداء المجتمع  )دار  1ينظر : الحيض والنفاس رواية ودراية )دراسة حديثية فقهية مقارنة( ، أبي عمر دبيان بن محمد الدبياني ، ط  (103)

 .  1078/  3م(  1999 -هـ  1419 –المملكة العربية السعودية  –القصيم 
 .  1079 –  3/1078ينظر : المصدر السابق نفسه   (104)
 .   3/1079ينظر : المصدر السابق نفسه   (105)
 .   488/ 1ينظر : اإلنصاف للمرداوي  (106)

 .  4/340، شرح العمدة  1/345ينظر : المغني  (107)

 .  31األعراف : من اآلية سورة  (108)

  أحمد   بن  مصطفى:  تحقيق    النمري ،  البر  عبد  بن  هللا  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  واألسانيد ،  المعاني  من  الموطأ   في  لما  التمهيد التمهيد  (109)
   . 379/ 6هـ( 1387 – المغرب - اإلسالمية والشؤون  األوقاف عموم البكري ، )وزارة الكبير عبد  محمد -, العلوي 

  الرملي   الدين  شهاب  بن  حمزة  بن  أحمد  العباس  أبي  بن  محمد  الدين  شمس  ،  المنهاج  شرح  إلى  ، نهاية المحتاج  3/182ينظر : المجموع    (110)
 .  9/ 2م( 1984 -  هـ1404  - بيروت - للطباعة الفكر الصغير ، )دار  بالشافعي الشهير

 .  16سورة التغابن : من اآلية  (111)

 .  286اآلية سورة البقرة : من  (112)
( ،  7288، رقم الحديث)  ، كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة ، باب اإلقتداء بسنن رسول هللا    3/1480صحيح البخاري    متفق عليه :  (113)

 ( . واللفظ لإلمام البخاري . 1337، كتاب الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر ، رقم الحديث) 636  – 635/ 1صحيح مسلم 

 –  بيروت  -  العربي  الكتاب  )دار2ط  الكاساني الحنفي ،  الدين أبي بكر بن مسعود  عالء  الشرائع ، اإلمام  ترتيب  الصنائع في  ينظر : بدائع  (114)
 .  125 –  124/ 1 م( 1984  - هـ1405 – بيروت - العلمية الكتب )دار1ط السمرقندي ، الدين عالء الفقهاء ، ، تحفة 1/128م(  1982

 .  1/149، مغني المحتاج  1/453نهاية المحتاج ،  1/395ينظر : المجموع  (115)

 .  22/ 2ينطر : اإلنصاف للمرداوي  (116)
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 . 1/232ينظر : مواهب الجليل  (117)

 .  1/149، مغني المحتاج  1/453، نهاية المحتاج  1/395ينظر : المجموع  (118)

 . 1/315ينظر : كشاف القناع  (119)

 .  5سورة البينة : من اآلية  (120)
 .  1/280غني ينظر : الم (121)
 . 1/315ينظر : كشاف القناع  (122)
  والدراسات ، )دار   البحوث  مكتب:  تحقيق    الخطيب ،   الشربيني  محمد  شجاع ،  أبي   ألفاظ  حل  في  ، اإلقناع  1/149ينظر : مغني المحتاج    (123)

 .  1/129هـ( 1415 – بيروت - الفكر
( ، صحيح مسلم  1، رقم الحديث)  ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا    1/3متفق عليه : صحيح البخاري    (124)

 ( . واللفظ لإلمام البخاري .1907)إنما األعمال بالنيات( ، رقم الحديث) ، كتاب اإلمارة ، باب قوله  2/230
بال ت(   –بيروت    –  االسالمي  )المكتب  محمد ،   أبو  المقدسي   قدامة   بن  هللا   عبد  حنبل ،  بن  حمد أ  المبجل  اإلمام  فقه  في   بنظر : الكافي   (125)

1/23  . 
 شطا   محمد  السيد  ابن  بكر  أبي  الدين ،   بمهمات   العين  قرة  لشرح  المعين  فتح   ألفاظ  حل  على  الطالبين  إعانة  ، حاشية  1/395المجموع    (126)

النهى   أولي ، مطالب  1/315، كشاف القناع  1/129، اإلقناع  1/129بال ت(   –بيروت  – والتوزيع والنشر  للطباعة الفكر الدمياطي ، )دار
1/401  . 

  عبد   -  شعيب األرناؤوط:  تحقيق    ،  هللا ابن قيم الجوزية  عبد  أبو  بن أيوب الزرعي  بكر  أبي   بن   محمد  العباد ،  خير  هدي   في  المعاد  زاد  (127)
   .   201/ 1 م(1986 -  هـ1407 – الكويت - بيروت - اإلسالمية المنار مكتبة -  الرسالة )مؤسسة14القادراألرناؤوط ، ط

ينظر : الدر المختار رح تنوير األبصار وجامع البحار ، محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعالء الدين الحصكفي الحنفي ،    (128)
 علماء   من   وجماعة  نظام  الشيخ  النعمان ،  حنيفة أبي  األعظم   اإلمام   مذهب  في  الهندية   ، الفتاوى   1/503هـ( 1386 –  بيروت  -   الفكر   )دار 2ط

 .  1/70م(  1991 -   هـ1411 -  الفكر الهند ، )دار 
بيروت  –  الفكر عليش ، )دار   محمد: تحقيق  الدسوقي ،  عرفه  محمد الكبير ، الشرح  على الدسوقي   ، حاشية 1/268ينظر : منح الجليل  (129)

   . 1/253بال ت(  –

، مغني المحتاج   1/11بال ت(    –بيروت    -  المعرفة  )دار  زكريا ،  أبو  النووي   شرف  بن  يحيى  المفتين ،  وعمدة  ينظر : منهاج الطالبين  (130)
1/170  . 

 .   1/456، المبدع  1/381ينظر : الفروع البن مفلح  (131)

 . 70/ 2للمرداوي ، اإلنصاف  1/381ينظر : الفروع البن مفلح  (132)
 .  1/170، مغني المحتاج  3/396ينظر : المجموع  (133)

 .  1/456، المبدع  1/381ينظر : الفروع البن مفلح  (134)

، كتاب    232/ 1( ، صحيح مسلم  812، كتاب األذان ، باب السجود على األنف ، رقم الحديث)  1/164متفق عليه : صحيح البخاري    (135)
 ( .  490والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصالة ، رقم الحديث)الصالة ، باب أعضاء السجود  

بال ت(   – بيروت    –  الفكر  )دار2ط  السيواسي ،  الواحد   عبد   بن  محمد  الدين  كمال  القدير ،   فتح  ، شرح  335/ 1ينظر : البحر الرائق    (136)
1/304 –  305  . 

 .   70/ 1، الفتاوى الهندية  1/503، الدر المختار  1/338ينظر :  البحر الرائق  (137)

 ( .631، كتاب األذان ، باب األذان للمسافر إذا كانوا جماعة واإلقامة وكذلك بعرفة وجمع ، رقم الحديث) 1/131صحيح البخاري  (138)

 .   2/144، تحفة األحوذي  3/396ينظر : المجموع  (139)
  ألحاديث  الراية   ( . وهو حديث حسن . ينظر :  نصب896السجود ، رقم الحديث)، كتاب الصالة ، باب صفة    1/236سنن أبي داود    (140)

 .   380/ 1 هـ(1357 – مصر - الحديث البنوري ، )دار يوسف محمد: تحقيق  الزيلعي ، الحنفي محمد  أبو يوسف بن عبد هللا   الهداية ،
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 .  3/396ينظر : المجموع  (141)

هـ(  1405  –  بيروت  -  اإلسالمي  )المكتب2أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، ط  المفتين ،  ينظر : روضة الطالبين وعمدة  (142)
 .  1/170، مغني المحتاج  1/257

 .   1/170مغني المحتاج (143)

 زاده ،  بشيخي المدعو الكليبولي سليمان بن محمد بن الرحمن عبد األبحر ، ملتقى شرح في األنهر ، مجمع  2/252ينظر : البحر الرائق  (144)
 .  1/314م( 1998 -  هـ1419 - بيروت -لبنان   – العلمية الكتب )دار 1المنصور ، ط عمران خليل: تحقيق 

 .  1/336، الفواكه الدواني   3/59ينظر : الذخيرة  (145)

 . 3/333ينظر : الحاوي الكبير  (146)
 .   6/108ينظر : المحلى  (147)

 .  2/330ينظر : المغني  (148)
 .  3/120ينظر : اإلنصاف  (149)
 .  2/330ينظر : المغني  (150)
 .  267سورة البقرة من اآلية  (151)

 .  3/321بال ت(  –القاهرة  – الشعب  )دار القرطبي ، األنصاري  أحمد  بن محمد هللا عبد القرآن ، أبو ألحكام ينظر : الجامع (152)
  مكة  - الباز  دار عطا ، )مكتبة  القادر عبد  محمد: تحقيق  البيهقي ، بكر أبو موسى بن علي  بن  الحسين بن أحمد الكبرى ، البيهقي سنن (153)

( . والحديث  7381، كتاب الزكاة ، باب ما ال زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة ، رقم الحديث)  4/146  م(1994  -  هـ1414  –  المكرمة
  هاشم   عبد هللا  السيد:  ، تحقيق    العسقالني  الفضل  أبو  حجر   بن  علي  بن  أحمد  الكبير ،  الرافعي  أحاديث  في  الحبير  ضعيف . ينظر : تلخيص

   . 2/181م( 1964 -  هـ1384 – المنورة  ، )المدينة المدني اليماني
 البحوث   مكتب :  تحقيق    الشنقيطي ،  الجكني  المختار  بن  محمد  بن  األمين  محمد  بالقرآن ،  القرآن   إيضاح  في  البيان  ينظر :  أضواء  (154)

 . 2/142  م(1995  -  هـ1415 - بيروت -  والنشر  للطباعة الفكر  )دار والدراسات ،
 .  2/258، المبدع  2/365ينظر : الفروع البن مفلح  (155)
 .  267سورة البقرة من اآلية  (156)

 .  3/321ينظر : تفسير القرطبي  (157)
 .  331 – 2/330المغني  (158)
 . 2/331المصدر السابق نفسه  (159)

 .   120/ 3اإلنصاف للمرداوي ينظر :  (160)

 ، مادة)سخل( .   11/332السخلة : ولد الشاة من المغز والضأن ، ذكرًا كان أو أنثى ، والجمع : سخل وسخال . ينظر : لسان العرب  (161)

 .   1/166ينظر : المهذب  (162)

 .  3/208، اإلنصاف للمرداوي  2/412، المبدع  2/435ينظر : الفروع البن مفلح  (163)
 .  6/128، المجموع   1/166ر : المهذب ينظ (164)

 .  208/ 3، اإلنصاف للمرداوي  2/261ينظر : المغني  (165)

 .  3/208، اإلنصاف للمرداوي  6/128، المجموع   1/166ينظر : المهذب  (166)
 .   6/128، المجموع  1/166المهذب  (167)
 .  3/208، اإلنصاف للمرداوي  2/261المغني  (168)
 ، مادة)ع ج ل( .  29/436عجول ، ولد البقرة . ينظر : تاج العروس العجاجيل : جمع  (169)

 .  315 –  1/314ينظر : اإلفصاح عن معاني الصحاح  (170)


