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  :وبعد الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا 

فاهللا تعالى مختار أحكامه وشريعته إال إذا واقفت السماحة واليسر ومالئمة الفطرة السلمية 
محطماً بذلك أغالل اإلنفالق والتقوقع التشريعي الذي إعترى أحكام األديان السابقة ، فالتيسير سـمة  

يع األحكام على أحكام اإلسالم الغراء وبها تمثلت اإلنسانية بأجِل صورها ومعانيها ، حينما أسقط جم
وقائع حدثه وما قد يقع لذا نرى أحكام وشرائع اإلسالم جاءت متناغمـة بصـورة متكاملـة مـع     
إحتياجات الفرد كإنسان، وهنا تسارعت أفكاري وتسابقت تفاسيري إلظهر ملمح أفاض به علينا ربنا 

حكـام الظهـارة   ومنة أغدقها على عبادتنا فأخترت عنوان بحثي ليكون (أثر البرد والمطـر فـي أ  
مترجماً ذلك كرم الباري على الخالئق وبيان أفضاله وأوجه التسامح  .والصالة) دراسة فقهية مقارنة

مع عباده، وإن تحققت األعذار بال حرجٍ أو تكليف فوق المستطاع تخفيفاً بذلك من أعبـاء تصـيب   
 والصالة إختص بها البحث، اإلنسان والمجتمع ، وتمحور بحثي حول ماهية األثر والحكم والطهارة

ثم إنتقلت إلى محور آخر بحثت فيه المسائل المتعلقة بالطهارة والصالة لعذر البـرد والمطـر، واهللا   
 .أسأل أن أوفق في نيل مراد مطالب العلم الشرعي ومطالب المجتمع والفرد

 

Summary. 
All praise is to Allah Almighty and peace be upon our master and 

messenger prophet Mohammad (P. B. U.H) 
Almighty Allah's provisions and sharee'a 'a are about forgiveness and 
ease. Besides, they are in harmony with the intact nature. So, they refuted all 
doubts of fissions and sharee'a lsolation that affected the previous religions. 
And ease is described as one of the features of Islamic provisions. On the top 
of that , the said feature is represented in humanity. Moreover, it appeared in 
its most glorious ways when all provisions took place in events. In other 
words, the provisions were accompanied by event. This is why , we are 
witnessing the fact that all provisions of Islamic sharee'a in harmony with the 
needs of the individual in a comprehensive way. Having said that, I started 
over thinking to highlight certain aspect shown by Almighty Allah in our 
worshipping. So, I have chosen the title of my paper which is presented 
below: ((The Effect of Cold and Rain in the provisions of purity and prayer)). 
A comparative Jurisprudential study. The current paper aims at showing the 
generosity of Almighty Allah upon the creatures and highlighting his virtures 
and his forgiveness towards his creatures. We look forward to verify all 
pretexts without any embarrassment or difficulty which are about the burdens 
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that impact human and society. My research is concerned with the effect and 
provision of purity and purity that are of my paper then I dealt with another 
aspect where I dug in depth in matter related to purity and prayer, with regard 
to cold and rain. However, I ask Almighty Allah to facilitate so as to verify 
the requirements of sharee'a science and the requirements of society and 

individuals. 
 

  
، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، إن الحمد هللا ، نحمده ونستعينه 

من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، واشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له، 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، (صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه)، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

  أما بعد:  .الدين وسلم تسليماً كثيراً
فإن اهللا تعالى أقام أحكام شريعة على السماحة والسهولة وبرأها من األغالل التي كانت في 

 :الشرائع السابقة، فما من حكم تكليفي إال وهو مقدور مطاق لكل أحد في ظرفه العادي، قال تعالى
 M¬  «  ª  ©    ̈ §®   ́ ³  ²  ±  °  ¯µ   ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶¾     Á  À  ¿

É  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã   ÂÊ  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  ËÓ  Ø  ×   Ö  Õ  ÔÙ     Ú
     ß  Þ  Ý  Ü  ÛL)فهذا سياق فريد، ينفي التكليف الشاق الذي يغلب طاقة  )١

M  i   h  :اإلنسان وقابليته، ويرفع اإلثم حال النسيان والخطأ نعمة من اهللا وفضالً، قال تعالى

 j s  r  q  p   o  n  m  l  kt  y   x  w  v  uz    |  {
¥  ¤   £  ¢    ¡  �      ~  }¦    ±  °   ̄   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §

  ¹  ̧   ¶   µ   ́ ³  ²L )٢(.  
وإن  ،فالتيسير سمة هذه الشريعة الغراء وشعارها البارز، الذي ال ينفك عن أحكامها

تغيرت الظروف، وتبدلت األحوال وطرأ على العادة ما يغيرها، فأن اهللا عز وجل شرع للظروف 
الطارئة ما يتالءم معها؛ رعاية للمكلفين أن تبقى مصالحهم قائمة في الدنيا واآلخرة، واستئناساً بذاك 

راسة فقهية مقارنة) حيث جاء بحثي موسوماً بـ(اثر البرد والمطَرِ في أحكامِ الطهارة والصالة؛ د
 :المبحث األولفكانت توطئة لخطة البحث فأتى  المقدمةأما  ،تضمن مقدمة ومبحثين وخاتمة

  :للتعريف باألثر والحكم والطهارة والصالة، ويتضمن أربعة مطالب
 :التعريف باألثر لغة واصطالحاً المطلب األول.  
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 :التعريف بالحكم لغة واصطالحاً المطلب الثاني.  
 :التعريف بالطهارة ، لغة واصطالحا المطلب الثالث.  
 :التعريف بالصالة لغة واصطالحاً المطلب الرابع.  

فتضمنت أهم  الخاتمةأما ، بمسائل الطهارة والصالة؛ لعذر البرد والمطر :المبحث الثانيوتكفل 
 .النتائج التي توصل إليها البحث

وأسأله سبحانه أن يجعل  ،ا البحث قارئه وكاتبهوأخيراً أسأل اهللا العلي القدير أن ينفع بهذ
عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به يوم العرض والحساب، وأن يجنبني الزلل في أعمالي 

وآخر  ،وإنه نعم المولى ونعم النصير ،وأقوالي كلها، وأن يوفقني ِلما فيه خدمة اإلسالم والمسلمين
  .والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  
 

  
 

وخرجت في إثره وفي َأثَره أي: بعده ،  .االثر، بقية الشيء، والجمع آثار واثور :األثر لغةً   
ترك  :إبقاء األثر في الشيء واثر في الشيء :ما بقي من رسم الشيء، والتأثير :واألثر، بالتحريك
االعالم واألثيرة من الدواب العظيمة األثر في االرض بخفها او حافرها بينةُ  :فيه أثراً، واآلثار

  .)٣(األثر ، واألثر الخبر، والجمع آثار
النتيجة، وهو  :االول بمعنى :له ثالث معان :فقد عرفه الجرجاني بقوله :االثر اصطالحاً   

حكم الشيء ما  :، وفي البحر)٤(الحاصل من الشيء، والثاني بمعنى العالمة، والثالث بمعنى الجزء
بعه حكم الشيء اثره، واثر الشيء يت :وفي مجمع االنهر .يثبت بالشيء ويصير أثراً مرتباً عليه

  .)٥(حكمها أثرها المترتب عليهما :وجوداً، وكذا للمناسبة، وفي حاشية ابن عابدين
  .والمعنى االصطالحي هو المراد في بحثنا

المراد هو ما يترتب على التصرف، أو الحكم الذي ينتج عن التصرف، وهذا المعنى  :أي
  .)٦(المترتب على ذلك الشيء إن الموجب عبارةُ عن األثر :ورد أيضاً في حاشية ابن عابدين
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المنع ، أي  :القضاء، وأصل معناه :األحكام جمع حكم، والحكم في اللغة :األحكام لغةً 
حكم اهللا أي قضاؤه  :حكمتُ عليه بكذا، إذ منعتُه من خالفة فلم يعد على الخروج من ذلك، ويقال

من مخافته ٧(والمنع(.  
البد من تقييد الحكم بالشرع لتعريفه من جهة االصطالح، ألن الحكم  :الحكم اصطالحاً

هو خطاب  :.. إلخ، فنقول الحكم الشرعي.يختلف بحسب اصطالحات الفنون مثل الحكم اللغوي
   .)٨(أو الوضع الشارع المتعلق بأفعال المكلفين باالقتضاء، أو التخيير،

الخطاب من جهة الشارع، وهو اهللا سبحانه  :(خطاب الشارع) أي :قولنا :شرح التعريف   
وتعالى، وإضافة الخطاب إلى اهللا تعالى أخرج خطاب غيره من اإلنس، والجن وغيرهم ، فخطاباتهم 

  .ال تسمى حكماً حيث ال حكم إال للشارع
ل المكلفين) احترازاً من الخطاب المتعلق بغير أفعال (بأفعا :قولنا .(المتعلق) المرتبط :قولنا

المكلفين، وهي ما تعلق بذات اهللا، أو صفته، أو فعله، أو بالحيوانات، أو الجماد، أو بذوات 
  .والمكلف هو العاقل البالغ )٩(M¨  §  ¦  ¥L  :كقوله تعالى :المتكلفين

الفعل وطلب الترك وخرج به خطاب  :(باالقتضاء) أي الطلب والطلب نوعان :قولنا
  .الشرع ال على جهة الطلب

(أو التخيير) تكميل للحد ليدخل المباح؛ ألن لفظة (االقتضاء) أدخلت الواجب،  :قولنا
  .والمندوب والمحرم والمكروه، فُأتي بهذا اللفظة ؛ إلدخال المباح

(الوضع) تقييد؛ إلدخال األحكام من جهة الوضعِ مثُل العلة والسببِ والمنعِ  :وقولنا
  .)١٠(والصحة والبطالن

والفقهاء يطلقون الحكم الشرعي على ما ثبت بالخطاب الشرعي؛ أي اثر الخطاب الشرعي 
١١(المترتبِ عليه، ال نفس النص الشرعي(.  

 
وهي مصدر الفعل طَهر بفتح الهاء وضمها، والفتح أفصح، يطهر بالضم  :الطهارة لغةً   

  .فيهما، وهي بمعنى النظافة والخلوص من األقذار
كطهارة من األقذار واألنجاس ، كما في  :النزاهة من األدناس حسية كانت :وتأتي بمعنى

  .)١٢(M §  ¦L  :قوله تعالى
  .طهرت المرأةُ من الحيضِ :وقولهم
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"  #  $  %  &  '  )    M :كطهارة من العيوبِ، كما في قوله تعالى :أو معنوية

-  ,  +   *  ).  1  0  /L)١٤(يتنزهون عن إتيان الرجال :أي )١٣(.   
M  |  {   z  y  x  w  v  u  t   s  r  :وكما في قوله تعالى

}L)١٦(طهر دينك من الريب واألدناس التي في أديان أنبياء بني آدم :أي )١٥(.  
MM  L  K  J  I  H  G   FN    R  Q  P   O  :وقال تعالى

U  T  SV   ̀  _   ̂ ]     \  [    Z  Y  X      WL)أي مصدر فيه  )١٨)(١٧
  .)١٩(معنى التأكيد

  :الطهارة اصطالحاً
بأنها صفة تحصل لمزيل الحدث والجنب عما تعلق به للصالة سواء كان  :عرفها الحنفية   

  .)٢٠(طبعاً أو شرعاً
صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصالة به أو فيه  :وهي عند المالكية

  .)٢١(أوله
  ..)٢٢(بأنها زوال المنع المترتب على الحدث والخبث :وحدها الشافعية
الطهور أو بدله في أعضاء مخصوصة على وجه  استعمال ماء :ويرى الحنابلة

  .)٢٣(مخصوص
بأنها عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص  :ولدى األمامية

   .)٢٤(يستباح به الدخول في الصالة
 

Mr  q  p  o  n  m  l  k  js         t  :الدعاء، منها قوله تعالى :الصالة لغةً   
w  v  ux  {  z  yL)ولهذا كتبت  :ادع لهم وهي مشتقة من الصلوين، قالوا :، أي)٢٥

  .الصالة بالواو في المضعف، وقيل: هي من الرحمة
صال كعصا، وهي عرفان من جانب الذنبة، وقيل عظمان ينحنيان في  :والصلوات، وحدها

  .)٢٦(الركوع والسجود
هو ما  :الصالة وسط الظهر من اإلنسان، ومن كل ذي أربع، وقيل :في المخصصوقال 

  .)٢٧(انحدر من الوركين
  :الصالة اصطالحاً 
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بأنها عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط مخصوصة في  :وحدها الحنفية
  .)٢٨(أوقات مقدرة

مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع بأنها أقوال وأفعال  :واتفق المالكية والشافعية والحنابلة
  .)٢٩(النية بشرائط مخصوصة

بأنها عبارة عن أفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود إذا ضامه  :وعرفها األمامية
  .)٣٠(أذكار مخصوصة

 
 

 
 

  :تباينت أحكام الفقهاء في هذه المسألة على أقوال يمكن حصرها بأقوال ثالثة   
مذهب الحنابلة ورواية عن الحنفية والظاهر عند المالكية والشافعية  :القول األول

  .)٣٢(والظاهرية على أن الطهارة بالماء المشمس جائزة بال كرهة
  :استدل أهل هذا القول بما يأتي

  .)٣٣(إن الماء سخِّن بطاهر، أشبه ما في البرك، واألنهار وما سخن بالنار .١
  :و يعترض عليه من وجهين

إن الماء المشمس في األواني يخالف ماء البرك واألنهار؛ ألن الماء في البرك ال  األول:
  يمكن حفظه عن الشمس بخالف الماء الذي في األواني فيمكن حفظه منها.

  .)٣٤(إن لم يتعلق بماء األنهار، والبرك المنع وإنما تعلق بالماء المشمس في األواني الثاني:
  .)٣٥(لَما اختُلفَ بقصد المشمس، وعدمه ألنه لو كُره ألجل الضرر  .٢
يعترض عليه: أنه وجد  )٣٦(ولعدم وجود أثر صحيح يدل على كراهته: أي ليس لها دليُل يعتمد .٣

  .)٣٧(ما يدل على المنع وحديث عائشة (رضي اهللا عنها) صحيح
مذهب الحنفية، وقول للمالكية، وقول لإلمام الشافعي، ورواية عند الحنابلة،  :القول الثاني    

  .)٥(وهو مذهب األمامية، على الكراهة مطلقاً
  :يستند أصحاب هذا القول بما يأتي

وقد سخنتُ له الماء في الشمس  دخل علي رسول اهللا  :عن عائشة (رضي اهللا عنها) قالت .١
  .)٤٠()٣٩(؛ فأنه يورث البرص)٣٨(ال تفعلي يا حميراء :فقال
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صورة كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس في البدن مطلقاً قليالً كان أو : وجه الداللة
  .)٤١(كثيراً

بل إن من العلماء من عده من  ،الحديث ضعيف وهو ثابت: يعترض عليه
  .)٤٢(الموضوعات

وقال أنه  ،بالماء المشمسِكان يكره االغتسال  ان عمر  :قال عن جابر بن عبد اهللا  .٢
  .)٤٣(يورث البرص

:عترض عليهوي  إن األثر المروي عن عمر ٤٤(ضعيفُ ال يحتج به(.  
تفعل من  - مع األوان المنطبعة -ولما في استعماله من الضرر ألن الشمس بحدتها   .٣

تعلو الماء، فإذا القت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه، فيحتبس الدم، فيحصل  )٤٥(زهومة
  .)٤٦(البرص

فإنه لم يثبت عن األطباء فيه شيء، وحكي عنهم أنهم ال يعرفون لذلك  يعترض عليه:
  .)٤٧(تأثيراً في الضرر

  .)٤٨(مذهب الشافعية والمعتمد عند المالكية بالقول بكراهته ولكن تقيد بشروط :القول الثالث
  .أن يكون في آنية منطبعة غير النقدين، وهي كل ما طرق، كالنحاس وغيره  .١
  .أن يستعمل الماء في حال حرارته  .٢
  .)٤٩(ان يكون الماء المشمس منقلباً من حالة إلى حالة أخرى سبب حرارة البلد  .٣
ذا القول القائلين بالكراهة المقيدة بالشروط السابقة وأدلة القول الثاني نفسها استدل أصحاب ه .٤

  .إال أنهم اشترطوا هذه الشروط بناء على االستقراء
بعد التتبع ألقوال الفقهاء والنظر في أدلتهم، ما أراه راجحاً واهللا اعلم، هو ما ذهب  الترجيح:

  .ارة بالماء المشمسإليه أصحاب القول األول، القائلين بصحة الطه
  

 
  :انقسم الفقهاء في هذه المسألة على فريقين

مذهب الشافعية والحنابلة واألمامية والظاهرية إلى أن الماء المسخنِ بغير الشمس  :األول   
 ال يكره استعماله، وهو مذهب عمر بن الخطاب وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس وانس 

  .)٥٠(وقد استثنوا من ذلك الماء الشديد السخونة والبرودة ، لمنع اإلسباغ
   :واعتمدوا في مذهبهم على
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٢٨٦ 

 

   .بالسنة -اوالً
فأصابتني جنابة في ليلة باردة  ناقة رسول اهللا  )٥١(قال كنت ُأرحل عن األسلع بن شريك  .١

وخشيت أن اغتسل بالماء  ،فكرهت أن أرحل ناقته وانا جنب ،الراحلة وأراد رسول اهللا 
قت ثم لح ،ثم وضعت أحجاراً فأسخنت فيها ماء فاغتسلت :فذكر الحديث قال ،البارد فأموت
 .فقلت يا رسول اهللا لم ُأرحلها يا أسلع مالي أرى راحلتك تضطرب :فقال رسول اهللا 

  .)٥٢(فأسخنت ماء فغتسلت :وذكر الحديث إلى أن قال قلت
فال تأخير  ولو كان الغسل خطأ لصوبه النبي  ،لم ينكر عليه فعله أن النبي  وجه الداللة:

  .)٥٣(البيان عن وقت الحاجة
  :عليه من وجهينويعترض 

  .أن هذا محمول على الغُسل، ونحن في معرض ذكر الوضوء بالماء المسخن األول:   
قد صار إليه عند البرد الشديد، الذي قد زرع في نفسه بغلبة  أن فعل شريك  الثاني:

غتسال الظن أنه لو اغتسل بالماء البارد فأنه سيهلك، وذكره للماء البارد يبين أن عادة القوم آنذاك اال
والتوضؤ بالماء البارد في كل األوقات وال يصار إلى الماء الساخن إال عند األعذار وخوف 

  .)٥٤(الهلكة
   األثر. -ثانيا
  .)٥٦()٥٥(كان يغتسل بالماء الحميم ،عن زيد بن أسلم عن أبيه، أن عمر بن الخطاب   .١
 )٥٧(كان يسخن له ماء في قمقمية عن زيد بن أسلم مولى عمر، ان عمر بن الخطاب  .٢

  .)٥٨(ويغتسل به
  .)٥٩(كان يتوضأ بالماء الحميم عن نافع ان ابن عمر  .٣
  .)٦٠(، كان يسخن له الماء فيغتسل به ويتوضأعن زيد بن أسلم عن أبيه، أن عمر .٤

إن فعل الصحابة هذا محمول على البرد الشديد، الذي يورث صاحبه عياً  يعترض عليه:
الذي أخبر بترقب االجر والمثوبة للمسبغ وضوئه في  وحرجاً ، وإنَّا نربأ بالصحابة مخالفة النبي 

  .أيام البرد وشدته، فيحمل فعلهم هذا على البرد الشديد
سخين الماء بمنزلة التبريد، يرفعان وأن الماء المسخن صفة خلق اهللا عليها الماء، وأن ت

عنه تارة، ويحالن فيه أخرى، فلما لم يكن تبريده مانعاً من استعماله لم يكن تسخينه الدافع لرده 
  .)٦١(مانعاً من استعماله
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٢٨٧ 

 

أن هذا صحيح، لكن المسألة مطروقة في تسخين للماء البارد برودة قريبة من  ويرد عليه:
وتعباً ، وليس في الماء البارد برودة مطاقة فإن التسخين يفوت  لتجمد التي تورث األعضاء ضرراً

  .)٦٢(ما حرص عليه النبي 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الوضوء بالماء البارد عند القدرة عليه افضل  الثاني:

  .)٦٣(وانفع
   :وقد عززوا مذهبهم بالسنة واألثر أيضاً

   .السنة -أوالً
أال أدلكم على ما يمحوا اهللا به الخطايا ويرفع  :قال أن رسول اهللا  :قال عن أبي هريرة  .١

، وكثرة الخطى )٦٤(إسباغ الوضوء على المكاره :بلى يا رسول اهللا، قال :به الدرجات، قالوا
  .)٦٦)(٦٥(إلى المساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط

قيد المكاره، ليبين لنا أن الصبر على ألم الوضوء بالماء البارد  إن النبي  وجه الداللة:
المطلق الذي ال يؤثر ضرراً على جسم إالنسان؛ فهو عمل عظيم ترفع به الدرجات وتمحوا بها 
الخطايا وتحمل البرد بمثابة الرباط على الثغور؛ لمواجه العدو فيتبين لنا أن الصبر على الماء البارد 

  .)٦٧(هو األولىفي أيام الشتاء 
ونقل  )٦٨(إسباغ الوضوء بالسبرات :الكفارات: قال -  عن رسول اهللا  - عن عمر  .٢

  .)٦٩(األقدام إلى الجمعات، وانتظار الصالة بعد الصالة
جعل تكفير  أن الحبيب المصطفى  :إن الحديث دل على فائدة عظيمة وهي: وجه الداللة

  :الذنوب على هذه الخصال الثالث وهذا يندرج تحته أمران
أن يكون للحديث مفهوم مخالف، فيتقرر بالمنطوق أن الكفارات ال تدرك إال بهذه الخصال  األول:
  .الثالث
ان بناء التكفير على هذه الخصال الثالث دون ذكر غيرها يفيد أنها األعظم تكفيراً  الثاني:
  .)٧٠(للذنوب

   .األثر -انياًث
  .)٧١(عن ليث، عن مجاهد (رحمه اهللا)، أنه كره الوضوء بالماء السخُن  .١
أحسنوا الوضوء من :يقول يسخن الصحابه، ثم )٧٢(كان أبو رفاعة :عن حميد بن هالل قال .٢

  .)٧٣(هذا، فَسُأحسن من هذا فيتوضأ بالماء البارد
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٢٨٨ 

 

ما  :هو-واهللا أعلم  - بعد التتبع ألقوال الفقهاء والنظر في أدلتهم، ما أراه راجحاً : الترجيح
ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائلون بفضل الوضوء بالماء البارد على الساخن، وهو األقرب 
للثواب عند اهللا تعالى، وأن الكراهة مصروفة إلى الماء الشديد البرودة كما هي مصروفة للماء 

   .ديد السخونة، وذلك أن كليهما مانع إلسباغ الوضوءالش
  

 
  :انقسم الفقهاء في هذه المسألة على قولين أيضاً

ذهب الحنفية والمالكية ، وقول الحنابلة واالمامية والظاهرية إلى جواز تنشيف الماء بعد  األول: 
  .)٧٤(الوضوء من غير كراهة مطلقاً

  :ويرى أصحاب هذا القول أن حكمهم مؤسس على ما يأتي
   .السنة -اوالً
  .)٧٥(خرقة ينشف بها بعد الوضوء) كان رسول اهللا  :عن عائشة (رضي هللا عنها) قالت  .١
  .)٧٦(إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه رأيت النبي  :قال عن معاذ بن جبل  .٢
 )٧٧(ووضعنا له ماء، فاغتسل ثم اتيناه بملحفة ورسية أتانا النبي  :قال عن قيس بن سعد  .٣

  .)٧٩( )٧٨(، فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنة
دلت األحاديث المذكورة آنفاً على جواز مسح أعضاء الوضوء بالمنديل ،  وجه الداللة:

  .)٨٠(لذلك وذلك لفعل النبي 
إن األحاديث المذكورة قد أجمع العلماء على تضعيفها وال مجال للحديث  ويعترض عليه:
  .الضعيف في بناء االحكام

تكفي للحجة بها؛ ألن كثرة إن هذه األحاديث وإن كان في بعضها ضعفاً إال إنها : يرد عليه
  .)٨١(الطرق تقويها

توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه ، فمسح  إن رسول اهللا  :قال عن سلمان الفارسي  .٤
  .)٨٢( بها وجهه

من الحديث داللة واضحة ، فبعث  إن جواز مسح الوجه من ماء الوضوء  وجه الداللة:
  .)٨٣(في نفوس على اتخاذ المنديل للتنشيف بعد الوضوء
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٢٨٩ 

 

صحيح دل على جواز التمسح بالمنديل بعد الوضوء ،  أن فعل النبي  يعترض عليه:
لجبة مصنوعة من  لكن فعله في هذه الواقعة يحمل على الشتاء دون الصيف ودليل ذلك لبسه 

  .)٨٤(صوف ومن المعلوم أن الصوف ال يلبس إال في شدة البرد
  :المعقول -ثانياً

الماء اذا بقي في شعره، قطر من اللحية على الثوب  أن المسح يؤدي إلى النظافة، فإن
  .)٨٥(فعلق به الغبار فينطمس لونه، وكذا يعلق ماء رجليه بذيول ثوبه

  :ويعترض عليه من جانبين
!  "         #  $    %  &  '  M أنه استدالل بالعقل في مناهضة النقل، وال يخفى فساده األول:

0  /  .  -   ,  +  *  )  (1      9     8  7    6  5  4  3  2L)وقوله تعالى )٨٦:  M  Y  X
n  m  l  k   j    i             h  g  f  e  d   c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Zo    p

w  v    u   t  s  r  qx  z  y{  �  ~  }     |L)٨٧(.  
أنه فيه مبالغة ، فإن قَطَر الماء على الثوب ال يقذره إال على الندرة، وذلك في اليوم  :الثاني

سجد في الليلة التي وفق  المغبر العاصف، ومن ذا الذي قال يكره التقذر من أثر العبادة والنبي 
فركه،  ، فإن كان يابساً)٨٩(إذا أصاب ثوبه المني وأنه  )٨٨(إلى ليلة القدر فيها على ماء وطين

  .)٩٠(وصلى فيه، وإن كان رطباً معسه بالماء ثم أتى المسجد على ثوبه أثر البلل
قياس التجفيف بالمنديل على التجفيف بالهواء، بجامع أن كل من الحالتين تعنى بإزالة ماء  .١

  .)٩١(الوضوء، سواء كان ذلك بالمنديل أو الهواء
وجود السماع، هذا من جهة  عإنه قياس مع الفارق؛ وذلك ألنه حاصل م: ويعترض عليه

ومن جهة أخرى أن العلماء الذين صاروا إلى كراهة التجفيف، قصدوا الكراهة في الحر، 
حسنوه في البرد، ولم يحملوا الفعل على الكراهة مطلقاً، فيلزم من ذلك أن ترك الماء من أثر واست

  . ينسجم مع سمة الشريعةالوضوء في أيام البرد ليجفَ بالهواء، فيه نوع من المشقة وايذاء ال
إلى أن ترك التنشيف  ذهب الشافعية في الراجح عندهم وفي رواية للحنابلة، القول الثاني:  

  .)٩٢(مستحسن وأن فعله خالف االولى
  :استدل أصحاب هذا القول بما يأتي

   .السنة -اوالً
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٢٩٠ 

 

غسالً، فأفرغ بيمينه على يساره  صببت للنبي  :عن ميمونة (رضي اهللا عنها) قالت .١
فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده األرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض، 
واستنشق، ثم غسل وجهه، وأفاض على رأسه، ثم تنحى، فغسل قدميه، ثم أتى بمنديل فلم 

  .)٩٣(ينفض بها
  .)٩٤(ثم أتيته بالمنديل فرده :وفي رواية مسلم

في ترك استعمال المنديل من أثر الغسل أو الوضوء ظاهر  إن فعل النبي  وجه الداللة:
  .)٩٥(الداللة

  :ويعترض عليه من وجهين
  .لمنديل مخافة ان تكون عادة أن هذه الواقعة يتطرق اليها االحتمال، فيحتمل رد النبي  األول:
  .)٩٦(احتمال رده للخرقة لعذر، كاالستعجال أو لشيء رآه فيها أو وسخ الثاني:

تشريع عام، وال يصار إلى  إن هذا افتراض يحتاج الى دليل، فان افعاله  ويرد عليه:
تخصيصه إال بدليل أقوى من األول، وال دليل هنا، فيبقى على عمومه هذا من جهة ، ومن جهة 
أخرى هذه تهمة ألزواجه (رضي اهللا عنهن) ومن المعلوم أنهن أشد الناس تعظيماً له وتوقيراً فمن 

  .)٩٧(ره الممكن ان يدفعن له ثوباً متقذراً او خبيث الرائحةغي
فتقدم  أقيمت الصالة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول اهللا  :، قالعن ابي هريرة  .٢

  .)٩٨(مكانكم فرجع فاغتسل، ثم خرج ورأسه يقطر ماء، فصلى بهم :وهو جنب ، ثم قال
المنديل في تجفيف الماء عن اثر  يدل الحديث على عدم استعمال النبي  وجه الداللة:

  .)٩٩(الغسل ولو كان األولى لبادر إلى ذلك
   .االثر -ثانياً
  .)١٠٠(ال تمندل اذا توضأت :عن عطاء بن جابر (رضي اهللا عنهما) قال .١
عن ابن عباس (رضي اهللا عنهما) أنه كره ان يمسح بالمنديل من الوضوء ولم يكرهه اذ  .٢

  .)١٠١(اغتسل من الجنابة
  .)١٠٢(المسيب والزهري (رحمهم اهللا) قاال ان لوضوء يوزنعن سعيد بن  .٣

إن علماء الصحابة والتابعين ال يرون تنشيف الماء من أثر العبادة إال لعذر : وجه الداللة
من أقواله  كبرد أو مرض، وهم الفقهاء والعلماء والسيما أنهم األقدر والكفأ على فهم مراد النبي 

ولو كان األمر على خالف ما صاروا إليه ليبينوا ذلك لشدة أمانتهم وموفور دينهم  وأفعاله وتقريراته
  .وعظيم حرصهم
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بعد التتبع ألقوال الفقهاء والنظر في أدلتهم، ما أراه راجحاً واهللا أعلم ، هو ما  الترجيح:
العبادة  ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائلين بترك التنشيف عند انعدام العذر؛ استيفاء ألثر

  واستكثاراً لألجر.
  

 
  اختلف الفقهاء في هذه المسألة الى ثالثة أقوال: 

ذهب اإلمام أبو حنيفة ومالك واحمد واالمامية والظاهرية الى عدم االعادة مطلقاً ، االّ إن  :األول 
اإلمام أبو حنيفة فرق في الحضر بين الحدث األكبر والحدث األصغر فأجاز في اُألولى ولم يجز في 

  .)١٠٣(الثانية
  :وارتكز أهل هذا القول على السنة والمعقول بما يأتي

   .السنة -اوالً
، فأشفقت  )١٠٤(احتلمت في ليلةً باردة في غزوة ذات السالسل :قال عمرو بن العاص عن  .١

يا  :فقال الصبح، فذكروا ذلك للنبي  إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي
إني سمعت  :فأخبرته بالذي منعني من االغتسال وقلت عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب

M   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9  :قول اهللا تبارك وتعالى يقول

G  F  E  D  CH  K  J  IL    Q  P O  N  ML)فضحك رسول اهللا  )١٠٥ 
  .)١٠٦(ولم يقل شيئاً

؛ لفعل عمرو داللة واضحة على أن العذر  دل الحديث على إقرار النبي  وجه الداللة:
الذي منعه من االغتسال وحمله على التيمم، هو عذر سائغ شرعاً، فإن عمرو فعله بعلة تامة؛ وهو: 

ترك االستفصال في مقام  :خوف الهالك ولم يستفسره ان كان بمفازة او مصر، وثمة قاعدة تقول
  .)١٠٧(و يشمل الحضر والسفروحديث عمر .االحتمال يجري مجرى العموم في المقال

  :ويعترض عليه من وجهين
ترك االستفصال لعلة بحقيقة الحال، وهي أن عمرو قد فعل ذلك في سفر الجهاد،  إن النبي  االول:

  .بعلمه عن السؤال فاستغنى النبي  لغزوة ذات السالسل، وقد انطلق إلى ذلك بأمر النبي 
إن اإلعادة تكون على التراخي، وتأخير البيان الى وقت الحاجة جائز على المذهب  الثاني:

  .)١٠٨(الصحيح، ويحتمل أنه كان يعلم وجوب اإلعادة أو أنه قد قضاها
  إن هذه فرضيات عارية عن الدليل الصحيح يثبتها، فهي في حكم العدم. :يرد عليه
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٢٩٢ 

 

  :المعقول :ثانياً
إن العجز عن مساس الماء لشدة البرد ثابت حقيقة ، إذ الغرض فوت الهالك مع وجود الماء   .١

  .)١٠٩(والتيمم شرع لدفع الحرج والمشقة عن العباد وهو شامل لها
قياس المتيمم لشدة البرد على المتيمم للمرض، بجامع أن كل منهما خائف على نفسه الهالك   .٢

  .)١١٠(يقدر على مس الماء ال إعادة عليه والفوات، ومعلوم أن المريض الذي ال
  .)١١١(ذهب الشافعي على وجوب اإلعادة في السفر والحضر: القول الثاني

  :استدل أصحاب هذا القول بما يأتي
   .السنة -أوالً

أحتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السالسل ، فاشفقت  :قال عن عمرو بن العاص 
(يا عمرو  :فقال ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي  إن اغتسلت ان اهلك، فتيممت

اني سمعت  :صليت بأصحابك وأنت جنب) فأخبرته بالذي فأخبرته بالذي منعني من االغتسال وقلت
M  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9  :قول اهللا تبارك وتعالى يقول

G  F  E  DH  K  J  IL   Q  P         O  N  ML )فضحك رسول اهللا  )١١٢  ولم يقل
  .)١١٣(شيئاً
  .القياس -ثانياً

استدلوا على إعادة صالة المتيمم في الحضر بعذر البرد، بالقياس، األولوي على االعادة 
 .)١١٤(في السفر، فلِئن كانت اإلعادة واجبة في السفر فهي في الحضر أولى وآكد

إلى وجوب اإلعادة في الحضر ذهب أبو يوسف ومحمد وقول عند الشافعي  القول الثالث:
 .)١١٥(دون السفر

  :معززين مذهبهم بالسنة والمعقول
احتملت في ليلة باردة في غزوة ذات السالسل ، فأشفقت  :قال عن عمرو بن العاص 

يا عمرو  :فقال أن اغتسلت أن اهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي 
أني سمعت قول اهللا تبارك  :فأخبرته بالذي منعني من االغتسال وقلت صليت بأصحابك وانت جنب

M  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9  :وتعالى يقول

GH  K  J  IL       Q  P         O  N  ML)١١٦(  فضحك رسول اهللا ًولم يقل شيئا)١١٧(.  
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يعلم ان عمراً كان مسافراً سفر جهاد؛ وذلك ألنه هو الذي أرسله  إن النبي : وجه الداللة
ما كان منه، أقره ولم يأمره باإلعادة فكان دليالً على عدم إعادة المتيمم الذي  وعند ما اطلع النبي 

  .)١١٨(ال يقدر على مس الماء؛ لشدة برودته ومظنة هالك نفسه في السفر ال في الحضر
   .المعقول -ثانياً

ظاهر في الحضر لقدرته على دخول الحمام، وجود الماء المسخن الدافئ فكان العجز أن ال
نلحقه بالعدم، والسفر يتحقق فيه خوف الهالك من البرد، فإن المرء لن يجد في ، لذا فأننا نادراً

لى مساس الغالب ماء ساخناً، وال ثوباً يتدفأ به وال مكاناً يأويه، فكان حقاً له التيمم عند عدم القدرة ع
  .)١١٩(الماء للعذر

ما  -واهللا أعلم  -بعد التتبع ألقوال العلماء والنظر في ادلتهم، ما أراه راجحاً  الترجيح:
  .ذهب إليه أصحاب القول األول؛ وذلك للتيسير على المسلمين ورفع الحرج

  

 
  :على قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة 

ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، إلى عدم جواز الجمع بين صالتين لعذر  القول األول:   
  .)١٢٠(المطر

  :أستدل أصحاب هذا القول على صحة دعواهم بالقرآن والسنة واألثر والقياس
  :القرآن أوالً:
,  -  .  /  M  *  )     (  '  &  %  $            #  "+     2  1  0 :قال تعالى  .١

6  5   4  37  :  9  8;  @  ?   >  =  <A  E  D  C  BL)١٢١(.  
  Ml   k  j  i  h  g  f  e  dm  q  p  o  nr  :قال تعالى .٢

    y   x  w  v  u     t    sL)١٢٢(.  
  .)١٢٣(ME  D  C  B  A  @  ?  >   =F  K        J    I  H   GL  :قال تعالى .٣

دلت هذه اآليات على وجوب الصالة لوقتها ، والقول بالجمع بين الصالتين ،  وجه الداللة:
  .)١٢٤(لعذر المطر مناهض لمنطوق هذه اآليات

  السنة  -ثانياً
من جمع بين الصالتين من غير عذر فقد اتى  (قال (رسول اهللا  :قال عن ابن عباس  .١

  .)١٢٥(باب من أبواب الكبائر
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عدم جواز الجمع بين الصالتين مطلقاً من غير عذر، والجمع دل الحديث على وجه الداللة: 
  .)١٢٦(الحاصل في الصالتين جمع صوري والعذر منعدم او غير مشق في المطر فيمنع الجمع

إن الحديث المذكور ضعيف فقد ضعفه كثير من أهل العلم لوجود راوٍ من  ويعترض عليه:
  .)١٢٧(ال مجال في بناء األحكام عليهرواته ضعيف وبه قال اإلمام أحمد وغيره، وعلى هذا ف

صلى صالة إالّ لميقاتها إال صالتين  ما رأيت رسول اهللا  :قال عن عبد اهللا بن مسعود  .٢
  .)١٢٨(صالة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها

دل الحديث على عدم جواز الجمع بين الصالتين مطلقاً إال في مزدلفة ليلة : وجه الداللة
  .)١٢٩(ع من ذي الحجةتس

جمع بين  في أنه  أن الحديث معارض بمثله عن كثير من الصحابة  يعترض عليه:
  .)١٣٠(الظهر والعصر بعرفة، وجمع بينهما وبين المغرب والعشاء في السفر والمرض والمطر

   .األثر -ثالثاً
  .)١٣١(الجمع بين الصالتين من غير عذر من الكبائر :قال عن عمر  .١
ال نعلم من السنة الجمع بين الصالتين في الحضر وال  :ومحمد (رحمهم اهللا) قاالعن الحسن  .٢

  .)١٣٢(سفر، إال بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع
ذكر لمحمد بن سيرين (رحمه اهللا)، أن جابر بن زيد ، يجمع بين  :عن أبي عوان، قال .٣

  .)١٣٣(إال من أمر ال أرى أن يجمع بين الصالتين :الصالتين ، فقال
ضعيف لم يصح وأن قول الحسن وابن سيرين معارض  أن أثر عمر  يعترض عليه:

  .)١٣٤(وصحابته في جواز الجمع بين الصالتين في السفر والحضر بما صح عن النبي 
  .القياس -رابعاً

كما ال يجمع بين العشاء والفجر، أو بين الفجر والظهر؛ الختصاص كل واحد منها  :قالوا
  .)١٣٥(بوقت منصوص عليه شرعاً، فكذلك الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء

أن يتعدى  :أنه قياس في مورد النص، فال يعتد به، ألن من شروط القياس يعترض عليه:
  .)١٣٦(الى فرع ال نص فيه

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة واالمامية والظاهرية، الى جواز الجمع  القول الثاني:
  .)١٣٧(بعذر المطر

  :استدل اصحاب هذا القول بالسنة واألثر
   .السنة -اوالً
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مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر  جمع لنا رسول اهللا  :أنه قال عن ابن عباس  .١
  :والمغرب والعشاء: فقال رجل البن عمر 

  .)١٣٨(ألن ال يحرج أمته أن جمع رجل :فعل ذلك، قال لم تر النبي  
  .)١٣٩(أرى ذلك كان في مطر :قال مالك وجه الداللة:
مردودة، برواية حبيب بن ابي  إن هذه الرواية من حديث ابن عباس : يعترض عليه

مغرب بين الظهر والعصر وال جمع رسول اهللا  :قال ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عباس 
  .)١٤٠(والعشاء بالمدينة من غير خوف وال مطر

  :يرد عليه من وجهين
  .أن المطر في الحديث مصروف إلى الطلل وهو المطر الخفيف :قال االمام النووي األول:
الجمع  (من غير خوف وال سفر) :انه يجمع بين الروايتين فيكون المراد برواية الثاني:

الجمع الصوري المجاز، وهو أن يؤخر األولى إلى آخر وقتها بالمطر، والمراد برواية (وال مطر) 
  .)١٤١(ويقدم الثانية إلى أول وقتها

   .االثر -ثانياً
  .)١٤٢(بين الظهر والعصر في يوم مطير جمع عمر بن الخطاب  :عن صفوان بن سليم قال .١
كان اذا جمع اُألمراء بين المغرب والعشاء في مطر جمع  :عن نافع أن عبد اهللا بن عمر  .٢

  .)١٤٣(معهم
يجمع مع الناس  سمعت رجاء بن حيوة يسأل نافعاً أكان ابن عمر  :عن داود بن قيس قال .٣

  .)١٤٤(بين الصالتين إذا جمعوا في الليلة المطيرة قال نعم
الصالتين لعذر  إن هذه اإلثار الظاهرة الداللة في مشروعية الجمع بين وجه الداللة:

  .)١٤٥(المطر
بعد التتبع ألقوال الفقهاء والنظر في أدلتهم، ما أراه راجحاً واهللا أعلم ، ما ذهب  الترجيح:

  .إليه أصحاب القول الثاني القائل بجواز الجمع بين الصالتين لعذر المطر
 

القائلون برخصة الجمع بين الصالتين لعذر المطر، في حكم الجمع بين اختلف الفقهاء 
  الظهر والعصر.

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
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 )١٤٦(ذهب المالكية والحنابلة الى إنكار الجمع بين صالتي الظهر والعصر القول األول:
  :استدل اصحاب هذا القول باألثر الوارد

   .األثر -اوالً
يصلي مع مروان وكان مروان اذا كانت ليلة مطيرة جمع بين  كان ابن عمر  :قالعن نافع  .١

  .)١٤٧(يصليها معه المغرب والعشاء، وكان ابن عمر 
كان ُأمراؤنا اذا كانت ليلةٌ مطيرة أبطئوا بالمغرب، وعجلوا العشاء قبل أن يغيب  :عن نافع قال .٢

رأيت القاسم وسلمان  :قال عبيد اهللا :يصلي معهم ال يرى بذلك بأساً الشفق ، فكان ابن عمر 
  .)١٤٨(يصليان معهم في مثل تلك الليلة

عن عبد الرحمن بن حرملة، قال رأيت سعيد بن المسيب يصلي مع األئمة حين يجمعوا بين  .٣
  .)١٤٩(المغرب والعشاء في الليلة المطيرة

رة إذا كان أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء االخ :عن موسى بن عقبة .٤
المطر وأن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان 

   .)١٥٠(كانوا يصلون معهم وال ينكرون ذلك
والتابعين (رحمهم اهللا) كان  من خالل هذه اآلثار نجد أن الصحابة  وجه الداللة:

مقصوراً على الجمع بين صالتي القسمة، وهي المغرب والعشاء، ألنها مظنة المشقة والحرج ، دون 
  .)١٥١(صالة النهار، أي الظهر والعصر، لعدم المشقة في ذلك

أن فعلهم هذا ال يمنع من جواز رخصة الجمع بين الظهر والعصر؛ ألن  يعترض عليه:
 لمشقة كما كان في الجمع في السفر علة المشقة العامة ويؤكد ذلك فعل الصحابة في المطر علة ا

  .)١٥٢(وصار إليه كثير من التابعين (رحمهم اهللا)
ذهب الشافعية واإلمامية والظاهرية إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر؛  القول الثاني:

  .)١٥٣(لعذر المطر
  :استدل أصحاب هذا القول باألحاديث اآلتية

  السنة:
الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف   :قال عن ابن عباس  .١

  .)١٥٤(وال سفر
  .الظهر والعصر جميعاً في المدينة في غير خوف وال سفر  :قال عن ابن عباس  .٢
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أراد أن ال  :سألت ابن عباس كما سألتني فقال :فسألت سعيداً لم فعل ذلك فقال :قال أبو الزبير .٣
  .)١٥٥(يخرج أمته

صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب  ان النبي  :عن ابن عباس  .٤
  .)١٥٦(أيوب لعلة في ليلة مطيرة قال عسى :والعشاء، فقال

مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر  جمع لنا رسول اهللا  :أنه قال عن ابن عمر  .٥
  .)١٥٧(ألن ال يحرج امته :فعل ذلك لم ترى النبي  فقال رجل البن عمر  :والمغرب

  :ذكر العلماء لهذه االحاديث عدة تأويالت أشهرها وجه الداللة:
  .)١٥٨(أنه قد جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لعذر المطر والمرض

 -م واهللا أعل -بعد التتبع ألقوال الفقهاء وسير في انوار أدلتهم ، ما أراه راجحاً  الترجيح:
ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائل بجواز الجمع بين الظهر والعصر لقيام عذر المطر وما في 

  .رتبتها
  


 

   :المسألة الى فريقينافترق الفقهاء في هذه 
  .)١٦٠(ذهب الشافعية في وجه لهم والحنابلة في رواية، على عدم الجواز األول: 

   :وأيدوا مذهبهم بالمعقول
  .)١٦١(إن هذا العذر إذا وجِد، استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها، كالسفر  .١
وإباحة اقتناء إن الحاجة العامة إذا وجدت، اثبتت الحكم في حق من ليس له حاجة كالسلم  .٢

  .)١٦٢(الكلب للصيد والماشية في حق من ال يحتاج إليهما، فكذا المطر
بأن المشقة ليست علة الحكم، بل هي حكمته وهي غير منضبطة في كل : ويعترض عليه

أحد ، ومعلوم أن األحكام ال تناط إالّ بعلل منضبطة ظاهرة، كالمطر، فأنه يصدق على كل من كان 
  .ان في كن أو دروة منهفي محل سقوطه وإن ك
ذهب المالكية والشافعية في وجه والحنابلة في رواية المذهب إلى جواز  القول الثاني:

  .)١٦٣(الجمع لعذر المطر
  :وقد دللوا على صحة دعواهم بالسنة، والمعقول

   .السنة اوالً:
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بين الظهر والعصر  جمع رسول اهللا  :قال عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اهللا 
  .)١٦٤(والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف وال علة

جمع بين المدينة ولم يكن في  دل الحديث على جواز الجمع ألن النبي : وجه الداللة
  .)١٦٥(وهو لصيق بيوت أزواجه  المدينة إال مسجده 

  .المعقول ثانياً:
إن الجمع إذا جاز من أجل المشقة التي تدخل على من بعد، دخل معهم من قرب، وال 
يصح التفريق بينهم؛ ألن استثناء القريب للمسجد من الجمع، يحتم عليه الصالة لوحده منفرداً، وهذا 

، في حديث ابي هريرة التفريق للجماعة، وهم مأمورون ان يصلوها في جماعة، كما امر النبي 
 ،قال النبي  :قال:  ليس صالة اثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما

ألتوها ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم امر رجالً يُؤم الناس ثم آخذ شعالً من نار 
ق على من ال يخرج إلى الصالة بعدرفُأح)١٦٧)(١٦٦(.  

واهللا  -يخلص من استقراء اقوال الفقهاء والغور في ادلتهم، ما أراه راجحاً  الترجيح:
ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائل بجواز الجمع للمعتكفين ولجار المسجد ومن كان في  -أعلم

  .كن من المطر
  

 
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

ذهب الحنفية الى كراهة الصالة باتجاه النار اذا كانت جمراً وال تكره اذا  القول االول:   
  .)١٦٨(كانت لهباً

  :استدل أصحاب هذا القول بما يأتي
فجاءت  :يصلي على حصير وبين يديه مصباح ، قال بينما رسول اهللا  :قال عن ابن عباس 

إن : الفأرة، فأخذت الفتيلة، فألقتها على الحصير، فأحرقت منه قدر درهم، فقال رسول اهللا 
  .)١٦٩(الفويسقة لتضرم على أهل البيت

  .إن الحديث ذكر اللهب دون الجمر من غير زيادة وجه الداللة:
  :يعترض عليه من وجهين

  .إن الحديث الذي استدل على جواز الصالة اذا كانت لهباً ضعيف كما أسلفنا األول:
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ومعلوم أن الحنفية  ،إن قولهم بكراهة الصالة إلى الجمر ثابت بالمفهوم المخالف الثاني:
  .)١٧٠(فكان معلوماً ،ينكرون حجية المفهوم المخالف

   .)١٧١(والكانون*اكرهه ،السراج ال بأس به :عند حرب قال: قال اسحاق .٢
ذهب الحنابلة الى كراهة الصالة إلى النار إذا كانت لهباً ال إذا كانت  القول الثاني:

  .)١٧٢(جمراً
وقد استدلوا بقول سلمان  ،إن المجوس يعبدون اللهب: استدل أصحاب هذا القول بالمعقول

  في قصة اسالمهوال يتركها نشبوا ساعة ،الذي يوقدها ،كنت فطن النار)وصالتنا أمام  )١٧٣
  .)١٧٤(وقد أمرنا بمخالفة الكفار وعدم التشبه بهم ،النار تشبه بهم

يترجح مليئا من خالل تحري أقوال الفقهاء والوقوف على أدلتهم أن عدم استقبال  الترجيح:
هذا العمل يقع في النار سواء كانت لهباً أو جمراً هو االظهر من بين األحكام ؛ فضالً عن كون 

  .دائرة الشبه واهللا تعالى أعلم
  

 
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله  ،الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات   

  .وصحبه أجمعين
بعد اتمام البحث بفضل اهللا ومنه وبركته؛ يظهر بوضوح اإلرادة اإللهية في رفع المشقة    

األعذار؛ تخفيفاً من االحكام العادية التي لو استمرت على حالها والحرج عن عباده عند تحقق 
  .لورثت االنسان عبًأ وحرجاً، فإن من المفيد والمتمم لذلك أن أذكر أبرز النتائج التي وصلت إليها

إن الطهارة بالماء المشمس تصح بال كراهة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم؛ لقوة أدلتهم في  .١
  .المسألة

لبارد في الوضوء على الماء الساخن هو األقرب للصواب واألثوب عند اهللا تقديم الماء ا .٢
  .تعالى، وإن الكراهة مصروفة إلى الماء الشديد البرودة، لكونه مانعاً من اإلسباغ

  .كراهة التنشيف عند انعدام العذر واستيفاء أثر العبادة واستكثار األجر  .٣
  .من الضوء او غلبهجواز التيمم وعدم استعمال الماء عند التيقن  .٤
  .عدم اإلعادة على من تيمم في السفر مع حضرة الماء خوفاً من الهالك  .٥
  .جواز الجمع بين الصالتين، لعذر المطر وما في رتبته او أشد منه  .٦
  .جواز الجمع للمعتكف وجار المسجد ولمن كان في كن من المطر  .٧
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  .د عن الشبهةكراهة اشعال النار سواء أكانت لهباً او جمراً لالبتعا  .٨
 ،هذا وأنني ال أزعم أني قد أوفيت هذا البحث حقه؛ لقلة بضاعتي في هذا العلم الشريف الدقيق .٩

وال أدعي وليس لمثلي أن يدعي أنني أتيت بشيء جديد، وحسبي أني بذلت ما بوسعي إلخراج 
هذا البحث بالصورة العلمية الحديثة، كما أسال اهللا اإلخالص والقبول وأرجوا من أهل العلم 
والفضل توجيهي فيما يظهر لهم من خلل عند مطالعتهم لبحثي هذا المتواضع، والصالة 

  .دنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموالسالم على سي
 

  
  

  ).٢٨٦سورة البقرة، اآلية ( )١(
  ).١٨٥سورة البقرة، اآلية ( )٢(
 .١٥-١٤/ ١٠العين،  :ينظر )٣(
جماعة مـن   :هـ)، تحقيق٨١٦علي بن محمد بن علي الجرجاني، (ت لألمامالتعريفات،  :ينظر )٤(

 .١/٩هـ، ١٤٠٣، سنة ١لبنان، ط -بيروت ،العلماء، دار الكتب العلمية
 . ١/٨٤، البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ينظر )٥(
 .٥/٣٩٧حاشية ابن عابدين،  :ينظر )٦(
 .١/٧٨تهذيب اللغة، ،  :ينظر )٧(
 .١/١٢٥، شرح مختصر الروضة :ينظر )٨(
  .٩٦ :سورة الصافات، اآلية )٩(
-١/١٢٥الفقه للنملة ،  أصول، المهذب في علم ٢٥٤-١/٢٤٧شرح مختصر الروضة،  :ينظر )١٠(

الفقه عند اهل السنة والجماعة، للشيخ محمد بن حسين بن حسن الجيزاني،  أصول، معالم ١٢٩
 .٢١٩-٢٩٠ ص هـ،١٤٢٧، سنة  ٥دار بن الجوزي ، ط

 .١/١٣٠الفقه،  أصولالمهذب في علم  :ينظر )١١(
  .٤ :سورة المدثر، اآلية )١٢(
 .٥٦ :سورة النمل، اآلية )١٣(
 .١٣/٢١٩،  ي القرآن،آجامع البيان عن  :ينظر )١٤(
  .٤٢ :ل عمران، اآليةآسورة  )١٥(
 .٤/٨٢القرآن،  ألحكام، الجامع ٥/٣٩٢جامع البيان،  :ينظر )١٦(
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 .٣٣ :سورة االحزاب، اآلية )١٧(
 .١٢/٤٤٢، تاج العروس ، ٤/٥٠٤، لسان العرب، ٦/٩٩تهذيب اللغة،  :ينظر )١٨(
 .١٤/١٧٨ ،الجامع البيان الحكام القرآن )١٩(
 .١/٢١البناية شرح الهداية،  :ينظر )٢٠(
 .١/٣٥مواهب الجليل،  :ينظر )٢١(
 .١/٣٧اسنى المطالب،  :ينظر )٢٢(
   .١/٢١، المبدع في شرح المقنع  :ينظر )٢٣(
 .١/١المبسوط،  :ينظر )٢٤(
 .١٠٣ :سورة التوبة، اآلية )٢٥(
 .١٢/١٦٦تهذيب اللغة،  :ينظر )٢٦(
 .١/٤٣٦، المصباح المنير ١٣/٢١٨، لسان العرب، ١/١٥١المخصص، ،  :ينظر )٢٧(
 .٣٧ص، االختيار لتعليل المختار، ١/٤المبسوط،  :ينظر )٢٨(
، لإلمام منصور بن يوسـف بـن   اإلقناع، كشاف القناع عن متن ١/١٢السالك،  إرشاد :ينظر )٢٩(

 .١/٢٢١هـ)، دار الكتب العلمية، ١٠٥١ :حسن الحنبلي، (ت بنصالح الدين 
 .١/١٧١الشرعية،  األحكام، تحرير ١/٧٠، األماميةالمبسوط في فقه  :ينظر )٣٠(
 .٣/٩٤٠الصحاح،  :هو الماء الذي وضع في الشمس فسخن من حرارتها، ينظر :المشمس )٣١(
ـ ١/٢، المحرر ١/١٤المغني ألبن قدامة،  :ينظر )٣٢( ، مواهـب  ١/١٨٠،  ،دليل، التحرير شرح ال

، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لإلمام محمد بـن  ١/٧٨الجليل في شرح مختصر الخليل، 
 ز١/٤٥هـ)، دار الفكر، ١٢٣٠ :حمد بن عرفة الدسوقي، (تأ

 .١/١٥المغني،  :ينظر )٣٣(
 :زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف النـووي (ت   أبيلإلمام ، المجموع شرح المهذب :ينظر )٣٤(

 .٨٩-١/٨٨هـ)، دار الفكر، ٦٧٦
الشرح الكبير على متن المقنع، لإلمام عبد الرحمن بن محمـد بـن قدامـة، المقدسـي،      :ينظر )٣٥(

  .١/٩هـ)، دار الكتاب العربي، ٦٨٢:(ت
 .١/١٣، األخيار، كفاية ١/١١روضة الطالبين،  :ينظر )٣٦(
  .١/١٨٠حاشية ابن عابدين، ينظر: )٣٧(



   
 

  ٣/ ٣٧العدد                 مجلة الجامعة العراقية
            

٣٠٢ 

 
  

، ٦/٤٠تهذيب اللغـة ،   :تصغير للحمراء، ويزاد بها غلبة البياض على لونها، ينظر :الحميراء )٣٨(
 .٤/٢٠٩لسان العرب، 

مقـاييس   :بياض يقع في الجلد، ينظر أووهو لمعة في الشيء تختلف عن سائر لونه،  :البرص )٣٩(
 :قيقهـ)، تح٣٢١ :بكر محمد بن الحسن االزدي، (ت أبي، جمهرة اللغة، لإلمام ١/٢١٩اللغة، 

 .  ١/٣١١م، ١٩٨٧، سنة ١بيروت، ط ،رمزي منير بعلبك، دار العلم للماليين
)، وهو غريب جـداً، معرفـة السـنن    ٨٦، برقم (١/٥٠سنن الدار قطني، باب الماء المسخن،  )٤٠(

  .، وهو ضعيف٥١٣، برقم ١/٢٣٤والمشمس، 
 .٢/١٨٧ة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،مراعا :ينظر )٤١(
، روضة الطـالبين،  ١/٩، الشرح الكبير، ١٥-١/١٤، مغني، ال ١/٨٧٠مواهب الجليل،  :ينظر )٤٢(

١/١١. 
 .١٩٨، برقم ١/٨٥للبيهقي،  ىرغالسنن الص )٤٣(
 .١/٨٧ ،، المجموع١/٧٨مواهب الجليل،  :ينظر )٤٤(
 مصطفى، مجمع اللغة العربية، إبراهيمالمعجم الوسيط، للشيخ  :الرائحة المنتنة، ينظر :الزهومة )٤٥(

 .، باب النون٢/٩٥٥القاهرة، دار الدعوة ، 
 .١/١١٩، إ، مغني المحتاج ١/١٢، الكفاية، ١/٧٨مواهب الجليل،  :ينظر )٤٦(
 .٨٩ – ١/٨٨، الجموع، ١٥-١/١٤المغني ،  :ينظر )٤٧(
  .١/١٩٩، مغني المحتاج ،  ١/١١، روضة الطالبين، ١/٤٠حاشية الصاوي،  :ينظر )٤٨(
 .١/١١٩، مغني المحتاج، ١/١١،  نهاية المطلب في دراية المذهب، :ينظر )٤٩(
 األمامفقه  في ، الكافي١/١٩، نهاية المطلب في دراية المذهب، ١/٤١الحاوي الكبير، ،  :ينظر )٥٠(

 :محمد، موفق الدين، عبد اهللا بن احمد بن محمـد بـن قدامـة، (ت    أبيحمد بن حنبل، لإلمام أ
  ١/١٤، المغني، ١/٢٠هـ، ١٤١٤، سنة ١لكتب العلمية ، طهـ)، دار ا٦٢٠

 .١/٥٢١ ،جمهرة اللغة :ينظر ،رحالًجعل عليها  :أي :ارحل )٥١(
 :تحقيـق  ،هــ) ٤٥٨(ت ،البيهقي ،حمد بن الحسين بن علي بن موسىأ لألمام ،الكبرى نالسن )٥٢(

باب  ،كتاب الصالة ،هـ١٤٢٤ ،٣ط ،لبنان -بيروت ،دار الكتب العلمية ،محمد عبد القادر عطا
 .١٠ :برقم ،١/٩ ،التطهير بالماء المسخن

 .١/١٤المغني،  :ينظر )٥٣(
 .، بتصرف١/٨٠مواهب الجليل،  :ينظر )٥٤(
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زكريا محيي  أبي، تحرير الفاظ التنبيه، لإلمام  ١/٢مختار الصحاح، :ينظر :الحميم الماء الحار )٥٥(
، سـنة  ١ني، دار القلـم، دمشـق، ط  عبد الغ :هـ)، تحقيق٦٧٦ :الدين بن شرف النووي، (ت

 .١/٥٨هـ، ١٤٠٨
 :بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصـغاني ، (ت  أبيمصنف عبد الرزاق، لإلمام  )٥٦(

هـ، باب ١٤٠٣، سنة ٢الهند، ط ،، المجلس العلمياألعظميحبيب الرحمن  :هـ)، تحقيق٢١١
 .١/١٧٥الوضوء من ماء الحميم، 

لسـان العـرب،    :ما يسخن فيه الماء من النحاس وغيره ويكون ضيق الرأس، ينظـر  :القمقم )٥٧(
 .٣٣/٣٠٢، تاج العروس، ١٢/٤٩٥

 .)٨٥، برقم (١/٥٠سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب الماء المسخن،  )٥٨(
 .١/١٧٥مصنف عبد الرزاق، كتاب الطهارة ، باب الوضوء من ماء الحميم،  )٥٩(
 .١/٢٣٣ار، باب الوضوء بالماء المسخن والماء المشمس، معرفة السنن واآلث )٦٠(
الحسن علي بن محمـد بـن محمـد     أبيالشافعي ، لإلمام  اإلمامالحاوي الكبير في فقه مذهب  )٦١(

الشيخ علي محمد معوض، دار الكتـب   :هـ)، تحقيق٤٥٠ :البغدادي، الشهير بالماوردي، (ت
 .  ١/١٤، المغني، ١/٤١، ـه١٤١٩، سنة ١لبنان، ط -بيروت ،العلمية

  .١/٧٨مواهب الجليل،  )٦٢(
 .١/١٧٠، الذخيرة، ١/٤٧، التاج واالكليل، ١/٤٨، ١٩٨٢بدائع الصنائع ،  :ينظر )٦٣(
النهاية في غريـب الحـديث    :نسان ويشق عليه، ينظرجمع مكره، وهو ما يكرهه اإل :المكاره )٦٤(

الشـيباني،   السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكـريم  يواألثر، لإلمام مجد الدين اب
هــ،  ١٣٩٩طاهر احمد الزاوي، المكتبة العلميـة، بيـروت، سـنة     :هـ)، تحقيق٦٠٦ :(ت
 .١٣/٥٣٥، لسان العرب، ٤/١٦٨

 .٧/٣٠٢لسان العرب،  :وهو مالزمة ثغر العدو، كانهم قد ربطوا، ينظر :الرباط )٦٥(
  .٢٥١، برقم ١/٢١٩صحيح مسلم ، ،  )٦٦(
 .٣/١٤٢،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، :ينظر )٦٧(
 .٣/١٢٧معجم مقاييس اللغة،  :و الغداة الباردة، ينظرأوهي شدة البرد،  :السبرات )٦٨(
  .)٤٥، برقم (١/١٥المصنف في االحاديث واآلثار، ،  )٦٩(
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الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، لإلمام عبد الرحمن بن ابي بكر، جـالل الـدين    :ينظر )٧٠(
المملكـة العربـي    –أبو اسحاق الحويني، دار بن عثمـان   :هـ)، تحقيق٩١١السيوطي، (ت:

 .٢/٣٥هـ، ١٤١٦، سنة ١السعودية، ط
 .)٢٦٢( ، برقم١/٣١بي شيبة، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالماء المسخن، أمصنف ابن  )٧١(
وهو تيم بن أسيد بن عبد مناة بن أدبن بن طابخة بن الياس بن مضر، وله صـحبة   :بو رفاعةأ )٧٢(

 .١/٤٥٥، ١٤١٩الطبقات الكبرى،  :هـ)، ينظر٤٤تان، سنة (ستوفي في سج مع النبي 
 .٢/٥٩المعجم الكبير، ،  )٧٣(
 .١/٢٩٤، المحلى باالثار، ٢٠٢، ا١/١٢٥، ١/٥٤، البحر الرائق، ١/٧٣المبسوط،  :ينظر )٧٤(
محمد  ي)، وقال الباني اسناده ضعيف، شرح السنة، لإلمام اب٥٣، برقم (١/٧٤سنن الترمذي، ،  )٧٥(

شـعيب االرنـؤوط،    :هـ)، تحقيق٥١٦ :الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، (ت
هــ، كتـاب الطهـارة، بـاب كيفيـة      ١٤٠٣، سنة ٢بيروت، ط -دمشق ،المكتب االسالمي

 وهو ضعيف االسناد ،٢/١٥الغسل،
) وقـال االلبـاني   ٥٤، برقم (١/٧٥سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب المنديل بعد الوضوء،  )٧٦(

، برقم ١/٣٥٩ضعيف االسناد ، السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب الطهارة، الماء المستعمل، 
١١٢٠. 

ذا إول الشـتاء  أخر الصيف وآصفر، يكون في اليمن يخرج على الرمث بين أهو نبت  :رسوال )٧٧(
 .٦/٢٥٤، لسان العرب، ٣/٩٨٨الصحاح،  :صاب الشيء لونه، ينظرأ

 .١/٢٨٨لسان العرب،  :طواء في البطن من السمن، ينظروهو اإل :عكنة )٧٨(
محمـد   :هـ)، تحقيـق ٢٧٣ :عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، (ت يسنن ابن ماجة، لإلمام اب )٧٩(

وبعـد  منديل بعـد الوضـوء   الفؤاد عبد الباقي، دار احياء الكتب العربية، كتاب الطهارة، باب 
يعلى احمد بـن   يبي يعلى ، لإلمام ابأ، قال االلباني ضعيف، مسند ٤٦٦، برقم ١/١٥٨الغسل، 

حسين سـليم   :هـ)، تحقيق٣٠٧ :لتميمي، الموصلي، (تالمثنى بن يحيى بن عيسى بن طالل ا
سناده ضـعيف  إ، ١٤٣، برقم، ٣/٢٥هـ، ١٤٠٤، سنة ١دمشق، ط ،أسد، دار المأمون للتراث

   .جداً
العال محمد بن  يبأ، تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي، لإلمام ٣/١٩٥، عمدة القارئ :ينظر )٨٠(

بيـروت،   ،هــ) دار الكتـب العلميـة   ١٣٥٣ :عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، (ت
 .١/١٢٥، ونة، المد١/١٤٦
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 .١/٣٥٦كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري،  :ينظر )٨١(
) ٤٦٨، بـرقم ( ١/١٥٨سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة، باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل،  )٨٢(

  .سناده صحيحإو
 .١/١٤٦تحفة االحوذي،  :ينظر )٨٣(
حمد ، اليعمري، أالنفح الشذي شرح جامع الترمذي، لإلمام محمد بن محمد بن محمد بن  :ينظر )٨٤(

المملكـة العربيـة    -الريـاض   ،نصاري، دار الصميعيبو جابر األأ :هـ)، تحقيق٧٣٤ :(ت
    .، بتصرف١/٤٨٥هـ، ١٤٢٨، سنة ١السعودية، ط

  .١/٢٨٩الذخيرة،  :ينظر )٨٥(
  .٣٦ :حزاب، اآليةسورة األ )٨٦(
 .٧ :سورة الحشر، اآلية )٨٧(
 .بتصرف .٨١٣، برقم ١/١٦٢الجامع المسند،  :ينظر )٨٨(
  .٦/٢٤٩٧الصحاح،  :هو ماء الرجل وهو مشدد ، ينظر :المني )٨٩(
 .٤٤٩، برقم ١/٢٦سنن الدار قطني، كتاب الطهارة، باب ما ورد في طهارة المني،  :ينظر )٩٠(
 .١/٩٦الجليل شرح مختصر،  حمن :ينظر )٩١(
الحسن يحيى بن ابـي الخيـر بـن سـالم      يبأالبيان في مذهب االمام الشافعي، لإلمام  :ينظر )٩٢(

، سـنة  ١قاسم محمد نوري، دار المنهاج، جدة، ط :هـ)، تحقيق٥٥٨ :العمراني، الشافعي، (ت
 .١/١٠٤، المغني، ١/٤٦٢، المجموع، ١/١٤١هـ، ١٤٢١

 .١٥٩، برقم ١/٦١ابة، صحيح البخاري، باب المضمضة واالستنشاق في الجن )٩٣(
 .٣١٧، برقم ١/٢٥٤صحيح مسلم، باب صفة غسل الجنابة،  )٩٤(
، فيض القدير شرح الجامع الصغير ، لإلمام زين الدين محمد بن ٣/١٩٤عمدة القارئ،  :ينظر )٩٥(

هـ) المكتبة التجارة الكبرى، مصر، ١٠٣١ :تاج العرافين بن علي بن زين العابدين الحداد، (ت
 .١/٥٢٢هـ، ١٣٥٦، سنة  ١ط

الحسن علي بن خلف بن عبـد   أبيشرح صحيح البخاري البن بطال، لإلمام ابن بطال  :ينظر )٩٦(
الريـاض،   -السعودية ،بو تميم ياسر بن ابراهيم، مكتبة الرشدأ :هـ)، تحقيق٤٤٩ :الملك، (ت

، ١/١٤٧، تحفة االحـوذي،  ١/٣٩٢هـ، باب نفض اليدين من غسل الجنابة، ١٤٢٣، سنة ٢ط
 :كمال المعلم بفوائد مسلم، لإلمام عياض بن موسى بن عياض بـن عمـرو الحصـيبي، (ت   إ
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هـ، باب صفة ١٤١٩، سنة ١ط مصر، ،الدكتور يحيى اسماعيل، دار الوفاء :هـ)، تحقيق٥٤٤
 .٢/١٥٨غسل الجنابة، 

 .٣/١٩٤ ،عمدة القارئ :ينظر )٩٧(
 .٦٤٠، برقم  ١/١٣٠صحيح البخاري، باب اذا قال االمام مكانكم حتى رجع،  )٩٨(
 ،هـ)٦٢٣(ت ،لالمام عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ،فتح العزيز بشرح الوجيز :ينظر )٩٩(

 .١/٤٤٦ ،دار الفكر
 .٨٧٦، برقم ١/٢٨٥السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب المسح بالمنديل،  )١٠٠(
 .٧٠٩ ، برقم١/١٨٢مصنف عبد الرزاق، باب المسح بالمنديل،  )١٠١(
 .١/٧٥سنن الترمذي، باب المنديل بعد الوضوء،  )١٠٢(
، المدونة، ١/١٤٨، البحر الرائق، ١/٥٤١، البناية شرح الهداية، ١/٤٨بدائع الصنائع،  :ينظر )١٠٣(

، المبسـوط فـي فقـه    ١/١٩٣، المغنـي،  ١/١٢٣، الكافي، ١/٣٣٣، مواهب الجليل، ١/١٤٧
   .٣٤٩-١/٣٤٨، المحلى، ١/٢٧٠االمامية، 

  .٣/٢٣٣م، ١٩٩٥سنة  :جمع سلسلة :ات السالسلذ )١٠٤(
 .٢٩ :سورة النساء، اآلية )١٠٥(
 .١٠٧٠، برقم ١/٣٤٥، السنن الكبرى للبيهقي، ١/٧٧صحيح البخاري ، ،  )١٠٦(
هـ)، ١٢٥٠:نيل االوطار، لإلمام محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا، الشوكاني، (ت :ينظر )١٠٧(

، البحر المحيط في اصول الفقه، لإلمام ابو عبد  ١/٣٢٢هـ، ١٤١٣عصام الدين، سنة  :تحقيق
هـ، ١٤١٤، سنة ١هـ)، دار الكتب، ط٧٩٤ :اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا، الزركشي ، (ت

 .٤٨/ ١، بدائع الصنائع، ١/١٢٢، المبسوط، ٤/٢٠٧
 .١/١٩٣، المغني، ٢/٣٢٢المجموع،  :ينظر )١٠٨(
 .١/١٤٩، وما بعدها، البحر الرائق، ١/٥٤٠بناية شرح الهداية، ال :ينظر )١٠٩(
حمـد بـن   أمام احمد بن حنبل ، لإلمام موسى بن قناع في فقه اإل، اإل١/١٩٣المغني،  :ينظر )١١٠(

عبد اللطيف محمد موسى السـكي،   :هـ)، تحقيق٩٦٨:موسى بن سالم بن عيسى المقدسي، (ت
 .١/٥٤لبنان،  -بيروت ،دار المعرفة

 .٢/٣٢٢، المجموع، ١/٢٧١الحاوي الكبير،  :ينظر )١١١(
 .٢٩ :سورة النساء، اآلية )١١٢(
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، السنن الكبرى للبيهقي خاف الموت او العلة مـن شـدة البـرد،     ١/٧٧صحيح البخاري، ،  )١١٣(
 .١٠٧٠، برقم ١/٣٤٥

 .٢/٣٢٢المجموع،  :ينظر )١١٤(
 .١/٢٧٢، الحاوي،١/٤٨بدائع الصنائع،  :ينظر )١١٥(
 .٢٩ :النساء، اآليةسورة  )١١٦(
 .١٠٧٠، برقم  ١/٣٤٥،  ، السنن الكبرى للبيهقي، ١/٧٧صحيح البخاري، ،  )١١٧(
 .١/٢٧٦، حاشية ابن عابدين، ١/٥٤١البناية شرح الهداية،  :ينظر )١١٨(
 .١/١٤٨، البحر الرائق، ١/٤٨بدائع الصنائع،  :ينظر )١١٩(
 .٢/٥٠٤، حاشية ابن عابدين، ١/٢٦٧، البحر الرائق، ١/١٢٧بدائع الصنائع،  :ينظر )١٢٠(
 .)٢٣٨سورة البقرة، اآلية ( )١٢١(
 .)١٠٣سورة النساء، اآلية ( )١٢٢(
 .)٧٨سورة االسراء، اآلية ( )١٢٣(
 .١/٣٠٣ ،الجامع الحكام القرآن :ينظر )١٢٤(
، السـنن الكبـرى   ١٨٨برقم ، ١/٣٥٦سنن الترمذي، باب ما جاء في الجمع بين الصالتين،  )١٢٥(

ثر الذي روى في ان الجمع من غير عـذر مـن الكبـائر،    للبيهقي، كتاب الصالة، باب ذكر األ
 .، وقال االلباني ضعيف جدا٥٥٦١ً، رقم ٣/٢٤١

 .٣/٢٥٣نيل االوطار،  :ينظر )١٢٦(
 .وما بعدها ١/٤٧٧، وما بعدها، تحفة االحوذي، ٣/٢٥٨نيل االوطار،  :ينظر )١٢٧(
 .١٢٨٩، برقم ٢/٩٣٨مسلم، كتاب الحج، باب استحباب زيادة التفليس بصالة الصبح، صحيح  )١٢٨(
لإلمام ظفر بن احمد  :، اعالم السنن٣/٢٥٣وطار، ، نيل األ٩/٣٧شرح صحيح مسلم،  :ينظر )١٢٩(

 .٢/٨٤، :هـ)، تحقيق١٣٩٤ :العثماني، التهانوي، (ت
 .٣/٢٥٣نيل االوطار،  :ينظر )١٣٠(
، بـرقم   ٢/٢١٢كتاب الصالة، باب من كره الجمع بـين الصـالتين،    بي شيبة،أبن امصنف  )١٣١(

 .، وهو ضعيف٨٢٥٣
، بـرقم   ٢/٢١٢بي شيبة، كتاب الصالة، باب من كره الجمع بـين الصـالتين،   أبن امصنف  )١٣٢(

٨٢٥٥. 
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، بـرقم  ٢/٢١٢بي شيبة، كتاب الصالة، باب من كره الجمع بـين الصـالتين،   أبن إمصنف  )١٣٣(
٨٢٥٦. 

 .١/٥٧٢التعليق  :ينظر )١٣٤(
 .١/١٢٧، بدائع الصنائع، ١/١٤٩المبسوط،  :ينتظر )١٣٥(
حمد بن محمد الحنفـي ،  أصول البزدوي، لإلمام عبد العزيز بن أسرار شرح كشف األ :ينظر )١٣٦(

  .٣/١٧٤سالمي، هـ)، دار الكتاب اإل٧٣٠ :(ت
، المجمـوع،  ٢/٣٩٨، الحـاوي الكبيـر،    ١/١٨٩ستذكار الجامع لمذاهب فقهـاء،  اال :ينظر )١٣٧(

 .٢/٢٠٥، المحلى، ١/١٣٦، المبسوط لإلمامية، ٢/٣٣٨نصاف، ، اإل٢/٢٠٥، المغني، ٤/٣٧٨
 .٤٤٣٧، برقم ٢/٥٥٦مصنف عبد الرزاق، كتاب الصالة، باب جمع الصالة في الحضر،  )١٣٨(
 .، قال االلباني صحيح٢/٦سنن ابي داود،  )١٣٩(
 .٧٠٥، برقم ١/٤٩٠الصالتين في الحضر، صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب الجمع بين  )١٤٠(
 .٤/٣٨٠المجموع،  :ينظر )١٤١(
 .٤٤٤٠، برقم ٢/٥٥٦مصنف عبد الرزاق، كتاب الصالة، باب جمع الصالة في الحضر،  )١٤٢(
هـ)، باب الجمع ١٧٩:صمعي، المدني، (تالموطأ، لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األ )١٤٣(

 .٤٨١، برقم ٢/١٩٩بين الصالتين في الحضر والسفر، 
 .٤٤٣٩، برقم ٢/٥٥٦مصنف عبد الرزاق، كتاب الصالة، باب جمع الصالة في الحضر،  )١٤٤(
 .١/٢٥٨المنتقى شرح الموطأ، ،  :ينظر )١٤٥(
، المغني ،  ٣١٣/ ١، الكافي ٢/٣٧٤، الذخيرة، ١/٢٠٨، االستذكار، ١/٢٠٣المدونة ،  :ينظر )١٤٦(

 ،٢/٢٠٣. 
، ٢/٤٤الصالة، باب الجمع بين الصالتين في الليلة المطيـرة ،  بي شيبة، كتاب أمصنف ابن  )١٤٧(

 .٦٢٧١برقم 
،  ٢/٤٤بي شيبة، كتاب الصالة، باب الجمع بين الصالتين في الليلة المطيـرة ،  أمصنف ابن  )١٤٨(

 .٦٢٦٧برقم 
، ٢/٤٤بي شيبة، كتاب الصالة، باب الجمع بين الصالتين في الليلـة المطيـرة،   أمصنف ابن  )١٤٩(

 .٦٢٦٨برقم 
 :، وقال االلباني أنه صحيح االسـناد، ينظـر   ٥٥٥٧، برقم ٣/٢٤٠السنن الكبرى للبيهقي، ،  )١٥٠(

 .٣/٤٠حاديث منار السبيل، أرواء الغليل في تخريج إ
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 .٢/٢٠٣، المغني، ٣/٣٠مسلم،  ائدكمال المعلم بفوأ :ينظر )١٥١(
 .١/٩٥م، األ :ينظر )١٥٢(
، المبسوط في فقـه االماميـة،   ٤/٣٧٨، المجموع، ٢/١٥، الحاوي الكبير، ١/٩٥م، األ :ينظر )١٥٣(

 .٢/٢٠٥، المحلى، ١/١٣٦
، بـرقم  ١/٤٨٩صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين، باب الجمع بين الصالتين في الحضر،  )١٥٤(

٧٠٥. 
، بـرقم  ١/٤٩٠صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين، باب الجمع بين الصالتين في الحضر،  )١٥٥(

٧٠٥. 
 .٥٤٣، برقم ١/١١٤البخاري، كتاب الصالة، باب تأخير الظهر الى العصر، صحيح  )١٥٦(
 .٢٤٣٧، برقم ٢/٥٥٥مصنف عبد الرزاق، كتاب الصالة، باب جمع الصالة في الحضر،  )١٥٧(
 .٥/٢١٨، النووي شرح مسلم، ٢/١٧٠شرح صحيح البخاري،  :ينظر )١٥٨(
، ١٣لسـان العـرب،    :يرها، ينظرمن االبنية والمساكن وغ )سترة(هو وقاء كل شيء  :الكن )١٥٩(

٣٦٠. 
، ٣/١٠٧، الفـروع،  ١/٣٩٩، روضة الطـالبين،  ٤/٣٨١، المجموع، ٢/٤٨٩البيان،  :ينظر )١٦٠(

 .٢/٣٣٩االنصاف، 
 .٤/٣٨١، المجموع، ٢/٢٠٤المغني،  :ينظر )١٦١(
 .٢/٢٠٤، المغني،  ٢/٣٣٩االنصاف،  :ينظر )١٦٢(
 .٢/٢٠٤، المغني ، ٢/٣٣٩، االنصاف، ٣٨١، المجموع،  ١/٤٠٤البيان والتحصيل،  :ينظر )١٦٣(
 .٣/٣٨رواء التعليل،  :، ينظر ٩٧٦، برقم ١/١٦١، شرح معاني االثار،  )١٦٤(
 .١/٤٠٤البيان والتحصيل،  :ينظر )١٦٥(
 .١/١٣٢ذان، باب فضل صالة العشاء جماعة، صحيح البخاري، كتاب اآل )١٦٦(
 .١/٤٠٤البيان والتحصيل،  :ينظر )١٦٧(
 .٢/٣٤، البحر الرائق، ٢/٤٥٨، البناية شرح الهداية، ١/١٩٠بحر، ملتقى األ :ينظر )١٦٨(
فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لإلمام زين الدين  :عثر عليه في كتب الحديث ، ينظرألم  )١٦٩(

محمـود بـن    :هـ)، تحقيـق ٧٩٥ :حمد بن رجب بن الحسن، البغدادي، (تأعبد الرحمن بن 
 .٣/٢٣٠هـ، ١٤١٧، سنة ١ينة المنورة، طدشعبان، مكتب الغرباء االثري، الم
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 ،محمد سن محمـد  :تحقيق ،هـ)٤٨٩(ت ،المروزي ،حمدأ ،قواطع االدلة في االصول :ينظر )١٧٠(
  .١/١٨٤ ،هـ١٤٨ ،١ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية

 .الصحاح :ينظر ،الكانون الموق )*(
 .٣/٢٣٠ ،فتح الباري شرح صحيح البخاري :ينظر )١٧١(
  .٢/٦٤٧، مسائل االمام أحمد،٢/٢٠٤،ينظر: المغني )١٧٢(
 .٣/١٤٠ينظر: مسند االمام أحمد )١٧٣(
  .٢/٢٤٠،ابن قدامة ينظر: )١٧٤(
  

 
  .القرآن الكريم

 :االختيار لتعليل المختار، لإلمام عبد اهللا بن محمود بـن مـودود الموصـلي الحنفـي، (ت     .١
 .القاهرة ،هـ)، مطبعة الحلبي٣٨٣

المسالك في فقه اإلمام مالك، لإلمام عبد الرحمن بـن محمـد بـن     أشراف إلىالسالك  إرشاد .٢
 .٣، مصر، طوأوالدههـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٧٣٢ :عسكر، البغدادي، (ت

 :االلبـاني، (ت حاديث منار السبيل، لشيخ محمـد ناصـر الـدين    أرواء الغليل في تخريج إ .٣
 .هـ١٤٠٥، سنة ٢بيروت، ط ،سالميةهـ)، المكتبة اإل١٤٢٠

عمرو يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر،  يبأستذكار الجامع لمذاهب فقهاء االمصار، لإلمام اال .٤
 .بيروت ،سالم عطا، محمد عوض، دار الكتب العلمية :هـ)، تحقيق٤٦٣ :(ت

 :، (تاألنصـاري اسنى المطالب في شرح روض الطالب، لألمام زكريا بن محمد بن احمـد   .٥
 .اإلسالميهـ)، دار الكتاب ٩٢٦

بكر بن محمـد شـطا الـدمياطي، (ت:     أبيالطالب على حل الفاظ فتح المعين، لإلمام  إعانة .٦
 .هـ١٤١٨، سنة ١هـ)، دار الفكر، ط١٣٠٢

حـازم   :هــ)، تحقيـق  ١٣٩٤ :اني، التهانوي، (تلإلمام ظفر بن احمد العثم :اعالم السنن .٧
 .هـ١٤١٨، سنة ١بيروت، ط ،العلمية قاضي، دار الكتب

حمد بن الخطيب الشـربيني، (ت:  أمحمد بن  شجاع، لإلمام شمس الدين أبيفي الفاظ  األقناع .٨
 .بيروت ،دار الفكرس ،مكتب البحوث والدراسات :هـ)، تحقيق٩٧٧
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حمد بن موسى بن سالم بـن عيسـى   أمام احمد بن حنبل، لإلمام موسى بن قناع في فقه اإلاإل .٩
  -بيروت ،عبد اللطيف محمد موسى السكي، دار المعرفة :هـ)، تحقيق٩٦٨:المقدسي، (ت

 :كمال المعلم بفوائد مسلم، لإلمام عياض بن موسى بن عياض بن عمـرو الحصـيبي، (ت  إ .١٠
 .هـ١٤١٩، سنة  ١ط  مصر، ،وفاءالدكتور يحيى اسماعيل، دار ال :هـ)، تحقيق٥٤٤

الحسن علـي بـن سـليمان     أبوالخالف، لإلمام عالء الدين  في معرفة الراجح من األنصاف .١١
  .٢التراث العربي، ط أحياءهـ)، دار ٨٨٥ :المرداوي، الحلبي، (ت

بن محمد، المعروف بابن نجـيم   إبراهيمزين الدين بن  لألمامالبحر الرائق شرح كنز الدقائق،  .١٢
 .٢، طاإلسالميهـ)، دار الكتاب ٩٧٠المصري، (ت 

البحر المحيط في اصول الفقه، لإلمام ابو عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا ، الزركشـي،   .١٣
 .هـ١٤١٤، سنة ١)، دار الكتب، طهـ٧٩٤ :(ت

 :الكاسـاني احنفـي، (ت   بكر بن مسعود بن أحمـد،  أبيبدائع الصنائع، لإلمام عالء الدين،  .١٤
 .١٩٨٢بيروت، سنة  ،هـ)، دار الكتاب العربي٥٨٧

 :حمـد الحنفـي، (ت  أحمد بن موسى بـن  أمحمد محمود بن  أبي لألمامالبناية شرح الهداية،  .١٥
 . هـ١٤٢٠، سنة ١بيروت، ط ،هـ)، دار الكتب العلمية٨٥٥

الحسن يحيى بن ابي الخير بن سـالم العمرانـي،    يبأالبيان في مذهب االمام الشافعي، لإلمام  .١٦
 ، سنة ١قاسم محمد نوري، دار المنهاج ، جدة، ط :هـ)، تحقيق٥٥٨ :الشافعي، (ت

منصور الحسن بن يوسف  أبي، لإلمام جمال الدين األماميةالشرعية على مذهب  أحكامتحرير  .١٧
 لبهادري، مؤسسة ا إبراهيمالشيخ  :هـ)، تحقيق٧٢٦ :بن المطهر المعروف بالحلي، (ت

 :هـ)، تحقيق٦٧٦ :زكريا محيي الدين بن شرف النووي، (ت أبيتحرير الفاظ التنبيه، لإلمام  .١٨
 .هـ١٤٠٨، سنة ١عبد الغني، دار القلم، دمشق، ط

التحرير شرح الليل، لإلمام محمود بن محمد بن مصطفى بن عب اللطيف الميناوي، مطبعـة   .١٩
 .هـ١٤٣٢، سنة ١مصر، ط

العال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم  يبأشرح جامع الترمذي ، لإلمام تحفة االحوذي ب .٢٠
 بيروت. ،هـ) دار الكتب العلمية١٣٥٣ :المباركفوري، (ت

مؤسسة الدالبيت  :هـ)، تحقيق٧٢٦ :تذكرة الفقهاء، لإلمام الحسن بن يوسف بن المطهر، (ت .٢١
 .هـ١٤١٤، سنة ١، طالحياء التراث
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جماعـة مـن    :هـ)، تحقيـق ٨١٦علي بن محمد بن علي الجرجاني، (ت لألمامالتعريفات،  .٢٢
 .هـ١٤٠٣، سنة ١لبنان، ط -بيروت ،العلماء، دار الكتب العلمية

 التعليق الممجد على موطأ محمد، لإلمام محمد عبد الحيي بـن محمـد بـن عبـد الحلـيم       .٢٣
 سنة  ،٤دمشق، ط ،تقي الدين الندوي، دار القلم :هـ)، تحقيق١٣٠٤ :االنصاري( ت

محمـد   :هـ)، تحقيـق ٣٧٠ :، الهروي، (تاألزهريمحمد بن احمد بن  لألمامتهذيب اللغة،  .٢٤
 .م٢٠٠١، سنة ١بيروت، ط ،التراث العربي أحياءعوض مرعي، دار 

 :، (تاألزهريصالح بن عبد السميع  لألمامزيد القيرواني،  أبيالثمر الداني شرح رسالة ابن  .٢٥
 .بيروت ،هـ)، المكتبة الثقافية١٢٣٥

 :محمد بن جرير يبن يزيـد بـن كثيـر، الطبـري، (ت     لألمامي القرآن، آجامع البيان عن  .٢٦
 الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، دار الهجرة للطباعة والنشر،   :هـ)، تحقيق٣١٠

 :عبـد اهللا، البخـاري، (ت   يبأالجامع المسند الصحيح المختصر، لإلمام محمد بن اسماعيل  .٢٧
 .هـ١٤٢٢، سنة ١محمد زهير، دار طوق النجاة، ط :قيقهـ)، تح٢٥٦

بكر بن فرج االنصـاري،   أبيعبد اهللا محمد بن احمد بن  أبي لألمامالقرآن،  ألحكامالجامع   .٢٨
، ٢القاهرة، ط ،الحفيش، دار الكتب المصرية وإبراهيماحمد البردوني  :هـ)، تحقيق٦٧١ :(ت

 .هـ١٣٨٤سنة 
رمزي منير  :هـ)، تحقيق٣٢١ :بكر محمد بن الحسن االزدي، (ت أبيجمهرة اللغة، لإلمام  .٢٩

 .م١٩٨٧، سنة ١بيروت، ط ،بعلبك، دار العلم للماليين
  :حمد بن عرفة الدسوقي، (تأحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لإلمام محمد بن  .٣٠
 :(تحمد بن محمد، الشهير بالصاوي المالكي، أحاشية الصاوي على الشرح الصغير، لإلمام  .٣١

 .هـ)، دار المعرفة١٢٤١
الحسن علي بن احمد بن مكـرم   أبيحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، لإلمام  .٣٢

 ،يوسف الشيخ محمـد البقـاعي، دار الفكـر    :هـ )، تحقيق١١٨٩ :الصعيدي العدوي، (ت
 .هـ١٤١٤بيروت، سنة 

 :، البغـدادي، (ت الحسن علي بن محمـد بـن حبيـب البصـري     أبيالحاوي الكبير، لإلمام  .٣٣
حمد عبد الموجـود، دار الكتـب   أالشيخ عادل  –الشيخ علي محمد عوض :هـ)، تحقيق٤٥٠

 .هـ١٤١٩، سنة ١لبنان، ط -بيروت ،العلمية
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الحسن علي بن محمد بـن محمـد    أبيالشافعي ، لإلمام  اإلمامالحاوي الكبير في فقه مذهب  .٣٤
الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب  :هـ)، تحقيق٤٥٠ :البغدادي، الشهير بالماوردي، (ت

 .هـ١٤١٩، سنة ١لبنان، ط -بيروت ،العلمية
الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ، لإلمام عبد الرحمن بن ابـي بكـر ، جـالل الـدين      .٣٥

المملكـة العربـي    ،أبو اسحاق الحويني، دار بن عثمـان  :هـ)، تحقيق٩١١السيوطي، (ت:
 .هـ١٤١٦، سنة ١السعودية، ط

محمـد حجـي، دار الغـرب     :تحقيق ،لإلمام شهاب الدين احمد بن ادريس، القرافيالذخيرة،  .٣٦
 .م١٩٩٤االسالمي، بيروت، سنة 

ابن عابدين محمد امين بن عمر بـن عبـد العزيـز ،     لألمامرد المحتار على الدر المختار،  .٣٧
 . هـ١٤١٢، سنة ٢بيروت، ط ،هـ)، دار الفكر١٢٥٢ :عابدين الحنفي، (ت

حسن بـن   بنن يزاد المستنقع، لإلمام منصور بن يوسف بن صالح الد حالروض المربع شر .٣٨
 .مؤسسة الرسالة ،دار المزيد ،هـ)١٠٥١ :ادريس البهوتي الحنبلي، (ت

هــ)،  ٦٧٦ :روضة الطالبين وعمدة المفتين، لإلمام محيي الدين بن شـرف النـووي، (ت    .٣٩
 .هـ١٤١٢، سنة ٣لبنان، ط -بيروت ،اإلسالميزهير الشاوي، المكتب  :تحقيق

محمـد   :هـ)، تحقيق٢٧٣ :عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، (ت يسنن ابن ماجة، لإلمام اب .٤٠
 .فؤاد عبد الباقي، دار احياء الكتب العربية

 :هـ)، تحقيـق ٢٧٥سنن ابي داود، لإلمام سلميان بن االشعث بن اسحاق، السجستاني، (ت:  .٤١
 .ة، بيروتمحمد محيي الدين، المكتبة العصري

 :سنن الترمذي، لإلمام محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضـحاك، الترمـذي ، (ت   .٤٢
 ، سنة ٢مصر، ط ،احمد محمد شاكر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي :هـ)، تحقيق٢٧٩

٤٣. هــ)،  ٣٨٥ :، الـدار قطنـي، (ت  سنن الدار قطني، لإلمام علي بن عمر بن احمد، البغدادي
 .هـ١٤٢٤، سنة ١لبنان، ط -بيروت ،مؤسسة الرسالة شعيب األرنؤوط، :تحقيق

 :حمد بن الحسين بـن علـي بـن موسـى، البيهقـي، (ت     أللبيهقي، لإلمام  ىرغالسنن الص .٤٤
 ،  ١باكستان، ط ،اإلسالميةعبد المعطي امين قلعجي، جامعة الدراسات  :هـ)، تحقيق٤٥٨

 :تحقيـق  ،هـ)٤٥٨(ت ،البيهقي ،حمد بن الحسين بن علي بن موسىأ لألمام ،الكبرى نالسن .٤٥
 .هـ١٤٢٤ ،٣ط ،لبنان -بيروت ،دار الكتب العلمية ،محمد عبد القادر عطا
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 :محمد الحسين بن مسعود بـن محمـد بـن الفـراء البغـوي، (ت      يشرح السنة، لإلمام اب .٤٦
 ، سنة ٢بيروت، ط -دمشق ،شعيب االرنؤوط، المكتب االسالمي :هـ)، تحقيق٥١٦

 لإلمام عبد الرحمن بن محمد بن قدامة، المقدسي، الكبير على متن المقنع،  الشرح .٤٧
الحسن علي بن خلف بن عبد الملـك،   أبيشرح صحيح البخاري البن بطال، لإلمام ابن بطال  .٤٨

 ، ٢الرياض، ط -السعودية ،بو تميم ياسر بن ابراهيم، مكتبة الرشدأ :هـ)، تحقيق٤٤٩ :(ت
 هـ)، ٧١٦ :سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي، (ت لألمامشرح مختصر الروضة،  .٤٩
حمد بن سالمة بن عبد الملك، المعـروف بالطحـاوي،   أجعفر  يبأشرح معاني االثار، لإلمام  .٥٠

 ، ١محمد بن سيد جاد الحق، عالم الكتب، ط -محمد زهيري النجار :هـ)، تحقيق٣٢١ :(ت
 :بن حمـاد الجـوهري، (ت   إسماعيلنصر  أبيتاج اللغة وصحاح العربية، لألمام  الصحاح .٥١

 .هـ١٤٠٧، سنة ٤بيروت، ط ،احمد عبد الغفور عطا، دار العلم للماليين :هـ)، تحقيق٣٩٣
محمد  :هـ)، تحقيق٢٦١ :صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن الحجاج القشيري، النيسابوري، (ت  .٥٢

  .بيروت ،حياء التراث العربيإفؤاد عبد الباقي، دار 
 :هـ)، تحقيق٢٣٠ :عبد اهللا محمد بن سيد بن منبع الهاشمي، (ت يلإلمام ابالطبقات الكبرى،  .٥٣

 .م١٩٦٨، سنة ١إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط
حمد بن أحمد بن موسى بن أمحمد محمود بن  يعمدة القارئ شرح صحيح البخاري، لإلمام اب .٥٤

 .بيروت ،ار التراث العربيدهـ)، ٨٥٥ :حسين، الحنفي، (ت
الـدكتور   :هـ)، تحقيـق ١٧٠ :عبد الرحمن خليل بن احمد الفراهيدي، (ت أبو لألمامالعين،  .٥٥

 .السامرائي، دار مكتبة الهالل إبراهيممهدي المخزومي والدكتور 
 :، (تاألنصـاري الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، لإلمام زكريا بن محمد بن زكريا   .٥٦

 .هـ)، المطبعة اليمنية٩٢٦
 دار   ،هـ)٦٢٣(ت ،لالمام عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوينيفتح العزيز بشرح الوجيز  .٥٧
حمد بـن رجـب بـن    أفتح الباري شرح صحيح البخاري، لإلمام زين الدين عبد الرحمن بن  .٥٨

ينة دمحمود بن شعبان، مكتب الغرباء االثري، الم :هـ)، تحقيق٧٩٥ :الحسن، البغدادي، (ت
 .هـ١٤١٧، سنة ١المنورة، ط

حمد بن غانم بن سالم بـن مهنـا،   أزيد القيرواني، لإلمام  أبيعلى رسالة ابن  الفواكه الدواني .٥٩
 .هـ١٤١٥هـ)، دار الفكر، سنة ١١٢٦ :المالكي، (ت
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فيض القدير شرح الجامع الصغير، لإلمام زين الدين محمد بن تاج العرافين بن علي بن زين  .٦٠
 .هـ١٣٥٦، سنة ١طهـ) المكتبة التجارة الكبرى، مصر، ١٠٣١ :العابدين الحداد، (ت

 ،حمـد أالمظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بـن   أبيمام لإل ،قواطع االدلة في االصول .٦١
  ،١ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،محمد سن محمد :تحقيق ،هـ)٤٨٩(ت ،المروزي

محمد، موفق الدين، عبد اهللا بن احمـد بـن    أبيحمد بن حنبل، لإلمام أ األمامفقه  في الكافي .٦٢
 .هـ١٤١٤، سنة ١هـ)، دار الكتب العلمية، ط٦٢٠ :محمد بن قدامة، (ت

 حسن الحنبلي،   بن، لإلمام منصور بن يوسف بن صالح الدين اإلقناعالقناع عن متن  كشاف .٦٣
 :حمد بن محمـد الحنفـي، (ت  أصول البزدوي، لإلمام عبد العزيز بن أسرار شرح كشف األ .٦٤

  .سالميهـ)، دار الكتاب اإل٧٣٠
بكر بن محمد بن عبد المؤمن بـن جريـر    أبوكفاية االخيار في حل غاية االختصار، لإلمام  .٦٥

 علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سـليمان،  :هـ)، تحقيق٨٢٩ :الحسيني، الشافعي، (ت
 .م١٩٩٤، سنة ١دمشق، ط ،دار الخير

يح البخاري، لإلمام محمد بن الخضر بن سيد عبد المعاني الدراري في كشف خبايا صح كوثر .٦٦
 .هـ١٤١٥، سنة ١هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١٣٥٤ :اهللا بن احمد، الشنقيطي، (ت

 :الحنفـي، (ت  إبـراهيم في شرح الكتاب، لألمام عبد الغني بن طالب بن حمـاد بـن    اللباب .٦٧
 .بيروت ،حمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلميةأ :هـ)، تحقيق١٢٩٨

هــ)، دار  ٧١١ :، (تاألنصـاري لسان العرب، لإلمام محمد بن مكرم بن علي ابن منظور  .٦٨
هر القاموس، لإلمام محمد بن محمد بن ا، تاج العروس من جو٦ -٤/٥، ٣بيروت، ط ،صادر

 .مجموعة من المحققين، دار الهداية :هـ)، تحقيق١٢٠٥عبد الرزاق الحسني، الزبيدي، (ت
بن محمد بـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن مفلـح، (        إبراهيمفي شرح المقنع، لإلمام  المبدع .٦٩

 .هـ١٤١٨، سنة ١لبنان، ط -بيروت ،هـ)، دار الكتب العلمية٨٨٤:ت
هــ)، دار  ٤٨٣:سهل شمس األئمة السـرخي، (ت  أبيحمد بن أ، لإلمام محمد بن المبسوط .٧٠

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤بيروت، سنة  ،المعرفة
جعفر محمد بن الحسـن بـن علـي الطوسـي، (ت:      أبي، لإلمام  األماميةفي فقه  المبسوط .٧١

 .هـ١٣٨٧طهران، سنة  ،السيد محمد تقي الكتفي، المطبعة الحيدرية :هـ)، تحقيق٤٦٠
األنهر في شرح ملتقى األبحر، لألمام عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو ببخشي  مجمع .٧٢

 .بيالتراث العر أحياءهـ)، دار ١٠٧٨زاده، (ت 
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  :زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت أبيلإلمام ، المجموع شرح المهذب .٧٣
في فقه على مذهب اإلمام احمد بن حنبل ، لإلمام عبد السالم بن الخفر بـن محمـد،    المحرر .٧٤

 .هـ١٤٠٤، سنة ٢الرياض، ط ،هـ)، مكتبة المعارف٦٥٢(ت: 
  ،هـ)، دار الفكر٤٥٦ :، (تاألندلسيم المحلى باآلثار، لإلمام علي بن احمد بن سعيد بن حز .٧٥
 :بكر بن عبد القادر الحنفـي الـرازي، (ت   أبيالدين محمد بن  ينمختار الصحاح، لإلمام ز .٧٦

 ، سنة ٥صيدا، ط ،بيروت ،يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية :هـ)، تحقيق٦٦
خليـل   :هــ)، تحقيـق  ٤٥٨ :ن سيدة، (ت إسماعيلالحسن علي بن  أبي، لإلمام المخصص .٧٧

 .هـ١٤١٧، سنة ١بيروت، ط ،التراث العربي أحياءجفال، دار  إبراهيم
 هـ)، دار الكتب ١٧٩ :المدونة، لإلمام مالك بن انس بن مالك بن عامر االصبحي المدني، (ت .٧٨
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لإلمام عبد اهللا بن محمد بن عبد السـالم بـن خـان     مراعاة .٧٩

 ،  ٣الهند، ط ،واإلفتاءالبحوث العلمية والدعوة  إدارةهـ)، ١٤١٤:محمد، المباركفوري، (ت
ـ    مسائل االمام .٨٠  ياحمد بن حنبل واسحاق راهوية، لإلمام اسحاق بن منصور بـن بهـرام، اب

 المملكة العربية  ،الجامعة االسالمية ،هـ)، عماد البحث العلمي٢٥١ :يعقوب المروزي، (ت
ن المثنى بن يحيى بن عيسى بـن طـالل التميمـي،    يعلى احمد ب يبي يعلى، لإلمام ابأ مسند .٨١

 ، سنة ١دمشق، ط ،حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث :هـ)، تحقيق٣٠٧ :الموصلي، (ت
 .بيروت ،هـ)، المكتبة العلمية٧٧٠ :، (تير في غريب الشرح الكبيرالمصباح المن .٨٢
 :بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصـغاني، (ت  أبيعبد الرزاق، لإلمام  مصنف .٨٣

 .هـ١٤٠٣، سنة ٢الهند، ط ،، المجلس العلمياألعظميحبيب الرحمن  :هـ)، تحقيق٢١١
بكر بن ابي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن ابراهيم بن  يالمصنف في االحاديث واآلثار، لإلمام اب .٨٤

 ، ١كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط :هـ)، تحقيق٢٣٥ :عثمان العبسي، (ت
 الفقه عند اهل السنة والجماعة، للشيخ محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، دار   أصولمعالم  .٨٥
هـ) ، ٣٦٠ :المعجم الكبير، لإلمام سليمان بن احمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبري، (ت .٨٦

 .٢رة، طحمدي بن عبد المجيد، مكتبة ابن تيمية، القاه :تحقيق
 ،  ٢/٩٥٥مصطفى، مجمع اللغة العربية، القاهرة، دار الدعوة،  إبراهيمالمعجم الوسيط، للشيخ  .٨٧
عبـد   :هـ)، تحقيق٣٩٥:معجم مقاييس اللغة، لإلمام احمد بن فارس بن زكريا القزويني، (ت .٨٨

 .هـ١٣٩٩السالم محمد هارون، دار الفكر، سنة 
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هــ)،  ٤٥٨ :بكر البيهقـي، (ت  أبين بن علي، معرفة السنن واآلثار، لإلمام احمد بن الحسي .٨٩
 .هـ١٤١٢، سنة ١القاهرة، ط ،أمين، دار الوفاء عبد المعطي :تحقيق

نعيم احمد بن عبد اهللا بن احمد بن اسحاق بن موسى االصبهاني،  يمعرفة الصحابة، لإلمام اب .٩٠
 .١٤١٩، سنة ١الرياض، ط ،عادل بن يوسف، دار الوطن :هـ)، تحقيق٤٣٠ :(ت

حمد الخطيـب  أمعرفة معاني الفاظ المنهاج، لإلمام شمس الدين، محمد بن  إلىمغني المحتاج  .٩١
 .هـ١٤١٥، سنة ١، دار الكتب العلمية، ط)هـ٩٧٧ :الشربيني، (ت

المغني ألبن قدامة، لإلمام ابو محمد، موفق الدين عبد اهللا بن احمد بن محمـد بـن قدامـة،     .٩٢
 .هـ١٣٨٨سنة  ،مكتبة القاهرة ،هـ)٦٢٠ :المقدسي، (ت

 هـ) ، مطبعة ٤٧٤ :الوليد سليمان بن خلف بن سعد، (ت يبأالمنتقى شرح الموطأ، لإلمام  .٩٣
 :حمد بن محمـد علـيش، المـالكي، (ت   أالجليل شرح مختصر الخليل، لإلمام محمد بن  حمن .٩٤

 .هـ١٤٠٩بيروت، سنة  ،هـ)، دار الفكر١٢٩٩
يا محيي الدين بن شـرف النـووي،   زكر يالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، لإلمام اب .٩٥

 .هـ١٣٩٢، سنة ٢بيروت، ط، حياء التراث العربيإهـ)، دار ٦٧٦ :(ت
 الفقه المقارن ، للشيخ عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ، مكتبة  أصولالمهذب في علم  .٩٦
عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد  أبيالجليل شرح مختصر الخليل ، لإلمام شمس الدين  مواهب .٩٧

 .هـ١٤١٢، سنة ٣هـ)، دار الفكر، ط٩٥٤:الرحمن الطرابلسي، (ت
 .هـ)١٧٩:صمعي، المدني، (تالموطأ، لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األ .٩٨
حمـد ، اليعمـري،   أالنفح الشذي شرح جامع الترمذي ، لإلمام محمد بن محمد بن محمد بن  .٩٩

 المملكة العربية  ،الرياض ،نصاري، دار الصميعيبو جابر األأ :هـ)، تحقيق٧٣٤ :(ت
العباس احمد بن حمـزة   أبيشرح المنهاج، لإلمام شمس الدين محمد بن  إلىالمحتاج  نهاية .١٠٠

 .هـ١٤٠٤بيروت، ط اخيرة، سنة  ،هـ)، دار الفكر١٠٠٤ :شهاب الدين الرملي، (ت
نهاية المطلب في دراية المذهب، لإلمام عبد الملك بن عبد اهللا الجـويني، الملقـب بإمـام      .١٠١

 .هـ١٤٢٨، سنة ١عبد العظيم محمود، دار المنهاج، ط :هـ)، تحقيق٤٧٨ :الحرمين، (ت
السعادات المبارك بن محمـد بـن    يالنهاية في غريب الحديث واألثر، لإلمام مجد الدين اب .١٠٢

 طاهر احمد الزاوي ، المكتبة العلمية،  :هـ)، تحقيق٦٠٦ :الشيباني، (ت محمد بن عبد الكريم
 :بن نجم الحنفـي، (ت  إبراهيمالنهر الفائق شرح كنز الدقائق ، لإلمام سراج الدين عمر بن  .١٠٣

 .هـ١٤٢٢، سنة ١حمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، طأ :هـ)، تحقيق١٠٠٥


