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 المقدمة

الحمد هلل الذي اكمل لنا الددن  اامدع يننندا الن مدع اا نندا مندا امدع اماادو لنندال اح ندا يند  
طنب ال نع ااالنمفاع بد  االالد و االمد ع يند  مد  اامدن  ابد  احمدع لن دالمن  مدندنا محمدد ايند  

 ااالحاب  اامباي  ال  ناع الدن  .ال  

 أما ب د.

حث اإلمد ع يند  طندب ال ندع اال مدل بد     طنب ال نع فانضع ين  كل ممنع اممنمع اقدإف
 نداو امد  هدذه نا ن مًا كافّقنا اهدانا لإلم ع امّ  ينن اا   م  ن ع اهلل ينننا ا  انشاه االدياو إلن 

ندد  الددنهش الشددايم اإلمدد مم المددا كددا  ينددع الفقدد  مدد  ع اأانهددا ن مددع الهدانددع ان مددع الددم نع يالددن 
أشدا  ال نداع اأفضدنها فنقدد منقنندا مد  مشدانمنا اأمدامذمنا الكدااع حدب هدذا ال ندع احدب أمد فنا مد  
ال نمددداا االفقهددداا امددداقناهع ام افدددع حقددداقهع اأفضدددالهع فهدددع بحددداا ال ندددع ال امددداو اابالددد  الشددداام   

الفقهداا يننندا أ    م دال  بد ن فمد  حقدانف أمد فنا مد نددن  هلل اا ننداه دننداً فاممقا ذلد  فدم نفامدنا 
ممندااي يند  ماضداع مهدع أال اهدا انفدااداو اامدذاهبهع ااامهدادامهع لدذل  اقد   نبن  لننال آاائهع

اقد اادو الممائل المم انفاد بها اب  ح ع فنع أادها ماى اب  ح ع الظاهاي فم ممائل الطهااو 
ندو ببقندع ااآا ا قا  نفااداو إذا مدالذل  ها الم ا  ين  طبن ع هذه اإلاالذي دف نم مب ع ممائل. 

المذاهب االماى كم نمبن  لنا مدى الحع هدذه اإلنفدااداو مد  يددمها فنهدذا المدبب اقد  اممندااي 
 مقدمع ا مبح ن  اماممع . فهم كاآلمم : مضمنو لكمابع هذا البحث الممااض  أما مطع البحث 

 البحث امبب اممنااه. ين  أهمنعالمقدمة اشممنو 

فكا  مبح ًا ممهندنًا اشممل ين  مطنبن  , المطنب األال حنداو اإلمداع ابد  المبحث األول أما 
حددد ع القدددد ذكامهدددا باممالددداا شددددند لكدددانم قدددد كمبدددو يددد  حنامددد  بشدددكل مامددد  ضدددم  أطااحمدددم 

مد  مدبقنم  المامامع ) م قباو اب  ح ع ين  اإلماع أبم حننفع فدم أحكداع األمداو ه اهندا  أنضداً 
 ع انم لع امطانف ال  الم ان  باالي ع المدم اادو فدم إل  الكمابع فم حنام  الك نا م  الباح ن  

االدددذي ن ننندددم فدددم هدددذا هدددذا البحدددث الدددع أيدددا  ببطاقدددع الكمددداب أال مددداو حمددد  ال أ قدددل الهددداام  
مالالددم   قدددفم الطهددااو . أمددا المطنددب ال ددانم البحددث هددم اإلنفددااداو الفقهنددع لإلمدداع ابدد  حدد ع فدد

                                            لنم ان  باالنفااداو اااللفاظ ذاو الالنع ب . 
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فقدد مالالدم  لإلنفدااداو الفقهندع فدم ممدائل الطهدااو امضدم   د ث مطالدب, المبحث الثاني  أمدا 
الممدددائل المطندددب األال اشدددممل ينددد  الممدددائل المم نقدددع بالاضددداا, المطندددب ال دددانم اشدددممل ينددد  

المم نقع بالغمل , المطنب ال الث الممائل المم نقع بالحنض االنفدال االاندب , القدد امبدو أبدااب 
المم أاا و فنها أهدع  لخنتمةألب  ح ع ,  ع مأمم اااا فم مامنب المحن   هذا المبحث حمب ما

فمدددم مدد  نفالنمددائش هددذا اهددد  بشددداي ممااضدد  فندد  مدد  المطدددأ االالددااب فمددا كددا  فنددد  مدد  مطددأ 
 افضددن  اامددا دياانددا أ  كددا  فندد  مدد  الددااب فددذل  بمافنددنف اهلل امدداالشددنطا  اأمددمغفا اهلل لددذل  ا 

 الحمد هلل اب ال المن .
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 تمهيدي - المبحث األول
 حينة االمنم ابن حزم وتعريف االيفرادات وااللفنظ ذات الصلة به 

 وبه مطلبنن

 حزم األيدلس المطلب األول : حينة اإلمنم ابن 

 ه.بوااللفنظ ذات الصلة  اتااليفرادالمطلب الثني  : تعريف 
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 األولالمبحث 

 المطلب األول 

 حينة اإلمنم ابن حزم األيدلس 

 الفرع األول : سيرته الذاتية

 أواًل : أسمه ويسبه وكييته 

بد  مدفنا  بد  ن ندد  مد ب  م ند ب  ح ع ب  غالب ب  الالح ب  من  ب  م دا ينم ب  أح
 .ه1)م أبا محمد اشهام  أب  ح عم القاطبم اكننم  المم يا  بها فهالفاامم األالل  ع األندلم

 ثنييًن : والدته ووفنته 

-هدددد483ئدددع لنهاددداو )االددد اإلمددداع ابددد  حددد ع فدددم قاطبدددع األندلمددنع مدددنع أاب دددع ا مدددانن  ا   م
شد با  مدنع مدو امممدن   لنننمدن  بقنمدا مد ند  مدافم فدم يشدنع نداع األحدد إفأما افام   ه2)عه433
 .ه4)اكا  يماه أحدى امب ا  منع  ئعااأاب م

 الفرع الثني  : سيرته العلمية

 أواًل : أقوال العلمنء فيه .

قال ين  الحمندي : كا  حافظًا لنحدنث مممنبطًا لألحكاع م  الكماب االمنع ممفننا فم ينداع 
 .ه3)االمدددن  اكدداع الددنفلااممدد  لدد  مدد  ذكداا امددايع الحفددظ اأننددا م ند  فنمددا  امدع يددامً  ب نمدد  مددا

                                                           

 . 18/183منا اي ع النب ا :  ه1)
 .211/ 18ننظا : األي ع لن اكنم , منا أي ع النب ا :  ه2)
 .88/ 1طبقاو الحفاظ :  ه4)
 .144/ 3ننظا : لما  المن ا  :  ه3)
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اقال الذهبم فن  : االماع االاحد البحا ذا الفنا  االم اا  الفقهنع الحافظ الممكنع األدنب الا نا 
 .ه1)الظاهاي 

اقال ين  منمنذه القاضم الايد ب  أحمد األندلمم : كا  أبا محمد ب  ح ع أام  أهل األندلل 
اا حظد  مد  الب غدع االشد ا اافدقاطبع ل ناع اإلم ع اأام هع م افع م  مام   فم ينع النما  

 .ه2)االمطابع االم افع بالمنا ااألمباا

 ثنييًن: شيوخه وطالبه

  نا م  المشان  ام  أبا هع: أمذ أب  ح ع ينم  ي  ك شنام ا أم

ع مد  كبداا ينمداا الحددنث االفقد  بنننم مد  أهدل أالدنيبداهلل ب  ابدااهنع بد  محمدد األالدب -1
 .ه4)هده442مافم منع )

أحمدددد بدددد  محمددددد بدددد  حمددددد الم دددداا  بددددأب  الامدددداا المحدددددث الحددددافظ اشددددمها بالحدددددنث  -2
 . ه3)االاأي

القامددع اهددا  لددد الحمدددانم ان دا  بددأب  المدد اا انكندد  أبددم  يبددداهلل بدد  مايبدد الدداحم  بدد -4
 .ه5)هده 311م  أهل الحدنث االااانع مافم منع )

  -أما ط ب  : 

 ممنمذ ين  ندن  الك نا م  ط ب ال نع انشااا ينم  فم  أبا هع 

هدده 388محمد ب  فماح أبا يبداهلل الحمندي فقن  يدالع محددث يداا  حدافظ مدافم مدنع ) -1
 .ه6)

                                                           

 .183/ 18ننظا : منا أي ع النب ا :  ه1)
 .165/ 3ننظا : م اع األدباا :  ه2)
 .1/242مأان  ينماا األندلل :  ه4)
 121/  1اذاو المقمبل :  ه3)
 .425/  1الالنع :  ه5)
 .124/  1بغنع المنممل :  ه6)
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بدددد  ينددددم بدددد  أحمددددد بدددد  مدددد ند بدددد  حدددد ع أبددددا اافدددد  اهددددا مدددد  أبنائدددد  قمددددل مددددنع  الفضددددل -2
 .ه1)هده314)
 .ه2)ب  أحمد المقاي م  أهل اشبنننع انكن  أبا الحم  شانح ب  محمد ب  شانح -4

 .(3)ثنلثًن: مؤلفنته 

 -لإلماع اب  ح ع مؤلفاو ك ناو فم مممن  ال ناع ام  أهمها :

 األحكاع فم أالال األحكاع . -1
 المحن . -2
 ماامب األاماع. -4
 كماب األالال االفااع . -3
 حمناو أنماب ال اب. -5
 طانف الحماع. -6
 المالال المحافظع لمامل شاائ  اإلم ع. -1
 المالفح فم الفق . -8

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .424/  4افناو األينا  :  ه1)
 .224/  1الالنع :  ه2)
 .168./ 242/  4مذكاو الحفاظ :  , 1/424, اذاو المقمبل :  14/481منا اي ع النب ا :  ننظا : ه4)
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 المطلب الثني 

 وااللفنظ ذات الصلة فيه. االيفرادتعريف  

 .االيفرادأواًل : تعريف 

و إلندد  امداال , اأنفدداد بنفمدد  أي اأفددا  , اأفددادو بد , امفدداد بالمدال , فمدد  نقدال أنفدداد الاادل بن
امند  ممالدأ أنفداد االداا ماالدًا نقدال , أي أنفاد ب  اذهب  , امن  اممبد ب , ممن  ي  غناه 

 . ه1)  ااهدهقال ممالأ فم ينع كذا قالا ينن  بح مالال  فممالأ ب  ال  أنفاد ب  ان

أفداده ا  , م  بدن  أالدحاب أماا   , اااا فم م ان  األنفااد أنضًا : أنفاد ب  ااممفاد الشما
ننددد  إذا أنفددداد باأنددد  دانددد  فدددم اأفمددداو يو فددد   ينددد  فددد   فدددم كدددذا اا نددد  فدددادًا امنددد  مقدددال مفدددا 

ا  , اامددمفاد ف نددًا أنفدداد بدد  فددادو بهددذا األمددا أفدداد بدد  فدداادًا إذا أنفدداد بدد  نقددال امددمفادو المالدد
 .ه2)الشما إذا أمذم  فادًا ال  انم ل  

 الصلة بناليفراد.ثنييًن : األلفنظ ذات 

 .ه4)اماج ي   مامهع ع, أنفادمناأ منه -1
 .ه3)أنفاد  – الممنم م  م  -2
 .ه5)أنفاد -ند   -4
 .ه6)أنفاد  –امم اا  -3
 .ه1)أنفاد كل منهما ين  الاحب   –مباا ا  -5
 .ه8)أنفاد -امم ل باأن   -6

                                                           

 .248/  1ننظا : الم اع الامنط :  ه1)
 .168/ 1ننظا : ماج ال اال :  ه2)
  .1/168ننظا : المالدا نفم  :  ه4)
 .125/  1ننظا : م اع لغع الفقهاا :  ه3)
 .112/  2ب  مننل ب  أحمد :  ننظا : ال ن  ه5)
 .142/  2ننظا : القامال المحنط :  ه6)
 .424/  2المالدا نفم  :  ه1)
 .421/  2ننظا : المحكع االمحنط األيظع :  ه8)
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 .ه1)أنفاد ب   –بمو ب   -1
 .ه2)أنفاد ي  االحاب   –أبما  -8
 .ه4)أنفاد بال بادو  –م بد  -4

 .ه3)أنفاد  –شذَّ ين   -12
 .ه5)أنفاد  –اامال  -11
 .ه6) أنفاد م  غنا مشاا  –مبد باألما ام -12
 .ه1)المنفاد  –الفااط الممقدع  -14
 .ه8)أنفاد  –يدل ي  نظائاه إلنها  -13
 .ه4)أنفاد  –أفمأ باأن   -15
 .ه12)أنفاد  –اممأالد  -16
 .ه11)أنفاد  –شّذ  -11

 

 

 

 

                                                           

 . 112/  1لنغع : اننظا : مقاننل  ه1)
 .138/  1ننظا : الم اع الامنط :  ه2)
 .514/  2ننظا : الم اع الامنط :  ه4)
 .341/  1ال ن  لنمننل ب  أحمد : ننظا :  ه3)
 .34/  1, الماقن  ين  مهماو الم اان  لنمنااي : 285/  4ننظا : المحكع االمحنط األيظع :  ه5)
 .118/  1ننظا : الماقن  ين  مهماو الم اان  لنمنااي :  ه6)
 .166/  2ننظا : المالائأ ألب  انم :  ه1)
 .182/  4المالدا نفم :  ه8)
 .155/  2الماع الااهاي : ننظا : ال ه4)
 .448/  1ننظا : القامال المحنط :  ه12)
 .32/  1ننظا : الم اع الامنط :  ه11)
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  المبحث الثني 

 المسنئل المتعّلة بنلطهنرة 
 وفيه ثالث مطنلب

 المسنئل المتعلقة بنلوضوء المطلب األول :

 المسنئل المتعلقة بنلغسل  : ثني المطلب ال

 المسنئل المتعلقة بنلحيض واليفنس والجيب  : ثنلثالمطلب ال
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 المطلب األول

 المسنئل المتعلقة بنلوضوء

 (2)والحنئض (1)المصحف وقراءة القرآن للجيب المسألة األولى : مّس 

 .أممن  الفقهاا فم حكع مل المالح  اقااام  لنانب االحائض دا  طهااو ين  مذهبن 

القدداآ  االمددااد فندد  امددل المالددح  اذكددا اهلل م ددال  اددائ  كددل ذلدد   قدداااوا :  المااذ ب األول
 .ه4)باضاا ابغنا اضاا لنانب االحائض ابهذا قال أب  ح ع 

: إند  لدنل لنحدائض االاندب مدل المالدح  اال قااامد  إال يند  طهدااو , ااي  المذ ب الثني 
, اطدددااال , ايطددداا  , االحمددد ,  ذلددد  يددد  يمدددا ايندددم امددد د بددد  أبدددم اقددداأ اأبددد  يمدددا

                                                           

الانب لغع : الانب االاانب االانبع محاكع , شنف اإلنما  اغناه امن  الااا الانب : ال  نف ل  إل  انبد   ه1)
اقدد  م, االاانب االانب بضممن  اال انبم اال انب الذي ال ننقداد االغاندب , االانبدع األيمد ال , االانابدع : المند

, الم اددع 144- 142/ 1قددامال المحددنط : أانددب اانددب اامددمانب اهددا انددب , اأانددب أي مبايددد . ننظددا : ال
 .148/  1الامنط : 

الاادل االانبدم مند  أي الب ندد يد  قاابمد   امند  الانب االط حا :  امند  الانابدع مشدمقع مد  الماندب اهدا الب دد
االحبم  اقنل هم مااج المندم يند  ااد  الشدهاو نقدال أاندب الاادل إذا قضد  شدهام  بدالماأو , ننظدا : ال ناندع 

 .262/  4, الذمناو فم الفق  المالكم :  113/  1دنع : شاح الها
الحددائض لغددع : حاضددو المدداأو محددنض حنضددًا امحنضددًا امحاضددًا فهددم حددائض , اقددال المبدداد مددمم الحددنض  ه2)

 .3612/  1حنضًا م  قالهع : حاض المنل إذا فاض , ماج ال اال : 
نمع نماج م  أقال  احع الماأو ب د بناغها ين  الحائض االط حًا : امن  الحنض , ها دع مقمضن  الطباع المن

 .46/  1مبنل الالحع . المااج الاهاج : 
 .116, اقع الممألع : 11/   1المحن  ألب  ح ع :  ه4)
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,  ه1)ه , ابهددذا قددال امهدداا الفقهدداا مدد  الحنفنددع , اقمدداداال هدددي , االقامددع بدد  محمددد , االشدد بم 
 ااافقهع فم ذل ,  ه3)االحنابنع ,  ه4)االشاف نع ,  ه2)االمالكنع 

أنددد  قدددال لنحدددائض قددداااو القددداآ  دا   ه1)احكدددم يددد  مالددد  ,  ه6), االشدددن ع االمامندددع  ه5)ال ندندددع  
 . نب , أل  أنامها مطالالا

 األدلة ومينقشنتهن

 أدلة اصحنب المذ ب األول

 واستدلوا لذلك

 

بداه أند  كدا  يندد أبدا مدفنا  أمي  يبنداهلل بد  يبدداهلل بد  يمبدع ا  ابد  يبدال امبداه أ   -1
إل  يظنع بالاى فدف   إل  هاقل  حنعالذي ب ث ب  د كماب امال اهلل هاقل فديا هاقل ب

فقدداأه فددإذا فندد  ) بمددع اهلل الدداحم  الدداحنع مدد  محمددد يبددداهلل اامددال  إلدد  هاقددل يظددنع الددااع 
نؤمد  اهلل أادا   م ع يند  مد  أمبد  الهددى أمدا ب دد فدإنم أديدا  بدياندع اإلمد ع أمدنع ممدنع

}قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَاا ََبَيْانَكُ ْ أَ     ن  )االامدن ن  فإ  مالنو فإ  ينن  ا عمام

                                                           

نندل المممداا م , االممنداا ل 253/  2نف : ئد, البحدا الاا 113/  1الالنائ  :  , بدائ   253/  2اط : بمالم ه1)
 :1  /1. 
, بداندع المامهدد انهاندع   142- 141/  1, المداج ااالكنندل لمممالدا المنندل :  436/  4الذمناو لنقاافدم :  ه2)

 . 41/  1المقمالد : 
, االقندداع فددم حددل الفدداظ أبددم  44, المددااج الاهدداج أ  164/  1, الحددادي الكبنددا :  33/   1المهددذب :  ه4)

 . 33/  1شااع : 
 . 44/  1, ال دو شاح ال مدو :  144/  1, المغنم :  144/  1:  الكافم فم مذهب اإلماع أحمد ه3)
 .111/  1باا مممالا ننل األاطاا : , بمما  األح 121/  1المنل الاااا الممدفنف ين  حدائنف األنهاا :  ه5)
 . 135/  1, شاائ  االم ع لنحنم :  154/  1ننظا : الم   ألبم ا فا الطامم :  ه6)
 .134/  1, بدانع المامهد :  142/  1:  ااإلكننلننظا : الماج  ه1)



12 
 

اللَااَِ إَااتِ  تَوَل ااوْاْ إَاُولُااواْ اوْااأَ َُاْ بِ َن ااا  نَعْبُاا َ إِ   اللَااََ ََ َ نُكْااَِِِ بِااَِ وَاايَْتا ََ َ يَت ُِاا َ بَعًُْاانَا بَعًْااات أَنْبَاب ااا   اا   َُ ِ   

 .ه2) ) ه1) ُسْلِمُو {

 وجه الداللة 

قد ب ث كمابًا فن  هذه اآلناو إلد  النالدااى اقدد أنقد  أنهدع  قال اب  ح ع : فهذا امال اهلل 
 .ه4)نمما  ذل  الكماب

 

 

  -: (4)واعترض على  ذا االستدالل من وجهين

 فنع نك  فن  دلنل .أ  قنالا كا  مشاكًا االشا  ممناع م  مم  باالمفانف  -: األول

أن  كا  كمابدًا قدد مضدم  مد  القداآ  ديداا إلد  اإلمد ع فندع نكد  القداآ  بنفمد  مقالدادًا  -: الثني 
 فاا  مغننبنًا لنمقالاد فن .

إلنهددا نددا منددداب كددا اهلل م ددال  أف ددال مإ  قداااو القدداآ  االمددااد فندد  امددل المالددح  اذ -2
 .ه5)مأااا فاينها فم  أدي  المن  فنها فم ب ض األحاال ُكنَ  أ  نأمم بالباها 

 ويجنب على ذلك : 

 ها ب د هذه األدلع ما نباه  ين  المن  .بأ  فم أدلع الامهاا المم منااد

 

                                                           

 .63مااو آل يماا  , اآلنع :  ه1)
 .2182ع الحدنث , قا  , م نب, باب دياا ال 1213/  4لبمااي : الحنح ا ه2)
 . 84/  1ننظا : المحن  إلب  ح ع :  ه4)
 .232/  1ي الكبنا : ا الحا ه3)
 .18,  11/  1المحن  إلب  ح ع :  ه5)



13 
 

 أدلة الجمهور ومينقشنتهن -ثنييًن :

 ما ذهباا إلن  بما نأمم :الامهاا ل ااممدل

 . ه1)}   يَمَسَُُّ إِ   الْمُطَأََُِّ {قال  م ال   -1

 وجه الداللة 

 .ه2)ال نمم  أي م  الانابع االحدث االمااد بالقاآ  هنا المالح  

 :وأعترض على ذلك 

حقًا , اال نادا  أ  نالدا  لفدظ المبدا نل فن  أما أنما ها مبا ااهلل م ال  النقال إال هذا ل
إلدد  م ندد  األمددا إال بددنأ أا أامدداع ممددنق  فنمددا اأننددا المالددح  نممدد  الطدداها اغنددا الطدداها 

, كمدا ااي يد  مد ند بد  ابندا امدا ينمنا أن  يّ  ااّل لع ن  ن المالح  اأنمدا يند  بد  كمابدًا 

 .ه4)الم ئكع الذن  فم الممااقال  }   يَمَسَُُّ إِ   الْمُطَأََُِّ { م ال قال اهلل  فم

 : وأجيب على ذلك

ام نددداع أ  القددداآ  ال نالدددح مّمددد  فُ ندددع أ  المدددااد بددد  الكمددداب الدددذي هدددا أقددداب المدددذكاان  اال 
 .ه3)نماا  النهم إل  الناح المحفاظ إلن  غنا من ل امّم  غنا ممك  

ل مدا  ي  مال  ي  يبداهلل ب  أبم بكا ب  ح ع أ  فم الكماب الذي كمبد  امدال اهلل  -2
 .ه5)ب  ح ع ) أ  ال نمّل القاآ  إال طاها ه

 
                                                           

 .14الااق ع : اآلنع :  مااو ه1)
 .52/  51ننظا : مفمنا اب  ك نا :  ه2)
 . 84/  1المحن  إلب  ح ع :  ه4)
 .231/  1الحادي الكبنا :  ه3)
, 88/  1, المددن  الكبددداى لنبنهقدددم:  144/  12, م اددع الطبددداي الكبندددا :  218/  2ماطددأ اإلمددداع مالددد  :  ه5)

الحدنث ض ن  فن  مننما  ب  ااقع اهدا ضد ن  اددًا .211/  2, كن  ال مال :  121/  1من  الداا قطنم : 
 1/158ننظا : ااااا الم ننل : 
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 الحديث وجه الداللة من

باالشماا   ندل الحدنث ين  أن  ال ناا  مّل المالح  إال م  كا  طاهاًا  الك  الطاها نطننف
 .ه1)الحدث األكبا ااألالغا ام  لنل ين  بدن  ناامع  ين  المؤم  االطاها م 

 على االستدالل بهذا الحديث ف  وجوهواعترض 

 .ه2) قطناااه الشاف م ي  مال  اها م .1
 .ه4)اقع اها ض ن  ادا أحدنث يما ب  ح ع فها ض ن  فن  مننما  ب   .2

 :واجيب على ذلك من وجهين 

 .ه3)االكبنا اااال  ما قا : ا  الحدنث اااه الطباانم فم الالغنا االول

ام  النال م  ن بو هذا الحدنث بشهاو الكماب  طانف مم ددو ااي م : أ  هذا الحدنث الثني 
 ه5)امنقن  بالقبال اناى أ  ذل  نغنم ي  طنب االمناد

 ددع نمددداج  .نددأمم المددد ا فنقضددم الحاادددع قددال: كدددا  امددال اهلل  مددا ااي يدد  يندددم  -4
 .ه6)حا ه ي  القاآ  اال الانابع اقال ن انقاأ القاآ  اال نحاب  اابمامب  االنحع فنأكل م نا ال

 الحديث وجه الداللة من

ذا  بدو هدذا فدم الاندب ندل الحدنث يند  محدانع قداااو الاندب ففدم الحدائض أالد  أل   لنقداآ  , اا 
 .ه1)حد ها آكد الذل  حاع االاطا االالناع اامقط الال و 

 واعترض على  ذا االستدالل 
                                                           

 .64/  2محفع األحاذي :  ه1)
 . 252/  1ننظا : م افع المن  ااآل اا لنبنهقم :  ه2)
 .158/  1ااااا المننل :  ه4)
 .616/  1مام  ال اائد امنب  الفاائد :  ه3)
 . 88/  1, االلماع بأحادنث األحكاع : 252/  1ااآل اا : ننظا : م افع المن   ه5)
, الدحنح أبدد   45/  1: مدن  أبدد  ماادع :  31/  1م : نمدائ, المدن  الكبدداى لن 145/  1:  مدن  أبدم دااد ه6)

 .124/  4, الحنح أبم م نمع /  13/  3حبا  : 
 .144/  1, المغنم :  13/  2ننظا : محفع األحاذي :  ه1)
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قال اب  ح ع : هذا ال حاع لهع فن  ألن  لنل فند  نهدم  يد  أ  نقداأ الاندب القداآ  اأنمدا هدا ف دل 
أن  إنما نممن  ي  قاااو القاآ  م  أال الانابع , اقدد ادااو آ داا فدم  بن  ال نن ع اال  من  

 .ه1)نهم الانب ام  لنل ين  طهااو م  ا  نقاأ القاآ  اال نالح منها شما 

 :لك وأجيب على ذ

بأ  الحدنث ندل داللع ااضحع يند  حامدع قداااو القداآ  لناندب فقالد  )ال نحابد ه أا )ال  -1
 نحا ه ه داللع ااضحع ين  المن  .

مدد  مكنددع ينندد  بشددما نالددنح ألدندد   الددحح  امايددع مدد  الحفدداظ الددع نددأممهددذا الحدددنث  -2
ايبددد الحددنف ,  قدددح امدد  امنددع مدد  الددحح  المامددذي اأبدد  حبددا  االحدداكع اأبددم المددك  االبغدداي

 .ه2)اقال ش بع هذا الحدنث  نث األ مالم 
 الترجيح : 

مالددح  اقااامدد  ذهددب إلندد  امهدداا الفقهدداا الددذن  قددالاا بحامددع مددّل ال االددذي نبدددا اااحددا هددا مددا
لالااحع النالاأ الااادو فم ذل  م  القاآ  االمنع المطهاو األ  ما امدمدل بد  لنانب االحائض 

لاااد االيمااضداو المدم مضد   حادع مدا ذهدب إلند  , أمدا مدا ااد مد  أب  ح ع ال مقاع ب  حاع 
ايمااضاو ين  ب ض اال اا المم اممدل بها الامهاا كانها ض نفع فإ  هدذه اال داا ادااو مد  
طانف أماى مم ددو ا نمها مقداى إلد  داادع االحماداج بهدا , ابدذل  نمبدن  لندا أ  مدا أنفداد بد  ابد  

 ب  ااهلل م ال  أينع . دّ فااد فم غنا محن  اال ن ما ها انح ع ي  غناه م  الفقها

 

 

 

 

                                                           

 . 18/  1المحن  ألب  ح ع : ننظا :  ه1)
نل األاطداا : ن, بمما  األحباا مممالا  121/  1 , المنل الاااا : 256/  1بنا : حننظا : المنمنأ ال ه2)
1  /111. 
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 (2)لوضوءاليدين لمن استيقظ من يومه ل (1)غسل المسألة الثنيية:

اممندد  الفقهدداا فددم حكددع غمددل الندددن  قبددل ادمالهمددا االندداا لمدد  امددمنقظ مدد  نامدد  لناضدداا يندد  
 -مذهبن  :

نداع قدل النداع أا ك دا نهدااًا كدا  أا لدنً  قايددًا أا  : افداض يند  كدل ممدمنقظ مد   ب األولالمذ
ا  ه فم اضائ  فم أناا كدغنا ال و كنفما ناع إاّل ندمل ندمضطا ًا أا قائمًا فم ال و أا فم 

 .ه4)هذا قال اب  ح عابإاّل حم  نغمنها   ث مااو ه أا م  نها أا غنا ذل  . ااضا 

 .ه3)الحم  اااانم  ي  أحمدااافنف اب  ح ع فم ناع الننل دا  النهاا 

لم  اممنقظ م  نامد  : ام  من  الاضاا غمل الندن     ًا قبل ادمالهما االناا  المذ ب الثني 
ابددد  قدددال امهددداا الفقهددداا مددد   ه5)اابددد  المنددددا , اامدددحانف , ااالا ايدددم , ااي ذلددد  يددد  يطددداا 

االشددددن ع ,  ه2)اهددددا مددددذهب ال ندنددددع ,  ه1)االحنابنددددع ,  ه8)االشدددداف نع ,  ه1)االمالكنددددع ,  ه6)الحنفنددددع 
 . ه4)االمامنع 

                                                           

غمدنل , اغمددل ا مدع اشدما مغمدال الاغمدن  غمدً  اقندل غمدل مالددا االغمدل نالغمدل لغدع : غمدل الشدما  ه1)
, الم اددع  325/  2حكددع االمحددنط االيظددع : مبددااااا المدداا ينندد  . ننظددا : الالشددما ا الددع االامدداه انحدداه يندد  

, االغمل شايًا : م منع البدد  بالمداا  541/  1, الماقن  ين  مهماو الم اان  لنمنااي :  652/  2الامنط : 
/  1 , البحددا الاائددنف : 541/  1ع م مبدداو . ننظددا : الماقندد  يندد  مهمدداو الم دداان  : نددبن مالدداأيندد  اادد  م

 .45/  1, الااض الماب  :  114
الاال أي الداا اضدنئًا اماضدأو  ؤاض الاضاا لغع : م  الاضااو اها الحم  االنظافع االنقاا , نقال من  ه2)

,  11/  1, طنبددع الطنبددع :  282/  2, الالددماح فددم النغددع : 421/  1لنالدد و اال مقددل ماضددنو , الم انفدداو : 
ح فدم أيضداا ممالاالدع مفممحدًا بنندع . ننظدا : أندنل الفقهداا فدم الم انفداو االاضاا فم الشاع : الغمدل االممد

 . 136/  1المطالب :  أمن ,  34/  1الممداالع بن  الفقهاا : 
 . 134, ممألع اقع :  221-226/  1المحن  ألب  ح ع :  ه4)
 . 148/  1, المغنم :  44/  1, محفع األحاذي :  154/  1ننظا : االممذكاا :  ه3)
 . 148/  1ننظا : المغنم :  ه5)
 .1/  1ننل الممماا : م , االممناا ل 8/  1  الحقائنف : بن, م 4/  1دااي : قالااهاو النناو شاح مممالا ال ه6)
 . 33-34/  1فم الفق  المالكم :   , المنقن 46/  1الشاح الكبنا لندادنا :  ه1)
 .162/  1, الحااي الكبنا : 56 / 1, ايانع الطالبن  :  168/  1ااضع الطالبن  :  ه8)
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 ومينقشتهنأدلة اصحنب المذ ب األول 

  -ذلك : واستدلوا ل

ل فدم أنفد   دع لننفدا حددكع فننا دقال : )) إذا ماضدأ أ أ  امال اهلل  ي  أبم هاناو  -1
ذا اممنقظ أحدكع م  نام  فننغمل ندند  قبدل أ  نددمنها فدم اضداا  فدإ  ام  امماما فنناما اا 

 ممفنف ينن . ه3)أحدكع ال نداي أن  بامو نده هه

 الحديث  وجه الداللة من

مغنب النائع ي  داانم  أن  بامو ندن   م  إ  هذا أما ااألما نقمضم الاااب حنث نّأ 
 . ه5), انا ل اهلل م ال  ما شاا مببًا لما شاا

 -واعترض على  ذا االستدالل من وجهين :

دلندل فقامددو إند  ُنالدا  يد  الظداها لقانندع  ا  كدا  ظداهاه الااداب إالا   ا : أ  األمدا  األول
يندددل بدددأما نقمضدددم الشددد  اهدددا قالددد  : ))فإنددد  ال ندددداي أنددد  بامدددو نددددههه  القانندددع هاهندددا فإنددد  

 .ه6)فم الحكع  اااباً االقاايد مقمضم أ  الش  ال نقضم 

 .ه1)كقايدو النقن  ال ن ال الش 

: أ  األالل فم الماا االند الطهااو ف  منال لنش  اقاايد الشاع ممظاهاو يند  هدذا  الثني 
بددل الم مبددا فندد  االحدددنث محمددال يندد  المن ندد  اا   هددذا الحكددع لددنل ممالاالددًا بقندداع مدد  الندداع 

                                                                                                                                                                      

/  1, المغندم : 86/  21, الشاح الكبنا ين  مم  المقن  :  6/  1الااض الماب  ين  المممالا المقن  :  ه1)
148 . 

 . 445/  1, ننل االاطاا :  88/  1المنل الاااا الممدفنف ين  حدائنف اال هاا :  ه2)
 . 41/  1ننظا : شاائ  االم ع لنحنم :  ه4)
, بداب  244/  1ممنع :  , الحنح 162, باب االمماماع اماًا , اقع الحدنث :  12/  1الحنح البمااي :  ه3)

 المماضأ اغناه نده. لكااهنع غم
 . 1/  3ظ االفهاع : نقا, ا 148/  1, المغنم :  221/  1ننظا : المحن  :  ه5)
 . 38/  1, البحا الاائنف :  222/  12ع , النااي : ن, شاح مم 46/  1ننظا : المنمق  :  ه6)

 .35الوجيز في شرح القواعد الفقهية للدكتور عبد الكريم زيدان ص  ((7



18 
 

الش  فم ناامع الند فمم  ُش  فم نااممها كاه ل  غممها فدم األنداا قبدل غمدنها مدااا قداع مد  
 .ه1)النهاا أا ش  فم نااممها م  غنا ناع  ناع الننل أا

أما ما ذهب إلن  اإلماع أحمد فم ااانع فإ  هذا الحدنث محمال ين  ناع الننل دا  النهاا : 
 فقد استدل لذلك :

 . ه2):)) فإ  أحدكع ال نداي أن  بامو نده هه قال  

 الحديث  وجه الداللة من

أ  المبنددو نكددا  فددم ندداع الننددل ماالددع اال نالددح قنددال ندداع النهدداا يندد  ندداع الننددل أل  ندداع 
 .ه4)الننل نطال فنكا  احممال االابع ندن  لنناامع فن  أك ا 

 واعترض على  ذا االستدالل : من وجهين 

نّب  ين  ال نع بقال  )) فإن  ال نداي أن  بامو ندههه ام ناه ان  ال نأم   : أ  النبم  األول
الناامع ين  ندن  اهذا ياع لاااد احممال لناامدم  فدم نداع النندل االنهداا ا النقظدع اذكدا النندل 

 .ه3)لكان  الغالب 

 بالننل : قال اب  ح ع ااّدي  قاع أ  هذا فم ناع الننل ماالع اأ  المبنو ال نكا  إال الثني 
 .ه5), اهذا مطأ , بل نقال باو القاع ندباا  أما كذا اا   كا  نهااًا 

 

 

 

                                                           

 . 222/  12ننظا : شاح ممنع لننااي ,  ه1)
 .13: أ  انا مممقدنع  ه2)
 . 13/  21ننظا : الشاح الكبنا ين  مم  المقن  :  ه4)
 .  224/  2ننظا : شاح ممنع لننااي :  ه3)
 .228 – 221/  1: المحن  الب  ح ع : ننظا  ه5)
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 ثنييًن : أدلة الجمهور ومينقشنتهن 

 واستدلوا بمن يأت  :

ال  ِي َ آ َنُواْ إِذَا قُمْتُ ْ إِلَى الصَّالةِ إاغْسِلُواْ َُجُوهَكُ ْ ََأَيْ ِيَكُ ْ إِلَى الْمََِاإِقِ ََا ْسَحُواْ  }يَاأَيُّأَا قوله تعنلى : -1

أَحَ ٌ  َّانكُ    ا َ    أََْ جَاءبُِِؤَُسِكُ ْ ََأَنْجُلَكُ ْ إِلَى الْكَعْبَنيِ ََإِ  كُنتُ ْ جُنُب ا إَاط أََُِّاْ ََإِ  كُنتُ   َِّْضَى أََْ عَلَى سَفٍَِ 

 ِيكُ    نَُْ  َا يُِِي ُ اللََُ لِيَجْعَلَ الْغَائِطِ أََْ  َ َسْتُ ُ الن سَاء إَلَ ْ تَجِ َُاْ  َاء إَتَيَمَّمُواْ صَعِي  ا طَي ب ا إَا ْسَحُواْ بِوُجُوهِكُ ْ ََأَيْ

 .ه1)  َّ نِعْمَتََُ عَلَيْكُ ْ لَعَل كُ ْ تَكْكَُُِ {عَلَيْكُ     ْ حََِجٍ ََلَاكِ  يُِِي ُ لِيُطَأََِّكُ ْ ََلِيُتِ

اآلندددع إذا قمدددمع مددد  نددداع األ  القنددداع مددد  النددداع دامدددل فدددم يمددداع اآلندددع قدددد أمددداه  ااددد  الداللدددع مددد 
بالاضاا فم غنا غمل الكفن  فم أال  ااألما بالشما نقمضم حالال االا اا ب  األن  قائع م  
ناع فأشب  القائع م  ناع النهاا األنها طهااو ي  حدث مااب ااّل من ع مكااا ب ض االيضاا فنها 

 .ه2)كالمنمع 

قبدل أ  نددمنها  : )) إذا امدمنقظ أحددكع مد  نامد  فننغمدل ندده ما ااي ي  أبم هانداو  -2
 .ه4)  بامو نده ههفم اضائ  فإ  أحدكع ال نداي أن

 الحديث وجه الداللة من

ظاها هذا الحدنث ا  غمدل النددن  إنمدا نكدا  مدنع فدم حدنف مد  مدنقظ مد  النداع انددل أنضدًا 
 .ه3)اضائ  فم أناا فها ناند أ  نغما  من  إن  نم  غمل الندن  لم  نكا  ماا

نددب اأدب امدنع قائمدع القائع م  نام  اال نغمدل ندند  فدم اضدائ  أنمدا ذلد   أ  أماه  -4
القدال  ه طاهاو أا غنا طاهاو ألن  لا أااد بذل  الناامع ألما بغمل المماان  أاالً لم  كانو ند

إذا قداع أحددكع مد  نامد  فنننظدا ندده فدإ  لدع نكد  فنهدا ناامدع أدمنهدا فدم اضدائ  اا   كاندو فددم 
بهدا ناامدع اذلد  أنهدع كداناا  أ  ندمنها فهدم يندع احمنداط مدا  االدابم  ندن  ناامع غمنها قبل

                                                           

 .6مااو المائدو : اآلنع :  ه1)
 .148/  1, المغنم :  161/  1ننظا : الحااي الكبنا :  ه2)
 . 13أ   مقدع ممانا ه4)
 .18/  1النباب فم شاح الكماب :  ه3)
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نمددمناا  باألحادداا مدد  غنددا مدداا فاألحادداا ال بددد أ  نبقدد  فنهددا أ ددا فابمددا حكدد  أا مّمدد  بنددده 
 .ه1)فأمااا باالحمناط 

 : الترجيح

االذي نبدا اااحا ها ما ذهب الن  الامهاا القائنن  بأ  غمدل النددن  قبدل ادمالهمدا االنداا 
آند  الاضداا بدأ     نام  لناضاا منع النل فاضا لقاه ما اممدل بد  الامهداا مد لم  اممنقظ م

  )فاغمدناا الدع نبددئها بقالد  م دال اهلل م ال  لا أااب فانضع غمدل النددن  لدذكاهما فدم اال اآلند 
ذل  با  الحدنث الذي  اممدل بد  الامهداا اأبد  حد ع لدنل فند  داللدع الااداب اااهاكعه اض  ل

بل فن  داللع ين  االممحباب كما بن  ذل  الامهداا ,  دع  عا مبن  ذل  م  م ل مناقشع االدلكم
اا كدا  اضدااه اا فدم نهداا اا غندا فم إند-إ  ما ذكاه اب  ح ع بقال  ) اال ندمل نده فم اضااه

ذل ه ال نمنع ب , فأذا قننا بناامع الند نقننا اكا  الاضاا فم إناا فم  الممك  أ  نمنال اإلناا 
اما القال اال ندمل نده فم اضااه اا  كا  فم نها ف  ن نع ين  اي شئ اممند ابد  حد ع بقالد  

و الند كع هم نااممها قننن  ناهن  اذا كا  هذا اكن  ننال النها بناامع الند ام ناع اذا منام
 االما مماددا بن  الش  االنقن  .

انفدااد فددم غنددا  الممددالعابنداا يندد  ذلد  فددأاى ااهلل م ددال  ايندع أ  مددا انفدداد بد  ابدد  حدد ع فدم هددذه 
 محن .

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .246/  18ننظا : الممهند :  ه1)
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 المطلب الثني 

 المسنئل المتعلقة بنلغسل. 

 والوضوء من حملهالمسألة االولى: حكم الغسل من غسل الميت 

اممندد  الفقهدداا فددم حكددع الغمددل مدد  غمددل المنددو االاضدداا مدد  حمندد  هددل يندد  الاادداب اع 
 ين  االممحباب ين  مذهبن  :

, : فداض يند  مد  غمدل منمدا ا  نغممدل امد  حمند  فدم ن د  اا غنداه فننماضدأ المذ ب االول
 .ه1)اب  قال أب  ح ع , اااي ذل  ي  ينم اابم هاناه اضم اهلل ينهع

ال ناب الغمل بغمل المندو اال الاضداا مد  ممد  اا حمند  ااي ذلد  يد  أبد  : المذ ب الثني 
 داا  مم اابدامد ند بد  الممدنب االحمد  االنم د  ايائشدع, اأب  مم اد ,  , اأب  يمايبال 

,اهدددا مدددذهب  ه6),االحنابندددعه5),االشددداف نعه3),االمالكندددعه4). االددد  هدددذا ذهدددب الحنفندددعه2)اابددد  المنددددا
 .ه8)االمامنع االشن ع, ه1)ال ندنع

 االدلة ومينقشتهن

امددد  م لهدددا نمبدددن  ادلدددع مأقمالدددا هندددا ينددد  ذكدددا ادلدددع االدددحاب المدددذهب االال امناقشدددمها 
 :االحاب المذهب ال انم 

                                                           

 4/12, االممذكاا: 161اقع : ع, ممأل1/252: المحن  الب  ح ع : ننظا ه1)
 1/218, المغنم:4/14االممذكاا:  ه2)
  4/312:   ن مح الف, 1/136, بدائ  الالنائ : 1/243: اطمبمال ه4)
 1/46, بدانع المامهد: 2/14المنمق  شاح الماطأ :  ه3)
 4/63, حاشنع الامل ين  فمح الاهاب: 3/14  المطالب: ن, ام1/152الحااي الكبنا:  ه5)
, منداا المدنل شداح الددلنل: 1/483, مطالب أالدم النهدم : 1/222, شاح منمه  االااداو: 1/218المغنم:  ه6)
1/28 
 1/324, نبل االاطاا: 1/122المنل الاااا:  ه1)
 1/422م: ش, الكافم البم ا فا الكنن1/456م  ال نحضاه الفقن :  ه8)
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قدددال )مددد  غمدددل منمدددا فننغممدددل امددد  حمنهدددا  يددد  النبدددم  مدددا ااي يددد  ابدددم هانددداو   -1
 .ه1)فننماضأ ه

 وجه الداللة من الحديث

االحددددنث نددددل ينددد  ااددداب الغمدددل مددد  غمدددل المندددو االاضددداا ينددد  مددد  حمنددد  اايمددداض ينددد  
 .ه2)االممدالل بهذا الحدنث م  يده اااه 

لددا  بددو هددذا الحدددنث لحمددل يندد  االمددمحباب لنكددا  ال ددا ع يندد  االغممددال مدد  غمددل :  األول
اضددأ لنكددا  يندد  المنددو نبددال  فددم غمددن  انمبمددط اال نددمحفظ اال نمقددبض امددا لحامددل المنددو ا  نم

 .ه4)طهااو أذا النم ينن  فنالنم م  المالنن  ينن 
هذا الحدنث ض ف  الامهاا قال البنهقم الالحنح اقف  ين  ابم هاناو, اقدال المامدذي :  الثني 

ي  البمااي ي  احمد ب  حنبل ااب  المدننم قاال ال نالح فم هذا الباب حدنث اقدال محمدد بد  
 ابددو ,   ابمدًا, اقددال ابدد  المنكددا لددنل فند  حدددنث اينددع فند  حدددن انحند  الددذهنم شدن  البمددااي ال 
 .ه3)ض ن  باالمفانف  اقال النااي حدنث ابم هاناو 

حددث الدا كدا  نامدا فمدل الدنال لدنل بالطداها لدنل  لممدنع طداها امدأ  المندو ال:  الثنلث
 .ه5)نحدث انضا

   الاااب ال  االممحباب : ماالذي نالا  هذا الحدنث :  الرابع
)لددنل يندنكع فدم غمددل مندمكع غمددل أذا  مدا ااي يد  ابدد  يبدال قدال :قددال امدال اهلل  -1

 . ه6)غمنمماه ا  منمكع لمؤم  طاها النل بنال فننامكع أ  مغمنا اندنكع ه

 
                                                           

قدال الحدافظ فدم الفدمح هدا م ندال  1/312  ماا : , من  اب1/422, المن  الكباى لنبنهقم: 2/83الماطأ:  ه1)
 61/ 3, محفع األحاذي: 4/222ال  ابا الالح لع نمم  م  ابم هاناو. ننظا: فمح البااي البم حاا : 

 1/134, بمما  االحباا مممالا نبل االاطاا: 3/61ننظا: محفع األحاذي: ه2)
 4/312:   ن  ال , فمح1/136, بدائ  الالنائ : 2/14المنمق  شاح الماطأ:  ه4)
  6/112, شاح ابم دااد لن ننم: 8/46ننظا: شاح ممنع النااي :  ه3)
 4/312:   ن ننظا: فمح ال ه5)
, اقال هذا الحددنث الدحنح يند  2/14ين  الالحنحن  لنحاكع : ا , المممد1/426المن  الكباى لنبنهقم:  ه6)

 .شاط البمااي الع نماااه 
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 .ه1)اما ااي ي  اب  يما قال )كنا نغمل المنو فمنا م  نغممل امنا ال نغممله -2
 وجه الداللة من الحديثيين

فنها داللع ين  اممحباب الغمل م  غمل المنو انمك  الام  بننهمدا ابدن  هذه االحادنث 
االمددااد بالغمددل غمددل االندددي ,االمددااد بالاضدداا اذا  يندد  الندددب بددأ  االمددا حدددنث ابددم هاندداو

 .ه2)م  اداا ال و الانا و م  المالنن نممك  لكا  محد ا 

 -االذي نؤند بأ  االما فم حدنث ابم هاناو لنندب :

 دددع ماادددو  و ُيمدددنل غمدددنو ابدددا بكدددا يددد  يبدددداهلل بددد  ابدددم بكدددا : ا  امدددماا بنددد مدددا ااي
ع شددند البداد فهدل م  حضاها م  المهااان , فقالو: أنم الائمع اا   هذا ندا حن  مافم فمألو 

 ه4)ينَم م  غمل فقالا: ال 

 وجه الداللة من الحديث

قددال الشدداكانم: اهددا مدد  االدلددع الدالددع يندد  امددمحباب الغمددل دا  ااابدد  اهددا انضددا مدد  
ايندددا  هدددع مددد  الدددذن  ب دددد غاندددع الب دددد أ  ناهدددل ذلددد  الماالقددداائ  الالددداافع يددد  الااددداب فإنددد  ن

المهااان  ااالنالاا ااابا م  الاااباو الشداينع ال دل الحاضدان  مدنهع ادل المهدااان  ااانهدع 
حادث ال نظ  احد م  الالدحابع الماادادن  فدم المدنندع ا  نمحند   بكا أل  ماو م ل ابم 

 .ه3)ين 

 

 

                                                           

, اقددال ابد  حادا: هددذا 1/426, المدن  الكبداى لنبنهقدم :2/83د بد  الحمدد  :ماطدأ االمداع مالد  بااانددع محمد ه1)
 1/253امناده الحنح اها احم  ما ام  بن  مممن  هذه االحادنث: المنمنأ الكبنا ألب  حاا:

الغدددددنا لنمنددددااي: فددددنض ,1/216, مددددبل المدددد ع: 3/62, محفددددع األحدددداذي: 1/324ننظددددا: نبددددل االاطدددداا :  ه2)
 . بم ا  4/364
, اقدال البنهقدم: الد  شدااهد يد  4/161, المدن  الكبداى لنبنهقدم: 3/224الماطأ بااانع محمدد بد  الحمد  :  ه4)

 .12/112, كن  ال مال: 3/334اابم م د ب  ابااهنع اكنها ماامنل :ننظا: المنمنأ :  اابم مننكع اي  يطا
  3/62, محفع األحاذي: 1/325ننظا: نبل االاطاا:  ه3)
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 الترجيح:

االذي نبدا لم اااحدا هدا مدا ذهدب الند  الامهداا لقداو ادلدمهع اايمااضدهع يند  مدا ذهدب الند  
لدع ن بدو افدنف مدا ذكاندا مد  اقداال ينمداا الحددنث االدذي نؤندد    حددنث ابدم هانداو إفداب  حد ع 

 .ه1)ذل  ما قال  االماع الشاف م قال: إ  الح الحدنث قنو ب  فنع نالح ال  فم امناده ض فا

ذل  قالو )اا ننال مام  الممنمن  اهل  اهحننما بنغ انؤند انضا ذل  ا  مندمنا يائشع 
المددم ايمدداض بهددا الامهدداا هددم احادنددث الددحنحع ألمددناد ااالحادنددث . ه2)هددم اال أيددااد حمنهدداه

  حمددل ينددن  االمددا فندد  إالاضدداا احدددنث ابددم هاندداو اأ  الددح فددامدددل يندد  امددمحباب الغمددل ا 
بددذل  ب ددض ال نمداا , لددذل  نقددال انمددا انفداد بدد  ابدد  حدد ع هددا  النددب ام ددًا بددن  االدلددع كمدا الدداح

 .ااد ال ن مد ب  ااهلل م ال  اينعانف
 .يية: حكم الغسل والسواك ومس الطيب يوم الجمعة المسنلة الثن

اممن  الفقهاا فم حكع الغمل االماا  امل الطنب نداع الام دع هدل هدا يند  الااداب اع 
 ين  االممحباب؟ ين  مذهبن :

فددداض ال ع لكدددل بدددال  مددد  الاادددال االنمددداا اكدددذل  الطندددب : اغمدددل نددداع الام دددع الماااذ ب االول
اابددا مدد ند , اابدد  يبددال , اابددم هاندداو , االمدداا  ,اااي اادداب الغمددل يدد  يمددا بدد  المطدداب 

, اك ب , ايطاا , ايما ب  مننع ,   ايبداهلل ب  مم اد, ام د ب  ابم اقاأ , المضاي 
 .ه4)االممنب ب  ااف , ابهذا قال اب  ح ع

, : االغمدل االمداا  امدل الطندب نداع الام دع لدنل بااادب ااي ذلد  يد  ينددم الثاني الماذ ب 
, ايائشدددع اضدددم اهلل يدددنهع االحمددد  البالددداي , اابددد  ممددد اد , ايمددداا بددد  نامدددا , اابدددم هانددداو 

مددحانف, ااالا ايددم , اال ددااي   ه4)االحنابنددع,  ه2)االشدداف نع,  ه1)االمالكنددع,  ه5).ابدد  قددال الحنفنددعه3)اا 
 .ه5)االشن ع االمامنع, ه3)فم ذل  ال ندنع,ا اافقهع 

                                                           

 151-1/152الحااي:  ه1)
 1/218, المغنم: 2/83ماطأ االماع مال :  ه2)
 118,ممالع اقع 4-2/8المحن  ألب  ح ع:  ه4)
 6/1ي: ذننظا: محفع االحا  ه3)
 1/182ماا: ح, حاشنع اد الم1/112, البحا الاائنف: 4/125بدائ  الالنائ : ه5)
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 االدلة ومينقشتهن
 ومينقشتهناألول اواًل: ادلة اصحنب المذ ب 

 :بمن يأت   استدلو او     

)الغمددل ندداع الام ددع اااددب يندد  كددل محددمنع  قددال: قددال امددال اهلل  .يد  ابددم مدد ند المددداي1
 .ه6)اأ  نممم  أ  نمل طنبًا إ  ااده

 الحديث  وجه الداللة من
 .ه1)اهذا اما ااالما لناااب غمل الام عأ  ظاها الحدنث ندل ين  اااب 

 : وجوه عدةعترض على  ذا االستدالل بوا

اند  قدال:  : هذا الحدنث ظاهاه الاااب لك  مدا ااي يد  ابدم مد ند المدداي يد  النبدم االول
.فهددذا ابددا مدد ند ه8)ل افضددلهامدد  اغممددل فالغمدد أمدد  الام ددع فماضددأ فبهددا )مدد  قددال امددال اهلل

المداي قد ااى الحدن ن  م ًا افم هذا ما ندل يند  أ  غمدل الام دع فضدننع ال فانضدع فندع نبدنف 
الماالمدع كمدا مقدال ال داب اادب  قال اااب فم االم نف الكانمع احمد  اال ان  ين  الندب كأن 

 . ه4)حق  ينم
ااب أند  قاند  بالمداا  االطندب : االذي ندل أ  هذا الحدنث نحمل ين  االممحباب ال الا الثني 

 .ه12)ابع كما مقال حق  ينم اااببنفظ الاااب مأكند اممحب ا أاادماهما مما ال ناب امفاقا اان
                                                                                                                                                                      

 1/422شاح مممالا مننل:,من  الاننل 1/144, بدانع المامهد:1/118الماطأ بااانع محمد ب  حم :  ه1)
 2/221, الماماع: 1/22, االقناع فم الفق  الشاف م: 2/1242, 1/132, الحااي: 1/54االع:  ه2)
 8/231, المغنم: 5/114  المقن : مم, الشاح الكبنا ين  2/1االنالا : ه4)
 1/116ل االاطاا:ن, ن1/62,الداااي المضنع: 1/55الااضع الندنع:  ه3)
 4/44, الفالال المهمع لنحا ال امنم:1/241ا فا الطامم: االممبالاا البم ه5)
,   581/  2بدداب الطنددب ندداع الام ددع , الددحنح ممددنع :  832, اقددع الحدددنث :  1/422الددحنح البمددااي :  ه6)

 , باب الطنب االماا  ناع الام ع . 836اقع الحدنث 
 .11/  2ننظا : االممذكاا :  ه1)
, اقدددال حددددنث  2/3, مدددن  المامدددذي :  246/  1الكبددداى لنبنهقدددم :  , المدددن  116/  1مدددن  أبدددم داااد :  ه8)

 حم  الحنح.
 .2/11ننظا : االممذكاا :  ه4)
 .116/  1, بمما  األحباا :  222/  1ننظا : نالب الاانع باها  الدن  الماغنانم :  ه12)
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: )) االغمل نداع الام دع ااادب  ما اااه أب  ح ع ي  مال  ي  م ند ي  أبم هاناو  -2
 .ه1)كغمل الانابع هه

 وجه الداللة من الحديث

 . ه2)الانابع غمل الام ع اااب كاااب الغمل م   ظاها الحدنث ندل ين  أ

 واعترض على  ذا االستدالل :
أااد المشددبن  فددم الهنئدع االكنفنددع ال فددم كاند  فاضددًا . اقنددل فندد   فإنمداقالد  ) الغمددل ه الانابددع 

م الالدد و اال اشددااو إلدد  الامدداع لنغممددل فندد  لنانابددع االحكمددع فندد  أ  ممددك  نفمدد  إلدد  الدداااح فدد
 .ه4)ااه إل  شما نمممد ينن  

  نثنييًن : أدلة اصحنب المذ ب الثني  ومينقشته
 ااممدلاا بما نأمم :

ِِ  ال  ِي َ آ َنُواْ  َ تَاَِْبُواْ الصَّالَةَ ََأَنتُ ْ سُكَانَى حَت ىَ تَعْلَمُواْ  َا تَاُولُو َ ََ َ جُنُب ا إِ   عَابِ }يَاأَيُّأَاقال  م ال  :  -1

 ُ الن سَاء إَلَ ْ تَجِ َُاْ  َاء سَبِيلٍ حَت ىَ تَغْتَسِلُواْ ََإِ  كُنتُ   َِّْضَى أََْ عَلَى سَفٍَِ أََْ جَاء أَحَ ٌ   نكُ      الْغَآئِطِ أََْ  َ َسْتُ

 . ه3) إَتَيَمَّمُواْ صَعِي  ا طَي ب ا إَا ْسَحُواْ بِوُجُوهِكُ ْ ََأَيْ ِيكُ ْ إِ َّ اللَََ كَا َ عَفُوًّا غَفُون ا{

 ية ذه اآل وجه الداللة من

قدددال الشددداف م : أنددد  ال نادددب الغمدددل إاّل مددد  الانابدددع إاّل أ  مددددل المدددنع ينددد  غمدددل ااادددب 
فنااه  بالمنع بطايع اهلل فم األمذ بها ادلو ين  اااب الغمل مد  الانابدع اال أيندع دلدنً  بنندّا 

 .ه5)نا ي غناه  الانابع الاااب الذي ال ين  إن  ناب غمل غنا

                                                           

 .4/  2المحن  :   ه1)
 , بمالا  . 2/12ننظا : االممذكاا :   ه2)
 .6/4, محفع االحاا ي :  164/  1الاائنف : ننظا : البحا  ه4)

 .34مااو النماا : آنع  ه3)
 .1/45امم   الحدنث لمحمد الشاف م : ه5)
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اأنالدو : )) م  ماضأ  ع أم  الام دع فامدمم   قال : قال الامال  ي  أبم هاناو  -2
 .ه1)هه و    ع أناع ام  مم  الحال  فقد لغابنن  ابن  الام ع ا ناد ا ل  ماغف

 الحديث  وجه الداللة من

ذكا فم الحدنث الاضاا ااقمالا ينن  دا  الغمدل اامدب الالدحع اال دااب ينند  فددل يند  
 ه2)غمل اأ  الغمل لنل بااابإ  الاضاا كا   م  غنا 

الممداد نداع  ما ااي ي  ممالع ب  يبداهلل قال :  دمل اادل فدم أالدحاب امدال اهلل  -4
: انقنبدو مد  المدانف الام ع ايما نمطب فقال يما أي مايع هدذه ؟ فقدال ندا امندا المدؤمنن  

مدو الاضاا أنضدًا اقدد ينام  الحدنث فمم و النداا فما  دو ين  أ  ماضأو فقال يما : 
 . ه4)كا  نأما بالغمل  أ  امال اهلل 

 :وجه الداللة من الحديث 

يندد  الدد و الام ددع بالاضدداا مدد  غنددا غمددل الددع نددأما  مقانددا يمددا االالددحابع ل  مددا  
بددالمااج الددع ننكددا ينندد  فالدداا ذلدد  كاألامدداع مددنهع يندد  أ  الغمددل لددنل بشدداط بالددحع الدد و 

  ه3)الام ع اال اااب 

 الترجيح :

االدذي نبددا لددم أ  مدا قددال بد  الامهدداا هدا الدداااح مد  أ  غمددل الام دع ممددمحب الدنل باااددب 
األ  مددددا امددددمدل بدددد  ابدددد  حدددد ع فددددم انادددداب الام ددددع هنددددا  الددددااا  الددددافو هددددذا الاادددداب إلدددد  
االمددمحباب كمددا فددم حدددنث أبددم مدد ند : )) االمدداا  اأ  نمددل طنبددًاهه فمدد  الم ندداع أ  المدداا  

اناابهدا , أضد  إلد  ذلد   باو ناع الام ع الدع ن بدو يد  النبدم مممح أدآبامّل الطنب م  
فإ  الامهاا اممدلاا بأدلع م  الدحنح ممدنع مالدا  ااداب الغمدل نداع الام دع إلد  االمدمحباب 

                                                           

 , فضل م  اممم  اانالو فم المطبع . 851, اقع الحدنث  2/581الحنح ممنع :  ه1)
 .1/11المفهع لما اشكل فم منمنأ كماب ممنع :  ه2)
, اقع  582/  2, باب الطنب ناع الام ع , الحنح ممنع :  848الحدنث , اقع  1/422الحنح البمااي :  ه4)

 . 835الحدنث 
 ,  1/111منمنأ كماب ممنع ,  م ننظا : المفهع لما أشكل  ه3)
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فا دل هدذه اإلاادو لمشدنئع المالدنم كدذل   ه إذا أااد فم حدنث نداف  يد  يبدداهلل بنفدظ :) كما ااا
ندد  فددم حدددنث أبددم هاندداو ) مدد  ماضددأ ه فا قمالددا يندد  الاضدداا فدددل يندد  يدددع اادداب الغمددل اا 

 ًا بن  االحادنث المممنفع , اما أنفاد بد  ابد  امنقال فم غمل الام ع أن  منع مؤكدو  أفضل ما
 فم غنا محن  ااهلل م ال  أينع . ها أنفااد ح ع ي  غناه م  الفقهاا

 المسألة الثنلثة: حكم غسلين او اكثر بيية واحدة

ما ا فنهدا نندع ااحددو كمد  اغممدل  لنانابدع  فم حكع االغمماالو المم ددو هلاا اممن  الفقه
 -ناع الام ع اناى م ها الام ع اممنفاا فم ذل  ين  مذهبن :

   و ف  نا ئ  اال غم أ: ام  اانب ناع الام ع م  اال اا اما المذ ب االول

غمدل ااحدد غمدنن  فدأك ا لدع ناد ه الام دع, فندا نداى بغمل نناي ب  الانابع اغمل اما ننداي بد  
ايبدددد , اقمددداده , االحمددد  , اال لااحدددد منهمدددا ايننددد  ا  ن نددددهما, ااي ذلددد  يددد  ادددابا بددد   ندددد 

ايما ب  ,  ايطاا, طااال ا , االحكع ,  م , اابااهنع النمامفنا  ال ااي , الاحم  ب  مهدي 
 .ه1)اب  قال اب  ح ع, امنما  ب  مهاا  , اال هاي , ش نب 

ايافدع اادام   دع اغممدل ننداب يد  الكدل ااي أ: الدا امفدنف نداع ام دع انداع ينددًا المذ ب الثاني 
االنندث بد  مد د , اال دااي , ايبدال  ن  ب  ابم منمع , ال حامك, امااهد ,  ذل  ي  يما 

,االحنابندددع ه5),االشددداف نع  ه3)االمالكندددع ,ه4)ابددد  قدددال الحنفندددع ,  ه2) ددداا االطبددداي ماابددد, ااالا ايدددم 
 .ه8),االشن ع االمامنعه1),اال  هذا ذهب ال ندنع ه6)

 
                                                           

 .145,اقع الممألع 35. 2/32المحن  الب  ح ع:  ه1)
 .3/546,الماماع:1/242ننظا:االممذكاا: ه2)
 1/445الطحطااي: حاشنع ,1/114الاائنف:,البحا 124-1/122اط:بالمم ه4)
 .1/415,االممذكاا:1/165,الكافم فم فق  اهل المدننع:1/232المدانع الكباى: ه3)
 1/46,ايانع الطالبن :1/426,المااع:1/154ااضع الطالبن : ه5)
 281,الااض الماب :/2/146,المغنم:1/244االنالا : ه6)
 1/386:ل االاطاانن ,1/62ننظا: الااضع الندنع: ه1)
 1/31,شاائ  االم ع:1/86الاام  لنشاائ : لنحن  الحنم: ه8)
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 األدلة ومينقشنتهن 

 أدلة أصحنب المذ ب األول ومينقشتهن -أواًل :

 واستدلوا لذلك :

ََيُؤْتُاوا الََّّكَااةَ ََذَلِادَ  ِيا ُ     }ََ َا أُ َُِِا إِ   لِيَعْبُ َُا الل ََ  ُُْلِصِنيَ لََُ ال  ي َ حُنَفَاء ََيُاِيمُوا الصَّالَةَ قال  م ال  : 

 . ه1)الْاَي مَة

 اآلية وجه الداللة من

الح نقننًا أن  مدأماا بكدل غمدل مد  هدذه األغمدال فدإذا قدد الدح ذلد  فمد  الباطدل أ  ناد ي 
 .ه2)يمل ااحد ي  يمنن  أا أك ا

 واعترض على  ذا االستدالل بأمرين :

: بأ  اآلندع فنهدا داللدع يند  ااداب امد أ النندع هلل م دال  فدم األيمدال امد  نداى بغمدن   األول
الام ددع االانابددع بننددع ااحدددو فقددد أدى هددذا الاادداب الددذي ينندد  , الددنل فنهددا مددا ندددل يندد  اادداب 

 الننع لكل غمل .

إذا كبدا : إ  ال مل الااحدد ناد ي يد  يمندن  أا أك دا انظدائا ذلد  فدم الشداع ك ندا كمد   الثني 
 . ه4)اناى األحااع االاكاع م ًا ما ن  كما لا اغممل لنام ع االانابع 

 

 

 

 

                                                           

 . 5مااو البننع : اآلنع  ه1)
 .2/34ننظا : المحن  ألب  ح ع :  ه2)
 .1/415ننظا : االممذكاا :  ه4)
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 أدلة أصحنب المذ ب الثني  ومينقشتهن 

 واستدلوا على ذلك :

نمدا لكددل قددال : )) إنمدا االيمدال بالننداو اا   أ  امدال اهلل  ااي يد  مدندنا يمدا  مدا -1
 . ه1)مائ  ما ناى هها

 الحديث  وجه الداللة من

 .ه2)لع نحالل فها قد ناى الام ع م  الانابع إ  م  ناى شنئًا نحالل ل  اكل ما لع نناه 

 .ه4)كا  نغممل لنام ع االانابع غمً  ااحداً  ما ااي ي  ناف  أ  اب  يما  -2
ألن  اغممل لنال و ااممباحها النل ينن  مااياو الحدث كما لنل ينن  أ  ناايم حدث  -4

البددال االغددائط االددانح اغنددا ذلدد  مدد  األحددداث ا أنمددا ينندد  أ  نماضددأ لنالدد و فكددذل  الغمددل 
 .ه3)لنال و ناع الام ع ما ئ  م  الانابع 

بددع محقددنف غممددل لناناإ  مقالداد الشدداع فددم غمددل الام دع أ  نكددا  األنمددا  نظنفددًا فدإذا ا -3
 .ه5)ث ا اال النم  ي  البد  مقالاد الشاع م   اال المف

 الترجيح :

القدال بدأ  نندع غمدل الانابدع ماد ا  ذهدب إلند  امهداا الفقهداا مد  الدذي نبددا اااحدا هدا مدا
ي  غمل الام ع , اما قال  اب  ح ع أن  البد لكل غمل ننع ماالع ب  هذا مبنم ين  أالن  فم 

فدم  د ل  م  ننع مممقنع اقد حققنا هدذامحمنع اما كا  فاضًا البكل أ  غمل الام ع فاض ين  
نقدال فند  مدّنع مؤكددو الدنل  الممالع الماضنع امبن  لنا أ  غمل الام ع ممدمحب بدل اأقالد  مدا

داج ضمنًا م  غمدل الانابدع إ  ندااه اضدافع إلد  األ دا مبن  لنا أ  غمل الام ع ننهذا نابباااب 

                                                           

 .ه باب كن  كا  بدا الاحم إل  امال اهلل 1, اقع الحدنث ) 1/6الحنح البمااي : ه1)
 بمالا  . 1/18, بمما  األحباا : 4/255األحاذي : ننظا : محفع  ه2)
 .222/ 4, مالن  يبدالا انف :  1/415ننظا : االممذكاا :  ه4)
 .241/  1االممذكاا :  ه3)
 .2/146المغنم :  ه5)
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المددااي يدد  مددندنا ابدد  يمددا مدد  أندد  كددا  نغممددل لنام ددع االانابددع غمددً  ااحدددًا . لددذا نقددال أ  
 ال ن مد ب  ااهلل م ال  أينع. انفااد اب  ح ع فم هذه الممألع ي  غناه م  الفقهاا هذا انفااد
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 المطلب الثنلث 

 المسنئل المتعلقة بنلحيض واليفنس والجيب 

 المسألة األولى : حكم دخول المسجد للحنئض والجيب واليفسنء

 ع االنفماا ين  غنا طهااو ين     اممن  الفقهاا فم حكع دمال المماد لنحائض االانب
 -مذاهب:

اددائ  لنحدددائض االنفمددداا أ  نم اادددا اأ  ندددم  الممددداد االمكددداث فنددد  اكدددذل   : األولالماااذ ب 
 . ه1)الانب ابهذا قال اب  ح ع

, نحدداع دمددال الحددائض االانددب االنفمدداا الممدداد ااي ذلدد  يدد  ابدد  يبددال :  المااذ ب الثااني 
, االحكع بد  يمبدع , االحمن  , االضحا  , ام ند ب  ابنا ,  ايائشع , اأبم م ند المداي 

ل  هذا ذهب الحنفنع ه2)ا ند ب  أمنع  . ه5)اال ندنع,  ه3)االمالكنع,  ه4), اا 

: نحاع ين  الحائض االنفماا دمال المماد االمكاث فن  ااائ  لنانب ال باا  المذ ب الثنلث
امدد ند بدد  الممددنب ,  اابدد  يبددال , اابدد  ممدد اد , ااي ذلدد  يدد  اددابا , دا  المكدداث فندد  

 .ه4)االشن ع االمامنع,  ه8)االحنابنع,  ه1). اب  قال الشاف نع ه6)اابا االحم  ااب 

 

 

                                                           

 .262, ممألع اقع :  2/183ننظا : المحن  الب  ح ع :  ه1)
 .2/412, مفمنا اب  ك نا : 221/ 5ننظا : مفمنا القاطبم :  ه2)
 .1/115, بدائ  الالنائ  :  1/245الممباط :  ه4)
 .1/218, الماج ااالكننل :  1/38المدانع الكباى :  ه3)
 .1/128المنل الاااا :  ه5)
 .1/222, المغنم : 2/611ننظا : الحااي :  ه6)
 .2/155, الماماع :   1/121, فمح ال  ن  :  1/11االع :  ه1)
 .1/123فق  االماع أحمد :  , الكافم فم 1/222المغنم : ه8)
 .1/144, م  النحضاه الفقن  , 6/215المبنا  لنطامم :  ه4)



33 
 

 االدلة ومينقشنتهن 

 اوال : أدلة اصحنب المذ ب األول ومينقشنتهن

 :واستيدوا بمن يأت  

لقنددد  فدددم ب دددض طاندددنف المدنندددع اهدددا اندددب  يددد  ابدددم اافددد  يددد  ابدددم هانددداو أ  النبدددم  -1
فكاهو أ   نباً   كنو نا أبا هاناو هه قال كنو افانمنمو من  فذهب فاغممل  ع ااا فقال )) أن

 . ه1)أاالم  اأنا ين  غنا طهااو فقال : )) مبحا  اهلل, أ  المؤم  ال ننالهه

 وجه الداللة 

  ه (2م  ف ل ابم هاناو  دل الحدنث ين  أ  المؤم  ال ننال بالانابع لذل  م اب النبم 

 واعترض على  ذا االستدالل 

ندددل يندد  أ  الممددنع ال نددنال ناامددع م نانددع بمدد   الكددافا الددذي ناامددم  م نانددع  بددأ  الحدددنث
 . ه4)أما الممنع فإن  ال ننال حنًا اال منمًا 

)) ُا نددددددو لددددددم االاض ممددددددادًا قددددددال:  ااي يدددددد  اددددددابا بدددددد  يبددددددداهلل أ  النبددددددم مددددددا  -2
 .ه3)ههاطهااا

 الحديث منوجه الداللة 

ال م   أ  الحائض االاندب مبداح لهمدا امند  األاض اهدم ممداد اال نادا  أ  نمدأ بدالمن  
 . ه5)م  ب ض الممااد دا  ب ض

 
                                                           

, بداب يدانف الاندب اأ  الممدنع ال ندنال , الدحنح ممدنع :  214, اقع الحددنث  1/124الحنح البمااي :  ه1)
 , باب الدلنل ين  أ  الممنع ال ننال. 411, اقع الحدنث : 1/282
 بمالا  . 1/65دو االحكاع : مشاح ي االحكاعننظا : احكاع  ه2)
 .4/28دو االحكاع : مننظا : امحا  الكااع بشاح ي ه4)
 , كماب المنمع . 428, اقع الحدنث :  1/128الحنح البمااي :  ه3)
 . 2/181ننظا : المحن  الب  ح ع :  ه5)
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 واعترض على  ذا االستدالل 

مطهدداو فمدد  أداكمدد  الالدد و اال ممدداد اال امايددع ينددده فإندد  بددأ  األاض باألالددل طدداهاو 
: )) اا ندو لدم االاض   كمدا قدال ض كنهدا ممدادنالنم كالممافا أا الاال فم البادندع فداألا 

 .ه2).ه1)ممادًا اطهاا فأنما اال م  أممم أداكم  الال و فنناللهه

 أدلة اصحنب المذ ب الثني 

 واستدلوا بمن يأت  :

 مقدددال : اددداا امدددال اهلل  مددداو بندددو دااادددع قالدددو مدددم و يائشدددع ابمدددا ااي يددد   -1
الدع نالدن  القداع شدنئًا ااداا أ  مند ل فدنهع  ااااه بناو أالحاب  شاايع فم الممداد  دع دمدل 

ل الممداد لحدائض حدهدذه البنداو يد  الممداد فدإنم ال أ امالع فماج إلنهع ب د فقال: )) ااهداا
 . ه4)اال انبهه

 الحديث وجه الداللة من

 . ه3)االانب دمال المماددل الحدنث ين  أن  ال ناا  لنحائض 

 واعترض على  ذا االستدالل

 . ه5)غنا مشهاا ال م اا  بال قعبأ  هذا الحدنث باطل فن  أفنو  -1

 

 

 
                                                           

 .ه كماب المنمع428, اقع الحدنث ) 1/128الحنح البمااي : ه1)
 . 1/41دو االحكاع : مبشاح يحا  الكااع ما ((2
ابدددم , الحددددنث الدددحح  ابددد  م نمدددع احمددد   2/332, المدددن  الكبددداى لنبنهقدددم :  1/124مدددن  ابدددم دااد :  ه4)

 . 2/561االبدا المننا :  1/258نا : مبالقطا  : ننظا : المنمنأ ال
 . 1/422ننظا : مبل الم ع :  ه3)
 . 2/186المحن  الب  ح ع :  ه5)
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 : واجيب على ذلك

بدددأ  هدددذا حددددنث الدددحنح اال ااددد  لمضددد ن  ابددد  حددد ع لددد  بدددأ  افندددو بددد  مننفدددع الكدددافم فهدددا 
لددد  فنندددو ال ددداماي انقدددال الدددذهنم كننمددد  أبدددا حمدددا  حدن ددد  فدددم م ددداا  مشدددهاا الددددانف نقدددال 

 . ه1)أاى ب  بأماً  الاحد ب   ناد اقال أحمد ب  حنبل الكافنن  ااى ين  مفنا  ال ااي ايبد الا 

 ادلة اصحنب المذ ب الثنلث

 واستدلوا لذلك:

ِِ  ال  ِي َ آ َنُواْ  َ تَاَِْبُواْ الصَّالَةَ ََأَنتُ ْ سُكَانَى حَت ىَ تَعْلَمُواْ  َا تَاُولُو َ ََ َ جُنُب ا إِ   عَابِ }يَاأَيُّأَاقال  م ال  :  -1

 ُ الن سَاء إَلَ ْ تَجِ َُاْ  َاء سَبِيلٍ حَت ىَ تَغْتَسِلُواْ ََإِ  كُنتُ   َِّْضَى أََْ عَلَى سَفٍَِ أََْ جَاء أَحَ ٌ   نكُ      الْغَآئِطِ أََْ  َ َسْتُ

 ه2)إَتَيَمَّمُواْ صَعِي  ا طَي ب ا إَا ْسَحُواْ بِوُجُوهِكُ ْ ََأَيْ ِيكُ ْ إِ َّ اللَََ كَا َ عَفُوًّا غَفُون ا{

 اآلية  وجه الداللة من

دلدددو اآلندددع ينددد  اددداا  ال بددداا لناندددب فدددم الممددداد ال الالددد و فنددد  االمدددااد بالالددد و ماقددد  
 . ه4)ألن  ممم ال والال و 

 واعترض على  ذا االستدالل 

بل مدناا  أ  نظ  أ  اهلل م ال  أااد أ  نقال ال مقاباا مااض  الالد و فننقال اب  ح ع ال 
 . ه3)ينننا فنقال ))ال مقاباا الال وهه

 :وأجيب على ذلك 

                                                           

 1/124, المنل الاااا :  1/168ننظا : نالب الاانع لن نن م :  ه1)

 . 34مااو النماا : اآلنع  ه2)
 .2/611, الحااي الكبنا :  5/222ننظا : مفمنا القاطبم :  ه4)
 . 185 – 2/183المحن  لب  ح ع :  ه3)
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 ه1){ل أُ   َتْ صَوَا ِعُ ََبِيَاعٌ ََصَالَوَا ٌ    }ماب اهلل م ال  فقد قال م ال  : بأ  ذل  ااق  م ن  فم ك

نمدا نهدددع مكانهددا اا   كدا  االمددع ااق ددًا ينند  كددا  النهددم مالداافًا إلندد  بدددلنل االالدن ااو ال مهدددع اا 
نمدا نالدح ال بداا يند   ه2)))إاّل ياباي مبنلهه: قال  م ال  اال باا يند  ف دل الالد و ال نالدح اا 

 . ه4)مكانها

 الترجيح : 

م  م ل ذكا أدلع المذاهب ال   ع امناقشمها نمبدن  لندا أند  نحداع دمدال الممداد االمكداث 
مدداو بنددو داااددع اهددا اإلندد  امهدداا الفقهدداا بداللددع حدددنث فندد  لنحددائض االنفمدداا اهددذا مددا ذهددب 

فم كدا  الحددنث  ال مقدعغناه م  االيمااضاو فإنها نأ فم محل الن اع أما ما ماق  اب  ح ع ا 
كدد  الددحنحًا فإنمددا هددا حمدد  أمددا مددا قالدد  الشدداف نع االحنابنددع مدد  أندد  ناددا  لنانددب يبدداا إ  لددع ن

المماد ال المكث فن  أاى أ  هذا القال اممند إل  نأ م  كماب اهلل م ال   قال  : )) إاّل يابا 
ال مقدداع بدد  حاددع امددا انفدداد بدد  يدد  مددبنل هه ااضددح الداللددع يندد  ذلدد  امددا ايمدداض بدد  ابدد  حدد ع 

 ن مّد ب  ااهلل م ال  أينع .غناه ال 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  32: اآلنع  مااو الحش ه1)
 . 43سورة النساء : رقم االية  ((2

 بمالا  . 2/611, الحااي الكبنا :  1/11: ننظا : االع  ه4)
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 المسألة الثنيية : أكثر اليفنس

 امفنف امهاا الفقهاا ين  أن  ال حّد ألقل النفال لكنهع اممنفاا فم أك اه ين     ع مذاهب 

,  : اال حّد ألقل النفال , اأما أك اه فمب ع أناع ال م ند , ااي ذل  ي  ادابا  المذ ب األول
 . ه1)اب  قال أب  ح ع  , ب  م احعاالضحا  , ام ما 

, اأبدد  يبددال , : الحددّد ألقددل النفددال اأك دداه أاب ددا  نامددًا , ااي ذلدد  يدد  يمددا  المااذ ب الثااني 
اب  ,   ه2)اامحانف, ااي  اال,  اأع منمع , اأنل , ايائذ ب  يماا , اي ما  ب  أبم ال اأ 

قدددالم الشدددن ع االمامندددع االقدددال االمدددا يشددداو اأحدددد ,  ه5)اال ندندددع,  ه3)االحنابندددع,  ه4)قدددال الحننفدددع
 .ه6)أناع

, ااالا ايددم , نامددًا , ااي ذلدد  يدد  الشدد بم مددما  : الحددّد ألقددل النفددال اأك دداه  المااذ ب الثنلااث
 ه1)ابدد  قددال المالكنددع,  دداا  ماأبدد, االحادداج بدد  أاطددأه , ايبنددد اهلل بدد  الحمدد  ال نبدداي , ايطدداا 
 . ه8)االشاف نع

 

 

 

 

                                                           

 . 268, اقع الممألع  224/ 2المحن  الب  ح ع :  ه1)
 . 1/358ننظا : المغنم :  ه2)
 . 1/121ا : نه, مام  اال 1/423, الدا الممماا لنحالكم :  1/414نم : اهابالمحنط ال ه4)
 . 1/44, ال دو شاح ال مدو :  1/351المغنم :  ه3)
 . 1/43, المنل الاااا :  1/65الندنع : الااضع  ه5)
 . 1/141, الكافم الب  ا فا الكنبنم :   1/46اط لنطامم :بالمم ه6)
 . 1/151م : ق, حاشنع الدما   1/423ااألكننل : , الماج  1/83المدانع الكباى :  ه1)
 . 884/ 1, الحااي :  522/   2, الماماع :  1/84المهذب :  ه8)
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 ومينقشتهناالدلة 

 ادلة أصحنب المذ ب األول 

 :واستدلوا لذلك 

 ندداى إاّل الحدش حمدد  إذا كنددا اال قالددو : مااندا مدد  امدال اهلل  مدا ااي يدد  يائشدع  -1
 .ه1)اأنا أبكم فقال )أنفمو ه قنو ن ع .......ه أا قانبًا منها حضو فدمل ينم النبم   بما 

 وجه الداللة 

 . ه2)هما شما ااحدفل ائشع )أنفموه بم ن  حضو  قال النبم 

 واعترض على  ذا االستدالل 

قاااو القاآ  امم    عالحكع الممامب يننها ااحد فم الافأ  م ناها ااحد م  حنث األ ا أا 
اّل فإ  الحنض نممن  ي  النفال م  حنث  االال و االالناع االطاا  ادمال المماد االاطا اا 
أ  الحددنض بنددا  مدد  الالددغناو االنفددال ال نكددا  بناغددًا اأ  الحددنض امددمبااا فددم ال دددو االنفددال ال 

 . ه4)ه اأامط  نكا  اممبااا م  ال دو اأ  قدا النفال ممال  لقدا الحنض فم أقن  اأك ا 

 أدلة أصحنب المذ ب الثني  

 :واستدلوا بمن يأت  

األ دنددع يدد  أع مددنمع قالددو : كانددو  عبدد  يبددد األيندد  يدد  أبددم مددهل يدد  ممدديدد  ينددم  -1
 . ه3)أاب ن  نامًا فكنا نطنم اااهنا بالاال م  الكن  النفماا مانل ين  يهد امال اهلل 

 الحديث من وجه الداللة
                                                           

, الحنح ممنع  ه باب كن  كا  بدا الحنض اقال النبم 242, اقع الحدنث ) 1/114الحنح البمااي :  ه1)
 هباب بنا  اااه اإلحااع.  1211, اقع الحدنث ) 2/812: 
 . 2/221ننظا : المحن  الب  ح ع :  ه2)
 . 1/881ننظا : الحادي الكبنا :  ه4)
, مدن  المامدذي  1/431, المن  الكباى لنبنهقم :  6/422: , ممند اإلماع أحمد   1/46من  أبم داااد :  ه3)

 .  1/282, اقال الحاكع الحنح االمناد الع نماااه : ننظا المممدا  ين  الالحنحن  لنحاكع : 1/41: 
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كددذبًا إذ ال نمكد  أ  ممفددنف يددادو أنهدا كانددو مدؤما أ  مانددل إلدد  األاب دن  لددئ  نكدا  المبددا 
 . ه1)نماا يالا فم نفال أا حنض

 واعترض على  ذا االستدالل 

 . ه2)قال اب  ح ع : اذكااا اااناو ي  أع منمع م  طاننف ممع األ دنع اهم ماهالع

 :وأجيب على ذلك 

قدد ا قدع أئمدع هدذا الفد  البمدااي انحند  بد  م دن  اأبدا ااى يد  ممدع الدذي أ  أبا مدهل  -1
 . ه4)حامع الاا ي اقالهع مقدع ين  مض ن  غناهع

 أدلة أصحنب المذ ب الثنلث ومينقشتهن

 واستدلوا لذلك :

أاب ددن   قالددو : )كانددو النفمدداا مانددل يندد  يهددد الامددال  مددا ااي يدد  أع مددنمع  -1
 . ه3)نامًا ه

 الحديث  منوجه الداللة 

الددنل فندد  مددا ندددل يندد  نفددم فكددا  يندد  يمامدد  أ  نكددا  مددا ادداا  األاب ددن  نكددا  نفامددًا 
 . ه5)ال نادو

 واعترض على  ذا االستدالل 

 . ه1)بأ  االاب ن  ممفنف يننها ال نادو مممن  فنها فنع نا  ما  نقن  الال و بمممن  فن 

                                                           

 . 1/434, فمح القدنا :  2/3ننظا : ننل االاطاا :  ه1)
 . 2/223المحن  الب  ح ع :  ه2)
 . 1/421المنمنأ الكبنا :  ه4)
, اقدددال الحددداكع الدددحنح  1/41, مدددن  المامدددذي :  6/422, ممدددند االمددداع أحمدددد :  1/46ن  ابدددم دااد : مددد ه3)

 . .  1/282االمناد الع نماااه المممدا  ين  الالحنحن  لنحاكع : 
 . 1/142, نهانع المحماج إل  شاح المنهاج :  1/884ننظا : الحااي :  ه5)
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  الترجيح :

ب د ذكا الداللع امناقشمها نمبن  لنا أ  الاااح ها ما ذهب إلن  الحنفنع ام  اافقهع لقاو ما 
اأمددددا االيمااضدددداو بددددأ  هددددذا الحدددددنث ضدددد ن  افندددد  اااو  حدددددنث أع مددددنمع  مدددد امددددمدلاا بدددد  

 ماهالا  ال ايمباا لها إذ أ  هذا الحدنث ا نف ااام  ينماا الحدنث منهع البمااي اغناه .

ممن  نامًا قد ناا  ذل  إل  يادو ب ض النماا اه  قننل اما  هك ا أذكاه الشاف نع فإ  ما أما 
حنض االنفال ااحدد لمدا ذكاه اب  ح ع بأ  أك اه مب ع أناع ال م ند ين  ذل  , ذكاه بأ  الما 

)) أنفمددوهه ن ددع ااحددد  فددم الحكددع الممامددب يندد  الحددنض  ل ائشددع  قالدد   مدد امددمدل بدد  
االنفال كما بنناه مابقًا النل فن  ما ندل ين  محدند مدو أك ا النفال , اما ذكداه أنضدًا بدأ  

المدم الدحح  قداآ  اال مدنع فدم ذلد  فهدذا الكد ع م دااض بحددنث أممدنمع  م  لع ناد نأ
دنث اضد  إلد  ذلد  مدا ذكدا المامدذي فددم حددن ها األمداع الحداكع احمدن  غنداه مد  ينمداا الحد

االمداب ن  امد  ب ددهع أ  النفمداا  منن  , قال : اقد أام  أهل ال نع م  أالحاب الامدال 
ابنااًا ين  ذل   ه2) ن  نامًا إاّل أ  ماى الطها قبل ذل  فإنها مغممل امالنمبمدع الال و أا 

ًا احدددن ًا نشددهد يندد  ذلدد  , ابندداا فددإ  مددا انفدداد بدد  ابدد  حدد ع ال ن مددد بدد  , ايددادو النمدداا قدددنم
مد  الفقهداا هدا انفدااد فدم غندا  ين  ذل  نقال إ  انفااد اب  حد ع فدم هدذه الممدألع يد  غنداه

 ن  اال ن مد ب  ااهلل م ال  أينع .مح

 

 وأ م اليتنئج الخنتمة

فكاندو ال بد أ  ناا  م  نهانع هذا البحث الممااض  أهدع النمدائش اأبا هدا المدم ماالدننا إلنهدا 
 كاآلمم :

 باأن  انقنل م  شأ  الممال  ل . ذاال إل  مذهب  االم الب ل  اااليمح ع نمناب   -1
 ال بل امهاع ين  غناه م  الفقهاا القائنن  ب .نالقيا  اب  ح ع بأنكااه  -2

                                                                                                                                                                      

 .1/884الحااي :  ه1)
 . 1/42 من  المامذي : ه2)
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 ظااها النالاأ دا  الغاأ فم م اننها .ح ع اندلمم ظاهاي المذهب نأمذ ب اب  -4
الممدألع هدا ممفداد هنا  م  الفقهاا م  اافنف اب  ح ع فم ا نئع م  مفاده لكن  بمامداع  -3

 ي  الكل .
انفااداو اب  ح ع فم الطهااو ال ن مدد بهدا ال  مدا امدمدل بد  يننهدا ال مقداع بهدا حادع فدم  -5

 كل انفاادام  .
حمدل  انفااداو اب  ح ع فنها م  الغاابع الشدما الك ندا مالاالدُا فدم ممدألع الاضداا مد  -6

المنددو اغمددل الندددن  لنممددمنقظ مدد  نامدد  حمدد  اا   كددا  اضددائ  مدد  النهددا اا ددل أك ددا النفددال 
 مب ع أناع ال م ند ينن  .

اممامددًا أااددا ا  أكددا  قددد افقددو فددم يدداض هددذه اإلنفددااداو يندد  الاادد  األكمددل كمددا أنددم 
 ب  .أمأل اهلل يّ  ااّل أ  أكا  قد أمهمو الا بالشما النمنا فم مدمع ال نع اط 

 .لمب اث احمع لن المن  مندنا محمداالحمد هلل اب ال المن  اأفضل الال و اأمع الممننع ين  ا

 

 

 

 

 

 

 المصندر والمراجع

 أواًل : القرآن الكريم

 ثنييًن : كتب التفسير 
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-122مفمنا القاآ  ال ظنع : ابا الفدداا امدماينل بد  يمدا بد  ك ندا القاشدم الدمشدقم ) -1
 -هد 1322محمد م مع , داا طنبع لننشا االما ن  , الطب ع ال اننع ,  هده , محقننف مامم113

 ع.1444
مفمددنا القاطبددم : الاددام  ألحكدداع القدداآ  , ابددا يبددداهلل محمددد بدد  أحمددد بدد  أبددم بكددا بدد   -2

بدددااهنع , 611فددداج األنالدددااي الم اادددم شدددمل الددددن  القاطبدددم )و هدددده محقندددنف أحمدددد الاداندددم اا 
 ع.1463 -هد 1483طب ع ال اننع ال –طفن  داا الكمب المالانع 

 ثنلثًن : كتب الحديث وعلومه 

الحنح البمااي : الاام  الالحنح المممالا : محمد بد  امدماينل ابدا يبدداهلل البمدااي  -1
عه , محقنددنف 1481 -هددد1321بنددااو , الطب ددع ال ال ددع )  –النمامددع  –الا فددم , داا ابدد  ك نددا 

 ا.غد. مالطف  دبب الب
الحمدد  الشددنبانم : مالدد  بدد  أنددل ابددا يبددداهلل األالددبحم , داا الماطددأ بااانددع محمددد بدد   -2

 عه محقننف مقم الدن  النداي .1441 -هد 1314دمشنف , الطب ع األال  ) -القنع  
المدددن  الكبددداى : احمدددد بددد  الحمدددن  بددد  يندددم بددد  مامددد  المامدددانم ابدددا بكدددا البنهقدددم  -4
او , لبندا  , الطب دع ال انندع هده محقننف محمد يبد القادا يطدا , داا الكمدب ال نمندع , بندا 358)
 عه .2224 -هد 1323)
من  الدااقطنم : ينم ب  يما ابا الحم  الددااقطنم البغددادي , داا الم افدع , بندااو  -3

 عه , محقننف المند يبد اهلل هاشع كافم المدنم.1466 -هد 1486) 
اي أبا بشاح اام  المامذي : محمد يبد الاحم  ب  يبد الاحنع المنااكفا  األحاذيمحفع  -5

 ال   , داا الكمب ال نمنع .
ننل فم ممانش أحادنث مناا المبنل , محمد ناالا االلبانم , المكمب اإلم مم  غأاااا ال -6

 عه .1485 -
 –االمدددمذكاا البدددم يمدددا نامددد  بددد  يبدددداهلل بددد  يبدددداهلل الفهددداي , داا الكمدددب ال نمندددع  -1

ع ع , محقندددنف مدددالع محمدددد يطدددا , محمدددد يندددم 2222 -هدددد 1321-بندددااو , الطب دددع االالددد  
 م اض .
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الممهند لما فم الماطأ م  الم انم ااالمانند , ابا يما نام  ب  يبدداهلل بد  محمدد بد   -8
هده , محقننف مالطف  ب  أحمد ال ناي امحمد يبد الكبنمم 364يبداهلل ب  ياالع المماي ) و 

 قاطبع . البكاي , مؤممع
من  أبم دااد , مدننما  بد  االشد ث ابدا دااد المامدمانم األ دي , داا الفكدا , محقندنف  -4

 محمد محم الدن  يبد الحمند .
 –من  النمائم الكباى , أحمد ب  ش نب أبا يبد الاحم  النمدائم , داا الكمدب ال نمندع  -12

ندددااي ا مددند كمددااي عه  محقنددنف د. يبددد الغفدداا الب1441 -هددد 1311بنددااو الطب ددع األالدد  ) 
 حم  .

بنااو محقننف محمد  –من  أب  ماا  , محمد ب  ن ند أبا يبداهلل الق اننم , داا الفكا  -11
 فؤاد يبد الباقم .

الددحنح ممددنع , ممددنع بدد  الحادداج ابددا الحمددن  القشددناي الننمددابااي , داا احندداا المددااث  -12
 بنااو , محقننف محمد فؤاد يبد الباقم . –ال ابم 

م نمع إلماع األئمع أبم بكا محمد ب  امحانف ب  م نمع المنمم الننمابااي الحنح اب   -14
 هده حقق  ايننف ينن  الدكماا مالطف  األيظمم , المكمب اإلم مم .411 -هد 224) 
هدددده داا 616الدددحنح ممدددنع بشددداح الندددااي , أبدددا  كاندددا محدددم الددددن  بددد  شدددا  الندددااي ) -13

 عه .1481 -هد 1321الكماب ال ابم , بنااو , لبنا  )
فمح البااي شاح الحنح البمااي لإلماع الحافظ شدهاب الددن  بد  ابد  حادا ال مدق نم ,  -15

 الطب ع ال اننع. –لبنا   –بنااو  –داا الم افع لنطبايع االنشا 
الممدددمدا  ينددد  الالدددحنحن  , محمدددد بددد  يبدددداهلل أبدددا يبدددداهلل الحددداكع الننمدددابااي , داا  -16

عه , محقندنف مالدطف  يبدد القدادا 1442 -هدد 1311)بنااو , الطب ع األال   –الكمب ال نمنع 
 يطا.

المنمنأ الكبنا فم ممانش أحادنث الااف م الكبنا , أبا الفضل أحمد ب  ينم ب  محمد  -11
 -هددد 1314هددده , داا الكمددب ال نمنددع , الطب ددع األالدد  )585بدد  أحمددد بدد  حاددا ال مددق نم )و

 عه.1484
م , داا ن ددد  أبدددا محمدددد الحنفدددم ال ن بددد  نامدددنالدددب الااندددع ألحادندددث الهداندددع , يبدددداهلل -18

 محقننف نام  البنااي . -هد 1451 –مالا  –الحدنث 
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البدددا المننددا فددم ممددانش األحادنددث ااآل دداا الااق ددع فددم الشدداح الكبنددا , ابدد  المنقدد  مددااج  -14
هددده محقنددنف مالددطف  أبددا 823الدددن  أبددا حفددأ يمددا بدد  ينددم بدد  أحمددد الشدداف م المالدداي )و

 عه.2223 -هد 1325الاناض ,الطب ع األال  ) –داا الهااو  الغنط ايبداهلل ب  منما  ,
المفهدع لمدا اشدكل فدم منمدنأ كمداب ممددنع , الشدن  الفقند  ال دالع ال امدل المحددث الحددافظ  -22

بقبددع المددن  , ابددا ال بددال احمددد بدد  الشددن  الماحدداع الفقندد  ابددم حفددأ يمددا بدد  ابددااهنع الحددافظ 
 االنالااي القاطبم.

 الحيف رابعًن : كتب الفقه 

اط لنماممدددم , شدددمل الددددن  أبدددا بكدددا محمدددد بددد  أبدددم مدددهل الماممدددم , داامدددع بمدددالم -1
 -هدددددد 1321بندددددااو , الطب دددددع األالددددد  ) –امحقندددددنف منندددددل محدددددم الددددددن  المدددددنل , داا الفكدددددا 

 عه.2222
ال ناندددع شددداح الهداندددع , محمدددد بددد  محمدددد بددد  محمددداد أكمدددل الددددن  أبدددا يبدددد اهلل البدددابامم  -2

 هده , داا الفكا .186)و
هددده م ننددنف 684اا لم ننددل المممدداا , يبددداهلل بدد  محمدداد بدد  مددادااد الماالددنم )وندداالمم -4

 ع .1441 -هد 1456 –الشن  محماد أبا دقنقع , مطب ع الحنبم , القاهاو منع 
البحددا الاائددنف شدداح كندد  الددددقائنف ,  ندد  الدددن  بدد  إبددااهنع بددد  محمددد الشددهنا بدداب  نادددنع  -3

 ا يناندع الدمشدقم , داا احنداا المدااث ال ابدم , الطب دع هده , محقننف أحمد يد422الحنفم ) و 
 عه .2222 -هد 1322)
هدده 822الااهاو النناو , أبا بكا ب  ينم ب  محمد الحداد ال بدادي ال بنددي الحنفدم ) و -5

 هد.1422, المطب ع المنانع , الطب ع األال  منع 
الشدهند البمدااي باهدا  المحنط الباهانم فم الفق  الن مانم , محماد ب  أحمد ب  الالدا  -6

 الدن  ما و , داا احناا المااث ال ابم .
الددداا المممدداا , محمددد بدد  ينددم بدد  محمددد الحالددنم الم دداا  ب دد ا الدددن  الحالددكفم  -1

هده , محقننف يبدالمن ع مننل إبااهنع , داا الكمدب ال نمندع , الطب دع األالد  , 1288الحنفم )و 
 ع.2222 -هد 1324)
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ب الشداائ  , يد ا الددن  أبدا بكدا بد  ممد اد الكامدانم الحنفدم ) بدائ  الالنائ  فدم مامند -8
 عه.1486 -هد 1326بنااو . الطب ع ال اننع منع ) -هده , داا الكمب ال نمنع  581و
مبندددددن  الحقدددددائنف شددددداح كنددددد  الددددددقائنف , ي مدددددا  بددددد  يندددددم فمدددددا الددددددن  ال ن ندددددم الحنفدددددم  -4

 هد . 1414ع األال  القاهاو , الطب  –هده , المطب ع الكباى األمنانع 134)و
م الفد ح شداح نداا االنضداح , أحمدد بد  محمدد بد  امدماينل الطحدااي قدحاشنع ين  ماا -12

 مالا . -هد 1418هد ه , المطب ع الكباى األمنانع بناالنف منع 1241الحنفم )و 
ا , يبدد الداحم  بد  محمدد بد  مدننما  الكننبداي المدديا حدام  األنها شداح منمقد  األبم -11

 -هدددد 1314ده , محقندددنف منندددل يمددداا  منالددداا , داا الكمدددب ال نمندددع ) هددد1281شدددن   ادو )و 
 بنااو. –عه , لبنا  1448

هدده 861فمح الغدنا : كمال الدن  محمد ب  الااحد المناامدم الم داا  بداب  الهمداع )و  -12
 داا الفكا لنطبايع االنشا . 

 خنمسًن : كتب الفقه المنلك 

هدددده 114المداندددع الكبددداى , مالددد  بددد  أندددل بددد  مالددد  بددد  يددداما األالدددبحم المددددن  )و  -1
 لبنا  . –محقننف  كانا يمنااو , داا الكمب ال نمنع , بنااو 

ناو , شددهاب الددددن  أحمددد بددد  ادانددل القاافدددم , محقنددنف محمدددد حاددم , داا القددداب , ذمالدد -2
 ع .1443

م القامدع الغانداطم المدالكم )و الماج ااالكننل لمممالا مننل : محمدد بد  نامد  بد  أبد -4
 ع.1443 -هد 1316 –هده داا الكمب ال نمنع , الطب ع األال  841

 داا الفكا . –الشاح الكبنا لندانا : محمد ب  أحمد ب  يافع الدماقم المالكم  -3
م : محمددد يبددد الاهدداب بدد  ينددم ال  نبددم البغدددادي المددالكم )و لكالمنقددن  فددم الفقدد  المددا -5

 –ا ااندددل محمدددد بدددامب و الحمدددنم , داا الكمدددب ال نمندددع , الطب دددع األالددد  هدددده , محقندددنف أبددد322
 ع.2223 -هد 1325

 بدانع المامهد انهانع المقمالد , أبا الالند ب  أحمد القاطبم االندلمم . -6

 سندسًن : كتب الفقه الشنفع .
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األع : لإلمدداع الشدداف م ابددا يبددداهلل محمددد بدد  ادانددل بدد  يبددال بدد  ي مددا  بدد  شدداف  بدد   -1
هدددددده , داا الم افدددددع , بندددددااو 223المطنب بددددد  يبدددددد مندددددا  الكنبدددددم القانشدددددم المكدددددم ) ويبدددددد

 عه.1442 -هد 1312)
المطالب فم شاح ااض الطالب ,  كانا ب  محمد األنالااي  ن  الدن  أبا نحن   أمن  -2

 هده داا الكماب اإلم مم .426المبكم ) و 
 الغماااي , داا الم افع . المااج الاهاب ين  مم  المنهاج , ال  مع محمد ال هاي -4
هددددده , داا الكمددددب 316المهددددذب فددددم فقدددد  اإلمدددداع الشدددداف م , أبددددا امددددحانف الشددددناا ي )و  -3

 .عال نمن
 بنااو . –الحااي الكبنا , ال  مع أبا حم  المااادي , داا الفكا  -5
نددداع فدددم حدددل ألفددداظ أبدددم شددد اع , شدددمل الددددن  محمدددد بددد  أحمدددد المطندددب الشدددابننم االق -6

 بنااو . –داا الفكا  –كمب الحاو االدااماو هده محقننف م411)و
 هده داا الفكا .616الماماع شاح المهذب : أبا  كانا محم الدن  ب  شا  النااي )و -1
ايانددع الطددالبن  يندد  حددل ألفدداظ فددمح الم ددن  , أبددا بكددا بدد  محمددد شددطا الدددمناطم )و  -8

 .1441 -هد 1318 –الطب ع األال   –بنااو  –هده , داا الفكا 1422
الطالبن  , أبا  كانا نحن  ب  شا  النااي الدمشقم , محقننف الشن  يادل أحمد  ااضع -4

 لبنا  . –بنااو  –يبد الماااد الشن  ينم محمد م اض , داا الكمب ال نمنع 
حاشدددنع الامدددل ينددد  المدددنهش , لشدددن  اإلمددد ع  كاندددا االنالدددااي , مدددألن  ال  مدددع الشدددن   -12

 بنااو . –مننما  الامل , داا الفكا 
هدده , داا 624ال  ن  شاح الاان  لإلماع أبم القامدع يبدد الكدانع محمدد الااف دم )و  فمح -11

 الفكا .

 سنبعًن : كتب الفقه الحيبل  

المغنددم فددم فقدد  اإلمدداع أحمددد بدد  حنبددل الشددنبانم , يبددد اهلل بدد  أحمددد بدد  قدامددع المقدمددم  -1
 هد .1325 –أبا محمد , داا الفكا , بنااو , الطب ع األال  

هدده , داا 622فم فق  اإلماع أحمد , أبا يبداهلل ب  أحمد ب  قدامع المقدمم )و الكافم  -2
 ع.1443 -هد 1313 –الكمب ال نمنع , الطب ع األال  
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هدده , 623ال دو شاح ال مدو , يبد الاحم  ب  إبااهنع ب  أحمد بهاا الدن  المقدمم )و  -4
 عه.2224 -هد 1323داا الحدنث , القاهاو )

هدددده محقندددنف مددد ند 1251منالددداا بددد  ندددانل بددد  اداندددل النهدددانم )و الدددااض المابددد  ,  -3
 محمد النحاع , داا الفكا , بنااو , لبنا  .

مطالددب أالددم النهدد  فددم شدداح غانددع المنمهدد  , مالددطف  بدد  مدد د بدد  يبدددو المددناطم ,  -5
 –هدددده المكمددددب اإلمددد مم , الطب ددددع ال اننددددع 234الاانبدددانم مالددددادًا  دددع الدمشددددقم الحنبنددددم ) و 

 ع. 1443 -هد 1315
هددده 1454مندداا المددبنل فددم شدداح الدددلنل ابدد  مانددا  , ابددااهنع بدد  محمددد بدد  مددامم )و  -6

 ع. 1484 -هد 1324 –محقننف  هنا شاان  , المكمب اإلم مم , الطب ع الماب ع 
االنالددا  فدددم م افددع الددداااح فدددم المدد   , يددد ا الدددن  أبدددا الحمددد  ينددم بددد  مدددننما   -1

 الطب ع ال اننع . –أحناا المااث ال ابم  هده , داا885المااااي الحنبنم )و 

 ثنميًن : كتب الفقه الظن ري والزيدية واإلمنمية 

هده محقننف االمماذ أحمدد 356المحن  : ألبم محمد ينم ب  أحمد ب  م ند ب  ح ع )و  -1
 بنااو . –محمد شاكا , المكمب الماااي لنطبايع االنشا 

محمد الدننف ما  ب  حمد  بد  يندم بد   الااضع الندنع شاح الداا البهنع , ابا الطنب -2
 هده داا الم افع .1421لط  اهلل الحمننم البمااي القناام )و 

هدده 1252الداااي المضنع شاح الداا البهنع , محمد ب  ينم ب  محمد الشداكانم ) و  -4
 ع.1481 -هد 1321 –داا الكمب ال نمنع , الطب ع األال  

داا  –, محمدد بد  يندم بد  محمدد الشداكانم المنل الاااا الممدفنف ين  حددائنف اال هداا  -3
 هد .1325 –الطب ع األال   –بنااو  –الكمب ال نمنع 

 بمما  االحباا مممالا نبل األاطاا , مألن  فنالل ب  يبد ال  ن  آل مباا  . -5
ل األاطاا شداح منمقد  األمبداا فدم أحادندث مدند األحبداا , محمدد بد  يندم بد  محمدد نن -6

 م منع , شباب األ ها .الشاكانم , مكمبع الدياو اال
 الم   , ألبم ا فا الطامم , مألن  أبم ينم الحمن  ب  ينم ب  ناالا الطامم . -1
 هده .111شاائ  اإلم ع فم ممائل الح ل االحااع , ا فا ب  الحم  الحنم )و  -8
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الفقندددع , الشدددن  أبدددم ا فدددا محمدددد بددد  يندددم بددد  الحمدددن  بددد  باناندددع )و  نحضددداهمددد  ال  -4
 هده.481

12-  

 فقهية واصولية اخرىتنسعًن : كتب 

 انقاظ االفهاع فم شاح يمدو االحكاع لمننما  ب  محمد النهنبم . -1
لنددددكماا يبدددد الكدددانع  نددددا  مؤممدددع الامدددالع , الطب دددع الددداان  فدددم شددداح القاايدددد الفقهندددع  -2

 ع .2224 -هد 1323االال  
مدددنا ايددد ع الندددب ا , شدددمل الددددن  أبدددا يبدددداهلل محمدددد بددد  أحمدددد بددد  ي مدددا  بددد  قانمدددا   -4

 ع.2226 -هد 1321هده , داا الحدنث , القاهاو , 138الذهبم )و 
االيدد ع : منددا الدددن  بدد  محمدداد بدد  محمددد بدد  ينددم بدد  فدداال ال اكنددم الدمشددقم )و  -3

 ع.2222ه , داا ال نع لنم نن  , الطب ع الماممع يشا , 1446
لمدددا  المنددد ا  : أحمدددد بددد  يندددم بددد  محمدددد بددد  حادددا ال مدددق نم , مؤممدددع األينمدددم ,  -5

 ع.1411 -هد 1442بنااو , الطب ع ال اننع , 
بنااو , الطب دع  –هده , داا الغاب اإلم مم 626ناقاو الحماي )و  –م اع األدباا  -6

 ع.1444 -هد 1313األال  , 
نامدددد  بدددد  نالددددا األ دي أبددددا الالنددددد  مددددأان  ينمدددداا األندددددلل : يبددددداهلل بدددد  محمددددد بدددد  -1

 هده .324الم اا  ألب  القاطبم )و 
مذكاو الحفاظ , محمدد بد  أحمدد بد  ي مدا  الدذهبم , محقندنف  كاندا يمندااو , داا الكمدب  -8

 ع.1448 -هد 1314الطب ع األال  ,  –ال نمنع , بنااو 
هددده الددداا 388محمددد بدد  فمدداح بدد  يبددداهلل بدد  فمدداح بدد  الحمندددي )و  –اددذاو المقمددبل  -4

 ع .1466المالانع لنمألن  االنشا , القاهاو , 
نفددح الطنددب مدد  غددض األندددلل الاطنددب , أحمددد بدد  المقدداي المنممددانم , محقنددنف احمددا   -12

 يبال , داا الادا , بنااو , لبنا  .

 عنشرًا : كتب اللغة والمعنجم
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الع , هددددده , مؤممددددع الامدددد811القددددامال المحددددنط : محمددددد بدددد  ن قدددداب الفناا ابددددادي )و  -1
 بنااو , لبنا  .

ماج ال اال فم ادااها القدامال , محمدد بد  محمدد يبدد الدا انف الحمدننم , داا الهداندع  -2
 لننشا .

 محقننف مام  النغع ال ابنع . –داا الدياو  –الم اع الامنط : إبااهنع مالطف   -4
هددده ,  محقنددنف يبددد الحمنددد هندددااي , داا 358المحكددع االمحددنط األيظددع ابدد  مددندو )و  -3

 ب ال نمنع , بنااو .الكم
الماقندد  يندد  مهمدداو الم اندد  , محمددد يبددد الدداؤا  المنددااي , داا الفكددا الم االددا ,  -5

 هد .1312الطب ع األال  ,  –بنااو 
الم انفاو , ينم ب  محمدد بد  يندم الحاادانم , داا الكمداب ال ابدم , بندااو , الطب دع  -6

 هد .1325األال  , 
, نادددع الددددن  بددد  حفدددأ النمدددفم , داا م ندددع , طنبدددع الطنبدددع فدددم االالدددط حاو الفقهندددع  -1

 هد .1326بنااو , الطب ع األال  , 
لمددا  ال دداب , محمددد بدد  مكدداع بدد  منظدداا المالدداي  , داا الددادا , بنددااو , الطب ددع  -8

 األال  .
ال ددن  , أبددم يبددد الدداحم  المننددل بدد  أحمددد الفااهندددي , داا امكمبددع الهدد ل , محقنددنف د.  -4

 مهدي المم امم .
النغع , أبم الحمن  أحمد ب  فاال ب   كانا , محقننف يبد الم ع محمد هدااا  مقاننل  -12

 ع.2222 -هد 1324-, امحاد الكماب ال ابم , الطب ع ال اننع 
المالددائأ , ابددم الفددمح ي مددا  بدد  انددم , يددالع الكمددب , بنددااو , محقنددنف محمددد ينددم  -11

 النااا .
الاداهاي , محقندنف أحمدد يبدد الالحاح مداج النغدع االدحاح ال ابندع , امدماينل بد  حمداد  -12

 ع.1456 -هد 1416الغفاا يطاا , داا ال نع لنم نن  , الطب ع األال  , القاهاو : 


