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 البحث ملخص

الحمد هلل رب العالمين، والصالة  
 فهذا مد والسالم على سيدنا مح

البحث من البحوث المهمة في الفقه 
المقارن والسيما في قسم العبادات 
)كتاب الطهارة( حيث بينت عن طريق 

 مامينإلكتابتي أهم االختالفات بين ا
أبي  حنيفة ومالك في كتاب "الحجة" 
لمحمد بن الحسن الشيباني 

من  راجحواستخالصي للمسائل وبيان ال
كبيرة سائال  ةأقوالهما حيث أفدت إفاد

 .سالميةإلا مةألينفعنا به وا نأالمولى 
 بيان ، خالف ، فقهالكلمات المتفاحية : 

 

 

 

 

Abstract 

Thanks be to (Allah), The 

God of all mankind and Pease 

and Prayers upon the Prophet 

Mohammed. This study was 

an important one in 

Comparative Jurisprudence 

especially in worships 

(cleanliness) I have stated in 

this study the main difference 

between Abu Haneefa and 

Emam Malik in his book Al- 

Huja Mohammed Bin AL- 

Hasan Alshaybani. I have 

elited the most important 

matters among their sayings 

and I benefited very mush 

from them asking our God to 

benefit us and the Islamic 

Nation. 

Keywords: Statement, 
disagreement, jurisprudence
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 المقدمة

هلل رب العالمين، قيوم السماوات واألرضين، إله األولين واآلخرين، خلق  الحمد
 جاوزت العد فال تحصى، نحمده   ة ،وباطن ة  ظاهر  ،فهدى، أسبغ نعمه   روقد   وى،فس  

 من يهدهه  نا،أعماله  وسيئاته  ناأنفسه  من شروره  ونستهديه، ونعوذ باهلله  ونستغفره   ونستعينه  
للا ذو الشأن  أن ال إله إال   هد. وأش  فال هادي له   ضللله، ومن ي   فال مضل للا  

 كاشف ظلم الظالمين  وصفيه   حبيبه   ،ورسوله   محمدا  عبده   والسلطان، وأشهد أن  
 الحنفاء الذين ائتمنهم الحبيب المصطفى  واألئمةالبررة األتقياء  وأصحابهه  وعلى آلهه 

 ق  ح   ووعوا ما حفظوا، ورعوه   ،حفظوا ما سمعوا منه  و  ل  وج عز   شريعة للا فحملوا عنه  
وعن المسلمين ثواب الصالحين، ورحم للا  اوأثابهم عن    كما سمعوه   بل غوه   ىحت   رعايته  

 ...ْعد  ب   أم ا... التابعين والمجتهدين فقهاء المسلمين
 موضوع   الختياره  الفقهه  البحث في كتبه  التحضيرية بدأت   نةأن انتهت الس   فبعد

من  اجحالر   بيان)هو  ،على موضوع   ختياري ا ق ع  طويل و   عناء   الماجستير، وبعد   لرسالةه 
لمحمد  «الحجة»مالك من خالل كتاب  إلمامحنيفة وا أبي مامإلالفقهي بين ا الخالفه 

حفل تاريخها  من األممه  ةأم   لك(. وليس هنا-العبادات قسم-بن الحسن الشيباني 
من  مة  أ   ف العلوم، كما حفل تاريخنا اإلسالمي، وإذا احتفظ تاريخ  بالعلماء في مختل

وتعبير  ،منهم التاريخ اإلسالمي احتفظ بآالف   فإن   من العلماءه  أو بجماعة   بواحد   ممه األ  
شخصيات إسالمية  فهنالكومكانته ومميزاته،  همنهم قدر  واحد   التفاضل بينهم، فلكل  

الصالحة لبناء  سسفي سيرهم وسلوكهم ووجدوا األ   واذين بحث  ال ت ابه من الك   عناية   قْت ال  
 .ميةالشخصية اإلسال

الفقهية المختلفة  اتناولت شخصيتين بارزتين معروفتين بآرائهم هذهه  ورسالتي
مدرستين فقهيتين مختلفتين، هما اإلمامان الجليالن، أبو حنيفة  ب اصاحه  هماوالسيما أن  

 .«المذهب المالكي صاحب»ومالك بن أنس  «المذهب الحنفي صاحب»النعمان 
طريق  عنبن الحسن الشيباني  محمد   اإلمام   هاوذكر   ة  المختلف   ه م اآراء   م ع  ج   وقد

بقسم  وحصرتها»لرسالتي  ا  لذلك اخترت ذلك عنوان ،«المدينة أهلعلى  الحجة»كتابه 
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ي فقد بضاعتي، وضعف استعداد ةالوقت، وقل   ضيق من رغمال علىو  ،«العبادات
الىوت   ه  سبحان   خضت غمار هذا البحر مستعينا  ومتوكال  على للاه   .ع 

 بعد   ه  صورت   وتتكامل   ،الكتابةه  قبل   يحدد معالمه   يسلكه   من منهج   باحث   لكل   والب د  
 :كاآلتيالموضوع  فكان منهجي  انتهاءه 

النعمان،  حنيفة يبشخصيتي اإلمامين أب موجز   بهم في رسالتي بشكل   ع ر ْفت  
محمد بن الحسن الشيباني  إلمامعن إلى صاحب الكتاب ا فضال  ومالك بن أنس 

في استنباط  االمصادر فضال  عن بيان منهجهم ذكرته  ما  بحسب «للا تعالى رحمهم»
 األحكام.
الفقهية المختلفة فكانت على  ابآرائهم قةبالنسبة لمنهجي في المسائل المتعل   أما

 النحو اآلتي:
 :أولا 

من ذكرها  د  عنوانا  للمسألة الفقهية، وبعد ذلك صورة المسالة التي الب   أذكر .1
ليتبين للقارئ قبل دخوله بالمسالة تفاصيل المسالة وأذكر أوال  رأي اإلمام أبي 

 للا( الذي نقله عنه االمام محمد بن الحسن. رحمهحنيفة )
أو  على دليل  فيها  ما  تيسر لي، مقتصر   بحسبذلك أدلتهم  بعد وأذكر .2

 دليلين وأناقش تلك األدلة.
للا( وهو رأي اإلمام مالك  رحمهالرأي المخالف لإلمام أبي حنيفة ) أذكر .3

 األدلة ومناقشتها. ذاكرا  المنهج  نفس   متبعا  للا(  رحمه)
 ،الدليل تارة   في ذلك على قوةه  في المسالة معتمد   اجحإلى القول الر   أخلص .4

 يتماشى مع مقاصد الشريعة السمحة تارة   ماج م  وعلى التيسير ورفع الحر 
 مع المذهب الراجح. أل خرى المذاهب ا أئمةوكذلك موافقة  خرى أ  
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ا   :ثانيا

 اآليات القرآنية إلى مواضعها في كتاب للا عز وجل. عزو .1
 صحيح»من  بخاصة  ما ذكره العلماء في ذلك و  وفقاألحاديث  تخريج .2

 فيوإن ورد الحديث  ،«صح   ما» فأقول ،«مسلم صحيح»و «البخاري 
 التخريج والزوائد. عليه من كتبه  أحكم م  ث   ،«روي  ما» أقول هاوغير  «السنن»

 تحتاج   ومصطلحات   غريبة   معنى ما يرد في هذا الحديث في ألفاظ   أوضح .3
من  فاآليات ؛واالحاديث اآلياتمن  طريق وجه الداللة لكل   عنإلى التعريف 

 تب شروح الحديث واللغة كذلك المعاجم.من ك ألحاديثكتب التفسير وا
 في الهامش. -لدي من مصادر افرفيما تو - همتالذين ذكر  لألعالم أ ترجم .4

 الطهارةه  كتابه  عن واحد   ومبحث   ،خطتي في البحث فقد اشتملت على مقدمة   أما
 . خاتمةعن ال فضال  مطالب ،  ثالثةشمل 

 بالطهارة  قةالمسائل المتعل   :ألولا المبحث
 : المسح على الخفين   ولألا لبالمط

 الثاني: التيمم   المطلب
 الثالث: مس الذكر المطلب

 المصادر. أذكرفيها ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها ثم  أذكرالخاتمة، ف أما
من  ه  فإن   أو تقصير   لي القيام به، فإذا كان في هذا البحث نقص   تيسرما  هذا

 بذلت قدتعالى في عملي هذا، و  للاه  وجه   دت  أرْ  يأن   صبغة البشر، فحسبي نفسي، وهذهه 
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    نيبباهلل عليه توكلت وإليه أ   قصارى جهدي فيه. وما توفيقي إال  

 .«8 اآليةعمران:  آل» ېئ   ىئ  ىئ  ېئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
وأن  ،القيامةه  كتبت في ميزان عملي يوم   مام   حرف   ل  للا تعالى أن يجعل ك   وأسأل

جدير. وصلى للا على  وباإلجابةه  قدير   شيء   ل ه على ك   نهخالصا  لوجهه الكريم، إ   يكون 
 يوم الدين. إلى بإحسان  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 

 الباحث
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 ( الطهارة كتاب)

. األدناس من يتنزهون  أي يتطهرون؛ قوم وهم ؛يءالش طهر: الطهارة يف الّلغة
؛ا طاهر   ورجل    وهو الطهر؛ واالسم ؛ قتل بابي من الشيء وطهر ؛متنزه   أ ي لثيابه
 يكن لم ما: وقال األثير ابن قاله المطهر الطاهر هو أي والنجس الدنس من النقاء

 .(1) الطهارةه  في البليغ   الطهور  : الزمخشري  وقال بطهور   فليس مطهرا  
ک  ک  ک  گ  گ   : تعالى للا قوله ومنه

(2). 
ير ة   ن  أ   وروي  ة   أ بهي ْبن   الم غه ْبده  ب نهي مهنْ  و ه و   ب ْرد  اره  ع  مهع   أ ن ه   أ ْخب ر ه ؛ الد  ْير ة ؛ أ ب ا س   ه ر 

أ ل  : )ي ق ول   ول   ر ج ل   س  ول   ي ا: ف ق ال   ؛ للا ر س  ؛ ن ْرك ب   إهن ا ؛للا ر س  ن ْحمهل   الب ْحر  ن ا و   م ع 
لهيل   ؛ مهن   الق  ْأن ا نْ ف إه  الم اءه ض  ْشن ا؛ بههه  ت و  أ   ع طه ض  ؟ مهن   أ ف ن ت و  ول   ف ق ال   اْلب ْحره  ه و  :  للا ر س 

ل   م اؤ ه ؛ الط ه ور   ْيت ت ه   الحه  .(3)(م 
 يصح وال به التطهير يتكرر الذي يعني الطهور داللة فيهه  الحديث  : الداللة وجه

 مطهر؛ هو هل سألوه   وإن ما طاهر   هو له يسألوه   لم أل نهم طاهرا   طهور معنى يكون  أن
 مطهرا   يكون  وال مطهر معنى يتضمن طهور لفظ   أن   يقتضي وهذا طهور بأن ه   فأجابهم

 .(4)البحره  بماءه  التطهير جوازه  في خالف وال طاهرا   ماء   يكون  حت ى
 .(5)بالنقله  العلمه  أهله  عن د حجة بهه  تقوم   م ما الحديث هذا إسناد ليس :عليه اعرتض

                                                           

 :الفارابي الجوهري  حماد بن إسماعيل نصر أبو :العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح: ينظر( 1)
 الفيومي علي بن محمد بن أحمد: الكبير الشرح غريب في المنير والمصباح ،2/771-772
 .2/379: العباس أبو الحموي  ثم

 .49: ةاآلي من الفرقان سورة (2)

 أنه البحر ماء في جاء ما باب ،الطهارة(، كتاب 69برقم ) 1/100: سننه في الترمذيأخرجه  (3)
: الملقن بنوالبدر المنير ال ،1/96وقال: صحيح. وينظر: نصب الراية للزيلعي:  طهور،

1/443. 

 .1/55: القرطبي سليمان الوليد أبوشرح الموطأ:  ىينظر: المنتق (4)

: القرطبي  للا عبد بن يوسف عمر أبو :مصارألا فقهاء لمذاهب الجامع ذكاراالست: ينظر (5)
2/98. 
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 سألت  : الترمذي عيسى بن محمد فقال اإلسناد هذا في العلماء   اختلف  : عنهُ  ُأجيب
 .(1)صحيح   حديث  : فقال عنه   البخاري 

 وهي ،مخصوصة بصفة مخصوصة أ عضاء غسله  عن عبارة   :اصطالحا   الطهارة
 وتوجب. معه أو فيه أو به الصالة صحة لموصوفها تصحح أن توجب حكمية صفة
 واجبة   فريضة   وهي ؛ فساعة   ساعة   تحدث   صفة   فإن ها المحله  في النظافةه  ت  إثبا وهو
 وهو تعذرهما عند منها وبدل وغسل وضوء أنواع   ثالثة   وهي الصالة لزمته   من كل على

 .(2)التيمم

                                                           

 .1/3 :الشيخ لآصالح بن عبدالعزيز  :( ينظر: شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام1)

والبناية شرح الهداية:  ،1/142 :والتعريفات للجرجاني ،1/17 :( ينظر: التلقين في الفقه المالكي2)
 .1/228 :والتوقيف على مهمات التعاريف  ،1/9الرائق:  والبحر ،1/137
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 : األول المطلب
 الخفين على المسح

 عن عبارة وهو .الفقهاءه  وعا مة والتابعين الصحابة عند   جائز  : املسألة صورة
ل ْت  مقدرة   رخصة   عه ب   لهم نْ  ويجوز  . ولياليها أيام   ثالثة   وللمسافره  ،وليلة   يوما   للمقيمه  ج   و ج 

 .  (1)كاملة   طهارة   على لبسهما ويشترط ،الغسل ال الوضوء   عليهه 
ح  : لغة   املسح ْحت  . الق ْطع هو الذي الم ْسحه  من ،ت ْمس  يء   م س  اءه  الش   حا  م سْ  بهاْلم 

ْرت   ل ْيهه  اْلي د   أ ْمر  اب ة   و ه و   ،ع  ي ك ون   اْلم اءه  إص  ْحت   :ي ق ال   ،غ ْسال   و   إذ ا بهاْلم اءه  ي دهي م س 
ا ْلت ه  ْحت   غ س  ت م س  ْلت   إذ ا بهاْلم اءه  و    للا رسول   كان   :(2)قتيبة ابن   وقال   ،كذلك اْغت س 
 .(3)غاسل   لها وهو ورجليهه  يديهه  بالماءه  يمسح   وكان   ،بمد    يتوضأ

ڱ  ڱ  ں  ں: ت عالى قول ه   ومنه  
(4) . 

ل   ان ه   على داللة فيها اآلية  : الداللة   وجهُ  ع   السيف   يمسح   أي مسحا   يمسح   ج 
 الصالةه  عن منعته   ألن ها يقطعها يعني وأعناقهها ودور   كدار   ساق   جمع   وهي بسوقهها

ح  : تقول ر   إذا عالوت ه   م س   .(5)ع نق ه   ب  ض 

                                                           

وسبل  ،1/26 :والجوهرة النيرة على مختصر قدوري  ،1/35: البن المنذر جماعإل( ينظر: ا1)
 .1/81 :السالم

 له اشتغال   ،بغداد   من أهله  ،أبو جعفر: قاض   ،بن عبد للا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  أحمد( 2)
 دبفي غريب القرآن والحديث واأل   كتابا   21وهي  ،كان يحفظ كتب أبيه. والكتابةه  باألدبه 

ومعجم  ،1/156للزركلي:  األعالم . ينظر:ـه276وكانت وفاته بمصر سنة  ،واألخبار
 .6/169المؤلفين: 

وتاج  ،1/241والقاموس المحيط:  ،2/571والمصباح المنير:  ،1/387( ينظر: لسان العرب: 3)
 .7/118: اموسالق جواهر من العروس

 .33( سورة ص من اآلية: 4)

 .5/29البيضاوي:  يروتفس ،3/155( ينظر: تفسير النسفي: 5)
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 الموضعه  في مقا مها يقوم   ما أو الخف   المبتلةه  اليده  إصابة   هو :اصطالحا   املسحُ 
ةه  في المخصوصه   . (1)الشرعيةه  الم د 
 وهذه البعير خف هذا العرب تقول والناقة البعير فرسن مجمع بالضم :لغة   اخُلف  

 وما ،للفرس كالحافر لبعيرل وهو ،البعير خفافأ واحد الخف :الجوهري  وقال فرسنه
 . (2)اففوأخ خفاف والجمع رقيق جلد من يلبس

 متابعة يمكن   للماءه  مانع   الفرضه  لمحله  ساتر   بالقدمه  محيط   ك ل  : اصطالحا   اخلف
 .(3)فيهه  المشي

 : قولين على والمسافر   للمقيم   الخفين   على المسح   ُمدَّة   في اإلمامان اختلف: أولا 

 للمقيمه  الخفين على بالمسحه  بأس ال :«للا رحمه» حنيفة أبو قال   :األول القولُ 
 يمسح ال وليالهيها أيام ثالثة   وللمسافر الغده  من الساعةه  تلك   إلى الحدثه  من وليلة   يوما  
 .(4)ذ لك   من أكثر

 : األول القول أدلة
ح   ما .1 ير ةه  ع نه  ص  ْعب ة ؛ ْبنه  اْلم غه ف ر   فهي  بهي ه الن   م ع   ك ْنت  : ق ال   ش   ي ا: »ف ق ال  ) س 

ير ة   ذه  م غه او ة   خ  د  ا؛« اإله ْذت ه  ر ْجت   ث م   ف أ خ  ه   خ  ول   ف اْنط ل ق   ،م ع  ت ى  للاه  ر س   ت و ار ى  ح 
ى ،ع ن هي ت ه ؛ ف ق ض  اج  اء   ث م   ح  ل ْيهه  ج  ب ة   و ع  ي ة   ج  امه ي هق ة   ش   ي ْخرهج   ف ذ ه ب   ،اْلك م ْينه  ض 

ه   ا مهنْ  ي د  ه  اق ْت  ك م ه ل ْيهه  ف ض  ه   ف أ ْخر ج   ع  ا مهنْ  ي د  لهه  ب ْبت   ،أ ْسف  ل ْيهه  ف ص  أ   ع  ض   ف ت و 
ه   وء  ض  الةه؛ و  ح   ث م   لهلص  ل ى م س  ف ْيهه  ع  ل ى ث م   خ   .(5)(ص 

                                                           

 .1/173( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 1)

 .1/247والمعجم الوسيط:  ،1/806والقاموس المحيط:  ،4/300( ينظر: تاج العروس: 2)

 .2/41الفقهية:  لفاظألمصطلحات واومعجم ال ،1/338 ( ينظر: القاموس الفقهي:3)

واالختيار  ،1/8 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ،23/ 1 المدينة: هلأ ( ينظر: الحجة على 4)
 .1/24لتعليل المختار: 

باب الصالة في الجبة  ،الصالة كتاب(، 363) برقم 1/81البخاري في صحيحه:  خرجهأ( 5)
 .الخفين على المسح باب: الطهارة كتاب(، 274) برقم 1/229: صحيحه في ومسلم ،الشامية
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 هه علي فعل ه   أل ن   الخفين؛ على المسحه  جوازه  على داللة   الحديثه  في :الداللة   وجهُ 
 فيهه  الذي اإلناء: وهي ،إداوة المغيرةه  مع وكان ،معه   الماءه  وجوده  مع والسالم   الصالة  

ل   المغيرة   فتلقاه   أقبل انتهى فل ما: قال ،بهه  يتوضأ الذي الماء ع   .(1)عليهه  يصب ف ج 
ح  )  للا رسول قال  خزيمة وابن علي   عن روي  ما .2 ا الم قهيم   ي ْمس  ل ْيل ة   ي ْوم   ؛و 

افهر   ن   أ ي ام   ث الث ة   و الم س  ل ي الهيهه  . (2)(و 
 والمسافر   وليلة   يوما   خفيهه  على يمسح   المقي م ن  أ  للا رسول   ب ي ن  : الداللة   وجهُ 

 .ولياليهن   أيام    ثالثة  
 إلي   أحب   قدماي   ت قطع ألنْ  :«عنها تعالى للا رضي» عائشة   عن روي  ما .3

ح   فقد ،الخفينه  على سح  أم أ نْ  مهنْ  ْيحه  ع نْ  روى   ما على عنه   رجوع ها ص  ر   ش 
أ ْلت  : )ق ال   ،ه انهئ   ْبنه  ة   س  ائهش  ل ى اْلم ْسحه  ع نه  ع  ف ْينه  ع  لهيًّا اْئته : ف ق ال ْت  ،اْلخ   ع 

ْله   ن هي بهذ لهك   أ ْعل م   ف إهن ه   ،ف س  لهيًّا؛ ف أ ت ْيت   ،مه أ ْلت ه   ع  ؛الْ  ع نه  ف س  ول   ك ان  : ف ق ال   م ْسحه س   ر 
ح   أ نْ  ي ْأم ر ن ا  للا ا لهْلم قهيمه  ن ْمس  ل ْيل ة   ي ْوم  افهره  ،و  لهْلم س   .(3)(أ ي ام   ث الث ة   و 

 وليلة   يوما   للمقيمه  الخفين على المسحه  جوازه  على داللة   الحديثه  في :الداللة   وجهُ 
– داللة   وفيهه  ، للا رسول عن عليا   بذلك   أخبر كما ،بلياليهن   أيام   ثالثة   وللمسافره 

ه   كان ولو السفره  في كان   إن ما  الن بي   مسح   أن   على -أيضا    لعلمته   الحضره  في مسح 
 .(4)والسفره  الحضره  في المسح   ب ي ن    عليا   ولكن   ،«عنها للا رضي» عائشة السيدة

 وليلة   يوما   للمقيمه  المسحه  في ثار  اآل: الشيباني الحسن بن محمد اإلمام   قال  
 الفقهه  في ن ظ ر   مم ن أحدا   أن   أظن كنت وما معروفة   كثيرة   ولياليها أيام   ثالثة   وللمسافره 

                                                           

 .1/473داود:  بيأوشرح سنن  ،1/221: وطارأل( ينظر: نيل ا1)

الطهارة : باب المسح على الخفين  بوابأ ،(96برقم ) 1/159( أخرجه الترمذي في سننه: 2)
 (.5284) برقم ،7/243: صولألينظر: جامع ا ،وقال حديث حسن ،للمسافر والمقيم

 في جاء ما باب: وسننها الطهارة كتاب(، 552) برقم 1/83في سننه:  ماجه ابنخرجه ( أ3)
 .30/412: حاديثألينظر: جامع ا ،صحيح الحديث ،والمسافر للمقيم على المسح في التوقيت

 (.553برقم ) 1/196( ينظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه: 4)
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: «تعالى للا رحمه» حنيفة أبو قال   فيهه  األخبار ولكثرةه . (1) هذا في اآلثار   عليهه  ت ْشك ل  
: « للا رحمه» يوسف أبو وقال. النهار وءض مثل فيهه  جاء ني حت ى بالمسحه  قلت ما

 أخاف  : «تعالى للا رحمه» (2)الكرخي وقال   لشهرتههه؛ بهه  الكتابه  نسخ   يجوز   المسحه  خبر  
ْت  التي اآلثار   ألن   الخفين؛ على المسح   ي ر   ل مْ  م نْ  على الكفر   د  ر  . التواتره  حيزه  في فيهه  و 
ق   في مؤقت   وهو  .(3)ولياليها أيام   بثالثةه  المسافره  حقه  وفي لة  ولي بيوم   المقيمه  ح 

ر ْجت  : قال «عنهما للا رضي» عمر ابن عن روي  ما .4  فرأيت   العراقه  إلى خ 
 فسله   أبيك إلى رجعت إذا :فقال   ؟هذا ما :فقْلت   ،الخفينه  على يمسح   سعدا  

ْنك   أفقه   عمك  : )فقال أبي فسألت    ،الخفينه  لىع يمسح    للاه  رسول   رأ يت   ،مه
 .(4)(ولياليها أيام   ثالثة   والمسافر   وليلة   يوما   المقيم   يقول   وسمعت ه  

 ننزع ال أن سفرا   ك ن ا إذا يأمرنا)  للاه  رسول   كان  : قال عسال بن صفوان عن .5
؛ أيام   ثالثة   خفافنا  .(5)(ونوم   وبول   غائط   من ولكن جنابة ؛ من إال ولياليهن 

  الخطاب بن عمر أن   الجعفي نباتة بن حنظلة عن إبراهيم عن روي  ما .6
 إذا ولياليهن   أيام   ثالثة   وللمسافره  وليلة ؛ يوما   للمقيمه  الخفينه  على المسح  : )قال

                                                           

 .25-1/24المدينة:  هلأ ( الحجة على 1)

-260وتوفي في بغداد ) الكرخ في ولد ،فقيه ،الحسن أبو ،الكرخي الحسين بن للايد ( عب2)
 .6/45 :المؤلفين ومعجم ،4/193: للزركلي عالمألا: ينظر(. م951-874/ هـ340

والعناية  ،1/167والمحيط البرهاني في الفقه النعماني:  ،1/98 ( ينظر: المبسوط للسرخسي:3)
 .144-1/143شرح الهداية: 

صحيح.  حديث وقال: ،المسح على الخفين باب ،1/17( أخرجه محمد بن الحسن في اآلثار: 4)
 (.5270برقم ) 7/235ينظر: جامع األصول: 

باب المسح على الخفين للمسافر  ،الطهارة أبواب(، 96)برقم  1/56( أخرجه الترمذي في سننه: 5)
 صحيح. حسن وقال: ،(126برقم ) 1/83 والنسائي: .والمقيم
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 وبهه  ،عنه للا رضي حنيفة أبي قول وهو: محمد قال   ،طاهر وأنت لبستهما
 .(1)(نأخذ  

 وللمقيمه  ،الخفينه  على يمسح   أيام   الثة  ث للمسافره : )قال   مسعود ابن عن روي  ما .7
 .(2)(الخفينه  على يمسح   ثالثا   فمكث   للاه  عبده  مع وسافْرت   :وائل أبو: قال. يوم  

 يكنْ  لم إن وهو  للاه  رسوله  صحابةه  فعل هذا أن  : نيالروايت من: الداللة   وجهُ 
ل ؛ فعل وا ل م ا جائزا   ؛الخف على المسحه  جوازه  على ذلك   فيد   لدفع رخصة   المسح   وأل ن   ينه

 ويخرج يصبح   حين   خفيهه  يلبس   ألن ه   وليلة ؛ بيوم   المقيمه  حقه  في مؤقت وذلك   ،المشقةه 
 ك ل   في بالنزعه  الحرج   يلحقه   والمسافر ليال ؛ بيتههه  إلى ي عود   أن قبل   النزع عليه فيشق
 عام ة   قال   ،ألكثرههه  نهاية ال إذ السفره  ةم د   أدنى ولياليها أيام   بثالثةه  حقه في فق در مرحلة  

 في القدمين غسله  مقام   ويقوم   ،مشروع   الخفينه  على المسح   بأن  (: الحنفية فقهاء) العلماءه 
 .(3)جميعا   والمسافره  المقيمه  حقه 

 على فيمسح  . أبدا   يمسح المسافر: «للا رحمه» مالك اإلمام قال: الثاين القول
 ،المسح   ل ه   يجوز ال فإ نه   المقيم وأم ا ،أ كبر حدثا   يحدث لم ما افرا  مس دام   ما خفيهه 

يجوز    . (4)والنساءه  للرجاله  والحضر السفر في الخفين على المسح   و 
 :الثاين القول أدلة

                                                           

 وقال: ،باب المسح على الخفين  ،(10برقم ) ،1/17( أخرجه  محمد بن الحسن في اآلثار: 1)
 ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ،1/649ورجاله ثقات. ينظر: شرح ابن ماجه لمغلطاي:  صحيح

1/320. 

وقال: موقوف وله  ،المسح على الخفين باب ،(71برقم ) 1/16يوسف في اآلثار:  وبأ( أخرجه  2)
، وفي ، بعض  رجالههه رجال  الصحيحه . ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: هه أسانيد  / 1 ضعف 

 (.1402برقم ) ،584-587

 .1/83 وتحفة الفقهاء: ،98-1/97( ينظر: المبسوط للسرخسي: 3)

والتهذيب في اختصار المدونة:  ،1/30 في الفقه المالكي: والتلقين ،1/144( ينظر: المدونة: 4)
والذخيرة  ،25-1/24 وبداية المجتهد: ،1/177 المدينة: هلأ والكافي في فقه  ،1/207

 .1/93والنوادر والزيادات:  ،1/30 والقوانين الفقهية: ،322-1/321للقرافي: 
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 يوم   المدينةه  إلى الشامه  من خرجت  : قال الجهني؛ عامر بن عقبة عن روي  ما  .1
 في خفيك   أولْجت   متى: )فقال  الخطابه  نب عمر   على فدخْلت   الجمعةه 
؟  أصْبت  : قال ال: قلت نزعتهما؟ فهل: قال الجمعةه  يوم  : قلت رجليك 

ن ة    .(1)(الس 
 ل ْيس   ،ل ه   توقيت   ال الخفينه  على المسح   ن  أ على داللة   فيهه  الحديث  : الداللة   وجهُ 

ْند   ن ا أ ْهله  عه ْقت   ذ لهك   فهي بهالده ح   :الهك  م   ق ال   ،و  ا ي ْمس  م  ل ْيهه ا ل مْ  م ا ع  م  ي ْنزهْعه 
(2). 

ال أصل لهما  حديثال هذامهدي وابن معين  يونس قال ابن   ابن   قال   :عليه اعرتض
 .(3)التوقيت( حديث) وال يصح

 وأن   ،أصال   المسح إنكار  علي عن وروي  «الطراز» صاحب قال: عنهُ  ُأجيب
 للاه  رسول   يا :قال   أ ن ه   عمارة أبي عن روي  ما)ـب دل  واست   المسحه  عن متأخرة   المائدة  
؟ على أمسح    وما نعم: قال وثالثا  : قال يومين،: قال يوما  : قال نعم،: قال   الخفينه
 .(4)(شئت

: فقا لْت ، المسحه  عن  الن ب هي زوج ميمونة   سألت  : قال يسار؛ بن عطاء عن) .2
كل   للا رسول   يا: قلت   : قال يخلعهما؟ وال الخفينه  على اإلنسان   حه يمس ساعة   ِه

 .(5)(«نعم»
                                                           

 ،أبواب المسح على الخفين جماع ،(1332) مبرق ، 1/421 :( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1)
 وموسوعة .1/1926: ينظر: التبويب الموضوعي ،حيحص ،باب ما ورد في ترك التوقيت

 .(10821برقم ) 1/10821 :التخريج

 .11/151 :سانيدأل( ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني وا2)

 .1/323( ينظر: الذخيرة للقرافي: 3)

 ،باب التوقيت في  المسحه  ،الطهارة كتاب ،(158) برقم 1/40 :أبو داود في سننههه  أخرجه   (4)
 ،1/421والتلخيص الحبير:  ،3/41 ينظر: البدر المنير: ،يصح الالبخاري فقال:  وضع ف ه  

 (.220) برقم

باب الرخصة في المسح  ،الطهارة كتاب ،(768برقم ) ،1/367 :( أخرجه  الدار قطني في سننه5)
 .1/180صحيح  ال عل ة فيهه. ينظر: نصب الراية:  إسناده   وقال: ،على الخفين وما فيه
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  الرسول وإجابة فيهه  توقيت   ال المسح أ ن   على داللة   فيه الحديث  : الداللة   وجهُ 
 ن  أو  .(1)المسحه  في التوقيته  سقوطه  على داللة   فيها« عنها للا رضي» ميمونة لزوجهه 
 أباله  لم وضوء   على وأنا طاهرتان اليورج الخفين لبست   لو: قال  الخطاب بن عمر  

 . سفري  أقضي أو العراق   أبلغ   حت ى أنزعهما ال أن
ل    الخطاب بن عمر الخليفةه  قول   ن  إ إذن  ال الخفينه  على سح  الم ن  أ على د 

ة    ذاوإ أزمانهها مع ال أسبابهها مع دائرة   فإن ها الطهاراته  أصول   ينافي التوقيت   وألن   ؛ل ه   م د 
 .(2)النظر معنا بقي   األخبار   تقاب ل ْت 

ة   تعل قت فلم رخصة   وألن ه   .3  ال األحداث طهارات وأل ن   ؛معلومة   الزمنه  من بمد 
؛ بتوقيته  تتعل ق ةه  ك ل   وألن   زمان   يتخللها ولم الطهارة كمال بعد   الخفين لبس م د 
 .(3)جائز   فيها المسحه  استدامة   فإن   ،بخلع

                                                           

 .1/658 ( ينظر: شرح ابن ماجه لمغلطاي:1)

 .1/323( ينظر: الذخيرة للقرافي: 2)

 .178-1/177على نكت مسائل الخالف للبغدادي: شرافإل( ينظر: ا3)
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 وافقه ومن حنيفة أبو اإلمام   إليه ذهب   ما ن  أ لي يبدو والذي: الَّراجح القول حترير
 جائز   الخفين على المسح   بأن   قولهه   من الر اجح   هو .(1)والظاهرية والحنابلة الشافعية من

نة  التي األدلةه  ولقوةه  ،ولياليها أيام   ثالثة   وللمسافره  ،وليلة   يوما   للمقيمه  يكون  والذي ،بالس 
 عن التخفيف في الكريم الشارع مطلب وهو الناسه  مصلحة ولمراعاة بها؛ است دل  

 .أعلم وللا   المسلمين،
ا   :قولين على الخفين على المسح كيفية في اإلمامان اختلف: ثانيا

 وال الخفين ظهره  على يمسح  : «للا رحمه» حنيفة أبو اإلمام   قال  : األول القولُ 
 . (2)بشيء   باطنهما يمسح

 :األول القول أدلة
ع   توضأ  الن بي ه  أن  )  شعبة بن المغيرة عن روي  ما .1 ض  و   على اليمنى ي ده   و 

ه   األيمن خفهه  هما األيسر خفهه  على اليسرى  ويد   أعالهما إلى األصابع من ومد 
  . (3)(خفيهه  ظاهره  على  للاه  رسوله  أصابع إلى أنظر وكأن ي ،واحدة   مسحة  

 غير؛ ال ظاهرهما وأن ه الخفين؛ على المسح لمحله  إبانة فيهه  الحديث   :لداللةا وجهُ 
 .(4)أسفلهما يمسح وال

                                                           

 ،1/322والمغني البن قدامة:  ،1/109 :المحتاج نيومغ ،2/74( ينظر: األم للشافعي: 1)
 .58و 2/53والمحلى البن حزم: 

والمحيط البرهاني في  ،1/101 والمبسوط للسرخسي: ،1/35المدينة:  هلأ ة على ( ينظر: الحج2)
واللباب في الجمع بين السنة  ،1/24واالختيار لتعليل المختار:  ،1/167الفقه النعماني: 

 والجوهرة النيرة: ،1/48 وتبين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: ،1/132والكتاب: 
1/26-27. 

باب االقتصار بالمسح على  ،الطهارة كتاب (1384برقم ) ،1/436 :البيهقي في سننه( أخرجه  3)
رواه البيهقي من طريق الحسن عن المغيرة بنحوه وهو منقطع. ينظر: التلخيص  ،ظاهر الخفين

 .1/219الحبير: 

 .1/59 ( ينظر: سبل السالم:4)
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 هذا بغيره  الستة الكتب في المسح في  شعبة بن المغيرة حديث :عليه اعرتض
 من يسمع لم والحسن ،ضعف فيه ،رستم بن صالح اسمه الخزاز عامر وأبو ،السياق

 .(1)المغيرة عن الفضل يبأ
 من أولى الخف باطن لكان بالرأي الدين كان لو: )قال  علي عن روي  ما .2

 .(2)(باطنهما دون   خفيهه  ظاهره  على يمسح    للاه  رسول   رأيت   ولكن ي ،ظاهره
 الخفه  على بالمسحه  االقتصار يجوز أن ه   على داللة فيه الحديث   :الداللة وجهُ 

 علي روي  ما على هكذا كان   والسالم   صالة  ال عليهه  فعل ه   أل ن   ظاهرههه؛ دون  
(3) . 

 على كفا   يجعل   الماسح   ن  أ إلى« للا رحمه» مالك اإلمام ذ ه ب  : الثاين القول
 وي ْقبهل   ،القدمه  ساقه  إلى الظاههر على التي بالكفه  ف ْيقبهل   ،أسفلهما على وكفا   ظاهرهما

 . (4)وباطن ه   ظاه ره   فيمسح   األصابع إلى العقب من األسفله  على بالتي

                                                           

 .1/48 ( ينظر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية:1)

 :وقال ،المسح ةيباب كيف ،الطهارة كتاب(، 162) برقم ،1/42داود في سننه:  وأب أخرجه( 2)
ه  إ  .1/418. ينظر: التلخيص الحبير: صحيح   سناد 

 .1/227( ينظر: االستذكار: 3)

والرسالة للقيرواني:  ،1/204والتهذيب في اختصار المدونة:  ،143-1/142 ( ينظر: المدونة:4)
وبداية  ،1/178المدينة:  هلأ والكافي على فقه  ،1/31في الفقه المالكي:  والتلقين ،1/22

والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من  ،1/25 المجتهد ونهاية المقتصد:
 .179-1/178 على نكت مسائل الخالف للبغدادي: شرافإلوا ،1/94: مهاتألا
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 :الثاين القول أدلة
ح    للاه  رسول   أن  )  شعبة بن المغيرة عن روي  ما  . (1)(وأسفلهه  الخفه  أعلى م س 

ل  : الداللة   وجهُ   الخفه  أعلى يكون   المسح   ان   ب ي ن   ق دْ   الن ب ي ن  أ على الحديث   د 
 .(2)وأسفله

الر اجح  ن  أره في أقوال  اإلمامين  وأدلت هم تبين  لي : بعد  النظالقول الراجح حترير
 وذلك لما يأتي: ؛منها هو ما ذ ه ب  إليه اإلمام  أبو حنيفة

ا؛ أل ن  باطن    .1 م  نههه بأ ن  المسح  على ظاهره الخفين أولى من المسحه على باطه
. فيصيب يده  ذلك  الل وث  وفيهه بعض   ،الخفه ال يخلو عن لوث  عادة   ر جه  الح 

 أحمد اإلمام قال   وبه ،سفلهماأ لمسح إنكار وهو ،الحرج لدفع مشروع   المسح   .2
ل   مالك األمام   ن  أ مع .(3)«للا رحمه» ع   . وباطنه الخفه  ظاهر المسح   ج 

 ما هذا ،ضعيفة لكونها عليه؛ يرد المخالف المذهب بها است دل   التي حاديثألا .3
 .اعلم وللا حنيفة، أبي ماإلما رأي   لترجيح دفعني

                                                           

باب في المسح على الخفين  ،الطهارة أبواب ،(97)برقم  1/158: الترمذي في سننه أخرجه( 1)
 ،(93برقم ) 1/97 المنهاج: دلةأ لىإينظر: تحفة المحتاج  ،ضعيف :وقال ،أعاله وأسفله

 .44/9وشرح الترمذي للشنقيطي: 

 .1/213والتحقيق في مسائل الخالف:  ،1/234: وطارأل( ينظر: نيل ا2)

 .1/130 :وروضة الطالبين ،1/67 :المحتاج مغني( ينظر: 3)
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 : الثاني المطلب
 التيمم

 واالصطالح اللغة في التيمم معرفة من البد التيمم لةأمس في الدخول قبل
 .وشروطه ومشروعيته
  .(1)القصد: لغة   التيمم
  .(2)التطهر بقصد الصعيد من بشيء واليدين الوجه مسح: اصطالحا   التيمم

 :مشروعيته أدلة
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ : تعالى قوله: الكتاب .1

(3 ). 
 .(4)يكفيك( نهإ)عليك بالصعيد ف :قال  ياسر بن عمار عنالسنة:  .2
 .(5)التيمم مشروعية على العلماء عمأج: جماعإلا .3

 : أمور التيمم لصحة يشترط: التيمم شروط
 عدم .5 .فقده عند الماء طلب .4 .اإلسالم .3 .النية .2 .الوقت دخول .1

 وبين المسح بين يحول وشمع كدهن ،التيمم أعضاء من عضو على ائلالح وجود
 .(6)األسباب من بسبب العذر وجود ومنها ،والنفاس الحيض من الخلو .6 .البشرة

                                                           

 .153-1/152: ومعجم لغة الفقهاء ،1/160: والمعجم الوسيط ،5/74 :( ينظر: تاج العروس1)

 .1/287 :والكليات ،1/114 :والتوقيف على مهمات التعاريف ،1/71 :( ينظر: التعريفات2)

 .6( سورة المائدة من اآلية: 3)

 باب التيمم للوجه والكفين. ،الطهارة كتاب(، 339) برقم 1/75 :البخاري في صحيحه خرجهأ( 4)

 .1/34البن المنذر:  جماعإل( ينظر: ا5)

 .1/138: ربعةأل( ينظر: الفقه على المذاهب ا6)
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 :قولين على صالة   لكل    التيمم مسالة   في اإلمامان اختلف

ر   لصالة فتيمم الماء   يجدْ  لم رجل   في  حنيفة أبو قال: األول القول  ث م   ْت ح ض 
ْت  ر   بدل التيمم يأ ،الماء يجد أو يحدث لم ما ذلك   بتيممههه  يصل ي أ خرى  صالة   ح ض 

 . (1)الماء وجود نيلح خرى أ لىإ صالة من يصلي لهذا ؛الماء وجود وقت لىإ مطلق
 القول األول:  أدلة

ا  ،)الت ر اب  ط ه ور  اْلم ْسلهمه  : عنهما روي  .1 ل ْو إل ى عشر حجج م  ْد و  ل ْم ي جه
)  . (2)اْلم اء 

ل ْت )  عنه روي  ما .2 عه ا األ ْرض   لهي ج  د  ط ه ور ا م ْسجه ك ْتنهي أ ْين م ا و  الة   أ ْدر   الص 
ل ْيت ت ي م ْمت   ص   .(3)(و 

 واضحة   داللة   األوله  القوله  أصحاب   بهما است دل   الل تين الروايتين في: الداللة   وجهُ 
 الصلوات باقي ذلك   بتيمهمهه وي صل هي يتيمم   أنْ  عليهه  الماء   يجدْ  لم إذا الر جل   ن  أ على

ت ه   وألن   ؛(4)الماء   يجد أو يحدْث  لم ما األ خرى   . قائمة وهي الماء عدم ضرورة طهار 
 الطهارتين؛ بأكمله  ليؤديها الماءه  وجوده  في طمع لمن الصالة تأخير ويستحب

 .(5)تعاد ال أل ن ها توضأ لو فوت ها خاف   إذا مه بالتيم الجنازةه  على الصالة   وتجوز  

                                                           

والمبسوط  ،1/38والنتف في الفتاوى للسغدي:  ،1/48المدينة:  هلأ ( ينظر: الحجة على 1)
وحاشية  ،1/46 وبدائع الصنائع لترتيب الشرائع: ،1/46 وتحفة الفقهاء: ،1/113 للسرخسي:

 .1/53ابن عابدين: 

يجنب  الرجلباب  ،الطهارات كتاب ،(1661برقم ) 1/144: شيبة في مصنفه بيأ( أخرجه ابن 2)
 .1/148 :ةالراي نصب ينظر: ،حسن صحيح حديث ،وليس يقدر على الماء

 بعد مباب التيم ،الطهارة كتاب(، 1060) برقم 1/340 :( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 3)
 (.18483برقم ) 10/367 :ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،صحيح .دخول وقت الصالة

 وفتح ،1/694: لمغلطاي ماجه ابن وشرح ، 1/476:بطال البن البخاري  صحيح شرح( ينظر: 4)
 .2/208: رجب البن الباري 

 واالختيار ،1/27: المبتدئ بداية شرح في والهداية ،1/147: العلماء اختالف مختصر( ينظر: 5)
 .1/21 :المختار لتعليل
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ر ج   :قال   الخدري  سعيد أبي عن .3 ْت  سفر في رجالن خ   وليس الصالة   فحضر 
 فأعاد   ،الوقته  في الماء وجد   ث م   ،فصل يا طيبا   صعيدا   فتيمما ،ماء   معهما

ا دْ  ولم ،والوضوء   الصالة   أحد ه م   ،ل ه   ذلك   فذكرا  للاه  رسول   تياأ ث م   ،اآلخر   ي عه
نة   أصبت  »: يعد لم للذي فقال    توضأ   للذي وقال   ،«صالت ك   وأجزأتك   الس 

 . (1)«مرتين األجر   لك» :فأعاد  
 إعادة   فيهه  وليس   الماءه  من بدل   التيمم   أ ن   على داللة   فيهه  الحديث   :الداللة   وجهُ 

 تيمم للذي الصالة   للرجلينه  فجاز   فرع   والتيمم   صل  أ الوضوء   أل ن   ؛الماء   و جد   إذا للصالةه 
 .(2)أعاد وللذي

 ،واحد   بتيمم   صالتين ي صل ى ال و ،صالة   لكل ه  التيمم    مالك   قال  : الثاين القول
ل ى إنْ : وقال   ،مكتوبة   بعد   نافلة   تكون   أنْ  إال واحد   بتيمم   ومكتوبة   نافلة   ي صل ى وال  ص 

؛ التيمم   أعاد   يمم  بت الفجر ركعتي  يجْز  لم ،بالتيممه  الصالة   ل ه   جاز   مكلف   ك ل   وألن   للفجره
  :أ صلين على مبني   ذلك   وألن   ،كالمستحاضةه  فرض   صالتي بين   يجمع   أنْ  ل ه  

 .وقتهها دخوله  قبل   لصالة   يجوز ال التيمم   ن  أ: أحدهما

                                                           

 بعد الماء يجد المتيمم في باب ،الطهارة كتاب ،(338) برقم 1/93: سننه في داود بوأ خرجهأ( 1)
 .1/160: الراية نصب: ينظر. صحيح: حديث وقال ،الوقت في يصل ما

 .2/343: واالستذكار ،1/104: السنن معالم( ينظر: 2)
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 حيث إعوازهه  عند   إال التيمم   يجوز وال ،صالة   لكل ه  واجب   الماءه  طلب   ن  أ: واآلخر
 نأل فرضيين؛ يصلي وال ،الوقت دخول هي والضرورة ،ضرورة بدل التيمم نأ

 .(1)بقدرها تقدر الضرورات
 : الثاين القول   أدلةُ 

 تعالى قوله لىإ ،ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ :تعالى قوله .1

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  (2).  

 التيمم   ن  إ إذ صالة   لكل ه  الوضوء   ن  أ على واضحة   داللة   هافي اآلية  : الداللة   وجهُ 
 لكل ه  يتيمم   أنْ  ل ه   فالب د   واحد   بتيمم   يصلي   أنْ  ل ه   يجوز ال الم صلي   فإن   صالة   لكل ه  يكون 
الى سبحان ه   للا   وأن   ،صالة   ل   ق دْ  وت ع  ع  ال   التيمم   ج   والمشقةه  الحرجه  لرفعه  الوضوءه  من ب د 

؛ فقده  عن د التيمم جواز   تفيد وهي ،المسلمين   عن  االنتقال يجز فلم مرتب بدل ألن ه   الماءه
 .(3)وإعوازهه  الم بدل طلبه  بعد إ ال إليه

 ،الحدثه  من طهارة  : طهارتان الشرعية   الطهارة   أن   على المسلمون  اتفق   .2
: أصناف   الثة  ث الحدثه  من الطهارة   أن   على واتفقوا ،الخبثه  من وطهارة  
 .التيمم وهو منهما وبدل ،وغسل ،وضوء

                                                           

والرسالة للقيرواني:  ،1/214والتهذيب في اختصار المدونة:  ،1/149( ينظر: المدونة: 1)
 هلأ والكافي في فقه  ،230-1/229 على نكت مسائل الخالف للبغدادي: شرافإلا ،1/21

والذخيرة  ،1/119والمقدمات الممهدات:  ،1/203والبيان والتحصيل:  ،1/183 المدينة:
 .1/357للقرافي: 

 .6( سورة المائدة: اآلية 2)

 بن وهبةد.  ،والمنهج والشريعة العقيدة في المنيروالتفسير  ،1/487نظر: التفسير الواضح: ( ي3)
 .6/101: الزحيلي مصطفى
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 عدمه  أو الماءه  عدمه  عن د التيممه  أو صالة   لكل ه  الوضوءه  إيجاب   كان   األصل   وأن  
ْت  التي اآليةه  في وجل عز   للاه  قوله  بظاهره  استعمالههه  على القدرةه   أن   وحيث   ،سابقا   ذ كهر 
نة    صالتان عنده   يصح فال ،األصله  على التيمم وبقي   الوضوء ذلك   من خصصت الس 
ب ْت  صل ى وإنْ  ،لغيرهها نواه   بتيمم   صالة   وال ،ل ه م ا ونواه   اتصلتا وإن واحد   بتيمم    عليهه  و ج 

 .(1)وغيرههه  الوقته  في اإلعادة  
 وبهه  ،األصح   هو مالك   اإلمام   إليهه  ذ ه ب   ما أن   لي يبدو الذي: الرَّاجح   القول   حتريرُ 

 إال بالتيممه  يصلي ال: قال أ ن ه   أحمد عن روي  وقد ،فرضين به ي صل هي ال: الشافعي   قال  
 ط ل ب   لو ما فأشبه قريبا   الماءه  بوجوده  عالم   غير   وأل ن ه   ،لأل خرى  يتيمم ث م   واحدة ، صالة  

دْ  فلمْ  ي جه
 .أعلم تعالى وللا   العلماءه  جمهور   بها است دل   التي األدلةه  ولقوةه . (2)

 :التيمم   على وأثرهُ  الماء   وجود   في اختالفُُهم

د   ث م   تيمم إذا ه   أنْ  إم ا: أحوال   ثالثةه  من يخل وا فال الوقته  في الماء   و ج   قبل   يجد 
ا الفراغه  بعد   أو ،فيها الشروعه  بعد   أو ،الصالةه  في الشروعه  ْنه  ه   فإذا مه  الشروعه  قبل   وجد 

ه   وإذا ،الماءه  استعمال   لزم ه  و  تيمم ه   ب ط ل    .(3)عليه إعادة فال الصالة وقته  خروجه  بعد   وجد 
د   لو فيما اإلمامان اختلف   لكن  :قولين على بالصالةه  تشاغلههه  حال   الماء   و ج 

 قام   ث م   الماء   يجدْ  لم حين   تيمم   رجل   في «للا رحمه» حنيفة أبو قال: األول القول
ب ر   ك  ل   و  خ  د  ط ل ع   الصالةه  في و  ه   إنسان   عليهه  و   نأ ،وجده أو ،سيعطيهه  ن ه  أ يعلم   ماء   م ع 

 .(4)ولهاأ من الصالة يعيد ثم يتوضأ ة،قضنتم صالته

                                                           

والقوانين  ،1/118: الممهداتوالمقدمات  ،1/13( ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 1)
 .1/30: الفقهية

 .269-1/194ن قدامة: والمغني الب ،1/333( ينظر: المجموع على شرح المهذب: 2)

 .1/66العلماء:  ئمةأل( ينظر: اختالف ا3)

 وتحفة الفقهاء: ،1/110 والمبسوط للسرخسي: ،1/53المدينة:  هلأ على  الحجة ( ينظر:4)
 .1/57وبدائع الصنائع:  ،1/44
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 : األول القول أدلة
 فإذا ،سنين عشر الماء   يجدْ  ل مْ  وإنْ  المسلم وضوء   الطيب   الصعيد  ) : قوله .1

ك   فأمسه   الماء   وجدت     .(1)(جلد 
 عند طهورا   يكون  التيمم   أن على الحديث يدل   بمفهومهه  الحديث   :الداللة   وجهُ 

، وجوده  هه  وجوبه  على وبمنطوقههه  الماءه هه، عند   جلدهه  إمساسه ر   وألن ه   وجوده  استعماله  على ق د 
 .(2)الصالةه  من كالخارجه  تيممه   ف ب ط ل   الماءه 

ْت ف الماءه  برؤيةه  ينتقض   التيمم   ألن   .2  التيمم   ألنًّ  ويستقبل فيتوضأ طهارت ه   انتقض 
ا انقطع   إذا المستحاضةه  كطهارةه  الضرورةه  بزواله  فبطلت ضرورة طهارة   م ه   .(3)د 

 قام   ث م   الماء   يجدْ  لم حين   تيمم   إذا الر جل   ن  إ «للا رحمه» مالك   قال  : الثاين القولُ 
ل   ف ك ب ر   خ  د   يقطع ال فإن ه   سيعطيهه  ان ه   يعلم   ماء معه   إنسان   عليهه  فطلع   الصالةه  في و 

 .(4)بالتيممه  يتمها بل صالت ه  

                                                           

 :وقال ،باب الجنب يتيمم ،الطهارة كتاب ،(333برقم ) 1/91: ( أخرجه  أبو داود في سننه1)
ه    .2/650والبدر المنير:  ،1/150: ةينظر: نصب الراي ،صحيح   إسناد 

داود للعيني:  بيأوشرح  ،19/249: سانيدأل( ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني وا2)
2/143. 

 :والعناية شرح الهداية ،1/46 :وتحفة الفقهاء ،1/21 :( ينظر: االختيار لتعليل المختار3)
1/367. 

والتلقين في الفقه المالكي:  ،1/208والتهذيب في اختصار المدونة:  ،1/145 ( ينظر: المدونة:4)
 .1/184 المدينة: هلأ والكافي في فقه  ،1/30
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 : الثاين القول أدلة
ڎ   ڈ   ڈ :ت عالى قوله    .1

(1). 
ل   قد ن ه  أ: الداللة   وجه   خ  ا الخروج   يلزمْ  فلم الصالة في د  ْنه   .(2)عليهه  الماءه  بطلوعه  ع 

، بمقصود التلبس د  بع الم بدل وجد ن ه  أ .2 ا الخروج   يلزْمه   فلمْ  البدله د   لو ك م   و ج 
 . بالصيام التلبسه  بعد   الرقبة

 استعمال ه ، يلزْمه   فلم ،الماءه  طلب   فيهه  يلزمه   ال حال للصالة التلبس حال وألنه .3
 وبعد الصالة حكم نقضاءا قبل   للماءه  واجد   وألن ه   الفراغ؛ بعد وجده لو كما

 ل ه   جاز صالة كل نألو  ،التشهد قدر قعوده بعد وجده ذاإ: صلهأ ،بها التلبس
هه  مع فيها المضي ل ه   جاز    الماءه  عدمه  مع فيها المضي  صالة  : أصل ه   ،وجوده
 .والجنازةه  العيدين

 وجده   إذا يلزْمه   فلمْ  ،استعمال ه   لزمه   الصالةه  في الدخوله  قبل   وجده   لو ماء   وألن ه   .4
 تيمم ه ، يبطلْ  لم العيدين صالةه  في المتيمم وجده   لو ماء وألن ه   ةه؛الصال في

 .غيرهها في فكذلك  
ل   وألن ه   .5 خ  ا، يدخل   أنْ  ل ه   صحيحة   بطهارة   الصالةه  في د   الماءه  وجود   فكان   بهه 

ل   متيمم   وألن ه   ،المتوضئ: أصل ه   سواء ، وعدم ه   خ   ،ل ه   جاز   بتيمم   الصالةه  في د 
 وجد   لو جنس   ك ل   وألن   كفايتههه؛ دون   وجد   إذا: أصل ه   الماء، برؤيتههه  يبطلْ  فلمْ 

 .(3)المائعاته  سائر  : أصل ه   ،كثيره   فكذلك   ،صالت ه   تبطلْ  لم منه   القليل  

                                                           

 .33من اآلية  :( سورة محمد1)

بداية المجتهد ونهاية المقتصد:  ،22/187للطبري:  نآ( ينظر: جامع البيان في تأويل القر 2)
1/79. 

 .228-1/227سائل الخالف للبغدادي: على نكت م شرافإل( ينظر: ا3)
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 ما هو -أعلم وللا- أراه   فالذي المذهبين أدلةه  عرضه  بعد   :الرَّاجح القول   حتريرُ 
 لمْ  ما الوضوء بمنزلةه  التيمم   نأ وهو «تعالى للا رحمه  » حنيفة أبو مام  اإل إليهه  ذ ه ب  
د   فإذا الماء   يوجد ع   التيمم   انتقض   الماء   و جه ، إلى األمر   ور ج  مام   قال ه   إذ الوضوءه  أحمد اإله

هم يصح ال: مالك اإلمام قاله   ما على ردا    البدل   هو الصوم   فإن   ،الصيامه  على قياس 
ر   إذا فنظيره   ه  نفس   هه  بعد   الماءه  على ق ده ا الفرق  ث م   ،بطالتههه  في خالف وال تيممه م   ن  أ بين ه 
ة    بخالفه  شاقينه  فرضين   بين   الجمع من فيهه  لهم ا من ه الخروج   فتشق   تطول   الصيامه  م د 

 الصالةه  في داخال   كان   وإنْ  التيمم ي ْسقهط   الماءه  وجود   ن  أ ذلك   مهنْ  يفهم   إذن. (1)مسألتنا
 .الصالةه  وإعادة   الوضوء   فعليهه  متيمم   وهو

                                                           

 .304-1/303 ( ينظر: المغني البن قدامة:1)
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 : الثالث المطلب
 الذكر   َمس  

 نواقضه  من وهو ،وضوء   على وهو ذكر ه   الر جل   يمس   نْ أ أي: لة  أاملس صورةُ 
  (1)ال؟ أم الوضوء أينقض ذكر ه   م س   فيمن الفقهاءه  بين   اختالف هنالك لكن ،الوضوءه 

 :قولين على الذكر   َمس    مسألة   في اإلمامان اختلفَ 

ه   م س   من: «للا رحمه» حنيفة أبو قال: األول القولُ   ينتقْض  لم متوضئ   وهو فرج 
 .(2)وضوء ه  

لة  :األول   القول   أدّ 
ْبد عن روي  ما) .1 لهي    ْبنه  ط ْلقه  ْبنه  ق ْيسه  ع نْ  ،ب ْدر   ْبن   للا ع  : ق ال   أ بهيهه  ع نْ  ع 

ر جْ  ا ن اخ  ْفد  ت ى و  ْمن ا ح  ل ى ق ده وله  ع  ل ْين ا ف ب اي ْعن اه    للا ر س  ص  ل م ا ،م ع ه   و  ى ف   ق ض 
الة   اء   الص  وهي   ك أ ن ه   ر ج ل   ج  ول   ي ا: ف ق ال   ب د   ذ ك ر ه   م س   ر ج ل   فهي ت ر ى  م ا للا، ر س 

الةه؟ فهي ْنك   بهْضع ة   أ وْ  ْنك  مه  م ْضغ ة   إهال ه و   و ه لْ : ق ال   الص   .(3)(مه
ره   م س   إذا الر جل   ن  أ على واضحة   داللة   الحديثه  في: الدَّاللة   وجهُ   ينتقض ال ذك 

ْت  ،حال   ك ل ه  في الجوازه  على ود ل   ،وضوئ ه   رج   ،الصحيحه  الحديثه  بهذا البوله  حالة   فخ 
اها ما وبقي    مجاور   أن   جهةه  من البوله  بحالةه  هيالن   خ ص   وإ نما ،اإلباحةه  على ع د 

 .(4)للمادةه  حسما   آلتهه  مس   منع باليمين االستنجاء منع فلم ا ،حكمه   ىي عط الشيءه 
 :وجهني من: عليه اعرتض

                                                           

 .1/38( ينظر: هداية المتعبد السالك: 1)

وبدائع الصنائع:  ،1/117والمبسوط للسرخسي:  ،1/59المدينة:  هلأ ( ينظر: الحجة على 2)
وشرح  ،1/12ئق: وتبين الحقائق شرح كنز الدقا ،1/10واالختيار لتعليل المختار:  ،1/30

 .1/121واللباب في الجمع بين السنة والكتاب:  ،1/54فتح القدير: 

 ،ذلك من الوضوء ترك باب ،الطهارة كتاب ،(165) برقم 1/101: سننه في النسائي( أخرجه 3)
ه  صحيح باحاديث   لمامإلوا ،(5236، برقم )7/210: صولألينظر: جامع ا ،وقال: إسناد 

 .1/83: حكامألا

وعمدة القاري شرح صحيح  ،1/254وفتح الباري البن حجر:  ،1/252 نظر: االستذكار:( ي4)
 .2/297البخاري: 
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ع ف وا: األول الوجهُ   بحديثه  منسوخا   جعل ه   من ومنهم عل ي، بن طلق حديث   ض 
هه  على واست دل   ،بسرة  إ ال هو هل» وقول ه   ،الشرعه  جهةه  من وارد   وءه الوض إيجاب   بأن   نسخه

؛ العقله  في ما ينسخ   أن فجاز   ،عقلية   حجة   «منك   بضعة  ينسخ   أن يصح   وال بالشرعه
ا الشرع  .العقله  في بهم 

؛ بإسقاطه  ن ص   فيهه  ليس أن ه  : الثاين الوجه  إجازة   به الم راد   يكون   أن فيحتمل الوضوءه
هه  هه  مهنْ  اليدين غسله  وإسقاط   م س ه  .(1)األعضاءه  كسائر   م س 

 قدوم ه   فكان   ،حجة   بروايتههه  تقوم ال مم ا قيس حديث   أن   ذلك   من يفهم  : عنهُ  ُأجيب
ون   وهم  للاه  رسوله  على س  ل   المسجد   يؤسه  بأحاديث   منسوخ   فحديث ه   ،الهجرةه  زمنه  أو 
 طريقه  من االنتقاض حديث نأ خ  منسو  حديث ه   ن  أ ويعضد  . الوضوء   أوجب وا الذين

هه  الطبراني ره   م س   م نْ : )قال    الن بي   ن  أ بسنده ل  (. فليتوضأ ذك   صحةه  على ذلك   ف د 
؛   .(2)الحالين شاهد   قد وإن ه   النسخه

ه   م س   م نْ  أن   إلى «للا رحمه» مالك اإلمام   ذ ه ب  : الثاين القولُ   متوضئ   وهو فرج 
ب   ه   فإنْ  ،الكفه  ببطنه  الإ الم س   يكون  وال ،الوضوء   عليهه  و ج   يجْب  لم الك فه  بظهره  م س 
 مواضع   مهنْ  بشيء   م س   إذا: ذلك   قبل   يقولون  المدينةه  أهل   كان وقد ،وضوء   بذلك  

 الوضوء   عليه يجبه  ال: وقال وا ،ذلك عن رجع وا ث م   ،الوضوء   بذلهك   و ج ب   الفرج   الوضوءه 
ت ى ه   ح   .(3)الك فه  ببطنه  ي م س 

 : الثاين القول   أّدلّةُ 

                                                           

 .1/101( ينظر: المقدمات الممهدات: 1)

  . 1/74( ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني: 2)

 على نكت شرافإلوا ،1/176: لمدونةوالتهذيب في اختصار ا ،1/118( ينظر: المدونة: 3)
وبداية المجتهد ونهاية  ،17/309 والبيان والتحصيل: ،204-203مسائل الخالف للبغدادي: /

 ،1/433لمختصر خليل:  كليلإلوالتاج وا ،1/221والذخيرة للقرافي:  ،1/45المقتصد: 
 .1/34 وهداية المتعبد السالك: ،1/19والخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: 
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ْبده  ع نْ  روي  ما) .1 ، أ بهي ْبنه  ّللا ه  ع  مهع   أ ن ه   ب ْكر  ْلت  : ي ق ول   ع ْرو ة ؛ س  خ  ل ى د   م ْرو ان   ع 
ك مه  ْبنه  ا ف ذ ك ْرن ا اْلح  ْنه   ي ك ون   م  وء   مه ض  ْرو ان   ف ق ال   ،اْلو  مهنْ : م  ؟الذ   م س ه  و   ف ق ال   ك ره

لهْمت   م ا: ع ْرو ة   ْتنهي: م ْرو ان   ف ق ال   ،ذ لهك   ع  ْفو ان   بهْنت   ب ْسر ة   أ ْخب ر  ا ،ص  ع ْت  أ ن ه  مه  س 
ول   أْ  ذ ك ر ه   م س   م نْ : ي ق ول    ّللا ه  ر س  ض  ْلي ت و   .(1)(ف 

ب   ق دْ  ر ه  ذ ك   م س   م نْ  أن   على واضحة   داللة   فيهه  الحديث  : الداللة   وجهُ   عليهه  و ج 
ق دْ  ،الوضوء   لفه  من جماعة   ذ ك ر ه   و  مْ  الس  ْنه   وابن عمر وابن وقاص أبي بن وسعد عمر مه

 . (2)«عليهم للا رضوان» هريرة وأبو عباس
 ابنةه  بسرة   حديثه  على واجتمعت م ك ل ههم هؤالءه  حديث   ترْكت م كيف  : عليه   اعرتض

 وقد ،الروايةه  في ه ن   ما الضعفه  إلى والنساء ،رجل   امعه ليس امرأة   وهي صفوان  
ْت  ها ن  أ  الخطاب بن عمر   قيس بنت فاطمة أخبر  ا زوج  ا يجعلْ  فلم ثالثا   ط ل ق ه   ل ه 
 دينهن ا في لن جيز ك ن ا ما وقال   ،قول ها يقبل   أنْ   عمر فأبى نفقة وال سكنى  للا رسول  

ي ْت  وأ أحفظ ْت  ندري  ال امرأة   قول   ز   ال صفوان ابنة بسرة فكذلك   ،ن سه و   م نْ  مع قول ها ن ج 
ا ا ل ف ه   .(3) للاه  رسوله  أصحاب مهنْ  خ 

: البخاري   وقال  . صحيح   حسن   صفوان   بنت بسرة   حديث  : الترمذي   قال  : عنهُ  ُأجيب
ح   هو  .(4)البابه  في شيء   أ ص 

                                                           

 .باب الوضوء من مس الذكر ،الطهارة كتاب ،(164) برقم 1/100: ي سننه( أخرجه  النسائي ف1)

 .1/89والمنتقى شرح الموطأ:  ،1/245واالستذكار:  ،1/65 :ن( ينظر: معالم السن2)

 .1/64المدينة:  هلأ ( ينظر: الحجة على 3)

 (.264،  برقم )1/133: حكامأل( ينظر: خالصة ا4)
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بهيب ة   أ م ه  ع نْ  روي  ما .2 مه : ق ال ْت  ح  ول   ْعت  س  ه   م س   م نْ : )ي ق ول    ّللا ه  ر س   ف ْرج 
أْ  ض  ْلي ت و   .(1)(ف 

ك ْكت   إهن هي: )وقال   الوضوء   أعاد    أن ه  : روي  ما .3  .(2)(ذ ك رهي  ح 
ب ْيره  ْبنه  ع ْرو ة   ع نْ  روي  ما .4 ة   ع نْ  الز  ائهش  وله  ع نْ  ع   ق ام   إذ ا: )ق ال    للا ر س 

ك مْ  د  الةه  إهل ى أ ح  أْ  ذ ك ر ه   ف م س   الص  ض  ْلي ت و   .(3)(ف 
 واضحة   داللة   فيها الثاني المذهب أصحاب   بها است دل   التي الروايات  : الداللة   وجهُ 

 .(4)وضوء ه   انتقض   كفهه  بباطنه  ذ ك ر ه   م س   م نْ  ن  أ على
 -علمأ  وللا- ال راجح   ان   أراه   فالذي ،المذهبين أدلةه  عرضه  بعد   :اَّلراجح   القول   حتريرُ 

م نْ  «للا رحمه  » حنيفة أبو اإلمام   إليهه  ذ ه ب   ما هو  والحنابلة الشافعية من وافق ه   و 
 من المرويةه  الكثيرةه  لألخباره  الوضوء ينقض ال الذكره  م س   ن  أ ،(5)والظاهرية والشيعة

 الكثيرة خبارألا ونترك حديث ها أفنج وز ،حديثهاِ   مقابل أمام    للاه  رسوله  أصحابه 
 وفي الرواةه  في ختالفههمال بالضعفه  حديثهها على ح كهم   وقد ، للا رسول صحابأل

ا اآلخر والبعض أسدية أ نها: قائل ف م نْ  نسبهها ؛ معها ليس وأخيرا  . كنانية أن هه  رجل 
 بن عمر   أخب رْت  قيس بنت فاطمة إن   ذلك   على ويدل   الروايةه  في أضعف   والنساء  

ها أن    الخطاب ا زوج  لْ  فلمْ  ،ثالثا   ط ل ق ه   عمر فأبى نفقة   وال سكنا    للاه  رسول   يجع 
  ْفهظْت  ندري  ال مراة  ا قول دينهنا في نجيز   ك ن ا ما: وقال   ،قول ها يقبل   أن ي ْت  أم أ ح   .ن سه

                                                           

باب الوضوء من مس  ،الطهارة كتاب ،(481برقم ) 1/162 :ابن ماجه في سننه خرجهأ( 1)
ه  إوقال:  ،الذكر  .1/334ينظر: التلخيص الحبير:  ،صحيح   سناد 

زوائد  لىإ ءينظر: اإليما ،ضعيف سنادهإ ،(867برقم ) 2/339( أخرجه ابن راهويه في مسنده: 2)
 .7/47 :ماليألا

مس الفرج بباطن الكف ينقض  باب ،(558برقم ) 2/269( أخرجه البيهقي في الخالفيات: 3)
 .7/46 :ماليألزوائد ا لىإ ءينظر: اإليما ،ضعيف سنادهإ وقال: ،الوضوء

ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة  ،1/58 :خيارألوقرة عيون ا برارأل( ينظر: بهجة قلوب ا4)
 .2/34المصابيح: 

 ،1/11للحلي:  مسالإلوشرائع ا ،1/202 ، والمغني البن قدامة:2/42( ينظر: األم للشافعي: 5)
 .1/226والمحلى البن حزم: 
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 الخاتمة

وحبيب الحق وشفيع والصالة والسالم على أشرف الخلق  ،هلل رب العالمين الحمد  
 ...الدين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يومه  مناالخلق سيدنا ومعل  

 الذي أعانني على إكمال هذا البحث  الذي أرجو أن يكون لبنة   وحده   هلله  الشكر  
 عنإليها  ت  النتائج التي توصلْ  بأهم وخرجت قصارى جهدي فيهه  لت  فقد بذْ  ،في البناءه 

 الذي يشتمل   في كتاب الطهارةه  انفيها اإلمام التي اختلف   الخالفيةه  ائل  المس طريق ذكره 
بن  محمد   إلمام  ا المسائل   كتل   م ع  وقد ج   ،مطالب   ثالث   متضمنا   واحد   على مبحث  

 وفيها: ،«المدينةه  هلأ على  الحجة» طريق كتابهه  عنالحسن الشيباني 
 أي  ر  م ج  بل د   ،«للا رحمه»ام مالك بعد رأي اإلم الشيباني لم يذكْر  إلمام  ا أن   .1

 .المدينةه  أهل   يقول: قال   وكان المدينةه  أهله  مع   إلمامه ا
 ،واإلجماعه  نةوالس   من الكتابه  هه حنيفة في استنباط أدلته  وأب اإلمام   اعتمد   .2

ذ  فقد أ   «للا رحمه»اإلمام مالك  اأم   ،والرأي ،والقياسه  وكذلك  نةه والس   بالكتابه  خ 
ذ  وأ   ،المدينةه  أهل   يفضل إجماع   ه  اع؛ لكن  اإلجم  لْ لم يص ه  بالرأي أيضا  لكن   خ 

 .«للا رحمه»أبو حنيفة  اإلمام   إليهه  إلى ما وصل  
ْت مسائل  هنالك .3 د  . ،كأصول   اعت مه ْت كفروع  د   وأخرى اعت مه
 االنتفاع أراد لمن ونافعا   تعالى هلل خالصا   هذا جهدي يكون  أن أرجو وأخيرا   .4

 سيدنا على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر.. به
 . أجمعين وصحبه آله وعلى محمد

 الباحث
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 المصادر

 الكريم القرآن
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري  :اآلثار .1

 بيروت.، دار الكتب العلمية ،المحقق: أبو الوفا ،هـ(182 ت)
بي عبد للا محمد بن الحسن أمام الحافظ إلمحمد بن الحسن ال :اآلثار .2

 لبنان. ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،المحقق: أبو الوفا األفغاني ،الشيباني
 ،هـ(319 تأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ) :اإلجماع .3

-هـ1425 ،1ط ،دار المسلم للنشر والتوزيع ،المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد
 م.2004

عبد للا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي  :االختيار لتعليل المختار .4
عليها تعليقات: الشيخ محمود  ،هـ(683 تمجد الدين أبو الفضل الحنفي )

، بيروت ،وصورتها دار الكتب العلمية ،القاهرة ،مطبعة الحلبي ،أبو دقيقة
 م.1937-هـ1356

هاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه االستذكار الجامع لمذاهب فق .5
أبو  :ختصارالالموطأ من معاني الرأي واآلثار وشرح ذلك كله باإليجاز وا

تحقيق:  (،هـ463)ت عمر يوسف بن عبد للا بن عبد البر النمري القرطبي 
 ،1ط ،حلب ،دار الوعي ،دمشق ،مين قلعجي؛ دار قتيبةأالمعطي  عبد

 م.1993-هـ1414
بي محمد عبدالوهاب بن علي أللقاضي  :مسائل نكت الخالف شراف علىإلا .6

تحقيق الدكتور محمود بن مجيد بن  ،هـ(422بن نصر البغدادي المالكي )ت 
 م. 2011-هـ1432 ،1ط ،بو ظبيأ ،مام مالكإلدار ا ،سعود الكبيسي

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي  :األعالم .7
 .م2002 ،15ط ،دار العلم للماليين ،هـ(1396 تالدمشقي )
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للقاضي عياض العالمة القاضي أبو  :إكمال المعلم شرح صحيح مسلم .8
 .(هـ544)ت الفضل عياض اليحصبي 

تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن  :اإللمام بأحاديث األحكام .9
حقق نصوصه وخرج  ،هـ(702 تمطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد )

 ،دار ابن حزم ،ثه حسين إسماعيل الجمل؛ دار المعراج الدوليةأحادي
 م.2002-هـ1423 ،2ط ،بيروت ،لبنان ،الرياض ،السعودية

الشافعي أبو عبد للا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع  :األم .11
دار  ،هـ(204 تبن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )

 م.1990-هـ1410 ،بيروت ،المعرفة
ناصر الدين أبو سعيد عبد للا بن عمر بن  :أنوار التنزيل وأسرار التأويل .11

المحقق: محمد عبد الرحمن  ،هـ(685 تمحمد الشيرازي البيضاوي )
 هـ. 1418 ،1ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،المرعشلي

عبد للا بن قاسم بن  :أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء .12
 ،المحقق: يحيى حسن مراد ،هـ(978 تأمير علي القونوي الرومي الحنفي )

 م.2004-هـ1424 ،دار الكتب العلمية
المعروف  ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد :البحر الرائق شرح كنز الدقائق .13

وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن  ،هـ(970 تبابن نجيم المصري )
منحة  تهوبحاشي ،هـ(1138الطوري الحنفي القادري )ت بعد حسين بن علي 

 دار الكتاب اإلسالمي. ،الخالق البن عابدين
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد  :بداية المجتهد ونهاية المقتصد .14

 ،دار الحديث ،هـ(595 تبن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )
 م.2004-هـ1425 ،القاهرة

عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد  :نائع في ترتيب الشرائعبدائع الص .15
 م.1986-هـ1406 ،2ط ،دار الكتب العلمية ،هـ(587 تالكاساني الحنفي )
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ابن  :البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير .16
 تالملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )

 ،المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد للا بن سليمان وياسر بن كمال ،هـ(804
 م.2004-هـ1425 ،1ط ،السعودية، الرياض ،دار الهجرة للنشر والتوزيع

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  :البناية شرح الهداية .17
 ،ةدار الكتب العلمي ،هـ(855 ت) يبدر الدين العين يحسين الغيتابى الحنف

 م.2000-هـ1420 ،1ط ،لبنان ،بيروت
أبو عبد للا  :بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار .18

 تعبد الرحمن بن ناصر بن عبد للا بن ناصر بن حمد آل سعدي )
مكتبة الرشد للنشر  ،ل الدرينيآالمحقق: عبد الكريم بن رسمي  ،هـ(1376
 م.2002-هـ1422 ،1ط ،والتوزيع

أبو الوليد  :البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة .19
محمد حجي  .حققه: د ،هـ(520 تمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي )

 م.1988-هـ1408 ،2ط ،لبنان ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،وآخرون 
محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني  :القاموس تاج العروس من جواهر .21

المحقق: مجموعة من  ،هـ(1205 تبو الفيض الملق ب بمرتضى الز بيدي )أ
 دار الهداية. ،المحققين

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف  :التاج واإلكليل لمختصر خليل .21
دار الكتب  ،هـ(897 تالعبدري الغرناطي أبو عبد للا المواق المالكي )

 م.1994-هـ1416 ،1ط ،العلمية
 محمد محيي الدين عبد الحميد. :وعي لألحاديثالتبويب الموض .22
ْلبهي ه  .23 عثمان بن علي بن محجن  :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش ه

الحاشية: شهاب الدين  ،هـ(743 تالبارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي )
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ْلبهي  )  تأحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الش ه
 هـ.1313 ،1ط ،القاهرة ،بوالق ،عة الكبرى األميريةالمطب ،هـ(1021

أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد  :تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .24
 بيروت. ،دار الكتب العلمية ،هـ(1353 تالرحيم المباركفورى )

محمد بن أحمد بن أبي أحمد؛ أبو بكر عالء الدين السمرقندي  :تحفة الفقهاء .25
-هـ1414 ،2ط ،لبنان ،بيروت ،ر الكتب العلميةدا ،هـ(540نحو  ت)

 م.1994
ابن الملقن  :تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج )على ترتيب المنهاج للنووي( .26

 تسراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )
 ،مكة المكرمة ،المحقق: عبد للا بن سعاف اللحياني، دار حراء ،هـ(804

  .هـ1406 ،1ط
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن  :حقيق في أحاديث الخالفالت .27

دار  ،المحقق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني ،هـ(597 تمحمد الجوزي )
 .هـ1415 ،1ط ،بيروت ،الكتب العلمية

 ،هـ(816 تعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ): التعريفات .28
 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،لعلماءالمحقق: ضبطه وصححه جماعة من ا

 م.1983-هـ1403 ،1ط ،لبنان
شرح لموطأ مالك برواية محمد بن »التعليق الممجد على موطأ محمد  .29

محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم األنصاري اللكنوي الهندي  «:الحسن
 ،تعليق وتحقيق: تقي الدين الندوي دار القلم ،هـ(1304 تأبو الحسنات )

 م. 2005-هـ1426 ،4ط ،دمشق
 ،وهبة بن مصطفى الزحيلي .د :التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج .31

 هـ.1418 ،2ط ،دمشق ،دار الفكر المعاصر
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تحقيق  ،أبو البركات عبد للا بن أحمد بن محمود النسفي ي:تفسير النسف .31
 م.2005 ،بيروت ،دار النفائس ،الشيخ: مروان محمد الشعار

 ،10ط ،بيروت ،دار الجيل الجديد ،الحجازي محمد محمود :اضحالتفسير الو  .32
 هـ.1413

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني  :تفسير عبد الرزاق .33
دراسة وتحقيق: د. محمود محمد  ،دار الكتب العلمية ،هـ(211 تالصنعاني )

 هـ.1419 ،1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عبده
أبو الفضل أحمد بن  :ر في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرالتلخيص الحبي .34

دار الكتب  ،هـ(852 تعلي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )
 م.1989-هـ1419 ،1ط ،العلمية

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي  :المالكي هالتلقين في الفق .35
و خبزة الحسني أويس محمد ب وبأالمحقق:  ،هـ(422 تالبغدادي المالكي )

 م. 2004-هـ1425 ،1ط ،دار الكتب العلمية ،التطواني
أبو عمر يوسف بن عبد للا بن  :التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .36

تحقيق:  ،هـ(463 تمحمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )
 وزارة عموم األوقاف ،مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري 

 هـ.1387 ،المغرب ،والشؤون اإلسالمية
خلف بن أبي القاسم محمد األزدي القيرواني  :التهذيب في اختصار المدونة .37

دراسة وتحقيق: الدكتور محمد  ،هـ(372 تأبو سعيد ابن البراذعي المالكي )
دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء  ،األمين ولد محمد سالم بن الشيخ

 م.2002-هـ1423 ،1ط ،دبي ،التراث
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن  :التوقيف على مهمات التعاريف .38

 تتاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )
 م.1990-هـ1410 ،1ط ،القاهرة، عالم الكتب ،هـ(1031
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 .هـ(911)ت  جالل الدين السيوطي :جامع األحاديث .39
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن  :ديث الرسولجامع األصول في أحا .41

 تمحمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )
مكتبة  ،التتمة تحقيق بشير عيون  ،تحقيق: عبد القادر األرنؤوط ،هـ(606

 م.1969-هـ1389 ،1ط ،مكتبة دار البيان ،مطبعة المالح ،الحلواني
عمرو جمال الدين عثمان بن عمرو المالكي المعروف بو أ :جامع األمهات .41

ملتقى  ،خضري ألخضر األعبدالرحمن ا وبأتحقيق:  ،بابن الحاجب الكردي
 على الموقع: هل الحديثأ 

http://www.archive.org/download/abuy...ii_ummahat.pdf  . 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  :جامع البيان في تأويل القرآن .42

مؤسسة  ،المحقق: أحمد محمد شاكر ،هـ(310 تاآلملي أبو جعفر الطبري )
 .م2000-هـ1420 ،1طالرسالة، 

ْورة بن موسى بن  «:سنن الترمذي»الجامع الكبير  .43 محمد بن عيسى بن س 
 ،المحقق: بشار عواد معروف ،هـ(279 تلضحاك الترمذي أبو عيسى )ا

 م.1998، بيروت ،دار الغرب اإلسالمي
وسننه وأيامه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول للا  .44

 ،محمد بن إسماعيل أبو عبدللا البخاري الجعفي «:صحيح البخاري »
النجاة )مصورة عن  دار طوق  ،المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر

 هـ.1422 ،1طالسلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، 
أبو عبد للا محمد بن أحمد بن أبي  «:تفسير القرطبي»الجامع ألحكام القرآن  .45

تحقيق:  ،هـ(671 تبكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )
 ،2ط ،القاهرة ،يةدار الكتب المصر  ،أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

 م.1964-هـ1384

http://www.archive.org/download/abuyaala_jamii_ummahat/jamii_ummahat.pdf
http://www.archive.org/download/abuyaala_jamii_ummahat/jamii_ummahat.pdf
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عالء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن  :الجوهر النقي على سنن البيهقي .46
دار  ،هـ(750 تمصطفى المارديني أبو الحسن الشهير بابن التركماني )

 الفكر.
كفاية الحاجة في شرح سنن ابن »حاشية السندي على سنن ابن ماجه  .47

 تتتوي أبو الحسن نور الدين السندي )محمد بن عبد الهادي ال «:ماجه
 بيروت. ،دار الجيل ،هـ(1138

 :حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة .48
 م.2000-هـ1421بيروت،  ،دار الفكر للطباعة والنشر ،ابن عابدين

أبو الحسن علي بن محمد بن  :الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي .49
المحقق: الشيخ  ،هـ(450 تحمد بن حبيب البصري البغدادي بالماوردي )م

 ،دار الكتب العلمية ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،علي محمد معوض
 م.1999-هـ1419 ،1ط ،لبنان ،بيروت

 تأبو عبد للا محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ) :الحجة على أهل المدينة .51
 ،3ط ،بيروت ،عالم الكتب ،يالني القادري المحقق: مهدي حسن الك، هـ(189

 .هـ1403
أبو زكريا محيي الدين  :خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم .51

حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل  ،هـ(676 تيحيى بن شرف النووي )
 م.1997-هـ1418 ،1ط ،بيروت ،لبنان ،مؤسسة الرسالة ،الجمل

دار  ،محمد العربي القروي  :ادة المالكيةالخالصة الفقهية على مذهب الس .52
 بيروت. ،الكتب العلمية

دار  ،المحقق: مشهور بن حسن آل سلمان ،هـ(458ت البيهقي ) :الخالفيات .53
 م.1994-هـ1414 ،1ط ،الصميعي
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أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  :الدراية في تخريج أحاديث الهداية .54
ق: السيد عبد للا هاشم المحق ،هـ(852 تأحمد بن حجر العسقالني )

 بيروت. ،دار المعرفة ،اليماني المدني
القاضي عبد النبي  «:جامع العلوم في اصطالحات الفنون »دستور العلماء  .55

 ،1ط ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،بن عبد الرسول األحمدنكري 
 م.2000-هـ1421

 ،عبده عزام تحقيق الدكتور محمد ،بي تمام بشرح الخطيب التبريزي أديوان  .56
 .5ط ،دار المعارف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي : الذخيرة .57
 م.1994 ،1ط ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،هـ(684 تالشهير بالقرافي )

 ،هـ(1182 تمحمد بن إسماعيل األمير الكحالني الصنعاني ) :سبل السالم .58
 م.1960-هـ1379 ،4ط ،مكتبة مصطفى البابي الحلبي

محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني الكحالني  :سبل السالم .59
 دار الحديث. ،هـ(1182 تالصنعاني أبو إبراهيم عز الدين )

 ،هـ(273 تابن ماجة أبو عبد للا محمد بن يزيد القزويني ) :سنن ابن ماجه .61
عيسى  فيصل ،دار إحياء الكتب العربية ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

 البابي الحلبي.
أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد  :سنن أبي داود .61

ْستاني ) جه المحقق: محمد محيي الدين عبد  ،هـ(275 تبن عمرو األزدي الس ه
 بيروت.  ،صيدا ،الحميد؛ المكتبة العصرية

 أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن ي:سنن الدارقطن .62
حققه وضبط نصه وعلق  ،هـ(385 ت) يالنعمان بن دينار البغدادي الدارقطن

أحمد  ،عبد اللطيف حرز للا ،حسن عبد المنعم شلبي ،عليه: شعيب االرنؤوط
 م. 2004-هـ1424 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،برهوم
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أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسر وجردي  :السنن الكبرى  .63
 ،المحقق: محمد عبد القادر عطا ،هـ(458 تأبو بكر البيهقي )الخراساني 

 .3ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية
أبو الفداء إسماعيل بن عمر «: من البداية والنهاية البن كثير»السيرة النبوية  .64

دار  ،تحقيق: مصطفى عبد الواحد ،هـ(774 تبن كثير القرشي الدمشقي )
 م.1976-هـ1395 ،لبنان ،بيروت ،توزيعالمعرفة للطباعة والنشر وال

للحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر  :سالم في مسائل الحالل والحرامإلشرائع ا .65
 .هـ1409 ،2ط ،لبنان ،بيروت ،يمان، مؤسسة الوفاءإلدار ا ،بن الحسن

 الشيخ محمد المختار الشنقيطي.  «:كتاب الطهارة»شرح الترمذي  .66
مغلطاي بن قليج بن عبد  «:ته عليه السالماإلعالم بسن»شرح سنن ابن ماجه  .67

 ،هـ(762 تللا البكجري المصري الحكري الحنفي أبو عبد للا عالء الدين )
المملكة العربية  ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،المحقق: كامل عويضة

 .م1999 -هـ1419 ،1ط ،السعودية
 بن عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد للا :شرح سنن أبي داود .68

 حمد العباد البدر.
ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  ي:شرح صحيح البخار  .69

 ،السعودية ،مكتبة الرشد ،تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،هـ(449 ت)
 م.2003-هـ1423 ،2ط ،الرياض

 (،هـ681 )تكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي  :شرح فتح القدير .71
 دار الفكر.

شرح  ،ل الشيخآصالح بن عبدالعزيز  :رح كتاب الطهارة من بلوغ المرامش .71
 . م2005-هـ1426 ،حاديث وبيان فقههاألا

محمد بن عبد للا الخرشي المالكي أبو عبد للا  :شرح مختصر خليل للخرشي .72
 بيروت.  ،دار الفكر للطباعة ،هـ(1101 ت)
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بن حماد الجوهري أبو نصر إسماعيل  :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .73
 ،دار العلم للماليين ،تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار  ،هـ(393 تالفارابي )

 م. هـ1407 ،4ط ،بيروت
حقه  ،هـ(224 تأبو ع بيد القاسم بن سال م بن عبد للا البغدادي ) :الطهور .74

مكتبة  ،جدة ،مكتبة الصحابة ،وخرج أحاديثه: مشهور حسن محمود سلمان
 م.1994-هـ1414 ،1ط ،الزيتون  ،ألولسليم ا ،التابعين

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن  :عمدة القاري شرح صحيح البخاري  .75
دار إحياء  ،هـ(855 ت) يبدر الدين العين يالحنف يأحمد بن حسين الغيتاب

 بيروت.  ،التراث العربي
ن محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبد للا اب :العناية شرح الهداية .76

دار  ،هـ(786 تالشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )
 الفكر.

أبي الحسن علي بن  :عيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصار .77
درسه  ، هـ(397ت بابن القصار ) عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف

-هـ1426، األول الجزء ،وحققه د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي
 م.2006

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  :فتح الباري شرح صحيح البخاري  .78
قام  ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي ،العسقالني الشافعي

تعليقات مع  ،بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب
 هـ.1379 ،بيروت ،رفةدار المع ،العالمة عبد العزيز بن عبد للا بن باز

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  :فتح الباري شرح صحيح البخاري  .79
المي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي ) تحقيق:  ،هـ(795 تبن الحسن الس 

 ،المدينة النبوية ،مكتبة الغرباء األثرية ،محمود بن شعبان بن عبد المقصود
 .م1996-هـ1417 ،1ط ،القاهرة ،مكتب تحقيق دار الحرمين
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 ،دمشق ،دار الفكر ،سعدي أبو جيب :القاموس الفقهي لغة واصطالحا .81
 .م1988-هـ1408 ،2طبعة مصورة عن ط م1993، سورية

 ت) يمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد :القاموس المحيط .81
وسي ،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،هـ(817  ،محمد نعيم العرقس 

-هـ1426 ،8ط ،لبنان ،بيروت ،الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع مؤسسة
 م.2005

أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد للا ابن جزي  :القوانين الفقهية .82
 هـ(.741الكلبي الغرناطي )ت 

أبو عمر يوسف بن عبد للا بن محمد بن عبد : الكافي في فقه أهل المدينة .83
المحقق: محمد أحيد ولد ، هـ(463 تي )البر بن عاصم النمري القرطب

المملكة العربية  ،الرياض ،مكتبة الرياض الحديثة ،ماديك الموريتاني
 م.1980-هـ1400 ،2ط ،السعودية

أبو بكر بن أبي شيبة عبد للا بن  :الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار .84
مال المحقق: ك ،هـ(235 تمحمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )

 . 1ط ،الرياض ،مكتبة الرشد ،يوسف الحوت
أيوب بن موسى الحسيني  :الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية .85

 ،المحقق: عدنان درويش ،هـ(1094 تالقريمي الكفوي أبو البقاء الحنفي )
 بيروت. ،مؤسسة الرسالة ،محمد المصري 

ي بن حسام الدين ابن عالء الدين عل :كنز العمال في سنن األقوال واألفعال .86
قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير 

مؤسسة  ،صفوة السقا ،المحقق: بكري حياني ،هـ(975 تبالمتقي الهندي )
 م.1981-هـ1401 ،5ط ،الرسالة

جمال الدين أبو محمد علي بن أبي  :اللباب في الجمع بين السنة والكتاب .87
المحقق:  ،هـ(686 تبن مسعود األنصاري الخزرجي المنبجي )يحيى زكريا 
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 ،دمشق ،سوريا ،الدار الشامية ،دار القلم ،د. محمد فضل عبد العزيز المراد
 م.1994-هـ1414 ،2ط ،بيروت ،لبنان

أبو الفضل جمال الدين ابن منظور  يمحمد بن مكرم بن عل: لسان العرب .88
 ،3ط ،بيروت ،دار صادر ،هـ(711 ت) ياإلفريق ياألنصاري الرويفع

 هـ.1414
 ،هـ(483 تمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي ) :المبسوط .89

 م.1993-هـ1414 ،بيروت ،دار المعرفة
أبو محمد عبد للا بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني  :متن الرسالة .91

 دار الفكر. ،هـ(386 تالمالكي )
للنسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن  «:السنن الصغرى »المجتبى من السنن  .91

تحقيق: عبد الفتاح أبو  ،هـ(303 تشعيب بن علي الخراساني النسائي )
 .م1986–هـ1406 ،2ط ،حلب ،مكتب المطبوعات اإلسالمية ،غدة

 ،دار الفكر ،نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .92
 هـ.1412 ،بيروت

أبو زكريا محيي الدين  :ب )مع تكملة السبكي والمطيعي(المجموع شرح المهذ .93
 دار الفكر. ،هـ(676 تيحيى بن شرف النووي )

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي  :المحلى باآلثار .94
 بيروت. ،دار الفكر ،هـ(456 تالظاهري )

أبو المعالي  :المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة  .95
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن م از ة  البخاري 

دار الكتب  ،المحقق: عبد الكريم سامي الجندي ،هـ(616 تالحنفي )
 م.2004-هـ1424 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،العلمية

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد  :مختصر اختالف العلماء .96
 ،هـ(321 تزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )الملك بن سلمة األ
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 ،2ط ،بيروت ،دار البشائر اإلسالمية ،المحقق: د. عبد للا نذير أحمد
 . هـ1417

يحه  .97 حه امهعه اْلص  يبه اْلكهت ابه اْلج  يح  فهي ت ْهذه ر  الن صه د  بنه  :اْلم ْخت ص  ل ب  بن  أ ْحم  الم ه 
ْبده  ْيده بنه ع  ْفر ة  أ سه ي  الم رهيهي  ) أ بهي ص  ل سه ي  األ ْند  ده المحقق:  ،هـ(435 تللاه األ س 

لوم  ،1ط ،الرياض ،دار أهل السنة ،دار التوحيد ،أ ْحم د  ْبن  ف ارهس  الس 
 م.2009-هـ1430

 ،هـ(179 تالمدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ) .98
 م.1994-هـ1415 ،1ط ،دار الكتب العلمية

أبو الحسن عبيد للا بن محمد عبد  :اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحقمر  .99
 تالسالم بن خان محمد بن أمان للا بن حسام الدين الرحماني المباركفوري )

 ،بنارس ،الجامعة السلفية ،إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء ،هـ(1414
 م.1984-هـ1404 ،3ط ،الهند

علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور  :المصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة  .111
 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،هـ(1014 تالدين المال الهروي القاري )

 م.2002-هـ1422
تحقيق  ،براهيم بن المروزي إسحاق بن إمام إلا :سحاق بن راهويهإمسند  .111

وتخرج ودراسة: الدكتور عبد الغفور عبد الحق حسين برد البلوسي الجزء 
 ،1ط ،المملكة العربية السعودية ،المدينة المنورة ،يمانإلمكتبة ا ،لو ألا

 م.1991-ـه1412
مسلم بن : المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول للا  .112

المحقق: محمد فؤاد  ،هـ(261 تالحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )
 بيروت. ،دار إحياء التراث العربي ،عبد الباقي

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم  :لمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرا .113
 بيروت. ،المكتبة العلمية ،هـ(770نحو  تالحموي أبو العباس )
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