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ََو أَس تَقْص يه اَ،ََالْم قَالَات َََأَذْكُر َََذَه ب ت َََلَو َو َ

ََلَخ فْت ََو أَع زِيه اَ،ََقَائ ل يه اََإِلََىََو أَنْس ب ه َا

ََأَح اذ ر ه اََخ ص لَة َََََ:إِح د اه م َا:ََخ ص لَتَي نَِ

ََالْأَبِيَّةَََُنَفْس يََو تَع افُّه َاََو أَتَّق يه ا،ََم ص نَّفَات َيََف َي

ََالْم تَقَدِّم ني ََكَلَامََِع ن َم ن قُول َ،ََفَص ل َََس ر د ََو ه ي ََو تَج تَوِيه ا،

ََو ال انْت ح الَِ،ََال اخ ت ز الَََِم ن زِلَةَََي تَن زَّلََُع ن د َيََو ه ذََاََ.م قُول َ

ََالْأَفَاض لِ،ََم ص نَّفَات َََع لَىَو الْإِغَار ة َََالْأَو ائ لِ،ََبِع لُومََِو التَّش يِيعِ

ََو ج م عًاَ،ََتَأْل يفًاَ،ََقَرحِي تُه ََتَتَقَاضَاه ََم ن ََكُل ََََىع لَََو ح ق َ

ََم ج م وع ،ََف يََي لْفََىََلََاَأَم رًَاََك تَابِه َََم ضْم ون َََي ج ع لَََأَن َََو تَر ص يفًا،

ََم ن ََب دًَّاََي جِد َََلَم ََإِن َََثُمَََّتَص ن يفٍَ،ََف يََي ص اد ف َََلََاَو غَر ضًَا

ََه و َََم اََإِلََىََو التَّطَلُّعَََِالتَّذَرُّعََِم ع رِضََِف َيََبِه ََأَتََىََذ كْرِه ا

َََََو الْم ع م ود ،َ..َ.ََالْم قْص ود َ

َاإلمامَاجلويينَرمحهَالَل

ََ(164)غياث َاألُممَ:
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 ارَبْنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلْسْوُلللُع
 

للعلوم اإلسالمية األنبار   ،  مجلة جامعة 
 
 علمي    مجلة

 
 فصلي    ة

 
 م    ة

 
 حك

 
تصدر  ،  مة

اإلسالمية العلوم  كلية  ب  /عن  األنبار،  الس  جامعة  في  أعداد   نِة،  أربعة 
 
عن

 
بت  ى 

 
 ن

 
  ر ش

غِة العربيِة في العلوم اإلسالمية البحوث 
ّ
 . بالل

 

سست ال 
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سهم في  العلوم اإلسالمية بما  إلى نشِر  الجلة  تهدف   قي باملستوى العلمي ي  الرُّ

في    البحوث العلمية األصيلة واملتميزةللتخصصات الشرعية، وذلك عن طريق نشر  

اإلسالمية   فروعهابالعلوم  وتضع  جميع  املشاكل،  تعالج  التي  البحوث  سيما  ال   ،

 إسالمية نقية. الحلول ملستجدات العصر، كل ذلك وفق رؤية  
 

تها التي ابإصدار  مستمرة الجلة الباحثين من العراق وخارجه، وهي  استقطبت

واملؤسسات  ترفد املكتبة    الباحثين  في  مهمة   
ً
ة

 
ِبن

 
ل عدُّ 

 
ت التي  والبحوث  بالدراسات 

على  اإلسالمية متوفرة  وهي  الجلة،  الجالتموقع  وموقع    العلمية   كاديمية األ  ، 

 . العراقية
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 ُشُرْوُط النَّْشر الِعْلِميَّة
 

د    في البحوث الب 
 
 تحقق الشروط العلمية اآلتية:  من مة للنشر قد  امل

  البحثأن يكون  .1
 
. بالل

ً
 غة العربية حصرا

ِشر   قد البحث يكون  ل  أن .2
ُ
ِبل   أو  ،ن

ُ
خرى  مجلة   في للنشرِ  ق

ُ
 .أ

 . اإلسالمية  العلومات خصصت حدأ  في كون ي أن البحث في شترطيُ  .3

ل تقبل بحوث تحقيق املخطوطات، إل إذا اعتمدت على نسختين اثنتين،  .4

 ضوابط معينة. بتحقق  ول ُيقبل التحقيق على نسخة واحدة إل 

 أو   هيئات  أو   ملنظمات  جيي تروال  أو   تعريفيال  الطابع  ذات  البحوث  تقبل  ل  .5

 . معينة جهات

لل .6 البحوث    نسبة   تزيد   ل   أن  على  (Turnitin)  برنامجب  فحصتخضع 

القتباس عن:  (%20  ):  عن   البحث  في  الستالل  وفق   ،(%30  ) ، ونسبة 

 . النافذة التعليمات

أولي   .7 فحص  إلى  البحوث  قِ   تخضع  أن ب  من  لها  ويحق   التحرير،  هيئة  ل 

من   البحث  قبول  األسبابتعتذر عن  بيان  مدة دون  تتجاوز  ل  أن  على   ،

أسبوع الهيئة   نظر 
ً
 ،  ا

ً
 قبول   بالضرورة  تعني  ل   الهيئة  موافقة  أن    علما

 . املحكمين على عرضه صالحية تعني ماإن   للنشر، البحث

 العلمي  التخصص  في   اثنين  خبيرين  لب  قِ   منللتقويم    البحثيخضع   .8

 إلىالبحث    رسليُ   التقييم  في  اختالفهما  حال  وفي،  البحث  ملوضوع  الدقيق

ِ ح  ُم 
 
ت  ثالث،  مك عن   

ً
   خبير    ل ب  قِ   من  البحث  ميقو فضال

ُ
 ل

 
ل ي  وِ غ مدة  في   ،

 . تتجاوز: شهرين 

رسل .9
ُ
مين مالحظات ت ِ

 
ك ح 

ُ
 بها.  بعد األخذ إل  البحث ُينشر  إلى الباحث، ول  امل

ال  جديدة  نسخة  إرسال   الباحِث   على .10 واألخذ   تقييمال  بعد  بحِث من 

 . الحظات املب



 

 

وكلمات كلمة  (200)عن    يزيد  ل   للبحث  بملخص  الباحث  طالبيُ  .11  ،

تزيد عن   و   (3)مفتاحية ل   كلمات، 
 
 أن   على  واإلنجليزية،  العربية  غتينبالل

مصادق اإلنكليزي  امللخص   يكون 
ً
من    ا بجامعة عليه  الستشاري  املكتب 

 . نسانية كلية التربية للعلوم اإل -األنبار

ن ي .12  اإل  امللخصتضم 
 
 . ةاإلنكليزيغة نكليزي عنوان البحث واسم الباحث بالل

 .عنه ُيطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية ُموجزة .13

الباحث  يُ  .14  قدم 
ً
ا  خطي 

ً
 فيه  يتعهد    إقرارا

ُ
امل البحث   هو جهد  للنشر  م  قد  بأن  

و  له،  حالا يتحمل  خالص  في  كاملة  القانونية  على   ملسؤولية  العتداء 

 الحقوق الفكرية لآلخرين.

 ما تمثل رأي أصحابها فقط.البحوث املنشورة ل تمثل رأي املجلة، وإن   .15

بإعادة   .16 ملزمة  غير     سواء،  البحوث  مسوداتاملجلة 
ُ
 لم   أم  البحث  ر  ِش ن

 يُ 
 
 . شرن
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 الَفنِّيَّةُشُرْوُط النَّْشر 
 

ر  ر الشروط اي 
 

ش
 
قدمة للن

 
يةعى في البحوث امل ِ

ّ
ن
 
 اآلتية: الف

املجلة،    التخاطب  يكون  .1    إرسالو مع 
ً
إلكترونيا بريد البحوث  طريق  عن   ،

 issccoll@uoanbar.edu.iq:    اإللكتروني ملجلةا 

 .منفردة وبمسافات، الحاسوبعلى ( Word)برنامج الُورد ب البحث طبعيُ  .2

 ،  (سم2)  وأسفل  أعلى:  النحو اآلتي  على  الصفحة  إعداديكون   .3
ً
   يمينا

ً
 ويسارا

، و  (سم2)
ً
 .الصفحات ميترقمع مراعاة  ،(B5): الورقة حجمأيضا

الكتابة   .4 والهامش(Simplified Arabic)   :بخط تكون  للمتن  وباللون ،   ،

 . األسود

األولى:  :  اآلتي  النحو   على  لبحثا   كتابة صفحات    تسلسل  يكون  .5 الصفحة 

بعد ذلك   ، وإيميالتهم  وعنواناتهم  الباحثين  أسماء  الرئيس،  البحث  عنوان

املفتاحية  واإلنكليزية   العربية  باللغتين  البحث  ملخص الكلمات  م    ،مع 
ُ
ث

م     املقدمة،
ُ
م     املطالب،  أو   املباحثث

ُ
   الخاتمة،ث

ً
 املصادر   قائمة  واخيرا

 . واملراجع

 األنبار   جامعة  مجلة)  :عبارة  البحث  من  فقط  األولى  الصفحة  على  كتبيُ  .6

 (12)  بحجم:  خط  تحتها  ويكون   الصفحة،  يمين  أعلى  (اإلسالمية  للعلوم

 .هايسار  إلى الصفحة يمين من (Bold) غامق سودأ 

  الصفحة  وسط  غامق  سودأ  (18)  بالحجم  الرئيس  البحث  عنوان  يكون  .7

 . األولى

8.  
ُ
 ( Bold)  غامق  سودأ  (16)  بالحجم،  وعنواناتهم   الباحثين  أسماء  كتبت

 ، أسفل  عنوان البحث.األولى الصفحة وسط
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9.  
ُ
 ترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.ت

 مباشرة، مع مراعاة الدقة في ذلك.ُيكتب إيميل الباحث تحت اسمه  .10

11.  
ُ
)األولية  العنوانات  كتبت  الخاتمة،   املطالب،  أو   املباحث  املقدمة،: 

 . الصفحة  وسط (Bold)  غامق أسود (16) بالحجم( املصادر الهوامش،

12.  
ُ
 يمين  (Bold)  غامق  سودأ  (14)  بالحجم  الثانوية  العنوانات  كتبت

 . الصفحة

 ،  الصفحة  ضبط   مع،  (14)  بالحجم  البحث  متن  كتبيُ  .13
ُ
  مسافة   تركوت

 .املتن من فقرة لكل فقط األول  للسطر  (سم1) قدرها بادئة

14.  
ُ
)حواش ي نفسها    الصفحة  فيوتكون  ،  (12)  حجمالالبحث بهوامش    كتبت

  هكذا:   قوسين  بين  الهامش  رقم  يكون على أن  ،  البحث  متنأسفل    سفلية(

 .حدة على الترقيم لكل صفحة، مع خيار (1)

ببرنامج:   .15 العثماني،  بالرسم  القرآنية  النصوص  كتابة  )مصحف ُيشترط 

 .(النبوية للنشر الحاسوبياملدينة 

:    العربية  الحروف  بحسب  املصادر   ترتيب  يكون  .16
ً
)أ، ب، ت، ث، ج، هجائيا

)  .... خ،    ،  ح، 
ً
ترقيما  تلقائيمرقمة 

ً
 فيه   يكون   الذي   التنسيق   باستخدام  ا

 ..(1)، هكذا فقط نقطة مع الرقم

عن   .17 صفحاتها  عدد  يتجاوز  التي  البحوث  بقبول  ملزمة  غير   (30)املجلة 

 صفحة، سوى صفحات: العنوان وامللخص واملصادر.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  النَّْشْوــُجُأ

ر 
 

ش
 
 النحو اآلتي:على في الجلة   أجور الن

الباحثين   .1 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغداخل 
ً
وعشرون قدرُه:    ا وخمسة  مائة 

الـ دينار  عراقي  (125000)ألف   من البحث، فإن صفحة األولى    (25) ، عن 

عراقي عن   دينار    (2500)ُيضاف مبلغ قدرُه: ألفان وخمسمائة    ذلكعلى  زاد  

ِ صفحة  
 .كل 

الباحثين   .2 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغخارج 
ً
وعشرون   ا وخمسة  مائة  قدرُه: 

 ذلكلى  من البحث، فإن زاد عصفحة األولى    (25) ، عن الـ ($  125)  دولر،

.  ($ 3) ثالثة دولراتُيضاف مبلغ قدرُه:  ِ صفحة 
 عن كل 

النهائية   .3 بالكلفة  الباحث  غ 
 
أجور أل ُيبل ويتحمل  لتسديدها،  شر 

 
الن جور 

 تحويل كافة. ال

تم   هبحثالباحث  سحب  إذا   .4 الذي  املبلغ  ُيعاد  الخبراء،  إلى  إرساله  بعد 

 ت
 
 منُه أجور الخبراء فقط. سل

ً
 مُه من الباحِث مخصوما

بعد دفع   .5  
 

إل ُينشر بحثه  ر، ول 
 

ش
 
الن بكتاب قبول  الباحث  ُيزود  جور األ ل 

 . كاملة

 تتراوح   مدة  خالل  والفنية  العلمية  الشروط  استكمال  بعد  البحث  ينشر  .6

 النشر،   قبول   كتاب  صدور   تاريخ  من  أشهر (  9-3)تسعة    إلى  ثالثة  من

 .النشر ظروف وبحسب

الباحث  ُيز   .7 ) ود  بحثه  (مستلةبنسخة  من  طريق ،  إلكترونية  عن  ترسل 

  موقع املجلة، ويمكن تزيلها من يميلاإل 
ً
 . أيضا
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 الصفحة اجلزء حبث يف الباحث البحث ت

1 
التَّذييل بأمساء اهلل تعاىل وصفاته 

 مناسباته وداللته سورة األنفال أمنوذًجا
أ.د. إبراهيم بن عبد اهلل بن 

 42-1 األول تفسري إبراهيم الزهراني

2 

توجيه املتشابه اللفظي يف تفسري ابن 
جزي الكليب الغرناطي يف تفسريه 

التسهيل لعلوم التنزيل سورة إبراهيم 
 «دراسة مقارنة»أمنوذجًا 

 السيد ليث باسل صادق
 84-43 األول تفسري أ.د. فراس حييى عبداجلليل

مرويات الصحابة والتابعني رضي اهلل  3
 ودراسةعنهم يف سورة طه مجعا 

 السيدة مأرب مصدق رزيك
 132-85 األول تفسري أ. م. د. زبن عجيمي إبراهيم

يوسف وموسى  أوجه التشابه بني قصيت 4
 178-133 األول تفسري م.د. أمحد خملف عبد دراسة موضوعية مقارنة- عليهما السالم

5 
حكم زيادة الثقة عند الشيخ أمحد شاكر 

دراسة حديثة » يف كتاب الباعث احلثيث
 «مقارنة

السيد علي حممد سليمان 
 218-179 األول حديث إدريس عسكر حسن أ.د.

6 
مناذج من الرواة الذين قال فيهم حييى 
بن معني لفظة )شيخ( يف تارخيه برواية 

 «دراسة حديثية مقارنة»الدارمي 

 السيدة كوثر عبد الستار 
 250-219 األول حديث ثامر عبد اهلل داود أ.م.د.

7 
مرويات عمرة بنت عبد الرمحن 

األنصارية يف كتاب الشهادات يف الكتب 
 «دراسة حتليلية»التسعة  

السيدة سجى علي خلف 
 284-251 األول حديث أ.م.د. حازم عبد الوهاب عارف

8 
 ةاالستدالالت األصولية بآي

  ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ
 دراسة تأصيلية ٌَّّ ٰرٰى

األستاذ املساعد الدكتور 
جعفر بن عبد الرمحن بن 

 مجيل قصاص

أصول 
 314-285 األول فقه

9 

كتاب أدب القاضي من كتاب الرعاية يف 
تأليف العالمة أبي  جتريد مسائل اهلداية

املليح مشس الدين حممد بن فخر الدين 
عثمان بن موسى بن علي بن األقرب 

)من هـ( حتقيق 774احلنفي احلليب )ت: 
أول كتاب أدب القاضي إىل آخر فصٌل يف 

 القضاء باإلرث(

 السيد أمحد مخيس محاد
 360-315 األول فقه أ.د. جميد صاحل ابراهيم

  شرط الفقر يف الوصية الواجبة 10
 «دراسة مقارنة»

 أ.م.د مقبل أمحد أمحد
 416-361 األول فقه أ.م د. عبد اهلل علي حمسن



 

 

 الصفحة اجلزء حبث يف الباحث البحث ت

11 

اختيارات زين الدين املنجا بن عثمان 
( يف كتابه املمتع يف ـه695التنوخي )ت:

شرح املقنع يف مسائل متعلقة باملفوضة 
 دراسة فقهية مقارنة

 السيد إبراهيم مرعي شهاب
 450-417 األول فقه أ.م.د. عبداهلل داود خلف

12 

كتاب هدية الناصح وحزب الفالح الناجح 
يف معرفة  الطريق الواضح لشهاب الدين 

أبي العباس أمحد بن حممد الزاهد 
هـ( من مجلة شروط وجوب الصالة 819)ت

 «دراسة وحتقيق»إىل نهاية مجلة األركان 

السيد  بشري فوزي محدان  
 484-451 األول فقه أ.م.د. نعمان سرحان عطية

13 
ترجيحات اإلمام البيهقي يف كتابه 

باب يف اجلناية متعلقة  «اخلالفيات»
دراسة » بالَقسامة وكفارة القتل والسحر

 «فقهية مقارنة

السيد قيس فيصل إبراهيم  
 518-485 األول فقه أ.م. د. عمر نوري نصار

14 
 ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات

دراسة » )يف باب صالة الكسوف واخلسوف(
 «فقهية مقارنة

السيدة جنلة مجال عبد اجمليد 
 550-519 الثاني فقه أ.م.د. فائز حممد مجعة

15 

كتاب الطهارة من كتاب الرِّعايِة يف جتريِد 
أبي املليح  تأليف العالمة مسائِل اهلدايِة

مشس الدين حممد بن فخر الدين عثمان 
بن موسى بن علي بن االقرب احلنفي 

هـ(من أول كتاب الطهارة 774احلليب )ت
 دراسة وحتقيق اىل آخر فصل اآلبار

السيد نصيف جاسم حممد 
أ.م.د حممود مشس الدين 

 عبد األمري
 608-551 الثاني فقه

16 
اخلالفيات يف ترجيحات البيهقي يف كتابه 

باب ما يصح به النكاح دراسة فقهية 
 مقارنة

السيد عبداهلل حممد سعود  
 654-609 الثاني فقه أ.م.د. حممد فاضل إبراهيم

17 
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات يف 
معنى اإلقراء ومدته للمرأة اليت تباعد 

 حيضها دراسة فقهية مقارنة

السيدة عذراء محيد فريح 
 690-655 الثاني فقه أ.م.د أمين عبد القادر عبداحلليم

النبوات والسمعيات عند نعمان خري الدين   18
 اآللوسي )عرض ونقد( الروح أمنوذجًا

السيدة أمساء حممد حسن  
 730-691 الثاني عقيدة أ.م.د هادي عبيد حسن

 اإلسالميالبعد التعبدي يف التشريع  19
 772-731 الثاني فكر صايل أمحد أمارةأ.م.د.  وأداء الواجباتاحلقوق  يف ضمانوأثره 

20 
آراء معروف الرصايف الدينية حول 

يف كتابه »الشخصية  القرآن الكريم
 احملمدية«، دراسة فكرية نقدية

السيدة ندى عايد سعد 
 800-773 الثاني فكر نزار عامر حسني أ.م.د.
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 باللغة العربية ملخص
 السيد نصيف جاسم حممد

 حممود مشس الدين عبد األمريأ.م.د. 

وتحقيق   إدراسة  الطهارة  اآلباركتاب  فصل  مسائل   لى  تجريد  في  )الرعاية  كتاب  من 
( الحنفي  األقرب  بن  الدين  لشمس  الحنفي، تضمن774الهداية(  الفقه  البحث    ه(، في 

ك وأنواعها  الطهارة  الطهارة  مسائل  الوضوءكتاب  والماء  ،  والغسل،  ونواقضه،  وفرائض 
اسي  قسم در وقد جاء البحث على  ،  الفقهية المتعلقة باآلبار،  الذي يجوز به الوضوء به 

مطالب بثالثة  ويتفرع  واحد  مبحث  ويتضمن  و ،  وفيه  واحد  مبحث  وفيه  تحقيقي،  قسم 
 .خمسة مطالب

 دراسة وتحقيق ، الرِّعاية  كتاب ، كتاب الطهارة: الكلمات المفتاحية 
STUDY AND INVESTIGATION OF THE BOOK OF PURITY TO SEPARATING 

THE WELLS FROM THE BOOK (THE CARE IN ABSTRACTION OF ISSUES OF 
GUIDANCE) BY SHAMS AL-DIN IBN AL-AQRAB AL-HANAFI (774 AH), IN 

HANAFI JURISPRUDENCE STUDY AND INVESTIGATE  

Mr. Nassif Jassim Mohammed 
Ass. Prof. Dr. Mahmoud Shams El-Din Abdul-Amir 

Summary: 

Research title: Study and investigation of the book of purity to separating the 

wells from the book (The Care in Abstraction of Issues of Guidance) by 

Shams al-Din Ibn al-Aqrab al-Hanafi (774 AH), in Hanafi jurisprudence, the 

research included issues of purity and its types such as the book of purity 

and the obligatory duties of ablution, its negatives, washing, and the water 

that is permissible with it Ablution with it, the jurisprudence related to wells, 

and the research came on a study section and it contains one study and it is 

divided into three demands, and an investigative section, and it contains one 

study and includes five demands. 
Keywords: the book of purity, the book of care, study and investigation 
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 قدمةامل

وأصلي وأسلم على النبي محمد سيد الذ جعل الطهارة مقدمة العبادات  الحمد هلل  
الهدايات   ذوي  العلم  أهل  وعلى  الريادات  ذوي  األطهار  وصحبة  آله  وعلى  السادات 

 وبعد: والدرايات 
فالطهارة مفتاح كل عبادة وال عبادة كاملة بال طهارة حيث اقترنت في محبة اهلل 

قال   التوبة حيث  اآلية  جس مخ  جخ مح جح مجٱ  :مع  .  (222)البقرة، من 
والنقاء والطهارة نوعان طهارة معنوية وهي  لنظافة والنزاهة والبراءة  لجامع    اسموالطهارة  

في بحثنا هنا وهي على أنواع طهارة    مقصدناطهارة القلب والجوارح وطهارة حسية وهي  
 كبرى وهي الغسل وطهارة صغرى وهي الوضوء وطهارة بديلة وهي التيمم. 

يَمانِ   َشْطرُ   الطُُّهورُ )قال:    إذ  ومنزلة الطهارة في الدين ذكرها   جعلها و   ،(1) (اْلِْ
  إيمان بال طهارة وال عبادة تقبل بال طهارة.  مال يستقيشطر اْليمان حيث 

وقد خصصت جزء منه قع في ست لوحات  وكتاب الطهارة من هذا المخطوط ي
اآلبار.   نهاية فصل  ينتهي في  البحث    الفقه   علوم  في  المخطوطات  تحقيق  ن إفي هذا 

 : منها عظيمة ئدفوا  على المحقق  منها  يحصل  وغيره
  عن  بعضهم  الصحيح  النقل  في  السابقين   العلماء   طريقة  على   المحقق  إطالع

 .الشديد والحرص الدقة على  يدل  ما وهو نقص، أو  زيادة دون بعض
 مما  السابقون   عليه   كان  الذي  الرفيع  العلمي  األسلوب  على   الباحث  يطلعوكذلك  

  واالستنتاج   العلمية  المناقشات  على  به  ليستعين  القديمة  النصوص  فهم  في  ملكته  يقوي
 . الفقهي

يذهب  وال   علما  يكون  أن  يصلح  ال  بأنه  التحقيق  عن  يتحدث  ممن  البعض  قد 
 

 )فضل الوضوء(.  (، باب233رقم )ب، 1/203: صحيح مسلم (1)
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  البحث   بين   المحقق  فيه   يجمع  علم  التحقيق   ألن  قائله،  منصفا  يعد  ال   وهذا  به  يعتد
 . وزيادة والتحقيق

 الظلمات   من   كتابا  المحقق  يخرج   التحقيق   ففي   البحث  عن   شئنا   يقل  ال  فالتحقيق 
 بكل  مصنفه  أراده  ما  حسب  على  المتن  في  كتاب:  واحد  آن  في  كتابين   ليكون  النور  الى
  والترجمة   والتخريج  والمقابلة   النسخ   منه   المحقق،   جهد  من  هو   وكتاب  وعلمية،   دقة

  منها  السهو  وتصحيح   عليها  والتعليق   ومطابقتها   صحتها   من  والتحقق   المسائل  وتخريج
 ذكر   كذلك  يذكره  ءشي  لكل  والمراجع  المصادر  ذكر  مع  علميا  تقويما  وتقويمها  والخطأ
  حياته  تشمل  للمصنف  واسعة  شاملة دراسة   عن  فضال  مفصال التحقيق   في  المتبع  المنهج
 المحققة  لنسخه  وصف من العلمية جوانبه  كل من المحقق للكتاب واسعة ودراسة وعصره
  فيها  ومصادره  وموارده  تأليفها  في  مصنفها  ومنهج  منها  وصور  بدقة  عددها  كان  مهما

  الكتاب  تخص  ومزايا  ومآخذ  عليها  والدليل  للمصنف  ومرجعتيه  وصحتها  وتسميته
  دراسة   ودراستها  نفسه   المخطوط   من  فقهية  مسائل   خمسة  اقتباس  مؤخرا   لها   وأضيف
  يفوق  بل  يقل  ال  جهد  منها، وهذا  والراجح  الدليل  من  األربعة  المذاهب  على  مقارنة  فقهية
  البحث. جهد

 :  وكانت خطة هذا البحث تتكون
 : مطالب ثالثة وفيه واحد، مبحث وفيه: الدراسي القسم: األوللفصل ا

 : مطالب ثالثة   وفيه وكتابه، األقرب ابن لحياة موجزة ترجمة: األول المبحث
 .األقرب ابن  لإلمام مقتضبة ترجمة: األول المطلب
 . مؤلفه لى إ ونسبته  الكتاب اسم: الثاني المطلب
 . الدراسة تخص عنه الصور وبعض المخطوط وصف : الثالث المطلب

 مطالب خمسة ويتضمن واحد مبحث وفيه التحقيقي،  القسم: الثاني لفصلا
 مطالب  خمسة وفيه الطهارة كتاب: ولاأل المبحث
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 الوضوء  فرض: االول المطلب
 الوضوء  نواقض: الثاني المطلب
 الغسل: الثالث المطلب
 به  الوضوء  يجوز الذي  الماء: الرابع المطلب
 اآلبار :  الخامس المطلب
 الخاتمة 

 والمراجع  المصادر
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 األول: فصل ال
 القسم الدراسي

 املطلب األول: 
 األقرب ابنترمجة مقتضبة لإلمام 

 : ه(774)  األقرب ابن ترجمة حياة اإلمام 
، ولقد توقف  (1)محمد بن عثمان بن موسى بن مؤمن بن علي بن األقرب:  اسمه

، فلم أجد أحدا ذكر أكثر  ترجمته  في  الحد   هذا  عند األقرب    البنالمترجمون والمؤرخون  
 مما ذكرت.

 . (2)شمس الدين، والشيخ اْلماملقبه: 
 . (3) أقرب، وأبي األقرب، واألقرب، واألول أصح وابن األقرب،  ابنوشهرته: 

، (4) واألولى أصح، وكذلك أبو عبداهلل  ، ، وكذلك أبو الُملحيكنى أبو الَمليح كنيته:  
سبب   راج  اختالف ولعل  األلقاب  أو  هذه  النساخ  تصحيفات  الى  علماء  إع  تساهل  لى 

 دون ضبطه وتشكيله بالوجه الصحيح.  اسمهالتراجم في ذكر 
 .(5) كان من أعمدة الفقه الحنفي في حلب، وقيل الحنبلي، واألول أصحمذهبه: 
 .(6) وقيل الدمشقي، واألول أصح ،هو الحلبينسبته: 

 

 .426ص: المنتقى من درة األسالك، البن حبيب الحلبي: ينظر (1)
 . 1/199: ديوان اْلسالم، البن الغزي: ينظر (2)
 . 1/268: ، تاج التراجم، البن ُقطُلوبغا5/295: للعسقالني ،الدرر الكامنة: ينظر (3)
.  3/187:  ، سلم الوصول الى طبقات الفحول، لحاجي خليفة268ص: تاج التراجم، البن ُقطُلوبغا: ينظر (4)

 . 199/ 1: ديوان اْلسالم، البن الغزي: أبو المليح. ينظر والصحيح أن )أبو الملح( هو تصحيف: ذكر
)محمد :  المنضد، للعليمي. قال في حاشية التحقيق لكتاب الدر  1/194:  وجيز الكالم، للسخاوي :  ينظر  (5)

بن عثمان بن موسى األقرب الحنفي الحنبلي( وأظنه سهوا من المحقق ألنه لم يذكر أحد ممن ترجم له  
 . 2/553: الدر المنضد، للعليمي: اال أنه حنفي المذهب حلبي النسبة. ينظر

 . 1/199: ، ديوان اْلسالم، البن الغزي3/332: درر العقود الفريدة، للمقريزي: ينظر (6)
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إذ كان من المتعارف عليه عند أهل التراجم ه(، 710كانت والدته سنة ) مولده:  
ذكر   ولكن  اهتماما،  الميالد  سنة  يرعوا  وسبعمائة    ابن أال  عشر  سنة  ولد  أنه  حجر 

 .(1) تقريبا
أن  مؤلفاته:   حقيقة:  الى  الوصول  من  نتمكن  ولم  المعلومات  لدينا  شحت  لقد 

األقرب مؤلفات ومصنفات غير مؤلف واحد ذكر له في الكثير من المصادر   ابنلإلمام  
األمر بالغريب في  ليس  الكثير عن حياته،    ؛وهذا  له  المترجمون  يذكر  ولم  اْلمام  ألن 

كتاب   الحنفيوهو  الفقه  فروع  في  كتاب  هو  الهداية:  مسائل  تجريد  في  وقد ،  الرعاية 
بكر   أبي  ابن  علي  الدين  برهان  لإلمام  الهداية  كتاب  لمسائل  تجريدا  المؤلف  وضعه 

 .(2) المرغياني
تناولوا  وفاته:   الذين  المؤرخون  أنه توفي    ابنحياة  أجمع  بالترجمة على  األقرب 

نيف وستين  774في ربيع اآلخر سنة ) المحروسة وجنازته مشهورة عن  ه( في حلب 
 .(3)سنة

 

 . 5/295: الدرر الكامنة، للعسقالني: ينظر (1)
، معجم المؤلفين، عمر  1/199: ، ديوان اْلسالم، البن الغزي268ص:  َتاج التراجم،البن ُقطُلوبغا:  ينظر  (2)

:  ، هدية العارفين، ْلسماعيل البغدادي1/908:  ، كشف الظنون، لحاجي خليفة281/ 10:  رضا كحالة
2/167 . 

الكامنة:  ينظر  (3) الحنفي5/295:  للعسقالني،  الدرر  الملطّي  الدين  لزين  الدول،  ذيل  في  األمل  نيل   ،  :
2/45 . 
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 : الثاني املطلب
 مؤلفه اىل ونسبته الكتاب اسم

فإن كتاب أسلفنا  تجريد    كما  الهداية( هو   واختصار )الرعاية في تجريد مسائل 
  المترجمين  كلمة  اجتمعت  ، لقدلكتاب الهداية لإلمام المرغيناني جرد فيه مسائل الهداية

  في  الرعاية)  كتاب  ان  على  اْلمام  ترجمة  في  الكثير  منها  ذكرنا  والتي  األقرب  ابن  لإلمام
  الحنفية  الفروع  في   وأنه   بينهم  خالف  دون   االسم  بهذا   سمي  كتاب(  الهداية  مسائل   تجريد
 .له ترجم من كل به  صرح ما  وهذا األقرب بن الدين  شمس اْلمام  هو مؤلفه وأن

  فهارس   من   عليه  وقفت  فيما  أجد  فلم  الكتاب   اسم  إثبات  في   تقدم  ما   إلى  إضافة
 كثرة   مع  العلماء   من  لغيره  الكتاب  هذا  ينسب  من  كتابه   أو  بالمؤلف   عنيت  ومصادر
 . والمواضيع   والعناوين األسماء في ببعضها الشروح وتقارب الهداية على  الشراح

  الى  نسبت  قد  التحقيق  في  اعتمدناها  التي  المخطوطة  الثانية  النسخة  في  أن
  مع  الكتاب  بها   كتب   التي   المدينة   مع  واضحا   صريحا  االسم  كتب  وقد  األقرب  ابن  اْلمام
 . المخطوط  ناسخ قبل من  له والدعاء عليه الترحم

 اسم (  الهداية  مسائل  تجريد  في   الرعاية)  كتاب  بأن  متيقنا  القول  أستطيع  وبهذا
  فيه   ينازعه  ال  الهداية  مسائل  األقرب  ابن  اْلمام  فيه  جرد  الحنفي  الفقه  في  لكتاب  صحيح
 . منازع

 املطلب الثالث: 
 وصف املخطوط وبعض الصور عنه ختص الدراسة

 فيها  ُجمعت  والتي  السليمانية   المكتبة  في   تركيا   في  نسختين   على  الكتاب   لهذا
  ومكتبة  ، اعتمدناها  التي  األصل  النسخة  اليها   تعود  التي  باشا  راغب  مكتبة  مخطوطات

   الثانية المخطوطة اليها تعود  التي سلطان  سميخانأ
 (:   أ ) بالنسخة المسماة األصل النسخة  -1

 من  وتتكون(  504)  الحفظ  برقم  باشا  راغب  مكتبة   في  المحفوظة  النسخة  هي
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   كلمة  17-13  بين  سطر  كل  ويتكون  سطر(  27)  من  صفحة  كل  تتكون  لوحة(  224)
  النسخ   بخط  وكانت   للكتابة،(  سم120×188)و  للورق(  سم181×270)  قياسها

  العناوين   يميز  الناسخ   وكان   نهايتها   الى   بدايتها   من  أحيانا   الحركات  ببعض   المضبوط 
  الناسخ  واسم  المخطوط  عنوان   ذكر  قد  فكان  نهايتها  أما  ،كبير  واضح   بخط   واألبواب 
 محمد   بن  علي   بن  محمد)  الناسخ  بخط (  ه843)  سنة  نسخت  وقد  النسخ  وتاريخ
 .  (1) (األزرقي

 (: ب)  بالنسخة المسماة الثانية النسخة  -2
  وتتكون(  203)  الحفظ  برقم  تركيا   في  سلطان  أسميخان  مكتبة  في  محفوظة  وهي

  17-13  بين  سطر  كل  ويتكون  سطر(  29)  من  صفحة  كل  تتكون  لوحة(  220)  من
  بخط   وكانت  للكتابة،(  سم12.5×19)و  للورق(  سم18.5×26.5)فكان  قياسها  وأما  كلمة
  يميز   الناسخ  وكان   نهايتها   الى  بدايتها  من   أحيانا   الحركات  ببعض  المضبوط   النسخ

   األحمر باللون كبير واضح بخط  واألبواب العناوين 
 وقد   النسخ  وتاريخ  الناسخ  واسم  المخطوط  عنوان  ذكر   قد  فكان  نهايتها  أما

 .(2)(الصوفي محمد بن  إبراهيم) الناسخ   يد على(  ه851) سنة نسخت
 

 

  

 

 . 200-1/198:  محمود الدغيم: فهرس المخطوطات في مكتبة راغب باشا، إعداد: ينظر (1)
 . 160-157/ 2: فهرس المخطوطات في مكتبة سميخان، للكواري: ينظر (2)
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 املخطوط يتنسخلصور مناذج من ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللوحة األولى للمخطوط من النسخة )أ( 
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 من النسخة )أ(  كتاب الطهارةاللوحة األولى من  
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 من النسخة )أ(  من فصل اآلباراللوحة األخيرة 
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 اللوحة األخيرة من المخطوط من النسخة )أ( 
 
 



 

 
564 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللوحة األولى من المخطوط من النسخة )ب( 
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 من النسخة )ب(  كتاب الطهارةاللوحة األولى من  
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 من النسخة )ب(  فصل اآلباراللوحة األخيرة 
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 اللوحة األخيرة للمخطوط من النسخة )ب( 
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 الثاني: فصل ال
 القسم التحقيقي

 ول: كتاب الطهارة وفيه خمسة مطالبل المبحث ا
 ول: فرض الوضوءل المطلب ا

 المطلب الثاني: نواقض الوضوء
 المطلب الثالث: الغسل 

 المطلب الرابع: الماء الذي يجوز الوضوء به 
 المطلب الخامس: اآلبار 
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 األول املبحث 
 وفيه خمسة مطالب  (1) ِكتـاُب الطَّهـــاَرِة 

 املطلب األول: 
 فرض الوضوء

َما َنصَّ اهلُل َتَعاَلى َعَلْيِه في ِكتاِبِه: ِمْن َغْسِل اْلَوْجِه،   :اْلُوُضوءِ   (2) َفْرُض  ]/ ظ1[
 . (3) َواْلَيَدْيِن ِإلى اْلِمْرَفَقْيِن، َوَمْسِح الرَّْأِس، َوَغْسِل الرِّجَلْيِن ِإلى الَكعَبْينِ 

ِمنْ  َواْلَوْجُه:  صاَبُة،  اْلِْ هو:  َواْلَمْسُح  ساَلُة،  اْلِْ ُهَو:  الّناِصَيةِ والَغْسُل  ِقَصاِص    (4 ) 

لى َشْحَمَتّي اأْلُذَنْيِن، َوَيِجُب َغْسُل اْلِمْرَفَقْيِن، َواْلَكْعَبْيِن، َوقاَل ُزَفرُ  : (5)ِإلى َأْسَفِل الذِّْقِن، َواِ 
  .(6) اْلَعْظُم الّناِتُئ في ِمْفَصِل الَقَدِم، ُهَو: الصَّحيحُ  :ال َيِجُب، َواْلَكْعبُ 

 

لغة  (1) وهومن  :  الَطهارُة،  ينظر:  الطهُر  والعيب.  َوالنََّجِس  الدََّنِس  ِمْن  للحموي :  النَقاُء  المنير،  :  المصباح 
وَشرعا  2/379 والثوب :  .  البدن  وغسل  وتيمم  َوغسل  وضوء  من  المتنوعة  الَمخصوصة  النظافة  هي 

   .1/582:  ، الكليات، للكفوي3/188:  تهذيب األسماء واللغات، للنووي: ونحوه. ينظر
: لسان العرب، ْلبن منظور:  هو ما أوجبه تعالى على عباده وكان له معالم وحدود. ينظر:  ، لغةالَفرُض   (2)

أصول  :  هو ما ال يحتمل زيادة وال نقصان وقد ثبت بدليل قطعي الشبهة فيه. ينظر:  وشرعا  .7/202
 . 1/136:  البزدوي

 حن  جن يم  ىم  مم خم  حم جم  يل ىل مل خل  :قوله  هو  :  َما َنصَّ اهلُل عليه  (3)

هو مجمع طرفي العضد والساعد.  :  الِمرفقُ .  ]6:  ، من اآليةالمائدة[ جه ين ىن من خن
 . 177-1/175: ، المستصفى، للنسفي139/ 1: كنز الدقائق، للنسفي: ينظر

 . 15/327: لسان العرب، ألبن منظور: هي قصاُص الشعر في مقدَّمة الرأس. ينظر: الناصيةُ  (4)
هو زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري البصري الفقيه المجتهد صاحب أبي حنيفة، ولد  :  اْلماُم زفرُ   (5)

كان أقيس اصحابي، تولى قضاء البصرة، ولم ينقل أن لزفر  :  ه(، قال عنه االمام ابي حنيفة110سنة )
( سنة  البصرة  في  وتوفي  ينظر158مؤلفات،  الحنائي:  هـ(.  البن  الحنفية،  تهذيب  1/187:  طبقات   ،

 . 197/ 1: األسماء واللغات، للنووي
ساَلةُ   .1/164: البناية، للعيني: هو العظم المرتفع عند ملتقى الساق والقدم. ينظر: العظُم الناتئ (6) هي  : واْْلِ

واْلصابة األعضاء،  على  الماء  ينظر:  تسييل  اليه.  البلل  إيصال  للسرخسي:  هي  ،  1/6:  المبسوط، 
 . 1/117:  غزنويالحاوي القدسي، لل
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َواْلُمَقدَُّر في َمْسِح الرَّأِس: َقْدُر الّناصيِة في ِروايٍة، َوُرُبُع الرَّأِس في ِروايٍة، َوَقْدُر 
: َقْدُر َثالِث َشْعراتٍ (1)َثالَثِة َأصاِبِع اْلَيِد في ِروايِة اأْلَْصلِ  ، َوقاَل ماِلٌك: (2) ، َوقاَل الّشاِفعيُّ

 .(3)ُكلِّهِ  استيعاب ُيْفَرُض 
في    َوَغْسلُ  ُرْسَغْيِه  إلى  َيدْيِه  ِئ  في    ابتداءاْلُمَتَوضِّ والتَّسمَيُة  سنٌَّة،  الُوُضوِء: 

  .(4) الُوُضوِء: سنٌَّة، أو فضيلٌة، وهي: اأْلََصحُّ 
ْسِتْنجاِء، َوَبْعَدُه، في األصحُّ   .(5)َوُيَسمِّي َقْبَل ااْلِ

ْستياكُ   .(7)السِّواَك، عاَلَج ِبإْصَبِعهِ : ُسنٌَّة، َفِإْن َفَقَد (6) َوااْلِ
  

 

الحنفي)ت:  األصل  (1) الشيباني  الحسن  بن  محمد  لإلمام  المبسوط،  لكتب 189ويسمى  األصل  وهو  ه(، 
ظاهر الرواية الستة المعتمدة في المذهب الحنفي والتي سيأتي ذكرها، سمي باألصل؛ ألنه صنفه أوال  

ينظر أصحابه.  على  خليفة:  وأماله  حاج  الظنون،  رسم  81/ 1:  كشف  عقود  عابدين،  ابن  : المفتي، 
فهد بن  :  ، شرح مختصر الكرخي، للقدوري، تحقيق1/52:  األصل، للشيباني:  . ينظر في المسألة1/13

 .123ص: إبراهيم بن عبد العزيز
 .  398/ 1: المجموع، للنووي: ينظر: قوُل الشافعية (2)
 .  113/ 1: المدونة، لإلمام مالك: ينظر: قوُل المالكيةِ  (3)
الكليات،:  الفضيلةُ   (4) الكفوي في  :  هي صفة يقصد بها الكمال في األفعال، سنٌَّة، أو فضيلةٌ :  1/684قال 

: فضيلة؛ ألنها تكميال للثواب وتركها ال يفسد الوضوء. ينظر:  منهم من اعتبرها سنة ومنهم من قال هي
 . 55/ 1: ، المبسوط، للسرخسي11/ 1: مختصر القدوري

(. وبعدها )أنَُّه يسمِّي َقْبَلُه، وبعَده(: ( أ  في) (5)  (.   أ  زيادة ): )واألصحُّ
ُك به، وكذلك المسواك، سمي بذلك؛ لكون الرجل يردده في فمه ويحركه. ينظر:  السِّواكُ   (6) : العود الذي ُيَتَسوَّ

 . 27/ 1: المطلع على ألفاظ المقنع، لشمس الدين البعلي
 . 1/13: للسمرقنديتحفة الفقهاء، : ينظر (7)
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 . (3) ، َوقاَل َماِلٌك: َفْرَضانِ (2) في اْلُوُضوِء: ُسنَّتانِ (1) َواْلَمْضَمَضُة، َوااِلْسِتْنشاقُ 
ِمْنُهما  ِلُكلِّ َواِحٍد  َوَيْأُخَذ  َيْسَتْنِشَق َثالث ا،  ثُمَّ  َيَتَمْضَمَض أوَّال  َثالث ا،  َأْن  َوكيفيَُّتُهما: 

َمرَّةٍ  ُكلِّ  في  َجديد ا  ُكلِّ (4) ماء   في  واِحٍد  ِبماٍء  َوَيْسَتْنِشُق  َيَتَمْضَمُض،   : الّشاِفعيُّ َوقاَل   ،
 .(5)َمرَّةٍ 

: ِبماٍء َجديدٍ (6): ُسنٌَّة؛ َوُهو: ِبماِء الَرأسِ َوَمْسُح اأْلُُذَنْينِ   .(7) ، َوقاَل الّشاِفعيُّ
 .(9) : ُسنٌَّة، َوقيَل: جائٌز ِعنَدُهما، ُسنٌَّة ِعْنَد َأبي يوُسفَ (8) َوَتْخليُل اللِّْحَيةِ 

َأْو  َعَلْيِه،  زاَد  َفإْن  ُسنٌَّة،  الثَّالِث:  ِإلى  اْلَغْسِل  َوَتْكراُر  ُسنٌَّة،  اأْلَصاِبِع:  َوَتْخليُل 

 

الفم، وشرعا:  الَمْضمضة  (1) في  الماء  تحريك  ُيَحرِّْكُه، واْلسِتنشاقُ :  لغة  لم  ن  وا  فيه،  الماء  إدخال  :  وضع 
المضمضة في  والمبالغة  األنف،  في  ينظر:  الماء  الفم.  أقاصي  في  الماء  ألفاظ  :  إدارة  على  المطلع 

 . 30/ 1:  المقنع، لشمس الدين البعلي
 .   11ص : مختصر القدوري: ينظر (2)
المضمضة واالستنشاق سنتان في الوضوء والغسل، وأن ما ذكره المصنف سهوا.  :  الصحيح عند مالك  (3)

 . 135/ 1: ، عيون األدلة، البن القصار1/63:  عيون المسالك، للقاضي عبد الوهاب المالكي: ينظر
 .  1/21: ، بدائع الصنائع، للكاساني1/12: تحفة الفقهاء، للسمرقندي: ينظر (4)
 .  1/112: ، البيان، للعمراني1/39: االم، للشافعي: ينظر: قوُل الشافعيةِ  (5)
   47/ 1: ، المحيط البرهاني، محمود بن َماَزَة البخاري الحنفي1/23: بدائع الصنائع، للكاساني: ينظر (6)
 .  120/ 1: ، الحاوي الكبير، للماوردي1/42: االم، للشافعي: ينظر: قوُل الشافعيةِ  (7)
 . 513/ 4: المحكم والمحيط األعظم، للمرسي: ِإذا توضأ فأدخل الماء بين شعرها. ينظر: َخلََّل لحيته (8)
يوسف  (9) حنفي :  ابو  فقيه  البجلي  األنصاري  َحْبتة  بن  سعد  بن  حبيب  بن  إبراهيم  بن  يعقوب  هو 

)المهدي( ثم :  لخراج، أدب القاضي(، تولى القضاء لثالثة خلفاءهـ(، له مصنفات منها)االثار، ا113ولد)
تاريخ بغداد، :  هـ(. ينظر182)الهادي( ثم )الرشيد( وهو أول من خوطب بـ)قاضي القضاة( توفي سنة ) 

البغدادي للجرجاني16/359:  للخطيب  جرجان،  تاريخ  َوقيلَ 487/ 1:  ،  ُسنٌَّة،  ِعنَدُهما :  .  هما :  جائٌز 
فهد بن إبراهيم  :  شرح مختصر الكرخي، للقدوري، تحقيق:  ة ومحمد. ينظر في المسألةقوالن ألبي حنيف
 . 151-150ص : بن عبد العزيز
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 .(1)َنَقَص َعْنُه، َوَلْم َيَرُه: ُسنَّة ، َفَقْد َتَعّدى، َوَظَلمَ 
: َفرْ (2)َوالّنيَُّة ِباْلُوُضوِء: ُمْسَتَحبٌَّة، َأْو ُسنَّةٌ   .(3) ٌض ، َوقاَل الّشاِفعيُّ

  .(4) الرَّْأِس ِباْلَمْسِح َمرَّة : ُسنٌَّة، َأْو ُمْسَتَحبَّةٌ  واستيعاب
: ُسّنةٌ (5) َوَتْثليُث َمْسِح الرَّْأِس ِبمياٍه ُمْخَتِلَفٍة: َمْكُرْوٌه، ِبْدَعةٌ   ، َوَعِن (6)، َوقاَل الّشاِفعيُّ

ماِم: إْن َثلََّثُه بماٍء واحٍد، كاَن َمْسنون ا  .(7) اْلِْ
: َفْرٌض (8) والتَّْرتيُب اْلَمْنصوُص َعَلْيِه: ُسّنٌة، َأْو ُمْسَتَحب    .(9)، َوقاَل الّشاِفعيُّ

 

 . 1/9: المبسوط، للسرخسي: ينظر (1)
هي قصد الطاعة والتقرب الى اهلل عز وجل في إيجاد  :  15/ 1قال الحموي في غمز عيون البصائر:  الّنيَّةُ   (2)

هو ما يثاب فاعله وال يالم او يعاتب تاركه، وهو يخالف السنة  :  االستحباب:  ُمْسَتَحبٌَّة، َأْو ُسنَّةٌ ،  الفعل
ألنها يثاب فاعلها ويالم ويعاتب تاركها، ومن قال سنة هو اْلمام القدوري، ومن قال مستحبة هو اْلمام 

: ، العناية، للبابرتي1/16: غيناني، الهداية، للمر 1/11:  مختصر القدوري: المرغيناني. ينظر في المسألة
1/32 . 

 .  56/ 1: نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني: ينظر ،يوجب النيَة في الوضوء: الشافعيمذهُب  (3)
ُمْسَتَحبَّةٌ   (4) َأْو  ينظر:  ُسنٌَّة،  فمستحب.  كررها  وان  سنة،  واحدة  القدوري:  لمرة  المحيط  11/ 1:  مختصر   ،

 . 47/ 1: َماَزَة البخاري الحنفيالبرهاني، محمود بن 
ِمن إبتَدع األمَر إذا ابتدأه وأحدثه، وما كان زيادة  أو نقصان  :  1/62قال المطرزي في المغرب،  :  الِبْدعة  (5)

المسألة  في  ينظر  مسحا.  ال  غسال  يصير  بالتكرار  ألنه  ِبْدَعٌة؛  َمْكُرْوٌه،  الدين،  الحقائق، :  في  تبيين 
 .  1/5: للزيلعي

ينظر:  الشافعيُ مذهُب    (6) جديد.  بماء  مرة  كل  ثالث ا،  يمسحه  أن  السنة  اْلمام :  أن  مذهب  في  البيان 
   1/128: الشافعي، للعمراني

 .  1/7: المبسوط، للسرخسي: ينظر (7)
عليه آية الوضوء، وهو أن اهلل عز وجل عطف البعض على    وهو مانصت:  والتَّْرتيُب اْلَمْنصوُص َعَلْيهِ   (8)

ينظر الترتيب.  هو  وذلك  العطف  بحرف  القدوري:  البعض  للسرخسي11/ 1:  مختصر  المبسوط،   ، :
1/55  . 

   273/ 1: ، والتهذيب، للبغوي1/273:  الوسيط، للغزالي: ينظر: قوُل الشافعية (9)
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 .(3)، َواْلِبداَيُة ِباْلَمياِمِن: ُمْسَتَحبَّةٌ (2) ، َوقاَل مالٌك: فرٌض (1) َواْلُمواالُة: ُسنَّةٌ 
  ملطلب الثاني:ا

 اْلُوُضوِء (4) َنواِقِض

ِخالف ا   ْعتياُد؛  ااْلِ فيِه  ُيْعَتَبُر  َوال  اْلوُضوَء،  َيْنُقُض  السَّبيَلْيِن:  ِمَن  َيْخُرُج  ما  ُكلُّ 
 .(5)ِلماِلكٍ 

َأْو قيٍح، َدٍم،  َنَجٍس:  ِمْن  ْنساِن  َبَدِن اْلِْ ِمْن  َفَساَل   (6)َوما َخَرَج  َأْشَبَه ذِلَك،  َأْو ما 
ْن َلْم َيِسْل، َلْم َيْنُقْض   .(7)ِإلى َمْوِضٍع؛ َيْلَحُقُه ُحْكُم التَّْطهيِر، َنَقَض، َواِ 

ْن َلْم َيْمأَلِ (8)واْلقيءُ   . (9) اْلَفَم، َلْم َيْنُقْض : ِإذا َمأَل الفَم، َنَقَض، َواِ 

 

أن ال يمكث في أثناء الوضوء مقدار ما : وء بعمل ليس منه، وقيل َأن ال يشتغل بين َأفعال اْلوض : الُمواالةُ  (1)
، وبدائع 1/13:  تحفة الفقهاء، للسمرقندي:  يجف فيه العضو المغسول، فإن مكث تنقطع المواالة. ينظر

 . 22/ 1: الصنائع، للكاساني
 . 1/266: التنبيه على مبادئ التوجيه، للمهدوي المالكي: ينظر: قوُل المالكية (2)
 . 11/ 1: مختصر القدوري: ينظر (3)
ينظر:  النواقض  (4) الوضوء.  مفسداة  الوضوء،  فنواقض  إفساده،  الشيء  نقض  من  ناقض،  مفرده  : جمع 

 خص  حص مس خس  حس جس: . ودليلها قوله تعالى38ص: المطلع على ألفاظ المقنع، لشمس الدين البعلي
 . ]43: النساء، من اآلية[

خروج شيء معتاد من السبيلين ولم يشترطه الحنفية، : هما القبل والدبر للرجل والمرأة، واْلعتيادُ : السَِّبيَلْينِ  (5)
: وشرطه االمام مالك، فكل ماهو غير معتاد يكون ناقضا عند الحنفية وغير ناقض عند مالك. ينظر

تحقيق للقدوري،  الكرخي،  مختصر  العزيز:  شرح  عبد  بن  إبراهيم  بن  الم159ص:  فهد  ورأي  : الكية. 
 .1/153: المعونة، للثعلبي: ينظر

 . 4/349: الكجراتي مجمع بحار األنوار،: صديد يسيل من الجرح. ينظر:  الَقيحُ  (6)
التَّْطهيرِ   (7) ُحْكُم  َيْلَحُقُه  ينظر:  َمْوِضٍع  المكان.  يتجاوز  ولم  يبدو  عما  احتراز  للشيباني:  وهو  : األصل، 

1/57 . 
 . 1/92: النظم المستعذب، للركبي: أكل أو شرب من جوفه. ينظرهو تكرار إلقاء ما : القئُ  (8)
 . 1/57: األصل، للشيباني: ينظر (9)
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َقلَّ  ْن  َواِ  َيْنُقُض،  السَّبيَلْيِن،  َغْيِر  ِمْن  َيْخُرُج  َنِجٍس  ُكلُّ  ُزَفٌر:  َوقاَل (1)َوقاَل   ،
ْن َكُثرَ  : ال َيْنُقُض، َواِ   .(2)الشَّاِفعيُّ

: ِبَحْيُث َلْو ُجِمَع،   .َوِملُء اْلَفِم: ما ال ُيْمِكُن َضْبُطُه ِإاّل ِبُكْلَفةٍ  ْن قاَء َقليال  َقليال  َواِ 
الفِم، ِملَء  ُمَحمَّدٌ   َبَلَغ  َوقاَل  اْلَمْجِلِس،  إتِّحاُد  فيه  ُيْعَتَبُر  َيْعقوُب:  ُيْعَتَبرُ (3) قاَل  و2[:   /[  
 .(4) إّتحاُد السَّببِ 

ْن قاَء َبْلغم ا؛ ِملَء اْلَفِم، ِإْن َصَعَد ، َوالطَّعاُم، َواْلماُء،  (5)َوَيْسَتوي في اْلقيِء الِمرَّةُ  َواِ 
اْلَجْوفِ  َيْنُقُض؛  (6)ِمَن  ال  الرَّْأِس،  ِمَن  َنَزَل  ْن  َواِ  َيْنُقُض،  َيْعقوُب:  َوقاَل  َيْنُقْض،  َلْم   ،

 .(7) ِبااِلتِّفاقِ 
  

 

 . 19-1/18: تحفة الفقهاء، للسمرقندي: ينظر (1)
 . 54/ 2: المجموع، للنووي: ينظر: قوُل الشافعيةِ  (2)
الشيباني  (3) الشيباني،:  محمد  حسن  بن  محمد  االمام  حنفي  هو  سنة)   فقيه  واسط  في  ونشأ 132ولد  ه( 

له مؤلفات عديدة سميت  و   بالكوفة صحب ابا حنيفة، واخذ عنه الفقه ثم عن أبي يوسف وروى عن مالك، 
واله  والزيادات(  والصغير،  الكبير  والسير  والصغير،  الكبير  والجامع  )المبسوط،  الرواية  ظاهر  بكتب 

والري،  الرقة  في  القضاء  )  الرشيد  سنة  الري  في  ينظر189مات  سعد:  ه(.  البن  الكبرى،  : الطبقات 
 .   2/169:  تاريخ بغداد، للخطيب البغداديو  ،7/242

هو المجلس الذي حصل فيه القيء وتكرر قليال قليال، فلو جمع هذا القيء وصار كثيرا :  إتحاُد المجلسِ   (4)
المحيط  : وغيره. ينظرفهو أن يكون السبب نفسه في كل مرة كالمرض : نقض الوضوء، أما اتحاد السبب

 . 64/ 1: البرهاني، محمود بن َماَزَة البخاري الحنفي
الطعام . ينظر:  اْلِمرَّةُ   (5) المعدة والتي لم يخالطها شئ من  التي تخرج من  المرارة الصفراء  األصُل،  :  هي 

 . 1/65: للشيباني
 . 4/1339: الصحاح تاج اللغة، للفارابي: البطُن والفرُج . ينظر: بطُنه. واأَلجوفان: جوُف اْلنسانِ  (6)
 . 64/ 1: المحيط البرهاني، محمود بن َماَزَة البخاري الحنفي: ينظر (7)
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ْن كاَن ماِئع ا، َنَقَض في   ْن قاَء َدم ا؛ َوُهَو: َعَلٌق، َلْم َيْنُقْض، ما َلْم َيْمأَل ْاَلفَم، َواِ  َواِ 
ْن َلْم َيْمأَل اْلَفَم، َوقاَل َمَحمٌَّد: ال َيْنُقُض َحّتى َيْمأَلَ اْلَفمَ (1) َقوِل َأبي حنيفةَ   .(2)، َواِ 

ِإل الرَّْأِس  ِمَن  الدَُّم  َنَزَل  ْن  َقَصَبِة َواِ  ِإلى  اْلَبْوُل  َنَزَل  ْن  َواِ  َنَقَض،  اأَلْنِف،  َقَصَبِة  ى 
 .(3) الذََّكِر، َلْم َيْنُقْض 

َوُهَو:  يوُسَف،  َأبي  َعْن  روَي  ما  َعلى  َنِجس ا،  َيُكْن  َلْم  َحَدث ا،  َيُكْن  َلْم  ما  َوُكلُّ 
، َوُهو: ا ْن كاَن َقليال  حيُح، َوِعنَد ُمَحمٍَّد: َنِجٌس؛ َواِ  ْحتياطُ الصَّ  .(4) اْلِ

ْن طاَل،  َواِ  َوالنَّْوُم قاِعد ا  َيْنُقُض،  ِإْلَيَتْيِه،  َأَحِد  ُمَتَورِّك ا َعلى  َأْو  َوالنَّْوُم؛ ُمْضطِجع ا، 
َيْنُقُض  ِلماِلكٍ (5)ال  ِخالف ا  َذَكَر  (6)؛  َسَقَط،  َسَنُدُه،  ُأزيَل  َلْو  َشيٍء:  ِإلى  ُمْسَتِند ا  َوالنَّْوُم   ،
الِة، َأْو َغْيِرها، ال    .(8): أنَُّه: َناِقٌض (7) الطَّحاويُّ  َوالنَّوُم قاِئم ا، َأْو راِكع ا، َأْو ساِجد ا في الصَّ

 

 )أبي حنيفة وابي يوسف(.: في)ب( (1)
 . 1/76: المبسوط، للسرخسي: ينظر (2)
 . 1/65: اأَلْصُل، للشيباني: هو العظم منه. ينظر: 1/3قال النسفي في الطلبة، : َقَصَبُة اأْلَْنفِ  (3)
ْحتياطُ :  اْلَحدثُ   (4) ااْلِ وغيرها،  الصالة  من  المانعة  الحكمية  النجاسة  من  :  هو  االحتياط  سبيل  على  أي 

 . 1/28: تبيين الحقائق، للزيلعي: ينظرالنجاسة. 
متوركا ،   .3/333:  المخصص، للمرسي:  ووضَع جْنَبه على اأَلْرض. ينظر   هو من إْستْلقى:  ُمْضطِجع ا  (5)

التوقيف :  هو القعود متكئا على أحد وركيه والتورك في الصالة القعود على الورك اليسرى. ينظر:  التوّركُ 
للحدادي  التعاريف،  مهام  ينظر:  والِوْركُ   .112/ 1:  على  الفخذ.  فوق  ما  اللغة،  :  هو  تاج  الصحاح 

المقعدة :  وَأْلَيَتْيهِ   .4/1614:  يللفاراب آدم  ابن  من  وهي  الحيوان  من  اْلُمؤخرة  لحمة  وهي  األليتين  هي 
: بدائع الصنائع، للكاساني:  . ينظر في المسألة1/32:  مشارق األنوار، لليحصبي:  وجمعَها آليات. ينظر

1/31  . 
 . 42/ 1: رشد الحفيدبداية المجتهد ونهاية المقتصد، البن : ينظر: قوُل المالكية (6)
أبو جعفر احمد بن محمد بن سلمة بن عبد الملك األزدي الطحاوي فقيه حنفي من قرية في  :  الطحاوي  (7)

ه( تفقه على مذهب أهل العراق، له مصنفات عديدة  329مصر يقال لها )طحا( واالصح ان والدته )
الصغير:  منها والشروط  الكبير  الشروط  وكتاب  الفقهاء  بين  والمختصر   االختالف  الصغير  والمختصر 

( االرجح  الصغير، وتوفي على  الجامع  الكبير وشرح  الجامع  الفهرست، :  ه(. ينظر321الكبير وشرح 
 . 103-102/ 1: ، الجواهر المضية، لمحيي الدين الحنفي1/257: البن النديم

 . 19-18ص:  مختصر الطحاوي: ينظر (8)
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ِاْبُن ُشجاعٍ (1) َيْنُقُض  َوَذَكَر  الةِ (2)،  َغْيِر الصَّ َيْنُقُض في  َأنَُّه  َيْنُقُض  (3):   : الشَّاِفعيُّ َوقاَل   ،
 .(4)في اأْلَْحواِل ُكلِّها

 .(6): َقليُلُهما، َوكثيُرُهما، َيْنُقُض (5) َواْلْغماُء، َواْلُجُنونُ 
َتْنُقُض  َوُسُجوٌد،  ُرُكوٌع،  َلها  َصالٍة  ُكلِّ  في  ال (7) َوالَقْهَقَهُة   : الشاِفعيُّ َوقاَل   ،

 . (8) َتْنُقُض 
ِحُك، قيَل: ُيْفِسُد الصَّالَة، َوال ُيفِسُد اْلُوُضوءَ   في َصالِة الَجَناَزِة، ، والَقْهَقَهةُ (9) َوالضَّ

 .(10)وَسجَدِة التِّالَوِة، ال تُْنِقُض 
ِحُك: ما ُيْسِمُع َنفَسُه، دوَن غْيِرهِ   .(11)والَقْهَقَهُة: ما ُيْسِمُع َنْفَسُه، َوَغْيَرُه، َوالضَّ

  
 

 . 1/78: المبسوط، للسرخسي: ينظر (1)
  هو محمد بن ُشجاع الثَّْلجي َوُيَقال البلخي فقيه حنفي تفقه على اْلحسن بن ِزَياد الؤلؤي ولد :  شجاعابن    (2)

ه( ويعرف بابن الثلجي، نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك بن عبد مناف، وليس هو منسوب ا إلى  181)
والمضاربة، َماَت َساِجدا    المناسك والرد على المشبهة وتصحيح اآلثار والنوادر:  بيع الثلجَ، من مصنفاته

 . 2/60:  ، الجواهر المضية256/ 1: الفهرست، البن النديم: ه(. ينظر266فى َصاَلة اْلَعْصر)
 . 1/79: المبسوط، للسرخسي: ينظر (3)
 . 27-1/26: األم، للشافعي: ينظر: قوُل الشافعية (4)
اْلدراك والحركة عن أفعالها مع بقاء العقل هو آَفٌة في القلب أو الدماغ تسبب في تعطل قوى  :  اْلغماءُ   (5)

التحرير، ألمير بادشاه:  مغلوبا. ينظر العقل، يمنع بسببه وقوع :  الجنونُ   .2/266:  تيسير  هو اختالط 
 . 131/ 1: التوقيف على مهمات التعاريف، للحدادي: األفعال، واألقوال على المنهج المستقيم. ينظر

 . 1/241: بدائع الصنائع، للكاساني: ينظر (6)
 . 1/170: اأَلْصُل، للشيباني: ينظر (7)
 . 202/ 1: الحاوي الكبير، للماوردي: ينظر: قوُل الشافعية (8)
 . 85/ 2: مختصر الطحاوي، للجصاص: ينظر (9)
 . 1/32:  ، وبدائع الصنائع، للكاساني1/128:  النتف، للسُّْغدي: ينظر (10)
 . 1/32: بدائع الصنائع، للكاساني: ينظر (11)
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 .(1) َوُسُقوُط الدُّوَدِة، َأِو اللَّْحِم َعِن اْلُجرِح، ال َيْنُقُض 
 .(2)وُجروُح اْلُجشاِء، ال تُْنِقُض 

الَكْرِخيُّ  َذَكَر  الرَُّجِل،  َوَذَكِر  اْلَمْرَأِة،  ُقُبِل  ِمْن  اْلخاِرَجُة  ْيُح  َتْنُقُض،  (3)َوالرِّ أنَّها ال   :
 .(4)اة ، ُيْسَتَحبُّ َلها الُوضوءُ ِإال َأنَّ المرَأَة ِإَذا كاَنْت ُمْفض

َنِفَطةٌ  ُقشَِّرْت  ْن  َأْو َصديدٌ (5)  َواِ  ِمْنها ماٌء،  فَخَرَج  َعْن  (6) ،  ِإْن ساَل  َغْيُرُهما،  َأْو   ،
َلْم َيِسلْ  ْن  َواِ  َيْنُقُض،  َيْنُقْض، َوقاَل ُزَفٌر:  َلْم  َيِسْل،  َلْم  ْن  َواِ  اْلُجْرِح؛ َنَقَض،  ، َوقاَل (7)َرْأِس 

 

 . 1/72: الجامع الصغير، للشيباني: ينظر (1)
ينظر:  اْلُجَشاءُ   (2) الشَِّبِع.  ُحُصوِل  ِعْنَد  اْلَفِم  ِمْن  َيْحُصُل  ِريٍح  َمَع  َصْوٌت  للحموي:  َوُهَو  المنير،  :  المصباح 

شرح مختصر الطحاوي،  :  قرن المصنف الجشاء بالجروح هو ما يصحبه دم قليل. ينظر  وانما  . 1/102
 .  372/ 1: للجصاص

):  الكرخي  (3) سنة  ولد  حنفي  فقيه  الكرخي  دلهم  بن  الحسين  بن  اهلل  عبيد  الحسن  أبو  ه( سكن 260هو 
والمشهور ب    بغداد، ودرس بها فقه أبي حنيفة اشتهر بكتابه )األصول( الذي عليه مدار كتب الحنفية 

  340المختصر، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير، توفي ) :  )أصول الكرخي( من مصنفاته
 . 12/74: ، تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي258/ 1: الفهرست، البن النديم: هـ( . ينظر

انفرد  :  مسلك ا واحد ا، أنَّها ال َتْنُقُض هي التي صاَر عندها مسلُك البوِل، ومسلُك الوْطِء  :  المرأة الُمْفَضاة    (4)
: عليها الوضوء. ينظر:  بهذا الرأي االمام الكرخي ولم يذكر ذلك في ظاهر الرواية واما االمام محمد قال

تحقيق للقدوري،  الكرخي،  مختصر  العزيز:  شرح  عبد  بن  إبراهيم  بن  الصنائع، 162ص:  فهد  بدائع   ،
 . 1/25: للكاساني

المغرب في ترتيب المعرب، :  هي َبثٌر يخرج باليد من العمل مآلُن ماء . ينظر:  النفَطةُ   في )أ( )نقطة(.  (5)
 . 2/319: للمقريزي

الُجرحِ   (6) ينظر:  صديُد  المدة.  تغلظ  ان  قبل  بالدم  المختلط  الرقيق  الدين  :  هو ماؤه  الصحاح، زين  مختار 
 . 174/ 1: الرازي

 . 58/ 1: َماَزَة البخاري الحنفيالمحيط البرهاني، محمود بن : ينظر (7)
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: ال َينُقُض  ْن سالَ (1)الّشاِفعيُّ  .، َواِ 
ْن َعَصَرها، َفَخَرَج ِبَعْصِرِه، قيَل: ال َيْنُقُض، َوقيَل: َيْنُقُض، َوُهَو: اأْلَْحَوطُ   .(2) َوا 

  املطلب الثالث:
 الُغْسُل

 .(5)؛ ِخالفا  ِلماِلكٍ (4): َأْن َيْغِسَل َجميَع َبَدِنِه َمرَّة ، َوال ُيْشَتَرُط َدْلكٌ (3) َوَفْرُض اْلُغْسلِ 
ْسِتْنشاُق: َفْرضاِن فيهِ  : ُسنَّتانِ (6) َواْلَمْضَمَضُة، َوااْلِ  . (7) ، َوقاَل الّشاِفعيُّ

َيَدْيِه،   َفَيْغِسَل  َيْبَتِدَئ،  َأْن  اْلُغْسِل:  ِإْن كاَنْت َعلى  وُسنَُّة  النَّجاسَة،  َوُيزيَل  َوَفْرَجُه، 
َقَدَمْيهِ  َغْيَر  الِة  ِلْلصَّ ُوُضوَءُه  َأ  َيَتَوضَّ ثُمَّ  َعْن  (8) َجَسِدِه،  َيَتَنّحى  ثُمَّ  َثالث ا،  َيَدْيِه  َيْغِسَل  ثُمَّ   ،

ُر َغْسَل الرِّْجَلْيِن، ِإذا    .( 9) َلْم َتْجَتمِع الُغَساَلُة َتْحَتُهماُمْغَتَسِلِه، َفَيْغِسَل ِرْجَلْيِه، َوال ُيَؤخِّ

 

)ال وضوء في قيء وال رعاف وال حجامة وال شيء خرج من الجسد وال أخرج منه غير :  قوُل الشافعيةِ   (1)
 .1/32للشافعي، : األم: القبل والدبر والذكر(. ينظر: الفروج الثالثة

 . 9/ 1: الحقائق، للزيلعيتبيين : في أمور الدين؛ ألنه حدث عمد. ينظر: اأْلَْحَوطُ  (2)
الشيء. وشرعا:  لغة:  الغسل  (3) الماء على  بالماء بنية معتبرة. ينظر:  إفاضة  البدن  التوقيف على  :  تعميم 

الحدادي الدين  التعاريف، زين  الغسل قوله تعالى  .1/253:  مهمات   جي  يه ىه:  ودليل فرضية 

 ]6: المائدة، من اآلية[ حي
دلَّك الجسم عند االغتسال. ينظر:  الشَّيءَ دلَّك  :  الدلك  (4) بالَغ في فرَكه وَدَعكه كما في  اللغة  :  أي  معجم 

 . 45-1/44: المبسوط، للسرخسي: . ينظر في المسألة1/762: العربية المعاصرة، ألحمد مختار
َماِلكٌ   (5) ينظر:  َقاَل  ويتدلك(.  كله  على جميع جسده  يمرها  حتى  ذلك  يجزئه  لإل:  )ال  مالكالمدونة،  : مام 

1/133 . 
 . 12/ 1: مختصر القدوري: ينظر (6)
 . 1/39: األم، للشافعي: ينظر: قوُل الشافعية (7)
المبسوط  (8) في  السرخسي  الماء  :  قال  مستنقع  في  رجليه  الن  الوضوء؛  عن  القدمين  غسل  يؤخر  )ِإنما 

 . 1/45: المبسوط، للسرخسي: المستعمل(. ينظر
، وتحفة الفقهاء، 1/12:  مختصر القدوري:  المستعمل المتجمع تحت الغاسل. ينظرهي الَماء  :  الَغسالةُ   (9)

 . 77،29/ 1: للسمرقندي
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 (2)، َواَل َشيَء َعلى اْلَمْرأِة؛ ِإذا َلْم َتْنُقْض (1)َوَيِجُب ِإيَصاُل اْلماِء ِإلى ُأُصوِل الشَّْعر
حيحُ (4)، َوأمَّا َبلُّ َذَواِئِبها (3)َضفاِئَرها  .(5) ، َفقيَل: َيِجُب، َوقيَل: ال َيِجُب، َوُهَو: الصَّ

ْثَناِئها  .(6) َوَيِجُب َبلُّ ُأُصوِل اللِّْحَيِة، َواِ 
ْن خَرَج ال َعلى  (8) : َعلى َوْجِه الدَّْفِق، والشَّْهَوةِ (7)َوَيِجُب اْلُغْسُل؛ ِبُخُروِج الَمِنيِّ  ، وا 

 .(10)؛ ِخالف ا ِللشَّاِفِعيِّ (9) الدَّْفِق، والشَّهوِة، فال ُغْسَل عليهِ  ]/ظ2[َوْجهِ 
أِلَبي   ِخالف ا  اْلُغْسُل؛  َفَعَلْيِه  َشْهَوٍة،  َعْن  ال  َوَخَرَج؛  َشْهَوٍة،  َعْن  ِإْنَفَصَل  ِن  َوا 

 

للغنيمي:  أي منابته. ينظر:  أصوُل الشعرِ   (1) الكتاب،  المسألة1/16:  اللباب في شرح  تحفة  :  . ينظر في 
 . 1/29: الفقهاء، للسمرقندي

العين،  :  إفساد ما أبرمت من حبل، ويقصد به هنا نقض ضفائرها أي حلهما واطالقهما. ينظر:  النَّْقُض   (2)
 . 5/50: للفراهيدي

. ينظر: جمع ضفيرة من َضْفُر الشعر: َضفائرُ  (3)  . 6/3984: شمس العلوم، للحميرى: َفْتُله على ثالث قوى 
ينظر:  َبلَّلَ   (4) أثنائها.  إلى  الماء  إيصال  ذوابة،  :  والذوائب  .19/ 1:  غينانيللمر   ،الهداية:  هو  مفرده  جمع 

َعِقيَصٌة. ينظر:  الذَُّؤاَبةُ  المرسلة، فِإْن ُلويت فهي  الشعر  للزيدي:  ضفيرة  العروس،  ، باب 489/ 1:  تاج 
 )ذأب(. 

 . 46-1/45: المبسوط، للسرخسي: ينظر (5)
:  اللحية والرأس، وأثناء الشيءهي دواخل الشعر من  :  اْلثناءُ   .1/34:  بدائع الصنائع، للكاساني:  ينظر  (6)

تقول تضاعيفه.  ينظر:  أي  طيِّه.  في  أي  كتابي،  ثنى  في  كذا  للفارابي:  أنفذت  اللغة،  تاج  : الصحاح 
6/2294 . 

بخروجه  :  الَمنيُ   (7) وينكسر  الّشهوة  منه  ويذهب  الولد  منه  يتكّون  الذي  الدافق  الغليظ  األبيض  الماء  هو 
منّي   يتناول  ال  وهذا  ينظرالّذكر،  أصفر.  منّيها  أن  إذ  والعلوم، :  المرأة  الفنون  اصطالحات  كشاف 

 . 2/1663: للتهاوني الحنفي
 . 1/36: بدائع الصنائع، للكاساني: ينظر (8)
 . 1/207:  التجريد للقدوري: ينظر (9)
الشافعية  (10) الغسل(:  قول  لزمه  احتالما   يذكر  المني ولم  ن رأى  ينظر)وا  للشيرازي:  .  -1/61:  المهذب، 

62 . 
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 .(1)يوُسفَ 
ِن ِإْسَتْيَقَظ، َوَرَأى َعلى ِفراِشِه َمْذيا   ، َوَلْم َيَتَذكَّْر ِإْحِتالم ا، َفَعَلْيِه اْلُغْسُل؛ ِخالفا  (2)َوا 

 .(3)ِلَيْعقوبَ 
ِباِْليالجِ  َتَواَرتِ   (4)َوَيِجُب  ِإْن  اْلَفْرِج،  ِبِه؛  (6)اْلَحَشَفةُ   (5) في  َواْلَمْفعوِل  الَفاِعِل،  َعلى 

 .(7) َأْنَزَل، َأْو َلْم ُيْنِزلْ 
ْن جاَمَع فيما ُدوَن الَفْرِج، َأْو َأْوَلَج في الَبِهْيَمِة؛ َوَلْم ُيْنِزْل، َفال ُغْسَل فيهِ   .(8) َوا 

 .(9) لَحْيِض، والنَِّفاسِ ويِجُب با
ُيْسَتَحبُّ  َوقيَل:  ْحراِم،  َواْلِْ َوعَرَفَة،  َواْلعيَدْيِن،  ِلْلُجُمَعِة،  ماِلٌك: (10)وُيَسنُّ  َوقاَل   ،

 

فيمن احتلم فأخذ برأس ذكره حتى سكنت الشهوة عنده وسال :  وهو قول ابي حنيفة ومحمد، وثمرة الخالف(1)
ماؤه بعدها، وفيمن اغتسل قبل البول ثم سال منه بقية المني بعد االغتسال فعندهما عليه االغتسال وعند  

المستصفى في شرح النافع الكبير، :  ٍة(. ينظر)َوَخَرَج ال َعْن َشْهوَ ـيعقوب ال شيء عليه، وهو المقصود ب
 . 1/237: للنسفي

هو ماء أبيض رقيق فيه لزوجة يخرج عند الشهوة وليس بشهوة وال دفق وال يعقبه فتور وال يحس  :  الَمْذيُ   (2)
 . 1/39: تحرير ألفاظ التنبيه، للنووي: بخروجه ويشترك فيه الرجل والمرأة. ينظر

 . 1/49: اأَلْصُل، للشيباني: ينظر (3)
 . 1/345:  المطلع على ألفاظ المقنع، لشمس الدين البعلي: اْلدخال، وأولجه أدخله. ينظر: اْليالج (4)
)أ(  (5) يقال:  )تواترت(. توارت:  في  اختفت،  األمرَ :  أي  ينظر:  ورَّى  أخفاه.  للحميرى:  أي  العلوم،  : شمس 

11/7141 . 
 . 137/ 1: المصباح المنير، للحموي: الذََّكِر. ينظرَرْأُس : اْلَحَشَفةُ  (6)
 . 12/ 1: مختصر القدوري: ينظر (7)
الفرجِ   (8) العناية:  دوَن  في  البابرتي  المسألة :  1/64قال  في  ينظر  والتبطين.  التفخيذ  به  اأَلْصُل،  :  قصد 

 . 37/ 1: ، بدائع الصنائع، للكاساني1/48: للشيباني
 . 12/ 1: مختصر القدوري: ينظر (9)
 . 28/ 1: ، وتحفة الملوك، للرازي12/ 1: مختصر القدوري: أي الغسل، ينظر: ُيَسنُّ  (10)
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واِجبٌ  اْلُجُمَعِة:  َيْوِم  ِعْنَد  (1)ُغْسُل  ِلْلَيْوِم:  َوُهَو  َحَسن ا،  اأْلَْصِل:  في  ُمَحمٌَّد  اُه  َوَسمَّ  ،
حيحُ (2)اْلَحَسنِ   .(3) ، َوقاَل َيْعقوُب: ِلْلُجُمَعِة، َوُهَو: الصَّ

الُوُضوءُ  َوفيِهما:  الَمْذِي،  في  َوال  الَوْدِي،  في  ُغْسَل  َغليٌظ،    .َوال  َبْوٌل  والَوْدُي: 
َيْعَقُب رِقْيَقُه، والَمْذُي: َبْوٌل َرقيٌق، َيْضِرُب ِإلى اْلَبياِض، َيْخُرُج ِعْنَد الشَّْهَوِة، والَمِنيُّ قيَل:  

 (4)َخاِثٌر َأْبَيُض، َيْفُتُر ِمْنُه الذََّكُر، َوهذا: ال َيْشَمُل َمِنيَّ اْلَمْرَأةِ 
ض وء  بهال   اْلماء  المطب الرابع:   (5)ذي َيج وز  الو 

ومقيدٌ  ُمْطَلٌق،  َنْوعاِن،  َواْلُعيوِن، (6)اْلماُء:  واأْلَْوِدَيِة،  السَّماِء،  ماُء  َفاْلُمْطَلُق:   ،
اْلَوْرِد،   َوماُء  َوالثََّمِر،  الشََّجِر،  ِمَن  اْلُمْعَتَصُر  اْلماُء  َواْلُمَقيَُّد:  َواْلِبحاِر،  َواْلباِقالِء،  َواآْلباِر، 

 .(7)َوَنْحِوها، َوَتجوُز: الطَّهاَرُة ِمَن اْلَحَدِث ِباْلماِء اْلُمْطَلِق، َوال َتجوُز ِباْلماِء اْلُمَقيَّدِ 
اْلَكْرمِ  ِمَن  َيْقُطُر  الَّذي  ِباْلماِء:  َأ  َتَوضَّ ْن  جازَ (8)َواِ  أبي (9)،  جوامِع  في  َذَكرُه   ،

 

 . 228-227/ 1: المدونة، لألمام مالك: ينظر: قوُل المالكية (1)
ابو:  اللؤلؤي  (2) بغداد ولد)   هو  العراق كوفي نزل  فقيه  العالمة  اللؤلؤي  الحسن بن زياد  ه( ولي  116علي 

مصنفاته من  وزفر،  يوسف  وابي  حنيفة  ابي  على  وتفقه  والخراج :  القضاء  القاضي  وادب  االختالف 
( توفي  والنفقات  اْليمان  ومعاني  والخصال  واألمالي  ينظر204والمجرد  للخطيب  :  ه(.  بغداد،  تاريخ 

 . 543/ 9: ، وسير أعالم النبالء، للذهبي1/136:  البغدادي
 .   1/89: ، والمبسوط، للسرخسي78-1/77: األصل، للشيباني: ينظر (3)
 . 17/ 1: ، وتبيين الحقائق، للزيلعي1/69: ، والمبسوط، للسرخسي1/47: األصل، للشيباني: ينظر (4)
 )به الوضوء(. :  في )ب( (5)
الذي بقي على أصل خلقته ولم تخالطه نجاسٌة ولم يغلب عليه شيء طاهر،  هو الماء  :  الماُء المطلقُ   (6)

وماء  :  والمقيد والثمار،  األشجار،  كماء  بالعالج  األشياء  من  يستخرج  الذي  وهو  المطلق  بخالف  هو 
 . 1/190: التعريفات الفقهية، للبركتي: الورد. ينظر

 . 67-1/66:  الفقهاء، للسمرقندي، وتحفة 5-1/4:  النتف، للسُّْغدي: ينظر (7)
 . 165/ 1: المطلع على ألفاظ المقنع، لشمس الدين البعلي: هو شجر العنب. ينظر : اْلَكْرمُ  (8)
 . 117/ 1: المحيط البرهاني، محمود بن َماَزَة البخاري الحنفي: ينظر (9)
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 .(1)يوسفَ 
اْلماِء:   ِاْسَم  َعْنُه  َفَأزاَل  َغيُرُه،  َعَلْيِه  َغَلَب  الذي  بالماِء:  الطهارُة  َتجوُز:  وال 

، َوماِء اْلباِقالِء، َواْلَمَرقِ   .(2) َكاأْلَْشِرَبِة، َواْلَخلِّ
: َكاللََّبِن، َوَتجوُز: الطَّهاَرُة: ِبالَّذي ِاْخَتَلَط ِبِه َشْيٌء طاِهٌر، َوَلْم ُيَزْل ِإْسُم اْلماِء َعْنهُ 

َواأْلَشّْنانِ (3) َوالزَّْعَفرانِ  َوالّصابوِن،  َأَحُد (4) ،  ِبِه  َتَغيََّر  ِإذا  َتجوُز،  ال   : الّشاِفعيُّ َوقاَل   ،
 .(5)َأْوصاِفهِ 

  

 

هي في الفروع الحنفية، صنفه له بشر بن  :  َجَواِمع ابى ُيوُسف  )ذكره ابو يوسف في جوامعه(. :  في )ب(  (1)
ه( وهو مفقود لم يتسنى  238الوليد بن خالد الكندى القاضى البغدادي الحنفي صاحب أبي يوسف توفى)

 . 232/ 1: هدية العارفين، للباباني البغدادي: لنا الوصول اليه. ينظر
 . 1/14: االختيار لتعليل المختار البن مودود الموصلي الحنفي: ينظر (2)
برية و نوع :  الُزعفرانُ   (3) أنواع  السوسنية منه  الفصيلة  نبات بصلي معمر من  الّطيب وهو  هو صبغ من 

ينظر مشهور.  للهروي:  صبغي طبي  اللغة،  العربية2/220:  تهذيب  اللغة  مجمع  الوسيط،  المعجم   ، :
1/394 . 

الحرض. ينظر:  اأْلُْشَنانُ   (4) المغلي بالسدر أو  الماء  للبابرتي:  هو  المسألة2/108:  العناية،  :  . ينظر في 
 .   14/ 1: ، االختيار لتعليل المختار، البن مودود الموصلي الحنفي12ص: مختصر القدوري

 .  325/ 1: الحاوي الكبير، للماوردي: ينظر: قوُل الشافعيةِ  (5)
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ْرَدجِ  َمْجرى اْلَمَرِق، َوقاَل َأبو ُيوُسَف:    (2) : َأْجراُه في ُمْخَتَصِر اْلُقدوريْ (1)َوماُء الزُّ
، الّناِطفيُّ ْختاَرُه  َواِ  حيُح،  الصَّ َوُهَو:  الزَّْعَفراِن،  ِمْثُل  َوال ِخالَف في  (4)َوالسَّْرْخسيُّ   (3)ُهَو:   ،

 .(5) اْلَغَلَبِة ِباأْلَْجزاِء، ال ِبَتْغييِر اللَّوِن، ُهَو: الصَّحيحُ  واعتبار ،  اْلَحقيَقةِ 
  

 

لمغرب في ترتيب المعرب، ا: هو ماء يخرج من العصفر المنقوع فيطرح وال يصبغ به. ينظر:  ماُء الزردجِ   (1)
 . 362/ 1: للمطرزي

سنة  :  الُقدوري  (2) ولد  حنفي  فقيه  القدوري  البغدادي  الحسن  ابو  جعفر  بن  احمد  بن  محمد  بن  احمد  هو 
حنفية في العراق كان يروي الحديث   ه( كان من أصحاب الترجيح انتهت اليه رئاسة أصحاب ابي362)

( سنة  توفي  والتقريب(  والتجريد،  )المختصر،  مصنفاته  ومن  الجرجاني  االمام  يد  على  ه(.  428تفقه 
يسمى :  ُمختصُر الُقدوري  . 15/275:  ، المنتظم، للجوزي31/ 6:  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي:  ينظر

لى اثنتي عشر الف مسألة في المذهب الحنفي وهو  عند الحنفية بالكتاب يحتوي امهات المسائل وصلت ا
ينظر واللباب.  النيرة  والجوهرة  الوهاج  السراج  وأشهرها  ألهميته  كثرة  شروح  وعليه  متين  كشف :  متن 

 . 6-5ص: ، التسهيل الضروري، لمحمد عاشق1631/ 2: الظنون، لحاجي خليفة
الطبري لم تذكر سنة والدته والناطفي نسبة  هو َأْحمد بن محمد بن عمر َأبو العباس الناطفي  :  الناطفي  (3)

عبداهلل   ابي  على  تفقه  اْلِكَبار  اْلُفَقَهاء  أحد  وهو  الحلوى  انواع  من  نوع  وهو  وبيعه  الناطف  عمل  الى 
سنة) الري  في  مات  والروضة  والواقعات  والفروق  االجناس  كتاب  تصانيفه  ومن  ه(.  446الجرجاني 

 . 113/ 1: الجواهر المضية، لمحيي الدين الحنفي، و 9/676: تاريخ اْلسالم، للذهبي: ينظر
هو ابو بكر محمد بن احمد بن ابي سهل السرخسي نسبة الى بلدة سرخس في خراسان فقيه  :  السرخسي  (4)

حنفي كان اماما حجة من المجتهدين اخذ عن شمس األئمة الحلواني واالمام السغدي وتفقه عليه برهان 
اال ومحمود  البخاري  مازة  بن  المبسوطاألئمة  منها  مصنفات  له  واصول    وزجندي  الكبير  السير  وشرح 

،  2/28: الجواهر المضية، لمحيي الدين الحنفي:  ه(. ينظر483السرخسي واختلفوا في وفاته وارجحها )
 .   1/234: وتاج التراجم، ألبن ُقطُلوبغا

 . 1/19: وتبيين الحقائق، للزيلعي، 1/67:  ، وتحفة الفقهاء، للسمرقندي12ص : مختصر القدوري: ينظر (5)
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ْن ُطِبَخ ِباْلماِء َشيٌء َحّتى َتَغّيَر، َلْم َيُجْز اْلُوضوُء ِبِه، ِإاّل َأنَّ الطَّْبَخ ِبماٍء ُيْقَصُد  َواِ 
ابوِن؛ ِإاّل أَ   .(1) ْن َيصيَر َثخين اِبِه اْلُمباَلَغُة في النَّظاَفِة: كاأْلْشناِن، والصَّ

َفُكلُّ ما َتَيقََّن ِبُحصوِل النَّجاَسِة فيِه، أو َغَلَب الظَُّن ِبِه، َلْم َيُجِز التََّوُضُؤ ِبِه َقليال  
كاَن اْلماُء، َأْو َكثير ا
، (3)، وقاَل مالُك: َيجوُز؛ إاّل َأْن َيَتَغيََّر َطْعُمُه، َأْو َلْوُنُه، َأْو ريُحهُ (2) 

 َوقاَل 
: َيجوُز: ِإذا كاَن اْلماُء ُقلََّتْينِ   .(5)؛ ِإاّل َأْن َيَتَغيََّر ِبها(4) الّشاِفعيُّ

َواْلماُء اْلَجاري: ِإذا َوَقَعْت فيِه النَّجاَسُة، َلْم َيْنَجْس؛ ماَلْم َيَتَغيَّْر َطْعُمُه، َأْو َلْوُنُه، 
 . (7) ْسِتْعماُلُه، َوقيَل: ما َيْذَهُب ِبِتْبِنهِ ، َواَلَجاري: َما ال َيَتكرُر اِ (6) َأْو ريُحهُ 

اْلَعظيُم: ِإذا َوَقَعِت النَّجاَسُة في َأحِد َطرَفيِه، َجاَز اْلُوضوُء ِمَن الطََّرِف (8)َواْلَغديرُ 
اأْلَُخرى ِبَتْحريِك  َجْنَبَتْيِه  ِإْحدى  َيْضطَِّرَب  ال  َأْن  َوُهَو:  مامِ (9)اآْلَخر،  اْلِْ َعِن  ثُمَّ  أنَّ  ،   :

 

َأْن َيصيَر َثخين ا  (1) ،  67/ 1:  مختصر القدوري:  قصد أنه يجوز الوضوء به ما لم يصر ثخينا. ينظر:  ِإاّل 
 . 119-1/118: المحيط البرهاني، محمود بن َماَزَة البخاري الحنفي ،6/ 1:  وعيون المسائل، للسمرقندي

 . 12ص : مختصر القدوري: ينظر (2)
 . 1/3: ، متن العشماوية، للعشماوي1/30:  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للقرطبي: ينظر: قوُل المالكية (3)
جمعها قالل، وهي الجرة العظيمة سميت بذلك أِلَن الرجل العظيم يقلها بيديه َأي يرفعها، والقلتان  :  اْلقلَّةُ   (4)

ومقدارها   األصح،  على  بغدادية  َرْطل  خمسماَئة  الحنفيةباألرطال  عند  وعند  101،56بالغرام  كغم، 
للنووي:  كغم. ينظر95،625الجمهور التنبيه،  ألفاظ  لعلي  32/ 1:  تحرير  الشرعية،  المكاييل والموازين   ،
 . 46ص: جمعة

 .  8/101: ، مختصر المزني1/18: االم، للشافعي: ينظر: قوُل الشافعية (5)
 . 1/52:  للسرخسي، المبسوط، 1/66:  التجريد، للقدوري: ينظر (6)
ما تهشَّم من سيقان القمح والشعير بعد دْرِسه، تعلف منه :  . الِتبنُ 1/23:  تبيين الحقائق، للزيلعي:  وينظر  (7)

والمتبن ينظر:  الماشية،  التبن.  الحموي:  بيت  العباس  ألبي  المنير،  اللغة  1/72:  المصباح  معجم   ،
 . 1/284: العربية المعاصرة، احمد المختار

 .  1/672: الكليات، للكفوي: َوُهَو الَِّذي َتركه َماء السَّْيل. ينظر: الَغِديرُ  (8)
 .   1/72: بدائع الصنائع، للكاساني: ينظر (9)
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 .(1): قوُل أبي ُيوسفَ ]/ و3[التَّْحريَك: ُيْعَتَبُر ِبااِلْغِتساِل، وهوَ 
َوَعْنُه: َأنَُّه ُيْعَتَبُر ِباْلَيِد، َوَعْن ُمَحمٍَّد: َأنَُّه ُيْعَتَبُر ِبالتََّوُضِؤ، َوقيَل: َأْن َيكوَن َعَشر ا  

 .(3) ، َوَعَلْيِه: الَفْتوى(2)في َعَشٍر ِبِذراِع اْلكرباسِ 
َيْنَحِسرَ  ال  َأْن  حي  (4)َوُعْمُقُه:  الصَّ ُهَو:  ِبااِلْغِتراِف،  َتْحَتُه  اْلُمْخَتَصِر: ما  َوفْي  ُح، 

َيَتَغيَّْر   َلْم  ما  ُس؛  َيَتَنجَّ ال  أنَُّه:  ُيوُسَف  َأبي  َوَعْن  اْلُوقوِع،  َمَحلُّ  ُس  َيَتَنجَّ َأنَُّه:  ِإلى  ِإشاَرٌة 
 .(5)ِبها

ذا ماَت في الماِء َما نابير، والعقرِب، ال   وا  ليَس لُه دٌم سائٌل: َكاْلَبقِّ، َوالذُّباِب، والزَّ
ُسهُ   .(6)ُيَنجِّ

، وسوِس الِثمارِ   .(7) وقاَل الشافعُي: ُينِجُسُه؛ ِإاّل ما َيَتَوّلُد ِمْنُه: َكدوِد اْلَخلِّ
ْفَدِع، والسََّرطاِن، ال ُيفِسُدهُ  ْن َماَت فيِه ما َيعيُش في اْلماِء: َكالسَّمِك، َوالضِّ ، (8)َوا 

 .(9) َوقاَل الشافعُي: ُيْفِسُدُه؛ إاّل السََّمكُ 

 

 .  1/57: ، وتحفة الفقهاء، للسمرقندي1/70: المبسوط، للسرخسي: ينظر (1)
 . 389/ 4: مجمع بحار األنوار، للكجراتي: هو القطن، ومنه ثوب وعمامة من كرباس. ينظر: الِكرباُس  (2)
 . 1/22: ، تبيين الحقائق، للزيلعي 99-98/ 1: المحيط البرهاني، محمود بن َماَزَة البخاري الحنفي: ينظر (3)
:  أي مكشوف الرأس:  وهو من كشف الشيء، يقال حسرت عن الذراع، أي كشفته، وحاسر الرأي:  َحَسرَ   (4)

 .  2/61: مقاييس اللغة، للقزوينيمعجم : أي مكشوف الرأس. ينظر
ِإشاَرةٌ   (5) اْلُمْخَتَصِر  واْلشارة:  َوفْي  القدوري،  مختصر  هو  جاز  :  قوله:  المختصر  أثر  لها  ير  لم  )إذا 

، وبدائع 1/13:  مختصر القدوري:  الوضوء(، وهو داللة على دقة المؤلف في نقله. ينظر في المسألة
 . 73/ 1: الصنائع، للكاساني

 . 51/ 1: ، المبسوط، للسرخسي288/ 1: ، والتجريد، للقدوري1/70: األصل، للشيباني: ينظر (6)
أن الماء ال ينجس  :  وهو مذهبه الجديد، وهو مذهب أبي حنيفة:  أحدهما:  في هذه المسألة قوالن للشافعي  (7)

 . 1/249: نهاية المطلب، للجويني: أنه ينجس قياسا  على ما له دٌم سائل. ينظر: بها، والثاني
 . 13/ 1: ، ومختصر القدوري1/32: االصل، للشيباني: ينظر (8)
 .  1/18: األم، للشافعي: ينظر: قوُل الشافعية (9)
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ْن ماَت في َغْيِر اْلماِء: َكاللََّبِن، والخل ، ال يفسده: َسَمك ا كاَن، َأْم َغْيُرُه، ُهَو: (1)َواِ 
 .(2) الصَّحيحُ 

: َكاْلَبَحِرّي، َوقيَل: اْلَبّريُّ ُيْفِسُدهُ  ، َوما َيعيُش في اْلماِء: ما َيكوُن (3)َوالِضْفَدُع اْلَبّريُّ
 .(4)، َوماُء اْلَمعاِش دوَن اْلَمْوِلد: َكاْلَبطِّ ُيْفِسُدهُ َتواُلُدُه، َوَمْثواُه في اْلماءِ 

َأْو َغْسلٍ  اْلُمْسَتْعَمِل في ُوضٍوء،  ِباْلماِء  اْلَحَدِث  َعِن  الطَّهاَرُة  َتجوُز  َوُهَو:  (5)َوال   ،
َنجاَسة    َنِجٌس  يوُسَف:  َأبو  َوقاَل  ماِم،  اْلِْ َعِن  اْلَحَسِن  ِرواَيِة  في  ُمَغلََّظة   َنَجاَسة   َنِجٌس 
َعِن   ِرواَيتاِن  َواْلَقْوالِن:   ، اأْلَصحُّ َوُهَو:  َطهوٍر،  َغْيُر  طاِهٌر  ُمَحمَّدٌ:  َوقاَل  ُمَخفََّفة ، 

مامِ   .(6)اْلِْ
ْن  َوقاَل َزَفُر، َوالّشاِفع : في َأَحِد َقْوَلْيِه: ِإْن كاَن ُمْسَتْعِمُلُه طاِهر ا، َفُهَو: َطهوٌر، َواِ  يُّ

َغْير َطهورٍ  َفُهَو: طاِهٌر  ُمْحِدث ا،  ُمْسَتْعِمُلُه  َوقاَل ماِلكٌ (7)كاَن  َوالّشاِفعيُّ (8)،  : طاِهٌر، (9) ، 
 .َوَطهوٌر؛ ِبُكلِّ حالٍ 

  
 

 )والخل قيل(. :  في )ب( (1)
 .  1/57: المبسوط، للسرخسي: ينظر (2)
ينظر  (3) له.  الماء موطنه، وألنه الدم سائل  الماء؛ الن  يفسد  البحري ال  للسرخسي:  والضفدع  : المبسوط، 

 . 1/15: ، االختيار لتعليل المختار البن مودود الموصلي الحنفي1/57
 .  1/22: الهداية، للمرغيناني: ينظر (4)
 .46/ 1: والمبسوط، للسرخسي، 1/229:  شرح مختصر الطحاوي، ألبي بكر الجصاص: ينظر (5)
 .  1/16: االختيار لتعليل المختار، البن مودود الموصلي الحنفي : ينظر (6)
 . 120/ 1: المحيط البرهاني، محمود بن َماَزَة البخاري الحنفي: ينظر (7)
وجود  الماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر مطهر إال أنه يكره استعماله مع  إن  :  مذهب اْلمام مالك  (8)

 . 107/ 1: ، اْلشراف على نكت مسائل الخالف، ألبن نصر البغدادي 1/115: المدونة: غيره. ينظر
:  الحاوي الكبير، للماوردي:  قول انه طاهر مطهر، وقول انه طاهر غير مطهر. ينظر:  للشافعية قوالن  (9)

 . 1/231: ، ونهاية المطلب، للجويني1/296
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ماٌء   اْلُمْسَتْعَمُل:  اْلماُء  َأبي  ثُمَّ  َقْوِل  َعلى  اْلِقْرَبُة  ِبِه  ُأقيَم  َأْو  اْلَحَدُث،  ِبِه  ُرِفَع 
ماَم َمَعهُ (2) ، َوَذَكَر َأبو َبْكِر الّرازيّ (1)يوُسفَ  ، َوِعْنَد ُمَحمٍَّد: ال َيصيُر ُمْسَتْعَمال  ِإاّل  (3): اْلِْ

اْلِقْرَبةُ  ِبِه  ُأقيَم  اْلُعْضوِ (4) ِإذا  َعِن  ِإْنَفَصَل  َكما  ُمْسَتْعمال ؛  اْلماُء  َوَيصيُر  في    واختاره،  (5) ، 
 .(7)، َوفيِه َحَرجٌ (6)اْلِهداَيةِ 

ماُم: الرَُّجُل، َواْلماُء ِكالُهما  َواْلُجُنُب: ِإذا ِإْنَغَمَس في اْلِبْئِر؛ ِلَطَلِب السِّقاِء، قاَل اْلِْ
يوُسَف:   َأبو  َوقاَل  َطاِهرانِ َنِجَساِن،  ِكالُهما  محمد:  وقال  ِبحاِلِهما،  َوقيَل: (8)ِكالُهما   ،

اْلماءِ  ِبَنجاَسِة  ماِم  ِعْنَد اْلِْ الرَُّجِل  َوُهَو:    (9)   َنجاَسُة  َأنَّ الرَُّجَل: طاِهٌر،  َوَعْنُه:  اْلُمْسَتْعَمِل، 

 

 .  1/79: للسمرقنديتحفة الفقهاء، : ينظر (1)
ه( ودرس 305هو احمد ابو بكر بن محمد بن مقاتل الرازي المعروف بالجصاص الفقيه، ولد ):  الرازي  (2)

وهي عبارة عن روايات، واحاديث يرويها عن  :  الفقه على ابي الحسن الكرخي، له الكثير من التصانيف
ومنهم االصبهان:  االصحاب،  وعبداهلل  النيسابوري،  العباس  سنة  ابي  توفي  الطبراني،  وسليمان  ي، 

البغدادي:  ه(. ينظر370) للخطيب  بغداد،  للذهبي513/ 5:  تاريخ  النبالء،  اعالم    ، 344/ 12:  ، سير 
 .   1/84: الجواهر المضية، محيي الدين الحنفي

ابو  (3) كما ذكره  يوسف،  ابي  رأي  حنيفة كما هو  ابي  اْلمام  رأي  البرهاني،   وهو  المحيط  في  الرازي  بكر 
 . 1/121: محمود بن َماَزَة البخاري الحنفي

 . 1/79: ، تحفة الفقهاء، للسمرقندي 1/47: المبسوط، للسرخسي: ينظر (4)
 . 1/236:  شرح مختصر الطحاوي، للجصاص: ينظر (5)
بن  :  الهداية  (6) علي  الحسن  ألبي  الحنفي  الفقه  مسائل  في  المبتدي  بداية  شرح  الفرغاني وهو  بكر  أبي 

الدين)ت ببرهان  الملقب  فيه مسائل من 593المرغيناني  والذي جمع  الحنفية،  فقهاء  كابر  ه( وهو من 
 .  593-2/592:  تاريخ أربل، لألربلي: الجامع الصغير ومختصر القدوري. ينظر

الحرج هو الضيق، و يأتي هنا من عدم التمكن من حفظ  :  1/436:  قال األزدي في الجمهرة:  َوفيِه َحَرجٌ   (7)
: شرح مختصر الكرخي للقدوري، تحقيق:  الثياب من الماء عند اْلنفصال عن العضو أو التقاطر. ينظر

 . 1/23للمرغيناني،: ، الهداية224ص: فهد بن إبراهيم بن عبد العزيز
 .  1/25: تبيين الحقائق، للزيلعي، و 1/53: المبسوط، للسرخسي: ينظر (8)
 )اْلمام أو اْلتمام(.: في) أ( (9)
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 . (1)األوفقُ 
ْنساِن، َواْلِخْنزيرِ   (2)َوَتْطُهُر اْلُجلوُد ِبالدِّباغِ  ، (4)، َوقاَل ماِلٌك: ال َيْطُهرُ (3)ِإاّل ِجْلَد اْلِْ

: ال َيْطُهرُ (5) َوِجْلُد اْلَكْلِب َيْطُهُر ِبالدِّباغِ   .(6)، َوقاَل الّشاِفعيُّ
َوالْ  النَِّتَنَة،  َيْمَنُع  ما  َوالدِّباُغ:   ، اأْلََصحِّ في  اْلَعْيَن  ِبَنِجِس  َلْيَس  ْن  َواْلَكْلُب  َواِ  َفساَد؛ 

 .(7)كاَن َتْشميس ا، َأْو َتَريُّب ا
ْن َلْم ُيْؤَكْل، َوقيَل:  َوما َطُهَر ِجْلُدُه ِبالدِّباِغ، َطُهَر ِبالذَّكاِة، َوَلْحُمُه قيَل: َيْطُهُر؛ َواِ 

 . (8) ال َيْطُهرُ 
َأْجزاِئه ِمْن  اْلَحياُة  ُتِحلُُّه  ال  َوما  َوَعْظُمها،  اْلَمْيَتِة،  طاِهرٌ َوَشْعُر  َوقاَل (9)ا:   ،

: َنِجٌس   .(10) الشَّاِفعيُّ

 

 )وهو االوفق واالرفق(.: في)ب( (1)
 . 101/ 1: مواهب الجليل، للحطاب:  هو أن يزيل عفونة الجلد وتهيئته لإلنتفاع به. ينظر: الِدباغُ  (2)
 .   474/ 1: المحيط البرهاني، محمود بن َماَزَة البخاري الحنفي: ينظر (3)
نما يجوز االنتفاع  :  فالمشهور من قول اْلمام مالك المعلوم من مذهبه  (4) أن جلد الميتة ال يطهره الدباغ، وا 

ينظر والدبس.  والسمن  الماء  دون  للحبوب  جرابا  منه  يصنع  بأن  المائع؛  دون  الجامد  ِفي  البيان :  به 
 . 1/100: والتحصيل، للقرطبي

:  المبسوط، للسرخسي:  ينظر  انه يطهر.:  فيها روايات عند الحنفية، والصحيح:  َوِجْلُد اْلَكْلِب َيْطُهُر ِبالدِّباغِ   (5)
 . 474/ 1: والمحيط البرهاني، محمود بن َماَزَة البخاري الحنفي  ،1/202

 .  1/56:  ، والحاوي الكبير، للماوردي1/22: األم، للشافعي: ينظر: قوُل الشافعيةِ  (6)
 .53/ 1: ، وتحفة الفقهاء، للسمرقندي1/86: التجريد، للقدوري: بالتراب. ينظريعني الدباغ : َتَريُّب ا (7)
 . 1/86: وبدائع الصنائع، للكاساني ،1/72: تحفة الفقهاء، للسمرقندي: ينظر (8)
: األصل، للشيباني:  كالجلد إذا دبغ والعظم والشعر. ينظر:  أي ال يحل اال بعد الموت:  ال ُتِحلُُّه اْلَحياةُ   (9)

 . 1/203:  ، والمبسوط، للسرخسي1/207
 . 1/66:  ، والحاوي الكبير، للماوردي1/23: األم، للشافعي: ينظر: قوُل الشافعيةِ  (10)
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: َنِجٌس  ، َوَعْظُمُه: طاِهٌر، َوقاَل الّشاِفعيُّ  .(1)َوَشْعُر اآلَدميِّ
َنِجٌس  َوَشْعُرُه  اْلِخْنزيِر،  ِلْلَخْرزِ (2)َوَعْظُم  َشْعِرِه  ِإْسِتْعماُل  ُص:  َوُيَرخَّ َوقاَل (3)،   ،

 . (4)ُمَحمٌَّد: َشْعُرُه: طاِهرٌ 
 .(5)َواْلفيُل: َنِجُس اْلَعْيِن ِعْنَد ُمَحمٍَّد، َوقاال: َكالسِّباعِ 

  

 

قوٌل بنجاسة شعر االدمي لكنه رجع عن ذلك.  :  . ولإلمام الشافعي1/203:  المبسوط، للسرخسي:  ينظر  (1)
 . 1/177:  التهذيب في فقه اْلمام الشافعي، للبغوي: ينظر

 .  1/476، المحيط البرهاني، محمود بن َماَزَة البخاري الحنفي،1/203: المبسوط، للسرخسي: ينظر (2)
تشمل الخياط واْلسكافي الذي يصنع :  . والخراز1/207:  العين، للفراهيدي:  خياطة األدم. ينظر:  الَخْرزُ   (3)

الثَّوَب زيَّنه وطّرزه وخَرز  :  األحذية، قيل ز  اللغة العربية المعاصرة، :  اْلسكاُف الحذاَء. ينظرخرَّ معجم 
 . 1/630: احمد مختار

: . وقال محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن في شعر الخنزير1/203:  المبسوط، للسرخسي:  ينظر  (4)
 . 11/ 1: عيون المسائل، للسمرقندي: إذا وقع في الماء لم يفسد. ينظر

ابي حنيفة  :  َكالسِّباعِ   (5) العرب،هو قول  إبن منظور في لسان  جمع :  السباع:  8/148وابي يوسف، وقال 
الحيوانات قهرا وقسرا كاألسد والنمر والذئب وغيرها  مفرده سبع واألنثى منه سبعة، وهو كل ما يفترس 

ينظر بالخنزير.  الحاقا  العين  نجس  الفيل  وجعل  سباع.  هنالك  الطيور  للسرخسي:  ومن  : المبسوط، 
 . 1/86: ، بدائع الصنائع، للكاساني1/203-204
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  املطلب اخلامس:

 (1) اْلآباُر
 .(3)، َوُرجوٌع ِإلى َقْوِل السََّلفِ (2)َوُحْكُم َنْزِحها: ِإْسِتْحسانٌ  ]/ ظ3[

فيها   َسَقَط  َفِإْن  َطُهَرْت،  اْلِبْئُر،  ُنِزَحِت  ثُمَّ  َفُأْخِرَجْت،  َنجاَسٌة،  اْلِبْئِر  في  َوَقَع  ذا  َواِ 
َعِن   ُيْروى  فيما  َواْلفاِحُش  َيْفُحَش،  َحّتى  ِإْسِتْحسان ا  اْلماُء  َيْفَسِد  َلْم  اْلَغَنِم،  َأِو  اِْلِبِل،  َبَعُر 

ماِم: ما َيْسَتْكِثُرُه الَرْأيُّ  حيِح،  اْلِْ ْل َبْيَن الرَِّطِب، َواْلياِبِس، َوالصَّ ْعِتماد، َوَلْم ُيَفصِّ ، َوَعَلْيِه ااْلِ
َوِث، َواْلَخثيِ   .(4)َواْلُمْنَكِسِر، َواْلَبَعِر، َوالرَّ

  

 

ِبْئُر وهي حفرة عميقة في االرض يستقى منها الماء أو تؤخذ منها السوائل المدخرة جمع مفرده  :  اآْلبار    (1)
 . 1/102:  معجم لغة الفقهاء، رواس قلعجي: كالنفط وغيره. ينظر

دون القياس؛ ألنه ال يطهر قياسا بل إستحسانا إتباعا   مسائل اآلبار مبنية على إتباع اآلثار واْلستحسان  (2)
لألثر، والدليل على حكم نزحها وأنها تطهر بالنزح هو ماروي عن اْلمام علي رضي اهلل عنه أنه قال  

:  اْلستحسانُ   .17/1:  شرح معاني اآلثار، للطحاوي:  )إذا ماتت فيها فأرة ينزح ماؤها(. ينطر:  في البئر
هو العدول في المسألة بخالف ماحكم في نظيراتها لوجه أقوى  :  لحسن الكرخيأفضل تعريف له ألبي ا 

ينظر األول.  عن  العدول  البزدوي:  يقتضي  أصول  شرح  األسرار  في  4/3للبخاري،:  كشف  ينظر   .
للقدوري:  المسألة الحنفي304-303/ 1:  التجريد،  البخاري  َماَزَة  بن  محمود  البرهاني،  المحيط   ، :

1/104  . 
التابعين    : الَسلفُ   (3) وتابعي  والتابعين  الصحابة  من  والسالم  الصالة  عليه  النبي  بعد  كان  من  على  يطلق 

. وفي مذهب الحنفية يطلق على أئمة المذهب من أبي حنيفة إلى  267/ 1:  االم، للشافعي:  الكرام. ينظر
   1/241: الفوائد البهية، للكنوي: محمد ابن الحسن. ينظر

للجصاصشرح مختصر  :  ينظر  (4) لقاضي خان1/267:  الطحاوي،  الصغير،  الجامع  .  1/128:  ، شرح 
 . 1/64: المصباح المنير، للحموي: هو فضالت البقر وهي كالتغوط عند اْلنسان. ينظر: والخثي
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ْن َحَلَب ناَقَتُه، َأْو شاَتُه، َفَبَعَرْت في اْلَمْحَلبِ  َيْفَسِد ، َفَأْخَرَجها ِمْن ساَعِتِه، َلْم  (1) َواِ 
ماِم: أنَُّه ال ُيْفِسُدهُ (2) اللََّبنُ  ناِء، قيل: ُيْفِسُدُه، َوَعِن اْلِْ  .(3)، َواْلَقليُل ِمَن اْلَبَعِر في اْلِْ

ْن َوَقَع في اْلِبْئِر َخْرُء اْلَحماِم، َأِو اْلُعْصفوِر، َلْم َيْفُسِد اْلماءُ  : (4) َواِ  ، َوقاَل الّشاِفعيُّ
 . (5)ُيْفِسُدهُ 

ْن باَلْت فيها شاٌة، َوَجَب َنْزُح َجميِعها، َوقاَل ُمَحمٌَّد: ال َيِجُب؛ ماَلْم َيْغِلْب َعلى   َواِ 
ُشْرُبُه؛   َيِحلُّ  َوال  ِعْنَدُه،  طاِهٌر  ِعْنَدُهما،  َنِجٌس  َلْحُمُه:  ُيْؤَكُل  ما  َبْوَل  َأنَّ  وَأْصُله:  اْلماِء، 

يوُسفَ  َأبو  َوقاَل  اِْلماِم،  َقْوِل  في  ِللتَّداوي،  ِبحاٍل  ؛  َيِحلُّ ُمَحمٌَّد:  َوقاَل  ِللتَّداوي،  ؛  َيِحلُّ  :
 .(6) َوَغْيِرهِ 

ْن ماَتْت في اْلِبْئِر َفْأَرٌة، َوَنْحُوها، َفُأْخِرَجْت، ُنِزَح ِمنها ِعْشروَن َدْلو ا ِإلى َثالثيَن،   َواِ 
 .(7)بِ َفاْلِعْشروَن: َعلى َسبيل اِْليجاِب، َوالّثالثوَن: َعلى َسبيِل النَّدْ 

  

 

 . 1/437: البناية، للعيني: ما يحلب به اللبن. ينظر: هي آلة الحلب، أي: المحلب (1)
 . 1/107: المحيط البرهاني، محمود بن َماَزَة البخاري الحنفي ، 1/88: المبسوط، للسرخسي: ينظر (2)
 . 1/76: ، بدائع الصنائع، للكاساني74-1/73: األصل، للشيباني: ينظر (3)
 .  1/27: تبيين الحقائق، للزيلعي: ينظر (4)
النهاية، لعز الدين  ، الغاية في اختصار  1/307:  نهاية المطلب، لإلمام الجويني:  ينظر:  قوُل الشافعية  (5)

 . 350/ 1: السلمي
ال يجوز شربه  :  هو محمد الشيباني، قول اْلمام ابي حنيفة:  هما ابو حنيفة وابو يوسف، وعنده:  عندهما  (6)

 . 1/54: المبسوط، للسرخسي، 1/30: األصل، للشيباني: ينظرللتداوي وغيره. 
في جمهرة  :  الدَّْلو  (7) الهروي  البئر  :  14/121اللغة،قال  في  يرسل  ما  به وهو  ايسقى  م  دالء وهو  جمعه 

 .1/79: األصل، للشيباني: ينظر في المسألةليمتأل ويعود به اليه. 
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ْن ماَتْت فيها َحماَمٌة، َوَنْحوها، ُنِزَح ِمْنها َأْرَبعوَن َدْلو ا ِإلى ِسّتينَ  ، وفي اْلجاِمع (1) َواِ 
: أْرَبعوَن، َأْو َخْمسوَن، َوُهَو: اأْلَْظَهُر، َفاأْلَْرَبعوَن: َعلى اْلُوجوِب، َواْلَخْمسوَن: (2)الّصغيرِ 

 . (3) َعلى االستحباب
اْلُمْخَتَصِر؛    (4) َواْلُمْعَتَبرُ  َوُاْعتُِبَر في  َكبير ا،  َأْو  َدْلُوها؛ َصغير ا كاَن،  ِبْئٍر:  ُكلِّ  في 

 .(5) اْلُمْعتاُد اْلُمَتَوسُِّط، َوقيَل: َما َيَسُع فيِه صاع ا
ْن َنَزَح ِبَدْلٍو َكبيٍر َمرَّة  ِمْقداَر اْلواِجِب، جاز  .(6) َواِ 

الْ  ْن ماَتْت في  ْن  َواِ  ُنِزَح اْلماُء ُكلُُّه، َواِ  َنْحُوُهما،  َأْو  َأْو َكْلٌب،   ، ِبْئِر شاٌة، َأْو آَدِميُّ
ْن َوَجَب،   ِاْنَتَفَخ اْلَحَيواُن في اْلِبْئِر، َأْو َتَفسََّخ، ُنِزَح اْلماُء ُكلُّه: َصُغَر اْلَحَيواُن، َأْو َكُبر، َواِ 

 .(7) ْمِكُن َنْزُح ُكلِّها، ُنِزَحْت َحّتى َيْغِلَب اْلماءُ ُنِزَح ُكلُُّه، َواْلِبْئُر: ُمَعيٌَّن ال يُ 
ماُم اْلَغَلَبَة   : َكما ُهَو: َدْأُبُه، وَعْن َأبي يوُسَف: َأنَُّه َقدََّرها ِبَنْزِح بشيءَوَلْم ُيَقدِِّر اْلِْ

ِبِمْقداِر ُعمْ  َيْحُفَر ُحفيَرة   َأْن  َمْعِرَفِتِه:  اْلماِء، َوُعْرِضِه ِمَن ِمْقداِر ما كاَن فيها، َوَطريُق  ِق 
اْلماَء   ُيَقدََّر  َأْو  اْلَحفيَرُة،  َتْمَتِلَئ  َحّتى  اْلِبْئِر؛  ِمَن  َيْسقي  ما  اْلَحفيَرِة  في  َيُصبَّ  ثُمَّ  اْلِبْئِر، 

 

 .90/ 1: ، والمبسوط، للسرخسي14/ 1: مختصر القدوري: ينظر (1)
وما تسمى بكتب االصول وهي من تصنيف االمام محمد  هو من كتب ظاهر الرواية  :  الجامع الصغير  (2)

بن الحسن الشيباني حرر فيها مذهب ابي حنيفة جمع فيه جميع مسائل المذهب التي رواها عن االمام  
 .   14-11/ 1: عقود رسم المفتي، البن عابدين: ابي حنيفة. ينظر

 . 1/78: الجامع الصغير، للشيباني: ينظر (3)
  2/389:  المصباح المنير، للحموي:  بالشئ في ترتيب الحكم. ينظر  ر وهو االعتدادمن االعتبا:  المعتبر  (4)

 . 
القدوري، وصاعا:  المختصر  (5) مختصر  ينظر:  هو  حنيفة.  ابي  اْلمام  عن  زياد  بن  الحسن  رواية  : هي 

 . 14/ 1: مختصر القدوري
الفقهاء:  ينظر  (6) الصنائع  ،73/ 1،  للسمرقندي:  تحفة  الحقائق  ،1/86  للكاساني،:  بدائع    للزيلعي،:  تبيين 

1/29  . 
 . 43-42/ 1: ، تحفة الملوك، للرازي1/14:  ، مختصر القدوري1/78: الجامع الصغير، للشيباني: ينظر (7)
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َفُيْنَزَح ُكلُُّه ِبِحساِب ذ اْلماِء،  َنَقَص ِمَن  َيْنُظَر: َكْم  تُْنَزُح الدِّالُء، ثُمَّ  ثُمَّ  ِلَك، َوَعْن  ِبَقَصَبٍة، 
ٍد َأنَُّه: َقدََّر ِبَنْزِح ِماَئَتّي َدْلٍو ِإلى َثالِثِماَئةٍ  ِباْلِفْقِه: َأْن ُيْعَتَبَر ِبَقْوِل َرُجَلْيِن    (2)، واأَلْشَبهُ (1)ُمَحمَّ

 .(3) َلُهما: ِعْلٌم ِبَأْمِر اْلماء
َأ ِمْن ِبْئٍر، َوَوَجَد فيها َمْيَتة : َفْأَرة ، َأْو َغْيَرها، َوَلْم َتْنَتِفْخ، َوَلْم َيْدِر َمتى   َوَمْن َتَوضَّ
َوَلياليها   َأّياٍم،  َثالَثِة  َأعاَد صالَة  ُمْنَتِفَخة ،  كاَنْت  ْن  َواِ  َوَلْيَلة ،  َيْوم ا،  الَة  الصَّ َأعاَد  َوَقَعْت، 

ماِم، َوق  .(4)اال: ال ُيعيُد؛ َحّتى َيَتَحقََّق َوْقُت اْلُوقوعِ ِعْنَد اْلِْ
َصالِتِه؛  ِمْن  َشْيئ ا  ُيِعْد  َلْم  َأصاَبْتُه،  َمتى  َيْدري  َوال  َنجاَسة ،  َثْوِبِه  في  َرأى  ْن  َواِ 

اْلَمَعلَّى َوقاَل  تِّفاِق،  كانَ (5) ِبااْلِ ِإْن  ماِم،  اْلِْ َقْوِل  قياِس  َعلى  َيْوٍم،   ت:  َصالَة  َأعاَد  َطرية ، 
ْن كاَنْت باِلَية ، َأعاَد َصالَة َثالَثِة   .(6) َأّياٍم، َوَلياليها ]/ و 4[َوَلْيَلٍة، َواِ 

  

 

 . 109/ 1: المحيط البرهاني، محمود بن َماَزَة البخاري الحنفي: ينظر (1)
غمز عيون البصائر  : والراجح دراية فيتكون الفتوى عليه. ينظريعني هو أشبه بالمنصوص رواية : اأْلَْشَبهُ  (2)

 . 4/154: في شرح األشباه والنظائر، للحموي
 . 1/30: تبيين الحقائق، للزيلعي ،1/73: تحفة الفقهاء، للسمرقندي: ينظر (3)
 . 1/35: األصل، للشيباني: ينظر (4)
ه( نزل بغداد وأخذ  150هو علي بن المعلَّى بن منصور الرازي ويكنى أبا يعلى كانت والدته ):  اْلَمَعلَّى  (5)

عن ابي يوسف واْلمام محمد الشيباني وروى عن اْلمام مالك وروى عنه بن أبي شيبة واْلمام البخاري 
توفي)  الفقه  في  النوادر  كتاب  وله  وفقه  ورأي  حديث  صاحب  صدوق ا  ينظر211وكان  ات  الطبق:  ه(. 

سعد البن  البغدادي7/246:  الكبرى،  للخطيب  بغداد،  تاريخ  للمزي246/ 15:  ،  الكمال،  وتهذيب   . :
28/296  . 

الشَِّهيدُ   (6) اْلَحاِكُم  أبي حنيفة وقيل:  َقاَل  المعلى من دأب نفسه تفريقا على قياس قول  رواه عن أبي  :  قول 
أبي حنيفة. ينظر للسرخسي:  يوسف عن  للزيلعي، تبيين  1/59:  المبسوط،  البناية،   ،1/30:  الحقائق، 

 . 1/463: للعيني
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 اخلامتة
 الحمد هلل على نعمائه والصالة والسالم على أحبائه النبي الكريم وُصَحبائه، وآلهِ 

 األطهار وأوليائه، وطالب العلم وعلمائه، وبعد: 
نما و   ختام  ءشيفلكل   اهلل  باألعمال    ا  فبفضل  وجلخواتيمها،  صالح    عز  تتم 

 . خيرة عبادهو   تعالى  األعمال واألفعال واألقوال تماما حسنا مقبوال عند اهلل
تم نقصان، وال يغر   إذا ما  ءشيها قد حطت رحالنا في نهاية عملنا هذا فلكل  

كان    إنسان، فما كان فيه من جيد محمود فبفضل اهلل ونعمته وفتحه، وما  ءالشيبكمال  
من   اهلل    ء سيفيه  وأسال  وغفلة،  مني  فبتقصير  وجلمذموم  هذا    عز  لي  يغفر  أن 

التقصير، فمن رأى فيه من كبوة أو هفوة فأرجو بيانه وتوضيحه لنا سرا أو عالنية وهذا  
آدم خطاء    ابننة في العلم والدراسة والتقويم وليس الطعن والتشهير، فكل  من باب األما

 فيه   الخلل  بمواقع  أبصر  للكتاب  ، وصدق من قال: )الُمتصِفحوخير الخطاؤون التوابون 
 .(1) منشئه( من

اليها توصلنا  التي  النتائج  أهم  ن  لكننا    وا  كثيرة  وهي  التحقيق  هذا  خالل  من 
 هو ضروري مفيد:  نختصر منها ما

فيه وقع    كما أراده المصنف اال ما  مخطوطحرصت كل الحرص أن يخرج اللقد  
خلل   عنه أو  من  السكوت  يمكن  ال  مع   سهو  ذلك  الى  وأشير  بتصحيحه  أقوم  فإني 
لكتاب  المصادر، تحقيقنا  خالل  كتاب   من  من  مسائل  )الرعاية    الطهارة  تجريد  في 

األقرب ولم نعثر على ما يشير الى ان    ابنالهداية( تبين لنا أنه المَؤلف الوحيد لإلمام  
 . له مؤلفات غيره

إن تحقيق المخطوط هو إحياء لكتاب ألفه صاحبه ليستفيد منه من بعده وتركه 
  حبيس الرفوف والمكتبات هو أمر غير صحيح لذلك ندعوا جميع المؤسسات العلمية في

 

 . 22/ 1:  األعالم، للزركلي: ينظر (1)
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به من    واالعترافكل البالد اْلسالمية أن يشجعوا طلبة العلم على التحقيق في التراث  
 قبلهم

واجهناه ما  وبسبب  المبارك  المخطوط  لهذا  تحقيقنا  نهاية  في  خلصنا  من   ولقد 
يتعلق بالتحقيق    صعوبات في التحقيق خلصنا الى بعض التوصيات التي تخدم كل ما 

المهم منها على   فنذكر  الصعاب  تلك  تذليل  العلم من أجل  أهل  يفيد ويستفيد منه  مما 
 وجه اْليجاز: 

تلك  من  بالكثير  يحتفظون  ممن  وغيرها  والمكتبات  العلمية  المؤسسات  ندعوا 
ونشر  بذلها  الى  لطالب  المخطوطات  تتوفر  ان  أجل  من  اْللكترونية  المواقع  على  ها 

 .العلم
ندعوا المؤسسات العلمية وطلبة العلم الى نشر الكتب التي حققت ونوقشت على 
الجهد  ويبذل  يبحث عنها  الباحثون ألن هناك من  منها  يستفيد  لكي  العنكبوتية  الشبكة 

 احتكاره والوقت للوصول اليها فزكاة العلم بذله ال  
الختام هذه خالصة جهدي وثمرة   أيديكم فمن    اجتهادي وفي  وجدي أضعه بين 

 .وجد منه خلل فلينصح وال يفضح ومن وجد منه جلل فليدعوا اهلل لي بالقبول
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 ر واملراجعاملصاد
لتعليل المختار، المؤلف: عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي   االختيار -1

الحنفي   الفضل  أبو  الدين  مجد  تعليقات:    ،هـ(683)تالبلدحي،  عليها 
 م. 1937-هـ1356 ، القاهرة  ،مطبعة الحلبي ، الشيخ محمود أبو دقيقة

الوهاب بن   -2 أبو محمد عبد  القاضي  اْلشراف على نكت مسائل الخالف: 
البغ نصر  بن  المالكي،  علي  بن  422)تدادي  الحبيب  المحقق:  هـ(، 
 م. 1999-هـ1420، 1ط طاهر، دار ابن حزم، 

  الزركلي   فارس،  بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير:  األعالم -3
 . م2002،  15ط  للماليين، العلم دار ، (هـ1396ت) الدمشقي

فرقد  -4 بن  الحسن  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  بالمبسوط،  المعروف  األصل، 
والعلوم 189)تالشيباني   القرآن  إدارة  األفغاني،  الوفا  أبو  المحقق:  هـ(، 
 كراتشي.  ،اْلسالمية

محمد   -5 بن  علي  األصول:  معرفة  الى  الوصول  كنز  البزدوي،  أصول 
 كراتشي.   –ه(، مطبعة جاويد بريس  482)تالبزدوي الحنفي 

بن   -6 عثمان  بن  العباس  بن  إدريس  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الشافعي  األم: 
  ، هـ( 204)تشافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي  

 م. 1990-هـ1410بيروت،  ،دار المعرفة
بن  -7 بن محمد  أحمد  بن  الوليد محمد  أبو  المقتصد:  ونهاية  المجتهد  بداية 

  ، هـ(، دار الحديث595)تأحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 
 م. 2004  -هـ1425 ،القاهرة
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بن   -8 مسعود  بن  بكر  أبو  الدين،  عالء  الشرائع:  ترتيب  في  الصنائع  بدائع 
-هـ1406،  2طكتب العلمية،  هـ(، دار ال587)تأحمد الكاساني الحنفي  

 م. 1986
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن   -9 الهداية:  البناية شرح 

  ، هـ(، دار الكتب العلمية855)تحسين العيتابى الحنفى بدر الدين العينى  
 م. 2000-هـ1420، 1طلبنان،  ،بيروت

الوليد  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: أبو   -10
القرطبي   رشد  بن  أحمد  بن  حجي 520)تمحمد  محمد  د  حققه:  هـ(، 

 م.  1988-هـ1408، 2طلبنان،   ،وآخرون، دار الغرب اْلسالمي، بيروت
بن   -11 الخير  أبي  بن  يحيى  الحسين  أبو  الشافعي:  اْلمام  مذهب  في  البيان 

هـ(، المحقق: قاسم محمد النوري، 558)تسالم العمراني اليمني الشافعي  
 م. 2000-هـ1421،  1طجدة،  ،لمنهاجدار ا

السودوني   -12 العدل قاسم بن ُقطُلوبغا  الدين أبو  الفداء زين  أبو  التراجم:  تاج 
الحنفي دار  879)ت  الجمالي  يوسف،  خير رمضان  محمد  المحقق:  هـ(، 

 م.  1992-هـ1413، 1طدمشق،  ،القلم
الرّزاق   -13 عبد  بن  محّمد  بن  محّمد  القاموس:  جواهر  من  العروس  تاج 

الزَّبيدي  الحسي بمرتضى  الملّقب  الفكر1205)تني،  دار  بيروت،   ، هـ(، 
 هـ. 1414 ،1ط

تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب   -14
الغرب 463)تالبغدادي   الدكتور بشار عواد معروف، دار  المحقق:  هـ(، 
 م. 2002-هـ1422،  1طبيروت،  ،اْلسالمي
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القرشي   -15 السهمي  إبراهيم  بن  يوسف  بن  حمزة  القاسم  أبو  جرجان:  تاريخ 
الكتب427)تالجرجاني   عالم  خان،  المعيد  عبد  محمد  المحقق:    ، هـ(، 
 م. 1987-هـ1407 ، 4طبيروت، 

  السودوني   ُقطُلوبغا   بن  قاسم  العدل  أبو  الدين  زين  الفداء  أبو:  التراجم  تاج  -16
  دار   يوسف،  رمضان  خير   محمد:  المحقق  ،(هـ879)ت  الحنفي  الجمالي

 . م1992- هـ 1413 ، 1ط دمشق، ،القلم
بن   -17 أبي بكر  بن  أبي حنيفة: عبدالرحمن  الصحيفة بمناقب اْلمام  تبييض 

ه(، تحقيق: محمود محمد محمود حسن نصار،  911)تمحمد السيوطي  
 م. 1990-ه1410، 1طلبنان،  ،بيروت ، دار الكتب العلمية

للقدوري -18 أبو  التجريد،  حمدان  بن  جعفر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد   :
القدوري   الفقهية  428)تالحسين  الدراسات  مركز  المحقق:  هـ(، 

 ، واالقتصادية، أ. د محمد أحمد سراج، أ. د علي جمعة محمد، دار السالم
 م.  2006-هـ1427، 2ط  ،القاهرة

النووي   -19 شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو  التنبيه:  ألفاظ  تحرير 
القلم676)ت دار  الدقر،  الغني  عبد  المحقق:  ،  1ط دمشق،    ،هـ(، 

 . هـ1408
الدين   -20 عالء  بكر  أبو  أحمد،  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الفقهاء:  تحفة 

بيروت  ، هـ(540)تالسمرقندي   العلمية،  الكتب  ،  2طلبنان،    ،دار 
 م. 1994-هـ1414

ه(،  1395)تالتعريفات الفقهية: محمد عميم اْلحسان المجددي البركتي   -21
 م. 2003-هـ1424،  1طدار الكتب العلمية، 
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النووي   -22 بن شرف  يحيى  الدين  أبو زكريا محيي  واللغات:  األسماء  تهذيب 
العلماء676)ت شركة  المنيرية   ،هـ(،  الطباعة  العلمية،  ،  إدارة  الكتب  دار 

 لبنان.  ،بيروت
في أسماء الرجال: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو    تهذيب الكمال -23

المزي   الكلبي  القضاعي  محمد  أبي  الزكي  ابن  الدين  جمال  الحجاج، 
الرسالة742)ت بشار عواد معروف، مؤسسة  د.  المحقق:  بيروت،    ،هـ(، 
 م. 1980–ه 1400، 1ط

الهروي   -24 األزهري  بن  أحمد  بن  محمد  منصور  أبو  اللغة:  تهذيب 
المحقق 370)ت العربيهـ(،  التراث  إحياء  دار  مرعب،  عوض  محمد   : ،  

 م. 2001، 1طبيروت، 
بن   -25 الحسين  محمد  أبو  السنة،  محيي  الشافعي:  اْلمام  فقه  في  التهذيب 

الشافعي   البغوي  الفراء  بن  بن محمد  المحقق: عادل  516)تمسعود  هـ(، 
العلمية،   الكتب  دار  معوض،  محمد  علي  الموجود،  عبد  ،  1ط أحمد 

 م. 1997-هـ1418
توقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن  ال -26

القاهري   المناوي  ثم  الحدادي  العابدين  زين  بن  علي  بن  العارفين  تاج 
 م. 1990-هـ1410، 1طالقاهرة،  ، هـ(، عالم الكتب1031)ت

بادشاه   -27 بأمير  المعروف  البخاري  محمود  بن  أمين  محمد  التحرير:  تيسير 
م،  1932-هـ1351  مصر،  ،مصطفى البابي اْلحَلِبي  ، هـ(972)تالحنفي  

العلمية الكتب  الفكر1983-هـ1403  بيروت،  ، دار  دار   بيروت،  ، م، 
 م. 1996-هـ1417
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الحسن -28 بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الكبير:  النافع  وشرحه  الصغير    الجامع 
عبد  189)ت الشيباني   محمد  بن  الحي  عبد  محمد  الكبير:  النافع  هـ(، 

الحسنات   أبو  الهندي،  اللكنوي  األنصاري  عالم  1304)تالحليم  هـ(، 
 هـ.1406،  1ط ،بيروت ،الكتب

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر بن محمد بن نصر اهلل   -29
الحنفي   الدين  محيي  محمد،  أبو  كتب   ،هـ(775)تالقرشي،  محمد  مير 

 كراتشي.  ،خانه
بن   -30 محمود  بن  أحمد  الدين  جمال  الحنفية:  الفروع  في  القدسي،  الحاوي 

ه(، تحقيق: الدكتور صالح  593)تسعيد القابسي الغزنوي الحلبي الحنفي  
 م. 2011-ه1432، 1ط الكويت،   ،لبنان، سوريا  ،العلي، دار النوادر

الحاوي الكبير: في فقه مذهب اْلمام الشافعي: أبو الحسن علي بن محمد  -31
بالماوردي   الشهير  البغدادي،  البصري  حبيب  بن  محمد    ، هـ(450)تبن 

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

  بن   علي  بن  أحمد  الفضل  أبو:  الثامنة  المائة  أعيان   في  الكامنة  الدرر -32
 عبد  محمد:  المحقق  ، (هـ852)ت  العسقالني  حجر   بن  أحمد  بن  محمد
  ، 2ط   ،الهند  ، بادآحيدر   ، العثمانية  المعارف  دائرة  مجلس  ، انخ  المعيد
 . م1972-هـ1392

  علي   بن  أحمد  الدين   تقي :  المفيدة  األعيان  تراجم  في   الفريدة  العقود  درر -33
 اْلسالمي،  الغرب  دار  الجليلي،  محمود:  تحقيق  ، (ه845)ت  المقريزي

 . م2002-ه 1423 ،1ط
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  بن   الرحمن  عبد   الدين   مجير :  أحمد  اْلمام  أصحاب  ذكر  في   المنضد   الدر -34
  سليمان   بن  الرحمن  عبد :  تحقيق   ،(ه928)ت  الحنبلي  العليمي  محمد

، السعودية  المؤسسة،  المدني  مطبعة  السعودية،  ، الوثبة  مكتبة  العثيمين،
 . م1992-ه1412  ،1ط مصر،

  الغزي   بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  المعالي  أبو   الدين  شمس:  اْلسالم  ديوان  -35
  ، بيروت  العلمية،   الكتب  دار  حسن،  كسروي  سيد:  المحقق  ، (هـ1167)ت

 .م1990-هـ1411 ،1ط  لبنان،
  القسطنطيني   اهلل   عبد  بن   مصطفى :  الفحول  طبقات  إلى  الوصول  سلم -36

 عبد   محمود:  المحقق  ،(هـ1067)ت  خليفة  بـحاجي  المعروف  العثماني 
 . م2010 تركيا،   ،إستانبول إرسيكا، مكتبة  األرناؤوط، القادر

أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان   -37 الدين  النبالء، شمس  سير أعالم 
الذهبي   َقاْيماز  بإشراف  748)تبن  المحققين  المحقق: مجموعة من  هـ(، 

 م. 1985-هـ1405،  3طالشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 
شرح مختصر الكرخي ألبي الحسين القدوري، من أول الكتاب إلى نهاية   -38

الزكاة، المشيقح،    كتاب  العزيز  عبد  بن  إبراهيم  بن  فهد  وتحقيق:  دراسة 
جامعة    ،أصل الكتاب: أطروحة دكتوراه مقدمة الى المعهد العالي للقضاء 

 هـ. 1427-1426السعودية، ، محمد بن سعود
  الملك   عبد  بن  سالمة  بن   محمد  بن  أحمد  جعفر  أبو:  اآلثار  معاني  شرح -39

  حققه  ،(هـ321)ت بالطحاوي المعروف المصري الحجري األزدي سلمة بن
 كتبه  ورقم  راجعه  الحق،  جاد  سيد  محمد  النجار،  زهري  محمد:  له  وقدم

  ، 1ط   الكتب،  عالم  المرعشلي،  الرحمن  عبد  يوسف  د :  وأحاديثه  وأبوابه
 . م1994-ه  1414
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حماد   -40 بن  إسماعيل  نصر  أبو  العربية:  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم  393)تالجوهري الفارابي  

 م. 1987-هـ 1407 ،4ط ،بيروت ، للماليين
النيسابوري   -41 القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحيح 

الباقي، دار261)ت المحقق: محمد فؤاد عبد  العربي   هـ(،  التراث    ، إحياء 
 بيروت.

طبقات الحنفية: المولى عالء الدين علي بن أمر اهلل الحميدي المعروف  -42
زادة    بابن وقنالي  هالل  979)تالحنائي  محيي  الدكتور  تحقيق:  ه(، 

 م.  2005-ه 1426،  1ط بغداد، ، السرحان، مطبعة ديوان الوقف السني
بن   -43 بن سعد  اهلل محمد  أبو عبد  الكبرى:  بالوالء،  الطبقات  الهاشمي  منيع 

بابن سعد   المعروف  البغدادي  عبد    ،هـ( 230)تالبصري،  تحقيق: محمد 
 م. 1990-هـ1410،  1ط ،بيروت ،القادر عطا، دار الكتب العلمية

بن   -44 أمين  ابن عابدين، محمد  المفتي:  بعقود رسم  المسماة  المنظومة  شرح 
هـ(، مركز توعية  1252)تعمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي  

 م. 2000-ه 1422 ،2طباد،  آحيدر  اْلسالمي،الفقه 
العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اهلل   -45

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

الفراهيدي   -46 تميم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  العين،: 
هـ(، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي،  170)تالبصري  

 دار ومكتبة الهالل.  
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الحسن علي بن    عيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصار: أبو -47
القصار   بابن  المعروف  المالكي  البغدادي  أحمد  بن  هـ(،  397)تعمر 

دراسة وتحقيق: عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي، مكتبة الملك فهد 
 م. 2006-هـ1426المملكة العربية السعودية،  ،الوطنية، الرياض

ادي  عيون المسائل: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغد -48
هـ(، دراسة وتحقيق: علي محمَّد إبراهيم بورويبة، دار ابن  422)تالمالكي  

 م. 2009-هـ1430،  1طلبنان،   ،حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
الفهرست: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي   -49

ن، دار  المحقق: إبراهيم رمضا  ،هـ(438)تالشيعي المعروف بابن النديم  
 م. 1997-هـ1417 ،2ط  ، لبنان، بيروت ،المعرفة

  باشا،   راغب  مكتبة  في   والفارسية  والتركية   العربية  المخطوطات  فهرس -50
-ه1437  ،1ط   العلمية،  الصفا  سقيفة  الدغيم،  السيد  محمود  إعداد

 . م2016
  سلطان،   اسميخان   مكتبة   في  والفارسية   والتركية   العربية  المخطوطات  فهرس -51

  مركز الدغيم، السيد محود وتحرير إشراف الكواري، سالم حمد الهام: إعداد
 . م2019-ه1441 ،1ط  سوريا، ،للنشر الدغيم

كاتب   -52 اهلل  عبد  بن  مصطفى  والفنون:  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف 
خليفة   الحاج  أو  خليفة  حاجي  باسم  المشهور  القسطنطيني  جلبي 

 م. 1941بغداد،   ،هـ(، مكتبة المثنى1067)ت
موسى   -53 بن  أيوب  اللغوية:  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات، 

الحنفي   البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي  المحقق:  1094)تالحسيني  هـ(، 
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الرسالة مؤسسة  المصري،  محمد  درويش،  ،  2طبيروت،    ،عدنان 
 م. 1998-ه 1419

كنـــز الـــدقائق: أبــــو البركـــات عبــــد اهلل بـــن أحمــــد بـــن محمــــود حـــافظ الــــدين  -54
هـــــــــــــــ(، المحقــــــــــــــق: ســــــــــــــائد بكــــــــــــــداش، دار البشــــــــــــــائر 710)تالنســــــــــــــفي 

 م.2011-هـ1432، 1طاْلسالمية، دار السراج، 
لســــان العــــرب: محمـــــد بــــن مكــــرم بـــــن علــــى، أبــــو الفضـــــل، جمــــال الـــــدين  -55

ــى  ــى اْلفريقـــ ــاري الرويفعـــ ــور األنصـــ ــادر711)تابـــــن منظـــ ـــ(، دار صـــ  ،هـــ
 هـ.1414 ،3طبيروت، 

ــهل شـــــمس األئمـــــة  -56 ــد بـــــن أبـــــي ســـ ــوط: محمـــــد بـــــن أحمـــ السرخســـــي المبســـ
 م.1993-هـ1414بيروت،  ،هـ(، دار المعرفة483)ت

فـــــي مـــــذهب اْلمـــــام مالـــــك: عبـــــد البـــــاري بـــــن أحمـــــد بـــــن  مـــــتن العشـــــماوية -57
عبــــد الغنــــي بــــن عتيــــق بــــن الشــــيخ ســــعيد بــــن الشــــيخ حســــن، أبــــو النجــــا 

هـــــــــ(، شــــــــركة الشــــــــمرلي 10العشــــــــماوي القــــــــاهري األزهــــــــري المــــــــالكي )ق 
 مصر. ،للطبع والنشر واألدوات الكتابية

مجمــــــع بحــــــار األنــــــوار فــــــي غرائــــــب التنزيــــــل ولطــــــائف األخبــــــار: جمــــــال  -58
ــدين،  ــي الــــ ي الكجراتــــ ــِ ــدي الَفتَّنــــ ــديقي الهنــــ ــي الصــــ ــن علــــ ــاهر بــــ ــد طــــ محمــــ

، 3ط ،مطبعــــــــــــة مجلــــــــــــس دائــــــــــــرة المعــــــــــــارف العثمانيــــــــــــة ،هـــــــــــــ(986)ت
 م.1967-هـ1387

المجمـــــوع شـــــرح المهـــــذب )مـــــع تكملـــــة الســـــبكي والمطيعـــــي(: أبـــــو زكريــــــا  -59
 هـ(، دار الفكر.676)تمحيي الدين يحيى بن شرف النووي 
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علـــــي بـــــن إســـــماعيل بـــــن ســـــيده  المحكـــــم والمحـــــيط األعظـــــم: أبـــــو الحســـــن -60
هـــــــــ(، المحقــــــــق: عبــــــــد الحميــــــــد هنــــــــداوي، دار الكتــــــــب 458)تالمرســــــــي 

 م. 2000-هـ1421، 1طبيروت،  ،العلمية
ــدين  -61 ــان الـــــ ــو المعـــــــالي برهـــــ ــاني: أبـــــ ــاني فـــــــي الفقـــــــه النعمـــــ المحـــــــيط البرهـــــ

اَزَة البخــــاري الحنفــــي  محمــــود بــــن أحمــــد بــــن عبــــد العزيــــز بــــن عمــــر بــــن مــــَ
ــد ا616)ت ــق: عبـــــــ ـــ(، المحقـــــــ ــديهـــــــ ــامي الجنـــــــ ــريم ســـــــ دار الكتـــــــــب  ،لكـــــــ

 م. 2004-هـ1424، 1ط ،لبنان ،العلمية، بيروت
ــاوي  -62 ــن ســــالمة الطحــ ــد بــ ــد بــــن محمــ ــر أحمــ ــو جعفــ ــاوي: أبــ مختصــــر الطحــ

ــي  ــة إحيـــــــــاء 321)تالحنفـــــــ ــاني، لجنـــــــ ــا األفغـــــــ ــو الوفـــــــ ــق: أبـــــــ ه(، تحقيـــــــ
 الهند. -بادآحيدر ، المعارف النعمانية

مـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن مختصـــــر القـــــدوري فـــــي الفقـــــه الحنفـــــي: أحمـــــد بـــــن مح -63
المحقــــق: كامــــل  ،هـــــ(428)تجعفــــر بــــن حمــــدان أبــــو الحســــين القــــدوري 

-هـــــــــــــ1418، 1ط ،محمـــــــــــد محمـــــــــــد عويضــــــــــــة، دار الكتـــــــــــب العلميـــــــــــة
 م.1997

المخصـــــــص: أبـــــــو الحســـــــن علـــــــي بـــــــن إســـــــماعيل بـــــــن ســـــــيده المرســــــــي  -64
ــل إبـــــــــراه458)ت ــق: خليـــــــ ـــ(، المحقـــــــ ــاء التـــــــــراث يهـــــــ ــال، دار إحيـــــــ م جفـــــــ

 م.1996-هـ1417، 1طبيروت،  ،العربي
المدونــــــة: مالـــــــك بــــــن أنـــــــس بـــــــن مالــــــك بـــــــن عــــــامر األصـــــــبحي المـــــــدني  -65

 م.1994 -هـ 1415، 1طهـ(، دار الكتب العلمية، 179)ت
ــفي  -66 ــد النســـــ ــد اهلل بـــــــن أحمـــــ ــدين عبـــــ ــافظ الـــــ ه(، 710)تالمستصـــــــفى: حـــــ

، أصـــــــل الكتـــــــاب: أطروحـــــــة دكتـــــــوراه فـــــــي الفقـــــــه مقدمـــــــة كليـــــــة الشـــــــريعة
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ية، دراســــــة وتحقيــــــق: أحمــــــد المملكــــــة العربيــــــة الســــــعود ،جامعــــــة أم القــــــرى
 بن محمد بن سعد الغامدي.

بن   -67 عياض  بن  موسى  بن  عياض  اآلثار:  صحاح  على  األنوار  مشارق 
ودار    ،هـ(، المكتبة العتيقة544)تعمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل  

 التراث. 
علي   -68 بن  محمد  بن  أحمد  الكبير:  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح 

 بيروت.  ،هـ(، المكتبة العلمية770)تعباس الفيومي ثم الحموي، أبو ال 
المطلع على ألفاظ المقنع: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو   -69

الدين   اهلل، شمس  وياسين  709)تعبد  األرناؤوط،  محمود  المحقق:  هـ(، 
 م.  2003 -هـ 1423  ،1طمحمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع،  

المدينة -70 عالم  مذهب  على  عبد    المعونة  محمد  أبو  أنس:  بن  مالك  اْلمام 
هـ(، المحقق:  422)تالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي  

مكة المكرمة،    ،حميش عبد الحّق، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز
 أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

الفتح ناصر الدين بن عبد السيد  المغرب في ترتيب المعرب، المؤلف: أبو   -71
المطرزي   بن  علي  تحقيق610)تبن  وعبدالحميد  :  ه(،  فاخوري  محمود 

 م.  1979، 1ط حلب،  ،مختار، مكتبة أسامة بن زيد
الشرعية: علي جمعة محمد -72 والنشرالمكاييل والموازين  لإلعالن  القدس   ، ،  

 م.  2001-ه 1421، 2ط القاهرة، 
:  الشهباء  حلب  تاريخ  في   األتراك  ملك  دولة  في  األسالك  درة  من  المنتقى -73

  عبد   تحقيق  ، (ه779)ت   الدمشقي  الحلبي  حبيب  بن   عمر  بن  الحسن
 . م1999-ه1420  ،1ط المالح، دار ، زكار الجبار
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المنتظم في تاريخ األمم والملوك: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن   -74
الجوزي   محمد  بن  عطا،  597)تعلي  القادر  عبد  محمد  المحقق:  هـ(، 

-هـ1412،  1ط  ،مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت
 م. 1992

  القاضي   ابن  علي  بن  محمد:  والعلوم  الفنون  اصطالحات  كشاف  موسوعة -75
  بعد )ت    التهانوي   الحنفي  الفاروقي  صابر  محّمد   بن  حامد  محمد

شراف   تقديم  ،(هـ1158   علي .  د:  تحقيق  العجم،  رفيق.  د:  ومراجعة  وا 
  الترجمة  الخالدي،   اهلل  عبد .  د:  العربية   إلى  الفارسي  النص  نقل  دحروج،
 . م1996 ،1ط بيروت، ،ناشرون  لبنان مكتبة زيناني،  جورج. د: األجنبية 

النتف في الفتاوى: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّْغدي، حنفي  -76
دار    ، هـ(461)ت الناهي،  الدين  صالح  الدكتور  المحامي  المحقق: 

–ه 1404،  2ط  ،لبنان  ،بيروت  ،األردن  ،عمان  ،مؤسسة الرسالة  ،الفرقان
 م. 1984

المستعذب -77 بن    النظم  أحمد  بن  محمد  المهذب:  ألفاظ  غريب  تفسير  في 
ببطال   المعروف  اهلل،  عبد  أبو  الركبي،  بطال  بن  سليمان  بن  محمد 

المكتبة  633)ت َساِلم،  الحفيظ  عبد  مصطفى  وتحقيق:  دراسة  هـ(، 
 م. 1991-م1988التجارية، مكة المكرمة، 

بن   -78 يوسف  بن  اهلل  بن عبد  الملك  عبد  المذهب:  دراية  المطلب في  نهاية 
الحرمين   بإمام  الملقب  الدين،  ركن  المعالي،  أبو  الجويني،  محمد 

عبد العظيم محمود الّديب، دار    .هـ(، حققه وصنع فهارسه: أ. د478)ت
 م. 2007-هـ1428، 1ط ،المنهاج
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ــفاء أبــــي بــــن الباســــط عبــــد الــــدين زيــــن: الــــدول ذيــــل فــــي األمــــل نيــــل -79  الصــ
ــرس ــل الــــدين غــ ــاهين بــــن خليــ ــيّ  الظــــاهريّ  شــ ــاهري ثــــم الملطــ  الحنفــــيّ  القــ

 العصــــــرية المكتبــــــة تــــــدمري، الســــــالم عبــــــد عمــــــر: المحقــــــق ،(هـــــــ920)ت
 .م2002 -هـ1422 ،1ط لبنان، ،بيروت والنشر، للطباعة

الهدايــــة فــــي شــــرح بدايــــة المبتــــدي: علــــي بــــن أبــــي بكــــر بــــن عبــــد الجليــــل  -80
ــدين  ــان الــــــــ ــن برهــــــــ ــو الحســــــــ ــاني، أبــــــــ ــاني المرغينــــــــ ـــ(، 593)تالفرغــــــــ هــــــــ

 لبنان. ،بيروت ،دار احياء التراث العربي ،المحقق: طالل يوسف
ــد  -81 ــن محمــ ــماعيل بــ ــنفين: إســ ــار المصــ ــؤلفين وآثــ ــماء المــ ــارفين أســ ــة العــ هديــ

ــاني ــليم البابـــــ ــر ســـــ ــن ميـــــ ــين بـــــ ــدادي  أمـــــ ــاء 1399)تالبغـــــ ـــ(، دار إحيـــــ هـــــ
ــة  ،بيـــــروت ،التـــــراث العربـــــي لبنـــــان، طبـــــع بعنايـــــة وكالـــــة المعـــــارف الجليلـــ

 م.1951 ،في مطبعتها البهية استانبول
 بـــــن محمـــــد الـــــدين شـــــمس: االســـــالم دول علـــــى الـــــذيل فـــــي الكـــــالم وجيـــــز -82

 معـــــــروف، عـــــــواد بشــــــار: تحقيـــــــق ،(ه902)ت الســــــخاوي الـــــــرحمن عبــــــد
، الرســــــــــالة مؤسســــــــــة الخطيمــــــــــي، احمــــــــــد الحرســــــــــتاني، فــــــــــارس عصــــــــــام
 .م1995-ه1416 ،1ط بيروت،

ــد الغزالـــــي الطوســـــي  -83 ــد بـــــن محمـــ ــد محمـــ الوســـــيط فـــــي المـــــذهب: أبـــــو حامـــ
محمـــــــد محمـــــــد تـــــــامر،  ،هـــــــ(، المحقـــــــق: أحمـــــــد محمـــــــود إبـــــــراهيم505)ت

 ه.1417، 1طالقاهرة،  ،دار السالم
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