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 ارَبِنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلِسِوُلللُع

 

 ، مجلت جامعت ألاهبار للعلىم ؤلاسالميت
 
 علمي   مجلت

 
 فصلي   ت

 
 م   ت

 
 حك

 
جصدر ، مت

 ىِت، أربعت أعداد في الس  / جامعت ألاهبار، بعً كليت العلىم ؤلاسالميت
 
عن

 
 ى بح

 
 ي

ْ
 رش

غِت العربيِت في العلىم ؤلاسالميت البحىث 
ّ
 .بالل

 

سست اإلا
 
 ببغداد: والىجائم الكخب دار في ؤلاًداع وركم (م،2009سىت )جلت أ

 الدولي اإلاركم: اإلاعياري  الخصييف على (م، وحصلت2009( لسىت )1235)

ISSN (Print): 2071-6028       
ISSN (Online): 2706-8722 

 

سهم في العلىم ؤلاسالميت بما ئلى وشِر اإلاجلت تهدف  قي باإلاسخىي العلمي ٌ  الرُّ

م وشر  في  البحىث العلميت ألاصيلت واإلاخميزةللخخصصاث الشرعيت، وذلك عً طٍر

، ال سيما البحىث التي حعالج اإلاشاكل، وجضع جميع فروعهابالعلىم ؤلاسالميت 

 ئسالميت هليت.الحلىل إلاسخجداث العصر، كل ذلك وفم رؤٍت 
 

تها اباصدار  مسخمرة اإلاجلت الباحثين مً العراق وخارجه، وهي اسخلطبت

 مهمت في اإلاكخبت  الباحثين واإلاإسساث التي جرفد
ً
ت

 
ِبى

 
عدُّ ل

 
بالدراساث والبحىث التي ح

 العلميت كادًميتألا ، ومىكع اإلاجالثاإلاجلتمىكع ، وهي مخىفرة على ؤلاسالميت

 .العراكيت

 

 ييئة التحرير
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 ذلمد ذلسو راضي
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 أمحد عبد الرزاق خلف. أ.د. 2

 . أ.د. صًيب عباس عودة3

 أ.د. عبدالفتاح ذلمد خضر. 4

 أ.د. ذلمد عمر مساعي. 5

 أ.د. ذلمد عبداحلميد اخلطيب. 6

 الوياب عارف أ.م.د. حازم عبد. 7

 ًريأ.م.د. خليل نوري مس. 8

 



 

 ُشُرِوُط الهَِّصر الِعِلِميَّة
 

د    في البحىث  الب 
 
 جحلم الشروط العلميت آلاجيت: مً مت لليشر لد  اإلا

  البدثأن ًيىن  .1
 
.بالل

ً
 غت العشبُت خطشا

ِشش   كذ البدث ًيىن  ال أن .2
ُ
ِبل   أو ،و

ُ
خشي  مجلت   في لليششِ  ك

ُ
 .أ

 .ؤلاظالمُت العلىماث خططج خذأ في يىن ً أن البدث في شترطٌُ  .3

ال جلبل بدىر جدلُم اإلاخطىطاث، إال إرا اعخمذث على وسخخين ازيخين،  .4

لبل الخدلُم على وسخت واخذة إال  ًُ  ضىابط معُىت.بخدلم وال 

فيال الطابع راث البدىر جلبل ال .5  أو هُئاث أو إلاىظماث جيٍتروال أو خعٍش

 .معُىت حهاث

ذ ال أن على (Turnitin) برهامجب فدظجخضع البدىر لل .6  وعبت جٍض

 وفم ،(%30 )، ووعبت الاكخباط عً: (%20 ): عً البدث في الاظخالٌ

 .الىافزة الخعلُماث

دم  لها أن ب  مً كِ  جخضع البدىر إلى فدظ أوليّ  .7 ش، ٍو ل هُئت الخدٍش

، على أن ال جخجاوص مذة دون بُان ألاظبابحعخزس عً كبٌى البدث مً 

 هظش الهُئت أظبىع
ً
 ، ا

ً
ٌ  بالضشوسة حعني ال الهُئت مىافلت أن   علما  كبى

 .اإلادىمين على عشضه ضالخُت حعني ماإه   لليشش، البدث

م  البدثًخضع  .8 ً لب  كِ  مًللخلٍى  العلمي الخخطظ في ازىين خبيًر

 إلىالبدث  شظلًُ  الخلُُم في اخخالفهما خاٌ وفي، البدث إلاىضىع الذكُم

ِ د  ُم 
ّ
 عً ج زالث، مى

ً
  خبير   لب  كِ  مً البدث مٍلى فضال

ُ
 ل

 
في مذة ال ، ّي ىِ غ

ً  .جخجاوص: شهٍش

شظل .9
ُ
مين مالخظاث ج ِ

ّ
ى د 

ُ
يشش إلى الباخث، وال اإلا  بها. بعذ ألاخز إال البدث ًُ

وألاخز  خلُُمال بعذ بدِث مً ال حذًذة وسخت إسظاٌ الباخِث  على .11

 .الخظاثاإلاب



 

 

ذ ال للبدث بملخظ الباخث طالبًُ  .11 ، وولماث ولمت (200)عً  ًٍض

ذ عً   ولماث، و  (3)مفخاخُت ال جٍض
 
ت، العشبُت غخينبالل  أن على وؤلاهجليًز

 ًيىن اإلالخظ ؤلاهيليزي مطادك
ً
اإلاىخب الاظدشاسي بجامعت علُه مً  ا

 .وعاهُتولُت التربُت للعلىم ؤلا -ألاهباس

12. ً ً  ؤلا  اإلالخظخضم 
 
 .تؤلاهيليًزغت هيليزي عىىان البدث واظم الباخث بالل

طالب الباخث بئسفاق ظيرة راجُت  .13  .عىه ُمىحضةًُ

 لذم الباخث ًُ  .14
ً
ا  ُ  خط

ً
 فُه ًخعهذ  إكشاسا

ُ
 هى حهذ  لليشش م لذ  بأن  البدث اإلا

الاعخذاء على  إلاعؤولُت اللاهىهُت واملت في خاٌاٍخدمل خالظ له، و 

.ً ت لآلخٍش  الحلىق الفىٍش

 ما جمثل سأي أصحابها فلط.جمثل سأي اإلاجلت، وإه  البدىر اإلايشىسة ال  .15

  ظىاء، البدىر معىداثاإلاجلت غير ملضمت بئعادة  .16
ُ
 لم أم البدث ش  ِش و

 ًُ 
ْ
 .ششي
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 الَفهِّيَّةُشُرِوُط الهَِّصر 

 

ر  ر الشروط اً 
ْ

ش
 
لدمت للي

 
يتعى في البحىث اإلا ِ

ّ
ى
 
 آلاجيت: الف

  إسظاٌو مع اإلاجلت،  الخخاطب ًيىن  .1
ً
ذ البدىر إلىتروهُا م بٍش ، عً طٍش

 issccoll@uoanbar.edu.iq:   ؤلالىترووي إلاجلتا

 .مىفشدة وبمعافاث، الحاظىبعلى ( Word)برهامج الُىسد ب البدث طبعًُ  .2

 ، (سم2) وأظفل أعلى: الىدى آلاحي على الطفدت إعذادًيىن  .3
ً
  ًمُىا

ً
عاسا  َو

، و  (سم2)
ً
 .الطفداث مُجشكمع مشاعاة  ،(B5): الىسكت حجمأًضا

، وباللىن ، للمتن والهامش(Simplified Arabic) :بخطجيىن الىخابت  .4

 .ألاظىد

الطفدت ألاولى: : آلاحي الىدى على لبدثا هخابتضفداث  حعلعل ًيىن  .5

بعذ رلً  ،وإًمُالتهم وعىىاهاتهم الباخثين أظماء الشئِغ، البدث عىىان

ت العشبُت باللغخين البدث ملخظ م   ،مع اليلماث اإلافخاخُت وؤلاهيليًز
ُ
ز

م   اإلالذمت،
ُ
م   اإلاطالب، أو اإلاباخثز

ُ
  الخاجمت،ز

ً
 اإلاطادس كائمت واخيرا

 .واإلاشاحع

 ألاهباس حامعت مجلت) :عباسة البدث مً فلط ألاولى الطفدت على ىخبًُ  .6

يىن  الطفدت، ًمين أعلى (ؤلاظالمُت للعلىم  (22) بحجم: خط جدتها ٍو

 .هاٌعاس  إلى الطفدت ًمين مً (Bold) غامم ظىدأ

 الطفدت وظط غامم سىدأ (21) بالحجم الشئِغ البدث عىىان ًيىن  .7

 .ألاولى

8.  
ُ
 (Bold) غامم سىدأ (23) بالحجم، وعىىاهاتهم الباخثين أظماء ىخبج

 ، أظفل  عىىان البدث.ألاولى الطفدت وظط
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9.  
ُ
 واظم الباخث. ترن معافت بين عىىان البدثج

ىخب إًمُل الباخث جدذ اظمه  .11  مباششة، مع مشاعاة الذكت في رلً.ًُ

11.  
ُ
 الخاجمت، اإلاطالب، أو اإلاباخث اإلالذمت،: )ألاولُت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت وظط (Bold) غامم أسىد (23) بالحجم( اإلاطادس الهىامش،

12.  
ُ
 ًمين (Bold) غامم سىدأ (21) بالحجم الثاهىٍت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت

 ، الطفدت ضبط مع، (21) بالحجم البدث متن ىخبًُ  .13
ُ
 معافت ترنوج

ٌ  للعطش (سم2) كذسها بادئت  .اإلاتن مً فلشة ليل فلط ألاو

14.  
ُ
)حىاش ي هفعها  الطفدت فيوجيىن ، (22) حجمالهىامش البدث ب ىخبج

 هىزا: كىظين بين الهامش سكم ًيىن على أن ، البدث متنأظفل  سفليت(

 .خذة على التركُم ليل ضفدت، مع خُاس (2)

شترط هخابت الىطىص اللشآهُت بالشظم العثماوي، ببرهامج:  .15 )مصحف ٌُ

 .(الىبىٍت لليشر الحاسىبياإلادًىت 

:  العشبُت الحشوف بدعب اإلاطادس جشجِب ًيىن  .16
ً
)أ، ب، ث، ر، ج، هجائُا

 ، ح، خ، .... (
ً
 جللائُمشكمت جشكُما

ً
 فُه ًيىن  الزي الخيعُم باظخخذام ا

 ..(2)، هىزا فلط هلطت مع الشكم

 (03)اإلاجلت غير ملضمت بلبٌى البدىر التي ًخجاوص عذد ضفداتها عً  .17

 ضفدت، ظىي ضفداث: العىىان واإلالخظ واإلاطادس.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  الهَِّصِوــُجُأ

ر 
ْ

ش
 
 الىحى آلاحي:على في اإلاجلت  أجىر الي

ْعخىفى مً الباخثين  .1  مبلغداخل العشاق ٌُ
ً
مائت وخمعت وعششون كذسُه:  ا

مً البدث، فئن ضفدت ألاولى  (22)، عً الـدًىاس  عشاقي (125000)ألف 

ضاف مبلغ كذسُه: ألفان وخمعمائت  رلًعلى صاد  عشاقي عً  دًىاس   (2500)ًُ

 .وّلِ ضفدت  

ْعخىفى مً الباخثين  .2  مبلغخاسج العشاق ٌُ
ً
كذسُه: مائت وخمعت وعششون  ا

 رلًلى مً البدث، فئن صاد عضفدت ألاولى  (22)، عً الـ($ 125) دوالس،

ضاف مبلغ كذسُه:  . ($ 3) زالزت دوالساثًُ  عً وّلِ ضفدت 

غ الباخث باليلفت النهائُت  .3
 
بل خدمل أحىس ل ًُ شش لدعذًذها، ٍو

 
حىس الي

ل وافت.ال  خدٍى

عاد اإلابلغ الزي جم  هبدثالباخث سحب إرا  .4 ٌُ بعذ إسظاله إلى الخبراء، 

 ح
ّ
 مىُه أحىس الخبراء فلط.مُه مً عل

ً
 الباخِث مخطىما

 بعذ دفع  .5
ّ

يشش بدثه إال ًُ ش، وال 
ْ

ش
 
ضود الباخث بىخاب كبٌى الي ًُ حىس ألا ال 

 .واملت

 جتراوح مذة خالٌ والفىُت العلمُت الششوط اظخىماٌ بعذ البدث ًيشش .6

خ مً أشهش( 9-3)حععت  إلى زالزت مً ٌ  هخاب ضذوس  جاٍس  اليشش، كبى

 .اليشش ظشوف وبدعب

ض   .7 م ، إلىتروهُت مً بدثه (معخلتبيسخت )ود الباخث ًُ جشظل عً طٍش

لها مً ًمُلؤلا  مىً جٍض   مىكع اإلاجلت، ٍو
ً
 .أًضا
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 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

1 
ستدالل باألحادٓث ميَج الظعساّٖ يف اال

ّاملْضْع٘ ّأثسٍا يف تفشريِ  الضعٔف٘
 منْذجاأسْزٗ البكسٗ 

 الشٔد علٕ حشً عبٔد
 38-1 حدٓث أ.د.ذلنْد محٔد دلبل

2 
 السّاٗ الرًٓ تهله فَٔه 

 اإلماو البدازٖ يف الضعفاٛ الصغري 
 ّأخسج هله يف الصخٔح

 88-39 حدٓث سسمد فؤاد طفٔل أ.و.د.

 و الدزداٛ الهربٚ أأحادٓث  3
 دزاس٘ ىكدٓ٘

 144-89 حدٓث خلدٌّ ىْزٖ إمساعٔل. و.د

4 
تطبٔكات أصْلٔ٘ علٙ أحادٓث صف٘ 

 الْضْٛ مً نتاب عندٗ األحهاو
 دزاس٘ تطبٔكٔ٘

عبدالٍْاب بً عبداهلل . أ.د
 192-145 أصْل فكُ السسٔين

5 
الكاعدٗ األصْلٔ٘ مفَْمَا، ضْابطَا، 

 226-193 أصْل فكُ عنس حشني غّزاٖ. أ.و.د ّظاٜفَا، مشتيداتَا، أىْاعَا

 حل املسٓض يف العيآ٘ الطبٔ٘  6
 ّحفظ الهسام٘ يف الظسٓع٘ اإلسالمٔ٘

ذلند بً عبداهلل بً عابد . أ.د
 268-227 فكُ الصْاط

7 
اليزاعات احلسبٔ٘ بني البالد اإلسالمٔ٘ 

 ّطسم فضَا يف الفكُ اإلسالمٕ
بسأٍه ذلنْد إالشٔدٗ إٓياض 

 326-269 فكُ صادم خلف أْٓب. أ.د

 املشاٜل االفرتاضٔ٘ للنشح علٙ اخلف  8
 يف حاطٔ٘ الباجْزٖ

 و. و. صالح صادم دلٔد
 368-327 فكُ أ. د. عبد السمحً محدٖ طايف

9 
آزاٛ أبٕ احلشً السستغفين احليفٕ 

 ٍـ( 345الفكَٔ٘ )ت: 
 فٔنا عدا العبادات

 412-369 فكُ أ.و.د.فساض دلٔد عبداهلل

 اخلالفٔاتتسجٔخات البَٔكٕ يف نتابُ  11
 دزاس٘ فكَٔ٘ مكازى٘ نتاب الصدقات

 قٔص سعدٖ مجٔلالشٔد 
 466-413 فكُ أ.و.د. أمحد عبٔد جاسه

 

 

 



 

 

 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

11 
 طَادٗ املشتدفٕ دزاس٘ فكَٔ٘ تأصٔلٔ٘

مع دزاس٘ تطبٔكٔ٘ يف احملانه »
 «الشعْدٓ٘

 514-467 فكُ عنس بً عبد اهلل الفآز. أ.و.د

حهه إثبات اليشب بسؤٓا الييب صلٙ اهلل  12
 536-515 فكُ عادل محاد سامل. د.و علُٔ ّسله

13 
 لٔعكْب باطا: حاطٔ٘ علٙ طسح الْقآ٘

 51-46دزاس٘ ّحتكٔل مً اللْح٘: 
 )مشاٜل يف الصٔاو ّاالعتهاف(

 581-537 فكُ ذلند لإمساعٔعبد احلنٔد . و.و

14 
 األىبٔاٛ ّعصن٘ تعاىل اهلل زؤٓ٘

 الهسماسيت حشني بً ْٓسف اإلماو عيد
 (ٍـ916ت)

 الشٔدٗ زىا جرب جفال
 618-581 عكٔدٗ إبسأٍه زجب عبداهلل. أ.د

15 
 ىْز العٌْٔ يف تلدٔص سريٗ األمني املأمٌْ 

 ٍـ(734البً سٔد الياض )ت
 )حبث يف امليَج ّاملْازد (

 654-619 سريٗ و.د. جياٌ قخطاٌ مجٔل

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 

 646 

4 

 باللغة العربية ملخص
 أ.د. عبد الوهاب بن عبد اهلل الرسيين

الحمد  رب العالميف والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف، وعمى آلو وصحبو 
مف كتاب عمدة  صفة الوضوءأجمعيف، وبعد، فيذا بحث بعنواف: "تطبيقات أصولية عمى أحاديث 

األحكاـ" في كالـ خير األناـ لممقدسي؛ جاءت فكرتو بعد بحث سابؽ لي في التأصيؿ لمتطبيؽ 
أيت مف المناسب أف أطّبؽ ما تـ التأصيؿ لو، واخترت كتاب عمدة األحكاـ ألنو كتاب األصولي؛ فر 

اىتـ بأحاديث األحكاـ، والغرض مف التطبيؽ األصولي ىو استخراج األحكاـ؛ فوقع االختيار عمى 
فدرست األحاديث الواردة في ىذا البحث كممة كممة  .أحاديث صفة الوضوءالكتاب وتحديًدا عمى 

، ممتزًما بمنيج التطبيؽ األصولي باالقتصار عمى ما مة واستخرجت ما دّلت عميو مف أحكاـوجممة جم
دّؿ عميو الحديث وما ورد فيو مف المخصصات المتصمة والعقمية والمعمومة مف الديف بالضرورة، دوف 

وقد خرجت بداللة  .منفصاًل  االخروج لالجتياد بالبحث في ىؿ الحكـ منسوخ أو أف ىناؾ مخصصً 
 بعض األحاديث عمى قواعد أصولية؛ فبينتيا وبّينت تطبيقيا في األحاديث الواردة.

 تطبيقات أصولية ، صفة الوضوء ، عمدة األحكامالكممات المفتاحية: 
 FUNDAMENTALIST APPLICATIONS ON HADITHS OF 

DESCRIPTION OF ABLUTION FROM THE BOOK OF UMDAT 
ALAHKAAM IN THE TALK OF KHAIR ALANAM BY ALMAQDISI 

Prof. Dr. Abdul-Wahab Bin Abdullah Al-Reseni 

Summary: 
This research is entitled” Fundamentalist Applications on Hadiths of Description 

of ablution from the book of Umdat Alahkaam in the talk of Khair Alanam by 

Almaqdisi.” The idea of the current research raised from a previous personal 

research in rooting the Fundamental Application. I thought that it would be 

appreciated to apply what have been fundamentally established. I choose the book 

of ”Umdat Alahkham” because it tackled regulated Hadiths. The purpose of the 

fundamental applications is to extract the regulations. So, the choice has been 

Description of ablution hadiths on the beginning. I studied these hadiths word by 

word and sentence by sentence. I extracted the indicated regulations, applying the 

fundamental application approach, limiting it to the indications of the hadeath and 

it's relevant rational indications and information known essentially from the 

religion. This was done without further Ijtihad on examining. if the regulation is 

abrogated or not or if that indication is separated from it.I came up with some of 

the Hadeaths’ indications with fundamental regulations, claryfying them and their 

applications in the selected Hadiths. 

Key words: fundamentalist applications, how to ablution, Umdat Al-Ahkam 
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 :املقدمة

وعمى آلو  ،الحمد  رب العالميف والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف
 .وبعد ،وصحبو أجمعيف

خمحمجميلىلملخلعـ ا عمى العبد أف ىداه لإلسالـ ف نِ فمِ 

جنيمىممم ىهمهجهينىنمنخنحن ميخيحيجييه

ٰرٰذييىي َمف ُيِرْد اُ ِبِو َخْيًرا )وأراد بو الخير ففقيو في الديف  ،(ٔ)ٌٍّّٰى
فكانت الحاجة لعمـ  ،وخير الفقو ما كاف مبنيًا عمى اجتياد ال تقميد ،(ٕ)(ُيَفقِّْيُو في الدِّيفِ 

وال فائدة  ،جتياد بال عمـ باألصوؿا فال ،إذ ىو مف أىـ أدوات االجتياد ؛أصوؿ الفقو
كالطبيب الذي ال )فاألصولي  ،إذ الفقو ىو الغاية ؛لمعمـ بأصوؿ الفقو إذا لـ يثمر فقياً 

ولكف ال يعرؼ ما يضر وال ما  ،ار الذي عنده كؿ عقاروالفقيو كالعطّ  ،عقار عنده
 .(ٖ)(نفعي

فتحقيقًا ليذه الغاية وبيانًا إلثمار أصوؿ الفقو أتت فكرة الكتابة في التطبيؽ 
إال أف المجاؿ ضاؽ عف التطبيؽ عمى  ،وقد سبؽ أف كتبت بحثًا في تأصيمو ،األصولي
 يسير.ألحاديث وفؽ المنيج الذي تـ تأصيمو إال عمى نموذج ااآليات و 

                                                           

 .(ٕ٘ٔ( األنعاـ: مف اآلية )ٔ)

(؛ أبواب الخمس، باب ٔٚ( صحيح البخاري، كتاب العمـ، باب مف يرد ا بو خيًرا يفّقيو في الّديف، ح )ٕ)
يمىمممخمقوؿ الّمو:  (؛ كتاب المرضى، باب ما جاء في كّفارة ٜٕٛٗح ) حنجن

(؛ كتاب االعتصاـ بالكتاب والّسّنة، ٕٖٔ٘، ح )رئَُِّّّّٰالمرض وقوؿ الّمو تعالى: 
(؛ صحيح ٕٛٛٙ: )ال تزاؿ طائفة مف أّمتي ظاىريف عمى الحّؽ( وىـ أىؿ العمـ، ح )باب قوؿ النبي 

: )ال تزاؿ طائفة (؛ كتاب اإلمارة، باب قولو ٖٚٓٔمسمـ، كتاب الّزكاة، باب الّنيي عف المسألة، ح )
 (.ٖٚٓٔمف أّمتي ظاىريف عمى الحّؽ ال يضّرىـ مف خالفيـ(، ح )

 .ٖٔ/ٔ( البحر المحيط ٖ)
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فعقدت العـز عمى تطبيؽ القواعد األصولية وفؽ المنيج الذي تـ تأصيمو عمى 
وفّضمت التطبيؽ عمى أحاديث  ،مف كتاب عمدة األحكاـقدمة كتاب الطيارة مأحاديث 

لتكوف ىناؾ وحدة  ؛تحت باب واحد عمى األحاديث المندرجة تحت أبواب مختمفة
 .عمى أحاديث الباب الواحد موضوعية وفائدة فقيية بتطبيؽ القواعد األصولية

مف  صفة الوضوء تطبيقات أصولية عمى أحاديث" :وقد عنونت ىذا البحث بػ
 لممقدسي.في كالـ خير األناـ  "كتاب عمدة األحكاـ

ثـ  "،عمدة األحكاـ"وكاف منيجي في البحث أف ُأورد نص الحديث كما في 
أذكر التطبيؽ األصولي عمى كؿ كممة وجممة في الحديث يمكف تطبيؽ القواعد 

وعند استخراجي لحكـ أبّيف مف وأبّيف ما دّلت عميو مف قواعد أصولية،  ،األصولية عمييا
ومف أحاديث  ،وما يأتي في البحث مف آيات أعزوىا ،وافقت في ذلؾ مف شّراح الحديث

وما أنقمو مف نصوص  ،بيا لقائمييا مف المصادر األصيمةومف أقواؿ أنس ،وآثار أخّرجيا
وكؿ ذلؾ في  ،وما يرد مف مصطمحات غير مشيورة أعرِّؼ بيا ،أشير لمصدري فييا

 .كؿ ذلؾ وفؽ المنيج العممي المتبع ؛اليامش السفمي مف الصفحة
 .األصولي عّرفت بالتطبيؽبأف مّيدت لمتطبيقات وقد 

 (.ستة أحاديث)وعددىا  الوضوءصفة ثـ طّبقت عمى أحاديث 
 بأىـ النتائج والتوصيات.البحث وختمت 
 .ثبت المصادر والمراجع وذكرتُ 

ويتقبؿ  ،وأف يغفر الزلؿ ،ويصمح القصد ،ىذا وأسأؿ ا العظيـ أف يسدد القوؿ
ليكتمؿ البناء  ؛ممحوظاتو وآمؿ ممف اطمع عمى ىذا البحث أف ييدي إليّ  ،العمؿ

 .فالموضوع تطبيقي وىو مجاؿ لمنظر واآلراء
  .، وعمى آلو وصحبو ومف واالهوالصالة والسالـ عمى رسوؿ ا ،والحمد 



 

 641 

4 

  :متهيد
 (ٔ)تعريف التطبيق األصولييف 

فمتصور ىذا المصطمح  "؛األصولي"و "التطبيؽ"ىو مصطمح مركب مف مفردتيف 
 .مف ثـ بياف ىذا المصطمحو  ،يحسف بياف معنى ما تركب منو

 :«التطبيق»تعريف  :املطلب األول
والطََّبؽ يأتي لمعاف تعود كميا  ،ىو مصدر أْطَبَقو وطبََّقو تطبيقاً  :التطبيق لغة

 .(ٕ)لمتغطية
 .(ٖ)(وبياف أثرىا ،إعماؿ القاعدة المعيَّنة في المحؿ الصالح) :ىو :اصطالحا  و 

 :«األصولي»تعريف  :املطلب الجاني
 ".أصؿ"جمع  "األصوؿ"و "،األصوؿ"ىو نسبة إلى 

 (ٗ)األصؿ في المغة يأتي لمعاٍف تعود جميعيا لألساس :لغة "األصل"و
ومف ذلؾ  "،أصل"فقد تعدد استخدـا العمماء لمصطمح  :اصطالحا   "األصل"أّما و 

 .(٘)والقاعدة المستمرة ،المقيس عميوو  ،الراجحو  ،الدليؿ :التعبير بو عف
وقد  ،ىو عمـ أصوؿ الفقو "التطبيؽ األصولي"في مصطمح  :باألصولالمقصود و 

                                                           

وما يشتبو بو ، وفوائد التطبيؽ  "التطبيؽ األصولي"الفرؽ بيف  بحث آخر لي بعنواف: "التطبيؽ األصولي" بّينتفي ( ٔ)
(، ٛٗ، والبحث منشور في مجمة الحكمة، العدد )األصولي وحكمو وموضوعو، وشروط الُمطَبِّؽ و َمف يقـو بالتطبيؽ

 .ـٖٕٔٓنوفمبر  -ىػ ٖ٘ٗٔمحـر 
-ٜٕٓ/ٓٔ، لساف العرب ٖٗٛ-ٖٖٛ، أساس البالغة ص ٔٗٗ-ٖٓٗٗ/مقاييس المغة  انظر: مادة )ط ب ؽ( في( ٕ)

 .ٓ٘٘/ٕ، المعجـ الوسيط ٕٙ-ٜٗ/ٕٙ، تاج العروس ٙٙٔٔ-٘ٙٔٔ، القاموس المحيط ص ٕٔٔ
 .ٖٓالتطبيقات األصولية عمى آيات وأحاديث األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، ص ( ٖ)
، ٗٙٔ-ٕٙٔ/ٔ، وانظر في المعنى األوؿ والثاني: لساف العرب ٕٓ/ٔسيط انظر مادة: "أصؿ" في: المعجـ الو ( ٗ)

 .ٜٗٗ-ٖٛٗٗ/، القاموس المحيط ٕٕ-ٕٔ/ٔوالمصباح المنير 
، مسـم ٓٗ-ٖٛ/ٔ، شرح الكوكب المنير ٕٕ/ٔ، اإلبياج شرح المنياج ٕٚٔ-ٕٙٔٔ/انظر شرح مختصر الروضة ( ٘)

 .ٖٔٔ/الثبوت وشرحو فواتح الرحموت 
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فقسـ راعى فائدة  ؛والمالحظ انقساميـ إلى قسميف ،اختمؼ األصوليوف في حد ىذا العمـ
لعؿ التعريؼ بما يشمؿ و  ،وقسـ راعى ما يتضمنو ىذا العمـ مف مسائؿ ،ىذا العمـ

وكيفية االستفادة  ،ئؿ الفقو إجماالً معرفة دال):ومف ذلؾ تعريفو بػ ،مسائؿ العمـ أولى
 .(ٔ)(وحاؿ المستفيد ،منيا

 :«التطبيق األصولي»التعريف اللقيب لـ:  :املطلب الجالح
 ،بعد التعريؼ بمفردتي ىذا المصطمح تييأت السبيؿ لمتعريؼ بيذا المصطمح

 (.إعماؿ القواعد األصولية في النص الشرعي وبياف أثرىا): ػوقد عّرفتو ب
 :سبب اختياري بعض مفردات التعريؼ فيما يميوأبّيف 

؛ ليشمؿ مالو أعمؿ قاعدة أصولية ،مفردة "القاعدة"واخترت لفظ  :القاعدة األصولية .ٔ
 .واحدة أو أكثر

لَيْفُرؽ التطبيؽ عف  ؛دوف الجمع ،مفرداً  "النص"واخترت لفظ  :في النص الشرعي .ٕ
إذ االجتياد بحث عف الحكـ الشرعي بإعماؿ القواعد األصولية في النص  ؛االجتياد

 .أو النصوص الشرعية التي ىي مظنة الحكـ المجتيد فيو
وقد يكوف حكمًا شرعيًا أو تخريج مناط  ،إذ ىذا نتيجة التطبيؽ :وبيان أثرها .ٖ

 .أو تنقيحو أو قاعدة أصولية
  

                                                           

 .ٕٔ/ٔمع اختالؼ في العبارة اآلمدي في اإلحكاـ  ، ويشاركو في المعنىٜٔٔ/البيضاوي في المنياج ىذا لفظ ( ٔ)
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 صفة الوضوءالتطبيقات األصولية على أحاديح 
 :األولاحلديح 

ـْ َفْمَيْجَعْؿ ِفي َأْنِفِو : قاؿ أف رسوؿ ا  عف أبي ىريرة  َأ َأَحُدُك )إَذا َتَوضَّ
َـّ ِلَيْنَتِثْر  ،َماءً  ـْ ِمْف َنْوِمِو َفْمَيْغِسْؿ َيَدْيِو َقْبَؿ َأْف  ،َوَمْف اْسَتْجَمَر َفْمُيوِتْر  ،ُث َذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُك َواِ 

ـْ ال َيْدِري َأْيَف َباَتْت َيُدُه(، وفي لفظ لمسمـ:  ُيْدِخَمُيَما ِفي اإِلَناِء َثالثًا، َفِإفَّ َأَحَدُك
 َأ َفْمَيْسَتْنِشْؽ(.)َفْمَيْسَتْنِشْؽ ِبِمْنَخَرْيِو ِمَف اْلَماِء(، وفي لفظ: )َمْف َتَوضَّ 

 التطبيق األصولي عمى الحديث:
 الحديث مف باب السُّنة القولية المبينة لمجمؿ القرآف؛ وىي آية الوضوء.

 (ٔ)"أف": حرؼ توكيد
"إذا": شرطية فتقتضي التكرار، فكمما أراد أف يتوضأ فميجعؿ في أنفو ماء...، 

ذا ظرفية فتفيد العمـو في األوقات.  وا 
محذوؼ تقديره: أراد؛ ألنو الوارد صفة لموضوء داللة اقتضاء عمى "توضأ": فيو 

 .(ٕ)فكيؼ يكوف متصًفا بأمر قبؿ اإلتياف بما يحققو
؛ فيشمؿ جميع المكمفيف.  "أحدكـ": مفرد مضاؼ فأفاد العمـو

"فميجعؿ": الفاء لمتعقيب، وىنا رتب الحكـ عقيب وصؼ بالفاء فدؿ عمى أف 
 و: إرادة الوضوء.المتقدـ عمة، وى

و"ليجعؿ" مضارع مقروف بالـ األمر؛ فيو لموجوب، ولكف ىناؾ مف حمؿ األمر 
ْأ َكَما َأَمَرَؾ : لألعرابي عمى الندب؛ بداللة ما جاء في الحديث مف قولو  )َفَتَوضَّ

 .(ٗ)، فأحالو عمى اآلية وليس فييا ذكر االستنشاؽ(ٖ)اُ(

                                                           

 ( لساف العرب، مادة )أنف(.ٔ)
 .ٛٔ/ٖ، عمدة القاري ٕٗٗ/ٔ( اإلعالـ ٕ)
(، سنف ٔٙٛ( ح )ٜٗٔ(؛ باب مف ال يقيـ صمبو في الركوع والسجود )ٕ( سنف أبي داود؛ كتاب الصالة )ٖ)

 (.ٕٖٓ(، ح )ٕٕٙ(؛ باب ما جاء وصؼ الصالة )ٕتاب أبواب الصالة )الترمذي؛ ك
 .ٕٕٙ/ٔ، فتح الباري ٘ٓٔ/ٔ، اإلعالـ ٕٙٔ/ٖ( شرح النووي عمى مسمـ ٗ)
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 واآلمر ىنا يدخؿ في األمر.
 "وليجعؿ": مضارع في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ.

؛ إذ (ٔ)والمفعوؿ ىنا محذوؼ دؿ عميو الفعؿ اقتضاًء وىو الماء، وحذفو لمعمـ بو
البد مف جعؿ شيء في األنؼ وكونو في الوضوء دؿ عمى أف المراد الماء، وأيًضا ىذا 

 .(ٕ)التقدير مصرح بو في غيره ىذه الرواية
 ياف محؿ جعؿ الماء فيي ظرفية."في أنفو": "في": لب

 "أنفو": مضاؼ فأفاد العمـو لجميع األنؼ.
 "ثـ ليستنثر": "ثـ" لمتراخي، ولعمو لمداللة عمى عدـ النثر لمماء مباشرة.

"وليستنثر": مضارع مقروف بالـ األمر، فأفاد الوجوب، والقوؿ فيو مف ناحية 
لمضمضة واالستنثار مف باب الزيادة الوجوب والندبية مثؿ القوؿ في "فميجعؿ"، واألمر با

 عمى النص، فالجميور يعتبر الزيادة والحنفية يعتبرونيا نسخ.
أما معنى االستنثار: فيقاؿ نثر الرجؿ وأنثر واستنثر إذا حرؾ النثرة وىو طرؼ 

 .(ٖ)األنؼ، والمراد ىنا: دفع الماء لمخروج مف األنؼ
.  "ومف استجمر": "مف" في المجازاة فيي لمعمـو

محذوؼ تقديره: أراد؛ ألف الوارد صفة داللة اقتضاء عمى و"استجمر": فيو 
 لالستجمار فكيؼ يكوف متصًفا بأمر قبؿ اإلتياف بما يحققو.

: يحتمؿ استعماؿ األحجار في االستطابة، ويحتمؿ معنى االستجمارأما 
استعماؿ البخور لمطيب، ولعؿ األوؿ ىو المراد؛ إذ السياؽ يدؿ عميو، فيو في 

 .(ٗ)الطيارة

                                                           

 .ٚٔ/ ٖ، عمدة القاري ٕٕٙ/ٔ، فتح الباري ٕٗٗ/ٔ( اإلعالـ ٔ)
 .ٗٓٔ/ ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٕ)
 .ٕٕٙ/ٔالباري ، فتح ٕٜٔ/٘( لساف العرب؛ مادة نثر؛ ٖ)
 .٘ٔ/ٖ، عمدة القاري ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٔ، اإلعالـ ٛٓٔ-ٙٓٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٗ)
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وقد ُفرؽ بيف االستجمار واالستنجاء واالستطابة؛ بأف االستجمار مختص 
 .(ٔ)بالمسح باألحجار، وأما االستطابة واالستنجاء فيكوناف بالماء ويكوناف باألحجار

"فميوتر": ىنا رتب الحكـ عقيب وصؼ بالفاء فدؿ عمى أف المتقدـ عمة، وىو: 
 إرادة االستنجاء.

 ع مقروف بالـ األمر؛ فيو لموجوب.و"ليوتر": مضار 
نيى  أف النبي  مسمـ ما ورد في صحيحولكنو مجمؿ في عدد الوتر وقد بّينو 

 وغيره مف األحاديث. ،(ٕ)عف االستجمار بأقؿ مف ثالثة أحجار
ويفيـ مف قولو: "ومف استجمر فميوتر" ومف أحاديث بياف أف الوتر المطموب ىو 

االستجمار أف يأتي بالثالث مسحات، لكف يدؿ التزاًما عمى: ثالث مرات: إنو يكفي في 
 .(ٖ)إنو ال يكتفى بالثالث إذا زالت عيف النجاسة، فال تأثير لمعدد مع بقاء عيف النجاسة

وقد صرؼ الحديث عف وجوب الوتر فيما زاد عمى ثالث بعد اإلنقاء رواية: 
 .(ٗ)َقْد َأْحَسَف، َوَمْف اَل، َفاَل َحَرَج()َمْف اْسَتْجَمَر َفْمُيوِتْر، َمْف َفَعَؿ َذِلَؾ فَ 

ذا   ": "إذا": شرطية فتقتضي التكرار؛ فكمما قاـ يمزمو أف يغسؿ يديو.استيقظ"وا 
؛ فكؿ مف قاـ مف نومو فيمزمو استيقظو" ": فعؿ في سياؽ الشرط فيقتضي العمـو

 أف يغسؿ يديو....
يث واحد وليس وذكر ابف حجر أف عطؼ البخاري ىنا يقتضي سياقو أنو حد

كذلؾ في "الموطأ" و"صحيح مسمـ" فقد أخرج مسمـ كؿ حديث مف طريؽ، ثـ قاؿ: 

                                                           

 .ٙٓٔ/ٔ، العدة ٕ٘ٔ/ٖ( شرح النووي عمى مسمـ ٔ)
 .(ٕٕٙصحيح مسمـ؛ كتاب الطيارة؛ باب االستطابة؛ ح )( ٕ)
 .ٚٓٔ-ٙٓٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٖ)
 .ٚٓٔ/ ٔ(، وانظر: العدة ٖٖٚ( سنف ابف ماجو؛ كتاب أبواب الطيارة؛ باب االرتياد لمغائط والبوؿ؛ ح )ٗ)



 

 654 

4 

)وعمى ىذا فكأف البخاري يرى جواز جمع الحديثيف إذا اتحد سندىما في سياؽ واحد، 
 .(ٔ) كما يرى جواز تفريؽ الحديث الواحد إذا اشتمؿ عمى حكميف مستقميف(

؛  فيشمؿ جميع المكمفيف. "أحدكـ": مفرد مضاؼ فأفاد العمـو
.  "مف نومو": "مف" لبياف جنس القياـ وأنو مف النـو

نما القائـ مف  و"نومو": تقييد لػ"قاـ" بأنو ليس كؿ مف قاـ فعميو غسؿ يديو ثالثًا وا 
.  النـو

؛ فيشمؿ جميع أنواع النـو  : اسـ جنس مضاؼ إلى معرفة، فأفاد العمـو ونـو
 تقييد النـو بنـو الميؿ مف عدمو.. وسيأتي الخالؼ في (ٕ)وفي أي وقت

"فميغسؿ": رتب ىنا الحكـ عقيب وصؼ بالفاء فدؿ عمى أف الوصؼ المتقدـ 
.  عمة لو وىو القياـ مف النـو

و"ليغسؿ": مضارع مقروف بالـ األمر؛ فيو لموجوب وفي كؿ نـو كما سبؽ وأف 
 بيَّنُتو في "نومو"، ويؤيده القوؿ بأف "بات" بمعنى صار.

 باتت أيف: "عضيـ إلى أنو خاص بنـو الميؿ دوف النيار؛ لقولو وقد ذىب ب
 .بالميؿ إال يكوف ال والمبيت" يده

وذىب آخروف إلى عدـ الوجوب مطمًقا واألمر ىنا محموؿ عمى الندب واستدلوا 
 عمى ذلؾ بأمريف: 

 ابتداء في اليديف غسؿ وليس ،"ا أمرؾ كما فتوضأ: "لألعرابي قولو أولهما: 
 .الوضوء

ف كاف ظاىره الوجوب إال إنو يصرؼ عف الظاىر لقرينة ثانيهما:  إف األمر وا 
: قولو وىو الشؾ يقتضي بأمر عمؿ ودليؿ، وقد دؿَّ الدليؿ وقامت القرينة ىينا، فإنو 

                                                           

 .ٖٕٙ/ٔ( فتح الباري ٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ، فتح الباري ٜٕٗ/ٔ( اإلعالـ ٕ)
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 كاف إذا الحكـ في وجوًبا يقتضي ال الشؾ أف تقتضي والقواعد ،"يده باتت أيف يدري ال"
 .(ٔ)فميستصحب فيو اليد في الطيارة واألصؿ موجوًدا، خالفو عمى المستصحب األصؿ

وقد ُأخذ مف األمر بغسؿ اليديف قبؿ إدخاليما في اإلناء الفرؽ بيف ورود 
النجاسة عمى الماء، وورود الماء عمى النجاسة، وذلؾ إنو نيى عف إدخاؿ اليديف قبؿ 

 لماء مؤثر فيو. غسميما الحتماؿ النجاسة، وذلؾ يقتضي أف ورود النجاسة عمى ا
وأمر بغسميما بإفراغ الماء عمييا لمتطيير، وذلؾ يقتضي أف مالقاتيا لمماء عمى 

ال لما حصؿ المقصود مف التطيير  .(ٕ)ىذا الوجو غير مفسد لو بمجرد المالقاة، وا 
وقد رّد ابف رشد في بداية المجتيد ىذا الرأي مف بعض العمماء بما ممخصو: إف 

اآلتي إما أف يكوف الماء كثيًرا فيصب دفعة واحدة ويزيؿ عيف ىذا تحكـ، فإف الماء 
النجاسة اليسيرة التي يظف أف مثميا قادر عمى تنجيس الماء، فإف النجاسة ال تؤثر فيو 
ما أف يصب عمى النجاسة شيًئا فشيًئا، فإف كؿ ما القى النجاسة  كما لو وردت عميو، وا 

فتكوف الدفعة األخيرة مف الماء بعد  مف الماء فإنو ينجس حتى تذىب عيف النجاسة،
 .(ٖ)زواؿ النجاسة طاىرة لعدـ مالقاة النجاسة، فينا ورد الماء عمى النجاسة وأثرت فيو

"يديو": مثنى مضاؼ فأفاد العمـو لجميع اليديف، لكنو عمـو أريد بو الخصوص 
 وىو الكؼ، فإف الكؼ ىي التي تدخؿ في اإلناء ليغترؼ بيا الماء.

 لإلطالؽ في "فميغسؿ".وىي تقييد 
"قبؿ أف يدخميما...": بياف لوقت الغسؿ لميديف، بأنو قبؿ اإلدخاؿ في اإلناء 

 وأيًضا ىو تقييد آخر لػ "فميغسؿ".
 و"يدخميما": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ.

                                                           

 .ٜٔ/ٖ، عمدة القاري ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٔ( فتح الباري ٔ)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٔفتح الباري ، ٕٓٙ -ٜٕ٘/ٔ، اإلعالـ ٚٔٔ-٘ٔٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٕ)
 .ٕٖ/ٔ( بداية المجتيد ٖ)
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 "في اإلناء": "في" ظرفية.
المعروؼ عندىـ، الػُمعد لموضوء و"اإلناء": )اؿ( تحتمؿ العيدية والمراد اإلناء 

وتحتمؿ االستغراؽ فتكوف لمعمـو لجميع اإلناء، لكف لعمو مخصوص بداللة العقؿ بأف 
 اليد ال تأتي عمى جميع اإلناء.

ولفظ: "اإلناء" مفيومو يدؿ عمى إخراج البرؾ والحياض التي ال تفسد بغمس اليد 
 .(ٔ)فييا، عمى تقدير نجاسة اليد
العدد، ومفيـو المخالفة: عدـ إجزاء أقؿ مف الثالث وىو "ثالثًا": نص في 

 .(ٕ)ضعيؼ ىنا، و "ثالثًا" ىي زيادة مف أفراد مسمـ
 "ال يدري": فعؿ مضارع في سياؽ النفي فَيُعـ.

 "أيف": لمسؤاؿ عف مكاف.
 "باتت": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ.

 .(ٖ)يؿ إنو بمعنى صاروأما معنى "بات" فقيؿ إنو اسـ لمنـو مف الميؿ، وق
"يده": مفرد مضاؼ إلى معرفة فأفاد العمـو لجميع اليد مف المنكب إلى أطراؼ 
أصابع اليد، إال أنو عمـو أريد بو الخصوص وىو الكؼ؛ كونيا ىي المقصودة مف 

 .-كما سبؽ وأف أشرُت إليو-الغمس في اإلناء 
متقدـ وىو وصؼ ُذِكر "فإف أحدكـ ال يدري أيف باتت يده": ىو تعميؿ لمحكـ ال

 عقيب الحكـ مقروًنا بالفاء.

                                                           

 .ٜٓٔ/ٔ( العدة ٔ)
 .ٕٙ٘/ٔ، اإلعالـ ٔٔ( النكت صٕ)
 .ٔٔ( النكت ص ٖ)
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ويؤخذ مف التعميؿ وىو: خوؼ مالبسة النجاسة؛ استحبابو في اليقظة، إذ ال 
يؤمف عدـ مالمسة النجاسة، سواء قمنا إف األمر في القائـ مف النـو لموجوب أو 

 .(ٔ)االستحباب
أف مفيـو المخالفة: وقد أخذ بعضيـ مف التعميؿ بأنو "ال يدري أيف باتت يده " 

إنو لو عمـ أيف باتت يده بأف لؼ عمييا خرقة مثاًل فاستيقظ وىي عمى حاليا، فإنو ال 
 .(ٕ)يجب عميو غسميا

وأيًضا يؤخذ مف قولو " ال يدري أيف باتت يده": إف فيو إرشاد إلى استعماؿ 
ذكره أو الكنايات فيما يستحى مف التصريح بو، فينا كّنى عف وقوع يده عمى دبره أو 

 .(ٖ)عمى نجاسة أو نحو ذلؾ
 "فميستنشؽ": مثؿ "فميجعؿ".
 "بمنخريو": "الباء" لإللصاؽ.

و"منخريو": مثنى مضاؼ فأفاد العمـو لمنخريو، لكف لعؿ الرواية األخرى التي 
 فييا "ثـ ليستنثر": تفيد أنو يكفي طرؼ األنؼ.

 "مف الماء": " مف": لبياف جنس الذي يستنشؽ بو. 
 )اؿ( عيدية، والمراد: الماء الذي يعيدوف أنو صالح لموضوء بو. "الماء":

 "مف توضأ": "مف" في المجازاة فيي لمعمـو فتشمؿ جميع المكمفيف.
، فيشمؿ جمع أنواع الوضوء مف  و"توضأ": فعؿ في سياؽ الشرط فيفيد العمـو

 وضوء لواجب أو لمسنوف.
 

                                                           

 .ٕٓ٘/ٔ، اإلعالـ ٗٔٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٔ)
 .ٗٔٔ/ٔ( العدة ٕ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ، فتح الباري ٕٚ٘/ٔ( اإلعالـ ٖ)
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 :الجانياحلديح 
َفَأْفَرَغ َعَمى  ،َأنَُّو َرَأى ُعْثَماَف َدَعا ِبَوُضوءٍ : مولى عثماف بف عفاف  عف حمراف

َـّ َأْدَخَؿ َيِميَنُو ِفي اْلَوُضوءِ  ،َيَدْيِو ِمْف إَناِئوِ  َـّ َتَمْضَمَض  ،َفَغَسَمُيَما َثالَث َمرَّاٍت، ُث ُث
َـّ َغَسَؿ َوْجَيُو َثالثاً  َـّ َمَسَح ِبَرْأِسوِ  ،َوَيَدْيِو إَلى اْلِمْرَفَقْيِف َثالثًا ،َواْسَتْنَشَؽ َواْسَتْنَثَر، ُث َـّ  ،ُث ُث

َـّ َقاَؿ: َرَأْيُت النَِّبيَّ  ،َغَسَؿ ِكْمَتا ِرْجَمْيِو َثالثًا أُ  ُث  َمفْ : )َوَقاؿَ  َىَذا، ُوُضوِئي َنْحوَ  َيَتَوضَّ
أَ  َـّ َصمَّى َرْكَعَتْيفِ  ،َىَذا ُوُضوِئي َنْحوَ  َتَوضَّ ـَ ِمْف ال  ،ُث ُيَحدُِّث ِفيِيَما َنْفَسُو ُغِفَر َلُو َما َتَقدَّ
 َذْنِبِو(.

 التطبيق األصولي عمى الحديث:
 .(ٔ)"أنو": أف: حرؼ توكيد

 "رأى": إخبار عف الرؤيا، والمراد ىنا: المشاىدة والسماع.
"دعا": لو معنى لغوي، ومعنى شرعي، إال أنو يحمؿ ىنا عمى المعنى المغوي، 

 وىو: الطمب، وىنا الفعؿ لـ يذكر متعمقو، وىو في سياؽ اإلثبات فيكوف لإلطالؽ.
 .(ٕ)ويدؿ تضمًنا عمى جواز االستعانة في إحضار الماء

 .لمتعدية"بوضوء": الباء 
طالؽ، وىو تقييد لإلطالؽ في و"وضوء": مفرد في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإل

 "دعا".
 .(ٖ)والوضوء بالفتح: اسـ لمماء، وبضميا: اسـ لمفعؿ

 والمقصود ىنا الماء كما يدؿ عميو السياؽ.
  

                                                           

 ( لساف العرب، مادة )أنف(.ٔ)
 .ٕٖٙ/ٔ( اإلعالـ ٕ)
، ٗٙٔ/ٔ، اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٜٜ/ٖ، شرح النووي عمى مسمـ ٖٓٔ/ٖ( غريب الحديث لمخطابي ٖ)

 .ٙ/ٖعمدة القاري 
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 .(ٔ)واإلطالؽ في "وضوء" قّيده بعض العمماء بالمعد لموضوء
 "فأفرغ": الفاء لمتعقيب.

غ بمعنى: قمب وصب و"أفرغ": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ، واإلفرا
 .(ٕ)عمييما ليغسميما

 "عمى يديو": "عمى": لالستعالء.
و"يديو": مثنى مضاؼ؛ فأفاد العمـو لميديف مف المنكبيف إلى أطراؼ أصابع 

 الكفيف، لكف ورد في أحاديث أخرى تخصيصو في الكفيف.
 وىو تقييد لإلطالؽ في "أفرغ".

اليديف مًعا، وقد بّيف في رواية أخرى وقولو: "عمى يديو": يؤخذ منو اإلفراغ عمى 
 .(ٖ)أنو أفرغ بيده اليمنى عمى اليسرى ثـ غسميما

 "مف إنائو": "مف": البتداء الغاية المكانية.
، والمراد مف أي إناء، ومف جميع اإلناء، وىو  و"إنائو" مفرد مضاؼ فأفاد العمـو

جيات اإلناء بؿ  مخصوص بداللة العقؿ وىي إف اإلفراغ ال يمكف أف يكوف مف جميع
 مف جية واحدة.

 وىو تقييد آخر لػػ "أفرغ" وفييا بياف مبتدأ اإلفراغ.
ودّؿ اقتضاء عمى محذوؼ ىو )الماء(؛ إذ البد أف يكوف اإلفراغ عمى اليد لما 
في اإلناء، والذي في اإلناء يتنوع بيف سائالت وجامدات، وقولو َقْبُؿ: "دعا بوضوء" يدؿ 

 عمى إنو ماء.

                                                           

 .٘ٙٔ/ٔ، العدة ٜٕ٘/ٔ، فتح الباري ٕٖٗ/ٔ( اإلعالـ ٔ)
 .ٜٕ٘/ٔ، فتح الباري ٕٖٙ/ٔ( اإلعالـ ٕ)
 .ٛٙٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٖ)
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قولو: "أفرغ عمى يديو مف إنائو" داللة عمى غسؿ اليديف مطمًقا مف غير وفي 
 .(ٔ)تقييد بكونو قائًما مف نـو ليؿ

ومفيومو أف مف لـ يأت بيذا الفعؿ ال يكوف مستحًقا لموعد الذي في آخر 
 الحديث وىو مغفرة ما تقدـ مف ذنبو.

 "فغسميما": الفاء لمتعقيب.
فأفاد اإلطالؽ، وىو تقييد آخر لػػ "أفرغ" بأنو  و"غسميما": فعؿ في سياؽ اإلثبات

 كاف لمغسؿ.
 .(ٕ)و"غسميما" قدر مشترؾ بيف كونو غسميما مجموعتيف أو متفرقتيف

"ثالث مرات": نص في العدد، وىو تقييد لإلطالؽ في األحاديث األخرى التي لـ 
 .(ٖ)تحدد عدًدا لغسؿ اليديف قبؿ الوضوء

: أف ما دوف الثالث ال يتحقؽ معو -يـو العدد وىو مف -والمفيـو المخالؼ ىنا 
 الوعد الذي في آخر الحديث.

و"مرات": لبياف أف المراد ثالث غسالت مستوفيات لمعضو؛ لنفي احتماؿ أف 
 يكوف العضو ُغسؿ ثالثًا بمجموعيا تـ استيفاء الغسؿ لمعضو مرة واحدة.

 ثـ(."ثـ أدخؿ": لبياف أف الترتيب معتبر ىنا، ألنو األصؿ في )
ف دلت عمى التراخي أيًضا إال أنو غير مراد ىنا، ضرورة أنو  قاؿ الصنعاني: )وا 
حكاية فعؿ ذي أجزاء يتصؿ بعضيا ببعض(، ثـ بّيف فائدة أصولية ىنا بقولو: )إف 

فاألولى ..، قمت: فيكوف استعماليا في مجرد الترتيب مجاًزا مف إطالؽ الكؿ عمى الجزء.
 .(ٗ)مت في ذلؾ بالعالقة المذكورة والقرينة الدالة عمى ذلؾ(الحكـ بمجازيتيا إذا استعم

  
                                                           

 .ٕٖٛ/ٔ، اإلعالـ ٚٙٔ/ٔالعيد ( اإلحكاـ البف دقيؽ ٔ)
 .ٛ/ٖ، عمدة القاري ٕٖٚ-ٕٖٙ/ٔ، اإلعالـ ٛٙٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٕ)
 .ٛٙٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٖ)
 .ٜٙٔ/ٔ( العدة ٗ)
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 و"أدخؿ": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ.
، فيشمؿ جميع اليد اليمنى، لكف ىذا العمـو  "يمينو": مفرد مضاؼ؛ فأفاد العمـو
مخصوص بداللة الحس بأف المرء إذا أراد أف يغترؼ ماًء بيده إنما يدخؿ الكؼ فقط؛ إذ 

 ىو الذي يتحصؿ بو اغتراؼ الماء.
 "في الوضوء": "في": لمظرفية؛ لبياف محؿ إدخاؿ اليميف.

و"الوضوء": بياف محؿ اإلدخاؿ لميميف، و)اؿ( ىنا عيدية، والمراد: الوضوء 
 المتقدـ الذكر وىو الماء.

"تمضمض": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ في المضمضة بأي سائؿ، 
 قدـ مف أخذه الماء بيده فيدؿ عمى إف المضمضة تكوف بالماء.لكنو مقيد بما ت

 لفظ مشعر بالتحريؾ، ومنو مضمض النعاس في عينيو.والمضمضة في اللغة: 
تحريؾ الماء في الفـ، وقاؿ بعض الفقياء: المضمضة أف يجعؿ الماء وشرع ا: 

في شرح مسمـ ، إال أف النووي (ٔ)في فيو ثـ يديره ثـ يمّجو، فأدخؿ المج في المضمضة
 .(ٕ)قاؿ: وال يشترط إدارتو عمى المشيور

 وىنا ورد في لساف الشرع فيحمؿ عمى المعنى الشرعي.
وىنا محذوؼ دؿ الكالـ عميو داللة التزامية وىو: إنو أدخؿ يمينو في الوضوء 

 ثـ غرؼ ثـ جعميا في فيو ثـ تمضمض.
المضمضة، ألف والحديث ال يعتبر بيانا لما في اآلية؛ فال يدؿ عمى وجوب 

 .(ٖ)الحديث إنما ىو بياف لما يترتب عميو الثواب الذي آخر الحديث
  

                                                           

 .ٔٚٔ-ٜٙٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٔ)
 .ٚٓٔ/ٖ( شرح النووي عمى مسمـ ٕ)
 .ٖٕ٘/٘، فيض القدير ٜٕٖ/ٔاإلعالـ ، ٜٚٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٖ)
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 "واستنشؽ": "الواو": لمطمؽ العطؼ؛ مما يفيـ منو عدـ لزـو الترتيب.
و"استنشؽ": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ في االستنشاؽ بأي سائؿ، 

 إف االستنشاؽ بالماء. لكنو مقيد بما تقدـ مف أخذه الماء بيده فيدؿ عمى
"واستنثر": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ في استنثار أي شيء مف 
 األنؼ، لكنو مقيد بما تقدـ مف كونو استنشؽ الماء، والمعنى: فيستنثر الماء المستنشؽ.

 "ثـ غسؿ": "ثـ": لمتراخي؛ مما يدؿ عمى إف الترتيب معتبر.
اؽ واالستنثار مسنونة؛ فإنو يكوف رتب بيف وعمى القوؿ بأف المضمضة واالستنش

، -وىو غسؿ الوجو -والمفروض  -وىو المضمضة واالستنشاؽ واالستنثار -المسنوف 
وبعض الفقياء لـ يَر الترتيب إال بيف المفروضات الواردة في اآلية وىي غسؿ الوجو 

 .(ٔ)واليديف ومسح الرأس وغسؿ الرجميف
 اد اإلطالؽ.و"غسؿ": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأف

والغسؿ في المغة: إيجاد الماء في المغسوؿ مع إمرار شيء عميو كاليد أو ما قاـ 
 .(ٕ)مقاميا

ف غسؿ الوجو والمضمضة يوفي قولو:" ثـ غسؿ وجيو": دليؿ عمى الترتيب ب
 .(ٖ)واالستنشاؽ، وتأخره عنيما، ويؤخذ منو الترتيب بيف المفروض والمسنوف

 رد مضاؼ؛ فأفاد العمـو لموجو، وىو ما يواجو بو."وجيو ثالثًا": "وجيو": مف
"وثالثًا": نص في العدد، ومفيومو: إف ما دوف الثالث ال يتحقؽ فيو الوعد الذي 

 في آخر الحديث.

                                                           

 .ٕٖٖ/ٔ، اإلعالـ ٖٚٔ-ٕٚٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ، فتح الباري ٔٚٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٕ)
 .ٖٖٔ/ٔاإلعالـ  (ٖ)
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و"ويديو" الواو لمطمؽ العطؼ، مما يفيـ منو عدـ لزـو الترتيب، والعطؼ ىنا 
 في الفعؿ وىو الغسؿ.

العمـو لجميع ىذه الجارحة مف المنكب إلى و"يديو": مثنى مضاؼ؛ فأفاد 
 أطراؼ أصابع الكؼ.

 "إلى المرفقيف ثالثًا": "إلى": النتياء الغاية المكانية.
و"المرفقيف": بياف لنياية الغاية، وىو تخصيص لمعمـو في غسؿ اليديف في 

 أثناء الوضوء.
مؿ تحتمؿ العيدية؛ فيكوف المراد المرفقيف المعيودة عندىـ، وتحت "اؿ"و

االستغراؽ؛ فتفيد العمـو لممرفقيف في الغسؿ أو الترؾ عمى الخالؼ اآلتي وىنا تأتي 
مسألة )الغاية ودخوليا في المغّيا مف عدمو(، فيناؾ مف يرى إف ما بعد )إلى( حد 

 الساقط، فال تغسؿ المرافؽ، ومنيـ مف يرى إنيا بمعنى )مع( فتغسؿ المرافؽ.
 عمى الماء أدار يث أخرى بّينت أف النبي لكف ىنا االحتماؿ مبّيف في أحاد

 .(ٔ)المرفقيف
 "وثالثًا": مثؿ ما سبؽ مف أخواتيا.

 "ثـ مسح برأسو": "ثـ": لمتراخي مما يدؿ عمى أف الترتيب معتبر.
 "ومسح": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ بمسح الرأس بأي شيء.

مسموح بو، وقيؿ: إنيا و"برأسو": الباء لإللصاؽ، وقيؿ: إنيا لبياف طمب 
، وعمى الخالؼ في معناىا وقع االختالؼ في المقدار المجزئ في مسح (ٕ)لمتبعيض
 الرأس. 

                                                           

 .ٚ/ٖ، عمدة القاري ٖٖٗ/ٔ، اإلعالـ ٗٚٔ-ٖٚٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٔ)
 .ٖٕٙ/ٕ، عمدة القاري ٖٖٗ-ٖٖٚ/ٔ، اإلعالـ ٓٛٔ/ٔد ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيٕ)
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و"رأسو": مفرد مضاؼ؛ فأفاد العمـو لجميع الرأس، ومف قاؿ إف الباء لمتبعيض 
 .(ٔ)ذكر: إف المراد بعض الرأس

الواجب مسحو، والخالؼ في المراد بمسح الرأس ىنا ليس خالًفا في المقدار 
نما ىو خالؼ في المسح المترتب عميو الثواب المذكور في آخر الحديث؛ ألف الثواب  وا 

 قدر زائد عمى الصحة، وال يمـز مف نفي الثواب نفي الصحة.
 "ثـ غسؿ كمتا رجميو ثالثًا": "ثـ": لمتراخي، مما يدؿ عمى أف الترتيب معتبر.

 اإلطالؽ.و"غسؿ": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد 
ال لكاف عطؼ المغسوالت  تيانو بغسؿ ثـ مسح ثـ غسؿ، يدؿ عمى الترتيب، وا  وا 

 عمى بعضيا.
وكونو نص عمى الغسؿ الذي ىو مسح وزيادة في الرجميف، يدؿ عمى عدـ 
ال لكاف عطفيا عمى مسح الرأس مف غير حاجة لذكر فعؿ  إجزاء المسح فييما، وا 

 الغسؿ.
، فتفيد تعميـ الرجميف بالغسؿ.و"كمتا": )كؿ( مف أقوى صيغ ال  عمـو

و"رجميو" مثنى مضاؼ؛ فأفاد العمـو لمرجميف بالغسؿ، وىو تأكيد لمعمـو في 
 )كمتا(.

و"ثالثًا": نص في العدد، وبعض الفقياء ال يرى ىذا العدد في األرجؿ، وقد ورد 
لمعدد، لكف الرواية  مف غير ذكر (ٕ)َوَغَسَؿ ِرْجَمْيِو َحتَّى َأْنَقاُىَما(: )في بعض الروايات

 .(ٖ)التي فييا العدد زائدة عمى الرواية التي لـ يذكر فييا؛ فاألخذ بيا متعيف
 "ثـ قاؿ": "ثـ": لمتراخي والترتيب، ولعؿ المراد الترتيب ىنا.

                                                           

 .ٔٛٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٔ)
 (.ٖٕٙ، ح)( كتاب الطيارة، باب في وضوء النبي ٕ)
 .ٕٛٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٖ)
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 و"قاؿ": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ، ومقوؿ القوؿ بعده مقّيد لو.
د اإلطالؽ، ويقيده قولو "نحو وضوئي "يتوضأ": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفا

 ىذا".
، والمقطع اآلخر  عثماف"نحو وضوئي ىذا": ىذا المقطع األوؿ وىو مف قوؿ 

 . مف قوؿ النبي
"نحو": ال تطابؽ )مثؿ(، فإف لفظة )مثؿ( يقتضي ظاىرىا المساواة مف كؿ وجو 
إال في الوجو الذي يقتضي التغاير بيف الحقيقتيف، بحيث يخرجيما عف الوحدة، ولفظة 
)نحو( ال تعطي ذلؾ، ولعميا اسُتعممت بمعنى )مثؿ( مجاًزا، أو لعؿ )نحو( اسُتعممت 

لمتوضئ إال ما ال يقدح في المقصود، وىذا التأويؿ في معناىا الحقيقي بحيث لـ يترؾ ا
إنما ُأحِتيج إليو؛ ألف ىذا الحديث ُذكر لبياف فعؿ يقتدى بو ويحصؿ الثواب الموعود 

 .(ٔ)عميو، فالبد أف يكوف الوضوء المحكي المفعوؿ محصاًل ليذا الغرض
 و"وضوئي": مفرد مضاؼ فأفاد العمـو لجميع الوضوء المتقدـ.

 يد بأف المراد: نحو الوضوء الذي تقدـ فعمو لو ال غيره.و"ىذا": تأك
 و"وقاؿ": الواو: لمطمؽ العطؼ.

 و"قاؿ": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ، ومقوؿ القوؿ بعده مقيد لو.
 ."توضأ نحو وضوئي ىذا ": ىذا مف قوؿ النبي 

ا" مقيد "توضأ": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ وقولو:" نحو وضوئي ىذ
 لو.

                                                           

 .ٛٛٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد والعدة ٔ)
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"نحو  رضي ا عنو: عثماف"نحو": تقدـ الكالـ عف ىذه المفظة في قوؿ 
نما لـ يقؿ "مثؿ"؛ ألف حقيقة المماثمة ال  وضوئي ىذا" ويضاؼ ىنا: أف النووي قاؿ: )وا 

 (.(ٔ)يقدر عمييا غيره
وقد تعقب ابف حجر النووي بأف المغايرة مف تصرؼ الرواة فقد ورد مف حديث 

َأ ِمْثَؿ ُوُضوِئي َىَذا(حمراف عف عثماف رضي ا عنيما:   .(ٖ()ٕ))َتَوضَّ
 ."وضوئي": مفرد مضاؼ فأفاد العمـو لجميع الوضوء الذي فعمو النبي 

 فعمو عند قولو ىذا الكالـ. الذي الوضوء المراد أف "ىذا": تأكيد مف النبي 
 "ثـ صمى": "ثـ": لمتراخي والترتيب، ولعؿ المقصود ىنا الترتيب دوف التراخي.

و"صّمى": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ، وقولو بعد: "ركعتيف ال يحدث 
 فييما نفسو" تقييد لو.

والصالة ليا معنى لغوي وشرعي، وىنا وردت في لساف الشرع فتحمؿ عمى 
 لمعنى الشرعي وىي إنيا أقواؿ وأفعاؿ...، ويؤيد ىذا قولو: "ركعتيف".ا

وكوف الثواب المخصوص وىو المغفرة لما تقدـ مف الذنب عمى الوضوء بالصفة 
المذكورة وعمى صالة ركعتيف عمى الصفة المذكورة، ال يمنع مف ترتب مطمؽ الثواب 

الشيء جزًء مما يترتب عميو عمى أحد األمريف لو انفرد، بناًء عمى قاعدة أف كوف 
، وُتعقب بأف الفضؿ ىو لوضوء مخصوص، وىو (ٗ)الثواب كاٍؼ في كونو ذا فضؿ

 .(٘)الػُمتعقب بركعتيف

                                                           

 .ٛٓٔ/ٖ( شرح النووي عمى مسمـ ٔ)
 (.ٙٓٔ، ح)( سنف أبي داود، باب صفة وضوء النبي ٕ)
 .ٕٓٙ/ٔ( فتح الباريٖ)
 .ٛٛٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٗ)
 .ٛٛٔ/ٔ( العدة ٘)
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وترتيب المغفرة لما تقدـ مف الذنب عمى الوضوء بالصفة المذكورة وصالة 
 ركعتيف بالصفة المذكورة يعد مثااًل عمى ترتب الحكـ عمى وصفيف.

نما المراد جممة مف "ركعتيف": ليس  المقصود الركوع الذي ىو االنحناء فقط، وا 
األفعاؿ شاممة لمقراءة والركوع والرفع منو والسجود والجموس بيف السجدتيف، لكف لعؿ 

وقيد "في الغالب" -الركوع ُخص مف بينيا؛ ألنو ىو الذي ينضبط بو العدد في الغالب 
الفاتحة وسورة بعدىا، وكذلؾ السجود  فالقراءة قد تتعدد؛ فقد يقرأ -إلخراج الكسوؼ

 يتعدد، والجموس كذلؾ فقد يكوف بيف السجدتيف وقد يكوف لمتشيد.
 "ال يحدث فييما نفسو": "ال": نافية.

"ُيحّدث": فعؿ في سياؽ النفي؛ فأفاد العمـو لحديث النفس مما ييجـ ويتعذر 
لعمـو أريد بو دفعو عف النفس، وما تسترسؿ معو النفس ويمكف قطعو، لكف ىذا ا

الخصوص وىو نفي ما يمكف دفعو وقطعو؛ إذ اآلخر ليس بمستطاع فخرج بداللة 
العقؿ، وأيًضا ليس كؿ ما يمكف دفعو يطمب نفيو؛ إذ دؿ الشرع عمى طمب التدبر فيما 

 .(ٔ)يتمى وفي األذكار داخؿ الصالة
وما لـ وجعؿ ابف حجر حديث النفس المطموب نفيو ىو: ما يتعمؽ بأمور الدنيا، 

 .(ٕ)يكف متعمًقا بالصالة مف أمور اآلخرة؛ ألنو أشبو بأحواؿ الدنيا
قمت: فينتج أف المراد بحديث النفس ىنا؛ ما يمكف دفعو مف أمور الدنيا، وأمور 

 .-والقيد األخير ىو ألمور اآلخرة-اآلخرة األجنبية عف الصالة 
 لمراد نفيو."فييما نفسو": "في": ظرفية، و"نفسو" لبياف محؿ الحديث ا

"غفر ا لو": ىو مف باب التنبيو واإليماء إلى العمة؛ كونو رتب الحكـ عمى 
 الوصؼ بصيغة الجزاء.

                                                           

 .ٜٓٔ-ٜٛٔ/ٔ، العدة ٖ٘٘-ٖٖ٘/ٔ، اإلعالـ ٜٔٔ-ٜٛٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ( فتح الباري ٕ)
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 و"غفر": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ.
و"لو": الالـ لالستحقاؽ، والضمير يعود عمى مف توضأ الوضوء بالصفة 

 المذكورة وصمى الركعتيف بالصفة المذكورة.
، فتشمؿ كؿ ما تقدـ مف ذنبو، وقد "ما ت قدـ": "ما": في المجازاة فيي لمعمـو

خصو بعضيـ في الصغائر دوف الكبائر؛ ألف الكبائر ال تكفر إال بالتوبة؛ وكأف 
َمَواُت اْلَخْمُس، َواْلُجْمَعُة ِإَلى اْلُجْمَعِة، َوَرَمَضاُف ِإَلى َرَمَضاَف، مستندىـ قولو  : )الصَّ

،  فيدخؿ في باب المطمؽ والمقيد إذا اختمؼ (ٕ()ٔ)ا َبْيَنُيفَّ ِإَذا اْجتََنَب اْلَكَباِئَر(ُمَكفَِّراٌت مَ 
سببيما واتحد حكميا في غير القيد المراد تقييد المطمؽ بو، فمف يرى تقييد المطمؽ 

 بالمقيد في ىذه الحالة، قّيد ىنا الذنب المغفور بالصغائر دوف الكبائر، ومف ال فال.
التقييد ىنا؛ ألنو أتى أف بعض الطاعات قد تكفر الكبائر، كما ورد في وقد يمنع 

الحج أف الحاج يخرج منو كيـو ولدتو أمو، وكما ورد في المريض إنو "ال يزاؿ بو البالء 
 .(ٖ)حتى يتركو يمشي وليس عميو خطيئة"

 "مف ذنبو": "مف": لبياف جنس المغفور.
، لكنو و"ذنبو": ىو جنس المغفور، وىو مضاؼ إلى  معرفة فأفاد العمـو

 مخصوص بقولو: "ما تقدـ" فال يشمؿ المتأخر، فيو عمـو أريد بو الخصوص.
وا -وأيًضا مخصوص بأف المراد الصغائر دوف الكبائر عمى الخالؼ السابؽ 

 .   -أعمـ
  

                                                           

الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضاف إلى رمضاف  ( صحيح مسمـ، كتاب الطيارة، باب الصمواتٔ)
 (.ٖٖٕمكفرات لما بينيف ما اجتنبت الكبائر، ح )

 .ٚ/ٖ، عمدة القاري ٕٔٙ/ٔ، فتح الباري ٜٖ٘-ٖٛ٘/ٔ، اإلعالـ ٕٜٔ/ٔاإلحكاـ البف دقيؽ العيد  (ٕ)
 .ٕٜٔ/ٔ( العدة ٖ)
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 :الجالحاحلديح 
َأِبي )َشِيْدُت َعْمَرو ْبَف قاؿ:  (ٕ)، عف أبيو(ٔ)عف عمرو بف يحيى المازني

ـْ  ،َماءٍ  ِمفْ  ِبَتْورٍ  َفَدَعا ؟َسَأَؿ َعْبَد المَِّو ْبَف َزْيٍد َعْف ُوُضوِء النَِّبيِّ  (ٖ)َحَسفٍ  َأ َلُي َفَتَوضَّ
َـّ َأْدَخَؿ َيَدُه ِفي  ،َفَغَسَؿ َيَدْيِو َثالثاً  ،التَّْورِ  ِمفْ  َيَدْيوِ  َعَمى َفَأْكَفأَ  ُوُضوَء َرُسوِؿ المَِّو  ُث

َـّ َأْدَخَؿ َيَدُه َفَغَسَؿ َوْجَيُو  ،َفَمْضَمَض َواْسَتْنَشَؽ َواْسَتْنَثَر َثالثًا ِبَثالِث َغْرَفاتٍ  ،التَّْورِ  ُث
َـّ َأْدَخَؿ َيَدُه ِفي التَّْورِ  ،َثالثاً  َـّ َأْدَخَؿ َيَدُه ِفي التَّْورِ  ،ُث َتْيِف إَلى اْلِمْرَفَقْيِف ُث  ،َفَغَسَمُيَما َمرَّ

َـّ َغَسَؿ ِرْجَمْيِو(. ،ْأَسوُ َفَمَسَح ِبِيَما رَ   َفَأْقَبَؿ ِبِيَما َوَأْدَبَر َمرًَّة َواِحَدًة، ُث
َـّ َردَُّىَما َحتَّى َرَجَع إَلى  ،َحتَّى َذَىَب ِبِيَما إَلى َقَفاهُ  ،وفي رواية: )َبَدَأ ِبُمَقدَّـِ َرْأِسوِ  ُث

 اْلَمَكاِف الَِّذي َبَدَأ ِمْنُو(.
 (.ُصْفرٍ  ِمفْ  َتْورٍ  ِفي َماءً  َلوُ  َفَأْخَرْجَنا وُؿ المَِّو وفي رواية: )َأتَاَنا َرسُ 

 التطبيق األصولي على الحديث:
 "شيدت": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ، وما بعده مقّيد لو.

                                                           

سمع مف: أبيو وعباد بف تميـ ومحمد ىو: عمرو بف يحيى بف عمارة بف أبي حسف، المازني األنصاري،  (ٔ)
بف يحيى بف حباف، وغيرىـ، وسمع منو: يحيى بف سعيد األنصاري ومالؾ والثوري وابف عيينة وغيرىـ، 

 ىػ.ٓٗٔتوفي سنة 
 .ٜٔٔ -ٛٔٔ/ٛ، تيذيب التيذيب ٕٖٛ/ٙانظر ترجمتو في : التاريخ الكبير 

تابعي، سمع مف: عبد ا بف زيد بف عاصـ  ىو : يحيى بف عمارة بف أبي حسف، المازني األنصاري، (ٕ)
وأنس بف مالؾ وأبي سعيد الخدري، وسمع منو: ابنو عمرو ومحمد بف عبد الرحمف بف أبي صعصعة 

 ىػ.ٓٗٔوعمار بف غزية ومحمد بف يحيى بف حباف والزىري، توفي سنة 
 .ٜٕ٘/ٔٔ، تيذيب التيذيب ٜٕ٘/ٛانظر ترجمتو في : التاريخ الكبير 

رو بف أبي حسف بف عمرو بف قيس بف محرث ابف الحارث بف ثعمبة بف مازف بف النجار، ىو: عم (ٖ)
 المازني األنصاري، وأبو حسف قيؿ إنو تميـ.

 .ٖٕٓ/ٗ، أسد الغابة ٙٔٔ/ٓٔانظر ترجمتو في : طبقات الشافعية الكبرى 
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"سأؿ": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ، وقولو: "عبدا بف زيد عف 
 " مقّيد لو.وضوء النبي 

الفاء لمتعقيب، والحكـ ىنا ُرتِّب عقيب وصؼ بالفاء فدؿ عمى أف "فدعا": 
 الوصؼ المتقدـ عمة.

لو معنى لغوي، ومعنى شرعي، إال أنو يحمؿ ىنا عمى المعنى المغوي، و"دعا": 
 وىو: الطمب، وىنا الفعؿ لـ يذكر متعمقو، وىو في سياؽ اإلثبات فيكوف لإلطالؽ.

 .(ٔ)إحضار الماء ويدؿ تضمًنا عمى جواز االستعانة في
 "بتور": الباء، لمتعدية.

 و"تور": نكرة في سياؽ اإلثبات، فأفادت اإلطالؽ.
كما قاؿ صاحب العمدة -، وقيؿ أنو شبو الطست (ٕ)والتور، قيؿ: أنو الطست

)ُأِتَي ِبَطْسٍت ِمْف َذَىٍب في المعراج:  ؛ ألنو جاء في حديث أنس -في آخر الحديث
 .(ٗ)فظاىره المغايرة بينيما، (ٖ)َذَىٍب(ِفيِو َتْوٌر ِمْف 

كما يأتي في آخر  -النحاس-والحديث يدؿ عمى جواز الوضوء مف آنية الصفر 
الحديث بياف أف التور مف صفر، وىو تأكيد لمحكـ الثابت بحكـ األصؿ وىو جواز 

 .(٘)الوضوء باألواني كميا
 لإلطالؽ في "تور"."مف ماء": "مف": لبياف الجنس، وىي ومجرورىا مقيد 

و"ماء": نكرة في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ في نوع الماء أىو آبار أـ بحر أـ 
 غيره.

                                                           

 .ٕٖٙ/ٔاإلعالـ  (ٔ)
 .ٜٙٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٕ)
ـَ المَُّو ُموَسى َتْكِميًما﴾( صحيح البخاري، كتٖ)  (.ٚٔ٘ٚ، ح )  اب التوحيد، باب قولو: ﴿ َوَكمَّ
 .ٜٙٔ/ٔ، العدة ٖٗٚ-ٕٖٚ/ٔ( اإلعالـ ٗ)
 .ٜٕٔ/ٔ، فتح الباري ٖٗٚ/ٔ( اإلعالـ ٘)
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 "فتوضأ ليـ": الفاء لمتعقيب.
" و"توضأ": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ، وقولو "ليـ وضوء النبي 

 .لو مقيد
الشرع فيحمؿ عمى والوضوء لو معنى لغوي ومعنى شرعي، وورد ىنا في كالـ 

 المعنى الشرعي.
 و"ليـ": الالـ لالختصاص.

 .العمـو فأفاد معرفة إلى مضاؼ مفرد": وضوء": ""وضوء النبي 
 . محمد وىو يعيدونو، الذي النبي والمراد عيدية،( اؿ": )و"النبي 

 فأفاد الحصر. المبتدأ عمى لمخبر تقديـ فيو": وقولو: "ليـ وضوء النبي 
 فحذؼ ، النبي وضوء نحو وضوءً : تقديره" وقولو:" توضأ ليـ وضوء النبي 

 في المبالغة باب مف وىذا مقامو، إليو المضاؼ وأقاـ المضاؼ، وىو وصفتو المصدر
 .(ٔ)التشبيو

 "فأكفأ عمى يديو": الفاء لمتعقيب، وىو مف عطؼ العاـ عمى الخاص.
 اإلطالؽ.و"أكفأ": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد 

 .(ٕ)و)أكفأ( بمعنى أماؿ وصب
 و"عمى": لمظرفية لبياف محؿ اإلكفاء.

و"يديو": ىي محؿ اإلكفاء، وىي مثنى مضاؼ إلى معرفة؛ فأفاد العمـو لكال 
اليديف مف المنكبيف إلى نياية أصابع الكفيف، لكف ىذا العمـو مخصوص باألحاديث 

 ىو: غسؿ الكفيف. التي بّينت أف المراد بغسؿ اليديف قبؿ الوضوء
 وورد في رواية: "فأفرغ عمى يديو" باإلفراد، فتحمؿ عمى إرادة الجنس.

                                                           

 .ٜٕٗ/ٔ، فتح الباري ٖٗٚ/ٔ( اإلعالـ ٔ)
 .ٜ٘ٔ/ٔ، العدة ٜٙ/ٖ، عمدة القاري ٕٖٚ/ٔ، اإلعالـ ٛٔ( النكت صٕ)
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 "مف التور": "مف": لبياف الجنس.
 و"التور": )اؿ( عيدية، والمراد: التور الذي تقدـ في بداية الحديث.

 "فمضمض واستنشؽ واستنثر": الفاء لمتعقيب.
الؽ في المضمضة بأي سائؿ، فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطو"مضمض": 

 لكنو مقيد بما تقدـ مف أخذه الماء بيده فيدؿ عمى إف المضمضة تكوف بالماء.
 لفظ مشعر بالتحريؾ، ومنو مضمض النعاس في عينيو.والمضمضة في اللغة: 

تحريؾ الماء في الفـ، وقاؿ بعض الفقياء: المضمضة أف يجعؿ الماء وشرع ا: 
في شرح مسمـ  ، إال أف النووي(ٔ)فأدخؿ المج في المضمضةفي فيو ثـ يديره ثـ يمّجو، 

 .(ٕ)قاؿ: وال يشترط إدارتو عمى المشيور
 وىنا ورد في لساف الشرع فيحمؿ عمى المعنى الشرعي.

 "الواو": لمطمؽ العطؼ؛ مما يفيـ منو عدـ لزـو الترتيب.و"استنشؽ": 
نشاؽ بأي سائؿ، و"استنشؽ": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ في االست
 .لكنو مقيد بما تقدـ مف أخذه الماء بيده فيدؿ عمى إف االستنشاؽ بالماء

فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ في استنثار أي شيء مف و"استنثر": 
 .األنؼ، لكنو مقيد بما تقدـ مف كونو استنشؽ الماء، والمعنى: فيستنثر الماء المستنشؽ

ثًا": نص في العدد، وىو تقييد لػػ "مضمض واستنشؽ "ثالثًا بثالث غرفات": "ثال
 .واستنثر"، ومفيومو: إف مف لـ يأت بالثالث لـ يتوضأ كما توضأ 

و"بثالث غرفات": نص في العدد؛ لبياف أف االستنشاؽ واالستنثار لـ يكف بغرفة 
نما كاف بثالث غرفات، لكف يبقى االحتماؿ ىؿ أخذ لكؿ واحدة مف  واحدة، وا 
المضمضة واالستنشاؽ، فيكوف المجموع ست غرفات، أو أنو جمع بينيما بثالث 

                                                           

 .ٔٚٔ-ٜٙٔ/ٔ ( اإلحكاـٔ)
 .ٚٓٔ/ٖ( شرح النووي عمى مسمـ ٕ)
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اؿ يبقى وىو تفضيؿ إحداىما غرفات، ولعؿ ىذا ىو الذي يدؿ عميو الحديث، مع احتم
 .(ٔ)بكونيا بغرفتيف واألخرى بغرفة، وقد ضعَّؼ أىؿ العمـ ىذا االحتماؿ

 "ثـ أدخؿ يده": "ثـ": لمتراخي والترتيب.
 و"أدخؿ ": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ، وقولو "يده في التور" تقييد لو.

اليد مف المنكب إلى أطراؼ و"يده": مفرد مضاؼ لمعرفة؛ فأفاد العمـو لجميع 
أصابع اليد، لكنو مخصوص بداللة الحس بأف الذي يدخؿ في التور ألخذ الماء ىو 

 الكؼ.
 ": الفاء لمتعقيب.ثالثًا "فغسؿ وجيو

 و"غسؿ": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ.
والغسؿ في المغة: إيجاد الماء في المغسوؿ مع إمرار شيء عميو كاليد أو ما قاـ 

 .(ٕ)قاميام
 و"وجيو": مفرد مضاؼ؛ فأفاد العمـو لموجو، وىو ما يواجو بو.

"وثالثًا": نص في العدد، ومفيومو: إف ما دوف الثالث ال يتحقؽ فيو الوعد الذي 
 .في آخر الحديث

 "ثـ أدخؿ يديو": "ثـ": لمتراخي والترتيب.
 و"أدخؿ يديو": مثؿ "أدخؿ يده" لكف ىنا أدخؿ الكفيف.

 رتيف": الفاء لمتعقيب "فغسميما م
و"غسميما": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ، و"مرتيف" بعده مقّيد لو، 

 وقولو: "إلى المرفقيف" قيد آخر لو.

                                                           

 .ٜٜٔ-ٜٙٔ/ٔ، العدة ٖٛٚ-ٖٚٚ/ٔ، اإلعالـ ٜٜٔ-ٜٙٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ، فتح الباري ٔٚٔ/ٔ( اإلحكاـ ٕ)
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و"مرتيف": نص في العدد، وأنو مرتاف، ومفيـو المخالفة: إف مف اكتفى بواحدة 
 .لـ يأت بالوضوء عمى الصفة التي فعميا النبي 

 .(ٔ)أتى في البخاري ومسمـ بمفظ: "مرتيف مرتيف"ولفظ "مرتيف" 
وفي قولو: "مرتيف": دليؿ عمى جواز التكرار ثالثًا في بعض األعضاء، ومرتيف 

 .(ٕ)في بعضيا
 "إلى": النتياء الغاية المكانية."إلى المرفقيف": 

و"المرفقيف": بياف لنياية الغاية، وىو تخصيص لمعمـو في غسؿ اليديف في 
 .أثناء الوضوء

و)اؿ( تحتمؿ العيدية؛ فيكوف المراد المرفقيف المعيودة عندىـ، وتحتمؿ 
االستغراؽ؛ فتفيد العمـو لممرفقيف في الغسؿ أو الترؾ عمى الخالؼ اآلتي وىنا تأتي 
مسألة )الغاية ودخوليا في المغّيا مف عدمو(، فيناؾ مف يرى إف ما بعد )إلى( حد 

 يرى إنيا بمعنى )مع( فتغسؿ المرافؽ.الساقط، فال تغسؿ المرافؽ، ومنيـ مف 
 عمى الماء أدار لكف ىنا االحتماؿ مبّيف في أحاديث أخرى بّينت أف النبي 

 .(ٖ)المرفقيف
 "فمسح بيما رأسو": الفاء لمتعقيب.

و"مسح": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ، وقولو َبْعُد: "بيما رأسو" مقّيد 
 لو.

 والضمير يعود عمى اليديف.و"بيما": الباء لمتعدية، 

                                                           

 .ٜ٘ٔ/ٔ( العدة ٔ)
 .ٜٖٚ/ٔ، اإلعالـ ٜٜٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٕ)
 .ٚ/ٖ، عمدة القاري ٖٖٗ/ٔ، اإلعالـ ٗٚٔ-ٖٚٔ/ٔ( اإلحكاـ ٖ)
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عمى خالؼ في و"رأسو": مفرد مضاؼ إلى معرفة، فأفاد العمـو لجميع الرأس، 
 تخصيصو.

"فأقبؿ بيما وأدبر": ىما فعالف في سياؽ اإلثبات؛ فأفادا اإلطالؽ، وىما مقيداف 
 لػػ "مسح".

وىما تفسير لمجمؿ واجب وىو ما أتى في اآلية، فكاف مف المفترض أف تكوف 
 .(ٔ)ه الصفة واجبة إال إنيـ قالوا إنيا مستحبة باتفاؽ العمماءىذ

 ولفظة "أقبؿ" و "أدبر" مجممة، واختمؼ الفقياء فييا عمى ثالثة مذاىب:
أف يبدأ بمقدـ الرأس الذي يمي الوجو، ويذىب إلى القفا، ثـ يردىما إلى أحدهما: 

ىذا يدؿ ظاىر قولو: "بدأ المكاف الذي بدأ منو، وىو مبتدأ الشعر مف حد الوجو، وعمى 
 بمقدـ رأسو، حتى ذىب بيما إلى قفاه، ثـ ردىما حتى رجع إلى المكاف الذي بدأ منو".

وأصحاب ىذا المذىب يروف أف "الواو" ال تقتضى الترتيب، فالتقدير: أدبر 
وأقبؿ، أو إف اإلقباؿ واإلدبار مف األمور اإلضافية، بمعنى: إنو ينسب إلى ما يقبؿ 

بر عنو، والمؤخر محؿ يمكف أف ينسب اإلقباؿ إليو واإلدبار عنو، وكذلؾ إليو، ويد
 المقّدـ.

إنو يبدأ بمؤخر رأسو ويمر إلى جية وجيو، ثـ يرجع إلى ثاني المذاهب: 
المؤخر، محافظة عمى ظاىر قولو: "أقبؿ وأدبر"، وينسب اإلقباؿ إلى مقدـ الوجو، 

 واإلدبار إلى ناحية المؤخر.
نو يبدأ بالناصية، ويذىب إلى ناحية الوجو، ثـ يذىب إلى جية إثالث المذاهب: 

مؤخر الرأس، ثـ يعود إلى ما بدأ منو وىو الناصية، وكأف ىذا المذىب يقصد المحافظة 
عمى قولو: "بدأ بمقدـ رأسو" مع المحافظة عمى قولو:" أقبؿ وأدبر"؛ فإنو إذا بدأ بالناصية 

                                                           

 .ٕٔٓ/ٔ( العدة ٔ)
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قدـ رأسو، وصدؽ أنو أقبؿ أيًضا، فإنو ذىب صدؽ أنو بدأ بمقدـ رأسو فإف الناصية م
 ناحية الوجو، وىو الُقبؿ.

وُيعارض ىذا برواية "بدأ بمقدـ رأسو، حتى ذىب بيما إلى قفاه" فإنو جعمو بادًئا 
بالمقدـ إلى غاية الذىاب إلى قفاه، وىذه التي قاليا صاحب ىذا المذىب تقتضي أنو بدأ 

 .(ٔ)لى ناحية وجيو وىو مقدـ الرأسبمقدـ رأسو، غير ذاىب إلى قفاه، بؿ إ
 "مرة واحدة": نص في العدد وأنو مرة، وىو تقييد لػ"مسح"، و"واحدة" تأكيد لممرة.
 وفي قولو "مرة واحدة": دليؿ عمى عدـ التكرار في مسح الرأس، كوف النبي 

 .(ٕ)العضو ىذا دوف األعضاء باقي في كرر
 أف بعد قاؿ ومفيـو العدد ىنا: عدـ تكرار مسح الرأس، ويؤيده حديث أنو 

(: فرغ ـَ ، وما ورد مف (ٖ))َىَذا اْلُوُضوُء، َفَمْف َزاَد َعَمى َىَذا َفَقْد َأَساَء، َأْو َتَعدَّى، َأْو َظَم
فإنو يحمؿ عمى إرادة االستيعاب بالرأس  -إف صحت-األحاديث في تثميث المسح

 .(ٗ)أنيا مسحات مستقمة لجميع الرأس؛ جمًعا بيف ىذه األدلةبالمسح ال 
 "ثـ غسؿ رجميو": "ثـ": لمتراخي والترتيب، والمقصود ىنا الترتيب.

 و"غسؿ": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ.
و"رجميو": مثنى مضاؼ إلى معرفة؛ فأفاد العمـو لجميع الرجميف، وىو تقييد 

 لػػ"غسؿ".
: "بدأ": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ، وقولو:" بمقدـ "بدأ بمقدـ رأسو"

 رأسو..." تقييد لو.
                                                           

 .ٕ٘ٓ/ٔ، العدة ٖٗٛ-ٖٓٛ/ٔاإلعالـ  ،ٕٙٓ-ٕٕٓ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٔ)
 .ٕٓٓ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٕ)
( سنف ابف ماجو، كتاب الطيارة وسننيا باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراىية التعدي فيو، ح ٖ)

(ٕٕٗ.) 
 .ٕٔٓ/ٔ( العدة ٗ)
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 وقولو: "بمقدـ": الباء قيؿ إنيا لإللصاؽ وقيؿ لمتبعيض.
 و"مقدـ": مفرد مضاؼ إلى معرفة؛ فأفاد العمـو لمقدـ الرأس.

و"رأسو": مفرد مضاؼ إلى معرفة؛ فأفاد العمـو لمرأس وىو مخصوص بما 
 و وىو "مقدـ".أضيؼ ل

 "حتى ذىب بيما إلى قفاه": "حتى": لمغاية المكانية.
 "ذىب": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ.

 "بيما": الباء لمتعدية، والضمير يعود عمى اليديف، وىو تقييد لػػ"ذىب".
وىنا تأتي مسألة )الغاية ودخوليا في المغّيا مف عدمو(، "إلى": لمغاية المكانية، 

مف يرى إف ما بعد )إلى( حد الساقط، فال يغسؿ القفا، ومنيـ مف يرى إنيا بمعنى  فيناؾ
لـ ُيذكر  )مع( فيغسؿ القفا، لكف األحاديث الصحيحة التي فييا صفة وضوء النبي 

 .فييا أنو مسح عمى القفا
"قفاه": مفرد مضاؼ إلى معرفة؛ فأفاد العمـو لمقفا، سواء عمى القوؿ بدخولو أو 

 دخولو.عدـ 
 " ثـ ردىما": "ثـ": لمتراخي والترتيب، والمراد ىنا الترتيب.

 و"ردىما": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ.
 "حتى رجع إلى المكاف الذي بدأ منو": 

 فػػ"حتى": لمغاية المكانية.
 و"رجع": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ.

 و"إلى": لمغاية المكانية.
 ؿ( عيدية، والمراد: مقدـ الرأس الذي تقدـ ذكره.و"المكاف": )ا

و"الذي": اسـ موصوؿ؛ فأفاد العمـو لممكاف الذي رجع إليو وىو مقدـ الرأس 
 ىنا.
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 و"بدأ": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ.
و"منو": "مف": البتداء الغاية المكانية، والمكاف الذي بدأ منو ىو مبتدأ الشعر 

 .(ٔ)عادة مف جية الوجو
وقولو: "بدأ بمقدـ رأسو حتى ذىب بيما إلى قفاه، ثـ ردىما حتى رجع إلى 

 .(ٕ)المكاف الذي بدأ منو" تفسير لرواية:" أقبؿ وأدبر"
 في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ. فعؿ: أتى": أتانا": ""أتانا رسوؿ ا 
 الخصوص، بو أريد ىنا والعمـو معرفة، إلى مضاؼ مفرد": و"رسوؿ ا 

 .الرواية تاريخ بدليؿ ؛ محمد وىو
 "فأخرجنا لو": الفاء لمتعقيب.

 و"أخرجنا": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ.
 و"لو": الالـ لالختصاص.

"ماء في تور مف صفر": "ماء": اسـ جنس نكرة في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد 
 اإلطالؽ.

 و"في": ظرفية.
 فأفادت اإلطالؽ. و"تور": نكرة في سياؽ اإلثبات؛

 و"مف": لبياف الجنس.
و"صفر": تحديد لنوع التور وكونو مف "صفر"، والصفر: ىو النحاس، وفيو دليؿ 
عمى جواز الوضوء مف إناء النحاس، وىو تأكيد لحكـ األصؿ مف جواز الوضوء 

 باألواني كميا إال ما استُثني.

                                                           

 .ٖٗٔ/ٔ( عوف المعبود ٔ)
 .ٓٚ/ٖ، عمدة القاري ٖٜٕ/ٔ( فتح الباري ٕ)
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المحية، فمف لـ يَر وجوبيا وفي ىذا الحديث لـ يذكر مسح األذنيف وال تخميؿ 
 .(ٔ)استدؿ بذلؾ، ومف يراه أدخؿ األذنيف في مسح الرأس، وأدخؿ المحية في الوجو

 :الرابعاحلديح 
ِموِ  ،ُيْعِجُبُو التََّيمُُّف ِفي َتَنعُِّموِ  )َكاَف َرُسوُؿ اِ قالت:  عف عائشة   ،َوَتَرجُّ

 َوِفي َشْأِنِو ُكمِِّو(. ،َوُطُيوِرهِ 
 األصولي على الحديث: التطبيق

 كاف: المراد بيا ىنا: المداومة واالستمرار عمى الفعؿ.
 يعجبو: فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ.

ويظير إنيا عّبرت باإلعجاب عف المحبة، والمراد: أنو كاف يحب التيمف، وأدنى 
 .(ٕ)ما في ذلؾ أنو يدؿ عمى الندبية عمى خالؼ في ذلؾ

 دـ اإلعجاب منو بالجية األخرى، وىي الشماؿ.ومفيـو المخالفة: ع
؛ ليشمؿ أي يميف، ويحتمؿ كونيا عيدية،  التيمف: )اؿ( يظير ىنا كونيا لمعمـو

 والمراد: اليميف التي يعرفونو.
 .(ٖ)والمراد بالتيمف: االبتداء باليميف قبؿ الشماؿ
 "في": ظرفية؛ لبياف محؿ اإلعجاب بالتيمف.

عرفة فأفاد العمـو ألي تنعؿ، ويدؿ داللة التزامية "تنعمو": مصدر مضاؼ إلى م
 .عمى أنو كاف يتنعؿ 

 .(ٗ)ومعنى التنعؿ: لبس النعؿ، ومعنى التيمف في التنعؿ: البداءة بالرجؿ اليمنى
                                                           

 .ٖٚٛ-ٖٙٛ/ٔ( اإلعالـ ٔ)
 .ٜٕٓ/ٔ( العدة ٕ)
 .ٜٖٓ/ٔ( اإلعالـ ٖ)
، فتح الباري ٜٖٓ/ٔ، اإلعالـ ٕٓٔ/ٔ، اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٔٙٔ/ٖ( شرح النووي عمى مسمـ ٗ)

ٔ/ٕٜٙ. 
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 "وترجمو": الواو لمطمؽ العطؼ.
و"ترجمو": مصدر مضاؼ إلى معرفة؛ فأفاد العمـو ألي ترجؿ، ولعمو يدؿ التزاًما 

ؿ ف عمى إنو كا  .شعره ُيرجِّ
والترجؿ: تسريح الشعر وتنظيفو وتحسينو، ومعنى التيمف فيو: البداءة بالشؽ 

 .(ٔ)األيمف مف الرأس في تسريحو وتنظيفو وتحسينو
"وطيوره": "طيور": اسـ جنس مضاؼ إلى معرفة؛ فأفاد العمـو لكؿ الطيارة 

 وأي طيارة.
التيمف فيو: البداءة باليد والرجؿ و"ُطيور": بالضـ اسـ لموضوء والُغسؿ، ومعنى 

 .(ٕ)اليمنى في الوضوء، وبالشؽ األيمف في الغسؿ
 "وفي شأنو كمو": "في": ظرفية.

 و"شأنو": مفرد مضاؼ إلى معرفة؛ فأفاد العمـو في أي شأف لو.
، وىي تأكيد لمعمـو في "شأنو".  و"كمو": "كؿ" مف أقوى صيغ العمـو

مخصوص، فإف دخوؿ الخالء والخروج مف وقوليا: "وفي شأنو كمو": عاـ 
 .(ٖ)المسجد يبدأ فييما باليسار، وكذلؾ ما يشابييما

  

                                                           

 .ٜٕٙ/ٔ، فتح الباري ٜٖٔ/ٔ، اإلعالـ ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٔ)
 .ٜٖٔ/ٔ، اإلعالـ ٜٕٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٕ)
 .ٜٖٛ-ٜٖٚ/ٔ، اإلعالـ ٓٙٔ/ٖ( شرح النووي عمى مسمـ ٖ)
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 :اخلامسحلديح ا
)إفَّ ُأمَِّتي ُيْدَعْوَف : قاؿ أنو عف النبي  عف أبي ىريرة  (ٔ)رمعف نعيـ المج

ِميَف ِمْف آثَاِر اْلُوُضوِء(، َفَمْف  َتُو َفْمَيْفَعْؿ.َيْوـَ الِقَياَمِة ُغّرًا ُمَحجَّ ـْ َأْف ُيِطيَؿ ُغرَّ  اْسَتَطاَع ِمْنُك
يتوضأ، فغسؿ وجيو ويديو حتى كاد يبمغ  وفي لفظ لمسمـ: رأيت أبا ىريرة 

: يقوؿ المنكبيف، ثـ غسؿ رجميو حتى رفع إلى الساقيف، ثـ قاؿ: سمعت رسوؿ ا 
ِميفَ مُ  ُغرَّاً  اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ  ُيْدَعْوفَ  ُأمَِّتي إفَّ )  َأفْ  ِمْنُكـْ  اْسَتَطاعَ  َفَمفْ ( اْلُوُضوءِ  آثَارِ  ِمفْ  َحجَّ

َتوُ  ُيِطيؿَ   َعْؿ.َفْمَيفْ  َوَتْحِجيَموُ  ُغرَّ
 :السادساحلديح 

)َتْبُمُغ اْلِحْمَيُة ِمْف اْلُمْؤِمِف َحْيُث َيْبُمُغ : يقوؿ وفي لفظ لمسمـ: سمعت خميمي 
 اْلُوُضوُء(.

 الحديثين:التطبيق األصولي على 
 "إف": حرؼ توكيد.

"أمتي": اسـ جنس مضاؼ إلى معرفة؛ فأفاد العمـو لكؿ األمة، والمراد بأمة 
بو خاصة، وقد يطمؽ عمى غيرىـ مجاًزا؛ بعالقة كونو مرساًل إلى  المؤمنوف: محمد 

الناس أجمعيف، وكونيـ يدعوف غًرا محجميف مف أثر الوضوء قرينة تدؿ عمى أف المراد 
 .(ٕ)بو خاصة فالوضوء خاص بيـ َمف آمف

 "يدعوف": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ.

                                                           

ىو: نعيـ بف عبد ا الػُمْجمر، أبو عبد ا المدني مولى آؿ عمر بف الخطاب، تابعي، جالس أبا ىريرة  (ٔ)
لعشريف سنة، والمجمر الذي يظير أنيا صفة لعبدا ألنو كاف يجمر أي يبخر مسجد رسوؿ مدة تقارب ا

وابف عمر وأنس وغيرىـ،  ريرة، سمع مف: أبي ى-وا أعمـ-وتطمؽ المجمر عمى نعيـ تجوًزا  ،ا 
 ىػ.ٕٓٔوسمع منو: ابنو محمد وسعيد بف أبي ىالؿ ومالؾ وغيرىـ، عاش إلى قريب سنة 

 .٘ٙٗ/ٓٔ، تيذيب التيذيب ٕٕٚ/٘، سير أعالـ النبالء ٜٙ/ٛتو في: التاريخ الكبير ترجم انظر
 .ٗٓٗ/ٔ( اإلعالـ ٕ)
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 "يـو القيامة": تقييد لػػ "يدعوف" بزماف وأنو يـو القيامة.
. ": مفرد مضاؼ إلى معرفة؛ فأفاد العمـو لذلؾ اليـو  و"يـو

 .و"القيامة": )اؿ( فيو عيدية، والمراد ذلؾ اليـو المعروؼ عندىـ بما ُوصؼ ليـ
 "غًرا": نكرة في سياؽ اإلثبات؛ فتفيد اإلطالؽ.

والغرة: لمعة بيضاء تكوف في جبية الفرس، ثـ استعممت في الجماؿ والشيرة 
 .وطيب الذكر، واستعممت ىنا مجاًزا لمنور الكائف في وجوه أمة محمد 

 و"غًرا" في الحديث يحتمؿ وجييف:
 بمعنى ُيسّموف غًرا.أحدىما: أف يكوف مفعواًل لػػ "يدعوف"، كأنو 

والثاني: أف يكوف حااًل، كأنيـ يدعوف إلى موقؼ الحساب أو الميزاف، أو غير 
، ولعؿ -أي غًرا محجميف-ذلؾ مما يدعى إليو الناس إليو يـو القيامة، وىـ بيذه الصفة 

 .(ٔ)ىذا أرجح؛ ألف التضميف خالؼ األصؿ
وىي مثؿ "غًرا" في أوجو "محجميف": نكرة في سياؽ اإلثبات؛ فأفادت اإلطالؽ، 

 اإلعراب.
والتحجيؿ: بياض يكوف في ثالث قوائـ مف قوائـ الفرس، وأصمو مف الحجؿ وىو 

 .(ٕ)الخمخاؿ، والمراد ىنا المجاز، وىو: نور يكوف في اليديف والرجميف
 "مف آثار الوضوء" "مف أثر الوضوء":

ىي سبب  فػػ"مف": سببية، وىي صريحة في التعميؿ؛ أي إف آثار الوضوء
 .(ٖ)دعوتيـ يـو القيامة غًرا محجميف

 "آثار": جمع تكسير مضاؼ إلى معرفة؛ فأفاد العمـو لكؿ أثر لموضوء.

                                                           

 .ٕٚٗ/ٕ، عمدة القاري ٖٕٙ/ٔ، فتح الباري ٚٓٗ-٘ٓٗ/ٔ، اإلعالـ ٖ٘ٔ/ٖ( شرح النووي عمى مسمـ ٔ)
 .ٕٛٔ/ٔ، العدة ٚٓٗ-٘ٓٗ/ٔ( اإلعالـ ٕ)
 .ٕٛٗ/ٕ( عمدة القاري ٖ)
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 "أثر" مفرد مضاؼ إلى معرفة؛ فأفاد العمـو لكؿ أثر لموضوء.
"الوضوء": )اؿ( يحتمؿ أف تكوف لالستغراؽ؛ فتفيد العمـو ألي وضوء، وتحتمؿ 

 لذي يعرفونو.العيدية والمراد الوضوء ا
والمروي المعروؼ ىو بضـ الواو، ويجوز أف يقاؿ بفتحيا، أي مف آثار الماء 
المستعمؿ في الوضوء، فإف الغرة والتحجيؿ نشأتا عف الفعؿ بالماء؛ فيجوز أف ينسبا 

 .(ٔ)إلى كؿ منيما
 مف إنو وىي خصيصة، لو إف عمى االسـ بيذا وقد اسُتدؿ بدعاء أمة محمد 

ـْ ِسيَما َلْيَسْت أِلََحٍد ِمَف اأْلَُمـِ َتِرُدوَف َعَميَّ ُغرِّا : ورد وقد األمة، ىذه خصائص )َلُك
ِميَف ِمْف َأَثِر اْلُوُضوِء(  .(ٖ()ٕ)ُمَحجَّ

"فمف استطاع": قاؿ الزركشي: ادعى بعضيـ أف قولو: "فمف استطاع" إلى آخره 
 .(ٗ)مدرج في الحديث مف كالـ أبي ىريرة، و وافقو ابف حجر

 والفاء في "فمف استطاع": لمعطؼ والتعقيب.
 و"مف": اسـ موصوؿ فأفاد العمـو لكؿ المكمفيف.

 و"استطاع": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ.
 والتعبير باالستطاعة مع "فميفعؿ" يؤخذ منو الندب إلى إطالة الغرة.

 "منكـ": لبياف جنس المخاطبيف بإطالة الغرة.
 يطيؿ غرتو وتحجيمو":"أف يطيؿ غرتو" "أف 

                                                           

 .ٖٕٙ/ٔ، فتح الباري ٓٔٗ/ٔ، اإلعالـ ٕٛٔ/ٔدقيؽ العيد  ( اإلحكاـ البفٔ)
 (.ٕٚٗ( صحيح مسمـ؛ كتاب الطيارة؛ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيؿ في الوضوء؛ ح )ٕ)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٖ، شرح النووي عمى مسمـ ٖٔٗ/ٔ( اإلعالـ ٖ)
 .ٖٕٙ/ٔ، فتح الباري ٕٔ( النكت صٗ)
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"أف يطيؿ": المصدر المقدر مف أف والفعؿ وىو اإلطالة، ىو في سياؽ اإلثبات؛ 
 فأفاد اإلطالؽ.

 و"غرتو": مفرد مضاؼ إلى معرفة؛ فأفاد العمـو ألي غرة.
 و"تحجيمو": مصدر مضاؼ إلى معرفة؛ فأفاد العمـو ألي تحجيؿ.

التحجيؿ، وذلؾ مف باب واقتصر في أحد الروايات عمى "غرتو" دوف ذكر 
 االقتصار عمى ذكر أحد المتصاحبيف واالكتفاء بو عف ذكر اآلخر، مثؿ قولو تعالى:

ربيئىئ(ٔ) .أي والبرد 
واقتصر عمى ذكر الغرة مع أنيا مؤنثة والتحجيؿ مذكر فيو أشرؼ، وذلؾ 

عميو يقتضي إيثاره بالذكر؛ ألف محؿ الغرة أشرؼ أعضاء الوضوء، ألنو أوؿ ما يقع 
النظر مف اإلنساف، وألنيا أوؿ ذكر في صدر الحديث، وتقديميا فيو ألنيا األوؿ 

 .(ٕ)فعاًل 
وتطويؿ الغرة في الوجو: بغسؿ جزء مف الرأس، والمراد بالجزء: زيادة عمى الذي 

 البد منو في غسؿ الوجو الذي يتـ بو الواجب.
 وفي اليديف: بغسؿ العضديف.

ف، وليس في الحديث تقييد وال تحديد لمقدار ما وفي الرجميف بغسؿ بعض الساقي
اإلطالؽ في طمب اإلطالة  وقد استعمؿ أبو ىريرة ، يغسؿ مف العضديف والساقيف

 لمغرة والتحجيؿ فغسؿ إلى قريب المنكبيف.
وىناؾ مف ذكر أف حّد ذلؾ: نصؼ العضو، ونصؼ الساؽ، وليس عميو 

 .(ٖ)دليؿ

                                                           

 .(ٔٛ) اآلية ( النحؿ:ٔ)
 .ٜٕٔ/ٔ( العدة ٕ)
 .ٖٕٙ/ٔ، فتح الباري ٕٕٓ-ٜٕٔ/ٔ( اإلحكاـ البف دقيؽ العيد ٖ)
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ـ األمر، وىو ىنا لمندب بقرينة قولو: "فمف "فميفعؿ": "ليفعؿ": مضارع مقروف بال
 استطاع منكـ".

"رأيت": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ، وقولو " يتوضأ فغسؿ..." تقييد 
 لو.

"يتوضأ": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ، والوضوء لو معنى لغوي 
لشرعي، وما بعده ومعنى شرعي، وىنا ُذكر في لساف أىؿ الشرع فيحمؿ عمى المعنى ا

 يؤكد ذلؾ.
 .(ٔ)والمراد ىنا: أراد الوضوء فغسؿ

 "فغسؿ": الفاء لمتعقيب.
 و"غسؿ": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ.

 "وجيو": مفرد مضاؼ إلى معرفة؛ فأفاد العمـو لموجو، وىو تقييد لػػ"غسؿ".
 "ويديو حتى كاد يبمغ المنكبيف":

 الواو: لمطمؽ العطؼ.
ثنى مضاؼ إلى معرفة فأفاد العمـو لجميع اليديف مف المنكبيف إلى و"يديو": م

 أطراؼ أصابع اليديف.
 و"حتى": لمغاية المكانية، وىو تخصيص متصؿ لمعمـو في "يديو".

و"كاد": فعؿ في سياؽ اإلثبات فأفاد اإلطالؽ، وىو مف أفعاؿ المقاربة، فيو 
 مطمؽ في كيفية المقاربة.

المقدرة، والمصدر المقدر مف "أف والفعؿ" في سياؽ  و"يبمغ": منصوب بػػ "أف"
 اإلثبات فأفاد اإلطالؽ.

                                                           

 .ٕٖٔ/ٖ( أوضح المسالؾ ٔ)
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و"المنكبيف": مثنى مضاؼ لمعرفة؛ فأفاد العمـو لممنكبيف، لكف قولو: "كاد يبمغ" 
 يدؿ عمى عدـ تعميمو المنكبيف بالغسؿ بؿ ما قاربيما.

 "ثـ غسؿ رجميو حتى رفع إلى الساقيف":
 يب، والمقصود ىنا: الترتيب.فػػػ"ثـ": لمتراخي والترت

 و"غسؿ" فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ.
 و"رجميو": مثنى مضاؼ إلى معرفة؛ فأفاد العمـو لمرجميف، وىو تقييد لغسؿ.

 و"حتى": لمغاية المكانية.
 و"رفع": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ.

و"إلى": لمغاية المكانية، وعمى الخالؼ ىؿ تدخؿ الغاية في المغّيا أو ال؟ لكف 
الذي يظير أف الساقيف تدخالف مف ىنا؛ إذ بيما تكوف الزيادة عمى المفروض، لكف 

 الخالؼ ىؿ يشمؿ كؿ الساقيف أو ال؟
و"الساقيف": )اؿ( تحتمؿ العيدية، فالمراد الساقيف المعروفة عندىـ، وتحتمؿ 

 تغراؽ؛ فالمراد أنو غسؿ جميع الساقيف.االس
 "ثـ قاؿ": "ثـ": لمتراخي والترتيب.

 و"قاؿ": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ، وقولو: " سمعت...." تقييد لو.
، لكنو عمـو أريد بو مخصوص وىو  "خميمي": مفرد مضاؼ لمعرفة؛ فأفاد العمـو

 .محمد 
ذي تخممت محبتو القمب فصارت وأصؿ الخميؿ: الصديؽ، وىو المحبوب ال

 .(ٔ)خاللو، أي في باطنو
 "تبمغ الحمية مف المؤمف":

 فػػػ "تبمغ": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ.
                                                           

 .٘ٔٗ/ٔ( اإلعالـ ٔ)
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و"الحمية": )اؿ( تحتمؿ االستغراؽ والمعنى: أي حمية، وتحتمؿ العيدية، والمراد: 
ؿ: إف المراد حمية أىؿ الحمية التي يعرفونيا في الدنيا، وقيؿ: الحمية التحجيؿ، وقي

 .(ٔ)الجنة
 و"مف": لبياف الجنس.

و"المؤمف": )اؿ( تحتمؿ العيدية، والمعنى: الذي ُعِرؼ باإليماف، وتحتمؿ 
، والمعنى: أي مؤمف، وىذا االحتماؿ لعمو أرجح.  العمـو

 "حيث يبمغ الوضوء": 
 فػػ" حيث": ظرؼ مكاف.

 و"يبمغ": فعؿ في سياؽ اإلثبات؛ فأفاد اإلطالؽ.
 و"الوضوء": )اؿ( عيدية، والمراد الوضوء الشرعي المعروؼ عندىـ.

  

                                                           

 .ٕٚ/ٕٕ، عمدة القاري ٘ٔٗ/ٔ( اإلعالـ ٔ)
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 اخلامتة
َـّ  ةالحمد  الذي بنعمتو تتـ الصالحات، فيذه جمم التطبيؽ  مف األحاديث ت

األصولي عمييا واستخراج ما دلت عميو مف أحكاـ وقواعد أصولية؛ وخرجت مف ذلؾ 
 بنتائج:

 المغوية في التطبيؽ األصولي.ظيور تأثير القواعد األصولية  .ٔ
عدـ االكتفاء بالتطبيؽ األصولي لمتعرؼ عمى حكـ ا في المسألة فيمكف  .ٕ

 أف يكوف ىناؾ الناسخ والمخصص المنفصؿ. 
 إف التطبيؽ األصولي يكوف عمى الكممة والجممة. .ٖ
 إف اختالؼ الروايات يؤثر عمى نتيجة التطبيؽ األصولي. .ٗ
القاعدة األصولية ويزيدىا رسوخا لدى طالب إف التطبيؽ األصولي يحقؽ  .٘

 العمـ.
 ومما أوصي بو في ىذا المقاـ:

أف تيتـ المؤسسات العممية بالبحوث التطبيقية فيي مما تنمي الممكة وتزيد مف 
 االطمئناف لدى الباحث.

والحمد  رب العالميف، والصالة والسالـ عمى خاتـ األنبياء والمرسميف، وعمى 
 عيف.آلو وصحبو أجم
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 ثبت املصادر واملراجع:
اإلبياج في شرح " المنياج لمبيضاوي"، لتقي الديف عمي بف الكافي السبكي  .ٔ

 ىػ. ٗٓٗٔ، ٔطوابنو تاج الديف عبدالوىاب، دار الكتب العممية، بيروت، 
إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ، لتقي الديف أبي الفتح محمد بف عمي  .ٕ

عيد، مطبوع مع حاشيتو العدة، قدـ لو القشيري المعروؼ بابف دقيؽ ال
وأخرجو وصححو محب الديف الخطيب، حققو وعمؽ عميو: عمي بف محمد 

 ىػ.ٜٓٗٔ، ٕطاليندي، المكتبة السمفية، القاىرة، 
اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، لعمي بف محمد اآلمدي، تعميؽ عبدالرزاؽ  .ٖ

 ـ.ٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔ، ٔطعفيفي، دار الصميعي، الرياض، 
البالغة، ألبي القاسـ محمود بف عمر الزمخشري، دار الفكر، أساس  .ٗ

 بيروت.
أسد الغابة، لعز الديف بف األثير أبي الحسف عمي الجزري، تحقيؽ عادؿ  .٘

 ـ.ٜٜٙٔ-ىػٚٔٗٔ، ٔطأحمد الرفاعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
ؽ اإلعالـ بفوائد عمدة األحكاـ، لعمر بف عمي بف الممقف األنصاري، تحقي .ٙ

-ىػٚٔٗٔ، ٔطعبدالعزيز بف أحمد المشيقح، دار العاصمة، الرياض، 
 ـ.ٜٜٚٔ

البحر المحيط في أصوؿ الفقو، لبدر الديف محمد بف بيادر الزركشي،  .ٚ
تحرير الدكتور عبدالستار أبو غّدة، وعبدالقادر عبدا العاني، والدكتور 

، ٕطلكويت، عمر بف سميماف األشقر، وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية، ا
 ـ.ٕٜٜٔ-ىػٖٔٗٔ

بداية المجتيد ونياية المقتصد، لمحمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف  .ٛ
 ـ.ٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔرشد، دار الحديث، القاىرة، 

 تاج العروس، لمحمد بف مرتضى الحسيني الزبيدي، دار اليداية. .ٜ
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التاريخ الكبير، لمحمد بف إسماعيؿ البخاري الجعفي طبع تحت مراقبة  .ٓٔ
-ىػٚٓٗٔالمعيد خاف، دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد،  محمد عبد

 ـ.ٜٙٛٔ
التطبيقات األصولية عمى آيات وأحاديث األمر بالمعروؼ والنيي عف  .ٔٔ

رسالة دكتوراه مقدمة لقسـ الشريعة في  المنكر، لناصر بف عثماف الزىراني،
 ىػ.ٖٗٗٔ-ىػٖٖٗٔجامعة أـ القرى، شعبة أصوؿ الفقو، 

تيذيب التيذيب، ألحمد بف عمي بف حجر العسقالني، دار الفكر، بيروت،  .ٕٔ
 ـ.ٜٗٛٔ-ىػٗٓٗٔ، ٔط

سنف ابف ماجو، ألبي عبدا محمد بف يزيد القزويني، تحقيؽ عمي بف  .ٖٔ
 ـ.ٜٜٛٔ-ىػٜٔٗٔحسف الحمبي األثري، مكتبة المعارؼ، الرياض، 

دي، تحقيؽ سنف أبي داود، ألبي داود سميماف بف األشعث السجستاني األز  .ٗٔ
 محمد محي الديف عبدالحميد، دار الفكر.

سنف الترمذي، ألبي عيسى محمد بف عيسى الترمذي، تحقيؽ أحمد محمد  .٘ٔ
 شاكر وآخروف، دار إحياء التراث، بيروت.

سير أعالـ النبالء، لمحمد بف أحمد الذىبي، تحقيؽ شعيب األرناؤوط،  .ٙٔ
 ىػ.ٖٔٗٔ ،ٜطومحمد نعيـ العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

شرح الكوكب المنير، لمحمد بف أحمد بف عبدالعزيز بف النجار الفتوحي،  .ٚٔ
تحقيؽ الدكتور محمد الزحيمي، والدكتور نزيو الحماد، مكتبة العبيكاف، 

 ـ.ٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔالرياض، 
شرح النووي عمى صحيح مسمـ، ألبي زكريا يحيى بف شرؼ النووي، دار  .ٛٔ

 ىػ.ٕٜٖٔ، ٕطإحياء التراث، بيروت، 
شرح مختصر الروضة، لنجـ الديف سميماف بف عبدالقوي، الطوفي، تحقيؽ  .ٜٔ

، ٔطالدكتور عبدا بف عبدالمحسف التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 ـ.ٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔ
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صحيح البخاري، لمحمد بف إسماعيؿ البخاري الجعفي، تحقيؽ الدكتور  .ٕٓ
، ٖطمصطفى ديب البغا، دار ابف كثير واليمامة، بيروت ودمشؽ، 

 ـ.ٜٚٛٔ-ىػٚٓٗٔ
صحيح مسمـ، ألبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيؽ  .ٕٔ

 ـ.ٜ٘٘ٔ-ىػٖ٘ٚٔ، ٔطمحمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث، بيروت، 
طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الديف بف عمي بف عبدالكافي السبكي، تحقيؽ  .ٕٕ

، والدكتور عبدالفتاح محمد الحمو، ىجر الدكتور محمود محمد الطناحي
 ىػ.ٖٔٗٔ، ٕطلمطباعة والنشر والتوزيع، 

العدة حاشية الصنعاني عمى إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ، لمحمد بف  .ٖٕ
إسماعيؿ بف صالح األمير الصنعاني، قدـ لو وأخرجو وصححو محب 

لسمفية، الديف الخطيب، حققو وعمؽ عميو: عمي بف محمد اليندي، المكتبة ا
 ىػ.ٜٓٗٔ، ٕطالقاىرة، 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ألبي محمد محمود بف أحمد الغيتابى  .ٕٗ
 بدر الديف العينى، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

عوف المعبود شرح سنف أبي داود، ألبي عبد الرحمف محمد أشرؼ بف أمير  .ٕ٘
-ىػ٘ٔٗٔ، ٕطشرؼ الحؽ العظيـ آبادي، دار الكتب العممية، بيروت، 

 ـ.ٜٜ٘ٔ
فتح الباري، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني، تحقيؽ محب  .ٕٙ

 الديف الخطيب، دار المعرفة، بيروت.
فواتح الرحموت، لعبدالعمي محمد بف نظاـ الديف األنصاري اليندي، إعداد :  .ٕٚ

مكتب التحقيؽ بدار إحياء التراث العربي، نشر دار إحياء التراث العربي، 
 ـ.ٜٜٛٔ-ىػٛٔٗٔ، ٔط، بيروت

فيض القدير شرح الجامع الصغير، لزيف الديف محمد عبدالرؤوؼ المناوي،  .ٕٛ
 ىػ.ٕٜٚٔ-ىػٜٖٔٔدار المعرفة، بيروت، 
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، ٔطالقاموس المحيط، لمفيروز آبادي، دار الكتب العممية، بيروت،  .ٜٕ
 ـ.ٜٜ٘ٔ-ىػ٘ٔٗٔ

 .ٔطلساف العرب، البف منظور، دار صادر، بيروت،  .ٖٓ
شرحو مسمـ الثبوت، لمحب ا بف عبدالشكور البياري اليندي، مطبوع مع  .ٖٔ

فواتح الرحموت، إعداد مكتب التحقيؽ بدار إحياء التراث العربي، نشر دار إحياء 
 ـ.ٜٜٛٔ-ىػٛٔٗٔ، ٔطالتراث العربي، بيروت، 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لمفيومي، المطبعة األميرية،  .ٕٖ
 ـ.ٕٕٜٔ ،٘طالقاىرة، 

عبدالحميـ  د.إبراىيـ أنيس، و  د.المعجـ الوسيط، قاـ بإخراج الطبعة:  .ٖٖ
 منتصر، وعطية الصوالحي، ومحمد خمؼ ا أحمد، وأشرؼ عمى الطبع:
حسف عمى عطية، ومحمد شوقي أميف، المكتبة اإلسالمية، اسطانبوؿ، 

 .ٕطتركيا، 
، طبعة مقاييس المغة البف فارس، تحقيؽ وضبط  عبدالسالـ ىاروف .ٖٗ

 ـ.ٜٓٚٔ-ىػٜٖٓٔ، ٕطمصطفى البابي الحمبي وأوالده، مصر، 
، مطبوع مع شرحو (ىػ٘ٛٙت)المنياج، لعبدا بف عمر بف محمد البيضاوي  .ٖ٘

 ىػ. ٗٓٗٔ، ٔطاإلبياج، دار الكتب العممية، بيروت، 
النكت عمى العمدة، لبدر الديف محمد بف بيادر الزركشي، تحقيؽ نظر  .ٖٙ

 مكتبة الرشد، الرياض.محمد الفاريابي، 
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