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 باللغة العربية: ملخص
 م.م. صالح صادق جميد

 أ. د. عبد الرمحن محدي شايف

بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على نبينا محمد صاحب الذي الحمد هلل 
بيان جهد فإن هذا البحث يهدف إلى المعجزات وعلى آله وصحبه أولي الكرامات وبعد: 

 فيالباجوري في خدمة العلم الجليل, ويتبين ذلك من خالل مسيرته العلمية الشيخ 
وغريزته العلمية التي من اهلل عليه  فهمه مما يدلل على سعة, االفتراضية لمسائللطرحه 

نما تعامل به , و بها غيره من أن الفقه االفتراضي لم يكن محصورا في الفقه الحنفي, وا 
لك من خالل المسائل التي افترضها الشيخ الباجوري وهو وقد بان ذ, المذاهب االسالمية

 أربعة له خلق فيمن الخفاف لبس أحد اعالم المذهب الشافعي, وبين البحث وجوب
كلها, وحرمة استعمال جلد اإلنسان للمسح عليه, وجواز المسح  عليها والمسح أرجل

 على خف من زجاج إذا كان صالحا للمشي عليه.
 حاشية الباجوري، المسائل االفتراضية، المسح على الخفالكلمات المفتاحية: 

 

HYPOTHETICAL ISSUES OF THE SURVEY ON THE SHOES IN 
THE FOOTNOTES OF AL-BAGOURI 

Salah S. Majeed 
Prof. Dr. Abdul-Rahman H. Shafi 

Summary 
Praise be to God whose grace is accomplished righteous deeds, and prayers 

and peace be upon our Prophet Muhammad, the owner of miracles, and 

upon his family and companions.At the end of this research it is necessary to 

summarize the most important fruits that I harvested, which are as follows: 

A statement of Sheikh Al-Bajouri's effort in the service of noble knowledge, 

and this is evident through his scientific career in proposing hypothetical 

issues, which indicates his broad understanding and scientific instinct which 

God has bestowed upon him. That the hypothetical jurisprudence was not 

confined to the Hanafi jurisprudence, rather it was dealt with by other 

Islamic schools, and this was demonstrated through the issues assumed by 

Sheikh Al-Bagouri, who is one of the flags of the Shafi'i school of thought. 

And our last prayer is praise be to God, Lord of the worlds . 
Keywords: hypothetical issues, wiping over the shoes, al-Bagouri's footnote 
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 ةماملقد
وعلمه البيان, ورزق المجتهدين فكرا يجتهدون به , الحمد هلل الذي خلق اإلنسان

لقادم األزمان, ويفترضون به مسائل لم تكن بالحسبان, والصالة والسالم على نبينا 
وأخبر اصحابه محمد معلم اإلنس والجان, الذي جاء بشريعة صالحة لكل زمان ومكان, 

إلحسان وسلم تسليما وعلى آله وصحبه أهل التقى والعلم وا, بما سيكون إلى آخر الزمان
 كثيرا الى يوم ينصب فيه للخليقة ميزان وبعد:

فإن مما أنعم اهلل ومن به على هذه األمة أن هيأ لها أعالما يهدون الناس 
بعلمهم, ويصونون الشريعة بفهمهم, ويخرجون الناس من البالء قبل النزول بدائرتهم, 

إذا ما وقعت وجد اإلنسان ضالته من مخيلتهم مخافة وقوعها, ف لم تقع فافترضوا مسائل
وسعة , على االستعداد للنازلة قبل نزولها فكان ذلك دليال, من غير تعب وال عنت

يقول ابن القيم رحمه اهلل: " فإن , وجعلها صالحة لكل زمان ومكان, الشريعة وسماحتها
 وهي عدل, الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

  .(1)ورحمة كلها ومصالح كلها, وحكمة كلها", كلها
أحكام مستقبلية تضيء الطريق  ومن الرحمة أن تفرض مسائل وتبنى عليها

لألجيال المقبلة وترشدهم إلى كيفية التعامل مع األحداث كل في حينه, وتكون مدللة 
قاصرة على على كذب ادعاء من يدعي أن هذه الشريعة ينتابها الجمود الفكري, وأنها 

فلذلك ظهر لنا علماء جهابذة افترضوا  االحكام السابقة وال تتطور مع تطور العصر,
فأثروا الفقه بمسائل جمة كانت مخرجا وسبيال لكل زمان ومكان, ولما , مسائل لم تقع

كنا أحوج إلى هذا العلم من , كان عصرنا عصر التجدد والتغيير والتكنلوجيا الحديثة
 .غير عصر

                                                           

 .3/3: ( إعالم الموقعين عن رب العالمين1)
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شاع واشتهر أن أكثر من عمل به هم الحنفية فإننا نجد أن  ن هذا العلمولما كا
إلى أن نمى وازدهر في زمن أبي حنيفة , هذا العلم جذوره ممتدة من زمن النبي 

النعمان عليه الرحمة والرضوان, ولم يبق هذا العلم موجودا دائرا بين أروقة الفقه 
ض مسائل ما لم يفترضه الحنفية, وهذا مما الحنفي, بل إننا نجد أن الفقه الشافعي افتر 

مسائل في المسح على اطروحتنا هذا البحث المستل من حدا بنا أن نظهر ونبين في 
افترضها الشيخ الباجوري في حاشيته وهو أحد األعالم من الفقه االفتراضي  الخف في

الشافعية, وهذا ما لندلل مدى العمل بالفقه االفتراضي عند السادة و , فقهاء الشافعية
أما المقدمة فقد وخاتمة  ومبحثانعلى مقدمة  نالتي تضملبحث سأبينه في هذه ا
 فهي كاآلتي: المبحثانأتحفتكم بها وأما 

 المبحث األول: تعريف المسائل االفتراضية وفيه مطلبان.
 المطلب األول: تعريف المسائل االفتراضية باعتبارها مركبا.

 المسائل االفتراضية باعتبارها لقبا.المطلب الثاني: تعريف 
 المبحث الثاني: المسائل االفتراضية في الخف وفيه ثالثة مطالب.

المطلب األول: لو كانت له أكثر من رجلين وكلها اصلي ولبس في كلها خفافا 
 مسح على الجميع

 المطلب الثاني: ولو كان الخف من جلد ادمي جاز المسح مع الحرمة.
ولو كان الخفين من زجاج ويمكن تتابع المشي عليهما جاز المطلب الثالث: 

 المسح.
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 املبحث األول: 
 تعريف املسائل االفرتاضية

 : األول املطلب
 .مركبا ولقبا باعتبارها االفرتاضية املسائل تعريف

 .مركبا باعتبارها االفتراضية المسائل تعريف
العلم لذا سأقوم بتعريف إن لكل علم تعريفان تعريف إضافي وتعريف لقب لهذا 

 مركبا وباعتباره لقبا وعلما لهذا العلم. الموضوع باعتباره
من سأل يسأل سؤاال وسآلة ومسألة  ميمي جمع مسألة وهي مصدر المسائل:

قال الراغب:  ,(1)وهو ما يسأله اإلنسان, وسألته عن الشيء استخبرته, وتسآال وسألة
المعرفة, والسؤال للمعرفة قد يكون لالستعالم,  السؤال استدعاء معرفة, أو ما يؤدي إلى

 .(2)وقد يكون للتبكيت وتارة يكون لتعريف المسئول وتنبيهه
: عرفها الكفوي بأنها: قضية نظرية في األغلب تتألف منها المسائل اصطالحا

وقد تكون ضرورية محتاجة إلى تنبيه وأما ما ال خفاء  ,وهي مبانيها التصديقية ,حجتها
فالمسائل  ,(4)القضية التي يبرهن عليهاوعرفت بأنها , (3)فيه فليس من المسألة في شيء

هي مطالب خبرية التي يسأل عنها في علم من العلوم ويكون المطلوب من ذلك 
 معرفتها.

                                                           

 .29/157: وتاج العروس, 11/318: ولسان العرب, 140ص: مختار الصحاح: ينظر( 1)
 .1/437: المفردات في غريب القرآن: ينظر( 2)
 .857ص: كتاب الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية( 3)
 .1/411: الوسيطالمعجم ( 4)
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أمرا اعتبره قائما  وافترض ,: مصدر من افترض يفترض افتراضااالفتراض لغة
أو مسلما به وأخذ به في البرهنة على قضية أو حل مسألة على نحو ظني أو 

  .(1)احتمالي
 ويأتي, تقديره أي بمحال ليس المحال فرض يقال كما التقدير اللغة في والفرض

 فجزئي كثيرين على صدقه فرض امتنع إن المفهوم قولهم في كما العقل تجويز بمعنى
ال ال صدقه العقل تجويز امتنع إن أي فكلي وا   على صدقه تقدير يمتنع ال فالجزئي وا 

 إذ العقلي التجويز وهو السابق المعنى من مطلقا أعم   المعنى وهذا يخفى ال كما كثيرين
 هاهنا فاالفتراض ,(2)ويتصو رها يالحظها أي والممتنعات المستحيالت يفرض أن للعقل
ويبرهن عليها على نحو ظني أو احتمالي وهو العقل ألمور يفترضها  تصو ر بمعنى

 المراد في هذا المبحث.
صال ويراد به التعقل ذي ال يطابق الواقع وال يعتد به أ: هو الاالفتراض اصطالحا

نما هو ما كان  ,(3)ال مجرد التقدير فالمراد بهذا التعريف أنه ليس له وجود خارجي وا 
 تصوره يدور في العقل ال غير.

 وغيره بأن االفتراض على نوعين: (4)التهاونيوعرف 
  

                                                           

 ., ومعجم اللغة العربية المعاصرة مادة فرض2/683: ( ينظر المعجم الوسيط1)
, ودستور العلماء جامع العلوم في اصطالحات 2/1267: ( موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم2)

 .343ص: , ومعجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي3/15: الفنون
 1/690: الكليات: ( ينظر3)
باحث هندي له : ( محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محم د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي4)

وسبق الغايات في نسق  ,هـ1158كشاف اصطالحات الفنون مجلدان, فرغ من تأليفه سنة : مؤلفات
 .11/47: , ومعجم المؤلفين 6/295: اإلعالم للزركلي: اآليات ينظر
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 وال الفعل إلى بالقوة الشيء في موجود هو ما إخراج وهو انتزاعي :أحدهما
 . المفروض يخالف ما الواقع يكون

 أصال بالقوة الشيء في بموجود ليس ما واختراع التعمل وهو اختراعي :وثانيهما
 أن   إال   العقل, تصو ر في بمعناهما فاالفتراض ,(1)المفروض يخالف ما الواقع ويكون

له وعلى كال التعريفين  مخالف االختراعي وفي للواقع مطابق االنتزاعي في التصو ر
  فإنهما يتفقان بأن االفتراض إنما هو محصور في العقل تصورا وال واقع له.

 املطلب الثاني: 
 لقبا باعتبارها االفرتاضية املسائل تعريف

لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب فقهائنا القدامى رحمهم اهلل تعريفا جامعا مانعا 
ن كانت مسائله منثورة في كتبهم إال اللهم أن نقول أن هذا المصطلح هو  لهذا العلم وا 
مستحدث في علم الفقه الشريف إال أنه من خالل االطالع أجد بعض األقوال ما يفهم 

لعلم حيث قال أبو حنيفة عنه عندما سأل قتادة عن مسألة لم أنه تصورا أو تعريفا لهذا ا
حنيفة: إنا  َأُبو فقال يقع؟ لم عما تسألني تقع فقال له قتادة أوقعت؟ فقال ال قال: فلم

 .(2)نستعد للبالء قبل نزوله
  

                                                           

: , وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم3/15: لعلوم في اصطالحات الفنون( دستور العلماء جامع ا1)
 .343ص: , ومعجم لغة الفقهاء2/1268

 .15/477: ( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي2)
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بي حنيفة تصورا لهذا العلم وهو االستعداد للبالء قبل أفكان هذا القول من 
إذ قال: هو التجر د لفرض المسائل وتقدير  ,(1)وكذا يفهم من قول الحجوي ,نزوله

ما باندراجها في العموم لكن  ,(2)وقوعها وفرض أحكامها, إما بالقياس على ما وقع, وا 
نما اكتفيا  يؤخذ على هذين القولين أنهما ال يعطيان تصورا جامعا مانعا لهذا العلم وا 

ى ماهيته وحدوده, لذلك فإن المسائل شارة إلن الفقه االفتراضي دون اإلبمضمو 
االفتراضية أو الفقه االفتراضي عند األقدمين لم ينضبط فيه وجه في فقه أحد األئمة 

لرسالة رفع المالم  المجتهدين من أصحاب المذاهب فقد ذكر يوسف الغفيص في شرحه
 االفتراضي الفقه من هو المذهب تحرير في عالم بقوله: إن االختالفعن األئمة األ

 كذا فعل فإن: فيقول بالمحتمل, األصحاب بعض عنه يعبر قد ما وهو وافقًا, ليس الذي
  .(3)كذا فيحتمل

ن قلت, فإن ولقائل, قلت, قلنا, ويقول العز بن عبد السالم: "وأقول,  قلت, وا 
 عند من وهي اآلخرين لسان على أسئلة يصيغون أن هم الفقهاء عادة جرت: وقيل

                                                           

رئاسة المجلس العلمي, ووزارة المعارف, ووزارة : ( فقيه ومؤلف من قبيلة حجاوة تولى عدة وظائف, منها1)
العدل, ورئاسة االستئناف الشرعي األعلى وتولى رئاسة عدة وفود الى الخارج, وكان في كل هذه 
الوظائف معرضا لالنتقاد, توفي في ربيع األول بالرباط ودفن بعد العصر في محل بقصبة ابن دباب 

عد ما امتنع الحزابون من القراءة عليه. وبعد دفنه امتنع خارج باب المحروق ولم يحضر جنازته أحد ب
سكان القصبة من الصالة في ذلك المحل الذي دفن فيه فأخرج من قبره ونقل إلى مكان آخر ورجع 

الفكر السامي : الناس إلى الصالة بالمحل المذكور, وكتم المحل الذي دفن به ثانيا إلى اآلن من آثاره
, وثبت سماه العروة الوثقى, وتفسير اآليات العشر األولى من سورة لقد أفلح. في تاريخ الفقه االسالمي

, واإلعالم 9/187, ومعجم المؤلفين 2/560: اتحاف المطالع بوفيات اعالم القرن الثالث: ينظر
 .6/96 :للزركلي

 .1/419: الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي: ( ينظر2)
 .6/8: المالم عن األئمة األعالمشرح رسالة رفع : ( ينظر3)
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 الفقه قبيل من هذا يعد   أيًضا... إلى أن قال :وقد أنفسهم هم عليها يجيبون ثم   أنفسهم,
  .(1)االفتراضي"

ى عرف بهذا العلم وحسبي اإلشارة إل ن بعض فقهائنا المعاصرين منإال أ
بأنه: "الفتوى في مسائل لم تقع ويفرض  (2)بعضها فقد عرفه اإلمام محمد أبو زهرة

"هو الفتوى في مسائل لم تقع وتفريع الرأي في  الريسوني بقوله:وعرفه قطب  ,(3)وقوعها"
  .(4)أمور قبل أن تكون ويفرض وقوعها بالتصور العقلي المجرد"

"هو اجتهاد الفقيه في وضع الحكم  وعرفه الدكتور هاني بن الجبير بقوله:
اء كانت الشرعي لما لم يقع بعد من الحوادث والنوازل المقدرة بقصد المران والتفقه سو 

                                                           

 .1/153: ( الغاية في اختصار النهاية1)
أكبر علماء الشريعة اإلسالمية في عصره. مولده بمدينة المحلة الكبرى وتربى : ( محمد بن أحمد أبو زهرة2)

( وتولى تدريس العلوم الشرعية 1925-1916بالجامع األحمدي وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي )
ثالث سنوات, وعلم في المدارس الثانوية سنتين ونصفا. وبدأ اتجاهه إلى البحث العلمي في  والعربية

" وعضوا للمجلس 1935" وعين أستاذا محاضرا للدراسات العليا في الجامعة "1933كلية أصول الدين "
اإلسالمية  األعلى للبحوث العلمية. وكان وكيال لكلية الحقوق بجامعة القاهرة, ووكيال لمعهد الدراسات

"الخطابة" و"تاريخ الجدل في اإلسالم" : كتابا, منها المطبوعات اآلتية 40وأصدر من تأليفه أكثر من 
و"أصول الفقه" و"الملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية" و"مذكرات في الوقف" و"تواريخ مفصلة 

, ابن : ماودراسة فقهية أصولية لألئمة األربعة" فأخرج لكل إمام كتابا ضخ أبو حنيفة, مالك, الشافعي 
حنبل. ومن كتبه المطبوعة أيضا "األحوال الشخصية" و"أحكام التركات والمواريث" و"خالصة أحكام 
األحوال الشخصية والوصايا والمواريث" كتبها إجابة لطلب معهد القانون الدولي بواشنطن, وترجمت إلى 

يم اإلسالم للمجتمع" و"الحرية والعقوبة في الشريعة اإلسالمية" اإلنكليزية. وله "الوحدة اإلسالمية" و"تنظ
: و"محاضرات في مقارنات األديان" و"محاضرات في المجتمع اإلسالمي" وكانت وفاته بالقاهرة. ينظر

 .6/26 :األعالم للزركلي
 .258: ( أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه الفقهية3)
 .129ص: كمه( نقال عن الفقه االفتراضي حقيقته وح4)
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وعرفه الدكتور أنس عبد اهلل القرعان بقوله" تصور شرعي  ,(1)مما يمكن وقوعه أو ال"
  .(2)احترازي ممكن الوقوع في المستقبل تحكمه مقاصد الشريعة ومصالحها"

وعرفه الدكتور عبد الناصر أبو البصل بقوله" البحث في واقعة تفترض من 
  .(3)الواقع" الذهن افتراضا دون أن يكون لها صورة في
هو نها خلت من معنى االفتراض اللغوي و لكن يعترض على هذه التعاريف أ

ى ضوابط هذا العلم فمنهم من إلنهم لم يشيروا بتعريفاتهم التجويز العقلي والتقدير كما أ
نما يتوقع وقوعها في المستقبل, ومنهم  قصد بتعريفه هو قصد الفتوى لمسائل لم تقع وا 

ان والتفقه وتنمية الملكة الفقهية, لكن يمكن القول بأن ما عرفه من جعله لقصد المر 
الدكتور سعيد بن متعب القحطاني بقوله" العلم المتعلق بقيام الفقيه بتجويز وقوع 
المسائل الشرعية والعملية والجواب عن أسئلة المستفتين فيما ال يقع وتقدير حكم الشارع 

  .(4)في ذلك"
ه التجويز العقلي والتقدير والذي يستمد من المعنى وهذا التعريف ذكر في فحوا

اللغوي لالفتراض وذكر كذلك نوعي االفتراض وهو تصور جواز وقوع مسائل لم تقع, 
والفتوى في مسائل يسأل عنها المجتهد فيجيب عنها, لكن ما يعترض عليه في هذا 

م يذكر المسائل لى ذلك لإضافة إ التعريف أنه لم يذكر ضوابط هذا العلم ولو تلميحا,
التي لم تقع من حيث إمكان وقوعها أو استحالتها فإن المسائل المفترضة إما أن تكون 
مما يغلب على الظن أو يستحيل وقوعها, فيمكن أن نعرف المسائل االفتراضية بأنها 
"تجويز افتراض مسألة متصورة عقال أو فتوى لمسألة لم تقع يقوم المجتهد بتقدير 

                                                           

نهاية المطلب في دراية المذهب  :وينظر, 18ص: ( الفقه االرتيادي نظرات في الفقه المستشرف للمستقبل1)
 .2/641: لإلمام الجويني

 .38ص: ( الفقه االفتراضي وأثره في تغطية المستجدات دراسة تأصيلية تطبيقية2)
 .633ص: ( المدخل إلى فقه النوازل3)
 .128ص: قته وحكمه( الفقه الفرضي حقي4)
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فقولنا تجويز  ة على دليل شرعي يغلب على الظن أو يستحيل وقوعها"الحكم لها مبني
افتراض مسألة متصورة عقال فإن المسائل المفترضة من يتصورها هو العقل فإن للعقل 

ويتصو رها, وقولنا أو فتوى لمسألة فإن  يالحظها أي والممتنعات المستحيالت يفرض أن
قد تكون عن سؤال أو يفترضها المجتهد قبل المسائل االفتراضية أو الفتوى االفتراضية 

أن تقع, وقولنا يقوم المجتهد بتقدير الحكم لها فإن الفقيه المجتهد عندما يتصور المسألة 
هو من يقوم بالحكم للمسألة االفتراضية إذا وقعت ؛ ألنها من عمل المجتهد ال غيره, 

ن تكون مبنية مستندة الى وقولنا بدليل شرعي ألن الحكم في المسألة المفترضة ال بد أ
دليل من األدلة الشرعية ال على تصور عقلي, وقولنا يغلب على الظن أو يستحيل 
, وقوعها؛ فإن المسألة االفتراضية إما أن تكون يغلب على الظن وقوعها وهو المشهور

ما مستحيلة وهو نادر لكنه قد يقع فقد  كان منثورة مسائل الفقه كتب في رأينا وا 
 إلى الذكورة من الجنس كانقالب فعال وقعت وقد الوقوع مستحيلة يرونها المتقدمون

لى وبالعكس األنوثة   ذلك. غير وا 
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 املبحث الثاني: 
 اخلف يف االفرتاضية املسائل

مة بعض التكاليف الشرعية أن خفف عن هذه األ, الدين ويسره إن من سماحة
 من باب تيسير الدين قال تعالى:والمشقة, وهذا  وجعل بدال عنها, وذلك لرفع الحرج

ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ(1), تعالى وقال: ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ 

والتيمم بدل  ومما جاء به الشرع هو المسح على الخفين بدل غسل الرجلين, ,(2)ۋ
فاإلنسان إذا ما وجد مشقة في غسل رجليه في برد أو غيره جاز له لبس , الوضوء

أو لم يجد الماء جاز , من استعمال الماء لمرض الخفين والمسح عليه, أو إذا ما خاف
وقد افترض الشيخ الباجوري في حاشيته عدة افتراضات في هذا المبحث , له التيمم

 وكانت كالتالي:
 : األول املطلب

  رجلني من أكثر له كانت لو
 اجلميع على مسح خفافا كلها يف ولبس صليأ وكلها
 رجلين من أكثر له كانت "ويشمل ما لوقال: الشيخ الباجوري: تصوير المسألة: 

 .(3)الجميع" على مسح خفافا كلها في ولبس اصلي وكلها
 ٺ ٺ ڀوميز بعضها على بعض قال تعالى: , المخلوقات لقد خلق اهلل 

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ

سبحانه وقد خلق , فخلق اإلنسان, فصوره وأحسن صورته ,(4)ڇ چ چ چ چ
وهذا هو الغالب في بني البشر, وما يأتي غير ذلك فهو أندر من , اإلنسان على رجلين

                                                           

 .78من اآلية : ( سورة الحج1)
 .185من اآلية : ( سورة البقرة2)
 .1/172: ( حاشية الباجوري3)
 .45اآلية : ( سورة النور4)
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ذا كان  النادر, ويأتي السؤال هل يمكن أن يأتي اإلنسان على ثالثة أرجل أو أربع ؟ وا 
ممكنا فما حكم الزائد منها في لبس الخف وغيره ؟هذا ما سأتناوله في هذا المطلب وقد 

 ن:قسمته على فرعي
 رأي الطب في إمكانية خلق اإلنسان على أربع أرجل. الفرع األول:
 الزائدة. حكم لبس الخف الرجل الفرع الثاني:

 أرجل. أربع على اإلنسان خلق إمكانية في الطب رأي: األول الفرع
لما كان اإلنسان خلقه على رجلين وما يأتي غير ذلك نادر بل أندر من النادر 
حتى أن الفقهاء لما ذكروا االفتراضات في العبادات أكثروا من ذكره في اليد دون 

ألنه نادر لكن هل من الممكن وقوعه؟ وهل وقع؟ نعم من الممكن وقوعه كما  الرجل,
, 1834لك في أربع دول ففي البرتغال وقع عام وقد وقع ذ, بينا سابقا في مبحث اليدين

, فقد 1889, وآخره في جزيرة صقلية 1874, وفي لندن عام 1868وفي أمريكا عام 
وهذا  ,(1)وتمكنوا من العيش أعوما عديدة, خلق هؤالء بأربعة أرجل ومنهم بثالثة أرجل

وهي تحدث خالل صيرورة , المخلوق هي حالة طبية نادرة تدعى تشوه مزدوج الحوضي
الجنين في رحم أمه حيث ينقسم الجزء السفلي من جذع الجنين إلى جزئين منفصلين 
نتيجة وجود توأم غير مكتمل النمو فيصبح للطفل حوضين كاملين منفصلين عن بعض 

  .(2)كل حوض فيه زوج من األرجل
يدة وهذا لقد جاءت هذه المخلوقات بعد أن افترض علماؤنا األجالء بسنين عد

إن دل فإنه يدل على مدى بصيرتهم التي نورهم اهلل بها, وعلمهم الغزير, وقريحتهم التي 
فلم يبقوا العالم في حيرة من أمرهم, وربما , جعلتهم ينظرون إلى شيء قد يكون مستحيال

ذا كان ذلك ممكن الوقوع والصورة أدناه تبين ذلك فما الحكم  حصل ذلك في زمانهم, وا 
 رجل الزائدة وهذا ما سأتناوله في الفرع الثاني. في مسح األ

                                                           

(1) www.kabbos.com,www.almasryalaum.com 
 المصدران أنفسهما.: ( ينظر2)
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 الزائدة. الخف في الرجل لبس الفرع الثاني: حكم
زائدة أو رجل  يد أو زائدة كإصبع زائد, عضو له خلق من أن اتفق الفقهاء على

لذلك  ,(1)حكمه فتأخذ فيه, نابتة ألنها األصلية؛ مع غسلها وجب الفرض محل في زائدة,
ألن  كان من خلق له رجل زائدة وأراد لبس الخف لبس في جميعها ومسح على الجميع؛

لكن لو نبتت الزائدة في غير محل الفرض, , الزائدة تأخذ حكم األصلية كما في الغسل
أو , فللفقهاء تفصيل في ذلك بين ما إذا كانت كلها أصلية أو اشتبهت األصلية بالزائدة

 لى أربعة أقوال:إ لألصلية, اختلفت أقوال الفقهاء كانت الزائدة مسامتة
ومنهم من يرى إذا , فالحنفية منهم من يرى أن العبرة باألصلية القول األول:

 يدان له خلق غسلهما, قال ابن نجيم: ولو وجب منفصلتين, أو متصلتين تامتين كانتا
 أر ولم فال, ال وما غسل الفرض محل الزوائد حاذى فما األصلية هي فالتامة ورجالن

 في غسلهما وجوب والظاهر منفصلتين, أو متصلتين تامتين كانتا لو ما كالمهم في
, وذهب ابن عابدين إلى رأي آخر وهو الجمع بين القولين (2)الثاني في وواحدة األول

ن لم يبطش بهما فإن, فاعتبر البطش هو األصل فإن بطش بهما اعتبرتا  تامتين كانتا وا 
                                                           

, 1/193: شرح مختصر خليل , ومواهب الجليل في1/102: ( الدر المختار وحاشية ابن عابدين1)
, واإلنصاف في معرفة الراجح 1/63: , والكافي في فقه اإلمام أحمد1/388: والمجموع شرح المهذب

: والسيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار, 11/254: , والمحلى باآلثار1/157: من الخالف
 .30/147: , والموسوعة الفقهية الكويتية1/78: , وتحرير األحكام للحلي49ص

 .1/29: النهر الفائق شرح كنز الدقائق: ( ينظر2)
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ن, غسلهما وجب متصلتين  يبطش التي األصلية غسل إال يجب ال منفصلتين كانتا وا 
 .(1)بها

أما المالكية فإنهم يرون أن الرجل الزائدة إذا خلقت في محل  القول الثاني:
ن خلقت في غير محل الفرض اشترط وجود الكعب كما  الفرض اعتبرت مطلقا وا 

 في والدسوقي في حاشيته: "ويقال قال الدردير ,(2)اشترطوا وجود المرفق في اليدين
ن مطلقا غسلت الفرض محل في نبتت فإن أي اليد في قيل ما الزائدة الرجل  في نبتت وا 
ن أيضا غسلت كعب لها وكان غيره  لمحل تصل لم ما تغسل لم كعب لها يكن لم وا 

 .(3)الفرض" محل حاذى ما منها غسل له وصلت فإن الفرض,
ذهب الشافعية والحنابلة في قول واالمامية أنه إن خلق له أكثر  القول الثالث:

ما في غيره, فإما أن تكون خلقت في محل الفرض, من رجلين فإن خلقت في محل , وا 
ن نبتت في غير محل الفرض وحاذت الفرض , الفرض فيجب لبس الخف في الزائد وا 

ة وعدم التمييز كما المسامتة كما اشترطه الشافعي بشرط فيجب لبس الخف أيضا لكن
قال أبو زكريا  ,(4)اشترطه الحنابلة, وكذلك الحكم لو اشتبهت الزائدة باألصلية

 من كل بعض ومسح رجل لكل خف لبس من بد فال أرجل أربع له كان األنصاري: ولو
 في نبتت إن األصلية من الفرض محل حاذى األربع إن نبتت في محل الفرض, وما

 زائدة وكإصبع األصلية كبعض ألنها الخف؛ إدخالها من بد فال الفرض, محل غير
  .(5)منهما المحاذي تطهير وجوب وألجل فيها,

                                                           

 .1/102: حاشية ابن عابدين: ( ينظر1)
, ولوامع الدرر في هتك استار 1/105: شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني: ( ينظر2)

 .1/362المختصر 
 .1/87: ( الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي3)
, وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني 1/198: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ( ينظر4)

, 1/157: , واإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي1/173: , والمغني1/242: والعبادي
 .1/78: , وتحرير األحكام للحلي1/97: وكشاف القناع عن متن اإلقناع

 .1/94: شرح البهجة الوردية الغرر البهية في: ( ينظر5)
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 بعضها أو أصلية, كلها فكانت فأكثر رجالن له كان الشرواني: لو وفي حاشية
 إذا وأما الجميع, على ويمسح خفا منها كال فيلبس به سامت أو باألصلي واشتبه زائدا
 إن إال الثاني دون خفا األول فيلبس الزائد دون باألصلي فالعبرة يسامت ولم يشتبه لم

  .(1)أيضا فيلبسه الزائد لبس على األصلي لبس توقف
 أن من بد ال أنه فينبغي رجلين من أزيد له كان لو الشبراملسي: وفي حاشية

 تعدد من بد فال الرجل, طهارة المسح ألن خف كل مسح ومن خفا, واحدة كل في يلبس
أي ان الشافعية  ,(2)به عبرة فال تميز فإن زائدا بعضها كان فلو األرجل, بتعدد المسح

يعترون الزائد كاألصلي إذا سامت ولو نبت في غير محل الفرض, وقال ان قدامة بعد 
ن  وجب الفرض محل في أصلها إصبع أو زائدة يد له كان أن نقل القول األول: وا 

ن غسلها,  كان إن: والمنكب قال القاضي كالعضد الفرض, محل غير في نابتة كانت وا 
  .(3)منها يحاذيه ما غسل الفرض محل يحاذي بعضها

وقال المرداوي: لو كان له يد زائدة او إصبع أصلها في محل الفرض وجب 
ن كانت نابتة في غير محل الفرض كالعضد والمنكب وتميزت  يجب لم: غسلها, وا 

 بين نزاع بال غسلهما يجب فإنه: األخرى من إحداهما تتميز لم إذا غسلها وأما
نما أوجبوا غسلها عند االشتباه أو عدم التمييز؛(4)األصحاب  إحداهما مسح ألن ؛ وا 

 .(5)مسحهما فوجب ,بمسحهما إال يقينا الواجب عهدة عن يخرج وال ,واجب
ذهب الحنابلة في قول والزيدية, أن العضو الزائد الذي يجري عليه  القول الرابع:

ن  أو ,زائدة إصبع له خلق الحكم هو ما نبت في محل الفرض ال غير قال ابن قدامة: وا 
                                                           

 .1/242: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي: ( ينظر1)
 .1/198: ( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج2)
 .1/173: المغني: ( ينظر3)
 .1/157: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي: ( ينظر4)
 .1/173: المغني: ( ينظر5)
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 الثؤلول, أشبهت, فيه نابتة ألنها األصلية؛ مع غسلها وجب الفرض محل في زائدة يد
ن  كانت سواء ,غسلها يجب لم, المنكب أو كالعضد الفرض محل غير في نابتة كانت وا 

 عن نزل إذا الرأس شعر فأشبهت, الفرض محل غير في ألنها طويلة؛ أو قصيرة
 الزائد العضو كان إذا إال األصلية اليد غسل غير يجب , وقال الصنعاني: وال(1)الوجه
 ذلك غير في النابت وأما اليد مسمى في داخل فإنه غسله يجب الذي المحل في نابتا

 .(2)بغسلها الشرع ورد التي اليد مسمى في بداخل فليس المحل
بعد عرض أقوال الفقهاء فإن الحاصل منها إن نبتت رجل زائدة في محل 
ن نبت في غير محل الفرض ولم يتميز  الفرض وجب لبس الخف مع األصلية, وا 

في قول كذلك على ما ذهب إليه جميع الفقهاء عدا الحنابلة  اعتبرتاألصلي من الزائد 
والمالكية على , والشافعية في المساواة, لكن يبقى شرط الحنفية في البطش, الزيدية

 وجود الكعبين.
 الرأي الراجح:

ن كان بعضهم من لم يصرح القول في الرجل  بعد عرض أقوال وآراء الفقهاء وا 
أو الزائدة ولكن يمكن التخريج ألقوالهم على ما تكلموا به من العضو الزائد في اليد 

أما الرأي الذي تميل إليه النفس في المسألة فإن الباحث يرى أن الخالف , اإلصبع
محصور بين الفقهاء إذا نبتت في غير محل الفرض أما إذا كانت في محل الفرض 

والذي أراه أن الرجل الزائدة في غير محل الفرض معتبرة متى ما , فهذا مجمع عليه
؛ ألن الخطاب يتناولها لكن هذا الترجيح مقيد  أطلق عليه اسم الرجل وكانت كصفاتها

 متى ما توفرت الصفات التالية في الرجل: 

                                                           

 . 1/157: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: , وينظر1/173: المغني( 1)
 .54ص: والسيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار: ( ينظر2)
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أن تؤدي الوظيفة األصلية لها وليست عضوا خامال بمعنى أن توازن  أوال:
 صاحبها فقد يختل إن رفعها واذا مشى يحركها ليستطيع إتمام المشي عليها.

أن تكون موجودة باتجاه القبلة فإن أغلب أعضاء اإلنسان التي يوضؤها  ثانيا:
إذا صلى تتجه باتجاه القبلة فإن كانت الزائدة خلفه ولم تكن مهمة إلتمام عملية المشي 
واذا صلى كانت خلفه فال يطلب منه لبس الخف فيها؛ ألنها ستكون بعيدة عن مثيالتها 

ي الحكم, وكذلك الحكم لو اشتبهت الزائدة وال تؤدي وظيفتهن فال تشترك معهن ف
 ,باألصلية فإن الواجب إدخال الخف فيهما؛ ألن إدخال الخف بهما عند االشتباه واجب

 وال يخرج عن عهدة الواجب يقينا إال بإدخال الخف بهما واهلل أعلم.
 : الثاني املطلب

 احلرمة مع املسح جاز دميآ جلد من اخلف كان ولو
الباجوري: وقد يحرم مع اإلجزاء فيما إذا كان الخف مغصوبا أو من قال الشيخ 

 .(1)حرير لرجل أو من جلد آدمي
شرع لهذه األمة بعض الرخص رحمة بها, ولدفع  من المعلوم أن رسول اهلل 

العنت والمشقة عنها وهذا من سماحة ويسر هذا الدين الحنيف, ومن هذه الرخص هو 
الرجلين كما ذكرنا سابقا, وهذا المسح أو هذه  لبس خف والمسح عليه بدل غسل

ن الجواز إال أنه قد تعتريها األحكام الشرعية الخمسة, فقد  فيها الحكم كان الرخصة وا 
وهذا ما بينه اإلمام بقوله : كأن يكون مغصوبا أو من جلد , يكون لبس الخف حراما

على خف من جلد آدمي, ومن االفتراضيات التي افترضها علماؤنا األجالء المسح 
فلو صنع خف من جلد آدمي فهل يجوز لبسه والمسح عليه؟ هذا ما سأتناوله  آدمي,

 في هذا المطلب وقد قسمته على فرعين: 
 

                                                           

 .1/172: ( حاشية الباجوري1)
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 .اإلنسان بدن طهارة حكم الفرع األول:
 حكم لبس خف من جلد إنسان والمسح عليه. الفرع الثاني:

  
 .اإلنسان بدن حكم طهارة: األول الفرع
والنووي في شرح حديث  العيني قال (1)العلماء على طهارة اإلنسان حياأجمع 

 الحي أما وميتا حيا المسلم طهارة في عظيم أصل هذا :(2)"إن المؤمن ال ينجس"
 بإجماع طاهر فهو فرجها رطوبة وعليه أمه ألقته إذا الجنين حتى فباإلجماع
سلما أو أما طهارته ميتا فذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة اإلنسان ميتا, م ,(3)المسلمين

 :(4)بما يأتي واستدلوا, كافرا
, أما طهارته ميتا فذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة اإلنسان ميتا, مسلما أو كافرا

 : (5)واستدلوا بما يأتي
 
 

                                                           

 .22/375: , والجامع الصحيح للسنن والمسانيد1/36: , ونيل األوطار2/239: عمدة القاري: ( ينظر1)
 ( سبق تخريجه.2)
 .4/66: , وشرح النووي لصحيح مسلم2/239: عمدة القاري: ( ينظر3)
, ومواهب الجليل في 2/106: , وشرح فتح القدير370ص: حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح: ( ينظر4)

, 1/107: , وشرح منتهى اإلرادات1/216: , والمجموع شرح المهذب1/99: شرح مختصر خليل
, وذخيرة العقبى في شرح 1/128,137: , والمحلى باآلثار1/193: وكشاف القناع عن متن اإلقناع

 .5/305: , وجواهر الكالم للجواهري3/196: , ومنتهى الطلب للحلي4/595: المجتبى
, ومواهب الجليل في 2/106: , وشرح فتح القدير370ص: حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح: ( ينظر5)

, 1/107: , وشرح منتهى اإلرادات1/216: المهذب, والمجموع شرح 1/99: شرح مختصر خليل
, وذخيرة العقبى في شرح 1/128,137: , والمحلى باآلثار1/193: وكشاف القناع عن متن اإلقناع

 .5/305: , وجواهر الكالم للجواهري3/196: , ومنتهى الطلب للحلي4/595: المجتبى
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 المدينة طريق بعض في لقيه  النبي أن  هريرة أبي عن رافع أبي عن أوال:
 كنت: قال هريرة أبا يا كنت أين فقال جاء ثم فاغتسل فذهب منه (1)فانخنست جنب وهو
 ال المؤمن إن اهلل سبحان :فقال ,طهارة غير على وأنا أجالسك أن فكرهت جنبا

 .(2)ينجس
 فإن, موتاكم تنجسوا ال: " اهلل رسول قال: قال  عباس ابن : عنثانيا

 .(3)"ميتا أو حيا ينجس ال المسلم
 أفرد اإلمام البخاري بابا وذكر فيه طهارة اآلدمي حيا وميتا فقال: باب ثالثا:

 وحمله زيد بن لسعيد ابنا  عمر ابن وحنط والسدر بالماء ووضوئه الميت غسل
 لو :سعيد وقال ,ميتا وال حيا ينجس ال المسلم  عباس ابن وقال ,يتوضأ ولم وصلى
 .(4)ينجس ال المؤمن : النبي وقال ,مسسته ما نجسا كان

 يزيد العين نجس هو ما غسل ألن بغسله؛ تعبدنا لما نجسا كان لو أنه رابعا:
 .(5)تطهيرا الغسل يفيده وال تنجيسا

                                                           

إحكام األحكام شرح عمدة : عت ينظرهو االنقباض والرجوع أي تأخرت وانقبضت ورج: ( االنخناس1)
 .1/390: , وفتح الباري شرح صحيح البخاري1/127: االحكام

(, وبلفظ آخر في صحيح 283رقم ) 1/79: باب عرق الجنب وأن المسلم ال ينجس: ( صحيح البخاري2)
طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل  فى --عن أبى رافع عن أبى هريرة أنه لقيه النبى : مسلم

" أين كنت يا أبا هريرة " قال يا رسول اهلل لقيتنى وأنا : فلما جاءه قال --فذهب فاغتسل فتفقده النبى 
" سبحان اهلل إن المؤمن ال ينجس " باب  : جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول اهلل 

 (.850رقم ) 1/194: الدليل على أن المسلم ال ينجس
باب المسلم ال : (, وسنن الدار قطني1422رقم ) 1/537: كتاب الجنائز: ( المستدرك على الصحيحين3)

 (, قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.1811رقم ) 5/41: ينجس
 .2/73باب غسل الميت ووضوؤه : ( صحيح البخاري4)
 .1/34: , و المغني3/15: الحاوى الكبير: ( ينظر5)



 

 347 

8 

 يزيد العين نجس هو ما غسل ؛ألن بغسله تعبدنا لما نجسا كان لو أنه خامسا:
 .(1)تطهيرا الغسل يفيده وال تنجيسا

وقد ذهب الحنفية في قول والمالكية في قول وبعض الشافعية والحنابلة في قول 
واإلمامية إلى نجاسة ميتة اآلدمي إال الظاهرية فخصوا الكافر بالنجاسة واستدلوا بما 

 :(2)يأتي
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ :قوله تعالى أوال:

 .(3)ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
فاألول , أن وصف هذه األشياء بشيئين وكالهما تقع على اإلنسان وجه الداللة:

والثاني وصف الميتة بالرجس وهو بمعنى النجس , أن الحرمة أتت على وجه العموم
 .(4)واإلنسان يموت فكان من جملتهم
 يجاب عنه من وجهين: 

 فإن موتاكم, تنجسوا "ال:  بقوله مخصوص اآلية أن عموم الوجه األول:
 .(5)ميتا" وال حيا ينجس ال المسلم

أن هذه اآلية مقصودها ما كان مأكوال, واإلنسان ليس منهم فدل  الوجه الثاني:
 على أنه غير مقصود بذلك.

  

                                                           

 .1/34: , و المغني3/15: الحاوى الكبير: ( ينظر1)
 المصادران أنفسها.: ( ينظر2)
 .145من اآلية : ( سورة األنعام3)
 .1/193: كشاف القناع عن متن اإلقناع: ( ينظر4)
 ( سبق تخريجه.5)
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 .(1)كغيره نجساً  فكان الموت, بعد مأكول غير الحياة, في طاهر حيوان أنه ثانيا:
أن هذا قياس مع الفارق فإن اإلنسان كرمه اهلل في حال حياته  يجاب عنه:

 يكون ال أن كرامته ومن من بين سائر المخلوقات بطهارته حيا وميتا, وخصه النبي 
 موته. بعد نجًسا

 جملته فكذلك الحياة؛ لفقد نجس الحياة حال في أعضائه من انفصل ما أن ثالثا:
 .(2)الوفاة بعد

 ,الميت حرمة عن لضعفه اآلدمي بغيره؛ الميت اعتبار يصح أنه ال يجاب عنه:
 صلي منفصل طرف للميت وجد ولو, الحي من انفصل إذا عليه يصلى ال أنه ترى أال

 .(3)عليه
 ٿ ٺ ٺ ٺأما الظاهرية فاستدلوا بظاهر قوله تعالى: 

"أن المؤمن : وبقوله  ,(4)ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
 .(5)أن المشرك نجسال ينجس" يدل بمفهوم المخالفة 
 نجاسة فالمراد نجس المشركون إنما  اهلل قول : أنلكن يمكن اإلجابة عنه

ونحوهما,  والغائط البول كنجاسة نجسة أعضاءهم أن المراد وليس ,واالستقذار االعتقاد
 يسلم ال عرقهن أن ومعلوم الكتاب, أهل نساء نكاح أباح تعالى اهلل أن ذلك يوضح ومما
 عليه يجب ما مثل إال الكتابية غسل من عليه يجب ال ذلك ومع يضاجعهن, من منه

                                                           

ونخب  ,2/245: , وكفاية النبيه في شرح التنبيه1/424: البيان في مذهب اإلمام الشافعي: ( ينظر1)
 .7/403: األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار

 .3/15: الحاوى الكبير: ( ينظر2)
 المصدر نفسه.: ( ينظر3)
 .28من اآلية : ( سورة التوبة4)
 .1/137: المحلى باآلثار: ( ينظر5)
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 طاهر المؤمن بالحديث أن المراد وأما الحديث فالجواب عليه: أن ,(1)المسلمة غسل من
 .(2)النجاسة عن تحفظه لعدم المشرك بخالف النجاسة مجانبة العتياده األعضاء؛

 الرأي الراجح: 
القولين أرى أن ما ذهب إليه أصحاب القول األول هو بعد عرض األدلة لكال 

, وذلك لألدلة التي استدلوا بها, الراجح من طهارة اإلنسان حيا وميتا مسلما أو كافرا
إضافة الى أن أصحاب القول الثاني ذكروا في كتبهم إلى ضعف أقوالهم وأن المعتمد 

ي جاءت بها السنة, أضف الى ذلك األدلة الصريحة الت, في أقوالهم هو الطهارة
 تنجسوا ال: " اهلل رسول قال: قال عباس ابن عن وصرحت بطهارة اإلنسان ميتا منها,

  .(3)"ميتا أو حيا ينجس ال المسلم فإن, موتاكم
قال  ,(4)"بنجس وليس طاهر لمؤمن ميتكم إن: "قال ,عباس  ابن وعن

ذا كان اإلنسان طاهر  كان ما على الموت بعد بناؤه واألصل اتفاقا, الذات الصنعاني: وا 
 أن وجب, الكرامة ألجل وكذلك نقول إذا كانت طهارة اإلنسان وهو حي ,(5)قبله عليه

  الكرامة كذلك واهلل أعلم. ألجل األموات بها يخصوا
 .عليه والمسح اإلنسان جلد استعمال حكم: الثاني الفرع

ذا كان جلد اإلنسان طاهرا  ذكرنا فيما سبق وبينا حكم طهارة بدن اإلنسان, وا 
فهل يجوز استعماله كخف والمسح عليه؟ أجمع العلماء على حرمة استعمال جلد 

                                                           

وذخيرة العقبى , 3/240: , وعمدة القاري شرح صحيح البخاري4/66: شرح النووي لصحيح مسلم: ( ينظر1)
 .370ص : , وحاشية الطحطاوي على مراقي الفالح4/596: في شرح المجتبى

 .22/375: , والجامع الصحيح للسنن والمسانيد1/390: فتح الباري البن حجر: ( ينظر2)
 ( سبق تخريجه.3)
وروي مرفوعا : (, قال البيهقي1516رقم ) 1/456: ( سنن البيهقي الكبرى باب الغسل من غسل الميت4)

 واألصح وقفه.
 .4/596: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى: ( ينظر5)
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 تحريم على المسلمين إجماع حزم ابن قال ابن نجيم والعيني: ونقل ,(1)اآلدمي ولو كافرا
 آدم بني جلود دباغ أن القول يختلف اإلمام النووي: "الوقال , (2)واستعماله اآلدمي جلد

هانة فال ابتذال جلده استعمال كرمه, وفي تعالى اهلل ألن, (3)حرام" واستعمالها  يحل له وا 
 ,(4)عن المثلة استعماله, وألن سلخ جلد اإلنسان فيه مثلة وقد نهى النبي  وال سلخه
  .(5)والمسلم والكافر على السواءالمثلة والميت والحي,  من أذى أشد والسلخ

 ,"المثلة عن  اهلل رسول نهي" صح قال ابن حزم: وأما جلد اإلنسان فقد
 يحل ال فإنه اإلنسان, جلد وكذا ,مؤمن وال بكافر التمثيل يحل فال المثلة, أعظم والسلخ

ن دفنه من بد وال يسلخ, أن وال يدبغ أن   .(6)كافرا كان وا 
ذا كان استعمال جلد  باإلجماع فإن استخدام خف من جلد  ااإلنسان محرمً وا 

نما من حيث اللبس , آدمي محرم وال يجوز لبسه, ولكن تحريمه ليس من حيث المسح وا 
نما لغيره المسح على جلد  قال اإلمام زكريا األنصاري: ويصح, فالحرمة ليست لذاته وا 

ن لبس, هو حيث من لبسه اآلدمي لحل  استعمال يحرم ألنه استعماله؛ حيث من حرم وا 
  .(7)حربيا ولو اآلدمي, جلد نحو

                                                           

, ومنح الجليل شرح 1/52: , وحاشية الصاوي على الشرح الصغير1/419: البناية شرح الهداية: ( ينظر1)
 .1/89: , واإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي1/52: مختصر خليل

: , والمجموع شرح المهذب1/409: , والبناية شرح الهداية1/106: شرح كنز الدقائق البحر الرائق: ( ينظر2)
1/216. 

 .1/216: المجموع شرح المهذب: ( ينظر3)
 (.4192رقم ) 5/164: باب قصة عكل وعرينة: ( صحيح البخاري4)
الدرر في هتك استار , ولوامع 1/409: , والبناية شرح الهداية1/16: االختيار لتعليل المختار: ( ينظر5)

 .1/269: المختصر
 .133 -1/131: المحلى باآلثار: ( ينظر6)
 .1/96: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: ( ينظر7)
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 مغصوبا الخف كان إذا فيما اإلجزاء مع يحرم وجاء في حواشي الشرواني: وقد
. فيكون كمن صلى البسا ثوب حرير أو حليا (1)آدمي جلد من أو لرجل حرير من أو

 ويلحقه اإلثم وعبادته صحيحة لكنه طاهر., ذهبيا فهو محرم
 : الثالث املطلب

 املسح جاز عليهما املشي تتابع وميكن زجاج من اخلفني كان ولو
قال الشيخ الباجوري: والمراد بالساتر هو ما يحول بين الماء  تصوير المسألة:

وبين الرجل بحيث يمنع نفوذ الماء لو صعب عليه من غير محل الخرز ولو من زجاج 
 .(2)إن أمكن تتابع المشي عليه

واشتراط الفقهاء فيه أن يكون مما  فيه ما كان من جلد, المشهورلما كان الخف 
افترض  ,وأن يكون ساترا لمحل غسل الفرض من القدمين, يمكن تتابع المشي عليه
أو , الحديد, أو من الخشب من من زجاج, أو الخف نوع كان الفقهاء األجالء فيما إذا

عليه اختلف الفقهاء في ذلك  فهل يعتبر خفا ويجوز المسح البالستيك, أو من المطاط
 إلى قولين:

ذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة في وجه إلى  القول األول:
عدم جواز المسح على الخف المستخدم من زجاج أو حديد أو خشب واستدلوا بما 

 :(3)يأتي

                                                           

 .1/244: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي: ( ينظر1)
 .1/174: حاشية الباجوري: ( ينظر2)
: , والدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار56ص: نور اإليضاحمراقي الفالح شرح : ( ينظر3)

: , وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني1/189: , والبحر الرائق شرح كنز الدقائق40ص 
: , والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي1/135: , ومنح الجليل شرح مختصر خليل1/236
, 2/351: , والمهمات في شرح الروضة والرافعي1/366: ي شرح المنهاج, والنجم الوهاج ف1/142

 .1/181: , و اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي253ص: وشرح العمدة
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 بالمسح ورد الشرع بأن يكون من جلد ؛ألن أن المسح على الخف مشروط أوال:
 من به ألحق وما فصاعدًا, للكعبين الساتر الجلد من للمتخذ اسم وهو الخف على

, (1)من جلد فإن كان غير ذلك ال يطلق عليه خفا والخفاف المتخذة والجرموق المكعب
 من ورد ما على في الخفين فيقتصر رخصة المسح قال الشيخ خليل الخرشي: وألن

 . (2)طاهر جلد بشرط كونهما
 والمشي المسافة لقطع صالحا يكون ما عليه المسح يجوز الذي الخف أن ثانيا:

عليه كالزجاج  المسح يجوز ال كذلك ليس وما, تحتهما وما الكعبين ويستر عادة المتتابع
متحقق بهما فهو ليس بمنصوص وال  والحديد وما ماثلهما؛ ألن شروط الخف غير

  .(3)بمعنى المنصوص
 جعل إذا مما احتراز فيه المشي متابعة يمكن : وأن(4)جاء في مختصر القدوري

وفي مراقي الفالح  ,(5)عليها المسح يجوز ال خشب أو زجاج أو حديد من خفا له
 فتنعدم الخفين فيهما, أي المشي متابعة إمكان للشرنباللي الحنفي قال: والشرط الثالث

                                                           

 .1/178: , وشرح مختصر خليل للخرشي1/603: البناية شرح الهداية: ( ينظر1)
 .1/327: لوامع الدرر في هتك استار المختصر: ( ينظر2)
, وشرح 1/603: , والبناية شرح الهداية1/189: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق: ( ينظر3)

 .253ص : , و شرح العمدة1/178: مختصر خليل للخرشي
( شيخ الحنفية, أبو الحسين؛ أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان, البغدادي القدوري, قال 4)

ا, انتهت إليه بالعراق رئاسة الحنفية, وعظم وارتفع جاهه, وكان حسن كتبت عنه, وكان صدوق: الخطيب
مختصر القدوري, شرح مختصر : من تصانيفه: العبارة, جريء اللسان, مديما للتالوة, من تصانيفه

الكرخي في عدة مجلدات, التقريب األول في الفقه في خالف ابي حنيفة واصحابه في مجلد, التقريب 
مات في رجب سنة ثمان وعشرين وأربع مائة وله , ات, وأملى التجريد في الخالفياتالثاني في عدة مجلد

 .2/67, ومعجم المؤلفين 13/224سير أعالم النبالء : ست وستون سنة. ينظر
: , ونور اإليضاح ونجاة األرواح في الفقه الحنفي1/27: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: ( ينظر5)

 .35ص
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 زجاج من خف صنع على يجوز المسح فال المشي متابعة وهو شرطها النعدام الرخصة
 .(1)حديد أو خشب أو

ذهب بعض الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب  القول الثاني:
والظاهرية إلى جواز المسح على الخف إذا كان من زجاج وغيره بشرط إمكان متابعة 

 :(2)المشي عليه واستدلوا بما يأتي
وهو يطلق ما يسمى خفا,  جميع في موجودة وهي أن إباحة المسح للحاجة أوال:

 .(3)على ما كان من الزجاج والحديد والخشب
 متابعة يمكن فيما فرق إن من شروط الخف إمكان متابعة المشي عليه وال ثانيا:

غيره أما ما ال يمكن متابعة المشي عليه فال  أو جلد من يكون أن بين عليه المشي
 .(4)يجوز المسح عليه ولو من حديد

 وال قرآن به يأت لم ألنه له, معنى وال الخف خطأفي  التجليد أن اشتراط ثالثا:
 يبلغ مما لباسه يحل مما الرجلين في لبس ما كل على قياس, لذلك كان المسح وال سنة
 جلد عليهما كان أو غيره, عود أو لبود أو جلود من خفين كانا سواء سنة, الكعبين فوق
 .(5)يكن لم أو

                                                           

: مراقي الفالح شرح نور اإليضاح: , وينظر35ص: ونجاة األرواح في الفقه الحنفي( نور اإليضاح 1)
 .56ص

, واإلنصاف في 1/154: , والبيان في مذهب اإلمام الشافعي1/502: المجموع شرح المهذب: ( ينظر2)
, 1/396: , وشرح الزركشي على مختصر الخرقي1/181: معرفة الراجح من الخالف للمرداوي

 .1/116: عن متن اإلقناع وكشاف القناع
 .1/145: حاشية الجمل على شرح المنهج: ( ينظر3)
 .50ص: كفاية األخيار في حل غاية االختصار: ( ينظر4)
 .1/324: المحلى باآلثار: ( ينظر5)
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بأن سائر األصحاب قد ذهبوا الى عدم  (1)وقد رد اإلمام النووي قول الروياني
 ال اصحابنا سائر وقال الروياني قول جوزا المسح على الخف من زجاج فقال: وأما

 صرح أحدا نعلم وال بالجواز الجميع بل به الجمهور, قطع بل منه مقبول فغير يجوز
  .(2)مطلقا االصحاب عن جوازه حسين القاضي نقل وقد بمنعه

منع من المسح عليه ألنه  (3)لكن يرد على اإلمام النووي رحمه اهلل أن البندنيجي
, وكذلك قال الروياني وقول أصحابنا صحيح بعدم المسح على (4)غير ساتر للقدمين

 المشي متابعة يمكن زجاج؛ ألنه ال أو حديد من كله كان إذا الخف من زجاج أو حديد
الشافعية على ما صرح به اإلمام  بين اتفاق هناك يكن وعلى قول اإلمامين لم, (5)عليه

 النووي.

                                                           

الفقيه الشافعي, وصنف الكتب , ( أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني1)
" بحر المذهب " وهو من أطول كتب الشافعيين وكتاب " مناصيص اإلمام الشافعي "  منها: المفيدة

لو : وكتاب " الكافي " وكتاب " حلية المؤمن " وصنف في األصول والخالف, ونقل عنه أنه كان يقول
بضم الراء وسكون الواو وفتح الياء المثناة من : احترقت كتب الشافعي ألمليتها من خاطري, والروياني

تحتها وبعد األلف نون, هذه النسبة إلى رويان, وهي مدينة بنواحي طبرستان خرج منها جماعة من 
العلماء ولد في آخر سنة خمس عشرة وأربع مائة, ومات قتال بعد ان قتله المالحدة سنة إحدى وخمس 

 .3/198, ووفيات األعيان 14/233سير أعالم النبالء : مائة. ينظر
 .1/292: , بحر المذهب للروياني1/502: شرح المهذبالمجموع : ( ينظر2)
( العالمة المفتي أبو نصر محمد بن هبة اهلل بن ثابت, الشافعي, الضرير, تلميذ أبي إسحاق الشيرازي. 3)

أبو سعد البغدادي, : أبي إسحاق البرمكي, روى عنه: درس في أيام شيخه, ثم جاور, وحدث عن
سماعيل التيمي, وعبد الخالق ال يوسفي, وكان متعبدا معتمرا, كثير التالوة, وعاش ثمانيا وثمانين سنة. وا 

, وطبقات الشافعية للسبكي 14/198سير أعالم النبالء : سنة خمس وتسعين وأربع مائة. ينظر: توفي
 .2/78, وهدية العارفين 4/207

 .2/351: فعي, والمهمات في شرح الروضة والرا1/366: النجم الوهاج في شرح المنهاج: ( ينظر4)
 .1/292: بحر المذهب للروياني: ( ينظر5)
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ولما كان من شروط الخف أن يكون ساترا لمحل غسل الفرض من القدمين فإن 
ن جوزوا المسح على الخف من زجاج فإنهم اختلفوا في المراد من  أصحاب هذا القول وا 

ع وصول الماء أم ستر محل الفرض من القدمين في لبس الخف, هل المراد بالستر من
 بشرة القدمين؟ 

فرقوا وقالوا: أن الساتر للرجلين بالزجاج هو ما يمنع وصول الماء إلى  فالشافعية
الرجلين ال مانع الرؤية؛ أما ستر العورة بالزجاج فالمقصود منه ستر العورة عن أعين 

بينما لم يحصل في ستر , وفي الخف منع وصول الماء حاصل في الخف, الناس
 متابعة يمكن زجاج خف لبس الطبري والقفال والنووي رحمهم اهلل: إذا األئمةرة, قال العو 

ن المسح جاز عليه المشي  عورته ستر لو ما بخالف البشرة, تحته ترى كان عليه وا 
 ولم األعين عن سترها المقصود ألن البشرة لون وصف إذا يصح ال فإنه بزجاج
 .يحصل

الساتر, وما يمكن  بسبب الرجل غسل على القدرة عسر الخف في والمعتبر
لكن البندنيجي من الشافعية ذهب إلى  ,(1)موجود في الخف وذلك متابعة المشي عليه

  .(2)ستر القدمين من الرؤية كما قدمنا, غير ذلك واشترط في الستر
أما الحنابلة فالمراد بالساتر عندهم أن ال يصف القدمين, فإن كان خف الزجاج 

 :(3)قال البهوتي, القدمين, فال يجوز المسح عليه في الصحيح من المذهب رقيقا ويبين
 ونحوه, البشرة يصف ال وزجاج, وحديد وخشب ولبد جلد من خف المسح على ويصح
 .(4)فيه المشي أمكن حيث

                                                           

, والبيان في مذهب اإلمام 1/292: , وبحر المذهب للروياني1/502: المجموع شرح المهذب: ( ينظر1)
 .1/154: الشافعي

 .2/351: , والمهمات في شرح الروضة والرافعي1/366: النجم الوهاج في شرح المنهاج: ( ينظر2)
( منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي, من فقهاء الحنابلة بمصر في عهده, 3)

: هـ. ينظر1051)الروض المربع شرح زاد المستنقع( و )كشاف القناع( وغيرها. توفي سنة : من مؤلفاته
 .8/249: اإلعالم للزركلي

 .1/65: شرح منتهى اإلرادات: ( ينظر4)
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 على يصح لم وصفه لصفائه, فلو القدم يصف ال أن: وقال المرداوي: ومنها
 . (1)عليه المسح يجوز: وقيل ونحوه, الرقيق كالزجاج المذهب من الصحيح

لكن ما ذهب إليه الشافعية هو االوجه في هذا المقام ألننا ال نحتاج الى ستر 
أال ترى لو أنه , عورة القدمين في الصالة بمعنى الساتر الذي يمنع وصف القدمين

 كشف قدميه في الصالة فهل تبطل صالته؟ 
ترطه الفقهاء هو ما يمنع وصول الماء الجواب ال, فكان المراد بالساتر الذي اش

 الماء سيصل فعندها تحته ما إلى الماء يوصل شفافاً  رقيقاً  خفيفاً  كان إذا ألنه ال غير؛
فأرى أن ما ذهب إليه  الغسل, حكمها والقدم القدم, المسح على فيكون القدم, إلى

 الشافعية هو األوجه واهلل أعلم.
 الرأي الراجح:

فقول الحنفية , أنه من الممكن الجمع بين القولين بعد عرض ما تقدم أرى
ألن الصحابة رضي , والمالكية ال يمكن األخذ به على إطالقة وتقييد الخف بالجلد فقط

اهلل عنهم مسحوا على الخف والجورب والنعلين, فيتبين أن الخف ليس مخصوصا 
ي اشترطها بالمسح فكل ما ستر الرجلين جاز المسح عليه, مع مراعاة الشروط الت

الفقهاء, وأما قول الشافعية والحنابلة والظاهرية فإنه ال يمكن األخذ بقولهم على اطالقه, 
والمشي بخف الزجاج , ألن من شروط الخف هو أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه

 متابعة امكان المحال أو البعيد والحديد يصعب المشي عليها كما قال األذرعي: من
 حصى ال دمثة ارض أو بساط على به يمشي ان اال الزجاج خف على الكثير المشي

  .(2)بها حجر وال

                                                           

 .1/181: في معرفة الراجح من الخالفاإلنصاف : ( ينظر1)
 .1/502: المجموع شرح المهذب: ( ينظر2)
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ولكن  وهذا غير متيسر الن الخف يحتاجه في المشي عليه في حله وترحاله,
يمكن الجمع بين القولين وهو أنه من الممكن المسح على خف من زجاج إذا كانت 

 وعندي والروياني حتى قال الروياني:أرضيته من جلد وهذا ما اختاره اإلمام السرخسي 
 بعض ورأيت عليه, المشي متابعة يمكن حتى القدم أسفل غير في الزجاج يكون أن أنه

 بما يرتفع وهو المذهب, على به ويشنع الشافعي إلى هذا ينسب حنيفة أبي أصحاب
فبقولهما من جعل الخف من زجاج وأرضيته من جلد فإنه يمكن متابعة  ,(1)ذكرت

 المشي عليه ويمنع من وصول الماء, ونكون قد جمعنا بين أقوال المذهبين واهلل أعلم.
  

                                                           

 .1/292: , وبحر المذهب للروياني1/603: البناية شرح الهداية: ( ينظر1)
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 اخلامتة
الحمد هلل الذي من  علينا باإلتمام, والصالة والسالم على سيدنا محمد مسك 

 عد:الختام, وعلى آله وأصحابه األعالم وب
 فبعد أن قضينا وقتا من الزمن ونحن نغوص في أقوال الفقهاء وسيرتهم العطرة

أن أتممنا  ناوبعد فضل اهلل وتيسيره ل, بحثا عن نتائج عسى أن نخدم بها شريعتنا الغراء
تحصل لي  أضع فيها ما ا البحثوختامي لهذ, وال شك أن لكل عمل ختام, ا البحثهذ

 من نتائج أبينها بما يأتي:
بيان جهد الشيخ الباجوري في خدمة العلم الجليل, ويتبين ذلك من خالل  -1

وطرحه الفتراض المسائل, مما يدلل على سعة , مسيرته العلمية ومؤلفاته
 وغريزته العلمية التي من اهلل عليه بها. 

 وجوب لبس الخفاف فيمن خلق له أربعة أرجل والمسح عليها كلها. -2
 لد آدمي مع اإلثم.جواز المسح على خف منسوج من ج -3
 جواز المسح على خف من زجاج بشرط أن تكون أرضيته من جلد. -4

 وأن, كلها األمور في خاتمتنا يحسن بان موالنا إلى بالتضرع الخاتمة هذه وأختم
 اهلل وصلى, زلل قد ما لنا ويغفر, العمل هذا من ا يتقبل وأن, وخزيها النار من يجيرنا
 .وسلم وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على
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االختيار لتعليل المختار: عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي, مجد  .18

مطبعة  ,تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة ,هـ(683تالدين أبو الفضل الحنفي )
 م.1937-هـ1356 ,القاهرة ,الحلبي

 ,البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين ابن نجيم الحنفي, دار المعرفة .19
 .2طبيروت, 

الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار: محمد بن علي بن محمد  .20
هـ( المحقق: عبد 1088تالِحْصني المعروف بعالء الدين الحصكفي الحنفي )

 م.2002-هـ1423, 1ط ,دار الكتب العلمية ,المنعم خليل إبراهيم
النهر الفائق شرح كنز الدقائق: سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي  .21

-هـ1422, 1ط ,دار الكتب العلمية ,المحقق: أحمد عزو عناية ,هـ(1005)ت
 م.2002

ِبيِدي  اليمني  .22 الجوهرة النيرة: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ
 هـ.1322, 1ط ,المطبعة الخيرية ,هـ(800تالحنفي )

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة: ابن  .23
 م.2000-هـ1421بيروت,  ,عابدين, دار الفكر

أحمد بن محمد بن  :حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح .24
 ,بوالق ,المطبعة الكبرى األميرية (,هـ1231)ت إسماعيل الطحطاوي الحنفي

 هـ.1318
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 ,دار الفكر كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي, شرح فتح القدير: .25
 .2ط لبنان, ,بيروت

البناية شرح الهداية: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  .26
بيروت,  ,دار الكتب العلمية ,هـ(855تالغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )

 .م2000-هـ1420, 1ط ,لبنان
مراقي الفالح شرح متن نور اإليضاح: حسن بن عمار بن علي الشرنباللي  .27

المكتبة  ,هـ( اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور1069تالمصري الحنفي )
 م.2005-هـ1425, 1ط ,العصرية

نور اإليضاح ونجاة األرواح في الفقه الحنفي: حسن بن عمار بن علي  .28
 ,المحقق: محمد أنيس مهرات ,هـ(1069تالمصري الحنفي ) الشرنباللي

 .م2005-هـ1246 ,المكتبة العصرية
 مصادر المالكية

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد  .29
 هـ.1398 ,2ط ,بيروت ,اهلل, دار الفكر

دوي حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: علي الصعيدي الع .30
 .هـ1412بيروت,  ,دار الفكر ,تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعيالمالكي, 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير  .31
َماِم َماِلٍك(: أحمد بن محمد الصاوي  لكتابه المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَهِب اإْلِ

مكتبة مصطفى البابي  ,صححه: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي ,المالكي
 م.1952-هـ1372 ,الحلبي

دار  ,تحقيق: محمد عليشالشرح الكبير: سيدي أحمد الدردير أبو البركات,  .32
 بيروت. ,الفكر
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شرح مختصر خليل للخرشي: محمد بن عبد اهلل الخرشي المالكي أبو عبد اهلل  .33
 .د.ت ,بيروت ,ةدار الفكر للطباع ,هـ(1101ت)
رقاني على مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني:  .34 شرح الزُّ

ضبطه  ,هـ(1099تعبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري )
 ,دار الكتب العلمية, بيروت ,وصححه وخرج آياته: عبد السالم محمد أمين

 م.2002-هـ1422, 1ط ,لبنان
للشيخ خليل بن « مختصر خليل»لوامع الدرر في هتك أستار المختصر ]شرح  .35

هـ(: محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي 776إسحاق الجندي المالكي )ت
: اليدالي بن الحاج مراجعة ,تصحيح وتحقيق: دار الرضوان ,هـ(1302ت)

 م.2015-هـ1436, 1ط ,موريتانيا ,دار الرضوان, نواكشوط ,أحمد
 ,بيروت ,لجليل شرح على مختصر سيد خليل: محمد عليش, دار الفكرمنح ا .36

 م.1989-هـ1409
 مصادر الشافعية

الغاية في اختصار النهاية: عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي  .37
, 1ط ,لبنان ,دار النوادر, بيروت ,المحقق: إياد خالد الطباع ,هـ(660ت)

 م.2016-هـ1437
دراية المذهب: عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد نهاية المطلب في  .38

حققه  ,هـ(478تالجويني, أبو المعالي, ركن الدين, الملقب بإمام الحرمين )
-هـ1428, 1ط ,دار المنهاج ,عبد العظيم محمود الد يب .وصنع فهارسه: أ.د

 م.2007
 م.1997 لبنان, ,بيروت ,دار الفكر, يحيى شرف النووي المجموع: .39
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يان في مذهب اإلمام الشافعي: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم الب .40
دار  ,المحقق: قاسم محمد النوري ,هـ(558تالعمراني اليمني الشافعي )

 م.2000-هـ1421, 1ط ,جدة ,المنهاج
بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي(: الروياني, أبو المحاسن عبد الواحد  .41

 ,دار الكتب العلمية ,المحقق: طارق فتحي السيد ,هـ(502بن إسماعيل )ت
 م.2009, 1ط

 ,تحفة المحتاج في شرح المنهاج: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي .42
 م.1983-هـ1357, مصر, المكتبة التجارية الكبرى

حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج )لزكريا األنصاري(: سليمان  .43
 بيروت. ,الجمل, دار الفكر

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: علي  .44
 ,بيروت ,بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي, دار الكتب العلمية

 .هـ1419 ,لبنان
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا  .45

 د.ت. ,المطبعة الميمنية ,هـ(926تاألنصاري, زين الدين أبو يحيى السنيكي )
كفاية النبيه في شرح التنبيه: أحمد بن محمد بن علي األنصاري, أبو العباس,  .46

المحقق: مجدي محمد سرور  ,هـ(710تنجم الدين, المعروف بابن الرفعة )
 .م2009, 1ط ,دار الكتب العلمية ,باسلوم

بن محمد الحسيني ختصار: تقي الدين أبي بكر كفاية األخيار في حل غاية اال .47
تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي الحصيني الدمشقي الشافعي, 

 .م1994, 1طدمشق,  ,دار الخير ,سليمان
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المهمات في شرح الروضة والرافعي: جمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي  .48
مركز التراث  ,اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي, أحمد بن علي ,هـ(772ت)

 ,بيروت ,المملكة المغربية, دار ابن حزم ,الدار البيضاء ,الثقافي المغربي
 م.2009-هـ1430, 1ط ,لبنان

النجم الوهاج في شرح المنهاج: كمال الدين, محمد بن موسى بن عيسى بن  .49
المحقق: لجنة  ,جدة, دار المنهاج ,هـ(808تعلي الدَِّميري أبو البقاء الشافعي )

 م.2004-هـ1425, 1ط ,علمية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن  .50

 ,حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير, دار الفكر للطباعة
 م.1984-هـ1404 ,بيروت

 مصادر الحنابلة
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل:  .51

دار إحياء  ,تحقيق: محمد حامد الفقيلي بن سليمان المرداوي أبو الحسن, ع
 بيروت. ,التراث العربي

شرح الزركشي على مختصر الخرقي: شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن عبد  .52
تحقيق: قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم اهلل الزركشي المصري الحنبلي, 

 م.2002-هـ1423, 1ط ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,خليل إبراهيم
شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: منصور بن  .53

 .م1996 ,2, طبيروت ,يونس بن إدريس البهوتي, عالم الكتب
 ,شرح العمدة في الفقه: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس .54

 .هـ1413, 1ط ,الرياض ,انمكتبة العبيك ,تحقيق: د. سعود صالح العطيشان
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الكافي في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل: عبد اهلل بن قدامة المقدسي أبو  .55
 بيروت. ,محمد, المكتب اإلسالمي

تحقيق: كشاف القناع عن متن اإلقناع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي,  .56
 هـ.1402 ,بيروت ,دار الفكر ,هالل مصيلحي مصطفى هالل

اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني: عبد اهلل بن أحمد بن قدامة  المغني في فقه .57
 هـ.1405 ,1ط بيروت, ,المقدسي أبو محمد, دار الفكر

 مصادر الظاهرية
تحقيق: لجنة المحلى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد,  .58

 بيروت. ,دار اآلفاق الجديدة ,إحياء التراث العربي
 مصادر الزيدية واالمامية

السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار: محمد بن علي بن محمد بن عبد  .59
 .1ط ,دار ابن حزم ,هـ(1250تاهلل الشوكاني )

في شرح شرائع اإلسالم: الشيخ محمد حسن النجفي, تحقيق جواهر الكالم  .60
 ,دار الكتب اإلسالمية, وتعليق: الشيخ عباس الفوجاني, المطبعة خورشيد

 هـ.1365, 2ط طهران,
العالمة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن  :منتهى الطلب في تحقيق المذهب .61

, تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث االسالمية, مجمع (م726ت)المطهر 
 .هـ1412 ,1ط ,البحوث االسالمية

 مصادر التراجم والطبقات
العلم األعالم: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي, دار  .62

 م.2002, 15ط, للماليين



 

 367 

8 

بيروت, دار إحياء التراث  ,مكتبة المثنى, معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة .63
 بيروت. ,العربي

تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  .64
دار الغرب  ,المحقق: الدكتور بشار عواد معروف, هـ(463تالبغدادي )
 م.2002-هـ1422, 1ط ,بيروت ,اإلسالمي

طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  .65
 ,د. عبد الفتاح محمد الحلو ,المحقق: د. محمود محمد الطناحي ,هـ(771ت)

 هـ.1413, 2ط ,هجر للطباعة والنشر والتوزيع
بد إتحاف المطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابع: عبد السالم بن ع .66

المحقق:  ,هـ(1400تالقادر بن محمد بن عبد القادر بن الطالب بن محمد )
 م.1997-هـ1417, 1ط ,دار الغرب اإلسالمي, بيروت ,محمد حجي

الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي: محمد بن الحسن بن العربي  بن محمد  .67
, بيروت, دار الكتب العلمية ,هـ(1376تالحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي )

 م.1995-هـ1416 ,1ط ,لبنان
رفع المالم عن األئمة األعالم: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن  .68

المكتبة  ,المحقق: عبد اهلل بن ابرهيم األنصاري ,هـ(728تتيمية الحراني )
 العصرية, بيروت, لبنان.

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل بن محمد أمين بن  .69
طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة  ,هـ(1399تمير سليم الباباني البغدادي )

أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء  م,1951 ,استانبول ,في مطبعتها البهية
 لبنان. ,التراث العربي بيروت

 مةالمصادر والمراجع العا
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إعالم الموقعين عن رب العالمين: أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن أبي بكر  .70
 ,دار الجيل ,تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدبن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي, 

 .م1973بيروت, 
 ,دار الفكر العربي, أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه وفقهه: اإلمام محمد أبو زهرة .71

 م.1947-ه1369, 2طالقاهرة, 
الفقه االفتراضي حقيقته وحكمه بحث للدكتور سعيد بن متعب القحطاني, مجلة  .72

 م.2013-ه1434 ,16ع ,الجمعية الفقهية السعودية
الدكتور  :الفقه االفتراضي وأثره في تغطية المستجدات دراسة تأصيلية تطبيقية .73

 م.2019-ه1440, 1ط ,أنس عبد اهلل عودة القرعان, دار النفائس
الدكتور هاني بن عبد اهلل  :ي نظرات في الفقه المستشرف للمستقبلالفقه االرتياد .74

 .م2014 ,بيروت ,1ط ,بن محمد الجبير
قسم الفقه والدراسات  ,المدخل إلى فقه النوازل: الدكتور عبد الناصر أبو البصل .75

 األردن. ,إربد ,جامعة اليرموك ,االسالمية كلية الشريعة والدراسات االسالمية
 الكويت. ,وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ,ية الكويتيةالموسوعة الفقه .76
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