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ملخص باللغة العربية

لقد كتبت هذا البحث بعنوان (حاسة الشم وأثرها في الصالة)؛ وكان سبب اختياري للموضوع
عد روح
ّ  وكذلك لمعرفة تأثير الحواس على الخشوع الذي ُي،هو ألهمية الصالة في حياة المسلم
 فأحببت من، وأدوات اإلدراك عند اإلنسان هي حواسه، فإن للعبد ما أدرك من صالته،الصالة
خالل هذا البحث أن أسلط الضوء على حاسة الشم وكيفية تأثيرها على الصالة في مسائل
 وأن ينفعنا بما، أسأل اهلل أن ينفع كل من يقرأه،أتتبع فيها أقوال الفقهاء من كتبهم المعتمدة
، فما كان من صواب فهو من توفيق اهلل تعالى، وأن يفقهنا في الدين،ً وأن يزيدنا علما،علمنا
.وما كان فيه من زلل فهو طبيعة البشر وأستغفر اهلل منه
 دراسة فقهية،  الصالة،  حاسة الشم:الكلمات المفتاحية
THE SENSE OF SMELL AND ITS IMPACT ON PRAYER
Ass. Prof. Dr. Muhammad J. Abed
Mr. Ayad J. Waheed
Summary

I have written this research entitled (The sense of smell and its impact
on prayer) and the reason behind choosing this subject because of the
importance of prayer in Muslim's life and in order to know the impact
on the humble in prayer which is the soul of prayer. The worshiper is
as what he realizes from his prayer, and the tools of realization for
human are his senses so, I like through this research to focus on the
smell and its impact on prayer. In issues, I followed in them the sayings
of scholars from their approved books. I ask Allah to benefit everyone
who reads it, and benefit us with what we learned, and increase our
knowledge, and make us know our religion very well. The right things
are from Allah the Almighty but the fault things are from the nature of
humans and I ask Allah forgiveness of them.
Keywords: smell sense, prayer, comparative study
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املقدمة:

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين ،نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...وبعد:
إن اإلنسان مسؤول أمام اهلل عز وجل عن حواسه وجوارحه فهي الشواهد عليه

يوم القيامة ،والحواس لها أهمية كبيرة في حضور القلب عند أداء العبادات عامة وفي

الصالة خاصة ،وان حاسة الشم من الحواس التي لها تأثير في الخشوع الذي هو روح
َّ
لب تبِعه
المصلِّين بالخشوع في صالتهم ،فإذا خشع الق ُ
الصالة ،وعلق جل وعال فالح ُ
خشوعُ الجوارح ،وان حاسة الشم المرتبطة باألنف لها أحكام فقهية ذكرها الفقهاء متناثرة
في كتبهم ،فأحببت من خالل هذا البحث أن أسلط الضوء على حاسة الشم وكيفية
تأثيرها على الصالة في مسائل أتتبع فيها أقوال الفقهاء من كتبهم المعتمدة ،واقتضت

خطة البحث المنهج اآلتي :

بينت فيها أهمية الموضوع ،وسبب اختياره .
المقدمةُ :
ِ
المسائل الفقهية المتعلقة بها:
المبحث األول :حقيقة حاسة الشم و
ويتضمن مطلبين :المطلب األول :الشم لغة و اصطالحاً.
ِ
المسائل الفقهية المتعلقة بحاسة الشم في الصالة.
المطلب الثاني:
ِ
المسائل المتعلقة به في الصالة:
المبحث الثاني :األنف و
ويتضمن مطلبين:
المطلب األول :السجود على األنف.
الرعاف في الصالة .
المطلب الثاني :حكم ُ

توصلت إليها من خالل البحث .
وبينت فيها أهم النتائج التي
الخاتمة :
ُ
ُ
داعيا اهلل تعالى السداد في الرأي إنه هو السميع البصير.
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املبحث األول:
املطلب األول:

حقيقة حاسة الشم واملسائ ِل املتعلقة بها
الشم لغة و اصطالحاً

شم لغةِ :ح ُس األنف وتش َّمم الشيء واشمه :أدناه من أنفه ليجتذب رائحته،
ال َ

والشم :أدراك الروائح(.)1

الشـَم اصطالحاً :هي قدرة األنف على تمييز الروائح المتنوعة(.)8

وان حاسة الشم متفردة بين الحواس ،فإن الخاليا الحسية العصبية معرضة

للهواء بصورة مباشرة ،فتنتشر أهداب شعرية تنغمس في مادة مخاطية ومن ثم ينتقل عن
طريق العصب الشمي الذي يؤدي إلى الدماغ الذي يدرك بها الروائح المنتشرة في
الجو(.)3
وال بد عند الحديث عن حاسة الشم من التعريف عليها من الناحية الفسيولوجية
بإيجاز ،عند مرور الهواء داخل القناة األنفية يدور بشكل لولبي ،مما يؤدي إلى وصول
المركبات المحمولة به إلى أعضاء الشم ،فعند وصول المواد الكيميائية إلى سطح خاليا
االستقبال الشمي فال بد لها أن تذوب في المادة المخاطية حتى تتمكن من التأثير على
المستقبالت الخاليا العصبية المرتبطة بالمستقبالت الشمية ،ومنها إلى مركز الشم في
المخ عبر العصب الشمي ،ويعمل المخ على تفسيرها وتتم االستجابة لها( ،)4وبالتالي
يتمكن الدماغ من تميز الروائح المختلفة والمختلطة ليدرك نوع تلك الروائح ،فيميز
العطور الجميلة عن الروائح الكريهة أيا كان المصدر بل ويميز العطور الجميلة ذاتها
( )1ينظر :تاج العروس ،474/38 :لسان العرب ،383/18 :والقاموس المحيط.1187/1 :
) )8ينظر :التعريفات ،ص.182 :
( )3ينظر :القوى العقلية والحواس الخمس.874/1 :

) )4ينظر :الموسوعة الطبية ،مصطلحات طبيه  ،حاسة الشم . http://www.altibbi.com
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في درجة التركيز أو الخفة( ،)1كما تصنف حاسة الشم على أنها من الحواس الكيميائية،
كما يحتوي األنف على نهايات لألعصاب من أوردة وشرايين تعمل على تدفئة الهواء
()8

الداخل إلى الجهاز التنفسي

املطلب الثاني:

.

املسائلِ الفقهية املتعلقة حباسة الشم يف الصالة

المسألة األولى :شم رائحة البصل والثوم في الصالة.

للفقهاء في حكم أكل المصلي البصل و الثوم ونحوهما ثم يحضر الجماعة

قوالن:
القول األول :ذهب الحنفية( ،)3والمالكية( ،)4والشافعية( ،)3والحنابلة( ،)6إلى
كراهية حضور المسجد لمن أكل ثوماً أو بصالً أو نحو ذلك.
استدلوا على هذا القول بما يأتي:
1ـ ـ ـ عن جابر بن عبد اهلل ،عن النبي  قال( :من أكل من هذه البقلة،
الثوم ،وقال مرة :من أكل البصل والثوم والكراث فال يقربن مسجدنا ،فإن
المالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم)(.)7

) )1ينظر :القوى العقلية والحواس الخمس.877/1 :

) )8ينظر :موسوعة تشريح وفيسيولوجيا جسم اإلنسان :د .رينيلينوكون.823 :
( )3ينظر :حاشية ابن عابدين .661/1
( )4ينظر :الفواكه الدواني ،312/8 :حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني.467/8 :
( )3ينظر :المجموع شرح المهذب ،174/8 :أسنى المطالب.126/1 :
( )6ينظر :المغني ،22/11 :كشاف القناع.363/8 :

( )7أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه ،172/1 :بــاب :مــا جــاء فــي الثــوم النــي والبصــل والكـراث ،حــديث(،)233
ومسلم في صحيحه ،323/1 :باب :نهي من أكل ثوما أو بصال أو كراثا أو نحوها ،حديث (.)364
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8ـ ـ ـ عن معقل بن يسار  ،قال :قال النبي ( :من أكل من هذه الشجرة فال
يقربن مصالنا ،يعني الثوم)(.)1

وجه الداللة:

أفاد الحديثان منع أكل الثوم والبصل؛ لئال يؤذي الناس برائحته ،ويلحق بالثوم

والبصل كل ماله رائحة كريهة وتعليله :أن المالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم(.)8
القول الثاني :ذهب المالكية في قول لهم( ،)3والحنابلة في رواية لهم( ،)4وهو قول
الظاهرية( ،)3حرمة حضور المسجد لمن أكل ثوماً أو بصالً أو نحو ذلك.
استدلوا على هذا القول بما يأتي:
1ـ ـ ـ عن جابر بن عبد اهلل ،عن النبي  قال( :من أكل من هذه البقلة،
الثوم ،وقال مرة :من أكل البصل والثوم والكراث فال يقربن مسجدنا ،فإن
المالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم)(.)6

وجه الداللة:

أن النبي  نهى عن قرب المسجد لمن أكل بصالً أو كراثاً والنهي للتحريم

ففرض عليه أن ال يصلي في المسجد حتى تذهب الرائحة ،وفرض إخراجه من المسجد
إن دخله قبل انقطاع الرائحة ،فإن صلى في المسجد كذلك فال صالة له(.)7
( )1أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ،312/8 :باب( :من كان يكره إذا أكل بصال أو ثوما أن يحضر
المسجد) ،برقم ( ،)2746والطبراني في المعجم الكبير ،883/82 :برقم ( )382إسناده حسن في
المتابعات والشواهد ،مجمع الزوائد.87/8 :
( )8ينظر :شرح النووي على مسلم ،2/14 :فتح الباري البن رجب.382/4 :
) )3ينظر :الشرح الكبير ،للدردير ،322/1 :منح الجليل.438/1 :
( )4ينظر :الفروع وتصحيح الفروع.64/3 :
( )3ينظر :المحلى باآلثار (.)362/8
( )6سبق تخريجه.

( )7ينظر :المحلى باآلثار (.)362/8
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8ـ ـ وعن عمر بن الخطاب  أنه خطب يوم جمعة فقال في خطبته (ثم إنكم
أيها الناس تأكلون شجرتين ال أراهما اال خبيثتين البصل والثوم لقد رأيت
رسول اهلل  إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى
()1

البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا)

.

وجه الداللة:
أفاد الحديث النهي عن أكل البصل أو الثوم أو الكراث ،أو نحوه فال يقرب
المسجد وال يدخل المسجد حتى يذهب ريحه والنهي للتحريم ،واذا دخل أحد وقد أكل
منهما أمر به فأخرج إلى البقيع ،والبقيع قريب من المسجد النبوي كما هو معروف ،لكن
يبعده إلى البقيع تحذي اًر له(.)8

الترجيح:
والذي يبدو لي أن ما ذهب إليه أصحاب القول األول هو الراجح ،وهو كراهية
حضور المسجد لمن أكل ثوماً أو بصالً أو نحو ذلك ؛ ألن البصل والثوم ليسا حراماً
يجوز لإلنسان أن يأكلهما؛ لكن إذا أكلهما فال يدخل المسجد وال يصلي مع الجماعة وال
يحضر درس علم؛ ألن في ذلك أذية للمصلين؛ وكذلك المالئكة تتأذى منه بسب رائحته
الخبيثة ،واهلل أعلم بالصواب.

المسألة الثانية :شم رائحة الدخان أو غيره في الصالة:
الكالم عن هذه المسألة من وجهين :
الم ِّ
دخن صالة الجماعة في المسجد.
الوجه األول :حضور ُ

( )1أخرج ـ ــه مس ـ ــلم ف ـ ــي ص ـ ــحيحه ،326/1 :ب ـ ــاب (نه ـ ــي م ـ ــن أك ـ ــل ثوم ـ ــا أو بص ـ ــال أو ك ارث ـ ــا أو نحوه ـ ــا)،
حديث (.)367

( )8ينظر :شرح رياض الصالحين ،447/6 :المحصول للرازي.821/8 :
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من المقرر شرعاً أن من أكل ثوماً أو بصالً أو نحوه ،مما له رائحة كريهة أنه
منهي عن حضور الجماعة في المسجد ،كما بيناه في المسألة السابقة؛ ألن هذه الروائح
مؤذية ،وال يجوز إيذاء المسلم بأي شكل من األشكال.
 1ـ ـ قـال اهلل تعالى :ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ.)1(

وجه الداللة:
دلت اآلية على أن أذية المؤمنين والمؤمنات هي أيضاً باألفعال واألقوال
القبيحة ،كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلق ،أو أي شيء يثقل عليه؛ ألن أذاه في
الجملة حرام ،ورائحة المدخن بال شك مؤذية ،ال يستطيع أحد أن يصلي إلى جنبه فثيابه
()8

وجسمه لهما رائحة كريهة

.

8ـ ـ وعن أبي أيوب األنصاري  ،قال :كان رسول اهلل  إذا أتي بطعام أكل
منه ،وبعث بفضله إلي ،وانه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها ،ألن فيها ثوما،
فسألته :أحرام هو؟ قال( :ال ،ولكني أكرهه من أجل ريحه) ،قال :فإني أكره ما
كرهت(.)3

وجه الداللة:
أفاد هذا الحديث التصريح بإباحة الثوم وهو مجمع عليه لكن يكره لمن أراد
حضور المسجد أو حضور جمع في غير المسجد ،أو مخاطبة الكبار ويلحق بالثوم كل
ماله رائحة كريهة(.)4
) )1سورة األحزاب :آية .32
) )8ينظر :تفسير القرطبي.842/14 :
) )3أخرجه مسلم في صحيحه ،1683/3 :باب( :إباحة أكل الثوم ،وأنه ينبغي لمن أراد خطـاب الكبـار تركـه،
وكذا ما في معناه) ،حديث (.)8233

) )4ينظر :شرح النووي على مسلم.2/14 :
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وعليه فمن شرب الدخان كان أولى بالمنع منه ،لكونه أقبح رائحة من الثوم
محرم في قول أكثر العلماء .فذهب
والبصل ،مع كون الدخان من حيث أصل الحكم َّ
العلماء من الحنفية( ،)1والمالكية( ،)8والشافعية( ،)3والحنابلة( ،)4إلى حرمة التدخين ،لما
يترتب عليه من ضرر متحقق لمن يتعاطاه.
استدلوا على هذا القول بما يأتي:
1ـ ـ ـ قال تعالى :ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ.)3(
8ـ وقال تعالى :ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ.)6(
 3ـ ـ وقال تعالى :ﱸ ﱹ ﱺ ،)7(وهو من الخبائث أيضاً ،وقد
حرم اهلل الخبائث.

وجه الداللة:
فالدخان محرم؛ ألنه داخل في عموم هذه النصوص الدالة على التحريم ،داخل
في لفظها العام ،وفي معناها ،وذلك لمضاره الدينية ،والبدنية ،والمالية ،التي يكفي
()2

بعضها في الحكم بتحريمه ،فكيف إذا اجتمعت

.

) )1ينظر :حاشية ابن عابدين.432/6 :
) )8ينظر :حاشية الصاوي ،128/8 :فتح العلي المالك.183/1 :
) )3ينظر :الغرر البهية ،32/1 :حاشـيتا قليـوبي وعميـرة ،72/1 :تحفـة الحبيـب ،387/4 :حواشـي الشـرواني
والعبادي.876/8 :

) )4ينظر :الملخص الفقهي.147/8 :
) )3سورة النساء :من اآلية .82
) )6سورة البقرة :من اآلية .123
) )7سورة األعراف :من اآلية.137 ،

) )8ينظر :الدرر السنية في األجوبة النجدية.72/13 :
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والذي نخلص إليه أن من شرب الدخان وأتى الجماعة فعل محظورين :األول:
إيذاء المصلين ،ويقطع عليهم حضور القلب والخشوع لوجود
شرب المحرم ،والثاني:
ُ
الرائحة الكريهة ،فال ينبغي ذلك أبداً ،واهلل تعالى أعلم بالصواب.
شم المصلي رائحة كريهة كرائحة الغاز أو الحريق أو الشواء،
الوجه الثاني :إذا َّ
فهل له قطع صالته ،وغلق الغاز ،أو إطفاء الحريق ،أو اصالح الشواء ،أم ماذا يفعل؟
أن المصلي إذا دخل في صالته يحرم عليه قطعها اختيا اًر بدون مسوغ شرعي
لما في ذلك من العبث بالعبادة الذي يتنافى مع حرمتها ،ومكانتها ،لقول اهلل  :ﭐﱷ

ﱸ ﱹ.)1(
أما إذا قطعها لضرورة كحفظ نفس من تلف أو ضرر ،أو قطعها إلحراز مال
يخاف ضياعه ،فذهب الحنفية( ،)8والمالكية( ،)3والشافعية( ،)4والحنابلة( ،)3إلى جواز
قطع الصالة ،وقد يجب في بعض الحاالت كإغاثة ملهوف وانقاذ غريق أو إطفاء
حريق ،أو قطعها لطفل أو أعمى يقعان في بئر أو نار.
استدلوا على هذا القول بما يأتي:
القاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات)(.)6
قال ابن النجار رحمه اهلل( :هذه القاعدة فيها من الفقه ما ال حصر له ،فإن
األحكام إما لجلب المنافع ،أو لدفع المضار ،فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي
) )1سورة محمد :من اآلية .33
) )8ينظــر :تبيــين الحقــائق ،122/1 :درر الحكــام شــرح غ ــرر األحكــام ،122/1 :م ارقــي الفــالح شــرح نــور
اإليضاح ،132 :حاشية ابن عابدين.634/1 :

) )3ينظر :التاج واإلكليل ،76/3 :شرح مختصر خليل للخرشي.312/1 :
) )4ينظر :الغرر البهية ،867/1 :غاية البيان :ص.22
) )3ينظ ـ ـ ـ ــر :الش ـ ـ ـ ــرح الكبي ـ ـ ـ ــر :عل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــتن المقن ـ ـ ـ ــع ،618/1 :المبــ ـ ـ ــدع ف ـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ــرح المقنــ ـ ـ ــع،431/1 :
اإلنصاف ،122/8 :كشاف القناع.322/1 :

) )6األشباه والنظائر :للسبكي.43/1 :
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هي حفظ الدين ،والنفس ،والنسب ،والمال ،والعرض .وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل
المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها)( .)1واباحة المحظور يعني وجود الضرر،
وهي الرائحة الكريهة ،كرائحة الغاز أو رائحة الحريق ،وغيرها من الروائح التي تسبب
()8

الضرر ،يبيح ارتكاب المحظور وهو قطع الصالة بالنسبة للمصلي اذا وجد رائحتها

.

قال الحصكفي رحمه اهلل( :يجب قطع الصالة إلغاثة ملهوف وغريق
وحريق)( .)3وقال الحطاب رحمه اهلل( :أجازوا قطع الصالة لمن أخذ له مال له بال)(.)4
وقال العز بن عبد السالم رحمه اهلل( :تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء
الصلوات ،ألن إنقاذ الغرقى المعصومين عند اهلل أفضل من أداء الصالة ،والجمع بين
المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصالة ،ومعلوم أن ما فاته من مصلحة
أداء الصالة ال يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهالك)(.)3
قال ابن عابدين رحمه اهلل( :والحاصل أن المصلي متى سمع أحدا يستغيث وان
لم يقصده بالنداء أو كان أجنبياً ،وان لم يعلم ما حل به أو علم وكان له قدرة على
إغاثته وتخليصه وجب عليه إغاثته وقطع الصالة فرضا كانت أو غيره)(.)6
شم رائحة كريهة كرائحة الغاز أو حريق أو شواء،
والذي نخلص إليه أن من َّ
وهو في الصالة فله قطع صالته ،وغلق الغاز ،أو إطفاء الحريق ،أو اصالح الشواء؛
وذلك للضرورة وحفظ النفس من تلف أو الضرر ،واهلل أعلم بالصواب.

) )1مختصر التحرير شرح الكوكب المنير.444/4 :

) )8ينظر :مختصر التحرير شرح الكوكب المنير.444/4 :
) )3حاشية ابن عابدين.634/1 :
) )4مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل.126/4 :
) )3قواعد األحكام في مصالح األنام.66/1 :
) )6حاشية ابن عابدين.31/8 :
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المسألة الثالثة :مس الطيب للصالة يوم الجمعة:
أجمع العلماء على إن التطيب لصالة الجمعة مندوب بال خالف( ،)1ق ـ ـ ـال ابن
المنذر رحمه اهلل( :لما قرن النبي  الغسل يوم الجمعة إلى إمساس الطيب ،وكان
إمساس الطيب ليس بفرض ال يختلف فيه أهل العلم)( .)8يستثنى من ذلك ال ُم ِ
حرم بالحج
أو العمرة رجالً كان أو امرأة فال خالف بين الفقهاء على أنه يحرم استعمال الطيب ،فلو
()3

طيب المحرم جزءاً من بدنه ،أو لبس ثوباً فيه طيب لزمته فدية

.

استدلوا على التطيب لصالة الجمعة مندوب باإلجماع بما يأتي:
 1ـ ـ عن سلمان الفارسي  قال :قال رسول اهلل ( :ال يغتسل رجل يوم
الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج
فال يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم اإلمام إال غفر له ما بينه
وبين الجمعة األخرى)(.)4

وجه الداللة:
دل الحديث على أن السنة أن يتخذ الرجل الطيب لنفسه ويجعل استعماله عادة
له ،فيدخر في البيت ،والمعنى إن لم يتخذ لنفسه طيباً فليستعمل من طيب امرأته(.)3
قال الصاوي رحمه اهلل( :إنما ندب استعمال الطيب يومها ألجل المالئكة الذين
يقفون على أبواب المساجد يكتبون األول فاألول ،وربما صافحوه أو لمسوه)(.)6

( )1ينظ ـ ـ ــر :األوس ـ ـ ــط ف ـ ـ ــي الس ـ ـ ــنن واإلجمـ ـ ـ ــاع واالخ ـ ـ ــتالف ،42/4 :ب ـ ـ ــدائع الص ـ ـ ــنائع ،862/1 :مواهـ ـ ـ ــب
الجليل لشرح مختصر الخليل ،333/8 :نهاية المحتاج ،323/8 :المغني.832/8 :

( )8األوسط في السنن واإلجماع واالختالف.32/4 :

) )3ينظر :المبسوط ،182/4 :وبداية المجتهد ،132/8 :والمهذب ،328/1 :والمغني.862/3 :
) )4أخرجه البخاري في صحيحه ،3/8 :باب( :باب الدهن للجمعة) ،برقم (.)223
) )3ينظر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري.173/6 :
) )6حاشية الصاوي.323/1 :
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 8ـ ـ ـ عن أبي هريرة  عن النبي  قال( :حق هلل على كل مسلم أن يغتسل في
كل سبعة أيام ،يغسل رأسه وجسده)(.)1
 3ـ ـ وعن ابن عمر  إن النبي  قال( :إن هلل حقاً على كل مسلم أن يغتسل
كل سبعة أيام يوماً فإن كان له طيب مسه)(.)8

وجه الداللة:
أفاد الحديثان استحباب الغسل والطيب والزينة وحسن الهيئة يوم الجمعة
ويستحب أن يتفقد فيها قبل رواحه فطرة جسده؛ من قص شاربه وأظفاره ونتف اإلبط
والسواك ،وان احتاج إلى االستحداد فعل ،كل ذلك للتخلص من الريح النتنة ،ودفع
األذى عن المسلمين(.)3
فكل ذلك من أجل أن يخشع المصلي في صالته ،وأن يصلي في مكان ليس
فيه رائحة كريهة ينفر منها ،وقال بعض العلماء بسقوط فريضة الجمعة على البعض
بسبب الرائحة التي تنبعث منهم ،قال ابن عابدين رحمه اهلل( :كذلك ألحق بعضهم بذلك
من بفيه بخر أو به جرح له رائحة ،وكذلك القصاب ،والسماك ،والمجذوم واألبرص أولى
باإللحاق .وقال سحنون ال أرى الجمعة عليهما)(( ،)4وأيضاً هنا علتان أذى المسلمين
وأذى المالئكة فبالنظر إلى األولى يعذر في ترك الجماعة وحضور المسجد وبالنظر
إلى الثانية يعذر في ترك حضور المسجد ولو كان وحده)( ،)3قال الخراشي رحمه اهلل:

) )1أخرجه مسلم في صحيحه ،328/8 :باب( :الطيب والسواك يوم الجمعة) برقم (.)242

) )8أخرجه ابن حبان في صحيحه ،33/4 :باب( :ذكر خبر ثالث على أن غسل يـوم الجمعـة لـيس بفـرض)
برقم ( ،)1838تعليق شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح.
) )3ينظر :اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،382/1 :النوادر والزيادات.464/1 :
) )4حاشية ابن عابدين.661/1 :
) )3المصدر نفسه.
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(يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة أكل ما له رائحة كريهة)( ،)1وقال النفراوي رحمه
اهلل :وهو يتكلم عن المانع من حضور الجمعة أشياء منها( :أكل ما له رائحة كريهة
كثوم أو بصل أو له رائحة كريهة ككونه مجذوما أو نحو ذلك)( ،)8وقال الشرواني وأحمد
بن قاسم العبادي رحمهما اهلل( :ومن بثيابه أو بدنه ريح كرية كدم فصد ،وقصاب،
وأرباب الحرف الخبيثة ،وذي البخر ،والصنان المستحكم ،والجراحات المنتنة ،والمجذوم،
واألبرص ،ومن داوى جرحه بنحو ثوم ؛ ألن التأذي بذلك أكثر منه بأكل نحو الثوم ومن
ثم نقل القاضي عياض عن العلماء منع االجذم واالبرص من المسجد ومن صالة
الجمعة ومن اختالطهما بالناس)(.)3
والذي نخلص إليه من أقوال أهل العلم أن الطيب مندوب؛ وذلك من أجل
اجتماع الناس في مكان واحد؛ ألن العادة أنه إذا كثر الجمع ضاق النفس ،وكثر العرق،
وثارت الرائحة الكريهة ،فإذا وجد الطيب ،وقد سبقه التنظف ،فإن ذلك يخفف من
الرائحة ،ومن يأتي إلى الجمعة ،وثيابه وجسمه لهما رائحة كريهة ،ال يستطيع أحد أن
يصلي إلى جنبه ،واهلل تعالى أعلم بالصواب.

) )1شرح مختصر خليل للخرشي.328/3 :
) )8الفواكه الدواني.863/1 :

) )3حواشي الشرواني والعبادي.876/8 :
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املبحث الثاني:
املطلب األول:

األنف واملسائلِ املتعلقة به يف الصالة
السجود على األنف

للفقهاء في حكم السجود على األنف ثالثة أقوال نبينها كما يأتي:
القول األول :ذهب الحنفية( ،)1إلى أن المصلي مخير بين السجود على الجبهة
وبين السجود على األنف ،وأن الواجب هو السجود على أحدهما.
استدلوا على هذا القول بما يأتي:
 1ـ ـ قال تعالى :ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ.)8(
وجه الداللة :دلت اآلية على أن األذقان جمع ذقن ،وهو أسفل الوجه والمراد ما
يقرب من الذقن ،واألنف أقرب إلى الذقن من الجبهة ،فهو أولى بأن يكون مسجدا(.)3
 8ـ ـ عن العباس  أنه سمع رسول اهلل  يقول( :إذا سجد العبد سجد معه
سبعة آراب :وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه)(.)4

وجه الداللة:
أفاد الحديث أن المأمور به السجود على الوجه ،ووسط الوجه األنف فبالسجود
عليه يكون ممتثال لألمر ،وهو أحد أطراف الجبهة ،فإن عظم الجبهة مثلث والسجود
على أحد أطرافه كالسجود على الطرف اآلخر ،وألن األنف مسجد حتى إذا كان بجبهته

) )1ينظر :المبسوط ،34/1 :بدائع الصنائع ،127/1 :بداية المبتدي :ص.13 :
) )8سورة اإلسراء :من اآلية .127
) )3ينظر :تفسير ابن كثير :تحقيق سامي بن محمد سالمة ،182/3 :المبسوط.33/1 :
) )4أخرجه مسلم في صحيحه ،333/1 :باب( :أعضاء السجود ،والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص
الرأس في الصالة) ،برقم (.)421
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عذر يلزمه السجود على األنف وما ليس بمسجد ال يصير مسجدا بالعذر في المسجد
كالخد والذقن ،واذا ثبت أنه مسجد فبالسجود عليه يحصل امتثال األمر(.)1
القول الثاني :ذهب المالكية( ،)8والشافعية( ،)3إلى أن السجود على الجبهة دون
األنف ،واذا سجد على أنفه دون جبهته لم يجزه .
استدلوا على هذا القول بما يأتي:
1ـ ـ ـ ـ عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ،قال :جاء رجل من األنصار إلى النبي 
فقال :يا رسول اهلل ،كلمات أسأل عنهن ،قال( :اجلس) ...حتى قال ( :جئت تسألني
عن الركوع ،والسجود ،والصالة ،والصوم) ،فقال :ال والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما
كان في نفسي شيئا ،قال( :فإذا ركعت ،فضع راحتيك على ركبتيك ،ثم فرج بين
أصابعك ،ثم أمكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه ،واذا سجدت ،فمكن جبهتك ،وال تنقر
نق اًر ،وصل أول النهار وآخره)(.)4
8ـ ـ عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،يقول :سأل رجل النبي  عن شيء من
أمر الصالة؟ فقال له رسول اهلل  :وكان فيما قال له( :واذا سجدت فأمكن جبهتك)(.)3

) )1ينظر :المبسوط.33/1 :
) )2ينظر :المدونة ،167/1 :بداية المجتهد ،147/1 :الذخيرة للقرافي.123/8 :
) )3ينظر :األم للشافعي ،136/1 :الحاوي الكبير :طبعة دار الفكر ،827/8 :مغني المحتاج.371/1 :

) )4أخرجـ ـ ـ ــه ابـ ـ ـ ــن حبـ ـ ـ ــان فـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ــحيحه ،823/3 :بـ ـ ـ ــاب ( :ذكـ ـ ـ ــر وصـ ـ ـ ــف بعـ ـ ـ ــض السـ ـ ـ ــجود والركـ ـ ـ ــوع
للمصـ ــلي فـ ــي صـ ــالته) ،بـ ــرقم ( ،)1227والبيهقـ ــي فـ ــي دالئـ ــل النبـ ــوة 823/6 :بـ ــاب( :مـ ــا روي فـ ــي إخبـ ــار
النب ـ ــي  الس ـ ــائل بم ـ ــا أراد أن يس ـ ــأله عن ـ ــه قب ـ ــل سـ ـ ـؤاله) ،ح ـ ــديث ض ـ ــعيف ف ـ ــي إس ـ ــناده بش ـ ــر ب ـ ــن إبـ ـ ـراهيم
المفلوج الوضاع ،البدر المنير.646/3 :
) )3أخرج ــه أحم ــد ف ــي مس ــنده( ،363/4 :مس ــند عب ــد اهلل ب ــن العب ــاس ب ــن عب ــد المطل ــب) ،بـ ـرقم (،)8624
والطب ارنــي فــي المعجــم الكبيــر( ،32/3 :رفاعــة بــن ارفــع الزرقــي األنصــاري) ،بــرقم ( .)4387رواه أحمــد

وفيه الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف ،مجمع الزوائد.)133/8( :
828

6

وجه الداللة:
دل الحديثان على أن السجود على الجبهة واجب؛ ألن األمر يفيد الوجوب ،فإن
سجد على بعض الجبهة أج أزه ،وان سجد على حائل دون الجبهة لم يجزئه(.)1
القول الثالث :ذهب الحنابلة في رواية ( ،)8إلى أن السجود على األنف والجبهة
جميعا ً واجب.
استدلوا على هذا القول بما يأتي:
1ـ ـ ـ ـ عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،قال( :أمر النبي  أن يسجد على سبعة
أعضاء وال يكف شع ار وال ثوباً ،الجبهة واليدين والركبتين والرجلين)(.)3

وجه الداللة:
دل الحديث على السجود على األنف والجبهة جميعاً؛ ألنه جعلهما كعضو واحد
ولو كان كل واحد منهما عضوا مستقال للزم أن تكون األعضاء ثمانية(.)4
ويرد عليه :هذا يلزم منه أن يكتفي بالسجود على األنف وحدها أو على الجبهة
وحدها فيكون دليال على عدم الوجوب؛ ألن كل واحد منهما بعض العضو وهو يكفي
()3

كما في غيره من األعضاء فلو سجد على بعضه أجزأه

.

 8ـ ـ عن أبي سلمة  قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري  فقلت أال تخرج بنا
إلى النخل نتحدث فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي  في ليلة القدر قال:
فذكر له الحديث وفيه( ...واني رأيت كأني أسجد في طين وماء وكان سقف المسجد
) )1ينظر :المهذب ،143/1 :المجموع شرح المهذب.488/3 :
) )8ينظر :المغني ،322/1 :اإلنصاف ،66/8 :الحاوي في الفقه :ص.314

( )3أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه ،168/1 :بــاب( :الســجود علــى ســبعة أعظــم) ،بــرقم ( ،)222ومســلم فــي
صحيحه 334/1 :باب( :أعضاء السجود ،والنهي عن كف الشعر والثـوب وعقـص الـرأس فـي الصـالة)،
برقم (.)422
) )4ينظر :تحفة األحوذي.186/8 :
) )3المصدر السابق.
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جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي  حتى
رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول اهلل  وأرنبته تصديق رؤياه)(.)1

وجه الداللة:
أفاد هذا الحديث أن سجوده  كان على أنفه وجبهته ،وهو دال على وجوب
السجود عليهما ولوال ذلك لصانهما عن لوث الطين(.)8
3ـ ـ ـ عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،قال :قال رسول اهلل  ورأى رجال يصلي
ما يصيب أنفه من األرض ،فقال( :ال صالة لمن ال يصيب أنفه من األرض ما يصيب
الجبين)(.)3

وجه الداللة:
يسجد على األرض واضعاً جبهته وأنفه في سجوده .والحديث يدل على وجوب
السجود على سبعة أعضاء جميعاً(.)4

الترجيح:
والذي يبدو لي أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني هو الراجح ،وهو أن
السجود على الجبهة دون األنف ،واذا سجد على أنفه فهو على وجه االستحباب عمالً
باألحاديث الواردة بالسجود على األنف؛ وذلك لقوة ما استدلوا به ولمواظبة النبي 
على ذلك ،واهلل أعلم بالصواب.

) )1أخرجه البخاري في صحيحه ،168/1 :باب( :السجود على األنف والسجود على الطين) ،برقم (.)213
) )8ينظر :شرح صحيح البخاري البن بطال ،433/8 :عون المعبود.116/3 :

) )3أخرجـه الــدارقطني فــي ســننه ،137/8 :بــاب( :وجــوب وضــع الجبهــة واألنــف) ،بــرقم ( ،)1312والطب ارنــي
ف ــي المعج ــم األوس ــط ،22/3 :ب ــاب (م ــن اس ــمه :عب ــد ال ــرحمن) ب ــرقم ( .)4732ق ــال الهيثم ــي :رجال ــه
موثقون ،مجمع الزوائد.311/8 :
) )4ينظر :بستان األحبار مختصر نيل األوطار.422/1 :
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املطلب الثاني:

حكم الرُعاف يف الصالة

الرعاف لغة :هو الدم الخارج من األنف(.)1
ُ

اصطالحا :وال يخرج من استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي،
الرعاف
ً

فهو خروج الدم من األنف ،وا ّما أن ُيراد به الدم نفس(.)8
وللسادة الفقهاء في صالة من أصابه الرعاف في صالته هل تبطل صالته
ويستأنفها ،أم ينصرف فيتوضأ ويبني على ما مضى على قولين:
القول األول :ذهب الحنفية( ،)3والمالكية( ،)4والشافعية في القديم( ،)3إلى جواز
البناء على ما مضى لمن سبقه الرعاف في الصالة.
استدلوا على هذا القول بما يأتي:
 1ـ عن عائشة رضي اهلل عنها ،قالت :قال رسول اهلل ( :من أصابه قيء أو
رعاف أو قلس أو مذي ،فلينصرف ،فليتوضأ ثم ليبن على صالته ،وهو في ذلك ال
يتكلم)(.)6

( )1ينظر :لسان العرب ،183/2 :تاج العروس.331/83 :
( )8ينظر :معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية ()132/8

( )3ينظــر :المبســوط للسرخســي ( )162/1بــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الش ـرائع ( )882/1البنايــة شــرح الهدايــة
()328/8
( )4ينظــر :المقــدمات الممهــدات ( )127/1الــذخيرة للق ارفــي ( )28/8مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل
()472/1

( )3ينظر :األم للشافعي ( )861/7الحاوي الكبير ط دار الفكر (.)487/8
( )6أخرج ـ ـ ــه اب ـ ـ ــن ماج ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي س ـ ـ ــننه ،323/1 :ب ـ ـ ــاب ( :م ـ ـ ــا ج ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي البن ـ ـ ــاء عل ـ ـ ــى الص ـ ـ ــالة) ،ب ـ ـ ــرقم
( ،)1881وأخرج ـ ــه البيهقـ ـ ــي ف ـ ــي السـ ـ ــنن الكبـ ـ ــرى ،148/1 :بــ ــاب( :تـ ـ ــرك الوضـ ـ ــوء مــ ــن خـ ـ ــروج الـ ـ ــدم
من غير مخرج الحدث) برقم ( ،)627إسناده حسن ،ينظر :نصب الراية.32/1 :
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وجه الداللة:
دل الحديث على جواز البناء على الصالة ما لم يفعل فعالً مبطالً لها كاألكل
أو الشرب أو الكالم ،وأن ال يطول الفاصل للعودة إلى الصالة(.)1
 8ـ ـ قال ابن عبد البر رحمه اهلل( :وأما بناء الراعف على ما قد صلى ما لم يتكلم
فقد ثبت ذلك عن عمر وعلي وبن عمر وروي عن أبي بكر أيضا وال مخالف لهم في
ذلك من الصحابة)( ،)8وفعل الصحابة ال يكون عن هوى فدل على جواز بناء الراعف.
 3ـ ـ (إن البناء ثابت باالستحسان المستند إلى أفعال الصحابة  ،والى رفع
()3

الحرج والمشقة)

.

فإذا صح البناء للراعف فإن هناك شروط للبناء على صالته وهي كما يأتي:
 -1أن ال يتلطخ بالدم بما يزيد على درهم .أما إذا تلطخ بما زاد على درهم
فيجب عليه قطع الصالة ويبتدئها من أولها بعد غسل الدم.
 - 8أن ال يجاوز أقرب مكان ممكن لغسل الدم فيه ،فإن جاوز األقرب مع
اإلمكان إلى أبعد منه بطلت صالته
 -3أن يكون المكان الذي يغسل الدم فيه قريبا فإن كان بعيدا بطلت صالته.
 -4أن ال يطأ في مشيه على نجاسة ،وظاهره مطلقاً ،واال بطلت صالته ،سواء
أكانت النجاسة رطبة أم يابسة ،وسواء أكانت من أرواث الدواب وأبوالها ،أم من غير
ذلك ،وسواء وطئها عمدا أم سهوا.
 -3أن ال يتكلم في مضيه للغسل ،فإن تكلم عامدا أو جاهال بطلت صالته(.)4
( )1ينظر :بدائع الصنائع.882/1 :
( )8االستذكار.831/1 :
( )3بدائع الصنائع.882/1 :
) )4ينظر :الكافي في فقه أهل المدينة ،888/1 :الذخيرة ،132/8 :حاشية الصاوي.873/1 :
826

6
القول الثاني :ذهب الشافعية في الجديد( ،)1والحنابلة(،)8عدم جواز البناء في
الصالة ،بل يجب استئناف الصالة .
استدلوا على هذا القول بما يأتي:
1ـ ـ قال تعالى :ﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ.)3(...

وجه الداللة:
دلت اآلية على وجوب التطهر من األحداث عند كل صالة ،فِإذا قُمتُم إلى

الصَّال ِة وأنتم على غير طهر الصالة ،فاغسلوا وجوهكم بالماء وأيديكم إلى المرافق(.)4

 8ـ ـ عن أبي هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :ال تقبل صالة من أحدث حتى
يتوضأ)(.)3

وجه الداللة:
الحديث صريح في بطالن الصالة مع الحدث ولم يفرق بين ما كان قبل الصالة
أو اثناءها(.)6
يرد عليه :هذا االستدالل على وجوب التطهر من األحداث عامة ،لكن يستثنى

ِ
الريح َّ
وضوء وال
الدائِم ،حيث ال تقطع
ً
أحداث ذوي الضرورات كالمستحاضة ومن بِه ّ
صالة(.)7
( )1ينظر :المجموع شرح المهذب ،76/4 :مغني المحتاج.127/1 :
( )8ينظر :المغني.744/1 :

( )3سورة المائدة :من اآلية .6
( )4ينظر :تفسير الطبري.7/12 :
( )3أخرجه البخاري في صحيحه ،32/1 :باب ( :ما جاء في الوضوء) ،برقم (.)133
( )6ينظر :شرح صحيح البخاري البن بطال.812/1 :

( )7ينظر :كفاية األخيار في حل غاية االختصار :ص.88
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الترجيح:
والذي يبدو لي أن ما ذهب إليه أصحاب القول األول هو الراجح ،وهو صحة
البناء على ما مضى لمن سبقه الرعاف في الصالة وذلك لما يأتي:
1ـ ـ ثبت عن اصحابة الكرام فعل ذلك.
 8ـ ـ ـ إن الرعاف أمر طارئ فيعفى عن إعادة الصالة ويبني المصاب على ما
مضى في صالته؛ ألن المشقة تجلب التيسير ،ويلجأ المكلف إلى البناء في العبادات
المؤقتة كصالة الجمعة ،والعيدين ليدرك الفضيلة المتعلقة بهما ،واهلل تعالى أعلم
بالصواب.

822

6

اخلامتة

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين ،نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...وبعد:
توصلت إليها وهي كما يأتي:
أود أن أُبين أهم النتائج التي
في نهاية هذا البحث ُ
ُ

 .1إن حاسة الشم متفردة بين الحواس ،فإن الخاليا الحسية العصبية معرضة
للهواء بصورة مباشرة ،فتدرك بها الروائح المنتشرة في الجو سواء كانت
روائح طيبة تنشرح لها النفس أم روائح خبيثة تشمئز منها النفس.
 .8كراهية حضور المسجد لمن أكل ثوماً أو بصالً أو نحو ذلك ،ألن في ذلك
أذية للمصلين؛ وكذلك المالئكة تتأذى منه بسب رائحته الخبيثة ،فيقطع
حضور القلب والخشوع في الصالة.
 .3من يشرب الدخان وأتى الجماعة فعل محظورين :األول :شرب المحرم،
إيذاء المصلين ،لوجود الرائحة الكريهة.
والثاني:
ُ
شم رائحة كريهة كرائحة الغاز أو حريق ،وهو في الصالة فله قطع
 .4من َّ
صالته ،وغلق الغاز ،أو إطفاء الحريق؛ وذلك للضرورة حفظ النفس أو
حفظ المال من تلف والضرر.
 .3إن مس الطيب مندوب؛ في أوقات الصالة عامة وفي الجمعة خاصة؛
وذلك من أجل اجتماع الناس في مكان واحد.
 .6السجود على الجبهة دون األنف ،واذا سجد على أنفه فهو على وجه
االستحباب.
 .7إن المصاب بالرعاف في الصالة يبني على ما مضى في صالته ،ألن
ذلك أمر طارئ فيعفى عن إعادة الصالة .
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القران الكريم.

املصادر

 .1اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان :محمد بن حبان ،أبو حاتم ،الدارمي،
البستي (ت334هـ) ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،حققه وخرج أحاديثه وعلق
ُ
عليه :شعيب األرنؤوط ،ط1422 ،1هـ1222-م.

 .8االستذكار :أبو عمر يوسف بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
(ت463هـ) ،تحقيق :سالم محمد عطا ،محمد علي معوض ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط1481 ،1ه–8222م.

 .3أسنى المطالب في شرح روض الطالب :زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري،
السنيكي (ت286هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي.

 .4األشباه والنظائر :للسبكي (ت771هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1هـ-
1221م.

 .3اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل :موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي،
(ت262هـ) ،المحقق :عبد اللطيف محمد موسى السبكي ،دار المعرفة،
بيروت ،لبنان.

 .6األم :للشافعي (ت824هـ) ،دار المعرفة ،بيروت1412 ،هـ1222-م.
 .7اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :للمرداوي الحنبلي (ت223هـ) ،دار
إحياء التراث العربي ،ط.8

 .2األوسط في السنن واإلجماع واالختالف :ابن المنذر النيسابوري (ت312هـ)،
تحقيق :أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ،دار طيبة ،الرياض ،ط،1

1423هـ1223-م.

 .2بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفة :للمرغيناني (ت323هـ) ،مكتبة محمد
علي صبح ،القاهرة.

 .12بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،البن رشد القرطبي ،دار الفكر.
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 .11بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :للكاساني الحنفي (ت327هـ) ،دار الكتب
العلمية ،ط1426 ،8هـ.

 .18البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير :البن

الملقن (ت224هـ) ،المحقق :مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن سليمان وياسر
بن كمال ،دار الهجرة للنشر ،الرياض ،السعودية ،ط.1

 .13بستان األحبار مختصر نيل األوطار :فيصل بن عبد العزيز النجدي
(ت1376هـ) ،دار إشبيليا للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط1412 ،1هـ1222-م
.

 .14حاشية الصاوي على الشرح الصغير :أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي،
الشهير بالصاوي المالكي (ت1841هـ) ،دار المعارف.

 .13البناية شرح الهداية :للعينى (ت233 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان.

 .16تاج العروس من جواهر القاموس ،للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،
تحقيق :عبد الستار أحمد فراج ،سنة 1323ه1263-م.

 .17التاج واإلكليل لمختصر خليل :محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف

العبدري الغرناطي المالكي (ت227هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1هـ-

1224م.

 .12تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الشلبِ ِّي :عثمان بن علي بن محجن
البارعي ،فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت743هـ) ،الحاشية :شهاب الدين بن

يونس ِّ
الشلبِ ُّي (ت1281هـ) ،المطبعة الكبرى األميرية ،بوالق ،القاهرة ،ط،1

1313هـ.

 .12تحفة الحبيب على شرح الخطيب :سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي
الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1417 ،1هـ1226-م.
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 .82التعريفات :علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت216هـ)،
ضبطه وصححه :جماعة من العلماء ،دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان،

ط1423 ،1هـ1223-م.

 .81تفسير الطبري :ألبي جعفر الطبري (ت312هـ) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر،
مؤسسة الرسالة ،ط1482 ،1هـ8222-م.

 .88تفسير القرآن العظيم :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت774هـ)،
المحقق :سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1482 ،8هـ-

1222م.

 .83تفسير القرطبي :شمس الدين القرطبي (ت671هـ) ،تحقيق :أحمد البردوني
وابراهيم أطفيش ،دار الكتب المصرية ،القاهرة ،ط1324 ،8هـ1264-م.

 .84صحيح البخاري :محمد بن إسماعيل البخاري ،أبو عبد اهلل ،المحقق :محمد
زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،ط1488 ،1هـ.

 .83حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي
المالكي (ت1832هـ) ،دار الفكر.

 .86حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني :أبو الحسن ،علي بن أحمد

بن مكرم الصعيدي العدوي (ت1122هـ) ،المحقق :يوسف الشيخ محمد

البقاعي ،دار الفكر ،بيروت1414 ،هـ1224-م.

 .87حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة:
ابن عابدين ،دار الفكر للطباعة والنشر ،بيروت1481 ،هـ8222-م.

 .82حاشيتا قليوبي وعميرة :أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة ،دار
الفكر ،بيروت1413 ،هـ1223-م.

 .82الحاوي في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل  :أبي طالب عبد
الرحمن بن عمر البصري العبدلياني دراسة وتحقيق :معالي أ.د .عبد الملك

بن عبد اهلل بن دهيش.

328

6
 .32درر الحكام شرح غرر األحكام :محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال
خسرو (ت223هـ) دار إحياء الكتب العربية.

 .31الدرر السنية في األجوبة النجدية :علماء نجد األعالم ،المحقق :عبد الرحمن
بن محمد بن قاسم ،ط1417 ،6هـ1226-م.

 .38دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة :أحمد بن الحسين بن علي بن
موسى أبو بكر البيهقي (ت432هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1
1423هـ.

 .33الذخيرة :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي
الشهير بالقرافي (ت624هـ) ،المحقق :محمد حجي سعيد أعراب محمد بو

خبزة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1224 ،1م.

 .34سنن ابن ماجه :أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة (ت873هـ)،
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بيروت.

 .33سنن الدارقطني :أبو الحسن الدارقطني (ت323هـ) ،حققه وضبط نصه وعلق

عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد المنعم شلبي ،عبد اللطيف حرز اهلل،

أحمد برهوم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط1484 ،1هـ.

 .36السنن الكبرى للبيهقي :أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،مجلس
دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ،حيدرآباد ،ط1344 ،1هـ.

 .37الشرح الكبير على متن المقنع :عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة
المقدسي (ت628هـ) ،دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.

 .32شرح الكوكب المنير :تقي الدين أبو البقاء المعروف بابن النجار الحنبلي
(ت278هـ) ،تحقيق :محمد الزحيلي ونزيه حماد ،مكتبة العبيكان ،ط،8
1412ه.

 .32شرح رياض الصالحين :محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت1481هـ)،
دار الوطن للنشر ،الرياض1486 ،هـ.
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 .42شرح صحيح البخاري :ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك
(ت442هـ) ،تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد ،السعودية،
الرياض ،ط1483 ،8هـ8223-م.

 .41شرح مختصر خليل للخرشي :محمد بن عبد اهلل الخرشي المالكي أبو عبد اهلل
(ت1121هـ) ،دار الفكر للطباعة ،بيروت.

 .48الشرواني والعبادي:عبد الحميد المكي الشرواني (ت1321هـ) ،أحمد بن قاسم
العبادي (ت228هـ) ،الكتاب حاشية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج البن

حجر الهيتمي (ت274هـ) ،الذي شرح فيه المنهاج للنووي (ت676هـ).

 .43عمدة القاري شرح صحيح البخاري :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت233هـ) ،دار إحياء

التراث العربي ،بيروت.

 .44عون المعبود شرح سنن أبي داود :ومعه حاشية ابن القيم :محمد أشرف بن
أمير بن علي بن حيدر ،أبو عبد الرحمن ،العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية،

بيروت ،ط1413 ،8هـ.

 .43غاية البيان شرح زبد ابن رسالن :شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي
(ت1224هـ) ،دار المعرفة ،بيروت.

 .46الغرر البهية في شرح البهجة الوردية :زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا
األنصاري ،زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت286هـ) ،المطبعة الميمنية.

 .47فتح الباري شرح صحيح البخاري :ابن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،
دار المعرفة ،بيروت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي.

 .42فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك :محمد بن أحمد بن
محمد عليش ،أبو عبد اهلل المالكي (ت1822هـ) ،دار المعرفة.

 .42الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :شهاب الدين النفراوي
األزهري المالكي (ت1186هـ) ،دار الفكر1413 ،هـ1223-م.
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 .32القاموس المحيط :مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى
(ت217هـ) ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط،2
1486هـ8223-م.

 .31قواعد األحكام في مصالح األنام :أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد

السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ،الملقب بسلطان العلماء

(ت662هـ) ،المحقق :محمود بن التالميذ الشنقيطي ،دار المعارف بيروت،
لبنان.

 .38القوى العقلية الحواس الخمس :لمايكل هاينز ،ترجمة د .عبد الرحمن الطيب،
األهلية للنشر والتوزيع ،عمان االردن ،ط8222 ،1م.

 .33الكافي في فقه أهل المدينة :أبو عمر بن عبد البر بن عاصم النمري
القرطبي (ت463هـ) المحقق :محمد المورتاني ،مكتبة الرياض الحديثة ،ط،8

1422هـ.

 .34كتاب الحاوي الكبير :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري
البغدادي ،الشهير بالماوردي (ت432هـ) ،دار الفكر ،بيروت.

 .33كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ،أبو عبد اهلل ،شمس الدين المقدسي

الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت763هـ) المحقق :عبد اهلل عبد المحسن
التركي ،مؤسسة الرسالة ،ط1484 ،1هـ8223-م.

 .36كشاف القناع عن متن اإلقناع :منصور بن يونس بن صالح الدين ابن
حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (ت1231هـ) ،دار الكتب العلمية.

 .37كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار :أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن
بن حريز بن معلى الحسيني الحصني ،تقي الدين الشافعي (ت282هـ)،

المحقق :علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان ،دار الخير ،دمشق،

ط1224 ،1م.
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 .32لسان العرب :البن منظور ،دار صادر ،بيروت ،ط1414 ،3هـ .
 .32المبدع في شرح المقنع :إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن مفلح،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1412 ،1هـ1227-م.

 .62المبسوط :أبو عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني ،تحقيق :أبو الوفا األفغاني،
إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ،كراتشي.

 .61مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر
الهيثمي(ت227ه) ،بتحرير الحافظين الجليلين :العراقي وابن حجر.

 .68المجموع شرح المهذب :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،
المحقق :محمد مصطفى األعظمي ،دار الفكر ،مؤسسة زايد بن سلطان ،أبو

ظبي ،اإلمارات ،ط1483 ،1هـ8224-م.

 .63المحصول :أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ،تحقيق :الدكتور طه جابر فياض

العلواني ،مؤسسة الرسالة ،ط1412 ،3هـ1227-م.

 .64المحلى باآلثار :البن حزم الظاهري ،دار الفكر ،بيروت.
 .63المدونة ،مالك بن أنس بن مالك األصبحي المدني ،دار الكتب العلمية ،ط،1
1413هـ1224-م.

 .66مراقي الفالح شرح متن نور اإليضاح :حسن بن عمار بن علي الشرنباللي
المصري الحنفي ،اعتنى به وراجعه :نعيم زرزور ،المكتبة العصرية ،ط،1

1483هـ8223-م.

 .67مسند أحمد بن حنبل :أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني،

تحقيق :السيد أبو المعاطي النوري ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1412 ،1هـ-

1222م.

 .62مصنف ابن أبي شيبة :أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة ،تحقيق:
محمد عوامة.
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 .62المعجم األوسط :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو
القاسم الطبراني (ت362هـ) المحقق :طارق بن عوض اهلل بن محمد ،عبد

المحسن بن إبراهيم الحسيني ،دار الحرمين ،القاهرة.

 .72معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية :د محمود عبد الرحمن عبد المنعم،
مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون ،جامعة األزهر ،دار الفضيلة.

 .71مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،شمس الدين ،محمد بن أحمد
الخطيب الشربيني الشافعي (ت277هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط1413 ،1هـ-

.1224

 .78المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني :أبو محمد موفق الدين عبد
اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن

قدامة المقدسي (ت682هـ) ،دار الفكر ،بيروت ،ط1423 ،1هـ.

 .73المقدمات الممهدات :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت382هـ)،
دار الغرب اإلسالمي ،ط1422 ،1هـ1222-م.

 .74الملخص الفقهي :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة،
الرياض ،المملكة العربية السعودية ،ط1483 ،1هـ.

 .73منح الجليل شرح مختصر خليل :محمد بن أحمد بن محمد عليش ،أبو عبد
اهلل المالكي ،دار الفكر ،بيروت1422 ،هـ.

 .76المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن
شرف النووي (ت676هـ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط،8
1328ه.

 .77المهذب في فقه اإلمام الشافعي :أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف
الشيرازي (ت476هـ) ،دار الكتب العلمية.
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 .72مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن
الرعيني
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ،المعروف بالحطاب ُّ
المالكي (ت234هـ) ،دار الفكر ،ط1418 ،3هـ1228-م.

 .72الموسوعة

الطبية:

مصطلحات

http://www.altibbi.com

طبيه،

حاسة

الشم،

 .22موسوعة تشريح وفيسيولوجيا جسم اإلنسان :د .رينيلينوكون.
 .21نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج :شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد

بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت1224هـ) ،دار الفكر ،بيروت1424 ،هـ-

1224م.

الزيادات على ما في المد َّونة من غيرها من األ ِ
النوادر و ِّ
َّ .28
ُمهات :أبو محمد عبد
اهلل بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي ،القيرواني ،المالكي (ت326هـ) ،تحقيق:

محمد حجي ،األستاذ محمد عبد العزيز
د .عبد الفتّاح محمد الحلو الدكتورَّ ،
الدباغ وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1222 ،1م.
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