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 :ملخص البحث

  )حلم استعمال أواني المررلين وألغستهم في الفقه اإلسمامي( :عنوان الغحث

وهووو يتنوواول مسوو لة موون مسووا ل اللهووارإل فووي الفقووه اإلسوومامي التووي ل وور السوو ال حولهووا 
  استعمال أواني المررلين وألغستهمحدي ا وهي: 

ن حلووووم اسووووتعمال تيووووول اووانووووي فووووي الو وووووو  ويهوووودب الغحووووث إلوووو : غيوووووا            
واالغتسال واولل والررب  ومعرفة حلم استعمال ألغسوتهم فوي الةوماإل وغيرهوال و لول 

  قرتها  م غيان الرأي الراجح منهاغعرض آرا  الفقها  وأدلتهم ومنا

أهميوووة المو ووووود: توووواداد أهميووووة المو ووووود والحاجووووة إليووووه فووووي غعووووض الغيوووودان العرغيووووة 
لالعراق وفيسلين وأفدانستانل التي وقع عييها غاو واحتمال من قغول دول واإلسمامية 

غيووور إسوووماميةل وقووود توووم قتووول العديووود مووونهمل واالسوووتيما  عيووو  غعوووض معوووداتهم وأوانووويهم 
 وألغستهم وغيرها  

لمووا ترهوور الحاجووة إلوو  معرفووة الحلووم فووي هوو ا المو ووود لل يوور موون المسوويمين الوو ين 
لوا غيووور المسووويمينل وتعووواميوا غيووور إسوووماميةل وخوووال هجوووروا غيووودانهم وسووولنوا فوووي غوووماد

  معهم

  الغحث مقدمة و ما ة مغاحث وخاتمةوقد ت من  

حوووددي فوووي المغحوووث اوول المفووواهيم المتعيقوووة غمو وووود الغحوووث  وفوووي المغحوووث ال ووواني 
غيني حلم استعمال أواني المررلين  وفي المغحث ال الث درسي حلم استعمال ألغسوة 

 ه غخماةة ما توةيي إليه من خمال الغحث المررلين   م ختمت
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ABSTRACT 

      This paper is entitled (The Principle of Using The 

Polytheists' Containers and Clothes).It deals with one of the 

debatable issues in Islamic philology viz. the  use of  the 

polytheists' containers and clothes.  

     It aims at showing the use of these containers in washing, 

ablution, eating and drinking, wearing their clothes in prayer. 

This is achieved by presenting and discussing philologists' 

opinions and evidences and then choosing the preferable one. 

     The subject is important is that the need for this issue 

increases in invaded Islamic countries like:Palestine,Iraq and 

Afghanistan where some invaders are killed ,their containers 

and clothes preoccupied. The issue is a problem for Muslims 

who fortake their countries and communicate with non-Muslim 

people.  

    The paper falls into an introduction, three sections and a 

coclusion.Section one presents concepts related to the topic. 

Section two shows the principle of using the polytheists'  

containers .Section three presents using their clothes. Finally 

comes the conclusion. 
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 :مةالمقد  

الحمد هلل رب العالمينلوالةماإل والسمام عي  رسوله اومينلوعي  آله وةحغه 
 أجمعين 

 غعد: و 

تهم ران المسيم في حياته ل من المو وعاي التي فان الغحث في ر ون اللهارإل
ل ميها في الو و  وفي اولل والرربل والسيما لهارإل اوواني التي يستعاليومية

  ها ةحة ةماته التي هي عماد الدينل والتي يتوقب عييهسولهارإل غدنهل ومماغ
ل رافة أوانيه ومماغسه عناية فا قةوله ا فقد عني اإلسمام في لهارإل غدن المسيمل ون

ل حيث غح وا تيل المسا ل وأغانوا ر من لدن الفقها  قديمًا وحدي اً تجيي غاهتمام لغي
ل ر الس ال حولها حدي ًا هي: أحلامها عي  وجه الدقة والرمول  ومن المسا ل التي 

ما مدى ةحة استعمال أواني المررلين في الو و  وفي اولل والررب؟ وهل يجوا 
؟ وقد غراي الحاجة إل  معرفة تيل المسا ل في ستعمال ألغستهم في الةماإل وغيرهاا

غعض الغيدان العرغية واإلسمامية لالعراق وفيسلين وأفدانستان التي تم غاوها 
  غعدما الةهيوني والدول المتحالفة معهمامغاررإل من قغل العدو اومريلي و واحتمالها 

لولنية اإلسمامية في معارل ُقِتَل العديد من الدااإل المحتيين من قغل رجال المقاومة ا
ل واالستيما  عي  وتم تحرير غعض المنالق من رجسهم لعديدإلل وموالن ل يرإل

 وغيرها  غعض معداتهم وأوانيهم ومعالفهم وألغستهم

ول لل تاداد الحاجة إل  معرفة  لل لل ير من المسيمين ال ين هجروا غمادهم 
 وسغاب عديدإل وسلنوا في الغماد غير اإلسماميةل وخاللوا غير المسيمين 

وله ا رأيي حاجة إل  الغحث في ه ا المو ودل وغيان مدى ررعية استعمال تيل 
 اوريا  في منرور الفقه اإلسمامي 

 ل و ما ة مغاحثل وخاتمة جا ي خلة الغحث مت منة مقدمة حث:خطة الب
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 المقدمة:  لري فيها أهمية المو ودل وسغب اختياري إياهل وخلتي في الغحث 

 المغحث اوول: تناولي فيه تعريب مفرداي العنوانل واولفار  اي الةية 

 المغحث ال اني: غيني فيه حلم استعمال أواني المررلين 

 : أو حي فيه حلم استعمال ألغسة المررلين المغحث ال الث

 الخاتمة: أودعي فيها خماةة الغحث وأهم النتا ج التي توةيي إليها 

وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمينل والةماإل والسمام عي  رسوله اومين وعي  
 اله وةحغه أجمعين

 باحثال                                                          

 
 :المبحث األول

 .في مدلول األلفاظ وتحديد المفاهيم

ويشمل أمرين: أحدهما: تعريف مفردات العنوان,والثاني تعريف األلفاظ ذات       
 الصلة.

 وسنوضح ذلك في مطلبين:         

  المطلب األول: تعريف أواني المشركين وألبستهم

  تعريف األواني: أوالً        

 ع آنيةل واآلنية جمع إنا ل فاوواني جمع الجمود : جماألواني لغة    1

  (  1)واإلنا : هو الوعا  ليلعام والرراب وغيرهما    
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:ال يخرج الفقها  استعمال ه ا اليفر عن معناه  األواني في االصطالح الفقهي  2
 اليدوي  

 :ثانيا: تعريف المشركين

فهو مررلل اسم م خو  من الفعل )أررل( وأررل فمان غاهلل  الشرك لغة:  1
  (2)فالمررل من جعل هلل رريلًا  وي تي الررل أي ًا غمعن  اللفر

لوالمررل:من (3)ةرب غعض العغادإل أوليها لديراهلل تعال  :الشرك اصطالحا    2
اَل ُيْرِرْل ِغِعَغاَدإِل َرغِِّه )وَ : قال تعال ( 4)حدًا غيره أوجل  أررل مع اهلل عا

من  للّ  هو وعييه فالمررل:  (6)وْا ِلّيِه ُرَرَلا ()َأْم َجَعيُ : وقال تعال  (5)َأَحدًا(
     اإللهيةةفاته  من خةوةياته أو هو اممّ  مع اهلل رريلًال يتخ 

 :ثالثا : تعريف األلبسة

جمع لغاسل واليغاس: ما ييغسل أو ما يستر الجسمل ولغاس  :األلبسة لغة   .2
ومنه  ل(7)وجهالغاس الرجل اوجتهل ولغاسها ا و  اللعغة: ما عييها من لغاسل

 (8))ُهنَّ ِلَغاٌس لَُّلْم َوَأنُتْم ِلَغاٌس لَُّهّن(  قوله تعال :

لم يخرج الفقها  استعمال ه ا اليفر عن معناه اليدوي  : األلبسة اصطالحا   .1
 فهو ما  ييغس من  ياب وما يستر الجسم 

 المطلب الثاني: تعريف األلفاظ ذات الصلة.

ل ومن أرهرها ما ار المستعمية لدى الفقها ض اولفيتةل غعنوان المو ود غع 
 ي تي:

 وال : الثياب: أ

  (9): جمع  وبل وال وب: ما ييغس من قماشال ياب لدةً  .2
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 دوي وفي االةلماح الفقهي: ال يخرج عن معناه اليّ  .1

 :ثانيا : القميص

الجسمل وجمعه: قمةانل  يستر لل وهو ما: ال وب المخيالقميص لدةً  .2
  (10)وقمصل وأقمةة

  فهو ما يتقمص غه الفقهي: ال يخرج عن معناه اليدويالةلماح في ا .1
)لان أحب  ها قالي:وعن أم سيمة إنّ   (11)يدخل فيه ليستره :اآلدميل أيّ 

  (12)ال ياب إل  رسول اهلل ةي  اهلل عييه وسيم القميص(

 : ثالثا : اإلزار

ا يستر أحالهل وهو م :اسم مفرد من َأِاَر غه الري ل أيّ  دة:اإلاار في اليّ   1
      (13)أسفل الغدنل وغير مخيلل وجمعه: َااارإٌل ليقيةل وجمعه ليل رإل: ُأار

الجسم  ما يستر لم يخرج عن معناه اليدوي وهو في االةلماح الفقهي: اإلاار  2
  مخيل   من قماش غير

 : الكفار:رابعا  

   ستر الري  وتدليتهل ووةب الييل غه لستره: اسمل يليق عياللفر لدةً  .2
واللفر: نقيض اإليمانل ولفر النعمة نقيض الرلرل ورجل لافر:  االريا  
 (14)ه ُمَدل  عي  قيغه نّ إونعم اهللل مرتق من السترل وقيل: جاحد 

اسم  واللافر نقيض اإليمانل وهو هو جحد الحق وسترهل اةلماحًا: اللفر .1
   (15)إيمان له غاهلل لمن ال

 الفرق بين الشرك والكفر.

 :غين الررل واللفر قوالن التفريق في ليعيما ِ 
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عدإل:   فاللفر اسم يقع عي  خةال الررل يختيب عن اللفر في المعن  انَّ  :أحدهما
   الجحد المليق وعدم اإليمان غاهللل و لالررل غاهللل ولجحد النغوإل

 ا القول فان   وعي  ه(16): فهو اتخا  رريل مع اهلل تعال  في ألوهيتهوأما الررل
  الررل خةية من خةال اللفر ونّ   اللفر أعم من الررل

أل ر الفقها   إنّ اللفر والررل غمعن  واحد  قال الراغب اوةفهاني: )) : إنّ الثاني
وقد جا  في القرآن   (18)اللفار جميعًا ((( 17)َفاْقُتُيوْا اْلُمْرِرِليَن{ : }يحميون قوله تعال 

}َسُنْيِقي ِفي ُقُيوِب الَِّ يَن : ر من آية تفيد غ نهما غمعن  واحد  لقوله تعال اللريم أل 
  (19)َلَفُروْا الرُّْعَب ِغَما َأْرَرُلوْا ِغالّيِه{

 ل فالررل  رب من  روب اللفر من الررلِ  اللفر أعمّ  نّ إ: والذي يبدو للباحث 
 وللن غينهما أوجه اتفاق واختماب لما غين االسمام وااليمان   

 ي من غه قلعًا  غينما المررل يعترب اهلل أةمًا فهو الهو جاحد لوجود  فاللافر
ل وغيرها من اوو انعغدإل  م ل: وللن يدعو مع اهلل إلهًا آخرل ل وي من غهلغوجود اهلل

   (20)المخيوقاي  للفار قريش

ُغوَنا ِإَل  اليَِّه ُاْلَف { :عنهم قال اهلل تعال  حلايةً    (21)}َما َنْعُغُدُهْم ِإالَّ ِلُيَقرِّ

  وللن قد ي تي الررل فلل مررل لافرل وليس لل لافر مررل للفر أعم منا  اً إ
يليق الررل غمعن  خر  ويليق اللفر غمعن  الررلل و من اليفرين غمعن  اآل للّ 

الررل واللفر قد يليقان غمعن  واحد وهو قال النووي رحمه اهلل تعال : )) اللفر 
اليَِّه ِإَلهًا آَخَر اَل ُغْرَهاَن َلُه ِغِه  ل لما قال تعال : )َوَمن َيْدُد َمعَ (22)اللفر غاهلل تعال ((

  اهلل تعال  المررلين في ه ه   فسمّ (23)َفِإنََّما ِحَساُغُه ِعنَد َرغِِّه ِإنَُّه اَل ُيْفِيُح اْلَلاِفُروَن(
 اآلية غاللافرين  
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 خامسا:  أهل الكتاب:

ل ن يعييهموالاوجة وأوالد الرجل وموالعريرإل  اوقارب: هم دةاوهل في اليّ  .2
  (24)هم من يدينون غه الم هِب  وأهلُ ل و ووه أةحاغه الري ِ  وأهلُ 

: ل وهم اليهود والنةارىواإلنجيل: هم أهل التوراإل أهل اللتاب في االةلماح .1
ل وأراه هو (25)من دون غيرهم من الدياناي الساغقة  وهو قول جمهور الفقها 

 الراجح  

له لتاب منال لةحب إغراهيم وريي واغور من اعتقد دينًا سماويًا و  وقيل: هم للّ 
 .(27)ل وألحق اغن حام غهم المجوس (26)داود  وهو قول الحنفية

 :ة  م  سادسا : أهل الذ  

ل وسمي المعاهد  ميًا نسغة  تي غمعن  العهد واومان وال مان: تالذمة لغة .2
  (28)في  ماني ل ا :ال مةل غمعن  العهدل وقولهم: في  متي ل ال أيّ  إل 

: إعلا  العهد وهل اللتاب من اإلمام أو ما ينوب عنه مة اصطالحا  الذ .1
في  اإلسمام أحلامغاومن عي  نفسه ومالهل نرير التاامه الجاية ونفو  

 (29) المعامماي

 في  مة أةغحوا: هم المعاهدون من أهل اللتاب وغيرهمل ال ين فأهل الذمة
هم رريعة اإلسمام وفق أحلام ل عي  أن تجري عييالمسيمين فتعةم دما هم وأموالهم

 (30)عقد ال مة 
 المبحث الثاني

 حكم استعمال أواني المشركين
 :وفيه: مطلبان

  حكم استعمال أواني المشركين المتيقن طهارتها: المطلب األول
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ليمسيم استعمال أواني  خماب غين الفقها  رحمهم اهلل تعال  في أنه يجوا ال
لما ال خماب غينهم في عدم  أن يتم غسيها  رإ ا تيقن لهارتها من غي المررلينل

   (31) جواا استعمال أوانيهم إاّل غعد غسيها إ ا تحققي نجاستها 

فإ ا تيقن لهارإل أوانيهم أو مام النووي رحمه اهلل تعال : ))وفي ه ا الةدد قال اإل
  ( 32)((مالها     وال نعيم فيه خمافاً  ياغهم فما لراهة حين   في استع

))واعيم أن الخماب في  لل ليه قغل الدسل وعدم تحقق : مفيح الحنغييوقال اغن 
تحقق  النجاسةل ف ما غعد الدسل فما خماب في لهارتها وجواا استعمالهال ومع

  (33)((النجاسة فما خماب في المنع

  نجاستها حكم استعمال أواني المشركين غير المتيقن من طهارتها أو المطلب الثاني:

في حلم استعمال أواني المررلين غير المتيقن  (رحمهم اهلل تعال )اختيب الفقها  
 :ولم تعيم نجاستها عي   ما ة أقوالمن لهارتها وما 

 .يجوز استعمالها إال  بعد غسلها : الالقول األول

 ل(37)والايدية ل(36)والراهرية ل(35)لهم والحناغية في رواية ل(34)قول الماللية وهو
  (38)واإلمامية

ة اللفار ليهم وال غ س غاولل والررب واللغخ في آنيلغي من الماللية: ))فقال القر 
ليون  هم ال يتوقون النجاساي ويف ة ونّ ل ما لم تلن  هغا أو غعد أن تدسل وتدي 

: إن     وروي عن اغن عغاس انه قال غخوا في تيل القدور تنجسيالميتايل فإ ا ل
ن لان  من نحاس او حديد غسلل اإلنا لان  من فخار اغيي فيه الما   م وا 
  (40)ل وقاله مالل(( (39)غسل

وا  (42)في ررحه: واغن موس  ( 41)قال الخرقيوقال المرداوي من الحناغية: )) ال ُيجَّ
  (43)قدور النةارى     وال أواني لغخهم حت  تدسل ((
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تغاح  غيحته ال تغاح  من ال فقالوا: القول في  لل  لَ غعض الحناغية َفةَّ  نّ إ غير
  م وتغاح آنية من سواه نيتهلآ

 (44)(( ه المنع في اللل ممن تحرم  غيحتهوعنفجا  في الفرود: ))

: ))من ال تحل  غيحتهم ال يستعمل ما استعميوه من آنيتهم إاّل غعد وجا  في المغدد
 (45)غسيه(( 

تاغي من لل ما يجب إ ا لان لل: ))وتلهير اإلنا ل   ا الراهرية: فجا  في المحيأمّ 
منا فيه نجاسة أم لم نعيم و سوا  عيره منهل وعي  لل حال إ ا لم يجد غيرهاتلهي
   (46)((غالما 

   (47)((ية فجا  في الغحر الاخار: ))إغسيوها  م الغخوا فيهاا الايدوَأمّ 

))واللفار أنجاس ينجس الما ع غمغاررتهم له  ا اإلمامية: فجا  في ررا ع اإلسمام:وأمّ 
ول ا ال يجوا استعمال أوانيهم التي استعميوها  أهل  مةلسوا  ألانوا أهل حرب أم 

  (48)في الما عاي((

 استدلوا غ دلة من اللتاب والسنة والمعقول  أدلتهم:

 :ا الكتابأم   - أ

  (49) فقوله تعال : )ِإنََّما اْلُمْرِرُلوَن َنَجٌس َفمَا َيْقَرُغوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َغْعَد َعاِمِهْم َهوَ ا( 

  وه ا ه اآلية اللريمة إن المررلين نجسغين اهلل سغحانه وتعال  في ه داللة: وجه ال
ل ا ال يةح  لآنية وغيرها يلون نجسًا لنجاستهميدل عي  إن لل ما يستعميونه من 

استعمال أواني المررلين قغل غسيهال  م إن ه ه اآلية نالي غعد الفتح لعيها نسخي 
  (50)ما قغيها
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  هدوا بأحاديث نبوية شريفة منها:فاستشوأما السنة النبوية  - ب

يي رسول أت) :انه قال (51)هما عن أغي  عيغة الُخَرنييالريخان في ةحيح ما رواه
م  من أهل اللتاب ن لل ل إنا غ رض قو اهلل ةي  اهلل عييه وسيم: فقيي يا رسول اهلل

ل وأرض ةيد أةيد غقوسيل وأةيد غليغي المعيم أو غليغي ال ي ليس في آنيتهم
؟ قال:  أما ما  لري أنل غ رض قوم من ف خغرني ما ال ي يحل لنا من  لل غمعيمل

لم تجدوا    وِانجدتم غير آنيتهم فما ت ليوا فيهال فإن و ابل ت ليون في آنيتهمأهل اللت
غقوسل ف  لر اسم ل وأما ما  لري أنل غ رض ةيد فما أةغي فاغسيوها  م ليوا فيها

ل وما أةغي غليغل يغل المعيم فا لر اسم اهلل  م للل  وما أةغي غاهلل عييه  م لل
  (52)( ه فللال ي ليس غمعيم ف درلي  لات

النغي ةي  اهلل عييه وسيم عندما نه  عن اولل في آنية أهل  نّ إف وجه الداللة:
اللتاب إال إ ا لم يوجد غيرها فيجب غسيها قغل استعمالهال فيه داللة وا حة عي  

لها قغل غسيها  وفي غيرهم من المررلين أول ل الن  غا حهم نجاستها وحرمة استعما
 ( 53)ميتة فنجاسة أوانيهم متحققة 

 :وأما المعقول - ت

ي  اوةل إن تعارض ه ه اوحلام مغنية عي  تقديم الدالب ع فألنّ  .2
وه ه اومور اوةل فيها اللهارإلل والدالب فيها  لاوةل والدالب

ولل ما غيغي   قي النجاسةلر ن في اللافر عدم تو ل ون االنجاسة
  (54)نجاسته فهو غير لاهر

  (55)اللفار أنجاس فتنجس أوانيهم التي استعميوها في الما عاي ونّ  .1

 .القول الثاني: يكره استعمالها قبل غسلها

   (58)ل والحناغية في رواية  انية(57)ل والرافعية (56)وهو قول الحنفية 

  (59)((وانيهم قيما تخيو من دسومة فيهاأل و  غا حهم لالميتة ونّ قال الحنفية: ))
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الو و   ل فيةحهم المستعمية في الما  أخب لراهة: أن أوانيافعية يرونغير أن الر
   ستعمالها لعدم تحراهم من النجاسةل إال أنه يلره امنها فهي لآنية المسيمين

ال يتدينون ل فإن لانوا ممن يوا القول في  للل فقالوا: إ ا تو   مسيم من أوانيهموفةَّ 
غاستعمال  (60)ل وان لانوا ممن يتدينونخمابغاستعمال النجاسة ةح الو و  غما 

 :النجاسة ففيه وجهان

  لما إن غعض (61)ال يةح الو و  غه والثاني: : يةح وهو الةحيح األول
ف ما أواني المررلين فمن لان ااد اومر تفةيمًا حيث قال: )) (62)لالماوردي الرافعية

ل ومن لان يرى أليهل ففي جواا مألل الخناير جاا استعمال أوانيه منهم ال يرى
نجاستها   الراهرَ  نّ ال يجوال و: أحدهما :استعمالها إ ا لال استعمالهم لها وجهان

ن لرهي اعتغارًا غاوةل لها: يجوالثاني   (63)((وا وا 

روايتان  أما الحناغية: فقد قال اغن قدامة المقدسي:)) وفي لراهة استعمال أوانيهم
 ( 65) وغم يه قال محمد اغن مفيح المقدسي  (64)أحداهما: تلره ل وال انية ال تلره ((

 :أدلتهم

 : )أتيي رسول اهللالنغوية من أغي  عيغة الخرني قال: ما جا  في السنة الدليل األول
  ل وأرض م  من أهل اللتاب ن لل في آنيتهمل إنا غ رض قو فقيي: يا رسول اهلل

ف خغرني ما ال ي  قوسي وأةيد غليغي المعيم أو غليغي ال ي ليس غمعيملةيد أةيد غ
 لري أنل غ رض قوم من أهل اللتابل ت ليون في أما ما  يحل لنا من  لل؟ قال:

نجدتم غير آنيتهم فما ت ليوا فيهال ف ن و آنيتهم ل لم تجدوا فاغسيوها  م ليوا فيها   وا 
  وما  عييه  م للسل ف  لر اسم اهللوأما ما  لري أنل غ رض ةيد فما أةغي غقو 
وما أةغي غليغل ال ي ليس غمعيم  أةغي غليغل المعيم فا لر اسم اهلل  م للل

  (66)ف درلي  لاته فلل(

   ل الن النغيلراهية استعمال آنية أهل اللتاب الحديث يدل عي  :وجه الداللة
عمل  وأقل ما يحمل نه  عن اولل في آنيتهم إال إ ا لم يوجد غيرها فتدسل  م تست
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  اهةالنهي عي  اللر 

آنيتهم من ألعمتهم  ل وال تسيمالمررلون ال يتورعون عن النجاسة :الدليل الثاني
  (67) ا ي  ر  لل عي  لراهية استعمالهال وأدن  مليحم الخنايرل وررب الخمر

يلره وأوانيهم قيما تخيو عن دسومة فيها  ل ا , لالميتة  غا حهم : ونّ الدليل الثالث
  (68)استعمالها قغل غسيها 

 .القول الثالث: يجوز استعمالها من دون غسلها

 (69) قول جمهور الحناغية وعييه الم هبوهو 

و ياب اللفار وأوانيهم لاهرإل مغاحة االستعمال ما لم تعيم نجاستها فقال المرداوي: ))
   (70)ل ه ا لمام الم هب وعييه الجمهور((

ل و ياغهم وأوانيهم : حلمهم حلم أهل اللتاب(71)غو الخلابوقال أوقال اغن قدامة: ))
وغم ل ه ا اللمام قال اغن   72لاهرإل مغاحة االستعمال ما لم يتيقن نجاستها((

  (75)والحجاوي ل74واغن النجار ل73مفيح

   اللتاب والسنة والم  ور والمعقولاستدلوا غأدلتهم: 

 :و ني المررلين منهاأواأما اللتاب فآياي وردي ترير إل  جواا استعمال 

: )اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُلُم اللَّيَِّغاُي َوَلَعاُم الَِّ يَن ُأوُتوْا اْلِلَتاَب ِحلٌّ لَُّلْم َوَلَعاُمُلْم قوله تعال 
 (76)ِحلُّ لَُّهْم( 

ل  أغاح لنا ألل لعام أهل غيني اآلية اللريمة إن اهلل سغحانه وتعا وجه الداللة:
ل فه ا يدل عي  لهارإل أوانيهم التي مهم يلغخونه في قدورهمم أن لعال ومعيو اللتاب

    (77)يلغخون غها وجواا استعمالها لنا

 يث نغوية تدل عي  جواا استعمالهال منها:وأما السنة النغوية فوردي أحاد
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لنا نداو مع رسول اهلل (: )ر ي اهلل عنهما روي عن جاغر غن عغد اهلل )  1
ية المررلين واسقيتهم فنستمتع غها فما ةي  اهلل عييه وسيم فنةيب من آن

  (78)يعاب عيينا(

متع غآنية لان يست  غين الحديث أن غعض الةحاغة في عهد الرسولوجه الداللة:
يدل عي  لهارتها وجواا   فه ا المررلين ويستفيد منهال ولم يعب عييهم أحد في  لل

  استعمالها

ةي  اهلل عييه وسيم هلل أن يهوديًا دعا رسول ا: )(ر ي اهلل عنه)عن انس  .1
هالة سنخةإل  خغا رعير   ((80)ف جاغه (79)ل وا 

ل الحديث عي  لهارإل أواني المررلينل الن اللعام يلغخ ويقدم فيهادل  :وجه الداللة
  ل النغي ةي  اهلل عييه وسيم فيهاولو لاني نجسة لما أل

م أن رسول اهلل ةي  اهلل عييه وسيعن عمران غن حةين ر ي اهلل عنه: ) .3
  (82)مررلة( (81)من ماادإل تو  واوأةحاغه 

اٌل لم يتو   الرسول ةي :وجه الداللة   دل الحديث عي  لهارإل أواني المررلين وا 
  اهلل عييه وسيم من ماادإل مررلة

ه أن عمر غن الخلاب ر ي اهلل عنه: وقد روي عن ايد غن أسيم عن أغي .4
  (83)(في جرإل نةرانيةتو   من ما  )

 وجه الداللة :

: من الما  الموجود في جييل عمر غن الخلاب ر ي اهلل عنهو و  الةحاغي ال إنّ 
ال لم يةح الو و  من الما   جرإل النةرانيةل دليل عي  لهارإل أواني المررلينل وا 

 ال ي في جرإل النةرانية 

: فألن اوةل في أواني المررلين اللهارإل ولم يقم دليل ةحيح عي  وأما المعقول
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   (84)  اوةل وهو اللهارإلنجاستها فتغق  عي

 :المناقشة والترجيح

 :مناقشة األدلة  

 جواا استعمالها إالَّ غعد غسيها  اوول القا يين غعدم مناقرة أدلة القول: أوال  

 ل ونّ يسعب وجهة نررهم استداللهم غاآلية القرآنية المتقدمة ال لر ال إنّ  - أ
يس نجاسة أغدانهم دهم ولالمراد غنجاسة المررلين فيها هو نجاسة اعتقا

                    المفسرين آلياي اوحلام القرآنية  وه ا ما  لره معرم وأوانيهم

إلماق اسم النجس عي  المررل من جهة إن الررل ال ي يعتقده فقال الجةاص: ))
   (85)((في لل سماهم نجاساً  يجب اجتناغه لما يجب اجتناب النجاساي واوق ار

نما هي حلم ررعيل أمر اهلل  إنّ وقال اغن العرغي: )) النجاسة ليسي غعين حسيةل وا 
ولماهما أمر ررعي ليس  لإغعاد الغدن عن الةماإل عند الحدثل لما أمر غعادهاإغ

  (86)((غعين حسية

ان معهم الررل المنال  المراد من اليفر النجاسة المعنوية أيّ وقال الةاغوني: ))
  (87)منالة النجس ال ي يجب اجتناغه((

 أغي  عيغة فيجاب عييه غما ي تي:ما استداللهم غحديث وأ - ب

النهي الوارد في الحديث عن استعمالها إال غعد غسيها ال يدل عي    إنّ   1
الوجوب مليقًال وي يد  لل ما جا  من أحاديث نغوية وآ ار عن الةحاغة التي 

  عي  جواا استعمالها دون غسيها تدل

لتاب الخناير تي يلغخ فيها أهل الس ال اغي  عيغة لان عن اآلنية ال لعلّ   2
  لما ورد في غعض الرواياي اوخرى  ويررغون فيها الخمر
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  جوب الدسل عند التحقق من نجاستهايحمل اومر الوارد في الحديث في و   3

وأما قولهم فإن الدالب في آنيتهم إنها نجسةل ون اللفار أنجاس فتنجس  - ي
ون نجاسة غدن  لغير مسيم غهفي الما عاي  فه ا  أوانيهم التي استعميوها

إال في  للب ليس نجاسة أوانيهم غل لهارتهال لما أن الدااللافر ليسي حسية
                     ررغهم فيها الخمر أول حالة لغخهم الخناير فيها

ي المررلين مع اللراهة القول ال اني القا يين غجواا استعمال أوان مناقرة أدلة ثانيا :
 قغل غسيها 

حديث أغي  عيغةل يجاب عييه غما أوردناه في مناقرة  :لييهم اوولفد  1
                                                     فما حاجة ل لرها تحاريًا ليتلرارأدلة القول اوول 

ا دلييهم ال اني: ف نهم ال يتورعون عن النجاسة وال تسيم آنيتهم من أمّ   2
ل المررلين اب عييه غ ن ليس للحم الخناير وررب الخمر  فيج

ها الخمر ل وليس لل أوانيهم يلغخ ويررب فياليتورعون عن النجاسة
ل فتغق  عي  اوةل ما لم ي ِي دليل عي  فاوةل والدالب لهارتها

  نجاستها

اهلل تعال  أحل لنا  ا أن  غا حهم لالميتة    فه ا غير مسيم غهل ونّ أمّ   3
)َوَلَعاُم الَِّ يَن ُأوُتوْا اْلِلَتاَب : المحلمألل لعامهم  غنص آلقران اللريم 

    رسول اهلل إناللتاب فقد  غي  أهل غير اأمّ   (88)ِحلٌّ لَُّلْم (
وأةحاغه اللرام أنهم تو  وا من ماادإل مررلة للما روي عنهم 

   (89) آنية المررلين من غير غسيها استعمال

 :الترجيح

ي غ ن القول ال الث: المتم ل غجواا استعمال غعد عرض اآلرا  ومناقرة أدلتها تغين ل
  و لل لقوإل اودلة التي استدلوا غها ين ما لم تعيم نجاستها هو اورجحأواني المررل
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  وون الرسول ها عي  جواا استعمالها غما لراهةل وترافر رةوسمامتها من المناق
حرج أو  ةي  اهلل عييه وسيم استعميها ول لل ةحغه اللرام من غير غسيها غما

                 في الداو والسفر وفي وقا ع أخرىل واهلل اعيم  لراهة

 المبحث الثالث

 حكم استعمال ألبسة المشركين

 :ن  لل في مليغين ر يسينوسنتناول غيا

  حكم استعمال ألبسة المشركين المتيقن طهارتها :المطلب األول

 :وفيه فرعان

  ركين التي نسجوها ولم يستعملوهاحكم استعمال ألبسة المش الفرع األول:

ال خماب غين الفقها  رحمهم اهلل تعال  في جواا استعمال ألغسة المررلين التي 
وأةحاغه ر ي اهلل  الرسول  ونّ . (91)نسجوها ولم ييغسوها من غير أن يتم غسيها

 ( 91)عنهم لانوا ييغسون ال ياب التي ينسجها المررلون ولم يستعميوها 

ون فيها عادإل النجاسة ل ما تفسد ةنا عهم ومنسوجاتهم وياهد الناس هم يتوقوونّ 
  (92)عنها

لةماإل في ال نعيم خمافًا غين أهل العيم في إغاحة ا)) :قال اغن قدامة رحمه اهلل تعال 
ه إنما لان لغاسهم ل فان النغي ةي  اهلل عييه وسيم وأةحاغال وب ال ي نسجه اللفار

 لفهو مغاح اليغس ))وما نسجه اللفار :ن مفيح الحنغيي  وقال اغ(93)((من نسج اللفار
  (94)ه ةي  اهلل عييه وسيم وأةحاغه لاني  ياغهم من نسج اللفار((ونّ 

عن   ولم ينقل عن أحد التحرا ))وعامة من نسج في ديارنا المجوسل وقال السرخسي:
  (95)((لغسها
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  قن طهارتها: حكم استعمال ألبستهم التي استعملوها والمتيالفرع الثاني

اتفق الفقها  رحمهم اهلل تعال  عي  جواا استعمال ألغسة المررلين التي استعميوها 
  (96)ل ولم نجد خمافًا غين الفقها  في ه ه المس لةيها إ ا تيقن لهارتهامن غير غس

في استعمالها فإ ا تيقن لهارإل  ياغهم فما لراهة حين   وفي ه ا الةدد قال النووي: )
    (97)(م     وال نعيم فيه خمافاً ل ياب المسي

 نجاستها. أوالمطلب الثاني: حكم استعمال ألبسة المشركين التي استعملوها ولم يتيقن طهارتها 

 :وسنو ح  لل في فرعين ر يسين

  : حكم استعمال ألبسة المشركين الخارجيةالفرع األول

ة المررلين ختيب الفقها  رحمهم اهلل تعال  في حلم لغس أو استعمال ألغسا 
  والتي هي فوق ها ولم يتيقن لهارتها أو نجاستهاالخارجية أو الفوقانية التي استعميو 

ل ياب الفوقانية أجسادهم وال تمس عوراتهم لالعما م وما يو ع عي  الرأس وا
   :عي   ما ة أقوال  والمعالب وغيرها

 .ا وتصح الصالة فيها من غير غسلهااستعماله يجوز: القول األول

  (99)وجمهور الحناغية وعييه الم هب( 98)وهو قول الحنفية

إل فيها ما والةما( 100)وال غ س غيغس  ياب أهل ال مةية: ))قال السر خسي من الحنف
  (103)واغن الهمام (102)وغم ل ه ا اللمام قال اللاساني  (101)((لم يعيم أن فيها ق راً 

 ا الحناغية فمما جا  في لتغهم:أمّ 

و ياب اللفار وأوانيهم لاهرإل مغاحة االستعمال ما لم اغية: ))قال المرداوي من الحن
وغم يه قال الحجاوي   (104)((تها  ه ا لمام الم هب وعييه الجمهورتعيم نجاس
  (105)المقدسي
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 :أدلتهم

  (106)اوةل في  ياب اللفار اللهارإل فما ت غي النجاسة غالرل إنّ   1

  (107)خغث اللافر في اعتقاده ال يتعدى إل   ياغه إنّ   2

التوارث جار فيما غين المسيين غالةماإل في ال ياب المدنومة من اللفرإل  ونّ   3
  ( 108)قغل الدسل

 .ه استعمالها ولبسها من دون غسلهايكر القول الثاني: 

   (110)ل ورواية  انية ليحناغية(109)وهو قول الرافعية

لانوا ل سوا  أل وتةح الةماإل فيهاحيث قال الرافعية: يلره استعمال  ياغهم عموماً   
نما ل والمتدين غاستعمال النجاسة وغيره لأهل لتاب أم غيرهم اللراهة خوفًا من  وا 

 (111)حيول النجاسة 

اوردي والررغيني غعض الرافعية مال ال  التفةيل والتخةيص لالم إنّ غير 
جتنغون النجاسة لاليهود والنةارىل ف ياغهم ل ياب ال ين ي إنّ : وغيرهما  فقالوا

دون العغادإل في ل وال ين ال يرون اجتناغها وال  يعتقإل فيها جا اإلالمسيمينل والةما
  وال ين ال يجتنغون يها وتلره خوفًا من حيول النجاسةل فتجوا الةماإل فاستعمالها

ال تجوا  :األولل ففي استعمالها وجهان: اسةل ويرون العغادإل في استعمالهاالنج
الةماإل فيها  والثاني:  نجاسةالدالب حيول ال ل النّ الةماإل فيهال وان ةي  عاد

نّ ل في ه ه المرواية لم يفةيوا اومرا الحناغية ف  أمّ (112)جا اإل مع اللراهة التفوا  ماوا 
  (113)((جهل حالهال وعنه اللراهة إنْ و ياب اللفار مغاحة غقولهم: ))

 أدلتهم:

فقيي: يا رسول  أتيي رسول اهلل ه قال: )نّ إروي عن اغي  عيغة الخرني ما   1
ل وأرض ةيد أةيد ب ن لل في آنيتهمقوم  من أهل اللتا ا غ رضِ إنّ  اهللل
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ف خغرني ما ال ي يحل  غقوسي وأةيد غليغي المعيم أو غليغي ال ي ليس غمعيم
 لري أنل غ رض قوم من أهل اللتابل ت ليون في ا ما أمّ لنا من  لل؟ قال: 

فاغسيوها  م ليوا    وان لم تجدواجدتم غير آنيتهم فما ت ليوا فيهال ف ن و آنيتهم
  (114)(    فيها

قد  دل الحديث عي  لراهية استعمال أواني أهل اللتاب ون الرسول : وجه الداللة
ل ولغسها وأقل أحوال النهي اللراهةل فيقاس عييه استعمال  ياغهم نه  عن استعمالها

  ن استعمال  ياغهم ولغسها ملروهاً فيلو 

  (115)فًا من حيول النجاسةاوةل فيها اللراهة ونلرهها خو  نَّ و  2

ا ي  ر  لل ل وأقل ماللفار ال يتورعون عن النجاسةل ورغما ال تسيم  ياغهم منها  3
 (116) عي  لراهية استعمالها

 .لث: ال يجوز استعمالها قبل غسلهاالقول الثا

ل (120)ل والايدية(119)ل وقول الراهرية(118)ل ورواية  ال ة ليحناغية(117)وهو قول الماللية
   (121)واإلمامية

 ونسوق إليل لرفًا من أقوالهم لايادإل في اإلي اح والتو يق:

  (122)((  غ ياب أهل ال مة التي ييغسونهاوال ُيَةيَّ قال اإلمام مالل رحمه اهلل: ))

الحناغية  نّ إ غير  (123)(())وال ُيةي  غيغاس لافر :وجا  في الررح اللغير ليدردير
ال ين التحل  غيحتهم  قال المررلين  في ه ه الرواية قيدوا المنع أو التحريم غيغاس

استعميوه من  ياغهم إال يستعمل ما  تحل  غيحتهم ال إن من الاغن مفيح الحنغيي: ))
   (124)((ال يتوقون في ال ياب فتلون نجسة همالراهر أنّ  ل ونّ غعد غسيه

ا الراهرية فقال اغن حام: وتلهير اإلنا  ونحوه إ ا لان للتاغي يجب تلهيره مّ أ
  (125)ا  سوا  أعيمنا فيه نجاسة أم لم نعيمغالم
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يجب غسيها ولعيه نسخ ما  :أيّ  لِاغسيوها وقال اغن مرت   من الايدية: فقوله 
  (126) قغيه

 استدلوا غاللتاب والسنة والعقول  :أدلتهم

 ا اللتاب:أمّ  - أ

َراَم َغْعَد َعاِمِهْم فقوله تعال : )ِإنََّما اْلُمْرِرُلوَن َنَجٌس َفمَا َيْقَرُغوْا اْلَمْسِجَد اْلحَ 
  (127)َهوَ ا(

غين اهلل سغحانه وتعال  في ه ه اآلية أن المررلين نجس  ومعن  ه ا  :وجه الداللة
أن أجسادهم ولل ما يغاررونه ويستعميونه من  ياب وأواني وغيرها يلون نجسًا 

 لنجاستهم إ  ال يةح ما يستعميونه إال غعد غسيه 

فقيي: يا رسول  )أتيي رسول اهلل  : عيغة قالا السنة النغوية فعن أغي وأمّ  - ب
ل وأرض ةيد أةيد م  من أهل اللتاب ن لل في آنيتهمقو  ا غ رضِ إنّ  اهللل

ف خغرني ما ال ي يحل  غقوسي وأةيد غليغي المعيم أو غليغي ال ي ليس غمعيم
 لري أنل غ رض قوم من أهل اللتابل ت ليون في ا ما أمّ  لنا من  لل؟ قال:

تجدوا فاغسيوها  م ليوا    وِأن لمتهم فما ت ليوا فيهان وجدتم غير آنيل فاآنيتهم
  (128)الحديث(     فيها

وجد غيرها لم ي إ االمررلين إال  أوانيعن استعمال  لقد نه  النغي  :وجه الداللة
استعمالها  ويقاس عييها لغس  ياغهم واستعمالها فما يجوا  فيجب غسيها قغل

 وجود غيرها ووجوب غسيها استعمالها إال عند عدم 

 أما المعقول: - ي

ه ه اوحلام مغنية عي  تقديم الدالب عي  اوةلل إ ا تعارض  فألنّ   1
والدالب فيها  تيل اومور اوةل فيها اللهارإلل مع اوةل  وأنَّ 

  (129)ما غيغي نجاسته فهو غير لاهر ال يةي  غه النجاسةل وللّ 
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نجاسة في ال يابل فما الراهر أن المررلين ال يتوقون من ال وونّ   2
  (130)تةح الةماإل غها إال غعد غسيها

 :المناقشة والترجيح
 :مناقشة األدلة

 القائلين بجواز استعمالها قبل غسلها. األولمناقشة أدلة القول  - أ

فدير مسيم  ل فما ت غي النجاسة غالرللقولهم: اوةل في  ياب اللفار اللهارإل إنّ   1
ال يجتنب النجاسة ل ف ن منهم إلي  ياغهم اللهار ه ليس جميع اللفار اوةل فغه  ونّ 

وال يتورد عنهال ومنهم من يتعغد غالنجاسةل ول ير منهم يررب الخمرل وقد ال تسيم 
  ه غ ن  ياغهم اوةل فيها اللهارإل  وعييه فما يةدق القول عي  عموم ياغهم منها

  وللن ا ةحيحر في اعتقاده ال يتعدى ال   ياغهل فه ا قولهم: غ ن خغث اللافأمّ   2
وال  لمن الخمر لعدم التحرا منه أول تتنجس من الغول لعدم التناه منه  ياغه قد

  سيما عندما يسلر ويفقد وعيه

التورث جاِر غين المسيمين غالةماإل غال ييب المدنومة من اللفر قغل  ا قولهم: إنّ وأمّ   3
ير غ والدسل  ف ن ةح ه ا القول ف نه يحمل عي  ال ياب غير المستعميةل أ

المرلول في لهارتهال أو الدالب فيها اللهارإل  والسيما العما م وما يو ع عي  
ل وتلون غعيدإل عن اإلنسانتلون عادإل مما ُيعتا غها  اوريا ل ون ه ه الرأس
   النجس
 .ئلين بكراهة استعمالها قبل غسلهامناقشة أدلة القول الثاني القا - ب

قد  هُ نَّ عيغة عي  اللراهةل اليةح مليقًال وحديث أغي   حميهم النهي الوارد في إنّ   1
                                              تلون هي الدالب أوقيق النجاسةل يحمل عي  الوجوب عند تح

في  ياغهم اللراهةل فما يلرد ه ا اللمامل فقد يلون اوةل  اوةلإن  :ا قولهمأمّ   2
  ال المررلينفيها النجاسةل غحسب ح الدالب أول اللهارإل
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ل فه ا يتورعون عن النجاسةل واقل  لل ما ي  ر عي  اللراهة هم النّ  غ :قولهم اوأمّ   3
  يقت ي الحلم غالحرمة ال غاللراهةل وه ا الحال الدالب نجاسة مماغسهم إنّ يعني 
 القول الثالث القائلين بحرمة استعمالها قبل غسلها. أدلةمناقشة  - ت

المراد غنجاسة المررلين هو  نّ غير وجيه وال يةحل و اآلية القرآنيةاستداللهم غ إنّ   1
 ساغقًا في مو ود اوواني  أو حنالما  أغدانهمنجاسة اعتقادهم وليس 

ل فيجاب عييه ما قيناه ساغقًا وال حاجة م غالسنة النغوية ول لل غالمعقولا استداللهأمّ   2
 لتلرار اللمام 

 :الترجيح

يراد أدلتها ومناقرتها وتقييب النرر فيها تغين لي  غعد عرض اآلرا  في ه ه المس لة وا 
ل ال ي فيه تفةيل عي  الماوردي والررغيني من الرافعية أن القول الرجح هو قول

 :اوتيالوجه 

من يجتنغون النجاسةل لان المررلون م إ ال يجوا استعمالها من غير غسيها  1
  ويتناهون عنها

ال رون اجتناب النجاسة و لانوا ممن ال ي إ ا ليلره استعمالها قغل غسيها  2
  يعتقدون العغادإل في استعمالها

ل ويرون لانوا ممن ال يجتنغون النجاسة إ ال يجوا استعمالها قغل غسيها ال  3
 إل في استعمالها و لل لما ي تي:العغاد

والعموم غير  اإللماقالحلم في استعمال مماغس المررلين عي   إةدارَ  إنّ  - أ
 أحوالل ولهم مختيفة وأقوامًا ميل ونحل ر عموم  الن المررلين واللفاسييم

  يلون الحلم مناسغًا للل حال أنل فيجب مختيفة

ل اودلةل ليجمع غين د في حديث أغي  عيغة عي  اللراهةيحمل النهي الوار  - ب
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 هوونّ   (131)الواردإل في ه ا الغاب التي تغدو متعار ة اوحاديثسيما غين وال
ل لما روي الوجوب ال  اللراهة لوارد فيه منا اومرجا  ما يقت ي ةرب 

فيلون الحلم غاللراهة في حال   تفيد الجواا روآ اةحيحة  أحاديثمن 
 ل وال يتعغدون غها ل هل اللتاب ومنررلين ال ين يرون اجتناب النجاسةالم

  راغههم

ل ال ي ال يجتنغون د في المررلين من غير أهل اللتابيلون الحلم أر - ي
الدالب في مماغسهم النجاسة  ونّ ل في استعمالهاالنجاسةل ويعتقدون العغادإل 

استعمالها قغل غسيها  ولل ما غيغي نجاسته فهو غير لاهر  وعييه يحرم
 قياسًا عي  اوواني التي يررب فيها الخمر 

 نّ نجاسة فيجوا استعمالها دون غسيها  وا من تسيم  ياغهم غالغًا من الأمّ  - ث
  ما لم ينهض دليل عي  نجاستها وتغق  عي  اوةلل لفيها اللهارإل اوةل

التوارث جاِر فيما غين المسيمين غالةماإل في ال ياب  إنّ : من  رأولما ورد من 
    وهو ما يحمل عي  تيل المماغس(132)المدنومة من اللفرإل قغل الدسل

ل هو غسيها قغل استعمالها عمومًال وان جاا لغسها اوف  إنّ  وفي الجملة يبدو لي:
ل عي  وجه الورد والتناه واالحتيال  خوفًا من اومراض المعدية  و لل والةماإل فيها

ةحي وورعًا وتناهًا من حيول النجاسة فيهال وايادإل في االلم نان النفسي وال
   واهلل اعيم لوالررعي

 .استعمال ألبسة المشركين الداخلية: حكم الفرع الثاني

اتهم وتغاررها داخيية التي تيي عور اختيب الفقها  في حلم استعمال ألغسة المررلين ال
 عي   ما ة أقوال:

 

 .  بعد غسلهاال تصح الصالة بها إال  ال يجوز استعمالها و  القول األول:
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ل (136)ل والايدية(135)ل والراهرية(134)ل ورواية ليحناغية(133)وهو قول الماللية
  (137)واإلمامية 

والايدية واإلمامية ال لقد أو حنا فيما سغق ان الماللية ومن وافقهم من الراهرية 
هم ليمماغس الداخيية من غاب يجياون استعمال مماغس المررلين الفوقانيةل فتحريم

   أول 

لسراويل وال وب السفماني وما الق  عوراتهم لاجا  في المدني: )) ا الحناغية فقدأمّ 
واإلاارل فقال أحمد: أحب إلي أن يعيدل من ةي  فيه  فيحتمل وجهين: أحدهما: 

ل (139)وم ل ه ا اللمام جا  في المغددل  (138)  وهو قول القا ي((اإلعادإل وجوب
  (140)وفي اإلنةاب

  استدلوا بالمنقول والمعقول :أدلتهم

ه س ل رسول اهلل أنّ وا غما روي عن اغي  عيغة الُخرني: ): فقد استدلا المنقولأمّ  .2
هم ةي  اهلل عييه وسيم قال: إنا نجاور أهل اللتاب وهم يلغخون في قدور 

وجدتم غيرها فليوا  : إنالخناير ويررغون في آنيتهم الخمر فقال رسول اهلل 
ن لم تجدوا غيرها َفاْرَحُ وهافيها واررغوا   (142)غالما  وليوا واررغوا( (141)ل وا 

عن استعمال أواني أهل اللتاب إ ا  في ه ا الحديث نه  النغي  :وجهة الداللة
ير أو يررب فيها الخمرل وا  ا لم يوجد غيرها غاررتها النجاسة ل ن يلغخ فيها الخنا 

أمر ةي  اهلل عييه وسيم غدسيها قغل استعمالهال ويقاس عييها  ياغهم التي تيي 
وتغارر عوراتهم لمماقاتها النجاسةل فما تستعمل عند وجود غيرهال وا  ا لم يوجد غيرها 

 فيجب غسيها  م استعمالها 

لتي تيي عوراتهم تلون قريغة من مو ع ا المعقول فإن مماغسهم الداخيية اوأمّ   2
الحدث غل مغاررإل وموالية له فتلون نجسة  ون الدالب في ه ه السراويل 
والمماغس النجاسةل ون أغيب المررلين إن لم يلن ليهم  ييغسون سراوييهم 

 وله ا ال (144)االستجمار غالما  أو (143)غعد انتها هم من الغول دون االستنجا 
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 (145)عند عدم وجود غيرها ويجب غسيها قغل استعمالها يةح استعمالها إالّ 

 القول الثاني: يكره استعمالها.

  (148)ورواية  انية ليحناغية ل(147)والرافعيةل (146)وهو قول الحنفية

اإلاار  إالّ  ياب أهل ال مة والةماإل فيها فقد قال الحنفية: ال غ س غيغس   1
  (149)والسراويل فإنه تلره الةماإل فيها وان ةي  جاا

  (150)وقال الرافعية: يلره أرد لراهه التي تيي عوراتهم لالسراويل  2

ا الحناغية فقد جا  في لتغهم إن ما َولَي عوراتهم لالسراويلل قال أحمد أحب أمّ   3
إلي أن يعيدل فقوله يحتمل وجهين: أحدهما وجوب اإلعادإل وهو قول القا يل 

  (151)وال اني ال تجب وهو قول أغي الخلاب

 أدلتهم:

قولنا: غالجواا فألنه عي  يقن من اللهارإل وفي رل من النجاسةل وأما ا أمّ  .2
اللراهة: فألنه ييي مو ع الحدثل وأنهم ال يحسنون االستنجا  ويعرقون فيه 

  (152)ال محالةل والراهر أن إاارهم ال ينفل عن نجاسة فتلره الةماإل فيه

ومنقار  لقرغهما من مو ع الحدث وهم ال يتناهون من الغول فةار رغه يد .1
  (153)الدجاجة المخماإل

ثالثة  يجوز استعمالها مطلقا  ويجوز الصالة فيها.وهذا القول رواية القول الثالث:
 .(254)للحنابلة

إن جهل حالها حت  و ياب اللفار ليهم وأوانيهم لاهرإل فقد جا  في لتاب اإلقناد: ))
  (155)((ما ولي عوراتهم

 وعييوا قولهم غاآلتي:
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ل غل تغق  عي  اوةل حت  هارإل فما تاول غالرلي ال ياب اللاوةل ف  1
 (156)ينهض دليل عي  نجاستها 

ل فغدن اللافر لاهر سية فما تتعدى إل  غدنهنجاسة اللافر ليسي عين ح ونّ   2
   (157) ولو ممن ال تحل  غيحته 

 :المناقشة والترجيح

 :مناقشة األدلة

 القائلين بكراهة استعمال ألبسة مناقشة أدلة القول الثاني: - أ
 فيها.الصالة  لمشركين الداخلية وجوازا

: حيث قالوا: قينا غالجواا فألنه عي  عي  دلييهم اوول في الرق اوول يرد  1
يقين من    فه ا غير مسيم غهل ونه الين من اللهارإل وفي رل من النجاسةيق

ل وهو منقوض في ررلين الداخيية التي تيي عوراتهماللهارإل في مماغس الم
 : فألنه ييي الحدث وهم ال يحسنونا اللراهةال اني: وأمّ  هم في الرققول

  راهر أن إاارهم ال ينفل عن نجاسةل والاالستنجا  ويعرقون فيه ال محالة
ل ويترتب عييه حرمة استعمالها لانوا ل لل فما يقين من لهارتها ف قول: فان

 وليس مجرد اللراهة 

ه إ ا لاني مماغسهم ال تنفل نّ ل وم ال اني فهو حجة عييهم وليس لهمدلييه أّما  2
عن نجاسة لمنقار الدجاجة المخماإلل لقرغها من مو ع الحدثل وهم ال 

ل   اوغيب نجسة ومرلول في لهارتهال فتلون مماغسهم عييتناهون عن الغول
تها ما لم يرهر دليل عي  لهارتها  فيحرم فتغق  عي  الدالب وهو نجاس

    استعمالها ما لم تدسل

المشركين  القائلين بجواز استعمال ألبسة لة القول الثالث:مناقشة أد  - ب
 . لصالة وغيرهاالداخلية مطلقا  في ا
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اللهارإل فما ت غي النجاسة  اوةل في مماغسهم : غ نّ يجاب عي  دلييهم اوول  1
ه إ ا سيمنا غان اوةل في  ياب المررلين   فه ا غير مسيم غه  ونّ غالرل

تيي عوراتهم اوةل فيها  ن مماغسهم التيالخارجية اللهارإل فما نسيم غ 
  ونها قريغة من مو ع الحدث فيلون الدالب فيها نجاستها فيحرم اللهارإل

 استعمالها إال غعد غسيها 

: فإن غدن اللافر لاهر فهو ةحيحل وللن نحن ال نقول غ ن ا دلييهم ال انيأمّ   2
نما   سة أغدانهم تية أو متعدية من نجانجاسة مماغسهم الموالية لعوراتهم مت وا 

وهم ال يحسنون االستنجا   ونها قريغة من مو ع الحدثل غل مغاررإل له 
   فتلون نجسة لمماقاتها النجاسةل وليس لممامسة أجسادهم فحسب

 :الترجيح

يراد أدلتها ومناقرة ما يقت ي مناقرته ل يرهر لي أنَّ القول  غعد عرض اوقوال وا 
هال غعد غسي إالّ غس المررلين الموالية لعوراتهم اوول المتم ل غحرمة استعمال مما

 لما ي تي: لهو اورجح واوسيم لألخ  غه

  لقول اوول وسمامتها من المناقرةقوإل أدلة ا   1

اوواني التي  الرسول ةي  اهلل عييه وسيم عندما س ل عن استعمال ونّ    2
وجدتم إن ) غدسيهال فقال:  ل ويررب فيها الخمرل أمريلغخ فيها الخناير

غيرها فليوا فيها واررغوال وان لم تجدوا غيرها َفاْرح وها غالما  وليوا 
 ي تيي عوراتهم لمماقاتها النجاسة   فيقاس عييها مماغسهم الت(158)واررغوا(

 ع الحدثل تنفل عن مو  ل ونها الالدالب في ه ه المماغس النجاسة ونّ    3
 فتلون نجسة تغعًا ل لل 

إالَّ غعد غسيهال هو اوحول واوسيم لألخ  غه ررعًال القول غحرمة استعمالها    4
  ون تيل المماغس ال ت من من النجاسة وال تسيم من غه ةحةً  واوول 
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عمالها يقت يه الررد والعقل معًال اومراض المعدية  فوجوب غسيها قغل است
   واهلل أعيم

 :الخاتمة
 ما ي تي:إن أهم النتا ج التي توةيي إليها من خمال الغحثل هي 

يجوا ليمسيم استعمال أواني المررلين إ ا تيقن لهارتها من غير أن  - أ
يتم غسيها  وال يجوا استعمالها إال غعد غسيها عند تحقق نجاستها  

 وهو محل اتفاق غين الفقها  

ا أواني المررلين غير المتيقن من لهارتها أو نجاستهال فحلم أمّ  - ب
: هو الرأي ال ي رجحناها   و هل خماب غين الفقاستعمالها هو مح

 جواا استعمالها من غير غسيها 

رهره الغحث أن حلمها هو ا حلم استعمال ألغسة المررلين فال ي أوأمّ  - ت
 : ما ي تي

جوها ولم يستعميوها يجوا استعمال ألغسة المررلين التي نس  .2
  من دون غسيها  وهو محل اتفاق غين الفقها 

تعميوها دون غسيهال مررلين التي اسيجوا استعمال ألغسة ال  .1
 خماب فيه غين الفقها      وهو الإ ا تيقن لهارتها

ل التي المررلين الخارجية أو الفوقانية ألغسةا حلم استعمال وأمّ  - ث
  فهو محل خماب غين ها ولم يتيقن لهارتها أو نجاستهااستعميو 
ه الغاحث هو عي  ل غين التحريم واللراهة والجواا وال ي اختار الفقها 
 ل اآلتي:التفةي
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ن ل إ ا لان المررلون ممّ يجوا استعمالها دون غسيها   1
  يجتنغون النجاسة ويتناهون عنهال وتسيم  ياغهم غالغُا منها

ل إ ا لانوا ممن ال يرون اجتناب يلره استعمالها دون غسيها  2
  وال يتعغدون غها ويرل في لهارتهاالنجاسة 

يجتنغون  ل إ ا لانوا ممن الال يجوا استعمالها دون غسيها  3
  فيها والدالب في مماغسهم النجاسةالنجاسة ويعتقدون العغادإل 

ن جاا لغسها   4 يستحب غسل مماغس المررلين عمومًال وا 
حتيال خوفًا من والةماإل فيها عي  وجه الورد والتناه واال

وايادإل في   جاسة فيهال وورعًا من حيول الناومراض المعدية
  االلم نان النفسي والةحي والررعي

  فما يجوا استعمالها مال المررلين الداخيية المستعميةا حلم استعوأمّ  - ج
لة أي ا هي محل   وه ه المس ال تةح الةماإل غها إال غعد غسيهاو 

  خماب غين الفقها 

ن يتقغل  منا عمينا  وفي الختام أس ل اهلل تعال  العفو والدفران من الالل والنقةانل وا 
  ه ا فهو السمع المجيب

انا أن الحمد هلل رب العالمين والةماإل والسمام عي  سيدنا محمد وعي  آله وآخر دعو 
 اللاهرين وةحغه الليغين ومن دعا غدعوته إل  يوم الدين 
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 الهوامش
                                                           

غيروي ل  والعيوم ل في مختار الةحاح: ليراايل المرلا العرغي  لي قافة مادإل )أني( نرر:ي( 1)
مل 1990و 12ل المعجم  الوسيل :  د  إغراهيم أنيس وآخرونل دار اومواجل غيرويل ل31ص
1 31  
 
مل 1996لسان العرب الغن منرورل دار غيروي ةادرو  ينرر: مادإل )ررل( في (2)

 ل القاموس المحيل :  ليفيروا آغاديل الم سسة العرغية ليلغاعة والنرر ل غيرويل450 100
  318  3غاب اللاب ل فةل الرين ل

  71 2مل 1972و 2ينرر: ررح النووي عي  ةحيح مسيمل دار التراث العرغيل غيرويل ل (3)
و 1ينرر : الفقه الماللي في  وغه الجديد: د  محمد غرير الرفقةل دار القيمل دمرقل ل (4)

  177 5م ل  2002
  110سورإل اللهب: اآلية  (5)
  16ية سورإل الرعد: اآل (6)
ينرر:مادإل )لغس(في قواميس اليدة اآلتية:  تاج اليدة وةحاح العرغية: ليجوهريل تحقيق  (7)

ل القاموس المحيلل مةدر 973 3ل4أحمد عغد الدفور علارل دار العيم ليممايينل غيروي لل
  813 2ل المعجم الوسيلل مةدر ساغقل  257 2ساغقل 

  187سورإل الغقرإل: اآلية  (8)
ل مختار الةحاحل مةدر 44 1ادإل ) وب( في القاموس المحيلل مةدر ساغقل ينرر:م (9)

  102 1ل المعجم الوسيلل مةدر ساغقل74ساغقل ص
ل 82 1ينرر: مادإل )قمص ( في قواميس اليدة اآلتية: لسان العربل مةدر ساغق  (10)

 377 1ل القاموس المحيل: 14المةغاح المنير: ليفيوميل دار القيمل غيروي ص
  109 2نرر : نيل االولار: ليرولانيل دار الحديثل القاهرإلل ي (11)
لتاب  42 4مل 1988سنن أغي داود: وغي داود السجستاني ل الدار المةريةل القاهرإل و  (12)

 (  4025اليغاس رقم الحديث)
 14ل المةغاح المنيرل مةدر ساغقلص16 4 أَا ر(ينرر: لسان العرب ل مادإل)   (13)
ل معجم مقاييس اليدة: وغن فارسل دار الجغل  144 5ربل مادإل ) لفر( ينرر: لسان الع (14)

  450 2م تحقيق عغد السمام هارون ل 1999و  2غيرويل ل
 171 2ينرر: ررح النووي عي  ةحيح مسيمل مةدر ساغق    (15)
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هو 1403ينرر: الفروق اليدوية : أغو همال العسلريل دار اوفاق الجديدإل ل غيروي ل (16)
    223لص

   5سورإل التوغة: اآلية:  (17)
م ل 1961المفرداي في غريب القران : لألةفهاني ل ملغعة مةلف  الحيغي ل القاهرإل ل  (18)

    260ص
   9سورإل ال عمران : االية:  (19)
ينرر : الفقه الماللي : في  وغه الجديد : د  محمد غرير الرفقةل دار القيم ل دمرق  (20)
 178  5م ل  2002و1ل
 3رإل الامر : االية :سو  (21)
 71 2ررح النووي عي  ةحيح مسيمل مةدر ساغق  (22)
 117سورإل الم منون: اآلية  (23)
ينرر : القاموس المحغل ل غاب المام ل فةل الهماإل ل المعجم الوسيل ل مادإل )أهل (ل  (24)
1 31  
مه ب ل ال 544 1هول 1323و 1ينرر: المدونة: لمامام ماللل ملغعة السعادإلل مةرل ل (25)

ل المدني: الغن 47 2مل 2001و   2ليريراايل تحقيق د  محمد الاحيييل دار القيم دمرق ل ل
   496 8مل 1984و 1قدامةل دار الفلرل غيروي لل

ل 2ينرر: الفتاوى الهندية : لمجموعة من عيما  الهندل الملغعة االميرية غغوالق لمةر لل (26)
دقا ق: لياييعي ل الملغعة االميرية غغوالق مةر ل ل تغين الحقا ق ررح لنا ال 281 1هول 1310

 370  3مل 2000هول حارية اغن عاغدينل دار الفلر ليلغاعة والنرر غيروي ل 1315  1ل
ينرر : المحي  : الغن حام ل تحقيق أحمد محمد رلر لداراحيا  التراث العرغي ل غيروي  (27 )

   456 7م ل  2001و 1ل ل
ل القاموس المحيل ل مةدر 491 3ان العرب ل مةدر ساغق ل ينرر:مادإل ) مة( في لس (28)

 225 1ل المةغاح المنيرل مةدر ساغقل 117 4ساغق ل 
ل لراب 89 1هو ل  1324ينرر: المغسول : ليسرخسيل ملغعة دار السعادإل مةر ل  (29)

 و1القناد : ليغهوتي ل تحقيق محمد عدنان ياسين درويش ل دار إحيا  التراث العرغي غيروي ل
ل الميل والنحل: ليرهرستاني ل تحقغيق محمد سيد ليماني ل ملغعة الغاغي 116  3م ل 1999

 188 5م ل 1961و 2حيغي ل مةر لل
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ينرر: غدا ع الةنا ع في ترتيب الررا ع: ليلاسا ي ل دار اللتب العيمية ل غيروي ل  (30)
 188 5ل الميل والنحل ل مةدر ساغق ل 811 7م 1986

ل حارية الدسوقي: الغن عرفة الدسوقي ل دار 91 1ل مةدر ساغقل ينرر المغسول  (31)
المجود: لينوويل الملتغة السيفية ل المدينة  61  1إحيا  اللتب العرغيةل عيس  ألغاغي الحيغيل 

 26 1 ل ررح منته  اإلراداي ليغهوتي  ملغعة دار الفلر غيروي ل 263 1المنورإلل 
 263 1المجمودل مةدر ساغقل  (32)
ل 1974و  1لمغدد في ررح الممتع: الغن مفيح الحنغيي الملتب اإلسمامي دمرق ل لا (33)
1 68 
الته يب في اختةار المدونة : وغي سعيد  14 1ينرر : المدونة ل مةدر ساغق ل (34)

حيا  التراث ل  ألغرا عي ل تحقيق محمد اومين محمد سالم ل دار الغحوث والدراساي اإلسمامية وا 
ل اللافي: اِلغن عغد الغر القرلغي ل دار اللتب العيمية ل غيروي 71 1مل 1999و  1دغي ل ل

الجامع إلحلام القران : ليقرلغي ل الهي ة المةرية العامة ليلتاب ل  187هو ص1407و  1ل
   78 6مل 1987و  3مرلا تحقيق التراث  ل

سمامي ل غيروي ينرر: اللافي الغن قدامه اوندلسي ل تحقيق اهير الراويش ل الملتب اإل (35)
ل الفرود: الغن مفيح المقدسي ل تحقيق  62 1لالمدني ل مةدر ساغق 19 1مل1988و 5لل

ل المغدد في ررح الممتع : 108 1مل 2003و1عغدا هلل محسن الترلي ل م سسة الرسالة ل ل
ل اإلنةاب في معرفة 69 1م ل 1974و 1الغن مفيح الحنغيي ل الملتب اإلسمامي ل دمرق ل ل

 1من الخماب : ليمر داوي ل تحقيق محمد حامد فقي ل ملغعة السنة المحمدية القاهرإل لل الراجح
  85 1م ل 1955و
ينرر: المحي  اِلغن حام ل تحقيق أحمد محمد رالر ل دار إحيا  التراث العرغي ل غيروي  (36)

   149 1م ل 1997 1ل ل
   13 2ل 1975و  2ي للينرر: الغحر الاخار:اغن مرت   ل م سسة الرسالة ل غيرو  (37 )
ينرر :ررا ع االسمام في مسا ل الحمال والحرام ل ليحيي ل دار نرر الفقاهة ) د  ي (  (38)
3 197   
ون قدور الفخار رغما تسري النجاسة في أجاا ها ل ف  ا ما لغخ فيها  انية تختيل تيل  (39)

    78 6قران ل االجاا  النجسة غالملغوخ داخل القدر   ينرر : الجامع وحلام آل
   78   6الجامع الحلام القران : ليقرلغيل مةدر ساغق ل  (40)
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الخرقي : هو عمر غن الحسين غن عغد اهلل ل أغو القاسم الخرقي   نسغته ال  غيع الخرق ل من  (41)
لغار فقها  الحناغية عاش في غدداد  م رحل عنها لما رهر غها سب الةحاغة في امن غني غويه   

في غيته في غدداد فاحترقي ولم تلن انترري غعدل د وغقي منها  مختةره المرهور غو)  وترل لتغه
هو   لغقاي الحناغية  334مختةر الخرقي ( ال ي ررحه اغن قدامة في المدني وغيره   توفي عام 

 202 5ل اإلعمام ليار ليي: 75 2: 
عيما  الحناغية  ومن اغن موس : هو محمد غن أحمد غن أغي موس  الهارمي   قا ي من  (42)

هو 345أهل غدداد ل ولان له حيقة غجامع المنةور ل ولان معرمًا لإلمام أحمد   ولد في غدداد عام 
هو   تةانيفه ) اإلرراد ( و ) ررح لتاب الخرقي ( لينرر: لغقاي الحناغية 428وتوفي فيها عام 

   205 8ل اإلعمام ليار ليي  182 2
   85 1در ساغق :اإلنةاب : ليمرداويل مة (43)
       2 1الفرود: الغن مفيح المقدسي ل مةدر ساغق:  (44)
     69 1الحنغييل مةدر ساغق  : الغن مفيحالمغدد:  (45)
  49 1المحي  : الغن حام ل مةدر ساغق   (46)
   13 2الاخار : الغن مرت   ل مةدر ساغق:   الغحر  (47)
   197 3ررا ع اإلسمام: ليحيي ل مةدر ساغق :   (48)
 28سورإل التوغة    (49)
   13 2الاخار:  ينرر الغحر (50 )
أغو  عيغة الُخَرني ل الُخَرنيل خا  م مومة  م رين مفتوحة معجمتين ل منسوب ال   (51)

   262 1خرين   وهو غلن من ف اعة   ينرر:  المجمود 
ل غيروي ل ةحيح الغخاري ل محمد غن اسماعيل الغخاري ل دار إحيا  التراث العرغي  (52)

ل  ةحيح مسيم : لإلمام مسيمل تحقيق د   111 7لتاب ال غا ح والةيد ل غاب ةيد القوس ل
ل 1987و 1موس  راهين ل د  احمد عمر هارم ل م سسة عا الدين ليلغاعة والنررلغيروي ل

 ( واليفر له 1930ل لتاب  الةيد وال غا حلغاب الةيد غاللماب المعيمة ل رقم الحديث) 184 4
  69 1ينرر : المغدد   (53)
 61 1ينرر : حارية الدسوقي   (54)
 197 3ينرر : ررا ع اإلسمام:  (55)
ل الغحر الرا ق ررح لنا الدقا ق : الغن النجيمل  97 1ينرر : المغسول ل مةدر ساغق ل  (56)

  232 8ل  1الملغعة العيمية ل القاهرإل   ل
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ني المحتاج : ليرر غيني ل تحقيق ل مد 263 1ل المجمود :  12 1ينرر : المه ب :  (57)
  21 1م  ل  2000عيي محمد عوض ل عادل احمد ل دار اللتب العيمية ل غيروي ل 

  100 1ل الفرود :  155 1ل اإلنةاب :  60 1ينرر: المدني :  (58)
   97 1المغسول:  (59)
 فة من المتدينون غاستعمال النجاسة هم: ال ين يعتقدون  لل دينًا وف يية ل وهم لا (60)

  263 1المجوسل والغراهمة من الهند ال ين يستعميون اوغوال قرغة   ينرر: المجمود: 
 263 1ل المجمود :  64 1ينرر: المه ب :  (61)
الماوردي : هو عيي غن محمد غن حغيب الماوردي نسغة إل  غيع الورد ل ولد في الغةرإل  (62)

لرافعية ل لان حافرًا له ل وهو أول من لقب هو ل وانتقل ال  غدداد ل إمام في م هب ا 364عام 
غو ) أق   الق اإل ( ل ولاني له ملانة رفيعة عند الخيفا  في عهد القا م غ مر اهلل العغاسي   

هو  من تةانيفه : الحاوي اللغير ل واوحلام السيلانية ل أدب الدين 450توفي في غدداد عام 
    146 5مام : ليارليي : ل اإلع303 3والدنيا لينرر: لغقاي الرافعية :

الحاوي اللغير ليما وردي ل تحقيق عيي محمد عوض ل عادل احمد ل دار اللتب العرغية ل  (63)
  81 1م 1999و  1غيروي ل ل

    19 1اللافي  (64)
   108 1الفرود :  (65)

   10الحديث ةحيح سغق تخريجه في ص (66)
    265 1ينرر: المجمود :  (67)
    81 1ل غدا ع الةنا ع : 97 1:ينرر: المغسول  (68)
     85  1ل اإلنةاب :  155 1ل المقنع 19 1ينرر : اللافي :  (69)
    85 1اإلنةاب :  (70)
ناغية في وقته   أةيه من أغو الخلاب : هو محفور غن أحمد الليو اني ل إمام الح(71)

هيد ( في أةول الفقه ل ) هو   من لتغه : ) التم432(غ واحي غدداد ل توفي  في غدداد عام )ليو ا
     49 2ل اليغاب :  171  1االنتةار في المسا ل اللغار (   ينرر : لغقاي الحناغية : 

    61 1المدني :  (72)
   108 1ينرر : الفرود : (73)
   26 1ينرر : منته  االراداي : (74)
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محسن الترلي ل ينرر : االقناد للماب االقناد : ليحجاوي المقدسي ل تحقيق عغد اهلل  (75)
   19 1م 2002و  3لغعة خاةة ل غدار الميل عغد العايا ل الرياضلل

 5سورإل الما دإل: االية   (76)
ل الررح الممتع عي  ااد المستنفع : الريخ محمد غن 68  1المغدد : مةدر ساغق ل  (77)

  57 1ةالح الع يمينل دار اآل ار ل القاهرإل 
ل 362 3م ل1998 1تاني ل الدار المةرية ل القاهرإل لسنن أغي داود : وغي داود السجس (78)

ل السنن اللغرى :  379 3مسند اإلمام أحمد :أحمد عغد الرحمن ألغنال دار الحديث القاهرإل ل 
 وقال اولغاني عنه: اسناده ةحيح  22 1هو ل135 3و 1ليغيهقي ل الدار المةرية ل القاهرإل ل ل

منار السغيل : لمحمد ناةر الدين اولغاني ل غيروي ل   ينرر: إروا  الدييل في تخريج احاديث 
   76 1مل1985و 2ل
اإلهالة:  غلسر الهماإل وتخفيب الها  : الدسم ل وما أ يب من الرحم واولية ل وقيل لل  (79 )

ل مادإل )أهل( والسنخة :  27 3دسم جامد ل وقيل ما ي دم غه من اودهان ل ينرر: لسان العرب :
  مادإل  23 11النون وفتح الخا  : المتديرإل الريح     ينرر: لسان العرب :  غفتح المهمية ولسر

 )سنخ(   
قال االلغاني : )إسناده ةحيح عي  ررل مسيم(  إروا  الدييل   210 3سند اإلمام أحمد م (80)
:1 71   
ينرر: الماادإل : غفتح الميم هي الراوية لوهي انا  الغر من القرغة التي يو ع فيها الما     (81)

  209 1القاموس المحيل :
لتاب التيمم ل غاب الةعيد الليب ل ةحيح مسيم ل مةدر ساغق  71 1ةحيح الغخاري :  82
لتاب المساجد ل غاب ق ا  الةماإل الفا تة   والحديث م خو  من حديث لويل في  132  ل2ل 

 سفر الرسول ةي  اهلل عييه وسيم وأةحاغه ر ي اهلل عنهم أجمعين   
ل  لره الغخاري تعييقًا ل لتاب الو و  ل غاب و و  الرجل مع  56 1ةحيح الغخاري :  ( 83)

واليفر لهل  22 1امرأته وقال : )وتو  عمر من غيي نةرانية( ورواه الغيهقي في السنن اللغرى  
    363 1وقال النووي عنه: )ةحيح (ل المجمود : 

   26 1ينرر : ررح منته  اإلراداي ل مةدر ساغق ل  (84 )
  87 3أحلام القران : وغي غلر احمد الرااي الجةاصل دار الفلر ل غيرويل غما)د ي(ل   (85)
أحلام القران : وغي غلر محمد غن عغد اهلل المعروب غاغن العرغي ل تحقيق عيي محمد الغجاوي   (86)

 913 2مل 1988هو و 1408دار الجيل ل غيروي ل 
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حلام في القران : محمد عيي الةاغوني ل م سسة عا روا ع الغيان في تفسير آياي او (87)
 581 1الدين ليلغاعة والنرر غيروي ل 

 5سورإل الما دإل : اآلية  (88)
 من الغحث 13و12يراجع ص (89)
ل  اإلقناد  80 1ل الحاوي اللغير :  61 1ل حارية الدسوقي : 97 1ينرر :  المغسول   (90)
:1 19   
   68 1 ل المغدد62 1ينرر : المدني : (91)
   61  1ينرر : حارية الدسوقي  : (92)
 62 1المدني : (93)
   68 1المغدد :  (94)
 97 1المغسول : (95)
ل التاج  61 1ل حارية الدسوقي :  212 1ل فتح القدير : 81 1ينرر: غدا ع الةنا ع : (96)

 68 1ل المغدد  26 1ل ررح منته  اإلراداي :  261 1المجمود   121 1واإللييل :
  261 1المجمود :  (97)
ل حارية اغن  212 1لفتح القدير : 81 1ل غدا ع الةنا ع : 97 1ينرر:  المغسول : (98)

 205 1عاغدين : 
ل ررح منته  اإلراداي  91 1ل لراب القناد : 19 1ل اإلقناد :  19 1ينرر: اللافي : (99)

  :1 26  
  7أهل ال مة : تقدم تعريفهم في ص (100)
  97 1المغسول:  (101)
    8 1ينرر : غدا ع الةنا ع : (102)
    212 1ينرر: فتح القدير : (103)
  85 1االنةاب:  (104)
 26 1ينرر: االقناد :  (105)
 81 1ينرر: الغدا ع : (106)
 97 1ينرر: المغسول:  (107)
 81 1ينرر: الغدا ع : (108)
  27 1ل رو ة اللالغين:  263 1ل المجمود :64 1ينرر: المه ب : (109)
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    85 1ل االنةاب: 108 1ل الفرود :  62 1ي :ينرر: المدن (110)
 27 1ل رو ة اللالغين: 263 1ينرر: المجمود  (111)
 139 1ل مدني المحتاج : 81 1ينرر: الحاوي اللغير :  (112)
   85 1ل االنةاب : 108 1الفرود : (113)
 10الحديث سغق تخريجه في ص  (114)
  263 1ينرر : المجمود  (115)
 68 1ل المغدد  62 1ينرر: المدني :  (116)
  128 1ل التاج وااللييل: 201 1ل الته يب  14 1ينرر : المدونة :  (117)
  85 1ل االنةاب: 8 1ل المغدد:108 1ينرر: الفرود:  (118)
   14 1ينرر: المحي :  (119)
  3 2ينرر: الغحر الاخار:  (120)
  17 2ينرر: ررا ع االسمام:  (121)
   14 1المدونه:  (122)
 61 1دسوقي :ينرر: حارية ال (123)
   68 1ينرر: المغدد : (124)
  149 1ينرر: المحي   (125)
  13 2ينرر: الغحر الاخار:  (126)
 28سورإل التوغة: آية  (127)
  10الحديث سغق تخريجه في ص (128)
  61   1ينرر: حارية الدسوقي :  (129)
   68   1ينرر: المغدد:  (130)
ل فالجمع غينهما أول  فيت ول فيهما  ونه ا ا لم يتغين ت خر أحد الحدي ين المتعار ين (131)

غحيث تتماق  معانيها عي  مفهوم واحد ل وال تت ارب فيه اوحلام الررعية   ينرر: التعارض 
ل 1977و1والترجيح غين اودلة الررعية : عغد اليليب الغرانجي ل ملغعة العاني ل غدداد لل

1 342   
   81 1ينرر: الغدا ع : (132)
 71 1ل الته يب : 61 1حارية الدسوقي :  35 1ينرر المدونة :  (133)
  69 1ل المغدد : 108 1ل الفرود :19 1ينرر: اللافي  (134)
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  149 1ينرر: المحي  : (135)
 13 2ينرر: الغحر الاخار : (136)
 197 2ينرر: ررا ع اإلسمام : (137)
 162 1المدني:  (138)
 69 1ينرر: المغدد :  (139)
 85 1االنةاقب (140)
ل المعجم ل الوسيل  343 2اغسيوها غالما ل ينرر: القاموس المحيل : فاْرح وها: أي  (141)
1 335 
(   3839ل غاب اولل في آنية أهل اللتاب ل رقم الحديث ) 363 3سنن أغي داود: (142)

  وقال عنه : حسن ةحيح   وقال 255 4ل 1965و 1سنن الترم ي ل ملغعة الحيغي ل ل
   75 1ا  الدييل :اولغاني اي ًا عنه : سنده ةحيح (   إرو 

االستنجا : إاالة ما يخرج من السغييين من النجاسة غما  ونحوه  ينرر: ررح منته   (143)
   28 1االراداي: 

ل  230 1االستجمار: إاالة ما عي  السغييين غحجر ونحوه  ينرر: حارية إغن عاغدين  (144)
  110 1حارية الدسوقي 

   68 1ل المغدد 61 1ينرر: حارية الدسوقي :  (145)
ل حارية اغن 212 1ل فتح القدير: 81 1ل غدا ع الةنا ع:  97 1ينرر: المغسول:  (146)

  25 1عاغدين:
  139 1ل مدني المحتاج:261 1ل المجمود:81 1ينرر: الحاوي اللغير:  (147)
   85 1ل اإلنةاب:68 1ل المغدد: 19 1ل اللافي: 62 1ينرر: المدني:  (148)
  81 1دا ع الةنا ع: ل غ 97 1ينرر: المغسول :  (149)
  261 1ينرر: المجمود:  (150)
  68 1ل المغدد: 62 1ينرر: المدني :  (151)
  97 1ينرر: المغسول  (152)
 81 1ينرر: غدا ع الةنا ع :  (153)
  681 1ل المغدد:19 1اللافي:  62  1ينرر المدني  (154)
 19 1اإلقناد: (155)
 91 1ينرر: لراب القناد :  (156)
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 19 1ينرر: اإلقناد :  (157)
 22الحديث سغق تخريجه في ص (158)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والمراجع المصادر
هو ( دار الفلر 370أحلام القرأن : أغو غلر أحمد الرااي الجةاص )ي  1

 ليلغاعة والنرر ل غيروي  
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(ل 543أحلام القرأن:أغو غلر محمد غن عغد اهلل المعروب غاغن العرغي )ي   2
   م1988هو 11408دارالجيللغيرويل ل

هو( دار 683االختيار لتعييل المختار: عغد اهلل غن محمود الموةيي  ي)   3
 م 1999 1اورقم ليلغاعةل غيرويلل

 اوعمام : خير الدين الارليي ل اللغعة ال انية     4
هو (ل تحقيق عغد  968اإلقناد للماب االنتفاد : الحجاوي المقدسي ل )ي   5

ل 3د العايا ل الرياض للاهلل عغد المحسن ل لغعة خاةة غدار الميل عغ
 م2002هو و 1423

اروا  الدييل في تخريج أحاديث منار السغيل : محمد ناةر الدين اولغاني ل   6
  1985و2غيروي لل

اإلنةاب في معرفة الراجح من الخماب : عما  الدين المرداوي ل )   7
ل  1هو( ل تحقيق محمد حامد فقي ل ملغعة السنة المحمدية ل ل885ي

 م  1955هو و 1374
غداية المجتهد ونهاية المقتةد :محمد غن احمد غن ررد القرلغي ل    8

 م   1988ل  1هو( ل دار اللتب العيمية غيروي ل ل595)ي
الغحر الرا ق ررح لنا الدقا ق : اين الدين غن إغراهيم غن نجيم ل    9

  1هو( ل الملغعة العيمية ل غيروي لل970)ي
هو( م سسة الرسالة ل 840) يالغحر الاخار: أحمد غن عيس  المرت   ل  10

 م  1975هو و 1394 2غيروي ل
غدا ع الةنا ع في ترتيب الررا ع : عما  الدين غن مسعود اللاساني    11

 م  1986هو و 1406ل 2هو( دار اللتب العيمية ل غيروي ل587)ي
تاج اليدة وةحاح العرغية : ليجوهريل تحقيق أحمد عغد الدفور علار ل    12

   4ل غيروي ل ل دار المعيم ليممايين 
التاج واإللييل لمختةر خييل : محمد غن يوسب الرهير غالمواق ل    13

 هو ( ملغود غهامش مواهب الجييل  798)ي
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تغيين الحقا ق غررح لنا الدقا ق : فخر الدين ع مان غن عيي الاييعي ل    14
 هو ا2003ل 2هو( دار اللتب العيمية ل غيروي ل ل743)
الررعية : عغد اليليب الغرانجي ل ملغعة  التعارض والترجيح غين اودلة  15

 م 1977و 1العاني ل غدداد لل
الته يب في اختةار المدونة : وغي سعيد الغرا عي ل تحقيق محمد اومين    16

 م  1999هو و 1420ل 1محمد سالم ل دار الغحوث والدراساي اإلسمامية ل دغيلل
هو( الهي ة 671الجامع وحلام القران: عغد اهلل محمد أحمد القرلغي )ي   17

 م 1987ل 3العامة المةرية ليلتاب ل مةر ل
(ل تحقيق 1252حارية اغن عاغدين : محمد أمين الرهير غاغن عاغدين )   18

 م 2000 1عغد المجيد لعمة ل دار المعرفة ل غيروي ل ل
حارية الدسوقي عي  الررح اللغير : محمد غن عرفة الدسوقي ل دار إحيا     19

 يس  الغاغي حيغي وررلاه اللتب العرغية ل ملغعة ع
الحاوي اللغير : وغي الحسن عيي غن محمد حغيب الماوردي ل تحقيق الريخ   20

عيي محمد عوض ل والريخ عادل أحمد عغد الموجود ل دار اللتب العيمية ل 
 م  1999 1غيروي ل ل

ل 2درر الحلام ررح مجية اوحلام : عيي حيدر ل دار الجيل ل غيروي ل ل   21
 م 1971

الغيان في تفسير آياي اوحلام من القران : محمد عيي روا ع    22
 الةاغونيلم سسة عا الدين ليلغاعة والنرر ل غيروي 

ااد المحتاج : عغد اهلل حسن اللوهجي ل تحقيق عغد اهلل غن إغراهيم    23
 م  1988اونةاري ل الملتغة العةرية ل غيروي 

هو( الدار 275 سنن اغي داود : سييمان غن اورعث  اغو داود االادي )ي  24
 م 1988المةرية القاهرإل ل 

هو( ل ملغعة 279سنن الترم ي ل الغن عيس  محمد غن عيس  ل )ي  25
 م  1965و 1مةلف  الحيغي ل ل



 

 171 

 حكم استعمال أواني المشركين وألبستهم في الفقه اإلسالمي

 م1122آذار    –العدد التاسع    –المجلد الثالث  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

                                                                                                                                                                      

السنن اللغرى : وغي غلر أحمد غن الحسين الغيهقي ل تحقيق محمد عغد   26
 القادر علال ملتغة دار الغاا ل ملة الملرمة  

حمال والحرام : ليمحقق أغو القاسم نجم الدين ررا ع اإلسمام في مسا ل ال   27
جعفر غن الحسن المعروب غالحيي ل تحقيق وتعييق السيد ةادق الحسيني 

 م 2006هو و 1427 1الريرااي ل دار نرر الفقاهة ل ل
الررح الممتع عي  ااد المستنقع ل الريخ محمد غن ةالح الع يمين ل دار    28

 اآل ار القاهرإل  
هو 1051ي : منةور غن يونس غن إدريس الغهوتي ل )يررح منته  اإلرادا   29

 م 2002 1(م سسة الرسالةل ل
هو( ل دار 676ررح النووي عي  ةحيح مسيم : أغو الريا يحي  النووي )ي   30

 م  1972ل 2احيا  التراث العرغي ل غيروي ل ل
هو( دار إحيا  التراث 256ةحيح الغخاري : محمد غن اسماعيل الغخاري )ي  31

 وي   العرغي ل غير 
هو( تحقيق د  موس  راهين 261ةحيح مسيم غن الحجاج النيساغوري )ي    32

 1ل د  أحمد عمر هارم ل م سسة عا الدين ليلغاعة والنرر ن غيروي لل
 م 1987

لغقاي الحناغية : القا ي أغو الحسن محمد غن أغي غعي  ل ملغعة السنة   33
 المحمدية ل مةر  

هلل الحسني الميقب غالمةنب لغقاي الرافعية : وغي غلر غن هداية ا  34
 هو  1356هو( ملغعة غدداد 1014)
ل الملغعة اوميرية غغوالق ل 2الفتاوى الهندية : لجماعة من عيما  الهند ل ل  35

 هو 1310مةر 
فتح الغاري ررح ةحيح الغخاري : أحمد غن عيي غن حجر غن العسقماني   36

 م  1972 2هو( ل دار إحيا  التراث العرغي ل غيروي ل853)ي
 هو( ل مرلا أهل السنة ل الهند  861فتح القدير : لمال الدين غن الهمام )ي   37
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هو (لتحقيق عغد اهلل 763الفرود: رمس الدين محمد غن مفيح المقدسي )ي  38
 م 2003هو و 1442 1عغد المحسن الترلي ل م سسة الرسالة ل ل

 هو 1403الفرود اليدوية : أغو همال العسلري ل دار اوفاق الجديدإلل غيرويل   39
القاموس المحيل : مجد الدين غن محمد غن يعقوب الفيروااغاديل دار الجيل    40

 ل غيروي   
اللافي في فقه اإلمام أحمد غن حنغل : وغن قدامة المقدسي ل تحقيق ل اهير    41

 م  1988غيروي  5الراويس ل الملتب اإلسمامي ل ل
هلل غن غن عغد اللافي في فقه أهل المدينة الماللي: اغوعمر يوسب غن عغد ا  42

 الغرالنمري القرلغيلنرر داراللتب العيمية 
هو( تحقيق محمد غن 1051لراب القناد : منةور غن يونس الغهوتي )ي   43

هو و 1420 1عدنان ياسين درويش دار احيا  التراث العرغي ل غيروي ل
 م 1999

لسان العرب : جمال الدين محمد غن لرم غن منرور ل دار ةادر ل غيروي    44
 م 1968ل 1ل ل

و 816المغدد في ررح الممتع:غرهان الدين غن محمد غن مفيح المقدسي )  45
 م  1974 1هو( الملتب اإلسماميلدمرقل ل844

هو( ل ملغعة السعادإل ل مةر ل 490المغسول: محمد غن أحمد السرخسي )ي  46
 هو  1324

 المجمود : يحي  غن ررب النووي ل الملغعة السيفية ل المدينة المنورإل     47
:عيي غن احمد غن حام اوندلسي ل تحقيق أحمد محمد رالر ل دار  المحي   48

 م   1997هو و 1418 1إحيا  التراث العرغي ل غيروي ل ل
 مختار الةحاح : أغو غلر الرااي ل المرلا العرغي  لي قافة والعيوم ل غيروي    49
 المدونة : اإلمام مالل غن انسل دار ةادر ل ملغعة السعادإل ل مةر     50
هو ( تحقيق مساعد غن قاسم 616محمد غن عغد اهلل ألسامري )ي  المستوعب:  51

 م 1993هو و 1413 1الفالحل ملتغة المعارب ل الرياض لل
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هو ل نرر الملتب 241مسند أحمد االمام أحمد غن محمد غن حنغل)ي   52
 االسماميل دار ةادر ليلغاعة والمنرر ل غيروي  

ل 3هو( ل ل 770ي )يالمةغاح المنير : أحمد غن محمد غن عيي الفيوم   53
 غوالقل مةر  

معجم مقاييس اليدة:أغو فارس الريا تحقيق عغد السمام هارون ل دار الفلر    54
 ل غيروي 

المعجم الوسيل: د  اغراهيم أنيس ل د  عغد الحييم منتةر ل وآخرون ل     55
 م 1960هو و 1380 2القاهرإل ل

هو( ل دار 620)يالمدني: موفق الدين عغد اهلل غن احمد غن قدامة المقدسي    56
 م 1985ل 10الفلر ل غيروي ل 

هو( تحقيق عيي محمد 977مدني المحتاج: محمد الخليب الررغيني)ي  57
 م 2000هو و 1421 2عوض ل عادل أحمدل دار اللتب العيمية غيروي لل

المفرداي في غريب القرآن : لماةفهاني ملغعة مةلف  الحيغي ل القاهرإل   58
 م 1961ل
فتح الرهرستاني ل تحقيق محمد سيد ليمانيل ملغعة الميل والنحل : وغي ال  59

 م  1961ألغاغي حيغي ل مةر 
منته  اإلراداي : تقي الدين محمد غن أحمد الرهير غاغن النجار ل عالم    60

 اللتب غيروي  
مواهب الجييل : محمد غن عغد الرحمن اللراغيسي المعروب غالحلاب ل دار    61

 م 2000ل 1اللتب العيمية ل غيروي ل
هو(ل تحقيق د  محمد 476مه ب : اغراهيم غن عيي يوسب الريرااي )يال   62

 م  2001ل2الاحييي ل دارالقيمل دمرق ل
النهاية في غريب الحديث واو ر: مجد الدين المعروب غاغن او ير ل تحقيق    63

 لاهر احمد ل الملتغة اإلسمامية  
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  هو( ملغعة مةلف1004نهاية المحتاج : اغن رهاب الدين الرميي )ي  64
   1938ل مةر 1ألغاغي الحيغي ل ل

هو ( دار الحديث ل 1255نيل اوولار : محمد غن عيي الرولاني )ي   65
 القاهرإل ل )غما ي(     

 
 
 


