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في مسألة استعمال الماء المشمس في البدن،ومسألة عدد الضربات في التیمم،ومسألة 
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This research aims to shed light on Al-Shafii’s school on the 

purity of the body and clothes, on the issue of the use of sun 

water in the body, the issue of the number of strikes in 

tayammum, the issue of the degree of the amount due in 
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from the body and clothes, compared to the other three 

schools.. 

Keywords:  Purity of the body , Purity in Shafi'i school of 
thought , Purity of the Clothing, Impurity.



 - ٤١٥ -

 أدبيات الدراسة وإطارها النظري

  : المقدمة

الحمد هللا الذي خلقنا من العدم وعلمنا ما لم نعلم والصالة والسالم على سیدنا   
  :یھ وسلم سید العرب والعجم وبعدمحمد صلى اهللا عل

ولما أمرنا اهللا تعالى بالعبادات؛جعل الطھارة  شرط من شروط اإلتیان بھا؛ وكي یتسنى 
لنا ذلك ،البد من طھارة البدن والثوب من النجاسات؛فجاءت الدراسة لبیان الحكم 

فعي الشرعي في بعض المسائل  الفقھیة في الطھارة ،وبیان المعتمد في المذھب الشا
  .مقارنة بالمذاھب الثالثة األخرى؛لكثرة التساؤالت الواردة عنھا

  ):الدراسة(أھمیة البحث 

 . بیان ماھیة الطھارة والنجاسة -١
 .بیان المعتمد في الفقھ الشافعي في استعمال الماء المشمس في طھارة البدن  -٢
 .بیان المعتمد في الفقھ الشافعي في عدد ضربات التیمم -٣
 .الفقھ الشافعي في القدر الواجب في التیمم بیان المعتمد في  -٤
 . كیفیة طھارة الثوب أو البدن من النجاساتبیان المعتمد في الفقھ الشافعي في -٥

  ):الدراسة(مشكلة البحث 

  :جاءت ھذه الدراسة لإلجابة عن ھذه األسئلة

 . ما الطھارة وما النجاسة؟ -١
 . في طھارة البدن ما المعتمد في الفقھ الشافعي في استعمال الماء المشمس -٢
 .ما المعتمد في الفقھ الشافعي في عدد ضربات التیمم -٣
 .ما المعتمد في الفقھ الشافعي القدر الواجب في التیمم  -٤
  . كیفیة طھارة الثوب أو البدن من النجاساتما المعتمد في الفقھ الشافعي -٥

  :الدراسات السابقة

 المسائل ،لكن ھذه الدراسة فقد ظھرت دراسات عدة في بیان األحكام الشرعیة في تلك
جاءت خاصة في إبراز المعتمد فیھا في المذھب الشافعي مقارنة بالمذاھب الثالثة 

 .األخرى
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  :منھجیة البحث

اعتمدت في الدراسة على المنھج االستقرائي الناقص والذي یقوم على استقراء 
 للنتائج ما یوجز الجزیئات ومن ثم المنھج التحلیلي الذي یقوم بتحلیل المفاھیم ملخصھ

على القارئ المتخصص بعد تفصیل وتیسیره على القارئ الغیر المتخصص بعد تفصیل 
  . وتیسیره على غیر المتخصص

  ):الدراسة(خطة البحث 

  :اشتملت الدراسة على

  مفھوم الطھارة والتعریف بالمذھب الشافعي: المبحث األول

  .مفھوم الطھارة:المطلب األول

  ریف بالمذھب الشافعيالتع: المطلب الثاني

  المسائل الفقھیة المختارة في الطھارة: المبحث الثاني

  .استعمال الماء المشمس في طھارة البدن:المطلب األول  

  .عدد الضربات في التیمم: المطلب الثاني  

  .القدر الواجب في التیمم: المطلب الثالث  

  .ت كیفیة طھارة البدن والثوب من النجاسا:      المطلب الرابع

  :الخاتمة وفیھا

   النتائج
  التوصیات
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  ث األولاملبح

  مفهوم الطهارة والتعريف باملذهب الشافعي

  اطب اول

  وم اطرة

التََّنزَُّه والكفُّ : التََّطھُّر وھو،وقیل من )١(َنِقیُض النَّجاسِة: من الطُّْھُر، بالضم :الطھارة لغة
إناٌء من :لیس بصاحِب َدَنٍس في اَألْخالق والِمَطْھرُة: ب، أيوفالٌن طاھُر الثِّیا. عن اِإلْثِم

  .)٢(فضُل ما تطھَّرت بھ: والطَّھارُة. اَألَدم ُیّتخذ للماء

  .)٣("رفع حدث أو إزالة َنَجٍس َأْو َما ِفي َمْعَناُھَما َوَعَلى ُصوَرِتِھَما":الطھارة اصطالحًا

  .زالة النجاسةوالمعنى الشرعي الیخرج عن المعنى اللغوي وھو إ

ب اطا  

ب اذ فرا  

، وكان شیخ أھل مكة في )٤)(ھـ٢٠٤-ھـ ١٥٠(ینسب ألبي عبد اللَّھ محمد بن إدریس 

مرَّ المذھُب الشافعيُّ بعدة مراحل شأنھ في ذلك شأن بقیة المذاھب، وأجملھا على ،)٥(زمانھ

                                                           

 .٤٣٢،ص١،جم٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الثامنة، : الفیروز أبادي،القاموس المحیط، الطبعة  )  ١(
: المتوفى(أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم البصري : الفراھیدي  )  ٢(

ط، دار ومكتبة .إبراھیم السامرائي، د. د مھدي المخزومي، د: ،كتاب العین، المحقق)ھـ١٧٠
 .١٩، ص٤ت،ج.الھالل،د

،المجموع شرح )ھـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : النووي  )  ٣(
 .٧٩،ص١ت،ج.ط،دار الفكر،د.،د))مع تكملة السبكي والمطیعي((المھذب 

ابو نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھران،حلیة األولیاء : األصبھاني  ) ٤(
 .٦٧،ص٩م،ج١٩٧٤-ھـ١٣٩٤وطبقات األصفیاء، السعادة، بجوار محافظة مصر، 

ولد . من الموالي. محّدث الحرم المكّي: ن میمون الھاللي الكوفي، أبو محمدسفیان بن عیینة ب  )٥(
كان حافظا ثقة، واسع العلم كبیر القدر، . بالكوفة، وسكن مكة وتوفي بھا

 .١٠٥،ص٣الزركلي،األعالم،ج
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  )١(النحو اآلتي

  .اء والتأسیسمرحلة البن: المرحلة األولى) ١(

  .مرحلة النقل أوالتبلیغ والتعریف بالمذھب: المرحلة الثانیة) ٢(

  .مرحلة التحریر أو التخصص واالنتشار: المرحلة الثالثة) ٣(

  .مرحلة االستقرار: المرحلة الرابعة) ٤(

من خالل اإلطالع على األدوار التي مر فیھا المذھب تبین أن رأي المتأخرین من علماء 
قد استقر على أن المعتمد في المذھب ال یعدو ما رجحھ الشیخان النووي الشافعیة 

  . والرافعي، ثم ما رجحھ ابن حجر الھیتمي والرملي

وِمن المتیقن أن ابن حجر والرملي قد التزما في كتبھما بتطبیق القاعدة األولى 
خان، ثم أن الراجح في المذھب ھو ما رجحھ الشی: التي اتفق علیھا من جاء قبلھما وھي

  .)٢(ما اختاره النووي، ثم ما رجحھ الرافعي

                                                           

 محمد ابراھیم أحمد،المذھب عند الشافعیة،العدد الثاني،مجلة جامعة الملك:علي  )١(
نشأتھ وتطوره وأئمتھ : نشأت، المذھب الشافعي:،كمال٢م،ص١٩٧٨-ھ١٣٩٨عبدالعزیز،

 .٣،صم٢٠١٦-ھـ١٤٣٧،ومصنفاتھم،شبكة األلوكھ
 .٣٦،٣٧نشأت كمال،المذھب الشافعي،ص  )  ٢(
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  انياملبحث الث

  املسائل الفقهية املختارة يف الطهارة

  اطب اول

  )ال اء اس  ادن(

أي المعادن القابلة (ھو الماء الذي سخنتھ الشمس في آنیة منطبعة :الماء المشمس
  .)١(  كالنحاس)الذھب والفضة(من غیر النقدین) للتشكیل

  )٢(:الشروط المعتبرة في كونھ مشمسًا

  .َأْن َیُكوَن ِبِبَلاٍد َحارٍَّة،ِبِخَلاِف َما إَذا َكاَن ِفي ِبَلاٍد َباِرَدٍة َأْو ُمْعَتِدَلٍة-١

أن یسخن ھذا الماء في آِنَیٍة ُمْنَطِبَعٍة َغْیِر النَّْقَدْیِن، َوِھَي ُكلُّ َما ُطِرَق َكالنَُّحاِس -٢
 فإن الماء الیتأثر ْحِوِه،ِبِخَلاِف اْلُمَشمَِّس ِفي َغْیِر اْلُمْنَطِبِع َكاْلفخار،والطین،والجلدَوَن

  .فیھا

  .َوَأْن ُیْسَتْعَمَل ِفي َحاِل َحَراَرِتِھ-٣

  :المعتمد في المذھب الشافعي 

نص اإلمام الشافعي في األم على كراھة استعمال الماء المشمس،وذكر جھة 
  .)٣("وال أكره الماء المشمس إال من جھة الطب:" فقالالكراھة في ذلك

  :أقوال الفقھاء وأدلتھم في المسألة

، وبعض )٤(كراھة استعمال الماء المشمس،وھو المعتمد من مذھب الحنفیة:القول األول
  :واختلف ھؤالء في حقیقة الكراھة على رأیین،)٦(،والراجح في مذھب الشافعیة)٥(المالكیة

                                                           

 .١١٩،ص١الشربیني،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج،ج  )  ١(
،حاشیة الدسوقي )ھـ١٢٣٠: وفىالمت(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي : ابن عرفة  )٢(

 .١١٩،ص١،الشربیني،مغني المحتاج،ج٤٥،ص١ت،ج.ط، دار الفكر،د.على الشرح الكبیر،د
لشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد ا  )٣(

بیروت،  - ط، دار المعرفة .،األم، د)ھـ٢٠٤: المتوفى(مناف المطلبي القرشي المكي 
 .١٦،ص١م،ج١٩٩٠/ھـ١٤١٠

: المتوفى(ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي   )  ٤(
-ھـ١٤١٢بیروت، -، دار الفكر٢،رد المحتار على الدر المختار،ط)ھـ١٢٥٢
 .١٨٠،ص١م،ج١٩٩٢

 .٤٥،ص١الدسوقي،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،ج  )٥(
 .١١٩،ص١ني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج،جالشربیني،مغ  )  ٦(
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،وھذا ماذھب إلیھ بعض )١(رى أن الكراھة إرشادیة طبیا الشرعاالرأي األول ی-١
  ،)٣(،وبعض الشافعیة)٢(المالكیة

،والمشھور عند )٤(الرأي الثاني یرى أن الكراھة شرعیة،وھو مذھب الحنفیة -٢
  .)٥(الشافعیة

 عدم كراھــــة استعمال الماء المشــمــــس مطلقــــًا،وھو مذھب :القول الثاني
  ٦(ـلــةالحنابـــــ

  .)٩(، وقول عند الشافعیة)٨(، وروایة عند المالكیة)٧(وروایة عند الحنفیة

  :أدلة أصحاب القول األول القائلین بكراھة استعمال الماء المشمس في البدن،

  :السنة:أوًال

َصلَّى اُهللا َأْسَخْنُت َماًء ِفي الشَّْمِس، َفَقاَل النَِّبيُّ : عْن َعاِئَشَة َرِضَي اُهللا َعْنَھا َقاَلْت
  .)١٠("َلا َتْفَعِلي َیا ُحَمْیَراُء، َفِإنَُّھ ُیوِرُث اْلَبَرَص: " َعَلْیِھ َوَسلََّم

  :وجھ الداللة

عن استعمال الماء المشمس، ،فیھ داللة صریحة على التحریم أو إن نھي النبي
ْعَماِلِھ ِفي اْلَبَدِن ِفي َألنَّ اْلَكَراَھَة َتْخَتصُّ ِباْسِت،)١١(الكراھة،وقد حمل النھي على الكراھة

َطَھاَرِة َحَدٍث َأْو َنَجٍس َأْو َتَبرٍُّد َأْو َتَنظٍُّف َأْو ُشْرٍب، َوَسَواٌء َلاَقى اْلَبَدَن ِفي ِعَباَدٍة َأْم َغْیِرَھا، 

                                                           

 حاشیة الدسوقي على الشرح َواْلَفْرُق َبْیَن اْلَكَراَھَتْیِن َأنَّ الشَّْرِعیََّة ُیَثاُب َتاِرُكَھا ِبِخَلاِف الطِّبِّیَِّة،الدسوقي،  )  ١(
 .٤٥،ص١الكبیر، ج

 .٤٥،ص١المرجع نفسھ، ج  ) ٢(
 .١١٩،ص١اج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج،جالشربیني،مغني المحت  )  ٣(
 .١٨٠،ص١ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، ج  )  ٤(
 .٨٧،ص١النووي،المجموع،ج  )  ٥(
أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن : ابن قدامة  )٦(

 .١٤،ص١ت،ج.ط، مكتبة القاھرة،د.، المغني البن قدامة،د)ھـ٦٢٠: المتوفى(قدامة المقدسي 
 .١٨٠،ص١ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، ج  )٧(
 .٤٥،ص١حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،الدسوقي، ج  )٨(
 . ٨٩-٨٨،ص١النووي،المجموع،ج  )٩(
: المتوفى(اني، أبو بكر البیھقي أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراس: البیھقي  )  ١٠(

محمد عبد القادر : ،السنن الكبرى،كتاب الطھارة،باب كراھة التطھر بالماء المشمس،تحقیق)ھـ٤٥٨
،وقال البیھقي في ١١،ص١ م،ج٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤لبنان، -، دار الكتب العلمیة، بیروت ٣عطا،ط

 .ھذا الیصح:المصدر ذاتھ 
 بن محمد عبد السالم بن خان محمد بن أمان اهللا بن حسام الدین أبو الحسن عبید اهللا: المباركفوري  )١١(

 إدارة البحوث العلمیة ٣، مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،ط)ھـ١٤١٤: المتوفى(الرحماني 
أبو : ،الماوردي١٨٧،ص٢م،ج١٩٨٤-ھـ١٤٠٤بنارس الھند،-والدعوة واإلفتاء، الجامعة السلفیة

: المتوفى(حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
الشیخ علي : ،الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني،المحقق)ھـ٤٥٠

-ھـ١٤١٩لبنان، -، دار الكتب العلمیة، بیروت١ الشیخ عادل أحمد عبد الموجود،ط-محمد معوض 
 .٤٢،ص١م،ج١٩٩٩
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ٍض ِلَأنَّ اْلَكَراَھَة َوَلا َكَراَھَة ِفي اْسِتْعَماِلِھ ِفیَما َلا ُیَلاِقي اْلَبَدَن ِمْن َغْسِل َثْوٍب َوِإَناٍء َوَأْر
ِلْلَبَرِص َوَھَذا ُمْخَتصٌّ بالجلد ، َفِإْن اْسَتْعَمَلُھ ِفي َطَعاٍم َوَأَراَد َأْكَلُھ َفِإْن َكاَن َماِئًعا َكاْلَمَرِق 

صَّ َعَلى َمْعَنى وعلیھ فقْد َن.)١(َواْلُأْرِز اْلَمْطُبوِخ ِبِھ َلْم ُیْكَرْهُكِرَه َوِإْن َلْم َیْبَق َماِئًعا َكاْلُخْبِز 
النَّْھِي َوَأنَُّھ ُیوِرُث اْلَبَرَص َوَھَذا اْلَمْعَنى َلا َیْخَتصُّ ِباْلَقْصِد ُدوَن َغْیِرِه، َوَكَذا َأْیًضا َلا َفْرَق 

  .)٢(ِدَبْیَن َما َحِمَي ِبالشَّْمِس ِفي ِبَلاِد ِتَھاَمَة َواْلِحَجاِز، َوَبْیَن َما َحِمَي ِبَھا ِفي َساِئِر اْلِبَلا

  :نوقش دلیلھم بأن الحدیث ضعیف:مناقشة الدلیل

َواْلَحِدیُث َغْیُر َثاِبٍت، َیْرِویِھ، َخاِلُد ْبُن إْسَماِعیَل، َوُھَو َمْتُروُك " قال ابن قدامة
َوَلا َیِصحُّ : َقاَلُھ الدَّاَرُقْطِنّي، َقاَل. اْلَحِدیِث، َوَعْمُرو ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَأْعَسُم، َوُھَو ُمْنَكُر اْلَحِدیِث

  )٣("َعْن الزُّْھِريِّ

  :األثر:ثانیًا

: َعْن َجاِبٍر، َأنَّ ُعَمُر َرِضَي اُهللا َعْنُھ،َكاَن َیْكَرُه اِلاْغِتَساَل ِباْلَماِء اْلُمَشمَِّس، َوَقاَل
  .)٤("ِإنَُّھ ُیوِرُث اْلَبَرَص"

نھ یورث البرص  االغتسال بالماء المشمس،ألإن كراھة عمر بن الخطاب:وجھ الداللة
  .)٥(دلیل على كراھیة استعمالھ

  نوقش الدلیل بأنھ ضعیف :مناقشة الدلیل

الشَّاِفِعيُّ َعْن إْبَراِھیَم ْبَن َأِبي َیْحَیى َعْن َصَدَقَة : "وقال صاحب التلخیص الحبیر
ِعیٌف َوَأْكَثُر َأْھِل اْلَحِدیِث ْبِن َعْبِد اللَِّھ َعْن َأِبي الزَُّبْیِر َعْن َجاِبٍر َعْن ُعَمَر ِبِھ،َوَصَدَقُة َض

َعَلى َتْضِعیِف اْبِن َأِبي َیْحَیى َلِكنَّ الشَّاِفِعيَّ َكاَن َیُقوُل إنَُّھ َصُدوٌق َوِإْن َكاَن ُمْبَتِدًعا َوَأْطَلَق 
  .)٦("النََّساِئيُّ َأنَُّھ َكاَن َیَضُع اْلَحِدیَث

  :المعقول:ثالثًا

تخدام الماء المشمس یلحق بالبدن األذى،ویسبب استدل القائلون بالكراھة بأن اس
  )٧ (لھ الضرر

  .وبالتالي یبقى على أصل اإلباحة،)٨(نوقش الدلیل بأنھ لم یتبین ذلك طبیا:مناقشة الدلیل

                                                           

 .٨٩،ص١رح المھذب،جالمجموع ش  النووي،  )  ١(
 .٤٢،ص١الماوردي،الحاوي الكبیر،ج  )  ٢(
 .١٥،ص١ابن قدامة،المغني،ج  ) ٣(
 .١٠،ص١،ج١٢البھقي،السنن الكبرى، باب كراھة التطھر بالماء المشمس،رقمھ   )٤(
 .١٧٨، ص٢المباركفوري، مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،ج  )٥(
: المتوفى(ن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  أبو الفضل أحمد بن علي ب:العسقالني  )٦(

،  دار الكتب العلمیة،١،ط،التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر)ھـ٨٥٢
 .١٤٦،ص١م،ج١٩٨٩-ھـ١٤١٩

 .١١٩،ص١الشربیني،مغني المحتاج،ج  ) ٧(
 . ٨٧،ص١النووي،المجموع،ج  )٨(
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  :أدلة أصحاب القول الثاني، القائلین بعدم الكراھة مطلقًا

  :استدل أصحاب ھذا القول بأدلة عقلیة وھي

  . )١(. المشمس دلیل معتبر یقرر حكم الكراھةقالوا لم یأت في الماء-١

نوقش ھذا الدلیل بأنھ ثبت ذلك باألدلة السابقة، وبخصوص األثر الوارد :مناقشة الدلیل
  .)٢("الشَّاِفِعيَّ َرِحَمُھ اللَُّھ َفِإنَُّھ َوثََّقُھ"عن عمر فإن 

ُھ ُزُھوَمًةَتْعُلو اْلَماَء َفِإَذا َلاَقْت نوقش دلیلھم بأن الشَّْمَس ِبِحدَِّتَھا َتْفِصُل ِمْن:مناقشة الدلیل
اْلَبَدَن ِبُسُخوَنِتَھا َفَیْحَتِبَس الدَُّم َفَیْحُصُل اْلَبَرُص، ِبِخَلاِف َما إَذا اْسَتْعَمَلُھ ِفي َغْیِر َبَدِنِھ َكَغْسِل 

  .)٣(ِن ِبالنَّاِر اْلُمْعَتِدَلِةَثْوِبِھ َفَلا ُیْكَرُه؛ ِلَفْقِد اْلِعلَِّة اْلَمْذُكوَرِة، َوِبِخَلاِف اْلُمَسخَّ

  القول الراجح 

یترجح لدى الباحثة القول الثاني القائل بعدم كراھة استعمال الماء المشمس 
  :؛وذلك لألسباب اآلتیة

  .)٤("األصل في األشیاء اإلباحة   "-١

طبیًا باستعمال الماء المشمس،سواء أكان ذلك في البیئة ) البرص( لم یثبت الضرر -٢
لطبیعیة،أو عن طریق التسخین بالمرایا الشمسیة،أو األشعة فوق البنفسجیة،أو ا

الطرق األخرى،ال شربًا وال استحمامًا،حیث ثبت أن مرض البرص مرض مناعي 
ویوجد منذ األزل،وال یوجد أي بحث طبي یشیر لذلك،ولكن عندما نتحدث عن 

بالستیكیة،أو األلومنیوم،أو األضرار فھي تكون من الوعاء، أو اإلناء،أو الخزانات ال
أما المیاه الراكدة تكون ضارة بما تحویھا من طفیلیات .النحاسیة،أو الفضیة وغیرھا

  )٥(.وأوبئة

 ثبت أن ھناك فوائد للماء المشمس في التعقیم، والتطھیر في االمواج الشمسیة -٣
 من والطبیعیة،واألشعة الفوق البنفسجیة المصطنعة،أو انكسار المرایا وغیرھا

الطرق،بغض النظر عن المواد المصنوعة منھا األواني،وتركیبة الجدران وتفاعلھا 
  .)٦(مع الشمس

 ومن الواقع أن الناس یضعون الماء في خزانات میاه مصنوعة من الحدید ،ولم یؤِد -٤
 .ذلك إلى وقوع البرص بین عامة الناس

                                                           

 .٨٧،ص١،النووي،المجموع،ج١٥،ص١ابن قدامة،المغني،ج  ) ١(
 .٨٧،ص١النووي،المجموع،ج  )  ٢(
 .١١٩،ص١الشربیني،مغني المحتاج،ج  )  ٣(
، ١،األشباه والنظائر،ط)ھـ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین : السیوطي  )  ٤(

 .٦٠،ص١م،ج١٩٩٠ -ھـ ١٤١١دار الكتب العلمیة، 
الدكتور أحمد مطلق تقریر من استشاري جلدیة وتناسلیة وجراحة الجلد التجمیلیة،  )  ٥(

 .م٢٤/١١/٢٠١٨البكور،عمان،بیادر وادي السیر،
 .المرجع نفسھ  )  ٦(
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  .بوعلیھ فإنھ لم یثبت كراھیتھ من جھة الشرع وال من جھة الط

ب اطا  

  دد ارت  ام

 - فمعنى)٢(}وال تیمموا الخبیث منھ تنفقون{: ، ومنھ قولھ تعالى)١(القصد:  في اللغةالتیمم
  .)٣(تیمموا تقصدوا

  .)٤(إیَصاُل التَُّراِب ِلْلَوْجِھ َواْلَیَدْیِن ِبَشَراِئَط:في الشرع

  :صورة المسالة

سالم وھو بدیل عن الوضوء في حال عدم التیمم ھو نوع من الطھارة في اإل
لكن ھل .وجود الماء أو في حالة عدم استطاعة استخدامھ؛ بسبب مرض أو أي سبب آخر

ضربة للوجھ، وضربة :یكفي للتیمم ضربة واحدة للوجھ والكفین؟ أم البد من ضربتین
  .للیدین؟

  .)٥("ومنھم من اكتفى بضربة وُرجح"قال

  :القول المعتمد في المذھب

  .)٦(ضربة للوجھ،وضربة للیدین إلى المرفقین:یمم ضربتانالت

  .)٧("ُوُجوُب الضَّْرَبَتْیِن: اْلَأَصحُّ: "وذكر النووي

واعلم انھ قد تكرر لفظ الضربتین في األخبار فجرى طائفة من األصحاب "وذكر الرافعي
  .)٨("على الظاھر وقالوا ال یجوز أن ینقص منھا

                                                           

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، : الزبیدي  )١(
مجموعة من المحققین، : ،تاج العروس من جواھر القاموس،المحقق)ھـ ١٢٠٥:المتوفى(
 .١٤١،ص٣٤ ي م م،جت، دار الھدایة،باب.ط،د.د

 . ٢٦٧سورة البقرة ،آیة   ) ٢(
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي : الواحدي  ) ٣(

،دار ١صفوان عدنان داوودي،ط: ، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،تحقیق)ھـ٤٦٨: المتوفى(
 .١٨٩،ص١ھـ،ج١٤١٥دمشق، بیروت، -القلم، الدار الشامیة

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنھاج روجعت : الھیتمي  ) ٤(
ط، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر .على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء،د: وصححت

 .٣٢٤،ص١م،ج١٩٨٣- ھـ١٣٥٧لصاحبھا مصطفى محمد، 
 .١١٧المرجع نفسھ،ص  )  ٥(
،المھذب في )ھـ٤٧٦: المتوفى(م بن علي بن یوسف الشیرازي أبو اسحاق إبراھی: الشیرازي  )٦(

 .٦٧،ص١ط، دار الكتب العلمیة،ج.فقھ اإلمام الشافعي،د
 .١١٢،ص١النووي،الروضة،ج  ) ٧(
 .٣٢٩،ص٢الرافعي،فتح العزیز بشرح الوجیز،ج  )  ٨(
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  :أقوال الفقھاء في المسألة

ضربة للوجھ،وضربة للیدین إلى المرفقین،وھو مذھب :التیمم ضربتان:لقول األولا
  .)٣(،ومذھب الشافعي في الجدید)٢(،وقول في المذھب المالكي)١(الحنفیة

 ،)٤(وھو مذھب الحنابلة،التیمم ضربة واحدة للوجھ والكفین:القول الثاني

 روایــــة في الــــمــــذھب ،وھي)٦(،وبعض الــــشــــافعیة)٥(ویسن عند المالكیــــة
  . الضربة الثانیة من باب االستحباب)٧(الحنبلي

  :أدلة الفقھاء في المسألة

  :أدلة أصحاب القول األول القائلین بإن التیمم ضربتان

  :استدلوا من الكتاب ،والسنة ،والمعقول والتفصیل كاآلتي

  :من الكتاب:أوًال

َیمَُّموا َصِعیًدا َطیًِّبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِھُكْم َوَأْیِدیُكْم ِمْنُھ َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَت﴿:قولھ تعالى
َما ُیِریُد اللَُّھ ِلَیْجَعَل َعَلْیُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِٰكْن ُیِریُد ِلُیَطھَِّرُكْم َوِلُیِتمَّ ِنْعَمَتُھ َعَلْیُكْم َلَعلَُّكْم 

   .)٨(﴾َتْشُكُروَن

َعاَلى َأَمَر ِبَغْسِل اْلَیِد إَلى اْلِمْرَفِق ِفي اْلُوُضوِء َوَقاَل ِفي آِخِر اْلآَیِة  إنَّ اللََّھ َت:"وجھ الداللة
َوَظاِھُرُه َأنَّ اْلُمَراَد ) َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَیمَُّموا َصِعیًدا طیبا فامسحوا بوجوھكم وأیدیكم(

 على ذلك المقید السیما وھى آیة واحدة اْلَمْوُصوَفُة َأوًَّلا َوِھَي اْلِمْرَفُق وھذا المطلق محمول
وذكر الشَّاِفِعيُّ َرِحَمُھ اللَُّھ َھَذا الدَِّلیَل ِبِعَباَرٍة ُأْخَرى َفَقاَل َكَلاًما َمْعَناُه َأنَّ اللََّھ َتَعاَلى َأْوَجَب 

                                                           

 . ١٠٦،ص١السرخسي،المبسوط،ج  ) ١(
، البیان والتحصیل )ھـ٥٢٠: المتوفى(طبي أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القر: ابن رشد  )٢(

، دار ٢محمد حجي وآخرون،ط.د: والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة،حققھ
 .٩٢،ص١م،ج١٩٨٨ - ھـ١٤٠٨ لبنان، -الغرب اإلسالمي، بیروت 

 .٦٨،ص١الشیرازي،المھذب،ج  ) ٣(
: المتوفى(ین المقدسي عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء الد: المقدسي  )٤(

 .٤٧،ص١م،ج٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤ط،دار الحدیث، القاھرة، .، العدة شرح العمدة، د)ھـ٦٢٤
،منح الجلیل )ھـ١٢٩٩: المتوفى(محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد اهللا المالكي : علیش  )٥(

 .١٥٤،ص١م،ج١٩٨٩/ھـ١٤٠٩بیروت، - ط، دار الفكر.شرح مختصر خلیل،د
، منھاج الطالبین )ھـ٦٧٦: المتوفى(كریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي أبو ز: النووي  )٦(

،دار الفكر، ١عوض قاسم أحمد عوض،ط: وعمدة المفتین في الفقھ،المحقق
 .١٨،ص١م، ج٢٠٠٥/ھـ١٤٢٥

: المتوفى(شمس الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنبلي : الزركشي  )٧(
-ھـ١٤١٣األولى، : بیكان،الطبعة، دار الع١،شرح الزركشي،ط)ھـ٧٧٢

 .٣٣٨،ص١م،ج١٩٩٣
 .٦سورة المائدة،آیة   )٨(
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ن في اآلیة ِفي َطَھاَرَة اْلَأْعَضاِء اْلَأْرَبَعِة ِفي اْلُوُضوِء ِفي َأوَِّل اآلیة ثم أسقط منھا عضوی
  .)١("آِخِر اْلآَیِة َفَبِقَي اْلُعْضَواِن ِفي التََّیمُِّم َعَلى َما ُذِكَرا ِفي اْلُوُضوِء إْذ َلْو اْخَتَلَفا َلَبیََّنُھَما

ِذْكًرا َوالتََّیمُُّم َبَدٌل َعْن اْلُوُضوِء، َواْلَبَدُل َلا ُیَخاِلُف اْلُمْبَدَل َفِذْكُر اْلَغاَیِة ُھَناَك َیُكوُن "
إنَّ التََّیمَُّم َضْرَبٌة َواِحَدٌة ِلَأنَّ النَّصَّ َلْم : َھُھَنا َدَلاَلًة، َوُھَو اْلَجَواُب َعْن َقْوِل َمْن َیُقوُل

اَلًة؛ َیَتَعرَّْض ِللتَّْكَراِر ِلَأنَّ النَّصَّ إْن َكاَن َلْم َیَتَعرَّْض ِللتَّْكَراِر َأْصًلا َنصا َفُھَو ُمَتَعرٌِّض َلُھ َدَل
ِلَأنَّ التََّیمَُّم َخْلٌف َعْن اْلُوُضوِء َوَلا َیُجوُز اْسِتْعَماُل َماٍء َواِحٍد ِفي ُعْضَوْیِن ِفي اْلُوُضوِء َفَلا 

  .)٢("َیُجوُز اْسِتْعَماُل ُتَراٍب َواِحٍد ِفي ُعْضَوْیِن ِفي التََّیمُِّم، ِلَأنَّ اْلَخْلَف َلا ُیَخاِلُف اْلَأْصَل

یمم بدل عن الوضوء، والبدل یأخذ حكم المبدل، فكما ال یجوز في التیمم وعلیھ فالت
  .استعمال ماء واحد للوضوء فال یجوز في التیمم استعمال تراب واحد بضربة واحدة

  :یمكن مناقشة وجھ اإلستدالل بما یأتي:مناقشة األدلة

سح إن قولھم بأن التیمم بدل عن الوضوء غیر صحیح؛ألنھ لو كان كذلك لوجب م
  .)٤(وعلیھ فِقَیاُس التََّیمُِّم َعَلى اْلُوُضوِء ِفي َجِمیِع َأْحَواِلِھ َغْیُر ُمتََّفٍق َعَلْیِھ، )٣(جمیع األعضاء

  من السنة:ثانیًا

التََّیمُُّم َضْرَبَتاِن َضْرَبٌة ِلْلَوْجِھ َوَضْرَبٌة : "قال،عن النبيَعِن اْبِن ُعَمَر: الدلیل األول
  .)٥("ى اْلِمْرَفَقْیِنِلْلَكفَّْیِن ِإَل

 في انَطَلقُت مع ابِن عمَر:حدیث محمَّد بن ثابت الَعبديُّ،عن نافع، قال:" الدلیل الثاني
َمرَّ : ، فقضى ابُن عمَر حاَجَتھ، وكاَن ِمن حدیثھ یوَمئٍذ أن قالحاجٍة إلى ابِن عباس
َكِك، وقد خرَج ِمن غائٍط  في ِسكٍَّة ِمَن السِّ- صلى اهللا علیھ وسلم -رجٌل على رسوِل اهللا 

                                                           

 . ٢١١،ص٢النووي،المجموع،ج  ) ١(
 . ٤٥،ص١الكاساني،بدائع الصنائع،ج  ) ٢(
: المتوفى(منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلي : البھوتي  )  ٣(

 .١٧٤،ص١ت،ج.ط، دار الكتب العلمیة،د.د،كشاف القناع عن متن اإلقناع،)ھـ١٠٥١
أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد : ابن رشد  ) ٤(

القاھرة، -ط، دار الحدیث.،د بدایة المجتھد ونھایة المقتصد)ھـ٥٩٥: المتوفى(الحفید 
 .٧٦،ص١ م،ج٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥

 بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن النعمان بن دینار أبو الحسن علي بن عمر: الدارقطني  )٥(
شعیب : ،سنن الدارقطني،حققھ وضبط نصھ وعلق علیھ)ھـ٣٨٥: المتوفى(البغدادي 

، مؤسسة ١االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز اهللا، أحمد برھوم،ط
 أبو: وھو ضعیف، ابن حجر.٣٣٢،ص١م،ج٢٠٠٤-ھـ١٤٢٤ لبنان، -الرسالة، بیروت 

، التلخیص )ھـ٨٥٢: المتوفى(الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 
. ھـ١٤١٩، دار الكتب العلمیة، ١الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر،ط

أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي : ، الھیثمي٤٠٣،ص١م،ج١٩٨٩
حسام الدین القدسي، مكتبة القدسي، : نبع الفوائد، المحقق،مجمع الزوائد وم)ھـ٨٠٧: المتوفى(

 .٢٦٢،ص١م،ج١٩٩٤-  ھـ١٤١٤القاھرة، 
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أو َبوٍل، فَسلََّم علیھ، فلم َیُردَّ علیھ، حتَّى إذا كاَد الرجُل أن َیَتوارى في السِّكَِّة ضرَب بَیَدیِھ 
على الحاِئِط ومسَح بھا وجَھھ، ثمَّ ضرَب َضربًة ُأخرى فمسَح ِذراَعیِھ، ثمَّ رّد على الرجل 

  .)١(" ن َأُردَّ علیَك السَّالَم إال أني لم أُكن على ُطھٍرإنھ لم َیمَنعني أ: "السَّالَم، وقال

َأَراِني َكْیَف َعلََّمُھ :  َبْدٍر، َعْن َأِبیِھ، َعْن َجدِِّه، َعِن اْلَأْسَل، َقاَلرواه الرَِّبیُع ْبُن:الدلیل الثالث
ْیِھ اْلَأْرَض ُثمَّ َنَفَضُھَما ُثمَّ َمَسَح ِبِھَما َفَضَرَب ِبَكفَّ«ْیِھ َوَسلََّم التََّیمَُّم  َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَل

َوْجَھُھ، ُثمَّ َأمََّر َعَلى ِلْحَیِتِھ ُثمَّ َأَعاَدُھَما ِإَلى اْلَأْرِض َفَمَسَح ِبِھَما اْلَأْرَض ُثمَّ َدَلَك ِإْحَداُھَما 
  .)٢(»ِباْلُأْخَرى ُثمَّ َمَسَح ِذَراَعْیِھ َظاِھَرُھَما َوَباِطَنُھَما

  :جھ الداللة لألحادیث السابقةو

فدل ذلك .قیدت األحادیث أن التیمم ضربتان ،ولو جاز ضربة واحدة لذكر ذلك
  .على صفة التیمم

  :مناقشة وجھ اإلستدالل 

 َوُكلُّ َما َعَدا َحِدیِث َعمَّاٍر: َوَحِدیُث الضَّْرَبَتْیِن َیْأِتي َأنَُّھ َلا َیْقَوى َعَلى ُمَعاَرَضِتِھ َقاُلوا" -١
  .)٣("َفُھَو َضِعیٌف َأْو َمْوُقوٌف

َقاَل اْلَبْیَھِقيُّ َرَواُه َمْعَمٌر َوَغْیُرُه َعْن الزُّْھِريِّ َمْوُقوًفا َوُھَو الصَِّحیُح " الحدیث الثاني -٢
 َجِمیًعا َوِمْن َطِریِق ُسَلْیَماَن ْبِن َأِبي َداُود اْلَحرَّاِنيِّ َوُھَو َمْتُروك َأْیًضا َعْن َساِلٍم َوَناِفٍع

                                                           

أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي : أبو داود  )١(
 مَحمَّد كاِمل قره -شَعیب األرنؤوط : ، سنن أبي داود،المحقق)ھـ٢٧٥: المتوفى(السِِّجْستاني 

م،كتاب الطھارة،باب ٢٠٠٩-ھـ١٤٣٠، ١لي، دار الرسالة العالمیة،طبل
جمال الدین أبو محمد عبد اهللا بن : وھو ضعیف، الزیلعي.٣٤٥،ص١،ج٣٣٠التیمم،رقمھ

، نصب الرایة ألحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة )ھـ٧٦٢: المتوفى(یوسف بن محمد الزیلعي 
عبد : ف الَبُنوري،صححھ ووضع الحاشیةمحمد یوس: األلمعي،تخریج الزیلعي،قدم للكتاب

محمد : العزیز الدیوبندیالفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملھا محمد یوسف الكاملفوري،المحقق
 -دار القبلة للثقافة اإلسالمیة/ لبنان-بیروت -، مؤسسة الریان للطباعة والنشر١عوامة،ط=

 .١٥١،ص١م،ج١٩٩٧/ھـ١٤١٨ السعودیة، -جدة 
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن النعمان بن دینار : الدارقطني  )٢(

: ، سنن الدارقطني،حققھ وضبط نصھ وعلق علیھ)ھـ٣٨٥: المتوفى(البغدادي الدارقطني 
، مؤسسة ١شعیب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز اهللا، أحمد برھوم،ط

باب  تاب الطھارة،م،ك٢٠٠٤- ھـ١٤٢٤لبنان، -الرسالة، بیروت
الھیثمي، مجمع الزوائد ومنبع  ،وھو ضعیف،٣٣٠،ص١،ج٦٨٣التیمم،رقمھ

  .٢٦٢،ص١الفوائد،ج
الھیثمي، مجمع الزوائد ومنبع  ،وھو ضعیف،٣٣٠،ص١،ج٦٨٣التیمم،رقمھ        

 .٢٦٢،ص١الفوائد،ج
: ىالمتوف(أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني : ابن حجر  )٣(

، دار الكتب العلمیة، ١، التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر،ط)ھـ٨٥٢
 .٤٠٣،ص١م،ج١٩٨٩-ھـ١٤١٩
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ِفي التیمم ضربتین ضربة للوجھ وضربة الیدین : " َمْرُفوًعا ِبَلْفِظَعْن اْبِن ُعَمَر
  .)١("إَلى اْلِمْرَفَقْیِن

َأْكَثُر اْلآَثاِر اْلَمْرُفوَعِة َعْن َعمَّاٍر َضْرَبٌة َواِحَدٌة َوَما ُرِوَي َعْنُھ ِمْن َضْرَبَتْیِن َفُكلَُّھا -٣
   .)٢(ُمْضَطِرَبٌة

َوَأمَّا َحِدیُث الرَِّبیِع ْبِن َبْدٍر َفُھَو ِإْسَناٌد َمْجُھوٌل ِلَأنَّ الرَِّبیَع َلا "ومما قیل في ذلك
ُیْعَرُف ِبِرَواَیِة اْلَحِدیِث َوَلا َأُبوُه َوَلا َجدُُّه  َواْلَأْسَلُع َغْیُر َمْعُروٌف، َفاِلاْحِتَجاُج ِبَھَذا اْلَحِدیِث 

  .)٣("ْجٍھَیْسُقُط ِمْن ُكلِّ َو

  َفَأمَّا اْلَأْخَباُر الثََّلاَثُة الَِّتي اْحَتجَّ ِبَھا َمْن َرَأى َأنَّ التََّیمَُّم َضْرَبَتْیِن َضْرَبًة ِلْلَوْجِھ "

  .)٤("َوَضْرَبًة ِلْلَیَدْیِن ِإَلى اْلِمْرَفَقْیِن َفَمْعُلوَلٌة ُكلَُّھا َلا َیُجوُز َأْن ُیْحَتجَّ ِبَشْيٍء ِمْنَھا 

  :من المعقول:ًاثالث

لو ضرب یدیھ مرة واحدة ومسح بھما وجھھ ویدیھ ال یجوز، فإن التراب :"قالوا
  .)٥("الذي كان على یدیھ یصیر مستعمًال بالمسح على الوجھ

 َجاِئٌز ِبِخَلاِف اْلَماِء؛ ِلَأنَُّھ یمكن مناقشة دلیلھم بأن حكم التراب المستعمل:مناقشة الدلیل
اَر ُمْسَتْعَمًلا ِبَرْفِعِھ، َوالتََّیمُُّم َلا َیْرَفُع اْلَحَدَث َفَلْم َیِصِر التَُّراُب مستعمَال َیْرَفُع اْلَحَدَث َفَص

  .)٦(بھ

  :أدلة أصحاب القول الثاني القائلین بأن التیمم ضربة واحدة

  :استدلوا من السنة والتفصیل كاآلتي

  :من السنة

ُكْنُت َجاِلًسا : ُبو ُمَعاِوَیَة، َعِن اْلَأْعَمِش، َعْن َشِقیٍق، َقاَلَحدََّثَنا َأ: َقاَل َأُبو َبْكٍر:"الدلیل األول
َیا َأَبا َعْبِد الرَّْحَمِن َأَرَأْیَت َلْو َأنَّ َرُجًلا َأْجَنَب : َمَع َعْبِد اِهللا، َوَأِبي ُموَسى، َفَقاَل َأُبو ُموَسى

. َلا َیَتَیمَُّم َوِإْن َلْم َیِجِد اْلَماَء َشْھًرا: ؟ َفَقاَل َعْبُد اِهللاَفَلْم َیِجِد اْلَماَء َشْھًرا َكْیَف َیْصَنُع ِبالصََّلاِة
َفَكْیَف ِبَھِذِه اْلآَیِة ِفي ُسوَرِة اْلَماِئَدِة ﴿َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَیمَُّموا َصِعیًدا : َفَقاَل َأُبو ُموَسى

                                                           

 .٤٠٤،ص١المرجع نفسھ،ج  )  ١(
 . ٤٠٥ابن حجر،تلخیص الحبیر،ص  ) ٢(
، األوسط في )ھـ٣١٩: المتوفى(أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري : ابن المنذر  )٣(

، دار طیبة، ١أبو حماد صغیر أحمد بن محمد حنیف، ط:  واإلجماع واالختالف،تحقیقالسنن
 .٥٢،ص٢م،ج١٩٨٥-ھـ١٤٠٥ السعودیة، - الریاض 

 .٥٢،ص٢ابن المنذر، األوسط في السنن واإلجماع واالختالف،ج  )  ٤(
ین أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابىالحنفى بدر الد: العیني  )٥(

 بیروت، لبنان، - ، دار الكتب العلمیة ١، البنایة شرح الھدایةط)ھـ٨٥٥: المتوفى(العینى 
 .٥٢٦،ص١م،ج٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠

 .٢٣٥،ص١الماوردي،الحاوي الكبیر،ج  )  ٦(



 - ٤٢٨ -

اُء َأْن َیَتَیمَُّموا ي َھِذِه اْلآَیِة َلَأْوَشَك ِإَذا َبَرَد َعَلْیِھُم اْلَمَلْو ُرخَِّص َلُھْم ِف: َفَقاَل َعْبُد اِهللا. )١(َطیًِّبا﴾
َأَلْم َتْسَمْع َقْوَل َعمَّاٍر َبَعَثِني َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ : ِبالصَِّعیِد، َفَقاَل َأُبو ُموَسى، ِلَعْبِد اِهللا

ِد اْلَماَء، َفَتَمرَّْغُت ِفي الصَِّعیِد َكَما َتَمرَُّغ الدَّابَُّة ُثمَّ َأَتْیُت َوَسلََّم ِفي َحاَجٍة َفَأْجَنْبُت َفَلْم َأِج
» ِإنََّما َكاَن َیْكِفیَك َأْن َتُقوَل ِبَیَدْیَك َھَكَذا«: النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َفَذَكْرُت َذِلَك َلُھ َفَقاَل

ْرَبًة َواِحَدًة، ُثمَّ َمَسَح الشَِّماَل َعَلى اْلَیِمیِن، َوَظاِھَر َكفَّْیِھ، َوَوْجَھُھ ُثمَّ َضَرَب ِبَیَدْیِھ اْلَأْرَض َض
  .)٢("َعْبُد اِهللا َأَوَلْم َتَر ُعَمَر َلْم َیْقَنْع ِبَقْوِل َعمَّاٍر؟: َفَقاَل

ُت َفَلْم ُأِصِب الَماَء، َفَقاَل ِإنِّي َأْجَنْب: َجاَء َرُجٌل ِإَلى ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب، َفَقاَل:"الدلیل الثاني
َأَما َتْذُكُر َأنَّا ُكنَّا ِفي َسَفٍر َأَنا َوَأْنَت، َفَأمَّا َأْنَت َفَلْم ُتَصلِّ، : َیاِسٍر ِلُعَمَر ْبِن الَخطَّاِبَعمَّاُر ْبُن 

َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَأمَّا َأَنا َفَتَمعَّْكُت َفَصلَّْیُت، َفَذَكْرُت ِللنَِّبيِّ صّلى اهللا علیھ وسلم، 
َفَضَرَب النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَكفَّْیِھ اَألْرَض، َوَنَفَخ » ِإنََّما َكاَن َیْكِفیَك َھَكَذا«: َوَسلََّم

  .)٣("ِفیِھَما، ُثمَّ َمَسَح ِبِھَما َوْجَھُھ َوَكفَّْیِھ

  . حیث ضرب ضربة واحدة،ولو كان غیر ذلك لفعلي فعل النب:وجھ الداللة للحدیثین

 ِبَأنَّ اْلُمَراَد َبَیاُن ُصوَرِة الضَّْرِب ِللتَّْعِلیِم، َلا َبَیاُن نوقش وجھ اإلستدالل:مناقشة األدلة
  .)٤(َجِمیِع َما َیْحُصُل ِبِھ التََّیمُُّم

  :القول الراجح

  :واحدة وذلك لألسباب اآلتیةیتبین للباحثة أن الراجح ھو القول بأن التیمم ضربة 

  .ورود حدیث الضربة في الصحیحین -١

  .)٥(ضعف األحادیث التي فیھا ضربتان لألسباب المذكورة سابقًا-٢

َكاَن َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیَتَیمَُّم ِبَضْرَبٍة َواِحَدٍة ِلْلَوْجِھ َواْلَكفَّْین،  ":"قال ابن القیم
  .)٦(" َأنَُّھ َتَیمََّم ِبَضْرَبَتْیِن َوَلا ِإَلى اْلِمْرَفَقْیِنَوَلْم َیِصحَّ َعْنُھ

                                                           

 .٤٣سورة النساء،آیة   )  ١(
، المسند الصحیح )ھـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري: مسلم  )٢(

 بیروت،كتاب -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي: المختصر،المحقق
 .٢٨٠،ص١،ج١١٠/٣٦٨الحیض،باب التیمم،رقمھ 

محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحیح المختصر :البخاري  ) ٣(
محمد : بخاري،المحققصحیح ال=من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ

مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم (، دار طوق النجاة ١زھیر بن ناصر الناصر،ط
الُمَتَیمُِّم َھْل َیْنُفُخ ِفیِھَما؟،رقمھ : ھـ،كتاب التیمم، َباٌب١٤٢٢، )محمد فؤاد عبد الباقي

 .٧٥،ص١،ج٣٣٨
 .٢٦٥،ص١الشربیني،مغني المحتاج،ج  )  ٤(
 . وما بعدھا٢١صسبق بیانھا،  )  ٥(
: المتوفى(محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة : ابن قیم   )٦(

 مكتبة المنار -، مؤسسة الرسالة، بیروت ٢٧، زاد المعاد في ھدي خیر العباد،ط)ھـ٧٥١
 .٤٥،ص٢م،ج١٩٩٤/ھـ ١٤١٥اإلسالمیة، الكویت، 
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َفاْلَحقُّ اْلُوُقوُف َعَلى َما َثَبَت ِفي الصَِّحیَحْیِن ِمْن َحِدیِث َعمَّاٍر ِمْن :" وقال الشوكاني
  .)١("اِلاْقِتَصاِر َعَلى َضْرَبٍة َواِحَدٍة

ب اطثا  

  ادر اواب  ام

  :لمسألةصورة ا

ثبتت مشروعیة التیمم،ورجحت الباحثة االكتفاء بضربة واحدة،لكن ھل یمسح 
  .،أم إلى المرفقین ؟)٢()الكوعین(المتیمم إلى الكفین

  .)٣(المعتمد ھو مسح الوجھ والیدین إلى المرفقین:المعتمد في المذھب الشافعي

  :أقوال الفقھاء في المسألة

  :ي مسح الیدین على ثالثة أقوال ھياختلف الفقھاء في المقدار الواجب ف

، وقول في المذھب )٤(یجب مسح الیدین إلى المرفقین، وھو قول الحنفیة: القول األول
  .)٦(،ومذھب الشافعي في الجدید)٥(المالكي

 ، )٧(، وھو قول في المذھب الشافعي)الرسغین( یجب مسح الكفین فقط :القول الثاني
  .)٨(وروایة في المذھب الحنبلي

 الواجب ھو المسح إلى الكفین ، ویستحب إلى المرفقین ، وھو المشھور في :ول الثالثالق
  .)١(المذھب المالكي

                                                           

، نیل )ھـ١٢٥٠: المتوفى( اهللا الشوكاني الیمني محمد بن علي بن محمد بن عبد: الشوكاني  ) ١(
-ھـ١٤١٣، دار الحدیث، مصر،١عصام الدین الصبابطي،ط: األوطار،تحقیق

 .٣٢٩،ص١م،ج١٩٩٣
 .١٩٦،ص٣الكوع َطَرُف الزَّْنِد الَِّذي َیِلي اِإلبھام،ابن منظور،لسان العرب،فصل الزاي،ج  ) ٢(
: المتوفى(بن سالم العمراني الیمني الشافعي أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر : العمراني  )٣(

-، دار المنھاج١قاسم محمد النوري،ط: ، البیان في مذھب اإلمام الشافعي،المحقق)ھـ٥٥٨
 .٣٢٩،ص٢،الرافعي،فتح العزیز،ج٢٦٤،ص١م،ج٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١جدة،

،حاشیة )ھـ١٢٣١: المتوفى(أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحطاوي الحنفي، : الطحطاوي  )٤(
، ١محمد عبد العزیز الخالدي،ط: طحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح،المحققال

 .١٢٠،ص١م،ج١٩٩٧-ھـ١٤١٨ لبنان، -دار الكتب العلمیة بیروت 
أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي : القرافي  )٥(

 ١٩٩٤ بیروت، -، دار الغرب اإلسالمي١جي،طمحمد ح:،الذخیرة،المحقق)ھـ٦٨٤: المتوفى(
 .٣٥٣،ص١م،ج

 .٣٢٩،ص٢الرافعي،فتح العزیز،ج  )  ٦(
 .١١٢،ص١،جروضة الطالبین وعمدة المفتینالنووي،   ) ٧(
: المتوفى(مرعي بن یوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى : الكرمي  )٨(

، دار طیبة ١ قتیبة نظر محمد الفاریابي،طأبو: ، دلیل الطالب لنیل المطالب،المحقق)ھـ١٠٣٣
 .٢٠،ص١م،ج٢٠٠٤/ ھـ ١٤٢٥للنشر والتوزیع، الریاض، 
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  :أدلة الفقھاء في المسألة

  :أدلة أصحاب القول األول القائلین بوجوب المسح إلى المرفقین

  :استدلوا من الكتاب،والسنة،والتفصیل كاآلتي

وا َماًء َفَتَیمَُّموا َصِعیًدا َطیًِّبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِھُكْم َوَأْیِدیُكْم َفَلْم َتِجُد﴿:قولھ تعالى:من الكتاب
ِمْنُھ َما ُیِریُد اللَُّھ ِلَیْجَعَل َعَلْیُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِٰكْن ُیِریُد ِلُیَطھَِّرُكْم َوِلُیِتمَّ ِنْعَمَتُھ َعَلْیُكْم لَعلَُّكْم 

  .)٢(﴾َتْشُكُروَن

یة أطلقت الیدین فقیدت بالمرفقین ، لكونھ الغایة في الوضوء، والتیمم أن اآل: وجھ الداللة
  .)٣(بدل عن الوضوء، والبدل ال یخالف المبدل

ِلَأنَُّھ ُحْكٌم ُعلَِّق َعَلى ُمْطَلِق اْلَیَدْیِن َفَلْم َیْدُخْل ِفیِھ الذَِّراُع، "نوقش دلیلھم :مناقشة الدلیل
قطع ید السارق جاء مطلقًا،والمطلوب في القطع ھو مفصل فاألمر في .)٤("َكَقْطِع السَّاِرِق

  .الرسغ،فكذا ھنا یكون المسح إلى مفصل الرسغ

التََّیمُُّم َضْرَبَتاِن َضْرَبٌة ِلْلَوْجِھ َوَضْرَبٌة ِلْلَكفَّْیِن : "، َأنَُّھ َكاَن َیُقوُلَعِن اْبِن ُعَمَر: من السنة
  .)٥(ِإَلى اْلِمْرَفَقْیِن

فقد نص الحدیث صراحة على أن المقدار الواجب في مسح الیدین ھو إلى : وجھ الداللة
  .المرفقین

َوُكلُّ : َحِدیُث الضَّْرَبَتْیِن َیْأِتي َأنَُّھ َلا َیْقَوى َعَلى ُمَعاَرَضِتِھ َقاُلوا ":مناقشة وجھ اإلستدالل
  .)٦(" َفُھَو َضِعیٌف َأْو َمْوُقوٌف-رضي اهللا عنھ-َما َعَدا َحِدیِث َعمَّاٍر 

  :أدلة أصحاب القول الثاني القائلین بإن المسح إلى الكفین فقط

  :من الكتاب

َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَیمَُّموا َصِعیًدا َطیًِّبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِھُكْم َوَأْیِدیُكْم ِمْنُھ َما ُیِریُد ﴿: قولھ تعالى
  .)٧(﴾ِریُد ِلُیَطھَِّرُكْم َوِلُیِتمَّ ِنْعَمَتُھ َعَلْیُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَناللَُّھ ِلَیْجَعَل َعَلْیُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِٰكْن ُی

َوِلَأنَُّھ ُحْكٌم ُعلَِّق َعَلى " اآلیة أطلقت الید وقیدتھا في آیة السرقة إلى الكفین:وجھ الداللة
 َوَمسِّ اْلَفْرِج َوَقْد اْحَتجَّ اْبُن َعبَّاٍس ِبَھَذا ُمْطَلِق اْلَیَدْیِن َفَلْم َیْدُخْل ِفیِھ الذَِّراُع، َكَقْطِع السَّاِرِق،

                                                                                                                                                          

 .١٥٤،ص١،جمنح الجلیل شرح مختصر خلیلعلیش،  ) ١(
 .٦سورة المائدة،آیة   )  ٢(
 .٤٥، ص ١الكاساني، بدائع الصنائع، ج  )  ٣(
 .١٨٠،ص١ابن قدامة،المغني،ج  ) ٤(
 .١٩سبق تخریجھ،ص  )  ٥(
: المتوفى(أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني : بن حجرا  )٦(

، دار الكتب العلمیة، ١، التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر،ط)ھـ٨٥٢
 .٤٠٣،ص١م،ج١٩٨٩-ھـ١٤١٩

 .٦سورة المائدة،آیة   )  ٧(
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﴿َوالسَّاِرُق :  َوَقاَل)١(﴿َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِھُكْم َوَأْیِدیُكْم﴾: إنَّ اللََّھ َتَعاَلى َقاَل ِفي التََّیمُِّم: َفَقاَل
ْطِع ِمْن اْلَكفَّْیِن إنََّما ُھَو اْلَوْجُھ َواْلَكفَّاِن، ، َوَكاَنْت السُّنَُّة ِفي اْلَق)٢(َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُھَما﴾

  .)٣("َیْعِني التََّیمَُّم 

  .)٤( َفَلا َیُجوُز التَّْقِییُد ِبالرُّْسِغ إلَّا ِبَدِلیٍل َوَقْد َقاَم َدِلیُل التَّْقِییِد ِباْلِمْرَفِق:مناقشة وجھ اإلستدالل

ِإنِّي َأْجَنْبُت َفَلْم ُأِصِب : ، َفَقاَل-رضي اهللا عنھ-ِن الَخطَّاِبَجاَء َرُجٌل ِإَلى ُعَمَر ْب: من السنة
َأَما َتْذُكُر َأنَّا ُكنَّا ِفي َسَفٍر َأَنا َوَأْنَت، َفَأمَّا : الَماَء، َفَقاَل َعمَّاُر ْبُن َیاِسٍر ِلُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب

لَّْیُت، َفَذَكْرُت ِللنَِّبيِّ صّلى اهللا علیھ وسلم، َفَقاَل النَِّبيُّ َأْنَت َفَلْم ُتَصلِّ، َوَأمَّا َأَنا َفَتَمعَّْكُت َفَص
َفَضَرَب النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَكفَّْیِھ » ِإنََّما َكاَن َیْكِفیَك َھَكَذا«: َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

  .)٥("ْجَھُھ َوَكفَّْیِھاَألْرَض، َوَنَفَخ ِفیِھَما، ُثمَّ َمَسَح ِبِھَما َو

  :وجھ الداللة

 ،حیث مسح وجھھ و كفیھ ولم یمسح إلى المرفقین،ولو كان واجبا فعل النبي 
  .لما تركھ

نوقش دلیلھم ِبَأنَّ اْلُمَراَد َبَیاُن ُصوَرِة الضَّْرِب ِللتَّْعِلیِم، َلا َبَیاُن َجِمیِع َما :مناقشة الدلیل
  .)٦(َیْحُصُل ِبِھ التََّیمُُّم

  :أدلة أصحاب القول الثالث

  :من السنة

التََّیمُُّم َضْرَبَتاِن َضْرَبٌة ِلْلَوْجِھ َوَضْرَبٌة ِلْلَكفَّْیِن : "َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَُّھ َكاَن َیُقوُل:الدلیل األول
  .)٧(ِإَلى اْلِمْرَفَقْیِن

نِّي َأْجَنْبُت َفَلْم ُأِصِب الَماَء، َفَقاَل ِإ:  َجاَء َرُجٌل ِإَلى ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب، َفَقاَل:الدلیل الثاني
َأَما َتْذُكُر َأنَّا ُكنَّا ِفي َسَفٍر َأَنا َوَأْنَت، َفَأمَّا َأْنَت َفَلْم ُتَصلِّ، : َعمَّاُر ْبُن َیاِسٍر ِلُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب

 علیھ وسلم، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَأمَّا َأَنا َفَتَمعَّْكُت َفَصلَّْیُت، َفَذَكْرُت ِللنَِّبيِّ صّلى اهللا
َفَضَرَب النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَكفَّْیِھ اَألْرَض، َوَنَفَخ » ِإنََّما َكاَن َیْكِفیَك َھَكَذا«: َوَسلََّم

  .)٨("ِفیِھَما، ُثمَّ َمَسَح ِبِھَما َوْجَھُھ َوَكفَّْیِھ

                                                           

 .٦سورة المائدة،آیة   )  ١(
 .٣٨سورة المائدة،آیة   )  ٢(
 .١٨٠،ص١ابن قدامة،المغني،ج  )  ٣(
 .٤٥، ص١الكاساني، بدائع الصائع، ج  )  ٤(
 .٢٣سبق تخریجھ،ص  ) ٥(
 .٢٦٥،ص١الشربیني،مغني المحتاج،ج  )  ٦(
 .٢٥سبق تخریجھ،ص  )  ٧(
 .٢٣سبق تخریجھ  ) ٨(



 - ٤٣٢ -

د جمعوا بین الحدیثین فحملوا حدیث عمار على الوجوب وحیث التیمم إلى فق: وجھ الداللة
الضَّْرَبِة اْلُأوَلى اْلَمْفُروَضِة َوالثَّاِنَیُة َتْقِوَیٌة َلُھ َأَلا َتَرى َأنَُّھ َلْو " المرفقین على االستحباب

  .)١("اْقَتَصَر َعَلى اْلُأوَلى َلَأْجَزَأُه َوَفاَتْتُھ السُّنَُّة

 نوقش دلیلھم ِبَأنَّ اْلُمَراَد َبَیاُن ُصوَرِة الضَّْرِب ِللتَّْعِلیِم، َلا َبَیاُن :وجھ اإلستداللمناقشة 
  .)٢(َجِمیِع َما َیْحُصُل ِبِھ التََّیمُُّم

  :القول الراجح

تبین للدراسة أن الراجح في القدر الواجب في المسح ھو المسح إلى الكفین؛وذلك 
  :لألسباب اآلتیة

بالكف ،الیدخل فیھ المرفقین، َوَقْد اْحَتجَّ اْبُن َعبَّاٍس ِبَھَذا ) أیدیھم(یید المطلق القول بتق-١
َوالسَّاِرُق {:  َوَقاَل)٣(}َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِھُكْم َوَأْیِدیُكْم{: إنَّ اللََّھ َتَعاَلى َقاَل ِفي التََّیمُِّم: َفَقاَل

َوَكاَنْت السُّنَُّة ِفي اْلَقْطِع ِمْن اْلَكفَّْیِن إنََّما ُھَو اْلَوْجُھ ، )٤(}َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُھَما
   .)٥(َیْعِني التََّیمَُّم. َواْلَكفَّاِن

  . ورود حدیث عمار في الصحیحین-٢

  . ضعف األحادیث التي احتج بھا غیرھم لألسباب الواردة سابقا-٣

راب اطا  

  ترة اوب أو ادن ن ا ط

من َنِجَس الشَّْيَء َنَجًسا َفُھَو َنِجٌس، ِمْن َباِب إَذا َكاَن َقِذًرا َغْیَر َنِظیٍف، :النجاسة لغة
  .)٦(َوَنُجَس ِخَلاُف َطُھَر

  .)٧(ِفي ُعْرِف الشَّْرِع َقَذٌر َمْخُصوٌص َوُھَو َما َیْمَنُع ِجْنُسُھ الصََّلاَة :  َوالنََّجاَسُة شرعًا

ا َعْیِنیٌَّة، َوِھَي الَِّتي َتُحسُّ َكاْلَبْوِل َوالدَِّم و َأْو ُحْكِمیٌَّة، َوِھَي ِبِخَلاِفَھا َكَبْوٍل َجفَّ، النََّجاَسُة إمَّ
  .)١ (َوَلْم ُیوَجْد َلُھ َأَثٌر، َوَلا ِریٌح

                                                           

 .١٤٣،ص١علیش،منح الجلیل شرح مختصر خلیل،ج  )  ١(
 .٢٦٥،ص١الشربیني،مغني المحتاج،ج  )  ٢(
 .٦رة المائدة،آیة سو  )  ٣(
 .٣٨سورة المائدة،آیة   )  ٤(
 -رضي اهللا عنھما-عبد اهللا بن عباس :ابن عباس، ٤٥، ص١الكاساني، بدائع الصائع، ج  ) ٥(

مجد الدین أبو طاھر محمد بن : ،تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس،جمعھ)ھـ٦٨: المتوفى(
 .٩٣،ص١ت،ج.لبنان،د–ب العلمیة الكتط، دار.،د)ھـ٨١٧: المتوفى(یعقوب الفیروزآبادى 

نحو : المتوفى(أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس : الحموي  )  ٦(
ت،باب ن .بیروت،د–ط، المكتبة العلمیة.المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،د)ھـ٧٧٠

 .٥٩٤،ص٢ج س،ج
 .٥٩٤،ص٢المرجع نفسھ،ج  )  ٧(



 - ٤٣٣ -

إذا أصابت النجاسة ثوب أو بدن،فھل یجب إزالة أثر لونھا وریحھا؛كي :صورة المسألة
  تتحقق الطھارة؟

 في وجوب إزالة النجاسة عن الثیاب واألبدان )٢(ال خالف بین الفقھاء:ر محل النزاعتحری
: والمساجد ومواضع الصالة؛ ِلَأنََّھا َمْنُطوٌق ِبَھا ِفي اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة، وذلك ِفي َقْولھ َتَعاَلى

  .)٣())َوِثَیاَبَك َفَطھِّْر((

َقاَم َأْعَراِبيٌّ َفَباَل ِفي الَمْسِجِد، َفَتَناَوَلُھ النَّاُس، : عنَّ َأَبي ُھَرْیَرَة، َقاَل"وأیضًا ماورد
َدُعوُه َوَھِریُقوا َعَلى َبْوِلِھ َسْجًلا ِمْن َماٍء، َأْو َذُنوًبا «: َفَقاَل َلُھُم النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

  .)٤(»ُثوا ُمَعسِِّریَنِمْن َماٍء، َفِإنََّما ُبِعْثُتْم ُمَیسِِّریَن، َوَلْم ُتْبَع

اللون والطعم (وكذلك ال خالف بینھم في وجوب إزالة عین النجاسة وأثرھا 
  .)٥(،وكان الیشق على الغاسل إزالتھا)والرائحة

  .ولكنھم اختلفوا في حكم الطھارة إذا تعسر إزالة اللون والریح معا

 محاولة إزالة فال یكفى فیھا اجراء الماء بل ال بد من: "وكذلك ذكره الرافعي
  .)٦("أوصافھا الثالثة الطعم، واللون، والرائحة،أو ما وجد منھا؛ فإن بقي طعم لم یطھر

                                                                                                                                                          

: المتوفى(ن زكریا ، زین الدین أبو یحیى السنیكي زكریا بن محمد ب: األنصاري  )  ١(
ط، دار الكتاب .،أسنى المطالب في شرح روض الطالب،د)ھـ٩٢٦

 .١٩،ص١ت،ج.اإلسالمي،د
،الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر ١٣٨،ص٥الكاساني،بدائع الصنائع،ج  ) ٢(

: لمتوفىا(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : ، النووي١٣١،ص١خلیل،ج
–ط، دار ابن حزم.إیاد أحمد الغوج،د: ،دقائق المنھاج،المحقق)ھـ٦٧٦

عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي : ، المرداوي٤٩،ص١ت،ج.بیروت،د
، اإلنصاف في معرفة الراجح من )ھـ٨٨٥: المتوفى(الدمشقي الصالحي الحنبلي 

 .٣٢٨،ص١ت،ج.، دار إحیاء التراث العربي،د٢الخالف،ط
 .٤سورة لمدثر،آیة   )  ٣(
البخاري،صحیح البخاري،كتاب الوضوء،باب صب الماء على البول في   ) ٤(

 .٥٤،ص١،ج٢٢٠المسجد،رقمھ
عمر بن إسحق بن أحمد الھندي الغزنوي، سراج الدین، أبو حفص الحنفي : الغزنوي  )٥(

، مؤسسة ١ة،ط،الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل اإلمام أبي حنیف) ھـ٧٧٣: المتوفى(
أبو عبد اهللا محمد : ، ابن الحاج١٦،ص١ھـ،ج١٩٨٦- ١٤٠٦األولى، : الكتب الثقافیة، الطبعة

، )ھـ٧٣٧: المتوفى(بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشھیر بابن الحاج 
أحمد بن لؤلؤ بن عبد اهللا الرومي، أبو : ،ابن النقیب٢٩،ص١ت،ج.ط، دار التراث،د.المدخل،د

، عمدة الساِلك َوعدة النَّاِسك،ُعني )ھـ٧٦٩: المتوفى(س، شھاب الدین ابن النَِّقیب الشافعي العبا
، الشؤون الدینیة، قطر، ١َخاِدُم الِعلم عبُد اهللا بن إبراِھیم األنَصاري،ط: بطبِعِھ َوُمراَجَعِتھ

تي عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد البعلي الخلو: ، البعلي٣٤،ص١م،ج١٩٨٢األولى، 
في (محمد بن ناصر العجمي، بدایة العابد وكفایة الزاھد : تحقیق) ھـ١١٩٢: المتوفى(الحنبلي 

-ھـ١٤١٧لبنان، -بیروت- ، دار البشائر اإلسالمیة١،ط)الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل
 .٣٣،ص١م،ج١٩٩٧

 .١١٨،ص١الرافعي،فتح العزیز،ج  )  ٦(



 - ٤٣٤ -

  .)١("َفِإْن َبِقَیا َمًعا َضرَّا َعَلى الصَِّحیِح" وأورده الشربیني

  :القول المعتمد في المذھب الشافعي

دھا وكان الراجح في المذھب طھارة المحل إذا بقي اللون وحده أو الرائحة وح
مما یعسر إزالة ذلك منھ، وعدم طھارة الثوب او البدن إذا بقي أثر اللون والرائحة 

َوِإْن َبِقَي اللَّْوُن َوالرَّاِئَحُة َمًعا، َلْم َیْطُھْر َعَلى : "معا،یوضحھ قول النووي
  .)٣("فإن بقیا معا ضرا على الصحیح: "وقولھ.)٢("الصَِّحیِح

یكفى فیھا إجراء الماء بل ال بد من محاولة إزالة فال : "وكذلك ذكره الرافعي
  .)٤("أوصافھا الثالثة الطعم، واللون، والرائحة،أو ما وجد منھا؛ فإن بقي طعم لم یطھر

  .)٥("َفِإْن َبِقَیا َمًعا َضرَّا َعَلى الصَِّحیِح" وأورده الشربیني

  :أقوال الفقھاء وأدلتھم في المسألة

بدن إذا عسر زوال أثر اللون والرائحة،وھو مذھب طھارة الثوب وال:القول األول
  .)٧(،والحنابلة)٦(الحنفیة

نجاسة الثوب والــبـدن إذا عـسـر زوال أثـر اللون والرائحة،وھــو قــول :القول الثاني
  .)٩(،والشافعیة)٨(للمالكیة

  :أدلة الفقھاء في المسألة

  :أدلة أصحاب القول األول القائلین بطھارة الثوب والبدن

  :استدلوا من الكتاب والسنة والمعقول والتفصیل كاآلتي

                                                           

 .٢٤٢،ص١الشربیني،مغني المحتاج،ج  ) ١(
 .٢٨،ص١النووي،روضة الطالبین،ج  ) ٢(
،منھاج الطالبین )ھـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : النووي  )  ٣(

، دار ١عوض قاسم أحمد عوض،ط: وعمدة المفتین في الفقھ،المحقق
 .١٦،ص١م،ج٢٠٠٥/ھـ١٤٢٥الفكر،

 .١١٨،ص١الرافعي،فتح العزیز،ج  )  ٤(
 .٢٤٢،ص١لمحتاج،جالشربیني،مغني ا  ) ٥(
: المتوفى(عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي: الزیلعي  )  ٦(

شھاب الدین أحمد بن : ،تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّْلِبيِّ،الحاشیة)ھـ٧٤٣
المطبعة ، ١،ط) ھـ١٠٢١: المتوفى(محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّْلِبيُّ 

 .٧٥،ص١ بوالق، القاھرة،باب األنجاس،ج- الكبرى األمیریة 
: المتوفى(منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلي : البھوتي  )٧(

 .١٨٣،ص١ت، دار الكتب العلمیة،ج.ط،د.، كشاف القناع عن متن اإلقناع،د)ھـ١٠٥١
مد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، شمس الدین أبو عبد اهللا مح: الحطاب  )  ٨(

، دار الفكر، ٣،مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل،ط)ھـ٩٥٤: المتوفى(الرُّعیني المالكي 
 .١٥٩-١٥٨،ص١م،ج١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢

 .٢٨،ص١النووي،الروضة،ج  )  ٩(



 - ٤٣٥ -

  :من الكتاب

  .)١(}َفاتَُّقوا اللََّھ َما اْسَتَطْعُتْم {:عموم األدلة، قولھ تعالى

  :وجھ الداللة

،فإنھ متى ما غسلت )٢( ابذلوا فیھا استطاعتكم: َما اْسَتَطْعُتْم جھدكم ووسعكم، أي
ر لھ فیعفى عن ھذا األثر؛إلن فیھ تكلیف ماال النجاسة على المقتضى الشرعي وبقي أث

  .یطاق

  :مناقشة وجھ اإلستدالل

  .)٣(إن بقاء أثر النجاسة یدل على بقائھا،والسیما إذا اجتمع أثران من آثارھما

  :من السنة

 َلْم َیا َرُسوَل اللَِّھ، َفِإْن: َقاَلْت َخْوَلُة«:  َقاَل- َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ -َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة 
  .(٤) »َیْكِفیك اْلَماُء َوَلا َیُضرُّك َأَثُرُه: َیْذَھْب الدَُّم؟ َقاَل

  .)٦( ِلِإْذَھاِبَھا)٥(ِإْن َبِقَي ِمْن اْلَعْیِن َبِقیٌَّة َفَلا َیِجُب اْلِإْلَحاُف: وجھ الداللة

  :مناقشة الدلیل

َلْم : نَّ ِفیِھ اْبُن َلِھیَعَة؛ َوَقاَل إْبَراِھیُم اْلَحْرِبيَُّسَنُدُه َضِعیٌف، َوَكَذِلَك َأْخَرَجُھ اْلَبْیَھِقيُّ،؛ ِلَأ"-١
  .)٧("َنْسَمْع ِبَخْوَلِة ِبْنِت َیَساٍر إلَّا ِفي َھَذا اْلَحِدیِث

رُّ، َأنَّ َبَقاَء َأَثِر النََّجاَسِة الَِّذي َعُسَرْت إَزاَلُتُھ َلا َیُض" َلا َیُضرُّك َأَثُرُه: "ُیْسَتَفاُد ِمْن َقْوِلِھ-٢
  .)١(َلِكْن َبْعَد التََّغیُِّر ِبَزْعَفَراٍن َأْو ُصْفَرٍة َأْو َغْیِرِھَما َحتَّى َیْذَھَب َلْوُن الدَِّم

                                                           

 .١٦سورة التغابن،آیة   )  ١(
،الكشاف عن )ھـ٥٣٨: المتوفى(،جار اهللا أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد: الزمخشري  )  ٢(

 .٥٥٠،ص٤ھـ،ج١٤٠٧بیروت، -،دار الكتاب العربي٣حقائق غوامض التنزیل،ط
 .١٢٤،ص١الشربیني،مغني المحتاج،ج  )  ٣(
: المتوفى(أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني : ابن حنبل)  ٤(

عادل مرشد، -شعیب األرنؤوط: حقق،مسند اإلمام أحمد بن حنبل،الم)ھـ٢٤١
-ھـ١٤٢١، مؤسسة الرسالة، ١د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي،ط: وآخرون،إشراف

، وضعفھ ٣٧١،ص١٤،باب ُمْسَنُد َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ،ج٨٧٦٧م، رقم الحدیث٢٠٠١
،مجمع )ھـ٨٠٧: لمتوفىا(أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي : الھیثمي

-ھـ١٤١٤ط، مكتبة القدسي، القاھرة، .حسام الدین القدسي،د: الزوائد ومنبع الفوائد،المحقق
 .٢٨٢،ص١م،ج١٩٩٤

 .٣١٤،ص٩ِشدَُّة اِإلْلحاح،ابن منظور،لسان العرب،فصل الالم،ج: اِإلْلَحاف  )  ٥(
ي ثم الصنعاني، أبو محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالن: الصنعاني  ) ٦(

ت، .ط،د.، سبل السالم،د)ھـ١١٨٢: المتوفى(إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسالفھ باألمیر 
 .٥٤،ص١دار الحدیث،ج

 .٥٤،ص١الصنعاني، سبل السالم،ج  )٧(



 - ٤٣٦ -

  :من المعقول

ي ِلَأنَّ ِفیِھ َحَرًجا َبیًِّنا َفِإنَّ َمْن َخضََّب َیَدُه َأْو ِلْحَیَتُھ ِبِحنَّاَء َنِجٍس َلا َیُزوُل َلْوُنُھ ِباْلَغْسِل َوِف -١
فالشریعة تعفو عن األثر الیسیر من .)٢(َقْطِعِھَما َحَرٌج َظاِھٌر َلا َیِلیُق ِبَھِذِه الشَِّریَعِة

  .)٣(المشقة تجلب التیسیر: "والقاعدة الفقھیة تقول. النجاسة لمشقة إزالتھ

ویستدل أیضًا بأن الشریعة ال توجب إزالة األثر الباقي بعد االستجمار، ومعلوم أنھ  -٢
ح دبره فالبد أن یبقى أثر أو شيء، وربما حصلت لھ رطوبة أو عرق في لو مس

  .)٤(المكان، فھذا كلھ ال یضر

  :یمكن مناقشة األدلة بما یأتي:مناقشة األدلة

  .)٥(إن بقاء األثر دلیل على بقاء العین؛فلذلك البد من اإللحاف في ازالتھ-١

َفَلْم َیْنَق َأَعاَد َحتَّى َیْعَلَم َأنَُّھ َلْم َیْبَق َأَثٌر ِإلَّا َأَثًرا َفِإْن َمَسَح ِبَثَلاَثِة أحجاٍر "وأما اإلستجمار-٢
  .)٦("َلاِصًقا َلا ُیْخِرُجُھ ِإلَّا اْلَماُء

  

  :أدلة أصحاب القول الثاني القائلین بنجاسة الثوب والبدن

  :استدلوا من السنة،والمعقول والتفصیل كاآلتي

  :من السنة:أوًال

: َحدََّثِني َأُبو اْلِمْقَداِم َثاِبٌت اْلَحدَّاُد، َعْن َعِديِّ ْبِن ِدیَناٍر َقاَل:  ُسْفَیاَن َقاَلَعْن:الدلیل األول
  َسِمْعُت ُأمَّ َقْیٍس ِبْنَت ِمْحَصٍن َأنََّھا َسَأَلْت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن َدِم اْلَحْیِض 

                                                                                                                                                          

، نیل )ھـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني : الشوكاني  ) ١(
-ھـ١٤١٣، دار الحدیث، مصر، ١ام الدین الصبابطي،طعص: األوطار،تحقیق

 .٥٨،ص١م،ج١٩٩٣
 .٧٥،ص١الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق،ج  )  ٢(
، )ھـ٩٧٠: المتوفى(زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري : ابن نجیم  )٣(

الشیخ زكریا : َفَة النُّْعَماِن،وضع حواشیھ وخرج أحادیثھاْلَأْشَباُه َوالنََّظاِئُر َعَلى َمْذَھِب َأِبْي َحِنْی
 .٦٥-٦٤،ص١م،ج١٩٩٩-ھـ١٤١٩لبنان، - ، دار الكتب العلمیة، بیروت١عمیرات، ط

،حاشیة ) ھـ١٢٣١: المتوفى(أحمد بن محمد بن إسماعیاللطحطاوي الحنفي : الطحطاوي  )٤(
، ١عبد العزیز الخالدي، طمحمد : الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح،المحقق

 .٤٣،ص١م،ج١٩٩٧-ھـ١٤١٨لبنان،- دار الكتب العلمیة، بیروت
 . ٢٤٢،ص١الشربیني،مغني المحتاج،ج  ) ٥(
 .١٧١،ص١الماوردي،الحاوي الكبیر،ج  )  ٦(



 - ٤٣٧ -

  .)١(»ُحكِّیِھ ِبِضَلٍع َواْغِسِلیِھ ِبَماٍء َوِسْدٍر«: ُیِصیُب الثَّْوَب؟ َقاَل

  :وجھ الداللة

اْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َنَجاَسِة َدِم اْلَحْیِض، َوَعَلى ُوُجوِب َغْسِلِھ َواْلُمَباَلَغِة ِفي 
  .،ولو لم تكن النجاسة معتبره لما أمرھا بحكھ وغسلھ)٢(إَزاَلِتِھ ِلِإْذَھاِب َأَثِرِه

  :یمكن مناقشة وجھ اإلستدالل بما یأتي:لیلمناقشة الد

  .)٣(إنَُّھ َلا ُیِفیُد اْلَمْطُلوَب؛ ِلَأنَّ اْلَحكَّ إنََّما ُھَو اْلَفْرُك ِباْلَأَصاِبِع، َوالنَِّزاُع ِفي َغْیِرِه -١

  .)٤( َیُكوُن اْسِتْعَماُل اْلَحَوادِّ َمْنُدوًبا َجْمًعا َبْیَن اْلَأِدلَِّة-٢

َأْخَبَرَنا َأُبو النُّْعَماِن، َحدََّثَنا َثاِبُت ْبُن َیِزیَد، َثَنا َعاِصٌم، َعْن ُمَعاَذَة اْلَعَدِویَِّة، : الدلیل الثاني
ِإَذا َغَسَلِت اْلَمْرَأُة الدََّم َفَلْم َیْذَھْب، َفْلُتَغیِّْرُه ِبُصْفَرِة، «: َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا، َقاَلْت

  .)٥(» َفَراٍنَوْرٍس َأْو َزْع

  :وجھ الداللة

،ولو كان األثر )٦(إَذا َغَسَلْت اْلَمْرَأُة الدََّم َفَلْم َیْذَھْب َفْلُتَغیِّْرُه ِبُصْفَرٍة َأْو َزْعَفَراٍن
  .مغتفر عنھ لما طلب التغییر بالصفرة والزعفران

                                                           

، )ھـ٣٠٣: المتوفى(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي : النسائي  )١(
،مكتب ٢عبد الفتاح أبو غدة،ط: نن الصغرى للنسائي،تحقیقالس=المجتبى من السنن

م، َباُب َدِم اْلَحْیِض ُیِصیُب ١٩٨٦–ھـ١٤٠٦الثانیة، : حلب،الطبعة- المطبوعات اإلسالمیة
سراج الدین أبو حفص عمر بن : ، وھو صحیح، ابن الملقن١٥٤،ص١،ج٢٩٢الثَّْوَب،رقمھ

على (حفة المحتاج إلى أدلة المنھاج ،ت)ھـ٨٠٤: المتوفى(علي بن أحمد الشافعي المصري 
 مكة المكرمة، - ، دار حراء ١عبد اهللا بن سعاف اللحیاني،ط: ،المحقق)ترتیب المنھاج للنووي

الحسن بن أحمد بن یوسف بن : ، صححھ الصنعاني١٣٨،ص١ھـ، ج١٤٠٦األولى، : الطبعة
مع ألحكام سنة نبینا ،فتح الغفار الجا)ھـ١٢٧٦: المتوفى(محمد بن أحمد الرُّباعي الصنعاني 

محمد ناصر الدین : األلباني،األلباني.٢٠،ص١ھـ،ج١٤٢٧، دار عالم الفوائد، ١المختار،ط
برنامج منظومة :  مصدر الكتابصحیح وضعیف سنن النسائي،)ھـ١٤٢٠: المتوفى(األلباني

المجاني من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة - التحقیقات الحدیثیة
 .٣٩،ص٢دریة،جباإلسكن

 ٥٤،ص١الصنعاني، سبل السالم،ج  )٢(
 .٥٩،ص١الشوكاني،نیل األوطار،ج  )  ٣(
 .٥٩،ص١الشوكاني،نیل األوطار،ج  ) ٤(
أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبھرام بن عبد الصمد الدارمي، : الدارمي  )٥(

: ،تحقیق)سنن الدارمي( بـ ، مسند الدارمي المعروف)ھـ٢٥٥: المتوفى(التمیمي السمرقندي 
، دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، ١حسین سلیم أسد الداراني،ط

م، َباُب اْلَمْرَأِة اْلَحاِئِض ُتَصلِّي ِفي َثْوِبَھا ِإَذا ٢٠٠٠-ھـ١٤١٢
 .،وھو صحیح في نفس المرجع والصفحة٦٨٦،ص١،ج١٠٥١َطُھَرْت،رقمھ

 .٥٤،ص ١الم،جالصنعاني،سبل الس  ) ٦(



 - ٤٣٨ -

  :یمكن مناقشة وجھ اإلستدالل بما یأتي:مناقشة الدلیل

  .)١(ْفَرِة َوالزَّْعَفَراِن َلْیَس ِلَقْلِع َعْیِنِھ، َبْل ِلَتْغِطَیِة َلْوِنِھ َتَنزًُّھا َعْنُھإن ُتَغیُِّرُه ِبالصُّ-١

  .)٢( َیُكوُن اْسِتْعَماُل اْلَحَوادِّ َمْنُدوًبا َجْمًعا َبْیَن اْلَأِدلَِّة-٢

  :من المعقول:ثانیًا

اَسِة َزاَلْت َأْو َغَلَب َعَلْیَھا َلا َنْدِري َأنَّ َأْوَصاَف النََّج" قال صاحب مغني المحتاج
  .،وھذا یدل على بقاء النجاسة وعدم زوال أثرھا)٣("اْلَمْطُروُح َفَسَتَرَھا

  :یمكن مناقشة الدلیل بما یأتي:مناقشة الدلیل

ضع ِمْسٌك ِبَأنَّ اْلُمَراَد َزَواُلُھ َظاِھًرا َكَما َقدَّْرُتُھ، َوِإْن َأْمَكَن اْسِتَتاُرُه َباِطًنا، َفَلْو و
  .)٤(َعَلى ُمَتَغیِِّر الطَّْعِم َفَزاَل َتَغیُُّرُه َطُھَر، إْذ اْلِمْسُك َلْیَس َلُھ طعم

  :القول الراجح

یترجح للباحثة القول األول القائل بطھارة الثوب والبدن إذا عسر زوال أثر اللون 
  :والرائحة معًا؛وذلك لألسباب اآلتیة

  .التي لم تفصل زوال األثر،إذ یكتفى بزوال العینعموم األدلة الموجبة للطھارة،و-١

  .جاء اإلسالم لرفع الحرج عن العباد، وال یتأتى ذلك إال بالقول بالطھارة-٢

كانت العلة في اعتبار النجاسة عسر اإلزالة،وفي زمننا ال عسر،إذ وجدت المنظفات -٣
القادرة على إزالة العین واألثر، وبقاء األثر مع وجود المنظفات یدل على عدم 

  .إمكانیة إزالتھا،والتكلیف بإزالتھا یكون فوق الطاقة

  

  

  

  

  

                                                           

 .٥٤،ص١الصنعاني،سبل السالم،ج  )  ١(
 .٥٩،ص١الشوكاني،نیل األوطار،ج  ) ٢(
 .١٢٤،ص١الشربیني،مغني المحتاج،ج  )  ٣(
 . ١٢٥-١٢٤،ص١المرجع نفسھ،ج  ) ٤(



 - ٤٣٩ -

  ا واوت

  :إلى نتائج عدة أجملھا على النحو اآلتيبحمد اهللا توصلت في ھذه الدراسة 

  .رفع حدث أو إزالة َنَجٍس َأْو َما ِفي َمْعَناُھَما َوَعَلى ُصوَرِتِھَما":الطھارة اصطالحًا-١

  .المعتمد من المذھب الشافعي كراھة استعمال الماء المشمس في البدن-٢

 للیدین إلى ضربة للوجھ،وضربة:المعتمد من المذھب الشافعي أن التیمم ضربتان-٣
  .المرفقین

  .المعتمد من المذھب في مسح الوجھ والیدین إلى المرفقین-٤

المعتمد من المذھب الشافعي طھارة المحل إذا بقي اللون وحده أو الرائحة وحدھا -٥
وكان مما یعسر إزالة ذلك منھ، وعدم طھارة الثوب او البدن إذا بقي أثر اللون والرائحة 

  .معا

  اوت

الدراسات في استكمال بیان المعتمد في المذھب الشافعي حسب األبواب الفقھیة توجیھ 
 .كي یتسنى االطالع علیھا بسھولة
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  قائمة المراجع والمصادر

أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشھیر :  ابن الحاج
  .ت. التراث،دط، دار.، المدخل،د)ھـ٧٣٧: المتوفى(بابن الحاج 

سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري : ابن الملقن
على ترتیب المنھاج (،تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج )ھـ٨٠٤: المتوفى(

 مكة المكرمة، -، دار حراء ١عبد اهللا بن سعاف اللحیاني،ط: ،المحقق)للنووي
  ھـ، ١٤٠٦األولى، : الطبعة

، )ھـ٣١٩: المتوفى(كر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري أبو ب: ابن المنذر
أبو حماد صغیر أحمد بن محمد : األوسط في السنن واإلجماع واالختالف،تحقیق

 .م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥ السعودیة، -، دار طیبة، الریاض ١حنیف، ط

أحمد بن لؤلؤ بن عبد اهللا الرومي، أبو العباس، شھاب الدین ابن : ابن النقیب
، عمدة الساِلك َوعدة النَّاِسك،ُعني بطبِعِھ )ھـ٧٦٩: المتوفى(ِقیب الشافعي النَّ

، الشؤون الدینیة، ١َخاِدُم الِعلم عبُد اهللا بن إبراِھیم األنَصاري،ط: َوُمراَجَعِتھ
  .م١٩٨٢قطر، األولى، 

 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني :ابن حجر
 ،١،ط،التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر)ھـ٨٥٢: المتوفى(

 .م١٩٨٩-ھـ١٤١٩، دار الكتب العلمیة

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني : ابن حنبل
عادل -شعیب األرنؤوط: ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل،المحقق)ھـ٢٤١: المتوفى(

، مؤسسة ١بد المحسن التركي،طد عبد اهللا بن ع: مرشد، وآخرون،إشراف
،باب ُمْسَنُد َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي ٨٧٦٧م، رقم الحدیث٢٠٠١-ھـ١٤٢١الرسالة، 
  اللَُّھ َعْنُھ، 

، البیان )ھـ٥٢٠: المتوفى(أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي : ابن رشد
حجي محمد .د: والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة،حققھ

 .م١٩٨٨ - ھـ١٤٠٨ لبنان، -، دار الغرب اإلسالمي، بیروت ٢وآخرون،ط

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر : ابن رشد  
ط، دار .،د بدایة المجتھد ونھایة المقتصد)ھـ٥٩٥: المتوفى(بابن رشد الحفید 

  م،٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥القاھرة، -الحدیث

د أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي  ابن عابدین، محم
بیروت، -، دار الفكر٢،رد المحتار على الدر المختار،ط)ھـ١٢٥٢: المتوفى(

 .١م،ج١٩٩٢-ھـ١٤١٢
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،تنویر المقباس )ھـ٦٨: المتوفى (-رضي اهللا عنھما-عبد اهللا بن عباس :ابن عباس
مد بن یعقوب مجد الدین أبو طاھر مح: من تفسیر     ابن عباس،جمعھ

 .ت.لبنان،د– الكتب العلمیةط، دار.،د)ھـ٨١٧: المتوفى(الفیروزآبادى 

: المتوفى(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي : ابن عرفة
  .ط، دار الفكر،د.،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،د)ھـ١٢٣٠

 الدمشقي أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد المقدسي ثم: ابن قدامة
، المغني البن )ھـ٦٢٠: المتوفى(الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

 .ت.ط، مكتبة القاھرة،د.قدامة،د

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة : ابن قیم 
، مؤسسة الرسالة، ٢٧، زاد المعاد في ھدي خیر العباد،ط)ھـ٧٥١: المتوفى(

 .م،١٩٩٤/ھـ ١٤١٥ار اإلسالمیة، الكویت،  مكتبة المن-بیروت 

زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري : ابن نجیم
، اْلَأْشَباُه َوالنََّظاِئُر َعَلى َمْذَھِب َأِبْي َحِنْیَفَة النُّْعَماِن،وضع )ھـ٩٧٠: المتوفى(

علمیة، ، دار الكتب ال١الشیخ زكریا عمیرات، ط: حواشیھ وخرج أحادیثھ
  .م،١٩٩٩-ھـ١٤١٩لبنان، -بیروت

أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو : أبو داود
شَعیب : ، سنن أبي داود،المحقق)ھـ٢٧٥: المتوفى(األزدي السِِّجْستاني 

  .م٢٠٠٩-ھـ١٤٣٠، ١ مَحمَّد كاِمل قره بللي، دار الرسالة العالمیة،ط-األرنؤوط 

بو نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ا: األصبھاني
مھران،حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، السعادة، بجوار محافظة مصر، 

  .م١٩٧٤-ھـ١٣٩٤

صحیح وضعیف سنن ،)ھـ١٤٢٠: المتوفى(محمد ناصر الدین األلباني: األلباني
اني من إنتاج المج-برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة:  مصدر الكتابالنسائي

  .مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندریة

محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحیح :البخاري
صحیح =المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ

جاة ، دار طوق الن١محمد زھیر بن ناصر الناصر،ط: البخاري،المحقق
 ).مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(

: المتوفى(عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي : البعلي
في الفقھ (محمد بن ناصر العجمي، بدایة العابد وكفایة الزاھد : تحقیق) ھـ١١٩٢
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لبنان، -بیروت- اإلسالمیة، دار البشائر١،ط)على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل
 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٧

منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى : البھوتي
ط، دار الكتب .،كشاف القناع عن متن اإلقناع،د)ھـ١٠٥١: المتوفى(الحنبلي 
 .١٧٤،ص١ت،ج.العلمیة،د

بو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أ: البیھقي
، ٢محمد عبد القادر عطا،ط: ، السنن الكبرى،المحقق)ھـ٤٥٨: المتوفى(البیھقي 

  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤ لبنات، –دار الكتب العلمیة، بیروت 

 تقریر من استشاري جلدیة وتناسلیة وجراحة الجلد التجمیلیة،الدكتور أحمد مطلق 
 .م٢٤/١١/٢٠١٨البكور،عمان،بیادر وادي السیر،

س الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي شم: الحطاب
،مواھب الجلیل في شرح مختصر )ھـ٩٥٤: المتوفى(المغربي، الرُّعیني المالكي 

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢، دار الفكر، ٣خلیل،ط

نحو : المتوفى(أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس : الحموي
–ط، المكتبة العلمیة. في غریب الشرح الكبیر،دالمصباح المنیر)ھـ٧٧٠

 .ت.بیروت،د

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن النعمان بن : الدارقطني
،سنن الدارقطني،حققھ وضبط نصھ وعلق )ھـ٣٨٥: المتوفى(دینار البغدادي 

د شعیب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز اهللا، أحم: علیھ
  .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٤ لبنان، -، مؤسسة الرسالة، بیروت ١برھوم،ط

أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبھرام بن عبد الصمد : الدارمي
، مسند الدارمي المعروف بـ )ھـ٢٥٥: المتوفى(الدارمي، التمیمي السمرقندي 

 للنشر ، دار المغني١حسین سلیم أسد الداراني،ط: ،تحقیق)سنن الدارمي(
  والتوزیع، المملكة 

،حاشیة الدسوقي على الشرح )١٢٣٠:ت(محمد بن عرفة :الدسوقي
 .الكبیر،دزط،دار الفكر

 .الدسوقي،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر

 .الرافعي،فتح العزیز بشرح الوجیز
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محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، : الزبیدي
مجموعة من : ،تاج العروس من جواھر القاموس،المحقق)ھـ ١٢٠٥:ىالمتوف(

 .ت، دار الھدایة،.ط،د.المحققین، د

: المتوفى(شمس الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنبلي : الزركشي
 .م١٩٩٣-ھـ١٤١٣األولى، : ، دار العبیكان،الطبعة١،شرح الزركشي،ط)ھـ٧٧٢

محمد بن علي بن فارس، ا الدمشقي خیر الدین بن محمود بن : الزركلي
  )ھـ١٣٩٦: المتوفى(

،أسنى )ھـ٩٢٦: المتوفى(زكریا بن محمد، زین الدین أبو یحیى السنیكي : زكریا
  .ت،.ط، دار الكتاب اإلسالمي،د.المطالب في شرح روض الطالب،د

: المتوفى(أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،جار اهللا : الزمخشري
بیروت، -،دار الكتاب العربي٣حقائق غوامض التنزیل،ط،الكشاف عن )ھـ٥٣٨

 .ھـ،١٤٠٧

: المتوفى(جمال الدین أبو محمد عبد اهللا بن یوسف بن محمد الزیلعي : الزیلعي
، نصب الرایة ألحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة األلمعي،تخریج )ھـ٧٦٢

العزیز عبد : محمد یوسف الَبُنوري،صححھ ووضع الحاشیة: الزیلعي،قدم للكتاب
: الدیوبندیالفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملھا محمد یوسف الكاملفوري،المحقق

دار القبلة / لبنان-بیروت -، مؤسسة الریان للطباعة والنشر١عوامة،ط=محمد 
 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨ السعودیة، - جدة -للثقافة اإلسالمیة

عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي :  الزیلعي
،تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة )ھـ٧٤٣: المتوفى(الحنفي

شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن : الشِّْلِبيِّ،الحاشیة
 بوالق، -، المطبعة الكبرى األمیریة ١،ط) ھـ١٠٢١: المتوفى(یونس الشِّْلِبيُّ 

  .القاھرة،

،المبسوط،دزط،دار )٤٨٣ت(محمد بن أحمد بن أبي سھل:السرخسي
 .المعرفة،بیروت

،األشباه )ھـ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین : السیوطي
 .م،١٩٩٠ -ھـ ١٤١١، دار الكتب العلمیة، ١والنظائر،ط

لشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد ا
ط، .،األم، د)ھـ٢٠٤: المتوفى(كي المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي الم

 .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠ بیروت، -دار المعرفة 
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 .الشربیني،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج  

: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني : الشوكاني
، دار الحدیث، ١عصام الدین الصبابطي،ط: ، نیل األوطار،تحقیق)ھـ١٢٥٠
  .م١٩٩٣-ھـ١٤١٣،مصر

: المتوفى(أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي : الشیرازي
 .ط، دار الكتب العلمیة.،المھذب في فقھ اإلمام الشافعي،د)ھـ٤٧٦

محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم : الصنعاني
: المتوفى(الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسالفھ باألمیر 

 .ت، دار الحدیث.ط،د.، سبل السالم،د)ھـ١١٨٢

   م٢٠٠٢، دار العلم للمالیین، ١٥ط

: المتوفى(أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحطاوي الحنفي، : الطحطاوي
: ،حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح،المحقق)ھـ١٢٣١

-ھـ١٤١٨ لبنان، -روت ، دار الكتب العلمیة بی١محمد عبد العزیز الخالدي،ط
 .م١٩٩٧

 محمد ابراھیم أحمد،المذھب عند الشافعیة،العدد الثاني،مجلة جامعة الملك:علي
  .م١٩٧٨-ھ١٣٩٨عبدالعزیز،

: المتوفى(محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد اهللا المالكي : علیش  
بیروت، -ط، دار الفكر.،منح الجلیل شرح مختصر خلیل،د)ھـ١٢٩٩
 .م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩

أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي : العمراني
قاسم محمد : ، البیان في مذھب اإلمام الشافعي،المحقق)ھـ٥٥٨: المتوفى(

  .م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١جدة،-، دار المنھاج١النوري،ط

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى : العیني
، دار الكتب العلمیة ١، البنایة شرح الھدایةط)ھـ٨٥٥: المتوفى(لدین العینى بدر ا

 .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠ بیروت، لبنان، -

عمر بن إسحق بن أحمد الھندي الغزنوي، سراج الدین، أبو حفص : الغزنوي
،الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل اإلمام أبي ) ھـ٧٧٣: المتوفى(الحنفي 
  .ھـ١٩٨٦-١٤٠٦األولى، :  الثقافیة، الطبعة، مؤسسة الكتب١حنیفة،ط
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أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم البصري :   الفراھیدي
إبراھیم . د مھدي المخزومي، د: ،كتاب العین، المحقق)ھـ١٧٠: المتوفى(

 .١٩، ص٤ت،ج.ط، دار ومكتبة الھالل،د.السامرائي، د

 .م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الثامنة، : الفیروز أبادي،القاموس المحیط، الطبعة

أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي : القرافي
، دار ١محمد حجي،ط:،الذخیرة،المحقق)ھـ٦٨٤: المتوفى(الشھیر بالقرافي 

 . م١٩٩٤ بیروت، -الغرب اإلسالمي

: توفىالم( عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي :الكاساني
 -ھـ ١٤٠٦ دار الكتب العلمیة ،٢،ط بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،)ھـ٥٨٧

  .م١٩٨٦

مرعي بن یوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى : الكرمي
أبو قتیبة نظر محمد : ، دلیل الطالب لنیل المطالب،المحقق)ھـ١٠٣٣: المتوفى(

 .م٢٠٠٤/ ھـ ١٤٢٥الریاض، ، دار طیبة للنشر والتوزیع، ١الفاریابي،ط

نشأتھ وتطوره وأئمتھ ومصنفاتھم،شبكة : نشأت، المذھب الشافعي:كمال
  .م٢٠١٦-ھـ١٤٣٧،األلوكھ

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، : الماوردي
،الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام )ھـ٤٥٠: المتوفى(الشھیر بالماوردي 
 الشیخ -الشیخ علي محمد معوض : مختصر المزني،المحققالشافعي وھو شرح 

-ھـ١٤١٩لبنان، -، دار الكتب العلمیة، بیروت١عادل أحمد عبد الموجود،ط
 .م١٩٩٩

أبو الحسن عبید اهللا بن محمد عبد السالم بن خان محمد بن أمان : المباركفوري
رح مشكاة ، مرعاة المفاتیح ش)ھـ١٤١٤: المتوفى(اهللا بن حسام الدین الرحماني 

بنارس - إدارة البحوث العلمیة والدعوة واإلفتاء، الجامعة السلفیة٣المصابیح،ط
  م،١٩٨٤-ھـ١٤٠٤الھند،

عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي : المرداوي
، دار ٢، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،ط)ھـ٨٨٥: المتوفى(الحنبلي 

 .ت.ربي،دإحیاء التراث الع

، )ھـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري: مسلم
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث : المسند الصحیح المختصر،المحقق

 . بیروت،كتاب الحیض،باب التیمم-العربي



 - ٤٤٦ -

عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء الدین المقدسي : المقدسي
-ھـ١٤٢٤ط،دار الحدیث، القاھرة، .، العدة شرح العمدة، د)ھـ٦٢٤: فىالمتو(

 .م،٢٠٠٣

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي : النسائي  
عبد : السنن الصغرى للنسائي،تحقیق=، المجتبى من السنن)ھـ٣٠٣: المتوفى(

الثانیة، : حلب،الطبعة-،مكتب المطبوعات اإلسالمیة٢الفتاح أبو غدة،ط
  .م١٩٨٦–ھـ١٤٠٦

، )ھـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : النووي
عوض قاسم أحمد : منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ،المحقق

 .م، ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٥،دار الفكر، ١عوض،ط

: المتوفى(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : النووي
ط،دار .،د))مع تكملة السبكي والمطیعي((شرح المھذب ،المجموع )ھـ٦٧٦

 .٧٩،ص١ت،ج.الفكر،د

: المتوفى(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : النووي
عوض قاسم أحمد : ،منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ،المحقق)ھـ٦٧٦

 .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٥، دار الفكر،١عوض،ط

، )ھـ٦٧٦: المتوفى( بن شرف النووي أبو زكریا محیي الدین یحیى: النووي
، المكتب اإلسالمي، ٣زھیر الشاویش،ط: روضة الطالبین وعمدة المفتین،تحقیق

  .م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢ عمان، - دمشق-بیروت

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي، تحفة المحتاج في شرح : الھیتمي
ط، .ء،دعلى عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلما: المنھاج روجعت وصححت

 .م١٩٨٣-ھـ١٣٥٧المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد، 

: المتوفى(أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي : الھیثمي
ط، مكتبة .حسام الدین القدسي،د: ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،المحقق)ھـ٨٠٧

 م،١٩٩٤-ھـ١٤١٤القدسي، القاھرة، 

 الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، أبو: الواحدي
صفوان : ، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،تحقیق)ھـ٤٦٨: المتوفى(الشافعي 

 .ھـ١٤١٥دمشق، بیروت، -،دار القلم، الدار الشامیة١عدنان داوودي،ط

 

 




