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  ب االستنجاء واالستجمارالكمال واإلجزاء في با

  نبیلة بنت سعید باجحاو

، كلیة اآلداب والعلوم  تخصص الفقھ وأصولھ ،  قسم الشریعة والدراسات اإلسالمیة

  المملكة العربیة السعودیة ،اإلنسانیة، جامعة الملك عبدالعزیز، جدة 

  l.comnbajhau@gmai :البرید االلكتروني

  :  المستخلص

موضوع الكمال واإلجزاء في العبادات، وفي كتاب الطھارة على وجھ الخصوص، من 

أھم الموضوعات، وأكثرھا فائدة؛ الرتباطھا بأھم تكلیف كلّفنا هللا بھ وھو عبادتھ، والمراد 

سالمة ع" بیان الھدي الكامل لرسول هللا: بالكمال في صفة العبادة وقدرھا هللا  "  ليهصلو 

فیكون بیانھ بذكر : في العبادة، وھذا یستلزم بیانما ھو واجٌب وما ھو سنٌة، وأما اإلجزاء

القدر الذي تبرأ بھ ذمة المكلف، والحاجة ماسٌة لبیان ھذین النوعین مما ُیعین المكلف 

على معرفة حدود المأمورات الشرعیة في العبادات، فیفرق بین الكمال واإلجزاء في 

وكذلك بالنسبة لغیره إذا كان مفتیاً أو معلِّماً، وبھذا كلِّھ تتحقَّق عبادة هللا  خاصة نفسھ،

على بصیرة وھدى، بخالف ما إذا خلط بینھما فجعل المسنون مفروضاً فإنھ یتحمَّل 

المشاق، ویلزم نفسھ أو غیره بما لم ُیلزمھ بھ الشارع، وھذه الدراسة مھمة في ھذا 

غني الباحث كثیراً في فھم الشریعة، والعمل بھا، وھي معینة الجانب، ومادتھا العلمیة ت

لبلوغ الفضل ومرتبة اإلحسان التي ھي أعظم قربًة وثواباً عند هللا، كما أن معرفة 

مة من واجب العبادة، وفي ھذا كلھ بیان لُیسر  اإلجزاء ُتعین على معرفة ما تبرأ بھ الذِّ

بینھما، ومن  الزم وغیر الزم والتفریقالشریعة وسماحتھا في العبادات بكشف ما ھو 

ع والتَّشدد في الدین بجعل ما ھو مسنون واجباً والزماً    .شأن ذلك أن یقفل باب التنطُّ

 .، الطھارة ، العبادات ، االستجمار االستنجاء ، الكمال واإلجزاء :الكلمات المفتاحیة 

mailto:nbajhau@gmail.com
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Abstract:  

     The perfection and requital in the worships and in 

the purity book especially is one of the most important 

topics, the most useful and related to the most important 

assignment from Allah to us, it’s the worship of Almighty 

God, the perfection in worship is the full guidance of Prophet 

Muhammad “blessing and peace of Allah be upon him” in the 

worship which requires clarifying the pillar, Sunnah, and 

obligations, but the requital explains the part of duty, which 

the legally competent person is disassociated of, the urgent 

need to clarify these two types comes from the need of the 

legally competent person to know the limits of legitimate 

orders in the worships, to be able to distinguish between the 

perfection and requital by himself, as well as for the 

instructor or Mufti, so with all of that the implement the 

worship of Allah will be based on the insight and guidance, 

otherwise, any confusion makes the enacted is necessary 

which make the legally competent person bears the 

hardships, and commit himself or others with what 

noncommittal legitimately. So this study is very important 

from this side, and its scientific material helps the researcher 

to understanding the religion, ad to works on it, to reach the 

level of charity which greater than the requital, and also the  
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knowledge about the requital helps to know what one has 

disassociated of the duty of worship, which is extremely 

important. All of this shows the tolerance of Islam in the 

worship that with showing the necessary and unnecessary, 

and the difference between them, which closes the door of 

militancy and extremism by making what is enacted is must 

and should. 

Keywords: Perfection And Reward , Cleanliness , Acts Of 

Worship , Purity. 
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  :المــقــدمــة

الحمد � المتصف بصفات الكمال، المتفرد باإلنعام واإلفضال، أحمده حمداً ال 
تغیر لھ وال زوال، وأشكره شكـراً ال تحول لـھ وال انفصال، وأشـھد أن ال إلــھ إال هللا 
وحـده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، الداعي إلى أصح األقوال، وأسد 

وصلى هللا علیھ وعلى آلھ وأصحابھ خیر صحب وخیر آل، صالة دائمة بالغدو األفعال، 
  :واآلصال، أما بعد

فقد اعتنت الشریعة اإلسالمیة بطھارة المسلم، وجعلتھا مفتاح الصالة، ثاني ركن 
من أركانھا، وأول ما یسأل عنھ العبد یوم القیامة، ولھذه المكانة العظیمة قام الفقھاء بتقدیم 

  .طھارة على كتاب الصالةكتاب ال
وقـد وجـدُت أن موضـوع الكمال واإلجـزاء فـي كتـاب الـطھارة بصفة عامة، 
وفي كتاب االستنجاء واالستجمار بصفة خاصة، مـن أھـم الموضوعات، وأكثرھا فائدة، 

من أھم الواجبات وآكدھا، والعبادات التي تضمنتھا الكتاب  ألن معرفة ما أمر بھ هللا 
جاء بیانھا على وجھ الكمال في كثیر من النصوص، ووردت نصوص أخرى والسنة 

مبینة لحدِّ اإلجزاء فیھا، ومن ھنا وجدت أھمیة بیان ھذین النوعین مما ُیعین المكلف على 

  :  معرفة حدود المأمورات الشرعیة في العبادات، قال
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ھو الذي أدى : ، فالمقتصد)١( ﴾�

ق الـقدر الـمجزئ في العبادة فامتثـل األمر، واجـتنب النـھي، ولم یـزد على ذلك؛ والساب
ھـو الـذي أدى الـكـمـال فــي الـعـبــادة، فـقـــام بـالـقــدر الــمـجـزئ، وزاد : بـالخیـرات

  . )٢(بـالـنوافـل، والتورع عن بعض الجائزات بـالـتـقــرب إلـــى هللا 
تناولت الكمال واإلجزاء في االستنجاء و االستجمار، والتي  وفي ھذا البحث
دَّ الكمال واإلجزاء فیھا، من خالل النصوص الشرعیة الواردة في ذكرھا الفقھاء، فبیَّنوا ح

  .الكتاب والسنـة

                                      
  .٣٢: سورة فاطر، اآلیة )١(
  .١/٤١٧الشنقیطي، أضواء البیان ،  : انظر) ٢(
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  :أھمیة الموضوع

إن مـعرفة الـكمال واإلجـزاء معـین عـلى معرفة الـواجبات والمسنونات،  :أوالً 
  .والتفریق بینھما

كما إن معرفة الكمال في العبادات معیٌن لبلوغ الفضل، ومرتبة اإلحسان،  :ثانیاً 
مة من واجب العبادة   .أن معرفة اإلجزاء ُتعین على معرفة ما تبرأ بھ الذِّ

بیان ُیسر الشریعة وسـماحتھا في الـعبـادات، بكشف ما ھو الزم وغیر  :ثالثاً 
ع والتَّشدد في الدین بجعل ما ھو  الزم والتفریق بینھما، ومن شأن ذلك أن یقفل باب التنطُّ

  .مسنون واجباً والزماً 
هللاھتمام الفقھاء  :اً رابع وعنایتھم ببیانھ في كتبھم على اختالف مذاھبھم،  حمهم 

  .كما سیظھر جلیاً من خالل ھذا البحث، مما یؤّكد ھذه األھمیة

  :الدراسات السابقة

من جمع الصفات الكاملة والمجزئة لالستنجاء  –حسب اطالعي  –لم أجد 
من أغراض البحث كما ھو معلوم جمع واالستجمار سوى ما ھو مبثوث في كتب الفقھ، و

ما تفرق وبیان ما أُشكل، ولھذا رأیت من األھمیة العنایة بجمع ھذه المادة المتفرقة 
  .المتعلقة بطھارة المسلم

  :ما تضیفھ ھذه الدراسة

 .جمع المسائل التي وردت فیھا صفات الكمال واإلجزاء :أوالً 
 .اء لصفات العبادة إلى كمال وإجزاءبیان اآلثار المترتبة من تقسیم الفقھ :ثانیاً 
 .بیان السنن الواردة في صفة العبادة وقدرھا :ثالثاً 

  :حدود البحث

اقتصرُت في البحث على مسائل كتاب الطھارة في باباالسـتـنـجـاء واالستجمار، 
  :وتتلخص حدود ومعالم البحث فیھ من جانبین

التي اشتملت على الواجبات بیان الكمال واإلجزاء في العبادات  :الجانب األول 
والمسنونات، فیكون الكمال باإلتیان بھما جمیعا، ویكون اإلجزاء باالقتصار على 

  .الواجبات دون المسنونات
بیان الكمال واإلجزاء في العبادات المسنونة، فیكون الكمال فیھا : الجانب الثاني

در الذي یحصل بھ إصابة بتحصیل أعلى الصفات في أدائھا، ویكون اإلجزاء باإلتیان بالق
  .    أقل ما یقع بھ الفعل
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  :خطة البحث

اشتمل البحث على مقدمة، ومبحث، وثالث مطالب، وخاتمة، وھي على النحو 
  :التالي

 :الكمال واإلجزاء في باب االستنجاء، وفیھ ثالث مطالب: المبحث األول

 .حكم االستنجاء: المطلب األول -
 .اء في مقدار االستجمارالكمال واإلجز: المطلب الثاني -
 .الكمال واإلجزاء في االستنجاء واالستجمار: المطلب الثالث -

  وتتضمن أھم نتائج البحث : الخاتمة

  :منھج الدراسة

البدء بالتمھید في المسألة بما تحتاج إلیھ من تعریفات، ثم تحریر محل النزاع في .١
للمسألة محل اتفاق المسألة،بتقدیم محل االتفاق على االختالف، فإن لم یوجد 

فالبداءة باالختالف، ثم بیان سبب الخالف إن ُوجد، ثم ذكر أقوال فقھاء المذاھب 
األربعة حسب الترتیب الزمني ، بدًءا بالحنفیة، ثم المالكیة، ثم الشافعیة، ثم 
الحنابلة، ثم شفع األقوال باألدلة في فرٍع مستقل مع بیان وجھ الداللة إن ُوجد، 

في فرٍع مستقل إلى مناقشة األدلة وفًقا لترتیبھا في المسألة، بذكر  ومن ثم العروج
ما یرد علیھا من اعتراضات، ثم ما ورد لدفعھا، وأخیرا الترجیح بین أقوال 

 .العلماء إن أمكن
طرح المسائل الفقھیة كدراسة مقارنة بین المذاھب األربعة، وعند عدم الوقوف .٢

 .شار إلى ذلكعلى قول ألحد المذاھب في المسألة یُ 
حمهم توثیق المسائل التي انعقد اإلجماع فیھا بعزوه إلى من حكاه من أھل العلم .٣

 .  هللا
عند استنباط سبب الخالف، أو االستداللألحد األقوال، أو توجیھ دلیلھ، أو .٤

االعتراض على ما استدل بھ، أو دفع ما اعُترض بھ علیھ، فُیشار إلى ذلك بـ 
 ".یمكن أن"

 .صفة الكمال على صفة اإلجزاء؛ تدرجاً من األعّم إلى األخصتقدیم ذكر .٥
 .الترجیح بین أقوال العلماء إن أمكن بعد عرض حجج المذاھب ومناقشتھا.٦
 .عزو اآلیات إلى سورھا، مع كتابتھا بالرسم العثماني.٧
تخریج األحادیث النبویة وعزوھا إلى مصادرھا من كتب الروایة، فإن كان .٨

أو في أحد الصحیحین، فیتم تخریجھ منھما، واالكتفاء بالعزو  الحدیث متفقاً علیھ،
إلیھما دون الرجوع إلى كتب السنة األخرى، فإن لم یكن في الصحیح فمن السنن 

 سنن أبي داود، ثم سنن الترمذي، ثم سنن النسائي، ثم سنن ابن ماجھ، :  األربعة
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عدم الوقوف  مع ذكر حكم نقدة الحدیث فیھ من حیث الصحة والضعف، وعند

على من أخرجھ؛ فتتم اإلشارة إلى ذلك مع ذكر المصدر الذي ورد فیھ، وعند 
 عدم الوقوف على من حكم علیھ من المتقدمین أو المتأخرین؛ فُیتوقف فیھ وال

 .ُیحكم علیھ، مع اإلشارة إلى ذلك
تخریج اآلثار الواردة في البحث، وعند عدم الوقوف على من أخرجھا فُیشار إلى .٩

ك، مع العزو إلى المصدر الذي أوردھا، وذكر حكمھا من حیث الصحة إن ذل
 .ُوجد

وضع ما تم نقلھ نصاً بین عالمتي تنصیص، أما ما عداه وما تم التصرف فیھ .١٠
 ".انظر"فُیحال إلیھ بلفظ 

الخلفاء الراشدون، واألئمة :ترجمة األعالم ما عدا المشھورین منھم، وھم.١١
 .األربعة

 .یبة، والمصطلحات الفقھیةإیضاح األلفاظ الغر.١٢
التوثیق بذكر معلومات الكتاب كاملة ألول مرة، ثم عند تكراره بذكر اسم .١٣

 .الشھرة، ثم اسم الكتاب، ثم الجزء فالصفحة
أما إن كانت متعددة المذاھب ، ترتیب المراجع بشكل عام بحسب الترتیب الزمني.١٤

ثم المالكي، ثم  المذھب الحنفي،(فبحسب الترتیب الزمني للمذاھب الفقھیة 
 ).الشافعي، ثم الحنبلي
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  املبحث األول

  كمال و اإلجزاء يف باب االستنجاءال

 وفیھ تمھید، وثالثة مطالب 

  .االستنجاء حكم: األول المطلب
  .مقداراالستجمار في واإلجزاء الكمال: الثاني المطلب
 .واالستجمار االستنجاء في واإلجزاء الكمال: الثالث المطلب

  تمھید

  :تعریف االستنجاء

 :في اللغة

اْسَتْنـَجْیُت النخلـة إذا الـتقطت رطبـھا، والَنْجَوةُ : ما یخرج من البطن، ُیقال: الَنْجوُ 
: العص�ا، ُیق�ال: ، والنج�ـا)١( ه الس�یلالمكان المرتفع الذي تظن أنھ نجاؤك ال یعل�و: والَنجاةُ 

: ، واالس��تنجاء)٢(اقـط��ـع ل��ـي منھ��ـا غ��ـصنا: أنجن��ي غـصن��ـا م��ـن ھـ��ـذه الـشـج��ـرة، أي
: االغتسال بالماء من  النجو، والتمسح بالحجـارة منھ، وھـو قطع األذى بأیـھما كـان، ُیقال

  .)٣(أنجى أي أحدث: مسح موضع النجو أو غسلھ، ویقال: استنجى، أي

  :االصطالح في

  .)٤("ھو طلب طھارة القبل، والدبر من النجو"
طلب طھارة القبل والدبر من النجو، وھ�ذا الطل�ب إم�ا بالم�اء، أو : فاالستنجاء ھو

  .األحجار، أو ما یقوم مقامھ

  :تعریف االستجمار

  :في اللغة

  .)٥(األحجار الصغار: استجمر واستنجى واحد إذا تمسح بالجمار، والجمار ھي

                                      
 . ٢٥٠٣- ٢٥٠١/ ٦الجوھري، الصحاح تاج اللغة، ) (١
  .٧/٥٥٨محكم والمحیط االعظم،ابن سیده، ال) (٢
  .٣٠٦/ ١٥ابن منظور، لسان العرب، ) (٣
  .١/١٨الكاساني، بدائع الصنائع، ) (٤
  .٣٠٦/ ١٥ابن منظور، لسان العرب، : انظر) (٥
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  :في االصطالح

  ".)١(مسح محل البول والغائط بالجمار: "االستجمار ھو
هللاوقد اتفق الفقھاء  على أن االستجمار یكون بالحجار، أو ما یقوم مقام�ھ  حمهم 

  .)٢(من الطاھر، الیابس، المنقي، غیر المؤذي كالزجاج، وغیر المحترم كالطعام
  

  اطب اول

 م اء

  :تحریر محل النزاع

هللاتفق الفقھاء  على وجوب االستنجاء إذا كان أثر الخ�ارج م�ن الس�بیلین  حمهم 
، واختلفوا في حكم االستنجاء اذا كـان أثــر الـخارج م�ن )٤(، وانتشر)٣(تجاوز الحد الیسیر

  .السبیلین یسیر، وذلك على قولین
  

  :سبب الخالف

هللاختل��ف الفقھ��اء  ك��ـان أث��ـر الخ��ـارج م��ـن ف��ـي حـك��ـم االستنـج��ـاء اذا  حمهــم 
  :، وبیانھ)٥(الـسـبیلین یسیراً؛ الختالفھم في حكم النجاسة القلیلة الحقیقیة

 .من یرى أنھ یعفى عن قلیل النجاسة، یرى أن االستنجاء لیس بواجب-
  .ومن یرى أنھ ال یعفى عنھا، یرى أن االستنجاء واجب-

  :السبیلین یسیراً  أقوال الفقھاء في حكم االستنجاءاذا كان أثر الخارج من

  .)٧(، وروایة عند المالكیة)٦(االستنجاء سنة، وھو قول الحنفیة :القول األول

                                      
  .١/٦١ابن العطار، العدة في شرح العمدة،) (١
الحاوي الكبیر،  ؛ الماوردي،١/١١٠؛ الدسوقي، الحاشیة، ١/١٨الكاساني، بدائع الصنائع،: انظر) (٢
  .١١٦، ١/١١٥؛ ابن قدامة، المغني، ١٦٣، ١/١٦٢

  . ١٥٢: النسفي، كنز الدقائق، ص: انظر. قدر الحنفیة النجاسة الیسیرة بقدر الدرھم) (٣
؛ القاضي عبدالوھاب، اإلشراف على نكت مسائل الخالف، ١٥٣:النسفي، كنز الدقائق، ص: انظر) (٤
  .١/٣٦؛ ابن النجار، منتھى االرادات، ١/٣٧؛ الشافعي، األم، ١/٢٤٨؛ المازري، شرح التلقین، ١/١٤١

  .١/١٨الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر) (٥
؛ النسفي، كنز الدقائق، ١/٣٦؛ الموصلي، االختیار، ٢١:، المختصر، ص القدوري: انظر) (٦
  .١٥٣:ص
  .٢/٤١؛ الباجي، المنتقى،١/٣٨٥ابن القصار، عیون األدلة، : انظر) (٧
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 .)٣( ، والحنابلة)٢(، والشافعیة)١(االستنجاء واجب، وھو قول المالكیة :القول الثاني
  :األدلة

 أدلة أصحاب القول األول، القائلین بأن االستنجاء سنةاذا كان أثر الخ�ارج م�ن: أوال
  :السبیلین یسیر

  :استدل أصحاب القول األول بالقرآن الكریم، والسنة النبویة

  :القرآن الكریم: أوال
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  : وجھ الداللة
، وذل�ك )٥(تدل  اآلیة على عدم وجوب االس�تنجاء، وأن الص�الة ج�ائزة م�ع ترك�ھ

  :من وجھین

بینت اآلیة أن الواجب عل�ى المح�دث غس�ل ھ�ذه األعض�اء، وإباح�ة الص�الة بھ�ا، وم�ن  -
، واآلی�ة غی�ر منس�وخة، )٦(أوجب االستنجاء یمنع ما أباحتھ اآلیة، وذل�ك یوج�ب النس�خ

 . في اتفاق الفقھاء ثابتة الحكم

َن ٱۡلَغآِئِط ﴾:داللـة اآلیـة في قولـھ  - نُكم مِّ إلـى آخرھـا، حی�ث أوج�ب  ﴿ أَۡو َجآَء أََحٞد مِّ

، وھ�ـي كـن�ـایة ع�ـن قض�ـاء  التیمم على من جاء من الـغـائـط ولم یج�د الم�اء هللا 
 . ضیتھالحاجة، فأباح صالتھ بالتیمم من غیر استنجاء، فدل ذلك على عدم فر

                                      
؛ القاضي عبد الوھاب، االشراف على نكت مسائل ١/١٤أبي زید القیرواني، متن الرسالة،) (١

  .١/١٣٧الخالف، 
؛ الرملي، نھایة المحتاج، ١/١٦٠، الشربیني، مغني المحتاج، ١/٦٥النووي، روضة الطالبین،) (٢
١/١٤٣.  

  .١/٣٨تھى اإلرادات، ؛ ابن النجار، من١/١٨؛ الحجاوي، اإلقناع، ١/١١١ابن قدامھ، المغني، ) (٣
  .٦: سورة المائدة، جزء من اآلیة) (٤

  .٣/٣٦٧الجصاص، أحكام القران، : انظر (٥)
ھو خطاب دال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجھ لواله لكان الزما مع : النسخ(٦)

  .١/٤١٧المروزي، قواطع األدلة،: انظر. تراخیھ عنھ
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  :السنة النبویة: ثانیاً 

�ى : (( قال رسول هللا : قال )١(عن رفاعة بن رافع -١ َھا لَْم َت�ِتمَّ َص�َالةُ أََح�ِدُكْم َحتَّ إِنَّ
، َفَیْغِس�َل َوْجَھ�ُھ َوَیَدْی�ِھ إِلَ�ى اْلِم�ْرَفَقْیِن، َوَیْمَس�َح  ُ َع�زَّ َوَج�لَّ ُیْسِبَغ اْلُوُضوَء َكَما أََم�َرهُ هللاَّ

َدهُِبَرأْ  َ َعزَّ َوَجلَّ َوَیْحَمَدهُ َوُیَمجِّ  .)٢())ِسِھ َوِرْجلَْیِھ إِلَى اْلَكْعَبْیِن، ُثمَّ ُیَكبَِّر هللاَّ

 :وجھ الداللة

ما یبیح بھ الصالة، وھو غسل ھذه األعضاء ال�واردة ف�ي الح�دیث،  بین النبي 
  .)٣(مع عدم اإلشارة إلى االستنجاء، فدل ذلك على عدم وجوبھ

َم��ْن اْس��َتْجَمَر َفْلُی��وِتْر، َم��ْن َفَع��َل َفَق��ْد : ((َق��ال رس��ول هللا : ق��ال ھری��رة ع��ن أب��ي - ٢
  .)٤())أَْحَسن، َوَمْن َال َفَال َحَرجَ 

  :وجھ الداللة

الحرج عمن تركھ في االستجمار، ولو ك�ان  أدنى الوتر واحد، وقد رفع النبي 
، ومث�ل ھ�ذا ))ْحَسن، َوَمْن َال َفَال َح�َرجَ َمْن َفَعَل َفَقْد أَ : ((فرضا لكان في تركھ حرج، وقال

  .)٥(ال یقال في المفروض، وإنما یقال في المندوب إلیھ

                                      
عة بن رافع بن مالك بن العجالن األنصاري الزرقي، یكنى أبو معاذ، شھد ھو الصحابي الجلیل رفا) (١

ابناه معاذ، وعبید، وابن أخیھ : روى عنھ. بدًرا، والمشاھد كلھا مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
؛ ابن ٣/١٢٥ابن حبان التمیمي، الثقات، : انظر. توفي في أول والیة معاویة بن أبي سفیان. یحیى

  .٢/٢٧٩د الغابة، األثیر، أس
، أبواب تفریع استفتاح الصالة، باب صالة من ال یقیم صلبھ في الركوع ٨٥٨سنن أبي داود، ح ) (٢

، أبواب الصالة، باب ما جاء في وصف الصالة، ٣٠٢؛ سنن الترمذي، ح ١/٢٢٧والسجود، 
السجود، ، كتاب التطبیق، باب الرخصة في ترك الذكر في ١١٣٦بمعناه؛ سنن النسائي، ح ١/٣٩١
، كتاب الطھارة وسننھا، باب ما جاء في الوضوء ٤٦٠، مطوال و اللفظ لھ؛ سنن ابن ماجھ، ح ٢/٢٢٥

  .١/١٥٦على ما أمر هللا تعالى، 
وقد روي عن . حدیث رفاعة بن رافع حدیث حسن: "قال الترمذي بعد أن روى الحدیث. حدیث صحیح

: انظر". حدیث صحیح على شرط الشیخین ھذا: "وقال الحاكم". رفاعة ھذا الحدیث من غیر وجھ
  .١/٣٦٨؛ الحاكم، المستدرك على الصحیحین، ١/٣٩٢الترمذي، الجامع الكبیر، 

  .٣/٣٦٧الجصاص، أحكام القران،: انظر) (٣
، مطوال، واللفظ لھ؛ سنن ابن ماجھ، ١/٩: ،  كتاب الطھارة، باب االستتار في الخالء٣٥سنن أبي داود، ح (٤)

  .١/١٢١ارة وسننھا، باب االرتیاد للغائط و البول، ، كتاب الطھ٣٣٧ح
ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي، وفیھ : "قال ابن حجر. حدیث ضعیف، یرویھ مجھول عن مجھول

شیخ، : وھو مجھول، وقال أبو زرعة. إنھ صحابي، وال یصح، والراوي عنھ حصین الحبراني: اختالف، وقیل
ابن حجر العسقالني، التلخیص : انظر". كر الدارقطني االختالف فیھ في العللوذكره ابن حبان في الثقات، وذ

  .١/١٨٠الحبیر،
 .١/١٨الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر) (٥
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  :المعقول: ثالثا

قیاس��ا عل��ى دم البراغی��ث؛ فكم��ا أن��ھ یعف��ى عن��ھ، وال یل��زم إزال��ة أث��ره؛ ألن نجاس��تھ  -١
ف�ى عن�ھ، یسیرة، فلم یلزم إزالة عینھ؛ فكذلك الخارج من السبیلین إذا ك�ان یس�یراً، یع

 . )١(وال یلزم إزالة عینھ؛ فلم یلزم االستنجاء
قیاسا على عدم وجوب تطھیره بالماء؛ فال تجب إزالة الخارج من السبیلین بالماء مع  -٢

الق��درة علی��ھ، وأُب��یح الع��دول عن��ھ إل��ى األحج��ار، والم��اء آل��ة التطھی��ر، ف��إذا ل��م یج��ب 
 . )٢(تنجاء لیس بواجببالمطھر، فال یجب من غیره من باب أولى؛ وعلیھ فاالس

  :أدلة أصحاب القول الثاني، القائلین بأن االستنجاء واجب: ثانیا

  :استدل أصحاب القول الثاني بالقرآن الكریم، والسنة النبویة،  والمعقول

  :القرآن الكریم: أوال

ۡجزَ ٱوَ ﴿:  هللاقال    .)٣( ﴾ۡھُجرۡ ٱفَ  لرُّ

  :وجھ الداللة

أم��ر بھج��ران الرج��ز، س��تنجاء، ألن��ھالعم��وم ف��ي اآلی��ة ی��دل عل��ى وج��وب اال
  .)٤(والمراد بھ النجاسة

  :السنة النبویة: ثانیا

َباِن، َوَم��ا : ((وس��لم بقب��رین، فق��ال م��ر النب��ي : ق��ال ع��ن اب��ن عب��اس  -١ ُھَم��ا لَُیَع��ذَّ إِنَّ
ا أََح�ُدُھَما َفَك�اَن الَ َیْس�َتِترُ  َباِن ِفي َكِبیٍر، أَمَّ �ا )٥(ُیَعذَّ اآلَخ�ُر َفَك�اَن َیْمِش�ي  ِم�َن الَب�ْوِل، َوأَمَّ

ِمیَمةِ    .)٧()))٦(ِبالنَّ

                                      
  .١/٣١الموصلي، االختیار، : انظر) (١
  .٣/٣٦٧؛ الجصاص، أحكام القرن، ١/٧٧الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، : انظر) (٢
  .٤،٥: دثر، اآلیةسورة الم) (٣
؛ ابن قدامھ، الشرح الكبیر، ٢/١٨٣؛ الرویاني، بحر المذھب، ١/٤١الباجي، المنتقى، : انظر) (٤
١/٣٠٤.  

ال یتجنب : جاءت بثالث روایات، یستتر، ویستنزه، ویستبرئ، وكلھا صحیحة، ومعناھا: یستتر(٥)
  .٣/٢٠١النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم، : انظر. البول، وال یتحرز منھ

ابن الجوزي، كشف المشكل : انظر.  أن ینقل اإلنسان ذكرا قبیحا عن شخص إلى شخص: النمیمة (٦)
  .٢/٣٢٨من حدیث الصحیحین،

، ١/٥٣،  كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول، ٢١٨صحیح البخاري، ح. متفق علیھ (٧)
اسة البول ووجوب االستبراء ،  كتاب الطھارة، باب الدلیل على نج٢٩٢واللفظ لھ؛ صحیح مسلم، ح

  .١/٢٤٠منھ، 
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  :وجھ الداللة

 أن��ھ ُیع��ذب بس��بب الب��ول، وذل��ك الوعی��د،: ع��ن ص��احب القب��ر أخب��ر النب��ي 
والتعذیب ال یكون إال في ترك مستحق؛ ف�دل ذل�ك عل�ى وج�وب إزال�ة النجاس�ة، ووج�وب 

  . )١(االستنجاء

َال َیْس��َتْنِجي أََح��ُدُكْم ِب��ُدوِن َثَالَث��ِة (( : ق��ال رس��ول هللا : )٢(ع��ن س��لمان الفارس��ي -٢
  .)٣())أَْحَجارٍ 

  :وجھ الداللة

عن االقتصار بأقل من ثالثة أحجار، والنھي یقتضي التح�ریم، فلم�ا نھى النبي 
 .)٤(حرم ترك بعض النجاسة فترك جمیعھا أولى؛ودل ذلك على وجوب االستنجاء

إَِذا َذَھ��َب أََح��ُدُكْم إِلَ��ى اْلَغ��اِئِط، : ((ق��ال رس��ول هللا : قال��ت <)٥(ع��ن عائش��ة -٣

َھا ُتْجِزُئ َعْنھُ  )٦(َفْلَیْذَھْب َمَعُھ ِبَثَالَثِة أَْحَجاٍر َیْسَتِطیبُ  ، َفإِنَّ   .)٧( ))ِبِھنَّ

                                      
؛ ابن بطال، شرح صحیح ١/١٣٨القاضي عبدالوھاب، االشراف على نكت مسائل الخالف، : انظر (١)

  .١/٣٢٦البخاري، 
كان من أھل فارس، منعھ الرق عن بدر وأحد، . ھو الصحابي الجلیل سلمان الفارسي؛ أبو عبد هللا) (٢

دق فما بعده من المشاھد، كان أحد النجباء والرفقاء، وھو ممن اشتاقت ثم أعتق عن كتابة، وشھد الخن

حدث عنھ أبو ھریرة، وأبو سعید الخدري، وابن . بینھ وبین أبي الدرداءالجنة إلیھ، آخى رسول هللا 

؛ ١٣٣١ - ١٣٢٧/ ٣أبو نعیم، معرفة الصحابة، : انظر. للھجرة) ٣٦(توفي سنة . عباس، وغیرھم 
  .٢/٥١٠الغابة،  ابن االثیر، أسد

  .١/٢٢٤،  كتاب الطھارة، باب االستطابة، ٢٦٢صحیح مسلم، ح (٣)
  .١/١١١ابن قدامھ، المغني، : انظر) (٤
الصحابیة الجلیلة عائشة بنت أبي بكر الصدیق بن أبي قحافة، تكنى بأم عبد هللا، أم المؤمنین، ) (٥

ع، ولم یتزوج بكًرا غیرھا، وھي وبنى بھا وھي ابنة تس، وھي ابنة سبع سنین تزوجھا النبي 
المبرأة من السماء، أفقھ النساء، وأعلم الناس بالفرائض، فما ، الصدیقة بنت الصدیق حبیبة حبیب هللا

،، توفیت <شيء فسألوھا عنھ إال وجدوا عندھا منھ علماً  أشكل على أصحاب رسول هللا 

، ٤/١٨٨١؛ ابن عبد البر، االستیعاب، ٨٠- ٥٨/ ٨ابن سعد، الطبقات الكبرى، : انظر.للھجرة) ٥٧(سنة 
  .٤٨، ١/٤٧؛ الشیرازي، طبقات الفقھاء، ١٨٨٦

كنایة عن االستنجاء، سمي بھا من الطیب؛ ألن المستنجي یطیب جسده بإزالة : االستطابة واإلطابة) (٦
  .٣/١٤٩ابن األثیر، النھایة في غریب الحدیث واألثر،: انظر. ما علیھ من الخبث

، واللفظ لھ؛ سنن النسائي، ١/١٠: ،  كتاب الطھارة، باب االستنجاء بالحجارة٤٠اود، حسنن أبي د (٧)
  .١/٤١، كتاب الطھارة، االجتزاء في االستطابة بالحجارة دون غیرھا، ٤٤ح

  .٢/٣٤٧البدر المنیر، : انظر". ھذا الحدیث حسن : " قال ابن الملقن. حدیث حسن
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  :وجھ الداللة

م��ن أراد أن یقض��ي حاجت��ھ أن یأخ��ذ مع��ھ ث��الث أحج��ار، وعل��ق  أم��ر النب��ي 
َھا ُتْجزِ : ((اإلجزاء بھا، فقال ، فدل على وجوبھا، وعدم اإلجزاء بفقدھا، وھ�ذا ))ُئ َعْنھُ َفإِنَّ

  .)١( دلیل على وجوب االستنجاء

َم�ا أََن�ا لَُك�ْم ِبَمْنِزلَ�ِة اْلَوالِ�ِد، أَُعلُِّمُك�ْم، : (( قال رسول هللا : قال عن أبي ھریرة  -٤ إِنَّ
َوَال َیْس�َتْدِبْرَھا، َوَال َیْس�َتِطْب ِبَیِمیِن�ِھ، َوَك�اَن َفإَِذا أََتى أََحُدُكُم اْلَغاِئَط َف�َال َیْس�َتْقِبِل اْلِقْبلَ�َة، 

ْوثِ  ة )٢(َیأُْمُر ِبَثَالَثِة أَْحَجاٍر، َوَیْنَھى َعِن الرَّ مَّ  .)٤()))٣(َوالرِّ

 :وجھ الداللة

: لم�ن أراد االس�تنجاء، أن یس�تنجي بثالث�ة أحج�ار، وذل�ك ف�ي قول�ھ أمر النبي 
، واألم��ر یقتض��ي الوج��وب، ف��دل الح��دیث عل��ى وج��وب ))َث��ِة أَْحَج��ارٍ َوَك��اَن َی��أُْمُر ِبَثَال ((

  .)٥( االستنجاء

 : من المعقول: ثالثا

قیاسا عل�ى الت�یمم، ف�التیمم ب�دل الوض�وء، وھ�و طھ�ارة بجام�د أُق�یم مق�ام الم�ائع، وك�ان  -١
واجبا، فكذلك االستنجاء، طھارة بمائع أبیح أن یقوم الجام�د مقام�ھ، فاقتض�ى أن یك�ون 

 .)٦(واجبا
قیاسا على سائر النجاسات الزائ�دة ع�ن ال�درھم، فكم�ا أن�ھ ال تلح�ق المش�قة ف�ي إزالتھ�ا  -٢

غالبا، وتجب إزالتھا، فكذلك م�ا ك�ان دون ال�درھم، ال تلح�ق المش�قة ف�ي إزالت�ھ غالب�ا، 
 . )٧( فاقتضى أن تكون إزالتھ واجبة

  

                                      
  .١/١٥٩الماوردي، الحاوي الكبیر، : انظر (١)
البعلي، المطلع على ألفاظ المقنع، : انظر". الروث لغیر اآلدمیین بمنزلة الغائط والعذرة منھم: "الروث(٢)
  .٥٦:ص

  .٢/٢٩٨ابن الملقن، البدر المنیر، : انظر. العظم البالي: الرمة(٣)
، واللفظ لھ؛ سنن ١/٣،  كتاب الطھارة، باب كراھیة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ٧سنن أبي داود، ح (٤)

، كتاب الطھارة ٣١٣؛ سنن ابن ماجھ، ح١/٣٨، كتاب الطھارة، النھي عن االستطابة بالروث، ٤٠النسائي، ح
  .١/١١٤وسننھا، باب االستنجاء بالحجارة، والنھي عن الروث والرمة، 

: " ابن الملقن ؛ وقال"صحیح رواه أبو داود، والنسائي وغیرھما بأسانید صحیحة: " حدیث صحیح، قال النووي
إَِذا َجلََس أََحُدُكْم َعلَى َحاَجتِِھ، َفَال َیْسَتْقبِِل اْلقِْبلََة، «: ولفظھ فیھ» صحیح مسلم«وأسانیده كلھا صحیحة، وأصلھ في 

  .".» َوَال َیْسَتْدبِْرَھا
  .٢/٢٩٨یر، ؛ ابن الملقن، البدر المن١/١٥٢النووي، خالصة األحكام في مھمات السنن وقواعد اإلسالم،: انظر
ِمیري ، النجم الوھاج في شرح المنھاج،: انظر (٥)   .١/٢٢٩أبو البقاء الدَّ
  .١/١٦٠الماوردي، الحاوي الكبیر، : انظر) (٦
  .٢/٩٤النووي، المجموع، : انظر) (٧



  
         الجزء األولم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

- ٤٧٥  - 
 

  
  :مناقشة األدلة

ین ب��أن االس��تنجاء س��نةإذا ك��ان أث��ر مناقش��ة أدل��ة أص��حاب الق��ول األول، الق��ائل: أوال
  :الخارج من السبیلین یسیراً 

َ�� ﴿:  أما استدالھم بقولھ -١ ��
َ
� � َ
ِ��َ ٱ�

�
�  

َ
ۡ�ُ�ۡ� إِ�

ُ
ا �

َ
 إِذ

ْ
ٰ�ةِ ٱَءاَ�ُ�ٓ�ا

َ
�   :فأُجیب عنھ ؛﴾...���

في اآلیة صفة الوضوء خاصة، ولم یتعرض إلزالة النجاسة وال غیرھا  بّین هللا 

  .)١(فال یعني ذلك عدم وجوب ھذه الشروط من شروط الصالة،
  :رد الجواب

المقصد من اآلیة بیان ما یستباح بھ الص�الة، فلم�ا ل�م ی�رد االس�تنجاء أبیح�ت الص�الة 
  . )٢(بدونھ

 :؛ فأُجیب عنھ...))َمْن اْسَتْجَمَر َفْلُیوِترْ : ((وأما استداللھم بحدیث  - ٢

تركھ إلى الشفع ف�ال ح�رج علی�ھ؛  عائد إما إلى الوتر، فإن)) َوَمْن َال : (( قولھ 
 . )٣(وإما إلى ترك األحجار، فإن تركھا إلى الماء فال حرج علیھ 

  
  : رد الجواب

  :فأجیب عنھعائد إلى الوتر؛)) َوَمْن َال : (( أن قولھ : أما القول -

م�ن أراد االس�تجمار فلی�وتر، وھ�ذا ال یقتض�ي تق�دم الفع�ل، وال : تقدیر الخبر كأنھ قال
  .)٤(فعل الشفع بل ھو عامیختص بمن 

  :فأجیب عنھوأما نفى الحرج عن تاركھ إلى الماء؛ -

نفى الحرج عن ترك األحجار إلى االستنجاء بالماء تخصیص من غیر دلیل، وتس�قط 
بھ الفائ�دة م�ن اإلش�ارة إل�ى نف�ى الح�رج ع�ن ت�رك االس�تجمار إل�ى الم�اء؛ ألن�ھ معل�وم أن 

ألحجار، فغی�ر ج�ائز أن ینف�ي الح�رج ع�ن فاع�ل االستنجاء بالماء أفضل من االستجمار با
  .)٥(األفضل

َھا لَْم َتِتمَّ َصَالةُ أََحِدُكمْ : ((وأما استداللھم بحدیث -٣   :فیمكن أن یجاب عنھ؛ ...))إِنَّ

                                      
  .٦/١٠٠؛ القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ٢/٧٦ابن العربي، أحكام القرآن، : انظر (١)
  .١/١٥٥تجرید،القدوري، ال: انظر (٢)
  .١/١٦٠الماوردي، الحاوي الكبیر، ) (٣
  .١/١٥٦القدوري، التجرید، ) (٤
  .٣/٣٦٧الجصاص، أحكام القران،) (٥
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بین الحدیث صفة الطھارة من الحدث، ولم ی�ذكر إزال�ة النجاس�ة، وھ�ذا ال یس�تدل 
  .بھ على عدم وجوب الطھارة منھ

  :فأُجیب عنھمن وجھینلى دم البراغیث؛ وأما قیاسھم ع  - ٤
قیاس��ھم عل��ى دم البراغی��ث قی��اس م��ع الف��ارق، ألن ف��ي إزلت��ھ مش��قة عظیم��ة، بخ��الف  -

االستنجاء، ولھ�ذا ج�اءت األحادی�ث الص�حیحة عل�ى األم�ر باالس�تنجاء، ول�م ی�رد خب�ر 
 .)١(بإزالة دم البراغیث

م یلزم إزال�ة عین�ھ، ألن نجاس�تھ قیاسھم على دم البراغیث في أنھ ال یلزم إزالة أثره، فل -
یسیرة ومعفو عنھا، منتقض على أصلھم بالمني، فیجب عندھم إزالة عینھ دون أصلھ، 

  .)٢(مع حكمھم بنجاستھ

 :رد الجواب
  :منتقض على أصلھم بالمني: الجواب على قولھم

  . )٣(فرك المني من الثوب یطھره كالغسل، فلیس ھناك أثٌر نجس ُیعفي عنھ
  : اب على جوابھم أیضاویمكن أن یج

إنما صح فرك المني من الثوب لورود الدلیل على جوازه، وصحة الصالة بفعلھ، 

ُكْن�ُت أَْفُرُك�ُھ ِم�ْن َث�ْوِب َرُس�وِل ِهللا َص�لَّى هللاُ : ((ف�ي المن�ي <فقد قالت السیدة عائشة 

  .)٤())َعلَْیِھ َوَسلَّمَ 

 :أن یجاب عنھفیمكن وأما قیاسھم على عدم وجوب تطھیره بالماء؛  -٥

المستنجي مخیر بین الماء واألحجار، والتخییر ال یعني ع�دم الوج�وب، فق�د خی�ر 

في كفارة الیمین بین اإلطعام، أو الكسوة، أو تحریر الرقبة، فمن لم یجد شیئا من  هللا 

�ُ ﴿:الثالثة صام ثالثة أیام، وذلك في قولھ 
ُ
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، والكف�ارة )٥( 

  .واجبة

                                      
  .٢/٩٧النووي، المجموع، ) (١
  .١/١٦٠الماوردي، الحاوي الكبیر، ) (٢
  .١/١٥٦القدوري، التجرید،: انظر) (٣
  .١/٢٣٨ ، كتاب الطھارة، باب حكم المني،٢٨٨صحیح مسلم، ح) (٤
  .٨٩: سورة البقرة، جزء من اآلیة) (٥
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  :مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني القائلین بأن االستنجاء واجب: ثانیا

  ۡ��َ ��� ٱوَ ﴿:  بقولھ  أما استداللھم -١
َ
�� ۡ��ُ

ۡ
 :فأُجیب عنھ، ﴾�

األوثان، ولو سلم ما قالوه لم یص�ح التعل�ق باآلی�ة ف�ي : إن معنى الرجز في اآلیة :قیل
 .)١( االستجمار؛ ألنھ لیس بھجر للنجاسة، وإنما ھي باقیة بحالھا

َال :((ث، واس��تداللھم بح��دی...))إَِذا َذَھ��َب أََح��ُدُكْم إِلَ��ى اْلَغ��اِئطِ : ((أم��ا اس��تداللھم بح��دیث -٢
  :فأُجیب عنھما؛ ))َیْسَتْنِجي أََحُدُكْم ِبُدوِن َثَالَثِة أَْحَجارٍ 

، فیحم�ل أم�ره باالس�تنجاء ونھی�ھ ))َوَمْن َال َف�َال َح�َرجَ : ((یجمع بین الحدیثین وحدیث
  .عن تركھ إلى الندب، ویسقط الحرج عمن لم یستنج

 :یب عنھفأجوأما قیاسھم على سائر النجاسات الزائدة عن الدرھم؛  -٣

  : ؛ وذلك من وجھین)٢(القیاس على إزالة النجاسة الزائدة عن قدر الدرھم فاسد

نوجب إزالتھ�ا، ف�ال یص�ح ف�ي الف�رع، أو : فإما أن ُیقال:القیاس ال یخلو من إحدى حالتین -
 .نوجب تخفیفھا، فال یوجد في األصل: ُیقال

ن الب�دن وج�ب بالم�ائع م�ع وألن ما زاد على قدر الدرھم من النجاسة لما وجب إزالت�ھ م� -
  .القدرة، فلما لم یجب في مسألتنا سقط وجوبھ

  :الترجیح، وخالصة القول في حكم االستنجاء

هللابناًء على ما تقّدم من اختالف الفقھاء  في حكم االستنجاء، ف�إن الق�ول   حمهم 
ث�ة الراجح أن االستنجاء واج�ب، ألن األحادی�ث الص�حیحة ج�اءت ب�األمر باالس�تنجاء بثال

أحجار، والنھي عن أقل م�ن ذل�ك، واألم�ر یفی�د الوج�وب؛  ف�دل عل�ى وج�وب االس�تنجاء، 
وحفظ البدن من مقاصد الشریعة اإلسالمیة، ومما ال شك فیھ أن من حف�ظ الب�دن الح�رص 

  .على الطھارة، والتنزه عن النجاسة

ف�ال یس�تدل بھم�ا عل�ى  وأما استدالل الحنفیة باآلیة، وحدیث رفاع�ة ب�ن راف�ع 

بین في اآلیة ص�فة الوض�وء، وك�ذلك الح�دیث، ول�م  عدم وجوب االستنجاء، فإن هللا 

  .  ُیذكر إزالة النجاسة، وهللا أعلم
 

                                      
  .١/١٥٧القدوري، التجرید، ) (١
  .١/١٥٨القدوري، التجرید، ) (٢
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  ا اطب

  ال وازاء  دار ار

  :تحریر محل النزاع

هللاتف��ق الفقھ��اء  عل��ى مش��روعیة االس��تجمار إذا ل��م یتع��دَّ الخ��ارج م��ن   حمهــم 
  .  ، واختلفوا في العدد المجزئ من األحجار على قولین)١(ن موضع العادة السبیلی

  :سبب الخالف

هللاختل���ف ال���ـفقھاء  ف���ي ع���ـدد المس���حات ال���ـمجزئة ف���ـي االس���تجمار؛   حمهـــم 
  :؛ وبیانھ)٢(الختالفھم في المفھوم من اللـفظ في األحادیث التي ُذكر فیھا العدد

زالة النجاسة إزال�ة عینھ�ا؛ ل�م یش�ترط الع�دد، وجع�ل من كان المفھوم عنده من األمر بإ -

على سبیل االستحباب، حتى یجم�ع ب�ین المفھ�وم م�ن العدد الوارد في حدیث سلمان 
 .الشرع، والمسموع من ھذه األحادیث

ومن اقتص�ر عل�ى ظ�اھر األحادی�ث؛ اقتص�ر عل�ى الع�دد ال�ذي ورد فیھ�ا إن حص�ل ب�ھ  -
  .اإلنقاء

  :تجمار بأقل من ثالث مسحاتأقوال الفقھاء في حكم االس

، )٣(یص��ح االستـجـم��ـار بأق��ل م��ن ثالث��ة مس��حات إذا حص��ل اإلنق��اء: الق��ول األول
  .)٥(، والمالكیة)٤(وھو قول الحنفیة

ال یصح االستجمار بأق�ل م�ن ث�الث مس�حات منقی�ة، ف�إذ ل�م یحص�ل : القول الثاني
  .)٧(ابلة، والحن)٦(اإلنقاء بثالث زاد حتى اإلنقاء، وھو قول الشافعیة

                                      
؛ ١/١٤١؛ القاضي عبدالوھاب، اإلشراف على نكت مسائل الخالف، ١/٣٦الموصلي، االختیار، ) (١

  .٢٦: ؛ ابن قدامة، المقنع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل،ص١/٣٧الشافعي، األم، 
  .١/٩٣ابن رشد، بدایة المجتھد، : انظر) (٢
  .١/٢٢٩عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبیر، : انظر". إزالة عین النجاسة وبللھا : اإلنقاء) "(٣
؛ ١/٩٥؛ المنبجي، اللباب في الجمع بین السنة والكتاب، ١٥٣: النسفي، كنز الدقائق، ص: انظر) (٤

  .١/٨٨لوك، العیني، منحة السلوك في شرح تحفة الم
؛ الدردیر، ١/٢٧، ١/٢٩٠؛ الحطاب، مواھب الجلیل، ١/٤١٨المواق، التاج واإلكلیل،: انظر) (٥

  .١/١٠٦الشرح الكبیر، 
؛ الھیتمي، تحفة ١٦٤، ١/١٦٣؛ الشربیني، مغني المحتاج، ١/١٢النووي، منھاج الطالبین ،: انظر) (٦

  .١٨٢، ١/١٨١المحتاج، 
؛ ابن النجار، منتھى اإلرادات، ١/١٨؛ الحجاوي، اإلقناع، ١/٢٢٧المرداوي، اإلنصاف،: انظر) (٧
١/٣٨.  
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  :األدلة

أدلة أصحاب القول األول، القائلین بص�حة االس�تجمار بأق�ل م�ن ث�الث مس�حات : أوال
  :إذا حصل اإلنقاء

  :استدل أصحاب القول األول بالسنة النبویة، والمعقول

  :السنة النبویة: أوال

�أَ َفْلَیْس�َتْنِثْر، وَ : ((ق�ال رس�ول هللا : ق�ال عن أبي ھریرة  -١ َم�ِن اْس�َتْجَمَر َم�ْن َتَوضَّ
  )١())َفْلُیوِترْ 

  :وجھ الداللة

م��ن اس��تجمر ب��الوتر، وأق��ل ال��وتر م��رة، ف��دل ذل��ك عل��ى إج��زاء  أم��ر النب��ي 
  .)٢(االستجمار بحجر واحد إذا أنقى

ِب�يُّ َص�لَّى هللاُ َعلَْی�ِھ َوَس�لََّم الَغ�اِئَط َف�أََمَرِني أَْن : قال )٣(عن عبدهللا بن مسعود -٢ أََتى النَّ
الَِث َفلَْم أَِج�ْدهُ، َفأََخ�ْذُت َرْوَث�ًة َفأََتْیُت�ُھ  آِتَیھُ  ِبَثالََثِة أَْحَجاٍر، َفَوَجْدُت َحَجَرْیِن، َوالَتَمْسُت الثَّ

ْوَثَة، َوَقالَ    .)٥( )))٤(َھَذا ِرْكسٌ : ((ِبَھا، َفأََخَذ الَحَجَرْیِن َوأَْلَقى الرَّ

                                      
؛ صحیح ١/٤٣، كتاب الوضوء، باب االستجمار وترا، ١٦١متفق علیھ، صحیح البخاري، ح ) (١

  .١/٢١٢، كتاب الطھارة،  باب اإلیتار في االستنثار واالستجمار، ٢٢مسلم، ح
  .١/١٤٠الخالف،  القاضي عبدالوھاب، اإلشراف في نكت مسائل) (٢
ھو الصحابي الجلیل عبد هللا بن مسعود الھذلي، أبو عبد الرحمن، اإلمام الحبر، فقیھ األمة، من ) (٣

السابقین إلى اإلسالم، شھد غزوة بدرا، وھاجر الھجرتین، ومناقبھ كثیرة، روى علما كثیرا، كان من 

إني : الكوفة لتعلیم الناس وكتب لھم في خالفتھ إلى  وھدیھ، بعثھ عمر  أشبھ الناس بسمت النبي 
ابن عبد : انظر. للھجرة، في خالفة عثمان، ودفن بالبقیع) ٣٢(آثرتكم بھ على نفسي، توفي بالمدینة سنة 

؛ الذھبي، سیر أعالم النبالء، ٣٨٥ -٣٨١/ ٣؛ ابن األثیر، أسد الغابة، ٩٩٤ -٩٨٧/ ٣البر، االستیعاب، 
٤٩٩/ ١ -٤٦١/ ١.  

  . أنھ رجیع قد رد من الطھارة إلى النجاسةیعني : الركس) (٤
  .٢/٣٠٦الخطابي، غریب الحدیث، : انظر

  .١/٤٣، كتاب الوضوء، باب ال یستنجى بروث، ١٥٦صحیح البخاري، ح ) (٥
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 :وجھ الداللة

الحدیث عل�ى إج�زاء المس�ح بأق�ل م�ن في االستدالل بھذا  ~)١(قال الطحاوى

  : ثالث أحجار إذا حصل بھ اإلنقاء

ف�ي مك�ان ل�یس فی�ھ أحج�ار ، قعد للغائط ،  في ھذا الحدیث ما یدل أن النبي  "
لما احتاج إلى ، ولو كان بحضرتھ من ذلك شيء . » ناولني ثالثة أحجار«لعبد هللا : لقولھ

وأخ�ذ ، ف�ألقى الروث�ة ، بد هللا بحج�رین وروث�ة فلما أتاه ع. أن یناولھ من غیر ذلك المكان
وعل��ى أن��ھ ق��د رأى أن االس��تجمار بھم��ا ، دل ذل��ك عل��ى اس��تعمالھ الحج��رین ، الحج��رین 

ألن�ھ ل�و ك�ان ال یج�زئ االس�تجمار بم�ا دون . یجزئ مم�ا یج�زئ من�ھ االس�تجمار ب�الثالث
  .)٢(. "لما اكتفى بالحجرین وألمر عبد هللا أن یبغیھ ثالثا، الثالث 

، َوَرْم��ُي )٤(اِالْس��ِتْجَماُر َت��وٌّ : ((ق��ال رس��ول هللا : ق��ال ) ٣(ع��ن ج��ابر ب��ن عب��دهللا -٣
، َوإَِذا اْس��َتْجَمَر أََح��ُدُكْم،  ��َواُف َت��وٌّ ، َوالطَّ ��َفا َواْلَم��ْرَوِة َت��وٌّ ��ْعُي َب��ْیَن الصَّ ، َوالسَّ اْلِجَم��اِر َت��وٌّ

  .)٥())َفْلَیْسَتْجِمْر ِبَتوّ 

  
 : وجھ الداللة

أن االستجمار وتر، وأقل ال�وتر واح�د، ف�دل الح�دیث عل�ى أن ع�دد  بي بین الن
  .)٦(األحجار غیر واجب، وأن المقصود حصول اإلنقاء بأي عدد كان

                                      
ث، . للھجرة) ٢٣٨(ولد في طحا بمصر سنة . أحمد بن محمد بن سالمة أبو جعفر الطحاوي) (١ محدِّ

ھ المزني، صاحب اإلمام الشافعي، ثم انتقل إلى مذھب أبي حنیفة، وفقیھ، درس فقھ الشافعیة على خال
مصنفاتھ كثیرة، . أحمد بن أبي عمران، وانتھت إلیھ رئاسة أصحاب أبي حنیفة بمصر: فتفقھ على ید

. للھجرة) ٣٢١(توفي سنة . العقیدة الطحاویة، وشرح معاني اآلثار، وأحكام القرآن؛ وغیرھا: منھا
  .٧/٤٣٩الذھبي، تاریخ اإلسالم،، ١/١٤٢ات الفقھاء، الشیرازي، طبق: انظر
  .١/١٢٢الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ) (٢
ھو الصحابي الجلیل جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام السلمي األنصاري، كنیتھ أبو عبد هللا، ) (٣

ي، أبي ھریرة وأم كلثوم وأبي سعید الخدر: ، وروى عن، سمع النبي شھد بدرا مع النبي 

هللا عليهمعطاء بن أبي رباح وأبو سفیان وعمر بن دینار، وغیرھم، : وغیرھم، وروى عنھ ،  ضو 

ابن منجویھ، رجال : انظر. للھجرة) ٧٨(وھو آخر من مات بالمدینة من الصحابة من أھل العقبة سنة 
  .٢/٥٢٩؛ ابو نعیم، معرفة الصحابة، ١١٤، ١/١١٣صحیح مسلم، 

  . ١/١٠٢الخطابي، غریب الحدیث، : أنظر. الوتر: التو) (٤
  .٢/٩٤٥، كتاب الحج، باب بیان أن حصى الجمار سبع، ١٣٠٠صحیح مسلم،ح) (٥
  . ٢/٢٩ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك،  : انظر) (٦
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َوَم�ْن اْس�َتْجَمَر َفْلُی�وِتْر، َم�ْن َفَع�َل َفَق�ْد : ((قال رس�ول هللا : قال عن أبي ھریرة  -٤
 .)١())أَْحَسن، َوَمْن َال َفَال َحَرجَ 

  :الداللة وجھ

في الحدیث على االستجمار وترا، وأقل الوتر واحد، فإن حصل بھ  أمر النبي 
  .)٢(اإلنقاء وأكتفى أجزأ، وقد رفع النبي صلى هللا علیھ وسلم  الحرج عمن لم یوتر

  :المعقول: ثانیا

قیاس��ا عل��ى االس��تنجاء بالم��اء، فاالس��تجمار م��ن االس��تنجاء، ف��ال یج��ب فی��ھ إال اإلنق��اء،  -١
ستنجاء بالماء، وجب فیھ اإلنقاء، ولم یجب فیھ العدد، وذل�ك دلی�ل عل�ى أن الثالث�ة كاال

 .)٣( لیست بحّد، فلو لم ینق بھا لزاد علیھا؛ألن الواجب اإلنقاء
قیاسا على مسح الرأس في الوضوء، فاالستجمار مسح، والمسح ف�ى الش�رع ال یوج�ب  -٢

 . )٤( التكرار، كمسح الرأس

ول الث��اني، الق��ائلین بع��دم ص��حة االس��تجمار بأق��ل م��ن ث��الث أدل��ة أص��حاب الق��: ثانی��ا
 :مسحات منقیات، فإذ لم یحصل اإلنقاء بثالث زاد حتى اإلنقاء

  :استدل أصحاب القول الثاني بالسنة النبویة، والمعقول

  :السنة النبویة: أوال

�أَ َفْلَیْس�َتْنِثْر، وَ : (( ق�ال رس�ول هللا : قال عن أبي ھریرة  -١ َم�ِن اْس�َتْجَمَر َم�ْن َتَوضَّ
  )٥())َفْلُیوِترْ 

 :وجھ الداللة
دلیل على وجوب استیفاء عدد ال�ثالث ف�ي االس�تنجاء؛ إذا ك�ان )) َفْلُیوِترْ : ((قولھ"

معقوال أن�ھ ل�م ی�رد ب�ھ ال�وتر ال�ذي ھ�و الواح�د، ألن�ھ زی�ادة وص�ف عل�ى اس�م، واالس�م ال 
  .)٦("وأدناه الثالث یحصل بأقل من واحد، فعلم أنھ قصد بھ ما زاد على الواحد،

                                      
  .١١: سبق تخریجھ صفحة) (١

  .١/١٧٢ي عبدالوھاب، المعونة، ؛ القاض١/٢٥٢ابن بطال، شرح صحیح البخاري، : انظر (٢)
  .١/٢٥٧ابن حجر العسقالني، فتح الباري، : انظر (٣)
  .١/٢٤٨ابن بطال، شرح صحیح البخاري، : انظر (٤)
؛ صحیح ١/٤٣، كتاب الوضوء، باب االستجمار وترا، ١٦١متفق علیھ، صحیح البخاري، ح ) (٥

  .١/٢١٢ستجمار، ، كتاب الطھارة،  باب اإلیتار في االستنثار واال٢٢مسلم، ح
  .٤٥٠، ٣/٤٤٩ابن الجوزي، كشف المشكل،  (٦)
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أَْن َنْس�َتْقِبَل اْلِقْبلَ�َة لَِغ�اِئٍط، أَْو  - النب�ي  –لََق�ْد َنَھاَن�ا : ((ق�ال عن سلمان الفارس�ي  -٢
 َبْوٍل، أَْو أَْن َنْسَتْنِجَي ِباْلَیِمیِن، أَْو أَْن َنْس�َتْنِجَي ِبأََق�لَّ ِم�ْن َثَالَث�ِة أَْحَج�اٍر، أَْو أَْن َنْس�َتْنِجيَ 

  .)٢( ))أَْو ِبَعْظم )١(ِبَرِجیعٍ 

 : وجھ الداللة

عن االستجمار بأٌقل من ثالثة أحجار، وھذا نص ص�ریح عل�ى أن  نھى النبي 
المسح بثالث واجب، وأن االقتصار على أقل من ث�الث ال یج�وز وإن حص�ل اإلنق�اء بم�ا 

  .)٣(دونھا

، َوَرْم��ُي )٥(َت��وٌّ  اِالْس��ِتْجَمارُ : (( ق��ال رس��ول هللا : ق��ال ) ٤(ع��ن ج��ابر ب��ن عب��دهللا -٣
، َوإَِذا اْس��َتْجَمَر أََح��ُدُكْم،  ��َواُف َت��وٌّ ، َوالطَّ ��َفا َواْلَم��ْرَوِة َت��وٌّ ��ْعُي َب��ْیَن الصَّ ، َوالسَّ اْلِجَم��اِر َت��وٌّ

  .)٦())َفْلَیْسَتْجِمْر ِبَتوّ 

  
 :وجھ الداللة

  . )٧( بالتو في االستجمار، والتو ھو الوتر،ویرید بھ الثالثة أمر النبي 

                                      
الروث والعذرة جمیعا، وإنما سمي رجیعا ألنھ رجع عن حالھ األولى بعد أن كان طعاما : الرجیع) (١

  . مرجوع أي مردود: أو علفا إلى غیر ذلك، وكذلك كل شيء من قول أو فعل یتردد فھو رجیع، ومعناه
  .٣٩٢: غریب ما في الصحیحین ،صالحمیدي، تفسیر : انظر

  .١/٢٢٣، كتاب الطھارة، باب االستطابة، ٢٦٢صحیح مسلم، ح ) (٢
  .٣/١٥٦النووي، المنھاج، : انظر) (٣
ھو الصحابي الجلیل جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام السلمي األنصاري، كنیتھ أبو عبد هللا، ) (٤

أبي ھریرة وأم كلثوم وأبي سعید الخدري، : ، وروى عن، سمع النبي شھد بدرا مع النبي 

هللا عليهمعطاء بن أبي رباح وأبو سفیان وعمر بن دینار، وغیرھم، : وغیرھم، وروى عنھ ،  ضو 

ابن منجویھ، رجال : انظر.للھجرة) ٧٨(وھو آخر من مات بالمدینة من الصحابة من أھل العقبة سنة 
  .٢/٥٢٩حابة، ؛ ابو نعیم، معرفة الص١١٤، ١/١١٣صحیح مسلم، 

  . ١/١٠٢الخطابي، غریب الحدیث، : أنظر. الوتر: التو) (٥
  .٢/٩٤٥، كتاب الحج، باب بیان أن حصى الجمار سبع، ١٣٠٠صحیح مسلم،ح) (٦
  .١/١٦١الماوردي، الحاوي الكبیر، : انظر) (٧
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َم�ا أََن�ا لَُك�ْم ِبَمْنِزلَ�ِة : ((قال رسول هللا صلى هللا علی�ھ وس�لم: قال عن أبي ھریرة  -٤ إِنَّ
ْس�َتِطْب اْلَوالِِد، أَُعلُِّمُكْم، َفإَِذا أََتى أََحُدُكُم اْلَغاِئَط َفَال َیْسَتْقِبِل اْلِقْبلَ�َة، َوَال َیْس�َتْدِبْرَھا، َوَال یَ 

ْوثِ  ِبَیِمیِنِھ، َوَكاَن َیأُْمرُ  ة )١(ِبَثَالَثِة أَْحَجاٍر، َوَیْنَھى َعِن الرَّ مَّ   .)٣()))٢(َوالرِّ

  

 :وجھ الداللة
ورد ف��ي الح��دیث األم��ر باالس��تنجاء بثالث��ة أحج��ار لیحص��ل اإلج��زاء، واألم���ر 

  .)٤(للوجوب

إَِذا َذَھَب أََح�ُدُكْم إِلَ�ى اْلَغ�اِئِط، َفْلَی�ْذَھْب : ((قال رسول هللا : قالت {عن عائشة -٥

َھا ُتْجِزُئ َعْنھُ مَ  ، َفإِنَّ   .)٥( ))َعُھ ِبَثَالَثِة أَْحَجاٍر َیْسَتِطیُب ِبِھنَّ

  :وجھ الداللة
أمر النبي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم م�ن أراد االس�تجمار أن یس�تجمر بثالث�ة أحج�ار، 

َھا ُتْجِزُئ َعْنھُ ((:واألمر یقتضي الوجوب، وقال  ، واإلجزاء إنما یستعمل ف�ي الواج�ب))َفإِنَّ

)٦(.  

َم�ْن اْس�َتْجَمَر َفْلُی�وِتْر، َم�ْن َفَع�َل َفَق�ْد : (( ق�ال رس�ول هللا : ق�ال ع�ن أب�ي ھری�رة -٦
 .)٧( ))أَْحَسن، َوَمْن َال َفَال َحَرجَ 

                                      
على ألفاظ  البعلي، المطلع: انظر". الروث لغیر اآلدمیین بمنزلة الغائط والعذرة منھم: "الروث (١)

  .٥٦:المقنع، ص
  .٢/٢٩٨ابن الملقن، البدر المنیر، : انظر. العظم البالي: الرمة (٢)
، واللفظ ١/٣،  كتاب الطھارة، باب كراھیة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ٧سنن أبي داود، ح (٣)

، ٣١٣ن ماجھ، ح؛ سنن اب١/٣٨، كتاب الطھارة، النھي عن االستطابة بالروث، ٤٠لھ؛ سنن النسائي، ح
  .١/١١٤كتاب الطھارة وسننھا، باب االستنجاء بالحجارة، والنھي عن الروث والرمة، 

؛ وقال ابن "صحیح رواه أبو داود، والنسائي وغیرھما بأسانید صحیحة: " حدیث صحیح، قال النووي
َحُدُكْم َعلَى َحاَجِتِھ، إَِذا َجلََس أَ «: ولفظھ فیھ» صحیح مسلم«وأسانیده كلھا صحیحة، وأصلھ في : " الملقن

  .".» َفَال َیْسَتْقِبِل اْلِقْبلََة، َوَال َیْسَتْدِبْرَھا
  .٢/٢٩٨؛ ابن الملقن، البدر المنیر، ١/١٥٢النووي، خالصة األحكام، : انظر

  .١/٤٩الرملي، نھایة المحتاج، : انظر) (٤
، واللفظ لھ؛ سنن النسائي، ١/١٠: ،  كتاب الطھارة، باب االستنجاء بالحجارة٤٠سنن أبي داود، ح (٥)

  .١/٤١، كتاب الطھارة، االجتزاء في االستطابة بالحجارة دون غیرھا، ٤٤ح
  .١/٢٣٧ابن الملقن، البدر المنیر، : انظر. حدیث حسن

  .١/١٢ابن قدامھ، المغني، : انظر) (٦
  .١١: سبق تخریجھ صفحة) (٧



  الكمال واإلجزاء في باب اإلستنجاء واالستجمار
  
  

- ٤٨٤  - 

 

  :وجھ الداللة
دل الح��دیث عل��ى أن ال��وتر مس��تحب ف��ي االس��تجمار إذا اس��توفى ال��ثالث، وتق��دیر 

ل�ثالث، ف�إن ل�م یحص�ل اإلنق�اء إال ب�أربع زاد لیكن االستجمار وترا مع اس�تیفاء ا: الحدیث
  .)١(الخامس لیكون وترا، وإن اقتصر على األربع فال حرج 

ِبَثَالَث��ِة : ((ع��ن االس��تطابة فق��الس��ئل رس��ول هللا : ق��ال  )٢(ع��ن خزیم��ة ب��ن ثاب��ت - ٧
  .)٣())أَْحَجاٍر لَْیَس ِفیَھا َرِجیعٌ 

 :وجھ الداللة
  .)٤(ر إنما یجوز بثالثًة أحجار منقیاتدل الحدیث على أن االقتصار على األحجا

 :المعقول: ثانیا

، ف�إن الع�دد مش�ترط فیھ�ا، ول�و تحقق�ت ب�راءة ال�رحم بق�رء )٥(قیاسا عل�ى الع�دة ب�األقراء-١
 .)٦( واحد، فداللة الحجر ظاھرة لعدم إزالة األثر، واحتیج إلى العدد كالعدة باإلقراء

ع بع�دد، فوج�ب أن یس�تحق منھ�ا ذل�ك قیاسا على الولوغ، فاالستجمار إزالة نجاسة، شر-٢
العدد، قیاسا على ولوغ الكلب في اإلناء، ف�إن الواج�ب فی�ھ غس�ل اإلن�اء س�بعا إح�داھن 

 .)٧( بالتراب؛ ألن إزالة نجاستھ شرعت بعدد

                                      
  .١٧٩، ١٧٨: النووي، اإلیجاز في شرح سنن أبي داود، ص: انظر (١)
الصحابي الجلیل خزیمة بن ثابت األنصاري الخطمي، الملقب بذو الشھادتین، جعل الرسول صلى  (٢)

هللا علیھ وسلم شھادتھ بشھادة رجلین، شھد بدر والمشاھد كلھا، روى عنھ جابر بن عبدهللا، وابناه عبدهللا 
  .للھجرة) ٣٧(ل یوم صفین سنة وعمارة،  قت

  .٤٩٣، ١/٤٩٢؛ ابن منده، معرفة الصحابة، ٢٥١، ٢٤٨/ ٢البغوي، معجم الصحابة، : انظر 
، و اللفظ لھ؛ سنن ابن ١/١١: ،  كتاب الطھارة، باب االستنجاء بالحجارة٤١سنن أبي داود، ح (٣)

  .١/١١٤: نھي عن الروث والرمة،  كتاب الطھارة وسننھا، باب االستنجاء بالحجارة، وال٣١٥ماجة، ح
  .١/٢األلباني، صحیح و ضعیف سنن أبي داود، : انظر. حدیث صحیح

  .١/١٢١الرویاني، بحر المذھب، : انظر) (٤
البعلي، المطلع على ألفاظ المقنع، : انظر: انظر. أقراء وقروء: الطھر والحیض، والجمع: القرء) (٥
  .٤٠٦: ص

  .١/٥١، األنصاري، أسنى المطالب: انظر (٦)
  .١/١٦١الماوردي، الحاوي الكبیر، : انظر) (٧
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  :مناقشة األدلة

مناقشة أدلة أصحاب الق�ول األول، الق�ائلین بص�حة االس�تجمار بأق�ل م�ن ث�الث : أوال
  :نقاءمسحات إذا حصل اإل

 :فأجیب عنھمن وجھین؛ أما استداللھم بحدیث عبدهللا بن مسعود  -١

اكتفى باألمر األول ف�ي طل�ب الثالث�ة، فل�م یج�دد األم�ر بطل�ب  یحتمل أن یكون النبي  -
الثالث، أو اكتفى بطرف أحدھما عن الثالث، ألن المقصود بالثالثة أن یمسح بھا ثالث 

 . )١(مسحات، وذلك حاصل ولو بواحد 
ق�ول ن�ص ف�ي ع�دم االقتص�ار  االستدالل بالحدیث مجرد احتمال، بینما ح�دیث س�لمان -

فع��ل، ویق��دم الق��ول عل��ى الفع��ل عن��د  عل��ى م��ا دون الثالث��ة، وح��دیث اب��ن مس��عود 
 .)٢(تعارضھما

  :فأجیب عنھ؛ ...))َوَمْن اْسَتْجَمَر َفْلُیوِتْر،: ((وأما استداللھم بحدیث -٢

یعن�ي ف�ي ت�رك ال�وتر، ال ف�ي ت�رك الع�دد، وذل�ك )) َف�َال َح�َرجَ : (( قول النب�ي 
ال�وتر، فیع�ود نف�ي : جمعا بین األحادیث الواردة في االس�تنجاء، فالم�أمور ب�ھ ف�ي الح�دیث

مخص�وص ب�النھي ال�وارد ف�ي ح�دیث )) اْس�َتْجَمر: ((الحرج إلیھ، والح�دیث ع�ام ف�ي قول�ھ
َنْس�َتْنِجَي ِبأََق�لَّ ِم�ْن : ((ھعن االقتصار على أقل من ثالثة أحجار، وذلك في قول� سلمان 

  .)٣()) َثَالَثِة أَْحَجارٍ 

  :فأجیب عنھوأما استداللھم بالقیاس على االستنجاء بالماء؛  -٣

  :القیاس على االستنجاء بالماء قیاس مع الفارق، من وجھین

المعتبر في االستنجاء بالم�اء إزال�ة األث�ر، وتحص�ل حقیق�ًة الطھ�ارة ب�ھ، فل�م تفتق�ر إل�ى  -
د، بینم��ا االس��تجمار ل��م یعتب��ر فی��ھ إزال��ة األث��ر، وھ��و م��ن التخفی��ف، ف��افتقر إل��ى الع��د
  .)٤(العدد

                                      
  .١/٢٥٧ابن حجر، فتح الباري، ) (١
  .١/٣٢٠ابن حجر، التلخیص الحبیر، ) (٢

؛ ابن قدامة، الشرح الكبیر، ٢/١٠٥؛ النووي، المجموع، ١/١٦١الماوردي، الحاوي الكبیر، : انظر (٣)
١/٢٢٩.  

  .١/١٦١الماوردي، الحاوي الكبیر، : انظر (٤)
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 :ورد الجواب
ال یقال إن الماء یزیل النجاسة، فال یعتبر عدده، والحجر ال یزیلھا، فجاز اعتبار "

عدده؛ ألن علة األصل تبطل بالوقوف على أص�لھم، وعل�ة الف�رع ال تص�ح؛ ألن الخ�الف 
  .)١("بھ تخفیف ال إزالة، وھذا ال فائدة فیھ، وإن كانت النجاسة لم تزلفیما یقع 

ل��و ك��ان القص��د اإلنق��اء فق��ط لخ��ال اش��تراط الع��دد ف��ي األحادی��ث ال��وارد فیھ��ا الع��دد ع��ن  -

العدد لفظ�ا، وعل�م اإلنق�اء فی�ھ معن�ى، دل عل�ى وج�وب  الفائدة، فلما اشترط النبي 
  . )٢(األمرین

 :ورد الجواب
فیھ العدد متروك الظ�اھر باالتف�اق؛ ألن الع�دد ال یج�ب ف�ي الحج�ر،  الخبر الوارد

  .)٣(وإنما یجب في المسحات، وإذا ترك الظاھر لم یصح التعلق بھ

 :فأجیب عنھوأما استداللھم بالقیاس على مسح الرأس في الوضوء؛ -٤

االس��تدالل بالقی��اس عل��ى مس��ح ال��رأس فاس��د االعتب��ار، ألن��ھ ف��ي مقابل��ة ال��نص 
  .تقدم من حدیثي أبي ھریرة وسلمان الصریح كما

مناقشة أدلة أصحاب القول الث�اني، الق�ائلین بع�دم ص�حة االس�تجمار بأق�ل م�ن : ثانیا
  :ثالث مسحات منقیات، فإذ لم یحصل اإلنقاء بثالث زاد حتى اإلنقاء

  :فأجیب عنھأما استداللھم باألحادیث الوارد فیھا الوتر على وجوب الثالث؛ -١

طلق على إطالقھ، فیقع بما یصدق علی�ھ لف�ظ ال�وتر، وأق�ل م�ا یق�ع ُیحمل اللفظ الم
علیھ اسم الوتر مسحة واحدة، وقد نفى الحرج عن تارك�ھ، واألم�ر ب�الوتر ل�یس لعین�ھ ب�ل 

 .)٤(لحصول الطھارة، فإذا حصلت بما دون الثالث فقد حصل المقصود

حجار، والنھ�ي ع�ن أق�ل وأما استداللھم باألحادیث الوارد فیھا األمر باستعمال ثالثة أ -٢
 : فأجیب عنھم من أوجھمن ذلك؛ 

ف�ي األحادی�ث الم�ذكورة ثالث�ة  أن الغائط لفظ یراد بھ الغائط والبول، وقد ذك�ر النب�ي  -
أحجار، فحصل لكل مخرج منھما أقل من ثالثة أحجار، ولیس في األحادیث ذكر أح�د 

 .)٥(الموضعین دون اآلخر

                                      
  .١/١٥٩القدوري، التجرید،  (١)
  .٢٥٧/ ١ابن حجر، فتح الباري، : انظر (٢)
  .١/١٦٠القدوري، التجرید، : انظر (٣)
  .١/١٩الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر) (٤
  .١/٣٨٨ابن القصار، عیون األدلة،: انظر) (٥



  
         الجزء األولم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

- ٤٨٧  - 
 

 
مر مطلق، ُیحمل عل�ى المقی�د ف�ي نف�ي الح�رج ع�ن تارك�ھ األمر باستعمال ثالثة أحجار أ -

وجمعا بین األدل�ة، ت�دل األحادی�ث   ،))َفَال َحَرجَ : ((وذلك في قولھ صلى هللا علیھ وسلم
الوارد فیھا األمر على ندب استعمال ثالثة أحجار، واألحادیث الوارد فیھا النھ�ي عل�ى 

غة في النقاوة، وھو أكث�ر م�ا یس�تعمل تأكید االستحباب، وذلك ألن استعمال الثالثة مبال
 .)١(غالبا، وقل ما ینقى الواحد

االستدالل باألحادیث الوارد فیھا األمر باستعمال ثالثة أحجار م�ردود باالس�تنجاء بحج�ر  -
 .)٢(لھ ثالثة أحرف، فقد صح باإلجماع

س�ة، ف�إذا األمر بالتثلیث في عدد األحجار إنما ھ�و لتحق�ق النق�اء ب�ھ، أو التقلی�ل م�ن النجا -
 .)٣(حصل النقاء أو التقلیل بأقل من ثالث وجب اإلجزاء

 :جواب الجواب
لو كان القصد بھ اإلنقاء حسب لم یكن الشتراط عدد الثالث معنى، وال في ترك "

االقتص��ار عل��ى م��ا دونھ��ا فائ��دة، إذ ك��ان معلوم��اً أن اإلنق��اء ق��د یق��ع بالمس��حة الواح��دة، 
ظاً، وكان اإلنقاء من معقول الخبر ض�مناً، دل عل�ى أن�ھ وبالمسحتین، فلّما اشترط العدد لف

  . )٤("إیجاب لألمرین معاً 

 :الترجیح، وخالصة القول في حكم االستجمار

هللا بناًء على ما تقّدم من اختالف الفقھاء في حكم االستجمار بثالث، فإن   حمهم 
القول الراجح جمعا بین األحادیث وجوب االستجمار بثالث م�ع اإلنق�اء، وذل�ك لألحادی�ث 
الوارد فیھا األمر بالثالثة، والنھي عن دون ذلك، فإن لم یحصل اإلنقاء بالثالث�ة زاد حت�ى 

، ول�یس ))َمَر َفْلُی�وِترْ َم�ِن اْس�َتجْ : ((ینقى، والكمال حینئذ الوتر، لقولھ صلى هللا علی�ھ وس�لم

َمْن َفَعَل َفَقْد أَْحَس�ن، َوَم�ْن : ((بواجب، فإن اقتصر على اإلنقاء دون الوتر أجزأ؛ لقولھ 
  .، وهللا أعلم))َال َفَال َحَرجَ 

                                      
الجمع بین السنة والكتاب، ؛ المنبجي، اللباب في ٢/٦٩الیحصبى، إكمال المعلم بفوائد مسلم،: انظر) (١
١/٩٥.  

  .١/٣٩المرغیناني، الھدایة في شرح بدایة المبتدي،، : انظر) (٢
  .١/٩٦المنبجي، اللباب في الجمع بین السنة والكتاب، : انظر) (٣
  .١/١٢الخطابي، معالم السنن،) (٤
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  اطب اث

  ال وازاء  اء وار

بر م��ن النج��و، وھ��ذا تق��دم ف��ي التمھی��د أن االس��تنجاء ھ��و طل��ب طھ��ارة القب��ل وال��د
  .الطلب إما بالماء، أو باألحجار، أو بما یقوم مقامھ من الطاھر

هللاوتقدم حكم االستنجاء، وأن الفقھاء  اتفقوا عل�ى وج�وب الغس�ل بالم�اء    حمهم 
إذا كان الخارج من السبیلین تجاوز الحد الیسیر، ثم اختلفوا في حكمھ إن لم یتج�اوز الح�د 

ھب الحنفی��ة، وروای��ة عن��د المالكی��ة، بأن��ھ س��نة، وذھ��ب المالكی��ة، الیس��یر عل��ى ق��ولین، ف��ذ
  .والشافعیة، والحنابلة إلى وجوبھ، وترجح من األدلة قول الجمھور

هللاوتقدم في المطلب الثاني حكم االستجمار بثالثة، وأن الفقھاء  اختلف�وا   حمهم 
ث�الث مس�حات إن  فیھ على قولین، ف�ذھب الحنفی�ة والمالكی�ة بص�حة االس�تجمار بأق�ل م�ن

تحقق اإلنق�اء ب�ھ، وذھ�ب الش�افعیة والحنابل�ة إل�ى ع�دم ص�حة االس�تجمار بأق�ل م�ن ث�الث 
مسحات منقیة، فإن لم یحصل اإلنقاء ب�ثالث زاد حت�ى اإلنق�اء، وق�د ت�رجح ق�ول الش�افعیة 

  .والحنابلة، وذلك جمعا بین األحادیث
دأبالمسح وترا، ثم یتبع وعلى ما سبق فإن الكمال في االستنجاء واالستجمار أن یب

  .ذلك الغسل بالماء
من االقتصار على ) أفضل(بأن یقدم الحجر ) وجمعھما: "(جاء في مغني المحتاج

الم��اء؛ ألن الع��ین ت��زول ب��الحجر؛ واألث��ر ی��زول بالم��اء م��ن غی��ر حاج��ة إل��ى مخ��امرة 
  . )١("النجاسة

 وإن اقتص����ر عل����ى أح����دھما أج����زأ، واألكم����ل أن یقتص����ر عل����ى الم����اء ألن هللا

ألنھم كانوا یستنجون بالماء، فعن أب�ي ھری�رة  )٢(امتدح أھل قباء ق�ال النب�ي : ق�ال

)): ٍَنَزلَْت َھِذِه اْآلَیُة ِفي أَْھِل قَُب�اء :﴿ ۚ
ْ
ـُ�وا ن َ�َ�َ���

َ
 أ

َ
ِ��ـ�ن

ُ
� 

ٞ
َك�اُنوا : "َق�الَ )) )٣( ﴾�ِ��ِ رَِ�ـ�ل

  .)٤("مْ َیْسَتْنُجوَن ِبالَماِء، َفَنَزلَْت َھِذِه اآلَیُة ِفیھِ 

                                      
  .١/١٦١الشربیني، ) (١
من األنصار، وبعثوا إلى رسول هللا صلى مسجد بالمدینة المنورة، بناه بنو عمرو بن عوف : قباء) (٢

  .هللا علیھ وسلم، فأتاھم فصلى فیھ
  .٢/٢٧٥ابن الجوزي، مثیر العزم الساكن إلى أشرف األماكن،: انظر

  .  ١٠٨: سورة التوبة، جزء من اآلیة) (٣
، ٣١٠٠؛ سنن الترمذي، ح١/١١، كتاب الطھارة، باب في االستنجاء بالماء، ٤٤سنن أبي داود، ح) (٤

، كتاب الطھارة وسننھا، ٣٥٧؛ سنن ابن ماجھ، ح٥/١٣١أبواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة التوبة، 
  .١/١٢٨باب االستنجاء بالماء، 

  .١/٨٤األلباني، إرواء الغلیل، : انظر. حدیث صحیح
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ُمْرَن أَْزَواَجُك�نَّ أَْن َیْس�َتِطیُبوا ِبالَم�اِء، َف�إِنِّي : ((أنھا قالت {عائشة وورد عن

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َكاَن َیْفَعلُھُ    .)١())أَْسَتْحِییِھْم، َفإِنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ

تارون وعلیھ العمل عند أھل العلم، یخ: "بعد أن ذكر الحدیث ~قال الترمذي

االستنجاء بالماء، وإن كان االستنجاء بالحجارة یجزئ عن�دھم، ف�إنھم اس�تحبوا االس�تنجاء 
  .)٢("بالماء، ورأوه أفضل

وإن كان الخارج م�ن الس�بیلین یس�یراً، واقتص�ر عل�ى االس�تجمار وج�ب علی�ھ أن 
ا یستجمر بثالث مسحات، فإن حصل بھ اإلنقاء أكتفى، وإال زاد حتى ینقي، والكمال حینھ

  .أن یقف على وتر
ومعن��ى ك��الم المص��نف أن الجم��ع ب��ین الم��اء والحج��ر : "ج��اء ف��ي مواھ��ب الجلی��ل

مستحب، فإن لم یجمع وال بد فاالقتصار على الماء أفضل م�ن االقتص�ار عل�ى األحج�ار، 
وفھ��م من��ھ أن��ھ ل��و اقتص��ر عل��ى األحج��ار وح��دھا م��ع وج��ود الم��اء ألج��زأه، ولكن��ھ ت��رك 

  .)٣("األفضل
وإن أراد االقتصار على أحدھما فالماء أفضل؛ لما روین�ا م�ن : "نيوجاء في المغ

وإن اقتص�ر . الحدیث؛ وألنھ یطھر المحل، ویزیل الع�ین واألث�ر، وھ�و أبل�غ ف�ي التنظی�ف
 .)٤("على الحجر أجزأه، بغیر خالف بین أھل العلم

  
 

                                      
  .١/٧٣،أبواب الطھارة، باب االستنجاء بالماء،١٩سنن الترمذي، ح) (١

الجامع : انظر. ھذا حدیث حسن صحیح: عد أن ذكر الحدیثقال الترمذي ب. حدیث حسن صحیح
  .١/٧٣الكبیر،

  .١/٧٣الجامع الكبیر،) (٢
  .١/٢٨٤الحطاب،) (٣
  .١/١١٢ابن قدامھ، ) (٤
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  الخاتمة
وكم��ا ینبغ��ي الحم��د � حم��داً كثی��راً طیب��اً مبارك��اً فی��ھ، كم��ا یح��ب ربن��ا ویرض��ى، 

لجالل وجھھ وعظیم سلطانھ، ملء سمائھ، وملء أرضھ، وم�لء م�ا ش�اء م�ن ش�يء بع�د، 

أھل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا ل�ھ عب�د، وص�لى هللا وس�لم عل�ى نبین�ا محم�د، 

  :المرسل رحمة للعالمین، وعلى الھ وصحبھ أجمعین، ومن اتبعھ إلى یوم الدین، وبعد

، بلغتھا بمنة هللا وفضلھ، وقد ب�ذلت فیھ�ا جھ�دي، ف�إن وفقتفیھ�ا فھذه خاتمة البحث

  .، وإن أخطأت فمن نفسي والشیطان، واإلسالم منھ برئفمن هللا 

  :وھذه أھم النتائج والتوصیات، كتبتھا باختصار

إن ل��م ینتش��ر الخ��ارج م��ن الس��بیلین وخ��رج ع��ن  -الكم��ال ف��ي االس��تنجاء واالس��تجمار  -١

وت�را، ث�م یتب�ع ذل�ك الغس�ل بالم�اء، وإن اقتص�ر عل�ى أح�دھما  أن یبدأبالمسح -الیسیر

أج��زأ، واألكم��ل أن یقتص��ر عل��ى الماء؛وأم��ا إن ك��ان الخ��ارج م��ن الس��بیلین یس��یراً، 

واقتص��ر عل��ى االس��تجمار وج��ب علی��ھ أن یس��تجمر ب��ثالث مس��حات، ف��إن حص��ل ب��ھ 

 .اإلنقاء أكتفى، وإال زاد حتى ینقي، والكمال حینھا أن یقف على وتر

وصي كل مسلم بالحرص على معرفة الكمال في العبادات بص�ورة عام�ة، ومعرفتھ�ا أ -٢

في باب الطھارة بصورة خاصة؛ ألنھا ضرورة في حیاة المسلم، ومعرفة الكمال فیھ 

معینھ على بلوغ مراتب اإلحسان، والوص�ول لرض�ى ال�رحمن ومحبت�ھ، وھ�ي غای�ة 

 .كل عبد

راءة الذم�ة، وعب�ادة هللا عل�ى بص�یرة كما أوصي بضرورة معرفة اإلجزاء، لتحصل ب -٣

 .وھدى، بعیدا عن الجھل والضیاع

وأوصي كل مرٍب، وكل أم وأب، أن یعتنوا بتعلیم من تحتھم بفقھ الكمال واإلجزاء في  -٤

 . الطھارة، فھو مما یعینھم في أمور دینھم ودنیاھم
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  فھرس المصادر والمراجع

القرآن الكریم.  
بیروت ( عباس، إحسان: ، تحقیقالفقھاء بقاتط الشیرازي، علي بن إبراھیم– 

 .).م١٩٧٠العربي،  دارالرائد: لبنان
 ،علي محمد : ، تحقیقبدائع الصنائع في ترتیب الشرائعأبو بكر بن مسعود الكاساني

. ھـ١٤٢٤دار الكتب العلمیة، : بیروت(، ٢معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ط
 .).م٢٠٠٣

 ،د. ت[، دار الفكر، ]د. م([، ]د. ط[ الكبیر،الشرح أحمد بن أحمد الدردیر.([.  
 ،المكتبة : مصر(، .]د. ط[، تحفة المحتاج في شرح المنھاجأحمد بن حجر الھیتمي

  .).م١٩٨٣. = ھـ١٣٥٧التجاریة الكبرى، 
 ،السنن الصغرى= المجتبى من السنن أحمد بن شعیب الخراساني، النسائي ،

مكتب المطبوعات اإلسالمیة، : حلب(، ٢عبد الفتاح أبو غدة، ط: تحقیق
 .)م١٩٨٦. = ھـ١٤٠٦

 ،عادل بن : ، تحقیقمعرفة الصحابةأحمد بن عبد هللا بن أحمد، أبو نعیم األصبھاني
  .).م ١٩٩٨. = ھـ ١٤١٩دار الوطن للنشر، : الریاض(یوسف العزازي، 

 ،د. ط[محمد صادق القمحاوي، : ، تحقیقأحكام القرآنأحمد بن علي الجصاص[. ،
  .).ھـ ١٤٠٥دار إحیاء التراث العربي، : روتبی(
 ،التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي أحمد بن علي بن حجر العسقالني

. = ھـ١٤١٦مؤسسة قرطبة، : مصر(حسن بن عباس بن قطب، : ، تحقیقالكبیر
  .).م١٩٩٥

 ،بیروت(، فتح الباري شرح صحیح البخاريأحمد بن علي بن حجر العسقالني :
 .).ھـ١٣٧٩معرفة، دار ال

بیروت(اللیثي،  عبدهللا: ، تحقیقمسلم صحیح رجال منجویھ، علي،ابن أحمدبن :
  ..)ھـ١٤٠٧دارالمعرفة، 

بیروت(اللیثي،  عبدهللا: ، تحقیقمسلم صحیح رجال منجویھ، علي،ابن بن أحمد :
  ..)ھـ١٤٠٧دارالمعرفة، 

 ،علي جمعة محمد، محمد أحمد سراج، : ، تحقیقالتجریدأحمد بن محمد القدوري
  .).م٢٠٠٦. = ھـ١٤٢٧دار السالم، : القاھرة(، ٢ط

بیروت(، ]د. ط[كامل محمد عویضة،: ، تحقیقمختصرأحمد بن محمد القدوري، ال :
  .).م١٩٩٧. =ھـ١٤١٨دار الكتب العلمیة، 

 ،أحمد : ، تحقیقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةإسماعیل بن حماد الجوھري
 ).م١٩٨٧= ھـ ١٤٠٧دار العلم للمالیین، : بیروت( ،٤عبد الغفور عطار، ط
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  ،عبد الكریم إبراھیم الغرباوي، : ، تحقیقغریب الحدیثحمد بن محمد الخطابي
  .).م ١٩٨٢. = ھـ ١٤٠٢دار الفكر، : دمشق(،].د.ط[
  ،المطبعة : حلب(، معالم السنن، وھو شرح سنن أبي داودحمد بن محمد الخطابي

 .).م ١٩٣٢. = ھـ ١٣٥١العلمیة، 
  ،م([، ]د. ط[، أسنى المطالب في شرح روض الطالبزكریا بن محمد األنصاري .

 .]).د. ت[دار الكتاب اإلسالمي، ]: د

 ،ِجْستاني، أبو داود محمد محیي الدین عبد : ، تحقیقالسننسلیمان بن األشعث السِّ
 .])د. ت[المكتبة العصریة، : بیروت –صیدا (، .]د. ط[الحمید، 

 مطبعة السعادة، : مصر(، المنتقى شرح الموطأن خلف الباجي، سلیمان ب
  .).ھـ١٣٣٢

  ،دار : القاھرة(، .]د. ط[، العدة شرح العمدةعبد الرحمن بن إبراھیم المقدسي
  .).م٢٠٠٣. = ھـ١٤٢٤الحدیث، 

  ،علي : ، تحقیقكشف المشكل من حدیث الصحیحینعبد الرحمن بن علي الجوزي
  .]).د. ت[دار الوطن، : لریاضا(، .]د. ط[حسین البواب، 

 ،تحقیقمثیر العزم الساكن إلى أشرف األماكن عبد الرحمن بن علي الجوزي ، :
 .)م ١٩٩٥.= ھـ ١٤١٥دار الرایة، : ].د. م[(مرزوق علي إبراھیم، 

 ،عبد هللا بن عبد المحسن : ، تحقیقالشرح الكبیر عبد الرحمن بن محمد بن قدامة
ھجر : جمھوریة مصر العربیة –القاھرة (الحلو،  التركي، وعبد الفتاح محمد

  .).م ١٩٩٥. = ھـ ١٤١٥للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، 
  ،ت[دار الفكر، .]: د. م([، .]د. ط[، متن الرسالةعبد هللا بن أبي زید القیرواني .

  .]).د
 ،لبشائر دار ا.]: د. م([سائد بكداش، : ، تحقیقكنز الدقائقعبد هللا بن أحمد النسفي

  .).م٢٠١١. = ھـ١٤٣٢اإلسالمیة، دار السراج، 
  ،ھـ١٣٨٨مكتبة القاھرة، .]:د. م([، .]د. ط[، المغنيعبد هللا بن أحمد بن قدامة = .

  .).م١٩٦٨
 ،المقنع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني رحمھ هللا عبد هللا بن أحمد بن قدامة

المملكة  -جدة (مود الخطیب، محمود األرناؤوط، یاسین مح: ، تحقیقتعالى
  .).م ٢٠٠٠. = ھـ ١٤٢١مكتبة السوادي للتوزیع، : العربیة السعودیة

 ،محمد األمین بن محمد الجكني، : ، تحقیقمعجم الصحابةعبد هللا بن محمد البغوي
  .).م ٢٠٠٠. = ھـ ١٤٢١مكتبة دار البیان، : الكویت(
 ،محمود أبو دقیقة، : ، تعلیقمختاراالختیار لتعلیل العبد هللا بن مودود الموصلي

 .]).د. ت[دار الكتب العلمیة، : بیروت(، ]د. ط[
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 ،طارق فتحي السید، : ، تحقیقبحر المذھبعبد الواحد بن إسماعیل الرویاني

 .).م٢٠٠٩دار الكتب العلمیة، : بیروت(
 ،الحبیب : ، تحقیقاإلشراف على نكت مسائل الخالفعبد الوھاب بن علي البغدادي

  .).م١٩٩٩. = ھـ١٤٢٠دار بن حزم، (طاھر،  بن
 ،حمیش : ، تحقیقالمعونة على مذھب عالم المدینةعبد الوھاب بن علي البغدادي

 .]).د. ت[المكتبة التجاریة، : مكة الكرمة(، ]د. ط[عبد الحّق، 
 ،المطبعة : القاھرة(، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائقعثمان بن علي الزیلعي

  .).ھـ ١٣١٣، الكبرى األمیریة
 ،طالل : ، تحقیقالھدایة في شرح بدایة المبتديعلي بن أبي بكر المرغیناني

  .]).د. ت[دار إحیاء التراث العربي، : بیروت(، ]د. ط[یوسف، 
 ،محمد : ، تحقیقاللباب في الجمع بین السنة والكتابعلي بن أبي یحیى المنبجي

: لبنان –القلم، بیروت  دار: سوریا -دمشق (، ٢فضل عبد العزیز المراد، ط
  .).م١٩٩٤. = ھـ١٤١٤الدار الشامیة، 

 ،عبد الحمید ھنداوي، : ، تحقیقالمحكم والمحیط األعظمعلي بن إسماعیل بن سیده
  .).م٢٠٠٠. = ھـ١٤٢١دار الكتب العلمیة، : بیروت(
 ،٢یاسر بن إبراھیم، ط: ، تحقیقشرح صحیح البخاريعلي بن خلف، ابن بطال ،

  .).م٢٠٠٣. = ھـ١٤٢٣بة الرشد، مكت: الریاض(
 ،م([، ٢، طاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفعلي بن سلیمان المرداوي .

  .]).د. ت[، دار إحیاء التراث العربي، .]د
 ،عیون األدلة في مسائل الخالف بین علي بن عمر البغدادي المالكي، ابن القصار

 -الریاض (، .]د. ط[ي، عبد الحمید بن سعد السعود: ، تحقیقفقھاء األمصار
 .).م ٢٠٠٦. = ھـ ١٤٢٦مكتبة الملك فھد الوطنیة، : المملكة العربیة السعودیة

 ،علي محمد معوض، عادل أحمد : ، تحقیقالحاوي الكبیرعلي بن محمد الماوردي
: بیروت(محمد بكر إسماعیل، عبد الفتاح أبو سنة، : عبد الموجود، تقدیم وتقریظ

  .).م١٩٩٤. = ھـ١٤١٤دار الكتب العلمیة، 
 ،أسد الغابة في معرفة الصحابةعلي بن محمد بن األثیر، عز الدین بن األثیر ،

، دار الكتب .]د. م([علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، : تحقیق
  .).م ١٩٩٤. = ھـ١٤١٥العلمیة، 

 ،ي البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة فعمر بن علي، ابن الملقن
، عبد هللا بن سلیمان، یاسر بن كمال،  مصطفى أبو الغیط: ، تحقیقالشرح الكبیر

  .).م٢٠٠٤. = ھـ١٤٢٥دار الھجرة للنشر والتوزیع، : الریاض(
 ،یحیى إسماعیل، : ، تحقیقإكمال المعلم بفوائد مسلمعیاض بن موسى الیحصبى

 .).م ١٩٩٨ . =ھـ ١٤١٩دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، : مصر(
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 ،تحقیقالنھایة في غریب الحدیث واألثرالمبارك بن محمد بن األثیر، مجد الدین ، :
. = ھـ١٣٩٩المكتبة العلمیة، : بیروت(، ]د. ط[طاھر الزاوى، محمود الطناحي، 

  .).م١٩٧٩
أضواء البیان في إیضاح القرآن  األمین بن محمد المختار الشنقیطي، محمد

 ١٤١٥دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، : لبنان -ت بیرو(، ].د. ط[بالقرآن
 .).م ١٩٩٥. = ھـ

،محمود األرناؤوط، : ، تحقیقالمطلع على ألفاظ المقنع محمد بن أبي الفتح البعلي
 ٢٠٠٣. = ھـ١٤٢٣، مكتبة السوادي للتوزیع، .]د. م([یاسین محمود الخطیب، 

 ).م
 ،دار الفكر، ]د. م([، ]د. ط[ الكبیر،الحاشیة على الشرح محمد بن أحمد الدسوقي ،

  .]).د. ت[
 ،بشار : ، تحقیقتاریخ اإلسالم َوَوفیات المشاھیر َواألعالممحمد بن أحمد الذھبي

  .).م ٢٠٠٣دار الغرب اإلسالمي، :].د.م[(عّواد معروف، 
 ،أشرف على تحقیقھ وتخریج أحادیثھ سیر أعالم النبالءمحمد بن أحمد الذھبي ، :

  .).م١٩٩٦. =ھـ١٤١٧مؤسسة الرسالة، : بیروت(، ١١، ط اؤوطشعیب األرن
 ،نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج وحاشیة الشبراملسي محمد بن أحمد الرملي

  .).م١٩٨٤. = ھـ١٤٠٤دار الفكر، : بیروت( والرشیدي،
 ،مكتب البحوث : ، تحقیقاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعمحمد بن أحمد الشربیني

 ).].د. ت[دار الفكر، : بیروت(،].د. ط[الفكر،  دار -والدراسات
 ،دار (، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاجمحمد بن أحمد الشربیني

  .).م١٩٩٤. = ھـ١٤١٥الكتب العلمیة، 
 ،عبد هللا بن عبد : ، تحقیقمنتھى اإلراداتمحمد بن أحمد الفتوحي، ابن النجار

  .).م١٩٩٩. = ھـ١٤١٩، مؤسسة الرسالة، .]د. م([، .]د. ط[المحسن التركي، 
 ،أحمد البردوني، إبراھیم : ، تحقیقالجامع ألحكام القرآنمحمد بن أحمد القرطبي

  .).م١٩٦٤. = ھـ١٣٨٤دار الكتب المصریة، : القاھرة(، ٢أطفیش، ط
،القاھرة(، ]د. ط[، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد محمد بن أحمد بن رشد، الحفید :

  .).م ٢٠٠٤. = ھـ١٤٢٥، دار الحدیث
،د.م[(عامر حسن صبري، : ، تحقیقمعرفة الصحابةمحمد بن إسحاق، ابن منده.[ :

 .).م ٢٠٠٥.= ھـ ١٤٢٦مطبوعات جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، 
 ،الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا محمد بن إسماعیل البخاري

. م([محمد زھیر بن ناصر الناصر، : ، تحقیق صلى هللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ
 .).ھـ١٤٢٢دار طوق النجاة، .]: د
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دائرة المعارف العثمانیة بحیدر : الھند -الدكن (، الثقاتالتمیمي،  محمد بن حبان

  .)م١٩٧٣. =  ھ ١٣٩٣آباد، 
،إحسان عباس، : ، تحقیقالطبقات الكبرى محمد بن سعد بن منیع؛ ابن سعد

  .).م ١٩٦٨ دار صادر،: بیروت(
 ،محمد عبد القادر : ، مراجعة وتعلیقأحكام القرآنمحمد بن عبد هللا بن العربي

  .).م٢٠٠٣. = ھـ١٤٢٤دار الكتب العلمیة، : بیروت(، ٣عطا، ط
،َدار الَغرب ].د.م[(، المسالك في شرح موطأ مالك محمد بن عبد هللا بن العربي ،

  .).م ٢٠٠٧. = ھـ ١٤٢٨اإلسالمي، 
مصطفى عبد القادر : ، تحقیقالمستدرك على الصحیحینهللا، الحاكم،  محمد بن عبد

  .).م١٩٩٠. = ھـ١٤١١دار الكتب العلمیة، : بیروت(عطا، 
 ،د. م([محمد المختار السالمي، : ، تحقیقشرح التلقینمحمد بن علي المازري[. ،

  .).م٢٠٠٨دار الغرب اإلسالمي، 
 ،د. ط[بشار عواد معروف، : ق، تحقیالجامع الكبیرمحمد بن عیسى الترمذي[. ،

 .)م١٩٩٨دار الغرب اإلسالمي، : بیروت(
 ،تحقیقتفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلممحمد بن فتوح الحمیدي ، :

  .).م١٩٩٥. = ھـ١٤١٥مكتبة السنة، : القاھرة(زبیدة محمد سعید، 
 ،ختصر مواھب الجلیل في شرح ممحمد بن محمد الطرابلسي، المعروف بالحطاب

  .).م١٩٩٢. = ھـ١٤١٢دار الفكر، ]: د. م([، ٣، طخلیل
 ،ھـ ١٤١٤دار صادر، : بیروت(، ١٣، طلسان العربمحمد بن مكرم بن منظور.(  
 ،ِمیري، أبو البقاء لجنة : تحقیق ،النجم الوھاج في شرح المنھاجمحمد بن موسى الدَّ

  .).م٢٠٠٤. = ھـ١٤٢٥،  دار المنھاج: جدة(علمیة، 
زھیر إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیلح األلباني، محمد بن نو ،

  .).م١٩٨٥. = ھـ١٤٠٥المكتب اإلسالمي، : بیروت(، ٢الشاویش، ط
 ،دار الكتب ]د. م([، التاج واإلكلیل لمختصر خلیلمحمد بن یوسف المّواق ،

  .).م١٩٩٤. = ھـ١٤١٦العلمیة، 
 ،أحمد عبد : ، تحقیقفة الملوكمنحة السلوك في شرح تحمحمود بن أحمد العیني

. = ھـ١٤٢٨وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، : قطر(الرزاق الكبیسي، 
  .).م٢٠٠٧

 ،المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى مسلم بن الحجاج النیسابوري
، .]د. ط[محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقیقرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

  .]).د. ت[یاء التراث العربي، دار إح: بیروت(
،عبد : ، تحقیقاإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل موسى بن أحمد الحجاوي

 .] ).د. ت[دار المعرفة بیروت،: لبنان(، ]د. ط[اللطیف محمد موسى السبكي،
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هللا رحمھ السجستاني داود أبي سنن شرح في اإلیجاز النووي، شرف بن یحیى 
 -عمان (سلمان،  آل حسن مشھوربن:  أحادیثھ وخرج لیھع وعلق لھ قدم ، تعالى

  .).م ٢٠٠٧.= ھـ ١٤٢٨الداراألثریة، : األردن
 ،دار الفكر، : بیروت(، ]د. ط[،  المجموع شرح المھذبیحیى بن شرف النووي

  .]).د. ت[
 ،بیروت(، ٢ط ،المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجیحیى بن شرف النووي :

  .).ھـ١٣٩٢ي، دار إحیاء التراث العرب
 ،خالصة األحكام في مھمات السنن وقواعد اإلسالمیحیى بن شرف النووي ،

. = ھـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، : بیروت(حسین إسماعیل الجمل، : تحقیق
  .).م١٩٩٧

 ،خالصة األحكام في مھمات السنن وقواعد اإلسالمیحیى بن شرف النووي  ،
. = ھـ١٤١٨رسالة، مؤسسة ال: بیروت(حسین إسماعیل الجمل، : تحقیق
  .).م١٩٩٧

 ،زھیر الشاویش، : ، تحقیقروضة الطالبین وعمدة المفتینیحیى بن شرف النووي
  .).م١٩٩١. = ھـ١٤١٢المكتب اإلسالمي، : بیروت(، ٣ط

 ،قاسم : ، تحقیقمنھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھیحیى بن شرف النووي
  .).م٢٠٠٥. = ھـ١٤٢٥، دار الفكر، ]د. م([أحمد عوض، 

 ،علي محمد : ، تحقیقاالستیعاب في معرفة األصحابیوسف بن عبد البر النمري
  .).م١٩٩٢. = ھـ١٤١٢دار الجیل، : بیروت(البجاوي، 
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