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  دة في كتب العقائدالمسائل الفقھیة من كتاب الطھارة الوار

  دراسة فقھیة مقارنة

  ناصر صنت سلطان السھلي

  . ، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة الجامعة اإلسالمیةكلیة الشریعة ،، قسم الفقھ

 Naser.u.i.q@hotmail.com :البرید اإللكتروني 

 : ملخص 

ف�ي كت�ب العقائ��د    یتن�اول ھ�ذا البح�ث المس�ائل الفقھی�ة م�ن كت�اب الطھ�ارة ال�واردة         

، وقد اقتضت طبیع�ة ھ�ذا البح�ث أن یك�ون ف�ي م�ن مقدم�ة، وثالث�ة         )دراسة فقھیة مقارنة(

مباح��ث، وخاتم��ة، أم��ا المقدم��ة فق��د اش��تملت عل��ى أھمی��ة الموض��وع، وأس��باب اختی��اره،       

 . والدراسات السابقة، ومنھج البحث، وخطتھ

اني في مسألة المسح وجاء المبحث األول في مسألة غسل القدمین، والمبحث الث

على الخفین، والمبحث الثالث في خروج المذي من نواقض الوضوء، وفي كل مبحث من 

  .ھذه المباحث تناولت المسألة في كتب العقائد، ووجھ ذكرھا في كتب العقائد، وحكمھا

  . ثم الخاتمة، قد ذكرت فیھا أھم النتائج والتوصیات

  : النتائج: أوًلا

  : صلت إلى عدة نتائجمن خالل ھذا البحث تو

حرص أئمة السلف على ترك كل ما یواف�ق المبتدع�ة والتح�ذیر من�ھ، وھ�ذا م�ا       )١

  . جعلھم یذكرون تلك المسائل الفقھیة في العقائد؛ كون أھل البدع عرفوا بھا

  .الرافضة والخوارج من أعظم الفرق انحرافًا في األصول والفروع)٢

ة والجماعة لقول من أقوال أھل الب�دع ف�ي   موافقة بعض أئمة وعلماء أھل السن)٣

الفروع الفقھیة ال یعني أنھم منھم، أو سائرون على منھجھم، إنما ھو اجتھاد منھم في فھم 

  .النصوص، وھذا ال یسقط من مكانتھم وال قیمتھم

  : التوصیات: ثانًیا

التوج�ھ نح�و   : وأختم ھذا البح�ث ب�ذكر أب�رز التوص�یات الت�ي أود تس�جیلھا، وھ�ي       

ال مشروع جمع المسائل الفقھیة الواردة في كتب العقائد في كل األبواب الفقھیة، فھي إكم

  .كثیرة ومبثوثة في مصنفات العقیدة

  . المسائل،  الفقھیة ، كتب، العقائد، دراسة فقھیة ، مقارنة :الكلمات المفتاحیة
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Jurisprudential issues from the book of purity contained 
in the books of beliefs 

 (a comparative jurisprudence study) 
Nasser Sunt Sultan Al Sahli  
Department of Jurisprudence,Faculty of Shariah,  Islamic 
University of Madinah Kingdom Saudi Arabia . 
Email: Naser.u.i.q@hotmail.com 
Abstract :  
This research deals with jurisprudential issues from the book 

of purity contained in the books of beliefs (a comparative 
jurisprudence study), and the nature of this research 
required that it be in an introduction, three sections, and 
a conclusion. , and his plan. 

The first topic came on the issue of washing the feet, the 
second topic on the issue of wiping over the socks, and 
the third topic on the emission of madhiy from the 
invalidators of ablution. 

Then the conclusion, in which the most important results and 
recommendations were mentioned. 

First, the results: 
Through this research, several results were obtained: 
1) The imams of the predecessors were keen to leave 

everything that agrees with the innovator and warn 
against it, and this is what made them mention these 
doctrinal issues in the beliefs; The fact that the people of 
heresy knew it. 

2) The Rafidah and Kharijites are among the greatest sects in 
deviation in the fundamentals and the branches. 

3) The approval of some of the imams and scholars of Ahl al-
Sunnah wal-Jama’ah for one of the sayings of the people 
of innovation in the branches of jurisprudence does not 
mean that they are among them, or they are following 
their approach, but it is their diligence in understanding 
the texts, and this does not fall from their position or 
value. 
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Second: Recommendations: 
I concluded this research by mentioning the most 
prominent recommendations that I would like to record, 
which are: The tendency to complete the project of 
collecting jurisprudential issues contained in the books of 
beliefs in all jurisprudence chapters, as they are many 
and spread in the works of faith. 

Keywords: Issues, Jurisprudence , Books , Beliefs , Doctrinal 
Study , Comparative. 
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  المقدمة

إن الحمد هللا نحمده، ونستعینھ، ونستھدیھ، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد 

  : أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ، أما بعد
واالنشغال بھ من أعظم القربات، وأجّل الطاعات؛ إذ بھ فإّن طلب العلم الشرعّي 

  .یمّیز العبد بین الحرام والحالل، ویعرف الواجبات وفضائل األعمال
وقد جاءت الّنصوص الشرعّیة من الكتاب والسّنة، آمرًة بطلبھ والحّث علیھ، 

 خي حي جي ٰه مه{: وبیان فضلھ، وشرف االنتساب إلیھ، ومن ذلك قولھ تعالى

  . )١( }هث مث هت مت هب هئمب مئ هي مي

وعلم الفقھ من أشرف العلوم وأجلھا؛ ولھذا اعتنى بھ العلماء أیما عنایة، فوضعوا 
لھ القواعد، وضبطوا أصول الفروع، وصنفوا فیھ المصنفات، ووضعت المتون والشروح 

  .والحواشي، كل ذلك لما لھذا العلم من قدر عظیم، ومنزلة رفیعة في ھذا الدین
لعلوم والفنون، حتى أصبح لكل فن أبوابھ ومسائلھ الخاصة بھ؛ وقد قسم العلماء ا

  .إال أن كثیرًا من المسائل بقیت محل نظر ودراسة في أكثر من فن وعلم
ولما رأیت كثیًرا من المصنفات العقدیة قد اشتملت على جملة من المسائل الفقھیة، 

ة علمیة فقھیة، أحببت أن نقلت إلیھا ألسباب معینة، ولم أجد من أفرد تلك المسائل بدراس
أشارك في ھذا المضمار الذي تسابق علیھ الباحثون في جمع المسائل المشتركة بین 

المسائل الفقھیة من كتاب الطھارة الواردة في كتب : (العلوم، واخترت عنوان ھذا البحث
  ).العقائد ـ دراسة فقھیة مقارنة ـ

أھمیة الموضوع:  

  :نقاط التالیةتتمثل أھمیة الموضوع من خالل ال

السبق؛ فلم أقف على دراسة فقھیة تختص بجمع المسائل الفقھیة الواردة في .١
 . كتب العقائد

دراسة المسائل الفقھیة الواردة في كتب العقائد مھمة جدًا في التعرف على .٢
 .أسباب ورودھا في كتب العقائد

أصیلھا جمع الدراسة الفقھیة إلى الدراسة العقدیة لتلك المسائل یزید من ت.٣
 .وضبطھا، ویعرف قوة الخالف من ضعفھ في تلك المسائل

                                      
 ].١١:سورة المجادلة) [١(
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كثرة المسائل الفقھیة في كتب العقائد، مما یجعلھا حریة بالبحث والتتبع .٤
 .لجمعھا وإفرادھا في دراسة مستقلة

أسباب اختیار الموضوع 

  :من أھم األسباب التي بعثتني الختیار ھذا الموضوع ما یأتي

استكماًلا لمشروع جمع المسائل المشتركة بین العلوم  أن ھذا الموضوع ُیَعدُّ.١
 .الشرعیة، لما لھ من أھمیة في تحقیق مسائل العلم

أن ھذه الدراسة من شأنھا إزالة كثیر من اللبس في بعض القضایا الفقھیة العقدیة .٢
 .في تلك المسائل

 .إثراء المكتبة الفقھیة بھذه الدراسة المھمة في بابھا.٣

الدراسات السابقة:  

بعد البحث والسؤال والتتبع لم أجد دراسة علمیة تختص بجمع المسائل الفقھیة 
مسائل الفروع الواردة في : (من كتاب الطھارة الواردة في كتب العقائد إال بحث بعنوان

عبد العزیز بن : وھو بحث محكم في جامعة أم القرى لفضیلة الدكتور) مصنفات العقیدة
:بین بحث الدكتور عبد العزیز وھذا البحث ما یأتي محمد آل عبد اللطیف، والفرق  

ـ أنھ جمع المسائل من كل أبواب الفقھ، وقد بلغت عدد المسائل عشرین مسألة ١
. في كل األبواب، بینما بحثي متعلق بكتاب الطھارة فقط  

ـ أن بحثھ لم یكن دراسة فقھیة مقارنة، بل اكتفى بالتعلیق الیسیر على المسائل، ٢
للدراسة الفقھیة في بحثھ، بینما بحثي یعنى بدراسة المسائل دراسة فقھیة  ولم یتعرض

.مقارنة  

منھج البحث:  
  :یتلخص المنھج الذي اتبعتھ في النقاط التالیة

أصدر المسألة الفقھیة بذكر موطن ذكرھا في كتب العقائد . 

أذكر وجھ ذكر المسـألة الفقھیة في كتب العقائد .  

 ما یليفي دراسة المسائل أتبع:  

o تحریر محل الخالف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خالف، وبعضھا محل
  .اتفاق

o ذكر األقوال في المسألة، وبیان من قال بھا من أھل العلم، ویكون عرض الخالف
  . حسب االتجاھات الفقھیة

o االقتصار على المذاھب الفقھیة المعتبرة، مع العنایة بذكر ما تیسر الوقوف علیھ
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  .ال السلف الصالح رحمھم اهللامن أقو

oأوثق األقوال من مصادرھا األصلیة.  

o محاولة استقصاء أدلة األقوال، مع بیان وجھ الداللة، وذكر ما یرد علیھا من
  .مناقشات، وما یجاب بھ عنھا قدر اإلمكان

oالترجیح، مع بیان سببھ وذكر ثمرة الخالف إن وجدت.  

ألصیلة في التحریر والتوثیق والتخریج االعتماد على أمھات المصادر والمراجع ا
  .والجمع

كتابة اآلیات القرآنیة بالرسم العثماني وترقیمھا، وبیان سورھا.  

 تخریج األحادیث من مصادرھا األصلیة، وإثبات الكتاب والباب والجزء
إن لم تكن في الصحیحین أو  -والصفحة، وبیان ما ذكره أھل الشأن في درجتھا 

 .كذلك فأكتفي حینئٍذ بتخریجھا منھما أو من أحدھمافإن كانت  –أحدھما 

الترجمة لألعالم ـ غیر المشھورین ـ الوارد ذكرھم في البحث.  

أدون في الخاتمة أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا من خالل ھذا البحث.  
خطة البحث: 

.ویتكون البحث من مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة  
ت على أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، والدراسات فقد اشتملأما المقدمة 

.السابقة، ومنھج البحث، وخطة البحث  
 

:غسل القدمین، وفیھ ثالثة مطالب: المبحث األول  
.المسألة في كتب العقائد :المطلب األول  
.وجھ ذكر المسألة في كتب العقائد: المطلب الثاني  
.حكم المسألة: المطلب الثالث  

 

:المسح على الخفین، وفیھ ثالثة مطالب: المبحث الثاني  
.المسألة في كتب العقائد: المطلب األول  
.وجھ ذكر المسألة في كتب العقائد :المطلب الثاني  
.حكم المسألة: المطلب الثالث  

  

 :خروج المذي من نواقض الوضوء، وفیھ ثالثة مطالب: المبحث الثالث
.المسألة في كتب العقائد: المطلب األول  

.وجھ ذكر المسألة في كتب العقائد: الثانيالمطلب   
.حكم المسألة: المطلب الثالث  

  

  .وفیھا أھم النتائج والتوصیات الخاتمة،
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  املبحث األول

  غسل القدمني                                         

  : وفیھ ثالثة مطالب

المسألة في كتب العقائد: المطلب األول:  

فقھیة المتعلق�ة بكت�اب الوض�وء، وق�د ورد ذكرھ�ا ف�ي       غسل القدمین من المسائل ال
  :القحطاني في نونیتھ بعض كتب العقائد، ومن ذلك قول

  )١(من رأیھم أن تمسح الرجالن... ال تستمع قول الروافض إنھم 
ف��دعواھم ـ یعن��ي الرافض��ة ـ أن الف��رض مس��ح           : "وق��ال اب��ن أب��ي الع��ز الحنف��ي 

مردود بالكت�اب   -الساق والقدم عند معقد الشراك الرجلین إلى الكعبین، اللذین ھما مجتمع 
  .)٢("والسنة

وجھ ذكر المسألة في كتب العقائد: المطلب الثاني:  

ووج��ھ دخ���ول ھ���ذه المس��ألة ف���ي كت���ب العقائ���د أن المخ��الف م���ن الف���رق العقدی���ة    
المنحرفة، وھم الرافضة، فقد عرفوا بھذه المسـألة واشتھروا بھا، حتى وإن وافقھم بع�ض  

نة إال أنھ��ا عالم��ة م��ن عالم��ات الرافض��ة، فج��اء ذكرھ��ا ف��ي كت��ب العقائ��د تنبیھ��ًا   أھ��ل الس��
  .علیھا

حكم المسألة: المطلب الثالث:  

  :تحریر محل النزاع
  .)٣(أجمع العلماء على أن من غسل قدمیھ فقد أدى الواجب الذي علیھ :أوًال
ال؟ عل�ى  واختلف العلماء في حكم مسح القدمین ھل یجزئ في الوض�وء أم   :ثانیًا

  :قولین

                                      
 ).٣٦: ص(نونیة القحطاني ) ١(
وم�ن مس�ح عل�ى ال�رجلین فھ�و مبت�دع       : "وق�ال ش�یخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة     ). ٥٥٣/ ٢(شرح الطحاویة ) ٢(

ال��درر  -الموس��وعة العقدی��ة : وانظ��ر). ١٣٤/ ٢١(مجم��وع الفت��اوى " مخ��الف للس��نة المت��واترة وللق��رآن 
 ).٣١٧/ ٨(السنیة 

/ ١(اإلقن�اع ف�ي مس�ائل اإلجم�اع     ) ٢٥٦/ ٢٤(التمھید لما ف�ي الموط�أ م�ن المع�اني واألس�انید      : انظر) ٣(
 )٩٥/ ٦(تفسیر القرطبي ) ٨٦
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الواج�ب ف�ي ال�رجلین ھ�و الغس�ل، وال یج�زئ المس�ح، وھ�و م�ذھب          : القول األول
  .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعیة)٢(، والمالكیة)١(عامة العلماء من الحنفیة

یجوز مس�ح الق�دمین، وھ�و م�روي ع�ن عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب واب�ن           : القول الثاني
  .)٥(بري، وھو مذھب الشیعةعباس والحسن وعكرمة والشعبي، وھو قول الط

  :األدلة والمناقشات
  :أدلة القول األول

  :الدلیل األول

 من خن حن جن يم ىم مم{: قول����ھ تع����الى 

  . )٦( مه}جه ين ىن

منص��وبة عطف��ا عل��ى الوج��ھ والی��دین،   ) ىن: (قول��ھ تعل��ى : وج��ھ الدالل��ة 

  .)٧(فاقتضى أن یكون فرض الرجلین الغسل لعطفھما بالنصب على الوجھ المغسول
  :انيالدلیل الث

، ومنھ��ا أن��ھ ك��ان  األحادی��ث الص��حیحة المستفیض��ة ف��ي وص��ف وض��وء النب��ي   
  :یغسل قدمیھ، ومن تلك األحادیث ما یأتي

، َفَدَعا ِبَتْوٍر ِمْن َماٍء، َعْن َعْبِد اهللا ْبِن َزْیٍد رضي اهللا عنھ ُسِئَل َعْن ُوُضوِء النَِّبيِّ .١
َفَأ َعَلى َیِدِه ِمَن التَّْوِر، َفَغَسَل َیَدْیِھ َثَالًثا، ُثمَّ َأْدَخ�َل  ، َفَأْكَفَتَوضََّأ َلُھْم ُوُضوَء النَِّبيِّ 

َیَدُه ِفي التَّْوِر، َفَمْضَمَض َواْسَتْنَشَق، َواْسَتْنَثَر ِبَثَالِث َغَرَفاٍت، ُث�مَّ َأْدَخ�َل َی�َدُه َفَغَس�َل     

                                      
مجم��ع األنھ��ر ف��ي ) ٥/ ١(ب��دائع الص��نائع ف��ي ترتی��ب الش��رائع ) ٨/ ١(المبس��وط للسرخس��ي : انظ��ر) ١(

 )٩/ ١(شرح ملتقى األبحر 
مواھ�ب الجلی�ل ف�ي    ) ١٤٩/ ١(شرح التلق�ین  ) ١٢٢/ ١(اإلشراف على نكت مسائل الخالف : انظر) ٢(

 )٢١١/ ١(شرح مختصر خلیل 
ف�تح العزی�ز   ) ٤١/ ١( المھذب ف�ي فق�ھ اإلم�ام الش�افعي للش�یرازي     ) ١٢٣/ ١(الحاوي الكبیر : انظر) ٣(

 )٤١٧/ ١(المجموع شرح المھذب ) ٣٥٧/ ١(بشرح الوجیز 
كشاف القن�اع ع�ن م�تن اإلقن�اع     ) ٥٠/ ١(شرح منتھى اإلرادات ) ٩٨/ ١(المغني البن قدامة : انظر) ٤(
)١٠١/ ١( 
) ٤١٤/ ١(األوس��ط ف��ي الس��نن واإلجم��اع واالخ��تالف    ) ٣٠٥/ ١(مص��نف اب��ن أب��ي ش��یبة    : انظ��ر) ٥(

 )٤١٧/ ١(المجموع شرح المھذب ) ٩٨/ ١(المغني البن قدامة ) ٣٠١/ ١(باآلثار المحلى 
 ]٦:سورة المائدة) [٦(
/ ٦(تفسیر القرطبي ) ٧٢/ ٢(أحكام القرآن البن العربي ) ٣٤٩/ ٣(أحكام القرآن للجصاص : انظر) ٧(

٩١.( 
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ْرَفَقْیِن، ُثمَّ َأْدَخَل َیَدُه َفَمَس�َح َرْأَس�ُھ، َفَأْقَب�َل    َوْجَھُھ َثَالًثا، ُثمَّ َغَسَل َیَدْیِھ َمرََّتْیِن ِإَلى اْلِم
  .)١(»ِبِھَما َوَأْدَبَر َمرًَّة َواِحَدًة، ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلْیِھ ِإَلى اْلَكْعَبیِن

َدَع��ا  -رض��ي اهللا عن��ھ-َم��ْوَلى ُعْثَم��اَن َأْخَب��َرُه َأنَّ ُعْثَم��اَن ْب��َن َعفَّ��اَن    )٢(َع��ْن ُحْم��َراَن.٢
َفَتَوضََّأ، َفَغَسَل َكفَّْیِھ َثَالَث َمرَّاٍت، ُثمَّ َمْضَمَض َواْسَتْنَثَر، ُث�مَّ َغَس�َل َوْجَھ�ُھ     ِبَوُضوٍء

َثَالَث َمرَّاٍت، ُثمَّ َغَسَل َیَدُه اْلُیْمَنى ِإَلى اْلِمْرَفِق َثَالَث َمرَّاٍت، ُثمَّ َغَس�َل َی�َدُه اْلُیْس�َرى    
، ُث�مَّ َغَس�َل ِرْجَل�ُھ اْلُیْمَن�ى ِإَل�ى اْلَكْعَب�ْیِن َث�َالَث َم�رَّاٍت، ُث�مَّ          ِمْثَل َذِلَك، ُثمَّ َمَس�َح َرْأَس�ھُ  

َتَوضَّ�َأ َنْح�َو ُوُض�وِئي َھ�َذا،      َرَأْیُت َرُسوَل اللَّ�ِھ  : َغَسَل اْلُیْسَرى ِمْثَل َذِلَك، ُثمَّ َقاَل
ُث�مَّ َق�اَم َفَرَك�َع َرْكَعَت�ْیِن َال     َمْن َتَوضََّأ َنْحَو ُوُض�وِئي َھ�َذا،   « : ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اللَِّھ 

  .)٣(»ُیَحدُِّث ِفیِھَما َنْفَسُھ ُغِفَر َلُھ َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِھ

َم�اًء ِلْلُغْس�ِل،    َوَضْعُت ِللنَّب�يِّ  : َقاَلْت َمْیُموَنُة: َعْن اْبِن َعبَّاٍس رضي اهللا عنھما َقاَل.٣
ا، ُث��مَّ َأْف�َرَغ َعَل�ى ِش�َماِلِھ َفَغَس��َل َم�َذاِكیَرُه، ُث�مَّ َمَس�َح َی��َدُه       َفَغَس�َل َیَدْی�ِھ َم�رََّتْیِن َأْو َثَالًث�    

ِباَألْرِض، ُثمَّ َمْضَمَض َواْسَتْنَشَق َوَغَسَل َوْجَھُھ َوَیَدْیِھ، ُث�مَّ َأَف�اَض َعَل�ى َجَس�ِدِه، ُث�مَّ      
  .)٤(»َتَحوََّل ِمْن َمَكاِنِھ َفَغَسَل َقَدَمْیِھ

ومس�ح عل�ى   «: وفی�ھ  س�ئل ع�ن وض�وء رس�ول اهللا     عن عل�ي رض�ي اهللا عن�ھ، و   .٤
ھك�ذا ك�ان وض�وء رس�ول     «: ، ثم ق�ال »رأسھ لما یقطر، وغسل رجلیھ ثالثا ثالثا

  .)٥(»اهللا 

َأِو  -ِإَذا َتَوضََّأ اْلَعْب�ُد اْلُمْس�ِلمُ  «: قال عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا .٥
ْجِھِھ ُكلُّ َخِطیَئٍة َنَظَر ِإَلْیَھا ِبَعْیَنْیِھ َمَع اْلَم�اِء، َأْو  َفَغَسَل َوْجَھُھ، َخَرَج ِمْن َو -اْلُمْؤِمُن

َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء، َفِإَذا َغَسَل َیَدْیِھ َخَرَج ِمْن َیَدْی�ِھ ُك�لُّ َخِطیَئ�ٍة َك�اَن َبَطَش�ْتَھا َی�َداُه       

                                      
، ومس�لم،  )١٨٦: (مرق� ) ٤٨/ ١(رواه البخاري، كتاب الوض�وء، ب�اب غس�ل ال�رجلین إل�ى الكعب�ین       ) ١(

 ).٢٣٥: (رقم) ٢١٠/ ١( كتاب الطھارة، باب في وضوء النبي 
حمران بن أبان الفارسي، الفقیھ، مولى أمیر المؤمنین عثمان، كان من سبي عین التمر، ابتاع�ھ  : ھو) ٢(

عطاء بن یزی�د  : روى عنھ. عثمان، ومعاویة، وھو قلیل الحدیث: عثمان من المسیب بن نجبة، حدث عن
. لیثي، وعروة، وزید بن أسلم، وبی�ان ب�ن بش�ر، وبكی�ر ب�ن األش�ج، ومع�اذ ب�ن عب�د ال�رحمن، وآخ�رون           ال

 ).١٥٣/ ٢(اإلصابة في تمییز الصحابة ) ١٨٢/ ٤(سیر أعالم النبالء : انظر. سنة نیف وثمانین: توفي
س��لم، كت��اب ، وم)١٥٩: (رق��م) ٤٣/ ١(الوض��وء ثالث��ًا ثالث�ًا  : رواه البخ�اري، كت��اب الوض��وء، ب�اب  ) ٣(

 ).٢٢٦: (رقم) ٢٠٤/ ١(الطھارة، باب صفة الوضوء وكمالھ 
 ).٢٥٧: (رقم) ٦٠/ ١(رواه البخاري، كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة ) ٤(
، والنسائي، كت�اب  )١١٤: (رقم) ٢٨/ ١( رواه أبو داود، كتاب الطھارة، باب صفة وضوء النبي ) ٥(

/ ١(، وصححھ األلباني في صحیح أبي داود )١١٥: (رقم) ٧٩/ ١(الطھارة، باب إیجاب غسل الرجلین 
١٩٤.( 
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َلْی�ِھ َخَرَج�ْت ُك�لُّ َخِطیَئ�ٍة َمَش�ْتَھا      َمَع اْلَماِء، َأْو َمَع آِخ�ِر َقْط�ِر اْلَم�اِء، َف�ِإَذا َغَس�َل ِرجْ     
 .)١(»ِرْجَالُه َمَع اْلَماِء، َأْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء، َحتَّى َیْخُرَج َنِقیا ِمَن الذُُّنوِب

  

َعنَّ�ا   َتَخلَّ�َف النَِّب�يُّ   : عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنھما ق�ال : الدلیل الثالث
ا، َفَأْدَرَكَن��ا َوَق��ْد َأْرَھْقَن��ا اْلَعْص��َر، َفَجَعْلَن��ا َنَتَوضَّ��ُأ َوَنْمَس��ُح َعَل��ى َأْرُجِلَن��ا،  ِف��ي َس��ْفَرٍة َس��اَفْرَناَھ

  .)٢(َمرََّتْیِن َأْو َثَالًثا. »َوْیٌل ِلَألْعَقاِب ِمَن النَّاِر«َفَناَدى ِبَأْعَلى َصْوِتِھ 
ل��و ل��م یك��ن  توع��د األعق��اب الت��ي ل��م تغس��ل بالن��ار، و    أن النب��ي : وج��ھ الدالل��ة 

  .)٣(االستیعاب بالغسل واجبًا لما توعدھم بذلك
  

  :الدلیل الرابع
  :اإلجماع؛ فقد نقل اإلجماع جمع من أھل العلم، ومن ذلك

oفقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلین ولم یخالف في : "قال النووي
  . )٤("ذلك من یعتد بھ

o   أجم�ع أص�حاب رس�ول اهللا   : "وقال عبد الرحمن ب�ن أب�ي لیل�ى     عل�ى غس�ل
  .)٥("القدمین

o٦("وأجمع العلماء على وجوب غسل الكعبین: "قال ابن القطان(.  

o وعل��ى ھ��ذا الق��ول والتأوی��ل جمھ��ور علم��اء المس��لمین  : "وق��ال اب��ن عب��د الب��ر
وجماعة فقھاء األمصار بالحجاز والعراق والشام من أھل الحدیث والرأي 

لت�ابعین وتعل�ق ب�ھ    وإنما روي مسح الرجلین عن بعض الص�حابة وبع�ض ا  
 .)٧("الطبري وذلك غیر صحیح في نظر وال أثر

  :الدلیل الخامس
  .)٨(القیاس على باقي أعضاء الوضوء

  

  :أدلة القول الثاني
  :الدلیل األول

                                      
 ).٢٤٤: (رقم) ٢١٥/ ١(رواه مسلم، كتاب الطھارة، باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء ) ١(
: رق���م) ٤٤/ ١(رواه البخ��اري، كت���اب الوض���وء، ب���اب غس���ل ال���رجلین، وال یمس���ح عل���ى الق���دمین  ) ٢(
 ).٢٤١: (رقم) ٢١٤/ ١(ب غسل الرجلین بكمالھما ، ومسلم، كتاب الطھارة، باب وجو)١٦٣(
 ).٧٨/ ١(سبل السالم ) ١٣٨/ ١(االستذكار ) ٥٠/ ١(معالم السنن : انظر) ٣(
 ).٤١٧/ ١(المجموع شرح المھذب ) ٤(
 ).٩٨/ ١(المغني البن قدامة ) ٥(
 ).٨٦/ ١(اإلقناع في مسائل اإلجماع ) ٦(
 ).٢٥٥/ ٢٤(سانید التمھید لما في الموطأ من المعاني واأل) ٧(
 ).٤١٩/ ١(المجموع شرح المھذب : انظر) ٨(
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 من خن حن جن يم ىم مم{: قول����ھ تع����الى 

  .)١( مه}جه ين ىن

  

عطفًا على الرأس، وقد قرأ بھا ) وأرجلكم(أن ھذه القراءة بخفض  :وجھ الداللة
فوجب أن یكون فرض . عمرو، وابن كثیر، وحمزة، وإحدى الروایتین عن عاصم أبو

  .)٢(الرجلین المسح، وذلك لعطفھما على الرأس الممسوح
  :ونوقش ھذا االستدالل من وجوه

أن الخف��ض محم��ول عل��ى عط��ف المج��اورة دون الحك��م؛ ألن��ھ لم��ا ك��ان         :األول
م��ا ج��اوره، وھ��ذا كثی��ر ف��ي معطوًف��ا عل��ى ال��رأس، وك��ان ال��رأس مخفوض��ا عل��ى إع��راب  

). كرم��اد اش��تدت ب��ھ ال��ریح ف��ي ی��وم عاص��ف     {: الق��رآن واللغ��ة، وم��ن ذل��ك قول��ھ تع��الى    
مخفوض، واألصل رفعھ؛ ألنھ من صفة ال�ریح ال م�ن ص�فة الی�وم، وال�ریح      " عاصف"ف

  .مرفوعة، ولكن خفض للمجاورة

المس�ح  أنھ لو كان عطفا على الرؤوس لكان المأمور بھ مس�ح األرج�ل ال    :الثاني
  .بھا، واهللا إنما أمر في الوضوء والتیمم بالمسح بالعضو ال مسح العضو

إما واج�ب؛ وإم�ا مس�تحب    : أن القراءتین كاآلیتین، والترتیب في الوضوء :الثالث
مؤكد االستحباب، فإذا فصل ممسوح بین مغسولین وقطع النظیر عن النظیر دل ذلك على 

  .الترتیب المشروع في الوضوء
أن السنة تفسر القرآن وت�دل علی�ھ وتعب�ر عن�ھ، وھ�ي ق�د ج�اءت بالغس�ل          :الرابع 
  .كما سبق

أنھ لو ثبت أن المراد باآلیة المسح لحمل المسح على الغسل جمع�ا ب�ین    :الخامس
  .)٣(األدلة والقراءتین ألن المسح یطلق على الغسل

  
  :الدلیل الثاني

  :ذلكوبعض الصحابة في مسح الرجلین، ومن  ما روي عن النبي 

َتَوضَّ��َأ،  أن رس�ول اهللا  «: ع�ن أوس ب�ن أب�ي أوس الثقف��ي رض�ي اهللا عن�ھ     .١
َأَت�ى ِكَظاَم�َة    َرَأْی�ُت َرُس�وَل اللَّ�ِھ    : َوَق�اَل َعبَّ�ادٌ  . َوَمَسَح َعَل�ى َنْعَلْی�ِھ َوَقَدَمْی�ھِ   

                                      
 ].٦:سورة المائدة) [١(
 ).٩٢/ ٦(تفسیر القرطبي ) ٨١/ ١(أحكام القرآن للطحاوي : انظر) ٢(
) ٤٢٠/ ١(المجم�وع ش�رح المھ�ذب    ) ٩٩/ ١(المغني الب�ن قدام�ة   ) ١٢٥/ ١(الحاوي الكبیر : انظر) ٣(

 .)١٢٠ـ  ١٢٩/ ٢١(مجموع الفتاوى 
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َفَتَوضَّ�َأ،   -ُثمَّ اتََّفَق�ا  َیْعِنى اْلِمیَضَأَة، َوَلْم َیْذُكْر ُمَسدٌَّد اْلِمیَضَأَة، َواْلِكَظاَمَة -َقْوٍم
  .)١(»َوَمَسَح َعَلى َنْعَلْیِھ، َوَقَدَمْیِھ

َال َت�ِتمُّ َص�َالُة   «: ق�ال رس�ول اهللا   : عن رفاعة بن رافع رضي اهللا عنھ قال.٢
َأَح��ِدُكْم َحتَّ��ى ُیْس��ِبَغ اْلُوُض��وَء َكَم��ا َأَم��َرُه اللَّ��ُھ ِب��ِھ، َیْغِس��ُل َوْجَھ��ُھ َوَیَدْی��ِھ ِإَل��ى      

 .)٢(»ْرَفَقْیِن، َوَیْمَسُح َرْأَسُھ َوِرْجَلْیِھ ِإَلى اْلَكْعَبْیِناْلِم

َأَت�اِني اْب�ُن َعبَّ��اٍس   : ع�ن الربی�ع ابن��ة مع�وذ ب�ن عف��راء رض�ي اهللا عنھ�ا قال��ت      .٣
 َفَس�َأَلِني َع�ْن َھ�َذا اْلَح�ِدیِث، َتْعِن�ي َح�ِدیَثَھا الَّ�ِذي َذَك�َرْت، َأنََّھ�ا َرَأِت النَِّب�يَّ           

َأَب�ى النَّ�اُس ِإالَّ اْلَغْس�َل،    : َفَق�اَل اْب�ُن َعبَّ�اسٍ   : َأنَُّھ َغَسَل ِرْجَلْیِھ؟ َقاَل�تْ َتَوضََّأ، َو
  .)٣("َوَال َأِجُد ِفي ِكَتاِب اِهللا ِإالَّ اْلَمْسَح

  .)٤(أن ھذه األحادیث كلھا تثبت أن فرض الرجلین ھو المسح: وجھ الداللة
  :ونوقش االستالل بالحدیثین األولین من وجوه

  .في الوضوء المتطوع بھ، ال الفرض أنھ كان من النبي  :األول
  .غسلھما في النعل: أن معنى مسح على نعلیھ أي :الثاني
أنھ مسح على النعلین والجوربین، وكان مسحھ على الج�وربین ھ�و ال�ذي     :الثالث

  .)٥(یطھر بھ، ومسحھ على النعلین فضًال
ا الثاب�ت ع�ن اب�ن عب�اس م�ا رواه      ، وإنم� )٦(بأنھ ال یص�ح : ونوقش أثر ابن عباس

م��اء للغس��ل، فغس��ل یدی��ھ م��رتین أو  وض��عت للنب��ي «: قال��ت میمون��ة: ع��ن میمون��ة ق��ال
ثالثا، ثم أفرغ على شمالھ، فغسل مذاكیره، ثم مسح یده باألرض، ثم مضمض واستنشق، 

  .)٧(»وغسل وجھھ ویدیھ، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانھ فغسل قدمیھ

                                      
، والبیھق�ي ف��ي  )١٦٠: (رق�م ) ٤١/ ١(رواه أب�و داود، كت�اب الطھ�ارة، ب�اب المس�ح عل�ى الج�وربین        ) ١(

 ).١٩٩٧: (رقم) ١٧٣/ ١(، وابن أبي شیبة في مصنفھ )١٣٦٠: (رقم) ٤٢٩/ ١(السنن الكبرى 
: مرق� ) ٢٢٧/ ١(رواه أبو داود، كتاب الصالة، باب صالة من ال یقیم ص�لبھ ف�ي الرك�وع والس�جود     ) ٢(
: رق�م ) ١٥٦/ ١(، وابن ماجھ، كتاب الطھارة، باب ما جاء في الوض�وء عل�ى م�ا أم�ر اهللا تع�الى      )٨٥٨(
) ٧٣/ ١(، والبیھق�ي ف�ي الس�نن الكب�رى     )٤٥٢٥: (رق�م ) ٣٧/ ٥(، والطبراني في المعجم الكبی�ر  )٤٦٠(

حیح الج�امع  ، واأللب�اني ف�ي ص�   )٥٧١/ ٣(، والحدیث صححھ اب�ن الملق�ن ف�ي الب�در المنی�ر      )١٩٧: (رقم
 ).٤٧٦/ ١(الصغیر وزیادتھ 

واب�ن أب�ي   ) ٤٥٨: (رق�م ) ١٥٦/ ١(رواه ابن ماجھ، كتاب الطھارة، باب ما جاء ف�ي غس�ل الق�دمین    ) ٣(
  .)٣٠/ ٢(، وضعفھ األلباني في صحیح وضعیف سنن ابن ماجة )١٩٩: (رقم) ٢٠/ ١(شیبة 

 ).١٤١/ ١(لمعبود وحاشیة ابن القیم عون ا) ٢١٣/ ١(نیل األوطار ) ٥١/ ١(معالم السنن : انظر) ٤(
 ).١٨٩/ ١(نصب الرایة : انظر) ٥(
 ).٤٢٠/ ١(المجموع شرح المھذب : انظر) ٦(
 .تقدم تخریجھ) ٧(
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  :ثالثالدلیل ال
  :من القیاس، وذلك من وجھین

  .القیاس على الرأس، بجامع سقوطھما في التیمم: األول
ب��أن ھ��ذا ین��تقض بالجن��ب، فإن��ھ ال یج��زئ مس��ح ال��رجلین باتف��اق، ألن     : ون��وقش

  .)١(الفرض في بدلھ الغسل وإن كان ساقطا في التیمم
ون المب�دل  أن الخف بدل عن الرجل فلما كان البدل ممسوحا وجب أن یك�  :الثاني

  .)٢(ممسوحا
ب���أن ھ���ذا یبط���ل بالوج���ھ، فھ���و ممس���وح ف���ي الت���یمم، ومغس���ول ف���ي       :ون���وقش

  .)٣(الوضوء
  
 الترجیح:

:والراجح ـ واهللا أعلم ـ ھو القول األول؛ وذلك لما یأتي  
.قوة أدلة القول األول، وصراحتھا وظھورھا: أوًال  
ة، واإلجماع یقطع قد نقل غیر واحد من أھل العلم اإلجماع في المسأل: ثانیًا

.النزاع  
.ضعف أدلة القول الثاني، وقد تم الرد علیھا ومناقشتھا وهللا الحمد: ثالثًا  

 
 

                                      
 ).٤٢١/ ١(المجموع شرح المھذب ) ١٢٨/ ١(الحاوي الكبیر : انظر) ١(
 ).١٢٤/ ١(الحاوي الكبیر : انظر) ٢(
 ).١٢٨/ ١(المرجع السابق : انظر) ٣(
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  املبحث الثاني

  حكم املسح على اخلفني                       
  

  : وفیھ ثالثة مطالب
  

المسألة في كتب العقائد: المطلب األول:  

العقائد كثیر من أھل العلم، ومن ذكر مسألة حكم المسح على الخفین في مسائل 
  :ذلك ما یأتي

وأن المسح على الخفین سنة في الحضر والس�فر،  : "قال أبو الحسن األشعري
  .)١("خالفا لقول من أنكر ذلك

یا شعیب بن ح�رب ال ینفع�ك م�ا كتب�ت ل�ك حت�ى ت�رى        : "وقال سفیان الثوري
  .)٢("المسح على الخفین دون خلعھما أعدل عندك من غسل قدمیك

ونرى المسح على الخف�ین، ف�ي الس�فر والحض�ر، كم�ا ج�اء       : "وقال الطحاوي
  .)٣("في األثر

             وعن س�ھل ب�ن عب�د اهللا التس�تري أن�ھ س�ئل مت�ى یعل�م الرج�ل أن�ھ عل�ى الس�نة
 .)٤(وال یترك المسح على الخفین: والجماعة؟ فذكر من الصفات

  

وجھ دخول ھذه المسألة في كتب العقائد: المطلب الثاني:  

دخول ھذه المسألة في كتب العقائد أن المخالف من الفرق العقدیة  ووجھ
المنحرفة، وھم الرافضة والخوارج، ولھذا ذكرھا العلماء في مسائل العقیدة كونھا 

  .أصبحت شعارًا للمخالف یعرف بھ

                                      
 ). ٣١: ص(إلبانة عن أصول الدیانة ا) ١(
 ). ١٧١/ ١(شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة ) ٢(
 ). ٥٥١/ ٢(شرح الطحاویة ) ٣(
 ).٢٠٥/ ١(شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة ) ٤(
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  :حكم المسألة: المطلب الثالث
  :اختلف العلماء في حكم المسح على الخفین على ثالثة أقوال

یج��وز المس��ح عل��ى الخف��ین ف��ي الحض��ر والس��فر، وھ��و ق��ول عام��ة   : األول الق��ول
، )٣(، ومذھب الش�افعیة )٢(، وقول للمالكیة)١(الصحابة رضي اهللا عنھم، وھو مذھب الحنفیة

  .)٤(والحنابلة
یجوز المسح على الخفین في السفر دون الحضر، وھو روایة عن : القول الثاني

  .)٥(مالك
، )٦(لمسح على الخفین مطلقًا، وھو روایة عن مالكال یجوز ا: القول الثالث

  .)٧(ومذھب الشیعة، والخوارج
  :األدلة والمناقشات
  :أدلة القول األول

  :الدلیل األول

  . )٨(}جهمه ين ىن من خن{: قولھ تعالى

فیھ إشارة إلى ) وأرجلكم: (أن القراءة بالخفض في قولھ تعالى: وجھ الداللة
النصب تفید غسل الرجلین إذا لم یكن علیھما حائل، المسح على الخفین، وذلك أن قراءة 

  .وقراءة الخفض تفید المسح على الخفین إذا كان علیھما حائل
وطریق النظر البدیع أن القراءتین محتملتان، وأن اللغة تقضي : "قال ابن العربي

ووق�ف   بأنھما جائزتان، فردھما الصحابة إلى الرأس مسحا، فلما قطع بنا حدیث النب�ي  

                                      
ب�دائع الص�نائع ف�ي ترتی�ب الش�رائع      ) ٩٧/ ١(المبسوط للسرخس�ي  ) ٧٠/ ١(األصل للشیباني : انظر) ١(
)٧/ ١.( 
شرح مختص�ر خلی�ل للخرش�ي    ) ٨٢/ ١(البیان والتحصیل ) ٣٠/ ١(التلقین في الفقھ المالكي : انظر) ٢(
)١٧٧/ ١.( 
مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة ) ٤٧٦/ ١(المجم��وع ش��رح المھ��ذب ) ٣٥٠/ ١(الح��اوي الكبی��ر : انظ��ر) ٣(

 ).١٩٥/ ١(معاني ألفاظ المنھاج 
كشاف القناع عن متن اإلقناع ) ٦١/ ١(تھى اإلرادات شرح من) ٢٠٦/ ١(المغني البن قدامة : انظر) ٤(
)١١٠/ ١.( 
شرح مختصر خلیل ) ٨٢/ ١(البیان والتحصیل ) ١٣٥/ ١(المعونة على مذھب عالم المدینة : انظر) ٥(

/ ٣(ق��ال اب��ن القص��ار ف��ي عی��ون األدل��ة ف��ي مس��ائل الخ��الف ب��ین فقھ��اء األمص��ار  ). ١٧٧/ ١(للخرش��ي 
فی��ھ روای��ات، وال��ذي اس��تقر علی��ھ مذھب��ھ وم��ذھب أص��حابھ  -حَم��ھ اهللا َر -وروی��ت ع��ن مال��ك ): "١٢٣٣
 ".جوازه

) ٨٢/ ١(البیان والتحصیل ) ١٢٣٣/ ٣(عیون األدلة في مسائل الخالف بین فقھاء األمصار : انظر) ٦(
 ).٣٢٢/ ١(الذخیرة للقرافي 

ن ف�ي م�ذھب اإلم�ام    البی�ا ) ١٢٣٣/ ٣(عیون األدلة ف�ي مس�ائل الخ�الف ب�ین فقھ�اء األمص�ار       : انظر) ٧(
 ).٤٧٦/ ١(المجموع شرح المھذب ) ١٤٦/ ١(الشافعي 

 ].٦:سورة المائدة) [٨(
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ج�اءت الس�نة قاض�یة ب�أن النص�ب یوج�ب العط�ف عل�ى الوج�ھ          : ي وجوھن�ا وعی�ده، قلن�ا   ف� 
والیدین، ودخ�ل بینھم�ا مس�ح ال�رأس، وإن ل�م تك�ن وظیفت�ھ كوظیفتھم�ا؛ ألن�ھ مفع�ول قب�ل            
ال��رجلین ال بع��دھما، ف��ذكر لبی��ان الترتی��ب ال لیش��تركا ف��ي ص��فة التطھی��ر، وج��اء الخف��ض  

ار عل���ى حائ���ل، وھم���ا الخف���ان بخ���الف س���ائر  لیب���ین أن ال���رجلین یمس���حان ح���ال االختی��� 
األعض��اء، فعط��ف بالنص��ب مغس��وال عل��ى مغس��ول، وعط��ف ب��الخفض ممس��وحا عل��ى         

  .)١("ممسوح، وصح المعنى فیھ
إن الخفض في الرجلین إنم�ا ج�اء مقی�دا لمس�حھما لك�ن      : وقد قیل: "وقال القرطبي

یصح عنھ أنھ مسح رجلیھ  ، إذ لمإذا كان علیھما خفان، وتلقینا ھذا القید من رسول اهللا 
بفعلھ الح�ال الت�ي تغس�ل فی�ھ الرج�ل والح�ال الت�ي تمس�ح فی�ھ،           إال وعلیھما خفان، فبین 

  .)٢("وھذا حسن
  

  :الدلیل الثاني
  :األحادیث الكثیرة المستفیضة التي ورد فیھا المسح على الخفین، ومنھا

، مَّ َتَوضَّ�َأ َوَمَس�َح َعَل�ى ُخفَّْی�ھِ    َباَل َجِری�ُر ْب�ُن َعْب�ِد اِهللا، ُث�    : قالعن ھمام بن الحارث، .١
َب�اَل، ُث�مَّ َتَوضَّ�َأ     َنَع�ْم، َرَأْی�ُت َرُس�وَل اِهللا    : "َأَتْفَعُل َھ�َذا َوَق�ْد ُبْل�َت ؟ َفَق�الَ    : َفِقیَل َلُھ

؛ ِل�َأنَّ  َك�اَن ُیْعِج�ُبُھْم َھ�َذا اْلَح�ِدیُث     : َق�اَل ِإْب�َراِھیمُ  : َق�اَل اْل�َأْعَمشُ  ". َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْیِھ
  .)٣(»ِإْسَلاَم َجِریٍر َكاَن َبْعَد ُنُزوِل اْلَماِئَدِة

َمَع�َك  «:ِف�ي َس�َفٍر َفَق�الَ    ُكْنُت َمَع النَِّبيِّ : عن المغیرة بن شعبة رضي اهللا عنھ قال.٢
ْیِل، ُثمَّ َنَعْم َفَنَزَل َعْن َراِحَلِتِھ ُثمَّ َمَشى َحتَّى َتَواَرى َعنِّى ِفي َسَواِد اللَّ: ُقْلُت. »َماٌء؟

َجاَء َفَأْفَرْغُت َعَلْی�ِھ ِم�َن اِإلَداَوِة َفَغَس�َل َیَدْی�ِھ َوَوْجَھ�ُھ َوَعَلْی�ِھ ُجبَّ�ٌة ِم�ْن ُص�وٍف، َفَل�ْم           
َیْسَتِطْع َأْن ُیْخ�ِرَج ِذَراَعْی�ِھ ِمْنَھ�ا َحتَّ�ى َأْخَرَجُھَم�ا ِم�ْن َأْس�َفِل اْلُجبَّ�ِة، َفَغَس�َل ِذَراَعْی�ِھ           

. »َدْعُھَم�ا َف�ِإنِّي َأْدَخْلُتُھَم�ا َط�اِھَرَتْینِ    « :ِھ، ُثمَّ َأْھَوْیُت َألْنِزَع ُخفَّْیِھ َفَقاَلَوَمَسَح ِبَرْأِس
  .)٤(»َفَمَسَح َعَلْیِھَما

َیْمَسُح َعَلى  َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْمِرو ْبِن ُأَمیََّة الضَّْمِريِّ َأنَّ َأَباُه َأْخَبَرُه َأنَُّھ َرَأى النَّبيَّ .٣
  .)٥(»ْیِناْلُخفَّ

                                      
 ).٧٢/ ٢(أحكام القرآن البن العربي ) ١(
 ).٩٣/ ٦(تفسیر القرطبي ) ٢(
، ومس��لم، كت��اب  )٣٨٧: (رق��م) ٨٧/ ١(رواه البخ��اري، كت��اب الص��الة، ب��اب الص��الة ف��ي الخف��اف    ) ٣(

 ).٢٧٢: (رقم) ٢٢٧/ ١(الخفین  الطھارة، باب المسح على
ومس�لم،  ) ٢٠٦: (رق�م ) ٥٢/ ١(رواه البخاري كتاب الطھارة، باب إذا أدخل رجلیھ وھما طاھرت�ان  ) ٤(

 ).٢٧٤: (رقم) ٢٣٠/ ١(كتاب الطھارة، باب المسح على الخفین 
 ).٢٠٤: (رقم) ٥٢/ ١(رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفین ) ٥(
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َف�اْنَتَھى ِإَل�ى ُس�َباَطِة َق�ْوٍم، َفَب�اَل       ُكْنُت َمَع النَِّب�يِّ  «: عن حذیفة رضي اهللا عنھ قال.٤
َف�َدَنْوُت َحتَّ�ى ُقْم�ُت ِعْن�َد َعِقَبْی�ِھ َفَتَوضَّ�َأ َفَمَس�َح َعَل�ى         . »اْدُن�ھْ «: َقاِئًما َفَتَنحَّْی�ُت َفَق�الَ  

  .)١(»ُخفَّْیِھ

: َأَتْی�ُت َعاِئَش�َة َأْس�َأُلَھا َع�ِن اْلَمْس�ِح َعَل�ى اْلُخفَّ�ْیِن، َفَقاَل�تْ        « :عن شریح بن ھانئ، قال.٥
َجَعَل : َفَسَأْلَناُه َفَقاَل َعَلْیَك ِباْبِن َأِبى َطاِلٍب، َفَسْلُھ َفِإنَُّھ َكاَن ُیَساِفُر َمَع َرُسوِل اللَِّھ 

  .)٢(»ُمَساِفِر، َوَیْوًما َوَلْیَلًة ِلْلُمِقیِمَثَالَثَة َأیَّاٍم َوَلَیاِلَیُھنَّ ِلْل َرُسوُل اللَِّھ 

َأَمَرَن�ا َأْن َنْمَس�َح َعَل�ى اْلُخفَّ�ْیِن ِإَذا     « : حدیث صفوان بن عسال رض�ي اهللا عن�ھ ق�ال   .٦
َب�ْوٍل  َنْحُن َأْدَخْلَناُھَما َعَلى ُطْھٍر َثَالًثا ِإَذا َساَفْرَنا، َوَلْیَلًة ِإَذا َأَقْمَن�ا، َوَال َنْخَلَعُھَم�ا ِم�ْن    

  .)٣(»َوَال َغاِئٍط َوَال َنْوٍم، َوَال َنْخَلَعُھَما ِإالَّ ِمْن َجَناَبٍة

  :الدلیل الثالث
  :اإلجماع؛ فقد نقل اإلجماع جمع من أھل العلم، ومن ذلك

oوأجمع ك�ل م�ن نحف�ظ عن�ھ م�ن أھ�ل العل�م، وك�ل م�ن لقی�ت           : "قال ابن المنذر
ل�یس ف�ي المس�ح    : أن�ھ ق�ال   منھم على القول بھ، وقد روینا عن ابن المبارك

  .)٤("على الخفین اختالف أنھ جائز

oوالمسح على الخفین ال ینكره إال مبتدع خارج عن جماع�ة  : "قال ابن القطان
المسلمین أھل الفقھ واألثر ال خالف بینھم فیھ بالحجاز والعراق، والقائلون 

مھ�ور  بھ ھم الجم الغفیر الذین ال یج�وز عل�یھم الغل�ط وال التواط�ؤ، وھ�م ج     
  ".الصحابة والتابعین وفقھاء المسلمین

واتفق العلماء عل�ى ج�واز المس�ح عل�ى الخف�ین، وروی�ت       : "وقال أیضًا
ع��ن مال��ك فی��ھ روای��ات، وال��ذي اس��تقر علی��ھ مذھب��ھ وم��ذھب أص��حابھ ج��وازه،  
وذھبت الخوارج أنھ ال یجوز أصًال بأن القرآن لم یرد بھ، ونزعت الشیعة إلى 

  .)٥("ا امتنع منھأنھ ال یجوز؛ ألن علًی
  .)٦("وال أعلم خالًفا في جواز المسح على الخفین للمسافر والمقیم: "وقال

                                      
 ).٢٧٣: (رقم) ٢٢٨/ ١(سلم، كتاب الطھارة، باب المسح على الخفین رواه م) ١(
 ).٢٧٦: (رقم) ٢٣٢/ ١(رواه مسلم، كتاب الطھارة، باب التوقیت في المسح على الخفین ) ٢(
) ١٥٥/ ٤(وابن حب�ان  ) ١٩٣: (رقم) ٩٧/ ١(وابن خزیمة ) ١٨٠٩٣: (رقم) ١٦/ ٣٠(رواه أحمد ) ٣(

والح���دیث حس���نھ محقق���و المس���ند، واأللب���اني ف���ي ). ١٣٢٠: (رق���م) ٤١٧/ ١(والبیھق���ي ) ١٣٢٥: (رق���م
 ).٣٩/ ٣(التعلیقات الحسان 

 ).٤٣٤/ ١(األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ) ٤(
 ).٨٨/ ١(اإلقناع في مسائل اإلجماع ) ٥(
 ).٨٩/ ١(اإلقناع في مسائل اإلجماع ) ٦(
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o١("المسح على الخفین جائز عند عامة أھل العلم: "وقال ابن قدامة(.  

oأجمع من یعتد بھ في اإلجماع على جواز المسح على الخفین : "وقال النووي
ھ���ا حت���ى یج���وز للم���رأة ف���ي الس���فر والحض���ر س���واء ك���ان لحاج���ة أو لغیر

المالزمة بیتھا والزمن الذي ال یمشي وإنم�ا أنكرت�ھ الش�یعة والخ�وارج وال     
 .)٢("یعتد بخالفھم

  : أدلة القول الثاني
  :الدلیل األول

َعَلْیَك : عن شریح بن ھانئ، َأَتْیُت َعاِئَشَة َأْسَأُلَھا َعِن اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّْیِن، َفَقاَلْت
َجَعَل : َفَسَأْلَناُه َفَقاَل َطاِلٍب، َفَسْلُھ َفِإنَُّھ َكاَن ُیَساِفُر َمَع َرُسوِل اللَِّھ ِباْبِن َأِبى 

  .)٣(»َثَالَثَة َأیَّاٍم َوَلَیاِلَیُھنَّ ِلْلُمَساِفِر، َوَیْوًما َوَلْیَلًة ِلْلُمِقیِم َرُسوُل اللَِّھ 
"  ر مع رسول اهللا فإنھ كان یساف: "قول عائشة رضي اهللا عنھا :وجھ الداللة

  .)٤(إنما كان في السفر، ولو مسح في الحضر لعلمتھ یدل على أن مسح النبي 
بأن ھذا االستدالل باطل؛ ففي الحدیث نفسھ ما یفید المسح في الحضر،  :ونوقش

المسح على الخفین ثالثة أیام ولیالیھن للمسافر، «: وذلك في قول رسول اهللا 
  .»وللمقیم یوم ولیلة

ولیس في الحدیث أكثر من جھل عائشة المسح على الخفین : "ابن عبد البرقال 
ولیس من جھل شیًئا كمن علمھ، وقد سأل شریح بن ھانئ علیا كما أمرتھ عائشة 

ثالثة أیام للمسافر ویوم : ((قال في المسح على الخفین فأخبره أن رسول اهللا 
  .)٥())ولیلة للمقیم

  :الدلیل الثاني
المشقة والترخص، والمسح إنما ھو رخصة، فكان منوطًا بالسفر أن السفر مظنة 

  .)٦(دون الحضر
  

  :الدلیل الثالث
أن المسح في السفر إنما جاز للضرورة التي تختص بالمسافر من خوف انفكاكھ 

  .)٧(عن الرفقة متى تشاغل بخلعھما كل وقت أداء الطھارة، وذلك معدوم في الحضر

                                      
 ).٢٠٦/ ١(المغني البن قدامة ) ١(
 ).١٦٤/ ٣(مسلم  شرح النووي على) ٢(
 ).٢٧٦: (رقم) ٢٣٢/ ١(رواه مسلم، كتاب الطھارة، باب التوقیت في المسح على الخفین ) ٣(
 ).٩٥/ ٢(إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ٤(
 ).٢٢٠/ ١(االستذكار ) ٥(
 ).٢٥/ ١(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ) ٢٢٠/ ١(االستذكار : انظر) ٦(
 ).١٣٥/ ١(دینة المعونة على مذھب عالم الم) ٧(
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  :ونوقش االستدالالن من وجھین
  .أن المشقة حاصلة في نزع الخفین عند كل طھارة، فال فرق: األول
  .)١(أن ھذا قیاس مع وجود النص بجواز المسح على الخفین، فال عبرة بھ: الثاني

  
  :أدلة القول الثالث

  
  :الدلیل األول

  .}جهمه ين ىن من خن{: قولھ تعالى

أن قراءة النصب تقتضي وجوب غسل الرجلین مطلقا عن  :وجھ الداللة
األحوال؛ ألنھ جعل األرجل معطوفة على الوجھ والیدین، وھي مغسولة، فكذا األرجل، 

  .)٢(وقراءة الخفض تقتضي وجوب المسح على الرجلین ال على الخفین
  :ونوقش من وجھین

أن اآلی��ة ُقرئ��ت بالنص��ب، وقرئ��ت ب��الخفض، فیحم��ل النص��ب عل��ى غس��ل  : األول
  .نالرجلین، ویحمل الخفض على المسح على الخفی

بالنص��ب محم��ول عل��ى غی��ر الب��س الخ��ف،  } وأرجلك��م{: أن قول��ھ تع��الى :الث��اني
  . )٣(وذلك ببیان السنة، فھي مبینة للقرآن

  
  : الدلیل الثاني

، بوضوء فتوضأ واحدة واح�دة،  دعا رسول اهللا : عن بریدة رضي اهللا عنھ قال
  .)٤(»ھذا الوضوء الذي ال یقبل اهللا الصالة إال بھ«: فقال

أن الح�دیث أف�اد بمفھوم�ھ من�ع قب�ول الص�الة بالمس�ح عل�ى الخف�ین،          : الل�ة وجھ الد
  .)٥(ألنھ لیس بمثل وضوئھ

                                      
 ).٢٢١/ ١(االستذكار ) ١٢٥٦/ ٣(عیون األدلة في مسائل الخالف بین فقھاء األمصار : انظر) ١(
تفسیر القرطبي ) ٧/ ١(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) ٣٥/ ٤(أحكام القرآن للجصاص : انظر) ٢(
)٩٣/ ٦.( 
المجم�وع ش�رح المھ�ذب    ) ١٢٤٢/ ٣(عیون األدلة ف�ي مس�ائل الخ�الف ب�ین فقھ�اء األمص�ار       : انظر) ٣(
)٤٧٨/ ١.( 
: رق�م ) ١٣٠/ ١(، والبیھقي ف�ي الس�نن الكب�رى    )٣٦٦١: (رقم) ٧٨/ ٤(رواه الطبراني في األوسط ) ٤(
وابن الملقن في البدر ) ٢٧/ ١(والحدیث ضعفھ البیھقي في السنن، وابن حجر في نصب الرایة ). ٣٨٠(

 ).٢٣١/ ١(د ومنبع الفوائد والھیثمي في مجمع الزوائ) ٦٧٠/ ١(المنیر 
 ).٣٥٠/ ١(الحاوي الكبیر : انظر) ٥(
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  :ونوقش ھذا االستدالل من وجھین
أن الحدیث أفاد أن الصالة ال تقبل إال بالوضوء، ومن مسح على خفیھ فقد  :األول

  .توضأ
للخ�ف، فأم�ا إذا    أن الحدیث متوجھ إلى م�ن أظھ�ر رجلی�ھ ول�م یك�ن البس�اً       :الثاني

كان البسًا لھ فیجوز لھ المسح، بدلیل األخبار المرویة في جواز المسح، وذل�ك جمع�ًا ب�ین    
  .)١(األدلة وإعماًال لھا كلھا
  :الدلیل الثالث

  :ما روي عن بعض الصحابة رضي اهللا عنھم في إنكار المسح على الخفین، ومن ذلك   

: عل�ى الخف��ین ث�م ق��ال   ل اهللا مس�ح رس��و : ع�ن اب�ن عب��اس رض�ي اهللا عنھم��ا ق�ال    .١
مس��ح عل��ى الخف��ین بع��د س��ورة    س��لوا ھ��ؤالء ال��ذین یزعم��ون أن رس��ول اهللا   «

المائدة، واهللا ما مسح بعد المائدة، وألن أمسح على ظھر عیر بغالء أحب إلي من 
 .)٢(»أن أمسح علیھما

ألن أخرجھم��ا بالس��كاكین أح��ب إل��ّي م��ن أن  «: ع��ن عائش��ة رض��ي اهللا عنھ��ا قال��ت .٢
  .)٣(»ح علیھماأمس

م�ا أب�الي عل�ى ظھ�ر خف�ي مس�حت، أو عل�ى ظھ�ر         : قال أبو ھریرة رضي اهللا عن�ھ .٣
  .)٤(حمار

  .)٥(سبق الكتاب الخفین: عن علي رضي اهللا عنھ قال.٤

  :ونوقش ھذا االستدالل من وجوه
  :أن ھذه النقول عن الصحابة ال تصح، وقد ردھا كثیر من أھل العلم :األول

oیرو عن غی�رھم م�نھم خ�الف إال ش�يء ال یثب�ت ع�ن       ولم : "قال ابن عبد البر
  .)٦("عائشة وابن عباس وأبي ھریرة

oوأم��ا م��ا روي ع��ن عل��ي واب��ن عب��اس وعائش��ة م��ن كراھ��ة    : "وق��ال الن��ووي
  .)٧("المسح فلیس بثابت

                                      
 ).١٢٥٧/ ٣(عیون األدلة في مسائل الخالف بین فقھاء األمصار : انظر) ١(
: رق�م ) ٤٥٤/ ١١(، والطبران�ي ف�ي المعج�م الكبی�ر     )٢٩٧٥: (رقم) ١٢٣/ ٥(رواه أحمد في مسنده ) ٢(
 .والحدیث ضعفھ محققو المسند). ١٢٢٨٧(
 ).١٩٤٤: (رقم) ١٦٩/ ١(نف ابن أبي شیبة مص) ٣(
 ).١٩٦٤: (رقم) ١٨٦/ ١(مصنف ابن أبي شیبة ) ٤(
 ).١٩٥٨: (رقم) ١٨٦/ ١(مصنف ابن أبي شیبة ) ٥(
 ).١٣٨/ ١١(التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ) ٦(
 ).٤٧٨/ ١(المجموع شرح المھذب ) ٧(
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o  ال یص�ح ح�دیث أب�ي ھری�رة ف�ي إنك�ار       : ق�ال أحم�د  : "وقال الحافظ اب�ن حج�ر
  .)١("المسح، وھو باطل

سلیم بصحة ما نقل عنھم إال أنھم رجعوا عن ھذا القول إلى القول على الت :الثاني
بجواز المسح على الخفین، ومما یدل على ذلك ما روي عنھم في المسح على الخفین، 

  :ومن ذلك

oلو كان الدین بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمس�ح  : عن علي رضي اهللا عنھ، قال
  .)٢(»ظاھر خفیھ یمسح على رأیت رسول اهللا «من أعاله، وقد 

oقال رسول اهللا : عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال :    إذا أدخل أح�دكم رجلی�ھ ف�ي
  .)٣(خفیھ وھما طاھرتان فلیمسح علیھما؛ ثالثا للمسافر، ویوما للمقیم

oس�ألت اب�ن عب�اس ع�ن المس�ح عل�ى       : سمعت موسى ب�ن س�لمة، ق�ال   : عن قتادة، قال
وھ��ذا إس��ناد . )٤("لیھن وللمق��یم ی��وم ولیل��ة للمس��افر ثالث��ة أی��ام ولی��ا : "الخف��ین فق��ال

  صحیح

oس�بق الكت�اب الخف�ین، فق�ال عط�اء     : ق�ال اب�ن عب�اس   : إن عكرم�ة یق�ول  : قیل لعطاء :
  .)٥(كذب عكرمة، أنا رأیت ابن عباس یمسح علیھما

أن القائلین بجواز المسح على الخفین ھ�م عام�ة الص�حابة والت�ابعین، ف�ال       :الثالث
  .ایات عن بعض الصحابة قد سبق مناقشتھا وتوجیھھایمكن یترك قولھم ألجل رو

  
حدثني سبعون من أصحاب رس�ول  : وروینا عن الحسن أنھ قال: "قال ابن المنذر

  .)٦("أنھ مسح على الخفین اهللا 
والق��ائلون بالمس��ح جمھ��ور الص��حابة والت��ابعین وفقھ��اء      : "وق��ال اب��ن عب��د الب��ر   

  .)٧("المسلمین قدیما وحدیثا

                                      
 ).٢٧٩/ ١(التلخیص الحبیر ) ١(
، وص��ححھ األلب��اني ف��ي )١٦٢: (رق��م) ٤٢/ ١(ب��و داود، كت��اب الطھ��ارة، ب��اب كی��ف المس��ح  رواه أ) ٢(

 ).٢٩٠/ ١(صحیح أبي داود 
وص��ححھ األلب��اني ف��ي ص��حیح الج��امع الص��غیر  ) ١٨٩٤: (رق��م) ١٧٩/ ١(مص��نف اب��ن أب��ي ش��یبة ) ٣(

 ).١١٥/ ١(وزیادتھ 
 .وھذا إسناد صحیح :وقال) ١٢٩٢: (رقم) ٤١١/ ١(رواه البیھقي في السنن الكبرى ) ٤(
 ).١٩٦٣: (رقم) ١٨٦/ ١(مصنف ابن أبي شیبة ) ٥(
 ).٤٣٠/ ١(األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ) ٦(
 ).١٣٥/ ١١(التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ) ٧(
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  :الترجیح
جح ـ واهللا أعل��م ـ ھ��و الق��ول األول، وھ��و ج��واز المس��ح عل��ى الخف��ین ف��ي         وال��را

  :الحضر والسفر؛ وذلك لما یأتي
أن ھ��ذا الق��ول ھ��و ال��ذي دل��ت علی��ھ األدل��ة، فق��د بلغ��ت ح��ّد الت��واتر كم��ا ق��ال   :أوًال

وقد ص�رح جم�ع م�ن الحف�اظ ب�أن المس�ح عل�ى الخف�ین مت�واتر وجم�ع           : "الحافظ ابن حجر
  .)١("ا الثمانین ومنھم العشرةبعضھم رواتھ فجاوزو

  .ضعف أدلة األقوال األخرى، وعدم سالمتھا من المعارضة :ثانیًا
أن كل من روي عنھم من الصحابة في عدم ج�واز المس�ح عل�ى الخف�ین ق�د       :ثالثًا

روي عنھم ف�ي أحادی�ث أص�ح منھ�ا ج�واز المس�ح عل�ى الخف�ین، وھ�ذا ھ�و المواف�ق لق�ول             
  .عامة الصحابة رضي اهللا عنھم

  .قد نقل جمع من أھل العلم اإلجماع في المسألة، فال ُیعتد بما خالفھ :رابعًا
  
  
  
  
  

                                      
 ).٣٠٦/ ١(فتح الباري البن حجر ) ١(
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  املبحث الثالث

  خروج املذي من نواقض الوضوء

  : وفیھ ثالثة مطالب

المسألة في كتب العقائد: المطلب األول:  

من المسائل الفقھیة التي ورد ذكرھا في كتب العقائد مسألة نقض الوضوء 
إن لعب : قالوا": ي، ومن ذلك ما جاء في مختصر التحفة اإلثني عشریةبخروج المذ

وعبث المصلي في عین الصالة بذكره وأنثییھ بحیث سال منھ المذي فال ضرر بذلك في 
  .)١("الصالة أصًال

وجھ ذكر مسألة خروج المني في كتب العقائد: المطلب الثاني:  

ة الشیعة ألھل السنة في ھذه ووجھ ذكر ھذه المسألة في كتب العقائد ھو مخالف
  .المسألة

حكم المسألة: المطلب الثالث:  

  .)٢(أجمع العلماء على أن خروج المذي ینقض الوضوء
  :واستدلوا على ذلك بما یأتي

  :الدلیل األول
األحادیث واآلثار التي دلت على نقض الوضوء من خروج المذي، ووجب 

  :الوضوء منھ، ومن ذلك

، كنت رجًال مذاًء، فاستحییت أن أسأل رس�ول اهللا  : لعن علي رضي اهللا عنھ قا.١
: وف�ي روای�ة للبخ�اري   . »فی�ھ الوض�وء  «: فأمرت المقداد ابن األس�ود فس�ألھ فق�ال   

                                      
): ٣١٦/ ٨(الدرر الس�نیة   -وعة العقدیة وجاء في الموس). ٢١٦/ ١(مختصر التحفة االثني عشریة ) ١(
خالفوا األدلة ف�ي اعتب�ار الم�ذي     -مثال -ما جانب أھل السنة أیضًا التفریط في باب الطھارة؛ فالرافضة " 

 ".من موجبات الوضوء، فحكم الرافضة بطھارة المذي وعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي
المعون��ة عل��ى ) ٢٥/ ١(ئع ف��ي ترتی��ب الش��رائع  ب��دائع الص��نا) ٦٩/ ١(المبس��وط للسرخس��ي : انظ��ر) ٢(

/ ١(الح�اوي الكبی�ر   ) ٢٩١/ ١(مواھب الجلیل ف�ي ش�رح مختص�ر خلی�ل     ) ١٥٦/ ١(مذھب عالم المدینة 
اإلنص�اف ف�ي معرف�ة ال�راجح م�ن      ) ١٢٥/ ١(المغني البن قدامة ) ٧/ ٢(المجموع شرح المھذب ) ١٧٦

 ).٢٢٨/ ١(الخالف للمرداوي 



  

  دراسة فقھیة مقارنة المسائل الفقھیة من كتاب الطھارة الواردة في كتب العقائد
   

- ١٤٦٨ -  
 

َیْغِس���ُل َذَك���َرُه «: فس���ألھ فق���ال: ، وف���ي روای���ة مس���لم)١(»َتَوضَّ���ْأ َواْغِس���ْل َذَك���َرَك«
 .)٢(»َوَیَتَوضَُّأ

 

َأَتى ُأَبىَّ ْبَن َكْعٍب، َوَمَعُھ ُعَمُر، َفَخ�َرَج َعَلْیِھَم�ا    عن ابن عباس رضي اهللا عنھما َأنَُّھ.٢
َأَو ُیْج�ِزُئ َذِل�َك؟   : َفَق�اَل ُعَم�رُ  . ِإنِّي َوَج�ْدُت َم�ْذًیا، َفَغَس�ْلُت َذَك�ِري، َوَتَوضَّ�ْأتُ     : َفَقاَل
 .)٣( »َنَعْم: َقاَل َأَسِمْعَتُھ ِمْن َرُسوِل اللَِّھ : َقاَل. َنَعْم: َقاَل

ُكْنُت َأْلَقى ِم�َن اْلَم�ْذِي ِش�دًَّة، َفُكْن�ُت ُأْكِث�ُر      : قال )٤(ل بن حنیف رضي اهللا عنھعن سھ.٣
: ِإنََّما َیْكِفَیك ِمْن َذِلَك اْلُوُضوُء، َقاَل: ، َفَقاَلاْلُغْسَل ِمْنُھ، َفَذَكْرُت َذِلَك ِلَرُسوِل اِهللا 

ِإنََّما َیْكِفَیك َكفٌّ ِمْن َماٍء َتْنَض�ُح  : ِبي؟ َقاَلَیا َرُسوَل اِهللا، َفَكْیَف ِبَما ُیِصیُب َثْو: ُقْلُت
  .)٥(»ِبِھ ِمْن َثْوِبَك َحْیُث َتَرى َأنَُّھ َأَصاَب

َعمَّ�ا   َس�َأْلُت َرُس�وَل اللَّ�ِھ    : عن عب�د اهللا ب�ن س�عد األنص�اري رض�ي اهللا عن�ھ ق�ال       .٤
َذاَك اْلَمْذُي، َوُكلُّ َفْحٍل ُیْمِذي، « : ُیوِجُب اْلُغْسَل، َوَعِن اْلَماِء َیُكوُن َبْعَد اْلَماِء، َفَقاَل

 .)٦(»َفَتْغِسُل ِمْن َذِلَك َفْرَجَك َوُأْنَثَیْیَك، َوَتَوضَّْأ ُوُضوَءَك ِللصََّالِة 

اْلَمِنيُّ َواْل�َوْدُي َواْلَم�ْذُي، َفَأمَّ�ا اْلَمِن�يُّ َفِفی�ِھ       «: وعن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال.٥
  .)٧(»َمْذُي َواْلَوْدُي َفَیْغِسُل َذَكَرُه َوَیَتَوضَُّأاْلُغْسُل، َوَأمَّا اْل

                                      
/ ١(م�ن القب�ل وال�دبر    : اب الوضوء، باب م�ن ل�م ی�ر الوض�وء إال م�ن المخ�رجین      رواه البخاري، كت) ١(

 ).١٧٨: (رقم) ٤٦
 ).٣٠٣: (رقم) ٢٤٧/ ١(رواه مسلم، كتاب الحیض، باب المذي ) ٢(
، واب�ن أب�ي ش�یبة    )٥٠٧: (رق�م ) ١٦٩/ ١(رواه ابن ماجھ، كتاب الطھارة، باب الوضوء من المذي ) ٣(
، وض�عفھ األلب�اني ف�ي    )٥١٤: ص(سناده مغلطاي في شرح ابن ماجھ ، وصحح إ)٩٦٩: (رقم) ٨٧/ ١(

 ).٧٩/ ٢(صحیح وضعیف سنن ابن ماجة 
سھل بن حنیف بن واھب بن العك�یم ب�ن ثعلب�ة ب�ن مجدع�ة ب�ن الح�ارث ب�ن عم�رو اب�ن خن�اس،            : ھو) ٤(

أب�ا الولی�د، وأب�ا    أبا عب�د اهللا، و : أبا سعید، وقیل: ابن خنساء، أنصاري أوسي، یكنى أبا سعد، وقیل: ویقال
شھد بدرا والمشاھد كلھا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وثبت یوم أحد م�ع رس�ول اهللا ص�لى    . ثابت

اهللا علیھ وسلم لما انھزم الناس، وكان بایعھ یومئذ على الموت، وكان یرمي بالنبل عن رس�ول اهللا ص�لى   
 ).٣٢٥/ ٢(سیر أعالم النبالء ) ٣١٨/ ٢(بة أسد الغا: انظر. توفي سنة ثمان وثالثین. اهللا علیھ وسلم

، والترم�ذي، كت�اب الطھ�ارة،    )٢١٠: (رق�م ) ٥٤/ ١(رواه أبو داود، كتاب الطھارة، باب في المذي ) ٥(
واب�ن ماج�ھ، كت�اب الطھ�ارة، ب�اب الوض�وء م�ن        ) ١١٥: (رق�م ) ١٧٦/ ١(باب في المذي یص�یب الث�وب   

ح�دیث حس�ن   : "، ق�ال الترم�ذي  )٩٧٢: (رق�م ) ٨٨/ ١(، واب�ن أب�ي ش�یبة    )٥٠٦: (رق�م ) ١٦٩/ ١(المذي 
 )٣٨٠/ ١(، وحسنھ األلباني في صحیح أبي داود "صحیح

وض��عفھ اب��ن حج��ر ف��ي   ). ٢١١: (رق��م) ٥٤/ ١(رواه أب��و داود، كت��اب الطھ��ارة، ب��اب ف��ي الم��ذي    ) ٦(
 ).٣٨١/ ١(، وصححھ األلباني في صحیح أبي داود )٢٠٧/ ١(التلخیص الحبیر 

واب�ن  ) ١١٥/ ١(، والبیھق�ي ف�ي الس�نن الكب�رى للبیھق�ي      )٨٩/ ١(شیبة ف�ي مص�نفھ    أخرجھ ابن أبي) ٧(
 ).١٣٥/ ١(المنذر في األوسط  
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  :الدلیل الثاني
اإلجماع؛ فقد نقل اإلجماع على أن المذي ینفض الوضوء جمع من أھل العلم، 

  :ومنھم

 وق�د روین�ا ع�ن عم�ر ب�ن الخط�اب، وع�ن عب�د اهللا ب�ن          : "ابن المنذر، فقد ق�ال
عباس، وعن عبد اهللا بن عمر، وجماعة من التابعین أنھم أوجبوا الوض�وء  

وأھل المدینة، واألوزاعي، وأھل الشام : من المذي، وبھ قال مالك بن أنس
ت وس��فیان الث��وري، وأھ��ل الع��راق، وك��ذلك ق��ال الش��افعي وأص��حابھ، ولس�� 

  .)١("أعلم في وجوب الوضوء منھ اختالفا بین أھل العلم

ھذا حدیث مجتمع على صحتھ ال یختل�ف أھ�ل العل�م فی�ھ     : "وقال ابن عبد البر
وال في القول بھ والمذي عند جم�یعھم یوج�ب الوض�وء م�ا ل�م یك�ن خارج�ا        

  .)٢("عن علة أبردة وزمانة

 ا یخ��رج م��ن أجم��ع المس��لمون عل��ى انتق��اض الوض��وء مم��  : "وق��ال اب��ن رش��د
  .)٣("السبیلین من غائط وبول وریح ومذي

معتاد : وجملة ذلك أن الخارج من السبیلین على ضربین: "ابن قدامة، فقد قال
ك��البول والغ��ائط والمن��ي والم��ذي وال��ودي وال��ریح، فھ��ذا ی��نقض الوض��وء     

  .)٤("إجماعا

  :الدلیل الثالث
لغائط، فكان ناقضًا القیاس؛ فإن المذي خارج من السبیلین كالریح والبول وا

 .)٥(للوضوء
  
  
  

                                      
 ). ١٣٤/ ١(األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ) ١(
 ). ٢٠٦/ ٢١(التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ) ٢(
 ). ٤٠/ ١(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ) ٣(
 ). ١٢٥/ ١(لمغني البن قدامة ا) ٤(
 ). ٧/ ٢(المجموع شرح المھذب : انظر) ٥(
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  الخاتمة

  : النتائج: أوًلا

  : من خالل ھذا البحث توصلت إلى عدة نتائج

حرص أئمة السلف على ترك كل ما یوافق المبتدعة والتحذیر منھ، وھذا  )١

ما جعلھم یذكرون تلك المسائل الفقھیة في العقائد؛ كون أھل البدع عرفوا 

  . بھا

  .أعظم الفرق انحرافًا في األصول والفروعالرافضة والخوارج من  )٢

موافقة بعض أئمة وعلماء أھل السنة والجماعة لقول من أقوال أھل البدع  )٣

في الفروع الفقھیة ال یعني أنھم منھم، أو سائرون على منھجھم، إنما ھو 

 .اجتھاد منھم في فھم النصوص، وھذا ال یسقط من مكانتھم وال قیمتھم

  : التوصیات: ثانًیا

التوجھ نحو إكمال : ختم ھذا البحث بذكر أبرز التوصیات التي أود تسجیلھا، وھيوأ

مشروع جمع المسائل الفقھیة الواردة في كتب العقائد في كل األبواب الفقھیة، فھي 

  . كثیرة ومبثوثة في مصنفات العقیدة
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  المصادر والمراجع

القرآن الكریم. 

كتب العقیدة:  

الدیانة، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق بن سالم بن  اإلبانة عن أصول
إسماعیل بن عبد اهللا بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري 

 –دار األنصار : فوقیة حسین محمود، الناشر. د: ، المحقق)ھـ٣٢٤: المتوفى(
  . األولى: القاھرة، الطبعة

ھبة اهللا بن الحسن بن منصور  شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة، أبو القاسم
أحمد بن سعد بن : ، تحقیق)ھـ٤١٨: المتوفى(الطبري الرازي الاللكائي 

/ ھـ ١٤٢٣الثامنة، : السعودیة، الطبعة –دار طیبة : حمدان الغامدي، الناشر
  .م٢٠٠٣

 شرح العقیدة الطحاویة، صدر الدین محمد بن عالء الدین علّي بن محمد ابن أبي
شعیب : ، تحقیق)ھـ٧٩٢: المتوفى(ذرعي الصالحي الدمشقي العز الحنفي، األ

بیروت،  –مؤسسة الرسالة : عبد اهللا بن المحسن التركي، الناشر -األرنؤوط 
  .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧العاشرة، : الطبعة

 القصیدة النونیة، أبو عبد اهللا محمد بن صالح القحطاني، المعافري األندلسي المالكي
عبد العزیز بن محمد بن منصور الجربوع، : ق، المحق)ھـ٣٧٨: المتوفى(

  .األولى: دار الذكرى، الطبعة: الناشر

عالمة الھند شاه عبد : مختصر التحفة االثني عشریة، أّلف أصلھ باللغة الفارسیة
) ھـ ١٢٢٧سنة : (العزیز غالم حكیم الدھلوي، نقلھ من الفارسیة إلى العربیة

: بن عمر األسلمي، اختصره وھذبھ الشیخ الحافظ غالم محمد بن محیي الدین
: عالمة العراق محمود شكري األلوسي، حققھ وعلق حواشیھ) ھـ ١٣٠١سنة (

  .ھـ ١٣٧٣: المطبعة السلفیة، القاھرة، عام النشر: محب الدین الخطیب، الناشر

 كتب التفسیر وعلوم القرآن:  

لك بن سلمة أحكام القرآن الكریم، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الم
: ، تحقیق)ھـ٣٢١: المتوفى(األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 

مركز البحوث اإلسالمیة التابع لوقف الدیانة : الدكتور سعد الدین أونال، الناشر
م، المجلد  ١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٦: ١األولى، المجلد : التركي، استانبول، الطبعة

 .م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٨: ٢
ھـ٣٧٠: المتوفى(د بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي أحكام القرآن، أحم( ،

عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزھر  -محمد صادق القمحاوي : المحقق
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 ١٤٠٥: بیروت، تاریخ الطبع –دار إحیاء التراث العربي : الشریف، الناشر
  .ھـ

شبیلي أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري اال
محمد : ، راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلَّق علیھ)ھـ٥٤٣: المتوفى(المالكي 

الثالثة، : لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت : عبد القادر عطا، الناشر
  .م٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤

 الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري
أحمد البردوني : ، تحقیق)ھـ٦٧١: المتوفى(ین القرطبي الخزرجي شمس الد

الثانیة، : القاھرة، الطبعة –دار الكتب المصریة : وإبراھیم أطفیش، الناشر
  .م ١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤

 كتب الحدیث وعلومھ:   

 اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ
: ، ترتیب)ھـ٣٥٤: المتوفى(الدارمي، الُبستي  بن َمْعبَد، التمیمي، أبو حاتم،

، حققھ وخرج )ھـ ٧٣٩: المتوفى(األمیر عالء الدین علي بن بلبان الفارسي 
مؤسسة الرسالة، بیروت، : شعیب األرنؤوط، الناشر: أحادیثھ وعلق علیھ

 .م١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨األولى، : الطبعة

بد البر بن عاصم النمري االستذكار، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن ع
سالم محمد عطا، محمد علي معوض، : ، تحقیق)ھـ٤٦٣: المتوفى(القرطبي 

  . م٢٠٠٠ –ھـ١٤٢١األولى، : بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة : الناشر

 االستذكار، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري
سالم محمد عطا، محمد علي معوض،  :، تحقیق)ھـ٤٦٣: المتوفى(القرطبي 

  .٢٠٠٠ – ١٤٢١األولى، : بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة : الناشر

 إكمال الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي
الدكتور یْحَیى ِإْسَماِعیل، : ، المحقق)ھـ٥٤٤: المتوفى(السبتي، أبو الفضل 

 ١٤١٩األولى، : وفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، الطبعةدار ال: الناشر
  .م١٩٩٨ -ھـ 

 البدر المنیر في تخریج األحادیث واآلثار الواقعة في الشرح الكبیر، ابن الملقن
: المتوفى(سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 

ن ویاسر بن كمال، مصطفى أبو الغیط وعبد اهللا بن سلیما: ، المحقق)ھـ٨٠٤
األولى، : السعودیة، الطبعة-الریاض -دار الھجرة للنشر والتوزیع : الناشر
  .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥
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 التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمھ من صحیحھ، وشاذه من
محفوظھ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن 

دار با وزیر للنشر : ، الناشر)ھـ١٤٢٠: المتوفى(آدم، األشقودري األلباني 
 - ھـ  ١٤٢٤األولى، : المملكة العربیة السعودیة، الطبعة -والتوزیع، جدة 

  .م٢٠٠٣

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

األولى، : مصر، الطبعة –مؤسسة قرطبة : حسن بن عباس بن قطب، الناشر
  .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦

 التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد
مصطفى : ، تحقیق)ھـ٤٦٣: المتوفى(بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
وزارة عموم األوقاف : ري، الناشربن أحمد العلوي، محمد عبد الكبیر البك

  .ھـ١٣٨٧: المغرب، عام النشر –والشؤون اإلسالمیة 

 سنن الترمذي، محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك،  -الجامع الكبیر
بشار عواد معروف، : ، المحقق)ھـ٢٧٩: المتوفى(الترمذي، أبو عیسى 

  .م١٩٩٨ :بیروت، سنة النشر –دار الغرب اإلسالمي : الناشر

 الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا  صحیح = وسننھ وأیامھ
محمد : البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي، المحقق

مصورة عن السلطانیة (دار طوق النجاة : زھیر بن ناصر الناصر، الناشر
  .ھـ١٤٢٢لى، األو: ، الطبعة)بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

 سنن ابن ماجھ، ابن ماجھ أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجھ اسم أبیھ یزید
دار إحیاء الكتب : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، تحقیق)ھـ٢٧٣: المتوفى(

  .فیصل عیسى البابي الحلبي -العربیة 

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

  .بیروت –المكتبة العصریة، صیدا : الحمید، الناشر

 السنن الكبرى، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو
دار : عطا، الناشر محمد عبد القادر: ، المحقق)ھـ٤٥٨: المتوفى(بكر البیھقي 

  .م٢٠٠٣ - ھـ  ١٤٢٤الثالثة، : لبنات، الطبعة –الكتب العلمیة، بیروت 

 شرح سنن ابن ماجھ، مغلطاي بن قلیج بن عبد اهللا البكجري المصري الحكري
كامل عویضة، : ، المحقق)ھـ٧٦٢: المتوفى(الحنفي، أبو عبد اهللا، عالء الدین 
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: ملكة العربیة السعودیة، الطبعةالم -مكتبة نزار مصطفى الباز : الناشر
 .م١٩٩٩ -ھـ  ١٤١٩األولى، 

 صحیح ابن خزیمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن
محمد مصطفى . د: ، المحقق)ھـ٣١١: المتوفى(بكر السلمي النیسابوري 

  .بیروت –المكتب اإلسالمي : األعظمي، الناشر

من محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن صحیح أبي داود، أبو عبد الرح
مؤسسة غراس للنشر : ، الناشر)ھـ١٤٢٠: المتوفى(آدم، األشقودري األلباني 
  .م٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣األولى، : والتوزیع، الكویت، الطبعة

 صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج
: ، الناشر)ھـ١٤٢٠: المتوفى(ألشقودري األلباني نوح بن نجاتي بن آدم، ا

  .المكتب اإلسالمي

تھذیب سنن أبي داود : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعھ حاشیة ابن القیم
وإیضاح عللھ ومشكالتھ، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد 

: الناشر، )ھـ١٣٢٩: المتوفى(الرحمن، شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي 
  .ھـ ١٤١٥الثانیة، : بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة 

 فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني
محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ : الشافعي، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ

: مةمحب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات العال: وصححھ وأشرف على طبعھ
  .١٣٧٩بیروت،  -دار المعرفة : عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز، الناشر

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

 –ه ١٤٠٦الثانیة، : ب، الطبعةحل –مكتب المطبوعات اإلسالمیة : غدة، الناشر
  .م١٩٨٦

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

  . م١٩٩٤ھـ،  ١٤١٤: القدسي، القاھرة، عام النشر

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

مؤسسة : د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: وآخرون، إشراف
  .م٢٠٠١ - ھـ  ١٤٢١األولى، : الرسالة، الطبعة
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 اهللا المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول مسلم بن ،
محمد : ، المحقق)ھـ٢٦١: المتوفى(الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 

  .بیروت –دار إحیاء التراث العربي : فؤاد عبد الباقي، الناشر

 ٢٣٥الُمَصنَّف، أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي المتوفى سنة 
  .عوامة محمد: دار القبلة، المحقق: ھـ، الناشر

 معالم السنن، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي المعروف
: حلب، الطبعة –المطبعة العلمیة : ، الناشر)ھـ٣٨٨: المتوفى(بالخطابي 

  .م ١٩٣٢ -ھـ  ١٣٥١األولى 

 المعجم األوسط، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم
طارق بن عوض اهللا بن محمد، عبد : ، المحقق)ھـ٣٦٠: توفىالم(الطبراني 

  .القاھرة –دار الحرمین : المحسن بن إبراھیم الحسیني، الناشر

 المعجم الكبیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم
حمدي بن عبد المجید السلفي، دار : ، المحقق)ھـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني 

  .الثانیة: القاھرة، الطبعة –كتبة ابن تیمیة م: النشر

 المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف
بیروت،  –دار إحیاء التراث العربي : ، الناشر)ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

  .١٣٩٢الثانیة، : الطبعة

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

عبد العزیز الدیوبندي : محمد یوسف الَبُنوري، صححھ ووضع الحاشیة: للكتاب
محمد : الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملھا محمد یوسف الكاملفوري، المحقق

دار القبلة / لبنان-بیروت  -اعة والنشر مؤسسة الریان للطب: عوامة، الناشر
 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨األولى، : السعودیة، الطبعة –جدة  -للثقافة اإلسالمیة

 المتوفى(نیل األوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني :
دار الحدیث، مصر، : عصام الدین الصبابطي، الناشر: ، تحقیق)ھـ١٢٥٠
  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣األولى، : الطبعة

 كتب الفقھ:  

 اإلشراف على نكت مسائل الخالف، القاضي أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن
دار ابن : الحبیب بن طاھر، الناشر: ، المحقق)ھـ٤٢٢(نصر البغدادي المالكي 

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠األولى، : حزم، الطبعة
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 تحقیق )ھـ ١٨٩: فىالمتو(اَألْصل، أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني ،
لبنان،  –دار ابن حزم، بیروت : الدكتور محمَّد بوینوكالن، الناشر: َودَراَسة
  .م٢٠١٢ -ھـ  ١٤٣٣األولى، : الطبعة

 ،اإلقناع في مسائل اإلجماع، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري الفاسي
الصعیدي، حسن فوزي : ، المحقق)ھـ٦٢٨: المتوفى(أبو الحسن ابن القطان 

 -ھـ  ١٤٢٤األولى، : الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: الناشر
  .م٢٠٠٤

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

  . الثانیة: التراث العربي، الطبعة

وسط في السنن واإلجماع واالختالف، أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر األ
أبو حماد صغیر أحمد بن محمد : ، تحقیق)ھـ٣١٩: المتوفى(النیسابوري 

ھـ،  ١٤٠٥ -األولى : السعودیة، الطبعة –الریاض  -دار طیبة : حنیف، الناشر
  .م١٩٨٥

أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، أبو الولید محمد بن
 - دار الحدیث : ، الناشر)ھـ٥٩٥: المتوفى(القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید 

  القاھرة

 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد
: دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي 

  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، 

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

  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١األولى، : جدة، الطبعة –المنھاج 

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

 - ھـ  ١٤٠٨الثانیة، : لبنان، الطبعة –دار الغرب اإلسالمي، بیروت : الناشر
  .م١٩٨٨

 التلقین في الفقھ المالكي، أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي
أبي أویس محمد بوخبزة الحسني : ، المحقق)ھـ٤٢٢: المتوفى(المالكي 

  .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥األولى : دار الكتب العلمیة، الطبعة: التطواني، الناشر
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- ١٤٧٧ -  
 

 الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني، أبو
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر 

الشیخ  -الشیخ علي محمد معوض : ، المحقق)ھـ٤٥٠: المتوفى(بالماوردي 
: لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت : عادل أحمد عبد الموجود، الناشر

  .م١٩٩٩-ھـ  ١٤١٩األولى، 

 دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى اإلرادات، منصور بن
: المتوفى(بھوتي الحنبلي یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس ال

  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤األولى، : عالم الكتب، الطبعة: ، الناشر)ھـ١٠٥١

 الذخیرة، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر
، ٢محمد حجي، جزء : ١٣، ٨، ١جزء : ، المحقق)ھـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 

دار : محمد بوخبزة، الناشر: ١٢ - ٩، ٧، ٥ -  ٣سعید أعراب، جزء : ٦
  .م١٩٩٤األولى، : بیروت، الطبعة -الغرب اإلسالمي

 شرح التلقین، أبو عبد اهللا محمد بن علي بن عمر التَِّمیمي المازري المالكي
: سماحة الشیخ محمَّد المختار الّسالمي، الناشر: ، المحقق)ھـ٥٣٦: المتوفى(

  .م ٢٠٠٨األولى، الطبعة : دار الغرب اِإلسالمي، الطبعة

 شرح مختصر خلیل للخرشي، محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا
  .بیروت –دار الفكر للطباعة : ، الناشر)ھـ١١٠١: المتوفى(

 عیون األدلة في مسائل الخالف بین فقھاء األمصار، أبو الحسن علي بن عمر بن
، دراسة )ھـ٣٩٧: وفىالمت(أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار 

مكتبة الملك فھد : عبد الحمید بن سعد ابن ناصر السعودي، الناشر. د: وتحقیق
 -ھـ  ١٤٢٦: المملكة العربیة السعودیة، عام النشر -الوطنیة، الریاض 

  .م٢٠٠٦

 الشرح الكبیر، عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني = فتح العزیز بشرح الوجیز
  .دار الفكر: لناشر، ا)ھـ٦٢٣: المتوفى(

 كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن
  .دار الكتب العلمیة: ، الناشر)ھـ١٠٥١: المتوفى(إدریس البھوتي الحنبلي 

 ھـ٤٨٣: المتوفى(المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي( ،
 -ھـ ١٤١٤: بدون طبعة، تاریخ النشر: عةبیروت، الطب –دار المعرفة : الناشر
  .م١٩٩٣
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- ١٤٧٨ -  
 

 مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو
دار إحیاء : ، الناشر)ھـ١٠٧٨: المتوفى(یعرف بداماد أفندي ، بشیخي زاده

  .التراث العربي

یة الحراني مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیم
مجمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: ، المحقق)ھـ٧٢٨: المتوفى(

الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة 
  .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦: السعودیة، عام النشر

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

 المحلى باآلثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي
  .بیروت –دار الفكر : ، الناشر)ھـ٤٥٦: المتوفى(الظاھري 

 المعونة على مذھب عالم المدینة، أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي
: حمیش عبد الحّق، الناشر: ، المحقق)ھـ٤٢٢: المتوفى(لكي البغدادي الما

رسالة : مكة المكرمة، أصل الكتاب -المكتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز 
  .بدون: دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، الطبعة

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، شمس الدین، محمد بن أحمد
دار الكتب العلمیة، : ، الناشر)ھـ٩٧٧: المتوفى(ي الشافعي الخطیب الشربین

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : الطبعة

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

ھـ ١٣٨٨: بدون طبعة، تاریخ النشر: القاھرة، الطبعةمكتبة : ، الناشر)ھـ٦٢٠
  .م١٩٦٨ -

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

 مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن
الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي عبد الرحمن 

  .م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)ھـ٩٥٤: المتوفى(
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- ١٤٧٩ -  
 

  فھرس اآلیات القرآنیة

  الصفحة  رقمھا  طرف اآلیة

  سورة المائدة

 خن حن جن يم ىم مم{

  }جه ين ىن من

١٤٥١  ٦  

  ١٤٥٨  ٦  }جهمه ين ىن من خن{

  سورة المجادلة

  ١٤٤٧  ١١  } هئمب مئ هي مي خي حي جي ٰه مه{

  

  فھرس األحادیث النبویة

  الصفحة  الحدیث

  ١٤٥١  ُسِئَل َعْن ُوُضوِء النَِّبيِّ 

  ١٤٥٢  َدَعا ِبَوُضوٍء َفَتَوضََّأ -رضي اهللا عنھ-َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن 

  ١٤٥٢  َماًء ِلْلُغْسِل َوَضْعُت ِللنَّبيِّ 

  ١٤٥٢  ومسح على رأسھ لما یقطر

  ١٤٥٢  -َأِو اْلُمْؤِمُن -َذا َتَوضََّأ اْلَعْبُد اْلُمْسِلُمِإ

  ١٤٥٣  َعنَّا ِفي َسْفَرٍة َساَفْرَناَھا َتَخلََّف النَِّبيُّ 

  ١٤٥٤  َتَوضََّأ، َوَمَسَح َعَلى َنْعَلْیِھ أن رسول اهللا 
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- ١٤٨٠ -  
 

  الصفحة  الحدیث

  ١٤٥٥  َال َتِتمُّ َصَالُة َأَحِدُكْم َحتَّى ُیْسِبَغ اْلُوُضوَء

  ١٤٥٥  اْبُن َعبَّاٍس َفَسَأَلِني َعْن َھَذا اْلَحِدیِثَأَتاِني 

  ١٤٥٩  َباَل َجِریُر ْبُن َعْبِد اِهللا، ُثمَّ َتَوضََّأ َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْیِھ

  ١٤٥٩  »َمَعَك َماٌء؟«:ِفي َسَفٍر َفَقاَل ُكْنُت َمَع النَِّبيِّ 

  ١٤٥٩  َسُح َعَلى اْلُخفَّْیِنَیْم َأنَّ َأَباُه َأْخَبَرُه َأنَُّھ َرَأى النَّبيَّ 

  ١٤٦٠  َفاْنَتَھى ِإَلى ُسَباَطِة َقْوٍم ُكْنُت َمَع النَِّبيِّ 

  ١٤٦٠  َأَتْیُت َعاِئَشَة َأْسَأُلَھا َعِن اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّْیِن

  ١٤٦٠  َأَمَرَنا َأْن َنْمَسَح َعَلى اْلُخفَّْیِن ِإَذا َنْحُن َأْدَخْلَناُھَما َعَلى ُطْھٍر

  ١٤٦١  َأَتْیُت َعاِئَشَة َأْسَأُلَھا َعِن اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّْیِن

  ١٤٦٢  ھذا الوضوء الذي ال یقبل اهللا الصالة إال بھ

  ١٤٦٦  كنت رجًال مذاًء، فاستحییت أن أسأل رسول اهللا 

  ١٤٦٧  ِإنِّي َوَجْدُت َمْذًیا، َفَغَسْلُت َذَكِري، َوَتَوضَّْأُت

  ١٤٦٧  َن اْلَمْذِي ِشدًَّةُكْنُت َأْلَقى ِم

  

  فھرس األعالم المترجم لھم

  الصفحة  اسم العلم

  ١٤٥٢  حمران بن أبان الفارسي

  ١٤٦٧  سھل بن حنیف
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