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لبح   ملخ 

                     أھمیة علم الفق�ھ وم�سیس الحاج�ة إلی�ھ، مم�ا دف�ع العلم�اء ق�دیما وح�دیثا 

على التألیف فیھ، فھو المع�ین ال�ذي تت�زاحم عن�ده ال�دالء، وقط�ب الرح�ى          

  .الذي یدور حولھ العلماء والفقھاء 

         أن عل��م الفق��ھ ال یح��یط ب��ھ أح��د، فھ��و بح��ر م��تالطم األم��واج، وم��ا ھ��ذه

المسائل التي وص�لت إلین�ا إال َن�ْزر م�ن ُكْث�ر، وَقط�رة م�ن َقط�ر، وال ت�زال                     

ل، مما یضع األمانة على عاتق العلماء في المسائل والقضایا تستجد وتنز

  .بیان ھذه المسائل للناس وإیضاحھا لھم

    تألیف��ا - رحم��ھ اهللا –اھتم��ام العلم��اء ق��دیما وح��دیثا ب��أقوال اإلم��ام أحم��د 

) ٤٨١(وتصنیفا، وجمعا وتوجیھا، حتى بلغ عدد من رووا عن�ھ م�سائلھ    

  .راویا

        وال أدل - رحم�ھ اهللا  –حم�د  المكانة العلمیة السامیة التي تبوأھا اإلم�ام أ ،

  .على ذلك من شھادات العلماء لھ، وما خلفھ لنا من تراث 

  أھمیة مسائل اإلمام أحمد، ومكانتھا الخاصة عند أھل السنة.  

             نقل المسائل عن اإلمام أحمد خلق كثیر، وكما ھو معلوم أن المجلد األول

  .من طبقات الحنابلة خاص بھم

  حم�د ھ��ي فت��اواه وأقوال�ھ الت��ي أف��ردت ب��الجمع   أن الم�راد بم��سائل اإلم��ام أ

  .والتدوین ممن سمع منھ وتلّقى عنھ 

                    الج�امع  (أن من أعظم ما ألف ودون ف�ي جم�ع م�سائل اإلم�ام أحم�د كت�اب

، ألبي بكر الخالل، حیث كان سفرا جامعا لعل�وم اإلم�ام أحم�د قّلم�ا                )الكبیر

  .أن تقع مسألة إال ولھ فیھ نص من الفروع واألصول
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Research Summary 
• The importance of the science of jurisprudence and 
need for it, which prompted the scientists in the past 
and recent authorship, it is the designated, which is 
crowded with buckets, and pole mole, which revolves 
around scholars and scholars. 
• The science of jurisprudence is not surrounded by 
anyone, it is a sea of waves, and these issues that 
have reached us only a lot of the drop, and a drop 
from Qatar, and issues continue to arise and fall, 
putting the secretariat to the scientists in the 
statement of these issues to the people and clarify 
them. 
• The interest of scientists in the past and recent 
statements of Imam Ahmad - may God have mercy on 
him - and classification and classification and 
guidance, until the number of narrated by his 
questions (٤٨١) Rawi. 
• The high scientific status of Imam Ahmad - may 
Allah have mercy on him - and there is no proof of that 
from the scholars' testimonies to him and the legacy 
he has left for us. 
• The importance of the issues of Imam Ahmad, and 
its special status among the Sunnis. 
• The transfer of issues from Imam Ahmad created 
many, and as is known that the first volume of the 
Hanbala layers of their own. 
• What is meant by the issues of Imam Ahmad is his 
fatwas and his sayings, which were singled out by the 
collection and the codification of those who heard 
from him and received from him. 
• One of the greatest of the thousand and minus in the 
collection of the issues of Imam Ahmad Kuttab (the 
Great Mosque), to Abu Bakr al-Khallal, where he was a 
collector of the sciences of Imam Ahmad rarely to be a 
matter except the text of the branches and assets. 
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م   ـةلـمق
إنَّ اْلَحْم��َد ِللَّ��ِھ َنْحَم��ُدُه َوَن��ْسَتِعیُنُھ َوَن��ْسَتْغِفُرُه، َوَنُع��وُذ ِباللَّ��ِھ ِم��ْن ُش��ُروِر     
َأْنُفِسَنا َوِمْن َسیَِّئاِت َأْعَماِلَنا، َمْن َیْھِدِه اللَُّھ َفال ُمِضلَّ َلُھ، َوَمْن ُیْضِلْل َفال َھاِدَي 

  . َوَأْشَھُد َأْن ال ِإَلَھ ِإال اللَُّھ َوْحَدُه ال َشِریَك َلُھ، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ َلُھ،

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ُّ 

 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ )١(َّ

 ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن

  )٢(َّ ٍّ ٌّ ٰى

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ُّ 

  )٣(َّ مخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت

  :أما بعد

 ؛ ال�شـرعي  عب�د أن یوفق�ھ إل�ى س�لوك طل�ب العل�م      فإن من توفی�ق اهللا تع�الى لل    

كی������������������������������������������ف ال واهللا یق������������������������������������������ول س������������������������������������������بحانھ 

َّحلخلملهلجلمفحقمقجكحكخكلكمك ُّ 
)٤(

 

وال ش��ك أن عل��م الفق��ھ م��ن أش��رف العل��وم، ففی��ھ ی��تعلم العب��د أحك��ام  
كی��ف یتطھ��ر وكی��ف ی��صلي ...دین��ھ م��ن عب��ادات ومع��امالت وغیرھ��ا

 دوالی��ك دوالی�ك ف��ي جمی�ع ش��ؤونھ الدینی�ة والدنیوی��ة،ممتثال    وھك�ذا  

 وق�د  )٥))(من یرد اهللا بھ خی�رًا یفقھ�ھ ف�ي ال�دین           ( ( -ملسو هيلع هللا ىلص-ًقول النبي 
 رة أبحاثي لنیل درجة أستاذ م�شارك عقدت العزم على أن یكون باكو    

عن المسائل الت�ي أفت�ى فیھ�ا اإلم�ام أحم�د بالكراھ�ة ف�ي               إن شاء اهللا  
  :لألسباب التالیةكتاب الطھارة وذلك 

  .تحصیل العلم، والفائدة في البحث لھذه المسائل وبیانھا : أوًال
                                                           

  .١٠٢آیة رقم : سورة آل عمران  )١(
  .١آیة رقم : سورة النساء ر  )٢(
 .٧١ - ٧٠آیة رقم   : سورة األحزاب  )٣(
  .٩آیة رقم : سورة الزمر  )٤(
 ب�رقم  ١/٥١ي في كتاب العلم باب من یرد اهللا بھ خی�را یفق�ھ ف�ي ال�دین            رواه البخار   )٥(

٧١ . 
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االستزادة والتوسع في قراءة مذھب اإلمام أحمد رحمھ اهللا، وفي : ثانیًا
  .بالكراھة في كتاب الطھارة  مسائلھ التي أفتى فیھا

ة  ف�ي    االھتمام بجمع مسائل اإلمام أحمد التي أفت�ى فیھ�ا بالكراھ�           : ثالثًا
كت��اب الطھارة،وجمعھ��ا م��ن متفرق��ات الكت��ب وم��ن نق��والت تالمی��ذه الب��ررة        

  .رحمھم اهللا جمیعًا
  :منھج البحث

  :لقد اتبعت في البحث المنھج اآلتي 
  . وضعت عنوانا لكل مسألة مستنبطا من نص اإلمام أحمد رحمھ اهللا – ١
  . إذا كانت المسألة محل اتفاق وإجماع أشرت لذلك ووثقتھ – ٢
  .إذا كان عنوان المسألة بحاجة للبیان عرفت بذلك ووضحتھ – ٣
 أحم�د ف�ي الم�سألة، وأم�ا الم�سائل الت�ي ال أج�د لإلم�ام               اإلمام أذكر نص    – ٤

  .أحمد فیھا نصا بالكراھة فال أتعرض لھا، ولیست محل البحث والدراسة 
  . إن احتاجت المسألة للتمھید مھدت لذلك، ولیس ذلك في كل المسائل – ٥
  . أبین الروایات األخرى في المذھب – ٦
  .   أبین ما ھو المذھب في كل المسالة – ٧
 أذكر األدلة بین الروایات في المذھب، وال أتطرق للمذاھب األخرى، بل – ٨

  .أقصره على المذھب والروایات فیھ فقط 
  . توثیق الروایات واألدلة من المصادر المعتمدة في المذھب – ٩

 اإلس�الم مع بیان سببھ، وأعضده بكالم األئمة األعالم كشیخ        الترجیح   – ١٠
  .ابن تیمیة وكالشیخ ابن عثیمین رحمھم اهللا جمیعا 

 تخریج األحادیث واآلثار من مصادرھا المعتمدة، فإن كان الحدیث في – ١١
البخاري وم�سلم أو ف�ي أح�دھما، اكتفی�ت ب�ذلك وب�العزو إلیھم�ا، وإن ل�م یك�ن                     

  .فأخرجھ من المصادر التي یتم الوقوف علیھا فیھ فیھما أو في أحدھما 
  . توثیق المعاني من معاجم اللغة العربیة – ١٢
  .الخ ... العنایة بقواعد اللغة واإلمالء وعالمات الترقیم – ١٣
  صادر والمراجع وبفھرس للموضوعات ختمت البحث بفھرس للم– ١٤

  :خطة البحث 
ث�ین،و خاتم�ة، وفھ�رس    وقد قسمت البحث إل�ى مقدم�ة، وتمھی�د، ومبح       

  .ألھم المراجع والمصادر، وفھرس للموضوعات 
أما المقدمة فاشتملت على أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وم�نھج    

  .البحث، وخطة البحث
  :وأما التمھید وفیھ أربعة مطالب 

  :التعریف بالمسائل، وفیھ أربعة فروع: المطلب األول
  . التعریف بالمسائل لغة : الفرع األول  
  . التعریف بالمسائل اصطالحًا: الفرع الثاني  
  .أھمیة ھذه المسائل : الفرع الثالث  
  .فائدة جمع ھذه المسائل : الفرع الرابع  
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  :التعریف باإلفتاء،وفیھ فرعان : المطلب الثاني
  . التعریف باإلفتاء لغة : الفرع األول  
  .التعریف باإلفتاء اصطالحًا : الفرع الثاني  

  :التعریف بمصطلح الكراھة،وفیھ ثالثة فروع: الثالمطلب الث
  .التعریف بمصطلح الكراھة لغة : الفرع األول
  .التعریف بمصطلح الكراھة اصطالحًا :الفرع الثاني

  .بیان المراد بالكراھة عند اإلمام أحمد رحمھ اهللا:الفرع الثالث 
  :التعریف بكتاب الطھارة،وفیھ ثالثة فروع: المطلب الرابع
  .المراد بالكتاب في اللغة : األولالفرع 

  .تعریف الطھارة في اللغة : الفرع الثاني
  .تعریف الطھارة في االصطالح: الفرع الثالث

  :مصطلحات اإلمام أحمد،وفیھ ثالثة مطالب : المبحث األول
  .أجوبتھ للمسائل مصطلحات اإلمام أحمد عند: المطلب األول
  .تعبیر عن آراء اإلمام أحمد مصطلحات األصحاب في ال: المطلب الثاني
  .مصطلحات تعدد الروایات عن اإلمام أحمد وكیفیة العمل بھا: المطلب الثالث

الم��سائل الت��ي أفت��ى فیھ��ا اإلم��ام أحم��د بالكراھ��ة ف��ي كت��اب      : المبح��ث الث��اني 
  : الطھارة، وفیھا ثالثة عشر مطلبًا

  :سؤر الحمار والبغل،وفیھ ثالثة فروع : المطلب األول
  .نص اإلمام أحمد في المسألة:  األولالفرع    
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب : الفرع الثاني    
  .األدلة والترجیح بین الروایات  : الفرع الثالث    

  :مس الجنب للماء بیده،وفیھ ثالثة فروع : المطلب الثاني
  .نص اإلمام أحمد في المسألة: الفرع األول    
  .رى مع بیان المذھب الروایات األخ: الفرع الثاني    
  .األدلة والترجیح بین الروایات  : الفرع الثالث    

  :وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة،وفیھ ثالثة فروع: المطلب الثالث
  .نص اإلمام أحمد في المسألة: الفرع األول    
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب : الفرع الثاني    
  .لروایات  األدلة والترجیح بین ا: الفرع الثالث    

  :البول في المغتسل،وفیھ ثالثة فروع: المطلب الرابع
  .نص اإلمام أحمد في المسألة: الفرع األول    
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب : الفرع الثاني    
  .األدلة والترجیح بین الروایات  : الفرع الثالث    

  :الوضوء من ماء الحمام،وفیھ ثالثة فروع: المطلب الخامس
  .نص اإلمام أحمد في المسألة: فرع األولال    
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب : الفرع الثاني    
  .األدلة والترجیح بین الروایات  : الفرع الثالث    
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  :المسح على النعلین،وفیھ ثالثة فروع: المطلب السادس
  .نص اإلمام أحمد في المسألة: الفرع األول    
  .رى مع بیان المذھب الروایات األخ: الفرع الثاني    
  .األدلة والترجیح بین الروایات  : الفرع الثالث    

  :تنشیف ماء الوضوء بالمندیل،وفیھ ثالثة فروع: المطلب السابع
  .نص اإلمام أحمد في المسألة: الفرع األول    
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب : الفرع الثاني    
  .وایات  األدلة والترجیح بین الر: الفرع الثالث    

  :االغتسال في المستحم عریانا،وفیھ ثالثة فروع: المطلب الثامن
  .نص اإلمام أحمد في المسألة: الفرع األول    
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب : الفرع الثاني    
  .األدلة والترجیح بین الروایات  : الفرع الثالث    

  :وعنفخ الیدین في التیمم،وفیھ ثالثة فر: المطلب التاسع
  .نص اإلمام أحمد في المسألة: الفرع األول    
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب : الفرع الثاني    
  .األدلة والترجیح بین الروایات  : الفرع الثالث    

حلق الرأس في غیر الحج والعم�رة، وفی�ھ تمھی�د،           : المطلب العاشر      
  :وثالثة فروع

  .ألةنص اإلمام أحمد في المس: الفرع األول    
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب : الفرع الثاني    
  .األدلة والترجیح بین الروایات  : الفرع الثالث    

  :ثقب أذن الصبي، وفیھ ثالثة فروع: المطلب الحادي العشر
  .نص اإلمام أحمد في المسألة: الفرع األول    
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب : الفرع الثاني    
  .األدلة والترجیح بین الروایات  : ثالثالفرع ال    

نتف ش�عر الوج�ھ للرج�ال والن�ساء، وفی�ھ ثالث�ة             : المطلب الثاني عشر  
  :فروع

  .نص اإلمام أحمد في المسألة: الفرع األول    
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب : الفرع الثاني    
  .األدلة والترجیح بین الروایات  : الفرع الثالث    

  :الختان في الیوم السابع،وفیھ ثالثة فروع:  عشرالمطلب الثالث
  .نص اإلمام أحمد في المسألة: الفرع األول    
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب : الفرع الثاني    
  .األدلة والترجیح بین الروایات  : الفرع الثالث    
  .وفیھا  أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة
  .وفھرس للموضوعاتثم فھرس ألھم المراجع والمصادر،   
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  التمهيد

ال بعة م   : فيه 

  .التعریف بالمسائل : المطلب األول
  .التعریف باإلفتاء: المطلب الثاني
  .التعریف بمصطلح الكراھة : المطلب الثالث
   .التعریف بكتاب الطھارة: المطلب الرابع

  اطب اول

  ارف ل
  :وفیه أربعة فروع

ل أل  . ي بالمسائل لغةلتع: لف 

لثاني الحا: لف  ص ي بالمسائل    .لتع

لثال لمسائل: لف    . همية ه 

بع ل لمسائل : لف    .فائ جمع ه 

ل أل لمسائل لغة : لف  ي    )١(تع

یق��ال س��أل ی��سأل س��ؤاال    ، وھ��ي م��صدر میم��ي   ، الم��سائل جم��ع م��سألة  
  .ومسألة 

لمین في المسلمین  جرم�ا م�ن س�أل ع�ن      أعظم المس ((:جاء في الحدیث  
  .)٢))(فحرم من الناس من أجل مسألتھ،أمر لم یحرم 

كما تأتي بمعنى المفعول یقال أعط�ى فالن�ا س�ؤلھ وم�سالتھ ،أي ق�ضـى                
  .ما سألھ من الحاجة 

أي : س��ألتھ ال��شْي  : كم��ا ت��أتي بمعن��ى س��ؤال ال��شْي والحاج��ة، فیق��ال     

َّختمتهتمثُّ استعطیتھ إیاه قال تعالى 
)٣(

.  

  . ویقال سألتھ عن الشْيء استخبرتھ، وھذا المعنى ھو المقصود ھنا 

                                                           

  .٣٩٢/ ٣ ، القاموس المحیط ٣٣٩ ، ٣٣٨/ ١٣لسان العرب   )١(
ب�اب م�ا یك�ره م�ن     ،  في كتاب االعتصام بالكت�اب وال�سنة      صحیحةرواه البخاري في      )٢(

   ٧٢٧٩ برقم ١٣/٢٦٤كثرة السؤال 
-ملسو هيلع هللا ىلص-ل، باب توقیره   كتاب الفضائ  صحیحةومسلم في     

 وت�رك إكث�ار س�ؤالھ عم�ا ال      
 .٢٣٥٨ برقم ١٨٣١/ ٤ضرورة إلیھ 

 .٣٦سورة محمد أیة   )٣(
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لثاني ال:لف  الص لمسائل في  ي     تع

وھ��ي طل��ب معرف��ة حك��م ش��رعي ف��ي حادث��ة معین��ة، أو ھ��ي الق��ضیة      
  )١(المطلوب بیانھا في العلم

لثال لمسا:لف  همية  حم خاصة  إلما  مسائل    ئل عامة 

 عامة، ومسائل اإلمام أحم�د الت�ي وردت عن�ھ خاص�ة،             للمسائل الفقھیة 
ق�د  : رحم�ھ اهللا   )٢(أھمیة بالغة ومكانة عظمى،فھي كما قال العالمة ابن الق�یم         

  . صار إمامًا وقدوًة ألھل السنة على اختالف طبقاتھم

هميتها فيما يلي    :تكم 

الورع بالوقوف عند النصوص واألدلة، وع�دم الج�رأة عل�ى الفتی�ا،             / ١
  .ال أدري :  أدل على ذلك من كثرة قولھ رحمھ  اهللا وال

تعلمن��ا ھ��ذه الم��سائل أن الح��ق أح��ق أن یتب��ع ،وأن الرج��وع إلی��ھ ال  / ٢
  .یقدح في العالم مھما تعددت آراؤه في المسالة الواحدة 

  .معرفة آخر أقوال اإلمام أحمد وما رجع إلیھ / ٣
  . رحمھ اهللا أن ھذه المسائل تبرز مكانة وفقھ اإلمام أحمد/ ٤
أن ھذه المسائل تعلم طالب العلم وطال�ب الح�ق احترام�ھ للن�صوص              / ٥

،و أن ھذه النصوص مقدمة على كل شيء ، وتنبھ الى مدى العنای�ة  بال�سنة      
  .، وإلى كیفیة استنباط األحكام منھا 

أن ھ���ذه الم���سائل تعل���م طال���ب العل���م احترام���ھ أق���وال ال���صحابة،        / ٦
  .انیین والتابعین، والعلماء الرب

أن ھذه المسائل یوضح ویفسـر بعضھا بع�ضا،من بی�ان لمجم�ل أو       / ٧ 
  .حل إلشكالھ أو توضیح إلبھام وغیر ذلك 

أن جم��ع ھ��ذه الم��سائل ودراس��تھا ھ��و جم��ع ودراس��ة لفق��ھ ال��سلف   / ٨
  .الصالح 

بع  ل لمسائل:لف    : فائ جمع ه 

د خاص�ة، یح�سن     بعد أن بینت أھمیة المسائل عامة ومسائل اإلمام أحم        
  :بي أن أذكر فوائد جمع ھذه المسائل، على سبیل اإلجمال واالختصار 

  :إن لجمع وتدوین المسائل، فوائد جمة وكثیرة ومنھا 
إن لجم��ع الم��سائل وت��دوینھا ت��دوین للفق��ھ األث��ري، وإی��صالھ م��ن      / ١

  .السلف إلى الخلف لیستفیدوا منھ جیال بعد جیل 
ص الحدیثی��ة عن��د الفقھ��اء ص��حة    التع��رف عل��ى كثی��ر م��ن الن��صو    / ٢

  .وضعفا فإن اإلمام أحمد رحمھ اهللا یبینھا في غضون كالمھ على المسائل 

                                                           

 .٢٠٣التعریفات الفقھیة ص   )١(
 .٢٨ /  ٢إعالم الموقعین   )٢(
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معرفة القول الراجح عند اإلمام أحم�د، بع�د جم�ع ك�ل الروای�ات ف�ي                 / ٣
  .المسألة 
معرفة فروع المسألة بعد، جمعھا ألن ال�سائلین ك�انوا ی�سألونھ ف�ي          / ٤

  .كل ما یعرض لھم 
ا رجع عنھ اإلمام في روایة عنھ ، وك�ان أح�د أص�حابھ ق�د                معرفة م / ٥

  .نقل روایة لھ فیھ 
معرف��ة قول��ھ ف��ي بع��ض الم��سائل فیم��ا توق��ف ف��ي روای��ة ال��بعض        / ٦

  .  وأجاب في نفس المسألة في روایة البعض اآلخر 
  

ب اطا  

  ارف ء
  :وفیه فرعان

ل أل ي باإلفتا لغة : لف   .لتع

ي: لثانيلف  الحا لتع ص    .باإلفتا 

ل أل للغة :لف  إلفتا في    معنى 

  .مصدر أفتى، والفعل أفتى المھ في األصل یاء وھو الكثیر الغالب: اإلفتاء
  وإنما قضینا على ألف أفتى بالیاء  ((  )١(قال ابن منظور في لسان العرب

  ))لكثرة ف ت ي وقلة ف ت و 
  : اللغة حول أصلین، ولھا مدلوالن ف  ت ي تدور في: ومادة 

  الطروة والجدة : أحدھما 
   .)٣( أو تبیین المبھم)٢(تبیین الحكم: والثاني 

فاإلفت�اء م�صدر بمعن�ى التبی�ین      واألصل الثاني ھو المقصود في بحثن�ا؛  
 ب���ین  إذا الع���الم ل���ھ،وأفتى إذا أبان���ھ: أفت���اه ف���ي األم���ر   : ، یق���ال واإلظھ���ار

: والفت�وى   الُفْت�وى  والُفتی�ا  و عنھ�ا،  أجاب�ھ  إذا سألتھم�  في الرجل الحكم،وأفتى
  .)٤(الفقیھ بھ أفتى ما

  .)٥(الجواب عما یشكل من األحكام: الُفتیا والفتوى : وقال الراغب 

                                                           

)١٠/١٨٣  )١ .  
  . ١/٨٣٥معجم مقاییس اللغھ   ) ٢(
  . ١٨٣ /١٠لسان العرب   ) ٣(
  . ٢/٤٦٢ المصباح المنیر ١/٢٧٥  تاج العروس١٨٣ /١٠لسان العرب   ) ٤(
  . ١/٥٦١المفردات في غریب القران   ) ٥(
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لثاني لف ال:  الص إلفتا في     

البی��ان والظھ��ور، ویت��ضمن    : ف��ي اللغ��ة ی��أتي بمعن��ى   اإلفت��اء تق��دم أن 
ة م�ا ی�أتي المعن�ى االص�طالحي قریب�ًا م�ن المعن�ى        وعاد. اإلجابة على السؤال   

  .اللغوي 
واالختالف بینھم�ا ف�ي العم�وم والخ�صوص؛ ف�المعنى اللغ�وي أع�م م�ن                 
المعنى االصطالحي، فقد یكون اإلفت�اء بیان�ًا لحك�م ش�رعي عمل�ي، وق�د یك�ون             
بیان�ًا لحك�م لغ�وي أو م�ادي أو عقل�ي، وق�د یك�ون بیان�ًا لحك�م ك�وني، أي بیان�ًا            

.... تتعلق بالكون، وما یدور فیھ م�ن ظھ�ور األھل�ة، وبدای�ة الف�صول                ألحكام  
  .ونحو ذلك 

 ف��ي اص��طالح اإلفت��اء معن��اه اللغ��وي أع��م م��ن  اإلفت��اءوعل��ى ھ��ذا ف��إن  
  : مقصورًا على بیان نوعین من األحكام اإلفتاءالفقھاء، حیث جعلوا 

  .مسائلھ  واإلیماناألحكام االعتقادیة، كالتي تتعلق بأركان : النوع األول
  . األحكام العملیة التي تتعلق بالعبادات والمعامالت أو غیر ذلك: النوع الثاني

إذ ك��ل :  بمعن��اه اللغ��وي ومعن��اه االص��طالحي  اإلفت��اءوالمناس��بة ظ��اھرة ب��ین  
  .منھما بیان إظھار وإجابة 

إظھ��ار األحك��ام ال��شـرعیة ب��االنتزاع م��ن الق��ران وال��سنة  : فاإلفت��اء ھ��و
  . )١(واإلجماع والقیاس

تبی��ین الحك��م  :  اإلفت��اء بأن��ھ )٢(وعرف��ت الموس��وعة الفقھی��ة الكویتی��ة   
  سألھ عنھ، وھذا یشمل السؤال في الوقائع وغیرھا  الشـرعي عن دلیل لمن

اإلخبار عن أحكام الشرع ال على : بأنھ)٣(وعرفتھ دائرة اإلفتاء األردنیة
   .اإللزاموجھ 

إلفت��اء االخب��ار بحك��م    ا (( :)٤( بقول��ھ إب��راھیم محم��د ی��سري   / وعرف��ھ د
 . واهللا تعالى أعلم )) إلزامشرعي عن دلیل لمن سأل عنھ من غیر 

   اطب اث

راا ط فرا   

  :فيه ثالثة ف

  . التعریف بمصطلح الكراھة لغة: الفرع األول
  .التعریف بمصطلح الكراھة اصطالحًا: الفرع الثاني
 .اھة عند اإلمام أحمد رحمھ اهللابیان المراد بالكر: الفرع الثالث

                                                           

  )). ریان  طھ علي أحمد (( ٧١ص  ضوابط االجتھاد والفتوى  ) ١(
)٣٢/٣٠  ) ٢ .  
  . ٣ وزارة األوقاف األردنیة ص إصدار العام اإلفتاءتقریر عن   ) ٣(
  . ٢٣ص .  آثارھا- ضوابطھا-أھمیتھا -الفتوى   ) ٤(
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ل أل للغة:لف  هة في    لك

َكِرھُت الشـيُء أكَرھھ ُكرھ�ا، والُك�ره       : یقال. ھي خالف الرضا والمحبة   
. ب��ل الُك��ره الم��شقة، والُك��ره أن ُتكلَّ��ف ال��شـيَء فتعمَل��ھ كارھ��ا  : ویق��ال. االس��م
  .)١(من الُكره الكراھیة: ویقال

لثاني ي بم:لف  لتع ال  الص هة في  لك لح    ص

م�ا ھ�و راج�ح الت�رك،     : (یعرف الفقھاء واألصولیین الكراھ�ة عل�ى أنھ�ا        
فإن كان إلى الحرام تكون كراھتھ تحریمی�ة، وإن ك�ان إل�ى الح�ّل أق�رب تك�ون          

  .)٢()تنزیھیة، وال یعاقب على فعلھ
وقد یخّصھ كثیر من األصولیین والفقھ�اء عل�ى المعن�ى الث�اني، فیك�ون               

  .)٣(كروه على ھذا ما یثاب على تركھ، وال یعاقب على فعلھحّد الم

لثال هللالم بالك:لف  حمه  حم  إلما    هة عن 

إذا ورد ع���ن اإلم���ام أحم���د حك���م بالكراھ���ة، فھ���ل ین���ّزل عل���ى المعن���ى    
االصطالحي عند المتأخرین م�ن األص�ولیین والفقھ�اء، أم أن�ھ ی�رد ف�ي كالم�ھ               

  بمعنى التحریم؟
وأم��ا الكراھ��ة فق��د روي عن��ھ ألف��اظ تقت��ضـي ((: اض��ي أب��و یعل��ىق��ال الق

  .)٦)))(٥(، وألفاظ اقتضت التحریم)٤(التنزیھ
  : )٧(وألجل ھذا فقد اختلف أصحاب اإلمام أحمد فیھا على ثالثة أقوال

  .أنھا على التحریم: القول األول
  .أنھا على التنزیھ: القول الثاني
  . تحریم أو تنزیھ إال بقرینة تدّل على ذلكأنھ ال ُیحكم فیھا ب: القول الثالث

ویجب أن یقال في جوابھ بأحب وأكره، إذا نقل عن�ھ           ((:وقال القاضي أبو یعلى   
ف��ي م��سألة ص��ریح الق��ول ب��التحریم، أج��اب فیھ��ا ب��أكره، حم��ل عل��ى التح��ریم،  
فیبنى مطل�ق كالم�ھ عل�ى مقّی�ده، وإذا ل�م یك�ن عن�ھ ص�ریح الق�ول حم�ل عل�ى                      

  .)٨))(اللفظة تستعمل في التحریم وفي التنزیھالتنزیھ؛ ألن ھِذه 

                                                           

  ). ١٣/٥٣٤(كره : ، لسان العرب، مادة)٥/١٧٣(كره : مقاییس اللغة، مادة: رینظ  ) ١(
  ). ٢٢٨:ص(التعریفات   ) ٢(
، التحقی��ق )١/٣١(، الواض��ح ف��ي أص��ول الفق��ھ    )٤٣:ص(می��زان األص��ول  : ینظ��ر  ) ٣(

  ).٢٤:ص(، نھایة السول )١/٨٤٧(والبیان في شرح البرھان 
  ). اللحمأكره النفخ  في: (وقد مّثلوا لھ بقولھ  ) ٤(
  ).أكره المتعة: (وقد مّثلوا لھ بقولھ  ) ٥(
  ).٥/١٦٣٣(العدة في أصول الفقھ   ) ٦(
، اإلنصاف ف�ي معرف�ة ال�راجح    )١/٤٥(، الفروع )١٧١:ص(تھذیب األجوبة   : ینظر  ) ٧(

  ). ١/٣٧٥(من الخالف 
  ).٥/٦٣٣(العدة في أصول الفقھ   ) ٨(
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وق��ال ف��ي الرع��ایتین والح��اوي الكبی��ر وآداب  ((: وف��ي ت��صحیح الف��روع
األولى النظر إلى القرائن في الكّل، فإن دلت على وجوب أو ندب، أو             : المفتي

تحریم، أو كراھة، أو إباحة حم�ل قول�ھ علی�ھ، س�واء تق�ّدمت، أو ت�أّخرت، أو                   
  .)١))(وھو الصواب وكالم أحمد یدل على ذلك: قلت. توّسطت، انتھى

راب اطا  

  ارف ب اطرة

  : فروعأربعةوفیه 
  . المراد بالكتاب في اللغة: الفرع األول
  تعریف الكتاب في االصطالح: الفرع الثاني
  . تعریف الطھارة في اللغة: الفرع الثالث
 .تعریف الطھارة في االصطالح: الفرع الرابع

ل أل ي:لف  للغة تع لكتا في   )٢(  

  .تكتب بنو فالن أي اجتمعوا : ھو الجمع والضم، یقال

لثاني ي :لف  التع الص لكتا في   )٣(  

 -الكت��اب م��صدر م��ن الم��صادر ال��سیالة الت��ي توج��د ش��یئًا ف��شیئًا، وم��ادة
ل وقی�ل الجماع�ة الخی�     ، فتكتب بنو ف�الن أي اجتمع�وا      ،  تدور على الجمع   -كتب

وس�مى كتاب�ا    ، والكتابة بالقلم الجتم�اع الكلم�ات والح�روف       ، الجتماعھا،كتیبة  
  .لجمعھ األبواب والفصول والمسائل والكلمات والحروف

والف��صل ، ث��م الب��اب بالف��صول  ، والكت��اب یف��صل ب��األبواب أو الف��صول   
والق�صد ف�ي تف�صیل الم�صنفات بالكت�ب واألب�واب والف�صول              ، یساق بالمسائل 
وتن�شیط  ، ة، وتصنیف مسائل العلم كل طائف�ة م�ع م�ا یناس�بھا          تسھیل المراجع 

  .القارئ على مواصلة القراءة بقطعھ مسائل العلم مرحلة بعد مرحلة 
 طائفة من م�سائل مخ�صوصة م�ن    :ونلخصھ كما جاء في الكلیات بأنھ       

  .جنس واحد تحتھ أبواب أو فصول 

لثال  للغة :لف  ها في  ل ي    )٤(تع

وھ�و فع�ل الزم ال یتع�دى إال     ،  یطُھر بضم الھ�اء فیھم�ا      ھي مصدر طھرُ  
وقد تفتح من طھر؛ وحینئذ یك�ون م�صدره   ، واسم المصدر الطھر ، بالتضعیف

  .طھرا ال طھارة

                                                           

  ). ١/٤٥(تصحیح الفروع : ینظر  ) ١(
  . ١/٢٠٨صحاح أنظر ال  )٢(
  . ١/٧٦٧انظر الكلیات   ) ٣(
  م��ادة طھ��ر، ٧١٣/ ٤ م��ادة ط ھ��ـ ر ،ل��سان الع��رب ٢/٣٧٩أنظ�ر الم��صباح المنی��ر    ) ٤(

  . ١/٤٠٣محتار الصحاح 
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  فالطھارة ھي  النظافة والنزاھة عن األقذار

بع ل ال:لف  الص ها في  ل ي    )١( تع

  : الطھارة على عدة معاني ھي   تشمل
 .جاسة بالماء إزالة الن )١
وذل�ك باس�تعمال    ، في معن�اه، كالحاص�ل بغ�سل المی�ت         رفع الحدث وما   )٢

 .الماء على وجھ مخصوص 
 .رفع حكم النجاسة على البدن بالتیمم؛ فإنھ مبیح ال رافع )٣
رف��ع حك��م الخ��ارج م��ن ال��سبیلین بالحج��ارة ونحوھ��ا، ذل��ك أن المح��ل    )٤

 ھن�ا لم�شقة   وإنما سومح بالحجارة فقط، المتنجس ال یطھر إال بالماء  
 .التكرار

وص��ف ق��ائم  : والح��دث، وھ��و م��ن ب��ھ الح��دث  : والط��اھر ض��د المح��دث 
  .بالبدن یمنع من الصالة ونحوھا

 ض��د ال�نجس وھ��و م�ن ب��ھ نجاس�ة عینی��ة، وھ�ي الطارئ��ة     - أی�ضا -وھ�و 
عل�ى ب��دن أو ث��وب أو بقع�ة والحكمی��ة خ��الف العینی�ة فإن��ھ ال یمك��ن أن تطھ��ر    

  .بحال
ھ��ي ارتف��اع الح��دث وزوال  : )٢(م��سلمینوالطھ��ارة ال��شرعیة باتف��اق ال 

  .الخبث؛ ألنھا في كالم الشارع إنما تنصرف إلى الموضوع الشرعي
  ھو الوصف القائم بالبدن المانع من الصالة ونحوھا: فالحدث
  .ھو النجاسة التي تكون بالبدن أو الثوب أو البقعة: والخبث

لخب�ث  وعب�روا ع�ن ا    ، وعبروا ع�ن الح�دث باالرتف�اع ألن�ھ أم�ر معن�وي            
  .بالزوال ألنھ شيء حسي 

                                                           

 مع نق�ل ك�الم نف�یس ل�شیخنا عب�داهللا الب�سام رحم�ھ        ١/١٣٨أنظر التعریفات الفقھیة    ) ١(
  . ١/١٦اهللا من توضیح األحكام 

 ،مرات��ب اإلجم��اع ١/١١، اإلف��صاح الب��ن ھبی��رة ١/٣٣ع الب��ن المن��ذر أنظ��ر اإلجم��ا  ) ٢(
  . ١/٧٩، المجموع ١/١٢،المغني ١/١٦
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  املبحث األول                            

   اإلمام أمحداتـــحـلــــطـمص

  :وفیه  ثالثة مطالب
  . مصطلحات اإلمام أحمد عند أجوبتھ للمسائل: المطلب األول
  . مصطلحات األصحاب في التعبیر عن آراء اإلمام أحمد: المطلب الثاني
 . الروایات عن اإلمام أحمد وكیفیة العمل بھاتعدد: المطلب الثالث

  اطب اول

  طت ام أد د أو ل

إن المتتب���ع لن���صوص اإلم���ام أحم���د رحم���ھ اهللا  ف���ي إجابات���ھ وفتاوی���ھ 
یجد أنھا قد وردت بصیغ مختلفة؛ والسبب في ذلك ھو ورع اإلمام            ، ومسائلھ

واختی�اره أللف�اظ أخ�رى ت�دل عل�ى          ، لأحمد عن إط�الق ألف�اظ التح�ریم والتحلی�         
واجتھ�دوا  ، لذا أھتم فقھ�اء الم�ذھب المتق�دمون م�نھم والمت�أخرون         ، المقصود

في بیان و توضیح المقصود من ألفاظ اإلمام أحمد رحم�ھ اهللا وتحدی�د الم�راد                
  :منھا على النحو التالي

، )ھ��و قب��یح (، أو )أس��تقبحھ(، أو )ال ی��صح(، أو )ال ینبغ��ي : (قول��ھ .١
 )١(.، وھذه األلفاظ تفید التحریم) أراهال(أو

ب����أس  أرج����و أن ال(،أو)أرج����و(، أو) ب����أس ال (، أو)یج����وز: (قول����ھ .٢
 )٢(،وھذه األلفاظ تفید اإلباحة)بھ

فھذا یحمل عل�ى    ).  ال یعجبني (، أو )أكرھھ(، ثم قال  )ھذا حرام : (قولھ .٣
 .بحسب القرائن)٣(التحریم وقیل على الكراھیة

یفع�ل  (، أو )ال أستح�سنھ  (،أو)أحبھ ال(،أو  )ال یعجبني (،أو)أكره: (قولھ .٤
 ).كذا احتیاطا

  :وفي ھذه األلفاظ وجھان
  .أن ذلك یفید التنزیھ والكراھة: أحدھما

  ھو للتحریم:والثاني 
  )٤(.إن األولى النظر إلى القرائن في الكل:وقال المرداوي

                                                           

الم��دخل الب��ن ب��دران )١/٣٧٤(اإلن��صاف)٤٧٣(الم��سودة) ٩٠(ص��فة الفت��وى: انظ��ر  ) ١(
  ). ١٢٧(ص 

  ). ١/٣٧٥(اإلنصاف)٤٧٢(المسودة ) ٩١(صفة الفتوى: انظر  ) ٢(
الم������دخل ) ٣٧٤ /١(اإلن������صاف)٤٧٣( م������سودةال) ٩٠(ص������فة الفت������وى: انظ������ر  ) ٣(

  ). ١/٢٤٨(المفصل
  )١/٣٩(إعالم الموقعین) ٤٧٢(المسودة ص : انظر  ) ٤(
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فھذه األلفاظ تفید   ) ھذا أعجب إلي  (،أو)ال یعجبني ( ،أو)أحب كذا  (:قولھ
 .)١(لندب على الصحیح من المذھب،  وقیل للوجوبا

 ھ�ذا الق�ول ظ�اھر   ). ال یك�ون (، أو )أخ�اف أن یك�ون    (،أو)أخشى:( قولھ .١
 . )٢(في المنع وقیل بالتوقف

، )أش�نع (، أو )أش�د (، أو )ھ�ذا أھ�ون   (إن أجاب بشيء ثم قال ف�ي نح�وه         .٢
. ب��الفرق بینھم��ا: وق��ال القاض��ي وأب��و بك��ر . ھم��ا عن��ده س��واء : فقی��ل
والنظر ، وإال فال، تحد المعنى وكثر التشابھ فالتسویة أولىإن ا: وقیل

 .)٣(للقرائن أولى في الكل
 .)٤(ال: وقیل، فھو للمنع) ھذا أشنع عند الناس:(وإذا قال .٣
 .)٥(للتوقف: وقیل، للكراھیة: وقیل، فھو للجواز) أجبن عنھ(وإن قال .٤
فھ��ذا الق��ول یحم��ل ) أح��سن(،أو)یح��سن(،أو)ح��سن:(وإذا أج��اب بقول��ھ .٥

: وقی���ل، لإلباح���ة: وقی���ل، ى الن���دب وھ���و ال���صحیح م���ن الم���ذھبعل���
 .)٦(للوجوب

إن (، أو)إن ش��اء فع��ل:(كقول��ھ: وإذا أج��اب ب��الرد إل��ى م��شیئة ال��سائل  .٦
 )٧(الندب واالستحباب: وقیل، فحكمھ الجواز والتوسعة) شاءوا فعلوا

،أو قول بع�ض ال�صحابة فھ�و    إجماعما أجاب فیھ بكتاب، أو سنة، أو    .٧
 .)٨(المذھب

یك��ون : وقی�ل ، ف�اعترض علی�ھ ف�سكت فل�یس رجوع�اً     ،  أفت�ى بحك�م  إن .٨
 .)٩(رجوعًا

إن نق��ل ع��ن اإلم��ام أحم��د ف��ي م��سألة ق��والن؛ ف��إن أمك��ن الجم��ع ول��و     .٩
 .بحمل العام على الخاص والمطلق على المقید، فھما مذھبھ

  . وإن تعذر الجمع وعلم التاریخ فمذھبھ الثاني ال غیر 
  .)١٠(صححھ المرداوي في تصحیح الفروع

. وإن جھ���ل الت���اریخ، فمذھب���ھ أقربھم���ا م���ن األدل���ة أو قواع���د مذھب���ھ  
  .)١١(ویخص عام كالمھ بخاصة في مسألة واحدة على األصح

                                                           

  )١٣٢(المدخل البن بدران ص) ٤٧٢(المسودة) ٩٢(صفة الفتوى: انظر  ) ١(
  ).١٣٢(المدخل ص ) ١/٣٧٥(اإلنصاف )٤٧٢(المسودة: انظر  ) ٢(
  ). ٤٧٣(المسودة) ٩٤-٩٣( صفة الفتوى: انظر  ) ٣(
  ). ٤٧٣(المسودة: انظر  ) ٤(
  ). ٤٢٩(المسودة) ٩٥(صفة الفتوى: انظر  ) ٥(
  ). ١٣٢(المخل البن بدران ص) ٣٧٥ /١(اإلنصاف) ٤٧٢(المسودة: انظر  ) ٦(
  ). ١/٢٤٧(المدخل المفصل: انظر  ) ٧(
  ). ١/٢٥٠(واإلنصاف) ١/٦٨(الفروع ) ٥٣٠(المسودة: انظر  ) ٨(
  ). ٢٥١ /١(اإلنصاف) ١/٧٠٧١(روع مع تصحیحھالف) ٥٣٠(المسودة: انظر  ) ٩(
)١/٤١ ( ) ١٠ .(  
  ). ١/٢١(كشاف القناع، )١/٤٠( الفروع مع تصحیحھ  ) ١١(
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ب اطا  

    ار ن آراء ام أدطت اب

لكل مذھب من المذاھب الفقھیة اص�طالحات خاص�ة ی�ستعملھا أص�حاب      
ل�م یك�ن    ي محددة، فیصعب على الق�ارئ فھمھ�ا م�ا   المذاھب، للداللة على معان   

وإتمامًا للفائدة فقد رأیت أن أبین معانیھا       ، لدیھ علم بمعاني ھذه المصطلحات    
  -:بإیجاز
  .)١(ھو ما كان من أقوال اإلمام صریحًا في الحكم: النص .١

  .والمنصوص، نصًا ونص علیھ: ومن صیغھ
، وق��د یك��ون )٢(ھ��و الحك��م الم��روي ع��ن اإلم��ام ف��ي الم��سالة : الروای��ة .٢

ف�ي  (وم�ن ص�یغھ   . )٣(الحكم نصًا أو إیماًء أو تخریجًا م�ن األص�حاب         
  ).وفیھ روایتان( أو)روایة

ھو الحك�م ال�ذي ل�م ی�صرح ب�ھ اإلم�ام، ولكن�ھ یفھ�م                 ): اإلیماء( التنبیھ .٣
دل كالم�ھ   )(  أش�ار إلی�ھ   )( أ إلی�ھ   أو م :(،أومن ص�یغھ  )٤(من عبارتھ 

  )علیھ
  .)٥( یشبھھا والتسویة بینھما فیھنقل حكم مسألة إلى ما: التخریج .٤

  )ویتخرج علیھ)(ویتخرج كذا:( ومن صیغھ
ھ��و ق��ول بع��ض األص��حاب أوتخریج��ھ؛ إن ك��ان م��أخوذًا م��ن    : الوج��ھ .٥

قواع���د اإلم���ام، أو إیمائ���ھ، أو دلیل���ھ، أو تعلیل���ھ، أو س���یاق كالم���ھ 
  .)٦(وقولھ

 االحتمال ھو قابلیة المسألة ألن یقال فیھا بحكم غیر الحكم ال�ذي قی�ل          .٦
  .)٧(فیھا لدلیل مرجوح

وی��شمل الوج��ھ واالحتم��ال  ، ھ��و الحك��م المن��سوب إل��ى اإلم��ام  : الق��ول .٧
الروای���ة؟ فی��ھ خ���الف ق��ال ف���ي   :  وھ��ل ی���شمل الق��ول  )٨(والتخ��ریج 
... وق��د ی��شمل الروای��ة وھ��و كثی��ر ف��ي ك��الم المتق��دمین  :(اإلن��صاف

  )٩()والمصطلح اآلن على خالفھ

                                                           

  ). ١/١١(اإلنصاف) ١/٥٥٤( شرح مختصر الروضة للطوفي:  انظر  ) ١(
  ). ١٤٨(المخل البن بدران ص ) ٤٦٠(المطلع ص :  انظر  ) ٢(
  ). ١/٣٩٠(اف اإلنص: انظر) ١٤٤( صفة الفتوى ص   ) ٣(
أص��ول الم��ذھب ص  ) ١٤٨(المخ��ل الب��ن ب��دران ص  ) ٣٦٨ /٢(اإلن��صاف :  انظ��ر  ) ٤(

)٨١٩ .(  
  ) .١/٩(اإلنصاف :  انظر  ) ٥(
  ). ٣٨١/ ١( اإلنصاف : انظر  ) ٦(
  ). ١/٦(اإلنصاف ) ٤٦١(المطلع ص :  انظر  ) ٧(
  ). ١/٩(اإلنصاف:  انظر  ) ٨(
  ). ١/٩(اإلنصاف:  انظر  ) ٩(
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ل علی�ھ م�ا یج�ري مج�رى         وھو ما قالھ المجتھد ب�دلیل، أو د       : المذھب .٨
  .القول ومات قائًال بھ

فالم���ذھب ق���د یك���ون ب���نص اإلم���ام، أو بإیمائ���ھ أو بتخ���ریج األص���حاب  
  .)١(واستنباطھم من قولھ أو تعلیلھ

  -:الصحیح لھ في المذھب ثالثة معاني .٩
 .ما صحت نسبتھ عن اإلمام بطریق الشھرة أو النقل  -أ 
 .ما صح دلیلھ  -ب 
   .)٢(ما كان صحیحًا عند قائلھ  -ج 

ویف�رق جم�ع    ): ال�صحیح ف�ي الم�ذھب     (،  )األص�ح (،  )ال�صحیح (یغھ  وص
من علماء المذھب  بین الصحیح من الروایات والصحیح من األوجھ بحر في   

ف�المراد م�ن    ): عل�ى األص�ح   (، أو )عل�ى ال�صحیح   ( فإذا قالوا ) في(و)على(الجر
ف�المراد  ): ف�ي األص�ح  ( ، أو) ف�ي ال�صحیح    (وإذا ق�الوا  ، الروایتین أو الروایات  

  .صح من الوجھین أو األوجھاأل
وھ��و الق��ول ال��ذي رجح��ھ أكث��ر  : ھ��و الم��شھور ف��ي الم��ذھب : الظ��اھر .١٠

ف�ي  :(وص�یغتھما . )٣(وال یطلقان إال وثم خالف في المذھب      . األصحاب
) . األش���ھر(،)الم���شھور ف���ي الم���ذھب ( ،)األظھ���ر(،)الم���ذھب ظ���اھر

ویف����رق بع����ض العلم����اء ب����ین الم����شھور والظ����اھر م����ن الروای����ات، 
كما تقدم ) في(و) على(بحر في الجر: الظاھر من األوجھوالمشھور و
 )٤(في الصحیح

أي عم���ل الن���اس ف���ي الغال���ب أو عم���ل الحك���ام م���ن       : علی���ھ العم���ل  .١١
  . )٥(الحنابلة

  اطب اث

  ن ام أد و ال دد اروات 

  : منھا أسباب  لعدة-أحیانًا–تعددت الروایات عند اإلمام أحمد 
 ))صحابة إذا اختلفوا على قولین جاء عنھ ف�ي الم�سألة روایت�ان   أن ال ((-

  .)٦(كما یقول ابن بدران

                                                           

  ). ٣٩٠ -٣٦٨، ١/٣٨٩(اإلنصاف) ١١٣-٩٥( صفة الفتوى ص : انظر  ) ١(
  ). ٣٩ /١(اإلنصاف ) ١١٤-١١٣(صفة الفتوى ص :  انظر  ) ٢(
  ). ١/٥٣(تصحیح الفروع) ١/١٠(اإلنصاف: انظر  ) ٣(
  ). ١٣(غایة المطلب ص : انظر  ) ٤(
  ). ١/٨(شرح المنتھى : انظر  ) ٥(
تر أحد الق�ولین أو یرجح�ھ ھ�و أقربھم�ا         ومذھب اإلمام أحمد إذا لم یخ     ، ٤٨: المدخل  ) ٦(

  . من كتاب أو سنھ أو إجماع سواء عللھما أوال
والف�روع  ، ١/٢٥١: واإلن�صاف للم�رداوي   ، ٩٨: ص�فة الفت�وى الب�ن حم�دان       : انظر  

  . ٧٠/ ١: البن مفلح
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 كنت ((: وقد یكون سببھ أنھ رأى أدلة جدیدة قویة غیرت رأیھ، كقولھ-
  )١))(وإن المتیمم ال یخرج إذا رأى الماء في الصالة، األقراء األطھار: أقول

وإجابت�ھ  ،ال�ھ وأفعال�ھ     وقد یكون س�ببھ اخ�تالف أص�حابھ ف�ي فھ�م أقو             -
فك��ل م��نھم یجتھ��د وس��عھ ف��ي اس��تنباط الحك��م ال��ذي ق��د یك��ون م��راد   ، وفتاوی��ھ

اإلم��ام، فتختل��ف األفھ��ام والق��درات، فتختل��ف نتیج��ة ل��ذلك الروای��ات واألق��وال   
  .المنسوبة لإلمام

ولو بحمل عام عل�ى     ((:ویعمل بالروایتین معاص إذا أمكن الجمع بینھما      
عل�ى  ((وكذلك إذا حملت الروایتان     ، )٢))(ما مذھبھ ومطلق على مقید فھ   ، خاص

حم�ل  ، وق�د نق�ل عن�ھ ف�ي الت�یمم بالرم�ل روایت�ان             ... اختالف حالین أو محلین   
  )٣))(والمنع على رمل ال غبار لھ، القاضي الجواز على رمل لھ غبار

  :وإذا تعذر الجمع بینھما
 وھ��و م��ا علی��ھ جمھ��ور  ،  ف��إذا ع��رف الت��اریخ ف��القول الث��اني مذھب��ھ   -
  .)٤(الحنابلة
وأص��ولھ  ، وإن جھ��ل الت��اریخ فمذھب��ھ أقربھم��ا م��ن كت��اب أو س��نة       ((-

   .)٥))(وتصرفاتھ
وإن عل�م ت��اریخ أح��دھما دون اآلخ��ر، فكم��ا ل��و جھ��ل تاریخھم��ا عل��ى  ((-

    .)٦))(الصحیح ویحتمل الوقف
 وإذا وافقت إحدى الروایتین أو أحد الق�ولین م�ذھب غی�ره، فیق�دم م�ا                  -

  .)٧(فإن تساویا في القوة ما وافق مذھب غیره، جح كان دلیلھ أقوى وأر
أوح��سنھ ، رواه م��ن س��نة أو أث��ر أو ص��ححھ    وم��ا ((: ق��ال الم��رداوي -

... ولم یف�ت بخالف�ھ فھ�و مذھب�ھ    ، ولم یرده ، أو دونھ في كتبھ  ، ورضى سنده 
  .)٨))(ال یكون مذھبھ كما لو أفتى بخالفھ قبل أو بعد: وقیل

فمذھب���ھ م����ا  ، ول���م یعلل����ھ ، خ���ر واستح����سن اآل، وإن عل���ل أح���دھما  ((-
فق�د س�اوى م�ا علل�ھ وزاد علی�ھ          ، استحسنھ؛ ألنھ ما استحسنھ إال لعلة ووجھ      

  .)١٠(وصوبھ في اإلنصاف. )٩))(باستحسانھ

                                                           

  . ٨٥: صفة الفتوى  ) ١(
: انالم��دخل الب��ن ب��در : وانظ��ر، ٦٤/ ١: الف��روع الب��ن مفل��ح وت��صحیحھ للم��رداوي   ) ٢(

٤٨ .  
  . ٨٦/ ٨٥: صفة الفتوى البن حمدان  ) ٣(
  . ٤٨: والمدخل البن بدران، ١/٦٤:الفروع وتصحیحھ: انظر  ) ٤(
، ١٢/٢٤٢: واإلن��صاف، ١/٦٥:الف��روع وت��صحیحھ : وانظ��ر، ٨٧: ص��فة الفت��وى   ) ٥(

  . ٤٨: والمدخل
  . ٢٤٣/ ١: اإلنصاف للمرداوي  ) ٦(
  . ١/٢٤٣: اإلنصاف: انظر  ) ٧(
  . ١٢/٢٥٠: السابقالمصدر   ) ٨(
  ١/٧٠:الفروع البن مفلح: وانظر، ١٠٠: صفة الفتوى  ) ٩(
  . ١/٢٥٣اإلنصاف ) ١٠(
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  .)١))(وإن حسن أحدھما أو عللھ، فھو مذھبھ قوًال واحدًا ((-
ال وھ��و : وقی��ل.  ف��إن أع��اد ذك��ر أح��دھما أو ف��رع علی��ھ فھ��و مذھب��ھ  ((-

  )٢))(أولى
الیك�ون مذھب�ھ إال أن یرجح�ھ     "إن�ھ )٣(قال المرداوي في تصحیح الفروع    

  "وھو الصواب): أي المرداوي( قلت . أو یفتي بھ
  

                                                           

  . ١/٢٥٢اإلنصاف  ) ١(
  . ١٠٠صفة الصفوة   ) ٢(
)١/٧٠  ) ٣ .   
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  املبحث الثاني

  املسائل التي أفىت فيها اإلمام أمحد بالكراهة يف كتاب الطهارة

  : وفیھا ثالثة عشر مطلبًا
  .سؤر الحمار والبغل : المطلب األول
  .مس الجنب للماء بیده: المطلب الثاني
  .وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة : المطلب الثالث
  .البول في المغتسل  : المطلب الرابع

  .الوضوء من ماء الحمام : المطلب الخامس
  .المسح على النعلین : المطلب السادس
  .تنشیف ماء الوضوء بالمندیل: المطلب السابع
  .ا االغتسال في المستحم عریان: المطلب الثامن
  .نفخ الیدین في التیمم : المطلب التاسع
  .حلق الرأس في غیر الحج والعمرة : المطلب العاشر

  .ثقب أذن الصبي : المطلب الحادي العشر
  .نتف شعر الوجھ للرجال والنساء: المطلب الثاني عشر

  اطب اول

  ؤر ار وال

  : وفیه ثالثة فروع
  .نص اإلمام أحمد : الفرع األول

  .الروایات األخرى مع بیان المذھب:فرع الثانيال
  .األدلة والترجیح: الفرع الثالث

ل أل حم :لف  إلما     ن 

س�ألت أب�ي م�ا      : نقل الكراھ�ة ع�ن اإلم�ام أحم�د ابن�ھ عب�د اهللا؛حی�ث ق�ال                
یك���ره س���ؤر : وم���ا الب���أس ب��ھ منھا؟فق���ال ،  البھ��ائم كلھ���ا )١(یك��ره ع���ن س���ؤر 

  )٢(الحمار

لثاني ي:لف  هل لم ألخ مع بيا    :ا 

أجم���ع العلم���اء عل���ى أن س���ؤر م���ا أك���ل لحم���ھ ط���اھر، ویج���وز ش���ربھ  
.  والحمار )١( واختلفوا في سؤر ماال یؤكل لحمھ كسور البغل        )٣(والوضوء بھ، 

  )٢(ففي المذھب الحنبلي ثالث روایات

                                                           

البقیة والفضلة وجمعھ أسآر وھو بقیة الم�اء أو الطع�ام الت�ي تف�ضل        : السور بالضم   )١(
  .نفي اإلناء أو الحوض من إنسان أو حیوا

 ٢٣٨ ، معجم الفقھاء، ص٦/٢، لسان العرب، ٢/٤٣أنظر القاموس المحیط،   
 .٢٦برقم ١/٢٧أنظر مسائل عبداهللا  )٢(
 .١/٦٤، واإلفصاح ١/٢٩٩، واألوسط٤٣اإلجماع البن المنذر ص  )٣(
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لى  أل ية   )٣(نقلھ�ا عن�ھ عب�داهللا     .  أن سؤر الحم�ار والبغ�ل نج�س          :ل

   .)٨(، وحنبل)٧(، وأبوداود)٦(،  وابنھاني)٥(الكوسج و)٤(وصالح
  .)١١(، واختارھا الخرقي)١٠(، وعلیھا جماھیر األصحاب)٩(وھي المذھب

ھ���ي الم���شھورة عن���د األص���حاب ، وق���ال ف���ي  :  )١٢( وق���ال الزرك���شـي
  . )١٣(ھذه  الصحیح من المذھب: الـُمْذھب

لثانيـة   ية  ض�أ ب�ھ     أن�ھ س�ؤر الحم�ار والبغ�ل م�شكوك فی�ھ، ویتو             :ل

   .)١٥(، ونقل ھذه الروایة عن اإلمام أحمد تلمیذه حرب)١٤(ویتیمم
أن سؤر البغل والحمار طاھر؛ وھي اختیار اب�ن قدام�ھ           : الروایة الثالثة 

  .)١٦(في المغني
  

لثال جيح-:لف  لت لة  أل  :  

لـى     أل يـة  ل اس�تدل أص�حاب الروای�ة األول�ى م�ن المنق�ول             :ليل 

  :والمعقول

لمنق   :لفم 

. سئل ع�ن الم�اء وم�ا ینوب�ھ م�ن ال�سباع وال�دواب           -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبي   . ١
  . )١٧()) إذا بلغ الماء قلتین لم ینجس((:فقال

                                                                                                                                        

جمع بغل وھو حیوان ولد نتاج حم�ار وف�رس وال یع�یش ل�ھ ول�د ول�یس بعق�یم، واألنث�ى بغل�ة ویك�ون                  )١(
  . ى األثقال من أبویھ وأطول عمرًا منھا أصبر عل

 .١/٣٠١أنظر كتاب الحیوان   
  . ٢/٣٤٥أنظراألنصاف  )٢(
  .٢٦برقم ١/٧مسائل عبداهللا  )٣(
  .١/١٧٦مسائل صالح  )٤(
 ٢/٣٠٧مسائل الكوسج   )٥(
 .١/٢مسائل ھاني  )٦(
  .٤مسائل أبي داوود ص  )٧(
 .١/٦٢الروایتین والوجھین  )٨(
، ش�رح منتھ�ى   ١/٦٢، اإلقن�اع ٢/٣٥٤، المقن�ع  ١/٦٦، المغن�ي  ١/٢٢، الھدای�ة  ٢/٣٤٥انظر األن�صاف    )٩(

 .١/١٠١اإلرادات 
 .٢/٣٥٤األنصاف  )١٠(
 .٢/٣٥٤الشرح الكبیر  )١١(
 .١/١٤٢شرح الزركشي  )١٢(
 .٢/٣٥٤األنصاف  )١٣(
 .١/٦٢الروایتین والوجھین  )١٤(
 .١/١٥٧أنظر مسائل حرب  )١٥(
)١/٦٨   )١٦. 
   .٦٣ برقم ١/١٧باب ما ینجس الماء" ب الطھارةكتا"أخرجھ أبو داود في سننھ   )١٧(

 . ٦٧ب���رقم ١/٩٧ب���اب م��ا ج���اء ف��ي الم���اء ال یبخ��سھ ف���ي    " كت���اب الطھ��ارة "والترم��ذي ف���ي س��ننھ     
   .٥٢برقم ١/٤٦باب التوقیف في الماء "كتاب الطھارة "والنسائي في سننھ 

 . ٥١٧ ب��رقم ١/١٧٢ب�اب مق��دار الم��اء ال��ذي ال ی��نجس  "كت��اب الطھ��ارة "واب�ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ      
  . وقال صحیح على شرط الشیخین ١/١٣٢والحاكم في المستدرك 
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  وقد استدل بع�ض فقھ�اء الم�ذھب بھ�ذا الح�دیث عل�ى نجاس�ة الحم�ار والبغ�ل،                
  . إذ أنھا ترد الماء؛ فلو كانت طاھرة لم یحد بالقلتین 

  .في أدلة الروایة الثالثة بإذن اهللا وسوف یأتي الرد على ذلك وبیان وجھھ

   . )١())إنھا رجس((: یوم خیبر في الحمر -ملسو هيلع هللا ىلص-قال النبي . ٢
  )٢(فھذا النص أنھا رجس، والرجس ھو النجس

  :أما المعقول فمن وجھین
  .)٣(ألنھ حیوان حرم أكلھ، وال یمكن التحرز منھ غالبًا، فأشبھ الكلب .١

   .)٤(سًا كلعاب الكلبوألنھ متولد من باطن حیوان نجس،فیكون نج .٢
أن س���ؤر الحم���ار والبغ���ل : اس���تدلوا م���ن ق���الوا: دلی���ل الروای���ة الثانی���ة

مشكوك فیھ یتوضأ بھ ویتیمم؛ بأن الشك لتردده بین أم�ارة وعالم�ة تنج�سھ،         
بدلیل أنھ یحرم أكلھ كالكلب وأمارة وعالمة تطھیره ألنھ ذو حافر یجوز بیعھ            

   .)٥(أشبھ الفرس
أن سؤر الحم�ار والبغ�ل ط�اھر        : استدلوا من قالوا  : دلیل الروایة الثالثة  

  .بالمنقول والمعقول 
  : فمن المنقول 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رس��ول اهللا : رض��ي اهللا عن�ھ  يم�ا رواه أب�و س��عید الخ�در    .١

تردھ�ا الك�الب وال�سباع     ، سئل ع�ن الحی�اض الت�ي ب�ین مك�ة والمدین�ة            
 والحمر ؟ 

  .)٧( ))طھور )٦(غبر لھا ما حملت في بطونھا، ولنا ما ((:فقال
  . وھذا نص صریح في المسألة 

یرك���ب الحم���ار والبغ���ل، ورك���ب یوم���ًا حم���ارًا      -ملسو هيلع هللا ىلص-ك���ان النب���ي   .٢
  .ف�����������������������������������������ي الح�����������������������������������������ر  مع�����������������������������������������رورى

 .)٨(أي عریانًا
                                                                                                                                        

 . ١/١٩وأنظر تلخیص الحبیر     
 الحم��ر لح��وم ع��ن ال��نھض ب��اب– وكت��اب ال��ذبائح   ص��حیحةأخرج��ھ البخ��اري ف��ي     )١(

   .٥٥٢٨ برقم٩/٦٥٣األنسیة 
ة الحم�ر األن�سی   لح�وم  أك�ل  تح�ریم  ب�اب –وال�ذبائح  ال�صید  كتاب –صحیحةومسلم في     

 .٣٤برقم٣/١٥٤٠
 .١/٦٨المغني  )٢(
 .١/٦٨ ، المغني١/٢٧٥الممتع في شرح المقنع : انظر  )٣(
 .٢١/٦٢١مجموع الفتاوى   )٤(
 .١/٢٥٦المبدع  )٥(
 .مادة غبر٥/٣٢٠٥أنظر لسان العرب . أي ما بقي طھور. بفتح الباء أي بقي  )٦(
 ٥١٩قم  ب��ر١/١٧٣ ب��اب الحی��اض - كت��اب الطھ��ارة -أخرج��ھ ب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ      )٧(

 .٤١وضعفھ األلباني أنظر ضعیف سنن ابن ماجھ ص
 عل�����ى الم�����صلى رك�����وب ب�����اب الجن�����ائز كت�����اب–أخرج�����ھ م�����سلم ف�����ي ص�����حیحھ   )٨(



 

 

 - ٧٢٢ - 

أن عم�ر ب�ن الخط�اب       : الرحمن بن حاطب     ما روى عن یحي بن عبد      .٣
فقال عم�رو   .  خرج في ركب فیھم عمرو بن العاص         "رضي اهللا عنھ  

. ت��رد عل��ى حوض��ك ال��سباع؟ص��احب الح��وض  ی��ا: ال��صاحب الح��وض
ص��احب الح��وض ال تخبرن��ا فإن��ا ن��رد علیھ��ا وت��رد       ی��ا((: فق��ال عم��ر 

 )١())علینا

یقتنون الحمیر والبغال، ویصحبونھا في       -ملسو هيلع هللا ىلص-كان أصحاب النبي     .٤
أسفارھم وال یخلو ركوبھا من عرق أو مطر ینزل، وقد تكون الثی�اب          

ل�ك إذ ل�و   ب�التحرز م�ن ذ   ملسو هيلع هللا ىلصولم ی�أمر النب�ي    ، رطبة أو البدن رطباً   
  . )٢(كانت نجسة لبین لھم نجاستھا

  :ومن المعقول 

 ف�ي ح�دیث أب�ي       ملسو هيلع هللا ىلصأنھ ال یمكن التحرز منھما فأشبھا الھ�ر لقول�ھ            .١
، فلعل )٣())إنھا من الطوافین علیكم والطوافات((: رضي اهللا عنھقتادة 

  طھ�����������������ارة س�����������������ؤرھا بكونھ�����������������ا م�����������������ن الط�����������������وافین  
   .)٤(طھارةعلینا والطوافات وھذا یقتضي أن الحاجة مقتضیھ لل

وفي ھذا تخفیف عن الناس خاصة ف�ي البادی�ة حی�ث تك�ون أوان�یھم                 
فل��و ألزمن��ا ، ظ��اھرة مك��شوفة، فت��أتي ال��سباع فت��رد علیھ��ا وت��شرب  

ووج�وب غ�سل اإلن�اء بع�دھا لك�ان ف�ي            ، الناس بوج�وب إراق�ة الم�اء      
   .)٥(ذلك مشقة

، ویمك�ن   )٦(ألن بیعھما جائز باتف�اق الم�سلمین، فأش�بھا م�أكول اللح�م             .٢
ب���أن الم���اء ال ی���نجس إال ب���التغییر،   : ن یج���اب ع���ن ح���دیث القلت���ین أ

  .وشربھا من الماء ال یغیره فلم ینجسھ بذلك 

                                                                                                                                        

 .سمرة بن جابر حدیث من٨٩ برقم٢/٦٦٤الجنازةإذاانصـرف
، ١٤ برقم ١/٥١بابالطھورللوضوء– كتاب الطھارة  -أخرجھ اإلمام مالك في الموطأ      )١(

  . نظر عمر بن یحي سماع وفي ثقات الھرج: البنوي  اإلمام قال
 .٢/١٧أنظرشرحالسنة  

 .١/٢٧٦أنظر الممتع في شرح المقنع   )٢(
والترمذي ٧٥ برقم ١/٦٠ باب سؤر الھرة   -أخرجھ أبو داود في سننھ كتاب الطھارة        )٣(

   .٩٢ برقم١/١٥٣ كتاب الطھارة باب سؤر الھرة-في سننھ
   .٣٤٠برقم ١/١٧٨الھرة  كتاب الطھارة باب سؤر -والترمذي في سننھ  
 كت��اب الطھ��ارة وس��ننھا وب��اب الوض��وء ف��ي س��ور الھ��رة      -واب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ    

 وق��ال ھ��ذا ١/٢٦٣والح��اكم ف��ي الم��ستدرك. ٣٦٧ب��رقم ١/١٣١والرخ��صة ف��ي ذل��ك 
  .حدیث صحیح ولم یخرجاه

 .١/١٣٣ ونصب الرایة١/٤١أنظر تلخیص الحبیر   
 .١/٢٧٦لمقنع ، الممتع في شرح ا٢١/٦٢١مجموع الفتاوى  )٤(
 .١/٣٩٦الشرح الممتع   )٥(
 .١/٢٧٦ الممتع في شرح المقنع٢١/٦٢١مجموع الفتاوى  )٦(
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 أراد أنھ��ا محرم��ة كقول��ھ ف��ي   ))إنھ��ا نج��س ((ف��ي الحُم��ر   ملسو هيلع هللا ىلصوقول��ھ 
ویحتمل أنھ أراد لحمھا الذي ، الخمر والمیسـر واألنصاب واألزالم إنھا رجس

  .)١(اال یحل أكلھ ال یطھرهكان في قدورھم فإنھ نجس ألن ذبح م

جح    ل ل    أن س�ؤر الحم�ار والبغ�ل ط�اھر           -واهللا أعلم  - ظھر لي    :لق

لقوة األدلة، والرد على المخ�الف، وألج�ل رف�ع الم�شقة والح�رج ع�ن الن�اس،              
  .إذا ال یمكن التحرز منھ لمقتنیھ واهللا تعالى أعلم

   اطبا

  س اب ء ده

  : وفیه ثالثة فروع
  .نص اإلمام أحمد : الفرع األول
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب :الفرع الثاني
  .األدلة والترجیح : الفرع الثالث

للف أل حم:  إلما     ن 

وسألتھ عن جن�ب    : حیث قال   . نقل الكراھة عن اإلمام أحمد ابنھ صالح      
  فأدخل یده ینظر حره من برده؟ ، دفع لھ ماء
فالی�د أجم�ع؟ فكأن�ھ    : قلت.أرجو أن ال یكون بھ بأسإن كان أصبع    : قال

  .)٢(كرھھ

لثاني ه:لف  لم ألخ مع بيا  يا    ل

: ، حی�ث ق�ال   )٣(نقل عنھ ذلك ابن�ھ عب�داهللا    : الروایة الثانیة ھي الجواز     
سألت أبي عن الرجل یدخل یده في الماء وھو جنب ولم یمسھا أذى ولم ینم،            

  .وا أن ال یكون بھ بأس وإن نام یغسلھاإن كان لم ینم فأرج: قال
الجنب أو الحائض یغمس ی�ده ف�ي اإلن�اء          : قلت:  حیث قال  )٤(و الكوسج 

كنت ال أرى بھ بأسًا ثم حدثت عن شعبة عن محارب ابن دثار عن ابن : قال. 
  .كأنھ تھیبھ "رضي اهللا عنھما "عمر 

وص�ار  أن الجنب إذا نوى بانغماس یده رفع الحدث،لم یرتفع          :والمذھب
مستعمًال، كذلك ل�و اغت�رف الجن�ب بی�ده م�ن م�اء قلی�ل بع�د نی�ة غ�سلھ، ص�ار              

  . الماء مستعمًال على الصحیح من المذھب، وعلیھ جمیع األصحاب 

                                                           

 .٦٩-١/٦٨المغني  )١(
 .١/٢٨٢، وأنظر المغني٥٣٦ وبرقم ٥٣٥ برقم١/١٢مسائل صالح  )٢(
 .٣٨ برقم ١/١٢مسائل عبداهللا  )٣(
 .٤٦برقم١/٣٢٤مسائل الكوسج   )٤(
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وفي روایة عن أحمد ال یصیر مستعمًال بانغماس یدیھ أو اغتراف�ھ بھ�ا              
م��ن الم��اء، وإن ل��م ین��و ب��الغمس رف��ع الح��دث ف��ال أث��ر ل��ھ عل��ى ال��صحیح م��ن   

   .)١(لمذھب وعنھ یكرها

لثال جيح :لف  لت لة  أل    

  -: استدلوا أصحاب الروایة األولى-:دلیل الروایة األولى
من اغترف م�ن م�اء       ((: بما روى في سنن سعید عن ابن عمر أنھ قال         

))وھو جنب، فما بقي فھو نجس
)٢(.   

فی�ھ  وكالم أحمد محمول على الكراھة المجردة، لما :")٣(قال في المغني 
  "من الخالف

واس��تدل أص��حاب الروای��ة الثانی��ةفي ع��دم الكراھ��ة بح��دیث أب��ي ھری��رة  

...  لقیھ في بعض طرق المدینة وھو جنب   -ملسو هيلع هللا ىلص- أن النبي رضي اهللا عنھ
فمج��رد غم��س  . )٤())س��بحان اهللا إن الم��ؤمن ال ی��نجس  ((:الح��دیث، إل��ى قول��ھ  

طھ���ارة الجن���ب ی���ده أو غیرھ���ا م���ن أع���ضائھ ف���ي الم���اء ال یزی���ل طھارت���ھ ل    
  .)٥(بدنھما

-فق�ال النب�ي     . غ�سلت ی�دي ف�ي الم�اء وأن�ا جن�ب             : وحدیث المرأة الت�ي قال�ت     

  .)٦())الماء ال یجنب((:   -ملسو هيلع هللا ىلص
فالجنب إذا لم ینو بغمس یده في الماء رفع الحدث منھا، فھو باٍق على 

   .)٧(طھوریتھ

                                                           

 .١/١٤،منتھى اإلرادات١/١٨الفروع، ١/٤٥المبدع، ١/٤٣أنظر االنصاف  )١(
، وأخرجھ اب�ن أب�ي ش�یبة        ١/٢٩٥وذكره الزركشي في شرحھ على مختصر الخرقي        )٢(

 ب�رقم   ١/٨٢في مصنفھ كتاب الطھارة باب في الرجل یدخل یده في الماء وھو جن�ب             
٨٩٧. 

)٢٨٢/ ١  )٣ 
رواه البخ���اري ف���ي كت���اب الطھ���ارة وب���اب الجن���ب یخ���رج ویم���شي ف���ي ال���سوق            )٤(

  .٢٨٥ برقم ١/٦٥هوغیر
 ٣٧١ ب�رقم ١/٢٨٢ورواه مسلم في كتاب الطھارة وباب الدلیل أن المسلم ال ینجس       

. . 
 .١/١٦٥ ،معرفة أولى النھي ١/٢٩٤شرح الزركشي على مختصر الخرقي   )٥(
  . ٢٥٤٩٠ برقم٦/١٣٩رواه اإلمام أحمد في سنده  )٦(

، ٦٨ب���رقم ١/١٨وأخرج���ھ أب���و داود ف���ي كت���اب الطھ���ارة، ب���اب الم���اء ال یجن���ب،       
وصححھ األلباني في س�نن أب�ي داود،  وأخرج�ھ الترم�ذي ف�ي كت�اب، ب�اب الرخ�صة               

، وق�ال ھ�ذا ح�دیث ح�سن ص�حیح، واب�ن ماج�ة ف�ي س�ننھ                  ٦٥، ب�رقم    ١/٩٤في ذلك، 
، وصححھ بن ٣٧ برقم ١٣٢/ ١كتاب الطھارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة       

ن الكب�رى ب�اب ف�ي ف�ضل         ، والبیھقي ف�ي ال�سن     ١٢٤٨ برقم ٤/٥٦حبان في صحیحھ    
 ٩٠٢ برقم ١/٢٩١الجنب

 ١/٢٨١المغني  )٧(
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جح ل ل    :لق

لكراھة، لق�وة   واهللا أعلم ھي الروایة الثانیة وھي روایة الجواز وعدم ا         
األدلة الدالة على طھارة بدن اإلنسان، وأن�ھ ال ی�نجس بمج�رد وض�ع ی�ده ف�ي                   

  . )١(الماء، خصوصًا أنھ عفي عن الید لموضع الحاجة

  ث اطبا

  ووء ارل ل ووء ارأة
  : وفیھ ثالثة فروع

  .نص اإلمام أحمد : الفرع األول
  .لمذھب الروایات األخرى مع بیان ا:الفرع الثاني
  .األدلة والترجیح : الفرع الثالث

ل أل حم:لف  إلما     ن 

أكره ذلك ف�إن  :نقل الكراھة عن اإلمام أحمد تلمیذه البرزاطي، حیث قال   
  )٢(توضأ وصلى فال آمره باإلعادة 

   .- یعني الوضوء -والمرأة إذا خلت بھ: قرأت على أبي: قال عبداهللا
  .)٣(ا إال أن یكون جمیعًایعجبني أن یتوضأ بفضلھ ال:قال

لثاني ه :لف  لم ألخ مع بيا  يا    ل

  ھي عدم الجواز :الثانیة  الروایة
  ،)٥(المشھور عنھ أنھ ال یجوز ذلك:)٤(فیما إذا خلت بھ:  قال ابن قدامة

  .)٦(المذھب، وعلیھ جماھیر األصحاب، وقطع بھ أكثرھم وھذا ھو

لثال جيح:لف  لت لة  أل    

اس��تدل أص��حاب الروای��ة األول��ى الق��ائلون ب��الجواز م��ع الكراھ��ة ف��ي        

   -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النب��ي ((بح��دیث : وض��وء الرج��ل بف��ضل وض��وء الم��رأة وس��ؤرھا 
  .)٧(رواه مسلم ))كان یغتسل بفضل میمونة

                                                           

 .١/٢٨٢المغني   )١(
 .٤/٥٧بدائع الفوائد   )٢(
 .٢٣، برقم ٢٤، ١/٢٣مسائل عبد اهللا   )٣(
أح�دھما وھ�ي الم�ذھب أنھ�ا ع�دم الم�شاھدة       : إن في معنى الخلوة روایت�ان  : قال المرداوي   )٤(

انف��رد بھ��ا باالس��تعمال س��واًء ش��وھد أم ال،   : عن��د اس��تعمالھا م��ن حی��ث الجمل��ة ، والثانی��ة  
  .وتزول الخلوة بمشاركة لھا في  االستعمال بال نزاع 

  . ١/٦٢، الكافي١/١٥٦، المغني١/٤٩انظر االنصاف،  
 .١/١٥٧المغني   )٥(
  .١/٤٧اإلنصاف   )٦(
 ١/١٧٧ب�اب االغت�سال بف�ضل الم�رأة     ٥١رواه مسلم في صحیحھ كتاب الطھارة ب�اب رق�م           )٧(

  .٦٦٠برقم
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فدل الحدیث ھنا على الجواز؛ وألنھ ماء طھور جاز للمرأة الطھارة ب�ھ فج�از               
  ،)١(للرجل؛ أشبھ فضل الرجل

أن یتوض�أ الرج�ل    ملسو هيلع هللا ىلصنھ�ى النب�ي   ((:یث الحكم بن عمرو الغفاري قال   وبحد
   .)٢())بفضل طھور المرأة

عب�داهللا ب�ن    : والنھي محم�ول عل�ى الكراھ�ة، ومم�ن ك�ره م�ن ال�صحابة              
  ، )٣( "رضي اهللا عنھما"  اهللا بن سرجس عمر، وعبد

وكون الماء الذي خلت بھ المرأة طھورًا؛ فألنھ كان طھ�ورًا ول�م یوج�د          
  .)٤(لبھ ذلك فوجب بقاؤه على ما كان علیھما یس

وأما النھي فین�صرف للكراھی�ة ول�یس للتح�ریم؛ فالواج�ب حم�ل النھ�ي                 
  .على إذا ما خلت المرأة بالماء 

   من فضل میمونة على أنھ شاھدھا أو اغت�سال جمیع�ًا،           ملسو هيلع هللا ىلصوحمل اغتسالھ   
أ  یج��وز للرج��ل أن یتوض�� (()٦( ج��اء ف��ي حلی��ة العلم��اء )٥(جمع��ًا ب��ین األحادی��ث 

  .))بفضل المرأة في اإلناء

لمـ           لج بفضل  لقائل بع  لثانية  ية  ل صحا  ل  ست

ها فيما يلي   :س

 أن یتوض��أ ملسو هيلع هللا ىلصنھ��ى النب��ي ((:بح��دیث الحك��م ب��ن عم��رو الغف��اري ق��ال 
  . )٧())الرجل بفضل طھور المرأة

یقت�ضـي الن�ساء،فال یج�وز للرج�ل أن یتوض�أ بف�ضل             )٨(والنھي ھنا ع�ام   
  .)٩(المرأةطھور 

                                                           

  .١/١٠٤الممتع شرح المقنع   )١(
   .١٧٨٩٨برقم ٤/٢١٣رواه اإلمام أحمد في سنده   )٢(

أخرج��ھ أب��و داود ف��ي س��ننھ، كت��اب الطھ��ارة ب��اب النھ��ي ع��ن ف��ضل وض��وء الم��رأة      
  . ٨٢برقم ١/٢
أخرجھ الترمذي في جامعھ أب�واب الطھ�ارة ب�اب م�ا ج�اء ف�ي كراھی�ة ف�ضل وض�وء                 

  .٦٤برقم ١/٩٣المرأة 
ھ الن���سائي ف���ي س���ننھ كت���اب المی���اه ب���اب النھ���ي ع���ن ف���ضل وض���وء الم���رأة  أخرج���  

   .٣٤٣برقم ١/١٧٩
  .  ٣٧٣برقم ١/١٣٢أخرجھ ابن ماجھ في سننھ كتاب الطھارة باب النھي عن ذلك   

  .١/١٥٧معونة أولي النھى   )٣(
  .١/١٠٣الممتع شرح المقنع   )٤(
  .١/١٠٤الممتع شرح المقنع   )٥(
  .١/١٠٣حلیة العلماء   )٦(
   .٤٥سبق تخریجھ في ص   )٧(
 .١٥٧/ ١معونة أولى النھي  )٨(
 .١/٤٤ ، الشرح الممتع ٢٨٢/ ١المغني   )٩(
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، وق�ضیة النھ�ي      ملسو هيلع هللا ىلصویحمل ح�دیث میمون�ة عل�ى أن�ھ ك�ان ش�اھدھا              
  .)١(على عدمھا جمعًا بین الدلیلین

كن�ت اغت�سلت أن�ا ورس�ول        ((: قال�ت "رضي اهللا عنھا    "وبحدیث عائشة   

  .)٣( فما عداه على المنع)٢()) من إناء واحد فتختلف فیھ أیدیناملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

ِإنَّ ((:ق�ال  ملسو هيلع هللا ىلصق�ال النب�ي     أن�ھ    "رض�ي اهللا عن�ھ    " وبحدیث ابن عب�اس   
  )٤())الـَمـاَء َلا ُیـْجِنُب 

وألن ما خلت بھ المرأة على وجھ التطھیر فلم یجزئ الوضوء بھ، كما            
  . )٥(لو وقع فیھ ما لیست لھ نفس سائلھ

جح ل ل    :لق

واهللا أعل��م؛ أن��ھ یج��وز للرج��ل  ل��ي یظھ��ر بع��د ع��رض الروای��ات واألدل��ة
النھ��ي ف��ي الح��دیث ل��یس عل��ى س��بیل    الوض��وء بف��ضل وض��وء الم��رأة، وأن   

التحریم، ب�ل عل�ى س�بیل األولوی�ة وكراھ�ة التنزی�ھ، ب�دلیل ح�دیث اب�ن عب�اس                
  . ))ِإنَّ الـَمـاَء َلا ُیـْجِنُب ((:المتقدم

ِإنَّ الـَمـاَء َلا ُیـْجِنُب ((وھو  وھناك تعلیل كما قال الشیخ ابن عثیمین رحمھ اهللا   
 )٦(جناب�ة ف�إن الم�اء ب�اق عل�ى طھوریت�ھ       یعن�ى أنھ�ا إذا اغت�سلت من�ھ م�ن ال     ))

  .واهللا تعالى أعلم )٧(وھذا اختیار شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ اهللا

راب اطا  

 وللاا   
  

  : وفیه ثالثة فروع
  .نص اإلمام أحمد : الفرع األول
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب :الفرع الثاني

  . األدلة والترجیح: الفرع الثالث

ل أل حم:لف  إلما     ن 
  

 عن اإلمام أحمد تلمیذه الكوسج، )١(نقل الكراھة عن البول في المغتسل 
  .)٢(ھذا مكروه: قال. البول في المغتسل: قلت: حیث قال

                                                           

 .١/٢٩٩ شرح الزركشي  )١(
   .٨٠ برقم ١/٢٠أخرجھ أبو داود كتاب الطھارة باب الوضوء بفضل وضوء المرأة   )٢(

  .٩١١ برقم ٣٩٣/ ١والبیھقي في السنن الكبرى باب فضل المحدث   
 .١/٢٩٩ شرح الزركشي  )٣(
  .٤١سبق تخریجھ ص   )٤(
 .٦٧رؤوس المسائل الخالفیة ص   )٥(
 .١/٤٦الشرح الممتع   )٦(
 .٣االختیارات ص   )٧(



 

 

 - ٧٢٨ - 

إن من��ھ الوس��واس إذا ك��ان یب��ول ف��ي موض��ٍع یغت��سل      : وف��ي روای��ة ص��الح   
  .)٣(فیھ

يا:الفرع الثاني   ھب األخرى مع بیان المذل

  . یكره في المبلط  وال. أنھ یكره البول في المغتسل غیر المبلط 
إن صّب علی�ھ الم�اء وج�رى ف�ي البالوع�ة ف�ال       : قال اإلمام أحمد  : قال البھوتي 

  . )٤(وھذا إنما یكون في المبلط أو المجصص ونحوه. بأس
  .فالروایة األولى أطلق الكراھة، وفي الروایة الثانیة مقیدة   

لثال جيح:لف  لت لة  أل    

  :استدل أصحاب الروایة األولى القائلون بالكراھة المطلقة

 أن یب��ول   -ملسو هيلع هللا ىلص-نھ��ى رس��ول اهللا   ((:بح��دیث عب��داهللا ب��ن مغف��ل ق��ال   
  )٥()) الرجل في مغتسلھ

  .)٧(وروي أن عامة الوسواس منھ  ،)٦(فالنھي ھنا یقتضي الكراھة
  .)٨(فتوقي ذلك كلھ أولى

ل لمعق   : م 

یك��ره أن یتوض��أ عل��ى موض��ع بول��ھ أو ی��ستنجي فی��ھ؛ ل��ئال      أن : ق��الوا
واستدل أصحاب الروایة الثانیة القائلون بأن یكره الب�ول ف�ي             .)٩(یتنجس بھ

-ال�سابق –بحدیث عبد اهللا بن مغفل    : المغتسل غیر المبلط، أما البلط فال یكره      
  . وحملوا النھي على غیر المبلط

إن ص��ّب علی��ھ الم��اء  : ھل��ذلك ج��اء ع��ن اإلم��ام أحم��د رحم��ھ اهللا قول��     
   .)١٠(فجرى في البالوعة، فال بأس

                                                                                                                                        

انظ���ر ل���سان  . الموض���ع ال���ذي یغت���سل فی���ھ جمع���ھ مغاس���ل ومغاس���یل     : المغت���سل  )١(
 .٤٩٤/ ١١العرب

 .٥١ برقم ٣٣٢/ ١مسائل الكوسج   )٢(
 .٧٠٢قم  بر١/١٣٧مسائل صالح  )٣(
  .١/٦٨، كشاف القناع ١/٦٦١، المغني ١/٩٩أنظر اإلنصاف   )٤(
  . ٢٨ برقم ١/٧أخرجھ أبو داود في سننھ كتاب الطھارة باب البول في المستحم   )٥(

  .٥٣٠١٧ برقم ٤/١١١وأخرجھ أحمد في مسنده   
 .١/٨٦ ، والشرح الكبیر ١/٩٨الكافي   )٦(
   . ١/٢٨بول في المستحمأخرجھ أبو داود كتاب الطھارة باب ال  )٧(

 ١/١١١وأخرجھ ابن ماجھ في سننھ كتاب الطھارة باب كراھیة البول في المغت�سل            
  .٣٠٤برقم 

  .١/٨٧الشرح الكبیر على المقنع   )٨(
 .المرجع السابق  )٩(
 .١/٨٧ الشرح الكبیر ١/٩٨الكافي  )١٠(
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فأم��ا الی��وم  فمغت��سالتھم الج��ص    ((: )١(وج��اء ف��ي معون��ة أول��ي النھ��ى  
   .   ))والصاروج والقیر، فإذا بال وأرسل علیھ الماء فال بأس

جح ل ل    :لق

واهللا أعلم ھي الروایة الثانیة،أنھ یكره البول في المغت�سل غی�ر الم�بلط              
  .المغتسل  المبلط فال یكره إذا صب علیھ الماء، واهللا تعالى أعلمأما 

  اطب اس                                               

  ال ن ء ام

  : وفیه ثالثة فروع
  .نص اإلمام أحمد : الفرع األول
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب :الفرع الثاني

  .ة والترجیح األدل: الفرع الثالث

ل أل حم:لف  إلما     ن 

  . )(یغت��سل م��ن م��اء الحم��ام : قل��ت: نق��ل الكراھ��ة تلمی��ذه الكوس��ج، حی��ث ق��ال  
  . )٢(ال: قال

  . )٣(أن یكون البول قریبًا من مغتسل اإلنسان: إنما یكره من ذلك: وقال
س�ئل ع�ن الغ�سل م�ن م�اء          :ونقل عبداهللا روایة نحوھا، حیث ق�ال س�معت أب�ي          

  )٤(قال ال یغتسل من ماء الحمام. ؟ الحمام
  

يا :الفرع الثاني     األخرى مع بیان المذھبل

قل��ت م��ا تق��ول  : ق��ال:الج��واز نقلھ��ا عن��ھ ص��الح، حی��ث ق��ال  : الروای��ة األخ��رى
  .بالغسل من ماء الحمام؟

  .)٥(ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي: قال
  .)٦(نعم:قال.  من الغسل؟سألتھ عن ماء الحمام یجزئ: وابن ھاني حیث قال

  . )٧(یغتسل من األنبوبة: وعنھ

                                                           

 .١/٢٠٤معونة أولي النھى   )١(
)(  والحم�یم الم�اء ال�ساخن وم�ن س�مى الحم�ام       مشدد وھ�و م�شتق م�ن الحم�یم      ، الحمام 

   .٥٨تحریر ألفاظ التنبیھ، ص . حماًما إلسخانھ من دخلھ
 .٤٨برقم ١/٣٢٧الكوسج  مسائل  )٢(
 .٤٠٦ برقم ١/٧٧٥المصدر السابق  )٣(
 .٢٤برقم ١/٢٥مسائل عبداهللا  )٤(
 .٧٠٣ برقم ١/١٣٧مسائل صالح   )٥(
 .١٢برقم /١/٢مسائل ھاني   )٦(
 .١/٢٨اإلنصاف   )٧(
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، وال�صحیح م��ن الم�ذھب إباح��ة   )١(ھ�ذا عل��ى س�بیل االحتی��اط  : ق�ال ف�ي المغن��ى  
  .)٢(وھو ظاھر كالم أكثر األصحاب. استعمال ماء الحمام 

لثال جيح : لف  لت لة    أل

  : الحم�ام استدل أصحاب الروایة األولى القائلون بكراھة الغسل من ماء   
؛ وكذلك )٤(، ولعدم تحري من یدخلھ)٣(بأنھ یباشره من یتحرى ومن ال یتحرى

،و علل بعضھم الكراھة مشاھدة العورة أو       )٥(البول قریب من مغتسل اإلنسان    
  .)٦(قصد التنعم

: واستدل أصحاب الروایة الثانیة القائلون بجواز الغ�سل م�ن م�اء الحم�ام                  
  .)٧(دخلوا الحمام ورخصوا فیھبأن الصحابة رضي اهللا عنھم 

  .)٨(وألن األصل الطھارة فال تزول بالشك
  .)٩(وألنھ بمنزلة الماء الجاري، ألنھ ینزف یخرج األول فاألول

  :القول الراجح
ھ��ي الروای��ة الثانی��ة، وھ��ي إباح��ة اس��تعمال م��اء الحم��ام والغ��سل من��ھ،  

  .لفعل الصحابة رضي اهللا عنھم
  .بالشك، واهللا تعالى أعلموألن األصل الطھارة فال تزول 

  اطب ادس

  ا  ان

  :وفیه ثالثة فروع
  .نص اإلمام أحمد: الفرع األول
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب:الفرع الثاني
  .األدلة مع الترجیح: الفرع الثالث

ل أل حم:لف  إلما     ن 

س�ألت أب�ي ع�ن      :لنقل الكراھة ع�ن اإلم�ام أحم�د ابن�ھ عب�داهللا، حی�ث ق�ا               
  . )١٠(ال : فكرھھ، وقال. الرجل یمسح على نعلیھ؟ 

                                                           

 .١/٢٦٤المغني   )١(
 .١/٢٣٢ الشرح الكبیر١/١٤الفروع  )٢(
 .١/٢٣٢الشرح الكبیر  )٣(
 .١/٢٧المبدع  )٤(
 .١/٢٧مسائل الكوسج   )٥(
 .١/١٧شرح منتھى اإلرادات  )٦(
 .١/١٠٣انظر مصنف ابن أبي شیبة   )٧(
 .١/٢٦٤المغني   )٨(
 . المرجع السابق   )٩(
 .١٥٦ برقم ١/١٢٢مسائل عبداهللا  )١٠(
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ال یم�سح عل�ى النعل�ین    : سمعتھ یقول : ونقلھا ابن ھاني عنھ،حیث قال  
  .)١(إال أن یكونا في جوربین

لثاني ه:لف  لم ألخ مع بيا  يا    ل

 وإذا ك��ان ف��ي الق��دمین جورب��ان وق��د لب��سا علیھم��ا النعل��ین، ف��ال خ��الف ف��ي       
  الم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ذھب

  .أنھ یجوز المسح علیھما؛ ألنھما صارا كالخفین 
أما إذا كان النعالن بدون جوربین، فالمذھب أن�ھ ال یم�سح علیھم�ا؛ ألنھم�ا ال                  

  .)٢(یستران كل الغرض من القدم
: إن الرج�ل لھ�ا ثالث�ة أح�وال       : قال شیخ اإلس�الم  اب�ن تیمی�ة رحم�ھ اهللا           

ر ل�ھ الم�سح، وحال�ة متوس�طة         وال�ست . الكشف، لھ الغسل وھو أعلى المرات�ب      
وھ��ي إذا كان��ت ف��ي النع��ل ف��ال ھ��ي مم��ا یج��وز الم��سح، وال ھ��ي ب��ارزة فیج��ب  
الغسل؛ فأعطیت حالة متوسطة وھي الرش، وحیث أطل�ق علیھ�ا لف�ظ الم�سح         

   .)٣(في ھذه الحالة فالمراد بھ الرش

لثال جيح:لف  لت لة مع  أل    

  .یم وعدم الجوازلعل مراد اإلمام أحمد ھنا بالكراھة التحر
فإن مسألة المسح عل�ى النعل�ین م�سألة م�ن الم�سائل ال�شائكة الم�شكلة               

  :وال أرید اإلطالة فیھا، وسوف أوجزھا فیما یلي
ال یجوز المسح على النعل�ین، وھ�ذا باتف�اق الم�ذاھب الفقھی�ة األربع�ة،                

عل�ى  ، وممن نقل اإلجم�اع      )٧(،والحنابلة)٦(، والشافعیة )٥(، والمالكیة )٤(الحنفیة
م�سح النعل�ین ال یج�زئ ع�ن          ((: رحم�ھ اهللا   ، حیث قال  )٨(ذلك اإلمام الماوردي  

  .))مسح الرجلین باإلجماع
وذلك ألنھ إذا مسح على نعلیھ فإنھ حینئذ لم یغسل رجلی�ھ، ول�م یم�سح      

  .)٩(على ساتر لھما، فلم یأت باألصل وال بالبدل
ب�ن  وذھب بعض ال�صحابة، ك�ابن عم�ر، وعل�ي ب�ن أب�ي طال�ب، وأوس              

، إلى جواز المسح على النعل�ین، وھ�و اختی�ار ش�یخ          )١٠(أوس الثقفي وغیرھم  

                                                           

 .١/١٨مسائل بن ھاني   )١(
 .١/٦١، شرح منتھى اإلرادات١/١٤٤ ، المبدع١/٢٩٦المغني   )٢(
 .١٤-١٣و االختیارات الفقھیة ، ٢١/١٢٨مجموع فتاوي ابن تیمیة   )٣(
 .١/١٥٧ ، فتح القدیر ١/٩٧شرح معاني األثار   )٤(
 .١/١٤٣ ، المدونة الكبرى١/٣١٩التاج البن سیرین   )٥(
 .١/٢٠٨/٢٠٩ ، الحادي الكبرى ١/٤٩م ، األ١/٥٠٠المجموع   )٦(
 .١/١١١ ، كشاف القناع١/٢٩٦المغني   )٧(
 .٢٠٩-١/٢٠٨الحادي الكبیر   )٨(
 .١/٣٤٦أضواء البیان  )٩(
 .١/٢٩٦، والمغني١/٦٧شرح معاني اآلثار  )١٠(
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، )١(اإلس�الم اب�ن تیمی��ة، إال أن�ھ قی��ده بالفع�ل الت��ي ی�شق نزعھ��ا إال بی�د ورج��ل      

  :   -ملسو هيلع هللا ىلص-مستدلین بثالثة أحادیث عن النبي 

ل  أل ليل  أن ((:  "رض�ي اهللا عن�ھ  " عن أوس بن أب�ي أوس الثقف�ي       :ل

   .)٢())توضأ ومسح على نعلیھ    -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهللا 

لثاني ا ليل  رأین�اك تفع�ل   : قی�ل الب�ن عم�ر   :  عن عبی�د ب�ن ج�ریج ق�ال         :ل

رأین�اك تل�بس ھ�ذه النع�ال     : وم�ا ھ�و؟ ق�ال    :ق�ال . شیئًا لم نر أح�دًا یفعل�ھ غی�رك        
  .السبتیة 

یلب��سھا ویتوض��أ فیھ��ا ویم��سح    -ملسو هيلع هللا ىلص-إن��ي رأی��ت رس��ول اهللا  ((: ق��ال
  .)٣())علیھا

لثال  ليل  -أن رس�ول اهللا  ((: " رضي اهللا عنھما " بن عباس  عن ا  :ل

  . )٤()) توضأ مرة مرة ومسح على نعلیھ   -ملسو هيلع هللا ىلص
رأی�ت علی�ًا ب�ال قائم�ًا حت�ى          ((: واستدلوا بروایة أبي ظبیان الجنب�ي ق�ال       

أرغى،ثم توضأ ومسح على نعلیھ،  ثم دخل المسجد؛ فخلع نعلیھ فجعلھما في 
  )٥())كمھ ثم صلى 

  . ثار تدل على أن المسح على النعلین جائز فكل ھذه األحادیث واآل

  :لك  عليه فيما يلي

قال .  فضعیف    -ملسو هيلع هللا ىلص-أما ما روي من المسح على النعال إلى النبي 
  .)٦(ابن حجر

أنھ��م م��سحوا عل��ى نع��الھم ف��ي  : روي ع��ن عل��ي وغی��ره م��ن ال��صحابة 
  . الوضوء، ثم صلوا

                                                           

 .١/١٨٠، اإلنصاف ١/٣٠٤الفتاوى الكبرى  )١(
   . ١٣٨ برقم ١/٢٨٢ رواه أبو داود كتاب الطھارة باب المسح على الجوربین  )٢(

 .حدیث صحیح: وقال الشیخ األلباني في صحیح ابن داود  
 ب��رقم ١/٢٨٧رواه البیھق��ي ف��ي ال��سنن الكب��رى، م��اورد ف��ي الم��سح عل��ى النعل��ین      )٣(

 في   -ملسو هيلع هللا ىلص-وابن خزیمة في صحیحھ، باب ذكر أخبار رویت عن النبي           . ١٤١٥
   ١/١٣٦الم���������������������������������������������سح عل���������������������������������������������ى النعل���������������������������������������������ین 

 . خ االلباني في صحیح بن خزیمة ، وصحح إسناده الشی١٩٩برقم 
 ب�رقم  ١/٢٨٦رواه البیھقي في السنن الكبرى باب ماورد ف�ي الم�سح عل�ى النعل�ین               )٤(

١٤١٠. 
  . ٧٨٣برقم ١/٢٠١أخرجھ عبدالرزاق في مصنفھ باب المسح على النعلین  )٥(

   . ١٩٩٨ برقم ١/١٧٣وابن أبي شیبھ باب في المسح على النعلین بال جوربین   
  ١٤١٨ برقم ١/٢٨٨البیھقي باب ما ورد في المسح على النعلین وأخرجھ   
 .١/١١٣وقال األلباني في صحیح في تمام المنة على شرط الشیخین   

 .١/٢٦٩فتح الباري   )٦(
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حدیث المغیرة ب�ن  أخرجھ أبو داود وغیره من      . وروي في ذلك حدیث مرفوع    
  .ھـ .أ. الرحمن بن مھدي وغیره من األئمة شعبة، لكن ضعفھ عبد

واألئمة األربعة اتفقوا على عدم جواز المسح على النعلین، مع علمھم           
  . باألحادیث الواردة في المسح على النعال، ولم یروا العمل بھا 

ب��اب غ��سل ال��رجلین ف��ي   :، فق��الص��حیحةوص��ّرح ب��ذلك البخ��اري ف��ي   
روى  وأش�ار ب�ذلك إل�ى م�ا    :)١(ق�ال اب�ن حج�ر   ، لین وال یمسح عل�ى النعل�ین     النع

عن علي وغیره من الصحابة رضي اهللا عنھم، أنھم مسحوا على نع�الھم ف�ي           
  . الوضوء ثم صلوا 

ثب�ت ع�ن بع�ض ال�صحابة،كابن     : )٢(وُسئل الشیخ بن عثیمین رحمھ اهللا     
 م�سحوا عل�ى     وأوس بن أوس الثقفي، في السنن وغیرھم أنھم        عمر، وعلي، 

نع��الھم، وأن بع��ضھم ن��زل نعلی��ھ ث��م دخ��ل وص��لى ف��ي الم��سجد،ومنھا ح��دیث    
  .الرزاق على شرط الشیخین فكیف توجھ ھذا؟  حصین بن عبد

هللا    حمـه   ھ�ذا ل�ھ توجی�ھ ع�ن بع�ض أھ�ل العل�م، أن�ھ یج�وز                     :فأجا 

المسح على النعلین إذا كانت تستر أكثر القدم، وبعضھم یقول إن القدم إما أن 
ن مستورة بالخف والجورب فتمسح، أو مستورة بالنعل فترش رش�ًا ب�ین             تكو

  .الغسل والمسح
وق�الوا أن   . الواردة في المسح على النعلین على ھ�ذا        وحملوا األحادیث 

المراد رشھا ثم یمر بیده علیھا،  وعلى ك�ل ق�ال فاالحتی�اط للم�رء أن ال یق�دم                   
 عل�ى ظن�ھ أن ال�سنة     على شيء إال وھ�و یعل�م أن ال�سنة ج�اءت ب�ھ، أو یغل�ب                

  . جاءت بھ
وأما ما ورد عن الصحابة مما یخالف ظاھر السنة، فإنھ ال یؤخذ بھ بل 

  .یعتذر عنھم وال یحتج بفعلھم 
ال یجوز المسح على النعل، بل ال بد من خلع النعل  : )٣(وقال رحمھ اهللا

  .وغسل الرجل
اعل�ى  وھذا ھو الق�ول ال�راجح ال�ذي ظھ�ر ل�ي ف�ي الم�سالة واهللا تع�الى                    

  .وأعلم 
      

                                                           

  .١/٢٨٦فتح الباري   )١(
المكتبة  . ٦/٢٦اللقاء السادس من لقاءات الباب المفتوح حكم المسح على النعلین             )٢(

 .الشاملة 
 ، المكتبة الشاملة ھل یجوز للم�صلي أن یتوض�أ ب�دون          ٢/٧وى نور على الدرب     فتا  )٣(

 .غسل رجلیھ ویمسح على الغسل
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ب اطا  

  ف ء اووء دل

  : فيه ثالثة ف

  .نص اإلمام أحمد: الفرع األول
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب :الفرع الثاني
  .األدلة مع الترجیح : الفرع الثالث

ل  أل حم:لف  إلما     ن 

قل�ت ك�ره   :، حی�ث ق�ال    )١(نقل الكراھ�ة ع�ن اإلم�ام أحم�د تلمی�ذه الكوس�ج            
  المندیل ما یعنى ؟

   .)٢(قال كره أن یتمسح بالمندیل
وسئل أحمد وأنا اسمع ع�ن الم�سح بالمن�دیل بع�د            :حیث قال   )٣(والبغوي

  .الوضوء فكرھھ 

لثاني  ه :لف  لم ألخ مع بيا  يا    ل

حی�ث  )٤(جواز الم�سح بالمن�دیل بع�د الوض�وء، نقلھ�ا عن�ھ ابن�ھ عب�د اهللا                 
أرج�و  : ق�ال . سمعت أبي سئل عن مسح الوج�ھ بالمن�دیل بع�د الوض�وء؟        : قال

  .أن ال یكون بھ بأس
رأیت أبي غیر مرة ینشف بمن�دیل بع�د الوض�وء    : وقال في موضع أخر   

  .ثم رأیتھ بعد ذلك ینشف بخرقة
  . وسألت أبي عن المسح بالمندیل بعد الوضوء : حیث قال)٥(وابنھ صالح     

  .لیس بھ بأس : قال
. قلت ألحم�د المن�دیل بع�د الوض�وء       : حیث قال  )٦( داود  في مسائلھ    وأبو

  .أرجو أن ال یكون بھ بأس :قال

                                                           

 .١/٢٧٠مسائل اإلمام أحمد بروایة الكوسج،   )١(
أنظ�ر معج�م    .تن�دل ب�ھ أي تم�سح      : یقال: بكر المیم وفتحھا الذي یتمسح بھ       : المندیل  )٢(

 .٤٦٤لغة الفقھاء 
 .٤٥ برقم ١/٥٩ البغوي مسائل أبي عبد اهللا  )٣(
 .١٠٥ برقم ١/٢٩مسائل اإلمام أحمد بروایة ابنھ عبداهللا  )٤(
 .٧٦برقم ١/١٦٩مسائل اإلمام أحمد بروایة ابن صالح   )٥(
 .١/١٩مسائل اإلمام أحمد بروایة أبي داود   )٦(
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والمذھب موافق لھذه الروایة في أنھ یب�اح تن�شیف األع�ضاء بالمن�دیل            
  .)١(بعد الوضوء أو الغسل

لثال  جيح:لف  لت لة  أل    

ف بالمن�دیل م�ن    استدل اصحاب الروایة األولى القائلون بكراھیة التنشی      
فأتیت�ھ بالمن�دیل فل�م      ((:قالت   - ارضي اهللا عنھ  =ماء الوضوء بحدیث میمونة     

   .)٢())یردھا وجعل ینفض الماء بیده 

  .)٣(ردھا ولم یأخذھا   -ملسو هيلع هللا ىلص-فإن النبي   
ما من مسلم یقرب وضوؤه، فیمضمض ویستنشق ویغسل        ((:وحدیث    

،أو م�ع آخ�ر قط��ر   وجھ�ھ، إال خرج�ت ك�ل خطیئ�ة نظ�رت إل�ى عین�اه م�ع الم�اء         
  .)٤(الحدیث....) الماء 

ف����دل الح����دیث عل����ى ف����ضیلة ع����دم تن����شیف األع����ضاء وت����رك الم����اء   
  .)٥(یتقاطر،حتى یكون أكثر طھارة من الذنوب والخطایا

وألن��ھ اث��ر عب��ادة ال یخ��اف ض��رره، أو ال ی��ستحب إزالت��ھ فكرھت،ك��دم    
  .)٦(الشھید، وخلوف فم الصائم،وطرده التراب بجبھة الساجد

یعت��اد تن��شیف أع��ضاءه بع��د      ملسو هيلع هللا ىلص ول��م یك��ن النب��ي  : ب��ن الق��یم  ق��ال ا
  .)٧(الوضوء، وال صح عنھ ذلك في حدیث البتھ، بل صح عنھ خالفھ

واس��تدل أص��حاب الروای��ة الثانی��ة الق��ائلون بج��واز تن��شیف األع��ضاء       
  :بالمندیل بعد الوضوء بما یلي 

 في منزلن�ا ف�أمر ل�ھ    ملسو هيلع هللا ىلصأتانا رسول اهللا   ((:بحدیث قیس بن سعد  قال     
 ، عد بغ��سل، فاغت��سل ب��ھ، ث��م ناول��ھ ملحف��ة م��صبوغة بزعف��ران أو ورس   س��

  .)٨())فاشتمل بھا

                                                           

 .١/٤٣٢، المبدع ١/١٦٦، اإلنصاف ١/١٤١/١٤٢المغني  )١(
الغسل باب من توضأ ف�ي الجناب�ة ث�م غ�سل س�ائر      كتاب :رواه البخاري في صحیحھ     )٢(

 وم�سلم ف�ي ص�حیحھ كت�اب     ٢٧٠ برقم ١/١٠٦جسده لم یعد غسل مواضع الوضوء  
 .٣١٧ برقم ١/٢٥٤المحیض باب صفة غسل الجنابة 

 .١/٢١٤، شرح العمدة ١/١٤٢المغني   )٣(
أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ كت��اب الوض��وء ب��اب خ��روج الخطای��ا م��ع م��اء الوض��وء    )٤(

 .٢٤٤برقم  ١/٢١٥
 .٢٠٢م١شرح الزاد للشنقیطي لكتاب الطھارة   )٥(
 .١/١٥٥ الممتع في شرح المقنع ١/٢١٤شرح العمدة   )٦(
  .١/١٩٧ زاد المعاد   )٧(
أخرج��ھ أب��و داود ف��ي س��ننھ كت��اب األدب ب��اب ك��م م��رة ی��سلم الرج��ل ف��ي االس��تئذان       )٨(

یل بع���د ، واب���ن ماج���ة ف���ي س���نن كت���اب الطھ���ارة ب���اب المن���د ٥١٨٥ ب���رقم ٤/٣٤٧
  ، ٤٦٦ ب�������������������������رقم ١/١٥٨الوض�������������������������وء وبع�������������������������د الغ�������������������������سل   

 ).١٥٥١٣( برقم ٣/٤٢١وأخرجھ اإلمام احمد في مسنده 
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توض�أ ث�م قل�ب      ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   ((:   - رضي الھ عنھ   - وحدیث سلمان   
  .)١())جبة كانت علیھ، فمسح بھا

  .)٢(وألنھ إزالة الماء عن بدنھ أشبھ نفضھ بیده

 المداوم�ة     -ملسو هيلع هللا ىلص-، وألن�ھ ل�م ی�رو ع�ن النب�ي         )٣(وألن األصل اإلباحة  
  . )٤(علیھ، ولو كان أفضل لدوام علیھ

  .فإنھ قد یترك المباح للمندیل فال یدل على الكراھة،  -ملسو هيلع هللا ىلص-وأما ترك النبي 
  . وھي قضیة عین یحتمل أنھ ترك ذلك المندیل ألمر یختص بھا

القول الراجح واهللا تعالى أعلم ھو الق�ول بج�واز تن�شیف األع�ضاء بع�د        
وسالمتھا من المع�ارض، وق�د ق�ال ال�شیخ ب�ن عثیم�ین          الوضوء، لقوة أدلتھم    

بأس ب�ھ ألن األص�ل ع�دم المن�ع، واألص�ل             تنشیف األعضاء ال  :  )٥(في فتاویھ 
فیما عدا العب�ادات م�ن العق�ود واألفع�ال واألعی�ان الح�ل واإلباح�ة، حت�ى یق�وم               

  .دلیل على المنع  
-ب�ي  ھ�ذا الفع�ل م�ن الن     : ع�ن ح�دیث میمون�ة فق�ال       -رحمھ اهللا -ثم أجاب   

إما ألنھ ل�سبب ف�ي المن�دیل    : یحتمل أنھ قضیة عین تحتمل عدة أمور    -ملسو هيلع هللا ىلص
   .)٦(أو یخشى أن یبللھ الماء

ب اطنا  

ًر ما  لا  

  : ثالثة ففيه 

  .نص اإلمام أحمد: الفرع األول
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب:الفرع الثاني
  .ترجیحاألدلة مع ال: الفرع الثالث

ل                      أل حم:لف  إلما     ن 

أن أحم�د كرھ�ھ   : نقل الكراھة عن اإلم�ام أحم�د تلمی�ذه ح�رب حی�ث ق�ال              
  .)٧(كرھًا شدیدًا

                                                           

 ٣٥٦٤ب�رقم   ٢/١١٨٠أخرجھ ابن ماجة في سننھ كتاب اللباس باب ل�بس ال�صوف               )١(
الی�روى ع�ن س�لمان إال بھ�ذا         :  وق�ال  ١/١٢وأخرجھ الطبران�ي ف�ي المعج�م ال�صغیر          

 .د الطاطرياإلسناد تغرد بھ مروان بن محم
 .١/٧٠الكافي في نفس اإلمام أحمد   )٢(
 .١/٢٧٦ معونة أولى النص ١/٦٤٦ الشرح الكبیر ١/١٤٢المغني   )٣(
 .١/١٥٥الممتع شرح المقنع   )٤(
 .١/٢٧٦ معونة أولى النص ١/١٤٦ الشرح الكبیر ١/١٤٢المغني   )٥(
 .١/١٥٣فتاوى العثیمین   )٦(
 .١/١٤٣مسائل اإلمام أحمد بروایة حرب   )٧(
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لثاني           ه:لف  لم ألخ مع بيا  يا  ل    

  .وعن�ھ ال یك�ره    : )١(والروایة األخرى عدم الكراھیة، ق�ال ف�ي األن�صاف         
  .ه جماعةأختار

   .)٢(والمذھب ھو الروایة األولى الختیار األصحاب لھا

لثال جيح:لف  لت لة  أل    

  .من األثر والنظر : )٣(استدل أصحاب الروایة األولى وھي الكراھة
قول الحسن والحسین وقد دخال الماء وعلیھما ب�ردان، فقی�ل          : أما األثر 

  .)٤(إن للماء سكانًا:فقاال. في ذلك: لھما
  )٥(.فألن الماء ال یستر فتبدوا عورة من دخلھ عریانًا : ما النظرأ

  :واستدل أصحاب الروایة األخرى 
ألن ((أن م��ن اغت��سل ب��ین الن��اس عریان��ًا ل��م یج��ز، وإن ك��ان وح��ده ج��از 

   .)٦(رواه البخاري))موسى وأیوب علیھما وعلى نبینا السالم اغتسال عریانًا 

  )٧( متفق علیھ)كان یستتر بثوب ویغتسل(  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
  .فدلت األحادیث السابقة على عدم الكراھة في الغسل لوحده 

جح  ل ل    ھو الكراھة بالغ�سل ف�ي الم�ستحم عریان�ا،         -واهللا اعلم  -لق

 وفي لوحده كان إذا وأما الناس، یرده الذي الحمام في إذا كان بحضرة الناس   
  .اهللا شاء إن كراھة في ذلك فال ساتر

                                            ب اطا  

 ندا  ما  

  : ثالثة ففيه 

ل أل حم: لف  إلما    .ن 

لثاني ل:لف  ألخ مع بيا  يا     .همل

لثال جيح: لف  لت لة مع   .أل

                                                           

)٢/١٥٨/١٥٩  )١. 
 .١/١٥٩ كشاف القناع ١/٨٢شرح المنتھى   )٢(
 .١٦٢-٢/١٦٠الشرح الكبیر   )٣(
/ ١اغت��سل  إذا الرج��ل س��تر ب��اب الطھ��ارة كت��اب–أخرج��ھ عب��د ال��رزاق ف��ي م��صنفھ   )٤(

 .١١١٤ برقم ٢٨٩
 .٢/١٦٢الشرح الكبیر   )٥(
 .١/٨٧ة الخلو في وحده عریانًا اغتسل من باب الغسل  كتاب في صحیحھ  )٦(
، ٢٨٠ ب��رقم ١/٦٤رواه البخ�اري كت�اب الغ��سل ب�اب الت��ستر ف�ي الغ�سل عن��د الن�اس        )٧(

 .٦٩٠ برقم ١/١٨٢ومسلم في كتاب الغسل باب تستر الغسل بثوب 
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ل أل حمإلما ن :لف     

إذا تیمم المسلم فال یخلو م�ن أن یعل�ق بی�ده ش�يء م�ن التراب؛فإم�ا أن                   
   .)١( أحمداإلماموھي روایة واحدة عن . یكون خفیفًا فیكره لھ نفخھ 

  :وإما أن یكون كثیرًا، ففي كراھة نفخھ روایتان 
  : حیث قال )٢( أحمد بالكراھة ونقلھا عند المیموني   اإلمامنص  :الروایة األولى 

 ول��ست انف��ضھما  )٣(وم��ن الن��اس م��ن ینف��ضھما   ((: ث��م ق��ال . ))ھم��اوال ینفخ(( 
  . ))وكأني للنفخ أكره

  الروایات األخرى مع بیان المذھب  :الفرع الثاني 
 اإلم�ام نقلھ�ا ع�ن     . عدم كراھیة نف�خ الی�دین بع�د الت�یمم           :الروایة الثانیة 

ى رأیت أحمد علم رجًال التیمم، فضرب بیدی�ھ عل�       : حیث قال  )٤(أحمد أبو داوود  
األرض ض��ربة، ث��م م��سح أح��دھما ب��األخرى م��سحًا خفیف��ًا كأن��ھ ی��نفض منھ��ا     

  .التراب
  .ینفخ فیھا ویمسح :في صفة التیمم :   حیث قال)٥(ونقلھا حنبل

  .)٨( وقال بذلك ابن قدامة)٧(وصححھا القاضي)٦(وھي المذھب
   األدلة والترجیح :الفرع الثالث 

اھی��ة نف��خ الی��دین ف��ي   اس��تدل أص��حاب الروای��ة األول��ى الق��ائلون بكر     
  :التیمم باألثر والمعقول

  : فأما األثر 
 م�رة  ((ف�ي الت�یمم    : ق�ال    - رضي اهللا عنھم�ا      –فعن نافع عن ابن عمر      

  )٩())للوجھ ومرة للیدین الى المرفقین وال ینفض یدیھ
  :وأما المعقول

فكم��ا یك��ره نف��ض الم��اء ف��ي الوض��وء، فك��ذلك یك��ره نف��ض الت��راب ف��ي   
  .)١٠(التیمم

  

                                                           

 .٢/٢٦١الكبیر   الشرح١/٣٢٤المغني   )١(
 .١/١٧٩ أحمد بن حنبل بروایة المیموني اإلماممسائل   )٢(
  .ر وغیره بمعنى حركتھ لینتفض مصدر نفض الثوب والشج:النفض  )٣(

 .١/٨٨٦ ، القاموس المحیط ٧/٢٤٠أنظر لسان العرب مادة نفض   
 .١١١-١١، برقم ١/٢٤/٢٥مسائل أبي داوود   )٤(
 .١/٨٩الروایتین والوجھین   )٥(
 .١/٩٣ اإلرادات شرح منتھى ١/٨٦ اإلقناع  )٦(
 .١/٨٩الروایتین والوجھین   )٧(
 .١/٣٢٤المغني   )٨(
 .٨١٩ برقم ١/٢١٢بد الرزاق في مصنفھ أخرجھ ع  )٩(
 .٢/٢٦١الشرح الكبیر   )١٠(
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الق�ائلون بع�دم كراھی�ة نف�خ الی�دین ف�ي         أص�حاب الروای�ة الثانی�ة     استدل

إنم�ا  (( : ملسو هيلع هللا ىلصفق�ال النب�ي      (( )١(ما جاء في حدیث البخاري    : التیمم من السنة    

بكفی�ھ األرض ونف�خ فیھم�ا ث�م م�سح         ملسو هيلع هللا ىلص ف�ضرب النب�ي      ))كان یكفیك ھكذا  
   .))بھما وجھھ وكفیھ 

   .))وكفیك ثم تنفخ ثم تمسح بھما وجھك (( :)٢(وفي روایة مسلم

الل  الست   :جه 

  .)٣(وفعلھ على عدم كراھیة نفخ الیدین عن التیمم    -ملسو هيلع هللا ىلص-دل قول النبي 

جح  ل ل    : لق

 أن نفخ أو نفض الیدین في التیمم غیر -واهللا أعلم-لي مما سبق  یظھر

.    -ملسو هيلع هللا ىلص-مك��روه وذل��ك لم��ا دل��ت علی��ھ ال��سنة القولی��ة والفعلی��ة ع��ن النب��ي  

  .   -ملسو هيلع هللا ىلص-سابق فال یرد بھ قول وفعل النبي وأما أثر ابن عمر ال

  اطب ار

  ق ارأس  ر ا وارة

  : ثالثة ف  تمهيفيه

  .نص اإلمام أحمد : الفرع األول
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب:الفرع الثاني

  .األدلة مع الترجیح : الفرع الثالث

 أن حل�ق ال��رأس  ((:حم�ھ اهللا   ر)٤( اب�ن تیمی�ة  اإلس�الم ذك�ر ش�یخ    : التمهيـد

  : ھي أنواععلى أربعة 
  . العمرة، وھذا مشروع ثابت بالكتب والسنة وإجماع األمة أوحلق في الحج 

  .وحلق للتداوي، وھذا جائز بالكتاب والسنة واإلجماع 
وحلق على وجھ التعب�د والت�دین والزھ�د وف�ي غی�ر ح�ج أو عم�رة، كم�ن                          

ل النسك وال�دین، فھ�ذه بدع�ة ل�م ی�أمر اهللا بھ�ا       یحلق رأسھ ویجعلھ شعارًا ألھ  
  .وال رسولھ، ولیست واجبة وال مستحبة عند أحد من أئمة الدین

وھ�و أن یحل�ق رأس�ھ       . وأما النوع الرابع وھو الذي ح�صل فی�ھ الخ�الف                 
  رحمھ اهللا . ھـ . ا))في غیر نسك بغیر حاجھ وال على وجھ التقرب والتدین 

  : على النحو التالي لذلك سوف أعرض المسألة

                                                           

 .٣٣٨ برقم ١/٧٥كتاب التیمم باب التیمم ھل ینفخ فیھما   )١(
 .٧٤٨برقم ١/١٩٣في كتاب الحیض، باب التیمم   )٢(
 .٢/٢٦١ الشرح الكبیر ١/٣٠٠ المستوعب ١/٣٨٦أنظر االنتصار   )٣(
 .١٢٩٤-٣/١٢٩١ذمة  أحكام أھل ال٢١/١١٦مجموع الفتاوى   )٤(
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ل لف  هةإلما ن :أل حم بالك    

 أحم�د تلمی�ذه   اإلمامنقل كراھة حلق الرأس في غیر نسك أو حاجة عن    
كانوا یكرھون الحلق إال في ((: سمعت أبا عبداهللا یقول: )١(المیموني حیث قال  

  .))حج أو عمرة
هللا ع��ن حل��ق س��ألت أب��ا عب��دا: حی��ث ق��ال(( )٢(وك��ذا نقلھ��ا عن��ھ الم��روذي

  ))أشد الكراھة :قال . الرأس فكرھھ كراھة شدیدة قلت تكرھھ ؟ 
سمعت أبا عبداهللا یسأل عن حل�ق  : كما نقلھا الفضل بن زیاد حیث قال        

  .)٣(یكره في غیر الحج والعمرة: الرأس فقال 
  : الروایات األخرى مع بیان المذھب :الفرع الثاني

ل�رأس ف�ي غی�ر ن�سك أو حاج�ة،      ج�واز حل�ق ا  : أما الروایة الثانیة ھ�ي      
س��ئل أب��ا عب��داهللا  ع��ن :  حی��ث ق��ال )٤(وھ��ي روای��ة حنب��ل. ولك��ن ترك��ھ أول��ى 

  .الحلق في غیر حج وال عمرة ؟ قال ال بأس 
، )٧(، وص�احب ال�شـرح الكبی��ر  )٦( وق�ال بھ�ا اب��ن قدام�ة   )٥(وھ�ي الم�ذھب  

  .)٨(وابن مفلح في الفروع
  ترجیح  األدلة وال:الفرع الثالث 

اب الروایة األولى القائلون بأن حلق الرأس في غی�ر ن�سك          استدل أصح 
  :بالسنة واألثر والمعقول :أو حاجة مكروه 
  :أما السنة

   -ملسو هيلع هللا ىلص-ع�ن النب�ي     - رضي اهللا عن�ھ      –فحدیث أبي سعید الخدري      .١
یخرج ناس م�ن قب�ل الم�شـرق،ویقرؤون الق�رآن ال یج�اوز       ((: قال  

 م�ن الرمی�ة، ث�م ال     من الدین كما یمرق ال�سھم    )٩(تراقیھم، یمرقون 
 ما سیماھم ؟  : قیل)١٠(یعودون فیھ حتى یعود السھم إلى فوقھ

                                                           

 .٣٩ برقم ١/١٢٠الوقوف والترجل من جامع الخالل   )١(
 .٣/١٣٣ والروایتین والوجھین ٤٣ برقم ١/١٢١الوقوف والترجل   )٢(
 .٣/١٣٣ والروایتین والوجھین ٤٠ برقم ١/١٢٠الوقوف والترجل   )٣(
 .٣٧ برقم ١/١١٩الوقوف والترجل   )٤(
 .١/٣٥ االقناع -١/٢٥٨االنصاف   )٥(
 .١/١٢٣المغني   )٦(
)١/٢٥٩  )٧. 
)١/١٠٥  )٨. 
یتجاوزن��ھ ویخرقون��ھ ویتعدون��ھ كم��ا یخ��رق ال��سھم المرم��ى     : یمرق��ون م��ن ال��دین    )٩(

  .ویخرج منھ 
 .١٠/٣٤١ لسان العرب مادة مرق ٤/٢٧٣أنظر النھایة في غریب الحدیث واألثر   

  .موضع الوتر من القوس : فوقھ   )١٠(
 .١٠/٣١٩ أنظر لسان العرب مادة فوق   
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  )٢( .)))١(التسبید: سیماھم التحلیق أو قال: قال 

الل  الست  الخ�وارج  ذكر أن الحلق م�ن س�یما        -ملسو هيلع هللا ىلص-  ان النبي  :جه 

  .)٣(بھم التشبھ خشیة حاجة أو غیرنسك في كره في ، لھم عالمة وجعلھ

ال    ق ه   الل ن  بأن�ھ ال یل�زم م�ن وج�ود العالم�ة وج�ود ذي                :سـت

 الخ�وارج  م�ن  ھ�و  حاج�ة،  أو نسك غیر في رأسھ حلق العالمة؛ فلیس كل من   
  .)٤(باالتفاق

أن�ا  ((: ق�ال      -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النب�ي     - رضي اهللا عنھ     -عن أبي موسى   .٢
  .)٧()))٦( وخرق)٥(برئ ممن حلق وسلق

  .)٨(الحلقعن    -ملسو هيلع هللا ىلص- في الحدیث نھى النبي :وجھ االستدالل 

أن��ا ب��ريء مم��ن ((:    -ملسو هيلع هللا ىلص-ون��وقش ھ��ذا االس��تدالل ب��أن ق��ول النب��ي  
أن الحل�ق َذَك�ر َوَق�َرن    : الحلق عن�د الم�صیبة، ودلی�ل ذل�ك        :  المراد بھ  )).. حلق

  )٩(.بأقوال وأفعال یفعلھا الجھال عند المصیبة 

وال ((:    -ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول اهللا    : قال  - رضي اهللا عنھ     -عن جابر  .٣
  .)١١())حج أو عمرةإال في )١٠(توضع النواصي

  .)١(عن حلق الرأس إال في نسك    -ملسو هيلع هللا ىلص- نھى النبي :وجھ االستدالل 

                                                           

  .ھو الحلق واستئصال الشعر : التسبید   )١(
 .٣/٢٠٢ لسان العرب مادة مرق  ٢/٣٠٠النھایة في غریب الحدیث واألثر : انظر  

 وأص���واتھم والمن���افق الف���اجر ق���راءة ب���اب–أخرج���ھ البخ���اري ف���ي كت���اب التوحی���د   )٢(
 .٧٥٦٢برقم ٩/١٦٢حناجرھم  تجاوز ال وتالوتھم

 .١/١١ المحرر ١/٢٥٩یر  الشرح الكب١/١٢٢أنظر الغني   )٣(
 .١/١٢٢الغنى – ١/١٠٥ الفروع ١٥/٠٥٢١٠٥٢٠أنظر فتح الباري   )٤(
  .رفع الصوت عند المصیبة : سلق   )٥(

 .١٠/١٥٩ لسان العرب مادة سلق ٢/٣٥١ أنظر النھایة في غریب الحدیث   
  .الشق والمراد شق الثیاب عند المصیبة : الخرق  )٦(

 .١٠/٧٣ لسان العرب مادة خرق ٢/٢٥أنظر النھایة في غریب الحدیث   
أخرج��ھ م��سلم كن��اب االیم��ان ب��اب تح��ریم ض��رب الخ��دود وش��ق الجی��وب وال��دعاء          )٧(

  ب���������������������������������������������������������������������������������دعوى الجاھلی���������������������������������������������������������������������������������ة 
 .٢٩٩ برقم ١/٧٠

 .١/١٠٥ المبدع٣/١٣٣الروایتین والوجھین   )٨(
 .١/١٢٣المغني   )٩(
  . الشعر النواصي جمع ناصیة وھي منبت الشعر من مقدم الرأس وھي عند العامة  )١٠(

   .١٤/١٦٩ناصیة  مادة العرب  لسان٤/٦٨األثر  غریب في النھایة أنظر  
وفی�ھ  ((وق�ال الھیثم�ي   . ٩٤٧٥ ب�رقم  ٩/١٨٠أخرجھ الطبراني ف�ي المعج�م األوس�ط          )١١(

  .  وھو ضعیف ))محمد بن سلیمان بن مشمول 
 .٣/٢٦١أنظر معجم الزوائد   
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  :وأما األثر 
 رض�ي  -أت�ى عم�ر ب�ن الخط�اب     : فعن السائب بن یزید األسدي ق�ال   .١

 ی��سأل ع��ن )٢(ی��ا أمی��ر الم��ؤمنین إن��ا لقین��ا رج��الً  : فقی��ل -اهللا عن��ھ 
   : -عن�����ھ  رض�����ي اهللا -ق�����ال ل�����ھ عم�����ر   .... تأوی�����ل الق�����رآن؟  

   .)٣())لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك((
على عدم الحلق، ألن�ھ م�ن ص�فات الخ�وارج            -رضي اهللا عنھ    -فدل قول عمر    

  .وأھل الزیغ 
 م�ن  یكث�ر  ك�ان  حی�ث   بأن الرجل كان متھما برأي الخوارج      :ونوقش ھذا األثر  

 ع�ن  ونھ�ى  - رض�ي اهللا عن�ھ       -عم�ر  ض�ربھ  القرآن،حت�ى  مت�شابھ  عن السؤال
  .)٤(مجالستھ
الَِّذي َیْحِل�ُق َرْأَس�ُھ ِف�ي       ((: قال  -مارضي اهللا عنھ  -وعن ابن عباس     .٢

  )٥())الـَمْصِر َشْیَطاٌن
ف�إن حل�ق ال�رأس مك�روه لغی�ر ن�سك أو حاج�ھ؛ ألن        : وأما م�ن العق�ول     

  )٦(فیھ تشبھًا باألعاجم
واستدل أصحاب الروایة الثانیة القائلون بج�واز حل�ق ال�رأس ف�ي غی�ر               

  :سنة والمعقول نسك أو حاجة بال
  :أما السنة 

   -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النب��ي   -م��ارض��ي اهللا عنھ -فع��ن عب��داهللا ب��ن جعف��ر     .١
 ال تبك�وا عل�ى أخ�ي       ((:أمھل آل جعفر ثالثًا أن یأتیھم ثم أتاھم،فق�ال        

 فج���يء بن���ا كأن���ا ))ادع���وا ل���ي بن���ي أخ���ي((: ،ث���م ق���ال))بع���د الی���وم 
    .)٧())ادعوا لي الحالق فأمره بحلق رؤوسنا ((: أفرخ،فقال

 بحلق رؤوسھم، فیھ داللة عل�ى      -ملسو هيلع هللا ىلص- أمر النبي    :وجھ االستدالل   
  .)٨(جواز حلق الرأس في غیر نسك

                                                                                                                                        

 .٣/٣٣٢رعیة  اآلداب الش٣/١٣٣أنظر الروایتین والوجھین   )١(
  .صبیغ بن عسل التمیمي : ھو   )٢(

 .٣/٤٥٩ االصابھ -٦/٢٠١أنظر االكمال البن ماكوال   
 ب��رقم ٤/٧٠١أخرج��ھ الاللك��ائي ف��ي ش��رح أص��ول اعتق��اد أھ��ل ال��سنة والجماع��ة          )٣(

 .٣/٤٥٩ الحافظ ابن حجر انظر االصابة إسناده وصحح ١١٣٦
 .٢٨/٤٧٤أنظر مجموع الفتاوى   )٤(
ال��رحمن ب��ن   عب��دإال وروات��ھ كلھ��م ش��قاق ٥٧ ب��رقم ١٢٣وف والترج��ل أنظ��ر الوق��  )٥(

أنظ�ر  )) ص�دوق ربم�ا أخط�أ     (( عبداهللا ابن عبید البصري قال عنھ الح�افظ ب�ن حج�ر             
 .١/٣٤٤تقریب التھذیب 

 .٣/١٣٤أنظر الروایتین والوجھین   )٦(
 ٤١٩٢ب�رقم   ٤/٤٥٧الرأس حلق في باب الترجل أخرجھ أبو داوود في سنتھ  كتاب        )٧(

  .حسن اسناده الحدیث في الشوكاني قال. 
 .٢/٧٩٠داوود  أبي سنن صحیح األلباني  وصححھ١/١٦١األوطار  نیل أنظر  

 .١/١٦٠ نیل األوطار ١١/١٦٤أنظر عون المعبود   )٨(
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رأى ص�بیًا ق�د        -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النب�ي     -رض�ي اهللا عن�ھ     -عن ابن عمر   .٢
احلق�وه  ((: حلق بعض شعره وترك بعضھ، فنھ�اھم ع�ن ذل�ك وق�ال              

  .)١())كلھ أو اتركوه كلھ
  : وجھ االستدالل 

واض�حة ص�ریحة عل�ى ج�واز حل�ق ال�رأس ف�ي غی�ر                في الح�دیث دالل�ة      
  .)٢(نسك أو حاجة

  :وأما المعقول 
 ،فك��ذلك)٣(باالتف��اق ج��ائز ب��المقراض ف��إن استئ��صال ش��عر ال��رأس    .١

  .)٤(معناه في ألنھ الحلق
 م�نھم  أن الناس عصرًا بعد عصر یحلقون رؤوسھم م�ن غی�ر نكی�ر     .٢

  .)٥(الحلق جواز على ذلك ،فدل بعض على
النظ��ر ف��ي أدل��ة ال��راویتین یت��ضح ل��ي واهللا أعل��م    بع��د :الق��ول ال��راجح 

  . جواز حلق الرأس في غیر نسك أو حاجة من غیر كراھة
وذلك ألن ما ذكر من األدلة في كراھة الحلق إما فیمن یعتقد أنھ قربة وشعار            
للصالحین كالمبتدعة، أو ھو مخصوص عند المصیبة، أو ھ�و ح�دیث ض�عیف      

ة الصـریحة في جواز الحلق؛ وألن في       ال یقوى على معارضة األدلة الصحیح     
  . واهللا تعالى أعلم )٦(ترك الحلق مشقة والشریعة جاءت برفع المشقة

 اطب ادي ر

ب أذن ا  

  : ثالثة ففيه 

  .نص اإلمام أحمد: الفرع األول
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب :الفرع الثاني
  .األدلة مع الترجیح : الفرع الثالث

                                                           

 ٤١٩٥ب��رقم ٤/٤٥٨الذواب��ة ف��ي ب��اب الترج��ل أخرج��ھ أب��و داوود ف��ي س��ننھ كت��اب    )١(
 ٥٠٤٨ب��رقم ٨/٥٠٥صة فیحلق��الرأسب��اب الرخ�� الزین��ة كت��اب ف��ي س��ننھ والن��سائي

  . وصححھ األلباني
 .٢/٧٩٠داوود  أبي سنن صحیح أنظر  

 . ١/١٦١ نیل األوطار ١١/١٦٦أنظر عون العبد   )٢(
 . ١/١٢٣المغني   )٣(
 . ١/٢٣١ شرح العمدة ١/٢٥٩الشرح الكبیر   )٤(
 . ٣/١٣٤الروایتین والوجھین   )٥(
 . المصدر السابق  )٦(
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   أحمداإلمام نص :الفرع األول 
أك�ره  : قال أحم�د :  حیث قال)١( أحمد تلمیذه مھنا   اإلمامنقل الكراھة عن    

  .ذلك للغالم وإنما ھو للبنات
ویكره ثقب أذن ال�صبي إال الجاری�ة عل�ى ال�صحیح            :)٢(قال في األنصاف  

  .من المذھب، ونص علیھ، وجزم بھ في الرعایة الكبرى 
  األخرىالروایات :الفرع الثاني

یح�رم  : وقی�ل :  حیث ق�ال   )٣(نقلھا في األنصاف  . یحرم على الذكر    :  قیل
  .ھـ .  ا))یفسق بھ الذكر((:في الفصول على الذكر وقال

   األدلة والترجیح:الفرع الثالث 
؛ ألن البن��ت محتاج��ة  )٤(والروای��ة األول��ى ھ��ي ال��صحیحة م��ن الم��ذھب    

  .)٥(فثقب األذن مصلحة في حقھا بخالف الصبي. للحلیة
وأما ثقب الصبي فال مصلحة لھ فیھ، وھو قط�ع ع�ضو م�ن أع�ضائھ ال        

  .)٦(مصلحة دینیة وال دنیویة فال یجوز
  .ھذا الذي وقفت علیھ في المسألة واهللا أعلم 

 

 اطب ا ر

  ف ر او رل واء

  : ثالثة ففيه 

  .نص اإلمام أحمد: الفرع األول
  .روایات األخرى مع بیان المذھبال:الفرع الثاني
  .األدلة مع الترجیح : الفرع الثالث

   أحمداإلمام نص :الفرع األول
س��ألت أب��ا :  حی��ث ق��ال)٧( أحم��د تلمی��ذه مھن��ا اإلم��امنق��ل الكراھی��ة ع��ن  

  أكرھھ للنساء والرجال جمیعًا : فقال.  ؟ )٨(عبداهللا عن النتف

                                                           

 . ١٠ برقم ١/١٠١ بروایة تلمیذه مھنا الشامي  أحمداإلماممسائل   )١(
 . ١/١٦٩األنصاف   )٢(
 . ١/١٧٠األنصاف   )٣(
 والف��روع ٣/٣٣٨ال��شرعیة   واآلداب١٦٥ص  المول��ود  وتحف��ة١/٩٨الم��ستوعب   )٤(

 .١/٤٥االرادات  منتھى  وشرح١/١٧٠ واألنصاف ١/١٣٢
 . ١/٨١ كشاف القناع ١/٢٣٧ معونة أولى النھى ٢٠٩تحفة المولود ص   )٥(
 . ١/٢١٠تحفة المولود   )٦(
 . ١٢ برقم ١/١٠٤مسائل االمام أحمد بروایة مھنا الشامي   )٧(
  .نزع الشعر باألصبع وغیره: النتف ھو   )٨(

 . ٣/٢٠٤ القاموس المحیط ١٤/٣٤أنظر لسان العرب   
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عبداهللا أن یؤخذ الشعر   أبو   كره:ونقلھا أیضًا تلمیذه المروذي حیث قال     
  .)١(بمنقاش

   الروایات األخرى مع بیان المذھب:الفرع الثاني
، وقط�ع غی�ر     )٢(جاء في اآلداب الشـرعیة   .  الروایة الثانیة ھي التحریم   

  .واحد بالكراھة ومنصوص أحمد التحریم 
   األدلة:الفرع الثالث

لنت��ف ب��أن ا: اس��تدل أص��حاب الروای��ة األول��ى الق��ائلون بكراھی��ة النت��ف  
   .)٣(مثلة

 الكراھ�ة  ب�أن :النت�ف  ونبتح�ریم  القائ�ل  الثانی�ة  الروای�ة  أص�حاب  واستدل

   -ملسو هيلع هللا ىلص-اهللا رس���ول لع���ن(( :    -ملسو هيلع هللا ىلص-النب���ي لح���دیث بھ���ا التح���ریم  الم���راد
  )٥()))٤(المتنمصات

  : وجھ االستدالل
أن اللعن ال یكون اال على فعل محرم وكبیرة من كبائر ال�ذنوب اس�تحق       

  .)٦(لو كان طلبًا غیر جازم أو مباحًا لما لعن فاعلھفاعلھا اللعن بموجبھ و
  

أن كراھیة نتف شعر الوجھ للرجال والنساء كراھة  -واهللا أعلم  -الراجح
  .تحریم، وأنھ یحرم النتف؛ لما جاء في الحدیث واهللا تعالى أعلم 

  اطب اث ر

    اوم اان

ثالثة ففيه   :  تمهي 

  .ص اإلمام أحمد ن: الفرع األول
  .الروایات األخرى مع بیان المذھب:الفرع الثاني

  .األدلة مع الترجیح : الفرع الثالث

                                                           

  .النتف بالنقاش: اسم لألمة التي ینقش بھ الشعر والنقش : النقاش   )١(
 . ٦/٣٥٠ب أنظر لسان العر  

)٣/٣٢٧  )٢ . 
 . ١/٢٣٥ والفروع ١/٢٦٣ المستوعب٦٦ برقم ١/٢٢٢الترجل برقم   )٣(
  .جمع متنمصة وھي التي تأمر من ینتف لھا الشعر من وجھھا : المتنمصات   )٤(

  .ازالة شعر الوجھ بالمنقاش ویسمى المنقاش منماصًا: والنماص   
 ال��شرح ١/١٢٩ الغن��ي ٥/١١٩ النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث ١/١٩٤أنظ��ر الترج��ل   

 . ١/٢٦٣الكبیر 
  ،وم�سلم  ٥٩٤٣ ب�رقم  ١٠/٣٧٧المتنم�صات    ب�اب –اللب�اس  كت�اب –أخرجھ البخ�اري      )٥(

والنام��صة  والم��ستوصلة الواص��لة فع��ل تح��ریم ب��اب اللب��اس كت��اب – ص��حیحھ ف��ي
 . ٥٦٩٥برقم ١٤/١٠٥

 . ١/٢٦٣ الشرح الكبیر ١/١٢٩المغنى   )٦(
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ألئمة: لتمهي  لختا بي  عية     .)١(ال خال في مش

الخت�ان م�شروع مؤك�د للم�سلمین باتف�اق          : اب�ن تیمی�ة    اإلس�الم قال ش�یخ    
  .)٣(ھب، وھو واجب على الذكور في الصحیح من المذ)٢(األئمة

  :)٤(ففیھ روایات كثیرة في المذھب: وأما وقتھ 
  .متى شاء : قیل

  .الحادي والعشرون : وقیل. في الیوم السابع : وقیل
  .البلوغ عند:وقیل. التمییز عند:وقیل. في الصغر قبل التمییز : وقیل

  :ومسألتنا الختان في الیوم السابع فھي كالتالي 

ل  أل حمإلمان : لف     

س�ألت  :  حی�ث ق�ال    )٥( أحمد تلمیذه مھن�ا ال�شامي      اإلمام الكراھة عن    نقل
  . أبا عبداهللا عن الرجل یختن ابنھ لسبعة أیام ؟  

  .ھذا فعل الیھود : وقال. فكرھھ 
فھذه الروایة تدل على أنھ یك�ره الخت�ان الی�وم ال�سابع، وھ�ي ال�صحیح                 

  .)٦(من المذھب
  .لى الصحیح من المذھب یكره لختان یوم السابع ع : )٧(قال المرداوي

لثاني  ألخ: لف  يا    ل

  .)٨(الروایة األخرى عن االمام أحمد أنھ ال یكره

لثال  جيح: لف  لت لة    أل

استدل أصحاب الروای�ة األول�ى الق�ائلون ب�أن الخت�ان ف�ي الی�وم ال�سابع              
  : مكروه لما یلي

  .)٩(أنھ من فعل الیھود فكره التشبھ بھم .١
 ف�ي الی�وم ال�سابع مروی�ة ع�ن بع�ض ال�سلف رحمھ�م اهللا،               أن كراھتھ  .٢

  .)١٠(كالحسن البصري وغیره

                                                           

 مغنى ١/١٤ المجموع   ٢١/٦٠ التمھید   ٧/٣٢٧ع   بدائع الصنائ  ١٠/١٥٦المبسوط    )١(
 . ١/٦٣ المغنى ٤/٢٠٣المحتاج 

 . ٢١/١١٣مجموع الفتاوى   )٢(
 . ١/٢٢ اإلقناع ١/١٣٤ الفروع ١/١٢٣ اإلنصاف  )٣(
 . ١/١٢٥ األنصاف ٣/٣٢٨ واآلداب الشرعیة ١٤٤تحفة المولود ص   )٤(
 . ٩ برقم ١/٩٩ أحمد بروایة مھنا الشامي اإلماممسائل   )٥(
 . ١/١٥ اإلرادات منتھى ١/١٣٤ الفروع ١/١٢٤ اإلنصاف  )٦(
 . ١/١٢٤ اإلنصاف  )٧(
 . ١٤٤ تحفة المولود ص١/٢٤٦ شرح العمدة البن تیمیة ١/٣٨٤المستوعب   )٨(
 . ١/٢٤٦ شرح العمدة ٢/١١٣ مجموع الفتاوى ٣٩١ ص اإلرشاد  )٩(
 . ١٤٤فة المولود ص  وابن القیم في تح٢١/٦١نقلھ عنھ ابن عبد البرقي التمھید   )١٠(
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  .)١(أن الختان في ھذا الوقت فیھ خطر على الصبي .٣
  :واستدل القائلون بعدم الكراھة في الیوم السابع

  .لخفتھ على ال�صبیان   ((: )٢(لخفتھ على الصبیان، فإن صالحًا نقل عن أبیھ قال        
  )) خدر الجسد كلھ ال یجد ألم ما أصابھ سبعًا فإن المولود یولد وھو

كانت تختن ولدھا  "رضي اهللا عنھا"أن فاطمة : وروى عن  أبي جعفر
  .)٣(یوم السابع

أن إبراھیم علیھ السالم خ�تن ابن�ھ اس�حاق          : وروى عن مكحول وغیره   
  .)٤(لسبعة أیام

وك��ذا م��ن ال��والدة إلی��ھ ول��م ی��ذكر كراھت��ھ    . العم��ل علی��ھ  : ق��ال الخ��الل
  .)٥(ألكثرا

جح  ل ل   ھ�ي الروای�ة الثانی�ة وأن�ھ ال یك�ره الخت�ان           -واهللا أعلم  -لق

للمول��ود ف��ي الی��وم السابع،خ��صوصًا أن��ھ ل��م یثب��ت ن��صًا ف��ي المن��ع م��ن الی��وم   
السابع بل العمل علیھ كما ذكر ذل�ك الخ�الل وھ�و أخ�ف عل�ى المول�د ف�ي ح�ال                    

  . واهللا تعالى أعلم . صغره 
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 . ١٤٤ تحفة المولود ص١/٨٠كشاف القناع   )١(
ورواه بن ابي ش�یبة ف�ي م�صنفھ  كت�اب العقیق�ة        . ٧٧٨ برقم   ٢/٢٠٦مسائل صالح     )٢(

  .٢٤٢٥٨ برقم ٥/١٥باب في أي یوم تذبح العقیقة 
 . ١/١٨٤ ذكره ابن قدامة رحمھ اهللا وأنظر تحفة المولود ١/١١٠الشرح الكبیر   )٣(
  . ١/٢٤٦ونقلھ ابن تیمیة في شرح العمدة   )٤(

 عل��ى یك��ره ال��سلطان ب��اب األش��ربة كت��اب –أخرج��ھ البیھق��ي ف��ي ال��سنن الكب��رى       
 أبیھ عن على بن موسى طریق  من١٧٥٧٣ برقم ٨/٥٦٥االختتان 

 . ١/٨٤ البدع ١/١٥٨الفروع   )٥(
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  الخاتمة
وأس�الھ س�بحانھ القب�ول ف�ي الحی�اة      .  الذي بنعمتھ تتم الصالحات    الحمد

وبعد الممات، والصالة والسالم على سیدنا ونبینا محمد، وعل�ى آل�ھ وص�حبھ           
  :أجمعین أما بعد

فبعد أن یسر اهللا لي االنتھاء م�ن كتاب�ة ھ�ذا البح�ث ال�ذي أس�ال اهللا أن                    
  . سلمین إنھ جواد كریم یكون حجة لي یوم القیامة وأن ینفع بھ اإلسالم والم

  :فلقد توصلت من خالل ھذا البحث إلى النتائج التالیة 
                      أھمیة علم الفق�ھ وم�سیس الحاج�ة إلی�ھ، مم�ا دف�ع العلم�اء ق�دیما وح�دیثا

على التألیف فیھ، فھو المع�ین ال�ذي تت�زاحم عن�ده ال�دالء، وقط�ب الرح�ى          
  .الذي یدور حولھ العلماء والفقھاء 

   ب��ھ أح��د، فھ��و بح��ر م��تالطم األم��واج، وم��ا ھ��ذه      أن عل��م الفق��ھ ال یح��یط 
المسائل التي وص�لت إلین�ا إال َن�ْزر م�ن ُكْث�ر، وَقط�رة م�ن َقط�ر، وال ت�زال                     
المسائل والقضایا تستجد وتنزل، مما یضع األمانة على عاتق العلماء في 

  .بیان ھذه المسائل للناس وإیضاحھا لھم
   تألیف��ا - رحم��ھ اهللا –حم��د اھتم��ام العلم��اء ق��دیما وح��دیثا ب��أقوال اإلم��ام أ 

) ٤٨١(وتصنیفا، وجمعا وتوجیھا، حتى بلغ عدد من رووا عن�ھ م�سائلھ    
  .راویا

          وال أدل - رحم�ھ اهللا  –المكانة العلمیة السامیة التي تبوأھا اإلم�ام أحم�د ،
  .على ذلك من شھادات العلماء لھ، وما خلفھ لنا من تراث 

 ة عند أھل السنة أھمیة مسائل اإلمام أحمد، ومكانتھا الخاص.  
             نقل المسائل عن اإلمام أحمد خلق كثیر، وكما ھو معلوم أن المجلد األول

  .من طبقات الحنابلة خاص بھم
     أن الم�راد بم��سائل اإلم��ام أحم�د ھ��ي فت��اواه وأقوال�ھ الت��ي أف��ردت ب��الجمع

  .والتدوین ممن سمع منھ وتلّقى عنھ 
               الج�امع  (م�د كت�اب     أن من أعظم ما ألف ودون ف�ي جم�ع م�سائل اإلم�ام أح

، ألبي بكر الخالل، حیث كان سفرا جامعا لعل�وم اإلم�ام أحم�د قّلم�ا                )الكبیر
  .أن تقع مسألة إال ولھ فیھ نص من الفروع واألصول

         أن الم��سائل ھ��ي طل��ب معرف��ة حك��م ش��رعي ف��ي حادث��ة معین��ة، أو ھ��ي
 .القضیة المطلوب بیانھا في العلم

  ی��ل لم��ن س�أل عن��ھ م��ن غی��ر   بحك��م ش�رعي ع��ن دل اإلخب��ار أن اإلفت�اء ھ��و
 .إلزام 

      أن الطھ���ارة ال���شرعیة باتف���اق الم���سلمین ھ���ي ارتف���اع الح���دث، وزوال
 .الخبث، ألنھا في كالم الشارع إنما تنصرف إلى الموضوع الشرعي 

  ما ھو راجح الترك، فإن :( أن المكروه في اصطالح األصولیین والفقھاء
 إل�ى الح�ّل أق�رب تك�ون         كان إلى الحرام تكون كراھتھ تحریمی�ة، وإن ك�ان         

وقد یخّصھ كثیر من األصولیین والفقھ�اء     ) تنزیھیة، وال یعاقب على فعلھ    
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على المعنى الثاني، فیكون حّد المكروه على ھذا ما یثاب على ترك�ھ، وال      
 .یعاقب على فعلھ 

      أن معن��ى الكراھ��ة ف��ي أق��وال اإلم��ام أحم��د ق��د تحم��ل ت��ارة عل��ى الكراھ��ة
رة عل��ى الكراھ��ة التنزیھی��ة، بح��سب الق��رائن    التحریمی��ة، وق��د ُتحم��ل ت��ا  

 .المحتفة
        أن��ھ ینبغ��ي لطال��ب العل��م معرف��ة س��بب تع��دد الروای��ات ع��ن اإلم��ام أحم��د

 .وكیفیة العمل بھا 
      توص��لت إل��ى أن س��ؤر الحم��ار، والبغ��ل ط��اھر، لق��وة األدل��ة وألج��ل رف��ع

 .الحرج عن الناس، إذ ال یمكن التحرز منھ لمقتنیھ 
 ب للماء بیده جائز، لقوة األدلة على طھارة بدن توصلت إلى أن مس الجن

 .اإلنسان وخصوصًا أنھ عفى عن الید لموضع الحاجة 
    أنھ یجوز للرجل الوضوء بفضل وضوء المرأة، وأن النھ�ي     توصلت إلى

في الحدیث لیس عل�ى س�بیل التح�ریم، ب�ل عل�ى س�بیل األولوی�ة، وكراھ�ة          
ِإنَّ (( وھ�و  -رحم�ھ اهللا  -ین وھناك تعلیل كما قال الشیخ اب�ن عثیم�     ،التنزیھ

یعنى أنھا إذا اغتسلت منھ م�ن الجناب�ة ف�إن الم�اء ب�اق              ))الـَمـاَء َلا ُیـْجِنُب    
  .على طھوریتھ، وھذا اختیار شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ اهللا

        توص��لت إل��ى أن��ھ یك��ره الب��ول ف��ي المغت��سل غی��ر الم��بلط، أم��ا المغت��سل 
   .ماءالمبلط فال یكره، إذا صب علیھ ال

  إباح��ة اس��تعمال م��اء الحم��ام، والغ��سل من��ھ، لفع��ل ال��صحابة توص��لت إل��ى 
  .وألن األصل الطھارة فال تزول بالشك.رضي اهللا عنھم

                  ،توصلت إلى أن�ھ ال یج�وز الم�سح عل�ى النع�ل، ب�ل ال ب�د م�ن خل�ع النع�ل 
 .وغسل الرجل

                  توصلت إلى أن�ھ یج�وز تن�شیف األع�ضاء بع�د الوض�وء بالمن�دیل،  لق�وة 
-رحم�ھ اهللا  -وقد قال الشیخ بن عثیم�ین       . دلة وسالمتھا من المعارض     األ

بأس بھ، ألن األصل عدم المنع، واألص�ل         تنشیف األعضاء ال   :في فتاویھ 
 الح��ل و اإلباح��ة حت��ى واألعی��ان واألفع��الفیم��ا ع��دا العب��ادات م��ن العق��ود  

  .یقول دلیل على المنع 
 الفع�ل م�ن النب�ي       ھ�ذا : ثم أجاب  رحم�ھ اهللا ع�ن ح�دیث میمون�ة فق�ال               

إما ألنھ لسبب في المندیل أو : یحتمل أنھ قضیة عین تحتمل عدة أمور ملسو هيلع هللا ىلص
  .یخشى أن یبللھ الماء 

    الكراھة بالغسل في المستحم عریانا  اذا كان بحضـرة الناس   توصلت إلى
في الحمام الذي یرده الناس، وأما اذا ك�ان لوح�ده وف�ي س�اتر ف�ال كراھ�ة             

 .في ذلك إن شاء اهللا 
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 وصلت إلى أن نفخ أو نفض الی�دین ف�ي الت�یمم غی�ر مك�روه، وذل�ك لم�ا                 ت

وأما أثر ابن عمر فال  ملسو هيلع هللا ىلصدلت علیھ السنة القولیة والفعلیة، عن النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص یرد بھ قول وفعل النبي

           ،توصلت إلى جواز حلق الرأس في غیر نسك، أو حاجة، من غیر كراھة
یمن یعتق�د أن�ھ قرب�ة،     وذلك ألن ما ذكر من األدلة في كراھة الحل�ق إم�ا ف�             

وش��عار لل��صالحین، كالمبتدع��ة أو ھ��و مخ��صوص عن��د الم��صیبة، أو ھ��و  
ح��دیث ض��عیف، ال یق��وى عل��ى معارض��ة األدل��ة ال��صحیحة ال��صـریحة ف��ي 
جواز الحلق، وألن في ترك الحلق مشقة، والشـریعة جاءت برفع المشقة 

 .واهللا تعالى أعلم 
  ال���صحیحة م���ن ی���ة توص���لت إل���ى كراھ���ة ثق���ب أذن ال���صبي، وھ���ي الروا

الم���ذھب، ألن البن���ت محتاج���ة للعملی���ة فثق���ب األذن م���صلحة ف���ي حقھ���ا، 
بخالف الصبي، وأما ثقب الصبي فال مصلحة لھ فیھ وھو قطع عضو من      

  .أعضائھ ال مصلحة دینیة وال دنیویة،واهللا أعلم 
                  ،توصلت إلى كراھیة نتف ش�عر الوج�ھ للرج�ال، والن�ساء كراھ�ة تح�ریم 

  .لما جاء في الحدیث، واهللا تعالى أعلم وأنھ یحرم النتف 
            توصلت إلى أنھ ال یكره الختان للمولود في الیوم ال�سابع، خ�صوصًا أن�ھ 

لم یثبت نصًا في المن�ع م�ن الی�وم ال�سابع، ب�ل العم�ل علی�ھ كم�ا ذك�ر ذل�ك                  
 .الخالل، وھو أخف على المولود في حال صغره، واهللا تعالى أعلم 

      العظیم، وفك قیود ھذه األسفار العظیمة من      أوصي باالعتناء بھذا التراث
أقوال أئمتنا ونصوصھم، والتي ال ت�زال حبی�سة أدراجھ�ا، ُمكبَّل�ة بُعُقلھ�ا،               

 .واهللا المستعان
        أوص���ي أی���ضا ب���ضرورة االعتن���اء بجان���ب تنق���یح أق���والھم، ومقارنتھ���ا

ببع��ضھا، ودراس��تھا دراس��ة علمی��ة مبنی��ة عل��ى أص��ول وض��وابط البح��ث   
 .العلمي

 م���شاریع العلمی���ة ف���ي المج���امع والكلی���ات واألق���سام ال���شـرعیة   تنظ���یم ال
الفقھیة، لدراسة نصوص وأقوال أئمة الم�ذھب، دراس�ة علمی�ة مؤص�لة،             
والخروج منھا بأرجح األقوال، وعرضھا على ما ی�ستجد م�ن م�سائل ف�ي        

  .ھذا الزمان
      فم�ا ك�ان فی�ھ م�ن ص�واب فم�ن اهللا وح�ده         وأخیرا فإن ھذا جھد المق�ل ،  ،

من خطأ فمن نفسي والشیطان، أسأل اهللا بمنھ وكرمھ أن یجع�ل            وما كان   
وأن یجع�ل أعمالن�ا خال�صة لوجھ�ھ      ا كتبتھ وم�ا قلت�ھ حج�ة ل�ي ال عل�ي،          م

 .الكریم 
  .وصلى اهللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 



 

 

 - ٧٥١ - 

 فھرس المصادر والمراجع
: ھ��ـ، تحقی��ق٣١٨اإلجم��اع، محم��د ب��ن إب��راھیم أب��و بك��ر اب��ن المن��ذر ت   .١

 .ھـ١٤٢٠، ٢صغیر أحمد حنیف، مكتبة الفرقان، عجمان، ط
ص�حیح اب�ن حب�ان، محم�د ب�ن          = اإلحسان في تقریب ص�حیح اب�ن حب�ان         .٢

األمی�ر ع�الء    : ھـ، ترتییب ٣٥٤حبان أبو حاتم التمیمي الُبستي ت     
ش���عیب :  ھ���ـ، تحقی���ق ٧٣٩ال���دین عل���ي ب���ن بلب���ان الفارس���ي ت  

  . ھـ ١٤٠٨، ١األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
اإلرش��اد إل��ى س��بیل الرش��اد، محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي موس��ى ال��شریف    .٣

عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، : ، تحقیق)ھـ٤٢٨ت(الھاشمي  
  .مؤسسة الرسالة

االستقامة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عب�د الحل�یم ب�ن عب�د ال�سالم               .٤
 الحران�ي الحنبل�ي     بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمی�ة          

محم��د رش��اد س��الم، . د: ، المحق��ق)ھ��ـ٧٢٨: المت��وفى(الدم��شقي 
:  المدینة المنورة، الطبعة-جامعة اإلمام محمد بن سعود : الناشر

   .١٤٠٣األولى، 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكریا ب�ن محم�د األن�صاري ت              .٥

 . بدون طبعة وبدون تاریخھـ،  دار الكتاب اإلسالمي،٩٢٦
اإلشراف على مذاھب العلم�اء، محم�د ب�ن إب�راھیم أب�و بك�ر اب�ن المن�ذر                   .٦

ص��غیر أحم��د حنی��ف،  دار المدین��ة للطباع��ة، : ھ��ـ، تحقی��ق٣١٨ت
 .ھـ١٤٢٥، ١ط

اإلشراف على نكت مسائل الخالف، عبد الوھاب بن علي ب�ن ن�صر أب�و            .٧
اھر، دار اب�ن  الحبی�ب ب�ن ط�   :  ھـ، تحقیق٤٢٢محمد البغدادي ت    

 .ھـ١٤٢٠، ١حزم، ط
إعالم الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بك�ر اب�ن ق�یم الجوزی�ة          .٨

محم���د عب���د ال���سالم إب���راھیم، دار الكت���ب   : ھ���ـ، تحقی���ق ٧٥١ت 
 .ھـ ١٤١١، ١ییروت، ط–العلمیة 

اإلقناع في مسائل اإلجماع، علي بن محمد بن عبد الملك ، أب�و الح�سن                .٩
حسن فوزي الصعیدي،   : ، تحقیق )ھـ٦٢٨ت(ي  ابن القطان الفاس  

  . ھـ ١٤٢٤، ١الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، ط
اإلنصاف إلى معرفة الراجح من الخالف، عالء الدین أب�و الح�سن عل�ي               .١٠

حام���د الفق���ي، دار : ھ���ـ، تحقی��ق ٨٨٥ب��ن س���لیمان الم��رداوي ت   
  ٢إحیاء التراث العربي، ط
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ش��مس ال��دین اب��ن ق��یم الجوزی��ة     ب��دائع الفوائ��د، محم��د ب��ن أب��ي بك��ر       .١١
  . ، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان)ھـ٧٥١ت(

التعریف���ات، لعل���ي ب���ن محم���د ب���ن عل���ي ال���زین ال���شریف الجرج���اني          .١٢
ض���بطھ وص���ححھ جماع���ة م���ن العلم���اء    : ، تحقی���ق)ھ���ـ٨١٦ت(

لبن���ان، األول���ى -بإش���راف الناش���ر،  دار الكت���ب العلمی���ة بی���روت  
  .م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣

رة في مسائل الخالف، محمد بن الحسین أبو یعل�ى الف�ّراء            التعلیقة الكبی  .١٣
لجن��ة م��ن المحقق��ین بإش��راف ن��ور ال��دین   : ، تحقی��ق)ھ��ـ٤٥٨ت(

 .ھـ١٤٣١، ١طالب، دار النوادر، ط
تقریب التھذیب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحم�د ب�ن حج�ر           .١٤

 –محم��د عوام��ة، دار الرش���ید   :  ھ��ـ، تحقی��ق  ٨٥٢الع��سقالني ت 
  م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦، ١سوریا، ط

التلخیص الحبیر في تخریج أحادی�ث الرافع�ي الكبی�ر، أب�و الف�ضل أحم�د                 .١٥
، ١ھـ، دار الكتب العلمیة، ط٨٥٢بن علي بن حجر العسقالني ت 

  .ھـ١٤١٩
تھ��ذیب اللغ��ة، محم��د ب��ن أحم��د ب��ن األزھ��ري الھ��روي، أب��و من��صور          .١٦

محم���د ع��وض مرع���ب، دار إحی���اء الت���راث  : ھ��ـ، تحقی���ق ٣٧٠ت
  . م٢٠٠١، ١ بیروت، ط–العربي 

ھـ، ٢٧٩الجامع سنن الترمذي، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي ت     .١٧
، محمد فؤاد عب�د الب�اقي       )٢،  ١جـ  (أحمد بن محمد شاكر     :تحقیق

، ش���ركة مكتب���ة ومطبع���ة  )٥، ٤ج���ـ (، إب���راھیم عط���وة  )٣ج���ـ (
 . ھـ ١٣٩٥، ٢ مصر، ط–مصطفى البابي الحلبي 

خم�سین ح�دیثا م�ن جوام�ع الكل�م،  الب�ن        جامع العلوم والحكم في ش�رح        .١٨
ش��عیب األرن��اؤوط، مؤس��سة  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٧٩٥(رج��ب الحنبل��ي 

  .ھـ١٤١٢ ٢الرسالة، بیروت، ط
 وس��ننھ  الج��امع الم��سند ال��صحیح المخت��صر م��ن أم��ور رس��ول اهللا        .١٩

ص����حیح البخ����اري، محم����د ب����ن إس����ماعیل البخ����اري  = وأیام����ھ 
، دار ط�وق    محم�د زھی�ر ب�ن ناص�ر الناص�ر         : ، تحقیق )ھـ٢٥٦ت(

 .ھـ١٤٢٢، ١النجاة، ط
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الجامع لعلوم اإلمام أحم�د، خال�د الرب�اط، وائ�ل إم�ام بم�شاركة الب�احثین                  .٢٠
بدار الفالح، دار الف�الح للبح�ث العلم�ي وتحقی�ق الت�راث، الفی�وم،         

 .ھـ  ١٤٣٠، ١مصر، ط
زاد المعاد في ھدي خیر العباد، محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب ب�ن س�عد               .٢١

، مؤس��سة الرس��الة، )ھ��ـ٧٥١ت(ق��یم الجوزی��ة ش��مس ال��دین اب��ن 
ال���سابعة :  مكتب���ة المن���ار اإلس���المیة، الكوی���ت، الطبع���ة-بی���روت 

  .ھـ١٤١٥والعشرون ، 
ھـ، ٢٧٣سنن ابن ماجھ، أبو عبد اهللا محمد بن یزید ماجھ القزویني، ت .٢٢

 فیصل -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة       : تحقیق
  .عیسى البابي الحلبي 

س���نن أب���ي داود، أب���و داود س���لیمان ب���ن األش���عث األزدي الِسِج���ستاني    .٢٣
محم��د محی��ي ال��دین عب��د الحمی��د، المكتب��ة      : ھ��ـ، تحقی��ق ٢٧٥ت

 .  بیروت–العصریة، صیدا 
ھ��ـ، ٣٨٥س��نن ال��دارقطني، أب��و الح��سن عل��ي ب��ن عم��ر ال��دارقطني ت       .٢٤

ش��عیب األرن��ؤوط وآخ��رون، مؤس��سة الرس��الة، بی��روت، : تحقی��ق
  . ھـ١٤٢٤، ١ط

: ھ�ـ، تحقی�ق  ٤٥٨السنن الكبرى، أحمد بن الحسین أب�و بك�ر البیھق�ي ت     .٢٥
 ١٤٢٤، ٣محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمی�ة، بی�روت، ط     

 .ھـ
ھ�ـ،  ٣٠٣سنن النسائي، أحمد بن ش�عیب أب�و عب�د ال�رحمن الن�سائي ت                 .٢٦

 –عب��د الفت��اح أب��و غ��دة، مكت��ب المطبوع��ات اإلس��المیة      : ت��رقیم
 . ھـ١٤٠٦، ٢حلب، ط

سیر أعالم النبالء، محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدین أبو عب�د اهللا             .٢٧
شعیب األرناؤوط، مؤس�سة الرس�الة،      : ھـ، تحقیق ٧٤٨الذھبي ت 

 .  ھـ ١٤٠٥، ٣ط
ھ��ـ، ٨٠٥ال��شامل ف��ي فق��ھ اإلم��ام مال��ك، بھ��رام ب��ن عب��د اهللا ال��دمیري ت .٢٨

 . أحمد بن عبد الكریم نجیب، المكتبة التوفیقیة: تحقیق
ابن بطال على البخاري، علي بن خلف بن عبد الملك أبو الح�سن          شرح   .٢٩

یاسر ب�ن إب�راھیم، مكتب�ة     : ھـ، تحقیق ٤٤٩الشھیر بابن بطال ت     
  .ھـ١٤٢٣، ٢الرشد، الریاض، ط
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شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدین محمد بن عب�د          .٣٠
ھ��ـ، دار العبیك��ان،  ٧٧٢اهللا الزرك��شي الم��صري الحنبل��ي ت  

 . ھـ١٤١٣، ١ط
الشرح الكبیر، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدس�ي           .٣١

، )ھ�ـ ٦٨٢ت(الجماعیلي الحنبلي، أب�و الف�رج، ش�مس ال�دین         
 .دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع

شرح صحیح البخارى البن بطال، اب�ن بط�ال أب�و الح�سن عل�ي ب�ن               .٣٢
أب�و تم�یم    : ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٤٤٩: المت�وفى (خلف بن عبد الملك     

 ال��سعودیة، -مكتب��ة الرش��د  : ر ب��ن إب��راھیم، دار الن��شر یاس��
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، : الریاض، الطبعة

خ���رج أحادیث���ھ ووض���ع  . طبق���ات الحنابل���ة، الب���ن رج���ب الحنبل���ـي    .٣٣
أبو حازم أسامة ب�ن ح�سن، وح�ازم عل�ي بھج�ت،             : حواشیھ  

  .ھـ١٤١٧، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 
 الفق��ھ، ألب��ي یعل��ى محم��د ب��ن الح��سین الف��راء        الُع��دَّة ف��ي أص��ول     .٣٤

أحم����د س�����یر  :  ھ����ـ، تحقی�����ق ٤٥٨البغ����دادي الحنبل�����ي، ت  
  .ھـ، الریاض١٤١٠ ٢المباركي، ط

عمدة القاري شرح صحیح البخاري، محم�ود ب�ن أحم�د أب�و محم�د                   .٣٥
ھ��ـ، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي،     ٨٥٥ب��در ال��دین العین��ي ت   

 .بیروت
حنبل، لمحم�د ب�ن مفل�ح المقدس�ي،         الفروع في فقھ اإلمام أحمد بن          .٣٦

ھـ، ومعھ تصحیح الفروع، لعل�ي ب�ن س�لیمان، ع�الء            ٧٦٣ت
عب���داهللا ب���ن عب���د  : ، تحقی���ق)ھ���ـ٨٨٥ت(ال���دین الم���رداوي 

  . ھـ ١٤٢٤المحسن التركي،  مؤسسة الرسالة، األولى 
كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن یونس بن صالح الدین              .٣٧

  .ار الكتب العلمیةھـ، د١٠٥١البھوتي الحنبلي ت
لسان العرب، محمد ب�ن مك�رم ب�ن عل�ى، أب�و الف�ضل، جم�ال ال�دین                    .٣٨

 –ھ���ـ، دارص���ادر ٧١١اب���ن منظ���ور األن���صاري اإلفریق���ى ت
 .ھـ١٤١٤، ٣بیروت، ط
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المبدع في شرح المقنع، إبراھیم بن محم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن محم�د                 .٣٩
ھ�ـ، دار الكت�ب     ٨٨٤أبو إسحاق، برھان الدین اب�ن مفل�ح، ت        

 . ھـ١٤١٨، ١علمیة، بیروت، طال
تق�ي ال�دین أب�و العب�اس أحم�د ب�ن عب�د              : مجموع الفتاوى، المؤل�ف      .٤٠

عب�د  : ، المحقق)ھـ٧٢٨: المتوفى(الحلیم بن تیمیة الحراني  
مجم��ع المل��ك فھ��د   : ال��رحمن ب��ن محم��د ب��ن قاس��م، الناش��ر     

لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة    
 .م ١٩٩٥/ھـ١٤١٦: لنشرالسعودیة، عام ا

م��سائل اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل وإس��حاق ب��ن راھوی��ھ، إس��حاق ب��ن      .٤١
من����صور ب����ن بھ����رام، أب����و یعق����وب الم����روزي، المع����روف  

ھ����ـ، عم����ادة البح����ث العلم����ي، الجامع����ة    ٢٥١بالكوس����ج ت
 .ھـ١٤٢٥، ١اإلسالمیة بالمدینة المنورة، السعودیة، ط

عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن         ،  -روای�ة ابن�ھ عب�د اهللا      –مسائل اإلمام أحمد       .٤٢
زھی���ر : ، تحقی���ق)ھ���ـ٢٩٠ت(محم���د ب���ن حنب���ل ال���شیباني   

  ھـ١٤٠١، ١الشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروت، ط
، ح�رب ب�ن إس�ماعیل    -روای�ة ح�رب الكرم�اني   –مسائل اإلمام أحمد      .٤٣

فایز بن أحمد حابس، جامعة : ، تحقیق )ھـ٢٨٠ت(الكرماني  
  .ھـ١٤٢٢أم القرى، 

ن، محمد بن عبد اهللا أبو عب�د اهللا الح�اكم           المستدرك على الصحیحی     .٤٤
: ھ����ـ، تحقی����ق٤٠٥النی����سابوري المع����روف ب����ابن البی����ع ت

 بی��روت، –م��صطفى عب��د الق��ادر عط��ا، دار الكت��ب العلمی��ة     
 .ھـ١٤١١، ١ط

ش�عیب األرن�ؤوط وآخ�رون،      : مسند اإلمام أحم�د ب�ن حنب�ل، تحقی�ق            .٤٥
 .ھـ١٤٢٠، ٢مؤسسة الرسالة، ط

ق��ل الع��دل ع��ن الع��دل إل��ى رس��ول اهللا الم�سند ال��صحیح المخت��صر بن    .٤٦
    ص����حیح م����سلم، م����سلم ب����ن الحج����اج النی����سابوري ت ،

محمد فؤاد عبد الب�اقي، دار إحی�اء الت�راث          : ھـ، تحقیق ٢٦١
 . بیروت–العربي 

الم���صنف، أب���و بك���ر عب���د ال���رزاق ب���ن ھم���ام الحمی���ري الیم���اني        .٤٧
حبی���ب ال���رحمن األعظم���ي، : ھ���ـ، تحقی���ق٢١١ال���صنعاني ت

 .ھـ١٤٠٣، ٢ بیروت، ط– المكتب اإلسالمي
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المصنف، أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة العبسي الك�وفي             .٤٨
 .محمد عوامة، دار القبلة، جدة:  ھـ، تحقیق ٢٣٥ت

مطال��ب أول��ي النھ��ى ف��ي ش��رح غای��ة المنتھ��ى، م��صطفى ب��ن س��عد     .٤٩
ھـ، المكتب  ١٢٤٣السیوطي الرحیباني الدمشقي الحنبلي ت      

 .ھـ١٤١٥، ٢اإلسالمي، ط
معالم السنن، أبو سلیمان حمد ب�ن محم�د ب�ن إب�راھیم ب�ن الخط�اب                    .٥٠

، المطبع��ة )ھ��ـ٣٨٨: المت��وفى(الب��ستي المع��روف بالخط��ابي 
  .  م١٩٣٢ - ھـ ١٣٥١: ١ حلب، ط–العلمیة 

المعج��م الكبی��ر، س��لیمان ب��ن أحم��د ب��ن أی��وب ب��ن مطی��ر اللخم��ي            .٥١
: ، تحقی�ق )ھ�ـ ٣٦٠: المت�وفى (الشامي، أبو القاسم الطبراني    

 الق�اھرة،   –حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتب�ة اب�ن تیمی�ة          
 .٢ط

مجم�ع اللغ�ة    : المعجم الوسیط، إلبراھیم مصطفى وآخرون، تحقیق        .٥٢
  العربیة، دار الدعوة

معرف���ة ال���سنن واآلث���ار، أحم���د ب���ن الح���سین أب���و بك���ر البیھق���ي          .٥٣
عج��ي، دار قتیب��ة، عب��د المعط��ي أم��ین قل: ھ��ـ، تحقی��ق٤٥٨ت

 .ھـ١٤١٢، ١دمشق، ط
المغني في فقھ اإلمام أحم�د ب�ن حنب�ل ال�شیباني، أب�و محم�د موف�ق              .٥٤

ال��دین عب��د اهللا ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن قدام��ة الجم��اعیلي       
ھ�ـ،  ٦٢٠المقدسي الحنبلي، الشھیر بابن قدام�ة المقدس�ي ت        

  .دار الفكر، بیروت
زكری�ا القزوین�ي   مقاییس اللغ�ة، أب�و الح�سین أحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن             .٥٥

عبد ال�سالم محم�د ھ�ارون، دار        : ھـ، تحقیق ٣٩٥الرازي، ت 
 .ھـ١٣٩٩الفكر، 

المقدمات األساسیة في علوم القرآن، عبد اهللا ب�ن یوس�ف الج�دیع،           .٥٦
  .ھـ١٤٢٢، ١مركز البحوث اإلسالمیة لیدز، بریطانیا، ط

الممتع في شرح المقن�ع، زی�ن ال�دین الُمَنجَّ�ى ب�ن عثم�ان التن�وخي                    .٥٧
عب��د المل��ك ب��ن عب��د اهللا ب��ن دھ��یش، : ، تحقی��ق) ھ��ـ٦٩٥ت(
  .ھـ١٤٢٤، ٣ط
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الھدایة على مذھب اإلم�ام أب�ي عب�د اهللا أحم�د ب�ن محم�د ب�ن حنب�ل                    .٥٨
ال���شیباني، محف���وظ ب���ن أحم���د ب���ن الح���سن، أب���و الخط���اب      

 ماھر یاسین الفح�ل،     -عبد اللطیف ھمیم    : الكلوذاني، تحقیق 
 .ھـ١٤٢٥، ١مؤسسة غراس، ط

صول الفقھ، ، علي ب�ن عقی�ل، أب�و الوف�اء البغ�دادي،            الواضح في أ     .٥٩
عب���داهللا ب���ن عبدالمح���سن الترك���ي،   : ، تحقی���ق)ھ���ـ٥١٣ت(

  .ھـ١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
ال���دار . محم���د حم���د الحم���ـود: تحقی���ق. ال���ورع، ألحم���د ب���ن حنب���ل   .٦٠

 .ھـ١٤٠٨، ١السلفیة، الكویت، ط 
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