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 م 2019 ديسمرب ،(2) العدد ،الثاني، اجمللد جملة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 ؟الزيادة على أقل ما ينطلق عليو االسم ىل توصف بالوجوب قاعدة:
 (لمسائِل كتاِب الطهارةِ  تطبيقيَّةٌ  تأصيليَّةٌ  دراسةٌ )

 *د. خالد بن مصطفى بن إمساعيل السليماين
 

 صملخال
س  ىل تصف  تل  الزيادة قاعدة الزيادة على أقل ما ينطلق عليو اال برازإتستهدؼ ىذه الدراسة 

يف  -رمحة ا عليه -؟ دلا ذلذه القاعدة من أثٍر يف اخلبلؼ الفقهي، إذ من أسباب اختبلؼ الفقهاء بالصجصب
ذه تقرير ادلسائِل؛ اخلبلؼ يف بعض القصاعد األفصلية والفقهية، مث يَبتب على ذل  اخلبلؼ يف تطبيقات ى

 القاعدة.
وقد اندرجت فروٌع فقهية متعددٌة ٙبت ِظلّْ ىذه القاعدة، وتناولت يف ىذه الدراسة ما يندرج ٙبت 
ىذه القاعدة من مسائل فقهية متعلقة بكتاب الطهارة، وىي مخُس مسائل، ودرستها دراسة تأفيلية تطبيقية، 

 -رمحة ا عليه -دة، وسبٌب الختبلؼ العلماء فكاف ذلذه القاعدة أثٌر كبٌّب يف ٚبريج تل  الفروع على القاع
 فيها.

فل تعبّبى  ذلذه القاعدة إىل وقد اختلفت عبارة الفقهاء واألفصليْب يف التعبّب ّٔذه القاعدة، حٌب و  
إطبلقاٍت، فكاف للجانب اللغصي أثٌر يف بعض اإلطبلقاِت، ولصنعة الفقو وأفصلو أثٌر آخر يف إطبلقاٍت  عةسب

 أخرى.

    :المقدمة
يِن َولِيُْنِرُزوا قَْىَههُْن إَِذا َزَجُعىا ﴿ احلمد  القائل:      إِلَْيِهْن لََعلَّهُْن  فَلَْىََل نَفََس ِهْن ُكلِّ فِْسقٍَة ِهْنهُْن طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُىا فِي الدِّ

(1)﴾يَْحَرُزونَ 
رًا يُػَفقّْْهُو يف والصبلة والسبلـ على النيب ادلصطفى والرسصؿ آّتىب  ، القائل: "َمْن يُرِِد اللَُّو ِبِو َخيػْ

يِن"  ، أما بعد:(2)الدّْ

فقد خرَّج الفقهاء رمحة ا عليه  أقصاذل  ِوْفَق قصاعَد مبنية، وأَُسٍس مرعية، فكاف ٚبرجيه  للمسائل الفقهية      
٘باذّٔا فنُّ الفقو وأفصلو، قاعدة: أقل ما  ا، ومن تل  القصاعد الٍبا، وبناؤى  الفرَع على األفِل ثابتً منضبطً 

 ينطلق عليو االس ، فكاف اختيار ىذه القاعدة للبحث.
 

 

 

 

 

 
 قس  الدراسات اإلسبلمية، كلية الَببية، جامعة إقلي  سبأ. ساعد،الفقو ادلأستاذ * 
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  م2019 ديسمرب ،(2الثاني، العدد )، اجمللد جملة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 
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 أسباب اختيار:
وأفردىا بالبحث والدراسة التأفيلية، نظرًا ألين مل أطلع حسب علمي على من كتب حصؿ ىذه القاعدة،      

 مث مجع الفروع الفقهية ادلخرَّجة عليها، وإف كانت ىذه الفروع منثصرة يف كتب الفقهاء.
 أىمية الموضوع:

 :أيتتظهر أمهية ادلصضصع فيما ي     
 ربطو الفروع الفقهية بأفصذلا. -1
 يف أبصاٍب فقهية شٌب، فجمع ىذه عكثرة الفروع الفقهية ادلندرجة ٙبتها، حيُث إهنا قاعدة ذلا فرو  -2

 ادلسائل يف َنْظٍ  واحٍد يُسهّْل على الباحث الصفصؿ إليها.
 بياف مأخذ الفقهاء وسبب اختبلفه  يف ىذه ادلسائل، فلهذه القاعدة أثٌر كبٌّب يف اختبلفه  يف -3

 ادلسائل ادلندرجة ٙبتها.
 موضوع البحث: 

االس  ىل تصف  بالصجصب، ومجع ادلسائل الفقهية ادلندرجة قاعدة: الزيادة على أقل ما ينطلق عليو      
 ٙبتها، مع بياف وجو ٚبريج العلماء ذلذا الفرع ٙبت تل  القاعدة.

قاعدة : الزيادة على أقل ما ينطلق عليو االس  ىل تصف  بالصجصب، دراسًة تأفيليًَّة تطبيقيًَّة  حدود البحث:
 دلسائِل كتاِب الطهارِة.

اتبعت ادلنهج االستقرائي التحليلي، فحاولت البحث يف كتب الفقو وأفصلو، وشروح احلديث  منهج البحث:
 الستقراء كبلـ العلماء حصؿ ىذه القاعدة، ومجع ادلسائل الفقهية ادلخرَّجة عليها.

 وكاف عملي يف البحث على النحص اآليت:
 بيػَّْنُت معاين ادلفردات الغامضة للقاعدة األفصلية. -1
 القاعدة األفصلية من كتب األفصؿ، وذكرت اخلبلؼ فيها.وثَّقُت  -2
 التزمت يف تبصيب ادلسائل الفقهية ٗبا ىص مشهصٌر يف كتب الفقهاء، وفًقا للمصضصعات الفقهية.  -3
درسُت الفروع الفقهية ادلخرَّجة على ىذه القاعدة دراسًة مل أجنح فيها إىل التطصيِل؛ ألف اذلدؼ من  -4

 الفقهاِء لتل  ادلسألة ٙبت القاعدة، إذ ليس اذلدؼ من الدراسة استيعابتل  الدراسة بياف ٚبريج 
 أقصاؿ الفقهاء وأدلته  يف ادلسألة.

 التزمت يف فياغة الفرع الفقهي ادلخرَّج على القاعدة األفصلية ٗبا ىص مشهصر يف كتب الفقهاء غالًبا. -5
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 كتابتها بالرس  العثماين.عزوت اآليات القرآنية الكرمية إىل سصرىا، مع بياف رق  اآلية، و  -6
خرَّْجُت األحاديث النبصية الشريفة؛ فإف كاف احلديث يف الصحيحْب أو أحدمها خرجتو منهما دوف  -7

غّبمها، وإال خرَّجتو من السنن األربع غالًبا، فإف مل يكن فيها، أخرجو من بقية كتب احلديث 
 .اوضعفً باختصار يف بياف حالو فحًة األخرى، مع ذكر كبلـ أىل العل  

 وثػَّْقُت النقصؿ واألقصاؿ من مصادرىا ادلعتمدة. -8
 ترمجُت باختصار لؤلعبلـ غّب ادلشهصرين الصارد ذكرى  يف البحث. -9

 فسرت الكلمات الغريبة وادلصطلحات العلمية عند احلاجة إىل ذل . -10    

 خطة البحث:
 .ثبلثة مباحث، وخاٛبةيتكصف البحث من: مقدمة، و 

 فتشتمل على اآليت:أما ادلقدمة، 
 أسباب اختيار ادلصضصع. -1
 أمهية ادلصضصع. -2
 مصضصع البحث. -3
 حدود البحث. -4
 منهج البحث. -5
  خطة البحث. -6

 المبحث األول: التعريف بمصطلحات البحث، وفيو مطلبان:
 :المطلب األول: تعريف القواعد األصولية

 باعتبارين:لقد ذكر علماُء األفصؿ رمحة ا عليه  تعري  القصاعد األفصلية 
 االعتباُر األوؿ: تعريفها باعتبار مفرداهتا، أي: باعتبارىا مركًَّبا إضافيِّا، فعرَّفصا القصاعد مث عرَّفصا األفصؿ.     
ؤّذا ادلعُب ورد  (3)مجع قاعدة، والقاعدة لغة: األساس، فقصاعد البيت أساسو،أما القصاعد يف اللغة: فهي      

(4) ﴾َوإِْذ يَْسفَُع إِْبَساِهيُن اْلقََىاِعَد ِهَن اْلبَْيتِ  ﴿ قصلو تعاىل:
.    

 .(5): األمر الكلي الذي ينطبق عليو جزئيات كثّبة يُفه  أحكامها منهافهي فطبلحيف االالقاعدة أما و      
 .(6)أيًضا بأهنا: قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياهتاالقاعدة يف االفطبلِح  ُعرَّْفتِ كما      
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مجع أفل، وىص أسفل الشيء، وىص ما يبُب عليو غّبه، كأفل احلائط يف اللغة فهي: األفصؿ وأما      
 أساسو، وأفل الشجرة: جذورىا.

 ، منها:          لو معاينَ فذكر العلماُء يف االفطبلح أما األفصؿ و      
 الصصرة ادلقيس عليها، مثالو: أفُل قياس النبيذ اخلمر. -1
 : األفل يف ىذه ادلسألة: الكتاب والسنة واإلمجاع.الدليل، فيقاؿ -2
 القاعدة ادلستمرة، كقصذل : "إباحة ادليتة للمضطر على خبلؼ األفل". -3
 .(7)استمرار احلك  السابق، كقصذل : "األفل بقاء ما كاف على ما كاف" -4

 :أي: مركًَّبا، فذكروا بأهنا ،لقًبا على ىذا الفنوأما االعتباُر الثاين لتعري  القصاعد األفصلية فباعتبارىا    
 .القصاعد الٍب يتصفل ّٔا إىل استنباط األحكاـ الشرعية من األدلة

ـُ الفرِؽ       تعري  القصاعد و بْب تعري  أفصؿ الفقو ومن خبلؿ ىذا التعريِ  يتضُح للقارئ الكرمي عد
 .(8) ، وإف اختلفت ألفاُظ مفرداهتاوأهنا ألفاٌظ مَبادفة، يُطلُق تعري  كّل واحٍد منهما على اآلخراألفصلية، 

، أف اختبلَؼ علماِء األفصؿ لتعري  أفصؿ الفقو راجٌع إىل نصِع       وشلا ٘بدُر اإلشارُة إليو يف ىذا ادلقاـِ
 التعريِ  الذي عرَّفصا بو أفصؿ الفقو، فمنه  من عرََّفو ٗبعناه الصففي، ومنه  من عرَّفو ٗبعناه االمسي.

 .(9)، وكيفية االستفادة منها، وحاؿ ادلستفيد: معرفة دالئل الفقو إمجااًل قاؿ ىص بادلعُب الصففيفمن عرَّفو      
 .(10): القصاعد الٍب يتصفل ّٔا إىل استنباط األحكاـ الشرعية من األدلةقاؿ ىص بادلعُب االمسيومن عرَّفو      
اجلصىري بْب الفريقْب يَبكز يف أف أفصؿ االختبلؼ ومن خبلؿ ىذا االختبلؼ بْب التعريفْب يظهر أف      

(؟  الفقو ىل يعِب العل  الذي يتصفل بو إىل زلتصاه؟ أـ ىص نفس اتصى )ادلعلـص
وعلى  (11)ورغ  أف األفصليْب يعتربوف ادلعنيْب فحيحْب؛ ألف أمساء العلـص تطلق على اإلدراكات،     

التعري  بادلعلـص أقرب إىل ادلعُب اللغصي لؤلفصؿ الذي عرفناه أنو ما ينبِب عليو  فإفَّ  (12)متعلقات اإلدراكات،
غّبه، فالقصاعد أو األدلة الٍب ينبِب عليها الفقو؛ أقرب إىل ادلدلصؿ اللغصي لكلمة األفصؿ، إضافة إىل أف إضافة 

 .(13)فقيو يف استنتاج األحكاـاألفصؿ إىل الفقو يفيد بأف ادلراد ّٔا القصاعد واألدلة الٍب يستند إليها ال
 :المطلب الثاني: تعريف التطبيقات الفقهية

 لقد ذكر العلماُء رمحة ا عليه  تعري  التطبيقات الفقهية باعتبارين:
 االعتباُر األوؿ: تعريفها باعتبار مفرداهتا، أي: باعتبارىا مركًَّبا إضافيِّا، فعرَّفصا التطبيقات مث عرَّفصا الفقو.     
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مجع تطبيق، من طبََّق يُطبّْق، تطبيًقا، فهص ُمطبّْق، وادلفعصؿ ُمطبَّق، وتطبيق أما التطبيقات يف اللغة فإهنا:      
 .(14)ا لو، ٕبيث يصدؽ ىص عليوالشيء على الشيء: جعلو مطابقً 

ثلو قاؿ ابن فارس: "الطاء والباء والقاؼ أفٌل فحيٌح واحد، وىص يدؿُّ على وضع شيء مبسصط على مِ      
حٌب يُغطَّْيو، من ذل  الطََّبق، تقصؿ: أطبْقت الشيَء على الشيء، فاألوؿ طََبٌق للثاين؛ وقد تطابَػَقا، ومن ىذا 

قً  قصذل : أطَبَق الناُس على كذا، كأفَّ أقصاذل  تساَوتْ   .(15)لآلخر َلَصلح" احٌب لص ُفيػَّْر أحُدمها ِطبػْ
 .(16)ادلسائل والقضايا لقاعدة علميَّة، أو قانصنية، أو ضلصيّة إخضاع وأما التطبيقات يف االفطبلِح فهي:     
الفهُ ، ِمْن )َفِقَو( ِبَكْسِر َعْيِنِو، فإف فار اْلِفْقُو َسِجيًَّة لو، قيل: )فَػُقَو(  وأما الفقو يف اللغة فهص:     

َها  .(17)ِبَضمّْ
ْرِعيَِّة اْلَعَمِليَِّة اْلُمْكَتَسُب ِمْن أَِدلَِّتَها التػَّْفِصيلِيَّةِ  وأما الفقو يف االفطبلِح فهص:       .(18)اْلِعْلُ  بِاأْلَْحَكاـِ الشَّ
، أي: مركًَّبا، فمن خبلؿ لقًبا على ىذا الفنوأما االعتباُر الثاين لتعري  التطبيقات الفقهية فباعتبارىا      

    ا: إخضاُع ادلسائل الفقهية للقصاعد األفصلية بطريق القياس تعريِ  التطبيقات يف االفطبلح قد نقصؿ بأهن
 .(19)التََّبع أو
 للقاعدة:الدراسة التأصيلية مبحث الثاني: ال

 :الزيادة على أقل ما ينطلق عليو االسم بالوجوبىل توصُف  األول: المطلب
 عليه  يف ىذه ادلسألة من اجلانب كبلـ العلماء رمحة اإف الناظر يف كتب أفصؿ الفقو وفروعو جيُد أف       

، وقد تشُّب بعضها  التأفيلي قليٌل جًدا، بل أكثر كتب األفصؿ والفقو تتكل  عن القاعدة من جانٍب تطبيقيٍّ
 إىل اخلبلؼ دوف تصسٍُّع، لذا فقد ذكرُت ما وقفت عليو من خبلٍؼ للعلماء عن ىذه القاعدة.

ٍ، من العلماء رمحة ا عليه  يففقد اختل         الزيادة على أقل ما ينطلق عليو االس  فيما ال يتقدر ٗبعْبَّ
 منو، ىل تصف  الزيادة بالصجصب أـ ال؟ على قصلْب: (21)الصاجب (20)زائٍد ميكن انفكاؾ

 (23)وبعض ادلالكية، (22)إذ ليس بعضها أوىل من بعض، وىص قصؿ بعض احلنفية، ؛هنا واجبةإ القول األول:
 .(25)وبعض احلنابلة (24)وبعض الشافعية،

ألنو جيصز تركها، فدؿ على عدـ وجصّٔا، وىص قصؿ مجهصر األفصليْب من  ؛هنا غّب واجبةإ القول الثاني:
 .(29)واحلنابلة (28)والشافعية، (27)وادلالكية، (26)احلنفية،
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 إطالقات العلماء للقاعدة:المطلب الثاني: 
التعبّب عن ىذه القاعدة، حٌب إهنا ذُِكَرْت اختلفصا يف إف الناظر يف كبلـِ العلماِء عن ىذه القاعدة جيُد أهن  قد 

 بسبعة إطبلقات بعضها قريٌب من اآلخر، وىي على النحص اآليت:
 .(30)أقل ما ينطلق عليو االس  اإلطالؽ األول:     

 .(31)س  فيما ال يتقدر ٗبعْبأقل ما ينطلق عليو اال اإلطالؽ الثاني:     

 .(32)الزيادة على أقل ما ينطلق عليو االس  ىل تصف  بالصجصب اإلطالؽ الثالث:     

 .(33)ىل العربة بأوائل األمساِء أو أواخرىا اإلطالؽ الرابع:     
 .(34)الصاجُب الذي ال يتقدر بقدٍر، ىل تصف  الزيادة بالصجصب اإلطالؽ الخامس:     

 .(35)القدر الزائد على الصاجب الذي ال يتقدر بقدر السادس: اإلطالؽ     

     أوؿ ذل  االس  والباقي ساقط،  األمر ادلعلق على االس  يقتضي االقتصار على اإلطالؽ السابع:     
 .(36)يقتضي استيعاب ذل  االس  أو

 : عالقة ىذه القاعدة بقاعدة األخذ بأقل ما قيل:الثالث المطلب
ىذه القاعدة وذكروا قاعدًة أخرى ذلا وجُو َشَبٍو ّٔا يف الظاىر وىي قاعدة: ذكر علماُء أفصؿ الفقو لقد      

والذي يظهر  (38)وامتنع البعض،  (37)خبلٍؼ بينه ، فأخذ ّٔا البعض، األخذ بأقلّْ ما قيل، وىذه القاعدة زللُّ 
ل البحث؛ ألف قاعدة األخذ بأقل ما قيل زللُّها يل والعل  عند ا تعاىل أنو ال عبلقة ذلذه القاعدة بقاعدتنا زل

األخذ باجلزء ادلتفق عليو بْب العلماء يف ادلسألة ادلختل  فيها، ٖببلؼ ىذه ادلسألة فإف الكبلـ فيها لو تعلٌُّق 
باجلانب اللغصي، وىص إطبلؽ االس  ىل يشمل الكل أـ يؤخذ فيو بأقل ما ينطلق عليو مسمى ذل  االس ، 

 وا أعل .
من خبلؿ عرض األقصاؿ يف ادلسألة يظهر أف مجهصر األفصليْب من فقهاء ادلذاىب األربعة يقصلصف ولذا ف     

بعدـ وجصب الزائد على أقل ما ينطلق عليو االس ؛ مع أف مجهصر فقهاء تل  ادلذاىب يقصلصف يف كثّب من 
عليو االس ، باستثناء فقهاء الشافعية  ادلسائل ٖببلؼ ما قرره األفصليصف، فنجدى  يصجبصف استيعاب ما ينطلق

 فقد طردوا أفله  يف الغالب، وأفبح القصؿ بأقل ما ينطلق عليو االس  مِسًَة للشافعية.
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 الثالث: الدراسة التطبيقية للقاعدة: المبحث
ة أدرجها العلماُء ضمن ىذه       من خبلؿ البحث يف تطبيقات ىذه القاعدة؛ وجدُت مسائل فرعية ِعدَّ

القاعدة وخرَّجصىا عليها، وقد مت اختيار ادلسائل الفقهية يف كتاب الطهارة للدراسة يف ىذا البحث، وقد بلغت 
 مخس مسائل، وسيت  ذكرىا يف مخسة مطالب، وىي على النحص اآليت:

 األول: القدر الواجب مسحو من الرأس: طلبالم
لقد ذكر العلماء يف ىذه ادلسألة مصضع اتفاٍؽ، ومصضع اختبلٍؼ، ولتحرير زللّْ النزاِع سنذكر مصاطن      

 االتفاؽ مث االختبلؼ، فأمجعصا على اآليت:
 .(39)على وجصب مسح الرأِس؛ ألف مسحو فرٌض من فروض الصضصء -1
 .(40)فأقبل وأدبر؛ أنو قد أدى ما عليوعلى أف من مسح مجيع رأسو  -2
 (41)أقصاؿ:مخسة واختلفصا يف القدر الصاجب مسحو يف الرأس على      

، وادلشهصر من (43)واختيار ادلزين من الشافعية (42)جيُب مسح مجيع الرأس، وىص مذىب ادلالكية، القول األول:
 .(44)مذىب احلنابلة
ُر ادلسُح بثبلِث أف القول الثاني:  .(45)ابع اليد، وىص مذىب احلنفيةيُػَقدَّ
 .(46)يكفي مسح مقدار النافية، وىص قصؿ للحنفية القول الثالث:
 .(47)يكفي مسح مقدار ربع الرأس، وىص قصؿ للحنفية القول الرابع:

 .(48)جيُب مسح أقل ما يتناولو اس  ادلسح، ولص شعرة، وىص مذىب الشافعية القول الخامس:
  األدلة:

 بوجوب مسح جميع الرأس بالكتاب والسنة والمعقول:استدل القائلون 
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّاَلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق ﴿ ، فقصلو تعاىل:أما الكتاب

 .(49)﴾َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكمْ 
 وجو الداللة من وجهْب:

ذكر مسح الرأس، ومسمى الرأس حقيقة ىص مجيع الرأس، فيقتضي ذل  وجصب مسح مجيع أف ا  -1
 .(50)الرأس، ألف الرأس اسٌ  لكلو

فُىا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيقِ  ﴿قىله تعالى:  أف حرؼ الباِء يقتضي إلصاؽ الفعل بادلفعصؿ، كما يف -2 فالباُء  ،﴾َوْليَطَّىَّ
 .(51)ببعضو، فكذل  يف مسح الرأس ال جُيزئ مسح بعضوتفيُد اإللصاَؽ؛ ألنو ال جيصُز الطصاؼ 
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رضي ا عنو أََتْسَتِطيُع َأْف تُرَِيِِب، َكْيَ  َكاَف َرُسصُؿ اللَِّو َفلَّى  فقد سأؿ رجٌل َعْبَد اللَِّو ْبِن زَْيدَ  وأما السنة     
نَػَعْ ، َفَدَعا ٗبَاٍء، َفَأفْػرََغ َعَلى يََدْيِو فَػَغَسَل َمرَّتَػْْبِ، مثَّ َمْضَمَض  اُ َعَلْيِو َوَسلََّ  يَػتَػَصضَُّأ؟ فَػَقاَؿ َعْبُد اللَِّو ْبُن زَْيٍد:

َبلَ َواْستَػْنثَػَر َثبلَثًا، مثَّ َغَسَل َوْجَهُو َثبلَثًا، مثَّ َغَسَل يََدْيِو َمرَّتَػْْبِ َمرَّتَػْْبِ ِإىَل ادلِْرفَػَقْْبِ، مثَّ  َِِّٔما   َمَسَح رَْأَسُو بَِيَدْيِو، فََأقػْ
 
َ
 .(52)َكاِف الَِّذي بََدأَ ِمْنُو، مثَّ َغَسَل رِْجَلْيوِ َوأَْدبَػَر، بََدأَ ٗبَُقدَّـِ رَْأِسِو َحٌبَّ َذَىَب َِِّٔما ِإىَل قَػَفاُه، مثَّ َردَّمُهَا ِإىَل ادل

، وإذا فعلو رسصؿ ا ﴾بُِسُءوِسُكنْ َواْهَسُحىا  ﴿ وجو الداللة: أف ىذا احلديث بياٌف دلا أمجل يف آية ادلائدة:     
ألف ا أمر ٗبسح الرأس، وفعلو النيب فلى  ؛فلى ا عليو وسل  بيانًا ّٓمل واجب؛ كاف مسحو كلو واجًبا

 .(53)ا عليو وسل  امتثااًل لؤلمِر، وتفسّبًا للمجملِ 
 فمن وجهْب: وأما المعقول،

جيُب مسُح مجيع الصجو يف التيم ؛ جيب مسح مجيع القياس على مسح مجيع الصجو يف التيم ، فكما  -1
فَػَلْم َتِجُدوا َماًء  ﴿ قصلو تعاىل: الرأس يف الصضصء، ألف العامل واحٌد يف ادلصضعْب، وىص ادلسح كما يف

 .(55) ﴾َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكمْ  ﴿ وقصلو: (54)،﴾فَػتَػَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكمْ 

ال تؤدى إال بيقْب، واليقْب ما أمجعصا عليو من مسح مجيع الرأس، فقد أمجع العلماء على  الفرائضأف   -2
  .(56)أف من مسح مجيع رأسو فقد أحسن، وفعلو أكمل

 واستدل القائلون بجواز مسح البعض بالكتاب والسنة والمعقول:
 .﴾َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكمْ  ﴿ : فقصلو تعاىل:أما الكتاب

وجو الداللة: أف الباَء تفيُد التبعيَض، ألف العرب ال تُدخل يف الكبلـ حرًفا زائًدا إال لفائدة، والفائدة إما 
لئللصاؽ يف ادلصضع الذي ال يصح الكبلـ ٕبذفها، أو للتبعيض يف ادلصضع الذي يصح الكبلـ ٕبذفها، فلص 

 .(57)ا على التبعيض، وكما يقاؿ: كتبُت بالقلِ ، أي: ببعضوقاؿ ا: "َواْمَسُحصا ُرُؤوَسُكْ " َفُلَح، فدؿ دخصذل
     إذ ادلسح  ؛واستدؿ احلنفية على تقدير ادلسح بثبلثة أفابع بادلعقصؿ: وذل  أف األمر بادلسح يقتضي آلة

ال يكصف إال بآلة، وآلة ادلسح ىي أفابع اليد عادة، وثبلث أفابع اليد أكثر األفابع، ولؤلكثر حك  الكل، 
 .(58)ر كأنو نص على الثبلث وقاؿ: " وامسحصا برءوسك  بثبلث أفابع أيديك "فصا

واستدؿ بعض احلنفية على االقتصار على النافية بالسنة، فعن اْلُمِغّبَِة ْبِن ُشْعَبَة رضي ا عنو قَاَؿ: َٚبَلََّ  
اَجَتُو َقاَؿ: "أََمَعَ  َماٌء"؟ َفأَتَػْيُتُو ٗبَْطَهرٍَة فَػَغَسَل  َرُسصُؿ اللَِّو فلى ا عليو وسل  َوَٚبَلَّْفُت َمَعُو، فَػَلمَّا َقَضى حَ 

ِة َوأَْلَقى اجْلُبََّة َعَلى َمْنِكبَػْيِو َكفَّْيِو َوَوْجَهُو، مثَّ َذَىَب ََيِْسُر َعْن ِذرَاَعْيِو َفَضاَؽ ُك ُّ اجْلُبَِّة، فََأْخرََج يََدُه ِمْن َٙبِْت اجْلُبَّ 
 .(59) ، َوَمَسَح بَِناِفَيِتِو َوَعَلى اْلِعَماَمِة ..."َوَغَسَل ِذرَاَعْيوِ 
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 .(60)وجو الداللة: أف ا أمر ٗبسِح الرأس، فصار فعلو فلى ا عليو وسل  بيانًا ّٓمل اآلية
 واستدؿ بعض احلنفية على تقدير ادلسح بالربع بادلعقصؿ، وذل  من وجهْب:

ُر بربع الرأس، ألف الرأس ناِفَيٌة، (61)أف النيب فلى ا عليو وسل  مسح على نافيتو -1 ، والنافية تُقدَّ
 .(64()63)، وفصداف(62)وقَذاؿٌ 

أف الربع قد ظهر اعتباره يف كثٍّب من األحكاـ، منها: أف ارـَ َِيلُّ ٕبلق ربع رأسو وال َيل بدونو -2
(65). 

 واستدؿ الشافعية على جصاز االقتصار على شعرٍة بالسنة وادلعقصؿ:
 يث ادلغّبة ادلتقدـ، ووجو الداللة من وجهْب:أما السنة: فحد

أنو أبطَل قصَؿ من أوجب مسح الكلّْ، إذ لص كاف مسح الكلّْ واجًبا؛ دلا اكتفى ٗبسح بعضو، فدؿَّ  - أ
على أف الصاجَب مسح بعضو، وىص أقلُّ ما يُطلُق عليو اسُ  مسٍح، أما ادلستحب: فهص أف ميسح 

 مجيعو.
َر مسحو ب - ب  .(66)الربِع؛ ألف النافية ما بْب النزعتْب، وىص ما دوف الربعأنو أبطل قصؿ من قدَّ

 .(67)وأما ادلعقصؿ: فإف األمر بادلسح يقع على القليل والكثّب، وىذا أقل ما يتناولو االس 
ىل العربة بأوائل األمساِء أو بأواخرىا، فمن أوجب مسح مجيع الرأِس؛ قاؿ العربُة بأواخر  سبب الخالؼ:

 .(68)مجيع الرأس، ومن أوجب مسح البعِض؛ قاؿ العربُة بأوائل األمساءِ  األمساِء، وىص مسح
والعل  عند -بعد ذكر أقصاؿ الفقهاء رمحة ا عليه ، وبياف ما استدؿ بو كل قصؿ، فإف الذي يَبجح  الترجيح:
 ىص القصؿ بصجصب مسح مجيع الرأِس ألمصر: -ا تعاىل

عليو وسل  ذكر أنو مسح رأسو، وإطبلؽ االس  يقتضي أف كلَّ من ذكر وضصَء النيب فلى ا  -1
 مسح مجيع الرأِس.

 قصة أدلة ىذا القصؿ من حيث األثر والنظر. -2
 أنو األحصط، والصاجب يف العبادات أف تبُب على اليقْب. -3

، ألف لو َسَلًفا وحجة، وإف كاف القصؿ وفبلتو من اقتصر على البعضِ  ذل  فبل َُيك  ببطبلف طهارةومع 
 باالقتصار على مسح شعرٍة أبعد من غّبه؛ ألف من مسح شعرًة ُيستبعد أف ُيسمى ماسًحا، وا أعل .

 الثاني: ىل يجب غسل جميع الذكر من المذي: طلبالم
 .(69)عِ اْلَمْذُي أو اْلَمِذيُّ ىص: ادلاُء اللَّزِج الَِّذي ََيْرُج ِمَن الذَّكر ِعْنَد ُمبلَعبة النَّْساِء، أو تذكُِّر اجلما 
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 ٙبرير زلل النزاع:
أمجع العلماء على أفَّ خروج ادلذي مصجٌب للصضصء إذا كاف خروجو على الصجو ادلعتاد، وأنو ال يصجُب      

 .(70)الغسَل، فإف كاف خروجو على ففة غّب معتادٍة كمرٍض وَسَلٍس؛ فيكصف حكمو حك  سلس البصؿ
منو. واجلمهصر على أنو جيُب غسل ادلذي، وال يكفي  وأمجعصا على صلاسة ادلذي، لؤلمر بغسل الذكر     

 .(71)نضحو بغّب غسل، خبلفًا ألمحَد فقد قاؿ ٔبصاز النضح
 :ثبلثة أقصاؿيف معُب األمر بغسل الذكر من ادلذي على  صاواختلف     

 .(73)وىص رواية عن أمحد (72)يصجُب غسَل مجيع الذكر، وبو قاؿ ادلالكية، القول األول:
 ، ورواية عن أمحد ىي ادلذىب(74)يصجُب غسَل الذكر مع األنثيْب، وىص مذىب احلنفية الثاني:القول 
 .(75)عند أفحابو

قاؿ  الستنجاُء والصضصء، وبوا أي: غسَل ادلصضع الذي أفابو فقط،يصجُب  القول الثالث:
 .(77)وىص رواية عن أمحد (76)الشافعية،

 األدلة:
 وجوب غسل جميع الذكر بالسنة والمعقول:ن بو استدل أصحاب القول األول القائل

اًء وَُكْنُت َأْسَتْحيِ  ي ا عنو َقاَؿ: ُكْنُت َرُجبًل فحديث َعِلىٍّ رض أما السنة:      َأْف َأْسَأَؿ النَّيبَّ فلى ا  يَمذَّ
 .(78)عليو وسل  ِلَمَكاِف ابْػَنِتِو، َفَأَمْرُت اْلِمْقَداَد ْبَن اأَلْسَصِد َفَسأََلُو، فَػَقاَؿ: "يَػْغِسُل ذََكرَُه َويَػتَػَصضَُّأ"

َغْسل وجو الداللة: أف النيب فلى ا عليو وسل  أمر بغسل الذكر، وإطبلؽ لفظ: "ذكره" ظاىٌر يف      
 .(79)مجيعو؛ ألف العربة بأواخر األمساِء ال بأوائلها

ونصقش: بأف الصاجب غسُل زلل اخلارج، وإمنا ىص من باب إطبلِؽ اسِ  الكِل على البعض، والقرينُة ما      
 .(80)ُعِلَ  من قصاعد الشرِع، كما أمر بقطع األيدي، وُقِطَعْت من الك 

 .(81)الشهصِة، فأوجب ُغْسبًل زائًدا على مصجب البصؿ، كادلِبفؤلنو خارٌج بسبب  وأما المعقول:
 إذ لص كاف كادلِب ألوجب غسل مجيع البدف، وا أعل . ؛وشلكن جُياُب عليو بأف قياٌس مع الفارؽِ 

 ن بوجوب غسل الذكر مع األنثيين، بالسنة، وذلك من وجهين:و استدل أصحاب القول الثاني القائلو 
اًء وَُكْنتُ  حديث َعِلىٍّ رضي ا -1 َأْف َأْسَأَؿ النَّيبَّ َفلَّى اللَُّو َعَلْيِو  َأْسَتْحِييْ  عنو َقاَؿ: ُكْنُت َرُجبًل َمذَّ

 . (82)َوَسلََّ  ِلَمَكاِف ابْػَنِتِو، فََأَمْرُت اْلِمْقَداَد َفَسأََلُو فَػَقاَؿ: "يَػْغِسُل ذََكرَُه َوأُنْػثَػيَػْيِو َويَػتَػَصضَّأُ"
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ْبِن َسْعٍد األنصاري َرِضَي اللَُّو َعْنُو َقاَؿ: َسأَْلُت َرُسصَؿ اللَِّو َفلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّ  عمَّا حديث َعْبِد اللَِّو  -2
يُصجُب الغسَل، وعن ادلاِء يكصف بعد ادلاِء، فقاؿ: "ذاَؾ ادلذُي، وَُكلُّ َفْحٍل مُيِْذي، فَػتَػْغِسُل ِمْن َذِلَ  

 .(83)ْأ ُوُضصَءَؾ لِلصَّبَلِة"فَػْرَجَ  َوأُنْػثَػيَػْيَ ، َوتَػَصضَّ 
 .(84)وجو الداللة: أف النيب فلى ا عليو وسل  أمر بغسل الذكر واألنثيْب، وذل  يصجُب غسل مجيع الذكر

 .(85)ونصقش: بأف ذل  زلمصٌؿ على االستحباِب، الحتماؿ إفابة ذل 
دون جميع الذكر ن بوجوب االستنجاء وغسل موضع المذي و استدل أصحاب القول الثالث القائلو 

 بالسنة والمعقول:
 أما السنة فمن وجهْب:

اللَِّو  َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن اأْلَْسَصِد رضي ا عنو، أَفَّ َعِليَّ ْبَن َأِب طَاِلٍب رضي ا عنو أََمرَُه أَْف َيْسَأَؿ َرُسصؿَ  -1
ِلِو َفَخرََج ِمْنُو اْلَمْذُي َماَذا َعَلْيِو؟ َفِإْف ِعْنِدي ابْػَنَتُو َوأَنَا َفلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّ  َعِن الرَُّجِل ِإَذا َدنَا ِمْن أَىْ 

ا َوَجَد َأَحدُُكْ  َأْسَتْحِيي َأْف َأْسأََلُو، َقاَؿ اْلِمْقَداُد: َفَسأَْلُت َرُسصَؿ اللَِّو َفلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّ ، فَػَقاَؿ: "ِإذَ 
 .(86)َوْلَيتَػَصضَّْأ ُوُضصَءُه لِلصَّبَلِة" َذِلَ  فَػْليَػْنَضْح فَػْرَجُو،

ًة، وُكْنت أُْكِثُر ِمَن ااِلْغِتَساِؿ،  -2 حديث سهل بن ُحنَػْيٍ  رضي ا عنو قاؿ: ُكْنت أَْلَقى ِمْن اْلَمْذِي ِشدَّ
َا جُيْزِي  . (87)  ِمْن َذِلَ  اْلُصُضصُء"َفَسأَْلُت َرُسصَؿ اللَِّو َفلَّى اللَُّو َعلَْيِو َوَسلََّ  َعْن َذِلَ ، فَػَقاَؿ: "إمنَّ

وجو الداللة: أف أمره فلى ا عليو وسل  بالصضصِء فريٌح يف حصصِؿ اإلجزاِء بو، وذل  لداللتو على أقل ما 
 .(88)ينطلق عليو االس ، فصجب تقدميو والعمل بو

 .(90( )89)فؤلنو خارٌِج ال يُصِجُب االغتساَؿ، فأشبو اْلَصْديَ  وأما المعقول:     
اختل  العلماُء يف ىذه ادلسألة نظرًا الختبلؼ األحاديث الصاردة يف ىذه ادلسألة،  سبب الخالؼ:     

والختبلفه  أيًضا فيما ىص الصاجب يف الزائد الذي ال يتقدر بقدٍر؛ ىل األخذ بأوائل األمساء أو بأواخرىا، فمن 
ا ينطلق عليو االس ، ومن رأى األخَذ بأوائل رأى األخَذ بأواخِر األمساِء؛ قاؿ بغسل الذكر كلو؛ ألنو أكثر م

 .(91)األمساِء؛ قاؿ بغسل مصضع األذى فقط، ألنو أقل ما ينطلق عليو االس ، قياًسا على البصؿ
بعد ذكر أقصاؿ العلماء رمحة ا عليه ، وبياف ما استدؿ بو كل قصؿ، فإف القصؿ الراجح والعل   الترجيح:     

غّب  بصجصب غسل مصضع األذى من الذكر، شريطة عدـ انتشار ذل  األذى يفعند ا تعاىل ىص القصؿ 
 يف ذل  غسل مجيع الذكِر؛ خروًجا من اخلبلِؼ. مصضعو للنص، وإف كاف األحصط
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 الثالث: التراب الذي يصحُّ تطهيُر اإلناِء بو: المطلب
 ، ومن األدلة على ذل :لكلب فيوعند ولصغ القد جعلت الشريعة اإلسبلمية الَباب من وسائل تطهّب اإلناِء 

حديث أِب ىريرة رضي ا عنو، قاؿ: قاؿ رسصؿ ا فلى ا عليو وسل : "طُُهصُر إِنَاِء َأَحدُِكْ  ِإَذا  -1
 .(92)َوَلَغ ِفيِو اْلَكْلُب أَْف يَػْغِسَلُو َسْبَع َمرَّاٍت أُواَلُىنَّ بِالتػُّرَاِب"

 فلى ا عليو وسل  قاؿ: "ِإَذا َشِرَب الَكْلُب يف إِنَاِء حديث أِب ىريرة رضي ا عنو أف رسصؿ ا -2
ًعا" َأَحدُِكْ  فَػْليَػْغِسْلُو َسبػْ
(93). 

أو مسًنا، فلصال أنو صلس  مر بإراقة ما فيو، وقد يكصف عسبًل جو الداللة: أف النيب فلى ا عليو وسل  أو و      
 .(94)الذات والسؤر؛ دلا أمر بإراقة سؤره، ألنو من إضاعة ادلاؿ

وقبل البدء بعرض كبلـ الفقهاء رمحة ا عليه  يف ذكر القدر الصاجب من الَباب، َيُسُن بنا ذِْكُر      
 مسألتْب يَبتب عليهما التطبيق الفقهي للمسألة ادلندرجة ٙبت ىذه القاعدة.

 ىل الكلُب نجٌس أو طاىٌر؟: األولىسألة الم
 يف صلاسة عْب الكلب على قصلْب:رمحة ا عليه  اختل  الفقهاء       
  (96)والشافعية، (95)ولصغ الكلب يف اإلناِء يُنجسو، وبو قاؿ احلنفية، أفَّ الكلب صلٌس، و القول األول:     
 .(97)واحلنابلة     
 ، واألمر بالغسل تعبدي، وىص قصؿٌ ولصغ الكلب يف اإلناِء ال يُنجسو طاىٌر، وأف الكلب  القول الثاني:     

 .(99)وبو قاؿ ادلالكية (98)لبعض احلنفية،
من أى ّْ ما استدؿ بو أفحاب القصؿ األوؿ القائلصف بنجاسة عْب الكلب ما سبق ذكره من األحاديث، و 

ًعا".ومنها حديث: "ِإَذا َشِرَب الَكْلُب يف إِنَاِء   َأَحدُِكْ  فَػْليَػْغِسْلُو َسبػْ
 ومن أى  ما استدؿ بو أفحاب القصؿ الثاين القائلصف بطهارة عْب الكلب ما يأيت:

ا َأْمَسْكَن َعَلْيُكمْ  ﴿ قصلو تعاىل:  -1  . (100) ﴾َفُكُلوا ِممَّ

 .(101)وجو الداللة: أنو لص كاف صلس العْب؛ لنجس فيده ٗبماستو
 مائٍع حٌب يُنجسو كلو. وقد جُياُب عنو بأف الصيد غّبُ 

حديث أِب سعيد اخلدري رضي ا عنو أف النيب فلى ا عليو وسل  ُسِئَل َعِن احْلَِياِض الٍَِّب بَػْْبَ  -2
َها، فَػَقاَؿ: "ذلَا َما مَحََلتْ  َة َواْلَمِديَنِة َترُِدَىا اْلِكبَلُب َوالسَّْباُع واحْلُُمُر، َوَعِن اْلطََّهارَِة ِمنػْ  يِف َمكَّ

 .(102)ُطصهِنَا، َولََنا َما َغبَػَر َطُهصٌر"بُ 
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 ؟كيفية تطهير األواني من ولوغ الكلب :الثانيةالمسألة 
 الكلب يف كيفية تطهّب األواين من ولصغو على قصلْب:عْب اختل  القائلصف بنجاسة 

 .(104)ووجٌو للحنابلة (103)ال بد من الَباب، وال يقـص غّبه مقامو، وىص مذىب الشافعية، القول األول:

والصابصف وغّبمها من ادلنظفات مقاـ الَباب، وىص اختياُر ادلزين من  (105)افُ نَ شْ قصـُ األَ ت القول الثاني:
 .(108)وىص ادلذىب (107)،ووجٌو للحنابلة (106)الشافعية،

 ومن أى  ما استدؿ بو أفحاب القصؿ األوؿ القائلصف بصجصب التطهّب بالَباب ما يأيت:
على ادلاء والَباب، فلما مل يق  غُّب ادلاء مقاـ ادلاء؛ مل يق  غّب الَباب مقاـ  أنو قد نص يف الصلصغ -1

 الَباب.
أف النص على الَباب يف الصلصغ كالنص على الَباب يف التيم ، فلما مل يق  غّب الَباب مقاـ الَباب  -2

 . (109)يف التيم ؛ مل يق  غّب الَباب مقاـ الَباب يف الصلصغ
 .(110)ديّّ، فبل جيصُز القياُس فيوأف األمَر بالَباِب تعب -3

 من أى  ما استدؿ بو أفحاب القصؿ الثاين القائلصف بأف غّب الَباب يقـص مقامو يف التطهّب ما يأيت:و 
أف ما ُنصَّ عليو من اجلامدات يف إزالة األصلاس، فغّبه من اجلامدات إذا ساواه يف عملو ساواه يف  -1

 يف االستنجاء.ا على ما قاـ مقاـ األحجار حكمو، قياسً 
أف الَباب يف الصلصغ مأمصر بو على طريق ادلعاونة يف اإلنقاء، وإمنا ادلنصصص ادلاء، فما كاف أبلغ من  -2

 .(111)الَباب يف اإلنقاء؛ كاف أحق يف االستعماؿ
ة وبعد ذكر كبلـ الفقهاء رمحة ا عليه  يف ادلسألتْب السابقتْب، فقد حاف ذكر ادلسألة الفقهية ادلندرج     

وى  -ٙبت ىذه القاعدة، وذل  أف من ذىب إىل صلاسة عْب الكلب واشَبط لتطهّب اإلناء من ولصغو الَباَب 
 فقد اختلفصا يف القدر الصاجب من ذل  الَباب ادلشَبط يف التطهّب على قصلْب: -الشافعية

ُر ادلاَء، ويصُل بصاسطتو جلميع أجزاءِ  القول األول: ال، سصاٌء ذرَّ الَباَب يف اإلناِء  الصاجب من الَباب ما يَُكدّْ
 .(112)قبل الغسل، أو كاف الَباُب رطًبا، وىص مذىب الشافعية

 .(113)يكفي أقل ما ينطلق عليو اسُ  تراٍب، وىص قصؿ بعض الشافعية القول الثاني:

يق األوؿ أكثر فتبْب أف منشأ اخلبلؼ بْب القصلْب يف ىذه ادلسألة عائٌد إىل تل  القاعدة، حيث راعى الفر      
ُر ادلاَء، ويف ىذا إشارٌة إىل أف الذي يكدر ادلاَء ٕبسب اإلناِء،  ما ينطلق عليو االس ، فاشَبط تطهّبه ٗبا يُكدّْ

 فإف الذي يكدر ادلاَء يف اإلناِء الصغّب ليس كالذي يكدر ادلاء يف اإلناِء الكبّب.
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من الَباب يف إناِء كبّبة أو  قليبلٌ  عَ ضِ وعليو فلص وُ وراعى الفريق اآلخر أقل ما ينطلق عليو اسُ  تراٍب،      
 تطهّبه، وا أعل .راد فغٍّب؛ فحَّ التطهُّب بو، دونة مراعاة لئلناء ادل

ؿ العلماء رمحة ا عليه ، فإف القصؿ الذي يظهر ترجيحو والعل  عند ا تعاىل ىص ابعد ذكر أقص  الترجيح:
ُر ادلاَء.القصؿ األوؿ القائل بصجصب تراٍب   يُكدّْ

 وقد ُيستدؿ ذلذا القصؿ بالسنة، وذل  من وجهْب:
 حديث أِب ىريرة السابق: "ُطُهصُر إِنَاِء َأَحدُِكْ  ِإَذا َوَلَغ ِفيِو اْلَكْلُب َأْف يَػْغِسَلُو َسْبَع َمرَّاٍت أُواَلُىنَّ  -1

 بِالتػُّرَاِب".
ا عليو وسل  قاؿ: "ِإَذا َوَلَغ اْلَكْلُب يف  حديث عبد ا بن ُمَغفَّل رضي ا عنو أف رسصؿ ا فلى -2

 .(114)اإِلنَاِء َفاْغِسُلصُه َسْبَع َمرَّاٍت َوَعفُّْروُه الثَّاِمَنَة يف التػُّرَاِب"
 وىي أف ادلقصصد ىص الَباُب ادلؤثر يف ادلاِء، ال أقل ما يُطلق عليو االس .ووجو الداللة من احلديثْب ظاىرة، 

 صفة مسح اليد في التيمم: الرابع: طلبالم
على أربعة ىل ىي إىل الكصع أو ادلرفق؟  ،رمحة ا عليه  يف ففة مسح اليد يف التيم  فقهاءاختل  ال     
 (115)أقصاؿ:
 (116)ضربٌة للصجو، وضربٌة لليدين إىل ادلرفقْب، وىذا مذىب احلنفية :التيم  ضربتاف القول األول:     

 .(119)واحلنابلة (118)ة، وقصٌؿ للمالكي(117)والشافعية
 ،(120)التيم  ضربتاف، ضربٌة للصجو، وضربة لليدين إىل الكفْب، وىص ادلشهصر عند ادلالكية القول الثاني:     
 .(121)للشافعية وقصؿٌ 
 .(122)التيم  ضربٌة واحدة، للصجو والكفْب، وىص ادلشهصر عند احلنابلة القول الثالث:     
 .(123)واحدٌة ميسح ّٔا وجهو ويديو إىل ادلنكبْب )اآلباط(، وبو قاؿ الزىريالتيم  ضربٌة  القول الرابع:     

 األدلة:
ن بأن التيمم ضربتان، ضربٌة للوجو، وضربٌة لليدين إلى المرفقين و استدل أصحاب القول األول القائل

 بالكتاب والسنة والمعقول:
 .(124) ﴾َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنوُ فَػتَػَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا  ﴿ فقصلو تعاىل: أما الكتاب:

وجو الداللة: أف ا سبحانو وتعاىل أمر ٗبسح اليِد، فبل جيصُز تقييدىا إال بدليٍل، وقد قاـ دليل التقييد      
 .(125)بَدؿبادلرفق، حيث ُجعلت ادلرافق غاية لؤلمر بالغسل يف الصضصء، والتيم  بدٌؿ منو، والبدُؿ ال َُياِلُ  ادل
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 فمن وجصه، منها: وأما السنة
ِو، حديث َجاِبٍر رضي ا عنو َعِن النَّيبّْ َفلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّ  َقاَؿ: "التػََّيمُُّ  َضْربَػَتاِف: َضْربٌَة لِْلَصجْ  -1

 .(126)َوَضْربٌَة لِْلَيَدْيِن ِإىَل اْلِمْرفَػَقْْبِ"
إىل ابن عباس رضي ا عنهما، فقضى ابن عمَر عن نافع قاؿ: انطلقت مع ابن عمر يف حاجة  -2

ِمَن  حاجَتُو، فكاف من حديثو يصمئذ أف قاؿ: َمرَّ َرُجٌل على رسصؿ ا فلى ا عليو وسل  يف ِسكَّةٍ 
يف  ا َكاَد الرَُّجُل أف يَػتَػَصاَرىالسَّْكِ  وقد خرج من غائط أو بصٍؿ فسلَّ  عليو فل  يُردَّ عليو، حٌب إذ

 َردَّ  َرى َفَمَسَح ِذرَاَعْيِو، مثَّ ، َضَرَب بَِيَدْيِو َعَلى احْلَاِئِط َوَمَسَح ّٔما َوْجَهُو، مثَّ َضَرَب َضْربًَة أُخْ السّْكَّةِ 
ـَ ِإالَّ َأينّْ ملَْ َأُكْن َعلَ  ـَ، َوَقاَؿ: "إِنَُّو ملَْ مَيْنَػْعِِب أَْف أَُردَّ َعَلْيَ  السَّبَل  .(127)ْهٍر"ى طُ َعَلى الرَُّجِل السَّبَل

 افقياس مسح اليدين يف التيم  على الصجو، ألف التيم  بدٌؿ عن الصضصء، فكاف حدُّمه وأما المعقول:     
 .(128)فيهما واحًدا، كالصجوِ 

 ضربٌة للوجو، وضربة لليدين إلى الكفين :ن بأن التيمم ضربتانو واستدل أصحاب القول الثاني القائل     
ٗبسح اليد، فل  جيب ّٔذا اخلطاب إال أقل ما يقع عليو اس  اليد، ألنو يقٌْب، وما أف ا أمر وذل   بالمعقول،

 .(129)عداه ش ، والفرائض ال ٘بب إال بيقْب
 ن بأن التيمم ضربٌة واحدة للوجو والكفين بالكتاب والسنة:و استدل أصحاب القول الثالث القائلو 

 .﴾َوأَْيِديُكنْ فَاْهَسُحىا بُِىُجىِهُكْن  ﴿ فقصلو تعاىل: أما الكتاب
وجو الداللة: أف ىذا ُحكٌ  ُعلَّْق على مطلِق اليدين، فبل يتناوؿ الذراعْب، قياًسا على حدّْ السرقة فإنو      
ارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَػُهَما ﴿ بالكفْب، مع أف األيدي يف قصلو تعاىل: يف السنة يَّدٌ قَ مُ   (130) ﴾َوالسَّاِرُؽ َوالسَّ

 .(131)مطلقة
فحديث عمار بن ياسر رضي ا عنو قاؿ: بَػَعَثِِب َرُسصُؿ اللَِّو فلى ا عليو وسل  يف َحاَجٍة  وأما السنة:     

ابَُّة، مثَّ أَتَػْيُت النَّيبَّ فلى   ا عليو وسل  َفذََكْرتُ َفَأْجَنْبُت فَػَلْ  َأِجِد اْلَماَء، فَػَتَمرَّْغُت يف الصَِّعيِد َكَما َٛبَرَُّغ الدَّ
َا َكاَف َيْكِفيَ  أَْف تَػُقصَؿ بَِيَدْيَ  َىَكَذا". مثَّ َضَرَب بَِيَدْيِو اأَلْرَض َضْربًَة وَ  اِحَدًة مثَّ َمَسَح َذِلَ  َلُو، فَػَقاَؿ: "ِإمنَّ

 .(132)الشَّْماَؿ َعَلى اْلَيِمِْب َوظَاِىَر َكفَّْيِو َوْجَهوُ 
 واحدة، وأنو يف اليدين إىل الكفْب. ووجو الداللة من احلديث فرَية، وىي أف ادلسح ضربة

ن بأن التيمم ضربٌة واحدٌة يمسح بها وجهو ويديو إلى المنكبين و استدل أصحاب القول الرابع القائلو 
 بالكتاب والسنة:
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 .﴾فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكمْ  ﴿ أما الكتاب فقصلو تعاىل:     
 ووجو الداللة من وجهْب:

 بادلسح مطلًقا عن شرط الضربة والضربتْب، فيجري على إطبلقو.أف ا أمر  -1
أف ا سبحانو وتعاىل أمر ٗبسح اليد، واليُد إذا أُْطِلَقت تتناوؿ مجيع اليد من رؤوس األفابع إىل  -2

اآلباِط، ولصال أف ا ذكر ادلرافق غاية لؤلمر بالغسل يف باب الصضصِء؛ لصجب غسل ىذا ادود، 
 .(133)َرت يف الصضصء دوف التيم والغايُة ذُكِ 
فحديث عمار بن ياسر رضي ا عنو قاؿ: ُكنَّا َمَع َرُسصِؿ اللَِّو َفلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّ  فَهَلَ   وأما السنة:

ـَ َرُسصُؿ اللَِّو َفلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّ  َحٌبَّ َأَضاَء اْلَفْجُر، فػَ  أَبُص َبْكٍر َعَلى َعاِئَشَة،  (134)تَػَغيَّظَ ِعْقٌد ِلَعاِئَشَة، َفَأقَا
َها أَبُص َبْكٍر فَػَقاَؿ: إِنَِّ  َلُمَبارََكٌة َلَقْد نَػَزَؿ َعَليػْ  فَػنَػزََلْت َعَلْيِه ُ  َنا ِفيِ  الرُّْخَصُة يف اْلَمْسِح بِالصُُّعَداِت، َفَدَخَل َعَليػْ

 .(135)رَبْػَنا بِأَْيِديَنا َضْربًَة ِإىَل اْلَمَناِكِب َواآْلبَاطِ رُْخَصٌة، َفَضرَبْػَنا بِأَْيِديَنا ِإىَل ُوُجصِىَنا، َوضَ 
من خبلؿ ما استدؿ بو كل فريٍق يتضح أف سبب اخلبلؼ يف ىذه ادلسألة اختبلُؼ  سبب الخالؼ:     

أف اآلثار الصاردة فيها، وكذا اختبلفه  يف ٙبديد مسمى اليد، فاجلميع متفقصف على أف ا أخذ ٗبسح اليِد، إال 
بعضه  أمر ٗبسح مجيع اليد عمبًل بعمـص إطبلؽ اس  اليد، وبعضه  اقتصر على بعض مسمى اليد عمبًل 

 .(136)باألدلة الٍب قيَّدت ادلسح بذل 
بعد ذكر أقصاؿ العلماء رمحة ا عليه  وبياف ما استدؿ بو كل فريٍق، إف القصؿ الذي يظهر  الترجيح:     

 :أيتعلى ضربٍة واحدة ميسح ّٔا وجهو وكفيو، وذل  دلا ي باإلجزاءرجحانو والعل  عند ا تعاىل ىص القصؿ 
مر بادلسح، وأفل عدـ ثبصت حديث مرفصع يف أف التيم  ضربتاف، فُّبجع إىل األفل، وىص أف ا أ -1

 اإلطبلؽ يتناوؿ ضربًة واحدة.

وضصءَ  أف األحاديث الدالة على أف التيم  ضربة واحدة ال تنايف عدـ فحة التيم  بضربتْب، كما أف -2

 جزاء ٗبرة واحدة. وسل  ثبلثًا ثبلثًا ال يُنايف اإلالنيب فلى ا عليو 

من نظٍر، ٖببلؼ األدلة  عصَُّؿ عليها، وال ٚبلصقْب ال يُ أف األحاديث الدالة على وجصب ادلسح إىل ادلرف -3

 الدالة على وجصب ادلسح إىل الكفْب فإهنا أفرح وأفحُّ.

 .(137)أف حديث عمار بن ياسر رضي ا عنو وقع فيو اضطراٌب كبّب -4
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 القدر الواجب مسحو من الجبيرة:الخامس:  المطلب
 .(138)ّٔا العظاـاجلبّبة واجلَِبارَُة لغة: العيداف الٍب ُ٘بْبَػُر    

وتشد عليو حٌب ينجرب على  ،ى فتصضع على مصضع الكسرسصَّ واجلبّبة افطبلًحا: اخلشب الٍب تُ      
 .(139)استصائها
بعد ذكر تعري  اجلبّبة، َيُسُن بنا قبل ذكر كبلـ الفقهاء يف القدر الصاجب مسحو من اجلبّبة ذكُر      

ال؟؛ ألف وجصب استيعاب ادلسح أو إجزاء بعض ادلسح  خبلفه  يف أفل ادلسح على اجلبّبة ىل جيُب أـ
 مَبتٌب على القصؿ بصجصب ادلسح.

فيما إذا وضع شخٌص جبّبًة على يدِه ىل جيُب ادلسح عليها، لذا فقد اختل  الفقهاء رمحة ا عليه  و      
 أـ ال؟ على أربعة أقصاؿ:

 (140)ما ٙبتها، وىص مذىب احلنفية،جيب ادلسح على اجلبّبة، وجيزئو عن مسح  القول األول:     
 .(143)وىص مذىب احلنابلة (142)وىص قصؿ الشافعي يف القدمي، (141)وادلالكية،

 .(144): جيب عليو أف يتيم  وال جيصز ادلسح، وىص قصٌؿ لبعض الشافعيةالقول الثاني     
ىص مذىب و  (145)جيب اجلمع بْب ادلسح والتيم ، وىص قصؿ الشافعي يف اجلديد، القول الثالث:     

 .(146)الشافعية
 .(147)يسقط ادلسح إىل غّب بدؿ، وبو قاؿ ابن حـز القول الرابع:     

 األدلة:
 وإجزاُء مسحها عن مسح ما تحتها: ،على وجوب المسحأصحاب القول األول بو استدل من أىم ما 

يِن ِمْن َحَرجٍ  ﴿ قصلو تعاىل: -1  .(148) ﴾َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ

 اعلى الناس ورفعً  اجزائها عن مسح ما ٙبتها تيسّبً إوجو الداللة: أف يف القصؿ ٔبصاز ادلسح على اجلبّبة و        
إذ يف منع ادلسح على اجلبائر ضرٌر ومشقٌة على الناس، مع  ؛للحرج عنه ، وىذا ما اقتضتو نصصص الشريعة

 .(149)احلاجة إليها
اْنَكَسَر ِإْحَدى زَْنَديَّ َفَسأَْلُت َرُسصَؿ اللَِّو َفلَّى اُ حديث علي بن أِب طالب رضي ا عنو، قاؿ:  -2

 .(150)َعَلْيِو َوَسلََّ  َفَأَمَرين "أَْف أَْمَسَح َعَلى اجْلََبائِِر"
حديث جابر بن عبدا رضي ا عنهما قاؿ: َخَرْجَنا يف َسَفٍر َفَأَفاَب َرُجبًل ِمنَّا َحَجٌر َفَشجَُّو يِف  -3

َوأَْنَت  مثَّ اْحتَػَلَ  َفَسَأَؿ َأْفَحابَُو َىْل ٘بَُِدوَف يفَّ رُْخَصًة يف التػََّيمُِّ ؟ فَقاُلصا: َما صَلُْد َلَ  رُْخَصًة رَْأِسِو، 
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ا َقِدْمَنا َعَلى النيب َفلَّى اُ  فَػَقاَؿ:  ِبَذِل َ   َعَلْيِو َوَسلََّ ، أُْخربَ تَػْقِدُر َعَلى اْلَماِء، فَاْغَتَسَل َفَماَت، فَػَلمَّ
َا ِشَفاُء اْلِعيّْ السُّ  َا َكاَف َيْكِفيوِ "قَػتَػُلصُه قَػتَػَلُهُ  اللَُّو، َأاَل َسأَُلصا ِإَذا ملَْ يَػْعَلُمصا َفِإمنَّ َ   َؤاُؿ، ِإمنَّ َأْف يَػتَػَيمَّ

 .(151)َجَسِدِه" َح َعلَْيِها َويَػْغِسَل َسائِرَ َعَلى َجْرِحِو مثَّ مَيْسَ  -ش َّ مصسى -َويَػْعِصَر َأْو يَػْعِصَب 
ونصقش بأنو على فرِض فحتو؛ فإنو داؿّّ على اجلمع بْب ادلسح والتيم ، وى  ال يروف مشروعية اجلمع      

  .(152)بينهما، بل يقصلصف ٗبشروعية ادلسح فقط

 أف ادلسح على اجلبّبة أوىل من التيم  من وجهْب: -4
 ادلاِء.أف ادلسح يكصف بادلاِء، والتيم  بالَباب، واألفل استعماؿ  - أ

  .(153)أف ادلسح يكصف يف ما يغطي مصضع الغسل، وأما التيم  يف عضصين فقط - ب

 ومن أىم ما استدل بو أصحاب القول الثاني القائلون بوجوب التيمم وعدم جواز المسح:
اَلَمْسُتُم النَِّساَء فَػَلْم  َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغَاِئِط َأوْ  ﴿ قصلو تعاىل: -1

ُموا َصِعيًدا طَيًِّبا  .﴾َتِجُدوا َماًء فَػتَػَيمَّ

وجو الداللة: أف ا أمر عند فقداف ادلاِء أو ادلرِض بالتيم ، فإذا مل يكن ىذا ادلرُض مبيًحا للتيم ، فما      
 .(154) ىص ادلرُض ادلبيح!

أَفَّ َرُجبًل َأْجَنَب يف ِشَتاٍء، َفَسَأَؿ َوأُِمَر بِاْلُغْسِل حديث عبد ا ْبِن َعبَّاٍس رضي ا عنهما،  -2
اللَُّو" َثبَلثًا َفاْغَتَسَل َفَماَت، َفذُِكَر َذِلَ  لِلنَّيبّْ َفلَّى اُ َعلَْيِو َوَسلََّ ، فَػَقاَؿ: "َما ذَلُْ  قَػتَػُلصُه؟ قَػتَػَلُهُ  

 . (155)َطُهصرًا" –َ  َأِو التػََّيمُّ  -"َقْد َجَعَل اللَُّو الصَِّعيَد 
القياس على وجصب التيم  عند خصِؼ استعماؿ ادلاِء على نفسو، ٔبامع اخلصؼ يف ُكلٍّ، فكما  -3

جيب لو التيم  عند خصؼ استعماؿ ادلاِء، فكذل  جيُب عليو التيم  عند خصؼ استعماؿ ادلاء 
 . (156)على جرحو

 الجمع بين المسح والتيمم: أىم ما استدل بو أصحاب القول الثالث القائلون بوجوب ومن
َ  َويَػْعِصَر َأوْ  -1 َا َكاَف َيْكِفيِو أَْف يَػتَػَيمَّ مَيَْسَح  يَػْعِصَب َعَلى َجْرِحِو، مثَّ  حديث جابر ادلتقدـ، وفيو: "ِإمنَّ

 َعَلْيِها َويَػْغِسَل َسائَِر َجَسِدِه ".
 للحائل أشبو اخل التيم ، ولبسو  أف ما ٙبت اجلبّبة ال ميكن غسلو، فأشبو اجلريح بصجصب -2

 . (157)ٗبشقة النزع، فلما أشبههما؛ وجب اجلمع بْب ادلسح والتيم 
  .(158)أف يف اجلمع بينهما احتياطًا يف العبادة، وخروًجا من اخلبلؼ -3
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 ومن أىم ما استدل بو أصحاب القول الرابع القائلون بسقوط فرضو وال يمسح وال يتيمم:
 .﴾نَػْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَهااَل يَُكلُّْ  اللَُّو  ﴿قصلو تعاىل:  -1

 قاؿ: "... َفِإَذا أََمْرُتُك ْ  حديث أِب ىريرة رضي ا عنو، أف رسصؿ ا فلى ا عليو وسل  -2
 .(159)ِبَشْيٍء َفْأُتصا ِمْنُو َما اْسَتطَْعُتْ  َوِإَذا نَػَهْيُتُكْ  َعْن َشْيٍء َفَدُعصُه"

ة كل ما عجز عنو اإلنساف، وكاف التعصيض منو شرًعا، ومل ووجو الداللة منهما: أنو سقط بالكتاب والسن     
  .(160)يأت قرآف وال سنٌة بتعصيِض ادلسح على اجلبائر

بعد ذكر أقصاؿ العلماء رمحة ا عليه ، وبياف ما استدؿ بو كل قصٍؿ، فإف الَبجيح يف ىذه  الترجيح:     

األوؿ، والَبجيح بْب ىذه األقصاؿ َيتاج إىل تتبع  ادلسألة غّب شلكٍن، لقصة منزع كل قصٍؿ من األقصاؿ الثبلثة
واستقراٍء لؤلدلة، ليخرج طالُب العلِ  بَبجيح تطمئن النفس إليو، وحٌب يتيسر لطالب العل  ذل ؛ فيلزمو تقليد 

 مذىٍب من ادلذاىب ادلعتربة، لتربأ ذمتو، وَيرج من العهدة، وا أعل .

ّبة؛ فقد اختل  الفقهاء رمحة ا عليه  يف ففة ادلسح على اجلبّبة يف وبناًء على القصؿ بادلسح على اجلب     
زلل الفرض على ثبلثة أقصاؿ، بعد اتفاقه  على عدـ وجصب ادلسح إذا كاف يف غّب زلل الفرِض؛ ألنو ليس 

 . وبعدـ ادلسح إذا كاف يف ادلسح ضرٌر؛ ألف الغسل يسقط بالعذر،(161)عليو أف يغسل لص مل يكن ىناؾ جبّبة
  ، فاختلفصا على ثبلثة أقصاٍؿ:(162)فادلسح من باب أوىل

، وأفح (164)ومذىب ادلالكية (163)جيُب استيعاب اجلبّبة بادلسِح، وىص رواية للحنفية، القول األول:     

 .(166)، ومذىب احلنابلة(165)الصجهْب عند الشافعية

 .(167)جيُب مسُح أكثر اجلبّبة، وىص مذىب احلنفية القول الثاني:     

 .(168)يكفي مسح ما يُطلق عليو اس  مسٍح، وىص وجو عند الشافعية القول الثالث:     

 األدلة:
 استدل أصحاب القول األول القائلون بوجوب استيعاب الجبيرة بالمسح بالسنة والمعقول: 

 فما سبق من األدلة. أما السنة:
لتعمي ، ألف اجلبّبة اسٌ  يع ُّ جاءت بادلسح على اجلبائر، وذل  يفيد ا وجو الداللة: أف األحاديث

 . (169)مجيعها
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  فمن وجصه:، وأما المعقول

 .(170)أف العضص كاف جيب استيعابو، واألفل بقاء ما كاف على ما كاف -1

  التيم ، ٔبامٍع أنو مسٌح لعضصٍ أنو مسٌح أبيح للضرورة، فصجب استيعابو، كمسح الصجو واليدين يف -2
 .(171)واجب

 . (172)عليو، فكأهنا جزٌء من البدفأهنا تشبو اجللد الذي وضعت  -3
  .(173)أف األفل يف ذمتو بيقْب، فبل تربأ ذمتو إال باستيعابو -4

وذل  أنو مل يأت تقديٌر  واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بوجوب مسح أكثر الجبيرة بالمعقول،

حرج ومشقة، فأقي   من الشرع يف ادلسح على اجلبائر، فظاىره يقتضي االستيعاب، إال أف ذل  ال َيلص من
 . (174)األكثر مقاـ الكل

، وذل  واستدل أصحاب القول الثالث القائلون بوجوب مسح أقل ما يطلق عليو اسُم مسٍح، بالمعقول
  من وجهْب:

القياُس على ادلسح على اخل ، فكما ال جيب استيعاُب اخل ّْ بادلسِح؛ فكذل  اجلبّبة، ٔبامع أفَّ   -1
 . (175)كبلِّ منهما مسٌح لعضص واجب

 .(176)أف العربة بأقل ما ينطلق عليو اسُ  مسحٍ  -2

 من خبلؿ َعْرِض كبلـ الفقهاء رمحة ا عليه  فيظهر أف للقاعدة أثرًا كبّبًا يف خبلفه .سبب الخالؼ:      

بعد ذكر أقصاؿ العلماء رمحة ا عليه  وبياف مأخذ كل قصٍؿ؛ فإف القصؿ الذي يظهر رجحانو  الترجيح:     

عند ا تعاىل ىص القصؿ بصجصب استيعاب مسح اجلبّبِة إذا كانت يف زلل الفرِض دلا استدلصا بو، وا  والعل 

 أعل .

ىذا آخر ما أردنا ٕبثو، ومت ٕبمد ا وتصفيقو ذكر ادلسائل ادلندرجة ٙبت ىذه القاعدة يف حدود البحث،      
ت  الصاحلات، وفلى ا على سيدنا ونبينا زلمد وعلى آلو فللو احلمد أوَّاًل وآخرًا، واحلمد  الذي بنعمتو ت

 وفحبو وسل  تسليًما كثّبًا إىل يـص الدين.
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 الخاتمة:
 وتشتمل على أى  النتائج والتصفيات.

 أىم النتائج: 
 أف ذلذه القاعدة زللّْ الدراسِة أثرًا يف اختبلؼ الفقهاء. -1
 لفظيّّ ال يَبتب عليو أثٌر يُْذَكُر.اختبلُؼ إطبلقات العلماء ذلذه القاعدة خبلٌؼ  -2
مجهصُر األفصليْب والفقهاء يعدُّوَف الزيادة على القدر الصاجب غّب واجبِة؛ جلصاز تركها، يف حْب يرى  -3

 بعض فقهاء ادلذاىب األربعة وجصَب تل  الزيادِة؛ إذ ليس بعضها أوىل من بعض.
دوه؛ لقصذل  بصجصب استيعاِب ما ينطلق عليو خال  كثٌّب من الفقهاء أفله  يف ىذه ادلسألة فل  يَْطرُ  -4

 االس ، خبلفًا للشافعية فقد طردوا أفله  يف ادلسألة.
ىذه القاعدة مغايرٌة لقاعدٍة تكل  عليها الفقهاء واألفصليصف وىي قاعدة: األخذ بأقل ما قيل؛ إذ  -5

ن عدمو، والقاعدة م لى مجيع ما يتناولو إطبلؽ االس القاعدة زلل الدراسة تتناوؿ إطبلؽ احلك  ع
الثانية متعلقة بالقدر ادلتفق عليو بْب األقصاؿ، فهل يُصف  ذل  القدر بكصنو إمجاًعا من ادلتنازِِعْْبَ يف 

 ادلسألة التفاقه  على قدٍر معٍْب.
 

 أىم التوصيات:
سالة مجُع كبلـِ الفقهاء واألفصليْب حصؿ ىذه القاعدة مجًعا دقيًقا؛ دلعرفة من طرَد أفلو يف ىذه ادل -1

 ومن خالفو، وما ىص سبب ادلخالفة.
 البحث عن نصازؿ فقهية معافرة ميكن جعلها تطبيقاٍت ذلذه القاعدة. -2
ٙبرير مذىب احلنفية يف القدر الصاجب مسحو من الرأِس وفًقا ألفصذل ؛ نظرًا الضطراب أقصاؿ فقهاء  -3

 ادلذىب.
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 الهوامش
 

 (.122سصرة التصبة، اآلية رق : )( 1)
 (.71( احلديث رق : )1/25) العل ، باب: من يرد ا بو خّبا يفقهو يف الدين تابكأخرجو البخاري يف: "فحيحو"   (2)
 (. 3/361)"لساف العرب"  ،، وابن منظصر(1/137)"هتذيب اللغة"  ،ألزىريا انظر: (3)
 (.127سصرة البقرة، من اآلية رق : ) (4)
 (.6ص ) ما ال يت  الصاجب إال بو"" ،ميحر، و (1/11) "األشباه والنظائر"، السبكي انظر: (5)
 (.171ص )"التعريفات"  ،جلرجاينا، و (17 -1/16)"البحر ايط"  ،لزركشيا، و (2/67)" اإلّٔاج" ،السبكيانظر:  (6)
، (1/17)" إرشاد الفحصؿ إىل ٙبقيق احلق من عل  األفصؿ" ،الشصكاين، و (27/447)" من جصاىر القامصستاج العروس " ،الزبيدي انظر: (7)

 .(28"التعريفات" ص ) ،واجلرجاين
 (.1/249) "القصاعد األفصلية عند ابن تيمية وتطبيقاهتا يف ادلعامبلت التقليدية واالقتصادية ادلعافرة" ،اذلامشيانظر:  (8)
 (.1/17"إرشاد الفحصؿ" ) ،الشصكاينو ، (1/44) "شرح الكصكب ادلنّب" ،ابن النجار، و (7ص )" هناية السصؿ" ،إلسنصياانظر:  (9)
"شرح التلصيح على التصضيح"  ،لتفتازاينا، و (1/13) "بياف ادلختصر" ،األففهاين، و (1/120) "شرح سلتصر الروضة" ،لطصيفاانظر:  (10)

 (.1/46ادلنّب" )"شرح الكصكب ابن النجار، ، و (1/34)
 (.104ص ) "سلتار الصحاح"، لرازيا انظر: اللَّْحاُؽ، يُػَقاُؿ: َمَشى َحٌبَّ أَْدرََكُو َوَعاَش َحٌبَّ أَْدَرَؾ َزَمانَُو.اإلدراؾ لغة:  (11)

غاية الصفصؿ يف " ،األنصاريو  ،(1/32" )التقرير والتحبّب" ،ابن أمّب احلاج . انظر:وفصؿ النفس إىل ٛباـ ادلعُب من نسبة أو غّبىاوافطبلًحا: 
 (.22ص ) "شرح لب األفصؿ

 .(1/37"التقرير والتحبّب" ) ،ابن أمّب احلاج انظر: (12)
مسمي كل عل  يطلق على  ( أف1/6" )األفل اجلامع إليضاح الدرر ادلنظصمة يف سل  مجع اجلصامعيف: " حسن السيناوين ادلالكيفائدة: ذكر 

مْجَالِيَّةُ بقصذل : )التعري   وىص ،القصاعد الكلية يى مسائلو الٍب ويطلق على ادراؾ تل  القصاعد وعلى ادللكة احلافلة من  (َداَلِئُل اْلِفْقِو اإْلِ
مْجَالِيَّةُ بقصذل : )معرفة التعري   وىص ،ادراكها   (.اْلِفْقِو اإْلِ

 (.1/246) "القصاعد األفصلية عند ابن تيمية" ،اذلامشي انظر: (13)
 "معج  اللغة العربية ادلعافرة" ،سلتار، و (133ص )"معج  لغة الفقهاء"  ،قلعجي، و (313ص )"الكليات"  ،لكفصيا :انظر (14)

(2/1387.) 
 (.3/439) "معج  مقاييس اللغة" ،ابن فارس انظر: (15)
 (.1/461)" واأللفاظ الفقهيةمعج  ادلصطلحات "، عبد الرمحنو ، (2/550رلمع اللغة العربية بالقاىرة، ) وآخروف، الزيات انظر: (16)
 (.168"التعريفات" ص )اجلرجاين، و (، 13/522"لساف العرب" )ابن منظصر، و (، 242"سلتار الصحاح" ص )الرازي، انظر:  (17)
 (.1/41"شرح الكصكب ادلنّب" )ابن النجار،و (، 1/78) "اصصؿ" الرازي، انظر: (18)
من ذكر تعريَ  التطبيقات الفقهية باعتبارىا لقًبا على ىذا الفنّْ، فحاولت من  -لقافرحسب ٕبثي ا-ملحصظة: من خبلؿ البحث مل أجد  (19)

 خبلؿ تعري  التطبيق يف االفطبلِح ذكر تعريٍ  مقارٍب ذلا.
 أي: ميكن االتياف بالصاجب دوف زيادة عليو. (20)
الساقط، ومنو قصلو ومنها:  ، يقاؿ: َوَجَب الشيء، جيب وجصبا، أي: َلَزـَ، واستصجبو: استحقو.[البلـز] معاٍف، منها:لو  :لغة الصاجب (21)

[ أي: سقطت إىل األرض، فكأنو الشيء الذي سقط على ادلخاطب بو فلزمو وأثقلو، كما 36تعاىل}فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنصبُػَها{ ]سصرة احلج: 
 والطربي، ،(4/333"تاج العروس" )الزبيدي، و (، 333"سلتار الصحاح" ص ) الرازي، :انظر يسقط عليو الشيء فبل ميكن دفعو عن نفسو.

والصاجب افطبلًحا: ما  (.1/97"اصصؿ" )الرازي، و (، 1/24)" قصاطع األدلة يف األفصؿ" ،السمعاينو (، 18/635)" الطربي"تفسّب 
ُـّ تارُِكُو شرًعا.(. 1/93) "اصصؿ" الرازي،و  انظر: طُِلَب فعلُو طلًبا جازًما. (، 1/128) "ادلستصفى"الغزايل، انظر:  وُعرَّْؼ بأنو: الذي يَُذ

 (.1/349"شرح الكصكب ادلنّب" )ابن النجار، و (، 71"شرح تنقيح الفصصؿ" ص )القرايف، و ( 1/95"اصصؿ" ) الرازي،و 
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احلنابلة فقد خصُّصا الفرَض ٗبا ثبت بدليل قطعي، والصاجب ٗبا ثبت اجلمهصر على أنو ال فرؽ بْب الفرض والصاجب، خبلًفا للحنفية وبعض تنبيو: 
السبكي و (، 1/97"اصصؿ" )لرازي او (، 1/162)" عدة يف أفصؿ الفقو"اليعلى  صأبو (، 1/136)"أفصؿ البزدوي"  ،البزدوي بدليل ظِب. انظر:

(، 1/126)" تشني  ادلسامع" ،لزركشياو (، 1/181يط" )"البحر ا ،الزركشيو (، 14ص )"مجع اجلصامع"  ،السبكيو (، 2/152"اإلّٔاج" )
 (.1/69) "ش  األسرار"ك ،البخاريو 
 أِب احلسن الكرخي.إىل  (87ص )"التبصرة"  يف الشّبازيأبص إسحاؽ (، وعزاه 1/329)" الفصصؿ يف األفصؿ"اجلصاص، انظر:  (22)
 (.159الفصصؿ" ص )"ِشرح تنقيح  والقرايف،(، 1/84"الذخّبة" ) القرايف،انظر:  (23)
"البحر  ،الزركشيو (، 2/320"اإلّٔاج" ) ،السبكيو (، 2/366"بياف ادلختصر" ) ،واألففهاين(، 87"التبصرة" ص ) ،الشّبازيانظر:  (24)

 (.1/236ايط" )
 (.2/410يعلى من احلنابلة، انظر: "العدة يف أفصؿ الفقو" ) وىذا قصؿ القاضي أِب (25)
 (.1/328"الفصصؿ يف األفصؿ" )اجلصاص، انظر:  (26)
 (.159"شرح تنقيح الفصصؿ" ص ) القرايف،انظر:  (27)
"بياف ادلختصر" واألففهاين (، 1/112"اإلحكاـ" لآلمدي )و(، 2/196) للرازي "اصصؿ"و(، 1/141"ادلستصفى" )الغزايل، انظر:  (28)

"البحر الزركشي و (، 48"هناية السصؿ" ص )اإلسنصي و (، 535ص ) "رفع احلاجب"السبكي و (، 2/320"اإلّٔاج" )السبكي و (، 2/366)
 (.1/236ايط" )

 (.1/349"شرح سلتصر الروضة" ) ،لطصيفاو(، 1/121)" روضة الناظر" ،ابن قدامة انظر: (29)
"اإلّٔاج"  ،السبكيو (، 2/366"بياف ادلختصر" ) ،واألففهاين(، 4/108) "اإلحكاـ" ،آلمدياو  (،1/139) "ادلستصفى" ،لغزايلاانظر:  (30)

 (.59ص )" ٚبريج الفروع على األفصؿ" ،الزَّصْلاينو (، 1/117)
 (.1/190"البحر ايط" ) ،الزركشيانظر:  (31)
 (.1/190"البحر ايط" ) ،الزركشيو (، 1/112"اإلحكاـ" ) ،آلمديا انظر: (32)
 (.3/146)"الفروؽ" لقرايف او (، 159ص ) "شرح تنقيح الفصصؿ" والقرايف،(، 1/190"البحر ايط" ) ،الزركشيانظر:  (33)
 (.523ص ) "األشباه والنظائر" ،السيصطيو (، 2/196"اصصؿ" ) ،لرازياو(، 1/141"ادلستصفى" )الغزايل، انظر: ( 34)
 (.2/332)" شرح سلتصر خليل" ،اخلرشيو (، 1/209"البحر ايط" ) ،الزركشيو (، 48"هناية السصؿ" ص ) ،اإلسنصيانظر:  (35)
"شرح  ،لطصيفا(، و 263" ص )التمهيد" ،اإلسنصيو (، 159ح تنقيح الفصصؿ" ص )"شر  والقرايف،(، 1/84) "الذخّبة" القرايف، انظر: (36)

ادلعلق على االس : ىل يقتضي االقتصار على  واعل  أف ذلذا األفل مأخذا آخر، وىص أف األمر(. قاؿ الطصيف: "1/350سلتصر الروضة" )
 ...". فيو خبلؼ بْب األفصليْب، وأكثر من يلهج بو ادلالكية أوؿ ذل  االس  والباقي ساقط، أو يقتضي استيعاب ذل  االس ؟

 (.2/257"شرح الكصكب ادلنّب" )ابن النجار، و (، 1/376"ادلستصفى" )الغزايل، انظر:  (37)
 (.3/175"اإلّٔاج" ) ،السبكيو (، 1/490) "ادلسصدة يف أفصؿ الفقو" ،آؿ ابن تيميةو (، 5/50) "اإلحكاـ" ،ابن حـزانظر:  (38)
 (.1/175)"ادلغِب"  ،ابن قدامةو (، 1/124)" البياف" ،لعمرايناو (، 1/114) "احلاوي الكبّب" ،اورديدلا انظر:( 39)
 (.19ص )" مراتب اإلمجاع" ،ابن حـزانظر: ( 40)
 ( يف ادلسألة أحد عشر قصاًل.10/507)" أحكاـ الطهارةيف: "ىذه أشهر األقصاؿ يف ادلسألة، وإال فقد نقل دبيَّاف الّدبيَّاف، ( 41)
 (.1/88)"الشرح الكبّب"  ،لدسصقياو (، 1/259"الذخّبة" )القرايف، و (، 1/38)" ادلنتقى شرح ادلصطأ" ،لباجياانظر: ( 42)
 (.1/123)"حلية العلماء"  ،الشاشيو (، 1/114"احلاوي" ) ،اورديدلا انظر: (43)
 .(1/98)" كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع" ،البهصيتو (، 1/175"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر: ( 44)
 (.1/4) "بدائع الصنائع" ،لكاسايناو (، 1/9)" ٙبفة الفقهاء" ،لسمرقنديا انظر:( 45)
 (.1/166)" البناية شرح اذلداية" ،العيِبو (، 1/4"بدائع الصنائع" ) ،لكاسايناانظر: ( 46)
 (.1/4"بدائع الصنائع" ) ،الكاساينو (، 1/9"ٙبفة الفقهاء" ) ،السمرقنديانظر: ( 47)
 (.1/353) "فتح العزيز" ،لرافعياو  (،1/79)" اية ادلطلب"هن ،اجلصيِبانظر: ( 48)
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 (.6سصرة ادلائدة، اآلية رق  )( 49)
 (.1/190)" شرح الزركشي على اخلرقي" ،لزركشياو (، 1/38"ادلنتقى" ) ،الباجي انظر:( 50)
 (.1/77)" ادلقدمات ادلمهدات" ،ابن رشدو (، 2/30) ""االستذكار ،ابن عبد الربانظر: ( 51)
 (.185( احلديث رق : )1/48البخاري يف فحيحو، كتاب الصضصء، باب مسح الرأس كلو، ) أخرجو( 52)
 (.1/190"شرح سلتصر اخلرقي" ) ،لزركشيا انظر:( 53)
 (.43سصرة النساء، اآلية رق  )( 54)
 (.1/190"شرح سلتصر اخلرقي" ) ،لزركشياانظر: ( 55)
 (.20/126)"التمهيد"  ،ابن عبد الرب انظر:( 56)
 (.1/115"احلاوي" )ادلاوردي، و (، 1/112) "ادلبسصط" ،لسرخسيا انظر: (57)
 (.1/4"بدائع الصنائع" )الكاساين، و (، 10 -1/9"ٙبفة الفقهاء" )السمرقندي، انظر: ( 58)
 (.656( احلديث رق : )1/158كتاب الطهارة، باب ادلسح على النافية والعمامة )"فحيحو"  : يف مسل أخرجو ( 59)
 (.1/5"بدائع الصنائع" ) ،والكاساين(، 1/113"ادلبسصط" ) ،لسرخسياانظر:  (60)
َعِر يف ُمقدَّـ الرْأس، مسّْيت الرتفاع َمْنبتها.: ُقصاُص النافيةُ ( 61)  الشَّ

 (.15/327"لساف العرب" )ابن منظصر، و (، 54/433"معج  مقاييس اللغة" )ابن فارس، انظر: 
"سلتار الصحاح" الرازي، و (، 9/74انظر: "هتذيب اللغة" ) : مجَاُع مؤخّْر الرَّْأس، وىص َفصؽ فأس الَقَفا، واجلميع الُقُذؿ، والَعَدُد أَقِذلة.القَذاؿُ  (62)

 (.249ص )
 (.3/340"لساف العرب" )ابن منظصر، و (، 4/458"معج  مقاييس اللغة" ) ،ابن فارس انظر: : قَػْرنا الرْأس َونَاِحَيَتاُه.الَفصَدافِ ( 63)
 (.1/5"بدائع الصنائع" ) ،الكاساين انظر:( 64)
 (.1/5"بدائع الصنائع" ) الكاساين،انظر: ( 65)
 (.1/125"البياف" )العمراين،  انظر: (66)
 (.1/116"احلاوي" )ادلاوردي، و (، 1/40)" ادلهذب" ،الشّبازيانظر:  (67)
 (.1/19) "بداية آّتهد" ،ابن رشد انظر:( 68)
 (.15/274"لساف العرب" )ابن منظصر، و (، 1/187)" فتح الباري" ،ابن حجرو (، 4/312)" النهاية" ،ابن األثّب انظر: (69)
 (.2/144)" آّمصع شرح ادلهذب"النصوي، و (، 1/306)" فتح الباري" ،ابن رجبو (، 21/206"التمهيد" )ابن عبد الرب، انظر:  (70)
 (.1/73)"نيل األوطار"  ،لشصكايناو (، 1/330)" اإلنصاؼ" ،دلرداوياو (، 2/552"آّمصع" ) النصوي،انظر:  (71)
 (.1/112"الشرح الكبّب" ) ،والدسصقي(، 1/149"شرح سلتصر خليل" ) ،خلرشياانظر:  (72)
 (.1/330"اإلنصاؼ" )ادلرداوي، و (، 1/232"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر:  (73)
 (.1/57بن عابدين )( الحاشيٌة على: البحر الرائق) "منحة اخلالقو"(، 1/61)" فتح القدير" ،ابن اذلماـانظر:  (74)
 (.1/104) "شرح منتهى اإلرادات" ،لبهصيتاو (، 1/330"اإلنصاؼ" ) ادلرداوي،انظر:  (75)
 (.2/144"آّمصع" ) ،النصويو (، 1/242"البياف" ) ،العمراين انظر: (76)
 (.1/330"اإلنصاؼ" ) وادلرداوي، و(، 1/232"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر:  (77)
(. وأخرجو مسل  يف: 269( احلديث رق : )1/62أخرجو البخاري يف: "فحيحو" كتاب الغسل، باب غسل ادلذي والصضصء منو ) (78)

 ( واللفظ لو.721( احلديث رق : )1/169"فحيحو" كتاب احليض، باب ادلذي )
 (.1/93)" سبل السبلـ" ،الصنعاينو (، 1/232"ادلغِب" ) ،وابن قدامة(، 3/20"االستذكار" )ابن عبد الرب، انظر:  (79)
 (.1/93"سبل السبلـ" ) ،الصنعاينانظر:  (80)
 (.1/232"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر:  (81)
كتاب الطهارة، باٌب يف "سننو"  : يف أبص داوودوأخرجو ( واللفظ لو. 1009( احلديث رق : )2/293)أخرجو اإلماـ أمحد يف: "مسنده"  (82)

 (. وفححو األلباين يف تعليقو على سنن أِب داود.208)( احلديث رق : 47ادلذي ص )
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: "السنن يف البيهقيوأخرجو أبص بكر (. 211( احلديث رق : )47أخرجو أبص داود يف: "سننو" كتاب الطهارة، باٌب يف ادلذي ص ) (83)
لباين يف تعليقو على سنن أِب وفححو األ (.4131( احلديث رق : )2/575الكربى" كتاب الصبلة، باب ادلذي يصيب الثصب أو البدف )

 داود.
 (.1/176)" الشرح الكبّب على مًب ادلقنع" ،ابن قدامةانظر:  (84)
 (.1/233"ادلغِب" )وابن قدامة (، 2/145"آّمصع" )النصوي، انظر:  (85)
( 47(، وأخرجو أبص داود يف: "سننو" كتاب الطهارة، باٌب يف ادلذي ص )23829( احلديث رق : )39/251أخرجو أمحد يف: "مسنده" ) (86)

(. 505( احلديث رق : )66كتاب الطهارة، باب الصضصء من ادلذي ص )  "سننو" :يف ابن ماجووأخرجو ( واللفظ لو. 211احلديث رق : )
(. 156( احلديث رق : )34كتاب الطهارة، باب ما ينقض الصضصء وما ال ينقض الصضصء من ادلذي، ص )  ""سننو :يف النسائيوأخرجو 

 وفححو األلباين يف تعليقو على سنن أِب داود، وابن ماجو والنسائي.
كتاب الطهارة،   "سننو" :يف الَبمذيوأخرجو (. 210( احلديث رق : )47أخرجو أبص داود يف: "سننو" كتاب الطهارة، باٌب يف ادلذي ص ) (87)

(. وأخرجو ابن ماجو يف: "سننو" كتاب الطهارة، باب الصضصء من 115( احلديث رق : )38باُب ما جاء يف ادلذي يصيب الثصَب، ص )
َنُو األلباين يف تعليقو على سنن أِب داود 506( احلديث رق : )67ادلذي ص ) (. وقاؿ الَبمذي: "ىذا حديٌث حسٌن فحيٌح". وقد حسَّ

 الَبمذي وابن ماجو.و 
 (.1/233"ادلغِب" ) ،ابن قدامة(، 2/144"آّمصع" )النصوي، انظر:  (88)
أنيس الفقهاء يف األلفاظ ادلتداولة بْب " ،القصنصيو (، 15/384انظر: "لساف العرب" ) : اْلماُء الّلزُِج الَِّذي ََيْرُُج ِمَن الذََّكِر بَػْعَد اْلبَػْصِؿ.اْلَصْديُ ( 89)

 (.7)ص " الفقهاء
 (.1/233"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر:  (90)
 (.1/90"بداية آّتهد" ) ابن رشد، انظر: (91)
 (.677( احلديث رق : )1/162أخرجو مسل  يف: "فحيحو" كتاب الطهارة، باب حك  ولصغ الكلب ) (92)
 (.172( احلديث رق : )1/45أخرجو البخاري يف: "فحيحو" كتاب الصضصء، باب ادلاء الذي يغسل بو شعر اإلنساف ) (93)
 (.1/426"البياف" )العمراين، انظر:  (94)
 (.1/107)" البحر الرائق شرح كنز الدقائق" ،ابن صلي و (، 1/86"ادلبسصط" ) ،لسرخسياانظر:  (95)
 (.1/425"البياف" )العمراين، و (، 4/655ز" )"فتح العزيالرافعي، انظر:  (96)
 (.1/103"شرح منتهى اإلرادات" ) ،والبهصيت(، 1/65"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر:  (97)
 (.1/107"البحر الرائق" )وابن صلي  (، 1/86"ادلبسصط" ) ،لسرخسيا انظر: (98)
 (.1/253)" اجلليل لشرح سلتصر اخلليلمصاىب " ،الرُّعيِبو (، 2/209"االستذكار" )ابن عبد الرب، انظر:  (99)
 (.4سصرة ادلائدة، اآلية رق : ) (100)
 (.1/36"بداية آّتهد" )ابن رشد، انظر:  (101)
يف: "سننو"  ( واللفظ لو. وأخرجو الدارقطِب516(، احلديث رق : )68أخرجو ابن ماجة يف: "سننو" كتاب الطهارة، باب احِلَياِض، ص ) (102)

 (. وقاؿ عنو األلباين يف تعليقو على سنن ابن ماجة: "ضعيٌ ".56( احلديث رق : )1/30كتاب الطهارة، باب ادلاء ادلتغّب )
 (.1/125"مغِب اتاج" )و(، 1/33النصوي )و"روضة الطالبْب" يي الدين (، 2/583"آّمصع" ) النصوي،انظر: ( 103)
 (.1/286"الشرح الكبّب" )ابن قدامة، و (، 1/74ِب" )"ادلغ ،ابن قدامةانظر: ( 104)
ـِ : نَػْبٌت اأْلَْشَنافُ ( 105)  .احْلُْرضُ . وُيسمى: تُػْغَسُل ِبِو اأَلْيِدي َعَلى ِإْثِر الطََّعا

 (.2/41"معج  مقاييس اللغة" )ابن فارس،  (، و4/121"هتذيب اللغة" )انظر: 
 (.2/583"آّمصع" ) والنصوي،(، 1/311"احلاوي" ) ،ادلاورديانظر:  (106)
 (.1/286"الشرح الكبّب" )ابن قدامة، و (، 1/74"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر: ( 107)
 (.1/419" )على زاد ادلستقنع"الشرح ادلمتع  ،ابن عثيمْب انظر:( 108)
 (.2/583"آّمصع" )النصوي، و (، 1/311"احلاوي" ) ،ادلاوردي انظر: (109)
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 (.1/74"ادلغِب" ) ،ابن قدامة انظر:( 110)
 (.1/74"ادلغِب" ) ،وابن قدامة (،1/312"احلاوي" ) ،ادلاوردي انظر:( 111)
اذليتمي و (، 1/239"مغِب اتاج" )الشربيِب و (، 1/201"فتح العزيز" )الرافعي، و (، 1/209)" الصسيط يف ادلذىب" ،لغزايلا انظر: (112)

" حاشيتا قليصِب وعمّبة" ،قليصِب وعمّبةو (، 1/55) "يف شرح البهجة الصردية الغرر البهية"،األنصاري  و(، 1/313)" ٙبفة اتاج"
(1/85.) 

 (.1/85"حاشيتا قليصِب وعمّبة" ) ،قليصِب وعمّبة انظر: (113)
 (.679( احلديث رق : )1/162أخرجو مسل  يف: "فحيحو" كتاب الطهارة، باب حك  ولصغ الكلب ) (114)
أخرى حك  عليها الفقهاء بالشذوذ، كقصؿ ابن أِب ليلي واحلسن بن حي: التيم  ضربتاف، ميسح بكل  ىذه أشهر األقصاؿ، وىناؾ أقصاؿٌ ( 115)

َرمُهَا، 3/165قاؿ ابن عبد الرب يف: "االستذكار" ) ضربٍة منهما وجهو وذراعيو ومرافقيو. ( بعد ذكره لقصذلما: "َوَما أَْعَلُ  َأَحًدا َقاَؿ َذِلَ  َغيػْ
 َواللَُّو َأْعَلُ ".

 (.1/21)" االختيار لتعليل ادلختار" ،ادلصفليو (، 1/45"بدائع الصنائع" ) ،الكاساينو (، 1/35"ٙبفة الفقهاء" ) ،السمرقندي انظر: (116)
 (.1/264"البياف" ) ،العمراينو (، 2/210"آّمصع" )النصوي، و (، 2/327"فتح العزيز" ) الرافعي، انظر: (117)
 (.1/92)" البياف والتحصيل" ،ابن رشدو (، 1/208الرباذعي ) ألِب سعيد "التهذيب يف اختصار ادلدونة"انظر: ( 118)
 (.1/185)" ادلبدع يف شرح ادلقنع" ،ابن مفلحو (، 1/301"اإلنصاؼ" ) ادلرداوي،انظر:  (119)
 (.1/114"ادلقدمات ادلمهدات" )ابن رشد، و (، 3/162"االستذكار" ) ابن عبد الرب، انظر: (120)
 (.2/210"آّمصع" )النصوي، و (، 1/265"البياف" ) ،العمراين انظر: (121)

نقل العمراين والنصوي عن الشيخ أِب حامد أنو نفى أف يكصف ذل  قصٌؿ يف القدمي، وأف القدمي أف يضرب ضربة فيمسح ّٔا وجهو، مث يضرب تنبيو: 
أف النصوي قاؿ: "وىذا اإلنكار فاسٌد؛ فإف أبا ثصر من  إال ب خرَّجصا ذل  قصاًل وليس بشيٍء.أخرى فيمسح ّٔا يديو إىل ادلرفقْب، وأف األفحا

َل على أنو مسعو منو مشافهة، وىذا القصؿ وإف   كاف خصاص أفحاب الشافعي وثقاهت  وأئمته ، فنقلو عنو مقبصٌؿ، وإذا مل يصجد يف القدمي؛ محُِ
 صحيحة".قدميا مرجصحا عند األفحاب؛ فهص القصي يف الدليل، وىص األقرب إىل ظاىر السنة ال

 (.1/336"شرح سلتصر اخلرقي" ) ،لزركشياو (، 1/320"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر:  (122)
 (.1/265"البياف" )العمراين، و (، 1/45"بدائع الصنائع" ) ،الكاساين انظر: (123)
 (.6سصرة ادلائدة، اآلية رق : ) (124)
 (.1/266)"البياف" العمراين، و (، 1/45"بدائع الصنائع" ) ،الكاساين انظر: (125)
  يف: "سننو" الدارقطِبوأخرجو علي (. 638( احلديث رق : )1/288كتاب الطهارة، )على الصحيحْب"   "ادلستدرؾ :يف احلاك أخرجو  (126)

(، وقاؿ: رجالو كله  ثقات، والصصاب مصقصٌؼ. وأخرجو البيهقي يف: "السنن 691( احلديث رق : )1/325كتاب الطهارة، باب التيم  )
 (.999( احلديث رق : )1/319الطهارة، باب كي  التيم  ) الكربى" كتاب

لئلماـ "البدر ادلنّب يف ٚبريج األحاديث واألثار الصاقعة يف الشرح الكبّب" واحلديث غُّب فحيٍح إىل النيب فلى ا عليو وسل ، فلُّباجع ٚبرجيو يف: 
 (.1/267للحافظ ابن حجر العسقبلين )"التلخيص احلبّب يف ٚبريج أحاديث الرافعي الكبّب" (. وكذا يف: 2/648ابن ادللقن )

(. وأخرجو الدارقطِب يف: "سننو"  330( احلديث رق : )61أخرجو أبص داود يف: "سننو" كتاب الطهارة، باب التيم  يف احلضر، ص )( 127)
( "قالصا وحديث ابن عمر ال 1/101)"معامل السنن" : يف ؿ اخلطاِب(. وقا676( احلديث رق : )1/325كتاب الطهارة، باب التيم  )

 يصح ألف زلمد بن ثابت العبدي ضعي  جدا ال َيتج ٕبديثو". وقاؿ األلباين يف تعليقو على سنن أِب داود: "ضعيٌ ".
 (.1/267"البياف" )العمراين، انظر: ( 128)
 (.19/282"التمهيد" )ابن عبد الرب، انظر: ( 129)
 (.38ادلائدة، اآلية رق : )سصرة ( 130)
 (.1/322"ادلغِب" ) ،ابن قدامة انظر: (131)
(. وأخرجو مسل  يف: "فحيحو" كتاب 347( احلديث رق : )1/77أخرجو البخاري يف: "فحيحو" كتاب التيم ، باب: التيم  ضربة ) (132)

 ( واللفظ لو.844( احلديث رق : )1/192احليض، باب التيم  )
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 (.1/45"بدائع الصنائع" ) ،الكاساين انظر: (133)
"معج   ابن فارس، انظر: .َواَل يُػَقاُؿ: َأَغاَظُو. َوَغاَيَظُو َفاْغَتاَظ َوتَػَغيََّظ ٗبَْعًُب  ،َغَضٌب َكاِمٌن لِْلَعاِجِز. تَػُقصُؿ: َغاَظُو فَػُهَص َمِغيظٌ  :اْلَغْيظُ  (134)

 (.232"سلتار الصحاح" ص )الرازي، و  (،4/405مقاييس اللغة" )
وكل ما يصرى يف َىَذا ( "19/287قاؿ ابن عبد الرب يف: "التمهيد" ) (.18888( احلديث رق : )31/184خرجو أمحد يف: "مسنده" )أ (135)

التيم  قلت: وفرح الشافعي مث البيهقي وغّبمها بأف ( "2/650". وقاؿ ابن ادللقن يف: "البدر ادلنّب" )اْلَباِب َعْن َعمَّاٍر َفُمْضَطِرٌب سُلْتَػَلٌ  ِفيوِ 
 ".باألمر بالصجو والكفْب« الصحيحْب»إىل اآلباط منسصخ برواياتو الثابتة يف 

 (.195ص ) "القصاعد والفصائد األفصلية وما يتبعها من األحكاـ الفرعية" ،ابن اللحاـ انظر: (136)
 (.12/319أحكاـ الطهارة" )" ،لدبيافاو (، 1/323"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر: ( 137)
 (.361ص )"القامصس ايط"  ،لفّبوز آباديا، و (4/115"لساف العرب" )ابن منظصر، انظر:  (138)
 (.2/324"آّمصع" )النصوي، انظر:  (139)
 (. ومذىب أِب حنيفة رمحو ا استحباب ادلسح.1/25"االختيار" ) ،ادلصفليو (، 1/13"بدائع الصنائع" ) ،الكاساين انظر:( 140)
 (.1/163"الشرح الكبّب" ) ،والدسصقي(، 1/200"شرح سلتصر خليل" ) ،خلرشيا انظر:( 141)
 (.1/332"البياف" )العمراين، و (، 75"ادلهذب" )الشّبازي، انظر: ( 142)
 (.1/62"شرح منتهى اإليرادات" )البهصيت، و (، 1/355"ادلغِب" ) ،ابن قدامة انظر:( 143)
 (.2/281"فتح العزيز" ) الرافعي، انظر: (144)
 (.1/332"البياف" )و(، 75"ادلهذب" ) ،الشّبازي انظر: (145)
 (.1/104"روضة الطالبْب" )النصوي، و (، 2/281"فتح العزيز" )الرافعي، و (، 1/201"هناية ادلطلب" ) اجلصيِب، انظر: (146)
  (.1/316)" الى باآلثار" ،ابن حـز انظر:( 147)
 (.78سصرة احلج، اآلية رق : )(148)
 (.1/13"بدائع الصنائع" ) ،الكاساين انظر:( 149)
يف: "سننو"   (. وأخرجو الدارقطِب657( احلديث رق : )80أخرجو ابن ماجة يف: "سننو" كتاب الطهارة، باب ادلسح على اجلبائر، ص ) (150)

(. وأخرجو البيهقي يف: "السنن الكربى" كتاب الطهارة، باب 878( احلديث رق : )1/422كتاب احليض، باب جصاز ادلسح على اجلبائر )
ىذا احلديث ضعيٌ ، "( 2/610) ": "البدر ادلنّبيف (. وقاؿ ابن ادللقن1082( احلديث رق : )1/349ادلسح على العصائب واجلبائر )

( "ابن ماجو، والدارقطِب من حديثو، 1/259) ": "التلخيص احلبّبيف ماجو والدارقطِب والبيهقي يف سننه  ...". وقاؿ ابن حجررواه ابن 
 ويف إسناده عمرو بن خالد الصاسطي وىص كذاب". وقاؿ األلباين يف تعليقو على سنن ابن ماجة: "ضعيٌ  جدا".

(. قاؿ ابن ادللقن يف: "البدر ادلنّب" 336( احلديث رق : )62باٌب يف آّروح يتيم ، ص )أخرجو أبص داود يف: "سننو" كتاب الطهارة، ( 151)
( "وىذا إسناد كل رجالو ثقات". وقاؿ األلباين يف تعليقو على سنن أِب داود: "حسٌن، دوف قصلو: إمنا كاف يكفيو ...". وأخرجو 2/615)

 (.572( احلديث رق : )73تصيبو اجلنابة فيخاؼ على نفسو إف اغتسل، ص )ابن ماجة يف: "سننو" كتاب الطهارة، باٌب يف آّروح 
 (.602، 597"أحكاـ ادلسح على احلائل من ُخ ٍّ وعمامٍة وجبّبٍة" ص ) ،الّدبيَّاف"انظر: (152)
 (.604"أحكاـ ادلسح على احلائل" ص ) ،الّدبيَّاف انظر:( 153)
 (.605)"أحكاـ ادلسح على احلائل" ص  ،الّدبيَّاف انظر:( 154)
(. وأخرجو البيهقي يف: "السنن الكربى" كتاب الطهارة، 585( احلديث رق : )1/270أخرجو احلاك  يف: "مستدركو" كتاب الطهارة ) (155)

 (. قاؿ احلاك : "َىَذا َحِديٌث َفِحيٌح".1073( احلديث رق : )1/346باب اجلرح إذا كاف يف بعض جسده دوف بعض )
 (.608"أحكاـ ادلسح على احلائل" ص ) ،الّدبيَّاف انظر:( 156)
 (.1/332"البياف" ) ،العمراينانظر: ( 157)
 (.612"أحكاـ ادلسح على احلائل" ص ) ،الّدبيَّاف انظر:( 158)
( احلديث 9/94أخرجو البخاري يف: "فحيحو" كتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسصؿ ا فلى ا عليو وسل  ) (159)

 ( واللفظ لو.3321( احلديث رق : )4/102(. وأخرجو مسل  يف: "فحيحو" كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر )7288رق : )
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، انظر: ( 160)  (.1/316"الى" )ابن حـز
كفيو وكذا ال خبلؼ أف ما زاد من غّب حاجٍة يتيم  لو، وإمنا اخلبلؼ فيما كاف على زلل الفرض فحسب ىل فرضو االستيعاب أـ ي (161)

 (.345"فقو ادلمسصحات يف الشريعة اإلسبلمية" ص ) ،الغامدي ادلسح على أكثرىا، أـ ما فدؽ عليو اس  ادلسح. انظر:
 (.1/194"البحر الرائق" ) ابن صلي ، انظر:( 162)
يف الفرؽ بْب اجلبّبة واخل : "... سادسها: أف اجلبّبة جيب  (. قاؿ الزيلعي1/54"تبيْب احلقائق شرح كنز الدقائق" ) ،الزيلعي انظر:( 163)

 استيعأّا يف ادلسح يف روايٍة، ٖببلؼ اخل  فإنو ال جيب استيعابو رواية واحدة".
 (.1/531"مصاىب اجلليل" ) ،والرُّعيِب(، 1/82"ادلنتقى" ) ،الباجيانظر: ( 164)
 (.1/105الطالبْب" ) "روضةالنصوي، (، و 2/326"آّمصع" ) النصوي، انظر:( 165)
 (.1/168"الشرح الكبّب" )ابن قدامة، (، و 1/382"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر: ( 166)
 (.1/198"البحر الرائق" )ابن صلي ، (، و 1/616"البناية شرح اذلداية" )العيِب، انظر: ( 167)
 (.1/105"روضة الطالبْب" )النصوي، (، و 1/200"هناية ادلطلب" )اجلصيِب، انظر: ( 168)
 (.658"أحكاـ ادلسح على احلائل" ص ) الدبياف، انظر: (169)
 (.1/317"الذخّبة" ) القرايف، انظر:( 170)
 (.1/75"ادلهذب" ) ،الشّبازي انظر: (171)
 (.346"فقو ادلمسصحات يف الشريعة اإلسبلمية" ص ) الغامدي، انظر:( 172)
 (.1/318"الذخّبة" )القرايف، انظر: ( 173)
 (.658"أحكاـ ادلسح على احلائل" ص )الدبياف، (، و 1/53احلقائق" ) "تبيْبالزيلعي، انظر:  (174)
 (.658"أحكاـ ادلسح على احلائل" ص )الدبياف، انظر:  (175)
 (.1/331"البياف" ) ،العمراين(، و 1/200"هناية ادلطلب" ) اجلصيِب،  انظر:( 176)

 المصادر والمراجع
ابن األثّب: رلد الدين أبص السعادات ادلبارؾ بن زلمد بن زلمد بن زلمد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري، ادلتصىف سنة:  .1

ىػ، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ٙبقيق: طاىر أمحد الزاوي، وزلمصد زلمد الطناحي، الناشر: ادلكتبة العلمية، 606
 ـ.1979بّبوت، سنة النشر: 

ىػ، 803اـ: عبلء الدين أبص احلسن علي بن زلمد بن عباس ابن اللحاـ البعلي الدمشقي احلنبلي، ادلتصىف سنة: ابن اللَّح .2
القصاعد والفصائد األفصلية وما يتبعها من األحكاـ الفرعية، ٙبقيق: عبد الكرمي الفضيلي، الناشر: ادلكتبة العصرية، القاىرة، 

 ـ.1999تاريخ النشر: 
ىػ، "البدر ادلنّب يف ٚبريج األحاديث 804لدين أبص حفص عمر بن علي بن أمحد ادلصري، ادلتصىف سنة: ابن ادللقن: سراج ا .3

واألثار الصاقعة يف الشرح الكبّب" ٙبقيق: مصطفى أبص الغيط وآخروف، الناشر: دار اذلجرة للنشر والتصزيع، الرياض، الطبعة: 
 ـ.2004-االوىل، 

ىػ، شرح 972زلمد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتصحي احلنبلي، ادلتصىف سنة: ابن النجار: تقي الدين أبص البقاء  .4
 ـ.1997الكصكب ادلنّب، ٙبقيق: زلمد الزحيلي ونزيو محاد، الناشر: مكتبة العبيكاف، الرياض، الطبعة: الثانية، 

ير، الناشر: دار الفكر، بّبوت. بدوف ىػ، فتح القد861ابن اذلماـ: كماؿ الدين زلمد بن عبد الصاحد احلنفي، ادلتصىف سنة:  .5
 طبعة وتاريخ.
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ىػ التقرير والتحبّب ٙبقيق عبدا زلمصد، الناشر دار الكتب العلمية بّبوت الطبعة 879ابن أمّب احلاج احلليب، ادلتصىف سنة  .6
 ـ.1999األوىل 

بن: عبد السبلـ ابن تيمية، ادلتصىف سنة: ىػ، وأضاؼ إليها اال652ابن تيمية: رلد الدين عبد السبلـ بن تيمية، ادلتصىف سنة:  .7
ىػ، ادلسصدة يف أفصؿ الفقو، ٙبقيق: 728ىػ، مث أكملها االبن احلفيد: أمحد بن عبداحللي  ابن تيمية، ادلتصىف سنة: 682

 زلمد زليي الدين عبد احلميد، الناشر: دار الكتاب العرِب، بّبوت. بدوف طبعة وتاريخ.
ىػ، "التلخيص احلبّب يف ٚبريج 852د بن أمحد بن حجر العسقبلين، ادلتصىف سنة: ابن حجر: أمحد بن علي بن زلم .8

أحاديث الرافعي الكبّب" ٙبقيق: أبص عاف  حسن بن عباس بن قطب، الناشر: مؤسسة قرطبة، مصر، الطبعة: األوىل، 
 ـ.1995

فتح الباري شرح فحيح البخاري، ىػ، 852ابن حجر: أمحد بن علي بن زلمد بن أمحد بن حجر العسقبلين، ادلتصىف سنة:  .9
 ىػ.1379ٙبقيق: زلمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار ادلعرفة، بّبوت، سنة النشر: 

: أبص زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب الظاىري، ادلتصىف سنة:  .10 ىػ، اإلحكاـ يف أفصؿ 456ابن حـز
 : دار اآلفاؽ اجلديدة، بّبوت. بدوف طبعة وتاريخ.األحكاـ، ٙبقيق: الشيخ أمحد زلمد شاكر، الناشر

: أبص زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب الظاىري، ادلتصىف سنة:  .11 ىػ، الى باآلثار، 456ابن حـز
 الناشر: دار الفكر، بّبوت، الطبعة: بدوف طبعة وبدوف تاريخ.

: أبص زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حـز  .12 ىػ، مراتب اإلمجاع يف 456األندلسي القرطيب الظاىري، ادلتصىف سنة: ابن حـز
 العبادات وادلعامبلت واالعتقادات،  الناشر: دار الكتب العلمية، بّبوت. بدوف طبعة وتاريخ.

: ىػ، "مسند أمحد"، ٙبقيق241ابن حنبل: أبص عبد ا أمحد بن زلمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين، ادلتصىف سنة:  .13
 ـ.1999شعيب األرنؤوط وآخروف، الناشر: مؤسسة الرسالة، بّبوت، الطبعة: الثانية، 

ابن رجب: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسبلمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي، ادلتصىف سنة:  .14
صد بن شعباف بن عبد ادلقصصد، الناشر: ىػ، فتح الباري شرح فحيح البخاري، حققو مجاعة من اققْب، منه : زلم795

 ـ.1996مكتبة الغرباء األثرية، ادلدينة النبصية، الطبعة: األوىل، 
ىػ، البياف والتحصيل والشرح والتصجيو 520ابن رشد احلفيد: أبص الصليد زلمد بن أمحد بن رشد القرطيب، ادلتصىف سنة:  .15

روف، الناشر: دار الغرب اإلسبلمي، بّبوت، الطبعة: الثانية، والتعليل دلسائل ادلستخرجة، ٙبقيق: د. زلمد حجي وآخ
 ـ.1988

ىػ، ادلقدمات ادلمهدات، الناشر: دار الغرب 520ابن رشد اجلد: أبص الصليد زلمد بن أمحد ابن رشد القرطيب، ادلتصىف سنة:  .16
 ـ.1988اإلسبلمي، بّبوت، الطبعة: األوىل، 

ىػ، 595بن أمحد بن رشد القرطيب الشهّب بابن رشد احلفيد، ادلتصىف سنة:  ابن رشد: أبص الصليد زلمد بن أمحد بن زلمد .17
 ـ.2004بداية آّتهد وهناية ادلقتصد، الناشر: دار احلديث، القاىرة، سنة النشر: 

ىػ، منحة اخلالق، حاشيٌة 1252ابن عابدين: زلمد أمْب بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، ادلتصىف سنة:  .18
 البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، الطبعة: الثانية، بدوف تاريخ. على:
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ىػ، "االستذكار اجلامع دلذاىب 463ابن عبد الرب: أبص عمر يصس  بن عبد ا بن عبد الرب النمري القرطيب، ادلتصىف سنة:  .19
من معاين الرأي واآلثار وشرح ذل  كلو باإلجياز واالختصار" ٙبقيق:  فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنو ادلصطأ

 ـ.1993عبد ادلعطي امْب قلعجي، الناشر: دار قتيبة، دمشق، الطبعة: األوىل، 
ىػ، "التمهيد دلا يف ادلصطأ من 463ابن عبد الرب: أبص عمر يصس  بن عبد ا بن عبد الرب النمري القرطيب، ادلتصىف سنة:  .20

واألسانيد" ٙبقيق: مصطفى العلصي، زلمد البكري، الناشر: وزارة عمـص األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية، ادلغرب، عاـ ادلعاين 
 ىػ.1387النشر: 

ىػ، معج  مقاييس اللغة،  ٙبقيق: عبد السبلـ زلمد 395ابن فارس: أبص حسْب أمحد بن فارس بن زكريا، ادلتصىف سنة:  .21
 ـ.1979سنة النشر: ىاروف، الناشر: دار الفكر، بّبوت، 

ابن قدامة: أبص زلمد مصفق الدين عبد ا بن أمحد بن زلمد بن قدامة اجلماعيلي ادلقدسي مث الدمشقي احلنبلي، ادلتصىف  .22
ىػ، روضة الناظر وجنة ادلناظر يف أفصؿ الفقو على مذىب اإلماـ أمحد بن حنبل، الناشر: مؤسسة الريّاف 620سنة: 

 ـ.2002لبناف، الطبعة: الثانية،  للطباعة والنشر والتصزيع،
ابن قدامة: أبص زلمد مصفق الدين عبد ا بن أمحد بن زلمد بن قدامة اجلماعيلي ادلقدسي مث الدمشقي احلنبلي، ادلتصىف  .23

 ىػ ادلغِب، ٙبقيق: د. عبد ا بن عبد اسن الَبكي، د. عبد الفتاح زلمد احللص، الناشر: عامل الكتب، الرياض،620سنة: 
 ـ.1997الطبعة: الثالثة، 

ابن قدامة: مشس الدين أبص الفرج عبد الرمحن بن زلمد بن أمحد بن قدامة ادلقدسي اجلماعيلي احلنبلي، ادلتصىف سنة:  .24
ىػ، الشرح الكبّب على مًب ادلقنع، أشرؼ على طباعتو: الشيخ: زلمد رشيد رضا، الناشر: دار الكتاب العرِب، 682

 خ.بّبوت. بدوف طبعة وتاري
ىػ، "سنن ابن ماجو"، ٙبقيق وتعليق: 275ابن ماجو: أبص عبد ا زلمد بن يزيد القزويِب، الشهّب بابن ماجو، ادلتصىف سنة:  .25

ىػ، الناشر: بيت األفكار الدولية للنشر والتصزيع، الرياض، سنة 1421الشيخ زلمد نافر الدين األلباين، ادلتصىف سنة: 
 ـ.1999النشر: 

ىػ، ادلبدع يف شرح 884الدين أبص إسحاؽ إبراىي  بن زلمد بن عبد ا بن زلمد ابن مفلح، ادلتصىف سنة: ابن مفلح: برىاف  .26
 ـ.2003ادلقنع الناشر: دار عامل الكتب، الرياض، سنة النشر: 

ىػ، 711ابن منظصر: مجاؿ الدين أبص الفضل زلمد بن مكـر بن على ابن منظصر األنصاري الرويفعى اإلفريقى، ادلتصىف سنة:  .27
 ىػ.1414لساف العرب، الناشر: دار فادر، بّبوت، الطبعة: الثالثة، 

ىػ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 970ابن صلي : زين الدين بن إبراىي  بن زلمد، ادلعروؼ بابن صلي  ادلصري، ادلتصىف سنة:  .28
ىػ، وباحلاشية: منحة 1138، ادلتصىف بعد: ويف آخره: تكملة البحر الرائق مد بن حسْب بن علي الطصري احلنفي القادري

 اخلالق البن عابدين، الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، الطبعة: الثانية، بدوف تاريخ.
ىػ، "سنن أِب داوود" ٙبقيق وتعليق: 275أبص داوود: سليماف بن األشعث بن إسحاؽ األزدي السِّْجْستاين، ادلتصىف سنة:  .29

ىػ، الناشر: بيت األفكار الدولية للنشر والتصزيع، الرياض، سنة 1421األلباين، ادلتصىف سنة:  الشيخ زلمد نافر الدين
 ـ.1999النشر: 
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ىػ، العدة يف أفصؿ الفقو، ٙبقيق: أ.د أمحد 458أبص يعلى: زلمد بن احلسْب بن زلمد بن خل  ابن الفراء، ادلتصىف سنة:  .30
 ـ.1990ف، الرياض، الطبعة: الثانية، بن علي بن سّب ادلباركي، الناشر: مكتبة العبيكا

ىػ، معج  اللغة العربية ادلعافرة، الناشر: عامل الكتب، بّبوت، الطبعة: األوىل، 1424أمحد سلتار عبد احلميد، ادلتصىف سنة:  .31
 ـ.2008

ض مرعب، ىػ، هتذيب اللغة، ٙبقيق: زلمد عص 370األزىري: أبص منصصر زلمد بن أمحد بن األزىري اذلروي، ادلتصىف سنة:  .32
 ـ.2001الناشر: دار إحياء الَباث العرِب، بّبوت، الطبعة: األوىل، 

ىػ، التمهيد يف ٚبريج 772اإلسنصي: مجاؿ الدين أبص زلمد عبد الرحي  بن احلسن بن علي اإلسنصي الشافعّي، ادلتصىف سنة:  .33
 ىػ.1400الطبعة: األوىل، الفروع على األفصؿ، ٙبقيق: د. زلمد حسن ىيتص، الناشر: مؤسسة الرسالة، بّبوت، 

ىػ، هناية السصؿ شرح 772اإلسنصي: مجاؿ الدين أبص زلمد عبد الرحي  بن احلسن بن علي اإلسنصي الشافعّي، ادلتصىف سنة:  .34
 ـ.1999منهاج الصفصؿ، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة: األوىل، 

ىػ، بياف ادلختصر 749بن أمحد بن زلمد األففهاين، ادلتصىف سنة:  األففهاين: مشس الدين أبص الثناء زلمصد بن عبد الرمحن .35
 ـ.1986شرح سلتصر ابن احلاجب، ٙبقيق: زلمد مظهر بقا، الناشر: دار ادلدين، السعصدية، الطبعة: األوىل، 

أفصؿ ىػ، اإلحكاـ يف 631اآلمدي: أبص احلسن سي  الدين علي بن أِب علي بن زلمد الثعليب اآلمدي، ادلتصىف سنة:  .36
 األحكاـ، ٙبقيق: عبد الرزاؽ عفيفي، الناشر: ادلكتب اإلسبلمي بّبوت. بدوف طبعة وتاريخ.

ىػ، غاية الصفصؿ يف شرح لب 926األنصاري: زين الدين أبص َيٓب زكريا بن زلمد بن أمحد بن زكريا األنصاري، ادلتصىف سنة:  .37
 وتاريخ.األفصؿ، الناشر: دار الكتب العربية الكربى مصر. بدوف طبعة 

ىػ، الغرر البهية يف شرح 926األنصاري: زين الدين أبص َيٓب زكريا بن زلمد بن أمحد بن زكريا األنصاري، ادلتصىف سنة:  .38
 البهجة الصردية، الناشر: ادلطبعة ادليمنية، بدوف طبعة وبدوف تاريخ.

ىػ، ادلنتقى 474ندلسي، ادلتصىف سنة: الباجي: أبص الصليد سليماف بن خل  بن سعد بن أيصب التجييب القرطيب الباجي األ .39
 ىػ.1332شرح ادلصطأ، الناشر: مطبعة السعادة، مصر، الطبعة: األوىل، 

ىػ، كش  األسرار شرح أفصؿ 730البخاري: عبد العزيز بن أمحد بن زلمد، عبلء الدين البخاري احلنفي، ادلتصىف سنة:  .40
يذكر رق  الطبعة وتارَيها، وىص مطبصع مع أفصؿ البزدوي، ومفصصٌؿ البزدوي، الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة. ومل 

 بينهما ّٔامش.
ىػ، فحيح البخاري، ٙبقيق: زلمد زىّب بن 256البخاري: زلمد بن إمساعيل أبص عبد ا البخاري اجلعفي، ادلتصىف سنة:  .41

 ىػ.1422نافر النافر، الناشر: دار طصؽ النجاة، بّبوت، الطبعة: األوىل، 
ىػ، التهذيب يف اختصار 372ذعي: أبص سعيد خل  بن أِب القاس  زلمد األزدي القّبواين ادلالكي، ادلتصىف سنة: الربا .42

ادلدونة، دراسة وٙبقيق: د. زلمد األمْب ولد زلمد سامل بن الشيخ، الناشر: دار البحصث للدراسات اإلسبلمية وإحياء 
 ـ.2002الَباث، دِب، الطبعة: األوىل، 

ىػ، أفصؿ 482احلسن علي بن زلمد بن احلسْب بن عبد الكرمي، فخر اإلسبلـ البزدوي، ادلتصىف سنة:  البزدوي: أبص .43
 البزدوي، الناشر: مطبعة جاويد بريس، كراتشي. بدوف طبعة وتاريخ.
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ىػ، شرح منتهى 1051البهصيت: منصصر بن يصنس بن فبلح الدين ابن حسن بن إدريس البهصتى احلنبلى، ادلتصىف سنة:  .44
 ـ.1993رادات )دقائق أويل النهى لشرح ادلنتهى( الناشر: عامل الكتب، بّبوت، الطبعة: األوىل، اإل

ىػ، كشاؼ القناع 1051البهصيت: منصصر بن يصنس بن فبلح الدين ابن حسن بن إدريس البهصتى احلنبلى، ادلتصىف سنة:  .45
 ىػ.1402الفكر، بّبوت، سنة النشر: عن مًب اإلقناع، ٙبقيق: ىبلؿ مصيلحي، ومصطفى ىبلؿ، الناشر: دار 

ىػ، "السنن الكربى" 458البيهقي: أبص بكر أمحد بن احلسْب بن علي بن مصسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، ادلتصىف سنة:  .46
 ـ.2003ٙبقيق: زلمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة: الثالثة، 

ىػ، "سنن الَبمذي" ٙبقيق وتعليق: الشيخ زلمد نافر 279ه الَبمذي، ادلتصىف سنة: الَبمذي: زلمد بن عيسى بن سصر  .47
 ـ.1999ىػ، الناشر: بيت األفكار الدولية للنشر والتصزيع، الرياض، سنة النشر: 1421الدين األلباين، ادلتصىف سنة: 

ىػ، شرح التلصيح على التصضيح، ٙبقيق: زكريا 793الشافعي، ادلتصىف سنة:  التفتازاين: سعد الدين مسعصد بن عمر التفتازاين .48
 ـ.1996عمّبات، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة: األوىل،

ىػ، التعريفات، ٙبقيق: مجاعة من العلماء، 816اجلرجاين: علي بن زلمد بن علي الزين الشري  اجلرجاين، ادلتصىف سنة:  .49
 ـ.1983لناشر: دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة: األوىل بإشراؼ الناشر، ا

ىػ، الفصصؿ يف األفصؿ، الناشر: وزارة 370اجلصاص: أمحد بن علي أبص بكر الرازي اجلصاص احلنفي، ادلتصىف سنة:  .50
 ـ.1994األوقاؼ، الكصيت، الطبعة: الثانية، 

ىػ، هناية ادلطلب يف 478يصس  بن زلمد اجلصيِب، ادلتصىف سنة:  اجلصيِب: إماـ احلرمْب أبص ادلعايل عبد ادلل  بن عبد ا بن .51
 ـ.2007دراية ادلذىب، ٙبقيق: أ.د. عبد العظي  زلمصد الديب، الناشر: دار ادلنهاج، جدة، الطبعة: األوىل، 

ىػ، ادلستدرؾ 405احلاك : أبص عبد ا احلاك  زلمد بن عبد ا بن زلمد بن محدويو بن نُعي  النيسابصري، ادلتصىف سنة:  .52
 ـ.1990على الصحيحْب، ٙبقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة: األوىل، 

احلطاب: مشس الدين أبص عبد ا زلمد بن زلمد بن عبد الرمحن الطرابلسي ادلغرِب، ادلعروؼ باحلطاب الرُّعيِب، ادلتصىف سنة:  .53
سلتصر اخلليل، ٙبقيق: زكريا عمّبات، الناشر: دار عامل الكتب، بّبوت، سنة النشر:  ىػ، مصاىب اجلليل لشرح954

 ـ.2003
ىػ شرح سلتصر خليل الناشر دار الفكر للطباعة بّبوت بدوف 1101اخلرشي: زلمد بن عبد ا اخلرشي ادلالكي ادلتصىف سنة  .54

 طبعة وتاريخ.
ىػ، معامل السنن شرح سنن أِب داود، 388طاب البسٍب، ادلتصىف سنة: اخلطاِب: أبص سليماف محد بن زلمد بن إبراىي  بن اخل .55

 ـ.1932الناشر: ادلطبعة العلمية، حلب، الطبعة: األوىل، 
ىػ، 385الدارقطِب: أبص احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعصد بن النعماف بن دينار البغدادي، ادلتصىف سنة:  .56

 ـ.2004ؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بّبوت، الطبعة: األوىل، "سنن الدارقطِب" ٙبقيق: شعيب االرن
الّدبيَّاف: أبص عمر دبيَّاف بن زلمد الّدبيَّاف، أحكاـ الطهارة، الناشر: مكتبة الرشد ناشروف، الرياض، الطبعة: األوىل،  .57

 ـ.2004
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 ٍّ وعمامٍة وجبّبٍة، الناشر: مكتبة الرشد الّدبيَّاف: أبص عمر دبيَّاف بن زلمد الّدبيَّاف، أحكاـ ادلسح على احلائل من خُ  .58
 ـ.2000ناشروف، الرياض، الطبعة: األوىل، 

ىػ، الشرح الكبّب، الناشر: دار الفكر، بّبوت، بدوف طبعة 1230الدسصقي: زلمد بن أمحد بن عرفة الدسصقي، ادلتصىف سنة:  .59
 وتاريخ.

ىػ، سلتار الصحاح، 666در الرازي احلنفي، ادلتصىف سنة: الرازي: زين الدين أبص عبد ا زلمد بن أِب بكر بن عبد القا .60
 ـ.1999ٙبقيق: يصس  الشيخ زلمد، الناشر: ادلكتبة العصرية، بّبوت، الطبعة: اخلامسة، 

ىػ، اصصؿ، دراسة وٙبقيق: د. طو جابر 606الرازي: فخر الدين أبص عبد ا زلمد بن عمر التيمي الرازي، ادلتصىف سنة:  .61
 ـ.1997، الناشر: مؤسسة الرسالة، بّبوت، الطبعة: الثالثة، فياض العلصاين

ىػ، فتح العزيز، الناشر: دار الفكر، بّبوت، بدوف طبعة 623الرافعي: عبد الكرمي بن زلمد الرافعي القزويِب، ادلتصىف سنة:  .62
 وتاريخ..

ىػ، هناية اتاج إىل شرح 1004سنة:  الرملي: مشس الدين زلمد بن أِب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي، ادلتصىف .63
 ـ.1984ادلنهاج، الناشر: دار الفكر، بّبوت، سنة النشر: 

ىػ، البحر ايط يف أفصؿ الفقو، ٙبقيق: 794الزركشي: أبص عبد ا بدر الدين زلمد بن عبد ا الزركشي، ادلتصىف سنة:  .64
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Rule: Is The Increase over the least of what is called the noun 

obligatory? An Introductory Study of Purity Book Issues 

 
Abstract :    

This study aims at highlighting the base of the increase on the least so-called noun.  This 

rule of influence in the jurisprudential dispute, as one of the reasons for the difference of 

scholars - God's mercy on them - in the determination of issues. 

 There are several branches of jurisprudence that have fallen under this rule, and dealt with 

them in this study, which falls under this rule of jurisprudence issues related to the book of 

purity. There are five issues studied as fundamentalist applied study, this rule has had a 

significant impact in the proof of those branches on the rule, and the reason for the 

differences between the scholars - God's mercy on them – where the term jurists and 

fundamentalists differed in the expression of this rule. 

 


