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 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ                           

َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا َكافًَّة َفَلْوَلا َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة  ﴿

ِإَذا َرَجُعوا  َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَُّهوا ِفي الدِّيِن

 ﴾ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن

                                                                                                        يُمِظَعاْل ُهاللَّ َقَدَص                                                      

 122ـ  التوبة                                                            
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 اإلهداء                                                        

أهدي عملي هذا إلى كل من أوصاني بالسير في طريق العلم، وأيضا إلى 

من مدني بيد العون من أجل المواصلة في مسيرة العلم وساعدني من 

 .أجل هذه المواصلة 

 وجدتي ( ي) خاصة أمي وأبي وعمي وعماتي وإىل روح جد

 وإلى كل من أفادني بالمعلومة الصحيحة الشفوية منها أو المكتوبة   

 ) إخوتي وأصدقائي وأحبابي عامة (         

 المعلومة المفيدة لطلبته  ى كل من بدل جهده في إعطاءوإل    

 ) مشاخيي األفاضل وأساتذتي الكرام (               
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 تقدير الشكر وال                                

أشكر هللا سبحانه وتعالى شكرا يليق بجالله، وعظيم سلطانه على نعمه الظاهرة    

َ َلغَفُوٌر  ﴿ سبحانه في كتابه حيث قالوالباطنة  ِ ََل تُْحُصوَها إِنه َّللاه َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللاه

يا ، فنعمه كثيرة، فالحمد هلل الذي يسر لي اَللتحاق بالدراسات العل(1)﴾ َرِحيمٌ 

 بأكاديمية الدراسات العليا .

 ثم أتقدم بالشكر والعرفان للمشرف على هذه الرسالة، فضيلة الدكتور علي   

بتوجيهاته القيمة، وإرشاداته المفيدة، وتصويباته سليمان زوبي، الذي أعانني 

جهدا ولم يدخر  السديدة، من أجل إظهار هذه الرسالة بحلتها القشيبة، فإنه لم يأل

وسعا في إعانتي ونصحي على إنجاز هذا العمل، فأسأل هللا الكريم بجاه سيد األنبياء 

والمرسلين ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن يجزيه عني خيرا، وأن يوفقه لكل خير، وأن 

 يفتح عليه فتح العارفين الربانيين . 

ين الكريمين، والشيخين كما أتقدم بجزيل الشكر، وعظيم التقدير إلى المناقش    

 الفاضلين :

 الدكتور إبراهيم عبد هللا سلطان ـ  1

 الدكتور إبراهيم مفتاح الصغير ـ  2

 على تفضلهما وقبولهما مناقشة هذه الرسالة، وتقويم العمل بإبداء ملحوظاتهما

النافعة، والتي تكون محل عنايتي ومبلغ اهتمامي، فأسأل هللا أن يبارك فيهما، وأن 

.                                          هما لكل خير يوفق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بتوفيق هللا ودعائهما، وَل يفوتني أن أقدم شكري وتقديري لوالدي الكريمين اللذين  

 وحرصهما وفقت في الوصول إلى هذه المرحلة من أجل مواصلة المسيرة العلمية .

 والشكر الخاص موصول ألفراد عائلتي .   

ني أترحم على شيخي وسيدي فضلية األستاذ      ا مني بالفضل وأهله، فإواعتراف     

ه، فقد بذل ـ رحمة هللا عليه ـ عبد هللا المكي رشيد المسالتي، اللهم اغفر له وارحم

جهده من أجل مساعدتي للسير في هذه المسيرة العلمية، فقد كان لي بمثابة األب في 

ا بنور القرآن، وأن حرصه وإرشاده وعونه وتعليمه، فأسأل هللا أن يجعل قبره منير  

 يؤنس وحدته بنور العلم بجاه سيدنا محمد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ .

دم بالشكر وفائق التقدير لكل الذين ساعدوني ولو بالدعاء، ولكل من وكما أتق   

 أفادني بمعلومة أو كتب أو مخطوطات تعينني في هذا البحث وأخص منهم :

 ـ شيخي وأستاذي عز الدين عبد هللا المكي رشيد . 1

 ـ شيخي وأستاذي خميس سليمان المسالتي . 2

 ور .ـ شيخي وأستاذي عبد السالم عبد هللا الص 3

 ـ الدكتور جمال عز الدين الغرياني . 4

 ـ الدكتور محمد حسين الشريف .  5

 ـ األستاذ سمير عبد السالم علي . 6

 ـ األستاذ وليد صالح عامر . 7

 ـ األستاذ وليد البكوري . 8
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 ـ الشيخ محمد سليمان الغاتي .  9

 ـ الشيخ عبد السالم الشريف اليوسفي . 10

 عبد السالم جوان . ـ الشيخ عبد هللا 11

ا لوجهه ا لشريعته، خالص  عملي هذا موافق   هللا تعالى أن يجعلَ  وفي الختام أسألُ    

ِ َعلَْيِه تََوكهْلُت َوإِلَْيِه أُِنيبُ  ﴿إلى مرضاته  وصال  مُ  وَل حول  (1)﴾ َوَما تَْوفِيِقي إَِله بِاَّلله

 وَل قوة إَل باهلل العلي العظيم .

وصلى هللا على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن     

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم . 
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 المقدمة                                        

 بسم هللا الرحمن الرحيم                            

الحمد هلل الـذي أوضح لنـا الـدين، وهـدانا بغير حـول منـا وال قـوة إلـى خيـر شـرائع 

المرسلين، وأخـرجنـا بفضله مـن الظلمـات إلـى النـور، وصلوات هللا وسالمـه علـى 

 السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  .

 ثم أما بعد:   

ا، وأعمها ا، وأكبرها أثـر  فإن علم الفقه من أشرف العلوم الشرعية، وأعظمها قـدر     

فائـدة، وهـو العلـم الـذي حفظ لألمـة  اإلسـالميـة وجـودهـا بين األمـم على اختـالف 

األزمنـة والعصور، وهـو العلم باألحكام الشرعية التي يلزم المكلف معرفتها والعمل 

خـرة من مفاخـرها العظيمة، فال ى، وهو مفسبحانه وتعاله  منهج هللاه بها، ليستقيم على 

وهـو الجـامع لمصالح الدين  كيف ال وهـو علم الحالل والحرام لألمـة بدونـه،حيـاة 

والـدنيا، وهـو يلبي مطالب األمـة فـي جميع مـا يعـرض لها مـن أحكـام ومستجـدات 

 فساير حاجاتها وواكب متطلباتها، فكان بحق هو فقه الحياة .

ا لنا ثروة فقهية هائلة، هي ثمرة فقد اهتم علماء هذه األمة بالفقه اإلسالمي، فتركو    

جهودهم زخـرت بها المكتبات اإلسالميـة طوال عقود الزمان، لم يصل إلينا منها إال 

 حبيس المكتبات والرفوف . القليل أما أكثرها فهو ال يزال مخطوطا  

دية، آثرت أن يكون يوبعد أن وفقني هللا سبحانـه وتعـالى من إنهاء المرحلة التمه   

 ي هذا العلم الشريف؛ لما له من مكانة سامية، وقيمة عالية بين العلوم، وعمال  بحثي ف

                      ،(1)الدين " في ههيفق ابأمر النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ " من يرد هللا به خير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  1/39 ـ 71حديث  باب من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين ـ كتاب العلم ـ متفق عليه، صحيح البخاري ـ (1)

 . 3/94 ـ 2436حديث  باب النهي عن المسألة ـ الزكاة ـ صحيح مسلم ـ
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لت للمصيب أجرين عوجإليه الشريعة في تعلمه واالجتهاد فيه،  تبه وبما رغ  

وللمخطئ أجرا واحدا، وقد انتشر هذا الفقه وبرع في تدوينه علماء كبار مجتهدون، 

  . قاموا بتدوينه وحفظهتنوعت مشاربهم واختلفت طرقهم، 

جالء أفنوا حياتهم أجد نفائس علمية تركها لنا علماء وإن المتصفح لكتب التراث ي   

لذا كان من الواجب على طلبة العلم الشرعي في تحصيل العلم وتعليمه ونشره؛ 

ا لهذا ا؛ إعالء لدين هللا، ثم نشر  ا جاد  ا علمي  ا تحقيق  إخراج هذا التراث النفيس محقق  

ا، وطلبة ا لجهود علمائنا ـ رحمهم هللا تعالى ـ ليستفيد منها الناس عموم  العلم وتقدير  

 ا .العلم خصوص  

يخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد بن ولقد اخترت من هؤالء العلماء الش   

انه وتعالى إلى وفقني هللا سبحو . هـ1099علوان الزرقاني المالكي، المتوفى سنة 

للجماعة  المقدمة العزية شرحليل بعنوان " لهذا العالم الج ،العثور على مخطوط

كتب  " ألحقق الجزء األول منها لموضوع الرسالة إذ به يخرج كتاب من األزهرية

التراث النافعة، فيصل بذلك إلى أيدي طلبة العلم، ويشغل مكانه المناسب في المكتبة 

ا بين خزائن الكتب والمخطوطات،  ومع صغر ا منسي  الفقهية بعد أن كان مغمور  

حجم المقدمة العزية إال أنها اشتملت على مسائل الدين من العبادات واألحكام 

اني الكثيرة، وقد سرى ذكرها في األقطار، واآلداب بألفاظ وجيزة تؤدي المع

، واهتم بها عصاراألوانتشرت في جميع األمصار، واستفاد منها الناس في سائر 

ا عن طلبة العلم الصغار، فشرحها الشيخ ـ رحمه هللا ـ شرح   العلماء الكبار فضال  

 حسنا مفيدا للغاية في هذا الكتاب .

 ب ـ أسباب اختيار الموضوع :

الفقه المالكي، بما اشتمل عليه من أصول وفروع وقواعد وضوابط  دراسة ـ أوال

 ومصطلحات ومؤلفات وأعالم وغير ذلك . 
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ـ قيمة الكتاب العلمية وأهميته وشموله على العبادات واألحكام والفرائض  ثانيا

 واآلداب  كما سيأتي إن شاء هللا تعالى .

نزلته ورفعة مرتبته؛ ألنه من الذين ـ شهرة المؤلف ومكانته العلمية وعلو م ثالثا

 . المالكي جمعوا بين الفقه وأصوله، وله شروح على المذهب

ـ أمانة المؤلف في نقل اآلراء وتوثيقها إلى أصحابها مع اعتماده في هذا النقل  رابعا

 أمهات الفقه المالكي . كتب على الكثير من

 ـ اعتناء المؤلف بذكر الدليل والتعليل في كثير من المسائل . خامسا

ـ المشاركة في خدمة العلم، واإلسهام في تحقيق شيء من تراثنا اإلسالمي  سادسا

 الصالح رحمهم هللا تعالى . ناالذي خلفه سلف

في تحقيق المخطوط الذي لم يحظ بخدمة علمية من قبل، فهو يعتبر  إلسهامـ ا سابعا

 ه من الضياع واإلهمال .حماية ل

ـ التعريف بمؤلفه الذي هو من كبار الفقهاء في عصره، ألنه تتلمذ على يد  ثامنا

 . الشيخ علي بن محمد األجهوري وغيره

 : ج ـ الصعوبات التي واجهتني في التحقيق

 ـ قلة التراجم عن حياة الشيخ عبد الباقي الزرقاني العلمية . 1

ن بعضها مخطوط لم يطبع إادر التي يشير إليها الشارح حيث ـ ندرة بعض المص 2

 ا .معدوم   يكون إلى اآلن، وبعضها يكاد

لغة الشارح المفتقرة إلى الوضوح والدقة، والتي تعوزها البالغة في صعوبة ـ  3

 كثير من المواضع .
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 د ـ خطة دراسة البحث:

 إلى مقدمة وقسمين : البحثقسمت العمل في هذا    

 وتتضمن ما يلي :  ة:المقدم

 ـ أسباب اختيار الموضوع . أ

 ـ الصعوبات التي واجهتني في التحقيق . ب

 ـ خطة البحث . ج

 ـ منهجي في التحقيق . د

 وقد اقتضت طبيعة هذه الرسالة أن تقسم بعد المقدمة إلى قسمين:    

  الدراسي: :األول القسم

 وفيه ثالثة فصول:

 المؤلف. حياة :األول الفصل

، شيوخه، ولقبه، ومولده، ونشأته، وصفاته، وكنيتهه، والمبحث األول:اسمه، ونسب

 . تالميذهو

 ومؤلفاته.المبحث الثاني:مكانته العلمية، 

 المبحث الثالث:التعريف بالمقدمة العزية ونسبتها إلي المؤلف و قيمتها العلمية وفاته 

 الشروح التي على المقدمة.

 الشارح. حياة الثاني: الفصل

 وتالميذه.المبحث األول: اسمه، كنيته، ولقبه، ومولده،ونشأته، وشيوخه، 

 وفاته.الثاني: مكانته العلمية مؤلفاته،  المبحث

 نسبة الشرح إليه. المبحث الثالث:
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  أبوابا الشارح قسمه كما وهو التحقيقي الثاني:الجانب القسم

 وفصوال.

 فصال. عشر ثالثة وفيه الطهارة في األول: ابالب
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 هـ ـ منهجي المتبع في التحقيق .

 المنهج الذي اتبعته في تحقيق هو المنهج التاريخي . أوال ـ

(، وذكر الفوارق التي  ، وإثبات النص من النسخة ) األممقابلة النسختين ثانيا ـ

  . ثر في المعنى  في الهامشأيظهر لها 

المزدوجة  واألقواس ،﴾ ..... ﴿ القرآنية واستعملت األقواس المزهرة لآليات   

لألحاديث النبوية )) ....... ((، وميزت متن المقدمة العزية عن كالم الشارح  

رة للنقول إذا واألقواس الصغي بخط عريض، [ ..... ]قوسين معكوفين  بينبوضعه 

ن ، وإذا احتاج النص إلى زيادة فإني أضعها بي"......  "وقعت بالنص حرفيا 

 . بخط النص نفسهمعكوفين ] ..... [ 

 قواعد اإلمالء الحديثة .نسخت المخطوط حسب  ثالثا ـ

إلى مكانها من السورة القرآنية مع  في الكتاب عزوت اآليات القرآنية الواردة رابعا ـ

 رقم اآلية، واعتمدت راوية حفص عن عاصم .ذكر 

إن كان في الصحيحين أو خرجت األحاديث النبوية الواردة في النص، ف خامسا ـ

أحدهما اكتفيت بذلك، وإن لم يكن في أحدهما خرجته من دواوين السنة المشهورة، 

 ا على أقوال علماء أهل الحديث .وأبين درجته من حيث الصحة والضعف معتمد  

إن كان من كتاب والباب، ورقم الحديث في تخريج الحديث أذكر اسم ال سادسا ـ

 والصفحة .الجزء  كتب المسانيد مع

خرجت اآلثار الواردة في الكتاب، وذلك بالرجوع إلى مظانها من الكتب  سابعا ـ

التي تعنى باآلثار كالمصنفات والسنن وكتب شروح األحاديث، وغيرها مع ذكر اسم 

 الكتاب والباب والجزء والصفحة .
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كلمة أو كلمتين في النسختين أثبت ذلك بوضع رقم  بمقدارإذا وقع السقط  ثامنا ـ

 على الكلمة أو الجملة واإلشارة إليها في الهامش.

قت النقول واألقوال التي أوردها المصنف من كتب أصحابها، وذلك وث   تاسعا ـ

بالرجوع إلى المطبوع منها والمخطوط، وإال وثقت بواسطة المصادر التي تهتم 

 بالنقل عنهم .

إذا نقل المصنف نصوص العلماء باللفظ دون تصرف أو اختصار، فإني  عاشرا ـ

اركت المصنف في النقل دون المصدر الذي نقل منه أو الكتب التي ش إلىأحيل 

 المصدر .  إلىنظر" ثم أحيل يا إذا تصرف في النقل فإني أقول "نظر"، أميقولي "

ثنيت منهم المشهورين ترجمت لألعالم الوارد ذكرهم في الكتاب، واست حادي عشر ـ

 كالخلفاء الراشدين، واألئمة األربعة .

عرفت المصطلحات العلمية الواردة في الكتاب، والكلمات الغريبة  ثاني عشر ـ

 واألماكن والبلدان .

 الخاتمة . ثالث عشر ـ

 البحث على النحو التالي:  نهايةوضعت فهارس تفصيلية في  رابع عشر ـ

 مرتبة حسب ورودها في المصحف الشريف . يات القرآنيةفهرس اآل ـ 1

 . اا هجائي  ترتيب  نبوية مرتبة فهرس األحاديث ال ـ 2

 .ا ا هجائي  ترتيب   فهرس اآلثار مرتبة ـ 3

 .ا ا هجائي  ترتيب   فهرس المصطلحات واأللفاظ الغريبة مرتبة ـ 4

 .ا ا هجائي  ترتيب   فهرس األماكن والبلدان مرتبة ـ 5

 .ا ا هجائي  ترتيب   فهرس األعالم المترجم لهم مرتبة ـ 6
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 .ا ا هجائي  ترتيب   فهرس الكتب الوارد ذكرها في الكتب مرتبة ـ 7

 .ا ا هجائي  ترتيب   فهرس األبيات الشعرية مرتبة ـ 8

 فهرس المصادر والمراجع . ـ 9

 فهرس المحتويات . ـ 10

جهد المقل، فما كان من توفيق وسداد فمن هللا تعالى  ا، فإن هذاا وليس آخر  وأخير     

وحده، فإن أصبت فبفضله وعظيم كرمه، وإن أخطأت أو قصرت فمن نفسي، 

ا لوجهه الكريم، واستغفر هللا العظيم وأتوب إليه، وأسأله أن يتقبل عملي خالص  

 وينفعني به يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم . 

ناصر الحق بالحق لى هللا على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وص   

 والهادي إلي صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم .
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 القسم الدارسي                                 

 

 التعريف بالمنوفي  المبحث األول :

 التعريف بالزرقاني المبحث الثاني : 

التعريف بكتاب المقدمة العزية  الثالث :المبحث 

 للجماعة األزهرية 

اني في شرحه على منهجية الزرقالمبحث الرابع : 

  المقدمة العزية 

 مقدمات التحقيق  المبحث الخامس :
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  المنوفيب التعريف : األول المبحث                     

 : :عصره أوال

الحسن المنوفي، وذلك لما للظروف التي أبي نتحدث عن الحياة في عصر الشيخ    

 والطريق الذي يسلكه.يها اإلنسان من تأثير في تكوينه، يعيش ف

وعاش في أواخر الدولة المملوكية، وذلك  -رحمه هللا  –ولد أبو الحسن المنوفي    

 هـ بمصر. 939هـ،  857ما بين سنة 

لها ما كان من الرقي عدما كان وكانت دولة المماليك في تلك الفترة تسير نحو السقوط ب   

والمكتبات في  ،فقد اهتمت في بداية أمرها بالعلم والتعليم، فأنشأت المدارسواالزدهار، 

مختلف أنحاء البالد، وزودتها بالكتب في مختلف العلوم، وأشرف السالطين واألمراء 

 سنة قواعد المدرسة الظاهرية بأنفسهم على ذلك، فقد وضع السلطان الظاهر بيبرس

، وبنى األمير  هـ788سنة  المدرسة الناصرية السلطان الناصر محمد ، وبنى هـ660

هـ797سنة  المدرسة المحمودية جمال الدين محمود
 
، واهتموا إلى جانب العلم بأمور (1)

في مقدمة البالد  البالد األخرى كالصناعة، والتجارة، والزراعة، حتى غدت مصر

 اإلسالمية حضارة وازدهارا  .

غير أن المماليك في أواخر أمرهم أهملوا شؤون البالد، وانشغلوا عنها بالخالفات    

فيما بينهم، وطمعت الدولة العثمانية في ضم مصر إليها فتدهورت أحوال البالد، 

 وكثر الفساد، وأهمل التعليم ومرافقه، وانشغل الناس بتحصيل الرزق عن التعليم.

 رةـوارع القاهـت شواكتظان، ـر والحرمـوساءت الحياة االجتماعية في تلك الفترة، فكثر الفق   

ي بعض ـام، فـى بعض االهتمـون علـوا يحصلـانـم، وإن كـأوى لهـن ال مـن، ومــرديـالمتشـب

                                                                                   . (2)األوقات من بعض السالطين

ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ

 . 397 – 2/395ـالمواعظ للمقريزي  (1)

 . 325المماليك في مصر والشام  (2)
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من غيرها في تلك الفترة، فلقد ساءت هي  وليست الحالة الدينية بأحسن حاال   

أيضا ، وخاصة في مجال التصوف الذي ساءت أحواله، وتغير من الصالح إلى 

(1)الفساد، وتخلى أهله عن النظم واآلداب، حتى عرفوا بها بين الناس
 
 . 

على  -ى الرغم من ذلك كله فإن النشاط العلمي واألدبي لم يتوقف نهائيا ، بل وعل   

أن هناك من يهتم به من أهل مصر ويحرص عليه، وخير دليل على  نجد -العكس

ذلك أولئك العلماء، وتلك المؤلفات التي وصلت إلينا من ذلك العصر، نذكر من ذلك 

هـ،  889السنهوري المتوفى سنة على سبيل المثال ال الحصر: الشيخ نور الدين 

 . (2)هـ 911هـ، والسيوطي المتوفى سنة  902والسخاوي المتوفى سنة 

   ونسبه: اسمه ثانياً:

ابن يخلف،  -ثالثا   –نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد  هو:  

ذكر الشيخ أحمد طريقة، و بن جبريل المنوفي، المصري مولدا ، الشاذلي (3)وقيل: خلف

شاذلي نسبة إلى شاذلة قرية من قرى  :"قولهبن تركي في مخطوطه المنح السنية، 

 . (4)المغرب"

 مولده: ثالثاً:

 857بالقاهرة بعد العصر في الثالث من رمضان سنة  ـ رحمه هللا ـ ولد المؤلف  

                                                                             .  م1461هـ/

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 . 353 ـ المماليك في مصر والشام( 1)

 .  299ـ  294( مصر والشام في عصر األيوبيين والمماليك 2)

 . 5/11 خير الدين بن محمود الزركلي ـ ـ األعالم( 3)

 / ب .4 محمد بن محمد بن أحمد الفيشي ـ ( مخطوط المنح السنية في حل ألفاظ العزية ـ4)
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    شيوخه: رابعًا:

قرأ الشيخ المنوفي على كوكبة من علماء عصره، فتفقه عليهم، ونهل من     

  معينهم، نذكر منهم:  
 هـ . 826سنة  التتائي الفقيه المالكي المولدالشيخ سراج الدين عمر  -:1

 الشيخ زين الدين عبد الدائم بن علي األزهري، وكان من شيوخ اإلقراء -:2

 هـ .870المتوفى سنة  

 هـ . 872نور الدين داود بن محمد الفيومي المصري المتوفى سنة  الشيخ -:3

  هـ . 889الشيخ نور الدين علي بن عبد هللا السنهوري المتوفى سنة   -:4

 هـ . 892الشيخ زين الدين عبد القادر بن شعبان المتوفى سنة  -:5

  هـ . 896الشيخ شمس الدين الجوجري المتوفى سنة  -:6

 هـ .908بن محمد الديمي المتوفى سنة الشيخ عثمان  -:7

 هـ، وقد الزمه كثيرا  .  911الشيخ جالل الدين السيوطى المتوفى سنة   -:8

  الشيخ عبد الغني أحمد بن تقي الدين . -:9

 خامساً: تالميذه:

أخذوا عنه، ولم أجد  أحدا   الذين تالميذيخ اللم تذكر غالبية الكتب التي ترجمت للش   

 ذكر أنه أخذ عن المنوفي ! .

            وقد أُرجع سبب ذلك إلى أن الشيخ قد تفرغ للتأليف، فابتعد بذلك عن حلقات  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ـ عهدناهم كما ـ التدريس! ولكن أقول: إن  التأليف ال يقف مانعا  في طريق العلماء

تأدية واجبهم المنوط بهم، وهم ال من أن يقوموا برسالتهم التعليمية، ونشر العلم، و

     فقد ، (1)"ار  ن   ن  م   ام  جه ل  ب   هللاُ  هُ مه جه ل  ما  أه ل  ع   مه ته كه  ن  : "مه شك يدركون  قول الرسول 

عهدنا أن لهم من الهمم ما يجعلهم يقومون بالتعليم والتأليف في وقت واحد، وما 

 اإلمام السيوطي وابن حجر والسخاوي عن شيخنا ببعيد .

وااللتزام  الشاذليةالطريقة تمسك الشيخ بوالذي أراه أن السبب في ذلك قد يرجع إلى    

بين العزلة  الشيخ فجمع ،(2)بمبادئها، فهي تفرض على أصحابها العزلة فترة من الوقت

 والتأليف.

 :مصنفاته سادساً:

ترك الشيخ كما تذكر المصادر التي ترجمت له ثروة ضخمة من المؤلفات التي    

 دلت على غزارة علمه، فلقد ألف في علوم مختلفة:

  الفقه:

  عمدة السالك على مذهب مالك . -:1

 تحفة المصلي .  -:2

 يكون هذا الكتاب  -الجزء األول –المقدمة العزية في فقه المالكية . وبهذا الجزء  -:3

 قد حقق بالكامل وهلل الحمد . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المستدرك على 1/298ـ  96 حديث ـ كتاب العلم ـ باب الزجر عن كتبة المرء السنن ـ صحيح ابن حبان (1)

وقال: هذا إسناد صحيح من حديث  1/182 ـ 346 حديث ـ كتاب العلم ـ فصل في توقير العالم ـ الصحيحين

 المصريين على شرط الشيخين وليس له علة. جميعا  من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص. 

 . 59( المفاخر العلية في المآثر الشاذلية ـ أحمد بن محمد بن عباد المحلي ـ 2)

 



14 

 

  القرطبية . شرح -:4

 شرحين على مختصر خليل . -:5

  مناسك الحج . -:6

 ستة شروح على الرسالة وهي:  -: 7

 غاية األماني وهو الشرح الكبير  -أ:

 تحقيق المباني وهو الوسط .  -ب:

 كفاية الطالب الرباني وهو الصغير )مطبوع( .  -ج:

 الفيض الرحماني . -د:

 تلخيص التحقيق . -هـ:

 األلفاظ والمعاني .توضيح  -و:

 الحديث: 

 النجاة في األذكار في عمل الليل والنهار . -:1

 شرح الترغيب والترهيب للمنذري . -:2

 معونة القاري في شرح صحيح البخاري . -:3

 شرح صحيح مسلم . -:4

 أربعون حديثا  .  -:5

                                        .                                          الجامع والزيادات األسيوطية في الحديث  -:6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العقيدة:

 الفتح الرباني على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني . -:1

 السنوسي . شرح عقيدة -:2

 حاشية على العقائد للتفتازاني . -:3

 التصوف:

 شرح منازل السائرين . -:1

 حادي األرواح . -:2

 روضة المتعبدين . -:3

 زاد المسافرين ونجاة المتكلفين .   -:4

 العربية: علوم

 شفاء العليل في شرح لغات خليل . -:1

 جرومية .الدرر المضيئة في شرح اآل -:2

 العربية .المقدمة  -:3

 صيانة القارئ عن الخطأ واللحن في البخاري . -:4

 شرح المدخل في علم المعاني والبيان . -:5

 .األجرومية شرح مرشد الطالب وشرح شواهد -:6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



16 

 

 القرآن: أحكام

                                          فن التجويد، والهداية فيه أيضا . والكافي والوقاية فيالوافي لما في التيسير،  -:1

       العلمية: مكانته سابعاً:

والشيوخ الذين درس عليهم، ونهل من معينهم، وحديث  الناظر في مؤلفات الشيخ   

من ترجم له ال يشك في أن للشيخ مكانة علمية مرموقة تمتع بها بين أقرانه.
 
 

 .(1)فقد قال عنه التنبكتي في نيل االبتهاج: " وكان على ما قيل: رجال  صالحا "    

 عامل، الشيخ الصالح، وقال عنه مخلوف في شجرة النور: "اإلمام الجليل، العالم ال   

  . (2)المؤلف المحقق، الفاضل" 

 .(3)" فقيه، محدث، نحوي، لغوى"عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: وقال عنه   

فال يعقل أن تجتمع كلمة هؤالء وغيرهم على هذا المدح واإلطراء للشيخ لو لم    

اء على كتبه، ووضع الحواشي يكن يستحقه، ومما يؤكد ذلك ويعززه اعتماد العلم

 عليها.   

ه ـة بعض كتبـاب، ومطالعـذا الكتـع الشيخ في هـة مـة العلميـرحلـالل الـن خـوم   

األخرى، والوقوف على الكتب التي اعتمد عليها في شروحه، والتي اعتمدت عليه، 

واضحا  واألسلوب الذي صاغ به عباراته، يتضح تمكنه من اللغة، فقد جاء أسلوبه 

سلسا  خاليا  من التعقيد، مما يجعل القارئ يصل إلى ما يريد الشيخ دون عناء، ولعل 

      ذلك شاهد على مكانته العلمية.

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 345 بتطريز الديباج ـ أحمد بابا التنبكتي ـ يل االبتهاج( ن1)

 . 272 الزكية في طبقات المالكية ـ محمد بن محمد مخلوف ـ شجرة النور (2)

  7/230 ـ عمر رضا كحالة ـ معجم المؤلفين (3)
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 :وفاته ثامنة:

بت رابع عشر يوم الس - رحمه هللا -توفي اتفقت كلمة من ترجم للشيخ على أنه 

                                                                      . (1)م( ودفن بمسقط رأسه المنوفية1532هـ/939شهر صفر سنة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شجرة النور ـ  344االبتهاج  نيلـ  407 في أسماء الرجال ـ أحمد بن محمد المكناسي ابن القاضي ـ درة الحجال( 1) 

 . 7/230معجم المؤلفين  ـ 272
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 : بالزرقاني التعريف الثاني: المبحث                

  :(1)عصره أوال:

ت الدولة العثمانية على تجريد كنانة مصر من سهام العلم، وحرصت على عمد   

هـ 922القضاء على مراميه، وذلك إبان سيطرتها على مقاليد الحكم فيها ما بين )

م(وحتى نهاية القرن الثامن عشر الهجري، وفقدت مصر في تلك الفترة 1517ـ

ولة العثمانية بسرقة الموروث استقاللها، وشهدت ركود ا علمي ا حين قامت الد

التاريخي والعلمي من اآلثار والتحف والكتب ونقلها إلى إستانبول، وزادت النكسة 

حين أرسلت العلماء وأهل الفكر إلى عاصمة الدولة العثمانية آنذاك بتركيا، فانهارت 

 مباني الحركة الفكرية اإلسالمية تحت تأثير هذه المعاول .

ا عوده قائما صلبه رغم ما أحاط به، وقد غير أن األزهر الش    ريف ظل مزدهر 

حظي األزهر إبان العصور وبخاصة العصر العثماني باالحترام والتقدير فلم يقربوه 

وال من جاوره بسوء، بل كان علماؤه محل إجالل ومهابة وتقديس، إال أنهم أخذوا 

مؤلفات خطية لكثير كتبهم ومخطوطاتهم التي مازالت إلى اليوم في إستانبول، منها 

، (2)من أعالم القرن التاسع الهجري المصريين كالمقريزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

العثماني ـ الموقع اإللكتروني ) ذاكرة األزهر ( ينظر مقالة تطور الحركة العلمية في األزهر خالل العصر 1)

  الشريف(

( أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي، مؤرخ ومحدث، أخذ عن البرهان اآلمدي والسراج 2)

البلقيني والزين العراقي وغيرهم، أخذ عنه يوسف بن تغري بردي وأحمد بن محمد ابن ظهير وقاسم بن قطلوبغا 

صانيف منها المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ومجمع الفوائد ومنبع الفوائد وغيرها، توفي وغيرهم، له ت

شذرات الذهب في ـ  2/21ـ محمد بن عبد الرحمن السخاوي ـ  الضوء الالمع ألهل القرن التاسعهـ . 845سنة 

محمد بن ـ  بعد القرن السابع بمحاسن منـ البدر الطالع  7/254ـ  العكريعبد الحي بن أحمد ب ـ أخبار من ذه

 . 2/11ـ معجم المؤلفين ـ  1/72ي ـ علي الشوكان
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 .                                                  (3)، وابن إياس(2)، والسخاوي(1)والسيوطي

اتجه العلماء في العصر العثماني إلى مصنفات أسالفهم وتناولوها بالشرح، ثم     

ها وسموا ذلك حاشية، ثم إلى الحواشي فشرحوها وسموا ذلك إلى الشروح فشرحو

تقريرا، فتحصل بذلك متن هو أصل المصنف، وشروح متكاثرة اختفت تحت 

 أغصانها مالمح المتن األصلية، ومراد المصنف غار في آبار أفهام الشراح المتباينة

أن أهملت العلوم  ومن مالمح آثار النكبة العلمية وانحطاط معيار الثقافة اإلسالمية   

الفلسفية والمنطق والعلوم العقلية بل وظهر النكير والتكفير على دارسيها، وانقطعت 

 صلة األزهر بماضيه لوال أن من هللا عليه لخسف به، لكن لألصالة جذور ال تموت، 

ــــــــــــــــــــ                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخذ  ،رخ وأديب ، حافظ و مؤري األسيوطي الشافعيأبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخض (1)

أخذ عنه محمد بن علي الداودي  ،افيجي وشرف الدين المناوي وغيرهمعن جالل الدين المحلي ومحي الدين الك

 نعلوم القرآله تصانيف منها اإلتقان في  ،أحمد بن إياس وغيرهم ون ومحمد بنومحمد بن علي بن طول

 ـ4/65الضوء الالمع ـ.  ـه911صحابة  وغيرها توفي سنة وعين اإلصابة في معرفة ال وطبقات المفسرين

ـ  1/8ـ  ـ كشف الظنون1/226ــ الكواكب السائرة 32التحدث بنعمة هللا ـ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ـ

 . 8/51ـ شذرات الذهب ـ 1181ـ  2/1107

( أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي ـ محدث وفقيه ومؤرخ ومقرئ، أخذ عن ابن حجر 2) 

والبدر حسين األزهري ويوسف الصفي وغيرهم، أخذ عنه أبو شامة المقدسي ومحمد الدمياطي وأبو الفداء 

ألهل القرن التاسع والمقاصد الحسنة في األحاديث الجارية  الدمشقي وغيرهم، وله تصانيف منها الضوء الالمع

ـ النور السافر عن  8/2هـ . الضوء الالمع ـ 902على األلسنة والبستان في مسألة اإلختتان وغيرها، توفي سنة 

 . 10/150ـ معجم المؤلفين ـ  8/15ـ شذرات الذهب ـ  1/18أخبار القرن العاشر ـ عبد القادر العيدروس ـ 

 

أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس ـ مؤرخ ـ أخذ عن عبد الرحمن السيوطي وعبد الباسط بن خليل  (3)

الحنفي وغيرهما، لم تذكر التراجم من أخذ عنه، له تصانيف منها بدائع األزهار في وقائع الدهور وجواهر 

هـ . األعالم 923ي سنة السلوك في أخبار األمم والملوك ونشق األزهار في عجائب األقطار وغيرها، توف

 .    8/236ـ معجم المؤلفين ـ  2/69ـ هدية العارفين ـ  6/5للزركلي ـ 
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تولى سقايتها فحول األزهر وتالمذتهم، ومن القمم الذين تولوا التدريس بالجامع 

 األزهر في أوائل العصر العثماني: 

  هـ .944العالمة نور الدين علي البحيري الشافعي المتوفى سنة

 هـ . 949العالمة شمس الدين الشيشيني القاهري الشافعي المتوفي 

 هـ .                  950العالمة شهاب الدين بن عبد الحق السنباطي المتوفى سنة 

 هـ . 950العالمة عبد الرحمن المناوي المتوفى 

 هـ . 962العالمة اإلمام شمس الدين أبو عبد هللا العلقمي المتوفي سنة 

 هـ . 990اإلمام شمس الدين الصفدي المقدسي الشافعي المتوفى في حدود  العالمة

 وكان منهم في أواسط العصر العثماني:    

 هـ . 1099العالمة عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي المتوفى سنة 

 هـ .1101العالمة محمد بن عبد هللا بن علي الخرشي المالكي المتوفى سنة 

 هـ . 1101منصور بن عامر األرمناوي المتوفي سنة العالمة شاهين بن 

 هـ . 1120العالمة شمس الدين محمد بن محمد الشهير بالشرنبابلي المتوفى سنة 

 هـ . 1106العالمة اإلمام إبراهيم بن محمد شهاب الدين البرماوي المتوفى سنة 

 هـ . 1116العالمة الشيخ حسن بن علي بن محمد الجبرتي المتوفى سنة 

 هـ .   1117لعالمة عبد الحي بن عبد الحق الشرنباللي المتوفى سنة وا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  نهم:وأيضا نبغ في هذا العصر عدد كبير من العلماء واألدباء والشعراء م

  هـ .973العالمة عبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة 

 هـ . 1069العالمة الشهاب الخفاجي المتوفى 

 هـ . 1073العالمة البديعي المتوفى سنة 

 هـ . 1093العالمة عبد القادر البغدادي المتوفى سنة 

 هـ . 1205العالمة مرتضى الزبيدي 

 هـ . 1111العالمة محمد أمين المحبي المتوفى سنة 

هـ، وسواهم، ومعلوم أن تعيين ما 1172العالمة عبد هللا الشبراوي المتوفى سنة 

يعرف بشيخ األزهر كان في العصر العثماني، وكان يعتبر رئيسا للعلماء الذين 

شيخ  يدرسون في صحن الجامع وحلقه، كما كان العالمة الشيخ محمد الخرشي أول

 هـ .1101للجامع توفي سنة 

هكذا كان عصر الزرقاني شحيحة موارده، ضيقة مصادره، فنجد أثره واضحا    

جليا في حالة الشارح، وصبغة شرحه التي تأرجحت بين الدقة واإلهمال، والصحة 

واإلعضال، والسالمة واإلعالل، فتارة يرى فيه القارئ دقة البخاري في النقل، 

أصيل، وتارات كثيرة يرى فيه القارئ رواية في مجلس عوام ال والشافعي في الت

 .( 1)يعتمد مصدرا وال موردا وهذا ما سنتناوله في المنهجية بشكل أوسع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/115يخ األزهر في ألف عام ـ محمد عبد المنعم الخفاجي ـ ( تار1)
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 ونسبته: اسمه ثانيا:

 الزرقانيعبد الباقي بن يوسف بن أحمد شهاب الدين بن محمد بن علوان  اسمه:

 الوفائي، ويكنى بأبي محمد . المالكي

  الزرقاني، والمالكي، والوفائي : نسبته:

 المكان الذي عاش فيه، وهو )زرقان( وهي قرية مناألولى: الزرقاني نسبة إلى 

 (1)المنوفية .ب تعرف اآلن قرى منوف بمصر، وهي

 الفقهي الذي يتبعه، وينتمي إليه . الثانية: المالكي نسبة إلى المذهب

 وفية المعروفة . ريقة الوفائية وهي إحدى الطرق الصالثالثة: الوفائي نسبة إلى الط

  اتهوصف ونشأته مولده ثالثا:

ا ا للمالكية، فقيه  ، ومرجع  ا جليال  هـ ، وبها نشأ، وكان عالم  1020ولد بمصر سنة 

ا، لطيف العبارة، رقيق الطبع، حسن الخلق، جميل المحاورة، لطيف التأدية متبحر  

    (2)للكالم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 . 5/216( معجم البلدان ـ ياقوت بن عبد هللا الحموي ـ 1)

 ار فـي ـ تـاريـخ عجـائـب اآلثـ 1/287( خالصة األثـر في أعيـان القرن الحـادي عشـر ـ محمد أمين المحبي ـ2)

  . 1/304ـ شجرة النـور الزكيـة ـ  1/116التـراجم واألخبـار ـ عبـد الرحمـن بن حسن الجبرتي ـ 
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  وتالميذه شيوخه رابعا:

 :(1)شيوخه أوال:

شيوخه، وهو علي األجهوري،  ـ نص المؤلف في أول المخطوط على شيخ من 1

العالمة علي األجهوري نفعنا فقال: " مع بعض تنبيهات على كالمه من شرح شيخنا 

هللا به في الدارين على المختصر والرسالة..." هو: أبو اإلرشاد نور الدين علي زين 

 .                   األجهوري المالكي  العابدين بن محمد بن عبد الرحمن

الشافعي ـ ياسين بن زين الدين بن أبي بكر محمد بن عليم الحمصي العليمي  2

 هـ .1061المتوفى سنة 

سنة  ـ أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن عالء الدين البابلي الشافعي المتوفى 3

 هـ .1077

 هـ.1087ـ أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشبرامسلي الشافعي المتوفى سنة 4

 ـ أبو اإلكرام بن وفي .  5

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر ـ محمد بن الحاج بن محمد1/287( خالصة األثر ـ 1)

 مي ـ ـ الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسال1/304ـ شجرة النور ـ 1/116ـ تاريخ عجائب اآلثار ـ341اإلفراني ـ 

  .4/117محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ـ 
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  :تالميذه ثانيا:

تصدر الشيخ ـ رحمه هللا تعالى ـ للتدريس بالجامع األزهر، فأخذ عنه مجموعة من 

 الطالب منهم:

 هـ .   1101بن حسن الكوراني الشهرزوري المدني الشافعي المتوفى سنة ـ إبراهيم 1

 د كمال الدين بن محمد بن حسين بن محمد بن حمزة إبراهيم بن محمد بن محمـ  2

 .هـ 1120الحسيني الحنفي المتوفى سنة 

 ـ محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المالكي المتوفى  3

                                                                هـ .1122سنة 

 هـ .1126بن منها النفراوي المالكي المتوفى سنة  ـ أحمد بن غنيم بن سالم 4

 هـ .1139ـ أحمد بن قاسم بن محمد ساسي التميمي البوني المالكي المتوفى سنة  5

 هـ .1149ـ محمد بن سالمة البصير اإلسكندري المالكي المتوفى سنة  6

  (1)هـ .1163ـ محمد بن عبد السالم البناني الفاسي المالكي المتوفى سنة  7

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ تاريخ عجائب اآلثار ـ1/14( سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ـ محمد بن خليل بن علي مراد ـ1)

  .  119ـ 1/58
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 مؤلفاته خامسا:

 .هـ(،مطبوع1090)فرغ من تأليفه سنة ،في الفقه المالكي (1)ـ شرح مختصر خليل 1

واختلف في اسم هذا الكتاب، فسمي بشرح مختصر الشيخ خليل في الفروع عند     

البغدادي في كتابه هدية العارفين، وشرح مختصر خليل في فروع المالكية عند 

ليل عند الجبرتي في كتابه حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون، وشرح مختصر خ

تاريخ عجائب اآلثار، شرح على مختصر خليل عند المحبي في كتابه خالصة 

األثر، وشرح على المختصر عند ابن مخلوف في كتابه شجرة النور الزكية، وشرح 

    الزرقاني على مختصر خليل في كتاب فهرس التيمورية .

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي، إمام فقيه، أخذ عن محمد بن محمد العبدري و عبد هللا ابن 2)

ن الرشيدي، أخذ عنه عبد الخالق بن علي الفرات وغيره، له تصانيف منها محمد المنوفي ومحمد بن عبد الرحم

مختصر في الفقه ذاع صيته وشرحه الكثيرون من بعده، ومناسك خليل بن إسحاق ومناقب الشيخ عبد هللا 

هـ . الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ـ ابن فرحون المالكي 776المنوفي وغيرها، توفي سنة 

ـ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ـ عبد 2/207ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ـ 1/357ـ

ـ    2/1628ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ مصطفى بن عبد هللا الرومي ـ1/460الرحمن السيوطي ـ

 . 1842ـ  1831
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وجاء اسمه عند ، (1)هـ(1082رغ من تأليفه سنة )ـالمقدمة العزية، ف شرحـ  2

بن مخلوف في كتابه شجرة ـر شرح العزية، وعند المحبي في كتابه خالصة األث

رح على ـه معجم المؤلفين شـور الزكية شرح العزية، وعند عمر كحالة في كتابـالن

  .  اآلن بصدد تحقيق هذا الشرحالمقدمة العزية للجماعة األزهرية، ونحن 

 اصر اللقاني على خطبة مختصر خليل. مطبوع . على شرح الن ـ  حاشية 3

 .(2)ـ رسالة في الكالم على )إذا( في النحو 4

 .  (3)ـ منسك وأجوبة على أسئلة رفعت إليه 5

 ـ النفحة الرحمانية في تراجم السادة الوفائية. مطبوع . 6

 :وفاته سادسا:

هـ 1099 كانت وفاته ضحى يوم الخميس، الرابع والعشرين من شهر رمضان، سنة

  (4)بمصر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
                            . 13/120فهرس التيمورية ـ  (1)

 . 1/304شجرة النور الزكية ـ  (2)

 المرجع السابق . ( 3)

 ـ تاريخ عجائب  341ـ صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر ـ  1/278( خالصة األثر ـ 4)

 . 4/117ـ الفكر السامي ـ  1/304ـ شجرة النور الزكية ـ  1/116اآلثار ـ 
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  األزهرية للجماعة العزية المقدمة بكتاب التعريف الثالث: المبحث

الحسن علي بن محمد بن محمد بن  األزهرية للشيخ أبيلعزية للجماعة المقدمة ا

خلف المنوفي، وهي في مسائل من األحكام الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس 

ـ رحمه هللا تعالى ـ لينتفع بها الولدان، وغيرهم، وهي مختصرة من كتابه عمدة 

 قه .السالك على مذهب اإلمام مالك في العبادات، وغير ذلك من أبواب الف

 : األزهرية للجماعة ية  ز   ع  ال   بالمقدمة المتن تسمية سبب أوال:

  :ية  ز   ع  ال   المقدمة ـ أ

 :  نحه الوفية شرح المقدمة العزيةقال الشيخ محمد بن محمد بن أحمد الفيشي في م   

أي علمتها ولعل وصفه لها بالعزية إشارة إلى مسكنه الذي ألفها  " وسميتها" قوله 

أس سويقة العزي من القاهرة المحروسة، أو إلى أن من عمل بما فيها به وهو بر

 (1).عزيزاصار 

وقال الشيخ علي الصعيدي العدوي في حاشيته على شرح المقدمة العزية: "قوله 

العزية نسبة للعز إشارة إلى أن من قرأها يحصل له العز، أو نسبة للعزي بناء على 

  (2)سويقة العزي محل معروف بمصر . أنه ألفها في

وقال الشيخ صالح عبد السميع اآلبي في شرحه على المقدمة العزية: " ولعل وصفه 

       من لها بالعزية إشارة إلى مسكنه الذي ألفها به وهو برأس سويقة العزي 

  (3).القاهرة "

                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ب .7( مخطوط المنح الوفية ـ 1)

 5( حاشية الشيخ علي العدوي على شرح المقدمة العزية ـ 2)

  4( شرح المقدمة العزية للجماعة األزهرية ـ 3)
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 ب: الجماعة األزهرية :

قال الشيخ محمد بن محمد بن أحمد الفيشي في منحه الوفية شرح المقدمة العزية:  

قوله " الجماعة األزهرية " المراد بهم السادة المجاورون بالجامع األزهر المعمور 

رية ألنهم أفضل من غيرهم بال امتراء، ، وخص بها الجماعة األزه تعالىبذكر هللا

ومن ظن خالف ذلك فقد كذب وافترى، يهتدي بهم في السري، وتنزل بهم الرحمات 

 (1).على سائر الورى لم يوجد لهم نظير في سائر القرى 

 وقال الشيخ علي الصعيدي العدوي في حاشيته على شرح المقدمة العزية: "قوله   

للجماعة األزهرية " أي المؤلفة ألجل الجماعة األزهرية، وخصهم بالذكر إما 

لكونهم الباعثين له على تأليفها أو لرفعة مرتبتهم، وشهرتهم في األقطار أي 

 (2).األزهرية المالكية " 

 :متنه في المؤلف منهج ثانيا:

ختصار على عادة اعتمد العالمة المنوفي ـ رحمه هللا تعالى ـ في مقدمته هذه نهج اال

أزمانه في صياغة الرسائل على طريق األقدمين، فشرع بحمد هللا والثناء عليه ثم 

سمى نفسه، وذكر مذهبه، وقد سبق هذا المتن كتاب مشهور للمنوفي اسمه " عمدة 

دات وغير ذلك، ومتن العزية استقى مادته السالك على مذهب اإلمام مالك " في العبا

لذا قال عنه:" لينتفع بها الوالدان ونحوهم إن شاء هللا تعالى ك وعمدة السال من كتابه

" فكان شرحا تنازليا ـ من أعلى ألسفل ـ حتى يسهل تناول المراد من األول، 

، والشارح أعلم بعبارته في األصل، وأقدر على عويصها في الوصل والفصل

                                        .                                        واعتمد فيه الراجح من أقوال علماء المذهب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ب .7( مخطوط المنح الوفية ـ 1)

  5مقدمة العزية ـ ( حاشية الشيخ علي العدوي على شرح ال2)
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 حدى عشر بابا يشمل كل باب منها فصوالسم المنوفي متنه إلى أبواب بلغت إق   

مرتبة منسقة، عدا باب األضحية وهو سابع األبواب جاء جملة بال فصول، وأتقن 

 في اختيار فواصله فقامت مقام الفصول .

خمسة عشر فصال، إال أن الشيخ  ارة: وفيهوتوالت أبواب المتن ابتداء بباب الطه   

أخر فصل: آداب قضاء الحاجة عن االستنجاء، وأخر األخير عن فرائض الوضوء، 

 وكان النسق أن يقدم اآلداب فاالستنجاء فالوضوء .   

بسعة أبوابه، فلم يقف على الصالة كمتن األخضري  هذا المتن عن أمثاله وامتناز   

تى أبواب الفرائض والنكاح والطالق والبيوع، والعشماوية، بل جاء مفصال شامال ح

ك الختام، ففاق بذلك متن ابن تيار باب الخاتمة فكان التصوف مسحتى أبدع في اخ

 هـ( وهو من معاصريه .1040عاشر )ت 

ويالحظ القارئ في هذا المتن أنه لم يعتمد الفواصل القصيرة وال السجع، بل كان    

السة اللفظ وقرب معناه للقارئ اليانع واليافع، اهتمام الناظم بسهولة العبارة وس

وسهولة حفظه على المنتهى البارع، ويظهر إخالص المؤلف وورعه في هذه 

 الرسالة بأمرين:

 األول: بما ناله من قبول واسع في بالد اإلسالم وتهافت الشراح عليه مذ كان إلى    

    يومنا هذا .

" ينبغي لإلنسان أن ال (1)منذ قال: الخاتمة ثانيا: الرقة التي أدركته في خاتمته   

يرى إال محصال حسنة لمعاده، أو درهما لمعاشه، ويترك ما ال يعنيه، ويحترس من 

 نفسه، ويقف عندما أشكل، وينصف جليسه، ويلين له جانب ويفصح عن زلته، ويلزم

 الصبر، وإن جالس عالما نظر إليه بعين اإلجالل، وينصت له عند المقال، وإن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 248( المقدمة العزية للجماعة األزهرية ـ 1)
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راجعه راجعه تفهما، وال يعارضه في جواب سائل سأله، ومن ناظر في علم 

الستعالء وحسن التأني وجميل األدب فإنهما معينان على فبسكينة ووقار وترك ا

 طلب العلم. 

 والحمد هلل وحده، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم."    

 : للمتن السابقة الدراسات ثالثا:

المقدمة العزية ـ محمد بن محمد بن أحمد الفيشي  شرح ـ المنح الوفية 1   

 األزهر .هـ( .محقق في جامعة 972)ت

ـ المنح السنية في حل ألفاظ المقدمة العزية ـ أحمد بن تركي بن أحمد المنشليلي  2

 (1) هـ( . مخطوط979)ت

ـ تحفة البرية في شرح المقدمة العزية ـ أصيل الدين محمد األنصاري البرليسي  3

                                                               ( 2)هـ( مخطوط 1097)ت

      (3)مخطوط  هـ( .1176ـ فوائد على خاتمة العزية ـ محمد بن محمد البليدي ) 4

هـ( مطبوع  1335ـ الجواهر المضيئة بشرح العزية ـ صالح عبد السميع اآلبي)ت  5

ـ الكواكب الدرية شرح على المقدمة العزية ـ عبد المجيد الشرنوبي األزهري  6

                                                                                     هـ(. مطبوع 1348)ت

هـ( 1430ـ فتح الجواد شرح على نظم العزية البن باد ـ محمد باي بلعالم )ت 7

  مطبوع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  1/180ـ معجم المؤلفين ـ 95939( فهرس خزانة التراث ـ الرقم التسلسلي 1)

 . 1/245( إيضاح المكنون ـ 2)

                                                                                              . 37107تسلسلي ( فهرس خزانة التراث ـ الرقم ال3)



31 

 

                        ـ الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية ـ محمد باي بلعالم . مطبوع 8

                 لم . مطبوعـ السبايك اإلبريزية على الجواهر الكنزية ـ محمد باي بلعا 9

ـ االستدالل بالكتاب والسنة النبوية شرح نثر العزية ونظمها الجواهر الكنزية ـ  10

                                                                     .                                            بلعالم . مطبوعمحمد باي 

نسخة  ـ محمد بن علي حسين . مخطوط لديية على مقدمة العزية ـ نيل األمن 11

                                                                                 .      منه ناقص األخير

                                العزية المقدمة على شرحه في الزرقاني منهجية الرابع: المبحث

لعالمة عبد الباقي الزرقاني من علماء القرن الحادي عشر، وهو قرن له يعد ا   

سماته الخاصة من حيث الحركة الفقهية والمصنفات، تأرجحت فيه التآليف ما بين 

العلمية بين  لقرون ـ تنوعت فيه شخصيتهقلة ورصانة ـ إذا ما قورن بما حوله من ا

 -ما تضاد بأمور: مبتدئ ومنته، يظهر هذا التنوع المتباين في غير

 األول: استعراض علماء عصره ومرتبته فيهم .

 األمرين السابقين .: منهجيته في هذا الشرح مسلسلة في الثاني

  الثالث: الدراسات السابقة .

معرفة رجاالت العصر تقرب  :األول: أبرز علماء الفقه في عصره ومرتبته فيهم   

الفهم إلى مرآة العقول لبيان حال الشارح ومشاربه وموارده ومصادره، وإقالله 

وإكثاره وغير ذلك ما يفيد في صحة الحكم عليه حكما أقرب للتوفيق، والشيء يجلو 

ت كتب التراجم في الكالم عن الشارح ـ كما  باألضداد أو األنداد، سيما وقد عز 

ـ  ال تسد رمقا وال تزيل غصة، فاعتاض )المحقق، فهي  القليل منهاـ إال (1)سبق

 عصر الزرقاني بعضهم، فتحصل من ذلك:  الباحث ( إلى استعراض أبرز علماء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  18ـ ( ترجمة الشارح 1)
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ـ محمد بن حسن اللقاني المالكي، اإلمام العالمة، المحقق، بقية السلف، خير  1

الخلف، انتهت إليه الرئاسة العلمية بمصر، إذ لم يبق بمصر في عصره إال من هم 

في طبقته أو من طلبته، له تصانيف منها شرح على مختصر خليل وحاشية على 

 .                                                             ( 1)هـ 958سنة  توضيح الشيخ خليل، توفي

اني، من ، اشتهر بعظوم، المرادي، القيروالمالكي أبو القاسم بن محمد مرزوقـ  2

 بيت علم وفضل، الفقيه، المطلع، المحقق للفتيا والنوازل، العمدة الفاضل، له

الفشتالي وتراجم المختصر الخليلي واألجوبة وغيرها، تصانيف منها برنامج وثائق 

  (2)هـ (.1013هـ ـ 1011هـ ـ 1009)اختلف في سنة وفاته 

ـ أحمد بن أحمد بابا التنبكتي، السوداني المالكي، الفقيه، العالمة، المحقق،  3

المؤرخ، اشتهر بيته بالعلم والفضل، له تصانيف منها المقصد الكفيل بحل مقفل 

 .( 3)هـ 1036خليل وترتيب جامع المعيار للونشريسي، توفي سنة 

ي أصال الفاسي منشأ ـ عبد الواحد بن أحمد بن علي األنصاري نسبا األندلس 4

ودارا، المالكي مذهبا كان إماما، ورعا، عابدا، عالما محققا، أصوليا، له تصانيف 

على مختصر الشيخ  على الضروري من علوم الدين وشرح منها المرشد المعين

                                                           . ( 4)هـ 1040خليل، توفي سنة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

 . 509( اصطالح المذهب عند المالكية ـ محمد إبراهيم علي ـ 1)

 . 511( اصطالح المذهب عند المالكية ـ 2)

 .514( المرجع السابق ـ 3)

 .515السابق ـ  المرجع (4)
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المصري المالكي، إليه المرجع في  ـ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني 5

ع في الفقه والفتوى والحديث، له المشكالت والفتاوى في وقته بالقاهرة، له سعة اطال

 .( 1)هـ 1041تصانيف منها حاشية على مختصر خليل، توفي سنة 

ة في عصره بالقاهرة، إمام األئمة ـ علي بن محمد األجهوري، شيخ المالكي 6

 ةوعالمة العصر، كان محدثا، وفقيها، جمع بين العلم والعمل، له تصانيف منها ثالث

على مختصر الشيخ خليل وشرح على رسالة ابن أبي زيد وحاشية على  شروح

  .                                        ( 2) هـ1066شرح اللقاني للرسالة، توفي سنة 

إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي المالكي، الفقيه، اإلمام،العمدة،المتقن،  ـ 7

 .( 3)هـ 1106المحقق، له تصانيف منها شرح على مختصر الشيخ خليل، توفي سنة 

ـ عبد الرحمن بن عبد القادر الفهري الفاسي المالكي، الفقيه، حامل راية المنثور  8

والمنظوم، سيوطي عصره، فاق أهل عصره بحسن خلقه، وتواضعه،وإنصافه، له 

 .  (4)هـ 1096تصانيف منها نظم العمل الفاسي وشرحه، توفي سنة 

 لى .هؤالء بعض أهل العلم وفحوله في عصر الشيخ رحمه هللا تعا

هـ( بالسمات الفقهية التي كانت في 1099وقد تأثر الشيخ الزرقاني المتوفى سنة )   

عصره، والتي كثر فيها النظم والشرح، كما تأثر في شرحه هذا بالمدارس الفقهية 

ة أحيانا وسيأتي بيان كل نتشرة في عصره كالشافعية والحنابلاألخرى التي كانت م

 في محله .  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 .    517(  اصطالح المذهب عند المالكية ـ 1)

 .   519( المرجع السابق ـ 2)

 .528( المرجع السابق ـ 3)

 . 524( المرجع السابق ـ 4)
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  -الشرح: هذا عموم في منهجيته الثاني:

 أـ المنهجية العامة:   

يصلح ألن يعتبره القارئ والباحث الزرقاني في شرحه هذا طريقا  لم يلتزم   

في الشرح، وباستقراء هذه  على نسق موحد، فله في كل فصل نمط مختلفمنهجية 

 األنماط نجدها محصورة ـ على األغلب ـ في النقاط التالية:

خاصة به في التعريفات، كما فعل في تعريف  يجتهد في وضع اصطالحات ـ 1   

  . أي بمالبستها ،أي حكم الشرع بها " حكمية"قوله الطهارة عند 

 يخلط بين علمي الفقه واألصول في التعريفات واستخدام االصطالحات، وهذه ـ 2

 بشرطتكررت كثيرا في شرحه ) بأن الطهارة توجب لموصوفها استحقاق الصالة 

 . ... ( وانتفاء الموانع ،وجود الشروط

 ن ـول عـر النقـل المفصل، فكان يكثـه هذا مسلك الناقـاني في شرحـسلك الزرق ـ 3  

 ع بعض ـ، م(1)لخصت بعضا منه من الشارح الفيشيغيره كما أشار إلى ذلك بقوله )

ه في ـنفعنا هللا ب، (2)وريـي األجهـة علـرح شيخنا العالمـه من شـتنبيهات على كالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو عبد هللا محمد بن محمد بن أحمد الفيشي، فقيه ومحدث، أخذ عن الناصر اللقاني والشمس التتائي  (1)

والدميري وغيرهم، أخذ عنه بدر الدين القرافي وغيره، له تصانيف منها المنح الوفية بشرح المقدمة العزية 

- لزكية في طبقات المالكيةور اهـ . شجرة الن972والمنح اإللهية في شرح المقدمة العشماوية، توفي سنة 

                                                                                                                     . 11/186 - ـ معجم المؤلفين 1/280

خذ عن البدر القرافي أبو اإلرشاد علي زين العابدين بن محمد بن عبد الرحمن األجهوري، فقيه ومحدث، أ (2)

و البرموني و عثمان القرافي وغيرهم، أخذ عنه الشمس البابلي و النور الشراملسي والشهاب العجمي وغيرهم، 

مشارك في علوم العربية والكالم والمنطق والسيرة النبوية، له تصانيف منها شروحه الثالثة على مختصر خليل 

دات، وصغير في مجلدين وحاشية على شرح التتائي للرسالة، كبير في اثني عشر مجلدا، وسيط في خمس مجل

ـ 2/216خالصة األثر ـ محمد أمين المحبي ـ  هـ.1066وشرح على منظومته في العقائد وغيرها، توفي سنة

                                                                         7/207 ـ ـ معجم المؤلفين 1/303شجرة النور 
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( ثم يصبغ (4)والتتائي ،(3)ومن الحطاب، (2)، والرسالة(1)على المختصر ،الدارين

هذه النقول بصبغة اجتهادية، يظهر للباحث من خاللها أن هذا الشرح كان من 

لما فيها من تحليالت ابتدائية  ـ رحمه هللا تعالى ـ باكورة أعمال الشيخ الزرقاني

كشرحه على  هاء في عصره، بل وبأعمالهالسبك والحبك مقارنة بأعمال كبار الفق

مختصر خليل وهو مطبوع في ثمان مجلدات، وإن لم نسلم بأنه من باكورات 

أعماله، فال مناص من التسليم بأنه من إمالئه، إن لم يكن في األغلب، ففي أجزاء 

في األسلوب واللغة والتحليل، وسوق  نا إلى هذا الترجيح ذلك الفرقيسوقمنه مفرقة، 

لهق  ال يندرج، بل ال يغتفر  األخبار، فال يخفى أن ما قد يندرج في الكالم وشرح الح 

                                                في المدونات والمسطور من الكتب .   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للشيخ خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب . كشف الظنون   ـمختصر العالمة خليل في فقه اإلمام مالك  (1)

                          2/1628 ـمصطفى بن عبد هللا القسطنطيني  ـعن أسامي الكتب والفنون 

                                 1/841كشف الظنون  ـمحمد عبد هللا بن أبي زيد القيرواني  للشيخ أبي ـرسالة ابن أبي زيد القيرواني  (2)

أبو عبد هللا  محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، فقيه وأصولي وصوفي، أخذ عن والده ومحمد بن  (3)

ومحمد بن أحمد السخاوي وغيرهم، أخذ عنه عبد الرحمن التاجوري ومحمد المكي ومحمد القيسي عبد الغفار 

وغيرهم، مشارك في بعض العلوم، له تصانيف منها مواهب الجليل في شرح مختصر خليل و تفريج القلوب 

الضوء الالمع  . ـه954، توفي سنة وقرة العين بشرح الورقات وغيرها المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب،

سماعيل بن محمد أمين ـ إإيضاح المكنون  ـ 7/288 -محمد بن عبد الرحمن السخاوي  ـفي أعيان القرن التاسع 

                                          . 11/230معجم المؤلفين ـ  ـ 1/270 شجرة النور ــ   2/426ـ  الباباني

خليل التتائي، فقيه وأصولي وفرضي وميقاتي، أخذ عن النور السنهوري  أبو عبد هللا محمد بن إبراهيم بن (4)

والبرهان اللقاني وسبط الدين المارديني وغيرهم، مشارك في بعض العلوم، له تصانيف منها فتح الجليل في 

شرح مختصر خليل، والبهجة في حل اإلشارات السنية وحاشية على شرح المحلى على جمع الجوامع وغيرها، 

 شجرة النور ــ  8/224 -عبد الحي بن أحمد العكري -شذرات الذهب في أخبار من الذهب . ـه937سنة  توفي

           .2/72 -إسماعيل بن محمد أمين الباباني -هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين - 1/272
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ر البحث أنه يكثر من ال يظه االستشهاد بالقرآن الكريم:ب ـ منهجيته في    

االستشهاد باآليات القرآنية، وحين إيراده اآلية ال يذكر السورة وال رقم اآلية، وهذه 

عادة جملة السلف في مصنفاتهم وشروحهم، وباستقراء سائر ما في الشرح من آيات 

نجد أن االستشهاد لم يبعد عن محله، وقد يهمل الشارح ذكر اآلية اكتفاء باإلشارة 

نبه  [المرفقين مع اليدين غسل :الثالثة ،الكثيفة اللحية من طال ما وغسل])إليها 

  ( . ... اي  ية داخلة في المغُ بمع على أن الغاية في اآل

 ج ـ منهجيته في الحديث النبوي الشريف:   

 لم يخرج أي حديث تخريجا تاما .  من حيث التخريج: ـ 1   

األسانيد عند ذكر األحاديث، بل إنه يخلط أحيانا ال يسوق  من حيث اإلسناد:ـ  2   

، وقد يورد هما في سياق واحد يوهم أنهما جنس واحدبين متن الحديث والشرح يذكر

الحديث على صفة الخبر كما فعل في مسألة سؤر الهرة وإصغاء النبي اإلناء لها، 

 ة األخبار .                                                           خبار بالحكم كأنه خبر من عاملحديث إنما رواه في معرض اإلفلم يذكر ا

أنه ارح مع األحاديث كما أشير آنفا، يظهر للباحث من خالل تعامل الشـ  3   

      . التصحيح المعروفة عند أهل الفن ضعف أحاديث تبين أنها صحيحة بطرق

 ( .ا ل خبثـم يحمـلن قلتيء اـغ المـذا بلإ من ذلك تضعيفه لحديث)

من حيث اإلكثار واإلقالل: يكثر الشارح من إيراد األحاديث لكنه ال يعتمد  ـ 4   

ول به، وإن كان األخير ليس هو المع يورد الضعيف ويستشهدوحده، بل  الصحيح

من توضأ ومسح يديه على عنقه ) : الموضوعفمن ذلك يه في بناء أحكام المذهب،عل

            رب يا (أي)شغلتنيم ـ ال آدم ـ صلى هللا عليه وسلق)والمعضل (أمن من الغل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إليه والتسبيح، فأوحى هللا تبارك وتعالى  فعلمني شيئا فيه مجامع الحمد، ،بكسب يدي

وإذا أمسيت فقل ثالثا الحمد هلل رب العالمين حمدا  ،إذا أصبحت فقل ثالثايا آدم، 

أنتوضأ مما ) والضعيف( حوالتسبي فذلك مجامع الحمد، ،ويكافئ مزيده يوافي نعمه،

 ( .السباع تـفضلل ـ عليـه الصالة والسـالم ـ نـعـم وممـا أاـقـفضلت الحمر فأ

ن الشرح الشارح من نقل األخبار، حتى إ كثرمن حيث األخبار نقال ورواية: أ ـ 5   

في بعض مواطنه يبدو وكأنه تدوين من حلقة درس للشارح ونسخه تالمذته؛ ذلك 

لكثرة المرويات الغريبة، وإن كان بعضها قد سبقه إليها من قبله في شروحهم فيكون 

 ا .   غير ناقد كما في مقالة خلق البرغوث والقملة وشحم الدودة وغيره الزرقاني ناقال

كل ما سبق وغيره يردنا إلى القول بأن الشارح الزرقاني قام بهذا الشرح أو    

ٌر من أعماله، يؤكد  د  أماله، أو نسخ عنه في باكورة مسيرته العلمية، وهذا العمل صه

ذلك رجوع الباحث المحقق إلى شروح الزرقاني األخرى كشرحه على المختصر، 

ئل المشتركة بينهما نجد اختالفا بينا في ارتقاء قلم وبالمقارنة بين الشرحين في المسا

التحليل كما في مسألة االستنثار وأنه باليد ع المدركة ودقة التعليل، والشارح واتسا

اليسرى فعلل في األول بالنجاسة، يريد القذارة، أما في شرحه على المختصر فعلل 

 بالنظافة، وسيأتي بيانه في موضعه . 

 : الشارح استخدمها تيال الرموز : الثالث

) ح ( للحطاب، و رمز ) عج ( للشيخ علي ) الشر ( للشارح الفيشي  أشار برمز   

 األجهوري، ورمز ) تت ( للشيخ محمد التتائي .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : السابقة الدراسات :الرابع

 حاشية الشيخ علي العدوي على شرح الزرقاني على المقدمة العزية ـ علي بن ـ  1   

 هـ( . مطبوع1189أحمد بن مكرم العدوي )ت 

 ن ـفتوحات الخالق المنان لشرح الزرقاني على المقدمة العزية ـ محمد بن أحمد ب ـ 2

 (1)هـ( . مخطوط 1217أحمد بن الخربتاوي )ت 

 ن ـن محمد بـة ـ محمد بـة العزيـالفيض الرباني على شرح الزرقاني على المقدم ـ 3

              (2)أحمد األمير . مخطوط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  103405فهرس خزانة التراث ـ الرقم التسلسلي  (1)

  . 103408( المرجع السابق ـ الرقم التسلسلي 2)
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 التحقيق مقدمات الخامس: المبحث                

 

 تأليفها: وزمن مؤلفها، إلى ونسبتها الشارح اسم توثيق أوال:

الزرقاني على المقدمة العزية للجماعة األزهرية، ومما يؤكد صحة المؤلف شرح 

نسبة هذا المؤلف لعبد الباقي بن يوسف الزرقاني ما ورد في أول المخطوط من 

 نسبتها إلى مؤلفها فقد جاء:

يقول العبد الفقير الفاني عبد الباقي بن يوسف  بسم هللا الرحمن الرحيم ونستغفره" 

األماني الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم  تعالى بفوز الزرقاني أسعدهما هللا

وغفل عن ذكره وصحبه أجمعين كلما ذكرك الذاكرون، على سيدنا محمد وعلى آله 

صنفته ، مقدمة العزية للجماعة األزهريةالوبعد فهذا شرح لطيف على ...الغافلون

قبوله وكونه خالصا له  وهللا أرجو، ولمن هو قاصر مثلي من أبناء جنسي، لنفسي

 ..."وأن ينفع به كما نفع بأصلهتعالى، 

 .(1)ونصت كتب التراجم على نسبة الشرح إليه ضمن تصانيفه    

 تأليفها: زمن

 رح، وكتب التراجم ـذه الشـة تأليف هـدل على سنـليس على النسختين، وال فيهما ما ي

أيضا تخلو من ذلك . 

                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار ـائب اآلثـخ عجـاريــ ت 1/287ي ـ ـد أمين المحبـر ـ محمـادي عشـرن الحــان القـي أعيـر فـالصة األثـخ( 1)

امي ــ الفكر الس 1/304 ـ ـ شجرة النور الزكية  1/116في التراجم واألخبار ـ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي ـ 

  . 2/272 ـ األعالم  ـ4/117اريخ الفقه اإلسالمي ـ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ـ ـفي ت
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 ووصفها: المخطوطة الشرح نسخة ثانيا:

نسختين من شرح الزرقاني على المقدمة العزية للجماعة  ي  ده بين يه يوجد    

األزهرية، وهما ضمن مجموعة مخطوطات مكتبة األزهر الشريف ـ مركز البحوث 

 اإلدارة المركزية لمكتبة األزهر.اإلسالمية ـ 

(، وعدد لوحاتها 94300(، ورقم عام )2277النسخة األولى تحت رقم خاص )

ين لكل لوحة ورقتان متقابلتان، مسطرة كل ورقة ( لوحة تقع النسخة في لوح305)

ثالث وعشرون سطرا، يحوي السطر الواحد منها ما يقارب عشر كلمات كتب بخط 

مغربي واضح وغير مشكول، وفي نهاية المخطوط كتب اسم ناسخها محمد بن 

عشر محرم شرف الدين بن موسى بن محمد السعودي، وتاريخ نسخها السبت ثاني 

  .مزت لها بالنسخة " أ "، وهـ 1084وهـ 1083سنتي 

( لوحة 235(، وعدد لوحاتها )3917(، ورقم عام)436والنسخة الثانية تحت رقم)

لكل لوحة ورقتان متقابلتان، مسطرة كل ورقة واحد  النسخة في لوحينتقع 

وعشرون سطرا، يحوي السطر الواحد منها ما يقارب عشر كلمات، كتب بخط 

سخها أحمد بن محمد، وفي نهاية المخطوط كتب اسم نا مغربي واضح غير مشكول،

، ورمزت لها هـ1085الحجة سنة  من ذي الجمعة ـ الحادي عشر ـوتاريخ النسخ 

 . بالنسخة " ب "

والطبعة الحجرية هي حاشية الشيخ علي العدوي الصعيدي على شرح الشيخ عبد 

رية المصرية ـ الطبعة الباقي بن يوسف الزرقاني للمقدمة العزية  ـ المطبعة األزه

  هـ . 1319األولى ـ تاريخ الطبعة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                                 المخطوط من صور     
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 التحقيقي :القسم     
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  الرحيم الرحمن هللا بسم                                       

يقول العبد الفقير الفاني، عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، أسعدهما  ونستغفره (/أ1)

هللا تعالى بفوز األماني، الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد، 

 :وبعد أجمعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون،وعلى آله وصحبه 

ولمن هو  ،فهذا شرح لطيف على مقدمة العزية للجماعة األزهرية، صنفته لنفسي    

وأن ينفع  ،وكونه خالصا له تعالى ،قبوله وهللا أرجو ،من أبناء جنسي ،قاصر مثلي

على ع بعض تنبيهات م، لخصت بعضا منه من الشارح الفيشي ،به كما نفع بأصله

على  ،األجهوري، نفعنا هللا به في الدارينكالمه من شرح شيخنا العالمة علي 

مشيرا للشارح بصورة "الشر"  ومن الحطاب، والتتائي ،المختصر، والرسالة

اء المهملة، وللتتائي بصورة " بالحولشيخنا بصورة"عج"، وللحطاب بصورة "ح

 رب هلل الحمد الرحيم الرحمن هللا بسم] فقلت (1)وجعلته مزجا"، "تت

أردف التسمية بالتحميد اقتداء في االفتتاح بالكتاب المجيد وعمال بروايات [العالمين

 (1)ففي رواية ألبي داود ،كلها أحاديث االبتداء

                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصباح المنير  . ألنه يخلط بالشراب ؛و قالوا للعسل مزج، من باب قتل خلطته مزجاالشيء بالماء  مزجت (1)

 . 2/570ي ـ الفيوم أحمد بن محمد ـ لشرح الكبير للرافعيفي غريب ا

مسلم ، محدث وحافظ وفقيه ، سمع من أبي عمر الضرير والحنبلي داود سليمان بن األشعث السجستانيأبو  (2)

ائي وغيرهم، له تصانيف منها السنن سمع منه ابنه أبو بكر والترمذي والنس ،بن إبراهيم والقعنبي وغيرهم

 . تهذيب التهذيب ـ أحمد بن علي بن أحمد العسقالني ــه275توفي سنة  ودالئل النبوة وغيرها،والمراسيل 

 . 1/207 هدية العارفين ـ -1/784ـ شذرات الذهب ـ  2/236 ـ تذكرة الحفاظ ـ محمد بن أحمد الذهبي ـ4/149
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                                                                    . (2)(كل كالم ال يبدأ فيه بالحمد هلل فهو أجذم) (1)وغيره

 كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بحمد هلل فهو ) (5)وغيره (4)((3)وفي رواية )البن حبان   

 .                                                       (6)أجذم وأقطع(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلفظ آخر عن  يبدأ به من الكالم ـ كتاب األدب ـ ما قالوا فيما يستحب أن ـ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (1)

 حديثأبي هريرة عن النبي عليه الصالة والسالم " كل كالم ذي بال ال يبدأ فيه بالحمد هلل فهو أقطع" الحديث ـ 

بلفظ آخر عن  هريرة رضي هللا عنه ـ من مسند بني هاشم ـ مسند أبي ـ سندهـ وأخرج اإلمام أحمد في م 26141

كل كالم أو أمر ذي بال ال يفتح بذكر هللا فهو أبتر ـ أو  ل هللا صلى هللا عليه وسلم "ال رسوق أبي هريرة قال:

 إسنادهضعيف وقال بعض أهل العلم  إسنادهقال أقطع" قال اإلمام أحمد الحديث منكر جدا وقال يحي بن معين 

الليلة ـ ما يستحب ـ كتاب عمل اليوم و ه الكبرىأخرج النسائي في سننو ـ 14/329 ـ 8712 حديث ـمرسل ـ 

بلفظ آخر عن الزهري  من الكالم عند الحاجة وذكر االختالف على أبي إسحاق في خبر عبد هللا بن مسعود فيه ـ

بتر"الحديث مرسل ـ حديث ال يبدأ في أوله بذكر هللا فهو أ أمر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "كل قال:

من  ـ 2/677ـ  4840ـ  باب الهدي في الكالم ـ حديث -كتاب األدب -أبو داود في سننه وأخرج ـ 1/346ـ  497

رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن  وقال عقبة" حديث الزهري عن أبي هريرة مرفوعا،

                                                          الزهري عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال"                                                

 سمع من الحسين الهروي وأبي محدث وحافظ ومؤرخ، ،الشافعي أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (3) 

عبد الرحمن رزق هللا  ، حدث عنه الحاكم ومنصور الخالدي وخليفة الجمحي وغيرهم لنسائي وأبيعبد الرحمن ا

تذكرة الحفاظ ـ. ه354، توفي سنةو الثقات و روضة العقالء وغيرها ، له تصانيف منها المسند الصحيحوغيرهم

                                                                                                                                                        .   9/137معجم المؤلفين ـ ـ3/16شذرات الذهب ـ ـ3/131طبقات الشافعية الكبرى ـ عبد الوهاب السبكي ـ ـ3/89ـ

ذكر اإلخبار عما يجب على المرء  جدته في صحيح ابن حبان ـ باب ما جاء في اإلبتداء بحمد هللا تعالى ـو (4)

" كل أمر ذي بال ال يبدأ  عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ: ابتداء الحمد هلل جل ـمن 

باب ما جاء في  وأيضا في ــ  1/173ـ  1" الحديث مرسل ـ حديث  أجذم فيه بحمد هللا فهو أقطع" دون لفظ "

                                                                                                                . 1/174 ـ 2بابه بحمد هللا جل عال ـ حديث ذكر األمر للمرء أن تكون فواتح أس اإلبتداء بحمد هللا تعالى ـ

كل كالم ذي بال ال يبدأ فيه  "يه السالم قال:، عن أبي هريرة عن النبي علأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (5)

                            .     26140حديث  ـ قالوا فيما يستحب أن يبدأ به من الكالم كتاب األدب ـ باب ما  -بالحمد هلل فهو أقطع" 

باب الكاف ـ كعب بن مالك األنصاري عقبي يكنى أبا عبد هللا ويقال  ـ وجدته في المعجم الكبير للطبراني (6)

كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بالحمد هلل  "-بيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:عن كعب عن أ ـ أبو عبد الرحمن

                                                                                                                                                                                                                           .      141ـ حديث  وليس بلفظة "بحمد"وبدون لفظة"فهو" "بالحمد" أقطع و أجذم"ـ ذكره بلفظة
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بذكر هللا فهو  (1)(فيه)يفتتح  كل أمر ذي بال ال)في مسنده وفي رواية لإلمام أحمد   

 . ددهكذا هو في مسنده على التر (2)(أقطع( /ب1أبتر أو قال)

 كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم هللا الرحمن ) في جامعه (3)وروى الخطيب   

 . (4)(الرحيم فهو أقطع

بحمد  ن االبتداء بهما ابتداءأل ؛لبسملة والحمد معا عمل بكل منهماوفي االبتداء با    

  . وبلفظ الحمد هلل وبلفظ بسم هللا الرحمن الرحيم، ،هللا به ويذكر ،هللا

والبداءة بالحمدلة  ال شك أن البداءة بالبسملة تفوت البداءة بالحمدلة، :قيل فإن    

    فالجمع بين روايتيهما متعذر . تفوت البداءة بالبسملة،

والمراد  أن البداءة قسمان حقيقية وإضافية، :أحدها) أجيب بأربعة أجوبة :قلت   

والحمدلة مبدوء بها باإلضافة إلى ما  باالبتداء ما يشملهما فالبسملة مبدوء بها حقيقة،

ولم يعكس ذلك الترتيب لقوة حديث البسملة على  إذ هى قبل المقصود، ؛بعدها

ولذا اقتصر  وحمد األذكياء، ،ءولما قيل من أن البسملة ثناء الفضال الحمدلة،

                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         .هذه الكلمة زيادة في متن الحديث (1)

بن آدم ثنا بن المبارك عن األوزاعي عن قرة بن  ىحدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحي أخرجه في مسنده بقوله (2)

كل كالم أو  عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "

، إسناده ضعيفـ  14/329" 8712أمر ذي بال ال يفتتح بذكر هللا عز وجل فهو أبتر أو قال: أقطع" حديث رقم "

في ضعفاء الرجال ـ عبد هللا بن عدي  قال اإلمام أحمد منكر الحديث جدا ـ الكامل ،رحمنقرة بن عبد الفيه 

                                                            .                                                                                 6/53الجرجاني ـ 

، روى عن أبي الحسن بن ، محدث ومؤرخ وأصوليالشافعي بت البغداديعلي بن ثا أبوبكر أحمد بن (3)

روى عنه البرقاني شيخه والفضل بن  ،مهدي و أبي الحسين التميم وغيرهماألهوازي وأبي عمر بن ال الصلت

والفقيه الرواية له تصانيف منها تاريخ بغداد والكفاية في معرفة علم  ،خيرون والفقيه نصر المقدسي وغيرهم

وفيات األعيان وأنباء الزمان ـ أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان  .ـه463توفي سنة  والمتفقه وغيرها،

                                     .4/29عبد الوهاب بن علي السبكي ـطبقات الشافعية الكبرى ـ ـ 3/22تذكرة الحفاظ ـ ـ1/32ـ

                                                                                                                                         . 2/69ـ  1209مايبتدئ به المستملي من القول ـ حديث  -سامع الجامع ألخالق الراوي وآداب ال (4)
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 . وبعض المؤلفين على ذكرها البخاري

بل المفهوم الكلي أي  "الحمد هلل: "أن المراد بالحمد فى الحديث ليس قول :ثانيها    

الوصف بالجميل على الجميل االختياري على جهة التعظيم والتبجيل ذكرهما 

 . (2)((1)الناصراللقاني

فجملة  ،ال الحقيقي ،أن االبتداء محمول على العرفي الذى يعتبر ممتدا :)ثالثها   

والصالة والسالم على النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  والتشهد، والحمدلة بل البسملة،

على  ولذلك ترك اإلتيان بالعاطف ،(3)حيث ذكر مبدأ عرفا لما يقصد ذكره بعدها

      يكون الحمد تابعا. الحمدلة حتى ال (/أ2) البسملة في

ذكرها  ،معا وامتزاجا صارا كالشيء الواحدرابعها أن البسملة والحمدلة لما ج   

وهذا الجواب  :قال (4)في حاشيته على الناصر اللقاني عن بعض شيوخه يالزرقان

 (5)اللهم إال أن يقال الغرض ،األخير ظاهر فيمن أتى بهما من غير عاطف فاصل

   لجمع بينهما في الجملة .حصول ا

 :أحدهما فالجواب من وجهين: قلت: لم ترك العاطف على الجوابين األولين؟فإن    

                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هان هوري والبرأخذ عن النور السن ،فقيه أصولي ،المالكي اللقاني بن علي محمد بن حسن أبو عبد هللا( 1)

، له تصانيف منها حاشية وأحمد بغيع وعلي السعدي وغيرهم  ، أخذ عنه محمد بغيعوالبرموني وغيرهم اللقاني

نيل اإلبتهاج . ـه958، توفي سنةريف وشرح خطبة الشيخ خليل وغيرهاعلى شرح جمع الجوامع وحاشية التص

                                                                                                                          11/167ـ معجم المؤلفين ـ82الشعراني ـالطبقات الصغرى ـ عبد الوهاب بن أحمد  ـ586ــ أحمد بابا التنبكتي 

 . 26شرح الناصر اللقاني على مقدمة مختصر خليل ـ  (2)

فهي استفتاح تبرك عمال بالسنة رجاء  ذكر في مفتتح كالمد والثناء متى ( مراد الشارح أن جمل الذكر والحم3)

    النجاح فيما بعدها وهللا أعلم .

في حاشيته على أحد من شيوخ الناصر الشارح ذكر لقبه صراحة بقوله )ذكرها الزرقاني ( ولكنه لم يشير  (4)

            اللقاني الذين ذكروا هذه النقاط  

سقط "من"ـ مخطوط هذا شرح بديع على شرح الناصر اللقاني على خطبة خليل المالكي ـ عبد الباقي بن  (5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       / ب .16ـ  يوسف الزرقاني
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   لزم عطف جملة اسمية على            بناء على تقدير المتعلق فعال أنه لو عطف الحمد هلل

 وهو خالف األولى . ،فعلية

 بخالف ما لو ،بتداء أيضا كاألولترك إشارة إلي أن هذا مقصود باال أنه :ثانيهما   

 . (1)عطف فإنه يكون تابعا انتهى(

 والحمدلة إنما يحصل بأمور خمسة:  واعلم أن التعارض بين روايتي البسملة    

 يراد بالبدء فيهما البدء الحقيقي .أن يكون البدء فيهما حقيقيا أي ) :أحدها

  . (2)أن ال يكون البدء ممتدا :ثانيها

 في الحديثين صلة  (3)الواقعتين "بحمد هلل"وفي  "بسم هللا"أن تكون الباء في  :ثالثها

 يبدأ ال لالستعانة وال للمالبسة .ل

    كون المراد بالبدء البدء القولي .أن ي :رابعها

 لفظهما  أن يكون المراد بالبسملة والحمدلة الواردين في الحديثين خصوص :خامسها

    وم الكلي للحمد أي الوصف بالجميل.والمفه ال لفظ البسملة،

اقتصر على منع األول فقط بحمل فبعضهم  للتعارض،وقد افترق المانعون    

وبعضهم  /ب(2خر على اإلضافي كما مر، )، واآلبتداء في أحدهما على الحقيقياال

 حتى للتشهد والصالة كما مر أيضا .  على منع الثاني بأن البدء ممتد عرفا  اقتصر

هما على منع الثالث بجعل الباء في الحديثين أو في أحد وبعضهم اقتصر   

 وبجعلها للمالبسة، على األول، خرتعانة بشيء ال تنافي االستعانة بآواالس لالستعانة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                  طتين السابقتين في شرحه هذا. وذكر أيضا النق / ب ـ16مخطوط هذا شرح بديع ـ  (1)

        / أ 17سقط "عرفا" ـ مخطوط هذا شرح بديع ـ  (2)

                                                 . / أ17ـ مخطوط هذا شرح بديع ـ  كذا في األصل والصوب الواقعة (3)
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وبذكره قبل الشروع في  على وجه الجزئية،وهي تصدق بوقوع االبتداء بالشيء 

اآلخر قبله  ويذكر من الشيء، افيجوز أن يجعل أحدهما جزء الشيء بال فصل،

على وجه التبرك في  (1)بدون فصل فيكون زمان االبتداء هو زمان التلبس بهما

تقدم من جعلها لالستعانة  ونحو ما ،ال في ابتدائه فقط ،لمبدوء بكمالهالفعل ا

                                                                     (5)على شرح عقائد النسفي (4)بحاشيتهما (3)بن أبي شريفوالكمال  (2)للخيالي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                  / أ      17ـ مخطوط هذا شرح بديع ـ  كذا في األصل والصواب بها (1)

أخذ عنه غياث الدين  ،فقيه وأصولي ومتكلم، أخذ عن والده ،المالكي أحمد بن موسى الخيالي الرومي (2)

له تصانيف منها حاشية على منتهى السول واألمل في علمي  الشهير بباشا جلبي وكمال الدين قره وغيرهما،

 وحاشية على شرح تجريد الكالم وحاشية على شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية وغيرها،األصول والجدل 

محمد بن علي ـ  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ـ 7/343شذرات الذهب ــ . ه886توفي سنة 

 .  2/87جم المؤلفين ـ مع ـ 43الفوائد البهية في تراجم الحنفية ـ محمد عبد الحي اللكنوي ـ  ـ1/115الشوكاني ـ

أخذ عن أحمد بن  مفسر وفقيه وأصولي ومتكلم، ،الشافعي أبو المعالي محمد بن محمد بن أبي بكر المري (3)

 عسقالني المعروف بابن حجر وغيرهم،ال ن بن أرسالن وأحمد بن عليجالل الدين التستري وأحمد بن حسي

له تصانيف منها حاشية على  القاهري وغيرهم، وعبد الغفارم التميمي وأخذ عنه أخوه إبراهيم وأحمد بن إبراهي

تفسير البيضاوي اسمها التاج واإلكليل على أنوار التنزيل وحاشية على نزهة النظر شرح نخبة الفكر واإلسعاد 

نظم العقيان في أعيان األعيان ـ جالل  ـ 9/64 ـالضوء الالمع  .ـه906توفي سنة  بشرح اإلرشاد وغيرها،

 ارفين ــ هدية الع 2/377 األنس الجليل بتاريخ القدس الخليل ـ مجير الحنبلي ـ ـ 1/159 سيوطي ـالدين ال

2/65.   

                                                                                                      2/1145كشف الظنون ـ  (4)

، ومحدث ومفسر وفقيه وأصولي، حافظ بن إسماعيل النسفي الجنفي أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد (5)

، وأخذ عنه وعبد هللا بن علي النسفي وغيرهم أخذ عن إسماعيل بن محمد النوحي والحسن بن عبد الملك القاضي

ف منها التيسير في ابنه أحمد بن عمر وعلي بن أبي بكر المرغيناني وأبو بكر أحمد البلخي وغيرهم، له تصاني

الجواهر المضية  . ـه537، توفي سنة في شرح كتاب أخبار الصحاح وغيرها، النجاح سير القرءان، العقائدتف

ـ طبقات المفسرين ـ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  1/394 في طبقات الحنفية ـ عبد القادر بن أبي الوفاء ـ

                                                        .     7/305ـ معجم المؤلفين ـ  4/115ـ شذرات الذهب ـ  1/75 ـ
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ردها  (3)فإن العالمة ابن قاسم ،لذلك بأمور (2)عبرة برد الكستلى وال ،(1)للسعد

بأنه ال مانع من جعل أحدهما مبدوءا على منع الرابع  وبعضهم اقتصر ،بطرقه عليه

الخامس بحمل البسملة على منع على  واآلخر كتابة، وبعضهم اقتصر ،به نطقا

االختياري بالجميل على الجميل لفظها، والحمدلة على المفهوم الكلي أعني الوصف 

قل من يتنبه له عند ذكره المعارضة بين  ،فإنه حسن ،فاعرف ذلك ،كما تقدم أيضا

   (  4)والحمدلة( فال بأس بإضافته إلي المطروقات المحفوظات فى البسملة، ،الحديثين

الحمد هلل رب  :فمنها ،ورد في الحمد صيغ كثيرة فيها الثواب الجزيل -فائدة -

أعلم على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم  كلها ماالعالمين بجميع محامده 

   . ما علمت منهم وما لم أعلم ،عدد خلقه كلهم ،منها وما لم أعلم (/أ3علمت )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أخذ عن عبد الرحمن بن ونحوي، فقيه وأصولي الحنفي سعود بن عمر عبد هللا التفتازانيمسعد الدين  (1)

لخطيب و ا ، أخذ عنه حسام الدينعبد هللا بن سعد القزويني وغيرهمأحمد اإليجي ومحمود بن محمد الرازي و

شرح تلخيص المفتاح في له تصانيف منها  ومحمد بن فضل هللا الكريمي وغيرهم،حيدر بن أحمد الرومي 

الدرر  .ـه791توفي سنة  المعاني والبيان وحاشية على الكشاف والتهذيب وشرح الرسالة الشمسية وغيرها،

الدليل الشافي على المنهل الصافي ـ يوسف  ـ 6/112ـ الكامنة في أعيان المائة الثامنة ـ أحمد بن علي العسقالني 

 ي طبقات اللغويين والنحاة ـ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ـبغية الوعاة ف ـ 2/734 بن تغري بردي ـ

                                                                                                                                      . 2/228 ـمعجم المؤلفين ـ  2/285

، ودرس في موالى الروم وخدم الموالي خضر بك، أخذ عن الالحنفي مصطفى بن محمد القسطالني الرومي (2)

شكاالت من المواقف ان، له تصانيف منها رسالة في سبع إبعض المدارس التي بناها السلطان محمد بن عثمان خ

. الكواكب  ـه901توفي سنة  ،في علم الكالم ورسالة في جهة القبلة وحاشية على عقائد النسفي للتفتازاني

 214 الفوائد البهية ـ ـ 8/10ـ شذرات الذهب ـ  1/306 محمد بن محمد الغزي ـ -السائرة بأعيان المائة العاشرة 

                                                                                                                                .2/433 هدية العارفين ـ ـ

أخذ عن الجالل المحلي ومحمد ابن  ،فقيه وأصولي ،الشافعي أبو عبدهللا محمد بن قاسم بن محمد الغزي (3)

له ، أخذ عنه محمد المصري و بدر الدين عبد الرحيم وغيرهما، زي والكمال بن أبي الشريف وغيرهمالغ أحمد

ألفاظ التقريب وحاشية على شرح التصريف والقول الوافي في تصانيف منها فتح القريب المجيب في شرح 

القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي ـ  8/286الضوء الالمع ـ . ـه918 توفي سنة وغيرها، نسفي شرح عقائد ال

 . 11/147ـجم المؤلفين ـ مع 7/5 محمود الزركلي ــ األعالم ـ خير الدين بن  2/296 عمربن أحمد الحلبي ـ ـ

    ./ أ  17ط هذا شرح بديع ـ مخطو (4)
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اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وبعظيم سلطانك ذكرهما العارف  :ومنها

وأنهما كانا من  وذكر ما ورد فيهما من الثواب العظيم،، (2)في المنن (1)الشعراني

  واحدة منهما ألف مرة في كل صباح . أوراده وأنه كان يستعمل كل

لهد ا﴿ العزآية )وفي الحديث    ذ  وه ي لهم  يهت خ  ُد ّلِل    ال ذ  م   قال (4)(إلي آخر السورة (3)﴾ ال حه

    ن من الزم عليها حصل له العز .والمراد أ (5)شارحه

ال الحطاب في ـق ويكافئ مزيده، ه،ـالحمد هلل رب العالمين حمدا يوافي نعم :ومنها   

                                       (7)ر،وعن أبي نصر التما (6):قول المختصر ال أحصي ثناء عليه ما نصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أخذ عن ه وأصولي وصوفي، محدث وفقيالشافعي بن أحمد بن علي األنصاري أبو المواهب عبد الوهاب (1)

وعبد ، وأخذ عنه عبد الرؤوف المناوي شمس الدين الدواخلي ونور الدين المحلي وعلي الخواص وغيرهم

، له تصانيف منها األجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء الصوفية الشعراني ومحمد القلقشندي وغيرهمالرحمن 

 في غريب أحاديث البشير النذير وغيرها، توفي سنةوالطبقات الكبرى وشرح جمع الجوامع والبدر المنير 

 ـ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ـ عبد الرؤوف المناوي ـ 66 .لطائف المنن واألخالق ـ ـه973

 .                                                   1/339 ـ هدية العارفين ـ 8/371ـ شذرات الذهب ـ  3/69

ى " ـ عبد المنن واألخالق في وجوب التحدث بنعمة هللا على األخالق ـ المعرف بـ " المنن الكبرلطائف  (2)

  . 437الوهاب الشعراني ـ 

                                                                                                                                         .111( اإلسراء ـ 3)

ـ  15634ضعيف ـ حديث رقم  إسنادهمسند اإلمام أحمد ـ مسند المكيين ـ حديث معاذ بن أنس بن الجهني ـ  (4)

24/396 .   

لم أعثر على شرح هذا الحديث إال في تفسير بيان المعاني للمال حويش آل غازي بقوله " هذه اآلية تسمى  (5)

  .    2/588آية العز كما جاء في الحديث الصحيح ، وإن من داوم عليها كان عزيزا محترما......." 

   1/7مختصر العالمة خليل في فقه اإلمام مالك ـ  (6)

روى عن مالك بن أنس وسعيد التنوخي وحماد  الملك بن عبد العزيز النسائي ،حافظ ومحدث،أبو نصر عبد  (7)

.الطبقات ـه228توفي سنة  روى عنه مسلم بن الحجاج وأبو زرعة وأحمد بن منيع وغيرهم، بن سلمة وغيرهم،ا

ـ أحمد بن علي بن  ـ لسان الميزان 10/420 ـ تاريخ بغداد ـ 7/340 الكبرى ـ محمد بن سعد بن منيع الزهري ـ

                                                                                                                   .2/63 ـ شذرات الذهب ـ 7/292 حجر العسقالني ـ
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رب  يا (أي)شغلتنيم ـ )قال آدم ـ صلى هللا عليه وسل (1)ر،محمد بن المنظعن 

إليه والتسبيح، فأوحى هللا تبارك وتعالى  فعلمني شيئا فيه مجامع الحمد، ،بكسب يدي

وإذا أمسيت فقل ثالثا الحمد هلل رب العالمين حمدا  ،يا آدم، إذا أصبحت فقل ثالثا

 . انتهى (2)ح(والتسبي فذلك مجامع الحمد، ،ويكافئ مزيده يوافي نعمه،

 بيده،ألنه أول من حرث  ؛لعله "شغلتني بكسب يدي"وقوله ولم يذكر"ويدافع نقمه"  

  كروه من أن بعض األنبياء له صنعة .إن شاء هللا تعالى في البيع ما ذ وسنذكر

إذا رأى ما يكره قال: الحمد هلل )وفي الحديث كان أي ـ عليه الصالة والسالم ـ   

             ( /ب3قال: الحمد هلل الذي بنعمته تتم ) وإذا رأى ما يعجبه على كل حال،

  .( 3)ت (الصالحا

               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العابد، محدث، ورد  االسم محمد بن المنظر ـ والصحيح هو أبو عبد الرحمن محمد بن النضر الحارثي  (1)

نصر التمار وغيرهم، روى عنه عبد هللا بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وأبو  روى عن األوزاعي وغيره،

 صبهاني ـهللا األ ـ حلية األولياء وطبقات األصفياء ـ أحمد بن عبد8/110.الجراح والتعديل ـ  ـه150توفي سنة 

ـ الوافي بالوفيات ـ صالح الدين خليل  2/269 وزي ــ صفة الصفوة ـ عبد الرحمن بن علي بن الج 8/217

                                                                                                           2/136 الصفدي ـ

ي ، فعلمني زيادة في المتن والصحيح ـ قال آدم صلى هللا عليه وسلم "يا رب شغلتني بكسب يدكلمة )أي(  (2)

شيئا فيه مجامع الحمد والتسبيح ، فأوحى هللا تبارك وتعالى إليه: يا آدم إذا أصبحت فقل ثالثا ، وإذا أمسيت فقل 

بن  ىثالثا الحمد هلل رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ، فذلك مجامع الحمد والتسبيح"األذكار ـ يحي

ـ قال أبو الفضل  1/113 قال: المتأخرون من أصحابنا الخراسنيين ـ كتاب تالوة القرآن ـ فصل شرف النووي ـ

أحمد العسقالني في كتابه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي بعد ذكر الحديث وهذا معضل ـ كتاب 

                                                                                                 4/317ـ  2524اإليمان ـ الحديث 

فضل الحامدين ـ عن عائشة كتاب األدب ـ باب  ه ـلم أعثر عليه بهذا اللفظ ، وإنما أخرج ابن ماجه في سنن (3)

هلل الذي بنعمته تتم  أى ما يحب قال :" الحمد: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ررضي هللا عنها قالت

 ـ و 2/1250ـ  3803الحديث صحيح ـ حديث ، وإذا رأى ما يكره قال :" الحمد هلل على كل حال" الصالحات "

عن عائشة رضي هللا عنه بنفس اللفظ ـ  ن اسمه: محمد ـباب العين ـ باب الميم م الطبراني في معجمه األوسط

ابن السني في عمل اليوم والليلة ـ باب ما يقول إذا رأى ما يحب  ـ و 6/376ـ  6663الحديث صحيح ـ حديث 

                                                                                                                                                                                         . 229ـ  377ويكره ـ حديث 
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يعتد بها إال إن كانت عن  ألنها ال ؛بالقلب :وأعترف أي ،أقر باللسان [أشهد و] 

أي منفردا  [وحده هللا إال] معبود بحق [إله ال أن] (1)صميم القلب كما في السعد

وال  في ملكه، [له شريك ال] والصفات العلى أزال وأبدا وباألسماء الحسنى، بذلك،

يًّا ﴿في صفاته قال تعالي وال أسمائه، في لهُم لههُ سهم  لهو  كهانه  ﴿،وقال تعالى(2)﴾ههل  تهع 

ُ لهفهسهدهتها  ةٌ إ ال  َّللا  ا آل هه مه  :قيل والجن،)إلى اإلنس  [ورسوله عبده محمدا وأن] (3)﴾ف يه 

 (5)وصحح غيره أنه أرسل إليهم أيضا (4)والصحيح خالفه قاله الشارح( والمالئكة،

والشهادتين مستحبان  كالحمد، (6))هما واجبان في العمر مرة[وسلم عليه هللا صلى]

 ، ولم ينبه على أنه سيذكر المصنف في الباب الحادي عشر(7)بعدها قاله الشارح(

                      .عليه خارج الصالة في العمر مرة   وجوب الصالة

 ويأثم بترك الصالة عليه مرة ،(8)الواجب: يثاب على ذلك ثواب وقوله واجبان أي   

                                                             انتهى  . (10)وزاد كالشهادة له بالنبوة ،(9)في عمره بعد بلوغه كما في الشفا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                               1/25مختصر المعاني ـ سعد الدين التفتازاني ـ  (1)

                                                          65مريم ـ  (2)

                                                                                                                                                                                                                      22 األنبياء ـ (3)

                                                                                           / أ                3مخطوط المنح الوفية ـ  (4)

 100 ه تزيين األرائك في إرسال النبي إلى المالئك ـالسيوطي في كتاب (5)

                        / ب                                                                                                                          3 ـ تقديم وتأخير في أصله هما واجبان مرة في العمر ـ مخطوط المنح الوفية( 6)

   المرجع السابق (7)

 مد بن جزي هو ما طلب الشرع فعله طلبا جازما ـ تقريب الوصول إلى علم األصول ـ محمد بن أح الواجب (8)

  77الكلبي ـ 

                                                                  .                            2/51الشفا بتعريف حقوق المصطفى ـ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ـ  (9)

                   .                                                                                      لم أعثر عليه . (10)
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وكذا يكون عاصيا بترك الشهادة هلل مرة في عمره بعد بلوغه كما في الفصل    

من أهل مذهبنا من  وأما قوله كالحمد فلم أر (2)((1)نأم البراهيع من شرح )الراب

على  (3)وفي شيخ اإلسالم صرح بعصيانه بتركه مرة في عمره بعد بلوغه،

: يؤذن الحمد بازديادها   نحمدك اللهم على نعم) (5)بن السبكياقول  عند (4)المحلي

في  (/أ4وعليه فقولهم ) ،(6)ال يأثم بتركه ال لفظا وال نية انتهى( ن الحمد واجبأ

 ين فال ويعاقب على تركه أغلب في الجزء هو ما يثاب على فعله، :تعريف الواجب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                          2/61( أم البراهين في العقائد ـ محمد بن يوسف السنوسي ـ هدية العارفين ـ 1)

                                                     .                                                88شرح أم البراهين ـ محمد بن محمد بن يوسف السنوسي ـ  (2)

، حافظ ومفسر وفقيه، أخذ عن الشافعي كيالسبن زكريا األنصاري أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد ب (3)

عبد الرحمن ابن محمد الزركشي ومحمد بن علي القاباتي ومحمد بن أحمد المحلى وغيرهم، أخذ عنه حمزة بن 

عبد هللا الناشري ومحمد الكفوسوسي وعثمان السنباطي وغيرهم، مشارك في بعض العلوم، له تصانيف منها 

القرآن وتحفة الباري على صحيح البخاري وشرح ألفية العراقي وغيرها،  فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في

ـ  1/111 بن عبد هللا العيدروس ـ هـ . النور السافر عن أخبار القرن العاشر ـ عبد القادر 925توفي سنة 

                             .  2/107 معجم األصوليين ـ محمد مطهر بقا ـ ـ 1/192ـ هدية العارفين ـ  8/133شذرات الذهب ـ 

، مفسر وفقيه وأصولي، أخذ عن محمد بن الشافعي أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي (4)

 عبد الدائم البرماوي وإبراهيم بن أحمد البيجوري وعبد الرحمن بن عمر البلقيني وغيرهم، أخذ عنه علي بن

القاضي عبد هللا بن وإبراهيم بن محمد بن أبي بكر المري وأحمد األبهشي  المحلي وغيرهم، مشارك في بعض 

العلوم، له تصانيف منها تفسير الجاللين وشرح األعراب عن قواعد األعراب وكنز الراغبين في شرح منهاج 

 1/336 سرين ـ أحمد محمد الداودي ـطبقات المفـ  7/39 الضوء الالمع ـهـ . 864الطالبين وغيرها، توفي سنة

                                                          .                                           2/53 هدية العارفين ــ  7/303 شذرات الذهب ـ ـ

أخذ عن وأديب،  ، فقيه وأصولي ومؤرخالشافعي أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (5)

الجزري ونجم الدين بن الرفعة وأبو حيان األندلسي وغيرهم، أخذ عنه عبد الرحيم األسنوي وعمر  محمد

البلقيني ومجد الدين الفيروزآبادي وغيرهم، له تصانيف منها طبقات الشافعية الكبرى ومعيد النعم ومبيد النقم 

 ـ البدر الطالع ـ 6/221 هـ. شذرات الذهب ـ771نة وشرح منهاج الوصول إلى علم األصول وغيرها، توفي س

 .  1/639 ـ هدية العارفين ـ 2/169 ـ الفتح المبين في طبقات األصوليين ـ عبد هللا مصطفى المراغي ـ 1/410

                                     11جمع الجوامع في أصول الفقه ـ عبد الوهاب بن علي السبكي ـ  (6)
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ي األول المفضي إلي معرفة هللا تعال الجزء األول من هذا التعريف النظريرد على 

يثاب عليه كما نص عليه )ابن  ، والفإنه أول واجب ،لمن لم يكن عرفه

ألن الثواب يقتضي معرفة من يثيب، والفرض أنه  ؛(4)((3))والقرافي (2)((1)جماعة

وبه األسباب الموصلة إلى النظر، إلي الثواب باعتبار  وذهب جماعةلم يكن عرفه، 

 .  (6) يثاب عليه كما للقرافي أيضا وكذا أداء الديون فإنه واجب ال ،(5)جزم السعد

ب له إعادة اني أنه يجب نية الفرض على من تندوكذا ال يرد على الجزء الث    

.          (7)وال يعاقب على تركه كما للبساطي الصالة في جماعة،

                                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقيه أخذ عن ابن واصل وابن دقيق العيد ولم  ،المالكي بو بكر بن القاسم بن جماعة الهواريأبو يحيى أ (1)

له  غيرهما، رفة الورغمي وتذكر كتب التراجم غيرهما،أخذ عنه محمد بن عبد السالم الهواري ومحمد بن ع

وفيات ـ أحمد بن يحيى  . ـه712تصانيف منها فرض العين وتذكرة المبتدي ومسائل البيوع وغيرها، توفي سنة 

 .                                                             2/48تراجم المؤلفين التونسيين ــ 2/200ـ العمر ـ 1/205شجرة النور ـ ـ16الونشريسي ـ

                                                                                1/12يضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ـ بدر الدين بن جماعة ـإ (2)

، أخذ عن عز الدين ، مفسر وفقيه وأصوليالمالكي بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجيأبو العباس أحمد  (3)

، أخذ عنه أبو القاسم مبن عبد السالم و الشريف الكوكي محمد بن عمران ومحمد بن إبراهيم المقدسي وغيره

، مشارك في بعض الوهاب ومحمد بن إبراهيم البقوري، ومحمد بن راشد القفصي وغيرهمعبد عبد الرحمن 

العلوم له تصانيف منها الذخيرة واألجوبة الفاخرة في الرد على األسئلة الفاجرة وأنوار البروق في أنواع الفروق 

أعيان علماء المذهب ـ  الديباج المذهب في معرفة ـ2/298الوافي بالوفيات ـ . ـه684توفي سنة  وغيرها،

                                                                                                                                            .   2/86 الفتح المبين ـ ـ 825ـ  499ـ  186ـ  77 ـ 1/21ـ  كشف الظنونـ  1/37 إبراهيم بن علي بن فرحون ـ

         1/234أنوار البروق في أنواع الفروق ـ أحمد بن إدريس القرافي ـ  (4)

                                                                                                                                                      2/321مسعود بن عمر التفتازاني ـ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح ـ  (5)

                                                                                                   2/97أنوار البروق ـ  (6)

ن بن خالد بن ،أخذ عن سليمافقيه وأصولي ونحوي ،المالكي  أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الطائي (7)

وأخذ عنه محمد بن أحمد المحلي و أبو القاسم النويري و الشمس نعيم وتاج الدين بهرام وابن خلدون وغيرهم، 

، له تصانيف منها روضة المجالس وأنس الجالس و شفاء العليل في وغيرهم، مشارك في بعض العلوماوي السخ

كشف  ـ 1/32بغية الوعاة ـ  . ـه842، توفي سنة و قصة الخضر عليه السالم وغيرها مختصر الشيخ خليل

 . 1/241 شجرة النور الزكية ــ  7/244 ـ شذرات الذهب ـ 1327 ـ 2/1051  - 1/932 الظنون ـ



55 

 

وفي وجوب  ده شيخ اإلسالم على المحلي قال علي األجهوري:والحمد على ما يفي

مع أن  ،وتقدم جزم الشارح بالوجوب ، (2)تردد (1)السالم عليه مرة في العمر

 ف فيما سيأتي لم يذكر حكم السالم .المصن

السالم بها بحثا، ورد على من جعله  (3)وألحق الرصاع :وقال شيخنا اللقاني   

 . مستحبا من شيوخ المغرب

     . اآلية دالة على تساويهما انتهى :قلت   

والمحبة،  قدر الشوق )ويتأكد االستحباب علىعنه  عقب ما مر ثم قال الشارح   

وعند  ،ند دخول البيت إذا لم يكن به أحدوعند دخول المسجد، والخروج منه، وع

وعند  وبعده، وقبل الدعاء، ،صالةد األخير، وعند السالم من الزيارته، وبعد التشه

 وعند األذان، وفي صالة الجنازة، وفي الرسائل، اسمه أو كتابته، سماع ذكره أو

 ن،وإذا طنت األذ وعند الثناء عليه، وختمه،/ب( 4)وابتداء الكتاب، وبعد البسملة،

 وليلتها، وفي يوم الجمعة، وفي المساء، وفي الصباح، وعند الفراغ من الطهارة،

وشهرة المبيع، وحاجة  والتعجب، والعثرة، وتكره عند الجماع، واألحد، والسبت،

واألماكن النجسة وفي الذبح  ،والمواضع القذرة ،واألعراس ،وعند األكل ،اإلنسان

                         .                            (4)والعطاس قوالن انتهى(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                              . 2/ أ / 83( مخطوط شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ علي بن محمد األجهوري ـ 1)

 هو اختالف المتأخرين في فهم لفظ المدونة . (2)

 أحمد القلشاني وعمر القلشاني وأبيأخذ عن  ،فقيه وأصولي ،المالكي أبو عبد هللا محمد بن قاسم األنصاري (3)

له تصانيف منها  أحمد زروق وأبو النور بن أحمد السوسي وغيرهما،أخذ عنه الشيخ  القاسم البرزلي وغيرهم،

تحفة األخيار في فضل الصالة على النبي المختار صلى هللا عليه وسلم والجمع والتقريب في ترتيب آي مغني 

نيل  ـ8/287الضوء الالمع ـ . ـه894الباري شرح صحيح البخاري وغيرها، توفي سنة  اللبيب ومختصر فتح

    .2/61 ـ هدية العارفين ـ 689ـ الحلل السندسية في األخبار التونسية ـ محمد بن محمد األندلسي ـ  75 ج ـاالبتها

                               / ب.3مخطوط المنح الوفية لشرح المقدمة العزية ـ محمد بن محي الدين أحمد الفيشي ـ  (4)
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  . فيهماعلى القول بالكراهة  (1)وقد اقتصر بعضهم   

 )م بعض المكروهات المتقدمة بقوله: ونظ   

  وتعجب أو شهرة لمبيعذبح وعطاس أو جماع عشرة ****       

، وأسقط (2)كرهوا الصالة على أجل شفيع(****  حاجة اإلنسان فاعلم عندهاأو      

 في تحقيق والمواضع القذرة، فالمصنف ،(4)((3)عند األكل مع أنه في)عياض منها

 وأكل أو عند حمام، (7)ائيتتال)ولذا زاد  (6)أن منها الحمام (5)عن الشيخ داود المباني

                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شروحهم على الرسالة ونص عليه في المدونة ونقله ابن ناجي والشيخ يوسف بن عمر والشيخ زروق في  (1)

                                                          الشيخ أبو الحسن الزرويلي عن ابن القاسم ونقله القاضي عياض في الشفا عن ابن حبيب.

 . لم أعثر عليه (2)

أخذ عن  ومفسر وفقيه وأصولي ومؤرخ،محدث وحافظ  أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، (3)

أخذ عنه عبد هللا بن محمد األشيري  الوليد بن رشد وغيرهم، أبي عبد هللا المازري و ين وأبيبن حمدمحمد 

رة عن األسئلة ، له تصانيف منها األجوبة المحبوالحافظ خلف بن بشكوال ومحمد بن الحسن الجابري وغيرهم

 وتقريب المسالك لمعرفة مذهب مالك، توفي سنةمسلم وترتيب المدارك  يرة وإكمال المعلم شرح صحيحمتخال

                       .1/426 هدية العارفين ـ ـ 4/136 شذرات الذهب ــ  4/69 ـ تذكرة الحفاظ ـ 1/100 .الديباج المذهب ــ ه544

 لم أعثر عليه .( 4)

فقيه ونحوي، أخذ عن أبي القاسم النويري والزين طاهر داود بن علي بن محمد القلتاوي األزهري المالكي،  (5)

وأبي الجود وغيرهم، أخذ عنه الشمس التتائي وغيره، له تصانيف منها شرح مختصر خليل وشرح رسالة ابن 

ـ  176ـ نيل االبتهاج ـ  3/215 هـ . الضوء الالمع ـ902أبي زيد وشرح ألفية ابن مالك وغيرها، توفي سنة 

  . 4/139ـ معجم المؤلفين ـ  1/258شجرة النور ـ 

 الحسن الشاذلي المنوفي فوجدت أنه ذكر الحمام من بين  لى كتاب تحقيق المباني لإلمام أبيلقد أطلعت ع (6)

 . 1/28المكروهات ولم ينسبه للشيخ داود ـ 

أوله فبدل " ر مغاير لما ذكره الشارح في كره التتائي في كتابه جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصما ذ (7)

 . 3/403ـ  أوعند حمام " قوله" وكذا حمام "
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  .   (1)ع(للترفيومواضع األقذار  مثله****

أنه يلحق بالتعجب  (2)أيضا عن تحفة الملوك وفي المصنف في الشرح المذكور   

على محمد خوفا  ، كأن يقال له عند الغضب صلاألمر بالصالة عليه عند الغضب

 بعضهم، عن (4)في األذكار (3)من أن يحمله الغضب على الكفر كما حكاه النووي

 وأقره . 

 -يحرم التسبيح ،والتكبير،والصالة على النبي ) وفي شرح التحفة المذكورة أنه   

انتهى ما نقله  فتح متاع عرض سلعة أو عند فعل محرم أو -صلي هللا على وسلم 

عند األخيرين أنه جعل اسم  ولعل وجه تحريم ما ذكر (5)المصنف عن شرح التحفة(

 آلة أو كاآللة لذلك الشيء .أو اسم النبي  (/ أ5هللا )

 ،م المكتوب بها من غير ذكرها أولهولم يذكر الشارح  من مواضع الكراهة خت   

 (6)لخبر ضعيف ألبي نعيم ط  د كراهتهما في آخره فقونقل المصنف عن الشيخ داو

                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /ب . 3مخطوط المنح الوفية ـ  (1)

 . 1/374ـ محمد بن أبي بكر الرازي الحنفي . كشف الظنون ـ  في الفروع )فقه حنفي( تحفة الملوك (2)

أخذ عن عبد الرحمن   ،محدث وحافظ وفقيه ،الشافعي النووي يأبو زكرياء يحيى بن شرف بن مر (3)

أخذ عنه عالء الدين بن العطار وبدر  ،وإبراهيم بن عيسى المرادي وغيرهمالفزاري وعمر بن بندار التفليسي 

له تصانيف منها شرح صحيح مسلم  وإرشاد طالب الحقائق  وشمس الدين بن النقيب وغيرهم،الدين بن جماعة 

 . تذكرة الحفاظ ـ ـه676توفي سنة  ن وغيرها،ر الخالئق والتبيان في علوم القرآإلى معرفة الحق من هدي خي

.                         1/424 ـ هدية العارفين ـ 5/353 ـ شذرات الذهب ـ 8/395 ـ طبقات الشافعية الكبرى ـ 4/174

                                                                                                                                                                                                       .  1/366األذكار ـ  (4)

   . 1/282تحفة الملوك ـ  (5)

أخذ عن عبد هللا  ،محدث وحافظ ومؤرخ وصوفي ،د بن عبد هللا بن أحمد األصفهاني الشافعيأبو نعيم أحم (6)

أخذ عنه كوشيار الجيلي والحافظ أبو  ،لعسال وأبي علي بن الصواف وغيرهمبن جعفر فارس و محمد بن أحمد ا

له تصانيف منها أطراف الصحيحين و تاريخ أصبهان و  وغيرهم،بكر الخطيب والحافظ أبو صالح المؤذن 

ـ طبقات الشافعية  1/4 . طبقات الصوفية ـ محمد بن الحسين السلمي ـ ـه430دالئل النبوة وغيرها، توفي سنة 

   .   1/39 هدية العارفين ـ ـ 3/245 ـ شذرات الذهب ـ 4/18 الكبرى ـ
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  قبل وفي الرسائل  :فقوله ،مواضع المنهي عنهاالعلماء في ال ولم يعده ،(1) الحلية في

نف عن                                خالفا لما نقله المصآخرها قطعا، وكذا في آخرها فقط، أولها و :أي

وجمع بين الصالة )حراوأراد بالرسائل المكاتبات قال الش ،عن داود(2)الرسالة

ه  ﴿والسالم امتثاال لقوله تعالي  لُّونه عهلهى الن ب ي    إ ن  َّللا  ئ كهتههُ يُصه اله مه وحذرا  اآلية، (3)﴾ وه

هللا ثم بالصالة علي فهو أقطع  يبدأ فيه بذكر كل كالم ال)من قلة البركة لخبر

واغتناما للثواب  ، وهو وإن كان ضعيفا يعمل به في فضائل األعمال،(4)(أكتع

 ما دام اسمي في ذلكمن صلي علي في كتاب لم تزل المالئكة تستغفر له )لخبر

      .(6)((5)الكتاب

 (9)وغيره كراهة إفراد الصالة عن السالم (8)في مجالسه (7)ونقل الوانوغي)   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . 1/157ـ  ـ األعالم للزركلي وطبقات األصفياء حلية األولياء (1)

                                                                                                                                                    / أ .2 مخطوط غاية األماني في حل األلفاظ لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ (2)

لهي   ﴿ (3) لُّوا عه نُوا صه ينه آمه ا ال ذ  لهى الن ب ي   يها أهيُّهه لُّونه عه ئ كهتههُ يُصه اله مه ه وه اإ ن  َّللا  ل يم  ل  ُموا تهس  سه   .  56األحزاب ـ  ﴾ ه  وه

                                                                                                                                           . 3/263كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ـ علي بن حسام الدين المتقي الهندي ـ  (4)

أخرجه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه األوسط ـ باب األلف من اسمه أحمد ـ بسند ضعيف  (5)

                                                                                                                                                     . 2/232 ـ 1835ـ حديث 

 / ب       3مخطوط المنح الوفية ـ  (6)

ن محمد بن عطاء أخذ ع ،أبو مهدي عيسى الوانوغي التوزري المالكي، فقيه، من أصحاب ابن عرفة (7)

 سنة وفاته . ، ولم تذكريف منها حاشية على تهذيب المدونة، له تصانب التراجم تالميذهكت الزبيري، ولم تذكر

                                                                                                                                         .  5/120تراجم المؤلفين التونسيين ـ  ـ 1/680الحلل السندسية ـ  ـ 1/243ـ شجرة النور ـ  486نيل االبتهاج ـ 

  .  5/120تراجم المؤلفين التونسيين ـ  (8)

                     1/33ـ مواهب الجليل  لشرح مختصر خليل ـ محمد بن عبد الرحمن الرعيني ـ  (وقال) سقط كلمة (9)
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جمهور المحدثين إفراد الصالة عن  كره) (2)في شرح الوغليسية (1)زروقشيخ ال

على ما للوانوغي  طابولم يطلع ح ،(4)(والعكس انتهى ببعض اختصار ،(3)(السالم

ولم أقف ألحد من المالكية في ذلك أي )طاب:بل قال أي ح (5)ائيتتلالمنقول هنا تبعا ل

في آخر نسخة من المسائل الملقوطة أنه كراهة اإلفراد على كالم إال ما رأيته 

دثين أي ال الكراهة للمح /ب (5)وفي شرح الوغليسية نسبة ،(7)(ولم يعزه ،(6)يكره

    . لفقهاء انتهى

شائعا ذكر ي كتب أهل المذهب المتقدمين وقوعا ووقع ف)قال علي األجهوري:    

  ،وهو يدل  (8)باجيه في خط المن يوثق به أنه رآالسالم دون الصالة حتى أخبرني 

                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أخذ عن ، محدث وفقيه و أصولي وصوفيالمالكي العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي أبو (1)

، أخذ عنه الشمس اللقاني ومحمد بن عبد ولو وأحمد بن عقبة اليمني وغيرهموالشيخ حل محمد بن قاسم الرصاع

أبي زيد القيرواني واألنوار  ابن ، له تصانيف منها شرح الرسالةالحطاب و طاهر القسنطيني وغيرهمالرحمن 

هـ . الضوء 899وغيرها، توفي سنة السنية على الوظيفة الزروقية وتعليق على البخاري في ضبط األلفاظ 

                                                                                                                                                  .1/73ـ هدية العارفين ـ  7/362 ـ شذرات الذهب ـ 130 نيل االبتهاج ـ ـ 1/222 الالمع ـ

  .248ـ عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي ـ نيل االبتهاج ـ  المقدمة الوغليسية على مذهب اإلمام مالك (2)

                                                                                            33ـ تحقيق ـ محفوظ بوكراع وعمار بسطة ـ  الوغليسية ـ أحمد بن أحمد البرنسي على المقدمة شرح(3)

                                                                                                     .  / أ4مخطوط المنح الوفية  (4)

                                                                                                                                     / ب .5مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  (5)

                                                                                      . 1/33ـ مواهب الجليل ـ سقط كلمة )ذلك(  (6)

  . 1/33مواهب الجليل ـ  (7)

أخذ عن أبي ذر الحافظ  ،ث وفقيهمفسر ومحد ،خلف بن سعد بن أيوب الباجي المالكي أبو الوليد سليمان بن (8)

رين وأبو أخذ عنه أبو بكر الطرطوشي وأبو عبد هللا بن شب ،بن مغيث ومكي بن أبي طالب وغيرهمويونس 

منها التسديد إلى معرفة التوحيد وإحكام الفصول في أحكام األصول  له تصانيف ،القاسم المعافري وغيرهم

ك ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مال.  ـه474توفي سنة  ،شرح الموطأ وغيرها والمعاني في

ـ هدية العارفين ـ  3/343ـ شذرات الذهب ـ  3/1178ـ تذكرة الحفاظ ـ  2/71ـ عياض بن موسى اليحصبي ـ 

1/208. 
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                  يكره ذلك فال يكره وإذا كان ال ،عن الصالة خطاعلى عدم كراهة إفراد السالم 

ألن الصالة واجبة في العمر مرة ، وجرى خالف  ؛إفراد الصالة عن السالم باألولى

مطلوبية الجمع بينهما  ثم هل):(1)أي تردد في وجوب السالم قال شيخنا الشنواني

في حكم  (2)بن ناجياومقتضى ما مر عن ، أو له ولغيره من األنبياء؟ خاصة بنبينا

    الخالف استقالال اختصاصه به انتهى .الصالة على األنبياء من 

 لهم كل،والتابعين والمرسلين،وآل األنبياء سائر وعلى عليه، هللا صلى ]   

ألسنتهم  كر في األنبياء أنوذ)واف بذلك حراكالم الش [الدين يوم إلي بإحسان

 وصالحوعبرانية، فالعربي منهم محمد وإسماعيل وهود  ،وسريانية ،عربية

  وشعيب،ونظمهم بعض العلماء فقال:

 .    انتهى (3)(اه إله العرش ثم محمد*** فدشعيب وهود ثم صالح والذي          

 ونظمهم األجهوري أيضا بقوله:

 .   ( 4)رب الكرام كذا ورد(شعيب هم الع ***)محمد إسماعيل هود وصالح         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرملي أخذ عن أحمد بن حجر ومحمد  ،، نحوي المالكي ل بن عمر بن علي الشنوانيأبو بكر بن إسماعي (1)

له تصانيف  ،الفيشي وإبراهيم الميموني وغيرهم، أخذ عنه أحمد الغنيمي ويوسف العبادي وغيرهم وابن قاسم

والمناهل الصافية على المناهج الكافية في شرح الشافية  األزهرية وديباجة مختصر خليلمنها حاشية على شرح 

 خالصة األثر ـ ـ 1/82 جي ـفاالخالدنيا ـ أحمد  الحياة لبا وزهرةريحانة األ.  ـه1019وغيرها، توفي سنة 

       . 1/128هدية العارفين ـ  ـ1/51

أخذ عن محمد الشبيبي ومحمد بن عرفة وأبي  ،حافظ وفقيه ،المالكي القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي أبو (2)

ابن الجالب وشرح  له تصانيف منها شرح تفريع ،غيرهم، أخذ عنه أحمد حلولو وغيرهالمهدي الغبريني و

ـ  11/137الضوء الالمع ـ .  ـه837اني وشرح تهذيب المدونة للبرادعي، توفي سنة رسالة ابن أبي زيد القيرو

  .8/110معجم المؤلفين ـ  ـ 1/707ـ الحلل السندسية ـ  364بتهاج ـ االنيل 

                                                                                                                                             ./ أ 4المنح الوفية ـ  مخطوط (3)

                                                                                                                                       لم أعثر عليه . (4)
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فال ينافي أن اسم إسماعيل ممنوع من  ح،راوالمراد عرب اللسان كما قدم الش   

 إذ ال يوجد في العربية إفعاعيل فلسانه عربي واسمه ؛والعجمة الصرف للعلمية

 بعد  حراذكر الش (/أ6) فال ينافي ،فقوله فداه إله العرش أي على الصحيح ،عجمي

 (3)الدارقطني مستدلين بخبر ؛(2)وجمع (1)ألنه قول لإلمام مالك ؛أن الذبيح إسحاقب

    . (4)الذبيح إسحاق

 الشاذلي المالكي علي الحسن أبو تعالي هللا إلي الفقير العبد فيقول ،بعد أما]   

 هذه المحمدية: السنة أهل وسائر وإخوانه، ومشائخه، ولوالديه، له، هللا غفر

قاله علي  ،، بمعنى تقدممأخوذة من قدم الالزم ،بكسر الدال أفصح من فتحها [ة  م  د   ق  م  

         . (5)في شرح عقيدته األجهوري

أي يقام  ،وهي مطلوب خبري يبرهن عليه في ذلك العلم ،جمع مسألة[مسائل في]   

 مطلق الدليل ال البرهان المصطلح عليه عند أهل الميزان فقط، عليه البرهان بمعنى

 فضروريات العلوم كوجوب ،أي مكتسبة بالدليل ،لة إال كسبيةسأوال تكون الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 4/160خيرة ـ أحمد بن إدريس القرافي ـ الذ (1)

 لم أعثر عليه . (2)

ظ ومحدث ومقرئ ولغوي، أخذ عن ، حافالشافعي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغداديأبو الحسن علي  (3)

رئ أبي بكر أحمد بن محمد بن مخلد الدوري والمق القاسم عبد هللا بن محمد المرزبان و الحافظ الحافظ أبي

نيسابوري والحافظ أبو محمد عبد الغني األزدي والحافظ ، أخذ عنه الحافظ أبو عبد هللا بن البيع المجاهد وغيرهم

، توفي الحديث والمؤتلف والمختلف وغيرها، له تصانيف منها السنن وعلل وغيرهمأحمد بن عبد هللا المهراني 

غاية النهاية في ـ  5/325 ـللحافظ إسماعيل بن كثير  -البداية والنهاية  ـ 3/991 -تذكرة الحفاظ  . ـه385سنة 

                      .                   1/362هدية العارفين ـ ـ  3/116شذرات الذهب ـ  ـ 1/558 ت القراء ـ البن الجوزي ـاطبق

 .يح إسحاقبن أبي هريرة ، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : الذل عن حديث روي عن الحسن ، عئس (4)

 

  . 8/250علي بن عمر الدار قطني ـ العلل الواردة في األحاديث النبوية ـ للحافظ 

 

       / ب .7مخطوط شرح الشيخ علي األجهوري على منظومته في أصول الدين ـ  (5)
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تكون إال  وال):أنه قال ائيتتالووقع في  الصلوات الخمس ال تعد من مسائله،

       .(2)(إنه تحريف عن كسبية):فيه وقال وتردد علي األجهوري ،(1)(نسبية

    ـ تعالى هللا رحمه ـ أنس بن مالك اإلمام مذهب على ذلك ،وغيرالعبادات من]   

                     بعمدة) المسمي كتابي من لخصتها ـ هللا شاء إن ـ ونحوهم لدانالو بها لينتفع

 أي الكائن كتاب العمدة[ذلك وغير (3)(العبادات في مالك اإلمام مذهب على السالك

الخ فهو راجع وما تقدم من قوله العبادات  من أبواب الفقه،وغيرها  في العبادات،

 . للتلخيص كما هو ظاهر

 تفصيل [على]إجماال [مشتملة األزهرية للجماعة العزية بالمقدمة فسميتها]   

 ألن القارئ إذا ختم بابا، وشرع في آخر) وإنما بوبت الكتب ،[بابا عشر أحد]

قاله  ،ن سوراولذا كان القرآ فرسخا، إذا قطع وأبعث كالمسافر( كان أنشط /ب6)

 .    (5)((4)الزمخشري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                          .  1/167جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر ـ  (1)

                                                                                                                                       / ب .2مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (2)

    . 7/230ـ معجم المؤلفين  (3)

 ،المعتزلي، محدث ومفسر ونحوي ولغوي أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري (4)

، أخذ عنه وعلي بن المضفر النيسابوري و أبي الخطاب بن البطر وغيرهم أخذ عن محمود بن جرير الضبي

له  عبد الرحيم بن عبد هللا البزاز وعمر عامر بن الحسن السمسار وطاهر سلمان بن عبد الملك وغيرهم،

ر والفائق في تصانيف منها الكشاف عن حقائق التنزيل وعيوان األقاويل في وجوه التأويل ونصوص األخبا

سرين طبقات المفـ  6/4ن ـ أحمد بن حجر العسقالني ـ لسان الميزا ـ .ه538، توفي سنة الحديث وغيرهاغريب 

                                               . 2/160 ـ هدية العارفينـ  4/117ـ شذرات الذهب ـ  2/279بغية الوعاة ـ  ـ 1/104ـ للسيوطي ـ 

  . 1/128الكشاف عن الحقائق ـ  (5)
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وأدعى  والرجوع إليها، وألنه أسهل في وجدان المسائل،):(1)عيسى وقال السيد   

 انتهى .  (2)(وإال لربما تذكر المسائل منتشرة لحسن الترتيب، والنظم،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،مفسر وفقيه وأصولي ومنطقي وصوفي ،الشافعي محمد بن عبيد هللا اإليجي الصفويأبو الخير عيسى بن  (1)

أخذ عنه رضى الدين بن الحنبلي  ،وغيرهمي وأبي الفضل االستراباذي أخذ عن أبيه وأبي الفضل الكازوان

له تصانيف منها حاشية على شرح تفسير الفاتحة  ،سي وأحمد بن قاسم العبادي وغيرهمومحمد الكيالني الترو

ـ . ه953توفي سنة  ،وشرح الغرة للسيد الشريف وغيرها للبيضاوي وحاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي

                                                                                                     .1/429هدية العارفين ـ  ـ8/294الذهب ـ  ـ شذرات 1/333الكواكب السائرة ـ 

        .   1/38ينظر حاشية البجيرمي على شرح منهج الطالب ـ سليمان بن عمر البجيرمي ـ  (2)
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 الطهارة باب:                                 

 أي من، (1)مطلقا والنزاهة وهي لغة النظافة، ،[الطهارة في األول الباب]   

 . (2)كما قال ابن مرزوق ،والمعنوية كالذنوب األوصاف الحسية،

صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصالة ):(3)وشرعا قال ابن عرفة   

 انتهى .  (4)(واألخيرة من حدثن من خبث فاألولي ،به أوفيه أو له

  . أي بمالبستها ،أي حكم الشرع بها " حكمية"وقوله    

         " توجب " أي تسبب .    

 والمراد به الثوب، الالم لشبه الملك أو االستحقاق ال للتعليل، " لموصوفها"وقوله    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    1/486التوقيف على مهمات التعريف ـ محمد عبد الرؤوف المناوي ـ  (1)

أخذ عن  ،محدث وفقيه وأصولي وأديب ،المالكي أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق العجيسي (2)

أخذ عنه عمر القلشاني وأبو  ،ابن عرفة وغيرهم الورغمي الشريف وسعيد العقباني ومحمد بن اإلمامعبد هللا 

له تصانيف منها إظهار صدق المودة في شرح البردة واغتنام  ،ضل المشذالي ونصر الزواوي وغيرهمالف

الديباج المذهب ـ . ه842البهيج في مسألة الخليج وغيرها، توفي سنة ض الفرصة في محادثة عالم قفصة والرو

 ـ5/420نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ـ أحمد بن محمد المقري ـ ـ7/50الضوء الالمع ـ  ـ 1/305ـ

                                        .                                                                                 2/48هدية العارفين ـ

أخذ عن أبي عبد  ،فقيه وأصولي ومنطقي وفرضي ومقرئ ،المالكي غميأبو عبد هللا محمد بن عرفة الور (3)

 أخذ عنه أحمد بن محمد الزبيدي وغيرهم،ومحمد بن حسن  األنصاري السالم الهواري ومحمد بن سالمة

له تصانيف منها المبسوط في الفقه والحدود في  ،البرزلي وغيرهم بن أحمد بي وقاسماأل البسيلي ومحمد بن خلفة

ـ غاية 1/337الديباج المذهب ـ . ـه803في الفرائض وغيرها، توفي سنة التعريفات الفقهية ومختصر الحوفي 

   . 2/40هدية العارفين ـ  ـ7/37شذرات الذهب ـ  ـ2/369النهاية ـ 

لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية"شرح حدود ابن عرفة "ألبي عبد هللا محمد الهداية الكافية الشافية  (4)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         71الرصاع ـ 

 



65 

 

"  أو له " أي في المكان " وفيه"  أي بالثوب،:" به " ولذا قال والشخص، والمكان،

 أي للشخص مكلفا أم ال .      

، أي أن طلب إباحة الدخول في                                                       أي طلب إباحتها " استباحة الصالة" وقوله     

فإذا وجد  :أي(1)(مفتاح الصالة الطهور):الصالة يمتنع شرعا قبل الطهارة لخبر

 حة الدخول فيها .طلب إبا مفتاحها ثبت جواز

أي من أجل  ،والمكان يكونان من خبث" أي طهارة الثوب  نفاألولي " وقوله   

 حكمها .  خبث وهو ذات النجاسة أو حصول

على  (/أ7) ةمترتب ،نعافاألخيرة وهي طهارة الشخص تكون من حدث أي م   

    : اوأورد على تعريفه أمور الوضوء، كنقض ، أو بعضااألعضاء كال كالجنابة

 .     استباحة الصالة عليه ال به أوفيه أو له (2)فإنها أوجبت ،طهارة الميت :أحدها

   . (3)طهارة الذمية ليطأها زوجها المسلم فإنها أوجبت استباحة التمتع :ثانيها   

الوة من غير مس مصحف. أنه ال يشمل الوضوء للدخول على السلطان أو للت: ثالثها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حديثـ  رض الوضوء ـ عن اإلمام علي ـ رضي هللا عنهـ كتاب الطهارة ـ باب ف أخرجه أبو داود في سننه (1)

ننها ـ باب مفتاح الصالة الطهور ـ عن اإلمام علي ـ ـ كتاب الطهارة وس ابن ماجه في سننه وأخرج ـ 1/63 ـ 61

هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن  :الترمذي عنه قالالحديث  ـ 1/101 ـ 275حديث ـ  رضي هللا عنه

ـ حديث رقم  وقال الحاكم حديث مشهور وقال البغوي حديث حسن وقال الرافعي في شرح المسند حديث ثابت

ما جاء أن كتاب الطهارة ـ باب  ـ الترمذي في جامعه أخرجو عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه ـ  ـ 276

وقال عقبه )هذا الحديث أصح ـ  1/8ـ  3رقم حديث  ـ ي ـ رضي هللا عنهعن اإلمام عل مفتاح الصالة الطهور ـ

 في هذا الباب وأحسن ( .      شيء

( ذكر الشارح فيما سبق أن معنى اإليجاب هو التسبب، فهل الموت هو الموجب للصالة؟  الموت هو الذي 2)

وجب الصالة بل هو سبب أوجب التغسيل، والطهارة هي التي جوزت الصالة، وليس التغسيل هو الذي أ

 الصالة، والطهارة هي السبب في الصالة  .   

( قال الزرقاني في شرحه على مختصر خليل:" وقد يجاب عن هذين بأنه أراد تعريف الطهارة الواجبة على 3)

                                         . 1/9الفاعل في نفسه ال في غيره وال لغيره أو بأنها طهارة فيهما لوال المانع وهو الموت والكفر" 
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بشرط  (1)الثة بأن الطهارة توجب لموصوفها استحقاق الصالةوأجيب عن الث   

فالثالثة المذكورة طهارة تسبب الصالة لوال مانع  ،وانتفاء الموانع ،وجود الشروط

رة ليس بطها على أن الثالث، وعدم نية رفع الحدث في الثالث ،(2)الموت، والكفر

    شرعية، والتعريف لها .

 صفة حكمية توجب:وعرفها أيضا ابن عرفة بقوله ويقابل الطهارة النجاسة،   

 انتهى . لموصوفها منع استباحة الصالة به أو فيه

نجس  :ال يقل له ؛ ألن الشخص غير المتوضىءله كما قال في الطهارة :ولم يقل   

 : محدث .                                                                         وإنما يقال له

 اإلسالم، :ولوجوبها أي الطهارة المائية خمسة شروط)ارح: قول الش :(3)تنكيت

والنفاس، ودخول وقت الصالة إن كان لها  والبلوغ، والعقل، وارتفاع دم الحيض،

وزاد بعضهم بلوغ دعوة الرسول ـ صلى هللا عليه  ،وإال فعند إرادة التلبس بها وقت،

 وال غافل، ووجود ما يكفيه من الماء وال نائم، وسلم ـ وكون المكلف غير ساه،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خ الراهوني في حاشيته على شرح الزرقاني:" وغسل الميت وغسل الذمية من الحيض لتحل ( قال الشي1)

لزوجها المسلم، ووضوء الجنب للنوم والوضوء لزيارة أو دخول على أمير أو شبهه، فإن هذه كلها أفعال 

 . 1/35وجودية وليست بصفة حكمية " 

، فإن الذمية ليست مأمورة بالغسل الذي هو طهارة ( قوله: " الكفر" أي كفر الذمية، وهذا تعليل غير صحيح2)

شرطها النية؛ إذ ال نية لكافر في باب العبادات، وال يتصور من الكفار امتثال لفروع الشريعة حال كفرهم، 

والحاصل أن المأمور هو زوجها، فال يطؤها إال حين تغتسل تنظفا ال تعبدا وإن كان غسلها ذاك إذعان ألمر 

بُوُهن   لشارع، بينما هو في حق الزوج تعبدي على مذهب األحناف، استنادا لقوله تعالىالزوج ال ألمر ا اله تهق ره وه

نه  ُهر  ت ى يهط   .222اآلية ـ  حه

"، و (3) تة، وهو في علم البديع، أن يقصد المتكلم شيئا بالذكر  التنكيت في اللغة مصدر" نهك ته نهك ته فالن: أتى بنُك 

دون أشياء كلها تسد مسده، لوال نكتة في ذلك الشيء المقصود ترجح اختصاصه بالذكر، ولوال تلك النكتة التي 

بية ـ إميل بديع غيره خطأ ظاهرا عند أهل النقد . موسوعة علم اللغة العرانفرد بها، لكان القصد إليه دون 

  . 4/682يعقوب ـ 
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فإن اإلسالم حقيقة أو حكما كمن توضأ بعد  ،غير ظاهر (1)(انتهى (/ب7) المطلق

ألن الصحيح أن الكفار  ؛ال شرط وجوب ،عزمه على اإلسالم شرط صحة فقط

                          عة لكن ال تصح منهم إال باإلسالم .                                   مخاطبون بفروع الشري

 ،عن أعضائهو وبقي من شروط صحته فقط  فعله من غير مانع الطهارة عنه،   

أو حالة  كون أعضائه بها مانع وصول  ،بخالف من توضأ حالة خروج الحدث منه

ودخول وقت الصالة  وما ذكره من كون البلوغ، فشروط صحته فقط ثالثة، ،الماء

وال غافل شروط  وكون المكلف غير ساه، وال نائم، ،تذكر الفائتة الحاضرة أو

 وجوب صحيح .     

 ،ماء، والشك في الحدثالقدرة على استعمال ال :وهي وبقي له ثالثة شروط أيضا،   

 وما ذكره من كون العقل، ،، فشروط وجوبه فقط ستةوعدم اإلكراه على ترك الفعل

 ووجود -صلى هللا عليه وسلم  -وبلوغ دعوة الرسول والنفاس، وارتفاع دم الحيض،

 فإن هذه الخمسة شروط، ما يكفيه من الماء المطلق شروط وجوب فقط غير ظاهر

 وشروط وجوب فقط، فشروطه ثالثة أقسام شروط صحة فقط، ،وجوب وصحة معا

     .    (2)لي األجهوريونظمها ع وتقدمت هكذا مرتبة، وشروط وجوب وصحة معا،

ا﴿ تعالى هللا قال ]    اء  طهُهور  اء  مه نه الس مه ل نها م  أهن زه لما كانت الطهارة من  [ (3)﴾وه

شروطها الماء الطهور سواء نزل من السماء أو نبع من األرض أو كان من البحر 

 كأنه مدعى ( /أ8)أي الذي  ذكر اآلية الشريفة دليال على طهورية ماء السماء

أه ﴿من الطهور ماء السماء لقوله تعالى :إذ كأنه قال نفللمص اء  وه نه الس مه ل نها م    ن زه

اء   امه                       ،  والجليد راد بالنازل من السماء ماء المطر والندى والثلجوالم)اآلية ﴾طهُهور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ب . 8مخطوط المنح الوفية ـ  (1)

  . 1/44ى األجهورية ـ علي بن محمد األجهوري ـ الزهرات الوردية في الفتاو (2)

       48الفرقان ـ  (3)
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نه ﴿وماء البحار من ماء السماء لقوله تعالى ذاب بنفسه أو بعالج،سواء  ل نها م  أهن زه وه

اء   ض   الس مه هر  كهن اهُ ف ي األ  هس  اء  ب قهدهر  فهأ جنس يجمع في الكثرة على والماء اسم  (1)﴾مه

 .       القلة على أمواهمياه وفي 

 ما يتطهر :أي وفي الشرع، (3)(ارحقاله الش (2)به ما يتطهر :والطهور في اللغة   

 :الطهور الماء]مفسرا لآلية بقوله نفكما أشار إليه المص ،به على وجه مخصوص

 والزعفران ونحوهما، دخل فيه ماء الورد، ،(4)كالجنس[نفسه في طاهرا كان ما

؛ إذ ماء الورد له قيد الزم وكل ما خرج به ما تقدم، ،(5)كالفصل[لغيره مطهرا]

 وأما الماء هذا ماء من غير ذكر قيد، ،ونحوهما ال يصح أن يقال فيه عرفاوالبطيخ 

 وهو مرادف للمطلق عند جمع فهو الذي يصح أن يطلق عليه عرفا اسم ، الطهور

 البئر المطر أو سواء لم يقيد أصال كقولك في ماء البحر أو ؛من غير قيد الزم ،ماء

إضافة كقولك فيما ذكر ماء بحر، وماء  وصفا أو هذا ماء أو قيد بقيد ليس بالزم،

ألنه الذي  ؛المراد به المالح :حا، وقيلمالعذبا أو [البحر كماء] مطر، وماء بئر

 والدليل على ،لتغيره إذ طعمه مر مالح وريحه منتن ؛يتوهم فيه عدم الطهورية

اء  ﴿قوله تعالى طهوريته ُدوا مه الطهور ماؤه ):وخبر ،وهذا واجد للماء (6)﴾فهلهم  تهج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    18ن ـ المؤمنو (1)

                                 2/379 مادة طهر ـ المصباح المنير في غريب الكبير للرافعي ـ أحمد بن محمد الفيومي ـ (2)

  / أ 9مخطوط المنح الوفية ـ  (3)

جواب ما هو على كثيرين مختلفين بالحقيقة كالحيوان فإنه يصدق في جواب ما الجنس: هو ما صدق في ( 4)

 . 44هو على كثيرين ألخ . حاشية الباجوري على متن السلم في فن المنطق لألخضري ـ إبراهيم الباجوري ـ 

حاشية  يصدق في جواب ذلك .الفصل: هو ما صدق في جواب أي شيء هو في ذاته كالناطق فإنه  (5)

  . 45ري على متن السلم في فن المنطق لألخضري ـ الباجو

                                                               7ـ المائدة ـ  43النساء ـ  (6)
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صلي هللا  -الماء النابع من بين أصابعه /ب(8) وأدخلت كاف التمثيل (1)(الحل ميتته

 وهو قول أكثر العلماء حكاه عياض هل هو إيجاد معدوم، :واختلفوا فيه -عليه وسلم

    تكثير موجود . ، وغيره أو(2)

بأنه )للطهور شامل له على كال القولين بخالف من عرفه  نفو تعريف المص   

 فإنه إنما يشمله ،وال حيوانمستخرج من نبات غير  (3)(أوصاف خلقته الباقي على 

                     . األول بناء على أنه تكثير موجود ال على

ذ ما حصل ألنه إيجاد معدوم على كليهما إ ؛في حكايتهم القولين إشكال :فإن قلت   

فهو إيجاد معدوم فكيف يكونان قولين  ،وإنما وجد بعد عدم ،به تكثير لم يكن موجودا

 . متقابلين

 -الصالة والسالم -إنه إيجاد معدوم أنه خرج من ذاته عليه :قلت مراد من قال   

ولم  إنه تكثير موجود أن الماء الذي وضع يده فيه كثر ببركته، :ومراد من قال ماء،

ماء ال ما يعطيه ظاهر العبارة على هذا  -صلي هللا عليه وسلم -يخرج من ذاته

                          زائدة على األول إذ لم يثبت أنه كان من "بين"ولفظة  فإنه ظاهر في األول، ،القول

                                                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث  ـ كتاب الصالة ـ باب الطهور للوضوء ـ ىبن يحي ىمن رواية يحي موطئهاإلمام مالك في  أخرجه (1)

 أبو داود في سننه ـ كتاب الطهارة ـ باب الوضوء بماء البحر ـ وأخرج ـ 1/22 ـ 41صحيح ـ حديث رقم 

الترمذي في جامعه ـ كتاب  أخرجو رة رضي هللا عنه،عن أبي هري ـ 1/69 ـ 83حديث رقم ـ الحديث صحيح 

عن أبي هريرة رضي هللا عنه وقال  ـ 1/100 ـ 69الطهارة ـ باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ـ حديث رقم 

ماء  النسائي في سننه ـ كتاب الطهارة ـ باب ما جاء في أخرجتخريجه ـ حديث حسن صحيح، و الترمذي عقب

                                                                                                                                                                                   . 1/50ـ  59البحر ـ الحديث صحيح ـ حديث رقم 

  . 177/ 1ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى  (2)

جامع األمهات ـ  -2/216 البراق في أنواء الفروق  ــ أنوار  1/250 التعاريف ـ علي بن محمد الجرجاني ـ (3)

                                                                                                . 30 ل الدين بن عمر بن الحاجب ـجما
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وغيره في كيفية  ،عن النووي عن عياض)(1)وفي الشيخ سالم األصابع،أجناب 

ثم إنه على األول أشرف مياه  (2)القول األول أن الماء خرج من ذات أصابعه انتهى(

 -)ذكر أن ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر لغسل قلبه (3)ألن البلقيني ؛الدنيا واآلخرة

وأما على   :أي (5)حطابقاله  (4)(اتهبه فكيف بما خرج من ذ -صلى هللا عليه وسلم

ثم ما  ،أفضل (/ أ9)والكوثر ويحتمل أن ماء زمزم، القول الثاني فيحتمل أنه كذلك،

إن ) :ذهب إليه البلقيني من أفضلية ماء زمزم على الكوثر خالفه فيه السيوطي قائال

إنا أعطيناك ﴿ل: ألن هللا امتن به على نبيه حيث قا :أي ،ماء الكوثر أفضل

   (7)((6)﴾رـوثـالك

                                                                                                                                                                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخذ عن محمد بن  ،محدث وفقيه ،دين بن محمد ناصر الدين السنهوري المالكيأبوالنجا سالم بن محمد عزال (1)

أخذ عنه البرهان اللقاني والنور  ،لكي ومحمد بن حسن اللقاني وغيرهمالبنوفري الماأحمد الغيطي ومحمد 

له تصانيف منها حاشية على مختصر خليل ورسالة في فضائل ليلة النصف  األجهوري والخير الرملي وغيرهم،

في  سمط العوالي ـ 1/446خالصة األثر ـ  ـ .ه1015توفي سنة  ،ن شعبان وشرح رسالة الوضع وغيرهام

                                                          4/204 ـ معجم المؤلفين ـ 191نيل اإلبتهاج ــ  4/407أنباء األوائل والتوالي ـ عبد الملك بن حسين العاصمي ـ 

                                                                                                                                                                 / أ .31سالم بن محمد السنهوري ـ   مخطوط تيسير الملك الجليل لجميع الشروح وحواشي خليل ـ (2)

حافظ ومفسر ومحدث وفقيه وأصولي  ،الشافعي أبو حفص عمر بن رسالن بن نصير بن صالح البلقيني (3)

 ،دين السبكي والجالل القزويني وأبي حيان وغيرهمأخذ عن ابن شاهد الجيش وتقي ال ،وي ومتكلمومجتهد ونح

له تصانيف منها ترجمان  ،حجر وبرهان الدين المحدث وغيرهم أخذ عنه الحافظ ابن ناصر الدين والحافظ ابن

                                     هـ805والبديع وغيرها، توفي سنة ن شعب اإليمان وحاشية على تفسير الكشاف والربيع في فنون المعاني والبيا

ـ أحمد  ـ طبقات المفسرين 4/308 ـ طبقات الحفاظ ـ 4/36 طبقات الشافعية ـ أبوبكر بن أحمد بن قاضي شهبة ـ

 . 7/284ـ معجم المؤلفين ـ 7/50ـ شذرات الذهب ـ  1/308بن محمد الداودي ـ 

 . 1/20ج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ـ محمد الخطيب الشربيني ـ ( ينظر مغني المحتا4)

  . 1/71رحمن الطرابلسي ـ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ محمد بن محمد بن عبد ال(  5)

                                                                                                                  1الكوثر ـ  (6)

    2/300الحاوي للفتاوي ـ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ـ  (7)
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       . (2)مياه اآلخرةن موألنه ، (1)التفاسير أحدى لـع

فا بار ثمود خال، وكذا ماء آ(3)خالفا البن شعبان ،ولو بئر زمزم [والبئر]    

)في قصر الطهورية على ماء البئر (6)طابفي ح كما (5)((4)القرطبي)أي  .لبعضهم

هللا    صلى  -التي كانت تردها الناقة ألن ما عداها محل عذاب مستدال بما روي أنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 29/101حمد مصطفى المراغني ـ ( تفسير المراغني ـ أ1)

 عليه هللا صلى النبي عن مالك، بن أنس الحوض، عن في الرقاق ـ باب أخرج البخاري في صحيحه، كتاب (2)

 هذا: قال ؟ جبريل يا هذا ما: قلت المجوف، الدر قباب حافتاه بنهر، أنا إذا الجنة، في أسير أنا بينما: " قال وسلم

 ومسلم في صحيحه ـ 5/2406 ـ  6222  :حديث"  أذفر مسك - طيبه أو - طينه فإذا ربك، أعطاك الذي الكوثر،

 هللا صلى هللا ـ رسول بينا: قال أنس، عن، سورة كل أول من آية البسملة: قال من حجة باب ـ الصالة كتاب ـ

: " قال هللا رسول يا أضحكك ما: فقلنا متبسما، رأسه رفع ثم إغفاءة أغفى إذ أظهرنا بين يوم ذات وسلم ـ عليه

 هو شانئك إن.  وانحر لربك فصل.  الكوثر أعطيناك إنا الرحيم الرحمن هللا بسم: فقرأ"  سورة آنفا علي أنزلت

 خير عليه وجل، عز ربي وعدنيه نهر فإنه: " قال أعلم، ورسوله هللا فقلنا"  ؟ الكوثر ما أتدرون: " قال ثم األبتر

    . 2/12ـ  921 حديث ..."  القيامة يوم أمتي عليه ترد حوض هو كثير،

أخذ عن  ،القاسم بن شعبان بن محمد العماري المالكي، حافظ وفقيه ومؤرخ وأديبأبو إسحاق محمد بن  (3)

أخذ عنه خلف بن سهلون  ،يبي ومحمد بن أحمد الذهلي وغيرهمعلي بن سعيد الرازي ومحمد بن أحمد التج

ن ومختصر ها الزاهي الشعباني وأحكام القرآله تصانيف من ،وغيرهمن العطار ومحمد بن الخالص وعبد الرحم

البن قنفذ ـ  ـ الوفيات 1/248 الديباج المذهب ــ . ه355س في المختصر ومناقب اإلمام مالك، توفي سنة ما لي

ـ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ـ عبد الرحمن بن أبي بكر  7/425 ـ لسان الميزان ـ 1/217

 .      10/175 ـ معجم المؤلفين ـ 1/313 ي ـالسيوط

أخذ عن علي بن محمد  محدث وفقيه، ،المالكي أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر األنصاري (4)

أخذ عنه محمد بن أحمد  ،بد الرحمن بن عيسى األزدي وغيرهمبن سليمان حوط هللا وعاهللا  اليحصبي وعبد

فهم لما مله تصانيف منها ال ،وأبو الحسن بن يحيى القرشي وغيرهمالقرطبي ومحمد عبد المؤمن الدمياطي 

.  ـه656وال اآلخرة وغيرها، توفي سنة أشكل من تلخيص مسلم وشرح التلقين والتذكرة في ذكر الموتى وأح

 .  2/27 ـ معجم المؤلفين ـ 5/272شذرات الذهب ـ ـ  1/68 الديباج المذهب ـ ـ 4/154لحفاظ ـ تذكرة ا

                                . 7/355( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ـ 5)

 .      75/ 1مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي ـ  (6)
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المعذبين  تمروا على هؤالء وقال ال ،(1)عجن من مائهاأمر بطرح ما  -عليه وسلم

وقوله خالفا البن شعبان قد يوهم أنه قائل  (3)(ارحالشقاله  (2)باكون إال وأنتم

 به، : المشهور أن ماء زمزم يتوضأ(4)الجزولي بنجاستها وليس بمراد فقد قال

النجاسة تشريفا  (5))ال تزال به(ابن شعبان قال:  وتزال به النجاسة بال خالف إال أن

 صريح في أنه قائل  "تشريفا له"فقوله  (8)((7))البن عمر انتهى، ونحوه (6)له

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن  تعالى:ـ وإلى ثمود أخاهم صالحا، ث األنبياء ـ باب قول هللاكتاب أحادي ـ أخرج البخاري في صحيحه (1)

وك، أمرهم أن ال ابن عمر رضي هللا عنهما "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تب

ويهريقوا  ،"فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا وال يستقوا منها"، ،يشربوا من بئرها

 .  3/1236ـ  3198حديث ذلك الماء". 

، ﴾وإلى ثمود أخاهم صالحا ﴿: ـ تعالىكتاب أحاديث األنبياء ـ باب قول هللا  البخاري في صحيحه ـأخرج  (2)

إال أن تكونوا  ،الذين ظلموا أنفسهمتدخلوا مساكن  : ـ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "العن ابن عمر قال

 .                                                                                                            1237ـ  3201أن يصيبكم مثل ما أصابهم". حديث  ،باكين

 / أ  9مخطوط المنح الوفية ـ  (3)

أخذ عن راشد بن أبي  ،مان الكرسفي الجزولي المالكي، حافظ وفقيهبن نعد عبد الرحمن بن عفان أبو زي (4)

أخذ عنه يوسف بن عمر األنفاسي  ،جراجي وعبد الصادق الصبان وغيرهمالوليدي وعبد الرحمن الرراشد 

ييد على الرسالة أحدها في تصانيف منها ثالثة تقا له ،ي وسعيد بن محمد الهسكوري وغيرهموموسى العبدوس

جذوة  ـ .ه741سنة وفي ت ،في مجلدين وشرح على المدونة سبعة مجلدات والثاني في ثالثة مجلدات واآلخر

ـ المعسول ـ مختار  22 ـ وفيات ـ علي بن عبد هللا الرسموكي ـ 244 نيل اإلبتهاج ــ  2/401اإلقتباس ـ 

  . 5/153 ـ معجم المؤلفين ـ 17/62 السوسي ـ

         115الزاهي في أصول السنة ـ محمد بن القاسم بن شعبان ـ تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب ـ  (5)

     1/71مواهب الجليل ـ   (6)

نه ابنه أخذ ع ،أخذ عن عبد الرحمن الجزولي وغيره ،حجاج يوسف بن عمر األنفاسي المالكي، فقيهأبو ال (7)

 الضوء الالمع ـ . ـه761أبي زيد القيرواني، توفي سنة من تصانيفه  تقييد رسالة ابن  ،أبو الربيع سليمان وغيره

 ــ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي فكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي ـ ال352ـ نيل اإلبتهاج ـ 6/143

                                                                                                              13/320 ـ معجم المؤلفين ـ4/77

 ./ أ  38مخطوط التقييد على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ أبو الحجاج يوسف بن عمر األنفاسي ـ  (8)
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بل قال  ،)والظاهر كراهة إزالتها به ويغسل به الميتطاب: بطهوريته قال ح

 .  (2)من بركته( :إنه أولى لما يرجى(1)اللخمي

)وأمرهم أن  منها أيضاونهاهم عن الشرب  :أي "الخ ... مستدال بما روي"وقوله   

 .      (3)يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة(

وإما بالوحي ، (4)(:يشترط فيه اإلسالم كما قال البلقيني )وعلمت إما بالتواتر إذ ال   

.          (6)((5)بن حجر القرطبياالحافظ )كما استظهر  -صلى هللا عليه وسلم -له

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أخذ عن عبد فقيه عرف باللخمي نسبة إلى جده ألمه، المالكي أبو الحسن علي بن محمد الربعي القيرواني (1)

 ، أخذ عنه أبو عبد هللا المازري وأبو الفضلالخالق السيوري وغيرهمي الطيب وعبد الرحمن ابن محرز وأب

 ، توفيتعليق على المدونة وفضائل الشام ، له تصانيف منها التبصرة وهوالنحوي وأبو علي الكالعي وغيرهم

  2/1275الظنون ـكشف  ـ258ـ الوفيات البن قنفد ـ 1/203الديباج المذهب ـ ـ3/199معالم اإليمان ـهـ. 478سنة

   .  1/72مواهب الجليل ـ  (2)

عن نافع أن األنبياء ـ باب قول هللا تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب  (3)

عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أخبره : أن الناس نزلوا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أرض ثمود 

بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها  الحجر فاستقوا من

 ـ 3/1237ـ  3199حديث  ـ وأن يعلفوا اإلبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة

ن عن نافع أ وا أنفسهم ـوأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الزهد والرقائق ـ باب ال تدخلوا مساكن الذين ظلم

 فاستقوا ثمود أرض الحجر على -صلى هللا عليه وسلم - هللا رسول مع نزلوا الناس أن أخبره عمر بن هللا عبد

 اإلبل ويعلفوا استقوا ما يهريقوا أن -صلى هللا عليه وسلم - هللا رسول فأمرهم العجين وعجنوا به آبارها من

   . 8/221ـ  7657حديث  .الناقة تردها كانت التي البئر من يستقوا أن وأمرهم العجين

                                 1/77مواهب الجليل ـ  (4)

( أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقالني المالكي، حافظ ومحدث 5)

ي وابن الملقن وغيرهم، أخذ عنه ابن ومؤرخ وأديب وشاعر، أخذ عن السراج البلقيني وأبي الفضل العراق

قاضي شهبة وابن فهد المكي وابن تغري بردي وغيرهم، له تصانيف منها األربعين المتباينة واإلصابة في 

هـ . الضوء الالمع ـ 852تمييز الصحابة وهداية الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكاة وغيرها، توفي سنة 

 .  7/270ـ  شذرات الذهب ـ  2/2030كشف الظنون ـ  ـ 106ـ  1/58ـ حسن المحاضرة ـ  2/36

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . 6/380فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ أحمد بن علي العسقالني ـ  (6)
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منها دليل على التبرك بآثار الصالحين وإن تقادمت  /ب(9)ستقاء)وفي أمره باال   

ع صالح أو مع قومه المطيعين له أي ألن الناقة كانت تردها إما م (1)أعصارهم(

 تبعية لصالح فأثار تابع الصالح كآثار الصالح .                                أولمجرد ال

بار ثمود هل هو على بئرها من بقية آ في النهي عن غير (2)واختلف الشافعية   

  وعلى أنه ممنوع (4)طابقاله ح (3)وهو الراجح عندهمالكراهة؟  التحريم أو

 .   أيضا  (5)طابستعمال فإن تطهر به وصلى صحت كذا ينبغي قال حاال

رض لنجاسته القائل بطهارة الجميع بأنه ليس في الحديث تع وقد أجاب المشهور   

أمرهم بغسل  -صلى هللا عليه وسلم -أنه ولم يرو وغضب،وإنما فيه أنه )ما سخط 

على أنه لو نقل  ،وقع ذلك لنقل وما أصاب ثيابهم منه، ولوأوعيتهم، وأيديهم منه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                . 1/76ـ  مواهب الجليل (1)

هم المنتسبون إلى اإلمام الشافعي رحمه هللا تعالى وهو علم من أعالم السلف رضوان هللا عليهم صاحب  (2)

  . 1/355وسوعة الفقهية الكويتية ـ المذهب ـ الم

                                                                                          . 1/136ـ ( المجموع شرح المهذب ـ يحيى بن شرف النووي 3)

   . 1/77مواهب الجليل ـ  (4)

كراهته ،  وأما المسخن فالجمهور أنه ال كراهة فيه وحكى أصحابنا عن مجاهد( قال النووي في المجموع:" 5)

دليل فيه روح ، ودليلنا النصوص المطلقة ولم يثبت نهى . فرع : ثبت في وعن أحمد المسخن بنجاسة وليس لهم 

الصحيحين عن ابن عمر رضي هللا عنهما : أن الناس نزلوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الحجر 

تقوا أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يهريقوا ما اس

ويعلفوا اإلبل العجين ، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة وفي رواية للبخاري أن النبي صلى 

هللا عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن ال يشربوا من آبارها ، وال يستقوا منها ، فقالوا : قد 

يه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء . قلت : عجنا منها واستقينا ، فأمرهم النبي صلى هللا عل

فاستعمال ماء هذه اآلباء المذكورة في طهارة وغيرها مكروه أو حرام إال لضرورة ألن هذه سنة صحيحة ال 

معارض لها ، وقد قال الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي . فيمنع استعمال آبار الحجر إال بئر الناقة ، وال 

قول المصنف  م بنجاستها ألن الحديث لم يتعرض للنجاسة ، والماء طهور باألصالة ، وهذه المسألة ترد علىيحك

ـ  1/136": ال يكره من ذلك إال ما قصد إلى تشميسه ، وكذلك يرد عليه : شديد الحرارة والبرودة وهللا أعلم .

 . 1/77مواهب الجليل ـ 
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                                                                                                           . (1)ك مبالغة في اجتناب ذلك الماء انتهى(لما دل على النجاسة الحتمال أن يكون ذل

 في ائيتتالوفي  ،(2)طابوأما التيمم على تراب أرض ثمود فال يجوز نقله ح   

 (4)طابوعدم الجواز في كالم ح (3)رابهافصل التيمم أنه صحح القول بالتيمم على ت

م على ما مرعن فليس ثم من جزم بالحرمة كما في مائه ،والحرمةصادق بالكراهة 

   الشافعية .

:)وإنما نص والفرق قوة تعلق أثر الماء باألعضاء دون التراب قال الشارح   

 إال بماءيجوز التطهير  ال :ردا على من يقول (5)والبئرالمصنف على ماء البحر 

اء  ﴿السماء مستدال باآلية المتقدمة نه الس مه ل نها م  أهن زه ا /أ(10)وه اء  طهُهور  وال دليل فيها ﴾مه

ض  ﴿لقوله تعالي في اآلية األخرى هر  لهكههُ يهنهاب يعه ف ي األ   .   (6)انتهى(﴾فهسه

أي ما ذكر من ماء البحر والبئر [أوصافه من شيء يتغير لم إذا والمطر]   

 .بل وكذلك غيره ،)وال خصوصية لماء المطر بذلك فال حاجة لقول الشارح والمطر

                                                                                     ينفك بما والريح والطعم اللون :وهي الثالثة] ،وإن كان أقرب مذكور (7)انتهى(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                  . 1/76مواهب الجليل ـ  (1)

  . 1/77رجع السابق ـ الم (2)

ذكر الشيخ محمد إبراهيم التتائي ذلك في فصل "تعريف الماء الطهور وحكمه" وليس في فصل التيمم.        (3)

                              .  1/433تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ـ محمد إبراهيم التتائي ـ تحقيق عايش عبد العال شبير ـ 

  . 1/77الجليل ـ مواهب  (4)

 / أ                                9سقط "معا" وهنا تقديم وتأخير ففي أصله ماء البئر والبحر معا ـ من مخطوط المنح الوفية ـ  (5)

                    / أ                                                                                    9مخطوط المنح الوافية ـ  (6)

                                                                                                                   . / ب9ـ  مخطوط المنح الوفية (7)
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 ،وهما نجسان[(1)والعذرة والبول]ن، وهما طاهرا، [والعسل كاللبن غالبا عنه

مما يسلبه  [ذكر بما الثالثة أوصافه من شيء تغير] ظن أنهتحقق أو [فإن]

 يصح ال فإنه] وزعفران كدم، [نحوه و] الطهورية سواء سلبه الطاهرية أيضا أم ال

  .            وال إزالة النجاسة [ستنجاءاال وال الغسل وال به الوضوء

أنه لو تحقق تغيره، ولكن شك في مغيره هل هو من  "تحقق أو ظن"ومفهوم قوله    

 وكذا الماء المتغير ريحه برائحة القطران، جنس ما يضر فإنه ال يسلبه الطهورية

ال    أو بجرمه الراسب في أسفله فإنه وأهل البوادي والعرب، من أوعية المسافرين،

 النقل، كما في ،أيضا وأما إذا تغير لونه أو طعمه برائحة القطران فإنه يضر يضر

  . وكذا إن تغير لونه أو طعمه بجرمه الراسب بأسفله، (2)وهو المعتمد

 ه سواء حصل بريح القطران أو بجرمه الراسب بأسفل تغير ريحه ال يضر فعلم أن    

 ما لم يكن/ب( 10) ومحل هذا التفصيل ،(3)الطعم يضر مطلقا وإن تغير اللون أو

وال  وال لونه، اغا لم يضر تغير ريح الماء،فإن كان دب ،دباغا في وعاء ماء

 ،(4)طعمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الغائط ـ  -ـ العذرة:2/96أحدث من الغائط... العين ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي ـالعذرة : أعذر الرجل إذا  (1)

     . 1/245القاموس الفقهي ـ سعيد أبو الحبيب ـ 

                                                                                                 .  1/85مواهب الجليل ـ  (2)

  .  85/ 1ـ ع السابق المرج (3)

     . 68/ 1حاشية الخرشي على مختصر خليل ـ محمد عبد هللا الخرشي ـ  (4)
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 طاب:ح قال (2)((1))زروق عن الشبيبي ألنه كالمتغير بالمقر كما في؛ بيناولو 

وإال فال كما   )ولكن ينبغي أنه كحبل السانية أي البئر ساقية أم ال فإن كان بينا ضر

 . (3)هو المنقول فيها(

  وال]،كعجن وطبخ [العادات في يستعمل طهور غير طاهر بالطاهر والمتغير]   

    . من رفع حدث أو خبث [العبادات في يستعمل

 في وال العادات من شيء في يستعمل ال]،متنجس:أي[نجس بالنجس والمتغير]   

  والكبريت، [كالتراب عليه جرى أو قراره من هو بما تغير وإذا العبادات من شيء

                  وخالف  ،(4)وكذا إن طرح قصدا على المشهور إذا لم يطرح فيه اتفاقا، [والملح]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخذ عن  فقيه ونحوي وفرائضي، ،المالكيأبو محمد عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن يوسف البلوي الشبيبي  (1)

أخذ عنه أبو القاسم بن ناجي وأبو القاسم  ،ان المناوي ومحمد السكوني وغيرهملعواني وأبي عمرأبي الحسن ا

له تصانيف منها متن مختصر في التوحيد ومتن في علم المواريث  البرزلي وأبو حفص المسراتي وغيرهم،

ـ . ه782بن أبي زيد وغيرها، توفي سنة بمتن الشبيبي واختصار شرح الفاكهاني على رسالة يعرف والفرائض

 ـ ـ شجرة النور 2/318ـ  نزهة األنظار في عجائب التواريخ واألخبار ـ محمود مقديش ـ 224 نيل االبتهاج ـ

                                              . 755/ 2 ـ العمر في المصنفات المؤلفين التونسيين ـ حسن حسني عبد الوهاب ـ 1/225

 .  90/ 1أحمد البرنسي الفاسي ـ  حاشية الشيخ أحمد زروق على متن الرسالة ـ أحمد بن (2)

  . 1/94( مواهب الجليل ـ 3)

أحدهما: أنه ما قوي  -إن العلماء اختلفوا في المراد من لفظ المشهور على قولين: -قال ابن بشير رحمه هللا: (4)

الشيخ القولين قال: والصحيح أنه ما قوي دليله، وحكى الدسوقي دليله، واألخر: ما كثر قائله، وبعد أن ذكر 

األول: ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح، والثاني:  -رحمه هللا تعالى أقوال ثالثة في مصطلح ـ المشهور ـ هي:

بين في حل ما كثر قائله، وهو المعتمد، والثالث: رواية ابن القاسم عن مالك رحمه هللا في المدونة ... الفتح الم

 .  89رموز ومصطلحات الفقهاء واألصوليين ـ محمد إبراهيم الحنفاوي ـ 
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، وهو ضعيف فال يسلبه الطهورية (2)ورجح أنه يسلبه الطهورية ،فيه (1)ابن يونس

وجمد اتفاقا  كان أصله ماء، الذي يؤخذ من معدنه حجارة أو وهو سواء كان معدنيا،

من تراب األرض وصنع بالنار فإنه ال يسلبه أو كان أُصله ، في هذين القسمين

وبقي قسم رابع  ،(4)فيه (3)خالفا لحكاية المختصر التردد ،الطهورية على الراجح

كما أخبرني به بعض  (5)وهو ما صنع من نبات األرض كالمصنوع من األراك

      . (6)لي األجهوريه عـقالوهذا يتفق فيه على السلب  أصحابي،

 ظاهره كغيره، ولو فصل منه ثم ألقي فيه[كالطحلب منه تولد بما أو (7)والنورة]   

 /أ(المتغير بالسمك الحي11) ودخل في كالمه، م الآخر كان المتغير بينا أ و في ماءأ

       ه، وانظرلذي يضر تغيره بفحكمه حكم الطاهر ا هفي ن ماتإما نفسه كزفرته، وأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخذ عن أبي الحسن  ،عبد هللا بن يونس التميمي الصقلي المالكي، فقيه وفرائضيبكر محمد بن  أبو (1)

والشعراء الصقليين ذكر صاحب معجم العلماء أبي العباس وعتيق الفرضي وغيرهم،  الحصائري وأبي بكر بن

، له تصانيف منها صقلي وعمر بن يوسف القيسي الصقليأن من أخذ عنه هما عبد الكريم بن عبد هللا المقرئ ال

 ـ العمر ـ2/240الديباج المذهب ـهـ. 451في الفقه، توفي سنة الجامع لمسائل المدونة وكتاب الفرائض ومقدمات 

                                                                                                                                . 158ـ 63  العلماء والشعراء الصقليين ـ إحسان عباس ــ معجم  630/ 10ـ معجم المؤلفين ـ  2/276

يونس ـ تحقيق إبراهيم  الجامع لمسائل المدونة وشروحها وذكر نظائرها وأمثالها ـ محمد بن عبد هللا بن (2)

                                                                                                                               67/ 1شامي مطاعن شيبة ـ 

لثاني: تردد أحدهما: تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين. وا -لفظ التردد: يشير به إلى أمرين: (3)

 .  81المتأخرين لعدم نص المتقدمين . الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء واألصوليين ـ 

                                                                                                                    91/ 1مواهب الجليل ـ  (4)

حمض يستاك بقضبانه ويقال شجرة ناعمة كثيرة الورق واألغصان ، خوارة العود .                                 شجرة من ال (5)

  . 1/48محمد عبد الرؤوف المناوي ـ  التوقيف على مهمات التعاريف ـ

من باب  وتحقيقعلي بن محمد األجهوري ـ دراسة أبو اإلرشاد د القيرواني ـ ـة ابن أبي زيـشرح على رسال (6)

  .1/144ما يجب منه الوضوء إلى باب الطهارة والثوب والبدن ـ الطالب سمير عبد السالم علي ـ 

ـ  خ وغيره وتستعمل إلزالة الشعربضم النون حجر الكلس ثم غلبت على أخالط تضاف إلى الكلس من زرني (7)

      . 2/630المصباح المنير 
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   ء، والظاهـر األول؛ ن الماـنه ال ينفك عال؟ أل تغيره بخرء السمك الحي هـل يضر أم

ء األرض، وقـد أخبـرت أن فضلـة زاـج، وليس من أ(1)ءاـد من المـولـس بمتـه ليـنأل

بعضهم  ة وتغير الماء إذا كـان قليـال، ودعـوىكريه التمساح الخارجة منه لها رائحة

 البساطي اجعلهيلتفت لها، و نقـل ما يـدل له الولم ي، السمكبخرء نه ال يضر التغير أ

 محل نظر .    (2)في المغني

االحتراز منه، فهو كالورق، والتبن، قلت: هذا يقـل التغير  هو مما يعسر :ن قلتفإ   

 لة ما يقل سقوطه من الورق، والتبن .      نزل منزبـه ف

طبخ فيه ، فإن لم يطبخ فيه ال يضر ما ءمحل كون المتغير بالمتولد من الما هـتنبي   

ولو طبخ بخالف الملح فإنه ال يضر التغير به،  (4)((3)بن غازي)ا فإنه يضر، قاله

ولعل الفرق بينه وبين المتولد قوة ، (6)حطابخالفا ل (5)،هو ظاهر المختصر كما

لي  و لونه بالطحلب المطبوخ دون الملح المطبوخ قاله عء أو طعمه أريح الما  تغير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اضطراب الشارح بمخالفة القاعدة التي التزمها أول شرحه بأن كل حي طاهر وما انفصل عنه حال حياته  (1)

وعليه فال يكون ما تغير بالطاهر نجس، وال يتصور صحة القول بأن طاهر، وفضلة مأكول اللحم طاهرة، 

   السمك وزفرته مما ال يحترز منه وخرؤه مما يجب التحرز منه .

   ( لم أعثر عليه .2)

النيجي د أخذ عن محمه، ، مفسر ومحدث وفقيبن أحمد بن محمد العثماني الفاسي المالكيأبو عبد هللا محمد  (3)

حمـد الدقون وعلي بن ، أخذ عنه عبد الواحد الونشريسي وأف واإلمام  القـوري وغيرهمفيوابن مرزوق الك

صحيح البخاري اد اللبيب على مختصر خليل وإرشيف منها شفاء الغليل في حل مقفل له تصانهارون وغيرهم، 

الباهر بتكميل السناء  ـ 581ـ  نيل االبتهاجـ .ه919لطالب في شرح منية الحساب وغيرها، توفي سنة وبغية ا

هدية العارفين ـ  1/276لنورـ شجرة اـ  118اشر ـ محمد الشبلي اليميني ـ النور السافر في أخبار القرن الع

  .2/67ـ

   . 1/124( شفاء الغليل في حل مقفل خليل ـ 4)

                                                                          . 9سحاق المالكي ـ مختصر العالمة خليل ـ خليل بن إ (5)

  . 1/90مواهب الجليل ـ  (6)
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أمره  بر به في التمساح مخالف لقول حياة الحيوان)من عجائبخ، وما أ(1)األجهوري

ر ء طائر وفتح فاه فيجيـلي البجوفـه بالطعام خـرج إ امتألذا فإ (2)أنه ليس له مخرج

ر يأتي لطلب الطعم، رقط حفي، وهو طائر أفيه فيلتقط ذلك من  (3)ال له القطقاطيق

غلق في رأسه شوكة فإذا أ ر، ولهـذا الطائـوراحة للتمساح، له ءافيكون في ذلك غذ

 .  (4)/ ب( فمه عليه نخشه فيفتحه انتهى(11) التمساح

 في وقع وإذا والعبادات، العادات، في ويستعمل ،يضر ال فإنه المكث بطول أو]   

، [للمغتسل الغسل وآنية للمتوضئ، الوضوء كآنية] ماء لهالذي ال  [يلالقل اءالم

 فا لما يفيده كالمه،خال، (5)المعتمد ىعل، يضاوكذا في قليله بالنسبة للمتوضئ أ

  زائدة على قطرة[نجاسة]والمعتبر فيهما المتوسط ال آنية الموسوس، والمخفف جدا،

          .     (7)وتبعه الشيخ سالم،(6)فال يكره ما حلت قطرة فيه، كذا للناصر اللقانيفي كجرة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/144 شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ (1)

( ذكـر صاحب كتاب علم األحياء " أما الزواحف البحرية التي تضم بعض التماسيح ... ال تستطيع إنتاج بول 2)

أكثر تركيزا من بالزما الدم، على الرغـم من ذلك، فهي تفـرز بـوال فـي الحقيقـة، بـل تطرح نواتـج الكليتين فـي 

ضمي والبـولي ( حيث يُعـاد امتصاص المـاء مـرة أخـرى، المـذراق أو المجمع) مخـرج مشتـرك بين الجهاز اله

 . 1/1028وتخرج الفضالت مع البراز" علم األحياء ـ بيترهـ ـ ريفن ـ وآخرون ـ 

( ذكر محمد إسماعيل الجاويش في كتابه من عجائب الخلق في عالم الطيور " أنا الطائر السقساق أبو ظفر 3)

التمساح، ذلك أن التمساح حين يفتح فمه فإن هذا الطائر يدخل فيأكل ويطلق عليه أحيانا )الزقزاق( يصادق 

الطعام الموجود بين أسنانه، فكأنه طبيب األسنان الماهر الذي يحافظ له على أسنانه، وأجره يتمثل في الطعام 

فتحه الذي يقتنصه لنفسه وهو أمن من خطر أن يبتلعه التمساح ألنه إذا أطبق فمه والزقزاق بداخله يسارع ب

   .   39بسرعة ألنه له مهمازان أوشوكتان على جناحيه تؤلمان التمساح إذا حاول ذلك .... " 

  . 1/237حياة الحيوان الكبرى ـ محمد بن موسى الدميري ـ  (4)

الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء واألصوليين ـ محمد إبراهيم  ( المعتمد هو ما كثر قائله .5)

  . 89 الحنفاوي ـ

 / ب . 2( مخطوط حاشية ناصر الدين محمد اللقاني على شرح مختصر خليل لمختصر ابن الحاجب ـ 6)

 / أ . 33 ( مخطوط تيسير الملك الجليل لجميع الشروح وحواشي مختصر خليل ـ7)
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إن حلول القطرة مكروه استعماله فما زاد عليها أولى، وانظر ما ( 1)وفي حطاب   

على المشهور، وال يعيد صالته،   [به التطهير يصح فإنه غيرهت ولم]قدر القطرة،

يتركه ويتيمم، قال: لكنه إذا استعمله أعاد في ( 3)إنه نجس (2)خالفا لقـول ابن القاسم

 الوقت فقط .   

قلـت: ولعلـه مـراعـاة للخالف، وإال فهو عنـده متنجـس ومشـى علـى كـالمـه فـي    

، وهو ضعيف كما (4)المـاء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره(فقال: )وقليل  الرسالـة

 .    تي دليل المشهورعلمت، وسيأ

كالجاري في قناة حلت بها عن قليل له مادة "  الذي ال مادة له:" واحترزت بقولي

      وجود غيره .    ال يكره مع ،كثيرلنه كانجاسة فإ

نتهى الجاريـة، إال أن م طها إلىـة النجاسة للمـاء من محل سقووتعتبر مالبس   

                                                                                                                                      انتهى إليه ة ماـغاي ئـذيعتبر حينفقبله  ءه بها لماـحال تلبس ءاـري المـل الريح جـميي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  109/ 1( مواهب الجليل ـ 1)

ث بن سعـد أبـو عبـد هللا عبـد الـرحمن بـن القـاسم بـن خالد العتقي المالكي، فقيه، أخـذ عن اإلمـام مالك واللي (2)

وعبـد العـزيـز بـن الماجشون وغيرهم، أخذ عنه أصبغ بن الفـرج وعبـد السـالم بـن حبيب سحنـون وغيرهم، له 

ـ تـذكـرة الحفـاظ 2/433هـ. تـرتيب المـدارك ـ191تصنيف المـدونـة مشهـور في فـروع المـالكيـة، تـوفي سنـة 

 .  1/329ـ شذرات الذهب ـ  1/80رفين ـ ـ هدية العا 1/146ـ الديباج المذهب ـ  1/360ـ 

( ذكـر ابن رشد في البيان"والمعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أن من ماء مثل الجرار أو الزير 3)

وإن كـان ال يفسد بالقطـرة مـن الدم أو البول يفسد بما هو أكثر من ذلك وإن لم يتغير منه " كتاب الوضوء الثاني 

ـر القـرافي في الذخيـرة" الثاني: في الماء القليـل إذا وقعت فيه نجاسة أربعة أقوال: قال مالك ـ ذك 1/187ـ 

رحمه هللا في الكتـاب مطهر ... قـال ابـن القاسم في الكتاب :يتيمم ويتـركه وإن توضأ أو صلى ولم يعلم أعاد في 

ـت مـراعـاة للخـالف " واإلعـادة في الـوق الوقت فحمـل أبـو الحسـن قـولـه علـى التنجيس إلبـاحتـه التيمم

1/173    .   

ـ كفاية الطالب الرباني لرسالة بن أبي زيد القيرواني ـ 12( متـن الـرسالة ـ لعبـد هللا ابـن أبي زيـد القيـرواني ـ4)

                                                                                                                                                                                                                           .                                                                 1/202أبوالحسن المالكي ـ 
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 .    (3)((2) السالم وابن عبد) ،(1)عرفةابن كذا ذكره  ،الريحإمالـة 

      .  بحثه د  مهما ورُ في كال (4) /أ( اآلبي12) وبحث

الكاف للتمثيل، فيدخل في كالمه ما كان  "خـلء ... إة الوضوـنيوقول المصنف" كآ   

   ، وقول التتائي )مفهومالمعول عليهآنية الـوضوء، فـإن لـه هـذا الحكم على  نـل مـقأ

ه من النجاسة التي يتنجس بما حل في والغسل ءنية الوضوآا دون ـمن ء أة وضوـنيكآ

غير معول عليـه، فإن المذهب أن المطلق ال يتنجس إال ما غير  (5)لم تغيره . انتهى(

في حدث كما هو ظاهر ه يكره استعماله ـلكن ،ولو قلافه بما يفـارقـه غالبا وصأحـد أ

 تقريرهم.           

ذا لى أنـه يكره استعماله في جميع ما يتوقف على الطهورية إع (6)وقـرره بعضهم   

.                                                                              وجد غيره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              . 1/58المختصر الفقهي ـ محمد بن محمد بن عرفة الورغمي ـ  (1)

، أخذ عن أبي السالم بن يوسف الهواري المنستري المالكي، حافظ وفقيه وأصوليأبو عبد هللا محمد بن عبد  (2)

ه وابن عرفة وخالد القاضي ابن حيدر، أخذ عنه هللا بن هارون وابن جماعة وغيرهمالعباس البطرني و أبي عبد 

توفي ات البـن الحـاجب وديـوان الفتاوى، ع األمهـ، له تصانيف منها تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامالبلوي وغيرهم

ـ 1/210شجرة النورـ  ـ2/132ـ درة الحجال 354الوفيات البن قنفذ ـ ـ1/336ـذهب ـاج المـالديبهـ . 750ة ـسن

                                                                                                                                                . 2/15هدية العارفين ـ

     . 1/74تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع األمهات البن الحاجب ـ محمد بن عبد السالم الهواري ـ  (3)

المالكي، حـافظ ومحـدث ومفسر وفقيـه وناظم، أخـذ  ن عمر التونسي الوشتانيـفة بيمحمد بن خل أبو عبد هللا (4)

ن ـروع ابـله تصانيف منها شرح فوأبـو القـاسم وابـن نـاجي وغيرهم،  ه عمر القلشانيـذ عنـأخعن ابـن عرفـة، 

هـ . 828طأ وغيرها، توفي سنة الوسطا في مشكل المو درةـرح صحيح مسلم والـالحاجب وإكمال اإلكمال في ش

ـ تـراجـم المـؤلفين  2/44هـديـة العـارفيـن ـ ـ2/285سـامـي ـالفكر ال ـ2/162ـ البدر الطالع ـ 487اج ــنيل االبته

  . 1/35التونسيين ـ 

            / أ .10مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  (5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         101مواهب الجليل ـ  (6)



83 

 

 نهوحلته نجاسة ولم تغيره فإ (1)نييبلغ قلت ذا لمء إن الما)إلي أ وذهب الشافعي     

ينجسه إال ما غير  الء طهورا خلق هللا الما) بحديث (3)الكمواستدل  (2)،(ينجس

          (4)ه(ريحلونه، أو طعمه، أو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                                                                                                   2/514ــ المصباح المنير511حمد الزاوي ــ الطاهر أوس مختار القام قلة إناء للعرب كالجرة ـتثنية قلة وال (1)

                                                                                          1/5م ـ محمد بن إدريس الشافعي ـاأل (2)

 1/97ام مالك ـ رواية محمد بن الحسن ـستدالل الدكتور تقي الدين الندوي في تحقيقه لموطأ اإلمذكر هذا اال (3)

، أنه قيل ضاعة، عن أبي سعيد الخدريبئر ب كتاب الطهارة ـ باب ما جاء في ـ أخرج أبو داود في سننه (4)

 ؟ح فيها الحيض ولحم الكالب والنتنأنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطر ل هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ:لرسو

 1/64 ـ67ـ 66الحديث صحيح ـ حديث . ه وسلم ـ "الماء طهور ال ينجسه شيء "فقال رسول هللا ـ صلى هللا علي

 1149لحديث صحيح ـ حديث فه ـ كتاب الطهارات ـ في الغسل من ماء الحمام ـ اابن أبي شيبة في مصن رجوأخ

رضي هللا عنه ـ ند بني هاشم ـ مسند أبي سعيد الخدري ـ اإلمام أحمد في مسنده ـ من مسـ وأخرج  1/107ـ 

الطهارة أبواب ـ اللفظ  وأخرج الترمذي في سننه ـ الجامع الصحيح ـ بهذاـ  3/31ـ 11275صحيح ـ حديث  بسند

 ـ 66باب ما جاء أن الماء ال ينجسه شيء ـ الحديث صحيح ـ حديث عن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ

باب إفراغ المرأة الماء  كتاب الوضوء ـ جماع أبواب غسل الجنابة ـ ـ في صحيحه أخرج ابن خزيمةـ و1/95

أتغسل المرأة مع زوجها الت سألت عائشة قة وهي العدوية ادعن مع الهما،على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخ

، لقد كنت أغتسل أنا ورسول هللا ـ ت "الماء طهور وال يجنب الماء شيء؟ قالالجنابة من اإلناء الواحد جميعا  من

ديث ل أن يغمسهما في الماء " الح: " أبدأه فأفرغ على يديه من قبوسلم ـ في اإلناء الواحد، قالتصلى هللا عليه 

رج ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ ـ كتاب الطهارة ـ باب الغسل ـ ذكر وأخ ـ 1/124ـ  251ديث الصحيح ـ ح

 ـ 3/466ـ  1192يجب ـ الحديث صحيح ـ حديث  إذا أراد االغتسال من الجنابة البيان بأن المرأة و زوجها

سول قال ر عنه، قال: اب الطهارة ـ باب الماء المتغير، عن ثوبان رضي هللاـ كت وأخرج الدار قطني في سننه

ـ 1 ديثـ" الحديث ضعيف ـ حهأو على طعم ب على ريحه"الماء طهور إال ما غلهللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ :

وأيضا  ـ 1/29ـ  10ـ  7غير ـ الحديث صحيح ـ حديث كتاب الطهارة ـ باب الماء المت في خرجيضا أوأـ  1/31

البيهقي في  ـ وأخرج 1/31ـ  15ـ  13ـ الحديث صحيح ـ حديث اء طهور ال ينجسه شيء"أخرجه بلفظ "إن الم

في  وأخرج ـ 2/111 ـ 1082بئر بضاعة ـ الحديث صحيح ـ حديث  سننه الصغرى ـ كتاب المياه ـ باب ذكر

ـ وأيضا أخرجه عـن  1/4ـ  7ء البئر ـ الحديث صحيح ـ حديث التطهير بما سننه الكبرى ـ كتاب الطهارة ـ باب

وأيضا ـ  1/236ـ  1057لخدري بلفظ "إن الماء طهور ال ينجسه شيء" ـ الحديث صحيح ـ حديث أبي سعيـد ا

ـ كتاب الطهارة ـ جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي ال ينجس ـ باب الماء الكثير ال ينجس بنجاسة  أخرجه في

إنما الماء طهور كله ال  "لم يتغير ـ عـن أبي داود بن هند قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: تحدث فيه ما

 نزل هللا الماء أ "ألناه عن الحياض تلغ فيها الكالب، قال:سبن علية، عن داود، عن سعيد:  وزادينجسه شيء"
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 (2)اإلناء للهرة، (1)................................ وبأنه عليه الصالة والسالم أصغى

 (4)استـدل الشـافعي بمفهـوم،ور ذلكـغيوب (3)نصرانية، توضأ من جـرة وبـأن عمـر

فهـومـه أنـه إذا كـان دون م نفـإ (5)،ا(ل خبثـم يحمـلن قلتيء اـغ المـذا بلحـديث )إ

  اـوهم، م يتغيرـن لالقلتين ينجس وإ

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       . 1/259ـ  1115حديث   " طهورا ال ينجسه شيء

.               14/461بن منظور ـ  ـ مادة )صغا(. لسان العرب ـ محمديقال أصغى فالن إناء فالن إذا ماله بمعنى أمال  (1)

إسحاق بن عبد هللا بن أبي  كتاب الطهارة ـ باب الطهور للوضوء ـ عنأخـرج اإلمام مالك في موطئه ـ   (2)

نت تحت ابن أبي قتـادة اـوكطلحة عـن حميـدة بنت عبيد بن رفاعـة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مـالك، 

ها فأصغى لله وضوءا، فجاءت هـرة لتشـرب منـه،  ا فسكبتـا قتادة دخل عليهـأن أباألنصاري، أنها أخبرتها: 

أنظر إليه. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قـالت: فقلت: نعم. فقال: إن  يفرآناإلنـاء حتى شـربت. قـالت كبشـة: 

الطوافين عليكم ـ أو الطوافـات " قال  نـإنها ليست بنجس إنما هي مرسول هللا صلى هللا عليـه وسلـم قـال: " 

رج ـأخـ  1/22ـ  42الحديث حسن ـ حديث بـه إال أن يرى على فمها نجاسة".  أسـ"ال ب :يحيى: قال مالك

 عن كبشـة قـالت : ادة األنصاري ــي قتـديث أبـح بسنـد حسـن مـن د األنصار ــمسنـام أحمـد في مسنـده ـ اإلم

ا ليست ـإنهـ صلى هللا عليه وسلم ـ أخبرنا: "ن النبي أأتعجبين  أصغى اإلناء للهرة فشربت فقال: رأيت أبا قتادة

ـ كتاب  هـدار قطني في سننـأخرج ال ـ 5/309ـ 22689ديث ح" ـا مـن الطـوافين عليكـم والطوافـاتبنجس إنه

ه ـم ـ أنـه وسلـن النبي ـ صلى هللا عليـعن عائشة عواقدي ... ر الـد بن عمـعن محم الهرة ،الطهارة ـ باب سؤر 

من  ه مقال الحديث ضعيفـ، والواقدي فيب، ثم يتوضأ بفضلها " انتهىرـاء حتى تشـرة اإلنـان يصغي إلى الهـك

 .  1/70ـ 21هـذا الطريق ـ حديث 

 ة " ـ كتاب الوضوء ـ باب وضوء ـن بيت نصرانيـالبخاري في صحيحه " وتوضأ عمر بالحميم وم أخرج (3)

 .    1/82ـ  42حديث الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة 

وت. أصول الفقه ـ عبد داللة المفهوم: هي داللة اللفظ على المعنى ال في محل النطق، بل في محل السك (4)

 .  148السالم محمود أبو ناجي ـ 

أن  ر الخطاب عن أبيه رضي هللا عنهمامن رواية عبد هللا بن عبد هللا بن عم ( هذا الحديث صحيح ثابت5)

سول هللا ـ صلى هللا عليه فقال رسئل عن الماء يكون بأرض الفالة، ما ينوبه من السباع والدواب، رسول هللا 

واآلثار الواقعة في الشرح البدر المنير في تخريج األحاديث ا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" ـ ذإ وسلم ـ :"

ظ ابن ماجه ـ كتاب الطهارة ـ ـالدارمي بنفس لف وأخرج ـ 1/404الكبير ـ عمر بن علي الشافعي ابن الملقن ـ 

في سننه بلفظ عـن خرج ابن ماجه وأـ  1/71ـ  758صحيح ـ حديث باب قدر الماء الذي ال ينجس ـ الحديث 

 ي ال ـ كتاب الطهارة وسننها ـ باب مقدار الماء الذعبد هللا بن عمر، عن أبيه" إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء"
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............................................................................................. 

ائة رطل ربعمأ (2)((1)الرافعيما رجحه) وبالمصري علىلبغدادي خمسمائة رطل، با

أخماس أوقيـة كمـا توهمـه ة ـربعأ ة الـوقيواحد وخمسـون رطـال وثلث رطـل وثلثا أ

 ، وال(3)ه االستدالل بالمنطوقـن في حديثبعضهم، ورجـح دليـل مالك بأمـور منها: أ

  ضعيف/ب( 12مـاء قلتيـن )أن حـديث إذا بلـغ ال ومنها، دل به الشافعيـكذلك ما است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا بلغ الماء قلتين لم "إرج الطبري في تهذيب اآلثار بلفظ أخـ  1/172ـ  517ينجس ـ الحديث صحيح ـ حديث 

ـ  2294ـ حديث  7/131ـ  2055سا"ـ باب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا ـ الحديث صحيح ـ حديث يحمل نج

عمه أو ما لم يتغير لونه أو ط ـ وأيضا أخرجه بلفظ"إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء 7/186ـ  2296ـ  2295

ـ كتاب  يمة في صحيحهأخرج ابن خزـ  7/203ـ  2310صحيح حديث  الحديثريحه" ذكر من قال ذلك ـ 

أن عبيد  ذكرتها ـ ر للفظة المجملة التيـجماع أبواب ذكر الماء الذي ال ينجس ـ باب ذكر الخبر المفسالوضوء ـ 

سئل عن  أن أباه عبد هللا بن عمر حدثهم، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هللا بن عبد هللا بن عمر حدثهم ،

ا كان الماء قلتين لم يحمل إذلدواب والسباع: فقال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ :" الماء وما ينوبه من ا

كتاب الطهارة ـ باب حكم الماء إذ ـ  سننه وأخرج الدار قطني فيـ   1/49ـ  92الخبث"الحديث صحيح ـ حديث 

قول وسأله رجل عن الماء يجاسة، عن عبد هللا بن عمر، قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القته الن

ا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" الحديث الصحيح ـ إذ "ينتابه من الدواب والسباع فقال:يكون بأرض الفالة وما 

قال دخلت حين عن عاصم بن المنذر بن الزبير: الحاكم في المستدرك على الصحي وأخرج ـ 1/21ـ  15حديث 

أنتوضأ منه وفيه جلد فيه جلد بعير ميت فتوضأ منه فقلت: نا فيه مقر ماء مع عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر بستا

لماء قلتين أو ثالثا لم ينجسه شيء" إذا بلغ النبي صلى هللا عليه وسلم قال "فحدثني عن أبيه عن ات؟ بعير مي

يذكروا فيه  سلمة ولمظ عن حماد بن وقد رواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاهكذا حدثنا عن الحسن بن سفيان، 

 .      1/227ـ  463ـ حديث صحيح  أو ثالثا ـ الحديث

، أخذ عن  بن عبد الكريم القزويني الشافعي، مفسر ومحدث وفقيه وأصولي اسم عبد الكريم بن محمدـأبو الق (1)

العظيم  دـه الحافظ عبـ، أخذ عند الخطيب الـرازي وغيرهـمن أبي الفتوح وحامـن عبد هللا بـه وعـه وروى عنـأبي

ة ـالي الشارحـا آمـه تصانيف منهـ، لبـن عبد الكريـم وغيرهـمن السكري وعبد الهادي ـز ابـزيـعبد العـوسم وبالم

هـ . طبقات 623، توفي سنة روع وغيرهاـرر في الفـن والمحـار قزويـن في أخبـدويـة والتـاتحـردات الفـعلى مف

                                                                                                                                  .      1/322لعارفين ـ هدية اـ  5/107ـ شـذرات الذهب ـ  1/225طبقات المفسرين لأل دنروي ـ  ـ 2/75الشافعية ـ 

ابه المحرر في فقه اإلمام الشافعي " القلتان خمسمائة ـزويني في كتـالق دـم بن محمـريـرافعي عبد الكـر الـذك (2)

ـ وذكر في كتابه فتح العزيز بشرح الوجيز " والثالث وهو  9ريبا " ـ ـب تقـذهـر المـى ظاهـدادي علـل بالبغـرط

 .     1/206المذهب أن القلتين خمسمائة رطل مائتان وخمسون منا بالبغدادي " 

                                                                                     147نطوق: هي داللة اللفظ على المعنى في محل النطق. أصول الفقه ـ عبد السالم أبوناجي ـ( داللة الم3)
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أحد رواته، وقد تكلم في روايته  (3)سحاقابن إ نفإ (2)،كما قال بعضهم (1)السند

بن اوقال  (7)((6)وغيرهم، (5)ويحيي بن معين القطان، (4)عروة وهشام بن)مالك، 

ال  :حنبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ده، تعاضده أحاديث أخرى صحيحة بلفظ ( الحديث وإن كان إسناده ضعيفا من هذا الطريق إال أنه قوي بشواه1)

قريب منه، ولعل الشارح استشهد بلفظ هذا الطريق؛ ألنه ما وجد غيره، وإال ما كلف نفسه عناء التخريج 

                                                                                                           وأحوال رجال السند، أما ما استشهد به الشافعي فصحيح ثابت سبق تخريجه من غير هذا الطريق .   

                                                         .    1/335ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ـ  172/ 1خيرة ـ الذ (2)

اري وعارف بأيام العرب ـخبالمـدنـي، حـافظ ومحـدث وإـار بـن خيـار ن يسـاق بـسحأبـو بكـر محمـد بـن إ (3)

، حدث عنه يزيد بن أبي حبيب شيخه وعمه موسى وأبان بن عثمان وغيرهمدث عن أبيه ـحسابهم، وأخبارهم وأن

ء والمبدأ وغيرها ، توفي ة والخلفاـرة النبويـه تصانيف منها السيـ، لبن سعـد األنصاري وشعبـة وغيرهـم ىويحي

ـ  276/ 4ـ وفيات األعيان ـ  214/ 1تـاريخ بغـداد ـ  ـ 7/321الطبقـات الكبرى البـن سعـد ـ .  ـه151سنة 

  .447/ 1العارفين ـ  ديةـ ه 7/351ـ لسان الميزان ـ  1/130تذكرة الحفاظ ـ 

نة المشهورين أحد تابعي المدي، ر بن العوام بن خويلد القرشي المدنيـن الزبيـروة بـن عـام بـذر هشـو المنـأب (4)

حدث عن أبيه وعمه عبد ن أكابر العلماء وجلة التابعين، حافظ ومحدث وفقيه، المكثرين في الحديث المعدودين م

بة ومالك وسفيان الثوري وغيرهم، توفي سنة حدث عنه شعيـه عثمان وابـن عمـه عبـاد وغيرهم، هللا الزبير وأخ

ـ تذكرة  14/34ـ تـاريخ بغداد ـ  9/63ـ الجـرح والتعـديل ـ  1/229الطبقـات الكبـرى البـن سعـد ـ  ـ. ه146

 .                                                                                          1/218ـ شذرات الذهب ـ  3/255ـ ميزان االعتدال ـ  1/108 الحفاظ ـ

ى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، و سعيد يحيـد القطان ـ أبـن سعيـب ىو يحيـبه خطأ والصحيح ه مـاالس (5)

ي وهشـام بن عروة ومالك بن أنس ن سليمان التميمـدث عـحلقب بـأمير المؤمنين في الحـديث،  ،حـافظ ومحـدث

بن المثنى وغيرهم، توفي سنة حمد ن معين وأحمد بن حنبل ومـب ىويحي ي بـن المـدينيه علـدث عنـ، حوغيـرهم

ـ  14/135 داد ــخ بغـاريــ ت 9/150ـ الجـرح والتعـديـل ـ  7/293ـ . الطبقـات الكبـرى البـن سعـد ـ ه198

                                            .                                                                            1/151ـ الوفيات البن قنفد ـ  1/218رة الحفاظ ـ تذك

وابن معين قال ما أحب أن احتج به في الفرائض وابن أبي حاتم قال ل أحمـد بن حنبل عنه كثير التدليس، اـق (6)

اب . هيب بـن خالد بن عجالن قال عنه كذوو ،ابف الحـديث وسليمان قـال عنـه إنـه كـذوي ضعيـه ليس بالقـعن

 .                                                                         1/21هللا بـن يحيى ابـن سيـد النـاس ـ د ـن عبـد بـير ـ محمـل والسـائـازي والشمـون المغـي فنـر فـون األثـعي

النبالء ـ عالم ـ سير أ 1/21عيـون األثرـ  ـ 7/382ـ الثقـات البـن حبـان ـ  7/193ـ  لـديالجـرح والتعـ (7)

 .  3/471ـ ميزان االعتدال ـ  7/53محمد بن أحمد الذهبي ـ
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وهو  (2)بن الوليدا ايضومن رواته أ ،(1)ال في المغازييؤخذ بما رواه ابن إسحاق إ

به حجة عند  ولذا لم تقم، (3)ف سندهفي ضع وهذا بينكثير الخطأ، وفيه غير هذا، 

 انتهى . (4)ء، وإنما قال به الشافعي وحده العلما

 اليسير [والماء] (6)المياهفي  الشافعي يتبع مالكا أود أن : كنت(5)زاليالغ وقال   

يكره فعله في طهارة  أي [به التطهير يكره طهور والغسل الوضوء في المستعمل]

ء، ولياضوء لزيارة األم ال كالواء كـان يصلي بهـا أوال تفعـل إال بـالمـاء الطهـور سـ

.                                          للنومالجنب ء ووضو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                     .      1/21ـ عيون األثر ـ  247ـ  3/60رواية الدوري " ـ يحيى بن معين ـ تاريخ ابن معين " ( 1)

الوليد بن كثير القرشى المختلف فيه، بل هو أبو محمد ن كثير وليس ابن الوليد من رواته الوليد ب (2)

ه إبراهيم بن ـروى عن وغيـرهم، رىـبوسعيد المق بن يسـار رـن إبراهيم بن حنين وبشيـ، روى عالمخزومى

ال إبراهيم ـوق ،ان ثقةقال عيسى بن يونس: الوليد كثير، وك وغيـرهم، ة وسفيان بن عيينةـاد بن أسامـد وحمـسع

ا على  ة: كان صدوق ا، ال ابن المدينى، عن سفيان بن عيينـوق ،علمهابن سعد: كان ثقة متقن ا للمغازى، حريص 

فى الثقات ن حبان ـوعن أبى داود: ثقة إال إنه أباضى. ذكره اب ،ن يحيى بن معين: ثقةـوع ،ه هاهناـوكنت أعرف

توفي سنة ، وله أحاديث، -لم صلى هللا عليه وس -ال ابن سعد: كان له علم بالسيرة ومغازى رسول هللا ـ. وق

ـ مغاني األخيار في شرح  7/427ـ لسان الميزان ـ  31/73تهذيب الكمال ـ يوسف بن الزكي المزي ـ  .هـ 151

  . 5/190أسامي رجال معاني األثر ـ محمود بن أحمد الغيتابي ـ 

الحديـث وإن كان إسناده ضعيف من هـذا الطريق إال أنـه قوي بشواهـده، تعاضده أحـاديث أخـرى صحيحة  (3)

بلفظ قريب منـه، ولعل الشـارح استشهد بلفظ هـذا الطريق، ألنـه ما وجد غيره، وإال ما كلف نفسه عناء التجريح 

 تخريجه  من غير هذا الطريق .               وأحوال رجال السند، أما ما استشهد به الشافعي فصحيح ثابت سبق 

                                                                                                                .   1/4األم ـ  (4)

أخذ ي وحكيم، قيه وأصولي ومتكلم وصوففن محمـد بن محمـد بن أحمد الطوسي الشافعي، أبو حامد محمد ب (5)

عالي الجويني وغيرهم، أخـذ عنـه دة اإلسماعيلي وإمام الحرمين أبو المـل بن سعاني و إسماعيراذكـد الـن أحمـع

ه تصانيف منها بغية ـلبكـر بن العربي المـالكي وغيرهم،  األسفرايني وأبو قدي ومحمد بـن عبد الملكالخم أحمد 

لمسبوك في نصيحة الملـوك وغيـرها، توفي سنة ر اـه الشافعي والتبـالفقد والوسيط في ـوحيـالمريد في مسائل الت

                   . 1/486ـ هدية العارفين ـ4/9ـ شذرات الذهب ـ1/293ـ طبقات الشافعية الكبرى ـ1/248ـ.طبقات الفقهاء ـه505

                                                                              .     1/129إحياء علوم الدين ـ محمد بن محمد الغزالي ـ  (6)
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ع ه ممستعمل لىعادة عوال إ [رهغي ودوج مع] ره في إزالة حكم الخبثوكذا يك   

 .       (2)(خرى))وال يكره تيمم بتراب مرة أ(1) تظهره حطابكما اس وجود غيره

، (5)انتهى( (4)(من البدن بد أن يتعلق به شيءال ءن الماوالفرق أ (3)بن رشد)ا

ء ذنوب، وقيل: ألنه ضعف قواه نه ماء المستعمل فقيل ألواختلف في علة كراهة الما

وحقيقته ما ، غير ذلكطهوريته، وقيل: الختالف في ، وقيل: ديت به عبادةلكونه أ

و انفصل عنها وكان من األعضاء أو اتصل بها واستمر على اتصاله، أتقاطر 

في قصرية غسل  ماء ومثال المنفصل عنهايكون إال يسيرا،  ، والمتصل اليسيرا

ء  ب الماجه بناء على أن الدلك الواقع بعد صفيه وكذا خار/أ( 13) يديه ودلكهما

            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                                                                                .    1/101واهب الجليل ـ م (1)

  . 1/105المرجع السابق ـ  (2)

وأصولي وفيلسوف وطبيب وفلكي ، أخذ عن أبي  فقيهد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي، أبو الولي (3)

رج وأبي مروان بن سراج وغيرهم، أخذ عنه عياض بن موسى السبتي، أبي عبد هللا بن فجعفر بن رزق و

له تصانيف منها البيان والتحصيل ن عبد الملك ابن بشكوال وغيرهم، خلف ببن يوسف ابن سعادة و ومحمد

ء ـ أحمد عيون األنباء في طبقات األطباـ . ه520ة وغيرها، توفي سنة مهدات واختصار المبسوطوالمقدمات الم

شذرات الذهب ـ  ـ 1/278 ــ الديباج المذهب  19/501ـ سير أعالم النبالء ـ  1/75بن القاسم الخزرجي ـ 

                                .                                                                    1/489عارفين ـ هدية الـ  4/62

بن رشد  أبو الوليد أحمد بن محمد البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ـ (4)

           .                                                                                                                             1/194ـ

وال يكره التيمم على التراب مرة ليل وبه نقص كثير والصحيح قوله"هذا الكالم نقال من كتاب المواهب الج (5)

به شيء من والفرق بينه وبين الماء أن الماء البد أن يتعلق ص عليه في العتبية، قال ابن رشد: بعد أخرى ن

   1/105البدن"
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 المن أنها ال تسمى غسلة إ (1)لسند ما ته بناء علىلمقارن ويحتمل عدم كراهبمنزلة ا

 ر من العضو الذي تتم بـه الطهارة  ن ما تقاط، ثم إنما ذلك خارجهاوهو إ (2)مع الدلك

تقاطر من غير العضو األخير أو اتصل به ما ما مستعمل بـال نزاع، وأ هـو اتصل بأ

ال ـو استعمـفه، حكم الخبثزالة بعد تمام الطهارة في طهارة أخرى أو إ هن استعملفإ

تعملـه قبـل تمـام الطهارة، فكـذلك إن قلنا: إن ن اسا، وإيضفي حـدث أ تعمـلمس ءاـم

 .  ال فال يكرهالحـدث يرتفـع عن  كل عضو بانفراده، وإ

وكذا لو في استعماله بعد ذلك احتراز عن الكثير فال كراهة  باليسير ءالما يديوتقي   

ثله حتى كثر لـم مستعمل م هـب عليص غيـر مستعمـل فـإنصب علـى اليسير مطلق 

 ءلثبوت كراهة كل جز (4)طابوح، (3) مامابن اإل تنتف كراهة كل على ما استظهر

 نفراده، فيثبت للمجموع ما لكل جزء .   حال ا

هة إما بصب مطلق عليه الكرا انتفاءها، ثم إذا زالت (5)(السالم عبدر)ابن هواستظ   

 م، ثم فـرق حتى صار كل جـزء يسيرا فهل تعـود له ن عبد السالـما الب على أو مثله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ عن أبي بكر الطرطوشي وسمع منه أخسند بن عنان بن إبراهيم األزدي المالكي، فقيه وزاهد، علي وأب (1)

ه تصانيف منها ـلسلفي وأبي الحسن بـن شـرف وغيـرهم، عنـه إسماعيـل بـن عـوف، ن أبي الطاهر الـوروى ع

. ـ ه541تـوفي سنة  دل وغيرها،ـليف في الجسفرا ولم يكملـه وله تأ ة في نحو ثالثينـه المدونــرح بـراز شـالط

       .  4/283المؤلفين ـ  ـ معجم 1/125ـ شجرة النور ـ  1/452ـ حسن المحاضرة ـ 1/126الديباج المذهب ـ

                                                                                              . 1/105مواهب الجليل ـ ( 2)

عة وابن العطار ، أخذ عن ابن جمااإلمام المالكي، فقيه مجتهدبن اهللا أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد  (3)

ـه ، لمرهـد الشريف وغيـد بن أحمـد العقباني ومحمـام المقري وسعيد بن محمـه اإلمـ، أخذ عنوالنفراوي وغيرهم

 ـ5/181ـ معجـم المؤلفين ـ1/152ـ . الديبـاج المذهب ـه941تصانيف منها شرح على بن الحـاجب، تـوفي سنة 

 .                                                                                     6/133ـ شذرات الذهب ـ123حمد بن محمد الشريف"ابن مريم" ـالبستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان ـ م

                                                                                                       .    1/102مواهب الجليل ـ (4)

  . 1/73تنبيه الطالب ـ  (5)



90 

 

الظاهر لزوالها وال موجب لعودها، ومفهوم قوله "مع وجود  وهو؟ م الالكراهـة أ

 ذ واجب والئماله حينستعاذا وهو كذلك إيوجد غيره فال يكره  ذا لمغيره" أنه إ

 في المستعمل] كراهة استعمال الماء [وفي] ب، وكراهة،وجو/ب ( 13) يجتمع

 [الجمعة سلـوغ ،التبرد في كالمستعمل]أي الوضوء وكذا الغسل [غيره

ره استعمال ال يك وأ (1)(ية المستحبةدين، واإلحرام وتجديد الوضوء واألوضالعي)و

 .    [وعدمها بالكراهة قوالن] ما ذكر فيما يتوقف على الطهور

كها و ماللذمية النقية الجسد من الحيض ليطأها زوجها أغسل ا عنهما ماءوخرج    

ما استظهره  د فيما يتوقف على الطهور قطعا علىنه يكره استعماله بعالمسلم فإ

ء وماء الجنب للنوم، وضو ءوما، الغسلة الرابعة ءوكذا يخرج عنهما ما، (2)حطاب

مما ال يصلى به فال يكره بعد قطعا، ونحوهما ، الخالي من الوسخ غسل الثوب

  -فاألقسام ثالثة:

 قسم فيه القوالن .    

 .  وقسم يكره قطعا   

 وقسم ال يكره قطعا .   

لـة الثانيـة، والثالثـة كمـا الغس ءاـولين مـل القـن محـوم، ذاـهك وقـد تقـدمت مرت بة    

حتاج  نه يا في قـول حطاب الظاهر كراهته قطعا بأباحث (3)لي األجهوريعاستظهـره 

 .    يظهر وال، ونحوهما، والعيدينللفرق بينه وبين غسل الجمعة، 

عيان الطاهرة ونجس احتاج لبيان األ قسمان طاهر ءن المغير للماولما قدم أ   

 فقالوالنجسة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 / أ .  10مخطوط المنح الوفية ـ  (1)

 .    106/ 1مواهب الجليل ـ  (2)

    / ب .10مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (3)



91 

 

 غيره أو آدميا طاهر فهو حي كل فصل                 

 

 وو كلبا أـ)ول [غيره أو ميادآ رـاهط فهو ]ولو تولد من العذرة  [حي كل فصل]    

العمل باألصل وألن الحياة علة  (3)وحجـة المشهور (2)وقيل: بنجاستهما (1)(راـزيـخن

ل ـفيلحق بها مح، وفقـدها عند فقدها، ا فيهاـودهـلوج/أ( 14) نعامالطهارة في األ

وجـودا بغيره  الدوران، وهـو اقتـران الشيء، وال يبطـل رـالنزاع من الكلب والخنزي

اة علـة أخـرى، فقـد الحيـاة ألن الـذك عـكاة موعدمـا بوجـود الطهارة في األنعـام المذ

ي علـة أخـرى ــذا الشـرف في ميتـة اآلدموكرعيـة يخلف بعضها بعضا، ـوالعلل الش

 رةاـاة الطهـن الحيـزم مـله يـنم أـح طهـارة ميتتـه، فعلـن أن الصحيـأتي مـا يـى مـعل

 ومـن عدمهـا عدمهـا إال لعلـة أخرى كالـذكـاة في المذكى، والشـرف في ميتة اآلدمي

 .    تيوكون الميتة ال نفس لها سائلة كما يأ

 نه كالمسلمأ ورـومذهب الجمه، (4)ن مذهبناإدخل في قوله كل حي الكافر ف) تنبيه   

ه ـحيات نه حالأ هبنامذ نفإ أيضا الشيطان فيهودخل ، (5)في جميع ذلك قاله األبي

   (7)(زرقانيـالانظر  (6)وغيـوانـال هـب قالـوالكلطاهـر كالكـافـر، والخنزيـر، 

                                                                                                                                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                            50/ 1أحمد الدردير ـ الشرح الكبير ـ  (1)

                                                                                                                                   .1/128حمله األكثر على سؤرهما. مواهب الجليل ـالخنزير والكلب نجسان (وقول سحنون وابن الماجشون: 2)

 .    179/ 1ـ  الذخيرة  (3)

                                                                                                                                                                                                       . 1/50( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ـ محمد بن عرفة الدسوقي ـ 4)

     . 2/126إكمال إكمال المعلم ـ ( 5)

             / ب10ة ـ ـى المدونـدي عيسى علـن المهـخ ابـتعليق الشية ـة تكملـدونـى المـالي علـذة المشـوط حاشيـ( مخط6)

                                                                                                                                               .                                                         / أ11( مخطوط حاشية الشيخ أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ 7)

                                                                                                            



92 

 

ه حـال سكـره أو رـافـو ك، ولـو جاللـة أ[عرقه وكذلك]  أو  ـده بقرببعا سكـرانـا

بعد، والدليل على طهارة عرق الحي غيـر اآلدمي)أنـه عليـه الصالة والسالم أجرى 

، وعلى طهارة عـرق الحي (1)عرق(ال الجري من ـا حـغالب سا عريا وال يخلـورف

وجعلته في طيبها  -وسلم صلي هللا عليه - خذت من عرقهأم سليم أ ناآلدمي )أ

  .                           لدليل ال صية إالخصو صل عدمواأل( 2)(ذلك وأقـرها على

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرج البخاري في صحيحه ـ كتاب الهبة وفضلها ـ باب من استعار من الناس الفرس، عن قتادة قال:  (1)

سمعت أنسا يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب 

ـ وأخرج مسلم في  2/926ـ  2484فركب فلما رجع قال ) ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا ( حديث ـ 

صحيحه ـ كتاب الفضائل ـ باب في شجاعة النبي وتقدمه للحرب، عن أنس بن مالك قال: كان رسول هللا ـ صلى 

هللا عليه وسلم ـ أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس 

ى هللا عليه وسلم ـ راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس ألبي قبل الصوت فتلقاهم رسول هللا ـ صل

ي  في عنقه السي ف وهو يقول:" لم تراعوا لم ترعوا " قال:" وجدناه بحرا أو أنه لبحر " قال: وكان طلحة ُعر 

ج ـتخرير في ـالتلخيص الحبي، وقال أحمد بن حجر العسقالني في كتابه   7/72ـ  6146فرسا يُبهط أُ . حديث ـ 

لم ـ ركـب فـرسا معـروريا ألبي طلحـة "هذا ه وسـه ـ صلى هللا عليـأنالحديث السابـع": رـرافعي الكبيـاديث الـأح

ـ ن إسماعيل البخاري ـبد هللا محمد بأبو ع -ديث أنس ـ رواه إماما المحدثين:، من حالحديث صحيح متفق عليـه

ن ـم بـين مسلوأبو الحس ـ 3/1084 ـ 2807ـ  2806ـ ـ حـديث  1052ـ  3/1051 2712 ـ 2707حديث 

رورا ـه لفظ معـة أنس ـ وليس فيـرواين ـرضوان هللا عليهما، م ـ 7/42 ـ 6147 ـ  6146ري ـ ـاج القشيـالحج

رورا في حديث غير هذا ـة معـة لهما عريا أي ليس عليه أداة وال سرج وقد وقعت لفظـا وفي روايـوال معروري

  . 1/167. العرق واللعاب ارة ـدل به على طهـه استـجنازة أبي الدحداح ـ تنبيفي قصة رجوعه من 

عن أنس ـ رضي هللا  ا فقال عندهم ـب من زار قومااب اإلستئذان ـ بـكتـ  ي صحيحهأخرج البخاري ف (2)

قال:"فإذا نام النبي نطعا، فيقيل عندها على ذلك النطع ـ تبسط للنبي ـ صلى هللا عليه وسلم أن أم سليم كانت عنه:"

فلما حضر أنس  قال:معته في قارورة، ثم جمعتـه في سلك" فج ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أخذت من عرقه وشعره،

 ـ 5925ديث . ح هـل في حنوطـفجع :ل في حنوطه من ذلك السلك، قـالأوصى إلى أن يجع بن مالك الوفاة،

وسلم ـ والتبرك  باب طيب عرق النبي ـ صلى هللا عليهـ كتاب الفضائل ـ  سلم في صحيحهرج مـوأخ ـ 5/2316

، ي بقارورةرق وجاءت أمـ، فعوسلم ـ فقال عـندنـال علينا النبي ـ صلى هللا عليه ـ: دخعن أنس بن مالك قال ـبه 

 ؟ " ذي تصنعينـا هذا الـا أم سليم مـ: " يوسلم ـ فقاله ـا، فاستيقظ النبي ـ صلى هللا عليـرق فيهـفجعلت تسلت الع

 .   7/81ـ  6201ن أطيب الطيب " حديث ـ، وهو مقالت: هذا عـرقك نجعله في طيبنا

                                                                                                                                          



93 

 

لما رواه الـدارقطني  (1)سال من فمه( /ب( )وهو ما14أي الحي مطلقا )[ولعابه]   

 تـفضلل ـ عليـه الصالة والسـالم ـ نـعـم وممـا أاـقـر فـمـت الحـفضل)أنتـوضأ ممـا أ

)أصغى اإلناء للهرة حتى  الصالة والسالم ـ أنه ـ عليه  موطأوفي ال (2)(السباع

 ا بقيـم ولناا أخذت في بطونها ـ)لها م، ولخبر (3)ة(ـإنها ليست بنجس الـبت ثم قشر

نـوم تغير  في يقظة أو طهارة اللعاب خرج نفالمص رـوظاه (4)ور(ـوطه  رابـش

             .                                               الفم من المعدة أو انـأم ال ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .        739/ 1لسان العرب ـ محمد بن مكرم بن منظور ـ  (1)

ا ـ" وبم :لاـا أفضلت الحمر ؟ قـنتوضأ بما رسول هللا أـ: يقطني في سننه عن جابـر قـال: قيل ه الدارـأخرج (2)

                                                                                                                                         .                                                                           150أفضلت السباع"ـ كتاب الطهارة ـ باب اآلسار ـ الحديث ضعيف ـ حديث ـ 

اق بن عبد هللا بن أبي ـعن إسح كتاب الطهارة ـ باب الطهور للوضوء ــ  ام مالك في موطئهـرج اإلمـأخ( 3)

ن أبي قتادة ـت ابـانت تحـن مالك، وكـة بنت كعب بـن خالتها كبشـة، عـد بن رفاعطلحة عن حميدة بنت عبي

فأصغى لها  ه،ـرب منـرة لتشـاءت هـه وضوءا، فجـاألنصاري، أنها أخبرتها: أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت ل

: فقلت: نعم. فقال: إن قالت  ة أخي؟ـا ابنـال: أتعجبين يـفق الت كبشة: فرآني أنظر إليه.ـاء حتى شربت. قـاإلن

قال  م ـ أو الطوافات"ـوافين عليكـن الطـا هي مـإنها ليست بنجس إنم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:"

  . 1/22ـ  42الحديث حسن ـ حديث  أس به إال أن يرى على فمها نجاسة".ـ"ال ب قال مالك: يحيى:

ن جريج باب الماء ترده الكالب والسباع، عن اب ــ كتاب الطهارة  في مصنفه عبد الرزاق الصنعاني هأخرج (4)

ل الماء ر على حوض فخرج أهوعم عليه وسلم ـ ورد ومعه أبو بكر هللاصلى قال: قال: أخبرت أن النبي ـ 

ما حملت في بطونها ولنا ما بقي  ع تلغ في هذا الحوض، فقال:" لها، إن الكالب والسبايا رسول هللا فقالوا:

ـ باب ـ كتاب الطهارة  هقطني في سننأخرج الدار و ـ 1/77ـ  253 الحديث ضعيف ـ حديث وطهور" ابشر

اره فسار سلم في بعض أسفصلى هللا عليه وخرج رسول هللا  ، عن ابن عمر قال:ةحكم الماء إذا القته النجاس

راتك، فقال يلة في مقالسباع الليا صاحب المقراة أو لغت جالس عند مقراة له، فقال عمر:  فمروا على رجلليال، 

ا بقي بطونها ولنا م يا صاحب المقراة ال تخبره هذا متكلف لها ما حملت فيعليه وسلم ـ :" صلى هللاله النبي ـ 

 عن ـتاب الطهارة ـ باب الماء المتغيرـ ك خرجهيضا أوأ ـ 1/26 ـ 30ـ حديث الحديث ضعيف  شراب و طهور"

ن فيما بين مكة عن الحياض التي تكوول هللا صلى هللا عليه وسلم ال: سئل رسأبي هريرة ـ رضي هللا عنه ـ ق

 بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور " لها ما أخذت في "فقال: إن الكالب والسباع ترد عليها والمدينة فقيل له: 

ماء طهور ال ـ كتاب الطهارات ـ من قال ـ وأخرج بن أبي شيبة في مصنفه 1/31ـ  12حديث ضعيف ـ  الحديث

 رده السباع والكالب    =إنه تفقال: اسقوني منه فقالوا:  أن عمر بن الخطاب مر بحوض مجنةال ينجسه شيء، 
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............................................................................................. 

ن يكون مضافا ال متغيرا أل من فم النائم ـن ناجي)الجاري على مذهبنا في السائـاب   

 ن كانوإ أنه إن كان من الفم فطاهر،لظاهر وا، ه لهـوج )والطـاب:ال حـق (1)نجسا(

في  (3)قال الدميري (2)(رـر فنجس وإال فطاهـ)إن تغي:وويـال النـدة فكما قـمن المع

     ه . وصفرت )ويعرف كونه من معدته بنتنته،: (4)شرح المنهاج

 وإال فمن المعدة وعلى كل حال يعفى ن الفم،ـدة فمـه على مخـرأسان ـإن ك :وقيل   

لوجوده  [ودمعه]لمسح السلف له في ثيابهم [ومخاطه] (6)انتهى( (5)ه(ـالزم منعما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ـر أنـه البيهقي وذكـاآلثر صحح ،وما بقي فهو لنا طهور وشرابحملت في بطونها: والحمير فقال: لها ما 

  . 1/142 ـ 1516يث ضعفه ابن معين والدار قطني ـ حد دـة فقـه على أبي حنيفـل يحتج بـمرس

تحقيق عبد الحكيم ميالد  ـ التنوخي بن ناجيالكبيـرعلى تهذيب المدونة للبرادعي ـ أبو القاسم عيسى  شرح( ال1)

    . 2/138الكاسح ـ 

         . 1/18روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ ( 2)

ذ عن بهاء ـأخفقيه وأصولي، دث وـمفسر ومحى علي الدميري الشافعي، حمد بن موسى بن عيس( أبو البقاء م3)

ه خليل بن محمد األقفهسي ـأخذ عنوي وكمال الـديـن النويري وغيرهم، ن األسنـديـد السبكي وجمال الـالدين أحم

التوحيد وهر الفريد في علم ـه تصانيف منها الجـل اغي ومحمد بن أحمد الفاسي وغيرهم،ومحمد بن أبي بكر المر

 4/61ـ . طبقـات الشافعية الكبرى ـه808ن ابن ماجه وغيرها، توفي سنة و حياة الحيوان والديباجة في شرح سن

                                                                                                                            .  2/264البدر الطالع ــ 7/78ـ شذرات الذهب ـ696ـ616/ 1ـ كشف الظنون ـ

    .  1875/ 2( النجم الوهاج في شرح المنهاج ـ محمد بن موسى الدميري ـ كشف الظنون ـ 4)

                                                                                                .   1/409ـ  المرحع السابق (5)

يقال إن كان من الفم فهو طاهر،  ر أنـل الظاهـه لهذا بـال وجحطاب" قلت: الـذا النقـل فيه نقص ـ قـال ه (6)

كـان متن المعدة فكما قال النووي: إن تغير فهو نجس وإال فهو طاهر، وقال الدميري في شرح المنهاج: وإن 

، وعلى كل مخدة فمنه وإال فمن المعدة علىإن كان الرأس ف أنـه من المعـدة بنتنتـه وصفرتـه، وقيـل: ويعر

   . 139/ 1عنه وهللا أعلم " ـ مواهب الجليل ـ  عفي الزم شخصا احال فإنه إذ
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 دره على خدودهم،ـوتح ة والتابعين،ـومن الصحابـ  صلى هللا عليه وسلمـ  هـمن بكائ

وال  رها،ـوال في غي ون ذلك في صالة،ـوال يتوق م،ـاه في ثيابهـومسحهم إي ولحاهم،

 وقـال ح،ـالراج، وهـو ةـراهـن غير كـم رـا ذكـطهارة م نفوظاهر المص يغسلونه،

 الصالة ولبنه تكره ودمعه، ومخاطه، ولعابه، الذمي، أو عرق شارب الخمر):زروق

و خالف ظاهر ـوه، ارةـة وال طهـحيث لم تتحقق نجاس (1)(ذلك نـمء شي فيه بثوب

كـر مـن شـارب مما ذ أنـه إذا حـل شيء هذا زروق كالم من /أ(15) ويفهم ،مـكالمه

دخل ء أومااستعماله كسؤر شارب الخمر، نه يكره ء فإالماالخمر أو الكافر في يسير 

 نهامن ميت فإخرجت رات إذا هذه المذكونظره، ويفهـم من المصنف أن ، واده فيهـي

ولـو مـن [بيضهو] كانت مما ميتته نجسـة، وإال فطاهـرةن ، وهو كذلك إتكون نجسة

تبعا البن  (3)((2)ده في )التوضيحوقي، ن سمهاـمطير أو سباع أو حشرات، وإن لم يؤ

لكالم هنا وا ،كليد إنما هو بالنسبة إلباحة األن التقي، وفيه نظر؛ أل(4)رشد بأمن سمها

يظهر؛ ألن الكـالم في  كما ،هـمسفي الطهـارة فقط، ولـو علم األذى بمجرد حملـه أو 

تعليق المصنف  فيكمـا  (5)ةـاق اللغـباتف [ةـالمعجم بالذال المـذر غير]الطهارة فقط

   ، وقال حطاب:)هو ما عفن أو صار دمـا أو [المنتن المتغير وهو](6)المختصر على

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم أعثر عليه في شرحه على الرسالة وأيضا في شرحه على المقدمة القرطبية و الوغليسية  . (1)

                   .1/358 ـ الجندي ـ الديباج المذهبل بن إسحاق بن الحاجب ـ خليضيح في شرح مختصر االتو (2)

 .                                                                                                                     97/ 1ـ  توضيحال (3)

                                                                                                                                                                                                                                         المرجع السابق  (4)

 .   208/ 4ات ـ محي الدين بن شرف النووي ـ تهذيب األسماء واللغ (5)

                                                                                                                                                                                      لم أعثر عليه (6)
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ر ـاهـاره فالظبياضه بصفاختلط ـا و مـوهوأما الممـروق  (1)(اـميت اـخمضغة أو فر

يفيده  ادم كمصفاره نقطة  في وأ بياضه  وجد فيكمـا أن الظاهـر طهارة مـا  طهارته

مع  ع البحث في ذلكوقد وق، وهذا ليس بمسفوح) (2)(نجس المسفوح )إن الدم قولهم

مذر المصنف غيـر ال ، وقـول(3)انتهى(يظهـر غيره قـالـه القـرافي  ، ولـمةـجماع

مـا ما ، وأةـه نجسـنجس فيما ميتت هرج بعدـما خ طاهـر يقيد بالخـارج قبل المـوت إذ

جنين مـا ذكي إذا ن يقال بنجاسته ك/ب( أ15ميتته طاهرة فالظاهر طهارته، ويحتمل)

 كما استثنىالمصنف لـم يستثن الخارج بعد الموت  لم يتم خلقه أو ينبت شعره، ولعل

ء ن استثناذا قيل: إـه في بيض  الحي ال فـي بيض الميت، ولـمن كالأل ؛(4)المختصر

 الـح في دمياآل ولبن]،ه في بيض الحيـن كالمالمختصر ما بعد الموت منقطع؛ أل

أي مباح [ورجيعه بوله وكذلك واإلبل والغنم كالبقر األكل مباح ولبن طاهر، حياته

المختصر بعذرة؛ لقصورها على الخارج  من  تعبير من ولىاألكل، وتعبيره برجيع أ

في  مـاك ذرةـالع أو (5)وسـالروث كما في القام هـناآلدمي عرفـا بخـالف الـرجيع فـإ

أولى منهما ولعله الختصاره  قال علي األجهوري:)والتعبير بفضلة (7)((6))المصباح

 بعـد التذكيـة وأما مـا خـرج بعدصنف بمـا خـرج حـال الحيـاة أو الم ، ويقيـد(8)فقط(

ثوب ين من الك غسل بول المباح ورجيعه الطاهرب عند ماليند و طاهرالموت فغير 

 ، وانظر مـا تـولـد من مبـاح وغيره مـن اة للخالفـمراعونحـوه، إمـا الستقـذاره، أو 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    .                                                                                                       1/141مواهب الجليل ـ  (1)

    .  145/ 1ـ مواهب الجليل ـ  185/ 1ـ  يرة خالذ( 2)

     .  107/ 4خيرة ـ الذ (3)

    .    10/ 1مختصر خليل ـ  (4)

  .  240 مادة ر ج ع ـ مختار القاموس ـ الطاهر أحمد الزاوي ـ (5)

 .                     2/1710المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ـ أحمد بن محمد الفيومي ـ كشف الظنون ـ (6)

 .       220/ 1ـ  المصباح المنير (7)

                                                                                                     / أ .25مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (8)



97 

 

ن فضلته طاهرة أو نجسة، والظاهر أنه يلحق باألم؛ ومكروه أو محرم، هل تك

فإن  (1)،( ب والثعلبمن العقا دلقولهم كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، وذلك كالمتول

العقاب  ففيه أن (4)((3)الحيوان حياةيقع على أنثى العقاب كما في ) (2)الثعلب ذكر

ا أنت إال ، وقال الشاعر في هجو شخص:)م(5)فدهكله أنثى، وأن ذكر الثعلب يسا

 [بنجس يتغذ  لم ما] انتهى (6)(ب مجهول/أ( وله أ16كالعقاب فأمه***معروفة )

ففضلته نجسة، فإن شك في  ك فيـه وكان شأنه ذلكشوأه ـبـه يفإن تحقق أو ظن تغذ

 ،ولكن يستحب غسلها فقط ،ففضلته طاهرةعمال الجيف نه استان ليس شأتغذيه وك

ويحكم بنجاسة فضلته االستعمال أكال أو شربا قليال أو كثيرا،  والمراد بالتغذي مطلق

، ويستثنى منه النحل فإن فضلته طاهرة، ويؤكل النجاسة في جوفه ءمدة ظن بقا

ه إلى ذى بنجس إن كان يخرج العسل من خرئها الستحالتنه اغتأدر عسله ولو ق

أن ه البول والرجيع بذلك بتقييدان يخرج من فيها فهو طاهر، وأشعر صالح، وإن ك

 ولبن] ، وهو كذلك كما هو ظاهرالحيوان بنجس تحقيقا اللبن طاهر مباح ولو اغتذى

 تابع] اح األكلغير مب ، وفي بعض النسخ غيره أيبلأي البقر و الغنم واإل [غيرها

  البغال و كالخليل]فيحرم شربه والتغذي به) [نجس فلبنه لحمه أكل حرم فما للحمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/86( حاشية الخرشي على مختصر خليل ـ 1)

ل ـر بـه ذكـل إن العقاب ال يوجد فيـالعقاب، وهو الطائر المعروف، وقد قي)( ذكر صاحب وفيات األعيان بأن 2)

قد  .5/152(جميعه أنثى، وإن الذي يسافده طائر آخر من غير جنسه، وقيل إن الثعلب يسافده، وهذا من العجائب

و ليس ثعلبا في ـارة، وهـيقصد بالثعلب هنا الثعلب الطيار وهو نوع من أنواع الخفافيش التي تسمى بالثعالب الطي

  . 12/86الحقيقة بل وجهه شبيه بوجه الثعلب. انظر الموسوعة الكونية الكبرى ـ ماهر أحمد الصوفي ـ

 .                                                  40/ 2عارفين ـ حياة الحيوان الكبرى ـ محمد بن موسى الدميري ـ هدية ال (3)

 .    2/173حياة الحيوان الكبرى ـ  (4)

ُو الذكر على األُنثى (5) فاُد نهز   .  3/218. لسان العرب ـ محمد بن مكرم بن منظور ـ مادة سفد ـ  الس  

     . 1/336ديوان ابن عنين ـ محمد بن نصر هللا بن مكارم الزرعي الحوراني ـ  (6)
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نها كانت تلد يقال: إو، نها ال تلدا ألن لهال لبال تسامح إذ في ذكره للبغ [والحمير

ـ قطع نسلها  عليه الصالة والسالمـ  مـبراهيا حمل عليها النمرود الحطـب لحرق إفلم

-براهيمفي النار على إ نه كان ينفخ؛ أل(3)((2)الوزغ لبيح قت، )وأ(1)ن ذلك اليومم

اء  ألنها كانت تأتي بالم (5)((4)ادعـعن قتل الضف)ونهي  - والسالم عليه الصالة

                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت البغال تتناسل وكانت أسرع الدواب في نقل الحطب لتحرق إبراهيم  : "عن علي بن أبي طالب قال (1)

 ـ ألحوال واألموال والحفدة والمتاعماع بما للنبى من اإمتاع األس... "  فدعا عليها فقطع هللا أرحامها ونسلها

 . 6/185ـ تاريخ دمشق ـ  9/57يزي ـ أحمد بن على المقر

                                       .   459/ 8ور ـ ـن منظـد بـرب ـ محمـان العـرص ـ لسـوام أبـوزغ سـة التهذيب ـ الـوزغ ذويبـال (2)

كتاب أحاديث األنبياء ـ باب قول هللا تعالى: واتخذ هللا إبراهيم خليال، عن أم  ـ هأخرج البخاري في صحيح (3)

ينفخ على إبراهيم  ال: كانعنها ـ أن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ " أمر بقتل الوزغ، وق ك ـ رضي هللاشري

، كتاب السالم ـ باب استحباب قتل الوزغ ـ حهوأخرج مسلم في صحي ـ 3/1226 ـ 3180حديث عليه السالم " 

 5981حديث ليه وسلم ـ " أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا " عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن النبي ـ صلى هللا ع

  . 7/42ـ 

                                                                                               1/541ـيط ـ إبراهيم مصطفى وآخرون وان بر مائي ذو نقيق ـ المعجم الوسـو حيـدع هـع ضفـالضفادع جم( 4)

، عن عائشة، أن كتاب المناسك ـ باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله ـ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (5)

ن م، وكان الوزغ ينفـخ فيه، فنهى ع" كانت الضفـدع تطفئ النار عن إبراهيال:النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ق

كتاب  ـ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ـ 4/446ـ  8392ديث الحديث صحيح ـ حقتل هذا، وأمر بقتل هذا " 

د النبي ـ صلى هللا عليه ، عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: ذكر طبيب عنالطب ـ في الضفـدع يتداوى بلحمه

الحديث صحيح ـ الضفدع " " فنهى رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ عن قتل دعوسلم ـ دواء يجعل فيه الضف

وأخرج اإلمام أحمد في مسنده حديثين ـ مسند المكيين ـ حديث عبد الرحمن بن  ـ 7/450ـ  24177حديث 

صلى هللا عليـه وسلم ـ دواء، وذكر د رسول هللا ـ عثمان، عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عن

عن قتل الضفدع" بسندين صحيحين ـ  ه وسلم ـضفدع يجعل فيه" فنهى رسول هللا ـ صلى هللا عليال

ـ كتاب األضاحي ـ باب النهي عن  ـ وأخرج الدارمي في سننه 25/471 ـ 16069 ـ 25/36ـ  15757حديث

ن قتل الضفـدع " رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ نهى ع الضفـدع والنحلة، عن عبد الرحمن بن عثمان " أن

كتاب الضحايا ـ جماع أبواب ما  وأخرج البيهقي في سننه الكبرى ـ ـ 1/145ـ  2041الحديث صحيح ـ حديث 

يحل ويحرم من الحيوانات ـ باب ما يحرم من جهة ما ال تأكل العرب ، عن عبد الرحمن بن عثمان، رجل من 

 ليه وسلم ـ لدواء فنهى عن قتلها " ـ الحديث صحيح  =بني تيم قال: ذكروا الضفدع عند رسول هللا ـ صلى هللا ع
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............................................................................................. 

 (/ب16) فلبنه كالسبع لحمه أكل كره وما])(1)ه الشارح(به النار قال فئوتط

 هالوقت قالصلى متلبسا به أعاد الصالة في  أكله، ومن أي بالنسبة إلى [مكروه

أنه ال تكره الصالة  (5)بن دقيق العيداعند  (4)والزرقاني (3)ائيتتالوفي  (2)ارح(الش

ة عنده بثوب فيه كراهة الصال نموق رمع ما تقدم عن ز  نظرهه فاكالم ه، وعلىب

، عن زروقون ابن دقيق العيد ال يقول بما مر ن يكإال أ  ر أو ذميلبن شارب الخم

يد المذكور الستغنائه للتقي نفولم يحتج المصومحل كراهة لبنه إال أن يكون ميتا، 

ة، وليس كلبن دمي، والظاهر أن لبن الجن كلبن اآلولبن الميتة نجسعنه لقوله األتي، 

 لمحرمة لجواز ا مالبهائ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة مـا ال  ـ وأخرجه في سننه الصغرى ـ كتاب الصيد والذبائح ـ باب ما يحرم من 9/318ـ  19163ـ حديث 

كتاب معرفة  ـ وأخرج الحاكم في مستدركه على الصحيحين ـ 4/58ـ  3057ح ـتأكل العرب ـ الحديث صحي

الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ ذكر مناقب عبد الرحمن بن عثمان التيمي ـ رضي هللا عنه، عن عبد الرحمن بن 

ون الدواء، فنهى سلم ـ ذكر عنده طبيب الدواء، وذكر الضفدع يكه والتيمي" أن النبي ـ صلى هللا عليان عثم

 .   4/455ـ  8261ـ  3/504ـ  5882 ـ صلى هللا عليه وسلم ـ عن قتله " الحديث صحيح ـ حديث رسول هللا

 / أ . 11مخطوط المنح الوفية ـ  (1)

 / أ . 11ـ  المرجع السابق (2)

   / أ .18مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل ـ ( 3)

                                                                                                                                      / ب .10ر خليل ـ مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختص( 4)

خذ ، أومحدث وفقيه وأصولي ونحوي ، حافظـد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري الشافعيو الفتح محمـأب (5)

وي وابن األخنائي ـه عالء الدين القونـذ عنـ، أخابـن عبد السالم وغيرهم الدين زـوالرشيد العطار و ععـن والده 

ام في ـديث واإلمـه تصانيف منها أربعين السباعيات و االقتراح في أصول الحـ، لالحلبي و غيـرهمدين ـوقطب ال

 4/181تذكرة الحفاظ ـ . ـه702توفي سنة لسـؤال واألمل البن الحاجب وغيرها، رح منتهى اـرح اإللمام وشـش

                                                                                                                                      .     2/20ة العارفين ـ ـديـهـ  4/ 6ـ شـذرات الـذهـب ـ  1/324 الديبـاج المـذهـب ـ ـ 2/230 ـ طبقـات الشافعيـة ـ
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 ال دم له جار أي[سائلة له نفس ال ام وميتة](1)و ذلكالجن، وإمامتهم، ونحة مناكح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال الدميري ما نصه:" ـام الكمـاني على المختصر عن اإلمـرح الزرقـحاشيته على شنقل اإلمام الرهوني في ( 1)

ع النكاح اختالف الجنس ويقول ال يجوز لإلنسي أن ـه هللا يجعل من موانـن يونس رحمـاد الدين بـان الشيخ عمـك

ا ﴿ ه تعالىـولـيتزوج جنية لق اج  وه ُكم  أهز  ن  أهن فُس  عهله لهُكم  م  ُ جه َّللا  لهقه  ﴿ ال تعالىـوق ،16النحل ـ  ﴾ وه ن  آيهات ه  أهن  خه م  وه

ة   مه ح  ره د ة  وه وه عهله بهي نهُكم  مه جه ا وه ُكنُوا إ لهي هه ا ل تهس  اج  وه ُكم  أهز  ن  أهن فُس  د ـة الولـاع والرحمـودة الجمـالمـف ،21 الـروم ـ ﴾لهُكم  م 

الف الجنس وفي ـوز ذلك الختـة ال يجـاوى السريجيـة، وفي الفتـابلـة الحنـة من أئمـونص على منعه جماع

 .  3/68ة سئل الحسن البصري عنه فقال يجوز بحضرة شاهدين" ـالغني

ه ـولـا، والنفس في قـن معـه؛ ذلك ألن المخاطب بالقرآن هم اإلنس والجـر محلـات في غيـذه اآليـاالستشهاد به   

ل بالتفريق بين الجنسين، ـة القائـوم بحجـل يقـواإلنس، وال دلين ـود على الجنسين الجـتع ﴾من أنفسكم  ﴿تعالى 

ن جنس واإلنس جنس ولفظ النفس خاص بكل جنس على حده، لقلنا هذا ادعى تعوزه الحجة ـال قائل الجـفلو ق

اهدة، وال يخفى ما يتوارد كثيرا من وطئ الجن لإلنسية وطأ تام محسوسا في بعض حاالت المس، ـوترده المش

رهوني في حاشيته بقوله:" قلت: وقد رأيت أنا رجال من أهل القرآن والعلم أخبرني أنه ـبين ذلك الشيخ الكما 

د قوله ـرآن البن العربي عنـام القـواز وفي أحكـدة بعد واحدة انتهى، وفيه ميل إلى الجـتزوج أربعا من الجن واح

ل ُكُهم   :"تعالى أهة  تهم  ره ُت ام  د  جه شراحيل ملكة قال علماؤنا ـ رضي هللا عنهم ـ هي بلقيس بنت  ،23 " النمل ـإ ن  ي وه

وا ـدون وكذبـون وال يلـن ال يأكلـول: أن الجـأربعين ملكا، وهذا أمر تنكره الملحدة وتقوأمها جنية بنت  سبأ

 م هللا أجمعين ونكاحهم مع اإلنس جائزا عقال انتهى .ـلعنه

 لى أصل الجواز العقلي انتهى .، وإال بقينا عفإن صح نقال فبها ونعمت   

ار عن التتائي ما نصه: )فائدة( سأل قوم من أهل اليمن مالكا عن ـة أبي العباس اآلبـاح من حاشيـوفي أول النك   

ال، فيقال لها: من زوجك، فتقول: من ـد امرأة حامـره أن توجـن أكـال ال أرى به بأسا في الدين لكـن فقـاح الجـنك

عـه وهـو منتف في العكس ه يقتضى منـوازه، وتعليلـه: ال بأس يقتضي جـولـالم، فقـاد في اإلسـالفسن، فيكثر ـالج

 . 3/68انتهى" 

 ة فأمـرهـا مـردد للقضاء، فإن ثبت بعقـد زواج وشهـود فـالـولـد ألبيـه مـن الجن .   وإن وجدت مثل هذه الحال   
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، وبنات (2)والجندب، (1)نبوروالعقرب، والز ،[والدود والنمل، كالذباب،]

كهـدهـد طير يشبـه م اجـد جمع جـدجـد بالضدـوالج، (4)نافسوالخ ،(3)وردان

سـواء كـان ذلك الحيـوان فيـه  (6)صـرار الليـل( وـه) اح، وفـي الصح(5)الجـراد

 .   [طاهرة] رطـوبـة كـالجـداجـد، والعقرب، والعنكبوت ألنه دويبـة أم ال

 ـم، ودم، وال ا ذات لحـنهأل( 8)سند،  (7)ةـالشافعي لبعضوليس منـه الـوزغ خـالفـا    

   في  اـوهي كم (10)، وال شحمـة األرض(9)السحـالي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                             1/514المحيط ـ محمد الفيروز آبادي ـ الزنبور بالضم هو ذباب لساع ـ القاموس (1)

                                                                                                 .  1/52و ذكر الجراد ـ المصباح المنير ـالجندب ه( 2)

ط ـوسيـم الــ المعجـر مـا تكـون في الحمـامـات ون وأكثـراء اللـاء حمـو الخنفسـة نحـع بنت وردان دويبـجم (3)

                                                                                                            .                                             2/1025 ـ

 .      1/259نتنة الريح ـ المرجع السابق ـجمع خنفس وهي حشرة سوداء مغمدة األجنحة م (4)

ـ الصحاح تـاج اللغـة وصحـاح العـربيـة ـ  لجـدجـد بالضم صرار الليل وهـو قفـاز، وفيـه شبـه مـن الجـرادا (5)

                                                                 .                                              3/15 إسماعيل بن حماد الجوهري ـ

 .  3/15 الصحاح ـ (6)

        .  9/15ح المهذب ـ يحي بن شرف النووي ـ المجموع شر (7)

                                                                                                      لم أعثر عليه . (8)

                                                                                                    .2/23غ ـ حياة الحيوان الكبرى ـهي دويبة أكبر من الوز السين العظايـة، قال ابن الصالح: بضمالسحليـة:  (9)

  . 319/ 12شحمة األرض دودة بيضاء ـ لسان العرب ـ  (10)
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 دابـة هي :(1)سمـرال هـوق، نسان تجمعت مثل الخرزةة إذا مسها اإل)دويب الدميري

 (2)جـانب( من رجـوتخ ل فيها من جانبـوتدخ رقها النارـتحبـة الريـح ال يصغيرة ط

 .      (3)(ولو دخل فيها نقله الزرقاني مها لم تضره النارفمن طلى بشح

في الطعام ن وقع ـإه فـجميع (4)األرض اشـفي كالم المصنف خش/أ( 17ودخـل )   

عند أكلـه بما يموت بـه، فـإن مـات فيـه نية ذكاته ولم يمت به فال بد من إخراجه، أو 

لكن ال يلزم من كون ميتته طاهرة  هن ميتته طاهرة كما علمتبدون ذكـاة لم ينجسـه أل

ذكاة أن لو كان حيا بل إن تميز أخرج قليال كان أو كثيرا، وإن لم يتميز  كل بالأن يؤ

 كان أكثر من الطعام لم يؤكل هو نإو، امـل هو والطعـكفـإن كـان الطعام أكثر منـه أ

خالفـا لقول المعول عليه وهـو  (5)ونسـن يـباال ـن تساويا كما قوال الطعـام، وكـذا إ

      .   قسامه ثالثةيؤكل فأ (6)التلقين

 ر سوس الفاكهة، ودود الجبن، والطعـام، والتين، وأما هذه فتؤكل معوكلها في غي   

لطعام يجوز ودود اقال ابن الحاجب،  عن الطعام كما فيه حيث لم تنفرد(7)ما ] هي [

                                                       هارـواخت، (10)حـوضيـه في التـوسلم، (9)ه للخميـصل، وأ(8)أكلـه مـع الطعـام انتهـى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      لم أعثر عليه (1)

                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                     70/ 2حياة الحيوان الكبرى ـ  (2)

      / أ .10مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ  (3)

 .    60/ 3خشاش األرض لغة دوابها الواحدة خشاشة وهي الحشرة والهامة ـ المصباح المنير ـ  (4)

                                  .                                                                  79/ 1الجامع لمسائل المدونة ـ  (5)

 .    59/ 1التلقين في الفقه المالكي ـ عبد الوهاب بن علي الثعالبي ـ  (6)

  زيادة من المحقق . (7)

                                                                                   .  224جامع األمهات ـ جمال الدين بن عمر بن الحاجب ـ  (8)

                                                                                                                                                  . 1/48التبصرة ـ علي بن محمد اللخمي ـ  (9)

   44/ 3ـ  التوضيح (10)
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 .      (3)ابن الحاجبلما في  (2)بن عرفهانكار شيخه فيه إ مخالفا (1)رزليـالب

محمول على أنـه  (4)ـا حديث أنه أتي بتمر فجعل يفتشهمقـال في التوضيح: )وأ      

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اوى البرزلي " ـ أبي ـام " فتـا بالمفتين والحكـن القضايـزل مـل واألحكام لما نـع المسائـرزلي جامـفتاوى الب (1)

                       .                                                                                                                         1/636القاسم بن أحمد البلوي ـ

 .     92شرح حدود ابن عرفة ـ  (2)

، أخذ عن المـالكي، فقيـه وأصولي ونحوي  روينيعمـر بـن أبي بكـر بـن يـونس الـ نـان بـرو عثمـو عمـأب( 3)

ه عبد العظيم ، أخـذ عنرهمـوعلي بن إسماعيل األبياري وغين يوسف الغزنوي ـاسم بن فيره الشاطبي ومحمد بـق

، له تصانيف منها جامع اإلربلي وغيرهم و الفضلـوي المنذري وعبد المؤمن بن خلف الدمياطي وأبـد القـبن عب

 سنة، توفي مـل في علمـي األصول والجدل وغيرهام األدب ومنتهى السؤل واألـرب في علتال العـاألمهات وجم

  .1/346ـ هدية العارفين ـ5/234ت الذهب ـ ـ شذرا134 /2ـ بغيـة الوعاة ـ 2/86ج المـذهـب ـاـالديبهـ . 646

، عن أنس بن مالك ـ كتاب األطعمـة ـ باب في تفتيش التمر المسوس عنـد األكل  أخرج أبو داود في سننه (4)

 قال: أتي النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بتمر عتيق" فجعل يفتشه يخرج السوس منه" الحديث مرسـل ـ حديث

، عن أنس قال" رأيت رسول ـ كتاب األطعمة ـ باب تفتيش التمر بن ماجه في سننهـ وأخرج ا 2/390 ـ 3832

ـ وأخـرج  2/1106ـ  3333هللا ـ صلى هللا عليه وسلـم ـ أتي بتمـر عتيـق، فجعل يفتشه" الحديث مرسل ـ حديث 

هللا ـ صلى هللا  ، عـن أنس بن مالك قـال:" أتي رسولباب األلف من اسمه أحمد ـ الطبـراني في معجمـه األوسط

ـ  الكبرى ـ وأخرج البيهقي في سننه 2/125ـ  1462عليـه وسلم ـ تمـر، فجعل يفتشه " الحديث مرسل ـ حديث 

، عن أنس بن مالك قال:" أتي كتاب الصداق ـ جماع أبواب الوليمة ـ باب ما جاء في تفتيش التمر عند األكل

 ـ 14411الحديث مرسل ـ حديثتشه يخرج السوس منه" فالنبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بتمر عتيق فجعل ي

ـ وأخرجه أيضا في شعبه ـ التاسع والثالثون من شعب اإليمان ـ فصل في أكل التمر ـ الحديث مرسل ـ  7/281

 . 5/88ـ  5886حديث 
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مـن جملة  فـال شـك أنـه امـن الطعـعفـإن انفـرد الـدود  (2)((1)الضبيعافـه )ك كان

      .     و ينوي ذكاتهأي فيخرج أ (3)تهى(الخشاش ان

ومنه ـوان البحـري ولـو طـالت حياتـه بالبـر، الحي ايضمما ميتتـه طـاهـرة أ -تتمه   

/ب( 17البحرية، وأما البريـات فميتتها نجسة قال ) رطانـالس و، والسلحفـاة دعـالضف

 ويجري (4)نتهى(صال اء أالمالف ـة هي التي ال تـأاة البريـراد بالسلحفـالمعالبي: )الث

 فدعة برية فيبعض الناس ض ـل ذلك في الضفـدع والسـرطـان البـريين، وقد ألقىمث

 يؤكل. أبري أم بحري لم ولو وجد ضفدع ميت ولم يدرالبحر فماتت لوقتها، 

ذا أنه إ هـبت: ليس هذا من ذلك؛ ألن المـراد قلبالشك، يطرح ت: الطعام ال ن قلفـإ   

 شك، وأما ما شك في ة فال يترك بالـباححصول ما يمنـع في طعام محقـق اإلفي شك 

                                                ب .يجتن باحته وعدمها فهذاأصل إ

ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د ـه ذنب عريض حرش أعقـه ولـن جنس الزواحف من رتبة العظاء غليظ الجسم خشنـوان مـحي وـالضب ه( 1)

ة والحقد والغيظ الكامن في الصدر وداء يأخذ في الشفة فترم ويقال رجل خب ـر في صحارى األقطار العربيـيكث

 . 1/532سيط ـ . المعجم الو ضب مراوغ خداع ) ج ( أضب وضباب وضبان

 ابن عباس أخبره: عن سهل بن أمامة أبو أخبرني :قال الزهري، عن( أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما، 2)

على ميمونة  ـ صلى هللا عليه و سلم ـ أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف هللا أخبره أنه دخل مع رسول هللا

ه أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب ـقدمت اذضبا محنووهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها 

 ـ رسول هللا وىا يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له فأهمان قلوك ـ صلى هللا عليه و سلم ـ لرسول هللا

صلى هللا عليه و سلم  ـ رأة من النسوة الحضور أخبرن رسول هللاميده إلى الضب فقالت ا ـ عليه و سلمصلى هللا 

يده عن الضب فقال خالد بن  ـ صلى هللا عليه و سلم ـ دمتن له هو الضب يا رسول هللا فرفع رسول هللاما قـ 

فاجتررته  :. قال خالدلم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه(ال ولكن ول هللا ؟ قال )الوليد أحرام الضب يا رس

نبي ـ صلى هللا ان الاألطعمة ـ باب ما كالبخاري ـ كتاب  .فأكلته ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم ينظر إلي

الحيوان ـ مسلم ـ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من ـ   5/2060 ـ 5076 ى ـ حديثعليه وسلم ـ ال يأكل حت

  . 6/86 ـ 3697 باب إباحة الضب ـ حديث

  .  3/44( التوضيح ـ3)

 لم أعثر عليه . (4)
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                                                                       نجسة ياءاألنب غير اآلدمي ميتة :فصل                 

  

ارة الحيـاة، وقـد ألن العلة في الطه [ةـنجس اءـاألنبي رـغي يـدماآل ميتـة فصل]   

بن ا ، والمشهور أنها طاهرة كما)استظهرمع علته وجودا وعدمازالت، والحكم يدور 

نها بهن ي آدهمه ﴿ غسيله وإكرامه كما في آيةن تأل(2)وتبعه عياض، (1)(رشد م  لهقهد  كهر   (3)﴾وه

 السـالم ـعليه  -كـالعـذرة، ولصالته إذ ال معنى لغسـل الميتـة التي هي هـسيتنج يأبى

 أبي بكـر، وعمـر وصالة الصحابـة على (5)في المسجـد، (4)ءبن بيضااسهل  على

،  (6)فيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                       2/207لمسائل ـ محمد بن أحمد بن رشد ـ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل (1)

               .                                                                                                                             1/358مختلطة ـ عياض بن موسى اليحصبي ـالتنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة وال (2)

                                                                                                   .                    70اإلسراء ـ  (3)

أبـو أميـة سهل بن عمرو بن وهب بن ربيعة بـن هالل بن فهر، صحابي، أسلم بمكة وكتم إسالمه، فأخرجته  (4)

هللا بن مسعود أنه رآه بمكة يصلي، فخلي عنه، قريش معهم إلى بـدر، فأسر يومئذ مـع المشركين، فشهـد لـه عبد 

هـ . 9ومات بالمدينـة، وصلى النبي ـ صلى هللا عليـه وسلم ـ عليـه، وعلى أخيـه سهيـل في المسجـد، تـوفي سنـة 

 .  5/168ـ الـوافي بالـوفيـات ـ2/541ـ أسـد الغابة ـ1/199ـ اإلستيعـاب ـ4/213الطبقـات الكبـرى البـن سعـد ـ

عن أبي سلمة بن ، الصالة على الجنازة في المسجد كتاب الجنائز ـ بابـ  هخرج اإلمام مسلم في صحيح( أ5)

عليه ، فأنكر ذلك  : ادخلوا به المسجد حتى أصليالت، قد بن أبي وقاصعبد الرحمن أن عائشة لما توفى سع

ي المسجـد سهيل و أخيه " ني بيضاء فوهللا ، لقد صلى رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ على اب "عليها، فقالت:

  .  3/63ـ  2298الحديث ضعيف ـ حديث ـ و ابن البيضاء أمه بيضاء " د وهـ" سهيل بن دع:مقال مسل

 أسا،كتاب الجنائز ـ باب في الصالة على الميت في المسجد من لم ير به بـ  أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (6)

 ـ 12092صلي على أبي بكر إال في المسجد " الحديث مقطوع ـ حديث " ما عن هشام بن عروة عن أبيه قال:

ه كتاب الجنائز ـ باب في الصالة على الميت في المسجد من لم ير بـ  وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ـ 3/364

ديث حـ صحيح  " أن عمر صلي عليه في المسجد " الحديثرمالك بن أنس عن نافع عن ابن عم عن بأسا،

 =      باب الصالة على الجنازة في ـز ـ ـ الجنائ كتاب ـ بيهقي في سننه الصغرىوأخرج الـ  3/364 ـ 12094
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............................................................................................. 

تنجسـوا ، ولخبـر)ال (1)خـال سعـد بن أبي وقـاص في المسجـددار إولـرد عائشـة إنك

ـه، نجسن شهـر القـول بتـ، ولـم أر م(2)ا، وال ميتا(ينجس حي موتاكـم فـإن المؤمن ال

، وال أعلـم أحدا رـة الكافـار في ميتـن هذا جه، وظاهر المصنف أوال من اقتصر علي

 المتأخرين فرق بين المسلم، وغيره .    وال منمن المتقدمين، 

 ن فيأ (4)ائيتتال يـوف، (3)طاب(ه حـلفرق قاللي ا/أ( إ18) شياخنا)وذهب بعض أ   

ى طريقتين حد، وهو إ(5)(ه نجسة بال خالفـميتت ن)أ ريقتين، وفي الشارحطالكافر 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ه البيهقي مالحديث روا ـ 2/25 ـ 866ديث ح "ه في المسجد أن أبا بكر صلي عليالمسجد، عن عروة " 

" ـ  متروك" أنه ر البيهقيعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وفيه إسماعيل الغنوي فذك طريقين: األولى:

ه عبد هللا بن الوليد، قال ابن معين فيلمسجد " وعن هشام عن أبيه " أن أبا بكر صلي عليه في ا والطريق الثاني:

وأخرج البيهقي في سننه الصغرى عن ابن عمر " أن ه، يئا، وقال ابن حنبل ال يحتج بلم أكتب عنه شال أعرفه ف

عمر صلي عليه في المسجد " كتاب الجنائز ـ باب الصالة على الجنازة في المسجد ـ الحديث صحيح ـ حديث 

م ـ مقتل ـكتاب معرفة الصحابة رضي هللا عنهـ  في المستدرك على الصحيحينالحاكم  ـ وأخرج 2/25ـ  865

هللا عنهما "   ن عمر رضيـع عن ابـن عبيد هللا بن عمر عن نافـع ى االختصار،عمر رضي هللا تعالى عنه عل

                                                                                             .                                            3/99 ـ 4516ـ حديث صحيح ديث الحأن عمر صلي عليه في المسجد صلى عليه صهيب رضي هللا عنه " 

                                                                                                                         .   105ـ  سبق تخريجه (1)

ـ درك على الصحيحين ـ كتاب الجنائز ـ الحديث صحيح  على شرط الشيخين تأخرجه الحاكم في المست (2)

كتاب الجنائز ـ من قال ليس على غاسل الميت ـ  وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ـ 1/542 ـ 1422ديث ح

حديث  وف ـوقث مديالح ا، وال ميتا "من ليس بنجس حيل، عن ابن عباس قال:" ال تنجسوا موتاكم فإن المؤغس

 م ليس بنجس ـــ كتاب الجنائز ـ باب المسل ةبنفس لفظ ابن أبي شيب قطني وأخرج الدار ـ 3/267 ـ 11246

 .  2/70ـ  1حديث  ـ مرفوعالحديث 

                                                                                                       .        1/150مواهب الجليل ـ  (3)

     / ب .19مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل ـ  (4)

    . / ب11مخطوط المنح الوفية ـ  (5)
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ء يصلون في حيام أسادهم طاهرة ألنهجء فأنبيا)وأما األ (1)كما في التتائي

 .  (3)ارح(الحياة المعهودة قاله الشكن لم تكن ، وإويعتمرون، ويحجـون، (2)مقبوره

دم الذباب ال ك فالمنقـول ولـغير منقار أي دم ج [سائلة نفس له ما ميتة وكذا]   

المصنف كغيره له ال ـذا قـوليوجب نجاسـة مـا فيـه، إذ ميتة الذباب طاهرة كما مر، 

 دون فيه . 

كـان مسفوحـا كما  حيثالـدم فـال كـالم أنه نجـس، ولـو مـن سمـك وذبـاب  اـموأ   

 نـاب) عند (5)والبرغوث] ول األكثر،، وهو ق[المشهور على (4)كالقملة] ييأت

.  [(7)((6)القصار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                      / ب .19مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل ـ  (1)

األنبياء  قـال رسـول هللا ـ صلى هللا عليـه وسلم ـ:" أبو يعلى في مسنده، عن أنس بن مالك قال: أخرج  (2)

البيهقي ـ أخرج  6/147ـ  3425أحيـاء في قبورهم يصلون " ثابت البناني عن أنس ـ الحديث صحيح ـ حديث 

ه وسلم ـ:" األنبياء أحيـاء ـه ـ قـال: قـال رسـول هللا ـ صلى هللا عليـفي حياة األنبياء، عـن أنس ـ رضي هللا عن

في فوائده، عن أنس بن  رازيال أخرج تمام ـ 71ـ  1/70 ـ 2 ـ 1الحديث صحيح ـ حديثفي قبورهم يصلون " 

 58مالك قال: قال النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: "األنبياء أحياء في قبورهم يصلون " الحديث صحيح ـ حديث 

 .    1/33ـ

                                                                                                                                                 / ب .                                                                11مخطوط المنح الوفية ـ  (3)

    .                                                                                                                             2/760م الوسيط ـ ـالقمل ـ المعج (ج)د دفعه العفونه إلى الخارج ـدن عنـد على البـرة تتولـي حشـة هـالقمل (4)

    . 8/467ـ  العين ع البراغيث ـ بة سوداء صغيرة تثب وثبانا والجمالبرغوث هو دوي (5)

ن الفضل ـن علي بـذ عـأخه وأصولي، ـافظ وفقيـ، حالمـالكي داديـد البغـن أحمـبر ـعم نـو الحسن علي بـأب (6)

الحسين بن المهتدي  ه أبو ذر الهروي ومحمد بن عمروس وأبوـذ عنـأخي و غيرهما، الستوري وأبو بكر األبهر

 .هـ397توفي سنةة في الخالفيات ومقدمة في أصول الفقه، لـة وإيضاح الملعيون األدباهلل وغيرهم، له تصانيف 

                                                                                                                               .     3/148 ـ شذرات الذهب ـ 1/721 كشف الظنون ــ  1/199 ذهب ـالديباج الم ـ 12/41 اريخ بغداد ـت

                                                        .        1/254ائل الخالف بين فقهاء األمصار ـ علي بن عمر البغدادي ـ عيون األدلة في مس (7)
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قال  (2)المختصر  في شرحه على (1)دا ورجحه بن فائيضر أقيل: وهو قول األكث

ما نقله شيخنا  على (4)والقراد (3)البقميتته طاهرة ومثله الشـارح: )والمشهور أن 

 يـدملقملـة والبـرغـوث أن القملـة خلقـت مـن اآلرق بين اـوالف ،هـرحـفي شالحطاب 

 .    (6)((5)والبرغوث خلق من التراب، وأنه وثاب يعسر االحتراز منه انتهى

  في ةـالقمل رـل قشـالسالم ببطالن صالة من حم عبدالبن  تبعا (7)رينيبالغ)وأفتى    

.   (8)عمدا لصالةا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن ـن علي بـذ عـأخولي، ه وأصـمفسر وفقي، المالكي الزواوي ن موسى بن عمرسحاق إبراهيم بن فائد بأبو إ (1)

 ه تصانيف ـليـونس،  ه الشهاب بنـذ عنـأخي وأبي عبد هللا القلشاني وغيرهم،  األبعثمان المنجالتي وأبي عبد هللا

  هـ.857يل وشـرح ألفيـة ابـن مالك وغيرها، تـوفـي سنة رح مختصر خلـل شـمنها تلخيص التلخيص وفيض الني

 ن صدر اإلسالم ـالجزائر مـ معجم أعالم  1/73 م المـؤلفين ــ معج 56 ل االبتهاج ــ ني 1/116الضوء الالمع ـ 

                                                                                                            .  160 حتى العصر الحاضر ـ عادل نويهض ـ

                                                                                                                                             لم أعثر عليه . (2)

 .                                                                            1/35البق هو كبار البعوض الواحدة بقة ـ المصباح المنير ـ  (3)

 يش على الـدواب والطيـور ومنها أجناس الواحدة قرادة وحلمـة ثيرة تعل كـرجأالقراد هو دويبة متطفلة ذات  (4)

 .                                                                                                                2/724 الثدي )ج( قردان ـ المعجم الوسيط ـ

 .                                                                                                              1/149مواهب الجليل ـ  (5)

  / ب .  11مخطوط المنح الوفية ـ  (6)

 ن عبد السالم الهواري ـد بـذ عن محمـأخ، فقيه ومفت، المالكي م أحمد بـن أحمد بـن أحمد الغبرينيو القاسـأب (7)

 ريني ـدي عيسى الغبـو المهـذ عنه أبـأخ، وغيـرهم ونـن غريـد بـن محمـد بـالي ومحمد المشدبـن أحمـومنصور 

 وفي سنة ـه تصانيف، تـم تذكـر كتب التراجم لـأبـو الطيب محمـد بـن علـوان وغيرهـم، لوأبو عبد هللا القلشاني و

                               .     1/224ـ شجرة النور ـ  104 ـ نيل االبتهاج ـ 8/316 إنباء الغمر ـ  ـ 2/27 هاية ـ. غاية الن ـه772

  . 1/282فتاوى البرزلي جامع مسائل األحكام ـ  (8)
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 . (2)هوكان شيخنا ابن عرفة يفتي بخفت (1)البرزلي   

فأقـل وبطالنها فيمـا زاد بصحتها في ثالث  يوأفتى شيخنـا الشبيب (3)ابن نـاجي   

 .    (4)انتهى(

لقـولين ع بين اـالجمـه كـناألخيـر، أذا ـه هـول عليـالمع/ب( 18وينبغي أن يكـون )   

 لـالث عمـل الثـن قتـا ذكـر وهـو في الصالة؛ ألم قتل والمتقدمين، وظاهـر هـذا ولـ

                                                                           (6)ا عن محل الطبوعوكذالميت لعسـر االحتراز منه،  (5)ان، ويعفى عن الصيبيسير

 فال يكون لمعة، وظاهره ولو أمكن زواله بفعل شيء . 

 ي مسألةالتداوي كما ف ر له مدةيقال: إذا قدر على إزالته بدواء أن يغتفي أن ينبغو   

  أن تعلق بيسير لحم أو جلد، كمن أبان طرفحكما بحقيقـة أو [أبين وما ]،(7)السلس

ــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أخذ عن محمد بن عرفة الورغمي وعبد هللا هن أحمد بن محمد بن المعتل البلوي المالكي، فقيأبو القاسم ب (1)

جي ، أخذ عنه أبو القاسم بن ناجي وعمر بن محمد البامي ومحمد بن أحمـد بن مرزوق وغيرهبن يوسف الشبيب

مسائل األحكام لما نزل بالقضايا من المفتيين والحاكم في ، له تصانيف منها جامع رهـمومحمد القلشاني وغي

هـ . 844هـ، وقيل توفي سنة843هـ، وقيل توفي سنة 841، قيل توفي سنة الفتاوى والحاوي في النوازل وغيرها

 ـ هدية العارفين ـ 4/91 ـ الفكر السامي ـ 245 /1 ـ شجرة النور ـ 150 ـ البستان ـ 11/133 ع ـالضوء الالم

2/94 .                                                                                                                                           

               .                                                                      282/ 1فتاوى البرزلي جامع مسائل األحكام ـ  (2)

بأنه ال شيء عليه في ثالث فأقل، وتبطل صالته  ذكر ابن ناجي في شرح المدونة عن الشبيبي أنه كان يفتي (3)

                                                                                                                                                .  150/ 1ذكر ذلك الشيخ حطاب في مواهبه ـ  . فيما زاد على ذلك، ولعله استخف ذلك للضرورة

 .  1/150ـ مواهب الجليل (4)

 . 2/1024اللغة ـ محمـد بن الحسن بن دريد ـرة ـجمه .، وهو بيض القملوز، مهمـد الصئبانواحالصؤاب:  (5)

المنظور وفي حديث ابن عباس لم ير بتقريد المحرم البعير بأسا ن ـذي يلصق بالجسم ـ قال ابـو الـالطبوع ه (6)

  .  3/348مه ـ لسان العرب ـالتقريد نزع القردان من البعير وهو الطبوع الذي يلصق بجس

ـ  اح المنيرسلس البول استرساله وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه وصاحبه سلس بالكسـر ـ المصب (7)

البول س رج المعتاد في حال المرض، وهو يشمل سلن المخخارج المعتاد مـ والسلس هو أيضا ال 1/285

      36....الخالصة الفقهيـة علـى مذهب السادة المالكية ـ محمد القروي ـ  طوالغائ
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 ، فمـن صلى بـه فمصلهـتئيبأصلـه، وصار ال يعـود لهه وبقي معلقا ـصلظفـره من أ

مما  [الميت أو الحي] الحيوان [من] (1)هـن بعض شيوخـة كما البن ناجي عـبنجاس

ن ـدمي كما الب، فما ميتتـه طاهرة ال ينجس ما أبين منـه حيا أو ميتا كاآلةـميتته نجس

ولبعض ، (5) هو الـراجـح، واختـاره ابـن عبـد السـالمو، (4)سند (3)والباجي، (2)رشد

 ولـو علـى القـول أن ما أبين من اآلدمي نجس، (7)عرفةن ـبا وارتضاه ،(6)البغداديين

، وشمـل كـالم (8)لـي األجهـوريده عـا يفيـكم هـعلي ولـالمع وـول هبطهـارتـه، واأل

ـال فـي الحـيـاة أو المـوت،  ج  هـو كـذلـك انظـر والمصنـف إذا كـان المـبـان يـدا أو ر 

كالقرن، والعظم، والظفر، والجلد،  [الحياة تحله مما]ثم المراد بالمبان أي (9)حطاب

، فـإن اإلمـام رضي هللا (10)المدبوغ ارـحمالال الكيمخت وهو جلد ولـو دبغ  نجس، إ

، ووجـه توقفـه أوال أن القياس (11)عنه توقف فيه ثم قال رأيت تركه أحب إلي انتهى

لف من ل السـوعم/أ( وأن كـان مـن جلـد حمـار ميت، 19يقتضي نجـاستـه السيمـا )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                     . 1/151مواهب الجليل ـ  (1)

 .                                                                                                               1/102البيان والتحصيل ـ  (2)

                                                                                                                                             . 1/151( مواهب الجليل ـ 3)

                                                                                                                                              . المرجع السابق( 4)

                                                                                                                         . 1/86تنبيه الطالب ـ  (5)

م ـون ويقصدون بهـراقيـم العـداد وهـة في بغـاء المالكيـق على الفقهـي يطلـالكـي مـون مصطلح فقهـداديـالبغ (6)

رج ـالفوالقـاضي عبد الوهـاب والقاضي أبـو  البـن الجـاضي أبو الحسن ابن القصار وابـاضي إسماعيل والقـالق

  .  68/ 1راهيم علي ـ  ـد إبـة ـ محمـالكيـد المـب عنـذهـالح المـم ـ اصطـراءهـري ونظـاألبه رـو بكـوالشيخ أب

                     .  69/ 1المختصر الفقهي ـ محمد بن محمد الورغمي ـ (7)

                                                                                                                                              / أ .23مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (8)

 .  151/ 1مواهب الجليل ـ  (9)

 .     39/ 2البيان والتحصيل ـ  (10)

 .                                                                         183/ 1ـ  " سحنون " رى ـ عبد السالم بن سعيد التنوخيالمدونة الكب (11)
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 نطهـارتـه، كـذا الجمـع وهـو يقتضي أيـوفهـم فـي قـرابهـا منـه يقتضي م بسـصالته

رح ـر شـاهـو ظـوهدبـغ،  وـم ولـولهـن قـم و كـالمستثنىلكيمخت يطهـر بالـدبغ فها

 .     (2)حطابو (1)المدونة

وحفـظ ة ـح والرطوبـزال الريأاغ ما ـوالدبعنـه،  معفوويحتمـل أن يقال إنه نجس    

عمالـه بعد الدبـغ سواء كان است ويرخص فياة، ه الحيالجلـد من االستحالـة كما تحفظ

ن ير فال ينتفـع به بعد دبغه بحـال؛ ألال جلد الخنزجلـد ميتـة مباح األكل أو محرمه، إ

إال جلـد اآلدمي لحرمة و، ورـالمشه الـذكـاة ال تعمـل فيـه إجماعا، فكـذا الدبـاغ علـى

 وفي ،انـابس لعدم السريا في يمـرخص في استعمال غيرهـنما يلشرفـه، وإ استعماله

 (3)غربال كالكشك في أن يفعل به شيء رطب وزـفال يج ،هـه عن نفسـاء لقوة دفعـم

ة يطهر ـد الميتـن جلأ (4)ول كالشافعيـويقلد في ذلك من يق، والقمح المبلولمن ميتة، 

 عندنـا على ما مرعن ، والكيمخت يطهـر بالدبـاغ(5)والخنزيراغ إال جلد الكلب، بالدب

   طاب .  وح ةـشرح المدون

جد النعال ذا وفي البرزلي )كان شيخنا يقول إ قال ءنه يستعمل في الماتقـدم أ هتنبي   

ـل إذا توضأ عليـه،  ج  جواز استعماله في ل ؛ه نظرـوفيمن جلد الميتـة فـإنـه ينجس الر  

لُ ما أوء يـدفـع عـن نفسـه، ن الما)قلت: بـل الظاهـر ما قالـه شيخـه أل (6)الماء( ج   الر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                   .                                                                             المرجع السابق (1)

 .        156/ 1مواهب الجليل ـ  (2)

 .  ن الشعيرـل مـج إليه وربما عمـخ متى احتيـن ويجفف حتى يطبـق واللبـدقيـن الـام يصنع مـطع هو الكشك (3)

 . الكشك أكلـة شعبيـة معروفـة عـند بعض الـدول العـربيـة، فهو معروف عند المصريين 2/789المعجم الوسيط ـ

 بالكشك الصعيدي، وعند السوريين بالكشك .

                                                                                                                                 .                                                                                                249/ 2المجموع ـ  (4)

 .    577/ 18البيان والتحصيل ـ  (5)

                                                                                                          .   463/ 1فتاوى البرزلي ـ  (6)
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 (1)ه حطاب(قالاليابسات ه استعمل في غير بلت والقاها فقد صدق أن ذا/ب( إ19)

 [و]ه ـ نجس من نجاسة ميتته وتقدم ما في ما قدمه ولو آدمية ـ على [الميتة ولبن]

غيرهما تابع وهو مكرر مع قوله ولبن  [(2)واألتان كالخنزير، األكل محرم] لبن

بدليل  الميت ا علىالتكرار بأن يحمل ما سبق على الحي وما هن عندفوقد ي، للحمه

 يستعمل]ل مباح األك [حيوان كل وهي ورجيعها الجاللة وبول] ة،الميت ه ولبنقول

 فساد،ى لإ ذلك نجس؛ الستحالته هتحقيقا أو ظنا، كالشك مع كون شأن [النجاسة

لطعام أم ال ذكرا أو أنثى  كل اصغيرا أو كبيرا أ [دمياآل من رةذوالع والبول]

  [األنبياء فضالت غير]،(3)نجسان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  154/ 1مواهب الجليل ـ  (1)

   . 1/3من الحمير . المصباح المنير ـ ( األتان هي األنثى 2)

ول الصبي، ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة ـ روى البخاري في صحيحه ـ كتاب الوضوء ـ باب ب (3)

ه الطفـل الرضيع وكيفية غسله، عن أم قيس بنت محصن" أنها أتت رسول هللا ـ صلى هللا عليول باب حكم ب

ـ  221ـ حديث ه في حجره فبال فلم يزد على أن نضح بالماء" لفظ مسلم وسلم ـ بابن لها لم يأكل الطعام فوضعت

1/90 . 

 قولـه " أتى بصبي لم يأكل الطعام" وقـد ظن بعض الناس إن الصبي إذا لـم يأكـل الطعام لم يغسل بولـه لقولـه    

 ويل في بول الصبي في غير في الحديث" فأتبعه إياه " ولم يغسله، فخفي عليه تفسير ذلك في اللغة فعاد يطلب التأ

 موضعه، وهذا باب يقع فيه العلماء كثيرا بأن يتأولوا غير موضع التأويل في القرآن والحديث فتبطل المسألة من 

 أصلهـا كمـا تـأول أيضا بعضهم مـن قـولـه " أتى بصبي لم يأكـل الطعـام " أن بـول األنثى بخـالف بـول الـذكـر 

  ترضى أن تحكيـه، وبـول الذكر واألنثى سواء أكال الطعام أو لم يأكال؛ ألن غذاءه من ويحتجـون في ذلك بمـا ال

 غذاء أمه، وما يستحيل عنه فحكمه حكم ما يستحيل من أمـه، وإنما كان يكـون للشافعي ومن وافقـه كالم لـو خلق 

 المـولـود ابتـداء وإال فهـو مخلـوق في بطن أمـه من لحمها ودمهـا ورطوباتها ينمـو بنمائها وال شك في أن حكمه 

   . 1/186حكمها وهللا أعلم . القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ـ أبو بكر بن العربي المعافري ـ
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ي فه ء لنبياة األل مشاركواألصأي  (1)بوله من شربقر أ -الصالة والسالم -أنه عليه

 [و] وة وهي مشتركة بينهم،النبقراره ة  إأن عل وة، أالخصوصيتثبت  ىذلك حت

رس، وخنزير، وحمار، وإن وحشيا إذا دجن: كبغل، وف [األكل محرم من] ةالفضل

ل اح األكمبمن  نهران؛ أله طاهورجيع أي تأنسه فبوله،ما قبل دجونه أي تأنس، وأ

، ومن [والذئب كالسبع]ة أكله نجسأي  [مكروهه] نالفضلة م [و] ،(2)حينئذ

 حدة على أيصل للنجاسة ففضلتهما نجسذي لاأر ، وكذا الف(3)كل الوطواطروه األمك

 (4)طابكل انظر حرم األأنهما من مح رالمشهورين في أكلهما، واآلخ ولينالق

ه لها فيباح أكله، وفضلت يصل ال بخالف ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكبير ـ مسند النساء باب األلف ـ أميمة بنت رقيقية بنت صيفي بن هاشم بن  الطبراني في معجمه رجأخ (1)

كان النبي ـ صلى هللا  ت:ا أنها قالن أمهيمة بنت رقيقة عي حكيمة بنت أمحدثتن :عن ابن جريج قالعبد مناف ـ 

فقال  إذا القدح ليس فيه شيءف ،حت سريره فبال فيه ثم جاء فأرادهعليه وسلم ـ يبول في قدح عيدان ثم يرفع ت

لقدح ؟ " ذي كان في البول الالمرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت بها من أرض الحبشة " أين ا

الكبرى  هفي سننـ وأخرج البيهقي 24/189ـ  477ديثقال لقد احتظرت من النار بحظار ـ حفقالت: شربته، 

ديث ح ـديث ضعيف بنفس لفظ الطبراني ـ كتاب النكاح ـ باب تركه اإلنكار على من شرب بوله ودمه ـ الح

ثقات ـ مجمع  حنبل وحكيمة وكالهماوقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير عبد هللا بن  ـ 7/67ـ 13184

اكم في مستدركه ـ كتاب معرفة الصحابة ـ رضي هللا تعالى عنهم ـ ذكر أيمن أخرج الحـ  271/ 8الزوائد ـ 

صلى هللا  ـ قام النبيقالت:  ـ عن أم أيمن ـ رضي هللا عنها موالة رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ حاضنته ـ

فخارة من جانب البيت فبال فيها فقمت من الليل وأنا عطشى فشربت ما في الفخارة  من الليل إلى ـ عليه وسلم

ما فيها إلى تلك الفخارة فـأهريقي قومي أيمن، " يا أم قال: وأنا ال أشعر فلما أصبح النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ

م قال:" أما حتى بدت نواجذه ثيه وسلم ـ فضحك رسول هللا ـ صلى هللا عل :قالا فيها، " قلت: قد وهللا شربت م

 . 4/70ـ  6912 حديث ـ " إنك ال يفجع بطنك بعدها أبدا

  ل بنصـة األكـرمـة؛ التي هي محـاألهليـونها ألنها صارت كـة بعد دجـر الوحشيـوم الحمـرمت لحـدة: حـفائ( 2)

 الحديث النبوي الذي رواه اإلمام البخاري واإلمام مسلم ينظر في مظانه .

 وقيل هو " أبصر في الليل مـن الوطواط "،  وـل وهـن المثـذا مـو الخفاش أخـل هـوطواط بفتح األول قيـال( 3)

 .   663/ 2الخطاف ، والجمع )وطاويط ( ـ المصباح المنير ـ 

 .  164/ 1مواهب الجليل ـ  (4)
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مكروه األكـل ففضلتـه نجسة،  /أ( أنه 20طاهرة، وما شك في وصوله لها فالظاهر )

 بيضء أوهو ماس )نج [والقيح]مركب فيـه هذا التفصيل ر في الوما يوجد من الفأ

 (2)دم(ا ـالطهة بكسـر الميـم التي ال يخـمدلهو اوقال حطاب: ) (1)(ارحقاله الش ثحين

ونحوه قول حطاب: )هو مـاء ( 3)(ه الشارحختلط بدم قالوالصديد )ماء أبيض رقيق م

 ح الـرقيق غيـرالجرفـ (4)تغلظ المـدة انتهى(ن قبـل أالمختلط بالـدم  الجرح الرقيق

ى قيحـا سميوثخين،  هـفي تعريف ارحصديدا وال قيحا لقول الش المختلط بـدم ال يسمى

 المنفصلو وه [غيره أو اآلدمي من المسفوح والدم] على تعريف حطاب تأمل

منفصل اللذكاة فهو  ما ما يفتقران في غير مـا يفتقر لذكاة كالسمك، وأالحيو عن

 (5)]أو[ اةـكونحوه، وأما ما ينفصل عنـه بعـد الذو قبلها بجرح بها أ   وعندها أ

ة ـن ميتى هذا فالقول بـأوعلالدم الباقي في العروق وهو طاهر،  وـا فهـبغيره

ما المسفوح نجس لما علمت من ن دمهوالذبـاب طاهـرة ال يعارض القـول بـأ كـالسم

أو قبلهـا مسفـوح فهـو نجس، ا ـبهذكاة شرعيـة عندهـا أو مذكىأن المنفصل عن ال

م ، والمنفصل عن غير تذكية من ميت أو حي يفتقر لذكاة أرـاهـا طـدهـبعوالمنفصل 

يـه دم ألنـه منقـول ال ان فـن كالذبـاب طاهـرة وإة ـميت ، وتقدم أنال كالسمك نجس

 (6)ون ذاتيا كما في التوضيحن يكذاتي وشرط نجاسـة ميتـة ذي النفس السائلة أ

.        (7)وغيره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / أ .                                                                                                         12مخطوط المنح الوفية ـ  (1)

                .                                                                                               158/ 1مواهب الجليل ـ  (2)

                                                                                                       / أ . 12مخطوط المنح الوفية ـ  (3)

    .  158/ 1مواهب الجليل ـ  (4)

  ( زيادة من المحقق .5)

 .                                                                                                                        83/ 1التوضيح ـ  (6)

          .  160/ 1مواهب الجليل ـ  (7)
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ن السمك الذي م/ب( 20ونحوه ) (1)علي األجهوري)عن حكم الفسيخ لسئ -تتمة   

ه وملح  بحيث ن غسل دمب بقوله السمك إجابعضه على بعض فأ يملح ويجعل

 ،(2)سند انتهى(ال فنجس كما يستفاد من كالم يخرج منه دم يشربه بعضه طاهر وإ

 وصافه العذرةأ نجس وإن لم يشابه أحد [الطعام حالة عن المتغير وألقي]

نجس، وأمـا  رحـوف ةالحواس مع نشووهو ما غيب العقل دون  [كالخمر والمسكر])

 ة وطربمع نشو ال الحواس يضا وهو ما غيب العقل دونالمفسد ويقال لـه المخدر أ

 (6)، والـداتورة(5)ركحب البالد ةع نشـوما غيبهما ال م (4)دـوالمرق (3)ونـفيكـاأل

نف، والحد، ال المصـة كما قـام النجاسـحكفطاهـران، ويتـرتب على المسكـر ثالثـة أ

القليـل كالكثير بخـالف األخيـرين فطاهـران، وال حد على مستعمل  ة تعاطيـرمـوح

 يـلف فـواختعـدم الحـد،  عـل مـي العقـر فـثه شـيء منهمـا، وإنمـا يحـرم منهمــا مـا أ

   (7)الحشيشة

ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  .2/688الفسيخ هو ضرب من السمك المملوح يترك حتى يتفسخ . المعجم الوسيط ـ  (1)

                                                                                                                                                                                                                                  / أ .25مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (2)

                                              .        22/ 1تستعمل للتنويم ـ المعجم الوسيط ـ األفيوان هو عصارة الخشخاش  (3)

ر القاموس ـ محمد بن محمد روس من جواهه ـ تاج العميم هو دواء يرقد شاربه وينومالالمرقد بضم  (4)

واللمس والشم والذوق، وقيل  ـ المرقد هو المتناول الذي يغيب معه الحواس كالبصر والسمع 8/111الحسيني ـ 

                                                                                                                                                   .   123في تعريفه: ما غيب العقل والحواس . تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي ـ 

 ، قول الرجراجي شرب البالدر فل البالدر الذي يشرب للحفظ وما ألطروق" وعسل القرافي في أنوار البقا (5)

                                                                                                                                          .2/357آخره بقلب الدال..."ما رأوا أن البال شطر اسمه الضر  عصبة كي يحفظوا ونسوا الذي ذكره من قال أو

                                                                                                                                         . 120الداتورة نبات من يشبه نبات الباذنجان وهونبات سم مخدر ـ النباتات الطبية ـ حليمي عبد القادر ـ  (6)

 ر ـ ـدش ونبات مخـه حشيشة وجمعها حشائـع واحدتـش وأن يجمـن أن يحـأل فأمكـن الكـس مـا يبـالحشيش م (7)

 ن المخدرات ـوع مـة ـ نـه حشيشـدتــ ج حشائش ، واحالكأل اليابس  -ـ وقيل الحشيش : 1/176المعجم الوسيط ـ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .   180/ 1المحرمة ـ معجم لغة الفقهاء ـ محمد رواس قلعجي  وحامد صادق قنيبي ـ 
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وصححه في ، (3)مخدرة نها، واختار القرافي أ(2)نها من المسكرأ (1)المنوفيفاختار 

عملها، وال يحرم قليلها الذي مست علىليه فال حد وع، (5)وابن مرزوق، (4)التوضيح

إدارتها كالخمر  مها لعارضطاهرة، وتجوز القهوة لذاتها، وتحريثر في العقل وال يؤ

ضرارها جتماع عليها في غيبة أو إلالفتنة أو اال مخشي منهأو لمناولها كمرأة أو 

انظر  ال زروقة للبلغم كما قعوهي نافي أي زيادة عن معتادة منها، ببدن صفراو

أو يضر بجسمه،  عقله/أ( 21إال لمن يغيب ) (7)وال يحرم شرب دخان (6)حطاب(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنوفي، فقيه، أخذ عن زكي الدين محمد بن القويبع والشرف أبو محمد عبد هللا بن محمد بن سليمان  (1)

 الزواوي وأبي عبد هللا بن الحاج وغيرهم، أخذ عنه أحمد بن هالل الربعي وخليل بن اسحاق الجندي، توفي سنة

ـ  219 نيل االبتهاج ـ ـ  2/77 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ـ ـ 17/373 هـ. الوافي بالوفيات ـ749

                                                                                                                      1/205 رة النورـشج

                                                                                                                                                / ب .1مخطوط غاية البيان لحل شرب ما ال يغيب العقل من الدخان ـ علي بن محمد األجهوري ـ  (2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                                          2/351أنوار البروق ـ  (3)

                                                                                                                             .  82/ 1التوضيح ـ  (4)

                                                                                                                                      / ب .55مخطوط المنزع النبيل على مختصر خليل ـ  (5)

 .                                                                                                         1/138مواهب الجليل ـ  (6)

 3686حديث ضعيف ـ حديث روى اإلمام أبو داوود في سننه ـ كتاب األشربة ـ باب النهي عن المسكر ـ ال (7)

ديث م سلمة زوج النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ الحاء ـ حديث أـ  واإلمام أحمد في مسنـده، مسند النس 2/354ـ 

كل ن ، عن أم سلمة قالت:" نهى رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ع44/246 ـ 26634ديث إسناده ضعيف ـ ح

 ه السيوطي على صحته .مسكر ومفتر "وقد نب

وفي حاشية الراهوني على شرح الشيخ البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل ما نصه" وفي جواب    

ة الغبار المجعول في األنف عند غوغاء الناس وسفلتهم القادر الفاسي ما نصه: وأما مسألألبي محمـد سيدي عبد 

يم اللقاني إن المجلوب من بالد النصارى راهة إذا سلم من العوارض لكن قال الشيخ إبفهو في أصله نبات طاهر

 .3/44يرشونه بالخمر فهو نجس لذلك وتعاطيه خارق للشهادة والمروءة "

ال خالف بين كالم الفاسي واللقاني من كون األول حكم على النبات الذي هو التبغ ويعرف أيضا بالطابة عند     

 نه من نبات األرض،                               =المغاربـة، والطابق عنـد المصريين حكم ـ بطهارته حيث أ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقيـد حال وال حرمـة حيث التعـاطي وحكـم الثـاني بنجاستـه حين رش بـالخمـر، وعليـه فـإن الشيـخ وطهارتـه ال 

 يؤيـد القـول بنجـاسـة عين المسكـر والخمر.

والقول عند المتقدمين بحرمة الدخان معلوم، وهو مذهب الحنفية عموما وفي فتح العلي المالك في الفتوى على    

شيخ محمد أحمد عليش أيضا الـرد على مزعمـة أن فيـه إصالح لألبـدان ما نصه" وغالب الك للمذهـب اإلمام م

مستعملي الدخان ال يحفظ به صحة وال يجلب به صحة زائلة بل للتلذذ والتفكه، وهذه أمـارة االسطال بـال إشكال 

زاجرا للعاقل عنه خصو صامع  ولو لم يكن في استعماله إال تسويد الثياب واألبدان وكراهة الريح واألنتان لكـان

ذهابه بذلك الخبث إال المحافل والجماعة للصلوات، وتأمل يـا أخي حـال شاربيه وهو يخرج من أفواههم وأنوفهم 

كأهل النار ومن يهلكون آخـر الـزمـان مـن األشـرار، فقد ورد في األثـر أنـه يكون في آخـر الزمـان دخـان يمأل 

فـأما المؤمـن فيصيبه منـه مثل الزكـام وأما الكافر فيخرج من فمه وأنفه وأذنيه وعينيه األرض يقيم أربعين يوما 

وباقي منافذه حتى يصير رأس أحدهم كعجـل حنيذ أي مشوي، وال ينبغي ألحـد أن يتشبـه بأهـل النـار وال بـد أن 

نحاس ففي الحديث أنهما حلية  يستعمل مـا هو من نوع عذاب وال مـا هو من مالبس أهـل العذاب كخاتم حديد أو

أهل النار وكاالستنار في الصالة بحجر واحد كالزنار والغيـار والصالة إلى النـار، وكـره النبي ـ صلى هللا عليـه 

وسلم ـ الحار، وقال ـ صلى هللا عليه وسلم ـ:"إن هللا سبحانه وتعالى لم يطعمنا نارا ولو لم يكن فيه إال إحياء سنـة 

ين أخرجـوه من أرضهم ألرض اإلسالم لإلضرار، فقـد أخبرني بعض مخالطي االنكليز أنهم ما جلبوه الكفـار الذ

لبـالد اإلسـالم إال بعـد إجمـاع أطبائهم على منعهم من مالزمتـه، وأمـرهـم باالقتصار على اليسير الـذي ال يضر 

ا في عروقـه وعصبـه ومسـودا مـخ عظامه لتشـريحهم رجـال مـات باحتراق كبـده وهو مالزمـة فـوجـدوه سـاريـ

وقلبـه مثل سفنجة يابسة وفيه ثقب مختلفة صغرى وكبرى، وكبده مشوية، فمنعوهم من مداومته، وأمروهم ببيعه 

 . 1/122للمسلمين إلضرارهم " 

أما ما نقلـه غير واحـد عن العالمـة الشيخ علي األجهوري بالقـول بحـل شرب الدخان فقد تحققناه في رسالته:    

غايـة البيان في حل شـرب ما اليغيب العقل من الدخـان، فوجدنا أنه في الخاتمـة قيـد الحل بشرطين: أن ال يغيب 

ـة، وهذا شرط التعلق، وقـد تحقق إضراره بالبدن في القديم العقل، وأن ال يضر بالبـدن، فـإن انتفى شرط فالحرم

والحديث، والعلم الحديث شاهد عدل مصدق في هـذا، وهـو المرجـع في بناء الفتوى ومن أهم الفتاوى المعاصرة 

في حكمـه تلك الصادرة عـن المجمـع اإلسـالمي بالمملكـة السعـوديـة الصادرة بشـأن شـرب الدخان وأكل القات، 

المبنيـة على إفـادات تقـاريـر أطبـاء مسلمين وغيـرهـم الجازمـة بضرره المحقق، والقـاعدة أن كل ما أضر بأحد 

 الضروريـات الخمس فهـو حـرام،                                                                                    =
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ال يغيب عقله كما يفيده كالمهم،  ويحرم شربه على من يغيب عقله فقط، ال على من

ب طاعة ن مذهب مالك وجوئذ، ألبه من شربه فيحرم حينأن يمنع السلطان أو نائ الإ

طاعته فيه، كذا أجاب علي  تاح وجبر المعصية، فإذا منع من مبالسلطان في غي

 ، )وسئل أيضا عنه(1)علم من هذا الجواب، وله فيه رسالةال فيه األجهوري عن سؤ

اديث هي على زعمه: إياكم والخمر في الخضرة، وأن وأن شخصا ينقل فيه أح

شجرة فهزه رأسه،  ـ"فرأى هللا عليه وسلم ـ صلىخرجت مع رسول هللا  :حذيفة قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقـد بين الشيـخ جـاد المـولى سعيـد في رسالتـه التبيين عـن أضرار التـدخين مطبوعـة ضمن مجموعـة رسائـل، 

 أقوال العلم الحديث منها:فذكر طائفة من 

 [، وفاة  100ـ أكـدت إحصائيات وزارة الصحـة األمـريكيـة أن تعـاطي التـدخين يـؤدي إلى وفيات تعادل ]  1   

 يوميـا في الـواليـات المتحـدة، وهـو رقم يزيد سبع مرات عن الوفيات الناجمـة عن حوادث الطـرق، وفي تقريـر 

 م ( أكـدت أن التـدخين ضار بالصحـة حتمـا، وسبب  1964/  1/  11الـذي نشـر في ) اللجنة الطبية األمريكيـة 

 رئيس لعدد من األمراض المميتة .

 ـ تـؤكد األبحاث أن ضرر التـدخين ال ينحصر بالمدخـن، فالجلـوس في غرفة مغلقة فيها مدخنون، ولمدة أربع  2

 . 103ساعات فإنها تعادل تدخين عشرة سيجارة .

 هذه الدالئـل القواطـع يزينها رد العالمـة سيدي عبـد الكـريم الفكـون الطرابلسي على أبـو الحسن األجهـوري و   

 حيث قـال:" وغالـب المتـورعين مـن الفقهاء ومعهم جميع الصوفيـة أرباب القلوب الصافية مصرحون بالتحريم، 

 لصوفيـة في جانب واحـد فـالحق معهـم؛ ألن هللا مـؤيـدهـم والـذي أعتقـده أن الفقهـاء إذا اختلفوا في حكم وكانت ا

 وهـوى النفس مفقـود منهم فال ينطقون إال عن حق وصواب، وعـامـة فقهـاء المشـرق متساهلـون فيـه فضال عن 

 ي عوامهـم، وقد رأيت كثيـرا ممـن يستعملـه في المسـاجـد وال يتحرجـون وهـو أمـر شنيـع ال ينبغي أن يختلـف ف

 امتناعـه لكراهـة رائحتـه ومنافاة تعاطيه للتعظيم والوقـار المطلوبين في المسـاجـد حتى أنـه يحـرم كـل مـا يخـل 

 بتعظيمها، ويقتضي اهانتها حتى الثـوم والبصل مـع االتفـاق على إباحتهما ولـو اضطر اآلكل إليهما لدواء إال أن 

 لمسـاجـد يأكلـون فيها ويشـربـون ويحلقون رؤوسهم وينامون " حاشية أهـل المشـرق في الغالب يخلـون بتعظيم ا

 .  3/45الرهوني ـ 

                                    .  2/1190 غاية البيان لحل شرب ما ال يغيب العقل من الدخان ـ كشف الظنون ـ (1)
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من  ونفقلت: يا رسول هللا لم هزيت رأسك؟ فقال: يأتي ناس آخر الزمان يشرب

مني،  رة ويصلون بها، وهم سكارى، أولئك هم األشرار، بريئونهذه الشج وراقأ

ال ، وعن علي" من شربها فهو في النار أبدا، ورفيقه إبليس، ف(1)"منهم  ءبري وهللا

وفي  (2)"متين، وال تصافحوه، وال تسلموا عليه، فإنه ليس من أتعانقوا شارب الدخا

بليس ء، وهي شجرة خلقت من بول إشقيااأل شراب خبر: إنهم من أهل الشمال، وهي

م  ُسل طهانٌ ﴿ن سمع قول هللاحي لهي ه  ي لهي سه لهكه عه بهاد  فدهش فبال فخلقت ، (3)يةاآل ﴾إ ن  ع 

، بينوا لنا الجواب عن هذه األحاديث، وهل هي واردة أم ال؟ وماذا  (4)"من بوله

ها بالكذب، وما يلزمه حيث نفى اإليمان واإلسالم عن شاربها من يعلى راو يترتب

أن هذه  ؟ )فأجاب( بما نصه: دعوىم ال/ب( أ21، وهل يحرم استعماله)صلغير أ

نه الحفاظ  األعيان،وركاكة تلك كما بيه  ءوافترا ،واردة في الدخان كذباألحاديث، 

)للحديث ضوء كضوء النهار،  :(5)،قال الربيع بن خيثمذلك ا علىيضدالة أ لفاظاأل

، (6)(ولغيره ظلمة كظلمة الليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                    ( لم أعثر على تخريج لهذا الحديث .1)

 لم أعثر على تخريج لهذا األثر . (2)

                                                                                                                                        . 65ـ اإلسراء ـ  42الحجر ـ  (3)

    / أ .6ـ 1مخطوط الزهرات الوردية في الفتاوى األجهورية ـ  (4)

 عي، روى عن النبي صلى هللا صلى هللا عليه وسلم أبو زيد الربيع بن خيثم بن عائذ بن عبد هللا الثوري، تاب (5)

 مرسال وعن عبد هللا بن مسعود وأبي أيوب األنصاري وعمرو بن ميمون وغيرهم، روى عنه إبراهيم النخعي 

 ـ حلية األولياء 6/182هـ .الطبقات الكبرى ـ ابن سعد ـ65وهالل بن يساف ومنذر الثوري وغيرهم ، توفي سنة 

   . 3/489ـ التاريخ الكبير ـ محمد بن إسماعيل البخاري ـ1/46فاظ ــ تذكرة الح2/105ـ

 ن ـز، عـاعـن مـر بـن أبي يعلى، وبكـه، عـن أبيـان، عـن سفيـن،عـرحمـد: حدثنا عبد الـد في الزهـال أحمـق (6)

 وف ـديث ـ موقـره" الحـة الليل تنكـه، وظلمة كظلمـديث ضوءا كضوء النهار تعرفـع بن خيثم قال:"إن للحـربيـال

         .373ـ  2024 ـ حديث
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 ه ـر منـوينف مـالب العلـد طـه جلـر منـر يقشعـالمنك ديثـالح: )(1)وزيـن الجـال ابـوق

 ا في ـل النار كمــ متعمدا فهو من أه هللا عليه وسلم ـ صلىه ـومن كذب علي، (2)(قلبه

 دا ـذب علي متعمـن كـم) ـهن ماجـ، واب(5)يذـ، والترم(4)دـ، وأحم(3)خبر الصحيحين

ا حتى ــ كبيرة إجماعهللا عليه وسلم  ـ صلىوالكذب عليه ، (6)(النار منمقعده  أفليتبو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، محدث ومفسر وفقيه وأديب، أخذ عن المالكي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي التميمي (1)

أبي الفضل محمد بن ناصر و أبي القاسم الهروي وأبي بكر الدينوري وغيرهم، أخذ عنه ولده صاحب العالمة 

ه شمس الدين يوسف بن قزغلي وغيرهم، له تصانيف محي الدين بن يوسف وولده الكبير علي الناسخ وسبط

منها المغني في علوم القرآن وتذكرة األريب في اللغة وبستان الواعظين ورياض السامعين وغيرها، توفي سنة 

                                                                                                                                                . 5/157 ـ معجم المؤلفين ـ 13/35 ـ البداية والنهاية ـ 4/92 ـ تذكرة الحفاظ ـ 3/140وفيات األعيان ـ  هـ.597

 ـ ]و[قال ابن الجوزي في موضوعاته ـ فصل ـ واعلم أن الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب العلم ـ منه ـ  (2)

 1/103                                                                                                                                                       

ـ  1/52 ـ 109صحيح البخاري ـ كتاب العلم ـ باب إثم من كذب على النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ حديث  (3)

ـ صحيح مسلم ـ باب في التحذير من  5/2290 ـ 5854 ب من سمي بأسماء األنبياء ـ حديثتاب األدب ـ باك

كتاب الزهد والرقائق ـ باب التثبت في  ـ 1/10 ـ 4ـ  3ـ  2 صلى هللا عليه وسلم ـ حديث ـ الكذب على رسول هللا

                                                .                4/2298ـ  5437الحديث وحكم كتابة العلم ـ حديث 

 المسند ـ مسند العشرة المبشرين بالجنة ـ مسند الخلفاء الراشدين ـ مسند علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ـ  (4)

                                     .                                                                        1/78ـ  576الحديث صحيح ـ حديث ـ 

سنن الترمذي الجامع الصحيح ـ الذبائح ـ أبواب العلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ باب ما جاء في  (5)

وأبواب المناقب  ـ 5/35 ـ2659تعظيم الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ الحديث صحيح ـ حديث 

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ـ الحديث صحيح ـ حديث 

 .   5/634ـ  3733

 سنن ابن ماجه ـ المقدمة ـ باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ الحديثين  (6)

                                                                                                                       .   1/14ـ  37ـ  36صحيحين ـ حديث ـ 
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وال ، (2)بتكفير الكاذب عليه (1)مام الحرمينالتفات لقول إ في الترغيب والترهيب،وال

بحسب التعزير الالئق بحاله يب، ويلزمه والتره يبالترغ، في (3)لمن شذ فجوزه

اجتهاد الحاكم، وإن زاد على الحد بسبب كذبه على الوجه المذكور، وبنفيه اإليمان 

عقله أو يضر به في جسده،  استعماله إال لمن يغيب وال يحرمواإلسالم عن شاربه، 

كنفقة من تلزمه نفقته، أو تأخيره الصالة واجب عليه   لي تركأو يؤدي استعماله إ

 انتهى .  علمتها، أو نحو ذلك،وهللا أعن وق

: يجوز بيع بما نصه( جابا عن جواز بيع األفيون، ونحوه ؟ )فأيضوسئل أ   

ال مع نشوة،وطرب لمن يأكل منه فيون ونحوه من المفسدات التي ال تغيب العقل األ

ال كل منه القدر الذي ذي ال يغيب عقله، وكذا لمن اعتاد أكله حيث كان يأال القدر

/أ( الشديد الذي يحصل بترك أكله إال به، وكذا لمن يستعمله في 22فع الضرر )يند

غير األكل من األدوية ونحوها، وهذا إذا كان كل واحد مما ذكرنا مأمونا ال يخشى 

منه مجاوزة ما ذكر فإن كان يخشى منه ذلك، ولم يغلب على ظننا ذلك فإنه يكره 

ونحو هذا ة ما ذكر فإنه يحرم، مجاوز همنق البيع له، وإن غلب على الظن أو تحق

.                     مبين في محله  بيع المغشوش كما هوفي  التفصيل جري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فقيه و أصولي، أخذ عن أبيه وأبي الشافعي الجويني ملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمدلأبو المعالي عبد ا (1)

النصروي ومنصور بن رامش وغيرهم، أخذ عنه أبو عبد هللا الفراوي و زاهر الشحامي و أحمد بن سهل  سعد

ة المطلب في المسجدي و غيرهم، له تصانيف منها اإلرشاد في علم الكالم و الورقات في أصول الفقه ونهاي

ـ طبقات  1/238طبقات الفقهاء ـ إبراهيم بن علي الشيرازي ـ  هـ .478دراية المذهب وغيرها، توفي سنة 

 .  1/626ـ هدية العارفين ـ  12/157ـ  358/ 3ـ البداية والنهاية ـ شذرات الذهب ـ  5/165الشافعية الكبرى ـ 

                                                               . 1/69أبو محمد عبد هللا الجويني . إمام الحرمين الشيخ ذكر اإلمام النووي في منهاجه بأن القول لوالد  (2)

  / ب .6ـ  1ـ  في الفتاوى األزهرية مخطوط الزهرات الوردية (3)
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اعته عمل ثياب كانت صن يدل على ذلك فإنه سئل عمن (1)ابن غالب موكال   

يلبسه إال الرجال وهل  م منها وشبهها مما الهو في سعة من عمل عمائالحرير هل 

بيعها مباح أم ال ؟ فأجاب ال بأس ببيعها و عملها وإن كانت مما تلبسه الرجال فقط 

بي )ثمانية أفي غير اللباس وفي  يصرفها ومنألنه قد يشتريها من ال يلبسها، 

 .  (4)مثله انتهى (3)((2)زيد

ن كان اسمه في كتب المسمى بالدخان في هذا الزمان، وإ بما بيع العشوأ    

، فال (6)ء الموحدة المشددةالمهملة وفتح البا ءالطباق بكسر الطا: والقاموس (5)الطب

عقله، وهو استعمله غيب يمتنع من بيعه إال لمن تحقق أو غلب على الظن أنه إذا 

العيان انتهي نص جواب   ما يشهد بذلكنادر جدا ك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فقيه، أخذ عن يحي بن محمد اليرقي ويعقوب لسالم بن غالب المسراتي القيرواني المالكيأبو محمد عبد ا (1)

عنه ابنه عبد الرحمن وعبد الرحمن بن محمد الدباغ وغيرهما، له تصانيف بن ثابت الدهماني وغيرهما، أخذ 

منها الزهر األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى والزهر األنيق في قصة يوسف الصديق والوجيز في فروع 

ي ـ الجواهر اإلكليلية ف 1/157 ـ هدية العارفين ـ 1/169 هـ . شجرة النور ـ646المالكية وغيرها، توفي سنة 

 .4/322 ـ تراجم المؤلفين التونسيين ـ 101أعيان ليبيا من المالكية ـ ناصرالدين محمد الشريف ـ 

، محدث وفقيه، أخذ عن المالكي بن يزيد القرطبي ى( أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى بن يحي2)

بن يحيى الليثي وأصبغ بن الفرج ومطرف بن عبد هللا وغيرهم، أخذ عنه محمد بن عمر بن لبابة وسعيد  ىيحي

بن حميد وسعيد بن عثمان األعناقي وغيرهم، له تصانيف منها الثمانية جمع فيه أسمعته من المدنيين، توفي سنة 

ـ جذوة المقتبس في  1/346 ن الفرضي ـهـ .تاريخ علماء األندلس ـ عبد هللا بن محمد اب259هـ وقيل سنة 258

 ـ الديباج المذهب ـ 1/452 ـ ترتيب المدارك ـ7/271ذكر والة األندلس ـ محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي ـ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .  3/346 ـ إيضاح المكنون ـ 1/469

 كتب من سؤاله المدنيين ـ عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى القرطبي ـ هدية  ثمانية أبي زيد وهي ثمانية (3)

                                                                                                                                  . 1/225 العارفين ـ

                                                                                                                                        . 4/301مواهب الجليل ـ ( 4)

                                                                                                                                                     لم أعثر عليه . (5)

                                                                         .  2/551 المعجم الوسيط ـ (6)
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أو امرأة أو مباح األكل نظرا إلى  من رجلنجس ) [والمني]، (1)األجهوري(علي 

 م الأصله ألن أصله دم قصرته الشهوة وانظر هل يعفى عن دون الدرهم منه كالدم أ

ء الولد ذكرا ة جاء المرأالرجل ما ءذا سبق ما/ب( فائدة إ22) (2)ارح(قاله الش ؟

  وعكسه أنثى .

جل أكثر أشبهه وعكسه أشبهها وإن                                                          الر ءن كان ماوأما الشبه فلصاحب الكثرة فإ   

فينقسم ( 3)والكثرة عالمة الشبهنيث ا فالسبق عالمة علي التذكير والتأشبههمتساويا أ

 إلى ستة أقسام:

 .    كثر فتحصل الذكورة والشبه لهن أء الرجل ويكوسبق ماين األول أ   

.                                                                                                             الثاني عكسه   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                             / أ .2مخطوط غاية البيان في حل شرب ما ال يغيب العقل من الدخان ـ  (1)

 /ب .12 الوفية ـمخطوط المنح  (2)

( قال الدكتور محمد علي البار في كتابه خلق اإلنسان بين الطب والقرآن)وال ندري إلى اآلن ما هو دور 3)

وحتى يتسع مدى العلم في هذا الباب فإننا  السبق في ماء الرجل أو ماء المرأة في الشبه من الناحية العلمية...

عن الهوى، ه ـ الذي ال ينطق  عليدق المصطفى ـ صلوات هللاة بصنقبل الحديث الشريف بقلوب مطمئنة واثق

واب والذي ال يقول إال حقا ... وينبغي أن يحفز ذلك العلماء المختصين فـي هذا الباب لدراسته فقـد تنفتح لهم أب

 عليه هللا صلوات آدم خلق بابـ  األنبياء أحاديث كتابـ  وتكتشف لهم كشوفات، فقد أخرج البخاري في صحيحه

 فأتاه المدينة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مقدم سالم بن هللا عبد بلغ: ه ـ قال، عن أنس ـ رضي هللا عنوذريته

ن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ولـد: فإ... وأما الشبه في ال :قال نبي إال يعلمهن ال ثالث عن سائلك إني: فقال ،

 االعتصام كتابـ  رج أيضاوأخ.  3/1211ـ  3151  حديثه، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها " ماؤه كان الشبه ل

 هللا صلى هللا رسول أتى أعرابيا أن: هريرة أبي نـع ،مبين بأصل معلوما أصال شبه من بابـ  والسنة بالكتاب

 لك هل" :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال ، أنكرته وإني أسود، غالما ولدت امرأتي إن: فقال وسلم، عليه

 ،قا  ر  وُ له  فيها إن: قال ،" ؟ قه ره و  أه  من فيها هل" :قال حمر،: قال ،" ؟ ألوانها فما" :قال نعم،: قال ،" ؟ إبل من

  6884  حديث"  نزعه عرق هذا ولعل" :قال ، نزعها عرق ، هللا رسول يا: قال ،"  جاءها ذلك ترى فأنى" :قال

 جاء: قال هريرة، أبي عنـ باب حدثني يحيى بن يحيى،  اللعان كتابوأخرج مسلم في صحيحه ـ  ـ 6/2667ـ 

 هللا صلى النبي فقال أسود، غالما ولدت امرأتي إن: فقال وسلم، عليه هللا صلى النبي إلى فزارة بني من رجل

  = :قال"  ؟ قه ره و  أه  من فيها هل" :قال حمر،: قال"  ؟ ألوانها فما" :قال نعم،: قال"  ؟ إبل من لك هل" :وسلم عليه
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................................................................  .............................    

 ة أكثر فتحصل الذكورة والشبه ء المرأالرجل ويكون ما ءيسبق ما الثالث أن

 .  ةرأللم

 . الربع عكسه   

 ء الرجل ويتساويان فيذكر وال يختص بشبه . ن يسبق ماالخامس أ   

 وهو] (3)((2)راط الساعةحديث )أما أول أش في (1)السادس عكسه، انظر العلقمي   

أي يخرج بقوة،  [خروجه في يتدفق غليظ أي بمثلثة ثخين أبيض ماء الرجل من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نزعه يكون أن عسى وهذا: "  قال ، عرق نزعه يكون أن عسى: قال"  ؟ ذلك أتاها فأنى" :قال ،قا  ر  وُ له  فيها إن

 .        139(   2834  حديث  " عرق

الشافعي، مفسر ومحدث وفقيه، أخذ عن ( أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي 1)

البدر الغزي والشهاب الرملي ومحمد اللقاني وغيرهم، أخذ عنه إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي وعبد هللا بن 

عبد الرحمن الدنوشري وأحمد بن عيسى بن عالب وغيرهم، له تصانيف منها قبس النيرين على تفسير الجاللين 

هـ 361الصغير وملتقى البحرين في الجمع بين كالم الشيخين وغيرها، توفي سنة والكوكب المنير بشرح الجامع

  ـ 1/455 ـ كشف الظنون ـ 2/222 ـ الكواكب السائرة ـ 1/389 هـ . طبقات المفسرين للداودي ـ969وقيل سنة 

 .8/338 ـ شذرات الذهب ـ 2/1816 ـ 560

أنس : أن عبد هللا بن سالم بلغه مقدم عن هللا تعالى،  أخرج البخاري في صحيحه ـ كتاب األنبياء ـ باب قول (2)

يعلمهن إال نبي ما أول  النبي صلى هللا عليه و سلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثالث ال

ريل أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال ) أخبرني به جب

آنفا ( . قال ابن سالم ذاك عدو اليهود من المالئكة قال ) أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى 

المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد 

قال أشهد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا قال يا رسول هللا إن وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد ( . 

اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسالمي فجاءت اليهود فقال النبي صلى هللا عليه و سلم ) أي رجل 

عليه و سلم ) عبد هللا بن سالم فيكم ( . قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا . فقال النبي صلى هللا 

أرأيتم إن أسلم عبد هللا بن سالم ( . قالوا أعاذه هللا من ذلك فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم عبد هللا فقال 

.  أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه قال هذا كنت أخاف يا رسول هللا

 . 1211ـ  3151حديث ـ 

 / أ .221مخطوط الكوكب المنير بشرح الجامع الصغير ـ  (3)
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 اءـالح أو بالعين عـالطل رائحةـك  رائحته] ال اعتدال الجسـدصفته في حهذه و

أي غالبا وقد  [البيض كرائحة كان يبس ذاوإ العجين رائحة من وقريب المهملتين

 هل}لخبرداخل وقد يخرج ينعكس إلى  [رقيق أصفر ماء المرأة ومن]يتخلف ذلك 

ت ـ : نعم إذا رأ صلي هللا عليه وسلم؟ قال ـ ذا هي احتلمتعلى المرأة من غسل إ

 التشديد وجهان الياء وفي مهملة بدال]ولو من مباح األكل  (والودي) (1){ءالما

ويجب منه ما )نجس  [(2)البول عقب غالبا يخرج ثخين أبيض ماء وهو والتخفيف

 ولو من مباح األكل [والمذي] (3)(بردة/أ( من غلبة األ23) يجب من البول ويحدث

 (4)ءمع تخفيف اليا ايضء وبسكون الذال أمع تشديد اليا [المعجمة الذال بكسر]

 الت ذكار أو العبةالم عند الذكر قيام أي نعاظباإل اللذة عند يخرج رقيق أبيض اءم]

 النجس ورماد] يرةيحدث للجسد انتعاش شبه القشعرف [التفكر أي التاء بفتح

حة محقق ء بأن يظهر أثر الدخان ال مجرد الرائعلق منه شيإن ) [نجس ودخانه

لمخبوز ا، وعليه فالخبز (6)هب طهارتهماوالمذوهو ضعيف، ، (5)المختصر تبع

                        عليه ء من الرماد، والدخان، وعلى ما مشىق به شيبالروث النجس طاهر، ولو تعل

أي على هذا الضعيف لعموم  صرمب فالمخبوز به متنجس حيث كاننف المص

النجس طاهر، وللقول بطهارة  ار تطهر، وأن رمادن النالبلوى، ومراعاة لمن يرى أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: ع ،الغسل ـ باب إذا احتلمت المرأةكتاب ـ  ( أخرج البخاري في صحيحه1)

إن هللا ال يستحي من  عليه وسلم ـ فقالت يا رسول هللا:صلى هللا  -يم امرأة أبي طلحة إلى رسول هللا جاءت أم سل

 ":"نعم إذا رأت الماء - ـ صلى هللا عليه وسلم ؟ فقال رسول هللاعلى المرأة من غسل إذا هي احتلمتهل  ،الحق

                                                                                                    .                                                1/108ـ  278 الحديث صحيح ـ حديث

                                                                       .                                                                            2/654 المصباح المنير ـ (2)

                                                                          .                                                                           /ب 12 ( مخطوط المنح الوفية ـ3)

 .                                                                                                                                                             2/567( المصباح المنير ـ 4)

                                                                                                       .                                                                    1/17مختصر خليل ـ (5)

                                                                                                                                                                                            . 2/95البيان والتحصيل ـ  (6)
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لحمير  فيخفف األمر مع هذا واومن البغال  زبل الخيل، وللقول بكراهته منها،

ء فإنه العلما خالفوالحمد هلل على  معايشهم، الخالف، وإال تعذر على الناس أمر

قلت: ظاهر هذا أنه ال يرخص إال في األكل الذي البد منه ال  (1)رحمة للناس انتهى(

عنه مل في الصالة، وال في عدم غسل الفم منه فتأمل ذلك فإنه كثير ما يسأل في الح

افهم، قاله ف( /ب23) ليه وليس ذلك بصوابإ (2)الرخصةمل له تعدية ويزيد من ال تأ

له في عدم غسل الفم منه ممنوعة، نه ال يجري ذلك ك، قلت: دعواه أ(3)الشيخ سالم

وإن سلمت فإنما يدل هذا على ما ذكره من أن قوله لعموم البلوى الخ علة مركبة من 

علة فإنه يشمل ذلك حمله في الصالة ن جعل كل واحد هذه األمور األربعة، وأما إ

حة صالة بص (6)وشيخه الشيخ شمس الدين اللقاني، (5)((4)دفتى الجأيضا ))وقد أ

وقال الشارح:  (7)(حامل ما خبز بروث الدواب المتنجس قاله علي األجهوري

ر هل يقصر ما قاله أي المنوفي على األكل ألنه محل الرخصة، ولو صلى وانظ)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                              / أ .25مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ ( 1)

 40الرخصة: هي الحكم الثابت بدليل على خالف دليل آخر لعذر . أصول الفقه ـ عبد السالم أبوناجي ـ  (2)

                                                                                                                                                    / أ .54مخطوط تيسير الملك الجليل لجميع الشروح وحواشي خليل ـ  (3)

لدين الفيشي، وشمس الدين اللقاني أبو محمد عبد الرحمن بن علي األجهوري، فقيه، أخذ عن شهاب ا (4)

البنوفري وبدر الدين القرافي وعلي بن المرحل وغيرهم، له  وناصر الدين اللقاني وغيرهم، أخذ عنه أبو عبد هللا

ـ الكواكب  262 هـ. نيل اإلبتهاج ـ961تصانيف منها شرح مختصر الشيخ خليل في الفروع فقط، توفي سنة 

 .   1/288 ـ هدية العارفين ـ 8/329ـ شذرات الذهب ـ  1/290 السائرة ـ

                               / ب .3على مختصر خليل ـ  حاشية مخطوط ينظر( 5)

، فقيه، أخذ عنه البرهان اللقاني والنور المالكي أبو عبد هللا محمد بن حسن بن علي بن عبد الرحمن اللقاني (6)

السنهوري وأحمد زروق وغيرهم، أخذ عنه كريم الدين البرموني وعبد الرحمن األجهوري ويحي بن عمر 

هـ. الضوء الالمع 935وغيرهم، له تصانيف منها حواش محررة على مختصر خليل، توفي سنة القرافي 

 .     1/271 ـ شجرة النور ـ 586 ـ نيل االبتهاج ـ 2/152 ـ درة الحجال ـ 7/277ـ

                                                                                                   .  1/23الزهرات الوردية في الفتاوى األجهورية ـ  (7)
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في ذلك  وال للمشتقةوصلى به بطلت أولم يتمضمض منه أو حمل شيئا منه شخص 

 .  لي األجهوريشيخه جد ع وكأنه لم يقف على فتوى (1)انتهى(

لمصنف )والفخار الجديد غير المدهون إذا ا قول الشارح فيما زاده على تنبيه   

آنية الخمر إذا تخلل أو منه  أي ال يطهر يستثنى (2)وضع فيه نجاسة مائعة الخ(

بالذهب،  تحجر فإنها تطهر، وقوله)على الذكر، ولو كافرا أو صغيرا لبس المحلى

، والمعتمد أنه ال يحرم على ولي الصغير أن يلبسه ذلك، (4)ع التتائيتب (3)(والفضة

 .   الفضة هلباسإله إلباسه الذهب والحرير، ويجوز نما يكره له وإ

 

 

 

 

 

 

                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                          /ب .                                                         12 مخطوط المنح الوفية ـ (1)

                                                                                                                    / أ . 13المرجع السابق ـ  (2)

 / أ .                                                                                                             13سابق ـالمرجع ال (3)

  / ب .23مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  ( 4)
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  المصلي ثوب عن النجاسة إزالة تجب فصل:                   

فيدخل  ،كماولو ح، أي محموله[المصلي ثوب عن النجاسة إزالة تجب فصل]   

طرف  لم يتحرك بحركته ال/أ( ولو 24طرف العمامة  الملقى على األرض )

ال الحائض، والجنب فلو كانت  والمراد به مريد الصالة ،فروتهحصيره، وال بطن 

ن تقليل النجاسة ، وجب غسله ألحدهماء ما يزيل به أالماووجد من   بمحلين،

 يزيده انتشارا .    فإن غسله لوب بخالف بعض ما في محل واحدمط

وكذلك تجب إزالتها لكل ما فعل الطهارة شرط فيه، وعموم المصلي يشمل    

خالفا  وليس الخطاب لوليه، وغير البالغ خالفا للشارح، (1)نفل كما في الشارحتالم

ألنه شرط فيخاطب به  (3)ن هذا من باب خطاب الوضعأل ؛بل للصغير (2)للتتائي

،ومثل  كما تعتبر في حق البالغ ذ شروط الصالة تعتبر في حق الصغيرالصغير إ

الظاهر،  [وبدنه] بخالف المصلي كما يأتي، إذا ذكرها بنييالمصلي الطائف إال أنه 

وما في حكمه كداخل الفم، واألذن، واألنف، والعين فإن هذه هنا من الظاهر، وإن 

، (5)، واالستنشاق(4)الحدث من الباطن، ولذا عدت المضمضةكانت في طهارة 

الغسل ال من فرائضه، وأما باطن الجسد فما مقره ذنين من سنن ومسح صماخ األ

المعدة مما أصله طاهر فال حكم له إال بعد انفصاله، وفيما أدخل فيها كخمر أو نجس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ب .                                                                                                 13مخطوط المنح الوفية ـ  (1)

                                                                                                                                                         / أ .25مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ ( 2)

هو جعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا . أصول الفقه ـ عبد السالم ( 3)

 . 25أبو ناجي ـ محمود 

 . 2/575( إدارة الماء في الفم . انظر المصباح المنير ـ 4)

                                                                                                                                                  .  2/606( جعل الماء في األنف وجذبه بالنفس لينزل ما في األنف . انظر المصباح المنير ـ 5)
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أرجحه أنه يعيد صالته مدة ما يرى بقاءه ببطنه فيجب عليه أن يتقاياه إن  خالف

 منهوانظر هل تطلب به ألنه عاجز عن إزالتها،  صالته تن لم يمكنه صحأمكنه فإ

ع حاالت كما في فاعلم أن له أرب ؟ي الوقت كعاجز في غير هذا المحل أم العادة فاإل

)إحداها أن يقدر على التقيء، ويتركه، وقد شربه  علي األجهوري على الرسالة

ه ببطنه كما مر الثانية بطل صالته مدة ما يرى بقاءعمدا عالما به، وفي هذه الحالة ت

و يظنه غير خمر أو لضرورة تبيح وها، وكان قد شربه، يضأن يقدر على التقيء أ

يجب ، فذكر الناصر أنه ال وغيرهالم الناصر اللقاني، في هذه اختلف كوشربه، 

، وذكر غيره أنه يجب، وصالته باطلة كمن قدر على (1)ئه، وأن صالته صحيحةتقاي

، فإن قلت إطالق كالمهم في باب (2)إزالة النجاسة التي بالظاهر، وتركها عمدا

جب على شارب الخمر تقايئه قلت: ال يجب لذاته، وأما ي نه الالشرب يقتضي أ

للصالة فيجب كإزالة النجاسة الحالة الثالثة أن ال يقدر على التقيء وقد شربه، وهو 

لم يتب كمن تعمد التلبس بالخمر  نعالم به عمدا، والظاهر أن صالته صحيحة، وإ

در على التقيء، وقد   لك الحالة الرابعة أن ال يقذ عن إزالة وعجز أو بنجاسة ظاهرا

 ذه الحالة صالته صحيحة قطعا انتهىوفي هشربه لضرورة أو يظنه غير خمر، 

    .( 3)ء هللا(شا نفتأمل ذلك فإنه حسن إ

زالتها " أي المصلي بمعنى مريد الصالة، وأما من ال يريدها فإوبدنهقوله " ـ تنبيه   

 /أ(على25) مكروه هامستحب وبقاؤ عن بدنه حيث ال تمنع الطهارة من الحدث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . لم أعثر عليه (1)

 لم أعثر عليه . (2)

 شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ أبو اإلرشاد على بن محمد األجهوري ـ دراسة وتحقيق سمير  (3)

                                                                                                                             .  169عبد السالم علي ـ 

                                        

 



130 

 

وبه جزم ابن  ، وقيل: تجب إزالتها، ويحرم بقاؤها،(1) ن مرزوقباالراجح كما في 

وهذا  :قيل (4)، )وزاد حتى عده بعضهم من الصغائر انتهى((3)، و زروق(2)عمر

 وهو ومكانه] (5)انظرهوء بها فحرام اتفاقا، ما الطالء بها، وأالخالف في غير الطال

أي بالفعل ال ما تحت صدره، وال يضر استطراف رداء  [أعضاؤه تمسه ما

فة وهذا التفسير الذي ذكره المصنف أولى من تفسير نجاسة جاالمصلي على 

قيامه، وسجوده، وجلوسه ألنه يقتضي أن من كان  محل نه لمكانه بأ (6)بعضهم

باطلة مع أن النجاسة فإن صالته ه ، وأومأ إلى محل بفي السجود (7)ءيمافرضه اإل

                                                                                     نه، وأنه ال يشترط ذلك في حقه، وإنما قلت: أولى فقط، ولم أقل: إ(8)الراجح الصحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                               / أ .80مخطوط المنزع النبيل على مختصر خليل ـ ( 1)

     / أ .42رسالة ابن أبي زيد القيرزاني ـ  مخطوط التقييد على (2)

                                                                                 .  1/99حاشية الشيخ أحمد زروق على متن الرسالة ـ  (3)

                                                     .                                                        1/199مواهب الجليل ـ  (4)

    . 1/61حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ـ (5)

 .  1/202مواهب الجليل ـ( 6)

اإليماء في اللغة هو مصدر أوماء، أصله ومأ، كنفع، بمعنى اإلشارة، قال ابن منظور: "ومأ إليه يمأ ومأ: ( 7)

لليث: اإليماء أن توميء برأسك أو بيدك كما يوميء المريض برأسه للركوع أشار، مثل أومأ.........وقال ا

 ـ 1/201 والسجود "وقال أيضا: "اإليماء هو اإلشارة باألعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب " لسان العرب ـ

15/415                                                                                 ..                      

م ـأن يقترن وصف بحكم ل اإليماء في االصطالح : يستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي، وقيل هو"  

يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا فيحمل على التعليل دفعا لالستبعاد، وقد عرف: بأنه ما يدل على علية 

 المصطلحات واأللفظ الفقهية ـ محمود عبد الرحمن عبد المنعم ـ وصف لحكم بواسطة قرينة من القرائن " معجم

1/346 .     

     .1/70 شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ (8)
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لمراد بالمكان واعلى ما إذا سجد بالفعل،  ين ألنه يمكن حمل قوله "وسجوده"متع

 . الغالب كالمحقق  :الغالب عليه ذلك لقولهمالمتنجس تحقيقا أو 

اسة وجلس بجنب من بثوبه نج تماسه أعضاؤه من صلىدخل في قوله  ـ هتنبي   

المصلي عليها ولو ببعض أعضائه أو سجد فإن صالته باطلة فإن لم يجلس عليها 

 ، ووضعه على المصليكانت في كم غير المصليوال سجد عليها لم تبطل، ولو 

ال للمصلي حقيقة  بسةحيث يعد المصلي حامال له ظاهرا ألنه منسوب، ومحمول لألب

في مسألة الدابة الحاملة  ، ويدل على ذلك ما يأتي قريبا(1)/ب( صالته25) تبطلال ف

 سقط، وإذا سقط على المصلي الخ بما إذا كان ما تي، وإنه يقيد قوله اآل(2)للنجاسة

في مختصر البرزلي: وإذا تعلق الصبي بأبيه،  (3)غير ملبوس ألحد قال حلولو عليه

ء عليه، وإن تيقن ظنه طهارة ثوبه فال شي ة فإن غلب علىوهو في الصال

أو غلب على ظنه نجاسته بطلت إن سجد أو جلس على بعضها وإال فال  (4)النجاسة

لو حمله أو ركب الصبي على ظهر أبيه،   مفهومه "ذا تعلق"وإ وقوله (5)(انتهى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ فتاوى البرزلي جامع المسائل واألحكام ـ 2/429 إكمال المعلم بفوائد مسلم ـ للقاضي عياض اليحصبي ـ (1)

      .1/70 خليل ــ شرح الزرقاني على مختصر  1/182

    .1/70 شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ (2)

أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق الزليطني المالكي، فقيه وأصولي، أخذ عن أبي  (3)

القاسم بن أحمد البرزلي وقاسم بن سعيد العقباني وقاسم بن عيسى بن ناجي وغيرهم، أخذ عنه أحمد بن أحمد 

البرنسي وأحمد بن حاتم السطي وعبد الجبار بن أحمد الفجيجي وغيرهم، له تصانيف منها شرح مختصر خليل 

 شجرة النور ـ ـ 2/260 الضوء الالمع ـ هـ .898وشرح التنقيح وشرح عقيدة الرسالة وغيرها، توفي سنة 

 .   1/215 معجم المؤلفين ـ ـ 126 الجواهر اإلكليلية ـ ـ 2/810 العمر ـ ـ1/259

  .103 المسائل المختصرة من كتاب البرزلي ـ أحمد بن عبد الرحمن الزليطني ـ (4)

                                                                                                                                                                                                         .103المرجع السابق ـ  (5)
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وهو لم يمس النجاسة،  سة ثيابه بطلت صالة ذلك الحامل، وإنظنه نجا وغلب على

                                                                                                                                                                                                                                            سا عليه للفرق بينهما كما وليس كنزول كم شخص متنج، كذلك كحمله نعله المتنجس

المتنجس حيث مسه من محل والصواب عدم القطع فمن حرك نعله ال يخفى، 

 لها، ذاكرا كان إذا] لها نه حاملطهارته ألنه ليس بحامل، والقطع فيمن رفعها أل

ألنه ال يتنفل بعده،  (2)لألصفرار (1)وإال أعاد ندبا الظهرين [إزالتها على وقادرا

يصلى قبله ألنه   (4)الليل كله ألنه يتنفل فيه كله، والصبح لإلسفار (3)والعشائين

وما اقتصر ء عليه، بعد خروج الوقت ثم علم بها فال شي الورد لنائم عنه فلو صلى

لم ، و(5)إزالتها بهذين القيدين أحد قولين حكاهما المختصرمن وجوب  نفعليه المص

 (6)هنا ارحرجح كما يفيده الش/أ( أ26) ةين القول بالسنيرجح واحدا منهما مع أ

إال أبي  عن مالك وأصحابه ية واإلعادة في الوقتالقول بالسنولحكاية القرطبي)

،                   (7)الفرج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   1/206الظهر والعصر ـ مواهب الجليل ـ  (1)

( اصفرار الشمس في األرض والجدران ال اصفرار عينها ألن عينها ال تصفر حتى تغرب ـ فقه العبادات 2)

 .   1/113 على المذهب المالكي ـ الحاجة كوكب عبيد ـ

 .                                                                        2/177 مواهب الجليل ـالمغرب والعشاء ـ ( 3)

هو اإلسفار البين الذي تظهر فيه الوجوه ظهورا بينا وتختفي فيه النجوم ـ مختصر في فقه العبادات على  (4)

  . 45حمد عثمان الضبع ومليحي  غانم ـمذهب إمام دار الهجرة مالك ابن أنس ـ أحمدنا ولد محمد مالك وعلي م

 . 1/17 مختصر خليل ـ (5)

 / ب.       13مخطوط المنح الوفية ـ  (6)

أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي المالكي، فقيه وأصولي وقاضي، أخذ عن القاضي إسماعيل  (7)

اسم عبيد الشافعي وغيرهم، له تصانيف وكان كاتبا له، أخذ عنه أبو بكر األبهري وأبو علي بن السكن وأبو الق

ـ الديباج 1/166طبقات الفقهاء ـ هـ.331منها الحاوي في مذهب مالك واللمع في أصول الفقه، توفي سنة 

                                                                                                                                                                                                      .                                                                                                                            8/12ـ معجم المؤلفين ـ  1/192ـ الفتح المبين ـ  1/79ـ شجرة النورـ  1/215المذهب ـ 
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 فاالعتراض على المصنف أقوى من االعتراض على (2)عنه( (1)ابن وهبورواية 

)والخالف لفظي أي أنه اختلف في التعبير عن حكم إزالة  حطاب الالمختصر ق

 النجاسة فبعضهم عبر عنه بالوجوب، وبعضهم عبر عنه بالسنية، وأما في المعنى

تالف إذ هما متفقان على أن من صلى بها ذاكرا قادرا على إزالتها أعاد أبدا، خافال 

ى بها عامدا يم من صلثومن صلى بها ساهيا أو عاجزا أعاد في الوقت، وعلى تأ

)إذ اإلعادة أبدا على القول بالوجوب واجبة، وعلى  ، وفيه بحث(3)قادرا انتهى(

، وإنما نشأ له ما ذكره من أن (5)((4)سنية مستحبة كما يفيده الفاكهانيبال القول

أبدا حيث صلى ذاكرا قادرا، مع يعيد ب الخالفين هلالخالف لفظي من تعبير كل من أ

به الندب كما في الصالة بمعطن ويراد "،  يعيد أبدا في التعبير بـ " أنه ال غرابة

أيضا أن اإلثم ومما يرده أي ندبا،  بدااإلبل، فإنهم صرحوا بكراهتها فيه، واإلعادة أ

  القول بالوجوب بالسنية الستخفافه بالسنة، وأما علىعلى القول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حافظ ومحدث وفقيه، أخذ عن مالك بن مسلم أنس المالكي أبو محمد عبد هللا بن وهب بن مسلم الفهري (1)

ريم وسفيان الثوري والليث بن سعد وغيرهم، أخذ عنه أصبغ بن الفرج وأحمد بن صالح وسعيد بن أبي م

وسحنون بن سعيد وغيرهم، له تصانيف منها كتاب القدر والموطأ والجامع في الحديث وغيرها، توفي سنة 

 ـ شذرات الذهب ـ 1/305 ـ تذكرة الحفاظ ـ 1/150 ـ ترتيب المدارك ـ 1/155 طبقات الفقهاء ـ هـ.197

 .                                                                                                                       16/162 ـ معجم المؤلفين ـ 1/247

   . 1/331ـ المدونة الكبرى ـ  8/262الجامع ألحكام القرآن ـ محمد بن أحمد القرطبي ـ  (2)

 . 1/195مواهب الجليل ـ  (3)

ن سالم بن صدقة اللخمي الفاكهاني المالكي، فقيه وأصولي، أخذ عن تقي الدين بن أبو حفص عمر بن علي ب (4)

دقيق العيد وبدر الدين بن جماعة و ناصر الدين بن المنير وغيرهم، أخذ عنه جمال الدين بن هشام األنصاري 

والتحبير  وإسماعيل بن كثير الدمشقي وعبد الوهاب اإلسكندري القروي وغيرهم، له تصانيف منها التحرير

شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في مجلدين ورياض األفهام شرح عمدة األحكام للمقدسي في الحديث وشرح 

ـ الديباج 14/195البداية والنهاية  هـ.731العمدة ألبي بكر الشاشي في الفروع الشافعية وغيرها، توفي سنة 

 .                                                                                        1/418 ـ هدية العارفين ـ 6/96 ـ شذرات الذهب ـ 1/566 ـ طبقات األولياء ـ ابن الملقن ـ 1/186 المذهب ـ

                                                                                                                                    . 1/344التحرير والتحبير شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ عمر بن علي الفاكهاني ـ  (5)
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ل بالوجوب فلترك الواجب، ومما يرده أيضا أن القائل بالسنية يرد ما تمسك به القائ

/ب( وصلى لم تصح 26فلو أزالها بغيره ) [المطلق بالماء] (1)لي األجهوريقاله ع

 ء المطلق، وإذا سقط علىال الماالصالة لما تقدم من أنه ال يرفع حكم الخبث إ

األول أن تستقر عليه  :)المصلي وهو في الصالة نجاسة بطلت صالته بخمسة قيود

منها لم  ءن لم يتعلق به شيفإذا كانت رطبة  ء منها كما إسقط لكن يتعلق به شيتو أ

 .    افة المماسة لظهرهتبطل كالح

يكون الوقت الذي هو فيه متسعا بأن يبقي منه ما يسع بعد إزالتها ركعة  نالثاني أ    

ختياري هل يعيدها وإال تمادى ثم إذا تمادى في اإل (3)((2)أو أكثر كما في)الذخيرة

ده بمنزلة من ذكرها بعد الصالة أم ال، وإذا قلنا باإلعادة فالظهران لإلصفرار، بع

ها في رآ والشارح )ل الصبح للطلوع وألجل هذا القيد قالوالعشائين الليل كله، و

 عةفي الجمء هذه الصلوات التوضيح ولعدم قضا أو العيدين أو الجنازة تمادىالجمعة 

جحه سند في الجمعة من را التوضيح م يد، ويؤ(4)نظر إن قلنا إنها بدل انتهى(

 .    (5)القطع

 تمادى . العنه، وإالمعفو  تكون من ال ـ أن  قيد الثالثال   

ء ما يزيلها به أو ثوبا غير الذي عليه، وإال ن يجد لو قطع من الماـ أ الرابع القيد   

    . تمادى

، وإال لم تبطل و محموال لغيرهـ أال يكون ما فيه النجاسة ملبوسا أ القيد الخامس   

                                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ أبو اإلرشاد علي بن محمد األجهوري ـ دراسة وتحقيق سمير عبد ( 1)

 .    162 السالم علي ـ

 .                              1/825 كشف الظنون ـ المالكية ـ أحمد بن إدريس القرافي ـالذخيرة في فروع  (2)

 .  1/194 الذخيرة ـ (3)

        / أ .14مخطوط المنح الوفية ـ  (4)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                                                        1/138 التوضيح ـ (5)
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وه في مسألة الدابة الحاملة للنجاسة مما ذكر ه، وهذا باألولىكما تقدم التنبيه علي

لم تبطل صالته لعدم  /أ( في وسطه وصلى27)ذا وضع رسن الدابة الطاهرأنه إمن

م مماسته للنجاسة، وأولى تحت قدمه، ، وعدنما الحامل لها الدابةللنجاسة، وإ حمله

الحمل  ن، وجعل حبلها في وسطه وصلي فتبطل ألكانت النجاسة في سفينة نوأما إ

المصلي  ، وقول المصنف على(1)إنما ينسب للحي فإن وضعه تحت قدمه لم تبطل(

ومحله في ، (2)ابن مرزوقومكانه كما في ه، ومثله ثوبه، أي بدنه كما هو ظاهر

      . ينتقل عنه مكانه ما لم

، وأما على (3)ابن القاسمرواية  الباجي هذا على ):قوله بطلت قال الشارح ـ تنبيه   

  االستحسان على (4)ضهم قول سحنونول بعرواية أبي الفرج فيتمادى انتهى، وتأ

                                                        ، وال رأي(6)((5)السال)فرج لما في الصحيح من حديث بي الرواية أوالصواب قال: 

                                                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                       1/73 شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ (1)

     / أ .83ينظر مخطوط المنزع النبيل على مختصر خليل ـ  (2)

  . 1/132المدونة الكبرى ـ  (3)

السالم بن حبيب التنوخي المالكي، فقيه، أخذ عن عبد الرحمن بن القاسم وسفيان بن عيينة أبو سعيد عبد  (4)

وعبد هللا بن وهب وغيرهم، أخذ عنه ولده محمد وأصبغ بن خليل القرطبي ووهب بن نافع وغيرهم، له 

 دارك ــ ترتيب الم 1/156 طبقات الفقهاء ـ . هـ240تصانيف منها المدونة على مذهب مالك، توفي سنة 

  . 1/300ـ هدية العارفين ـ  1/160ـ الديباج المذهب ـ  3/180ـ وفيات األعيان ـ  1/217

لد يكون ذلك للناس والخيل واإلبل  والجمع أهس الءٌ  :الس لهى (5) ـ لسان العرب ـ  الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الوه

 . 14/394مادة سال ـ 

عبد هللا رضي هللا  عن -زية ـ باب طرح جيف المشركين في البئركتاب الج ،أخرج البخاري في صحيحه (6)

ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين إذ جاء عقبة بن  -صلى هللا عليه وسلم -عنه، قال: بينما رسول هللا 

يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليها صلى هللا عليه وسلم ـ فلم  -النبيأبي معيط بسلى جزور، فقذفه على ظهر 

" اللهم عليك المال من :-صلى هللا عليه وسلم -قال النبيالسالم، فأخذت من ظهره، ودعت على من صنع ذلك، ف

 معيط ، وأمية بن خلف، أو أبي بن     = قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وعقبة بن أبي
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............................................................................................. 

 (4)ابن مرزوققاله  (3)وغيره، (2)((1)ألحد مع الحديث كما ذكره )ابن بطال

 اآلتي إال أن يقال ما هنا مشهور نفذلك في كالم المص، وكذا يجري (5)انتهى(

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلف"، فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر، فألقوا في بئر غير أمية، أو أبي، فإنه كان رجال ضحما، فلما جروه تقطعت 

. كتاب المناقب ـ باب ما لقى النبي صلى هللا عليه  3/1163ـ  3014حديث  أوصاله قبل أن يلقى في البئر .

كتاب الجهاد والسير  ـ ورواه اإلمام مسلم في صحيحه ـ 3/1399ـ  3641وسلم وأصحابه من المشركين ـ حديث

هللا عليه  لم من أذى المشركين ـ عن عبد هللا، قال: بينما رسول هللا صلىـ باب ما لقي النبي صلى هللا عليه وس

      .                                                                                                                             180ـ  179/ 5ـ  4751ـ  4750حديث  ...وسلم 

أبي عمر الطلمنكي وأبي  أخذ عن ،علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال المالكي، محدث وفقيهأبو الحسن  (1)

المطرف القنازعي ويونس بن مغيث وغيرهم، أخذ عنه أبو داود المقرئ وعبد الرحمن بن بشير وغيرهما، له 

هـ. ترتيب 449تصانيف منها اإلعصام في الحديث وشرح الجامع الصحيح للبخاري وغيرهما، توفي سنة 

 .      1/365ـ هدية العارفين ـ  3/283هب ـ ـ شذرات الذ 1/254ـ الديباج المذهب ـ  2/81المدارك ـ 

 . 1/355شرح صحيح البخاري ـ ابن بطال ـ  (2)

 ( لم أعثر عليه .    3)

                                                                                                                 / ب .82( ينظر مخطوط المنزع النبيل على مختصر خليل ـ 4)

    / أ .14مخطوط المنح الوفية ـ  (5)
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 وقوله وأما على رواية أبي الفرج رابة في ذلك عندهم،وال غ ،(1)مبني على ضعيف

وكذا إذا ذكر وهو  الخ يعارض ما سبق عن أبي الفرج من أنه يقول بالجواب، ...

ء نسيها بعد سواالذكر  مكانه نجاسة أي تبطل بمجرد أو بدنه في الصالة بأن بثوبه أو

وتمادى فإن فنسي،  في الصالة، وهم بالقطع،فإن من ذكر النجاسة ؟ أم الالذكر 

نف وأفهم كالم المص) ،(4)((3)البن العربيخالفا ) (2)صالته تبطل على األصح

                                                             أن من رأى بعد رفعه/ب( 27)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــ

سبق أن المشهور فيه أقوال منها: ما قوي دليله، أو ما كثر قائله، أو هو رواية ابن القاسم عن اإلمام مالك  (1)

                                                                              في المدونة .                              

وهـذا هو األصل في المشهور في المذهب، إذ يأتي بمعنى الراجح غالبا، لكن قـد ترد العبارة السابقة لتفيد أن     

ن لما كثـر قائلوه قيل عنه هذا المشهور في تلك المسألة مبني على رأي أو قول ضعيف، فكأنه رأي مرجوح لكـ

 ) مشهور مبني على الضعيف ( .

 ومن ذلك على سبيل المثال:   

)في فصل إزالة النجاسة ( قال الشيخ خليل صاحب المختصر:) ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس 

ال يتنقل وفيه أن المضاف مالقي محلها ( فقال الشارح الشيخ الدردير: أي على المذهب إذ لم يبق إال الحكم وهو 

قد يتنجس بمجرد المالقاة فالباقي نجس، فاألولى التعليل بالبناء على أن المضاف كالمطلق ال يتنجس إال بالتغير 

فهو مشهور مبني على الضعيف، فلو استنجى بمضاف أعاد االستنجاء دون غسل ثوبه على الراجح . دليل 

 .  24م مالك ـ حمدي عبد المنعم شلبي ـ السالك للمصطلحات واألسماء في فقه اإلما

 .     1/211مواهب الجليل ـ  (2)

أبو بكر محمد بن عبد هللا بن محمد المعافري األشبيلي، حافظ ومحدث وفقيه وأصولي، أخذ عن أبي عبد هللا  (3)

اليوسفي وأحمد بن منظور وأبي محمد بن خزرح وأبي بكر الطرطوشي وغيرهم، أخذ عنه عبد الخالق بن أحمد 

بن خلف اإلشبيلي والحسن بن علي القرطبي وغيرهم، له تصانيف منها أحكام القرآن واإلنصاف في مسائل 

ـ  تذكرة  4/296وفيات األعيان ـ  هـ.543الخالف وترتيب المسالك في شرح موطأ مالك وغيرها، توفي سنة 

 .                                                                                                                       1/491ـ هدية العارفين ـ  1/181للداودي ـ ـ طبقات المفسرين  1/281ـ الديباج المذهب ـ  4/61الحفاظ ـ 

                                                                                                                             . 2/208المسالك في شرح موطأ مالك ـ محمد بن عبد هللا بن العربي ـ  (4)
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نه ال على أء بنا (1)وبه قال ابن عرفة من السجود نجاسة بمحل سجوده فإنه يقطع،

يتم بناء على أنه ال : (2)وقال غيره علمه في الصالة بالنجاسة التلبس بها،يشترط مع 

وأن من رأى في صالته  بد أن يصحب علمه في الصالة بالنجاسة التلبس بها،

بن اوما اختاره  الجاري على المشهور،قطع، وهو نجاسة بعد سقوطها ي بعمامته

 عادة،واإل فقهاء القرويين من التمادي، يمتأخر ذهب إليه بعض عرفة خالفا لما

لي تمادى قاله عإال و فيه،قت الذي هو بما إذا اتسع الونف مقيد وكالم المص

وإذا كان  ،(5)(متقدمة فيهالجريان جميع القيود  والظاهر ،(4)شارحكال (3)األجهوري

كثيفا بمثلثة أي ثخينا جازت الصالة عليه ساترا طاهرا وجعل عليه  المكان نجسا،

أما و راجع للصحيح، (6)بن يونسارجحه طلقا أعني للمريض والصحيح على ما م

 .ه المريض فمتفق علي

 

 

                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                     . 1/83ينظر المختصر الفقهي ـ محمد بن محمد الورغمي ـ  (1)

  . 1/194الذخيرة ـ  (2)

شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ أبو اإلرشاد علي بن محمد األجهوري ـ دراسة وتحقيق سمير  (3)

 .                                                                                                    163عبد السالم علي ـ 

                                                                                                / أ.14مخطوط المنح الوفية ـ  (4)

                                                                                                                                    .1/74شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (5)

 .                                                                                 1/185الجامع لمسائل المدونة ـ  (6)
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  مطلقا الدم يسير عن يعفى فصل                      

 

 وأما أثره فيعفى عنه ولو فوق الدرهم، ،[الدم] عين [يسير عن يعفى فصل]   

، (2)ا التفصيل للباجيهذ وقال ابن مرزوق ،(1)طاببأثره حكمه قاله حوالمراد 

 أو حيض دم كان سواء أعني مطلقا] فرق بين عينه وأثره انتهىأنه ال  والراجح

العفو بالنسبة  وهو في المسجد إذ ،[خارجها فيأو الصالة في رآه ميتة أو نفاس

التلبس بها، وبهذا سقط ما يقال ويريد  المراد خارجها، للجلوس به أيضا كالصالة أو

للنص عليه ألنا نقول إما أن يحمل  فال حاجة/أ( 28) محل للعفو إذا رآه خارجهاال 

ويمنع بغيره كما  معفو عنه، بنجس المكث فيهنه يجوز على ما إذا كان بالمسجد أل

 ،[غيرهو جسده من] على من يريد التلبس بهاء الموات أو يحمل ذكروه في إحيا

 خالطه ريق أم ال وسواء كان في ثوبه أو في ثوب غيره إن احتاج للبسه،وسواء 

والعسر اللذين هما محل العفو في هذا  وإال لم يعف عنه بلبسه له لعدم المشقة،

                                      من العفو ال ينافي استحباب غسله قبل الدخول في نفالفصل وما ذكره المص

وهو المدة الغليظة  [القيح ويسير] خالف،ال الصالة وهل يكره دخوله فيها به أو 

وهو المدة الرقيقة خالطها دم أم ال كذا ينبغي تفسيرها  [والصديد] خالطها دم أم ال،

 ليبه فيما مر قاله ع وإن كان فيه بعض مخالفة لما فسر هنا ألجل العفو

عن ن االحتراز ثة دون سائر النجاسات ألوإنما خص العفو بهذه الثال ،(3)األجهوري

  مساحة ال  [الدرهم دون ما واليسير]،(4)يسير هذه الثالثة عسر قاله ابن مرزوق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                 . 1/220مواهب الجليل ـ ( 1)

 .    1/44 المنتقى ـ ـ/ ب 80ينظر مخطوط المنزع النبيل على مختصر خليل ـ  (2)

 / أ .   33مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ أبو اإلرشاد علي األجهوري ـ  (3)

 ( لم أعثر علي هذا القول في المخطوط الذي بين يدي .4)
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وكان بحيث إذا جمع يحصل  وإذا كان في أكثر من موضع، ،(1)شارحوزنا قاله ال

ال يعفى عنه  ه ماجمع يحصل منذا منه ما يعفى عنه فيعفى عنه فإن كان بحيث إ

 محل واحد هل هو درهم أو دونه عفى ولو في عنه فإن شك في قدره،فإنه ال يعفى 

/ب( هل 28وأولي )أكثر من درهم لم يعف عنه رهم أو عنه فإن شك هل هو دون د

وقال  ،(2)عليه في تحديد اليسير تبع فيه المختصرصر أكثر ثم إن ما اقتهو درهم أو 

 (4)ائيتتالوفرق  ن الدرهم من حيز اليسير كما في الرعاف،الراجح أ (3)ابن مرزوق

موجود وهو غير  هنا يحتاج إلي قول يوافقه،ف محل ضرورة بخالف ما بأن الرعا

 في المعفوات من كونه دون درهم متفقن ما وقوله أيضا أ كما يفيده ابن مرزوق،

 في هذا المحل [بالدرهم  والمراد] (5)انظر علي األجهوري راجح فيه نظرعليه أو 

 ال الدرهم المنسوب [(6)البغل من الذراع بباطن تكون التي الدائرة أي البغلي]

، فجاء اإلسالم (7)وطبرية، بغليةاهم كانت قديما للملك المسمى برأس البغل ألن الدر

  أثر وعن] (8)شارحوجعله الدرهم الشرعي قاله ال جزء،على ذلك فأخذ من كل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ب .                                                                                  14مخطوط المنح الوفية ـ  (1)

 .                                                                                               1/11ـمختصر خليل  (2)

                                                                                                                                    لم أعثر عليه أيضا .( 3)

                                                                                                                                          . 10/ 1جوهر الدرر في حل ألفاظ المختصر ـ  (4)

 / أ .    39ل ـ مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خلي (5)

    . 1/119التوضيح ـ  (6)

وأما الدرهم فكان في الجاهلية دراهم مختلفة بغلية وطبرية وغيرهما البغلية منسوبة إلى ملك يقال له رأس  (7)

البغل كل درهم ثمانية دوانيق وا لطبرية منسوبة إلى طبرية الشام كل درهم أربعة دوانيق . تحرير ألفاظ التنبيه ـ 

    .  2/368 ـ المصباح ـ 1/120 يحيى بن شرف النووي ـ

  / ب .                                                                                      14مخطوط المنح الوفية ـ  (8)
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 أي ينك لم إذا] أي أثره (1)شارحمتعددا،وكذلك الجرح قاله الان أو واحدا ك [الدمل]

سال؛ لعسر االحتراز منه حينئذ  بنفسه أي بل نصل أي ولم يقشر أيضا [يعصر لم

 ما قشر،على نفسه، وكذا  حيث لم يكن قدرا معفوا عنه ألنه أدخله ،فال فإن نكي

بلغ الدرهم و ما خرج فال يعفى عنه إن زاد عن درهم أ ولوال القشر وكان متكونا،

عصر فيعفى  وخرج بال ما تكون بعد القشرما وأ عفي عنه،نف، وإال على ما للمص

و وسواء كان قليال أ خراج مادة أو كان قبل تكون المادة،عنه سواء كان القشر إل

قيقة أو ولم يقشر ح قشر فقوله لم ينك أي لم يعصر،/أ( 29) كثيرا كالخارج بغير

ما إذا قشر  عصره فهذا بمنزلةه أو ولو تركه لسال بنفسه فقشر حكما كما إذا انتهى،

ومحل  عصره ثم تجمد بعده شيء وخرج فيعفى عما تجمد،ذا بنفسه فيعفى عنه كما إ

وأما إن كثرت أي بأن زادت على الواحدة فهو  قوله إذا لم ينك في الدمل الواحدة،

بل في أبي  (2)عبد السالم ولو نكيت أشار له ابن محتاج إلي إنكائها فيعفى عنه

حكة بأن كان في ترك اللحك الدمل الواحدة أو  اضطرذا أنه إ (3)الحسن على المدونة

 ثم محل العفو ،فإنه يعفى عنه أيضا إذا نكي ،الحك عليه مشقة وسال الدم من ذلك

وقت حصوله، كصاحب  ولم ينضبط انقطع،ذا اتصل السيالن أو فيما ذكر المصنف إ

وكان وأما إن انضبط  أكثر،ل يوم مرة أو بأن يأتي ك ،ولكن يشقالسلس، أو انضبط 

    . يعفى عنهوال يأتي يوما فال  يأتي يوما،

لم ينك بين كونه يسيرا أو كثيرا كما يدل عليه ال فرق في العفو عن أثر ما  ـ تنبيه   

 في الثوب،[البراغيث دم وعن] ،وأطلق هذا المصنف حيث قيد ما قبل هذا باليسير،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  / ب .                                                                                      14مخطوط المنح الوفية ـ  (1)

                . 1/102الطالب لفهم ألفاظ جامع األمهات البن الحاجب ـ محمد بن عبد السالم الهواري ـ تنبيه  (2)

                                                                                                                        . 1/197ئل المدونة للبرادعي ـ محمد حسين الشريف ـ تقييد أبي الحسن الزرويلي على تهذيب مسا (3)

 

 



142 

 

وندب غسله إن تفاحش بأن يستحي أن يجلس بين أقرانه إال أن يراه  ولو كثر،

قوله فيما مر وأما دمها الحقيقي فيجري على  في الصالة والمراد بدمها خرؤها،وهو

 يعفى [و] والبق، البراغيث في ذلك خرء القمل،/ب( 29ومثل) عن يسير الدميعفى 

والماء المستنقع بكسر القاف كما  ومائه، وطين الرش، ومائه، [المطر طين عن]

محل العفو،وأما ذ هو الواو للحال إ [فيه العذرة كانت وإن] (1)لعياض في الطرقات

ولو عبر بالنجاسة بدل  طاهر،مختلطة فيه فال محل للعفو إذ هو  النجاسة إن لم تكن

لى فإن غلبت عينها ع (2)ولم تغلب عينها ،ظنء تيقن ذلك أووسوا العذرة كان أشمل،

على الطين أي أكثر منه فال يعفى عنها  [غالبة نوتك أن إال] له بقولهالطين فأشار 

ولذا أسقطه  ضعيف،وهو  العفو أيضا، (4)وظاهر المدونة ،(3)على المشهور

الطرقات الطريقين أو وجودها في ، ومع ضعفه هو مقيد بما إذا استوى المصنف

 ،[قائمة عين لها يكون أو] وصعوبة سهولة،ستويا أمنا، وخوفا، وقربا، وبعدا أو وا

     . (5)غير المختلطة فالبد من غسلهاوأصابته تلك العين 

من الثوب إذا جف الطين من م: ويجب غسل طين المطر قال بعضه ـ تنبيه   

      صاحب السلس كما قيل به في ثوب (6)الطرق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1/82التنبيهات المستنبطة ـ  (1)

                           .                                                                 1/224مواهب الجليل ـ  (2)

                                                                                                                                           1/225المرجع السابق ـ  (3)

  . 1/127المدونة الكبرى ـ  (4)

 .            1/225مواهب الجليل ـ  (5)

 . 1/226 المرجع السابق ـ (6)
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وقال  ،(2)ومستنقع الطرقات فالعفو لدوامه غالبا بخالف ماء الرش، (1)إذا برئ

وارتفع المطر هل يغسل ما أصاب  جف الطين،انظر إذا  :السالم وابن عبد ائيتتال

الثوب منه ألن غسله حينئذ مرة واحدة ال مشقة فيه أم ال ألن المطر معفو عنه 

 ال نص في طين المطر يبقى في الثوب :)قال ابن جماعة: قال ابن عرفة (3)انتهى(

بول أشد قلت لعله وليس كثوب ذي السلس بعد برئه ألن ال ونحوه، للصيف، /أ(30)

في الطرق ثالثة أيام من ء المطر نما يعفى عن ماإ (4)لم يقف على قول ابن العطار

وقوله من نزوله أي من انتهاء نزوله  ،(5)نزوله أو رآه خالف ظاهر المذهب انتهى(

يظهر فإذا نزل ثالثة أيام مثال فالثالثة التي تحسب للعفو بعد انتهاء الثالثة األول كذا 

وأما  انتهاء نزوله،يام بعد يعفى عنه ثالثة أء المطر إنما مامما تقدم أن  فتلخص

ونحوه فيعفى عنه دائما كثوب صاحب السلس بعد برئه لكن قد يبحث في  الرش،

نها فإ (6)وانظر زيادات الشارح ال معنى له بعد البرء، تعليله البول بكونه أشد بأنه

ة . حسن

                                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                            .                                                                                                                            1/214مواهب الجليل ـ  (1)

                               .                                                          1/226المرجع السابق ـ  (2)

  .  1/110/ ب ـ تنبيه الطالب ـ27مخطوط فتح الجليل في حل ألفظ درر خليل ـ محمد بن إبراهيم التتائي ـ  (3)

، حافظ وفقيه ونحوي وفرضي، أخذ عن المالكي أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عبيد هللا بن سعيد األموي (4)

لقوطية وأبي عبد هللا بن الخراز وغيرهم، أخذ عنه ابن الفرضي، له تصانيف منها أبي عيسى الليثي وأبي بكر ا

 ـ الوافي بالوفيات ـ 1/154 ـ الصلة ـ 2/246 ترتيب المدارك ـ هـ .399كتاب الشروط وعللها، توفي سنة 

  . 1/474 ـ هدية العارفين ـ 2/231 الديباج المذهب ـ ـ 2/39

  .  1/85المختصر الفقهي ـ (5)

 / ب .                                                                                   14مخطوط المنح الوفية ـ  (6)
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 وفضائله وسننه الوضوء فرائض ذكر في فصل:           

 وقد ،[شروطه وترك وفضائله، وسننه، الوضوء، (1)فرائض ذكر في فصل]   

وعرفه المؤلف على الرسالة  وتعريفه، وستأتي، مكروهاته، و قدمتها أول الكتاب،

 وتحسن، )تطهير أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص بالماء لتنظيف،ه بقول

 وعرفه علي األجهوري ،(2)العبادة الممنوعة(الحدث لتستباح به  ويرفع عنها حكم

 :قال ،)طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص بنية :بقوله

وذكر  ،(3)وقولي بنية غير ضروري الذكر مع قولي على وجه مخصوص(

شتراكهما في أن رافعهما المطلق، وقدم ال ؛المصنف الوضوء مع إزالة حكم الخبث

ء الوضوء، وأخر قف الوضوء عليه حيث كان الخبث بأعضاإزالة حكم الخبث لتو

وقدم من فرائضه  يندب تقديمه عليه كما سيأتي، عنه ألنه ال /ب(30) ستنجاءاال

على أحد قولين أو مصاحبة له ال متأخرة عن نية ألنها سابقة على العمل بيسير ال

 حو ترتيبه،فرض ثم ذكر بعدها األربعة المجمع عليها الواردة في القرآن على ن

عنها الثالثة التي وقع فيها اختالف  خروأ اتباعا للقرآن، (4)وصدر بها المختصر

مر  وقدمها المصنف لما عن الثالثة النية لطول الكالم عليها، خروأ فيها، المجتهدين

  ، (5)لغة مطلق القصد [وهي النية األولى سبعة الوضوء فرائض] ل:فقا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رض ويقال فيه أيضا: ف ،ويترتب العقاب على تركهالفرائض جمع فريضة وهي األمر الذي يثاب على فعله  (1)

وجواز اإلتيان بها على معنى آخر وهو ما تتوقف عليه صحة العبادة  :ويجمع فروض، ويطلق الفرض شرعا

     . 1/266وهو بهذا المعنى أعم من األول.... مواهب الجليل ـ  ،كوضوء النافلة

 .                                                                                 1/159ية الطالب الرباني ـ كفا  (2)

      . / أ39مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (3)

 .    1/13مختصر خليل ـ  (4)

 . 8/394العين ـ  (5)
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وهو بيان لمحل  ،[بقلبه فينوي] إلي الشيء المعين [(1)ببالقل القصد] وشرعا

إن غسل  [وجهه غسل عند] قلب لعدم وجود ذلكحتراز عن نية بغير النية ال لال

سنة إذا وكذا عند أول مغسول، ولو  ،(2)وإال فعند أول واجب قاله الشارح أوال،

ما هنا أراد بالفرض  [الوضوء فرض] (3)كانت مصطحبة إلي ابتداء الفرض

يقال كيف ينوي  فشمل الوضوء قبل دخول الوقت فال (4)ليهتتوقف صحة العبادة ع

ووضوء  وشمل أيضا الوضوء للنافلة، حينئذ الفرض مع أنه ليس بواجب عليه،

و المعنى أغلبي أ (6)طلب منه(ء ما هللا بأداأي امتتثال أمر ) فقول الشارح (5)الصبي

ن الشرع طلب منه أن ويشمل الوضوء للنافلة أل الوقت،منه، ولو عند دخول  طلب

( على أن /أ31ويشمل الصبي أيضا بناء ) با إال بالوضوء،كانت ند ولو يفعلهاال 

ويعاقب ، ولم يزد (7)أحد وجهين في قوله وأمر صبي بها لسبعالطلب له كما هو 

وانظر  تأمل، على تركه أي إن أراد أن يتلبس بالعبادة تاركا له ليشمل كالمه الصبي

والظاهر  م يستحضر واحدا من المعنيين المذكورين له هنا،لو نوى الفرض ول

تتوقف على   ألن كل متوضئ يعلم غالبا أن صحة الصالة ولو قبل الوقت وضوئه،

)أي المنع المترتب على أعضاء المكلف قاله   [الحدث رفع وأ] الوضوء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                                        1/257كفاية الطالب الرباني ـ  (1)

                                                                  / أ.16 ط المنح الوفية ـمخطو (2)

 .                                                    1/248ـ الذخيرة ـ  1/135شرح التلقين ـ محمد بن علي المازري ـ  (3)

                                                                    .                         1/266مواهب الجليل ـ  (4)

 .                                                                                          1/111 شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ( 5)

 / أ. 16 مخطوط المنح الوفية ـ (6)

دكم قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ " مروا أوال :جده قالأبيه عن لخبر عمرو بن شعيب عن  (7)

وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع " سنن أبي داود ـ  ،واضربوهم عليها ،بالصالة وهم أبناء سبع سنين

                                                                                       . 1/187 ـ 495حديث حسن ـ حديث ـ كتاب الصالة ـ باب متى يؤمر الغالم بالصالة ـ 
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بالمعني المتقدم  [الحدث كان ما استباحة أو] وأعضاء غير المكلف مثله (1)(الشارح

ويصح أن يراد به هنا الصفة المقدر قيامها باألعضاء قيام األوصاف الحسية 

( 2)وما قبله في تعريف الطهارة الفرق بين هذا، وأوضح علي األجهوري بمحالها،

وال تضر زيادة نية تبرد على واحد مما ذكره المصنف أو تدفئ أو  [همن مانعا]

نظافة أو قصد تعليمه الناس صفته بوضوئه،وإنما لم يضر ذلك ألن غسل األعضاء 

ه لم يكن ذلك فإذا نوا ،ونحوهما مما مر والتدفئ، بنية الوضوء يتضمن التبرد،

وكذا ال يضر إخراج بعض المستباح كما إذا نوى  ثرا فيه،مضادا للوضوء، وال مؤ

وكذا ال تضر نية  وله أن يفعل به ما أخرجه، الوضوء للصالة ال لمس المصحف،

سواء  ،وأخرجه فيضر ذكره غيره حيث لم يخرجه، فإن ذكرهرفع حدث فقط مع 

والمنوي /ب( 31و المخرج مشكوكا )أ ،أو متيقنين ،كان المخرج والمنوي مشكوكين

وكذا ال يضر باألولى إذا نسي حدثا خرج منه، وذكر آخر ونوى  أو عكسه، ،متيقنا

 ولو تبين له بعد ذلك أن الذي نواه لم يخرج منه، ما ذكره فقط فإن وضوءه صحيح،

أحدها عن  وإنما كان صحيحا ألن األسباب إذا اتحد موجبها بفتح الجيم ناب موجب

 لوضوء، وأما في أثنائه فظاهر كالميضر رفض النية بعد تمام ا وكذا ال اآلخر،

 ،(5)والراجح أنه غير مغتفر ويبتدئ لما بقي نية، ،(4)((3))المختصر أنه مغتفر

والعمرة فال  وأما الحج، ،(6)لي األجهوريجميع وضوئه بنية قاله ع يبتدئو

الصالة و وأما الصوم  ما أو بعد فراغهما،أثنائه الرفض فيوقع ء، يرتفضان سوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                             /أ.                                                             16مخطوط المنح الوفية ـ  (1)

 .                       1/36شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ أبو اإلرشاد علي بن محمد األجهوري ـ  (2)

 .                                                                                               1/19مختصر خليل ـ  (3)

 .                                                                                           1/343مواهب الجليل ـ  (4)

 المرجع السابق .  (5)

                                                                                           / ب.                                                                     46مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ ( 6)
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ي رفضهما قوالن مرجحان، وبما تقرر وأما بعد فراغهما فف فيرتفضان في أثنائهما،

وانظر في  وصادان يرتفضان غير مسلم، يرفضان، المان ال طالق قولهمعلم أن إ

.  وعليه فبماذا يلحق ،(1)يغتفر أو ال هل عتكاف، واالرفض التيمم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فظاهر كالم  وأما الصالة والصوم القرافي في كتابه أنوار البروق في أنواء الفروق: " قال أحمد بن إدريس (1)

غير واحد أن الخالف جار فيهما سواء وقع الرفض في أثنائهما أو بعد كمالهما قال ابن عرفة في كتاب الصالة 

وفي كالم صاحب الطراز في باب غسل ـ ... هضها بعد تمامها نقال عن اللخمي اوفي وجوب إعادتها لرف

والصوم واإلحرام ال يرتفض شيء منها بعد كماله الجنابة ما يقتضي أن العبادة كلها الوضوء والغسل والصالة 

 وقال ابن جماعة التونسي ورفض الوضوء إن كان بعد تمامه ال يرتفض وكذلك الغسل والصالة والصوم والحج 

  ـ .ها

وقال ابن ناجي في شرح المدونة في أواخر باب الغسل واختلف إذا رفض النية بعد الوضوء على قولين    

كالم الحطاب بتصرف ومحصله مع زيادة بيان ...  ـهال يضر ألن ما حصل استحال رفعه اه لمالك والفتوى بأن

ما في رفض التيمم واالعتكاف قول األمير في المجموع وشرحه وارتفض وضوء وغسل في األثناء على 

يرتفض الراجح فقط ويغتفر بعد الفراغ وعليه يحمل األصل كصالة وصوم في األثناء اتفاقا وقيل ورجح أيضا 

هذان مطلقا ولو بعد الفراغ وال يرتفض حج أو عمرة مطلقا لمظنة المشقة وال يقال يأتنف إحراما صحيحا 

ويترك ما رفضه ألن فاسدهما يجب إتمامه وقضاؤه والتيمم وإن كان طهارة ضعيفة واالعتكاف وإن احتوى 

بزيادة من ـ هي على الصوم اانعلى الصوم كالوضوء على الظاهر ويحتمل رفض األول مطلقا وجريان الث

ضوء الشموع والسعي والطواف كالصالة فيما ذكر كما في حاشية شيخنا على منسك الوالد وبالجملة فالحقائق 

عشرة وضوء وغسل وتيمم واعتكاف وصالة وصوم وحج وعمرة وطواف وسعي وال خالف في رفض ما عدا 

وال في عدم رفض الحج والعمرة مطلقا وال في عدم الحج والعمرة والوضوء والتيمم واالعتكاف في األثناء 

رفض الغسل بعد الفراغ وإنما الخالف في رفض الوضوء والتيمم والصالة والصوم واالعتكاف والطواف 

الشاطبي في الموافقات  والسعي بعد الفراغ وفي رفض الوضوء والتيمم واالعتكاف في األثناء قال أبو إسحاق

والحق صحة الرفض في " األسباب في القسم الثاني من قسمي األحكام ما توضيحه أثناء المسألة التاسعة من 

أثناء جميع العبادات ال بعد كمالها على شروطها ألن معناها في األثناء أنه كان قاصدا بالعبادة امتثال األمر ثم 

دث ثم ينسخ تلك النية أتمها على غير ذلك بل بنية أخرى ليست بعبادته التي شرع فيها كالمتطهر ينوي رفع الح

بنيته التبرد أو التنظف من األوساخ البدنية ومعناه بعد كمالها على شروطها قصده أن ال تكون عبادة وال يترتب 

عليها حكمها من إجزاء أو استباحة أو غير ذلك وهو غير مؤثر فيها بل هي على حكمها لو لم يكن ذلك القصد 

تيمم بعد الكمال غير خارج عن هذا األصل من جهة أن الطهارة هنا وخالف الفقهاء في رفض الوضوء وكذا ال

لها وجهان في النظر فمن نظر إلى فعلها على ما ينبغي قال إن استباحة الصالة بها الزم ومسبب عن ذلك الفعل 

فال يصح رفعه إال بناقض طارئ ومن نظر إلى حكمهما أعني حكم استباحة الصالة مستصحبا إلى أن يصلي 

أمر مستقبل فيشترط فيه استصحاب النية األولى المقارنة للطهارة وهي منسوخة بنية الرفض المنافية لها وذلك 

 فال يصح استباحة الصالة اآلتية بها ألن ذلك كالرفض المقارن للفعل وما قارن الفعل مؤثر فكذلك ما شابهه فلو
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.............................................................................................

ما نصه ومن خطه نقلت بسبع سؤاالت  (1)في شرحه على الجالب ائيتتالقال  ـ تتمة

             وزمن كيفيةحقيقة حكم محل،  (2)وسنأتت في نية تلقى لمن حاولها بال 

           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

انتفت المشابهة بأن رفض نية الطهارة بعدما أدى بها الصالة وتم حكمها لم يصح أن يقال إنه يجب عليه 

رة والصالة فكذلك من صلى ثم رفض تلك الصالة بعد السالم منها وقد كان أتى بها على ما أمر استئناف الطها

  ـ ."ها به فإن قال من تكلم في الرفض في مثل هذا فالقاعدة ظاهرة في خالف ما قال 

ط ألن قلت ولما لم يجر هذان الوجهان في الغسل لما سيأتي من أن لزوم الوضوء له إنما هو في االبتداء فق  

اللزوم بينهما مشروط بعدم طرءان الناقض في أثناء الغسل جزم الفقهاء بعدم رفضه بعد كماله بال خالف وكذلك 

االعتكاف لما لم يجر فيه هذان الوجهان كما ال يخفى قال الشيخ يوسف الصفتي الظاهر رفضه في األثناء ال بعد 

رة فأجمعوا على عدم تأثير الرفض فيهما مطلقا لما مر عن الكمال وقد استثنى الفقهاء من هذا األصل الحج والعم

األمير من مظنة المشقة مع وجوب إتمام فاسدهما وقضائه فافهم قال عبق والرفض لغة الترك والمراد به هنا 

تقدير ما وجد من العبادة كالعدم وفي شرح المجموع وضوء الشموع واستظهر شب جواز الرفض كالنقض 

فإن شأن النقض الحاجة وفي المحشي حمل وال تبطلوا أعمالكم على المقاصد وظاهره عموم ولعل أقله الكراهة 

المقاصد التي هي السبعة في قول ابن عرفة فيما يجب من النوافل بالشروع صالة وصوم ثم حج وعمرة طواف 

على ما يعم عكوف وائتمان تحتما وفي غيرها كالطهر والوقف خيرن فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما قلت أو 

الوسائل مع رفع المقاصد بغير هذا كالرياء كما ذكره المفسرون فجعلوه كقوله تعالى ال تبطلوا صدقاتكم بالمن 

واألذى ثم إن الرفض المضر اإلفساد المطلق أما إن أراد حدثا أثناء الوضوء فلم يفعل فالظاهر أنه كرفع نية 

د بالفعل ضر ألنه في الحقيقة عزم على إفساد لم يحصل ال إفساالصائم ألكل شيء معين فلم يجده ويأتي أنه ال ي

 كالم األمير  ـ .ها

قلت وهذا يخالف ما مر في كالم الحطاب من رواية أشهب عن مالك من تصنع لنوم فعليه الوضوء وإن لم    

لم ينم ينم نعم في شرح المواق على المختصر وضعف المازري واللخمي وغيرهما قول مالك من تصنع لنوم ف

وم اللخمي على هذا يجب الغسل على من أراد الوطء فكف ابن عرفة يشبه إرادة الفطر أثناء الص توضأ قال

  . 1/351" ـ  بلفظه وهللا أعلم.  ـهالرفض أثناء الوضوء ال بعده ا

أبو القاسم عبيد هللا بن الحسن المالكي، ويقال أبو الحسين بن الحسن، وقال أبو إسحاق الشيرازي اسمه عبد  (1)

الرحمن ابن عبيد هللا الجالب، فقيه، أخذ عن أبي بكر األبهري، أخذ عنه القاضي أبو محمد ابن نصر الطائفي 

هـ. ترتيب المدارك ـ 378تفريع، توفي سنة وابن أخيه المسدد بن أحمد، له تصانيف منها مسائل الخالف وال

ـ جمهرة تراجم الفقهاء  8/97ـ معجم المؤلفين ـ  3/93 ـ شذرات الذهب ـ 1/146ـ الديباج المذهب ـ 2/216

  .                                                                                         2/809المالكية ـ 

 .                                                              2/660 حتين النعاس . المصباح المنير ـالوسن بفت (2)
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 وهو أن يقصد بقلبه ما يريد فعله،مقصود حسن فحقيقتها القصد للشيء، و شرط،

وإن نوى ونطق أتى بالمجزئ وهو نية  وإن لم ينطق فإن نطق ولم ينوه لم يجزه،

 )عبد(2)((1))االستلحاق/أ( صاحب32) وهو نطق اللسان نقله وبالكمال القلب،

 ولعله إنما: (5)القرافي ،واألفضل االقتصار على القلب دون النطق: (4)((3)الوهاب

وكيفيتها تقع على ثالثة أوجه  جزاء،خشية أن يظن أن النطق شرط في اإل قال ذلك

 ،(6)الحدث منه ابن عرفةأن يقصد رفع الحدث أو أداء الفرض أو استباحة ما يمنع 

 أن قال))ومحلها القلب والثالثة متالزمة ولذا إذا ثبت أحدها نافيا لآلخر فسد إلى

                                 ،(8)وأقل الفالسفة( مذهب أكثر الفقهاء، وهو ،(7)المازري

                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     . 2/685 العمرـ االستلحاق ـ ألبي محمد عبد الحميد الهروي ابن الصائغ وهو تعليق على المدونة ـ (1)

    لم أعثر عليه .( 2)

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد الثعلبي البغدادي المالكي، فقيه وأديب وشاعر، أخذ عن  (3)

الحسين بن محمد العسكري وأبي الحسن ابن القصار وأبو القاسم أبي الجالب وغيرهم، أخذ عنه محمد بن عبيد 

وأبو بكر أحمد بن علي الخطيب وعبد الحق بن هارون السهمي، له تصانيف منها التلقين والرحبة هللا البزاز 

ـ  1/159ـ الديباج المذهب ـ  12/40البداية والنهاية ـ  هـ .422والمعونة في شرح الرسالة وغيرها، توفي سنة 

                                                             .                         1/337ـ هدية العارفين ـ  3/223شذرات الذهب ـ 

  . 1/170المعونة على مذهب أهل المدينة ـ عبد الوهاب بن نصر البغدادي ـ  (4)

 .                                                                                                       1/240الذخيرة ـ ( 5)

                                                                                    .                                                                                                             1/101المختصر الفقهي ـ  (6)

أبو عبد هللا محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي، حافظ ومحدث وفقيه وأصولي ومتكلم وأديب، أخذ عن ( 7)

غيرهم، أخذ عنه أبو علي بن محمد الربعي اللخمي، وعبد الحميد بن محمد الصائغ وعبد الحميد السوسي و

الفضل عياض اليحصبي وأبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانشي وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد المخزومي 

وغيرهم، له تصانيف منها إيضاح المحصول في برهان األصول والمعلم بفوائد كتاب مسلم شرح صحيح مسلم 

ـ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ـ 1/279هـ. الديباج المذهب ـ536وشرح التلقين وغيرها، توفي سنة 

 .                                     1/490ـ هدية العارفين ـ  4/114ـ شذرات الذهب ـ  3/165أحمد ابن محمد المقري ـ 

 .                                                1/135ـ  شرح التلقين( 8)
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وإن تقدمت  هنا ابتداء الفروض على المشهور، ووقتها عند التلبس بالفعل وهو

ال يعتد بها اتفاقا أو باليسير فقوالن مشهوران  :بالزمن الكثير فقال المازري

 والمقصود منها تمييز العبادات عن العادات، وحكمها الوجوب، (1)وعدمه باإلجزاء،

  وغير ذلك . وقضاء، وأداء، ونفال، وتمييز مواقعها فرضا،

 طوال وحده (3)الوجه جميع غسل الثانية] (2)عدم اإلتيان بمناف انتهى( وشرطها   

والبد أن  ال يجزئه من ابتداء شعره، (4))فاألغم [المعتاد الرأس شعر منابت من

حسر عنه الشعر من الرأس يلزمه غسل ما ان ال (5)واألصلع يغسل من المعتاد،

 المصنف المعتاد إدخال،ففي قول  (6)من غيره قاله الشارح(ويغسل من المعتاد 

 وإلي آخر اللحية في حق ذي اللحية، الخد، في حق نقي [(7)الذقن آخر إلى]وإخراج

أن المسائل أربع األولى ما بين /ب( 31) واعلم ،[األذنين] يوتد [بين ما وعرضا]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .      1/477 تنوير المقالة ـ( 1)

 .                         1/134 ـ األمنية في إدراك النية ـ أحمد بن إدريس القرافي ـ 1/333 مواهب الجليل ـ (2)

الوجه مستقبل كل شيء ج أوجه ووجوه . ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس  (3)

 .     4/579البالغة ـ الطاهر أحمد الزاوي ـ 

 ـ مادة غمم الغمم أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة أو القفا ـ ورجل أغم وجبهة غماء . الصحاح ـ (4)

5/1998    . 

ـ وعرفه الخليل الفراهيدي في كتابه العين  7/80األصلع هو انحسار الشعر عن مقدم الرأس . الصحاح ـ (5)

. وقال إبراهيم الطربلسي في  1/302بأنه " ذهاب شعر الرأس من مقدمه إلى مؤخره وإن ذهب وسطة فكذلك " 

 .                                 1/77الشعر فهو : أصلع " كتابه كفاية المحتفظ في اللغة " فإذا انكشف رأسه من 

 / ب.     16مخطوط المنح الوفية ـ  (6)

 .      1/208الذقن من اإلنسان مجتمع لحيته . المصباح المنير ـ (7)
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  من الوجه الثانية نفس شعري الصدغين الثالثة ما بين شعري (1)شعري الصدغين

اتئ من األذن الرابعة البياض مما فوق الوتد أي العظم النوبين األذن من  الصدغين،

 واألذن مما تحت الوتد فاألولى يجب الغسل فيها قطعا ألنها من ،(2)ارما بين العذ

 والثالثة فال يجب الغسل فيهما خالفا لقول بعض وأما الثانية، وكذا الرابعة، الوجه،

  يغسل لدخوله في حد الوجه،في الثانية ما فيه الشعر من الصدغين  (3)الشيوخ

فإنه يمسح فقط لقول المختصر في مسح   (4)ويمسح لدخوله في حد المسح انتهى

وعدم ولم يقل مثل ذلك في غسل الوجه،  ،(5)يالرأس بعظم صدغيه مع المسترخ

 كما في الزرقاني (6)بالالم أحد أقوال ثالثة نقلها ابن عرفة وجوب الغسل في الثالثة

 فإن قلت كالم المصنف  (7)ثالثها الوجوب لغير الملتحي دون الملتحيثانيها الوجوب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفال ويسمى الشعر الذي تدلى على الصدغ هو ما بين لحظ العين إلى أصل األذن والجمع أصداغ مثل قفل أ (1)

 .                                                                      5/178هذا الموضع صدغا . المصباح المنير ـ  

 .   1/245العذار هو الشعر النابت على العظم الناتئ بقرب األذن . القاموس الفقهي ـ  (2)

  .1/184ـ مواهب الجليل ـ  1/284 ـ ـ الذخيرة 1/39التلقين ـ  (3)

هذا القول مخالف لما قاله في شرحه على المختصر حيث قال " واعلم أن المسائل أربع: إحداها: ما بين  (4)

شعري الصدغين من الوجه، الثانية: نفس شعري الصدغين، الثالثة: ما بين الصدغين وبين األذن من البياض 

من األذان، الرابعة: ما بين العذار واألذن مما فوق الوتد، فاألولى يجب فيها مما تحت الوتد أي العظم الناتئ 

الغسل قطعا ألنها من الوجه والثانية ال يجب غسلهما على المعتمد خالفا لما شهره بعض شراح الرسالة بل 

الوجه  يمسحان ألنهما من الرأس لقوله بعظم صدغيه مع المسترخي وقول البرموني يغسالن لدخولهما في حد

ويمسحان لدخولهما في حد الرأس غير ظاهر والثالثة يجب الغسل فيها ألنها من الوجه كاألولى وأما الرابعة فال 

يجب الغسل فيها إذ ليست مما بين وتدي األذنين فهي ليست من عرض الوجه..." شرح الزرقاني على 

                                                              .                                            1/110المختصر ـ 

 .  1/18مختصر خليل ـ  (5)

 .    1/107المختصر الفقهي ـ  (6)

                                                                                                                         / ب .    28مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ  (7)
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يصدق بما ذكرت أنه ال يجب غسله من الصورتين قلت أجيب عن إيراد الثالثة 

الذي بين األذنين كما ذكرنا فيخرج البياض  تديبالالم بأن يقدر مضاف أي ما بين و

 وبين األذن مما فوق الوتد فال يجب غسله،وال مسحه، محل الشعر، شعر اللحية أو

وأما  وتقدم نقل ابن عرفة األقوال الثالثة فيه، ،(1)وذكر ابن العربي أن غسله سنة

فعل  صدغيه كما/أ( 33) في الكالم على الرأس بعظم النون فلو قال المصنفالثانية ب

 هنا بدليل ذكره فيما يتعلق بالرأس نه خارج عمااب عنه بأألمكن الجو( 2)المختصر

 في تكون التي التكاميش وهي (3)جبهته أسارير]أي الوجه  [غسله في ويتفقد]

فيغسلها ويدلكها بأصبعه إن أمكن إدخاله فيها بغير مشقة، وإال اقتصر على  [ةالجبه

 بين وما] تكلفبال  [الشفتين وظاهر] لة الجرحء فقط كما في مسأيصال الماإ

وهو ما تظهر البشرة تحتها  [ةالخفيف اللحية شعر تخليل ويجب ،(4)نالمنحري

؟ كما هو ظاهر إطالقاتهم وهي إذا كثرت تفيد م الء كان الظهور عند التخاطب أسوا

 ءيصال الماه عند التخاطب يحتاج لنقل، وتخليلها إكونالقطع فتقييد التتائي الظهور ب

عن  (5)ء للبشرة كما نقله المازرييصال الماالتتائي هل هو إ ا، وقولللبشرة اتفاق

                                                               ، فيه نظر؛ ألن  (7)انتهى النل الشعر فقط كما رواه ابن وهب قولداخأو  (6)الحذاق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       . 1/50ينظر عارضة األحوذي ـ  (1)

 .    18/ 1مختصر خليل ـ ( 2)

       .            12/7. تاج العروس ـ  سرراألسارير هي الخطوط التي في الجبهة من التكسير فيها واحدها  (3)

 .    3/388المنخر هو ثقب األنف، وقد تكسر الميم إتباعا لكسرة الخاء . الصحاح ـ  (4)

 .                                                                                                1/141شرح التلقين ـ  (5)

هو جمع حاذق وهو الماهر الذي يعرف غوامض األمور، يقال: حذق الرجل في صنعته من بابي الحذاق  (6)

ـ تنوير المقالة ـ  1/126ضرب وتعب حذقا وحذقا، مهر فيها وعرف غوامضها ودقائقها. المصباح المنير ـ 

1/499  

                                              .                                                 1/498تنوير المقالة ـ  (7)
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، وأما الخفيفة فيتفق (1)تخليلهاب الكثيفة على القولليل هذا الخالف إنما هو في تخ

 (5)ةوالعنفق ،(4)الخفيف (3)والحاجب، (2)ء للبشرةيصال الماإ على أن تخليلها

ونة بل مذهب المدالخفيفة من الكثيفة فال يجب تخليلها ب ، واحتراز المصنف(6)كذلك

ابن  (9)بيب باستحباب تخليلهابن حاقول ، و(8)خالفا لترجيح ابن رشد (7)كراهته

/ب( ألنه إنما نفى الوجوب بقوله 33؛ )زيد، وهو ظاهر كالم ابن أبي (10)العربي

ما في الغسل فيجب ، وأ(11)انتهىوليس عليه تخليلها في الوضوء في الرسالة، 

عندهم لعدم المشقة فيه بخالف  ابن ناجي أنه به الفتوى تخليلها كالخفيفة كما ذكر

ي اللحية الخفيفة في الوضوء المرأة إذا كانت لها ومثل الرجل ف، (12)انتهىالوضوء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                     1/254 ـ الذخيرة ـ 1/41 ـ التلقين ـ 1/164ـ التوضيح ـ  1/278 مواهب الجليل ـ (1)

     . 1/280 ـ مواهب الجليل ـ 1/110حاشية الشيخ أحمد زروق ـ  (2)

النابت على هذا اللحم وهما حاجبان ـ المعجم الحاجب هو العظم الذي فوق العين بما عليه من لحم والشعر  (3)

 .                                                                                                            1/156 الوسيط ـ

  . 1/254ـ الذخيرة ـ  1/278 مواهب الجليل ـ (4)

لشفة السفلي والذقن منه لخفة شعرها ،وقيل العنفقة ما بين الذقن العنفق خفة الشيء وقلته والعنفقة ما بين ا (5)

وطرف الشفة السفلى كان عليها شعرها أو لم يكن ،وقيل العنفقة ما نبت على الشفة السفلي من الشعر ... لسان 

                   .                                                                                10/277العرب ـ 

                                                                                      . 1/278مواهب الجليل ـ  (6)

 .                                                              1/279ـ مواهب الجليل ـ  1/125المدونة الكبرى ـ  (7)

 .                                                                                              1/93البيان والتحصيل ـ  (8)

                                                                                                                              / أ .5مخطوط الواضحة في السنن والفقه ـ ( 9)

                                                                                                                                                     . 1/48ينظر عارضة األحوذي ـ  (10)

                                                                              .                       16متن الرسالة ـ  (11)

                                                                                                                                                                                                   . 1/111حاشية الشيخ أحمد زروق ـ  (12)
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الزناتي  (1)دورهالن ولو كثيفةيجب عليها تخليلها، لقول بعضهم ا المذهب خالف على

لخلق هللا تعالى  ذلك ألنه تغييريحرم عليها حلقها أو الشارب أو العنفقة إذا طلع لها 

، وما اقتصر عليه (2)أن يفعله في لحيته انتهى لكن تفعل في ذلك ما يجوز للرجل

وانظر ما الحلق ثالثها جوازه،  ثانيها وجوبضعفها الزناتي أحد أقوال ثالثة وهو أ

     . تتميم منه (3)ارحغير ذلك في الشتعلق بالشارب للرجل واللحية، ونتف الشيب، وي

ال يحب ذلك جرح برأ أو عضو خلق غائرا حيث ال يمكن دلكه، والبد من  ـ تنبيه   

كذلك، ولم خلق ء إليه فإن أمكن دلكه فعل، فمن برأسه جرح غائر أو يصال الماإ

مكن ينبت فيه شعر، ونبت حوله، وطال بحيث ستره، فإنه يجب مسحه حيث أ

      . (4)مسحه ركفيتذلك، ن يشق ، وال يكفي مسح ما حوله من الشعر إال أالمسح

في سقاط وجوب داخل العينين عن الدليل على إ (5)يوريل السسئ أخرى ـ تتمة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                  . 1/280( مواهب الجليل ـ 1)

    . 1/53ـ  في الفتاوى األجهورية الزهرات الوردية (2)

                                                                                          / ب.16مخطوط المنح الوافية ـ  (3)

 النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات ـ ألبي محمد عبد هللا بن عبد الرحمن ( 4)

    .  1/280ـ مواهب الجليل ـ  1/34القيرواني ـ 

أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث التميمي السيوري المالكي، فقيه، أخذ عن أبي بكر بن عبد الرحمن  (5)

وأبي عمران الفاسي وأبي عبد هللا بن سفيان المقري وغيرهم، أخذ عنه عبد الحميد المهدوي وأبو الحسن اللخمي 

نة وفتاوى مجموعة منسوبة إليه فقط، وحسان بن البربري وغيرهم، له تصانيف منها تعليق على نكت المدو

ـ الوفيات البن  1/158ـ الديباج المذهب ـ  3/181ـ معالم اإليمان ـ  2/60هـ . ترتيب المدارك ـ 462توفي سنة 

     .                                                                                           2/679ـ العمر ـ  1/249قنفد ـ 
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 (2)، وهل يزال ما لصق بأشفار(1)الغسل، وما روي عن ابن عمر فيهوالوضوء، 

 هللا  أ( لوضوء رسول هللا ـ صلى/34العينين من القذى فأجاب جميع الواصفين )

ذلك إذا لم يشق شفار العينين ئا من ذلك، ويزال القذى من ألم يذكروا شي ـ عليه وسلم

عجين والمداد فالقوالن به وكان يسيرا مثل خيط ال البرزلي فإن صلى (3)جدا

فإن صلى ثم وجد بأشفار  ،(5)أنه مغتفر (4)إعادة، وأحفظ البن دينار الالمشهوران 

ء وتركه ولم يدر هل كان قبل ر لو علم به حين الوضوكثيرا ال يغتف عينيه قدى

مكن نه يالوضوء أو حدث بعده فإنه ال شيء عليه إن كان حك عينيه في وضوئه أل

 :الثالثة ،الكثيفة اللحية من طال ما وغسل] (6)ء انتهىن يكون حدث بعد الوضوأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

روى يحيى ابن يحيى عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر" كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده  (1)

كتاب الطهارة  غسل وجهه ونضح في عينيه..." الموطأ ـاليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنشر ثم 

. وأما فعل ابن عمر في نضحه الماء في عينيه إذ كان 1/45ـ  100العمل في غسل الجنابة ـ حديث ـ باب 

يغتسل من الجنابة  فشيء لم يتابع عليه غسل ما ظهر ال ما بطن وله رحمة هللا شدائد شذ فيها حمله الورع عليها 

موطأت: سئل مالك عن نضح ابن عمر الماء في عيني؟ فقال: ليس على ذلك األمر عندنا وليس هذا وفي أكثر ال

   . 1/268 عند يحيى. االستذكار ـ أبو عمر يوسف بن عبد البر ـ

 .        1/317 األشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر والشعر الهدوب . المصباح المنير ـ (2)

                                                                                                                           . 1/294( مواهب الجليل ـ 3)

أبو محمد عيسى بن دينار بن واقد الغافقي القرطبي المالكي، محدث وفقيه وزاهد، أخذ عن عبد الرحمن بن  (4)

حمن بن دينار وغيرهما، أخذ عنه أحمد بن الوليد الباهلي وحزم بن غالب الرعيني القاسم العتقي وأخوه عبد الر

هـ. جذوة المقتبس في علماء 213وهارون بن سالم وغيرهم، له تصانيف منها الهدية في الفقه، توفي سنة 

ـ  2/28ـ شذرات الذهب ـ  1/178الديباج المذهب ـ  ـ 1/243ترتيب المدارك ـ  ـ 2/472األندلس ـ للحميدي ـ 

 .                                                                    8/24معجم المؤلفين ـ 

    . 1/133فتاوى البرزلي ـ  (5)

         المرجع السابق . (6)
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                                                                                                                                                                                                                                     إنا وي  خلة في المغُ دا (1)يةنبه بمع على أن الغاية في اآل [المرفقين مع اليدين غسل

  :كما قال السيوطي في إلي خالف مدلولها عكس حتى الدخول كان

 .       (2)األصح ال *** تدخل مع إلي وحتى دخالوفي دخول الغاية                

كقول من  (3)راع المتصل بالعضدوعكسه آخر الد والمرفق بكسر أوله وفتح ثالثه   

فق ما ذكر قال في ون المرجل ك، وأل(4)هذا طرف الساعد المتصل بالعضد :قال

 القطع، وبقية الكعبين إذ القطع قطع الرجل في الوضوء موضع المدونة: )ويغسل أ

من تحتهما أي فيبقى من الفرض بقية، وال يغسل ذلك أقطع المرفقين ألن المرفق في 

 . (5)(انقطع من فوق المرفق الذراع، وقد أتى عليه القطع أي إن

وكذا  /ب(34وإن لم يكن لها مرفق ) (7)في منكب (6)يجب عليه غسل كف ـ تتمة   

؟ إن نبتت بمحل الفرض ،وإال غسلت إن كان لها م الفي غير منكب كان لها مرفق أ

              ، وينبغي أن يجري مثله في الرجل، وينزل (8)مرفق، وإال فال، كذا صرحوا به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم  ﴿(1)

                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                       7المائدة ـ . ﴾ إلى الكعبين

 .   1/356شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ـ جالل الدين السيوطي ـ  (2)

          .                                 1/282ـ مواهب الجليل ـ 1/105 ـ مختار الصحاح ـ محمد بن أبي بكر الرازي ـ1/233المصباح المنير ـ  (3)

 .     38/30 الموسوعة الفقهية ـ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ الكويت ـ (4)

 .                                                                                         1/130المدونة الكبرى ـ  (5)

الكف هو الراحة مع األصابع سميت به ألنها تكف األذى عن البدن وقال الراغب كف اإلنسان هي ما بها  (6)

يقبض ويبسط وتعرف الكف بالدفع على أي وجه كان بكف أو غيرها ... التوقيف على مهمات التعاريف ـ 

                                               .                                          2/535ـ المصباح المنير ـ  1/606

  2/950ـ معجم الوسيط ـ 2/624المنكب هو مجتمع رأس العضد والكتف ألنه يعتمد عليه. المصباح المنير ـ (7)

  .                                                                     1/258ـ الذخيرة ـ 1/385مواهب الجليل ـ  (8)
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وإن لم يكن لها كعب، وكذا  : إن الرجل األصلية تغسلفيقال ،منزلة المرفق (1)الكعب

ونبتت في محل الفرض، وإن لم يكن لها كعب، وكذا إن نبتت في  إن كانت زائدة

، وانظر هل تخليل [امصابعهأ تخليل يجبو]ال فال غير محله إن كان لها كعب، وإ

ا غسلهم معها واجب أم ال؟ وعلى أنه واجب مع كل يد فلو أخره حتى صابع كل يدأ

وليس للتخليل ألنه من باب ترك المواالة،  ؛ءجزاوفعله بعد ذلك فالظاهر اإل معا

اال وق، (4)معينة نف على الرسالة من كيفيةوالمص ،(3)ائيلتتلما ، و(2)كيفية خاصة

محل كراهته في ن بأن الراجح أبيك، وهو مكروه مردود تركها التش لئال يلزم على

 . (5)الصالة

ء، وال تحريكه ال في وضوالمأذون له في لبسه،  ال يجب عليه نزع خاتمه ـ تتمة   

، ولكن يجب عليه إن نزعه، وهو ولو كان ضيقاوال في غسل، وظاهر كالمهم، 

ء وصول الماله لم يجزه إال إن تيقن ن لم يغسمتوضئ، وكان ضيقا غسل ما تحته فإ

ه، وال له فيه مما يحرم لبسه كخاتم الذهب فال بد من نزعتحته، وأما غير المأذون 

 الرماة، وغيرهم فين كان واسعا كما تجعله يكفي تحريكه خالفا لبعضهم إال إ

 (/أ35) ن كان ضيقا يمنع وصولفال بد من نزعه إ ،(6)رهوغيأصابعهم من عظم 

 ابنخالفا لما يفيده واسعا كفى تحريكه )ء تحته وال يكفي تحريكه، فإن كان الما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو  ،2/790 الكعب هو كل مفصل من العظام والعظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم....المعجم الوسيط ـ (1)

 .   2/534 المفصل بين الساق والقدم .... المصباح المنير ـ

 .                                                                                            1/286 مواهب الجليل ـ (2)

 . 1/503 تنوير المقالة ـ (3)

  . 1/241كفاية الطالب الرباني ـ  (4)

ـ رسالة تحقيق المباني وتحرير المعاني من رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ 1/241كفاية الطالب الرباني ـ (5)

 .                                                      1/318أبو الحسن علي بن محمد المنوفي ـ تحقيق وليد البكوري ـ

  .1/290ليل ـ غيره هو النحاس والحديد والرصاص . مواهب الج (6)
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وهل مثل  ،(3)حطاب ول عليه كما بينهمن وجوب نزعه فإنه غير مع (2)((1)غازي

ن وإ ،وكجعله خاتمين ،المعصية كالتزينذا قصد بلبسه خاتم الذهب خاتم الفضة إ

، (4)نزعه إن كان ضيقاوالبد من ، ن كان واسعاإفيكفي تحريكه  ،درهمين فقط اكان

 (6)أيضا وهو ظاهـر كـالم حطاب أو يكفي تحريكـه ،(5)وهو مختار علي األجهوري

م ـاتـزع خـن على (8)حطابده ـا يفيـق علي مـواتف هـفي (7)با اضطرنماضطراب، وإ

الضيق مـع اشتراكهما في الحـرمـة؛ ألن الحـرمـة فـي خـاتـم الفضة طارئـة  بـذهـال

ء جزالي عدم اإلي إحديد والنحاس والرصاص ال ينتهم الـاتـوخالذهـب،  الفها فيـبخ

، فإن لم (10)ءمر بنزعه ابتدافيؤ ،ونحوهحيث لم يكـن لتداو  (9)رهـنما يككالـذهب، وإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما يفيده ابن غازي هو نقض ونزع غير الخاتم من كل حائل في يد أو غيرها،فيندرج فيه ما يجعله الرماة...  (1)

                                              .                                                                    1/137فيه نظر . مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل ألفاظ مقفل خليل ـ محمد بن أحمد بن غازي ـ 

       .                                                                                          1/294مواهب الجليل ـ  (2)

 .  1/289المرجع السابق ـ  (3)

ـ تحقيق الطالب عبد الحكيم الكاسح" واختلف ذكر ابن ناجي في شرحه الكبير على تهذيب المدونة للبرادعي  (4)

في إجالة الخاتم على أربعة أقوال.... وكـان شيخنا أبو محمد عبد هللا الشبيبي يفتي برواية ابن القاسم، ويخصص 

.     1/290ـ مواهب الجليل ـ 1/301بذلك إذا لم يقصد بلباسه المعصية أما إن قصده فالبد من إجالته ونزعه ...."

ما غير المأذون مما يحرم لبسه فننقضه، وال يكفي إجالته كما يدل عليه قوله:"ونقض غيره" بل كالم ابن "وأ (5)

ناجي في شـرح الرسالة يفيد أنه البد من نزعه مطلقا ضيقا أو واسعـا " مخطوط مـواهـب الجليل بحـل ألفاظ 

                                                                                                                                                                                                            / ب .        41الشيخ خليل ـ 

                                                                                                 .1/290مواهب الجليل ـ  (6)

 االضطراب في القول السابق للشيخ علي األجهوري .                                                                     (7)

 .       1/290مواهب الجليل ـ  (8)

 .                                                                                         1/291جع السابق ـ المر (9)

 / أ .    42مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  مخطوط (10)
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ر بنزعه يحركه، وال يؤم بيح لتداو، وما أ(2)أو واسعا( 1)ينزعه كفى تحريكه ضيقا

، والشوكة ليست بلمعـة (3)كالرجلوالرصاص  ،والنحاس ،ة في الحديدء، والمرأابتدا

نها صارت من حيز شقة؛ وألللم ؛سها ظاهرا، وال يجب قلعها ولو كان رأم القلعت أ

 ذا قلعت) وإ:ةعلي األجهوري على الرسال قال ،فال يكون موضعها لمعة ،الباطن

 .  (4)قوالن انتهى( ففي وجوب غسل موضعها

جوب غسل مـوضعها ؟ مبني على عدم وم الل ليست بلمعة قلعت أولعل قـوله: قب   

السواك ) ثروضوء كأء إلي محل الر ما يمنع وصول المافتأمله، ويجـب نزع سائ

ما غير المتجسد فليس بمانع متجسد، وأوالدهن ال/ب(، 35)وكالطيب ،(6)((5)بالجوزة

ه نضاف منـيء عليـه للوضوء أن ال لكن يشترط حال نزول الما ،ن غسل وال مسحـم

م اـد تمـبع إالن ينضاف ـم يكـن لغسـل لمعـة العضو بنيـة رفـع الحـدث، وأمـا إحال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـال حطاب في مـواهبـه: " ونقض غيره ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه يريد ـ وهللا  (1)

ـ مختصر خليـل ومعـه شفـاء  1/294تعالى أعلم ـ إذا كان ذلك ضيقا يمنع من وصول المـاء إلى مـا تحتـه ...." 

                                                                                                                                                                          .                   1/137الغليل في حل مقفل خليل ـ 

 .   1/294مواهب الجليل ـ  (2)

ذكر الشيخ علي األجهوري قـول الشيخ أحمـد الزرقـاني في مبحث الغسل قولـه: أنـه كالدلك باليد مباشرة ثم  (3)

إن خاتم المرأة كخاتم الرجـل في الحل ليس عليها إجالته كخاتم الرجل، وأما ما كـان من خواتمها غيـره كالعظم، 

كـم المتقـدم مـن اإلجالـة والنزع " مخطوط مواهب والنحـاس، والحديـد، والرصاص فتساوى فيـه الرجـل في الح

 / أ .   42الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ 

  / ب .87مخطوط شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ  (4)

 . 1/295مواهب الجليل ـ  (5)

ى شكـل لفـات ( هو ما يصنع من لحـاء شجرة الجـوز التي تنتشر بشكـل كبير في المنـاطق الجبلية، ويبـاع عل6)

صغيرة، وتستعملـه المرأة في صبغ الشفاه وفـرك األسنان بعد تنقيعه في الماء، أو في لعاب الفم؛ ألنه يباع يابسا 

على شكل قطع رفيعة السمك مختلفة الطول وذات رائحة ضعيفة وطعم الذع . ينظر موقع منتدى فتيكات مع 

                                                                                           com.fatakat.wwwالستات .
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                                                                                                                                                                             ء طهـورا علىاـرط انفصال المـه ال يشتـنغسل العضو فـي الـوضوء فـال يضر؛ أل

ظـر هـل المـراد بـالمتجسد الجـامـد أو الـزائـد علـى وان (1)ا للمختصرـالفـد خـالمعتم

د يغمس ـه العضو وقـن بـدهـرا يـذ الشخص يسيـخيف مـا يـدهـن بـه، فـإنـه قـد يأخف

 يضاتياط ومن الحائل أالحفيما لـم يقع فـي كالمهم بيانـه ان وينبغي ـدهـالعضو في ال

 ـه إزالتـه المكنالمتجسـد لغيـر الكاتب، وكـذا للكاتب إن رآه قبل الصالة وأ (2)دادـالم

ومثل الكاتب من يشبهه في  حتراز منهعلى المداد لعسر اال المـاء مربعدها إن كـان أ

، (3)عسـر االحتـراز منـه كبائعـه، وصانعـه، ويغتفـر غيـر المتجسـد للكـاتب وغيـره

داوي ـقصد الت ء علىالوضو ءعضاعمـا يكتب في بعض أ (4)وسئل علي األجهوري

فأجـاب بأنـه إذا خشي بالمسـح يبـاح تـرك غسل محله ومسحه خشية زوالـه؟  ه هلـب

 عادةزوالـه فإنه يمسح عليه من فوق حائل كالرمد ونحوه وهـذا إذا كان في زواله وإ

 منتهى وآخره الوجه دأـمب نـم) هـوأول رأسـال عـجمي مسح ةـالرابع] مثلـه مشقـة

 /أ(36) وفي حرمته، ويجـزئ غسلـه بدال عن مسحه بعد الوقوع، [(6)((5)الجمجمة

ثـم إنـه يطلب أن يكـون مسـح  (7)ابتداء كراهتـه، وكونـه خالف األولى ثالثـة أقـوال

   حـام المسـد قبل تمـذا جفت اليلل لحيتـه، وإويكره بغيره كفعله ببء جديـد، اـس بمالرأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  18/ 1مختصر خليل ـ  (1)

 .858/ 2ـ وأيضا هو سائل يكتب به . المعجم الوسيط ـ  566/ 2المداد هو ما يكتب به . المصباح المنير ـ  (2)

 .     295/ 1مواهب الجليل ـ  (3)

 .                                                                                                  1/58الزهرات الوردية في الفتاوى األجهورية ـ  (4)

 .                           1/133الجمجمة هي عظم الرأس المشتمل على الدماغ والرأس . المعجم الوسيط ـ  (5)

ـ كفايـة الطالـب  49عرفها ابن الحاجب في جامعـه بأن مبدأها من مبدأ الوجه ،وآخره ما تحوزه الجمجمة.  (6)

 .  1/242الرباني ـ 

ـ مواهـب  1/142تحبير المختصر وهـو الشر ح الـوسط على مختصر خليل ـ بهرام بن عبـد هللا الـدميري ـ (7)

 / ب .                                       42فاظ الشيخ خليل ـ ـ مخطوط مواهب الجليل بحل أل 1/310الجليل ـ 
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، وقيـل ال يجـدد،وهذا في الفـرض، وأمـا في الرد (1)اجـحالر ىالواجب جدد البلل عل

ير ومسح بـه مطر يس ء لمسحـه إذا مسح، فلو نزل عليهوالبد من نقل المافال يجـدد، 

لو نزل عليه مطر كثير فغسله  ه كماـليء إالماه فال يجب نقل ـذا غسللم يجزه، وأمـا إ

ة ان به ضرورـولكن كبه أجزأه، وانظر إذا كان يطلب بغسل رأسـه كما في الغسـل، 

نظرا  الـرأس ء إلىاـيطلب في هذا المسح بنقل الم لـفه ر بالمسحـمتبيح له مسحه،وأ

 يجب مـع مسح الرأسبأصلـه وهـو الغسـل، ثـم إنه ارا ـاعتب؟ م اللحالتـه الحـاضرة أ

النابت في عظم صدغيه مـع ما استرخى مـنه ولو نزل إلى القدم أو مسح محل مسح 

 حـن يمسالنبت إن لـم يكـن نبت كمـا أن الصلع في الـرأس كالشعـر فيها وال يجـب أ

 . (2)ملهلـه كما استفيد من هذا التقرير فتأالصدغ ك

ب نقضها في رة فيجـبخيوط كثي (4)قوصامعأو  (3)إذا كـان الشعر مضفورا ـ تتمة   

تي في كما يأ (5)ء وال غسلي وضوـالخيط والخيطان فالوضوء والغسل، وال ينقض 

أو العقص  رُ ف  الض  ن يشتد متفقان فيهما، وبقي قسم ثـالث: وهو أذان قسمان ـوه ،هـباب

 ء ويجب فينقضه في الوضو/ب( 36) فال يجب ،هيلإمام خيوط بنفسه من غير انض

وفي نقض الشعر عند كل وضوء مشقة  ،التخفيف الغسل؛ ألن أمر المسح مبني على

   ن تحت كل شعرةفإ لندوره بالنسبة للوضوء، وعمال بخبر:) بخالف الغسل فال مشقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   1/299/ ب ـ مواهب الجليل ـ 42مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (1)

 .                                                                                           1/323مواهب الجليل ـ  (2)

 .                                                       2/721هو نسـج الشعـر وغيـره عـريضا .... والتظفيـر مثلـه... الصحـاح ـ  ـرُ ف  الض   (3)

العقص هو أخذك خصلة من شعر فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها ، فكل خصلة عقيصة،  (4)

 .                                                                                   1/127ـ وجمعها عقائص وعقاص . قاموس العين 

 1/302ـ  مواهب الجليل ـ  1/166التوضيح ـ  / أ ـ51مخطوط التقييد على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ  (5)

 . 1/108ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ 
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فلذا  ينخيطبو ط أه بخيمن شد وىاده بنفسه أقن اشتدروا إلى أنظولعلهم  (1)(جنابة

تل والضفر ف (2)ر العبارة هنا وفي الغسلظاه افترق الحكم فيهما في الغسل على

يصير  والعقص جمع ما ضفر بإدخال بعضه في بعض حتى (3)ر بعضه ببعضالشع

 ن يصة الخصلة مالعق :)مانينف في غاية األوقال المص، (4) كما يضفر من الخوص

ن كان قوله من إ، ف(5)انتهى( م ترسلهاء ثقي فيها التوابيالشعر تعقدها المرأة حتى 

  جواز مما يفيدال، وما مر إال فو ه قبل،ضفور وافق ما تقدم في تعريفالم الشعر أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عـن أبي هريرة قال: قال رسول هللا ـ  ـ كتاب الطهارة ـ باب في الغسل من الجنابة، أبو داود في سننه أخرج (1)

وا الشعر، وأنقوا البشر" قال أبو داود: الحارث بن حت كل شعرة جنابة، فاغسلـ:" إن تصلى هللا عليه وسلم 

 ـ  ـ وأخرج اإلمام أحمد في مسنده 1/115 ـ 248وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف. الحديث ضعيف ـ حديث 

عن السيدة عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت: أجمرت مسند األنصار ـ الملحق المستدرك من مسند األنصار، 

ل شعـرة جنابة " حديث ـ:"يا عائشة، أما علمت أن على ك أسي إجمارا شديدا، فقال النبي ـ صلى هللا عليه وسلمر

ـ قال الهيثمي في  43/248 ـ 26166ـ حديث  41/306ـ  24797السيدة عائشة ـ رضي هللا عنها ـ حديث 

در المنير: الحديث ن الملقن في البـ وقال اب 1/680 الصحيح إال أن فيه رجال لم يسم ـمجمعه: رجاله رجال 

كتاب الطهارة  ه ـ ابن ماجه في سننرج ـ أخ 2/575على الحارث بن وجيه . ضعيف وسبب ضعفه أن مداره 

ـ  وب األنصاري أن النبي ـ صلى هللا عليه وسلمعـن أبي أيوسننها ـ أبواب التيمم ـ باب تحت كل شعرة جنابة، 

قال:" الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء األمانة، كفارة لما بينها " قلت: وما أداء األمانة، قال:" 

كتاب الطهارة  ـ ـ أخرج أيضا 1/196ـ 598" الحديث ضعيف ـ حديث تحت كل شعرة جنابة ل الجنابة، فإن غس

ه وسلم ـ رسول هللا ـ صلى هللا علييرة قال: قال رعن أبي هوسننها ـ أبواب التيمم ـ باب تحت كل شعرة جنابة، 

ـ وأخرج   1/196ـ  597حديث وا البشرة " الحديث ضعيف ـ إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنق:" 

ما جاء أن تحت كل شعرة اب ل هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بواب الطهارة عـن رسوأب ه ـالترمذي في جامع

ال :" تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقـوا رة عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قيي هـرعن أب ة،جناب

 .  1/178ـ  106البشـر". الحديث ضعيف ـ حديث 

 .                                                             1/108شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (2)

  . 1/301مواهب الجليل ـ ( 3)

 .                                                                        1/108شرح الزرقاني على سيدي خليل ـ ( 4)

 / ب . 75مخطوط غاية األماني في حل األلفظ لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ علي أبي الحسن المالكي ـ  (5)
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في  (1)المعول عليه خالفا لما يفيده البلنسية هو رأالمسح على الضفائر للرجل، والم

د من نقضه؛ المقتضي أنه الب (2)( ال رؤوسهممن منع ضفر الرج شرح الرسالة:)

صة، والمعصية تنافيها، فإنه ال يعرف المنع لغيره، ر رخألن المسح على الضفائ

ا بمسح ناهمرركت الصالة، وإن أوالمرأة التي لو أمرناها بمسح جميع رأسها ت

 المختلف فيها خيرتيان بالعبادة ضه صلت، فإنه يكتفي منها بمسح البعض؛ ألن اإلبع

                                           قلم ثم ،توضأ ومن] (3)د بالضرب قاله علي األجهوريمن تركها، وهذا بعد التهدي

 كان  أي ما [،(4)التقليم موضع غسل يعيد ال فإنه رأسه حلق وأ( /أ37) أظافره

والغسل  ،ولو كان شعره كثيفا، [(5)الرأس حـمس وال] ورا بقالمة الظفرـمست

وقوله: ، (6)ه سندعادة في الغسل متفق عليه كما يفيدن عدم اإلإال أفي هذا  ءكالوضو

ه حتى انثنى على بعض من لحم األصبع ظفره لو طال "موضع التقليم" مشعر بأن

ه إذا كان متوضأ غسل ما تحته زائدا عن زيادة عن محل خلقته، ثم فإنه يجب علي

إذا طال ولم ينثن على  :وال يجب عليه قلمه(7)وهو في ذلك كما قال سند محل خلقته،

حه فيه لتكرره، وإال  إن انثنى وجب قلمه، وكأنهرره، فم األصبع لتكبعض من لح ُسم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن إسماعيل بن عبد الرحمن العبدري المالكي، فقيه ومقرئ، أخـذ عن أبي علي  ( 1)

الصدفي وابن بـاسه وأبي مـروان البـاجي وغيرهم، أخذ عنه أبو بكر بن الجـد وأبـو زكـريا ويحيى بن مرزوق 

هـ . 566الـة ابن أبي زيـد، توفي سنـة وغيرهم، لـه تصانيف منها شـرح صحيح مسلم لم يكملـه وشرح على رس

                                                                                                                        210ـ نيل االبتهاج ـ  5/358ـ الوافي بالوفيات ـ  2/268التكملة لكتاب الصلة ـ محمد بن عبد هللا القضاعي ـ 

  . 1/307مواهب الجليل ـ  (2)

 / ب .                                                         42مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (3)

        .                            1/110ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  1/315مواهب الجليل ـ (4)

 . 1/110ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  1/315ـ مواهب الجليل ـ  1/125المدونة الكبرى ـ  (5)

    . 1/315ينظر مواهب الجليل ـ  (6)

                                                                                                                                                                                                                                                              المرجع السابق . (7)
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 ، ووســخ األظافـر يعفى(1)القياس أنه يجب؛ ألنـه لمعـة انظـر علي األجهوريكان 

مـا  (2)وخالف ما عليـه جمهور السلف الصالح عنه، وإزالته من التعمق والوسوسـة،

 :                              (3)لم تخرج األظفار في الطول عن المعتاد، وبه يقيد قول ناظم مقدمة ابن رشد

 ووسـخ األظفـار إن تـــركتـه *** فمـا عليك حــــرج أو أزلته                                 

                                                                            (4)واجمع رؤوسها بوسط الكف *** واغسل فإن غسل ذاك يكفي            

 :وظاهره ولو كثر كما يفيده قوله ،زالتهفال تجب إم يطل وكان تحته وسخ وأما إن ل

 غسل يعيد فقيل ،الوضوء بعد لحيته حلق إذا واختلفوا] (5)"... إلخ لم تخرج ما"

ي غسل موضعها خالف كما ن هللا ف، وكذا إذا سقطت م[يعيده ال وقيل ،موضعها

 قاله عليينئذ غسل موضعها ح على يتفق( 7): خالفا لقول الجزولي(6)ن ناجيابقال 

    ل محل الخالف أي الذي ذكرهـوانظر ه ارح:)قال الش ،(8)األجهوري على الـرسالـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  / أ .43ـ مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل  (1)

تقدمك من ن والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون( وقال أيضا: )والسلف أيضا من منظور:) السلف ( قال اب2)

. السلف  9/158الفضل واحدهم سالف....( لسان العرب ـ رابتك الذين هم فوقك من السن، وآبائك وذوي ق

إحسان، وأتباعهم، وأئمة وأعيان التابعين لهم ب اصطالحا:" ما كان عليه الصحابة الكرام ـ رضوان هللا عنهم ـ

الدين ممن شهد له باإلقامة، وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقي الناس كالمهم خلف عن سلف" لوامع األنوار 

     1/20 البهية وسواطع األسراراألثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ـ محمد بن أحمد السفاريني ـ

 .                                            5/138دمة ابن رشد ـ عبد الرحمن الرقعي .معجم المؤلفين ـ نظم مق (3)

 .                                                                                                7نظم مقدمة ابن رشد ـ  (4)

 .   1/110ليل ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خ (5)

 الشرح الكبير على تهذيب المدونة للبرادعي ـ أبـو القاسـم بن عيسى بن نـاجي التنـوخي ـ تحقيق عبد الحكيم  (6)

 .                                                                                                      2/243ميالد الكاسح ـ 

       / ب .31قييدات الجزولي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ ( مخطوط ت7)

   / ب .87مخطوط شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ ( 8)
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 ؛ة فالـالخفيففي الكثيفـة؛ ألنهـا ساتـرة للفـرض، وأمـا  اـفي حلقه /ب(37نف )المص

نه مغسول الشعـر لـم يغسل، وقـد يقـال إ ن منبتأو مطلقا؛ أله البشرة بالتخليل ـلغسل

، وفي علي األجهوري: )الـراجـح (1)ء، وانفتـاح المسـام تـأمـل انتهـى(اـان المـريـلس

 وانظر هل الغسل) طاب:قال ح (2)(م الء كانت خفيفـة أعادة سوامـن القولين عدم اإل

 ق أن الغسل إما متفق )قلـت: يستفـاد ممـا سب (3)فيـه نصا( رء في ذلك لـم أوضوـالـك

ن اللحية يجب أخف، وأل لك ألن أمرهح فيه ذـالراج ونـو يكفيـه على عـدم اإلعـادة أ

 . (4)ء انتهى(تخليلها فيه مطلقا بخالف الوضو

 للمتعممتعمم واإلباحة س لغير المارح:)والمشهور كراهة حلق الرأقول الش ـ تنكيت  

 ن الشيخـع (5)ادـرشالـدمـاغ انتهى من شرح اإلد العـوض، وهـذا مـع صحـة وـوجـل

 ةطريق (9)ارح(كالم الش انتهى (8)((7)كما نقلـه شيخنا )الطخيخي (6)عمـريوسف بن 

                                                                                                                           ل:)والمعول عليه الجواز مع الضرر متعمما أم ال ومع عدم الضرر البن عمر كما قا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / أ.                                                                                             17وط المنح الوفية ـ مخط (1)

 / أ.  43مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (2)

 . 1/110ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  1/317مواهب الجليل ـ  (3)

  / أ.43مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ مخطوط  (4)

     لم أعثر عليه . (5)

 / ب .                                                         46مخطوط التقييد على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ  (6)

يل ميمون بن موسى و كي المالكي، وذكر صاحـب درة الحجال بأن اسمه أبشرف الدين موسى الطخيخ (7)

لى بعض اها الدرر عخذ عن محمد شمس الدين اللقاني، له حاشية على مختصر خليل سمالطخيخي، فقيه، أ

هـ . توشيح الديباج وحلية 974مسائل المختصر، اعتمد فيها على مواضع من الحوفي شارح المدونة، توفي سنة 

د المالكية ـ محمد ـ اصطالح المـذهـب عن 3/16ـ درة الحجال ـ  223رافي ـ االبتهاج ـ محمد بن يحيى الق

                                                                                                                          .   573ـ  503إبراهيم علي ـ 

                                                                                                                                / أ .  6مخطوط الدرر على بعض مسائل المختصر ـ  (8)

 / أ .    17مخطوط المنح الوفية ـ  (9)
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 اوأم (1)نظم علي األجهوري على الرسالة قوالن مرجحان بالجواز والكراهة انظر

 مع الرجلين غسل الخامسة] (3)(العنفقة فحرامشارب أو أو ال (2)ةحلق اللحي

ن قطعتا غسل موضع فإ ،[الساقين طرفى في الناتئان العظمان اـوهم الكعبين

ء ماء، فإن لم ه كشران يوضئم بخالف المرفقين كما قدمته، ولزم أقطع أجرة القطع

، (4)الذخيرةقاله في /أ( 38) من غير تدلك وجب عليه ذلك ءمس الما يجد وقدر على

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                                                              / أ .    17مخطوط المنح الوفية ـ  (1)

م تفاوتت فيه الفتوى ما بين التحريالصريح من أقوال األئمة األربعة أن أمر اللحية ليس من الواجبات، و( 2)

دم ثبوت نص التحريم، أما االحتجاج بأحاديث اإلعفـاء فال يستقيم دليال على وكراهة التنزيه، وهذا دليل على عـ

ه من ود، وهـذه علة مقيدة، وإما في سياق سنن الفطرة وهذتحريم حلق؛ ألنها إما معللة بمخالفة المشركين واليه

ئها في بعض ألفاظه مقترنا ر إعفاإلى مرتبة التحريم والوجوب القطعي إثباتها، و ورد أمالسنن التي ال تصل 

 ر واجب كقولهبالختان ال يقوم الحجة به على التحريم، فقد يجتمع في نص واحد أمران أحدهما مباح واآلخ

ه   ﴿الىتع اد  صه مه حه ق هُ يهو  آتُوا حه ره وه ه  إ ذها أهث مه ر  ن  ثهمه ة أم ة، والزكاـ فاألكل أمر على اإلباح 141نعام ـ األ ﴾ ُكلُوا م 

 على الوجوب، وهما في سياق واحد، ولم يصرح أحد من األئمة على حرمة األخذ من اللحية، وغاية فتواهم

كراهة التشبه باليهود رغم أنهم رووا أحاديث اإلعفاء في كتبهم، ونجد في كل مذهب فريق يوافق رأيه رأي 

يخالفه يقول بالحرمة، واإلنصاف يقتضي اتباع رأي من وافق صاحب المذهب،  صاحب المذهب، وفريق

ي ابن عمر، وأبي هريرة من ح على حديثفالمخالف لم يصل إلى رتبة االجتهاد، وقد علق العسقالني في الفت

الختان صحيح البخاري، فذكر أن ما ارتفق مع الختان ليس بواجب ـ يعني اللحية ـ بل أن بعض العلماء يرى أن 

ليس بواجب، فقال ما نصه:"واحتجوا أيضا بأن المنتظمة مع الختان ليس بواجبة إال عند بعض من شذ " وبمثل 

 قوله قال النووي في المجموع عند ذكر المسألة .

 لى: أن أهل القرون الثالثة األولىوخلص الشيخ الهادي المحجوب في بحثه " اللحى بين اإلعفاء واإلحفاء " إ    

ن واألئمة األربعة لم ينقل عن أي منهم أن اإلعفاء المأمور به هنا واجب أو سنة بالمعنى التابعوالصحابة ووهم 

  المتبادر للذهن .

أما الشارح الزرقاني ـ رحمه هللا ـ فقد خالف بقوله هذا كل معول عليه حين حرم حلق اللحية وأضاف إليه    

   حرمة حلق الشارب بل والعنفقة أيضا .

                                                                                                                                         / ب .46ينظر مخطوط التقييد على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ  (3)

 .   1/269الذخيرة ـ ( 4)
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ن شدة ؛ أل[اأصابعهم تخليل وندب] (2)، والشارح(1)بن عرفةاواستظهره 

صابع كما في ء لما بين األالما كالعضو الواحد والبد من إيصال رهماالتصاقهما صي

بتخليل الرجلين بخنصر اليمنى ويختم  ء: يبدأقال بعض العلما (4)القرافي(3)طابح

صابعها ويختم بإبهام اليسرى؛ ألنها يمنى أبإبهامها؛ ألنها يسرى أصابعها ويبدأ 

ا من من يخلله: يندب أ(8)، وزروق(7)ل الجزوليقا، (6)ارحالش قاله (5)بخنصرها

: بخالف أصابع اليدين، فإنه يخللهما من ظاهرهما، وما (9)الجزولي أسفلهما، زاد

 (10)أصابع رجليه بخنصره نحوه في حديثمر من تخليل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                    .1/113المختصر الفقهي ـ  (1)

 / ب . 17مخطوط المنح الوفية ـ  (2)

 .   1/313مواهب الجليل ـ (3)

 . 1/269الذخيرة ـ  (4)

 . 1/258( الذخيرة ـ 5)

 / ب. 17فية ـ ( مخطوط المنح الو6)

 / أ .31( مخطوط تقييدات الجزولي على الرسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ 7)

 .117/ 1( حاشية الشيخ أحمد زروق على متن الرسالة ـ 8)

  / أ .31مخطوط تقييدات الجزولي على الرسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ  (9)

غسل الرجلين، عن المستورد بن شداد قال:" رأيت أخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الطهارة ـ باب ( 10)

 ـ 1/85ـ 148رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره" الحديث حسن ـ حديث 

مسند الشاميين ـ حديث المستورد بن شداد، عن المستورد بن شداد، صاحب  وأخرج اإلمام أحمد في مسنده ـ

وسلم ـ قال:" رأيت رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إذا توضأ يخلل أصابع رجليه  النبي ـ صلى هللا عليه

 وأخرج ابن ماجه في سننه ـ ـ 29/546ـ  18016ـ  537/ 29ـ  18010بخنصره " بسند صحيح ـ حديث 

كتاب الطهارة وسننها ـ باب تخليل األصابع، عن المستورد بن شـداد قال:" رأيت رسول هللا ـ صلى هللا عليه 

 =                    ـ  1/152ـ  446وسلم ـ توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره" الحديث حسن ـ حديث 
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هللا  صلى -فتة تخليله ............................................................. في ص

في الفعل انظـر مكن أي ، وهـو أ(2)((1)بحةكان يخلل بالمسـ وفي آخر ) وسلم عليه

وانظر هل تخليل أصابع الرجل اليمنى بأصبع اليد اليمنى، واليسرى  ،(3)حطاب

اليد اليمنى، وتخليلها في الغسل واجب على صبع سرى أو كالهما بأصبع اليد اليبأ

 علي اليد إمرار وهو :(5)الدلك لسادسةا] (4)كالوضوء قيل مندوبوأقوى القولين، 

 [(7)للصب تهمقارن يشترط وال] :بعده يدل عليه قولهأي  [(6)الماء مع العضو

ئ، مكانه ببطن كفه ال يجزلكف فيما يظهر، فالدلك بمرفقه مع إوالمراد باليد باطن ا)

ه  دلك إحدى رجلي وهذا يجزئ، على الخالف فيمنا وقيل إمرار العضو مطلق

  ن مالك ال يجزئابن القاسم: يجزئ، وروايته عفقال ؟  م الباألخرى هل يجزئه أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصحيح ـ أبواب الطهارة عن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ باب في تخليل وأخرج الترمذي في جامعه 

األصابع، عن المستورد بن شـداد الفهري قال:" رأيت النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إذا توضأ دلك أصابع رجليه 

 .   1/57ـ  40بخنصره" قال أبو عيسى هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث ابن لهيعة . حديث 

المسبحة هي اإلصبع التي تلي اإلبهام اسم فاعل من التسبيح ألنها كالذاكرة حين اإلشارة بها إلى إثبات  (1)

 .                                                                                         1/262األلهية . المصباح المنير ـ 

الحديث في كتب السنة ، إال أن اإلمام عبد الملك بن حبيب ذكـر هـذا الحديث في  لم أجـد تخريجـا لنص هـذا (2)

هللا ـ صلى هللا عليه كتابـه الواضحة بقولـه:" حدثني نافع القاري عن األعـرج عن أبي هريرة قـال: رأيت رسول 

                                       / ب .                5وسلم ـ يدلك بأصبعه المسبحة بين أصابع رجليه عند الوضوء " 

                                                                                    .               1/314مواهب الجليل ـ  (3)

ن حاشية الشيخ زروق على مت / أـ23مخطوط نضج المقالة في شرح الرسالة ـ محمد بن علي بن الفخار ـ  (4)

 .                                                                         1/315ـ مواهب الجليل ـ  1/126الرسالة ـ 

دلك: دلكـت الشيء بيدي أدلكـه دلكـا قال ابن سيده دلك الشيء يدلكـه دلكـا مـرسـه وعـركـه ـ لسان العرب ـ  (5)

10/426                             .                                                                                    

 .   1/320مواهب الجليل ـ  (6)

 .  1/111ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  1/321المرجع السابق ـ  (7)
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 ن هذا أنه ال يجزئ)ويظهر م (1)اليد على العضو انتهى(/ب( 38) غسل إال بمرور

إال في دلك نهم لم يذكروا خالفه م، فإابن القاسعند  دلك غير الرجل بغير اليد حتى

)إمرار اليد أي وما  ارح:الش وقول (2)األجهوري( ه عليإحدى الرجلين باألخرى قال

مل على حالة عجزه عن دلكه يح (3)في معناها من خرقة أو حائط أو استنابة انتهى(

 في كله الوضوء يفعل أن وهو :المواالة لسابعةا الفريضة] ن تعذر سقطفإ ده،بي

فيبني بنيـة إن نسي  [(5)والقدرة الذكر مع (4)متفاحش  تفريق غير من واحد فور

ء عد ماريق، ومن أالتف ره علىاص من أكشخأومثله خمسة ، (6)م الال أمطلقا ط

 دأعومن  ،ارهه بغير اختيأراقه شخص، أو غصبه، أو أريق من ، ثمهيكفيه لوضوئ

 ، أو أعد ماء ال يكفيه قطعا أو ظنا أو شكا بنىنه ال يكفيهه يكفيه فتبين أقطع بأن ماء

ارح:)وحيث بنى الش الق (8)دالعاموكذا  ،لتقصيره ذا طال، وال يبني إ(7)لم يطل ما

، وظاهره حتى في العاجز ومن ألحق به، وفي علي  (9)أتى بالنية انتهى(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                                                              1/111شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  ـ 1/325مواهب الجليل ـ  (1)

     / أ .                                                   43مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (2)

 / ب .  17مخطوط المنح الوفية ـ  (3)

  1/113عقد الجواهر الثمينة ـ ـ 1/124اإلشراف على نكت مسائل الخالف ـ عبد الوهاب بن علي البغدادي ـ (4)

    .                                                                                               49جامع األمهات ـ  (5)

درر في شرح المختصر وهو الشرح الصغير على مختصر خليل ـ بهرام بن عبد ـ ال 1/91مختصر خليل ـ  (6)

 .    1/111ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  1/326مواهب الجليل ـ  ـ 173هللا الدميري ـ 

تها ـ علي بـن سعيد الـرجـراجـي مناهـج التحصيل ونتـائج لطـائف التـأويل في شـرح المـدونـة وحـل مشكال (7)

 .   1/330مواهب الجليل ـ  ـ 1/479ـ التحرير والتحبير ـ  1/134ـ 

 .                                                                 1/331 ـ مواهب الجليل ـ 1/135مناهج التحصيل ـ  (8)

 / أ .                                                                                           17مخطوط المنح الوفية ـ  (9)
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نف من وقول المص، (2)ي كما يفيده المختصرأن النية خاصة بالناس (1)األجهوري

، ولم يفسر (3)ر ال يضر ولـو عمدااحش إشـارة إلى أن التفريق اليسيفغير تفريق مت

 ه: القولين في حد المتفاحش ليكون جاريا على

، (4)دلن معتال بزمن معتدل، ومكنه بجفاف أعضاء شخص معتدا: أأحدهم   

 هذا القول/أ( نقص منه اعتدال المكان، وشهر 39) لكنه؛ (5)عليه المختصرواقتصر 

 .  خيرة، والمراد جفاف العضو األخير من الغسلة األ(6)األقفهسي

اكهاني وعزاه الف، )(8)رابن عموشهره  ،(7)رفالثاني: أن يحد القرب، والبعد بالع   

من  عليه المصنف ثم ما اقتصر، (11)حبيب ن، وعزي األول الب(10)((9)ن القاسم)الب

                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ما نسبـه المصنف للشيخ علي األجهوري ليس موجود في مخطوطته مـواهب  (1)

 / أ .  43وإنما شرح في مواهبه قول المختصر " وهل المواالة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا..." 

 .                                                                                                1/19مختصر خليل ـ  (2)

 .                                                                                               1/331هب الجليل ـ موا (3)

      المرجع السابق .                                                                                                              ( 4)

 .                                                                                                     1/19صر خليل ـ مخت (5)

                                                                                                                                 لم أعثر عليه .( 6)

 .  1/331 مـواهب الجليـل ـ ـ 1/229ـ الشـرح الكبيـر على تهذيب المـدونـة ـ  1/57التنبهـات المستنبطـة ـ  (7)

أخرجه مالك في الموطأ ـ كتاب الطهارة ـ باب ما جاء في المسح على الخفين، عن  مايشير المصنف إلى  (8)

ه " ثم أ، فغسل وجهه، ويديه، ومسح رأسال في السوق ثم توضـ رضي هللا عنهما ـ" بر نافع أن عبد هللا بن عم

ـ  73حديث ديث صحيح ـسح على خفيه، ثم صلى عليها " الحدعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد " فم

1/36  . 

المنتقى شـرح موطأ إمام  ...قال ابن القاسم في المجموعـة: لم يأخـذ مالك بفعل ابن عمـر في تأخيـر المسح  (9)

 .  1/124 ـ المدونة الكبرى ـ 1/79 دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس ـ رضي هللا عنه ـ سليمان بن خلف الباجي ـ

 .   1/480التحرير والتحبير ـ (10)

 / ب .  3مخطوط الواضحة في السنن والفقه ـ عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي ـ  (11)
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 ،(2)خر أنها سنةواآل ،(1)المختصر ين مشهورين ذكرهماـوجوب المواالة أحد قول

درة كاألول قـال حطـاب: )والخالف لفظي ألن التشهيرين والق دة بالذكر،ـوليست مقي

، فـال هـال شيء عليـرق ناسيا فـوإن ف دا،ـرق عمـدا إن فـادة أبـان على اإلعمتفقـ

 ،(5)ه معنويـقائلين ينبغي أن (4)ونيـرمـوالب م،ـه الشيخ سالـوبحث في ،(3)(هـمرة لث

على الوجوب لترك ـادة أبدا حيث التفريق عمـدا؛ ألنها اتفقا على اإلعولـو 

                . (7)بـلواجوأما على السنية فلتهاونه بالسنة ال لترك ا ،(6)الواجب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                .                                                                                                                            1/19مختصر خليل ـ  (1)

المقـدمات الممهـدات لبيان ما اقتضه رسوم المدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت المحكمات ألمهات  (2)

 .    1/326 ـ مواهب الجليل ـ 1/168 ـ التوضيح ـ 1/80 مسائلها المشكالت ـ محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ـ

                                                                   .                                  1/328مواهب الجليل ـ  (3)

لقاني والشيخ التاجوري ذ عن الناصر البرموني المصري المالكي، فقيه، أخدين العبد الكريم بن ناصر ال (4)

على ة رهم، أخذ عنه إبراهيم اللقاني والنور األجهوري، له تصانيف منها حاشيري وغيوأبي المكارم البك

 البستان ـ  هـ .998بلسي، توفي سنة ااقب شيخه عبد السالم بن سليم الطرار في منتصر خليل وروضة األزهمخ

                                         .                                                                8/144ـ معجم المؤلفين ـ  1/281 ـ شجرة النور ـ 373 ـ نيل اإلبتهاج ـ 1/283 ـ درة الحجال ـ 153

 / ب .                                                        43مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ ( 5)

    .                    1/327 ـ مواهب الجليل ـ 59المختصر الكبير ـ محمد بن عبدهللا بن عبد الحكيم الليث ـ  (6)

 .                                        1/327 ـ مواهب الجليل ـ 1/124 المدونة الكبرى ـ (7)
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 ثمانية الوضوء سنن                           

 [(2)ناءاإل في إدخالهما قبل] (1)إلى الكوعين [اليدين غسل األولى :ثمانية وسننه]

أو ملء حوض "غسل نية وضوء أوآ قدر:"الـق ناء كماان إهو من تمام السنة حيث ك

فإن لم  و يسيرا،ـول جاريا، مطلقا أورا ـر ال ماء كثيـراغ مما ذكـفن اإلوأمكـ صغير،

ا ـمشكوكا فيهم رتين أوـا طاهـل بل يدخلهما إن كانتـيمكن اإلفراغ لم يسن غسلهما قب

لو بفيه، فإن لم يمكنه و وإال احتال على أخذ الماء، يتغير بهما، متنجستين حيث ال أو

( /ب39) ذي ينبغيـ)وال: ارحـال الشـق (3)وتيمم كعادم الماء ه،ـدخالهما فيه تركال بإإ

 واحدة كل ويغسل ،(5)التعبد بغسلهما] ندبا [وينوي] (4)إزالتها به حيث كان ملكه(

ال ـق (6)ر كالمهمـظاه وـا هـام السنة كمـو من تمـه [اـثالث] ا أيضاـندب [حدتها على

 الثانية] (8)انتهى( (7))الباجي من سنن الوضوء البداءة بأطراف األعضاء: الشارح

أي وليس  (9)انـرف اللسـين بطـوبمهملت ه،ـم كلـبالف معجمتين نـبضادي [ةـالمضمض

  فال يفتقران  واألذنين ولالستنشاق من نية ال رد مسح الرأس، )والبد لها، بمراد هنا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .          2/544 الكوع هو طرف الزند الذي يلي اإلبهام والجمع أكواع مثل قفل وأقفال . المصباح المنير ـ (1)

ـ 6/2274 اح ــمع اآلنيـة األواني كسقـاء وأسقيـة وأسـاق، وهـو وعـاء المـاء .الصحاء اآلنيـة، وجـجمع اإلن (2)

 . 14/48 لسان العرب ـ

 ـ المقـدمـات والممهـدات ـ 17/102 البيـان والتحصيل ـ ـ 1/107 المنتقـى ـ ـ 1/19 النـوادر والزيـادات ـ (3)

 .                                       1/122 سيدي خليل ـ ـ شرح الزرقاني على مختصر 1/352 ـ مواهب الجليل ـ 1/82

 / أ.                                                                                     18 مخطوط المنح الوفية ـ (4)

                                        .                                                       1/352 مواهب الجليل ـ (5)

 .                              1/122 ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ 1/351 المرجع السابق ـ (6)

        .                                                                                                 1/37 المنتقى ـ (7)

  / أ .18مخطوط المنح الوفية ـ  (8)

 .                                                                                                 7/91 لسان العرب ـ (9)
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والـفضـائـل قـالـه عـلـي  ن،ـي السنـاقـة بـوني ا،ـن نيتهمـرض تتضمـفـة الـوني ة،ـنيـل

وعلى  ،حتمل أن سنيتهما تتوقف على النيةوي ولعل قوله البد للندب، ،(1)(األجهوري

ل شيء من ـل فعـا قبـوبين باقي السنن غير اليدين أنهما لما كان ،ول فالفرق بينهمااأل

ي ـا فـه كمـائـي أثنـدث فـو أحـا ولـ)ويفعلهم ،(2)ةـطلبت فيهما الني وضوءـرائض الـف

والثالثة في كل ، )وإن الثانية ،(4)سنيتهما تحصل بمرةكالمهم أن  وظاهر ،(3)اليدين(

ل ـه هـل اليدين أنـري فيهما،)وفي غسـويج ره المصنف،ـوسيذك ،(5)ة(ـمنهما مستحب

دم أنه ان تثليث اليدين من تمام السنة كما تقـوإنما ك ،(6)تكره الرابعة أو تمنع خالف(

ل ـالف في غسل اليدين قبـلقوة الخستنشاق ظاهـر كالمهم دون تثليث لالستنثار، واال

 ،الفم في الماء إدخال] واصطالحا ،(8)ة التحريكـلغ [وهي] ،(7)إدخالهما في اإلناء

ا يظهر ترجيحه من ـتمام السنة على م( /أ40) وهما من [(9)ويمجه يخضخضه، مـث

المصنف في  وعليه اقتصر ،(10)الراجح ن آتيا بها علىفلو ابتلعه لم يك ،الفاكهاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / أ.  47 مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ (1)

                                             .                                                  1/342مواهب الجليل ـ  (2)

 .  1/378 المرجع السابق ـ (3)

 / ب .47 مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ (4)

 .                                   1/128 ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ 1/378 مواهب الجليل ـ (5)

 .                                                                                                1/378 مواهب الجليل ـ (6)

 الشرح  ...قوله لقوة الخالف يقصد به الخالف خـارج المذهب فـإن اإلمـام أحمـد قائل بوجـوب غسـل اليدين (7)

 .    1/112 الكبير على متن المقنع ـ عبد الرحمن بن محمد بن قدمة ـ

 .                                                                                               1/642 مختار الصحاح ـ (8)

 .                                                               1/355 ـ مواهب الجليل ـ 96شرح حدود ابن عرفة ـ  (9)

 . 1/433 ير والتحبير ـالتحر (10)
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آتيا بها كما يظهر  فتح فاه فنزل منه الماء من غير مج لم يكنوكذا  ،(1)كفاية الطالب

وفي الشارح ترداد غير  ،(2)ه المج من تمام التعريف كذا لعلي األجهوريعلـمن ج

 .  (3)هذا

ة كما ـفإن ذلك بدع داب األكل )أن ال يصوت بالمضغ،آمن  (4)المدخلفي  ـ ةفائد   

ؤاكلة ـم نـ)ع ه أيضا سئل مالكـوفي ،(5)ة(ـه بدعـإنـف ال يصوت بمج الماء للوضوء،

 (6)ا انتهى(ـوال يصادق نصراني ي،ـه أحب إلـركـال تـد قـاء واحـي إنـالنصارى ف

 [؛(8)أنفه لداخل] بفتح الفاء [بنفسه ءالما جذب وهو:(7)ستنشاقاال الثالثة]

، إخراج الحروف على هيئتها ننعة مافي الخيشوم من األوساخ الم ليخرج ما

المصنف أنه لو وضع أنفه في الماء فدخل من غير جذب بنفسه ال يكون آتيا ر وظاه

 فإن ،[(11)بنفسه األنف من الماء دفع وهو :(10)اراالستنث الرابعة] (9)بالسنة

                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                                        1/226 كفاية الطالب الرباني ـ (1)

 / ب.                                                             47مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (2)

                  /أ .         18لسنة " مخطوط المنح الوفية ـ أو من تمام ا ...قال الشارح " وهل المج سنة مستقلة  (3)

  .   2/25 المدخل ـ محمد بن محمد العبدري الفاسي ابن الحاج . هدية العارفين ـ (4)

 .      1/225 المدخل ـ( 5)

  . 1/123 ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ 1/116 ـ المختصر الفقهي ـ 1/275 الذخيرة ـ (6)

 .                                                                                                     1/1195 القاموس المحيط ـ . اإلستنشاق مأخوذ من التنشيق وهو الشم، واستنشق الماء: أدخله في أنفه (7)

                                                                       .                                 2/17 إكمال المعلم ـ (8)

 / أ.                                                                                     18مخطوط المنح الوفية ـ  (9)

والمشهور األول، قال األزهري: اإلستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف األنف، وقال الخطابي:هي األنف، (10)

                                                                                                                                              .5/191روى سلمة عن الفراد أنه يقال:نثر الرجل، وانتثر واستنثر، إذا حرك النثرة في الطهارة. لسان العرب ـ 

                                                                                                   . 1/122 اإلستذكار ـ (11)
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  من واإلبهام السبابة جعل مع] ل من أنفه من غير دفعه لم يكن أتيا بالسنةـتركه يسي

، [أنفه على] ألنه من إزالة النجاسة؛ (2)على المشهور (1)كذا الذخيرة [ىاليسر يده

ى ـف علـه المصنــا صرح بـمـة كـام السنـمـن تـن مـوريـذكـين المـع األصبعـ)ووض

، وادعى بعض أشياخ علي األجهوري و مقتضى أخذ ذلك في تعريفهـوه (3)ةـالرسال

( /ب40) يـف مـالصائ رـغي اـدبـن غـالـويب] (4)ه(ـدل لـا بعبارة تـدوب متمسكـه منـأن

، [واالستنشاق](6)وال يجعله وجورا، (5)فيوصل الماء ألقصي الحلق ،[ةـالمضمض

    .(7)وال يجعله سعوطا ،ألقصى األنف فيوصل

 (9)وأما الصائم فتكره له كما في الذخيرة (8)ويبالغ عند القيام من النوم :التتائي  

 وتبع في قوله في المضمضة واالستنشاق العالمة ،ة أن يغلبه الماء فيدخل جوفهفيخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                                                               1/277 الذخيرة ـ (1)

 .                                                                                             1/258 مواهب الجليل ـ( 2)

 .       / أ61 مخطوط غاية األماني ـ (3)

 / أ .                                                           47 مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ (4)

 .  1/123 شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ (5)

الوجور بفتح الواو وزان رسول الدواء يصب في الحلق، والمـراد ال يبالـغ في إيصالـه للحلق فيشرق بـه أو  (6)

                                      . 2/648 . المصباح المنير ـيغرغر به 

                                                                                                               .                    1/277 السعوط: مثال رسول دواء يصب في األنف . المصباح المنير ـ (7)

 / أ .                  38مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ ـ / أ 3 مخطوط الواضحة في السنن والفقه ـ (8)

                                                                .  2/505 الذخيرة ـ (9)
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 على ما يفيده  (4)أنها في االستنشاق فقط وفي ابن مرزوق، (3)وجمعا، (2)((1))بهرام

 ثم ،اتـغرف الثـبث يتمضمض أن واألفضل] (7)((6)واقـ)الم وه يفيدهـونح، (5)النقل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، حـفظ وفقيه وقاضي، أخذ عن محمد المـالكي أبـو البقاء بهـرام بن عبد هللا بن عبد العزيـز السلمي الدميري (1)

 د هللا بن علي المـارديني وغيرهم، أخـذ عنه عبد هللا بـن مقداد ـإبراهيم البيـاني وعب بن أحمد القالنسي ومحمد بن

 د الفاسي وأحمـد بن محمد المصري وغيرهم، لـه تصانيف منها الشامل والشرح الكبير ـاألقفهسي ومحمد بن أحم

  3/19 ع ــالمـالضوء ال هـ .805ة ــي سنـوفـا، تـرهـع وغيـامـل والجـليـى مختصر خـر علـط والصغيـوسـوالمت

 .                                           3/80 ـ معجم المؤلفين ـ 1/239 شجرة النور ـ ـ 7/49ـ  شذرات الذهب ـ  147 ـ  نيل االبتهاج ـ

                       .                                                            1/178 الدرر في شرح المختصر ـ (2)

 .    1/123ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ 1/356 مواهب الجليل ـ (3)

                                                                                                                             / ب .122مخطوط المنزع النبيل على مختصر خليل ـ  (4)

 ث "وبالـغ في االستنشاق إال أن ي المضمضة بـل هي األصل في الحديوالمبالغـة في االستنشاق كالمبالغـة ف (5)

 ام الشافعي في مسنده ـ بـاب مـا خرج من كتاب الوضوء ـ الحديث صحيح ـ حديث اإلموأخرجه ون صائمتا " تك

 ـ وأخرجه ابن ماجه في سننه ـ كتاب الطهارة وسننها ـ المبالغة في االستنشـاق واالستنثـار ـ الحديث  1/15ـ  48

 ـ وأخرجـه الترمـذي في جامعـه ـ أبواب الجمعة ـ أبـواب الصوم عن رسـول هللا  1/142ـ  407صحيح ـ حديث 

 ـ  788ة االستنشـاق للصائـم ـ الحـديث صحيـح ـ حـديث ـ صلى هللا عليـه وسلم ـ بـاب مـا جـاء في كراهية مبالغ

 ـ وأخرجـه النسائي في سننـه الكبـرى ـ كتـاب الطهـارة ـ األمـر بالمبـالغـة في االستنشاق لغيـر الصائم ـ  3/155

 ـ أخـرجـه ابن حبـان في صحيحه ـ كتاب الطهارة ـ بـاب فـرض الوضوء ـ  1/84ـ  98الحديث صحيح ـ حديث 

  3/332ـ  1054ذكر األمر بتخليل األصابع للمتوضئ مع القصد في إسبـاغ الـوضوء ـ الحديث صحيح ـ حديث 

 .  1/356مواهب الجليل ـ  . 3/368ـ  1087ـ 

أبـو عبد هللا بن يوسف بـن أبي القاسم العبدري المالكي، حـافظ وفقيـه، أخـذ عن محمد بن محمـد بـن سـراج  (6)

ملك المنتوري ومحمد بن يوسف الصناع وغيرهم، أخـذ عنه أحمد الدقون وعلي الزقاق وأحمد   و محمد بن عبد ال

البلوي وغيرهـم، لـه تصانيف منها التـاج واإلكليـل في شرح مختصر خليـل وسنن المهتـدين في مقامـات الدين، 

 ـ معجم المؤلفين ـ 1/262 ـشجرة النور  ـ 561 نيل االبتهاج ـ ـ 10/98 . الضوء الالمع ـ هـ897 توفي سنة

12/133                                                                                                                                  

                                                                                    .                                 1/246التاج واإلكليل لمختصر خليل ـ محمد بن يوسف العبدري ـ (7)
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بل  (2)دـن رشـه ابـذي جزم بـوال، (1)نحوه في المختصر [غرفـات بثالث يستنشق

ة من ـرفـل غـات بفعلهما بكـرفـالث غـفعلهما بثه أن األفضل ـه متفق عليـره أنـظاه

ولعلها طريقة له قال ، (3) ابطزة انظر حن الصور الجائبست م ، وأن فعلهماالثالث

ا ليطلع على ـحد أمرين إمات أللى الـواجبة أي السنن عـ)وقدمت هذه الثالث: ارحـالش

وال إعادة عليه  ،وإما لكثرة أقذارها ،ون الماء وطعمه وريحه فإذا رآه متغيرا تركهـل

، وقـال المصنف في (4)ل انتهى(ـا يستقبـلما فعلها ـاسيـن جهال أو دا أوـا عمـإن تركه

د ـراف الجسـوضوء في أطـرع الـي أي التصوف شـل المعانـن أهـ)ع:انيـمغايـة األ

كتسب ، وألن األطراف تد لكان ذلك مشقة على العبادـل الجسـتخفيفا إذ لو وجب غس

اليدين  وغسل ،الحور العين اء لـوطء: شـرع االستنجاسـال ابن عبـوق ،الخير والشر

 ،نـالم رب العالميـكـل ؛والمضمضة ،وائد الجنةـم (/أ41كـل مـن )ألـل ؛إلى الكوعين

وغسل اليدين  ،مـللنظر إلى وجه هللا الكري ؛وغسل الوجه ،لرائحة الجنة ؛واالستنشاق

 اع كالمـلسم ؛ح األذنينـومس ،للتاج واإلكليل ؛ومسح الرأس ،وارـللس ؛رفقينـإلى الم

 حـمس ةـامسـالخ] (6)((5)ة انتهىـللمشي في الجن ؛نـرجليـل الـوغس ،المينـرب الع

 (7)رأسـا يلي الـو مـوه، [ظاهرهما األذنين

                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                                                   1/19 مختصر خليل ـ( 1)

                          .                                                                     1/110 البيان والتحصيل ـ( 2)

 .                                                                                          1/356 مواهب الجليل ـ (3)

  . / ب18 مخطوط المنح الوفية ـ( 4)

 المحتاج  في كتابه تحفةج لهذا األثر من كتب التخريج، وإنما ذكر ذلك ابن حجر الهيثمي ـلم أعثر على تخري (5)

 الم رب ـو المضمضة لك ،ةـد الجنـن موائـل مـشرع غسل الكفين لألك :ال بعضهمـوقفي شـرح المنهاج بقـولـه:" 

   " وغسل الرجلين للمشي في الجنة انتهى...  العالمين

                                                                                / ب .                    70مخطوط غاية األماني ـ  (6)

 .  1/359 مواهب الجليل ـ ـ 1/245 ـ كفاية الطالب الرباني ـ 1/277 ـ الذخيرة ـ 42 عقد الجواهر الثمينةـ (7)
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  يدخل بأن] (2)م انفتحاـوثوردة، الألنهما خلقتا ك؛ (1)الوجه وهو ما يلي، [وباطنهما]

 ا ـفمسحهم( 5)ا األذنينـا ثقبـوهم [(4)صماخيه يـف] (3)اإلبهاملي وهما ما ي [سبابتيه

  هـإبهامي لـويجع] (6)ر اللخميـو ظاهـة كما هـة مسح األذنين ال سنة مستقلـمن جمل

  (8)اراـاعتب (7)ع الغضونـ)وال يتتبريك لهما، ـر تحغياهـرة مـن ظ [اـرهمـظاه على

  لمسح الماء ديدتج السـادسـة] (11)((10)والخف، (9)على الوجه في التيممأي قياسا 

 ـا و كمـوه (12)دـن رشـن ابـاألذني جعله سنة مستقلة غير سنة مسح تبع في [األذنين

 وخ ر الشيوذهب أكث، (14)((13)ة انتهىـب مالك والكافـ)مذهاألبي:  قال الزرقاني عن

 على ل المصنفـونق، (16)ر ابن غازي المختصرـوبه فس، (15)ة واحدةـإلى أنهما سن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 .                                                              1/359 مواهب الجليل ـ (1)

 المرجع السابق .                                                                                                    ( 2)

   .                                                                                          1/262المصباح المنير ـ  (3)

 .                                            3/34الصماخ من األذن الخرق الباطن الذي يفضي إلى الرأس . لسان العرب ـ  (4)

 .                                                              1/128 منح الجليل شرح مختصر خليل ـ محمد عليش ـ (5)

 .                                                                                                        1/33التبصرة ـ( 6)

   .2/449 المصباح المنير ـ الغضون مكاسر الجلد، ومكاسر كل شيء غضون أيضا، الواحد غضن وغضن. (7)

 / أ.                                                                           4مخطوط الواضحة في السنن والفقه ـ  (8)

             ال مفهوم للوجه ألنه في التيمم ال يتتبع الغضون .                                                              (9)

 .                                                                                                     1/359 مواهب الجليل ـ (10)

 / أ.   19مخطوط المنح الوفية ـ  (11)

 .                                                        1/82 ـ المقدمات والممهدات ـ 1/109 البيان والتحصيل ـ (12)

 .                                                           2/20 إكمال إكمال المعلم ـ محمد بن خلفة الوشتاني األبي ـ (13)

                                                                                                                   / ب .                  38ـ مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على المختصر  (14)

                                 / أ  .38مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ ـ  1/9 جامع األمهات ـ (15)

       .            1/139 شفاء الغليل ـ (16)
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 ، (3)ول مالك في المختصرـو قـوه (2)د مستحبـل إن التجديـوقي، (1)ة القولينـلرسالا

  [الرأس مسح في اليدين رد ةـالسابع] دمـي المتقـل األبـذين القولين مع نقـهر وانظ

 /ب( 41) ب بالمرة األولى أو معـواجب سواء حصل الواجـأراد بالرد ما زاد على ال

 د ثانيا؛ ألن الذي يمسح د المسح األول الرـ)كمن طال شعره فإنه يجب عليه بع الثانية

 وتقدم أنه يجدد الماء في المسح  ،لب بالسنة بعد ذلكايط مالذي يمسح أوال ثثانيا غير 

 ن المسح ـده بلل مـون الرد سنة حيث بقي بيـل كـومح، هـده أثنائـب إذا جفت يـواجـال

 وانظر إذا بقي بيده بلل من  ،م يسنـوإال ل ،ردـه للـامـه بتمـب يكفي مسح رأسـواجـال

 ه إلى أن تجف اليد أو يسقط ـح بـب يكفي بعض الرأس في رد المسح هل يمسـواجـال

 فأتوا منه ما  )إذا أمرتكم بأمر :الصالة والسالم واألول ظاهر قوله عليه ،الرد والسنة

 ا المنكس ثالثا ـانـاد استنـالف أعـإن خفـ [رائضهـف ترتيب ةـمنالثا] (5)((4)استطعتم(

 ده ـان بعـوا إن كـدا أو سهـواء نكس عمـا سـريبـان قـرة مرة إن كـده مـا بعـوم ،ثالثا

 ت أعضاؤه أي ـد بأن جفعُ فإن به  ،شيء احترازا عن تقديم الرجل اليسرى على اليمنى

 اد استنانا ـدلين أعـان معتـوزمن ومك ،من الغسلة األخيرة من العضو األخير لشخص

   ،  (6)ان بعده شيء هذا إن نكس ناسياـده إن كـيعيد ما بع وال ،ده مرة مرةـالمنكس وح

                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                                           1/245 كفاية الطالب الرباني ـ (1)

                                                                 .                                    1/39 النوادر والزيادات ـ( 2)

  .58المختصر الكبير ـ  (3)

صحيح البخاري ـ كتـاب االعتصام بالكتاب والسنة ـ بـاب االقتـداء بسنن رسـول هللا ـ صلى هللا ه، ـمتفق علي (4)

عـن أبي  فرض الحج مرة في العمر، كتاب الحج ـ باب صحيح مسلم ـ ـ 6/2658ـ  6858 عليه وسلم ـ حديث

  . 4/102 ـ 3321حديث هريـرة بلفظ " فـإذا أمرتكـم بشيء فأتـوا منه ما استطعتم ..." 

 .  / أ48 ـ مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ 1/361 مواهب الجليل ـ (5)

 ـ مخطوط مواهب الجليل  1/363 ـ / ب ـ  مواهب الجليل38مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  (6)

 .                                               1/124 / ب ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ48 بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ
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وهو ما نقله  ،يندب له إعادة الوضوء أو (1)وهو ظاهر المقدمات ،وهل كذا العامد

وهو ما نقله  ،يعيد الوضوء والصالة أبدا أي استناناأو  (3)عن المدونة (2)ابن زرقون

إذا أتى  :األول (/أ42) خالف  تنبيهان (4)المواق عن ابن يونس عن غير واحد

لوقوع الترتيب أوال مثال ذلك إذا غسل  ؛بالمنكس فال يشترط أن يرتب ما بعده

يعيد غسل  فإنه ال ،ثم ذراعيه ،ثم غسل رجليه ،ثم مسح رأسه ،وجهه أوال

وال يشترط أن يرتب بينهما بل إن  ،ومسح الرأس ،ويعيد غسل الرجلين ،الذراعين

له أو   (6)طابوما يوهمه ح، (5)شاء غسل الرجلين أوال ألن الترتيب حصل بينهما قبل

 ولو حكما من ،المنكس هو المقدم عن محله الموضوع له :الثاني،(7)األجهوري ليع

ثم لم يعدهما  ،أول وضوئه بنية الفرضعضو أو بعضه كمن غسل يديه لكوعيه في 

وصار الكفان للكوعين ، لذراعين فصالته صحيحةل ابعد الوجه بل اقتصر على غس

ذر ـليدخل غسل بعض األعضاء مع بعض كمن وكل لع ؛ولو حكما :وقولي ،منكسين

 ؛ذه حقيقيـوقد يقال التنكيس في ه ،ل أعضائه األربعة فغسلوها جملةي غسة فـأربع

عضو مع ما قبله تقديم له عن مرتبته الشرعية التي هي تأخيره عما  كلألن فعل 

 . (8)قبله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                            .                            1/81المقدمات الممهدات ـ (1)

، أخذ عن موسى بن أبي تليـد وعبد هللا ه وقاضالمالكي، محدث وفقي األنصاريو عبد هللا محمد بن سعيد أب (2)

بن عبد النور  ض اليحصبي وغيرهم، أخذ عنه أحمد النباتي وإبراهيم بن قسوم ومحمداالوحيدي والقاضي عي

رمذي وسنن أبي رهم، له تصانيف منها األنوار جمع فيه المنتقى واالستذكار وكتاب جمع فيه بين منصف التوغي

                               .                                                  1/340 ـ الوافي بالوفيات ـ 1/285 الديباج المذهب ـ ـ 4/1360 هـ. تذكرة الحفاظ ـ586ةداود، توفي سن

                                                                                                                                                    . 1/363ينظر مواهب الجليل ـ ( 3)

                                                                                        .                   1/250 التاج واإلكليل ـ (4)

  .                                                                             1/125 شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ (5)

 .  1/364 مواهب الجليل ـ (6)

    . / ب48 الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـمخطوط مواهب  (7)

  1/124شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (8)
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وإال ترك العمل  (1)شكا إن لم يكن مستنكحا ظنا أو تحقيقا أو[ترك )تنبيه(من]   

غير  [الوضوء فرائض من] (3)أو عضوا مغسوال أو ممسوحا لمعة [فرضا] (2)به

وأما هي فيبتدأ الوضوء مطلقا تركها أو شك في تركها سهوا أو عمدا طال أم  ،النية

عمدا أو  إن تركه نسيانا مطلقا أو [الصالة يعيد ثم] (5)وجوبا [به يأتي فإنه] ،(4)ال

الصالة كما إذا طال ( /ب42) وأعاد ،فإن طال ابتدأ الوضوء ،ولم يطلزا، عج

سواء كان  ربا مع القيأتي أيضا بما بعده ندبثم إنه ، ولم يأت به ،تذكره بعد نسيانه

ومع البعد يأتي به ندبا في النسيان ال في  ،عجزا دا أومع ترك المتروك نسيانا أو

واعلم أن المتروك يأتي به ثالثا واحدة  ،لبطالن الوضوء كما علمت ؛العمد والعجز

وإال فيما  ،ثالثا أو وما بعده مرة مرة إن فعله أوال مرتين ،ثنان مندوبان، واالواجبة

ره رابعة، وهي هل تك يكمل الثالث ال يقال إذا كان فعله أوال ثالثا ففعله مرة أخرى

وهنا  ،ألجل الترتيب؛ ألنك تقول محل الخالف حيث لم يطلب بها ؛تمنع خالف أو

ثم أنه يأتي بما بعده ندبا بنية إكمال الوضوء في النسيان مع  ،طلبت منه للترتيب

أتي به بنية ـوأما المنسي نفسه في ،ا في العمد والعجز مع عدم الطولفبدونه ،الطول

)يأتي ائي: تتالوقول ، (6)وبه صرح الشارح عن أبي الحسن ،إكمال الوضوء قطعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستنكح: بفتح الكاف هو الذي يعتريه الشك كثيرا في كل وضوء وصالة فال يدري أسها أم ال . تقريب  (1)

 . 124 معصر ـ معجم مصطلحات الفقه المالكي ـ عبد هللا

 ب . /49 مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ (2)

ـ مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  1/124شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ ( 3)

                       .                                                                                          /ب 49

   . 1/125 / أ ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ39مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  (4)

 .   1/365مواهب الجليل ـ  (5)

   / أ.                                              49المرجع السابق ـ مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (6)
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واضح في العمد والعجز إذا ، (1)نية على المشهور استصحابا لألولى انتهى(به بغير 

 ،ألن ترك الفرض نسيانا مستويا مع ترك المواالة ؛ي النسيانـوال يتضح ف ،لم يطل

 (3)لي األجهـوريه علفتأم (2))وبنى بنية إن نسي مطلقا(ا: ال المختصر فيهوقد ق

 لما السنة تلك ويفعل الصالة يعيد ال فإنه] (4)سهوا عمدا أو [سنة ترك ومن]

ل وإال لم يطلب بإعادتها كتركه غس ،إن لم ينب عنها غيرها [الصلوات من يستقبل

وإال  ،وإن لم يكن اإلتيان بها يوقع في مكروه ،عنه (/أ43) لنيابة الفرض ؛يديه أوال

رك وكمن ت، لم يأت بها كمن ترك تجديد ماء مسح أذنيه ومسحهما من غير تجديد

 ،وإن لم تكن السنة هي الترتيب لتقدمه في كالمه ،وسال الماء بنفسه ،ستنثاراال

لخ على ثالثة أشياء المضمضة واالستنشاق ومسح ه ويفعل تلك السنة...إفيقصر قول

ويقيد المصنف أيضا  ،ت من توجيه عدم فعلهاة لما علماقية الباألذنين دون الخمس

 وإال فعلها بغير قيد االستقبال ،الركها أوبين إرادة فعلها وبين تا بما إذا طال م

من شيوخنا  أفتى غير واحد:) وقال ابن ناجي، (5)ما يفيده الموطأ لصالة على

 شروعه في غسل وجهه إن ذكر المضمضة واالستنشاق بعد كالشبيبي بتماديه

، واألول هو األقرب، (7)مالك في الموطألنص )بالرجوع  وأفتى بعضهم ،(6)(فيه

والجاري نظائر هذه المسألة أي كمن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  / أ.                                                                      39مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ ( 1)

                                                                                                         .1/19مختصر خليل ـ  (2)

                                  .                                   / ب49 مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ (3)

 .   1/125 ي خليل ـشرح الزرقاني على مختصر سيد (4)

 .     1/48 الموطأ ـ رواية يحيى بن يحيى ـ (5)

 .     2/234الشرح الكبير على تهذيب المدونة ـ  (6)

 نصه " سئل مالك عن رجل توضأ فنسي، فغسل وجهـه قبل أن يتمضمض أو غسـل ذراعيـه قبـل أن يغسـل  (7)

 ض وال يعـد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض، فليمضم

  .                                                                   1/48 " الموطأ ـ...قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه 
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  تكبير العيد أو وكمن نسي السورة أو ،ه وركبتيهيدينسي التشهد حتى فارق األرض ب

 ا فيه ـم ذهب إذ ليس كله الدل على أنـوطأ ال يـونص الم ،عـالسر حتى رك الجهر أو

 س مصحف ـا لمـه ال يفعلهـن الصلوات أنـه مـر قولـوظاه، (1)ى(ـب انتهـو المذهــه

 واعلم أنه إن ترك ما ال يعاد من السنن فال يعيد الصالة في وقت وال في  ،(2)وطواف

 د الصالة ـم يعـها ناسيا لـفإن ترك ،دمـالثالثة كما تقا ما يعاد وهو السنن وأم ،(3)غيره

 ، (5)وقتـا في الـا إعادتهـوران أشهرهمـوالن مشهـد قـوفي العام(، /ب43) (4)اـاتفاق

  (7)دم اإلعادةـع: والثاني ،(6)ةـفي نظمه لهذه المسأل ـه اقتصر علي األجهوريوعلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                             . 1/48الموطأ ـ ( 1)

  .1/126/ أـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ50 مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ (2)

  .                                                                                                            1/365 مواهب الجليل ـ (3)

   .                                                                                                              1/276 الذخيرة ـ (4)

 .   1/367 مواهب الجليل ــ  سابقالمرجع ال (5)

      من يترك السنة في وضوئه *** إن طال يفعلهــا لمـا يستقبــل                                                                      (6)

                                            ويستـحــب عـــود مـا صلـى إذا *** تعمد الترك على ما عولــــوا                            

          ومطلقا يـأتـي بهـا إن لــم يطــل *** فالعمد والسهو ســواء يجعلوا                                                             

                                                  واستثن ما ينوب عنها غيــرهــا *** كـتـرك غـســـل ليـديـــه أول               

     ورد مسح الرأس والخـالف في *** تجــديــد مــا لــألذنيـن ينقــل                                                               

                                                           وتــركــه أرجــح إذ فـي فعـلــه *** تكرير مسح األذنيـن يحصـل                

                    وتـرك االستنثـار إذ يفضي إلى *** استنشـاقـه والنهي عنه نقلـوا                                                                

 ــل حــال يـا فــل .                                                                         فكـــل ال يعـيــــدها الــــــــــذي *** يتـركهـا بك

 / ب. 50مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ 

               .                                                                                       1/367مواهب الجليل ـ  (7)
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 وليس في القرآن ، (1){توضأ كما أمر هللا}ولخبر  ،ةلبكونه وسي لضعف أمر الوضوء

 ولهذا اتفق على عدم ، (2){صلوا كما رأيتموني أصلي}:ن الوضوء وقال في الخبرسن

 ل ـالصالة عمدا هن ة مـارك سنـلف في تـواخت ،داـة عمــرك سنـبت وضوءـال النـبط

 .   (3)؟تبطل أم ال

 

 

                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استفتاح الصالة ـ باب صالة من ال تقيم صلبه في كتاب الصالة ـ أبواب تفريع  ـ هأخرجه أبو داود في سنن (1)

ديث قال فيه :" ى هللا عليه وسلم ـ، فقص هذا الحع، أن رسول هللا ـ صلالركوع والسجود، عن رفاعة بن راف

د هللا عز وجل  معك قرآن فاقرأ به، وإال فاحمفتوضأ كما أمرك هللا جل وعز، ثم تشهد، فأقم ثم كبر، فإن كان 

 1/289ـ  861ه شيئا انتقضت من صالتك " الحديث صحيح ـ حديثقال فيه:" وإن انتقضت منو وكبره وهلله"،

ن رسول هللا عليه وسلم ـ أبواب الصالة عن رسول هللا ـ صلى وأخرج الترمذي في جامعه ـ أبواب الطهارة عـ 

رج وأخ ـ 2/100 ـ 302ديثهللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ باب ما جاء في وصف الصالة ـ الحديث صحيح ـ ح

 1/507 ـ 1631النسائي في سننه الكبرى ـ مواقيت الصالة ـ اإلقامة لمن يصلي وحده ـ الحديث صحيح ـ حديث

ن سبيح والتكبير والتحميد والتهليل لماب الصالة ـ باب إجازة الصالة بالتوأخرج ابن خزيمة في صحيحه ـ كتـ 

اب الصالة ـ ـ وأخرج البيهقي في سننه الكبرى ـ كت 1/274ـ  545يث صحيح ـ حديثال يحسـن القرآن ـ الحد

ام القراءة إذا لم يحسن من القرآن شيئا ـ الحديث ب سجود السهو وسجود الشكر ـ باب الذكر يقوم مقجماع أبوا

 . 2/380ـ  3789 صحيح ـ حديث

ـ وفي  1/226ـ  605ديث أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ـ كتاب األذان ـ باب األذان للمسافر ـ ح (2)

اء في في كتاب أخبار اآلحاد ـ باب ما جـ و 5/2238ـ  5662اب رحمة الناس والبهائم ـ حديث كتاب األدب ـ ب

 . 6/2647ـ  6819إجازة خبر الواحد الصدوق في األذان والصالة ـ حديث 

  .  1/367مواهب الجليل ـ  (3)
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  عشرة إحدى الوضوء فضائل:                     

 فرائضه أو سننه [الوضوء ابتداء في التسمية األولى عشرة إحدى (1)وفضائله]   

 ال ـوق ،و كذلكـعدم زيادة الرحمن الرحيم وه (2)ظاهره كالمدونة [هللا بسم يقول بأن]

وفي المصنف على ، (4)ةـاملـا كـي بهـأتـأن ي لـاألفض: (3)رـن المنيـواب ،يـانـاكهـالف

: ارحـال الشـق (5)انـوالن مستويـا قـالصغير على المختصر أنهم ـائيتتالو ،ةـرسالـال

ح أم ـوا في الذبـ)وانظر هل قوله عام حتى في الذبح أم ال وهل يكفي أي ذكر كما قال

وهل ، (7)ندبا [بها أتى أثنائه في اـرهـذكـت مـث ابتدائه في نسيها فإذا] (6)ال انتهى(

ـل األك ة أولـي التسميـا إذا نسـاسا على مـقيره ـيقول بسم هللا على أوله ووسطه وآخ

 يقـول[ بـأن ـهمن راغـالف دـبع اءـالدع الثانية] أوال (8)ه كما في الخبروذكـرها أثناء

                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه أجر من غير أن يستحق الذم وال التأثيم، وهذا الفرق بينه وبين الواجب، الفضيلة كل فعل له فضل وفي (1)

وأما الفرق بينه وبين السنة ... الفضيلة هي كل ما تسهل في تركه وخفف أمره سميناه فضيلة ليشعر المكلف 

 . 1/126بمقدار األجور في األفعال . شرح التلقين ـ 

       . 1/113المدونة الكبرى ـ  (2)

، أخذ عن أبيه أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الجذامي اإلسكندراني المالكي، مفسر ومحدث وفقيه (3)

وعبد الوهاب اإلسكندراني و أبي عمرو بن الحاجب وغيرهم، أخذ عنه ابن أخيه عبد الوهاب والمفسر أبو حيان 

واالقتفاء في فضائل األسرار محمد بن يوسف وغيرهما، له تصانيف منها مختصر التهذيب للبغوي وأسرار 

ـ  1/243ـ الديباج المذهب ـ  1/316حسن المحاضرة ـ هـ. 683المصطفى ـ صلى هللا عليه وسلم ـ، توفي سنة 

  . 1/52ـ هدية العارفين ـ  5/381شذرات الذهب ـ 

                                                                                                       . 1/384/ أ ـ مواهب الجليل ـ 112( مخطوط التحرير والتحبير ـ 4)

  .                                          / أ41 ـ مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ 1/722كفاية الطالب الرباني ـ  (5)

                                                                              .                        / ب19 مخطوط المنح الوفية ـ (6)

 .      1/94 منح الجليل شرح مختصر سيد خليل ـ( 7)

وأخـرج اإلمام أحمـد في مسنده بنفس لفظ الحاكـم ـ مسنـد األنصار ـ الملحق المستـدرك من مسند األنصار ـ  (8)

 ه، ــ وأخرج ابن ماجه في سنن 42/479ـ  25733ـ بسند صحيح ـ حديث  هللا عنهاحديث السيدة عائشة ـ رضي 
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 راء أي بصرهـون الـبسك [ـهطرف رافع وـوه] (1)مـمسل ديثـكما في ح قبل أن يتكلم

أو لمانع هكذا  وبينها وإن لم يرها لحائل بينه، لعل المراد إلى جهتها [اءـالسم  إلى]

ه ـأن دـة ما يفيـرسالـعلى ال (3)خ داودـي الشيـوف/أ( 44) (2)رةـذكـمجلس الم ع فيـوق

 إال هـإل ال أن دــأشه] اــعليه (4)لي األجهـوريظرا عـالسماء ان إلى ظرـد من النـالب

 [نالتوابي من اجعلني اللهم ورسوله دهعب محمدا أن وأشهد له شريك ال وحده هللا

 يتكلم ال أن الثالثة] من الذنوب [المتطهرين من واجعلني] الذين كلما أذنبوا تابوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طعاما في ستة عن عبد هللا بن عبيد بن عمير، عن عائشة، قالت: كان رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: يأكل 

نفر من أصحابه، فجاء أعرابي، فأكله بلقمتيـن، فقال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ:" أما أنه لو كان قال: 

  في أوله، فليقل: بسم هللا في بسم هللا لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما، فليقل: بسم هللا، فإن نسي أن يقول بسم هللا

ـ وأخرج الترمذي  2/1086ـ  3264ب التسمية ـ الحديث صحيح لغيره ـ حديث أوله وآخره" كتاب األطعمة ـ با

في جامعه بنفس لفظ الحاكم ـ الذبائح ـ أبواب األطعمة ـ باب ما جاء في التسمية على الطعام ـ الحديث صحيح  

عود عن ـ وأخـرج ابن حبـان في صحيحه عن القاسم بن عبد الرحمن بـن عبد هللا بن مس 4/288ـ  1858حديث 

أبيه عن جده قال: قـال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم:"من نسي أن يذكـر هللا في أول طعامه فليقل حين يذكر: 

ه جديدا، ويمنع الخبيث مـا كان يصيب منـه" كتاب األطعمـة ـ بـاب أولـه وآخـره، فإنه يستقبـل طعامبسم هللا في 

 12/12ـ  5213ء بسم هللا في أولـه وآخــره ـ الحـديث صحيح ـ حديث آداب األكـل ـ ذكر البيان بـأن قـول المـر

وأخـرج الحاكـم في مستدركـه عـن أم كلثوم، عـن عائشـة ـ رضي هللا عنها ـ قـالت: قـال رسول هللا ـ صلى هللا  ـ

ي أولـه وآخـره " كتـاب عليـه وسلم ـ:" إذا أكـل أحـدكم طعاما فليقل بسم هللا، فـإن نسي في أوله فليقـل بسـم هللا ف

  . 4/121ـ  7087األطعمـة ـ الحـديث صحيـح ـ حـديث

أخرجه عن عقبة بن عامر، قال: كانت علينا رعاية اإلبـل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركـت رسول  (1)

وضوءه، ثم يقوم هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قائما يحدث الناس فأدركت من قوله:" ما من مسلم يتوضأ فيحسـن 

فيصلي ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إال وجبت له الجنة " قال فقلت: ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي 

: التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفا، قال:" ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ـ أو وليق

إال هللا وأن محمد رسول هللا إال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل فيسبغ ـ الوضوء ثم يقول: أشهد أن ال إله 

  . 1/209ـ  234اب الذكر المستحب عقب الوضوء ـ حديث " كتاب الطهارة ـ ب...اء من أيها ش

 ( لم أعثر عليه . 2)

 / ب . 25( مخطوط إيضاح المسالك ـ 3)

                                                                                                                                                     / ب .52مخطوط مواهب الجليل بحل ألفظ الشيخ خليل ـ  (4)
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إن حديث األعضاء ال  (1)ولو بدعاء األعضاء لقول النووي في المنهاج [وضوئه في

ع لي في داري، ووسر لي ذنبي، نعم)اللهم اغف( 3)وطيـونحوه للسي ،(2)أصل له

في   وارد، (4)وال تفتني بما زويت عني(ا رزقتني، ارك لي في رزقي، وقنعني بموب

، (5)وغيرهيفيده أنه يقال حال الوضوء وعقبه كما بينه السيوطي  كالم المحدثين ما

ذكر هللا )ويكره الكالم بغير :قال الشارح (7)لي األجهوريوع، (6)طابونحوه لح

                                                     وهو يفيد، (8)انتهى(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                               . 2/1873 لنووي . كشف الظنون ـمنهاج الطالبين في مختصر المحرر ـ يحي بن شرف ا (1)

    .                                                                                                                             1/5 المنهاج ـ (2)

      .                                                                                                     6عمل اليوم والليلة ـ  (3)

     المرجع السابق .                                                                                                               (4)

كتاب الدعاء ـ ما كان يدعو به النبي ـ صلى هللا عليه وسلم، عن أبي  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ـ( 5)

ي ي ذنبي، ووسع لوصلى، ثم قال:" اللهم اغفر لبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بوضوء فتوضأ ال: أتيت النموسى ق

كتاب  ـ هـ  وأخرج النسائي في سنن 10/281ـ  30004يث ن ـ حدفي داري، وبارك لي في رزقي" الحديث حس

م ـ وتوضأ، فسمعته موسى: أتيت النبي ـ صلى هللا عليه وسلال أبو عمل اليوم والليلة ـ ما يقول إذا توضأ ـ ق

فـي داري، وبارك لي في رزقي" قال: فقلت: يا نبي هللا، لقد سمعتك ي يدعو يقول" اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع ل

الطبراني في رج ـ وأخ 6/24ـ  9908الحديث صحيح ـ حـديث يء؟ " شن تدعو بكذا وكذا قال:" وهل تركن م

ـ ال: دعاني رسـول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم هللا عنه ـ قوسى األشعري ـ رضي الدعاء ـ باب منه، عن أبي م

ارك لي في رزقي" فقلت: يا رسول بماء فتوضأ ثم صلى ثم قال :" اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وب

أخرج ابن ـ و 1/209ـ  656ديث حسن ـ حديث ن قال:" وهل تركن من خير" الحهللا ما دعوات دعوت به

عن ألبي موسى األشعري ـ رضي هللا عنه ـ  باب ما يقول بين ظهراني وضوئه ـ ـ يوم والليلةالسني في عمل ال

ي ذنبي، ووسع لي في داري، صلى هللا عليه وسلم ـ فتوضأ، فسمعته يقول:" اللهم اغفر لال: أتيت رسول هللا ـ ق

الحديث تركن من شيء؟ "  رزقي"، قلت: يا نبي هللا، لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال:" وهلي وبارك لي ف

 . 1/29ـ  28حسن ـ حديث 

 . 1/277مواهب الجليل ـ  (6)

  / ب.                                                                     52مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (7)

                                                                             / أ.                             20مخطوط المنح الوفية ـ  (8)
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)األولى التعبير بتقليل ألنه الفعل  [الماء قلة الرابعة] أنه ال يكره حكاية المؤذن

رته توهم أن الوضوء في الماء الكثير اوألن عب ،المندوب وال تكليف إال يفعل

فالمراد التقليل وإن توضأ بجانب نهر  ،غير مراد قطعاكالبحر مكروه مع أنه 

بمد  [حد بال] (1)ويجاب منه بأن المراد قلة ما يتوضأ به وإن كان بجانب نهر(

 (4)السرف ويكره [(3)إتقانهما أي الهمزة بكسر حكامهماإ مع كالغسل] (2)ونحوه

 [(6)ائمـالص لغير أفضل واألخضر يابس أو رطب بعود (5)السواك الخامسة]

 لم فإن] (7)يجد له طعما وحرم عليه بجوزة محمرة( /ب44)ويكره للصائم حيث لم 

وجوده فال  معوأما ، (9)مع المضمضة ليكون ذلك كالدلك [(8)فبأصبعه عودا يجد

ألنه سماع  هو المشهور؛ رتيبره المصنف من التوما ذك ،تتأدى الفضيلة باألصبع

  األصبع  من مسـاواة( 12)، والمختصر(11)خالفا لظاهر الرسالة (10)ابن القاسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .                                                                           1/127شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ (1)

           المرجع السابق .                                                                                                               (2)

 المرجع السابق .    (3)

                .                                                                                             1/373مواهب الجليل ـ  (4)

 ل اــ وفي اصطالح العلمـاء هـو استعم 1/297 اح المنير ــوك . المصبـود األراك والجمع سـو عـالسواك ه (5)

                                                                                                                                                                .     1/33تحرير ألفاظ التنبيه ـ  .عود أو نحوه في األسنان إلزالة الوسخ، وهو من ساك إذا دلك ... 

  / ب.                                            51ـ مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  1/178 التوضيح ـ (6)

  .                                                                                    1/129شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (7)

  .                                              86القوانين الفقهية ـ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ـ  ـ 1/117الجواهر الثمينة ـ عقد  (8)

 .     1/383 مواهب الجليل ـ ـ 1/107 حاشية الشيخ زروق على متن الرسالة ـ (9)

  .                                                                                                1/383مواهب الجليل ـ ـ   1/263التاج واإلكليل ـ  (10)

  .                                                                                            15رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ  (11)

  .                                                                                                         1/20مختصر خليل ـ  (12)
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ندبا ويجعل  [(2)باليمنى ويستاك خشن بشيء أو] (1)للعود مع وجوده في الفضيلة

 [بعده ويتمضمض الوضوء قبل ويكون] (3)اإلبهام والخنصر تحته والثالثة فوقه

 استاك والصالة الوضوء بين ما دبع اوإذ ] ،(4)ماؤها ما حصل به قاله سند جه ر  خ  يُ ل  

السواك بكسر ) [(5)للثانية ستاكإ هطهارت ىعل ووه أخرى صالة حضرت وإن

والمراد األول ألنه ال  (6)(ما يستاك به قاله الشارحالسين المهملة الفعل ويطلق على 

ة لقول واك فال حاجتقدير مضاف أي فعل الستكليف إال بفعل ويصح إرادة الثاني ب

ويندب أيضا ل )إطالقه على الفعلما علمت من  ستياك كان أولىال: إو قبعضهم ل

وم، ن ناه موانتب، نرآن يوجبها، ولقراءة قلطهارة ترابية ولصالة بدونها عند م

ونه متوسطا ويندب كرة كالم ولو بقرآن، كل أو شرب أو كثوتغيير فم بسكوت أو أ

على ذلك ولو قدر أصبع  وال يزيد طوله على شبر فإن زادة، بين الليونة واليبوس

وركوبه يحتمل الحقيقة  (7)ائيتتالركب الشيطان عليه أي على الزائد كما يفيده 

ر ـيظه (/أ45) ستياكه فقط فيماال ايقبض عليه أي حوغيرها كوسوسة لصاحبه وال 

    .                                (8)ا في الشارحـذا النسيان كمـورث البواسير وكـألنه ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .                                                                                                           1/178التوضيح ـ  (1)

  .                                                                                                         1/383مواهب الجليل ـ  (2)

                                                                  . 1/129 شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ (3)

  . 1/285الذخيرة ـ  (4)

  .                                                               / أ52 ب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـمخطوط مواه (5)

  .                                                                                                  / أ20مخطوط المنح الوفية ـ  (6)

 / ب .  40مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  (7)

  / ب .                                                                                              20مخطوط المنح الوفية ـ  (8)
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مرارا لطيفا وندب وسقف حلقه إويمره على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه )   

ه عرضا في األسنان ـه وكونـوتسميته في بدئ (1)(هـن الجانب األيمن من فمـبدؤه م

 .    وطوال في اللسان والحلق  (2)لمخالفة الشيطان

ام ينفع من الجذـه فإنه ا تستاك بـن أول مـع ريقك مـوابل: )(3)ال الترمذي الحكيمـق   

ة وال تمس ـه يورث الوسوسـده شيئا فإنـع بعـوال تبلالموت  ل داء سوىـوالبرص وك

 (4)نصبـه نصبا(ه عرضا أو اـورث العمى وال تضعه إذا وضعتـه يـبالسواك شيئا فإن

ال يلومن ـألرض فجن فاأن من وضع سواكه ب) (5)جبير فـإنـه يـروى عـن سعيـد بـن

وال  (7)ذامـرق الجـعلتحـريكهمـا  انـريحـان والـالرم ودـيستاك بع وال) (6)(إال نفسه

 ولـود للجهـاء والعـذا قصب الشعير والحلفـرص وكـة والبـده األكلـوليـبقصب لت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         .                                                                                      3/143المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ـ  (1)

 قال النووي: "والمستحب أن يستاك عرضا وال يستاك طوال لئال يدمي لحم أسنانه فإن خالف واستاك طوال  (2)

 حصل السواك مع الكراهة" المرجع السابق .        

ر، روى عن أبيه و قتيبة بن سعيد أبو عبد هللا محمد بن علي بن الحسن الترمذي، حافظ ومحدث ومفس (3)

رمذي وغيرهم، وروى عنه يحيى القاضي والحسن العكبري ومحمد النيسابوري وغيرهم،له تصانيف وصالح الت

ـ  10/233 حلية األولياء ـ هـ .255منها إثبات العلل للشريعة وختم األنبياء ورياضة النفس وغيرها، توفي سنة 

      . 1/451 ـ هدية العارفين ـ 5/308 ـ لسان الميزان ـ 2/179 ـ طبقات الشافعية الكبرى ـ 1/55 تذكرة الحفاظ ـ

 .                       1/235 رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ـ محمد أمين بشير عابدين ـ (4)

أبو عبد هللا سعيد بن جبير بن هشام بن خزيمة األسدي، تابعي وحافظ محدث ومفسر ومقرئ وفقيه، روى  (5)

ة عائشة وأبي هريرة ـ رضي هللا عنهم ـ وغيرهم، روى عنه أبو صالح السمان وآدم بن عن ابن عباس والسيد

ـ الجرح  6/256 هـ. الطبقات الكبرى البن سعد ـ95سليمان وأشعث بن أبي الشعثاء وغيرهم، توفي سنة 

                           .      1/108 ـ شذرات الذهب ـ 1/77تذكرة الحفاظ ـ  ـ 4/11 ـ تهذيب التهذيب ـ 4/9 والتعديل ـ

  . 1/235لم أعثر عليه إال في رد المختار على الدر المختار ـ  (6)

 / ب . 19مخطوط الواضحة في السنن والفقه ـ  (7)
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                                                                                                                                                                                                                          . (1)(هـذر منـن المحـون مـمخافة أن يك  

  لقاء مامن إ هـبحضرة الناس وال في المسجد لما في عياض: )وال يفعله ذو المـروءة  

   اكـستية االـا كراهـدة)مذهبنـارح الفاكهاني: بشرح العمـالشال ـق (3)انتهى ((2)يستقذر

 .       (4)(د عنه انتهىـرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجـد خشية أن يخـفي المسج

  ك ـافظيـك حـذين معـة الـالئكـم للمـتطيب الفه )ـروعيتـقال الشارح: الحكمة في مش  

                                        .                                    (5)ناءة القرآرـد قـوالملك الذي يضع فاه على فيك عن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                  .       1/130شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (1)

                                                                                    .     2/60إكمال المعلم بفوائد مسلم ـ  (2)

الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رد هذا المعنى في كتابه إحكام األحكام بحديث أبي موسى األشعري ـ رضي  (3)

هللا عنه ـ حيث قال:" أتيت النبي ـ صلى هللا عليه وسلـم ـ وهـو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السـواك على 

ـ   1/96ـ  241لبخاري في صحيحه ـ حـديث لسانه، وهو يقول: أع، أع، والسواك في فيه، كأنه يتهوع" أخرجه ا

ـ بـدون لفـظ "وهـو يقـول: أع، أع ..." إلى آخـر الحـديث ...  2/240ـ  615وأخرج مسلم في صحيحه ـ حديث 

                                                                                                                  .                                                   1/109وقال: ترجم البخاري على هذا الحديث باستياك اإلمام بحضرة رعيته . 

                          .   1/270رياض األفهام في شرح عمدة األحكام ـ عمر بن علي بن سالم الفاكهاني ـ  (4)

، عن عبد الرحمن السلمي ـ كتاب الصالة ـ باب حسن الصوت أخرج عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (5)

إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك يستمع القرآن، فما  واك، وقال:"السحث علي بن أبي طالب الناس على  قال:

قال: "فطبنوا ما هنالك وحب  وف الملك "يلفظ من آية إال يقع في جيزال يدنو حتى أنه يضع فاه على فيه، فما 

، مما روى سعد بن عبيدة ـ دهـ وأخرج البزار في مسن 2/487ـ  4184 ديثالحديث صحيح ـ حواك" السعلي 

ال النبي ـ صلى هللا عليه عنه ـ أنه أمر بالسواك، وقال: ق ن علي ـ رضي هللاععن أبي عبد الرحمن السلمي، 

حتى أو كلمة نحوها " "قام يصلي قام الملك خلفه، فتسمع لقراءته فيدنو منه م إذا تسوك، ثإن العبد  وسلم ـ:"

رآن" ي جوف الملك، فظهروا أفواهكم للقيضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن،  إال صار ف

ب ـ كتاب الطهارة ـ جماع أبوا ـ وأخرج البيهقي في سننه الكبرى 2/214ـ  603صحيح ـ حديث الحـديث حسن 

هللا عنه ـ قال: أمرنا ، عن عـبد الرحمن السلمي، عن علي ـ رضي السواك ـ تأكيد السواك عند القيام إلى الصالة

يزال يستمع ويدنو حتى ال إن العبـد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، ف ال:"بالسواك، وق

ـ وأخرجه في  1/38ـ  161الحديث صحيح ـ حديث وف الملك"جيضع فهاهُ على ف يه ، فال يقرأ آية إال كانت في 

 .  2/381ـ  1937كتابه شعب اإليمان ـ فصل في السواك لقراءة القرآن ـ الحديث صحيح ـ 
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م ـة وهي لحـد اللثـو البصر ويشـر ويجلـيذهب الحفابن عباس: وفيه عشر خصال)   

ق السنة ـرب ويوافـكة ويرضي الالمالئ هـرح لـم وينقي البلغم وتفـاألسنان ويطيب الف

ويزيد الحافظ  :زاد بعضهم (1)(الصالة ويصح الجسد (/ب45) ويزيد في حسنات

 .      (2)(في الحسنات إلى سبعين ويزيد وينبت الشعر ويصفي اللون حفظا

  فالصالة بهما بمائة ،والتخللفليكثر من السواك من أحب أن يحبه هللا ) وعن كعب   

 د صالة ـاه عنـة ببقايـالئكـأذي المـام لتـار الطعـن أثـان مأي تخليـل األسنـ (3)(صالة

 واك بسبعين صالةـصالة بس}اإلنسان والمائة صالة منها سبعون بسبب السواك لخبر

  ،                                                                                      (4){واكـر سـبغي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عن ابن عباس، أن رسول هللا ـ صلى باب الميم من اسمه: محمد ـ وأخرج الطبراني في معجمه األوسط (1)

هللا عليه وسلم ـ قال:" السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، ومجالة للبصر" " لم يرو هذا الحديث عـن بحـر 

ـ  ـ أخـرج البيهقي في شعب اإليمـان 7/278ـ  7496ديث صحيح ـ حـديث الحـالسقاء إال الحارث بن مسلم ". 

ـال: قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ:"عليكـم بالسـواك فإنـه مطهرة ، عـن ابـن عباس قفضل الوضوء 

للفـم، مرضاة للـرب، مفـرحـة للمالئكـة، يزيد في الحسنات، وهو من السنـة، ويجلو البصر، ويذهب الحفـر، 

به الخليل بن ويشد اللثة، ويذهب البلغم، ويطيب الفم "ورواه غيره وزاد فيه "ويصلح المعدة"، وهو مما تفرد 

 . 3/27ـ  2521مرة وليس بالقوي في الحـديث" الحديث صحيح ـ حديث

                   . 1/129معارج اآلمال على مدارج الكمال بنظم مختصر خليل ـ عبد هللا بن حميد بن سلوم السالمي ـ  (2)

    لم أجد من خرجه بهذا اللفظ .( 3)

مسند األنصار الملحق المستدرك من  أخرج اإلمام أحمد في مسنده ـ نماهذا الخبر لم أجده بهذا اللفظ وإ (4)

مسند األنصار ـ حديث السيدة عائشة ـ رضي هللا عنها، عن عائشة زوج النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ عن النبي 

بسند ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أنه قال:" فضل الصالة بالسواك، على الصالة بغير سواك، سبعين ضعفا ". 

كتاب الطهارة ـ جماع أبواب السواك ـ  ـ وأخرج البيهقي في سننه الكبرى ـ 43/361ـ  26340ضعيف ـ حديث 

باب تأكيد السواك عند القيام إلى الصالة، عن عائشة قالت: قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ:" صالة 

ذلك عن جبير عن نفير مرفوعا مرسال  بسواك خير من سبعين صالة بغير سواك "بإسناد غير قوي وروي في

ـ وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بنفس لفظ اإلمام  1/38ـ  160وهللا أعلم. الحديث مرفوعا ـ حديث 

 ـ وأخرج أبو شجاع الديلمي في    =  1/99ـ  217أحمد، باب القول في األمر والنهي ـ الحديث ضعيف ـ حديث 
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 (1)والثالثون للتخليل...................................................................... 

 .                                          (3)((2)رةـفدور الساـالبطلوع الـروح كمـا في خبـر فـي) ه يسهـلومن فضائله أن

فال ينافي أنه تعتريه (4)وما ذكره المصنف كغيره من استحبابه بيان لحكمه األصلي  

ه ـة بسواكـوالحرم ،(5)ود أخضرـواك صائم نهارا بعـالكراهة كس ،حكام ثالثة غيرهأ

يمكنه  الجمعة واله شيئا يمنعه من حضور والوجوب كاستعمالدم، كجوزاء كما تق

     الطرفين .  وىـز جوازا مستـم جائـه قسـفي وليس إزالته إال بالسواك

 ـويأراد به اإلذن ال المست (6)(وجاز سواك كل النهاروقول المختصر في الصائم)   

ه ـإن أراد ب اـوأم (7) م ــه وسلـي ـ صلى هللا عليـر النبـه أمـدبه إذا أراد بـل نـم محـث

 . (8)(اـرعـل شـا ال يحـه لمـه بـأي كتطييب فم :مـالفسوق فال يؤجر قال بعضه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسنده الفردوس، عن جبير بن نفير قال:"صالة بعد سواك أفضل من خمسة وسبعين صالة بغير سواك"الحديث 

 .           1/252ـ  3735مرفوع مرسل ـ حديث

                                                                                                                                             .   1/130شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ (1)

  .                          1/279البدور السافرة في أمور اآلخرة ـ عبد الرحمن بن أبي بكر األسيوطي . هدية العارفين ـ (2)

                                                                                                                                                      لم أجد ما نسبه الشارح في الكتاب . (3)

  .                                                            1/23الكافي في فقه أهل المدينة ـ يوسف بن عبد هللا بن عبد البر ـ  (4)

    .      1/45ـ التلقين ـ  173 ـ جامع األمهات ـ 3/378 االستذكار ـ (5)

      .1/63 مختصر خليل ـ (6)

 أمر النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ هـو في الحـديث الذي أخرجـه البخـاري في صحيحـه، عـن أبي هريـرة ـ  (7)

 رضي هللا عنه ـ أن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قـال :" لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك". كتـاب 

 ـ وأخرجـه أيضا في كتاب الجمعة، عن أبي هريرة ـ  6/2645ـ  6813التمني ـ بـاب ما يجـوز من اللو ـ حديث 

 ـ قـال:" لـوال أن أشق على أمتي أو على النـاس ألمـرتهم رضي هللا عنـه ـ أن رسـول هللا ـ صلى هللا عليـه وسلم 

 .                                                                      1/303ـ  847بالسواك مع كل صالة ". باب السواك يوم الجمعة ـ حديث 

  . 1/130شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (8)
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 وهو طاهر بالفعل ،شأنه الطهارة) أي [رـاهـط انـمك في وضأـيت أن ةـادسـالس]   

   .  (2)(لـرا بالفعـاهـولو ط (1)هـره الوضوء بـل الخالء فيكـفيخرج مح

ل جعلـه فضوإال فـاأل [(3)مفتوحا انك إن يمينـه عـن اإلنـاء يكـون نأ ةـالسابع]   

اد، ـى المعتـ( عل/أ46ي الـذي يفعـل بيـده )ـذا ف)وه (4)ي يمينـهـعلى يسـاره ليريـق ف

 لـوأما األعسر فاألفضل أن يجع ،ذي يعمل بكلتا يديه على السواءـالواألضبط وهـو 

 ؛اـولم يخير األضبط مع استوائهم (5)يساره قاله علي األجهوري(ن اإلناء المفتوح ع

    . ناء فالحق النادر بالغالبد فتح اإلألن األصل الغالب في شرع تقديم اليمنى عن

    . هذا في الرجلين واليدين أي فقط[المياسر على الميامن غسل يقدم أن الثامنة]   

 ستعمال ولذا يضيق خاتموصالحيتها لالا قوته لشرف اليمنى بوفور: (6)القرافي)   

وال  (7)اليسرى عليها أي على اليمنى ويبدأ في الغسل بالشق األيمن الشتماله عليهما

 لومث (8)(كذلك األذنين والصدغين بل يجعلهما معا التحاد منفعتهما قاله الشارح

    (9)دانالصدغين )الفو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              . 1/396 ـ مواهب الجليل ـ 1/21 ـ القوانين الفقهية ـ 1/130 الجامع لمسائل المدونة والمختلطة ـ (1)

     .  1/126 ختصر سيدي خليل ـشرح الزرقاني على م (2)

                                               .  1/258 ـ التاج واإلكليل ـ 1/130 الجامع لمسائل المدونة والمختلطة ـ (3)

 .                                                                                     2/85 إكمال المعلم بفوائد مسلم ـ (4)

    أ./ 51 مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ (5)

    . 1/283الذخيرة ـ  (6)

                         / أ .                                                 40مخطوط فتح الجليل في حل ألفظ درر خليل ـ  (7)

 / ب .  21مخطوط المنح الوفية ـ  (8)

 ( في النسخة )أ( الفوادان ـ وفي النسخة )ب( الفوادان . 9)
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      . (3)(ا جانبا الرأسـوهم طابكما في ح( 2)الـواو بفتح الفاء وسكون (1)دفـو تثنية

 وكذا يندب في سائر األعضاء البدء في مسحه [رأسه بمقدم يبدأ أن التاسعة]   

بالكعبين وعظ وعلم ذقن أو بالمرفقين أو بمؤخر الرأس أو بال بأولهما فمن بدأ

  .     (4)العالمه و زجر إلى المرفقين وإلى الكعبين وقبح علي :الجاهل أن هللا قال

ذا )وك [ستنشاقواال ةكالمضمض المسنون مع المسنون يرتب أن العاشرة]   

مع الفرائض إذ ال يلزم من ترتيبه في نفسه ترتيبه مع الفرائض والمراد  رتبه

الفرائض فعلها في المحل الذي يطلب فعلها فيه مع الفرائض فمن بدأ بترتيبها مع 

ثم غسل يديه لكوعيه ثم أتى بباقي السنن التالية لها على ترتيبها في   بغسل وجهه 

يرتبها مع فرائضه وكذا من بدأ بغسل يديه ثم فعل بقية السنن نفسها فإنه لم 

فلم يرتبه مع  على مسح رأسه لها على ترتيبها ولكنه قدم مسح أذنيه /ب(46)التالية

   (5)(لـمستحب مستق فكل من هذين فرائضه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( في النسخة )أ( فواد ـ وفي النسخة )ب( فواد .   1)

 احي العقاب ما أث  ـدا جنوـع أفواد وفـانباه، والجمـودا الرأس جـرأس مما يلي األذن، وفـود معظم شعر الـ( الف2)

 دهما فود: وهو معظم شعر اللمة مما يلي ـودان واحـاهض الفـا على ظهر نـوديهـاف: متى تلق فـال خفـمنهما، وق

 .    3/340 األذن، والفود والحيد ناحية الرأس . لسان العرب ـ مادة )فود( ـ

      . 1/375مواهب الجليل ـ  (3)

 زاهي قال:" لو بدأ الماسح من مؤخره إذ المفترض المسح ـان في الـن شعبـن ابـه عـواهبـل الحطاب في مـنق (4)

 ه فعله لخالف ما أتى من السنة إن كان عالما، ـرأس والمسنون تبدئه مقدمه، ويوعظ فاعل هذا ويجفى ويقبح لـبال

 ل ـعين من المرفقين أو يغسه من الذقن أو في غسل الذراـدأ في غسل وجهـال ، وكذلك لو بـان جاهـويعلمها إن ك

 البن  ه اإلمام الحطابـد ما نسبـم أجـة فلـاب الزاهي في أصول السنـ. وقد راجعت كت1/375ه من كعبيه " ـرجلي

 شعبان في كتابه المذكور.  

ـ مخطوط مواهب الجليل  1/380ـ مواهب الجليل ـ 129/ 1شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ ( 5)

 / ب .   51بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ 
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لمنع الخلو إذ  (1)أو مع فرائضه هـفى قول أن أوـب ه المختصر مؤولـوما يوهم

    ـل.  ن حالة انفراد كـاجتماعهما ال يوجب انحطاط رتبتهما ع

دخل فيه المضمضة واالستنشاق فاألولى  [اثالث المغسول يكرر أن عشر الحادية]  

يكرر  منهما سنة والثانية والثالثة مستحبان والبد أن يفعل الثانية والثالثة في كل ما

تيا آ رض من دلك وتخليل أصابع يديه ورجليه وإال لم يكنـكما يفعل في غسل الف

       . (2)بالمندوب

     بل يكره  )[مسحه تكرير يستحب ال فإنه نواألذنا الرأس ووه الممسوح بخالف]   

يعد إال أن دلك اليد مرارا بماء واحـد ال  ال بدليلـد فـان بماء جديد إما بماء واحـإذا ك

 . (3)(ه الشارحـدة قالـرة واحـم

ى ـوعلرأس ـثنين في مسح الـول وعلى االفي المغس [الثالثة على ادةـالزي تنبيه]   

       ع .  دـل البـأه)ألنها مـن شعائـر  [ةـمشروع غير] دة في األذنينـالواح

 [تكره هل] شك في غسلة من وضوئه يريد فعلها أي ثالثة أم رابعة إذا[واختلف]   

قاله  [مشهوران قوالن] قطعا [عنتم أو] مخافة أن تكون رابعة فيقع في المحظور

تكره الرابعة أو  تمنع موافقة لقول المختصر وهلول المصنف )أو وق (4)الشارح(

 التنبيه في كالم دة وصدر سألة أنها تحقيق إنها زائوموضوع الم (5)(تمنع خالف

اهر مر من أنه شك في غسله...الخ غير ظالمصنف يفيد ذلك فتقرير الشارح له بما 

                                    أن القولين في هذه  :ثانيهما أنه خالف ظاهر تركيب المصنف :أحدهما: من وجهين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   1/20مختصر خليل ـ ( 1)

 / أ.  51ـ مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ1/128 شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ (2)

 / أ .    22مخطوط المنح الوفية ـ  (3)

 / أ . 22مخطوط المنح الوفية ـ  (4)

                                                                                                                             .      1/20مختصر خليل ـ ( 5)
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 شك في ثالثة ففي كراهتها أو  ا كما قالوه في المختصرـبكراهتها وندبه( /أ47) الثانية

 تمنع يدل كصدر التنبيه على فقول المصنف أو  (1)ي ندبها ال منعهاقوالن من أن الثان

     .     لـفتأم ،فلنا مسألتان.  رـمحققة الزيادة كما م ه فيـأن كالم

 هـوجـال نـم هـغسل بـوج اـم على ادةـالزي وهي (2)رةـالغ ةـإطال بـتستح وال]   

ن ـم (4)محجلين (3)غرا ةـيوم القيام ونـإن أمتي يدع}رـوخب [المرفقين مع دينـوالي

         يصحبه عمل )لم (5){الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعلثار أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     . 1/20مختصر خليل ـ (1)

 مع الوجه ،والغرة في الجبهة بياض فوق الدرهم .المصباح المنير ـ الغرة في الوضوء غسل مقدم الرأس (2)

 يعني العبد نفسه، وغرة العبد، . 3/9 وأصل الغرة البياض في وجه الفرس.معجم األلفاظ الفقهية ـ . 2/445

غرر المقالة في شرح غريب ـ محمد  ... فعبر عنه بالغرة، والغرة البياض، وكل شيء يضئ عند العرب غرة

شرح حدود  . ـ والغرة دية الجنين المسلم الحر حكما يلقي غير مستهل بفعل آدمي 239 . منصور المغرويبن 

  . 623 ابن عرفة ـ

غرا بضم المعجمة وتشديد الراء جمع أغر أي ذو غرة وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس ثم  (3)

نا النور الكائن في وجوه أمة محمد ـ صلى هللا عليه استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر والمراد بها ه

     .                                                           1/236وسلم ـ . فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ أحمد بن حجر العسقالني ـ 

 : هو بياض يكون في ثالثة التحجيل هو بياض في قوائم الفرس،بعضه ال يجاوز الركبتين،والعرقوبين، وقيل (4)

 قوائم من قوائم الفرس، وقيل بياض في يدها ورجلها،وفي الوضوء غسل بعض العضد، وغسل بعض الساق مع 

 ـ محجلين: من التحجيل وهو بياض يكون 1/78اليد والرجل.القاموس الفقهي لغة واصطالحا ـ سعدي أبو حبيب ـ

 جل بكسر المهملة وهو الخلخال والمراد به هنا أيضا النور . في ثالث قوائم من قوائم الفرس، وأصله من الح

 .   1/236فتح الباري ـ 

ـ  وأخرجـه مسلـم 1/63ـ  136أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الوضوء ـ باب قضل الوضوء ـ حديث  (5)

في صحيحـه عن أبي هريرة قـال: سمعت رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يقول:" إن أمتي يأتـون يوم القيامـة 

. كتاب الطهارة ـ باب استحباب إطالـة غـرا محجلين من أثـر الـوضوء فمـن استطـاع أن يطيـل غـرتـه فليفعل " 

 .    2/225ـ  603الغرة والتحجيل في الوضوء ـ حديث 
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ة في الحديث إدامة أو المراد بالغر (1)والعمل أصل عند أهل المذهب من أصول الفقه

 عندنا ى غرته بتقوية نور أعضائه والمنفيبة عليه لكل صالة فتقوالوضوء والمواظ

الفرض فمعنى قوله ال يستحب إطالة الغرة بالمعنى الذي فسرها الزيادة على محل 

المصنف تبعا للشافعية وال يعلم من كالمه عين الحكم وهو الكراهة ألنه من الغلو 

     . (2)في الدين قاله ابن مرزوق(

بل يكره كما يفيده ابن مرزوق أيضا للعلة السابقة وفي خبر  [الرقبة مسح وال]   

 (3)نعيم أبي دعن أبي هريرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقصد بعمل أهل المدينة: العمل الذي كان قائما في عهد رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إلى آخر حياته،  (1)

 الصحابة من بعده من التابعين .والذي توارثته 

ـ قال اإلمام مالك ـ رحمه هللا تعالى ـ : األمر المعمول به عندنا: من لدن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم    

عمل أهل المدينة حجة بإجماع المسلمين؛ ألنه قسم من أقسام المتواتر، يقول واألئمة الراشدين، مع من لقيت، و

قد اعتمد عليه اإلمام ، وهذا النوع عندنا حجة، يلزم المصير إليه، وترك األخبار والمقاييسالقاضي عبد الوهاب: 

مالك ـ رحمه هللا ـ واعتبره أحد األدلة الشرعية، التي يستند إليها في فقهه وفتاويه، وقدمه على خبر اآلحاد، 

ة الجماعة عن الجماعة، وقد وقع سواء كان الخبر صحيحا، أم حسنا؛ ألن عمل أهل المدينة يعتبر بمثابة رواي

، االتفاق على الترجيح في الروايات بكثرة العدد، مع التساوي في العدالة، وذلك لغلبة الظن في جانب الكثرة 

وألن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قضى آخر حياته بالمدينة المنورة، وبها توفي، فيكون ما أجمع عليه 

مقدمة ابن  ـ 1/19ترتيب المدارك ـ من احتماله فيما عليه، أو يرويه غيرهم .  علماؤها، أبعد عن احتمال النسخ

ـ  3/133التقرير والتحبير ـ محمد بن محمد ابن أمير الحاج ـ ـ  447خلدون ـ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ـ 

  . 256المدخل للتشريع اإلسالمي ـ محمد فاروق ـ 

   / ب .138صر خليل ـ ينظر مخطوط المنزع النبيل على مخت( 2)

 أبي، حافظ ومحدث ومؤرخ وصوفي، روى عن افعيالش أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد األصبهاني (3)

وأبو بكر ه أبو سعيد الماليني أحمد العسال وأحمد بن معبد السمسار وأحمد بن بندار العشار وغيرهم، روى عن

صانيف منها حلية األولياء وبهجة األصفياء ودالئل النبوة بن علي الهمداني وأبو بكر الخطيب وغيرهم، له ت

ـ لسان 4/18طبقات الشافعية الكبرى ـ  ـ 3/195هـ . تذكرة الحفاظ ـ 430وتاريخ أصبهان وغيرها، توفي سنة 

 .                                                        1/39ـ هدية العارفين ـ  3/245 ـ شذرات الذهب ـ 1/201الميزان ـ 

  

                                                                                                                                                              



199 

 

  .(2){(1)يه على عنقه أمن من الغلمن توضأ ومسح يد}

 وجعله (3)كما جزم ابن مرزوق يجوز أي [بالمنديل األعضاء بمسح بأس وال]   

وال حجة للشافعية في كراهته لخبر ابن  (4)الندب :خرد احتمالين واآلأحتائي الت

من توضأ فمسح بثوب نظيف فال بأس به ومن } مرفوعا عن أبي هريرة (5)عساكر

  (/ب47) أفضل لم يفعل فهو

                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                         2/452الغل بالضم طوق من حديد يجعل في العنق والجمع أغالل . المصباح المنير ـ  (1)

 : ويقول ،ـهان إذا توضأ مسح عنقـه كـر أنـن أبي عمـه تاريخ أصبهان عـو نعيم األصبهاني في كتابـرواه أب (2)

ال ــ ق2/78امة ". ـوم القيـالل يـه لم يغل باألغـن توضأ ومسح عنقـ"م م ـ:ـه وسلـول هللا ـ صلى هللا عليـال رسـق

ل، قال النووي في شرح المهذب: موضوع، وقال الشربيني: وأما أثر ابن ـان من الغـمسح الرقبة أمالعجلوني: " 

ال القاري: لكن روى أبو عبيدة عن موسى ـه وقي الغل يوم القيامة فغير معروف، وقـعمر من توضأ ومسح عنق

المرفوع إذ ال يقال بالرأي،  ل، وهو موقوف لكنه في حكمـبن طلحة أنه قال: من مسح قفاه مع رأسه وقي من الغ

ه ـه على عنقـن توضأ ومسح يديـوعا بسند ضعيف بلفظ مـا رواه في مسند الفردوس عن ابن عمر مرفـه مـويقوي

ة انتهى". كشف الخفاء ومزيل ـة مستحب أو سنـة مسح الرقبـة الشافعيـال أئمـذا قـة، ولـوم القيامـن الغل يـأمن م

 .  2/208اديث على ألسنة الناس ـ إسماعيل محمد الجراحي العجلوني ـ االلباس عما اشتهر من األح

    / أ .140مخطوط المنزع النبيل على مختصر خليل ـ  (3)

حة نصه " وال بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء وتبعها ابن الحاجب في التعبير بال بأس وهو يحتمل اإلبا (4)

ة فلم يردها بفتح المثناة التحتية ...." مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ واالستحباب لخبر الصحيح أتى بخرق

                                                                                                                                               / أ.                                                                                                                       41درر خليل ـ 

أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا بن عساكر الدمشقي، حافظ ومحدث وفقيه ومؤرخ، سمع من أبي  (5)

وأبو العالء الهمذاني وأبو  القاسم النسيب وقوام بن زيد وسبيع بن قيراط وغيرهم، سمع منه معمر بن الفاخر

سعد السمعاني وغيرهم، له تصانيف تاريخ مدينة دمشق وأخبارها وأخبار من حلها أو وردها واإلشراف على 

تذكرة  هـ.571معرفة األطراف وتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن األشعري وغيرها، توفي سنة 

                               . 7/69 ـ معجم المؤلفين ـ4/239 ـ شذرات الذهب ـ 6/45 ـ طبقات الشافعية الكبرى ـ 4/82 الحفاظ ـ
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 ا في ـه ضعيف اإلسناد كمـألن (1){ة مع سائر األعمالـوزن يوم القيامـألن الوضوء ي

 . ن وزنه من حيث الطهارة الحكمية ال من حيث المائيةأو أ (2)البدور للسيوطي

 ه ـاء وليس فيـار من صب المـالوضوء ستة كما في اللباب)اإلكثمكروهات  ـ تتمة   

 إلى خمسة أمداد  (4)األقل في الوضوء قدر مد وفي الغسل قدر صاع :لـوقي (3)تجديد

 ه بغير ذكر ـورة والكالم في أثنائـالء وكشف العـوالواجب اإلسباغ والوضوء في الخ

 على ي الممسوح على الواحـدة واالقتصار ـول على الثالث وفـهللا والزيادة في المغس

.                                                                                  (5)د قولين(ـالواحدة للعالم وغيره على أح

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا ـن حسام الهندي هــ وذكر علي ب 61/380 ر هذا الحديث في كتابه تاريخ دمشق ــروى ابن عساك (1)

ز العمال في سنن األقوال واألفعال بنفس اللفظ ،وقال "تمام وابن عساكر عن أبي هريرة ". ـالحديث في كتابه كن

  .                                1/277رازي في كتابه الفوائد بنفس اللفظ عن أبي هريرة ـ وأخرجه أيضا تمام بن محمد ال 9/307

  .                                                                                                             326البدور السافرة ـ  (2)

  .                            90 اإلعالم بحدود وقواعد اإلسالم ـ عياض بن موسى اليحصبي ــ  1/373مواهب الجليل ـ  (3)

 .   129الزاهي في أصول السنة ـ  (4)

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من األركان والشروط والموانع واألسباب ـ أبو عبد هللا محمد  (5)

                                                                                                       .     121بن عبد هللا بن رشد ـ 
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 االستنجاء : فصل                           

 ر ـة غيـول في المسألـو قـا مطلقا وهـوبـ)ظاهره وج [بـواج(1)ستنجاءاال فصل]   

 ة ـدرة والسنيـقـر والـع الذكـوب مـإزالة النجاسة وهما الوجالقولين المتقدمين أي في 

 ه ـدة الصحة أنـه وفائـوضوء بدونـوتقديمه على الوضوء مستحب ويصح ال :المؤلف

 ده بظاهر كفه أو بحائل كثيف ال ينقض ـيمس به المصحف ويصلي به إذا استنجى بع

    . (2)ه الشارح(ـه انتهى قالـن فوقـاللمس م

  وقوله عن /أ(48مع النسيان والعجـز)(3)ال الوجوب مطلقا لعله أراد به اتفاقا وقوله   

 ة: ول الرسالـؤلف عقب قـول المـافي قـه على الوضوء مستحب ال ينـؤلف وتقديمـالم

 ه ـيستحب ألنوال يسـن وال  (4)وضوء(ـه الـستنجاء مما يجب أن يوصل ب))وليس اال

 دم ـوسبب ع (5)ان انتهى(ـالوضوء في الزمان والمكن ـادة منفردة يجوز تفرقته عـعب

 ه ـة وشارحها في نفي وصلـه على الوضوء وكالم الرسالـافاة أن المستحب تقديمـالمن

 : )عليها بعد ه عليه وصله به كما ال يخفى وقال التتائيـن تقديمـزم مـبالوضوء وال يل

.    ما للمصنفنحو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االستنجاء لغة: هو استخراج النجو من البطن، وقيل: هو إزالته عن بدنه بالغسل والمسح، وقيل: هو من  (1)

 نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها كأنه قطع األذى عن نفسه، وقيل: هو من النجوة وهو ما ارتفع من األرض 

 .                                                                           15/304كأنه يطلبها ليجلس تحتها ... لسان العرب ـ 

  / ب.22مخطوط المنح الوفية ـ  (2)

 " قوله لعله أراد به اتفاقا " أراد به االتفاق اللغوي أي اتفاق طائفة، ثم أقول بحمد هللا ال حاجة لهذا الترجي ) (3)

 فهو قصور ألن أبا الفرج يقول بالوجوب أي بوجوب إزالة النجاسة مطلقا أي ولو ناسيا كالشافعي وثمرة ذلك أن 

  .                                                                                                                         76الشيخ علي العدوي على شرح العزية ـ الصالة بالنجاسة باطلة ولو مع النسيان( حاشية 

                                         .                                                                           14متن الرسالة ـ  (4)

 .   1/218كفاية الطالب الرباني ـ  (5)
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ليحذر من مس ذكره لئال وعلى قول مالك إذا أخره ف (1)وقال الشافعي يجب تقديمه   

 .       (2)هينتقض وضوؤ

)يقوم من كالم الشيخ أن من حلف ليتوضأن فغسل ولم يستنج أنه  :وقال ابن ناجي   

 أكثرـاصد فـالمق ارـا على اعتبـاظ وأمـاأللف يحنث وهو واضح بناء على اعتبارال 

م ـن مقاصدهـوا عـن الوضوء فيجب أن يسألـستنجاء مدون أن االكلهم يعتق العوام أو

اب زوال ـاب إيجـن بـو مـا هـدم عنها وإنمـة عقب ما تقـرسالـول الـوق (4)((3)انتهى(

 و قول في ـ)ظاهره وجوبا مطلقا وه هـارح من قولـالشما مـر عن ارض ـة يعـالنجاس

ة على ـاقتصر صاحب الرسال :الـإال أن يق (5)دمين انتهى(ـالمسألة غير القولين المتق

 . (6)انتهى( / ب(48)ة ـه كالنجاسـ)حكم:ةـول ابن عرفـوه قـونح ،أحد قولين

األحجار ومـا في حكمها مـن مدر وهـو أو ب [بالماء دثـالح موضع لـغس وهو]   

إال  (8)وانـن غير متصل بالحيـن كبريت وخشب وقطـالطين اليابس وم أو (7)الطوب

ى ـي علـائـي التتـوفـه استجمـار، ال لـره يقـاء وبغيـه استنجـال لـاء يقـالمـل بـأن الفع

                                                 : هـالـارة قـبالحج حـاء والمسـل بالمـاء الغسـل أي االستنجـ)ويشم ا نصهـالمختصر م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/22األم ـ محمد بن إدريس الشافعي ـ  (1)

 ه الوضوء. ـد وجب عليـره فقـمن مس ذكعـروة عن أبيـه: أنـه كـان يقـول: ام بن ـن هشـام مالك عـعن اإلم (2)

  .                                                                                                        1/43 ـ 92حديث  الموطأ ـ رواية يحي بن يحي ـ

  .                    1/100حاشية الشيخ زروق على متن الرسالة مع شرحه العالمة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي ـ  (3)

 .   1/459تنوير المقالة ـ  (4)

 / ب.                                                                                       22مخطوط المنح الوفية ـ  (5)

 .                                                                                    1/123المختصر الفقهي ـ  (6)

 .                                                    2/380الطوب اآلجر الواحدة طوبة . المصباح المنير ـ ( 7)

 . 76العدوي على شرح العزية ـ  صوابه قطن وصوف . حاشية الشيخ علي (8)
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   . (5)انتهى( (4)((3)ريـوهـ)للجونحـوه (2)((1)هدـن سيـ)اب 

ل ألنه ينشر ـال يجوز بمبتـه يابسا فـكون :اـه شروط منهـم يشترط فيما يستجمر بـث   

ة ـاسـالنجـخ بـلطيـم التـه كحكـى أنـن ال يخفـة لكـرمـم الحـالمهـر كـاهـة وظـاسـالنج

         . ةـه الكراهـوقد تقدم أن أرجح القولين في

ه ـه طاهرا فيحرم بالنجس أو المتنجس كذا قالوا وفيه ما تقدم ومنها كونـومنها كون   

  . زجاجـوز بأملس كالـمنقيا فال يج

        . رفـؤذ فال يجوز بمؤذ محـه غير مـومنها كون   

 لحق الغير حرم،ـر محترم فـإن كـان محترما لطعمه أو لشرفه أو ه غيـومنها كون   

ومن المطعومات النخالة  (6)ين ولو من األدوية والعقاقيركالمطعومات لآلدمي فاألول:

ة ـوز بها كالنحالـه فيجـا الخالصة منـق وأمـن الدقيـم تخلص مـبالخاء المعجمة التي ل

بالسين  رج من الفأرة عند مسح الخشب والسحالةـا يخـبالنون والحاء المهملة وهي م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن إسماعيل المرسي، نحوي ولغوي وشاعر، أخذ عن والده وصاعد البغدادي وعمر أحمد ـأبو الحسن علي ب (1)

اسة ـه تصانيف منها األنيق في شرح الحمـألصمعي واألخفش وغيرهم، لذ عنه سيبويه واـالطلمنكي وغيرهم، أخ

إنباه الرواة على أنباه  . هـ458وشرح مشكل أبيات المتنبي والعويص في شرح إصالح المنطق، توفي سنة 

 .   1/366 ـ هدية العارفين ـ 3/305 ـ شذرات الذهب ـ 1/254 ـ الديباج المذهب ـ2/225النحاة ـ علي القفصي ـ

 .                                          7/417المحكم والمحيط األعظم ـ علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ـ  (2)

ارسي وأبي سعيد ـي الفـن أبي علـذ عـوي وأديب، أخـري الفارابي، لغـاد الجوهـل بن حمـو نصر إسماعيـأب( 3)

ل بن محمد الدهان وعبد الرحمن ـنه إبراهيم الوراق وإسماعيذ عـارابي وغيرهم، وأخـالسيرافي وأبي إبراهيم الف

اح والصحاح في اللغة وبيان اإلعراب وغيرها، توفي ـه تصانيف منها إصالح خلل الصحـبن دوست وغيرهم، ل

 . 1/112 ـ هدية العارفين ـ 3/142 ـ شذرات الذهب ـ 1/446 ـ بغية الوعاة ـ 1/229 هـ .إنباه الرواة ـ393سنة

      .                                                                                               2/617صحاح ـ ال (4)

 / ب.  41مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  (5)

 / ب.   22مخطوط المنح الوفية ـ  (6)
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 ق بالنخالة التي فيهاـوألحد النشر ـن الخشب عنـرج مـا يخـاء المهملتين وهي مـوالح

النشاء ومصلح الطعام  /أ(49ه أيضا لما فيه من)رم اإلستنجاء به يحالدقيق الورق فإن

                      . هـح ملحق بــو الملـوه

و كان ة الحروف ولـوب لحرمـو المكتـه نحـا لشرفـان محترمـا كـو مـوه والثاني:   

مبدل وتوراة كذلك وسواء كان الكتب بالخط العربي نجيل المكتوب باطال كسحر أو إ

ره ـا ذكــى مـومقتض (2)يـانـقـر اللـاصـنـال وىـوفت (1)ابـده حطـيـا يفـره كمـيـأو بغ

 (4)ا فيه اسم من أسماء هللاـاختصاص الحرمة بم بحاشيته على البخاري (3)الدماميني

 . (5)ذلكـكم نبي ـاس أن ما فيه وفي المدخل وابن العربي ما يفيد

ر ـوالياقوت والجواه ا كان محترما لحق الغير نحو الذهب والفضةـوهو م الثالث:   

 .    والبلور الذي لم يصنع بحيث يصير أملس

ستجمار به فإنـه يحـرم اال من األملس ونحو الجدارـر فيما م وأما ما صنع فيدخل    

وإال كره كذا قرره بعض الشيوخ ه ـر الناس عليـه فيما يمـإن كان للغير مطلقا وكذا ل

 ره ـو الروث والعظم النجسين ويكـه ونحـه في قسمي الجدار نفسـوظاهر النقل كراهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                                                     1/413مواهب الجليل ـ  (1)

                                                                                                                                    لم أعثر عليه .( 2)

وي وأديب ـه ونحـ، فقيالمـالكي دريـزومي السكنـد المخـن محمـر بـن أبي بكـن عمر بـد بن أبي بكر بـمحم (3)

اصر التنسي وغيرهم، أخذ عنه الزين عبادة وعبد ـوناثر وناظم وعروضي، أخذ عن ابن خلدون وابن عرفة والن

الغريب بشرح مغي اللبيب وتعليق الفرائد في شرح تسهيل الفوائد القادر المكي وغيرهما، له تصانيف منها تحفة 

ـ نيل 7/181ـ شذرات الذهب ـ  1/66 بغية الوعاة ـ هـ .827وجواهر البحور في العروض وغيرها، توفي سنة 

 .   2/44ـ هدية العارفين ـ  1/240 شجرة النورـ ـ 488 االبتهاج ـ

  .4/119لإلمام البخاري ـ محمد بن أبي بكر اإلسكندراني ـ مصابيح الجامع وهو شرح الجامع الصحيح ( 4)

  . 2/89 ـ المسالك في شرح موطأ مالك ـ القاضي أبو بكر محمد العربي المعافري ـ 1/39 المدخل ـ (5)
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ه طعام ـنفي العظم أ (1)ورود خبرن حق الغير ـون هذين مـه كـل وجـبالطاهرين ولع

 .    إخوانكم الجن

وم ـوم مطعـراد بالمطعـروث فزاد دوابهم ويقدح في الروث ما تقدم أن المـا الـوأم   

  . دليل خاصـذا بـرج هـال خـدمي خاصة إال أن يقاآل

 ،وزـيج األول:: والـة أقـالثـا ثـار بهـستجمي االـفف (2)مـي الفحـة وهـا الحممـوأم   

 .       (6)((5))الشامل/ب( في 49جزم به )و (4)وغيره (3)دـا لسنـب كمـر المذهـوهو ظاه

      . (7)يكره الثاني:   

 ؛وهو أضعفها والمعتمد األول وإنما نهى بها على األخيرين، (8)الثالث يحرم   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع رسول هللا ـ صلى هللا ـد مـن مسعود شهـان ابـأخرج مسلم في صحيحه عن عامر، قال: سألت علقمة هل ك (1)

ل شهد أحد منكم مع رسول هللا ـ صلى ـة، أنا سالت ابن مسعود فقلت: هـل علقمة الجن؟ قال: فقاـه وسلم ـ ليلـعلي

اب . ـة والشعـة ففقدناه فالتمسناه في األوديـا مع رسول هللا ذات ليلـن؟ قال: ال ولكنا كنـة الجـم ـ ليلـه وسلـهللا علي

ل حراء. قال: فقلنا يا ـاء من قبـا إذا هو جا أصبحنـة بات بها قوم فلمـال: فبتنا بشر ليلـل. قـفقلنا: استطير أو اغتي

رأت ـه فقـن فذهبت معـاني داعي الجـوم. فقال" أتـة بات بها قـدك فبتنا بشر ليلـدناك فطلبناك فلم نجـرسول هللا فق

عليه وه الزاد فقال:" لكم كل عظم ذكر اسم هللا ـار نيرانهم وسألـارهم وآثـال: فانطلق بنا فأرانا آثـعليهم القرآن" ق

ال ـم ـ:" فـه وسلـال رسول هللا ـ صلى هللا عليـم. فقـرة علف لدوابكـل بعـون لحما وكـر ما يكـم أوفـديكـع في أيـيق

ر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ـ ـاب الجهـاب الصالة ـ بـكم " . كتـوانـام إخـا طعـإنهمـا فـتستنجوا بهم

   . 3/247ـ  1035حديث 

 .     1/152المنير ـ  المصباح (2)

                                                                                                                                      . 1/415ينظر مواهب الجليل ـ  (3)

 .                                                                                               1/415مواهب الجليل ـ ( 4)

 .                               1/130 الشامل في فروع المالكية ـ بهرام بن عبد هللا الدميري . هدية العارفين ـ (5)

 .     1/58الشامل ـ  (6)

 .  1/114الجامع لمسائل المدونة وشروحها ـ  (7)

 . 54ـ جامع األمهات ـ 1/191ـ التوضيح ـ 1/299ـ عيون األدلة في مسائل الخالف ـ 2/72إكمال المعلم ـ  (8)
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 .     (1)ة(ـود المحل وال تزيل النجاسـ)ألنها تس

الحيوان بالحيوان وبعض أجزاء  ستجمار به أيضا الصوف المتصلـره االومما يك   

فيجوز ولو وجد غيرها حيث  ،ستجمار باليد ابتداءم االوأما حك (2)المتصل به كذنبه

ه قتصار عليها كره مع وجود غيرها وإال ندب لقصد أن يتبعها بالماء فإن قصد اال

ذلك وجب بها أوسن على حكم إزالة  إن نوى أن يتبعها بالماء متى وجده فإن لم ينو

 .    (3)النجاسة

جزاء حيث أنقت كما أن ما إن اإلمن الحكم بعد الوقوع ف احترازا ابتداء يوقول   

دمي ء آ)وانظر االستجمار بجز(4)تقدم من المحرم والمكروه كذلك كما قال المختصر

ه مباشرة ذلك كرجل ـر برضاه حيث يباح لـخد آغير المستجمر كاستجمار شخص بي

    .        (5)علي األجهوري( هـز أو حرام قالـل هو مكروه أو جائـمع زوجته ه

ع أمته ويتعين الماء في مني وحيض ونفاس وبول مرأة ـوقوله مع زوجته انظر م   

    . (6)ي مع غسل ذكره كله بنية كما يأتي للمصنفذم ومنتشر عن مخرج كثير أو

ال حصى ودود ولو ببلة إال  [معتادا المخرجين من يخرج ما كل من ويستنجى]   

 (8)وكذا الدم انظر الشارح (7)فيستجمر منهاأن يكثر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  1/191التوضيح ـ  (1)

 .                                                               1/148 شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ (2)

  . / ب58ـ مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  1/149 المرجع السابق ـ (3)

 .  1/15مختصر خليل ـ  (4)

 .   / أ58مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (5)

 .  1/150لزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ ـ شرح ا 1/388مواهب الجليل ـ  (6)

 .                                                                                            1/409مواهب الجليل ـ  (7)

 "أمـا الدم الخارج من أحد السبيلين، فقال عبد الوهاب: يستجمر منه، سند: وعندي أنه ليس بغائط فيغسل. إذا  (8)

                                                      /أ .                                                                23الرخصة في البول والغائط ويحتمل االستجمار للحرج والمشقة في غسله".مخطوط المنح الوفية ـ 
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وإذا لم  (1)ةـمانيين السلـحطاب ع/أ( 50) كهما كما يفيدهة تحث المعدة إن استداوالثقب

رج ـرج منها كما يخـا يخـل يستنجي ممـالمخرجين ه ندث منها وموخرج الح يسندا

ستنجاء منه كما ره االـويك [الريح سوى] (2)رـالظاهو ـأو منهما فقط واألول همنها 

 . (4)الشارحه قال (3)في شرح الرسالة

أي بلها أو بل ما يالقي به  [اليسرى يده بغسل] ندبا [يبدأ أن] الكاملة [وصفته]   

ل هما مندوب ـوانظر ه [األذى مالقاتها قبل] (5)ره باليمنىـن أصابعها ويكـاألذى م

ن له يد ـم يكـ)أي فإن ل: )التتائي ؟رـمندوب آخالبل مندوب والبدء باليسرى  واحد أو

 ىـه علـه أو أمتـل زوجتـوكال ـه مثـه لسمنـرجـفـا ال تصل لـانت ولكنهـك رى أوـيس

ذلك إال أن ـة بـى األمة ويقضي علـزوجـال أي برضا (7)ارح(ـالش هـقال (6)ور(ـالمشه

ة يسراه ـزلـلتنزيل يسراهما منه ـاه ولعلـدم توكيلهما على يمنـيقره أنه ـوظاهتتضرر 

ى ـا علـه ذلك ويقدمهأوع هل يفعل ببقيتها حيث يمكنـراه من الكـو قطعت يسـوانظر ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                         4/264السليمانية ـ كتاب لسليمان بن سالم القطان ـ معجم المؤلفين ـ (1)

 .                      1/135 ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ 1/422 ـ مواهب الجليل ـ 1/199 التوضيح ـ (2)

      .                                                                                     1/222 ـكفاية الطالب الرباني  (3)

 / أ.     23مخطوط المنح الوفية ـ  (4)

  / ب .42 ـ مخطوط التقييد على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ 1/29 المدخل ـ ـ 1/210 الذخيرة ـ (5)

  . / أ42 حل ألفاظ درر خليل ـمخطوط فتح الجليل في  (6)

  / أ.23 مخطوط المنح الوفية ـ (7)
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                                                                          .  (1)؟بيمناه أو يفعل يوكل أهله يمناه أو

 ن أن تصلـا مـوفـدوب خـل الغائط منـى محـتقديمه عل [البول لـمح لـيغس مـث]   

يحصل  ه ضرر يمنع ذلك كمنـم يكن بـا لـ)وهذا م:سند (2)النجاسة إليه إذا بدأ بالدبر

    .    (3)أوال ثم القبل(ـره فإنه يغسل الدبر د مالقاة الماء لدبـول عنـه قطار البـل

 ويسترخي لـالمح بها غاسال دهـي على الماء ويصب الغائط لـمح إلى ينتقل ثم]   

ون ـوظاهره أنه في حالة الجلوس وك/ب( 50)(4)كما هو سياقه ستنجاءة االحال[قليال

وس ـالجلـاء أو بـرخـاالستـا يطلب بـائمـق ـل استنجـاؤهره هـوانظ (5)اـائطـغـاجـة الح

      .   (6)ويسترخي

 انـإن ك [ونحوه بالتراب ذلك بعد يده يغسل ثم المحل ينقي حتى العرك ويجيد]   

ع الماء وقدمها عليه سواء ـاه بها مـاره بها أو القـكاستجم دهاـد القى بها األذى وحـق

   ل ذلك أم ال وأما إن كان القى بها حكم األذى فقط فال يندب له غسلها بكتراب ـبلها قب

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـال الشيخ علي العـدوي في حاشيته على شرح العزية:" قـولـه وظاهره أنـه يقدم توكيلهما على يمناه...الخ"  (1)

 يوافقـه ما قالـه التتائي: ونصه فلو لم يكن له يسار أو كـانت ولكنـه بـدين أو غير ذلك وكـل أمتـه أو زوجته على 

 ي على الرسالة أن التوكيل عند عدم اليمنى، وهو الظاهر وحرر قوله" هل المشهـور انتهى، وفـي علي األجهور

 يفعل...الخ" وهـو الظاهـر فيقـدمه على يمنـاه والتوكيل، ويقـدم التوكيل على يمنـاه على مقتضى ما قاله وعلى ما 

 . 89قال علي األجهوري: يقدم يمناه على التوكيل ..." 

  /أ42مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ ـ1/29المدخل ـ ـ1/210ـ الذخيرة ـ1/11جامع األمهات ـ (2)

    . 1/210الذخيرة ـ ( 3)

 .                                                                            1/389 ـ مواهب الجليل ـ 1/30 المدخل ـ (4)

 . 1/135/ ب ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ41مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ (5)

 ة: " قوله وانظر هل استنجاؤه قائما " أي هل إذا أراد ـه على شرح العزيـال الشيخ علي العدوي في حاشيتـق (6)

 وس ـام أو ال تحصل ويطلب بالجلـة القيـحالاء في ـة االسترخـاء وتحصل فضيلـا يطلب باالسترخـاء قائمـاالستنج

 .    80والظاهر أن المدار على التمكن من خروج الفضالت وال يتقيد ذلك بقيام وال جلوس  ...
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 د االستنجاء أوـه بعـاألذى وهو صادق بكون ، فاسم اإلشارة في كالمه راجع للقيبعد

      . (1)قبله

 ذي في إزالة النجاسةـالف الـالخ هـيجري في وال (3)اتفاقا[واجب (2)ستبراءواال]    

د ـن غير قيـارة التي هي شرط مـافي للطهـدث المنـوص من الحـألن به يحصل الخل

الف المتقدم ـه الخـدمـوجوبها وع اتفاقا وأما النجاسة فإنما منافية لطهارة الخبث وفي

       . (4)الف المنافي لطهارة الحدثـبخ

في  ام  ولما كان يكفي في استفراغ[(5)األذى من المخرجين في ما استفراغ وهو]  

)ترك  ن مرزوقـه كما البـه شيء لقصر محلـم يبق فيمخرج الغائط إحساسـه بأنـه لـ

ول ـا خرج من البـه مـول مجراه فيتقي فيـصفته وذكر صفة البول لعدم كفاية ذلك لط

  بين  ذكره يجعل أن البول من هـوصفت]: الـره فقـه ونتـعن محله ولبيان صفة مسك

                                          [بشرته إلى أصله نـم فيمرهما]من اليسرى ماسكه بهما[واإلبهام السبابة أصبعيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .     1/136شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ (1)

 ة ـا هو أن يستفرغ بقيـ. واصطالح1/54 و طلب البراءة. التوقيفات على مهمات التعاريف ــاالستبراء لغة ه (2)

 راء ـرض، واالستبـدين، والمـن الـرأ مـا يبـه عنهما كمـه أي يبينـراه حتى يبرئهما منـه ومجـول وينقي موضعـالب

 .                                                                                                                      1/31ول، واستبرأ الذكر طلب براءته من بقيه بول فيه بتحريكه ونتره.... لسان العرب ــر عن البـاء الذكـاستنق

 .  1/406 ـ مواهب الجليل ـ1/26 ـ المدخل ـ 1/211 الذخيرة ـ (3)

ر العبارة أن الضمير خ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية: "قوله وفي وجوبها...الخ" ظاهـقال الشي (4)

ة نعم ـارة نفس اإلزالـة، وليست الطهـة النجاسـالف إنما هو في إزالـذلك ألن الخـع لطهارة الخبث، وليس كـراج

ارة الخبث، وليست شرطا باتفاق، ـة لطهـة فإنها منافيـا النجاسـتنشأ عن اإلزالة، فالمناسب أن يقول: وأمالطهارة 

ة النجاسة المنافية لطهارة الخبث و"قوله بخالف المنافي...الخ" أي بخالف الحدث ـوب إزالـفلذلك اختلف في وج

افي للطهارة المذكورة فيجب ـدث المنـالف الحـبخ ار أيـل اإلضمـارة إظهار في محـارة، ففي العبـافي للطهـالمن

 .   80الخلوص منه باالستبراء اتفاقا لكون طهارة الحدث واجبة اتفاقا...

 . 1/210التفريع ـ عبيد هللا بن الحسين بن الجالب ـ (5)
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فإن خرج ما فيه أول  /أ(51فوقيه) بمثناة [(1)وينتره] ي كمرته وهي رأس الذكرأ

 برأسه كفى وإال أعاد ذلك ثانية فإن خرج وإال أعاد ثالثة فقوله مرة ولم يبق بلل

معناه إن احتاج فإن احتاج لزائد عن الثالث فعل كما  [(2)مرات ثالث ذلك يفعل]

يطلب  وينبغي أن (4)خالفا للشافعية (3)ذلك يفيده قول ابن مرزوق وال حد في عدد

فإن ذلك يؤدي إلي  (5)األوهاممن التطويل واستقصاء ذر اإلمكان وليحالتعجيل بقدر 

وتفوت صاحبها ما ال في زوالها وعالجها بعد تمكنها  (6)تمكن الوسوسة فيحار

      .     (7)ويقع في أنواع من الشر نسأل هللا العافية والسالمة انتهى( يحصى من الخير

                                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذكر ه اجتذبه واستخرج بقيته من ـلفانتتر واستنتر الرجل من بو( نتره ينتره نترا ) ذب بجفاء ـر هو الجـالنت( 1)

 .  5/195 عند االستنجاء ... لسان العرب ـ

ـ  1/5ـ  4عمال بالحـديث الـذي أخرجـه أبـو داود في المـراسيل . كتاب الطهارة ـ الحـديث ضعيف ـ حديث ( 2)

وأخرج اإلمام أحمد في مسنده بنفس اللفظ .أول مسند الكوفيين ـ حديث عيسى بن يزداد بن فساءة ـ بسند ضعيف 

ـ وأخرج ابن ماجه في سننه عن عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه  400ـ  31/399ـ  19054ـ  19053ـ حديث

قال: قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ :" إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثالث مرات". كتـاب الطهارة وسننها ـ 

نعيم األصبهاني في كتابه معرفة  ـ وأخرج أبو 1/118ـ  326باب االستبراء بعد البول ـ الحديث ضعيف ـ حديث

 .             6076الصحابة ـ باب الياء ـ باب من اسمه يسار ـ يزداد بن فساء الفارسي ـ الحديث ضعيف ـ حديث 

 / ب.                                                          44مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  (3)

ل حب إلى أن يقيم ساعة قبأال وـل من البول لئال يقطر عليه قيستبرئ البائ :مفي األ رحمه هللا فعيالشا الـق (4)

ال ـوق، ةـة لطيفـون لحظـة يعنـيصبر ساع يستحب أن :اتـال جماعـوكذا ق ،ره هذا لفظ نصهـوضوء وينتر ذكـال

ويمشى بعده  :انيـة منهم الرويـال جماعـوق، ع التنحنحـم اـيستحب أن ينتر ثالث :اني وغيرهماـاوردى والرويـالم

 وكل أعرف :الـق ،ول ويتنحنحـويهتم باالستبراء فيمكث بعد انقطاع الب :ال إمام الحرمينـوق ،وة أو خطواتـخط

 .   2/90... المجموع شرح المهذب ـ بطبعه

 .   80قال الشيخ علي العوي في حاشيته على شرح العزية: "قوله واستقصاء األوهام " أي تتبع األوهام ...  (5)

 المصباح المنيرـ وحيرة لم يدر وجه الصواب. حار في أمره يحار حيرا من باب تعب، يحار بفتح التاء، (6)

1/158 . 

        / ب .12ينظر مخطوط المنزع النبيل على مختصر خليل ـ  (7)
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 الـوجب استرخاء العروق بما فيها فـ)ألن قوتهما ت [رـوالنت (1)السلت في ةـبخف]   

  .أضعفه وهو من حق الزوجة أو ا أبطل اإلنعاظوربم (2)تتقطع المادة ويضر بالمثانة

)إذا طال األمر عليه فينبغي له أن يهمز بأصبعيه : ن بعض شيوخهـال زروق عـق   

           . (3)يدفع الواصل ويرد الحاصل وقد جرب فصح غالبا(السبيلين ألنه  بين

  . صوابـت برة السلـود وكثـن القاسم ليس القيام والقعـع ابـ)سم: عرفةـن اب   

د ـم يقعـه أن يقوم ثـب عليـه وجـزل منـام نـ)من عادته احتباس بوله فإذا ق:اللخمي   

 .    (6)ه الزرقاني(ـال جميعـق (5)((4)ده(ـه بعـزل منـا نـفإن أبى نقض وضوءه م

 .   (7))وكما يخفف السلت والنتر ينبغي أن يخففهما بتقليل زمانهما(ق:قال ابن مرزو   

ن السلت  م منه أـ)يفه:ذهـة قبل هـه السابقـارتـل عبـوري عقب نقـال علي األجهـق    

دة ـه مـذلك كمكث رـه بغيـروجـإذا تحقق خـراج ما بقي فـوالنتر إنما هو إلخ (/ب51)

 ،ن ذلك يكفيـق فيه شيء يخرجه السلت أم يبـه لـق أنـث تحقـول بحيـد البـة بعـطويل

 .   والعلة ترشد إلى ذلك وهو معقول المعنى وليس من التعبد

ه الشك ـا حصل فيـويحذر التطويل واستقصاء األوهام يفيد أنه يستقصى م :هـوقول   

   .                              (8)انتهى(ون مستنكحا ـوالظن إال أن يك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.    2/45 رب ــالعه ... لسان ـت منـا سلـه مـد والسالتـه بيـا أخرجـه سلتـت المعى يسلتـو سلـة هـالسلت لغ (1)

ن المرأة ـوق المعى المستقيم ومـل فـن الرجـوضعها مـوان ومـان والحيـن اإلنسـول مـة هي مستقر البـالمثان (2)

                                                                                    .                                       2/564 فوق الرحم، والرحم فوق المعى المستقيم ... المصباح المنير ـ

  .1/75واصل " ـع الـاصل ويمنـع الحـدفـه يـإنـه "فـولـد بقـي زيـن أبـة ابـه على رسالـر ذلك في حاشيتـذك (3)

                                                                                                   .                                            .                                                1/99 التبصرة ـ( 4)

                                                  .                                                                                      .                                      1/125 المختصر الفقهي ـ (5)

                                           .                       .                  / ب 47مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ  (6)

                                                                    / ب .                                              .                                               12ع النبيل على مختصر خليل ـ مخطوط المنز (7)

                                                                                                               / أ. 57مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ ( 8)
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نبغي بلذة معتادة ولو بغير إنعاظ وإال في [المذي لخروج كله الذكر غسل ويجب]    

 فيه م يوجب وضوء كفىـه إن لـو أنـذة وهـارج بال لـري على حكم المني الخـأن يج

 . (1)الحجر وإن أوجبه تعين فيه الماء

بناء على أنه تعبد في النفس وعدم وجوبها بناء  [غسله في النية وجوب وفي]   

مفرعان كما في المختصر على وجوب غسله كله  [قوالن] (2)على أنه غير تعبد

 ،فلو فرعهما بالفاء كما في المختصر كان أولى ،الذي اقتصر عليه ألنه قول األكثر

مع  (4) ده المواقـا يفيـل صالة تاركها على الراجح كمـوال تبط ،أولهما (3)وأصحهما

 .    ة تاركهاالن صالوجوبها وعدم بطأن الراجح وجوبها كما علمت فال تالزم بين 

وفي بطالن  ،ذلكـو كـوه ،ة ال يكفيـو بنيـل بعضه ولـغسه أن ـه كلـولـوم قـومفه   

                                   .                            (5)ويانـوالن مستـة قـو بنيـل بعضه ولـالصالة بغس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

 .                                                               1/147 شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ (1)

                                                                               المرجع السابق .                        (2)

 .                                                                                                           1/410مواهب الجليل ـ  (3)

 .   1/285 التاج واإلكليل ـ (4)

 .   1/147 ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ 1/410 ليل ـمواهب الج( 5)
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  الحاجة قضاء آداب فصل:                       

  ارهـوإال فاستت ،غالبا (1)دوباـأي من [أدبا عشر أربعة الحاجة قضاء آداب فصل]    

 ن ـد أحسـولق (/أ52ـدوب )ب والمنـفعبر بآداب ليشمل الواج، عن أعين الناس واجب

 ع ـم الثالث على الرابـا مرتبة على ترتيب الوقوع وال يشكل على هذا التقديـفي ذكره

 إذا أراده طلب منه إدامة الستر ـوس فـر أوال بالجلـول لما أمـا نقـألن ؛والقياس العكس

     . لحسن صنيعه إلى أن يدنو من األرض

 ا ـدده فيمـن متعـاب مـو أول بـالء ولـإلى الخ[دخولـال إرادة دـعن هللا رـذك األول]   

 إن ـ)ف [األذى موضع لىإ الوصول قبل]فه في غير موضع الخالءوقبل انكشفا يظهر

 د ـعدا ما لـم ينكشف فـإنـه يصير كالمذكره فيه قبل قضاء الحاجة إن لم يكن مع نسي 

  ز على ماـه جائـل انكشافـا وقبـقضائهبل ـد قـر المعـره في غيـ)وذك (2)(قاله الشارح

 و البن ـه فـم ينكشـ)وقوله ما ل (4)رـر المختصـى ظاهـدوب علـومن (3)قاله التتائي(

 (6)((5)ارونـه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/410 مواهب الجليل ـ (1)

 / أ.     24مخطوط المنح الوفية ـ (2)

 / ب.                                                             42مخطوط فتح الجليل في حل ألفظ درر خليل ـ (3)

 يه إن لم يعد" سواء ظاهر عبـارة المختصر على اإلطـالق وذلك بقـولـه " وذكـر ورد بعده وقبله فإن فات فف (4)

 .  15قبل انكشافه أو بعده . مختصر خليل ـ 

أبـو عبــد هللا محمد بن هـارون الكناني المالكي، حافظ وفقيه وأصولي، أخذ عن المعمر المسند أبو عبــد هللا ( 5)

الحفيد وابـن عرفة بن هـارون الطـائي القرطبي ولقي جماعـة من األعـالم وأخـذ عنهم، أخـذ عنـه ابـن مـرزوق 

وخالد البلوي وغيرهم، له تصانيف منها مختصر النهايـة والتمـام في معرفـة الوثـائق واألحكـام وشرح مختصر 

الوفيات  هـ .750ابن الحـاجب في األصول وشرح مختصر ابن الحاجب في الفروع الفقهية وغيرها، توفي سنة 

 .                              5/96 ـ تراجم المؤلفين ـ 2/751 العمر ــ  1/211 شجرة النور ـ ـ 470 ـ نيل االبتهاج ـ 1/354 البن القنفد ـ

 . 1/271ينظر مواهب الجليل ـ ( 6)
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و انكشف ـوليذكر )أنه  وذكر اللخمي (2)وتبعه الشيخ سالم (1)واختصر عليه الحطاب

د ـوالمع (5)انيـزرقـوال (4)ونيـرمـالب هـليـواقتصر ع (3)دث(ـه الحـرج منـم يخـا لـم

ره ـيكفيما يظهر أي  د عليهاـم يعتمـل وإن لـذا برجـه وكـه بدخوله بجميع بدنـيمنع في

 .   (6)كغيره بعد انكشافه أو خروج الحدث على ما مر

ة من الشيطان في البناء المعد لقضاء الحاجة ألنه منزلهم :)واالستعاذقال الزرقاني   

    . (7)م بخروج الخارج انتهى(ـيصير مأوى لهوفي الصحراء إال أنه 

 وفات (11)والتتائي (10)ونبه عليه حطاب (9)((8)ادـ)نحوه لإلرش[هللا بسم ولـفيق]    

 (/ب52)بك أعوذ إنى اللهم](12) الخ ... المختصر التنبيه على ذلك في قوله وتشرع

    بضم الباء ويروى بسكونها [الخبث من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                             1/392لم يعبر حطاب باالنكشاف وإنما عبر بالجلوس . مواهب الجليل ـ  (1)

    / أ .86مخطوط تيسير الملك الجليل لجميع الشروح وحواشي خليل ـ ينظر ( 2)

 .    1/63 لم يعبر اللخمي باالنكشاف ـ التبصرة ـ (3)

  لم أعثر عليه .( 4)

     / أ .45مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ  (5)

 .   1/139 شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ (6)

  / أ .45مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ  (7)

 .                                                                                                                     5/176إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك ـ عبد الرحمن بن عسكر . معجم المؤلفين ـ  (8)

                                                                                      .                      19إرشاد السالك ـ  (9)

                                                                                                     . 1/391مواهب الجليل ـ  (10)

 .                                                            / ب42ـ  مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل (11)

  . 15مختصر خليل ـ ( 12)
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   وهو جمع خبيث وهو (2)ه الكفر انتهى(ـراد بـروي بسكونها ي اـ)م: (1)الطيبي الـوق

 ذا فى الصحيحين ـ)وروي ه (5)اهمـإنث جمع خبيثـة وهي[(4)والخبائث](3)الجن رـذك

    (6)الرجيم الشيطان جسالرجس الن بزيادة ومن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 د الجاربردي ـذ عن أبي حفص السهرودي وأحمـو عبد هللا الحسين بن عبدهللا  الطيبي، محدث ومفسر، أخـأب (1)

 ه تصانيف منها فتوح الغيب في الكشف ـه عبد الصمد التبريزي وعلي بن عيسى وغيرهما، لـذ عنـوغيرهما، أخ

 ـ 2/185هـ.الدرر الكامنة ـ743ال والتبيان في المعاني والبيان وغيرها، توفي سنة ـعن قناع الريب وأسماء الرج

 .    4/53ـ معجم المؤلفين ـ 6/137 ـ شذرات الذهب ـ 1/277 ي ـطبقات المفسرين للداود ـ 1/522 بغية الوعاة ـ

      3/768شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن ـالحسين بن محمد الطيبي ـ(2)

 . 2/141لسان العرب ـ (3)

 صحيح مسلم ـ كتاب ـ  1/66ـ  142 ديثـالء ـ حـول عند الخـصحيح البخاري ـ كتاب الوضوء ـ باب ما يق (4)

 . 3/34ـ  857الحيض ـ باب ما يقول إذا أراد دخول الخالء ـ حديث

 .     2/141لسان العرب ـ( 5)

النبي ـ صلى هللا عليه  أخرجه أبو داود في مراسيله عن الحسن، أن لم أجده في الصحيحين بهذا اللفظ وإنما (6)

لرجس النجس، الشيطان الرجيم". وذ بك  من الخبيث المخبث، ا:" اللهم إني أعالء قالوسلم ـ كان إذا دخل الخ

مصنفه، عن الضحاك، قال: كان ـ وأخرج ابن أبي شيبة في  1/48ـ  2ديث ضعيف ـ حديثكتاب الطهارة ـ الح

رات ـ ما يقول اب الطهاجس، الخبيث، الشيطان الرجيم". كتوذ باهلل من الرحذيفة إذا دخل الخالء، قال:" أع

أن النبي ـ صلى هللا عليه  ـ وأخرجه أيضا عن أنس، 1/1ـ  4ديث ضعيف ـ حديث دخل الخالء ـ الحالرجل إذا 

وسلم ـ كان إذا دخل الكنيف قال:" بسم هللا، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" إذا دخلت الخالء فقل:" 

اب الطهارات ـ ما يقول الرجل تجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم ". كن الرجس الناللهم إني أعوذ بك م

مة، أن رسول هللا ـ ه عن أبي أماـ وأخرج ابن ماجه في سنن 1/1ـ  5لحديث صحيح ـ حديث إذا دخل الخالء ـ ا

رجس النجس، ول: اللهم إني أعوذ بك من الصلى هللا عليه وسلم ـ قال:" ال يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يق

ديث كتاب الطهارة وسننها ـ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخالء ـ الح الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم".

ن أنس بن مالك قال: كان رسول هللا ـ أخرج الطبراني في معجمه األوسط عـ و 1/109ـ  299ضعيف ـ حديث 

بث، رجس والنجس، الخبيث المخل:" بسم هللا، اللهم إني أعوذ بك من الصلى هللا عليه وسلم ـ إذا دخل الغائط قا

ـ وأخرجه في معجمه  8/345ـ  8825ثالشيطان الرجيم" باب العين ـ من اسمه: مقدم ـ الحديث ضعيف ـ حدي

الكبير عن أبي أمامة قال: قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ" ال يعجزن أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: 

    د أبو أمامة ـ     =لرجيم"باب الصاد ـ ما أسناللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان ا
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............................................................................................. 

    . (1)ارح(ـه الشـالـق سـن واإلنـأعين الج نـر عـد استتـال ذلك فقـر وقـإذا استتـف

    المصنف كالمختصرات ـوف (2)حطاب هللا كما فىبسم  [منه الخروج بعد ويقول]   

 م ـربى اللهـن العـارضة ابـى عـوف [(3)كـرانـغف] لـال قبـذه وإنها تقـه على هـالتنبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة وأخرج ابن السني في عمل اليوم والليل ـ 8/210ـ  7849بن أيوب المصري ـ الحديث ضعيف ـ حديثيحيى 

اللهم إني  ل الغائط قال:" ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إذا دخعن أنس بن مالك ـ رضي هللا عنه ـ قال: كان رسول هللا

يث ضعيف دما يقول إذا دخل الخالء ـ الح . بابرجيم"نجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجس الأعوذ بك من ال

ه أيضا عن ابن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ أن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ كان إذا ـ وأخرج 1/19ـ  18 ـ حديث

دخل الخالء قال:" اللهم إني أعوذ  بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم" وإذا خرج قال:" 

ه، وأذهب عني أداه ". باب ما يقول إذا خرج من الخالء الحديث ني لذته، وأبقى في قوتالذي أذاق الحمد هلل

 . 1/25ـ  25ضعيف ـ حديث 

 / أ.   24مخطوط المنح الوفية ـ ( 1)

  . 1/391ينظر مواهب الجليل ـ  (2)

الحديث صحيح ـ أخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الطهارة ـ باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخالء ـ  (3)

رج من المخرج ـ ـ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ـ كتاب الطهارات ـ ما يقول إذا خ 1/55ـ  30حديث 

حق المستدرك رج اإلمام أحمد في مسنده ـ مسند األنصار ـ الملوأخ ـ 10/454ـ  30524الحديث حسن ـ حديث 

رج وأخ ـ 42/124ـ  25220د حسن ـ حديث نمن مسند األنصار ـ حديث السيدة عائشة ـ رضي هللا عنها ـ بس

 ـ 1/68ـ  757الء ـ الحديث صحيح ـ حديث تاب الطهارة ـ باب ما يقول إذا خرج من الخالدارمي في سننه ـ ك

ث صحيح ـ حديث ه في سننه ـ كتاب الطهارة وسننها ـ باب ما يقول إذا خرج من الخالء ـ الحديوأخرج ابن ماج

 عليه وسلم ـ باب ما يقول مذي في سننه. أبواب الطهارة عن رسول هللا ـ صلى هللارج الترـ وأخ 1/100ـ  300

ل اليوم اب عمالكبرى ـ كته ـ وأخرج النسائي في سنن 1/12ـ  7لحديث حسن ـ حديث الء ـ اإذا خرج من الخ

ي صحيحه ان فـ وأخرج ابن حب 6/24ـ  9907يث حسن ـ حديث الء ـ الحدوالليلة ـ ما يقول إذا خرج من الخ

تقول: كان رسول هللا ـ صلى هللا عن يوسف بن أبي بردة قال: سمعت أبي يقول: دخلت على عائشة، فسمعتها 

عليه وسلم ـ إذا خرج من الخالء قال:"غفرانك".كتاب الطهارة ـ باب االستطابة ـ ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل 

وأخرج اإلمام البيهقي في سننه الكبرى ـ  ـ 4/291ـ  1444هللا جل وعال المغفرة عند ـ الحديث حسن ـ حديث 

 1/97ـ 466كتاب الطهارة ـ جماع أبواب االستطابة ـ باب ما يقول إذا خرج من الخالء ـ الحديث حسن ـ حديث 

 =    1/39ـ  50ـ وأخرجه في السنن الصغرى ـ جماع أبواب الطهارة ـ باب االستنجاء ـ الحديث حسن ـ حديث 



217 

 

كذا فى نسخة  [(2)وعافاني والبالء الحزن عني أذهب الذي هللا الحمد] (1)غفرانك

وعليها   (4)ألذى وعافانيا عني وفى نسخة الحمد هلل الذى أذهب (3)الشارح بخطه

الصالة والسالم أنه كان يقول الحمد  )وروي عنه عليه قال الشارح (5)اقتصر التتائي

  .                                      (7)وأخرجه عني خبيثا طيبا (6)هلل الذي سوغنيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رضي هللا عنها ـوأخرج الحاكم في مستدركه عن يوسف بن أبي بردة ،عن أبيه قال: دخلت على عائشة ـ 

ارة ـ وأما  ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إذا خرج من الغائط قال:"غفرانك". كتاب الطهول هللافسمعتها تقول: كان رس

 .  1/261ـ  563ـ  562حديث عائشة ـ الحديث حسن ـ حديث 

  .1/22لم يذكر ابن العربي في عارضته قوله " اللهم "وإنما ورد قوله..."إذا خرج من الخالء قال غفرانك" ( 1)

ا النبي كان ث بهذا اللفظ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم التيمي:" أن نوحديلم يرد هذا الح (2)

ال:" الحمد هلل الذي أذهب عني األذى وعافاني" كتاب الطهارات ـ ما يقول إذا خرج إذا خرج من الغائط، ق

ـ أخرج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال: كان النبي ـ صلى  1/2ـ  8المخرج ـ الحديث ضعيف ـ حديث 

الطهارة وسننها ـ  عليه وسلم ـ إذا خرج من الخالء قال:" الحمد هلل الذي أذهب عني األذى وعافاني" كتابهللا 

رجه اإلمام النسائي في سننه ـ وأخ 1/110ـ  300رج من الخالء ـ الحديث ضعيف ـ حديث باب ما يقول إذا خ

ذي أذهب بي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إذا خرج من الخالء قال:" الحمد هلل الان النك ال:الكبرى، عن أبي ذر ق

ـ  9825ث ضعيف ـ حديث رج من الخالء ـ الحديـ ما يقول إذا خاليوم والليلة  عني األذى وعافاني". كتاب عمل

لحمد هلل الذي أخرج الء:" اخرج من الطه عن أبي ذر أنه كان يقول إذا خذر في أوسـ وأخرج ابن المن 6/24

ول عند الخروج من الخالء ـ عني األذى وعافاني". كتاب آداب الوضوء ـ جماع أبواب االستنجاء ـ ذكر الق

ـ رضي هللا عنه  ـ وأخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة، عن أبي ذر 1/359ـ  325يف ـ حديث الحديث ضع

ي األذى قال:" الحمد هلل الذي أذهب عنالء  عليه وسلم ـ إذا خرج من الخول هللا ـ صلى هللاـ قال: كان رس

  . 1/22ـ  22وعافاني".باب ما يقول إذا خرج من الخالء ـ الحديث ضعيف ـ حديث

  / أ.22مخطوط المنح الوفية ـ  (3)

 تم تخريجه .    ( 4)

 / ب .  42مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  (5)

سوغ : سـاغ الشراب في الحلق يسوغ سوغـا وسواغا سهل مدخلـه في الخلق وسـاغ الطعام سوغـا نزل في ( 6)

  .                                                                                     8/435الحلق ... لسان العرب ـ 

                                                                                                   .    1/28نما ذكره اإلمام أبوبكـر بن العربي في عارضته ـ ( لم أجـد تخريجا لهذا الحديث في كتب الحـديث، وإ7)
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ه ـب عني مشقتـه وأذهـذي رزقني لذتـالحمد هلل ال أن يقول )ويستحب ابن أبي زيد   

 ردـه خبيثا دون مجـراجـمد على إخل الحـولع (2)انتهى( (1)ه(ـوتـوأبقى فى جسمي ق

 .          (3)ألن خروجه على غير حالة الخبث يدل على عدم صحة الجسده ؟ إخراج

 كان نوح إذا لبس :قال (6))عن سلمان  (5)وصححه ابن جرير (4)وروى الحاكم   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                              163رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ  (1)

 / أ. 22نح الوفية ـ مخطوط الم (2)

 .             1/138شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (3)

د دث، حدث عن أبيه ومحمبن حمدويه النيسابوري الشافعي، حافظ ومحن عبد هللا أبو عبد هللا محمد ب (4)

ور ومحمد يعقوب وغيرهم، حدث عنه الدار قطني وأبو الفتح بن أبي الفوارس وأبو بكر البيهقي وغيرهم، المذك

ام الشافعي والمبتدأ من الآللي الكبرى وغيرها، توفي منها المستدرك على الصحيحين ومناقب اإلم ه تصانيفل

 .3/176ـ شذرات الذهب ـ 1/82 فاظ ــ طبقات الح 5/232 ـ لسان الميزان ـ 5/473 تاريخ بغداد ـ .هـ 405سنة

ر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، مفسر ومحدث وفقيه، أخذ عن محمد  الشوارب وأبي أبو جعف (5) 

ن عبد هللا الشافعي وأحمد بن إسحاق بن أبي إسرائيل وغيرهم، أخذ عنه أحمد القاضي ومحمد بهمام السكوني و

امع البيان في تفسير القرآن واختالف الفقهاء وتاريخ األمم والملوك انيف منها جلكبائي وغيرهم، له تصعبد هللا ا

 2/201ـ تذكرة الحفاظ ـ  6/90ميزان االعتدال ـ  هـ .310د الرسل وأنباؤهم وغيرها، توفي سنةوأخبارهم ومول

 .   1/457ـ هدية العارفين ـ  2/260ـ شذرات الذهب ـ  1/95ـ طبقات المفسرين للسيوطي ـ 

أبو عبد هللا سلمان ابن اإلسالم الفارسي، أصله من منطقة أصبهان، صحب النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  (6)

وخدمه، روى عنه ابن عباس وأنس بن مالك وأبو الطفيل وغيرهم، كان اسمه عندما كان ببالد فارس روزبه 

بلده فارس فرحل إلى الشام، والتقى بالرهبان وقيل " ما به بن يوذخشان "، دان بالمجوسية ولم يقتنع بها، وترك 

والقساوسة، ولكن أفكارهم ودياناتهم لم تقنعه، واستمر متنقال حتى وصل إلى الجزيرة العربية فالمدينة والتقى 

بالرسول محمد بن عبد هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فاعتنق اإلسالم، وهو الذي أشار على النبي محمد ـ صلى هللا 

م ـ في غزوة الحندق أن يحفروا حول المدينة المنورة خندقا يحميهم من قريش، وذلك لما له من خبرة عليه وسل

 ومعرفة بفنون الحرب والقتال لدى الفرس، وقد قال عنه النبي ـ صلى عليه وسلم ـ"سلمان منا أهل البيت"، توفي

 .   1/44ـ شذرات الذهب ـ 3/141بة ـ اإلصا ـ 1/119ـ أخبارها أصبهان ـ  6/16هـ . طبقات ابن سعد ـ 37سنة 
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 . (1)حمد هللا فسمي عبدا شكورا( أو أطعم طعاما ثوبا جديدا

 (/أ53)عند الخروج  )عن العارضة أنه سمي عبدا شكورا بقوله ابن مرزوق وفى   

    . (2)ه عني خبيثا(ـوغنيه طيبا وأخرجـذي سـد هلل الـمن الخالء اللهم غفرانك الحم

                                  . (4)وقيل يحرم (3)أي يكره على ما رجح حطاب [يجوز وال]

ر ـن بساتـإذ لم يك [(5)درهمـوال كالخاتم تعالى هللا ذكر فيه بشيء الخالء دخول]   

ل ـازوا حمـا أجـاز كمـجأو خـوف ضياع وإال  (6)م تدع ضرورة من ارتياعـوإن ل

    . (7)المصحف لجنب أو محدث خاف على نفسه من مفارقته إن كان محروزا عليه

اسم وإن كان خرج الخالء ومبتدأ [تعالى هللا ذكر فيه بشيء االستنجاء يجوز وال]  

ه اختصاص رن بما يقتنىنبي ولو غير اسم نبينا كاسم غير هللا كذا قالوا ولعله حيث ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال:" كان نوح إذا طعم طعاما أو لبس ثوبا حمد هللا، فسمي عبدا مستدركه عن سلمان قأخرجه الحاكم في  (1)

اه. كتاب التفسير ـ ومن تفسير سورة بني إسرائيل ـ ث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجشكورا" . هـذا حدي

ل طعاما حمد وأخرجه الطبري في جامعه عن سلمان قال:" كان نوح إذا لبس ثوبا أو أك ـ 2/392ـ  3371حديث

ا موسى الكتاب وجعلنه هدى ـ الى: وآتينهللا، فسمي عبدا شكورا". سورة اإلسراء ـ القول في تأويل قوله تع

م وتأخير وزيادة وقد بينا الرواية . وقد ذكر الشارح الحديث به تقدي 17/354ورا ـ وقوله إنه كان عبدا شك

                                                        الصحيحة عند كل من الحاكم وابن جرير.           

                                                                                                                                              / ب .6ينظر مخطوط المنزع النبيل على مختصر خليل ـ  (2)

  .                                                                                                       1/495ب الجليل ـ مواه (3)

  . 1/496المرجع السابق ـ  (4)

 .  1/493المرجع السابق ـ  (5)

 .                                              1/382ارتاع فزع، ويقال ارتاع منه وارتاع له . المعجم الوسيط ـ  (6)

  . 1/496ـ مواهب الجليل ـ  3/187المدخل ـ  (7)
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          .   (1)السم نبي نبي نحو عليه السالم ال مجرد اسم صاحب خاتم الموافقأي  باسم

ستجاء فكنت اتقي اال )كان لي خاتم كتبت فيه محمد بن العربي :وقال ابن العربي   

 .  (2)أة االسم انتهى(ـلمواطبه 

رجحه حطاب من الكراهة كما مر مالبسة النجاسة للخاتم  يشكل على ما :فإن قيل   

ه الحروف ـرمة االستجمار بالمكتوب الذي فيـر حـده وقد مـاء وهو بيـال االستنجـح

  . ة هناـمطلقا وهو يرجح القول بالحرم

د من االستنجمار وبيده ـوب أشـمتهان في االستجمار بالمكتـأن االرق بـقد يف :تـقل   

ستنجى أوجبت رى لليمنى كلما اـن اليد اليسـالخاتم المذكور وأيضا مشقة تحويله م

 .                       (3)ةـه الكراهة وإن لم يكن  في الخالء دون الحرمـتحفيف األمر في

ن أو بعضه في موضع الخالء المعد كغيره عند انكشافه رآتحرم قراءة الق ـ تتمـة   

على ما مر حال نزول خبث وحال استبراء أو استنجاء وبين ذلك ودخول  (/ب53)

 فيجوز في ،بمصحف كذلك في األقسام المذكورة إال الرتياع أو خوف ضياع ونحوه

 رورةلضببعض قرآن مكتوب إال  (4)ذكره على ما استظهره حطاب .جميع ما مر

أراد القراءة في ذلك رأ ـبموضع غير معد فلما تم حدثه أي واستب ولو بال أو تغوط

أو يكره كالقراءة موضع فيه نجاسة  (5)المحل فهل يحرم وهو ظاهر حطاب

    .(6)تردد

                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  1/140شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (1)

 .                                                                                          1/29عارضة األحوذي ـ  (2)

 .   1/395مواهب الجليل ـ  (3)

    المرجع السابق . (4)

                                                                                                                                            .  1/395مواهب الجليل ـ  (5)

 / أ .                                                          54مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (6)

                                                                                                                            



221 

 

للكنيف كما هو ظاهره كالم أهل  [الدخول في اليسرى رجله يقدم نأ الثاني]   

    . (1)ه البساطيـالمذهب قال

 مـن باب التشريف والتكريـان مـا كـرع أن مـإذ)قاعدة الش [الخروج في واليمين]   

د ـول مسجـق رأس ودخـط شعر وحلـل وخف ومشـيستحب التيامن فيه كلبس سراوي

وسراويل  لـكان بضده فيستحب فيه التياسر كنزع نع وما ن حمام وفندقـوخروج م

 .ن مسجد ودخول حمام وفندق ومرحاض ـوخف وخروج م

ه وامتخاط ـفيها أم ال كلبس خاتم وإزالة أذى من فمواختلف في مسائل هل يتيامن    

ذي تطلب ـوالظاهر أن المراد بالتشريف هنا غير ذي البال ال (2)انظر لشرح الرسالة

ه البداءة ـه يطلب فيـع أنـول للخالء من غيره مـل الدخـه جعـرى أنـة أال تـفيه التسمي

 .    كما قدم المصنف (32)ة(ـبالتسمي

ه بال أي شرف وتقديم يسرا طلبها فيه يقتضي أنه من األمور التي لها :فإن قيل   

من حيث ذاته ليس من  (4)الكنيف :تـدخوله يقتضي عكس ذلك قل/أ( 54) في

األمور الشريفة ودخوله لقضاء الحاجة منها فطلب تقديم اليسرى في دخوله نظرا 

هي لدفع كيد الشيطان التسمية فيه نظرا لدخوله لقضاء الحاجة وأيضا ف وطلبلذاته 

      .                                              (5)ه علي األجهوريـوأذاه قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . / ب12 مخطوط شفاء الغليل ـ (1)

                                                                                                                                       . 4/363كفاية الطالب الرباني ـ ( 2)

 / أ. 54مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ ( 3)

 س كنيفـا؛ ألنـه يستر قـاضي الحاجـة، و الجمع كنـف والمـراد بـه دورة المياه . الكنيف السـاتر ويسمى التـر (4)

 . 2/542المصباح المنير ـ 

  / أ .54مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ خليل ـ  (5)
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)إن كانت حاجته بوال وكان المكان  [جالس وهو حاجته يقضي أن الثالث]   

و مراد من ـدا وهدبا متأكـوس في الثاني نـيندب الجله ـلكنطاهرين أو صلبا  (1)رخوا

    اللزوم فإن كانت حاجته غائطا تعين الجلوس أي ندب ندبا متأكدان أو فيه بالتعيعبر 

ـوا أو صلبـا ان رخـان المكـوإن ك ـرأة والخصيول المـه بـام ومثلـه القيـره فيـوك

، داـاعـا أو قـائمـفي الثاني ق لـواجتنب الفع ،منع الجلوس في األول أي كرهنجسين، 

         . سـب أي النجـوضع الصلـب المـه ويجتنـولـه المصنف بقـعلي ا سينصـكم

ل وإن ـوان وصلبان وكل طاهر أو نجس وعلم حكم كـة رخـم أربعام أن األقسـفعل   

ة إما بول أو غائط وقول غير واحد يجوز ـة في األربعـة ألن الحاجـثماني: شئت قلت

الف األولى أو ـواز خـراده بالجـم (2)هـالم فعلـالسـه الصالة وه عليـا ألنـائمـالبول ق

روه في ـل المكـه أن يفعـب منـالم يطلـه السـوهو علي ؛رفينة ال مستـوي الطـراهـالك

        . (3)ه ليس بممنوع(ـد أنـره للتشريع ليفيـق غيـح

 من /ب(54) يدنو حتى] (4)للجلوس ال انحطاطهفي ح [الستر يديم أن الرابع]   

 )فإن خشي تلوثه جاز كشف (5)(الجواهرثوبه كما في  نجاسة)حيث يأمن  [األرض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  1/224 السهل.المصباح المنير ـالرخو بالكسر اللين  (1)

أخرجـه البخاري في صحيحه عـن حذيفـة قـال:" أتى النبي ـ صلى هللا عليـه وسلم ـ سباطة قوم فبال قائما "  (2)

ه أيضا في كتاب الوضوء ـ باب البول عند أخرجـ و 1/90ـ 222كتاب الوضوء ـ باب البول قائما وقاعداـ حديث

ـ  وأخرجه مسلم في صحيحه  عن حذيفة قال:" كنت مع النبي ـ صلى هللا عليه  1/90ـ  224سباطة قوم ـ حديث

 .                                                        1/228ـ  273وسلم ـ فانتهى إلى سباطة قوم  فبال قائما ". كتاب الطهارة ـ باب المسح على الخفين ـ حديث 

 .   1/386 ـ مواهب الجليل ـ 1/289 ـ إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير ـ التنبيه على مبادئ التوجيه (3)

  .389 /1ـ مواهب الجليل ـ 1/182ـ التوضيح ـ 52جامع األمهات ـ  (4)

 .     1/48ـ عقد الجواهر الثمنية  (5)
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اس وإال وجب يراه النحيث ال  (1)ا قال ابن عبد السالم(وس كمقبل الجلالعورة 

    .  (2)الستر

ه إليهامه ـر إلى محلـوستقول المختصـر ن ـر أن عبارة المصنف أحسن مـوالظاه   

    . ن األرض وليس بمرادـأنه بمجرد دخوله محله ينكشف قبل انحطاطه حتى يدنو م

 هـرجل على]انت أو غائطا ـا بوال كة جالسعند قضاء الحاج [يعتمد أن الخامس]   

ه واعتمدهما معا ـائما فرج بين رجليـإن بال قـون في االستفراغ فـه أعـألن [اليسرى

 (4)ربيـن العـوه البـونح (3)ر المصنف كغيرهـو ظاهـة هـاجـوم الحـمر من عم اـوم

                                                                . واألول أقوى (5)التتائي بالغائط وخصها

حال قضاء الحاجة جالسا بخالف [فخديه بين يفرج أن عشر الرابع إلى السادس]  

 الموضع يجتنب وأن] (6)دمـا تقـاء كمـال االستنجـاص بحـه خـإنـاء فـدب االسترخـن

 (7)ا مرـدب ندبا مؤكدا كمـرا تعين فيه جلوسه أي نـجس فإن كان طاهأي الن[الصلب

 (8)يكره م ـلا ن كثيرا أو جاريـارا فإن كـفيكره فيه حيث كان يسي [دائمـال اءـوالم]

وهل ء ال االستبراء واالستنجاـة ومتعلقها لحـد قضاء الحاجـعن [هـرأس يغطي وأن]

                                                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                                               1/166تنبيه الطالب ـ  (1)

 .  1/389مواهب الجليل ـ  / أ ـ12مخطوط شفاء الغليل ـ  (2)

 .                                                                                                   1/388مواهب الجليل ـ  (3)

 .                                                                                                  1/28عارضة األخوذي ـ  (4)

 / ب .    41مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  (5)

    .                                                                       1/389ـ  / ب ـ مواهب الجليل41ـ مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  1/29المدخل ـ  (6)

 .  1/135ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  1/386مواهب الجليل ـ  (7)

 .    1/398/ أ ـ مواهب الجليل ـ 42مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  (8)
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 نحوه أو برداء أو (2)وغيره (1)بين األا وهو ما يفهم مالمراد أن ال يكون مكشوف

 يقتضي واألول ال( /أ55ان )طريق (3)زيادة على العمامة كما كان يفعله الصديق

    .(4)ندبا منهما على الثاني  والتغطية على األول آكد الثاني غالبا تغطية لحيته بخالف

واستنجاء وفي مراقي  حين قضائها ومتعلقها من استجمار [يتكلم ال وأن]   

: ولذا قال (6))أن الكالم في الخالء يورث الصمم إال من ضرورة انتهى( (5)الزلف

يزيل به أذاه ويجب فال يندب عدم الكالم بل يندب الكالم تارة كطلب ما  [لمهم إال])

كخوف وقوع أعمى في نار أو  [نفس فوات كخوف] له بقولهأخرى كما أشار 

 .      (7)(لله با [مال أو] مهواة

 وال يشمت  ،وال يجيب مؤذنا ،رد سالماـوافهم اقتصاره على استثناء المهم أنه ال ي   

            ،                                  (8)بـعلى المذه وكذا ال يحمد إن عطس ،عاطسا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                                         . 1/54إكمال إكمال المعلم ـ ( 1)

 .    1/390 ـ مواهب الجليل ـ 1/28ـ المدخل ـ 1/28عارضة األحوذي ـ  (2)

د: أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن أبيه قال: ـال ابن المبارك في الزهـق (3)

والذي نفسي بيده إني ألظل حين ـوا من هللا فـا معشر المسلمين استحـي وهو يخطب الناس:" قال أبو بكر الصديق

ا والذنوب ـ ـن الخطايـاب الهرب مـب ل".ـز وجـن ربي عـاء مـا بثوبي استحيـائط في الفضاء متقنعـأذهب إلى الغ

فس اللفظ . باب ذكر الحياء وما ه بنـا في مكارمـابن أبي الدني ـ وأخـرج 1/107ـ  316الحـديث صحيح ـ حديث 

د أقواله لمراعاة ـأبو نعيم األصفهاني في حليته ـ ومن مفاري ـ وأخرج 42ـ  92الحديث صحيح ـ حديثجاء فيه ـ 

الثون من شعب اإليمان ـ ـاسع والثـالبيهقي في شعبه ـ الت ـ وأخرج 1/34ـ  73صحيح ـ حديث أحواله ـ الحديث 

   . 6/142ـ  7732يمان ـ الحديث صحيح ـ حديث الرابع والخمسون من شعب اإل

 .  1/138شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ ( 4)

 .   2/35مراقي الزلف ـ محمد بن عبد هللا بن العربي المعافري . نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ـ (5)

                      لم أعثر عليه .                                                                                                                (6)

  / أ .12ـ مخطوط شفاء الغليل ـ للبساطي ـ  1/182التوضيح ـ  (7)

 .  1/397مواهب الجليل ـ  (8)
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راغ كما هو ـالم بعد الفـردان السـوال ي ،ءواطىـذا الوكـ ،(1)اقالمو ا لما ذكرهـخالف

م ـا فيما يظهر وإن لـن والملبي فيردان بعد الفراغ وجوبؤذالمهم بخالف المـظاهر ك

ا ال ينافي الذكر وإنما نهيا عن الرد حين مأنهما في ولعل الفرق ،م حاضراـيكن المستل

العبادة بخالف قاضي الحاجة والواطيء فإنهما في ه من ـالتلبس لئال يقطعا ما هما في

 .(2)حال تنافي الذكر

ومن مهابه الكنيف الذي له منفذ  ،كان ساكناوإن  أي مهبه [الريح يتقي وأن]   

أراد به الشق في  [روالجح] (3)يدخل منه والندب هنا خاص بالبول والغائط الرقيق

قب المستدير وجمعه معناه لغة الثوإن كان  /ب(55 )األرض مستديرا أو مستطيال

فتح السين والراء المهملتين ا بوأما الثقب المستطيل فيسمى سرب (4)ففتحر بكسر جح

 .  (6)كما في القرآن (5)بعدهما موحدة

لوصوله الحجر  (7)مكروه أيضا:واختلف إذا بال بعيدا عن الحجر ويصل إليه فقيل   

لبعده وقيل مباح  (8)وعليه ابن عبد السالمفربما تأذى به الجن أيضا لحركتهم فيه 

سطح محيطها وعليه ابن  في الحشرات والجن إذ حركتهم في فراغ المهواة ال نع

            .                                                    على ابن عبد السالم رادا به (9)عرفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/276التاج واإلكليل ـ  (1)

                         / أ.                                      55مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (2)

 ـ المرجع السابق .  1/398مواهب الجليل ـ ( 3)

 .                                                                                              10/373تاج العروس ـ  (4)

                                                                                                                        . 1/577ـ تاج العروس ـ  1/272ينظر المصباح المنير ـ (5)

 .                59قال تعالى " فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا " . الكهف ـ  (6)

 .                                                                                       1/398مواهب الجليل ـ  (7)

 .   1/165تنبيه الطالب ـ  (8)

                                                                       .1/123المختصر الفقهي ـ  (9)
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 ك في البول والغائط وظاهر ابن عرفة اختصاصهالمصنف عموم ذلوظاهر 

 .      (1)بالبول

عن بعض الشافعية ينبغي أن يعد ما يبول فيه ليال فإن لم يمكن فال ال زروق: )ق   

الهوام  يبول في مرحاض ونحوه حتى يضرب األرض برجله مرتين أو ثالثا لتنفير

    . (2)ي(مخافة أن تؤذيه أو تنجسه انتهى من الزرقان

 لاء وفي الظفي الشمس بش [الناس وسجل مواضع وهي الثالث (3)والمالعن]   

األنهار  (5)ـم ] كـ [وشملت عبارته موردهم أي موضع ورده [وطرقاتهم](4)بصيف

 ؛فاكتفى المصنف بذكر موضع عن ذكر المورد (6)بار والعيون كما فسر حطابواآل

 وفسرت كما في التتائي بموضع (7){المالعن الثالث ااتقو}وهو إشارة لخبر ألنه

                                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالم ابن عرفة ال ينافي المصنف ألن هذا الكالم من ابن عرفة في البول خارج الجحر الساري إلى الجحر  (1)

وهذا ال يتأتى في الغائط فتخصيص الخالف بالبول فال ينافي أن ابن عرفة يقول باجتناب الجحر حتى بالغائط . 

 .   86حاشية الشيخ علي العدوي على شرح العزية ـ 

      / أ .46مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ ( 2)

 جمع ملعنة وهي بفتح الميم والعين موضع لعن الناس لما يؤذيهم هناك كقارعة الطريق ومتحدثهم .المصباح  (3)

  . 2/554المنير ـ 

 / ب. 22مخطوط المنح الوفية ـ  (4)

 ( زيادة من المحقق .                                                                                       5)

  .1/399مواهب الجليل ـ  (6)

ول: سمعت رسول هللا ـ في مسنده عن ابن هبيرة قال: أخبرني من سمع ابن عباس يقوأخرج اإلمام أحمد  (7)

صلى هللا عليه وسلم ـ يقول:" اتقوا المالعن الثالث، قيل: ما المالعن يا رسول هللا ؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل 

ن مسند بني هاشم ـ مسند عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب ـ و في طريق، أو في نقع ماء". ومه، أيستظل في

ا سعيد ـ  وأخرج ابن ماجه في سننه عن حيوة بن شريح، أن أب 4/449ـ  2715يره ـ حديث ن لغبسند حس

وا المالعن هللا عليه وسلم ـ يقول:" اتق ول هللا ـ صلىال: كان معاذ بن جبل... سمعت رسه قالحميري ، حدث

 الء على = الثالث: البراز في الموارد، والظل، وقارعة الطريق". كتاب الطهارة وسننها ـ باب النهي عن الخ
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............................................................................................. 

 هم أنوبما يوه (2)(وكذا موردهمارح)ول الشوق (1)الناس وطرقاتهم وموردهم جلوس

 وأن المصنف ال يشمله وقد علمت أنه يشمله وأنه منها( /أ56) نعن المالع زائد

 وعن] بحيث ال ترى عورته [يبعد وأن الناس أعين عن] بكشجرة [يستتر وأن]

اس ن النالغالب مما يخرج م رج منه على الوجهع ما يخبحيث ال يسم [مسامعهم

عنهم بحيث ال يسمع منه ما يخرج بصوت قوي خارج عن  يبعد زم أنال يلف

وأما  (4)فيحرم فيه بغير ساتر بحيث يراه الناس [الفضاء في كان إذا] (3)الغالب

    . بمرحاض فسيأتي

 فإن ساتر فيه يكن ولم الفضاء في كان إذا يستدبرها وال القبلة يستقبل ال وأن]   

وللنووي  (5)(لم أقف عندنا على مقدار قدر السترةابن ناجي: ) [ساتر فيه كان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ وأخرج الطبراني في معجمه الكبير عن معاذ بن  1/119ـ  328قارعـة الطريق ـ الحـديث حسن لغيره ـ حديث

جبل قـال: سمعت رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يقـول:" اتقـوا المالعن الثالث: البراز في الموارد، وقارعة 

 ـ 20/123ـ  247ل ". بقية الميم ـ مـن اسمـه معـاذ ـ أبـو سعيد الحميري ـ الحديث حسن ـ حديث الطريق، والظ

وأخـرج البيهقي في سننـه الكبرى عن معاذ بن جبل قال: قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ:" اتقوا المالعن 

الطهارة ـ جماع أبواب االستطابة ـ باب النهي عن الثالث: البـراز في الموارد، وقارعـة الطريق، والظل" كتـاب 

ـ وأخــرج الحـاكـم فـي مستـدركـه عن  1/97ـ  474التخلي في طـريـق النـاس وظلهم ـ الحـديث حسن ـ حـديث 

حيوة بـن شريح، أن أبا سعيد الحميري، حـدثـه عـن معـاذ بـن حبـل قـال: قـال رسـول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم 

قـوا المـالعن الثالث: البراز في الموارد،وقارعة الطريق، والظل للخـراءة". "هذا الحديث صحيح اإلسناد، ـ:" ات

 . 1/273ـ  594ولم يخرجاه". كتاب الطهارة ـ وأما حديث عائشة ـ الحديث حسن ـ حديث ـ 

                                 / أ .                           43مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ ( 1)

  . / ب22مخطوط المنح الوفية ـ  (2)

 / أ.                                                          55مخطوط مواهب الجليل بحل ألفظ الشيخ خليل ـ  (3)

 .  1/142ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ 1/397مواهب الجليل ـ  (4)

  .                                                                    2/170الكبير على تهذيب المدونة ـ  الشرح (5)
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بينه وبينها على  ثالثة أذرع فما دونها فإن زاد ما) (1)(هي ثلثا ذراع وبينه وبينها)

  . ذلك حرم

 (3)ىأنه إذا أرخى ذيله بينه وبين القبلة كف :وأظهر القولين عند الشافعية (2)(اآلبي   

 [المنع منهما المختار قوالن] أي االستقبال وجوازه لوجود الستر [منعه ففي]

في مرحاض غير  في غير فضاء بلوالراجح الجواز مع الساتر في الفضاء كمعه 

 .    (4)بيته

ر يستقبل وال يستدبوليس المراد بالجواز ما استوى طرفاه إذ ينبغي له أن ال    

عنه صلى هللا عليه وسلم من جلس يبول قبالة ()(6)البزار) (5)مطلقا لما في منسك

القبلة فذكر فتحول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                     . 2/97المجموع ـ  (1)

 .                                                                                          2/41إكمال إكمال المعلم ـ  (2)

 .                                                                                                        2/98المجموع ـ  (3)

 .                                                                                                1/402مواهب الجليل ـ  (4)

 ة الصحيحة هي " مسند ـة ، والكلمـالنسحتين أ و ب ـ وكذلك في الطبعة الحجري ة فيـذكر المؤلف هذه الكلم( 5)

 األربعون بعد وة ـة الثالثـزء األول الصفحـه على المختصر في الجـني في شرحـر ذلك الشيخ الزرقاـالبزار " ذك

 المائة .  

 أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، حـافظ ومحدث وفقيـه، أخذ عن هدبة بن خالـد وعبد هللا بن ( 6)

 معاوية الجمحى ومحمـد بن يحي بـن فياض الزمـاني وغيـرهم، أخـذ عنه أبو بكر الختلي وأبـو القـاسم الطبراني 

 اإلمـام مالك والمسند وكتاب األشربة وتحريم  وأبو بكـر محمـد الخطيب وغيرهم، لـه تصانيف منها شرح موطـأ

 ـ  1/267ـ لسان الميزان ـ  2/166ـ تذكرة الحفاظ ـ  4/334هـ . تاريخ بغداد ـ 292المسكر وغيرها، توفي سنة 

 .                                                                    2/36 ـ معجم المؤلفين ـ 2/209 شذرات الذهب ـ
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              . كالبول والغائط  (1)(عنها إجالال لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر هللا له انتهى

         (2)(التحول عن االستدبار يثبت طلب وهذا الدليل) :على األجهوري (/ب56)قال    

 سواء أعني مطلقا فيجوز لمنزلا في] ءلوطاحدث ومثلها أي ال [فعله وأما]   

 . (3)ال أم[مشقة هناك كان] حيث ال يراه أحد يحرم نظره له [ال أم ساتر هناككان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د ذكر كل من المباركفوري في كتابه تحفة األحوذي بشرح ـم أجده، وقـلقد بحثت في مسند البزار عن هذا فل (1)

 ل ألفاظ الشيخ خليل، أن هذا الحديث أخرجه البزار ـطوطه مواهب الجليل بحواألجهوري في مخ ،جامع الترمذي

 وسف ـن يـدهللا بـخ عبـدت إن الشيـد البحث وجـده في مسند البزار، وبعـا إني لم أجـده، وكما أسلفت سابقـفي مسن

 رجه اإلمام الطبري في تهذيبه، عن عمر بن جميع عن ـديث أخـة أن هذا الحـه نصب الرآيـر في كتابـالزيلعي ذك

 ة القبلة ـلاول قبـن جلس يبـه وسلم ـ :" مـال رسول هللا ـ صلى هللا عليـعبد هللا بن الحسن عن أبيه عن جده قال: ق

 ار ـثاب تهذيب اآلـد بحثت في كتــ وق 2/65ه " ـر لـه حتى يغفـم يقم من مجلسـالال لها لـر فتحرف عنها إجـفتذك

 ر علي بن حسام الدين المتقي الهندي في كتابه كنز ـد هللا الزيلعي، وأيضا ذكـه الشيخ عبـد ما نسبـللطبري فلم أج

 ه ـال وفيـن مرسـه عن الحسـديث بين قوسين " الطبري في تهذيبـر الحـال بعد ذكـال في سنن األقوال واألفعـالعم

 .   3/363كذاب ". 

 / ب.  54مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (2)

 .   1/402مواهب الجليل ـ  (3)
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  الوضوء نواقض فصل:                      

ول ـاب وقـداث وال أسبـوال أح (3)ابـوأسب (2)داثـأح [وءـوضـال(1)واقضـن لـفص]

ليسا  في الحدث (7)والشك (6)جرى على الغالب وإال فالردة (5)(قسمان) (4)العشماوية

  . من األسباب وال من األحداث

ح علي ـورج (8)؟(دث أو سببـي حـل هـه: ولينـردة قـفي ال) ارحـد حكى الشـوق   

 ون ما ـذا الفصل عن الوضوء لكـر المصنف هـوأخ (9)(أنها من غيرهمااألجهوري )

  . والناقض للشيء متأخر عنه ،فيه ناقضا له

 [المسلم كفر وهي الردة األول] من األمور [أربعة] الثالثةوتلك األقسام    

اإلشراك باهلل وسب هللا تعالى وسب نبي من األنبياء صلوات هللا ول كـبصريح الق

.                                                  وسالمه عليهم أجمعين

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النواقض لغـة جمع ناقض، وهو اسم فـاعل من نقض الشيء إذا أفسده، والنـاقض أطلق على الذي خرج من ( 1)

دث المعتـاد من بول أو غائط وما ذكـر معهما، وهـو المسمى بالحـدث، والنـاقض هـو نـاقض الـوضوء لـذاتـه حـ

                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                  98السبيلين في ذاته ووقته وكيفية خروجه . شرح حدود ابن عرفة ـ 

ة حكمية توجب لموصوفها منع صحة الصالة به أو فيه أو ـد الفقهاء صفـدث: عنـالحدث و ـاألحداث جمع ح (2)

                                                                                                                                        .    1/124. الحدوث هو الحالة الناقضة للطهارة شرعا . المصباح المنير ـ 70معه. شرح حدود ابن عرفة ـ 

ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى  ة الحبل وهو ما يتوصل به إلى االستعالءـأسباب جمع سبب والسبب لغ (3)

روج الحدث كالنوم ـا أدى إلى خـرف الفقهاء هو مــ والسبب في ع 1/262 ور . المصباح المنير ــن األمـر مـأم

                                                                                                                               . 1/419س والمس المؤديان إلى خروج المذي ... مواهب الجليل ـالمؤدي إلى خروج الريح مثال واللم

.                                                                              1/257اوي الرفاعي . هدية العارفين ـ متن العشماوية ـ عبد الباري العشم (4)

                                                                                                       .                                                                             2المرجع السابق ـ  (5)

ارتد الشخص رد نفسه إلى  ـ1/361الردة لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره.التوقيف على مهمات التعاريف ـ(6)

                                                                                                                            2/634ـ الردة هي كفر بعد إسالم تقرر.شرح حدود ابن عرفة ـ 1/224.المصباح المنير ـ( الردة )الكفر واالسم 

هو التردد بين النقيضين بال ترجيح ألحدهما على اآلخر عند الشاك، وقيل: الشك ما استوى طرفاه  الشك : (7)

.                                                                                                  1/41 لب إلى أحدهما . التعريفات ـوهو الوقوف بين الشيئين ال يميل الق

                                        .                                                                                             / أ 22مخطوط المنح الوفية ـ  (8)

 / ب .                                                  58مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (9)
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ر المسلم والذي ـم ألن الكالم هنا في كفـق قلـسب (1)(بما لم يكفر بهارح)وقول الش    

 ه كما ال يخفى . الذمي بسببقيد بما لم يكفر به في نقض عهد 

ه أو شك في ذلك ـل شيء سوى هللا أو بقائـو كـح الالم وهـم بفتـدم العالـول بقـوق)   

ود والنصارى ـه اليهـا يتميز بـه ولبس مـفي وسط (2)ارـزنـد الـه كشـأو بفعل يتضمن

 .  رـوالسح

لشيء من ذلك إذا  فال يخاطب (3)(اةـن صالة وصوم وزكـم قبلها دمـا تقـوتسقط م   

ه مغيا بالعمر ـالذي تقدم عليها فيخاطب بفعله إذا أسلم ألن (/أ57)ط الحج ـم وتسقـأسل

  . ت الصالةـل انقضاء وقـاق كإسالمه قبـو بـوه

ول المختصر ال ـد قـرام عنـة بهـالمـا للعـالفـب خـذهـى المـل علـل الغسـوال تبط   

 . موجبات الغسل ف كغيره لم يذكروها منالمصن ويدل على ضعفه أن (4)اإلسالم

حـدث ال  بعد تبقيل وجد منه وضوء أم الـأي ه[الطهارة وجود في الشك الثاني]   

              ؟ . م ال وعلى أنـه أحدث فهل توضأ أم الأو الشك فيه بـأن شك هـل أحدث أ

 السابق في] تيقنهما وشك [أو] (5)بعد تيقن الطهارة [الحدث في] الشك [أو]   

                                                                          .                           (6)ورةـع المذكـه في الصور األربفينتقض وضؤ [منهما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                         / أ .                                                           22مخطوط المنح الوفية ـ ( 1)

 الزنار بضم الزاي وتشديد النون هو خيط غليظ بقدر األصبع من اإلبريسم يشد على الوسط وهو غير  (2)

 ـ وقيل الزنار هو حزام النصارى ـ مختار الصحاح ـ1/153التعريفات ـ علي بن محمد الجرحاني ـ الكستيج . 

 .   7/359ـ وقيل الزنار هو ما يتزنر ربه أهل الذمة ـ قاموس العين ـ  1/116

 / أ .                                                                                    22مخطوط المنح الوفية ـ  (3)

 .  1/203الدرر في شرح المختصر ـ  (4)

 .  1/431مواهب الجليل ـ  (5)

 .                                                             / أ62مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (6)
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وم مرة فإن في واحدة من األربع فال نقض بأن يأتيه كل ي [الشك يستنكحه لم ما]   

 .أتى يوما وانقطع يوما نقض 

كما  (ن الطهر بعد فراغها وكذا فيهااإن شك في صالته تم ب) نقض أيضا كما ال   

ه ـاءه بقـأن لـه أي بـن المصنف يشمل: إلينـائـاني قـزرقـوالتتائي وال (1)ارحـفي الش

 .           على وضوئه 

أو  ؟وسواء كانت صفة شكه في صالته هل انتقضت طهارته قبل دخوله فيها أم ال   

اتين ـي هـادي فـه التمـب عليـويج ؟ه فيها أم الـد دخولـه هل انتقضت بعـانت صفتـك

 . (3)و فيها هل توضأ أم ال فإنه يقطعـك وهـو شـوأما ل (2)الصورتين

ر مقابل الجزم فيشمل التردد على حد سواء وظن الناقض ـوالمراد بالشك فيما م   

 . (4)وال أثر للوهم والتجويز العقلي

  . السبب (/ب57)مطلق الناقض فيشمل  والمراد بالحدث في كالمه   

ن بعض ـاني عـزرقـول الـه قـدل عليـقضه كما يردة ال ينـأن الشك في ال والظاهر   

  . (5)أحكامها ردة ال يجري عليهشيوخه أن من شك في ال

 عن عمه بنقل وما ذكره الزرقانيم يزه ولر بعض المشايخ أنه ينتقض وضوؤوذك   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ب .  22مخطوط المنح الوفية ـ  (1)

 لى / ب ـ مخطوط حـاشيـة أحمـد بن محمد الـزرقـاني ع51مخطوط فتح الجليـل في حـل ألفـاظ درر خليل ـ  (2)

 / أ .                                                                                                        53مختصر خليل ـ 

 .     1/166شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (3)

 وهـذا النوع من الممكن قد ال اإلمكـان الذاتي بمعنى التجويـز العقلي الذي ال يلـزم مـن فرض وقوعه محال،  (4)

 . 1/185يكون البتة واقعا كمنارة من ماء وتمييز مائين صبا في إناء ... الكليات ـ أيوب من موسى الكفوي ـ 

                                                                              / أ .53مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ ( 5)
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من أتى بلفظ يحتمل الكفر  ره عياض وغير واحد من أنـبعض شيوخه موافق لما ذك

 (1)دـه كثيرة ويحتمل اإلسالم من وجه واحد فإنه ال يجري عليه أحكام المرتمن وجو

م ـا لعياض علـه الشك ومـه في نفسـمن عـوق  انيـزرقـا في الـبل أولى من ذلك ألن م

                                                                                 . بلفظ محتمل كما هو ظاهرهه أتى ـالناس أن

ليفيد أنه  ؛أو في السابق منهما :لم يستنكحه عن قوله ما :وتأخير المصنف قوله   

 (2)ه أو شك في سابقهماـراجع لجميع ما قبله أحسن من تقديم المختصر له عن قول

وإن أجيب عنه بأنه حذفه من الثاني لداللة ذكره في األول  ،أنه غير مقيد إليهامه

 . عليه

أي خارج معتاد من بول أو غائط أو مذي أو ودي  [ما وهو الحدث الثالث]   

 بعض أحواله كما يأتي قريبا وهـذا ومني فيبر ال من قبل رجل أو امرأة من د كريح

 وجـه عـلـى السبيلـين أحـد نـم رجـخ] (4)ةـاضـودم استح (3)ينـولـق ـدأح  على

رج المرأة إذا ـن فـوشمل الخارج المعتاد خروج مني الرجل م) [عتيادواال الصحـة

م ـث( /أ58)دخل فيه بوطئه إياها وكانت اغتسلت أو توضأت ونوت رفع األصغر 

ه ذـه في هـرج ألن خروجـبالمني الذي خ أرادت رفع األكبر فقط فينتقض األصغر

ه ال يخرج ـا تحمل منـأن مـادة هللا بـع يم تحمل لجرـا حيث لالباد غـة معتـالحال

ا وصار خروجه معتاد ،بعده ه مع الذكر أوـه يخرج غالبـا ال تحمل منـه شيء ومـمن

ون ـال يكـرج فـم خـال وطء ثـا بـرجهـل المني فـو دخـا لـوأمغالبا بهذا المعنى، 

ن ـده ابـا يفيـمـاقضا كـن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 2/170الشفا بتعريف حقوق المصطفى ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ( 1)

 .  1/22مختصر خليل ـ  (2)

 قـال الشيخ علي العدوي في حاشيتـه على العزيـة ) بنـاء على أنـه يعتبر اعتيـاد الخـارج في بعض األحـوال  (3)

 .                                                   89والقول الثاني البن رشد رجحه بناء على اعتبار دوام االعتياد ( 

                                                                                        .                1/308عيون األدلة ـ  (4)
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   .                        (2)((1)عرفه

زل بصفته كما كان كما أفتى ـه ونـربـذي شـاء الـاد أيضا المـارج المعتـوشمل الخ   

 . (3)وخـبعض الشي

ارة ـة بالغ وتـفتارة يوجب ما هو أعم كمغيب حشف ،ن الداخلـرز بالخارج عـواحت   

    . (6)وحقن (5)وقرقرة (4)ةـوجب شيئا كحقنـال ي

ن ـيح خالصين مودم وقكحصى ودود  ادـارج غير المعتـبالمعتاد عن الخترز)واح   

رق ـرجا بأذى والفـو خـولبخالف الحصى والدود فال نقض بهما ذرة ـأذى بول أو ع

  . ع الدم والقيحـه ذلك بخالف حصولها مـنهما يغلب أي شأمعة ـأن حصول الفضل

ه ـرج مع الحصى والدود حيث كان مستنكحا بأن يحصل لـن غسل ما خـويعفى ع   

ن ـكم ،ه إن خرج فيهاـل  ويقطع الصالة ،د من غسلهـوإال فالب ،رـرة أو أكثكل يوم م

 ـل عفيإن قـف ،معهماخارج صالة، وهذا حيث كثر الة وهو في الـسقطت عليه نجاس

.                                        (8)((7)(ه علي األجهوريـه قالـعن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                                        1/139المختصر الفقهي ـ ( 1)

                                                                                                                                 .                                                                                                    1/150شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ (2)

                                                                                                                                    . 1/291ينظر مواهب الجليل ـ  (3)

، والحقنة هي ما يحقن به المريض 3/50 ه المريض المحتقن . قاموس العين ــة اسم دواء يحقن بـوالحقن (4)

ة . ـالحقنـريض بـن المـواحتق ،ـنن به المريض المحتقـة دواء يحقـ، والحقن5/21035ة . الصحاح ـ ـمن األدوي

 .                1/114ـ الحقنة أطلقت على ما يتداوى به والجمع حقن . المصباح المنير ـ 13/125لسان العرب ـ 

 . 2/729،والقرقرة هو الهدير وصوت البطن.المعجم الوسيط ـ5/82لسان العرب ـ القرقرة هي قرقرة البطن. (5)

 ن هو حقن ـالحقـ و 13/125 ه ويحقنه حقنا فهو محقون وحقين حبسه. لسان العرب ــن الشيء يحقنـوهو حق (6)

 . 1/144الرجل بوله أي حبسه وجمعه فهو حاقن . المصباح المنير ـ

 / أ.                                                            59مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (7)

                                               .              1/150شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (8)
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ه ال نقض باألذى الخارج مع الحصى ـوقوله هذا حيث كثر الخارج معهما يفيد أن   

أيضا وحرره  ولو ببله اهر قول المختصرر وهو ظأو أقل أو أكث( /ب58ره )كان قد

 .         (1)الـنق

فقول  (2)نجسا الذات(دود طاهر العين كما هو المنقول متنجسان ال ـوالحصى وال)   

ينبغي أن يكون الحصى نجسا لجريانه مجرى البول وأما الدود فيحتمل الزرقاني: )

أن يقال بنجاسته حين خروجه لجريانه مجرى الغائط ويحتمل أن يقال بطهارته كما 

 .      (4)رـغير ظاه (3)(في الجنين انتهى

در على ـدود الخارج معهما أذى ولو قـه ال نقض بالحصى والـأنكالمهم) وظاهـر   

                               ر ـا غيـن أذى بمنزلتهما وهمـا مـرج معهمـا خـرق أن مـا كالسلس والفـا فليسـرفعهم

    . (5)(ناقضين فكذا ما بمنزلتهما والخارج في مسألة السلس ناقض باعتبار أصله

خي ومن عاصرهم ه كما هي فتردد فيها بعض مشايلع حصاة فنزلت من)لو ابتـ فرع

ن قال بالنقض كماء شربه ونزل بصفته كما كان ومنهم من قال بعدمه عمال ـفمنهم م

ق ـحصى تخل ول المختصر ال حصى فيـإذ ق، رـه نظـبقول المختصر ال حصى وفي

إذا كان ما تخلق من : وال يقال)أي (6)(في البطن كما يفيده النقل قاله علي األجهوري

ع ـل متبـن النقـلم يتخلق فيه ولك الدود والحصى في محل األذى غير ناقض فأولى ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .             1/21مختصر خليل ـ  (1)

 /أ ـ مخطوط مواهب الجليل 45ـ مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ 1/44المنتقى شرح الموطأ ـ (2)

 /أ.                                                                                                59بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ 

                                                                                                                                  / أ .49مد الزرقاني على مختصر خليل ـ مخطوط حاشية أحمد بن مح (3)

 ... الخ"ال يخفى أن كالم الزرقاني قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية: )"قوله غير ظاهر (4)

 .    90حسن وذلك مراده بنجس متنجس و" قوله بطهارته " أي ليس بمتنجس أصال بدليل تشبيهه بالجنين فتدبر ( 

 /أ .   59مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (5)

            المرجع السابق .                                                (6)
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ه ـع شيئا أنـن ابتلـإذا الغالب على م ؛لم يتخلق فيه خروجه صار معتادا ما :ألنا نقول

 .    (1)(هـرج منـيخ

 المخرجان ح دة وانفتـواحترز بقوله من أحد السبيلين عما خرج من ثقبة تحت المع   

حدهما انفتـح أثقبة فوق المعدة وانسد المخرجان أو انفتحا أو أو أحدهما ومن  (/أ59)

ء واـس (2)طابا في حـورة كمـة المذكسـروع الخمـح في الفـه على الراجـفال نقض ب

 خرج مـن المنفتح ما يخرج منه أو مما انسد .   

 (3)اـج منهرـا خـان فينقض بمـد المخرجـدة وانسـالمع ثقبـة تحتانت الـن كوإمـا إ   

وانقطع خروجـه مـن المحل ن الحلق ـرج المعتاد مـذا خهذا هو التحرير ومثل ذلك إ

        . (4)السالم دـن عبـنه ينقض كما البالمعتاد فإ

 وجـه الصحـة واالعتيـاد مـن سلس مـذي أو غيـره الزم أكثره على ـواحترز بقول   

ال ينقض معتـادا لكنـه ليس علـى وجـه الصحـة فـ ن صارالزمـن أو نصفـه فـإنـه وإ

 (5)ةن يكون ذلك متصال بالصالن وأمنه في هاتين الصورتي ءويندب الوضو ءلوضو

خف ألن النجاسة أ (7)أو ال ؟ وهو قول سحنون (6)وهـل يستنجى منه كما في الطراز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .     1/151شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (1)

 .     1/422مواهب الجليل ـ  (2)

  المرجع السابق . (3)

   . 1/174تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع األمهات البن الحاجب ـ محمد بن عبد السالم الهواري ـ  (4)

 /ب ، وقال 59وكذا يندب أن يكون متصال بالصالة . مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (5)

 الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية )" أن يكون ذلك متصال ... الخ " مندوب ثان كما في علي 

                                                    .                                                           91األجهوري (

                                                                                                                                           . 1/143مواهب الجليل ـ ( 6)

                                                                                 .             1/20المدونة الكبرى ـ  (7)
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 . (2)نف على الرسالةقوالن نقلهما المص (1)ن الحدثـم

ر فينتقض فالصور وأما إن عم الزمن فال نقض به وال ندب وأما إن فارق أكث   

 أربع .   

إلى طلـوع شمس هي من الزوال  التي (3)وفي اعتبار المالزمة في أوقـات الصالة   

لتي ال نقض فيها معناه ن الصور الثالث افي الزمن كلـه تـردد واعلـم أ وثـاني يـوم أ

ـد تقطيره عليـه نحو ثالثين درجة نه بول حقيقي بعبما يعلـم أنـه سلس وأما إن علـم أ

وهكذا  فال ينقضه سلس بعده (/ب59) أوجب عليه الوضوء وتوضأذا فإنـه ينقض فإ

 ل مستقل ال تتمة سلس هكذا ينبغيتي له بواآل معرفة أنفيها  هيقال في كل مرة يمكن

أن تفهم المسألة قياسا على قولهم في المستحاضة المميز بعـد طهـر ثم حيض فتأملـه 

    . (4) مـن صرح بـه رء هللا ولم أن شاإ فإنه حسن

وهي  [(6)اللذة توجد من] ـغبال [(5)لمس األول :ثالثة وهي األسباب الرابع]   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    .                                                                                  1/215الذخيرة ـ  (1)

 .                                                                                         1/171كفاية الطالب الرباني ـ  (2)

 /أ.  06مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (3)

قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية: )"قوله فتأمله فإنه حسن" أقـول غير ظـاهر وذلك أنه  (4)

فـرق بين دم االستحاضة وبين البول مثـال إذا صار سلسا بأن البـول مثال ليس له زمن مخصوص يتقيد بـه فمتى 

شقة التامة المنقسمة إلى ثالثة أقسام فقد حصل فهو بول حقيقي ناقض فإذا جاء على خالف العادة وحصلت به الم

عفا الشارع عنـه مع اتصافه بكونـه بوال حقيقيا لعدم انضباط وقتـه إال أنـه على خالف العادة بخالف دم الحيض 

فله وقت مخصوص ومـدة معينـة بحيث إذا جـاء في غير تلك المدة يكـون كالعدم فحيث اختل حـال المرأة وجـاء 

ـه بدون تمييز فقـد اتحد الحـال فحكم الشارع بالعفـو وإن ميزت فترجع للحـال المنضبط بأيامـه على خـالف عادت

 .                                          91المنوط بها حكمه فتحكم بكونه حيضا فتأمله تجده حسنا إن شاء هللا تعالى (

                                                                                                                 .6/209ى به الجماع وكذلك المالمسة. لسان العرب ـاللمس هو المس باليد، وقد لمسه يلمسه ويلمسه، ويكن (5)

 ضور الـلذة هي إدراك المالئم من حيث إنـه مالئم كطعم الحـالوة عند حاشية الذوق والنـور عنـد البصر وح (6)

  .1/245المرجو عند القوة الوهمية .... التعريفات ـ 
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 ـادة النـاس ال عـادةع أي [ادةـالع في هـبلمس]الميـل إلى الشيء وإشـارة على غيره 

)ولو  وأولى األجنبية [واألمة كالزوجة] (1)رج الصغيرةـكما يأتي في فالملتذ وحـده 

مـن  صلتقييد ذلك بالعادة إذ المنفن ـكما يفهم م ر كذلكـو شعن أـس ولظفر متصل  أ

 ذلك ال يلتذ بـه عادة . 

وقيل ال نقض إذا مس من فوقـه  (2)وكـذا ينقض بلمس جسـد على حائل ولو كثيفا   

 لـد ومحـة الجسـه برطوبـذي يحس الالمس فوقـو الـا وهـيفوإنما النقض إذا كـان خف

 لموس إليه وينقض بيده على شيء من جسده المستـور لملم يضم الالمس ا القولين ما

ذة أو ـع قصد لـن مـل فينقض لكـير حائـس بغـلمالـه كـنى أـل فينقض علـائـذلك الحـب

بعض الطلبـة مـن  مـلى وهـرى إا سـوم (3)طابح ن ذلك الحضن انظرـودها ومـوج

ى فـي هـذا ولوأ (5)وإن لـم يقصد لـذة وال وجـدها غيـر صحيح( (4)النقض فيمـا ذكـر

       الحكـم الحضن علـى الخفيـف .

                            (6)بفروج الدواب كما يفيده كالمهم قاله علي األجهوري(ومن اللذة المعتادة اللذة )   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / أ.                                                                      61مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ ( 1)

 و الذي ال يحس ـه ولو كثيفا ... الخ " الكثيف هـ)"قول :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (2)

 .  91وهذا القول هو المذهب كما قاله اللقاني (  ،فيه برطوبة الجسد

 .                                                                                                       1/427مواهب الجليل ـ  (3)

 م يضمها إليـه أو يقبض بيديه علي شيء قال الشيخ علي األجهوري في مخطوطـه مواهب الجليل: )هـذا ما ل (4)

 / أ.                                                                61من جسدها فإن حصل شيء من هذين نقص ... ( 

             المرجع السابق .                                                                                           (5)

                                                   المرجع السابق . (6)
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لحملـه على مس ال لذة  (2)((1)وال ينافيـه قول التتـائي:)وال فـرج بهيمـة خـالفـا لليث

ء فمنـه فيمـا يظهـر دمية الما/أ( إال جسد آ60)وأما اللذة بأجسادها فليس من المعتاد )

مـن بالـغ احترازا  ـهكونأن تقبيل فمها كفـم اإلنسانية فيما يظهر وتقييدي اللمس بكما 

عـن لمـس الصغير فـإنـه ال ينقض وضوءه بـل وجماعـه ال ينقض وضوءه( كما في 

 .   (4)وعلي األجهوري (3)الزرقاني

ا في ـه إحساس كمـد لـه بعضو أصلي أو زائـونـا كـهن ال يعتبر في اللمسه )ـثم إن   

 ذلكـه وانضم لـدا ال إحساس لـو زائـا بعضو ولـر فمتى حصل اللمس هنـكالذ ةـمسأل

    .         (5)لي األجهـوري(هم قاله عقصد لذة أو وجدانها نقض هـذا ظاهر إطالقات

 في كالمه لت الكـافدخال إحسـاس لـه وأ نها في مس ماوقد يبعد قصدها أو وجدا   

د ـا لعبـكم عادة كبنت سبع ال ست، وأدخلت أيضا لمس األمردالصغيرة التي تشتهي 

ل ـيحتم :وضيحـال في التـوق (8)دهـيفي اـوادر مـي النـوف (7)يـربـن العـواب (6)ابـالوه

       خروجه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اء بن ـه، روى عن عطـدث وفقيـد الرحمن الفهمي األصبهاني، حافظ ومحـأبو الحارث الليث بن سعد بن عب (1)

 الن وسعيد بن أبي مريم ويحي بن ـد بن عجـة وغيرهم، روى عنه محمـن أبي مليكـافع العمري وابـأبي رباح ون

 ـ  3/13 تاريخ بغداد ـهـ .175سائل في الفقه، توفي سنة بكير وغيرهم، له تصانيف منها كتاب التاريخ وكتاب الم

 .       1/444 فين ــ هدية العار 1/285 ـ شذرات الذهب ـ 5/515 ـ ميزان اإلعتدال ـ 1/164 تذكرة الحفاظ ـ

 / أ .                                                               51مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  (2)

   /أ .                                                                                                                         51مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ ( 3)

 / أ .     61مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ (4)

 .   المرجع السابق (5)

 .                                                                                                         1/49التلقين ـ (6)

 .                                                                                           1/118عارضة األحوذي ـ  (7)

 .                                                                                          1/51در والزيادات ـ النوا (8)
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 [ذةـالل قصد إن] (1)مسرط في نقض اللـويحتمل عدم خروجه ويشت ،من قولهم عادة

وهي  ،ن الرجل والمرأةيره كما مر وتكون معلى غ ء وإيثارهلى الشي)وهي الميل إ

ل وجـدها، فتدخ نإال إ ،هـال نقض بـذة فـقصد ل ا عن غيرسن قصد لمال إ ،فيها أكثر

وجدها  [ال أو ]مقسذا حين اللمس، وه [اـووجده] تي في كالمهفي القسم الثالث األ

 [وجدها أو] هم ثان، وأشار للثالث بقـولوهذا قس ،لكن قصدها فانتقض عمال بقصده

نه /ب( أل60)مفارقة الملموس فال نقض،ن وجدها بعد فإ [قصد غير من]حين اللمس

س لمصلحة ـملن ال يقصد اللذة بل مجرد الو أنقض في القسم الرابع وه كما ال ،تفكر

        . (2)ه(دها حينـال وال يجـمث

  الـف] أم الذة ـل أي قصد [مطلقا تنقض هاإنف الفم في] ةـبفم الحاصل [ةـالقبل إال]   

ولـم يجد فـال عبرة بذلك م يقصد ـه لـنودها أي إذا ادعى أأي وج [ذةـالل فيها تراعى

وداع أو ـال ل ،الـره أو استغفـا وأن بكـانهـذة أي مكـة اللـا مظنـوءه ألنهـفتنقض وض

كونه ممن يلتذ  ـ لفتحبا ـ وشرط المقبل ،رمـتذ في الكبيرة غير المحـن يلإال أ ،ةـرحم

ذ بها ـالتي ال يلت م الصغيرةـن تقبيل فـرازا مـذلك احتصل المقسم دليل أن أـعادة به ب

د لخروجه عن ابن رش (3)ه الجدـنقض بـه ولو قصد اللذة ووجدها قالالناس عادة فال 

 (4)ه عدم النقض بمس جسدها ولو كانت عادته هو اللذة بهعن عادة الناس، ويفهم من

دم اللذة به انظر ـه عـذ بـالت ادة مـنـانت عـو كـاقض ولـرج الصغيرة نـذة بفـ)وإن الل

.                                                     (5)علي األجهوري(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                                                   1/201التوضيح ـ  (1)

 / أ.  61مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (2)

                                                                                                                                                     / ب .3ينظر حاشية عبد الرحمن األجهوري على مختصر خليل ـ  (3)

 .                                                                     1/98ـ البيان والتحصيل ـ  1/68المقدمات الممهدات ـ  (4)

 / ب. 61مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (5)

     



241 

 

في ابن ه وـال نقض بـمن تقبيل فم ذي اللحية الذي ال يلتذ به عادة ف واحترز أيضا

ن امرأة في مثلها ـولو م، (1)ه أن القبلة تنقض مطلقاـا في بعض نسخـتركي هنا عده

رة)بفـم مـن يلتـذ بـه عـادة كمـا لعلي عبن الق مـن أوهـو فيما سب (2)هرجل في مثلأو 

ة الشيخ والمـرأة أن يلتذ ادـذا كان عوقد يفرض كالم ابن تركي فيما إ (3)األجهوري(

    . كل بمثله ويرد ما مر من أن العبرة بعادة الناس

وأما القبلـة علـى الخـد فعلـى أقسـام اللمـس األربعـة وكـذا على الفـرج عنـد علـي    

    . (6)مـولى منها في الففي قـول الـزرقاني أنها فيـه أ (4)ي باحثااألجهور

 بلمسه اللذة توجد ال ممن احترازا عادة هـبلمس اللذة دـتوج من لمس ا:ولنـوق]   

/أ( كبنت سـت سنين ال بلمـس 61) [هىـتش ال التي رةـكالصغي تنقض ال فإنها عادة

جسدهـا وال بتقبيلها بخالف لمس فرجها فينتقض ولو كانت عادة من لمسه عـدم اللذة 

    . به كما مر قريبـا وكـذا النقض بلمس فـروج الـدواب كمـا مـر أيضا

وهو ، (7)وتبع المختصر ،ولو قصد ووجد [واألخت والبنت كاألم والمحرم]   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خه وال راجم مشائومتكلم، لم تذكر كتب التمحدث وفقيه  ،الكيالم أبو العباس أحمد بن تركي المنشليلي (1)

زكية في حل ألفاظ العشماوية والمنح السنية في حل ألفاظ العزية ومختصر تالميذه، له تصانيف منها الجواهر ال

ـ  1/281 شجرة النور ـ ـ 26 هـ . اليواقيت الثمينة ـ979الشفا بتعريف حقوق المصطفى وغيرها، توفي سنة 

                                      .                                                                        1/80هدية العارفين ـ 

  / أ .20مخطوط المنح السنية في حل ألفاظ العزية ـ  (2)

                                                                                                                  / أ .61مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ ( 3)

رج ليست ـة على الفـر ممنوع إذ القبلـا ذكـ)قلت م :ه مواهب الجليلـقال الشيخ علي األجهوري في مخطوط (4)

ة ـة الفرج مع أن القبلـة الفم من قبلـد أقرب لقبلـدي وفي الحـة على الفم وال شك أن القبلة في الثـذة كالقبلـمظنة الل

رج الصغيرة ناقص بخالف اللذة ـذة بفـن أن اللـأتي مـا يـذا مـدح في هـن ربما يقـة لكـمسري على المالـفيهما تج

 / أ. 61بجسدها الذي من جملته الفم ( 

 / أ .    52( مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ 5)

                                                                                                                                                                                                   .                                                                                              1/22مختصر خليل ـ  (7)
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 ،و مع الوجدان فقطأ ،عامالنقض في المحرم مع القصد والوجدان والراجح  ،ضعيف

ن كان متصفا بالفسق وأولى إ ،سقـه بهذا القصدلف ؛وكذا مع القصد فقط عند ابن رشد

 .  (1)قبل هـذا القصد

ول عليه وع (2)ان أم الصد فقط فاسقا كتقض بالقين نه الرزوق أوظاهر ابن م   

ان بقصد ء كد اللذة بالمحرم ناقض سواون وجعلي األجهوري قائال المعول عليه )أ

رم من غيره في صورة د فال نقض ولو قصدها فيفترق المحم يوجن لفإ (3)أو بغيره(

 واحدة . 

 ع إلى)ثمانية أقسام: ترج (4)ةشماويربع كما مر وكما في العأقسام اللمس األ :لطيفة  

 اللذة ويجدها وعليه الوضوء كما مر . ن يقصد األول: أ   

 (5)نفويجدها وال وضوء عليه كلذته بالمحرم على ما للمص ان يقصدهالثاني: أ   

    .   (6)مختصرلكا

  . رـم ن يقصد اللذة وال يجدها وعليه الوضوء كما: أالثالث   

إال أنه و رحمة وال وضوء عليه وهي القبلة لوداع أن يقصدها وال يجدها : أالرابع   

  . و ال يتصور فهو قسم في الجملةقد يمنع قصد اللذة مع قصد الوداع أو الرحمة أ

 .                    ر ـه الوضوء كما مـا وعليـذة وال يقصدهـد اللـن يج: أالخامس   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                                            1/99البيان والتحصيل ـ  (1)

                                                                                                                                                 / ب .41ـ  ينظر مخطوط المنزع النبيل على مختصر خليل (2)

                               / ب.                                                 61مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ ( 3)

 .                                                                                                  2متن العشماوية ـ  (4)

                                     .                                                                       1/175كفاية الطالب الرباني ـ  (5)

 .1/22مختصر خليل ـ ( 6)
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ن يجدها بعد مفارقة ما ه وذلك أوال يقصدها وال وضوء علي اـيجده ن: أالسادس   

ا أي حين وجدهو ه أر قصد حين لمسه كما قدمته من أن قولغي من (/ب61)لمسه 

  . رـه حينئذ تفكـنأل ؛اللمس ال بعده

  . ه كما تقدمـدها وال وضوء عليـذة وال يجـن ال يقصد اللأ :عـالقسم الساب   

دم ـة في الفم كما قـو القبلـوضوء وهـه الـا وعليـدهـا وال يجـن ال يقصده: أنـالثام   

        . (2)((1)نفالمص

لهما معـا البرزلي ( 3)ال ذكر غيره فيجري على المالمسة[نفسه ذكر مس الثاني]   

ال ينقض ـف) [المتصل](4)فـال يعيد غسلـه وال توضئته( ر الميتـل ذكـلو مس الغاس)

ذ بمسه ـنه لو التومفهوم تعليله أ (5)ارح(نه ال يلتذ بمسه قاله الشه المنقطع ألمس ذكر

نيا للمجهول وعلى األول بيلتـذ في كالمـه م أفيقر لكنه ليس عـادة فـال ينقض فالنقض

ول ـو مقتضى قــوه نفة للمصـة المتقدمـبعرفانظر هـل يجـري فيـه أقسام اللمس األ

    . (6)ال( مزري)من أنـه كذكـر الغير أالما

 وهو كذلك بشرط كونه مشكال وأولى إن  (7)لخنثىر نفسه يشمل اـه ذكـعموم قولو   

                                                                               ض بمس ذكره، وانظـر هـل يجـري فيـه ال تنقـه فـنوثتتحققت ذكورتـه فـإن تحققت أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 .                   1/175كفاية الطالب الرباني ـ  (1)

 .                                                                  1/158شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (2)

قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية )" قوله فيجري على المالمسة " أي فإن حصل قصدا  (3)

ووجدان أو هما من كل منهما فالنقص وإال فال وال يخفى أن الملموس باإلعتبار المذكور صار من أفراد الالمس 

 .                                 93وإال فال تدبر(وإما بدون ذلك فال يقال فيه ذلك التفصيل بل يقال إن بلغ والتذ توضأ 

                                                                                                                                          . 1/234فتاوى البرزلي ـ ( 4)

  / ب . 23مخطوط المنح الوفية ـ  (5)

 .  1/194رح التلقين ـ ش (6)

 .                                                               1/183الخنثى هو الذي خلق له فرج الرجل وفرج المرأة والجمع خناث . ( 7)
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ن ـبافـال ينقـض  (1)وضع الجـبم ال وأشعر قوله ذكـر أن مـس ماألقسام األربعة أ

 .لنا عـدمـه صوالجـاري على أ ا فيهـا: ال نص عندن(2)نهارو

ر قريب للظفسها اله رأومن [بجنبها أو األصابع بباطن أو جنبه أو كفه] (3)نبباط   

دم الشك ـل مع عـه الطويدـالظفر وحـالمس ب (/أ62ا )موأ ،هـفينتقض الـوضوء بمس

ولـه األصابع يشمـل األصبع الزائـدة ـوم قـوعم (4)في المس برأس األصبع فال نقض

 (5)و ظاهر الشاملـحساس كما هبشرط أن تكـون مساواتـه لغيرها في التصرف واإل

     .(6)نف على الرسالةوالمص

 ع ال مطلقتها لغيرها مما هو بجانبها من األصابااووالظاهر أن المراد بمس   

 .    (7)األصابع

 حلها ع في مـصابوالظاهـر أيضا أن المـراد بالزائدة الزائـدة على مـا اعتيد مـن األ   

المخصوص لها عادة ولو كانت أقل من خمسة فإذا كان في المحل المعتـاد لألصابـع             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حبا وجبابا واجتبه ـ وجب خصاه جبا استأصله ،وخصي الذي قد استؤصل  الجب هو القطع ـ جبه يجبه (1)

 .                                                                                1/249ذكره وخصياه ... لسان العرب ـ 

                                                                                                                                         . 1/430مواهب الجليل ـ ( 2)

دنا ... الخ " كيف هذا مع أنه نص قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية )" قوله ال نص عن (3)

، ونص ابن فرحون في مسائله 93عليه في المسائل الملقوطة وكذا ابن شعبان في زاهيه كما نقله الشيخ سالم ( 

، ونص ابن شعبان في زهيه هو 241الملقوطة هو )ال وضوء على المجبوب من مس موضع القطع كمس الدبر(

)وقد اختلف في مس المرأة فرجها، واالختيار أن تتوضأ متى كان مسها له لشهوة تجتلبها فإن كان لغير شهوة لم 

      .             1/139الخصي القائم الذكر في ذلك خاصة ...(تتوضأ ... والخصي المجبوب مثل المرأة ،و

  1/159/ أـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ62مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (4)

 .                                                                                                       1/64الشامل ـ  (5)

 . 1/177كفاية الطالب الرباني ـ  (6)

قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية )" قوله ال مطلق األصابع " قضيته أنه لو كان الزائد  (7)

 .               93نب اإلبهام ،ونقص عن مساواته لإلبهام وساوى الخنصر أنه ال ينقض ،والظاهر ينقض( بجا
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بعيدا متميزا عنهـا بحيث يقال له إنه زائد فيعطى حكم قل وكان واحد أربعة مثال أو أ

ه بر اإلحساس في العضو األصلي، وانظر مسه ال يعتالزائـد ثم إن ظاهر كالمهم )أن

ه في ـة غسلـلنكـب أو بيـد زائـدة هـل يجـري فيـه ذلك أو يجـري عـلى مسـأبكـف بم

  كما مر . (1)بالغ كما أن لمسه كذلك( نما ينقض مس الذكر منوإ ،ء المتقدمةالوضو

 وال اـغيره أو (2)رةـالكم نـم هـمس ال  أم التذ واـسه أو داـعم لـحائ رـغي من]   

ر على ـشرحـه الكبي لف في)قال المؤ [اخفيف كان ولو لـحائ فوق من بمسه ينتقض

ولم  (3)ـارح(ه الشـدم انتهى قالـالعـوده كـان وجـك اـه مـن يستثنى منالرسالـة ينبغي أ

 (4)رأةـى لمس المـلمحـل وال في الكـالم علذا اـاني في هـق المبـه وال في تحقيـره فيأ

 . (5)قاله علي األجهوري

 /ب( .62) (6)ـةبي حنيفخـالفـا أل [الصالة في ةـبالقهقه وال]   

وبطلـت الصالة بهـا عمدا أو سهوا أو غلبة إماما كان أو منفردا أو مأموما إال أنـه    

 ـدر على التـرك على صالة باطلـة لحق اإلمـام وهي إحـدى مسائـل م يقـن ليتمـادى إ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /أ .                                                                         62 مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ (1)

 ( الكمرة هي الحشفة وزنا ومعنى وربما أطلقت الكمرة على جملة الذكر مجازا تسمية للكل باسم الجزء . 2)

 .                                                                     2/154المصباح المنير ـ 

                                                          / أ.                                     24مخطوط المنح الوفية ـ  (3)

 بحث كذلك في كتابي كفاية الطالب الرباني وغاية األماني للمصنف فلم أجد ما نسب إليه فيهما.                      (4)

                                                .           2/39/ أ ـ مواهب الجليل ـ 124مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ    (5)

                                                   1/170األصل المعروف بالمبسوط ـ محمد بن حسن الشيباني ـ  (6)
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ائـي تتالا ـهونظم (1)ى صالة باطلة لكونه من مساجين اإلمـامموم عليتمادى فيها المأ

 :(2)فقـال

  فسد العملأضحك فقد الوتر أو يو إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه *** أ       

   ذ وسل*** لـه عند إحـرام عـن العلـم خـ هـوع وتركـركـد الـعن كتكبيره       

 . لـال كس*** ويـأتي بهـا في غـير وتـر بـ هـممهـا في الكـل خلف إمـايتم       

 : (3)وزاد علي األجهوري

 .   لـد نقـوذا الشيخ في متن النوادر ق *** دا كذا الجهالةـنافخا عم وزد       

  لـوقي مطلقا ينقض وقيل] م الألطفت أ [بـالمذه على اـفرجه رأةـما بمس وال]   

 باإلفراد كما فسر به اإلمام مالك [يدها أدخلت أي ألطفت أو عليه قبضت إن ينتقض

 وهـذا  (5)سأله عـن معنى اإللطاف كمـا في المـواق حين (4)البن أخته ابن أبي أويس

ن يجاب عنـه بأن المـراد أي يـد اـن كوإ (6)يةثنيديها بالت هرامن من قول الشيخ بحسأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                              . 2/195تنوير المقالة ـ  (1)

                          ذكرها التتائي في مخطوطه فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل بقوله :                     (2)

    إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه *** أو الوتر أو بضحك فال يقطع العمل                                                                                       

 كتكبيره عنـد الـركـوع وتركـه *** لـه عند إحـرام مـن المعلم خذ وسـل                                                                          

 / أ.  125يتمهـا في الكـل خلــف إمامــه *** ويـأتي بهـا في غيـر وتـر بـال كسـل .                         

 / ب .                                                       170مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ مخطوط  (3)

أبو عبد هللا إسماعيل بن عبد هللا بن أويس بن مالك بن أبي عامر األصبحي، حافظ ومحدث، روى عن أبيه  (4)

محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن حجاج وأخيه أبي بكر عبدالحميد وخاله مالك بن أنس وغيرهم، روى عنه 

ـ  1/213ترتيب المدارك ـ  ـ 1/364 التاريخ الكبير ـ هـ .226وأبو داود سليمان السجستاني وغيرهم، توفي سنة 

 .                                              2/58ـ شذرات الذهب ـ  1/223 ـ لسان الميزان ـ 1/300 تذكرة الحفاظ ـ

 .                                                                                               1/302التاج واإلكليل ـ  (5)

                                                                                                                  /ب .25مخطوط شرح بهرام على مختصرخليل ـ بهرام بن عبد هللا الدميري ـ  (6)
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إليهامـه النقض إن أدخلـت  (1)أصبعها( لـن تدخائي)أتتالول ـن قـحسن ممن يديها وأ

  . ظاهره مست إن ينتقض وال شفريها بين] يدها

 الو] (3)ذ ودبـر غيـره يجـري عـلى المـالمسـةلنفسه ولـو الت [(2)بـرالد سـبم وال   

ه عدم ـادتـن كانت ع)ولـو في صالة إ [لذة غير من باإلنعاظ وال] (4)كذلك[األنثيين

/أ( بعـد زوال اإلنعاظ وأمـن منـه فى صالته أتمها فإن 63أو كـان يمذي ) المذي منه

ئا شي دـم يجـلك فلتبر ذخان يمذي قطع فإن كان ممن ئا بعد فراغها قضاها وإد شيوج

عادته أنه ال يخرج إال بعد زوال اإلنعاظ ولم يخش ذلك ن كانت كان على طهارته فإ

و  هـولـد قـارح عنـه الشـا تقدم قالـرى على مـه جـل عليـادى وإن أشكـفى الصالة تم

 . (6)((5)المحرم كاألم والبنت واألخت

 رـغي نـم هـقلب فى ذةـالل عـم رـبالتفكي وال يمـذ غيـر مـن بـالنظـر بـاللذة وال]   

وحمل  (8)ع ضرس وكلمة قبيحـة وإنشاد شعـر ومـس صليب ووثـنقلوال) [(7)إنعاظ

ذى مسلم ء فيهمـا أو أدخال شيميت ووطء رطب نجاسة وتقطير في المخرجين أو إ

 .                                                      (9)قـوم كـذا زاد في الـذخيرة(ا لـخالف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

                                              .                                                                                                                            1/406تنوير المقالة ـ  (1)

 .                     1/178ة الطالب الرباني ــ كفاي1/302ـ التاج واإلكليل ـ1/234الذخيرة ـ ـ  1/51التلقين ـ (2)

 .  1/164شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (3)

 .   1/411ـ مواهب الجليل ـ 1/51( التلقين ـ 4)

                                                           / أ.                                                                                      23مخطوط المنح الوفية ـ  (5)

 .                                                          1/302ـ التاج واإلكليل ـ 1/234ـ الذخيرة ـ  1/51التلقين ـ  (6)

                                                       .                                       1/255التنبيه على مبادئ التوجيه ـ  (7)

 الوثن هو الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غيره، والجمع وثن وأوثان، وينسب إليه من يتدين بعبادته  (8)

 .    2/647على لفظه فيقال رجل )وثني ( . المصباح المنير ـ 

 .  1/236 الذخيرة ـ (9)
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   هـذا ضعيـف[(2)وضوءـال بـوجـت (1)دةـديــالش يـف رةـرقـالق األول ـان:رعـف]   

ن إال أا ـائطـو غ)بـوال أ[(3)دثـالح عـيداف وـوه صلى إن :ابـالكت في الـق الثاني]

لبول تسمى حفنا بالمهملة ة والقاف ومدافعة اـالمهمل ءمدافعة الغائط تسمى حقنا بالحا

  . داـأب ادـأع](5)((4)والفاء

 تمام نـم هـمنع وإن أبدا أعاد الفرائض تمام من ذلك هـمنع إن :اخــاألشي ـالوق   

 .    [هعلي إعادة فال الفضائل تمام من منعه وإن الوقت في أعاد السنن

 :ه الصالةـود السهو عاطفا على ما تبطل بـال في سجـواعتمد المختصر قولهم فق)   

ه دون ـول عليوعـن سنـة يعيـد في الـوقت وهـو المعـ ن فرضـع (/ب63)ل ـوبمشغ

   .                                                                                  (6)(مذهب الكتاب هنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،والقرقرة هي الريح المسموعة داخل 2/729القرقرة هي الهدير ،وصوت البطن ... المعجم الوسيط ـ  (1)

 / أ. 24الجوف . مخطوط المنح الوفية ـ 

                                                                                                                                                       .                                                                                                                             1/214 الذخيرة ـ  (2)

 .                                                                                                  2/296اإلستذكار ـ  (3)

له يهحقُنُ ـحقهنه البه الحقن هو ـلم أجد ما نسبه الشارح في كتب المعاجم، ف (4) ق نُ ـو  بهسـه ويهح  ق نا  وال يقالـه حه قهنه ه حه  أهح 

قه  قهنهني هو وأهح  قه ـرجُل إذا جمع أهنـنه الـوال حه يب وأهح  ق ُن البوله ـنه بوله ـواع اللبن حتى يهط  قاٌن يهح  ح  بهسه وبعيٌر م  ه إذا حه

ق :الـفإذا باله أهكثره وقد عهم  به الجوهريُّ فق ح  ق ُن بولـوالم  تهقهنه المرـه فـاُن الذي يهح  يُض احتبهسه إذا باله أهكثره منه واح 

يه لحاق ب  وال حاق ن فالحاق ُن في الببه 
له وفي الحديث ال رأ  وٌل شديد ـه بـذي لـاقُن الـائط والحـاق ُب في الغـول والحـو 

ل  يهن  أهحُدكم وهو حاق ق ٌن حتى يتخف فه الحاق  ـ  وفي الحديث ال يُصه  ـ 13/125 ـ لسان العرب ـ نُ ـٌن وفي رواية وهو حه
تـهو ال، والحاقب 1/144 ـ المصباح المنير ـ بوله حبسه وجمعه فهو حاقنرجل الحقن  الء  فلم ـاجه إ لى الخه ـذي اح 

ن ث يل ه  قهُب م  ق ب  الذي قد دهنا الحه ير الحه ره غائطهه ُشب  ه بالبهع  صه ز  وحه  1/324ـ لسان العرب ـ فمنهعهه من أهن يهبُوله  يهتهبهر 

اق بُ : لـغائطه وقيالء للبول فلم يتبرز حتى حضر ـالخذي احتاج إلى ـال اقب هوــ والح ـ  الذي احتبس غائطه الحه

 .1/143 المصباح المنير ـ

 / أ.                                                                                        24مخطوط المنح الوفية ـ  (5)

                                                                                      المرجع السابق .                    (6)
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ذ زواله أي نوع منه إ [الجنون أو(1)باإلغماء] أي استتاره [العقل زوال الثالث]   

 [حرامب وأ بحالل كان السكر أو] (2)ال يمكن عوده بعد جنونا مطبقاحتى يصير م

 (3)مربن عاالمذهب كما قال يوسف ب هللا تعالى على وال ينتقض بزواله في ح

ف م خالوفي زواله به (5)(عمر على ابن (4)ادليزروق خالفا لرد الت)وارتضاه 

عليه عن مالك في المجموعة  (6)ابن نافع ه وروىال وضوء علي)فالبن القاسم 

)ولعل  ارحقال الش (7)(انتهى ال: أحب إلي أن يتوضأهو قاعد قه: الوضوء قيل ل

  .            ن عنده الخ م...ن قوله ولعلوهو يقتضي أ (8)ب على الوجوب انتهى(حأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقيل هو غيبة العقل بما  ،2/448لعلة . المصباح المنير ـ اإلغماء هو سهو يلحق اإلنسان مع فتور األعضاء (1)

 .  1/77بما يعتري البدن من حمى ونحوها . حاشية الشيخ زروق على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ 

قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية )" قوله أي نوع " فإن الجنون أنواع والمراد االستتار  (2)

و ـوله حتى يصير .... الخ " يشعر بكونه في غير المطبق يزول أيضا إال أنه يعود وهـأنواعه " وق باي نوع من

ارة ـاره إذ مفاده أنه ال يزول أصال أي بل يستتر أي لو زال لم يعد التعبير باالستتار في عبـه أي استتـخالف قول

                                                         .               95غير واحد ذاهبين إلى أنه إذا زال ال يعود ( 

 / أ.                                                   33مخطوط التقييد على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ  (3)

لمراجع شيوخه ، فقيه وأصولي وأديب، ولم تذكر االمـالكي ادلي الفاسيـأبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الت (4)

ام وتقييد على التنقيح ـدة األحكـد وشرح عمـن أبي زيـة ابـرح على رسالـا شـه تصانيف منهـالميذه أيضا، لـوال ت

 .                                                1/265 ـ معجم المؤلفين ـ 1/81هـ . الديباج المذهب ـ 741للقرافي، توفي سنة 

 .                                                 1/77روق على متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ حاشية الشيخ ز (5)

ن حسن و ـد هللا بـن عبـد بـه، روى عن محمـغ المدني المخزومي، فقيـد عبد هللا بن نافع بن الصائـو محمـأب (6)

ه محمد بن عبد هللا بن نمير وأحمد بن صالح وسحنون ـرهم، روى عنـالك بن أنس وغيـة بن زيد الليثي ومـأسام

ـ تهذيب  5/438ات الكبرى ـ ـهـ . الطبق206ة ـوفي سنـوطأ، تـا تفسير المـه تصانيف منهـن سعيد وغيرهم، لـبا

 .  6/158ـ معجم المؤلفين ـ  2/15ـ شذرات الذهب ـ  1/131 الديباج المذهب ـ ـ 6/46التهذيب ـ 

                                                                   .1/425ـ مواهب الجليل ـ  1/51ات ـ النوادر والزياد( 7)

 .    / ب24مخطوط المنح الوفية ـ  (8)
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 ناب أدم وما نصه سند: )يحتمل االستحبمام المتقالم اإلوفي الزرقاني عقب ك   

ا     من يكون عاما فيهل أد لتمكنـه بخـالف المضطجع ويحتمعـيكون خاصا والقا

                                                    اليـد احتمـحطـاب أن أذي في حـاب والـاالستحب ففيـه جزم بأن أحب على (1)انتهى(

تخصيص االستحباب بالقاعد واآلخـر استحسان وجوبه على القاعدة فأولى النائم سند 

ا يدل ـول وال قصر وال ثقل كمـو السكر طالجنون أوال يشترط في زواله باإلغماء و

 الثالثة . هل المذهب هذه ه كغيره من أطالقـه إعلي

 النوم أ(/64) بخالف قصر أو وطال ثقـل إن ـومبن أو] وتفصيلـه في النـوم بقوله   

 هـالمتلبس ب[صاحبه يشعر الذي] أي الخفيف[وهو طال ولو ينقض ال فإنه الخفيف

 احبهص يشعر ال ـذيال وـه لـوالثقي] يعرف عينهن لم وإ [يأتي نـوم ذهبـي بمن]

عـر صاحبـه بالصوت المـرتفـع ل وال يشـب العقــذهـا يـه مـومنالمـازري: ) [ذلكـب

ما لو ممثال للثقيل كفـإن شعـر بـه وإن لـم يفهمـه فخفيف فقال الـزرقاني: ) (2)انتهى(

وأما إن  اـر بهـشعلـم ية فسقطت وـده مروحـان بيـو كانحلت حبوته ولـم يشعـر بهـا أ

 (3)لـم تسقط أو سقطت وشعـر بها فـإنـه غيـر ثقيل انتهى(

ـدم الشعـور بـالصوت المرتفـع قـالـه ل وعـاب العقـك عن ذه)والظاهر أن هذا ينف   

ـازري كما مـر عنـه التـوضيح ا للمـل على مـويـالتعأي فينبغي  (4)علي األجهـوري(

و ـال وهـما الحبوة المصنوعة في أن يقيد المحتبي بما إذا كـان بيديه وشبهها، أ)وينبغ

.              ما هب زرقاني: انحلت حبوته أي يـداه المحتبىفقول ال (5)(كالمستند انتهى

ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                   / أ .                                                                                                                        50مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ  (1)

                                                                                                                                                 . 1/182قال في شرحه على التلقين:"واآلخر ثقيل يغمر العقل وال يحس معه األصوات الشديدة المريعة "ـ  (2)

                               / ب .                                                                                                                      50مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ  (3)

 .                                                                       / ب 60مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (4)

 .                                                                                                   1/201التوضيح ـ  (5)
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 ـم يشعـر بها وطـال وكان مستنداه ولـن انحلت حبوتـل مـن الشامـعائي )تتالوفي 

ـان بيـده  و كقبلـه أستيقـظ مـن انحـاللهـا على المشهـور وإن لم يستيقظ ن اال إ توضأ

  .       (2)((1)طها فقـوالن انتهىن استيقظ لسقومروحـة لـم تسقط فـال نقض وإ

 (/ب64م يسقط )ن لسقط بسبب نـومـه قـائمـا وأمـا إ ومـن الثقيـل أيضا القـائـم إذا   

ل كسابق ـو في حبفيف فال نقض حيث كـان غيـر مستند فـإن كـان قـائمـا مستندا أفخ

م لما استند إليه أو ربط به زيل الحج مثال فالظاهر أن يقـال إن كان بحيث لو أل جما

 (3)من غير استناد وإن كان بحيث لو أزيل لسقط فهـو كغير القائم مكالقائسقط فهو ي

 نف .      في كالم المص ربعة المذكورةفيجري فيه األقسام األ

ه مستنفرا وإال فال )إال أن يدوم حبلم يكن صا ن محل النقض بالنوم الثقيل ماثم إ   

ة ن الذخيرة )من الفرق بين حقيقارح هنا )عوانظر ما لش (4)(يال انظر ابن عرفةثق

 (8)((7)والنوم (6)والغفوة (5)السنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                                                          1/64الشامل ـ  (1)

                                                                         / ب.48مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  (2)

 / ب .  60مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (3)

                                   .                                                      1/130المختصر الفقهي ـ  (4)

 .              2/631السنة هي النعاس ،وقيل ريح النوم تبدو في الوجه ثم تنبعث إلى القلب . المصباح المنير ـ  (5)

     .                                                                 15/130الغفوة هي نومة خفيفة . لسان العرب ـ  (6)

 النوم هو غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة باألشياء،ولهذا قيل هو آفة ألن النوم أخو الموت،  (7)

 .                                                             2/631وقيل النوم مزيل للقوة والعقل . المصباح المنير ـ 

 .                                                                                                   1/323الذخيرة ـ  (8)
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                                                  . (2)((1)ومن التتمة

ر كونه أصغء حـال عضاوهـو المنـع المتـرتـب على األ [دثـالمح على رمـويح]   

 (3)او غيرهماألكبر فيما يأتي في الغسل وسواء كان ناشئا عن حدث أو سبب ألذكره 

 (4)نفه المصـالـه كما قـرطيتـر شـنكإن استحلها بـدون وضوء أو أ رـويكف[الصالة]

دا فيحرم ولضرورة يجوز كذا قرره علي قر بوجوبه وتركه عملمخالفته لآلية ال إن أ

 . (5)األجهوري

    . باح فيه الكالمأن هللا أ الإ (6){الطواف كالصالة}لخبر[والطواف]   

 .                     (7)ماالشتراط الطهارة فيه[وهالس وسجود التالوة وسجود]   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة يستحب غسل الفم من اللحم واللبن وما له دسم أراد الصالة أو لم يردها، وفي العتبية سئل ـقال الشارح تتم (1)

ال: ألن يغسل يديه قبل أن ـل أن يغسل يديه قـل الصالة أترى أن يصلي قبـالنيء قبل يقطع اللحم ـمالك عن الرج

روة والنظافة ـن اللحم النيء؟ ألن المـل الصالة مـيصلي أحب إلي ابن رشد ما استحسنه مالك من غسل اليدين قب

ه ولو نفال وهو ـب د الوضوء إن صلىـديـب تجـل اليدين من نتف اإلبط ويستحـرع في الدين ويستحب غسـمما ش

وع تجديده قبل كل ـواق أن من الوضوء الممنـل المـراحه، ونقـائي، وشـره المؤلف، والتتـظاهر الشيخ خليل، وأق

         /أ.     25صالة فرض به القرافي في شرح الجالب عن اللخمي لو لم يصل لحرم . مخطوط المنح الوفية 

                               المرجع السابق .                                                                                                               (2)

 .                                                              1/167شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (3)

 .                                                                                            1/160كفاية الطالب الرباني ـ (4)

                                                                                                                                       / ب .62بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  ينظر مخطوط مواهب الجليل (5)

ثل البيت مالطواف حول بي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال :"ه عن ابن عباس أن النـذي في جامعـرج الترمـأخ (6)

ن تكلم فيه فال يتكلمن إال بخير" . أبواب الجمعة ـ أبواب الحج عن رسول هللا ـ ـفم ،الصالة، إال أنكم تتكلمون فيه

                    . 3/293ـ  960صلى هللا عليه وسلم ـ باب ما جاء في الكالم في الطواف ـ الحديث صحيح ـ حديث 

   .60ـ  14/ 2التاج واإلكليل ـ  (7)
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ومـا ا يشمـل جلـده وأطـراف ورقـه أراد بـه م (2)ممثلث المي[(1)المصحف سـوم]  

 [ةـعالق وأ ةـريطـبخ هـوحمل]لجميع ذلك أو بعضه [بعود أو بيده] (3)ربيـن األسط

بغير ا كتب ـوفي ال مـالخط الك هـومن/أ( 65) يـربـحيث كتب بالعه ـلـل ذلك كـومح)

حمل المصحف المكتوب بالعربي   و للجنب كما يجوز للجنبـوز مسه ولـفيج ربيع

 . (4)ه ونحـوهـر عليـد كافـه أو استيالء يـه أو حرقـلخوف غرق

ـه الالزم عليـه حرقـه هـل ه بما يكتب منـوتبخير من هي ب ،ه للسخونةـوانظر كتب   

 (5)خـم ينسا لـ؟ وشمل المصحف ماء منها أم الدوـأو إن تعين طريقا لل ،وز مطلقاـيج

يُقونههُ  ﴿وـاه نحـخ أي معنـاه أيضا أو نسـخ معنـم ينسـواء لـس ،هلفظ ينه يُط  ذ  عهلهى ال  وه

يهةٌ  ُفو ﴿(6)﴾ف د  ُكم  أهو  تُخ  ُفس  ن  إ ن  تُب ُدوا مها ف ي أه ُ وه ب ُكم  ب ه  َّللا  اس   (7)﴾هُ يُحه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي  ال: إن في كتابـزم قـن عمرو بن حـر بن محمد بـأه قال أخبرنا عبد هللا أبي بكـالك في موطـرج مـأخ (1)

ة محمد بن ـوطأ ـ روايـاهر . المـزم: ال يمس القرآن إال طـرو بن حـه رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ لعمـكتب

 . 1/199ـ  469 ـ الحديث مرسل ـ حديث ألمر بالوضوء لمن مس القرآن الحسن ـ أبواب الصالة ـ باب ا

 . 1/1068. القاموس المحيط ـالصحف المصحف مثلثة الميم من أصحف بالضم : أي : جعلت فيه  (2)

 / ب. 51مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  (3)

 / ب .                                     63مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (4)

ه اكتتبه عن  النسخ لغة هو (5) ه واستنسهخه والن س خ إ بطال الشيء ...  معارضهنسخ الشيءه ينسهُخه نهس خا  وانتسهخه

ونسخ الشيء بالشيء ينسهخه وانتسخه أهزاله به وأهداله والشيء ينسخ الشيء نهس خا  أهي يزيله ... وإ قامة آخر مقامه

ت الشمُس الظل  وانتسخته أهزالته...  ويكون مكانه ـ والنسخ اصطالحا 3/61لسان العرب ـ ـ والعرب تقول نسهخه

الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه . تقريب الوصول إلى علم األصول ـ هو الخطاب 

. وقيل هو إزالة الحكم الثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه على وجه  310ـ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي

  . 49لواله لكان ثابتا . الحدود في األصول ـ سليمان ابن خلف الباجي ـ 

 . 184ة ـ البقر (6)

 . 284( البقرة ـ 7)
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ه حهق  تُقهات ه   ﴿ وإنما  هذه واآلخر أنها ليست منسوخة على أحد وجهين في (1)﴾ات ُقوا َّللا 

ع تُم   ﴿بقوله) (2)ةهي مخصص تهطه ه مها اس  وال يشمل ما نسخ لفظه منه  (4)((3)﴾فهات ُقوا َّللا 

   .ه حيث كتب وحدهللمحدث مسنحو والشيخ والشيخة إذ زنيا فارجموهما، فيجوز 

)يحـرم امتهـان القـرآن والمصحف أو بعضه، وليس مـن امتهـانـه المحـرم  ـ فرع    

حمل المتطهر له بشيء ووضعه على كتفه بحيث يبقى خلف ظهـره، وانظر االتكـاء 

علـى حـائـط بظهـره مكتـوب القرآن فيه، أو بعضه، ويكره كـتبـه بحـائـط مسجـد أو 

 .(5)(رهغي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 102( آل عمران ـ 1)

دهر " خص ص  صالتخصي( 2) ص  ا  وخصوصا  ".في اللغة: مه ه بالشيء يهُخص ه خص   .. يقال " خص ص ": خص 

ده به دون غي ره، والفتح أهف صهح وخصوصي ة   ه به: أهف ره تهص   يقال " اختص  فالن باألمر، وخص ص وخص صه واخ 

ه ه بب ر  تهص  د وخص ص غي ره واخ  ة: ضد  العام، وتخص ص له ": إذا انفره والتخصيص :ضد  ، ةـ  والخاص  والخاص 

ه بالشيء: خص ه به ،التعميم تهص  ار مخت ـ 7/25 ـ ان العربلس . د  ـه زم وُمتهعفـ" اختص  " و" تخص ص " ال ، واخ 

ا هو ، وأما التخصيص اصطالح1/796 ـ المحيط القاموس ـ 1/171 ـ المصباح المنير ـ 1/196 ـالصحاح 

ـ الخصوص هو إفراد بعض الجملة  141. تقريب الوصول ـ  ل تقرير حكمهبعض ما يتناوله العموم قبإخراج 

. الحدود في األصول ـ عن حكمه، ولفظ التخصيص فيه أبين  متناوله العمومر، وقد يكون إخراج بعض بالذك

44. 

 .16التغابن ـ  (3)

ل ُمونه ي ﴿تعالى قوله  (4) أهن تُم  ُمس  اله تهُموتُن  إ ال  وه ق  تُقهات ه  وه ه حه نُوا ات قُوا َّللا  ينه آمه ا ال ذ  هيُّهه هذه اآلية تدل على التشديد  ﴾ أ

ه مها   ﴿البالغ في في تقوى هللا تعالى، وقد جاءت آية أخرى تدل على خالف ذلك وهي قوله تعالى  فهات ُقوا َّللا 

ع تُم   تهطه ه مها  ﴿ب بأمرين: األول: أن آية . والجوا ﴾ اس  ع تُم  فهات ُقوا َّللا  تهطه ق   ﴿ة لقوله تعالى ناسخ ﴾ اس  ه حه ات ُقوا َّللا 

إلى هذا القول سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم ب وذه  ﴾تُقهات ه  

والسدي وغيرهم قاله ابن كثير . الثاني: أنها مبينة للمقصود بها . والعلم عند هللا تعالى . دفع إيهام االضطراب 

                                                                                                         . 72عن آيات الكتاب ـ محمد األمين المختار الشنقيطي ـ 

 / ب.     63مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ ( 5)
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ر هـل محل الكراهة ما لم يكن ممتهنا كجعله في سقف بيت أسفـل بيت فوقـه وانظ   

      .  (6)وهو الظاهر( لعدم قصد ذلك ؛أو الكراهة مطلقا ،يمشى فيـه بالنعل فيحـرم

أو ولو لف على يده  ،ر جسده: قولـه بيده مثله شيء من سائاألول( / ب65) تنبيهات

 .     وكذا يحرم حمله مع أمتعة حيث قصد هـو فقط ،جسده شيئا وحمله به

يكون الباعث على أن ومعنى قصدها  ،ا لهاإن قصدت األمتعة فقط جاز حمله تبعف   

أن يكـون الباعث على حملها   و ـومعنى قصده ه ،ولوال حملها ما حمله ،ه حملهاحمل

 (1)واقإن قصدهما معا وهو مفاد المه ـوز حملـوهل يج ،ه ما حملهاـه ولوال حملحمل

 . (5)تـردد (4)؟والمختصر (3)ر اإلرشادظاهو أو يمنع وه (2)اهر ابن الحاجبوظ

لم يجعـل حـرزا وإال فقـوالن متساويـان كما ع حمل المصحف إن منـ: محل الثاني   

  . ة أخرىخرج عن هيئة المصحف وصرف لجهألنه  ؛يجوز :فقيل (6)ده حطابيفي

 في الكامل . يمنع لبعد تلك العلة  :وقيل   

 ،ه أذىيصل إليـه من أن ـه ويقيـوز قطعا بساتر يكنوأمـا جعـل بعضه حـرزا فيجـ   

ه بهيمـة كـان حـاملـر أو ـافـل أو كـامـا أو جنب أو حـائض أو نفسـعلى ح و علقـول

    . صحيحا أو مريضا

 م في كتب: )والحكـيـاللخم :(7)يـانـزرقـقال ال ،ه: مثل حملـه أو مسـه كتبثـالثال   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/167شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ ( 1)

 . 1/303التاج واإلكليل ـ ( 2)

 .                                                                                    60جامع األمهات ـ  (3)

 .                                                           22شراف المسالك ـ إرشاد السالك إلى أ (4)

                                                   .                                 22مختصر خليل ـ  (5)

 / أ . 64مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (6)

 .  1/435مواهب الجليل ـ  (7)
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و يخـالف مـا للتتـائي عنـد قـول وهـ (2)((1)ه انتهىالمصحف كالحكـم في مسـ

من أن مثل ذلك ناسخ المصحف،لكن  (3)ةالمسألر المختصر وجاز ترك مار في نظائ

ا ذكره التتائي في الناسخ ضعيف والمشهور األجهوري أن مر علي تقديعندي من 

 .     ما للخمي

دم كتب ذلك   ( غير مبدلـة لعـ/أ66) ويحـرم مس تـوراة أو إنجيل أو زبـور ولـوال    

)وال  (5)رـولكاف ،و أكبرـدث ولوالمس درهم فيه قـرآن، وال حملـه، للمحـ (4)ربيبالع

أم  (7)((6)ةعطيير ابن را)كتفسة كثييحرم مس تفسير كان فيـه اآلي المتعددة المتواليـ

رادا علـى شيخـه ابـن  (8)رزوقال، وسـواء قصـد اآلي أم ال علـى مـا اختـار ابـن مـ

ة فيها ءاكمـا مـر وقصدت للقرا فيه ـه حيث كتبت اآلي وحدهمنعـه من مسـ (9)ةعرف

ومثل  ،رـال لكاف ،رـدث أكبـلمحـو ولى مـا البـن مـرزوق يجـوز مس ذلك وعل ،فقط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/136التبصرة ـ  (1)

                            /أ .54على مختصر خليل ـ  مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني (2)

    / أ .149مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  (3)

 .                                                255المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة ـ  (4)

                                                                                                                                                                                                                                        / أ .52ـ  فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ مخطوط 1/303ـ التاج واإلكليل ـ  59جامع األمهات ـ  (5)

روى  ،ونحـوي وأديبمحدث ومفسر وفقيه  ،لب بن عبد الملك بن عطيـة المالكيأبو محمد عبد الحق بن غا( 6)

فرس روى عنه أبو جعفر بن مضاء وعبد المنعم بن ال ،الغساني ومحمد بـن الطالع وغيرهم ه وأبي عليـعن أبي

وجيز في تفسير الكتاب العزيز ـع المحرر الصحيح الـالجامه تصانيف منها ـل ،وعلي بن أحمد الشقوري وغيرهم

 6/47ـ الوافي بالوفيات ـ 4/1269تذكرة الحفاظ ـهـ . 541توفي سنة  ،شيوخهوبرنامج ضمنه مروياته وأسماء 

 .   5/93ـ معجم المؤلفين ـ  1/50 ـ طبقات المفسرين للسيوطي ـ 2/73ـ بغية الوعاة ـ 1/7الديباج المذهب ـ  ـ

   . 5/93الجامع المحرر الصحيح الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ـ  (7)

                                                                                                        / أ .56ينظر مخطوط المنزع النبيل على مختصر خليل ـ ( 8)

" . كتبها إن لم تقصدبأس بالتفاسير غير ذات كتب اآلي مطلقا وذات  القال ابن عرفة:"ومقتضى الروايات:  (9)

 .    1/137المختصر الفقهي ـ 
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وكذا كتب الـرسـائـل للسالم  (1)غيره( ة في كتب العلم فقها أوـالتفسير اآليات المكتوب

 ولـو جنبا . 

ظ فيها بسم هللا الرحمن الرحيم ومواع ةالجنب الصحيفيكتب  :)قال مالك: دقال سن   

 عليـه وفيـه آيات من القـرآن وأرجوا ذي يعـرضويقـرأ الكتاب الوآيات مـن القـرآن 

الفا ـيكـون هـو المعـول عليه خ وينبغي أن (2)أن يكون خفيفا نقلـه الـزرقـاني(

  . (4)((3))عـن ابـن حبيب مـن منـع ذلك لمانقله التتـائي

 حال [وضوء غير على]رأةـال أو امرجـ[موالمتعلـ مللمعلـ اللـوح مس ويجـوز]   

 هـاب بـلذهبهما مما يضطر كل له كحمله لوضعه بمحله أو والتعلم وما ألحق التعليم 

قصر الجواز على حال التعليم  (6)وظاهر العتبية (5)ن حبيبالق ابطإيفيده لبيت كما 

م وإن ( ذلك للمتعلـ/ب66كحالتهما، ويجوز )وقد يقال: الحالـة المضطر لهـا م ـعلوالت

 . جنبا ال ،حائضا

درتـه كان ال يقرأ لقأو حائضا أو جنبا وإن  [بالغا كان ولو للمتعلم الجزء ومس]   

؛ ألن حاجته وكـذا مسـه للمعـلـم كـما رواه ابـن القاسم عـن مالك ،هعلى إزالـة مـانعـ

اجـة المعـلـم صناعـة وتكسـب ال حألن  :قال ،ه ابن حبيبـوكره ،لمكحاجة المتع

 .                                          (7)للحفـظ نقلـه الباجي(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / أ . 64ألفاظ الشيخ خليل ـ  مخطوط مواهب الجليل بحل (1)

           / أ .55( مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ 2)

 / أ .                                                       20مخطوط الواضحة في السنن والفقه ـ  (3)

                                                                                                                                      / ب .                                                    52مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  (4)

 / أ .                                                             20سنن والفقه ـ مخطوط الواضحة في ال (5)

ن رشد القرطبي وضمنه ـد ابـة ألبي الوليـالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرج (6)

                                                                                                                       .    1/43المستخرجة من األسمعة المعرفة بالعتبية ـ لمحمد العتبي القرطبي ـ 

  . 1/344المنتقى ـ  (7)
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 هـم وبما يشملفيه أنه كالمتعلـ راءةللحفظ أن من ال يحفظ ويريد القال  :هوأشعر قول   

م ـغ المتعلـة مس البالـالجزء حرم :هـوم قولـمفهيغلـط، ولمتعلـم وكـذا إذا كـان قوله ا

 .     وهـو المشهـور، (1)ابـن يـونس ،الكامل

  ل ، وهو وإن نوزع في االتفاق فأق(3)وز مس الكامل للمتعلم اتفاقا: يج(2)ابـن بشير   

  . أحوالـه أن يكـون  مشهـورا

ذا ـروا في علمي هـولم يذك ،رمـ؛ لتشهير ابن يونس حرمـة مسـه كما مساويا ثانيا   

 م .الخالف في مس الكامـل للمعـلم بـل يحـر

ولعـل [(4)وضوء رـغي نمـ للقـرآن الجـامـع فـالمصح سـم انـللصبي رهـويك]   

، بناء على تعلق خطابهم هـالمـر كخـالف ظاهـان ـوإن ك ،مـوليهـة بـة متعلقالكـراهـ

.                                                                                                              وهي مبنية على تشهيربالندب، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    1/558مدونة والمختلطة ـ الجامع لمسائل ال (1)

أخذ  ،محـدث وفقيه وأصولي ونحوي وأديب ،يم بـن عبد الصمد بن بشير التنوخي المالكيو الطاهر إبراهـأب (2)

لـم يذكر من أخذ  ،وغيرهمن رشد ـومحمد ب  ن محمد الربعيـن عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري وعلي بـع

جيه والتذهيب على التهذيب ة والتنبيه على مبادئ التوـالبديعة إلى أسرار الشريعوار ـه تصانيف منها األنـل ،عنـه

ـ شجرة  1/87 الديباج المذهب ـ هـ .526لم تذكر سنة معينة لوفاته وكل ما ذكر أنه كان حيا في سنة  ،وغيرها

                                                           .                            1/48ـ معجم المؤلفين ـ  2/693ـ  العمر ـ 1/126 ـ النور

                                                                                                                        . 1/317ينظر التنبيه على مبادئ التوجيه ـ  (3)

 / أ .    20ـ  مخطوط الواضحة في السنن والفقه (4)
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  أربعة الغسل موجبات فصل:                        

أوجـب  و مـاوجب بكسر الجيم فيهما وه)جمع م[ةأربع الغـسل وموجبات فصل]   

أي أوجـب...الخ  (1)سل قاله الشارح(( على المكلف أن ال يقرب العبادة إال بالغ/أ67)

مـع أن الميت  ،ة المـوجباتلفـال ينتقض هـذا التعـريف بجعـل المـوت مـن جم ،غالبا

 .    وال عبادة عليه تتوقف على الغسل ،ليس مكلفا بعد الموت

بالعبـادة مـا راد ـب ويـه بالغسل وغير المخاطـف المخاطب في نفسأو يراد بالمكلـ   

 لـه يتضح أن الغـسـى الميت وبـعل ل الصالةيشمـل عبـادة الشخص نفسـه ومـا يشمـ

  . أو سنة كفايـة (2)نـه واجـب كفايـة: إكالشرط في الصالة سـواء قيـل

مـن وء األول ـوضـي الـة فـدمـي المتقـوه ،امـسـة أقهــذا و شـرائط الغـسـل ثـالثـ   

    . [و(3)ضالحي دم انقطـاع] :وجباتالمـ

وفي  (5)ارحفي بعـض النسـخ وعليها شـرح الشكذا [(4)اسـالنف دم]طاعالثاني انق   

 ا علىـاس عطفـه النفـولـل قإن جعـق األولى بعضها والنفـاس بإسقـاط دم وهي تـواف

ل عطفا على دم فتفيد ، وتخالفها إن جعدم الخارجالنفاس اسـم للالحيض بناء على أن 

و ـوه ،اـرج جافـبل خ ،ه دمـم يكن مع، وإن لدلغسل بمجرد خـروج الولـه يوجب اـأن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  / أ .26مخطوط المنح الوفية ـ  (1)

( الواجب لغة هو من وجب الشيء يجب وجوبا أي لزم وأوجبه هو وأوجبه هللا واستوجبه أي استحقه . لسان 2)

، والواجب الكفائي هو 77، واصطالحا هو ما طلب الشرع فعله طلبا جازما . تقريب الوصول ـ 1/793العرب 

طلب العلم، والجهاد، فإن تواطأ الذي إذا قام به بعض الناس الناس سقط عمن سواهم كالصالة على الجنائز، و

                                                                   .   78الجميع على تركه أثموا . تقريب الوصول ـ 

الحيض في اللغة السيالن وفي الشرع هو عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم بالغة سليمة عن الداء والصغر .  (3)

  .1/31التعريفات ـ 

  .1/909النفاس مصدر نفست المرأة ،بضم النون وفتحها إذا ولدت فهي نفساء .الكليات ـ (4)

 / أ . 26مخطوط المنح الوفية ـ  (5)
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 م لتنفيسـاس اسبنـاء على أن النفـ (2)وضيحـوالت (1)الماستحسنـه ابـن عبـد السـالذي 

          . (3)م غالبهاالرحم وإعطاء للصورة النادرة حك

 (/ب67) أي انفصاله عن محله[المني خروج اننوع وهي ةوالجناب والموت]   

 لـفيجب عليه الغـس ،هـاء في قصبتال حتى صار المـط ذكـره مثـو ربـفيه ول ،المنبث

 اـا هنـاالستثناء ممـد يجب...الخ كحقيقـة وحكما، فقـولـه اآلتي: وقـ [ذةللـ المقـارن]

اس خالفا الكتفاء سند)باإلحس (4)روز مائهافالبد من ب[رأةالم أو الرجل من المعتاد]

بعـد فيجب اتفاقا ألنها تحمل  ،لـإال إن تحم ،م؛ ألنـه ينعكس لـداخـل الـرحـهبانفصالـ

                                               .  (5)ه عـن محلـه(انفصال

فال يوجب عليها الغسل  ءبـال وطخروج)من دخول المني لفرجها  :واحترز بقولـه   

ض بحـدث وال سبب وال غيرهـا ممـا ينقه ليس ـألن ؛ةـالمسـحيث ال م ،وال الوضوء

ألنها ال تحمل إال  ؛ن وقـت وصوله لفرجهاالصالة مد ، وتعيدثكالرد والشك في الح

فرجها شربـه ت مـن مني إن وطئت في غيـر الفرج فلو حملوهذا  ،بعد انفصاله منها

ن ـه مـو علم كونـد بزوجها ولـذة غير معتادة ويلحق الولـل ألنها لـسغال ـام فـفي حم

ال أقل من ، وم وطئها زوجهاـغيره إذ الولـد للفراش إن ولدته لستة أشهر فأكثر من ي

فال يقـال  ،ه من غير ما شربه فرجهاـق الحتمال أنـال يلحـة أشهر ومما تنقصها فـست

.    (7)عـد انفصال منيها مـوجـود فيـه أيضا(التعليل بـأنهـا ال تـحمـل إال ب

                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                      .                       1/235تنبيه الطالب ـ  (1)

 .    1/215التوضيح ـ  (2)

 / ب .    66مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ ( 3)

 .     1/238ـ التحرير والتحبير ـ  1/437مواهب الجليل ـ  (4)

  . 1/294ينظر الذخيرة ـ  (5)

  / ب .66الشيخ خليل ـ مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ  (6)
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ه بال لذة أو غير معتـادة كمن حك بجـرب روجـ: للذة المعتادة مـن خهواحترز بقول   

ا ـخالف ،هرفعـدر على ـو قـال غسل عليه ولـف ،ه عقرب فأمنىـه دابته أو لدغتأو هزت

 ،م يمنيفيستديمها ثبمبادئ اللذة  حسإال أن ي (2)والزرقاني (1)لما في التتائي (/أ68)

       . فيجـب حينئـذ

ن لـذة نـزول :)وال شك أن لذة هز الدابة أقرب لشهوة الجماع مانيقال الناصر اللق   

 .    (3)الماء الحار وحـك الجرب فال يقاسـان عليها انتهى(

  . ذة معتادة فالغسلخروجه بلف منطوقا ومفهوما أربعة أقسام ن المصنفتلخص م   

 .    خروجه بال لذة أو غير معتادة فال غسل فيهما إال أن يستديم   

ة كما هو النص الدابغير المعتادة فيخرج بعدها فالغسل وهل مطلقا أو خاص بهز    

   . فيـه ما علم

، وقدر على وضوء إن صار سلساالـ يوجبغير معتادة  ذة أوما خرج بال ل ـ هتنبي   

 ض الوضوء أيضا إن فارق أكثر، وإال نقـشقوم ال يأو ص (4)ريرفعه بتزوج أو تس

 )ظاهر كالمهم:ول الزرقانيـخالفا لق، (5)ال على األصوبـم فعـال أقل أو ساوى أو 

ر تفصيل بين مفـارقـة على رفعه ينتفي الغسل ويجب الوضوء من غيأنه إذا لم يقدر 

                                                                                                                  .                                                  (6)وعـدمها انتهى(

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .               1/397/ ب ـ تنوير المقالة ـ 52مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ ( 1)

   / أ .55مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ ( 2)

        لم أعثر عليه . (3)

 هو اتخاذ السيد أمته للنكاح . القاموس  -اكتساب الجماع وطلبه ،واصطالحا : -التسري هو مصدر تسري :( 4)

 .  1/172الفقهي ـ سعدي أبو حبيب ـ 

 .                                                                                 1/397تنوير المقالة ـ  (5)

                                                                                                                               / ب .55بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ  مخطوط حاشية أحمد (6)
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غـسـل ألنـه غيـر ه ـب منـه ال يجـاصل فيـم أن الحـوهـع تـدفـره ل)ذك [ومنـ فـي]   

فيتـوهـم  (2){النـائـم حتى يستيقـظ...الخ :رفـع القـلـم عـن ثـالث}ربدليل خب (1)ف(مكل

 فقط .    أن المـراد رفـع اإلثـم وغيره مع أن المراد األول

الفا لما معتادة خسل مما خرج بنوم أن يكون بلذة ـ ال يشترط في وجوب الغ تنبيه   

وله المقارن ـوالمصنف من ق (4)وحطاب (3)ن التتائي على المختصر( يفهم م/ب68)

 :االتـالث حـم ثـائـم أن للنـل)واع [(5)النوم ضد القاف بفتح ةـيقظ أو] ومـللذة في ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / أ .     65مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (1)

ـ صلى هللا عليـه وسلـم ـ قـال:" أخرجـه اإلمام أحمـد في مسنـده، عن عائشـة ـ رضي هللا عنهـا ـ عـن النبي  (2)

حماد، رفع القلم عن ثالث عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلـم، وعن المجنون حتى يعقل" وقد قـال 

وعن المعتوه حتى يعقـل . مسند األنصار ـ الملحق المستدرك من مسند األنصار ـ حـديث السيدة عائشـة ـ رضي 

ـ وأخرج الطبراني في معجمه األوسط، عـن ابن عبـاس ـ  41/224ـ  24694هللا عنهـا ـ بسنـد مرفوع ـ حـديث 

ـ قـال:" رفع القلم عـن ثالث: عن النـائم حتى يستيقظ،  رضي هللا عنهمـا ـ عـن رسول هللا ـ صلى هللا عليـه وسلم

والمعتوه حتى يفيق، والصبي حتى يعقـل، أو يحتلـم " ال يـروى عـن ابـن عبـاس إال من هذا الوجـه، ولـم يحدث 

ـ وأخــرج  3/361ـ  3403ر . باب الحـاء ـ من اسمـه الحسن ـ الحديث ضعيف ـ حـديث يبـه إال الجمـاه

في سننه الكبرى،عن ابن عباس ـ رضي هللا عنهما ـ قال: مر علي ـ كـرم هللا وجهه ـ بمجونة بني فالن البيهقي 

ل: نعم، مـؤمنين أمـرت بـرجـم فالنـة؟ قاقد زنت، وهي ترجـم، فقـال علي لعمـر ـ رضي هللا عنهما ـ يـا أميـر ال

: عـن النائم حتى يستيقظ، وعن القلم عن ثـالث " رفعسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ:قـال: أما تذكر قـول ر

بي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق "؟ قـال نعم، فأمر بها، فخلى عنها . كتاب الصيام ـ باب الصبي ال الص

ـ وأخرج الحاكم في مستدركه عن  4/260ـ  8091ـ حديث غ وال المجنون حتى يلزمه فرض الصيام حتى يبل

ـ أن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال:" رفع القلم عن ثالث: عن النائم حتى يستيقظ، علي ـ كـرم هللا وجهه 

وعن المعتـوه حتى يعقل، وعن الصبي حتى يشيب ". كتـاب الحدود ـ ،وأما حديث شرحبيل بن أوس ت الحديث 

 .    4/430ـ  8171ـ  8170صحيح ـ حديث 

 / ب .                                          52ل ـ مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خلي( 3)

 .  1/437مواهب الجليل ـ ( 4)

 . 2/681المصباح المنير ـ  (5)
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 .أنه يرى أنه خرج منه فيه بلذة معتادة وحكمها ظاهـر  :إحداها

سل كما قـال فيها الغذه يجب ـر أنه احتلم وهـولم يذك ،هـده عنـد انتباهالثانية أن يج   

 . (1)القـرافي

رب أو لدغته ويحمل على أنه خرج بلذة معتادة الثالثة أن يـرى مناما أنـه حـك لجـ   

  . فيـراه خـرج بـالفعـل ، فـيستيقـظ ،ن منيه خرج بـذلكعقرب أو هزته دابة وأ

غسل  ائي على المختصر وحطاب و المصنف أنه الد علمت أن مقتضى التتوق   

قـول  (3)وهونحـ، (2){إنمـا الماء مـن الماء}عليه ولكنه خالف ظاهر كالمهم في خبـر

 .  التتـائي على الرسالـة

وإن لم  ،ن ناجي ظاهـر كـالمـه أن وجـود المني في مسألة النوم موجب للغسل)اب   

ويجد المني فيجب اتفاقا، ، عبأن يعقل أنه كان يجام :أي ،(5)انتهى( (4)وطىءيتذكر ال

أو يجد المني ولم يعقـل األمر، ا اتفاق ال غسلـان يجامع وال يجد شيئا فأو يعقـل أنه ك

.                              (7)((6)كالم التتائي( .ل انتهىـوب الغسـور وجفالمشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                   .                                                                                                              1/295الذخيرة ـ ( 1)

ه ـرسول هللا ـ صلى هللا علي عـرجت مـخ ال:ـه قـذري، عن أبيـلم في صحيحه عن أبي سعيد الخه مسـأخرج (2)

 اذا عليه؟ـم ،ه ولم يمنـيعجل عن امرأتالرجل أرأيت  ،ا رسول هللاـي ال عتبان:ـاء...فقـم اإلثنين إلى قبوـي ـوسلم 

 801ديث ـاء ـ حـن المـاء مـ" كتاب الحيض ـ باب الماءالمإنما الماء من  "رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم: قال

 .1/185ـ  802ـ 

ول التتائي وفيه قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية)"قوله ونحوه"أي نحو ظاهر كالمهم ق( 3)

                    . 101ألن كالم التتائي إنما هو فيما إذا لم يتذكر شيئا أصال فليس هو في مسألتنا ...( ظر ن

ر ـ. وكذا في تنوي1/80قال ابن ناجي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني "وإن لم يتذكر المواطن" (4)

 . 1/409المقالة ـ 

  . 1/80أبي زيد القيرواني ـ شرح ابن ناجي على رسالة ابن  (5)

 .1/409تنوير المقالة ـ ( 6)

 / أ .65مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (7)
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في النوم فعلم  رييجوال  ،ةللـذة خاص بمسألة اليقظ ارنفقـول المصنف أوال المقـ   

ذة روجـه بلاليقظـة البـد مـن خـ أن مني :أحدهما :رينأن النـوم يخالف اليقظـة في أم

  . معتادة بخالف مني النوم

ل وإن لم ينزل بخالف جماع النوم ـب الغس( جمـاع اليقظـة يـوجـ/أ69)ثانيهما أن    

ن ـاء مـا المـإنم}رـل خبـوم حممنه الغسل إن لـم يكـن إنـزال، وعلى النـفإنه ال يجب 

فقــد إذا التقى الختانان }ة وخص خبروهـو مصروف عن شمول ظاهره لليقظ {الماء

ه كـان قولـ اـل ولمـا تأمـا بين الدليلين وإال تنافيـة جمعـة اليقظـلبحا (1){لـسوجب الغ

 :يجب فيها فقـال دم وجـوب الغـسل في غيره أخرج منه صورةيفيد ع (2)المقارن

 ينزل ولم فيلتذ يجامع أن مثل اللذة مقارنة غير من لخروجه سلالغ بيج وقـد]   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اب الطهارات ـ من ـكتلتقى الختانان، فقـد وجب الغسل".:"إذا اقالأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي ( 1)

رجه أيضا عن عائشة ـ ـوأخـ  1/86ـ  937ديث صحيح ـ حديث ـل ـ الحـب الغسـوجان فقد ـال إذا التقى الختانـق

 وأخـرج ـ 1/86ـ  940ب الغسل ـ الحديث صحيح ـ حـديث ال إذا التقى الختانان فقد وجـكتاب الطهارات ـ من ق

 ـ هللالته أنا ورسول فعفقد وجب الغسل،  ،واآلثـار عن عائشة قالت:" إذا التقى الختانان ة السننـالبيهقي في معرف

ـ وأخرج ابن  1/464ـ  371اب ما يوجب الغسل ـ الحديث صحيح ـ حديث ـاغتسلنا ". بـصلى هللا عليه وسلم ـ ف

 ،فقـد وجـب الغسل ،ـانإذا التقى الختان "وسلم ـ قـالت:ه ـة زوج النبي ـ صلى هللا عليـعن عائش ،ماجـه في سننـه

اغتسلنا ". كتاب الطهارة وسننها ـ أبواب التيمم ـ باب ما جاء في ـف ، عليـه وسلمهللاا ورسول هللا ـ صلى ـفعلته أن

عن  ،ابن حبان في صحيحه أخرجوـ  1/199ـ  608ختانـان ـ الحديث صحيح ـ حديث وجوب الغسل إذا التقى ال

اب الطهارة ـ ـكتل ". ـفقد وجب الغس ،انـه وسلم ـ:"إذا التقى الختانـل هللا ـ صلى هللا عليوـال رسـق عائشة قالت:

  . 3/456ـ  1183حديث ـ باب الغسل .ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه ـ الحديث صحيح 

وإال تنافيا " أي وإن لم يخصص كل بحالة  :)" قوله :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (2)

تنافيا أي في المقتضى أي ألن األول وهو  :في األخرى وقوله وخصصنا ،بأن عممنا فيهما أو عممنا في إحداهما

يجابه في تلك الحالة مطلقا ونوما والثاني يقتضي إيقتضي نفي الغسل بمجرد االلتقاء يقظة  (إنما الماء من الماء) 

قاطه ألن سله ولما كان قوله المقارن ...الخ" المناسب إقوو" ،تأمل :ولما كان في ذلك بعض دقة قال ،يقظة ونوما

 .      101هذا من المقارن حكما وقد تقدم أنه قال المقارن حقيقة أو حكما ( 
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 ـل في هـذه الصورة ل وجوب الغـسـوفي جع[لـيغتس أن لـقب المني هـمن رجـيخ مـث

ى المجامعـة ذة نظر إذ إنما وجب للجماع إال أن يحمـل عللخروجه من غير مقارنة ل

ين ـل حـه إذا اغتسـوهم أنـه على ذلك يحمللكن ، (1)ارحالشـفيمـا دون الفـرج انظـر 

ب حينئذ على فـإنـه ال يجب الغسـل، مـع أنـه يجـ ،ثم أنزل ،مجامعته فيما دون الفرج

 (2)ير مأمـور بـه وكذاإنزاله لم يصادف محال؛ لكونه غوغسله السابق على  ،المعتمد

 ،زلـفين (3)مـويستدي ،الـة مثـل بهز دابـب ،اعـمثل أن يلتذ بال جم :ال في التمثيلـلو ق

ولـو اغـتسل قبـل نـزولـه على الصـواب في  ،زولـهفي هذه حين نفيجب عليه الغسل 

 . (4)المختصر تقـريـر

ذة بال جماع ذهاب لوالحـاصل أن المسائـل أربـع األولى والثانيـة خـروجـه بعـد    

 اإلنزال أم ال . ل فيجب الغسل لخروجه سواء كان اغتسل قب (/ب69)

ه ـل جماعالغسل؛ ألجـب عليه زل، فيجم ينأن يجامع في الفرج ول ةالثالثـة والرابع   

  . وال يفيده حينئذ ،قبل الغسل أو بعده سواء أنزل ،بالفرج

أمنى م ـل ثع في الفرج فـاغتسه لـو جامفمفهوم قول المصنف: قبل أن يغتسل، أن   

بعـد الغسـل د الصالة التي صالها ـو كذلك وال يعيوهـفال غسـل عليـه لهذا المني، 

.    ذه كاللذة بغير جماعـفليست ه ،لـا يستقبـه يتوضأ لمـولكن ،روج المنيوقبـل خـ

ه لم ـوم لحالة اليقظة كمن رأى في النوم أنه جامع ولكنهل تلفق حالة الن (5)وانظر

ير لم يغتسل ثم أمنى من غ ينزل فلما استيقظ اعتقد أنه يجب عليه الغسل فاغتسل أو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  / أ .                                                                        27مخطوط المنح الوفية ـ ( 1)

 " كذا في نسخة بالكاف واألولى : وكذا ... الخ)" قوله :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية( 2)

 .                    102ولذا بالالم وجواب لو محذوف تقديره لكان مناسبا مثال ( 

 .                                       63منسك خليل ـ خليل بن إسحاق بن موسى ـ ( 3)

  . 22مختصر خليل ـ ( 4)

 . 1/438مواهب الجليل ـ  (5)
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ذي ـو الـوه ،ال لذةأم ال؛ لخروجه بثر لذته في النوم لذة فهل يجب عليه الغسل ألنه إ

 . (1)هـزم بـينبغي الج

وكذا  [مقطوعها نم مثلها مغيب أو الذكر رأس وهي البالغ، حشفة ومغيب]   

  . من مثنيها إن أمكن

تغييب ولها مثنيا وكذا يجب في أو طـ (2)ردوانظر هـل يعتبر حينئذ طولهـا لـو انفـ   

 [أنثى] نـجة أو ـكبهيم [غيره أو آدمي فرج في] (3)ةـه حشفـدرها ممن لم تخلق لق

 االفتضاض  ال بين شفرين ولم يدخل محـل فتضاض أو بولبدبر أو محل ا (4)ةـآدمي

 ولو بهيمة [ميت أو] ل منهماـك [حي رـذك أو] (5)لـول فال يوجب الغسـوالب( /أ70)

 .  ذةأو خفيفا ال يمنع اللوالبد أن ال يلف على الحشفة شيئا أصال [ينزل لم وإن]

ال يحصل إخـالل غـسل، كمـا ف عليها كثيفا يمنع اللذة وغيبها ولم ينزل فال فـإن ل   

.                                                  حصان في هـذه الحـالـةوال إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيه نظر بل المعتمد "قوله: وهو الذي ينبغي ... الخ" شرح العزية ) قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على (1)

 ،فال غسل عليه ،م يجد بلالـفل ،ثم استيقظ ،)وإن حصلت اللذة المعتادة في النوم، ولذا قال الحطاب:وجوب الغسل

 . 102(  1/437فإن خرج المني بعد ذلك ففي وجوب الغسل قوالن المشهور الوجوب( مواهب الجليل ـ 

" وهو لو انفردوانظر هل يعتبر حينئذ طولها  :قوله: )"قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (2)

ن ـلمعتاد أو البد ما أيضا من اـهل يراعى قدره ،ر كله بصفة الحشفةـو كان الذكـوانظر ل ،لظاهر، كما لبعضهما

  . 201والظاهر أنه يراعى قدرها من المعتاد وحرره (  ،يجاب الغسلتغييب كله في إ

  / ب .65مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (3)

( قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية )"قوله آدمية" األولى حذفه ألن لفظ أنثى في المصنف 4)

ل ـييبها في الجنية والبهيمة بمحل افتضاض أو بول كما قينعـم هـل البـد من تغ ،عام لـوقـوعه بعد اآلدمي وغيره

نعم إن وجد في الفقـه إنهما ليسا كاآلدميـة في اشتـراط  ؟في اآلدمية على تقدير أن يكون لكل محـل افضاض أوال

  . 102التغييب في محـل بكـارة أو بـول على فـرض أن يكون لهما محل بكارة ظهر التقييد بقوله آدمية ( 

 . 1/441مواهب الجليل ـ  (5)
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 حصان، كما ال يشترط في اإلفي وجـوب الغـسل بغير الكثيفـة انتشار رط يشت وال   

ائي عليهـا في االحصان وأمـا في ا للتتـالفـخ (1)ةـالـرسـره المصنف على الـذك كما 

وال بد من كون المدخل فيه ( 3)كما في المختصر (2)حالل فـالبد من االنتشار قطعااإل

رق الفل ولعم ينزل الحشفـة مطيقا ولـو بهيمـة وإال فال غسل على ذي الحشفة حيث ل

ذة في وميت وجود الل ،بين غير المطيق وبين وجـوب الغسل بتغييبها في فرج بهيمة

     .  (4)ةبالمعالج فرجهما دون فرج غير المطيق الشتغال ذي الحشفة

 .    (5)و ظاهر المدونة أيضافبعضها لغو وه " حشفة تغيب كلها" وظاهر قوله

غير اللخمي ن )ع (8)للونقـل صاحـب الح (7)اجيابـن نـ (6)ص غيرها كاللخميون   

 .    (9)سل بتغييب ثـلثها ال أعـرفـه انتهى(وجوب الغ

حشفتـه يجـب على المغيب فيـه اسم الغسـل على المغيب اسـم فـاعـل ب ا يجـوكم

ط في وجوبـه على المغيب فيه بلـوغ رأنـه ال يشتـ بالغـا والظاهـران حيث كـول ـمفع

ة من حمار ولو غير ـدر حشفـبل إذا غيبت امرأة في فرجها ق ،غير اآلدمي( /ب70)

وإن كان ال يطلق على رأس ذكر غير اآلدمي حشفـة كمـا  ،ب عليها الغسلـغ وجـبال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/183كفاية الطالب الرباني ـ  (1)

 . 1/417تنوير المقالة ـ  (2)

  . 22مختصر خليل ـ  (3)

  / ب .65ـ مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  1/440مواهب الجليل ـ  (4)

  . 1/135المدونة الكبرى ـ  (5)

  . 1/128التبصرة ـ  (6)

 . 1/82ابن أبي زيد القيرواني ـ  شرح ابن ناجي على رسالة (7)

 لم أعثر عليه . (8)

  . 1/440ينظر مواهب الجليل ـ  (9)
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 .  (1)ه التتائي على الرسالـةيفيـد

وجب الغسل عليه وال ، فال يء غيرهوطمن  " البالغ ه:"واحترز المصنف بقول   

فقط للصغير إن أمـر  دب، وينب عليها هيفيج ،بالغة إال أن تمنىعليها إن كانت 

 . (2)ء مطيقـة أو بـالغا كصغيرة أمـرت بـها أن وطئها بالـغبالصالة ووط

ى رم عل: "ويحهالمتقدمة في قول [راألصغـ الحدث موانع الجنابة وتمنع]   

      . (3)"المحدث...الخ

و قصد ـول، بحركة لسان، رأةالجنب وإن امعلى [رآنالق قراءة تحريم زيادة مع]   

ة ـو آيـول [ ةـاآلي إال ] بـه ال بقلـع نفسـم يسمـ، وإن ل(4)يـا للشافعالفـر فقط خـالذك

من } لخبر (6)[التعوذ هـوج على] ر البقرةكـاآليتين من آخـ ،[اـونحوه] (5)رسيالك

أجزأتاه عن قيام بمعنى " اهأي شر األنس والجن، أو "كفت (7){اهكفتـ قرأهما في ليلة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/415تنوير المقالة ـ  (1)

 / أ .66مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (2)

  / ب .70المرجع السابق ـ  (3)

 . 163/ 2المجموع ـ  (4)

( التخصيص يكون في اآلية واآليتين فقط  مثل آية الدين، ولكن قد يكون في ظن الشارح أن آية الكرسي عدد 5)

  آياتها آية وحدة فقط .

 . 1/452مواهب الجليل ـ  (6)

قال رسول هللا ـ البـدري ـ رضي هللا عنـه ـ قـال:  عن أبي مسعود ،أخرجه البخاري في صحيحـه متفق عليه (7)

ود ازي ـ باب شهمن قرأهما في ليلته كفتـاه ". كتاب المغـ ،ـ:" اآليتان من آخـر سورة البقرة صلى هللا عليه وسلم

لقيت أبا  عن عبد الرحمن بـن يزيد قال: ،ه مسلم في صحيحـهـ وأخرج 4/1472ـ  3786را ـ حديث المالئكة بد

رسول هللا ـ صلى هللا ال ـ، قفقـال: نعم ،مسعود عنـد البيت، فقلت: حـديث بلغني عنك في اآليتين في سورة البقرة

اب صالة المسافرين وقصرهما ـ ـة كفتاه " . كتـر سورة البقرة من قرأهما في ليلـان من آخـاآليت "عليـه وسلم ـ :

 . 2/198ـ  1916ـ  2/246ـ  1914باب فضل الفاتحة ـ حديث 



269 

 

ا كم ﴾ولن الرسآم﴿وأولهما ،نا األولوغرضنا ه (1)وويالن رهماالليل احتماالن، ذك

وز أزيد ، وظاهره كالمختصر أنه ال يجنس أو جـمن عين أن [رقىوال] (2)وطيللسي

 .    (3)ة ونحوها كما ذكرـن آيـم

وذتين ـرأ المعـه أن يقـن لوأ، ن آيتيند مـراءة أزيـه قـأن ل (4)الم الباجيك  )وظاهر  

كالمه  (/أ71)ا يشمليقرأ اليسير وال حد فيه تعوذا بل ربم (5)وآية الكرسي معا لقوله

وقد يدعي على بعد أن قول  (6)قاله علي األجهوري(، للتعوذ ﴾ يأوحقل  ﴿راءة ق

اآلية غير  ه:ـا ذكر وأن قولـتعوذ والرقي يشمل مالمصنف اآلية ونحوها على وجه ال

ى وجـه التعـوذ والرقى، فالحكـم منـوط بذلك، ال ـولـه علـالمقصود قمقصود، و إنما 

    . (7)ونحوهابقولـه: اآليـة 

وانظر فتحه على غيره، وربما نب على فرع فقهي أو غيره، وهو ج[واالستدالل]   

يقال: هو أولى من االستدالل أو التعوذ، ال سيما إن كان يترتب عليه خلط آيـة رحمة 

قراء آيـة ال تعـوذ أو رقى  نـه التعوذ ... الخ مـه على وجـولفاحترز بقـبآيـة عذاب، 

 قرآن كما مرر المجرد عن الو قصد الذكول ،فإنه يحرم على الجنب ،دالل فيهاأو است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6/91المنهاج ـ  (1)

 . 1/89الجامع الصغير ـ  (2)

  . 23مختصر خليل ـ  (3)

 .  1/345المنتقي ـ  (4)

 ي" يجوز للجنب قراءة اليسير من القرآن على وجه التعوذ والتبرك وذكر هللا تعالى وال حد الباجام ـل اإلمـقا (5)

 .  1/345لذلك " المنتقى ـ

  / ب .70في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ مخطوط مواهب الجليل  (6)

قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية )" قوله وإنما المقصود ... آلخ " يرد عليه أنه إذا كان  (7)

 . 103هذا هو المقصود وحده يقتضي قراءة حزب تعوذا وهو يخالف كالم الباجي ألن الحزب ليس بيسير ( 
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وا إذا يأيها الذين ءامن ﴿ راجح في آية الدين وهيالشافعي، ولذا كان ال أنه خالف

فيها نب لتعوذ أو رقي لعدم وجود ذلك دم قراءتها للجع (1)﴾عليم﴿ إلى ﴾تداينتم بدين

ه قولفي  ن من ليست تبعيضية وإنما هي بيانيةأ :(2)وال يرد على هذا قول الرازي

 .    (3)فالقرآن كله شفاء انتهى بالمعنى (4)﴾ اءنزل من القرءان ما هو شفون ﴿الىتع

  البـه غالبا رقى ـه أو يـب وذـيتعدار على ما ـألن الم؛ (5)والرقي من جانب الشفاء   

 والحكم للغالب ال للنادر، ،مولقوم مخصوصين يختلف الحال معهم لقوة يقينه (6)ادران

 ؛ ألن الثـواب منـوط بالقصد  وه أصالـونحـوذ ه لتعـراءتهـذا وال ثـواب فيما يجـوز ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 282البقرة ـ  (1)

ذ ـأخ ،ومتكلم وأديبه وأصولي ـمفسر وفقي ،الشافعي الحسـن التيمي البكرين ـر بن عمـأبو عبد هللا محمد ب (2)

أخذ عنه إبراهيم بن علي السلمي وعبد  ،السمناني وغـيرهمال د البغوي والكمـن والده ضياء الدين عمر ومحمـع

واإلشارات ـل أويـوار التـل وأنـرار التنزيـا أسـه تصانيف منهـل ،موالمفضل األبهـري وغيرهـه ويـالحميد بن عم

ـ البدايـة والنهاية 2/65برى ـطبقات الشافعية الكهـ . 606تـوفـي سنـة  ،اـرهـوغي م األصولـي علـوالمحصول ف

 .  5/21ـ شذرات الذهب ـ  354ـ 94ـ  1/83 ـ كشف الظنون ـ 1/100 ـ طبقات المفسرين للسيوطي ـ 13/67 ـ

 . 82اإلسراء ـ  (3)

 ه:ـولـهي للجنس كق ولفظـة من هنا ليست للتبعيض بـل  ﴾اءـو شفـوننزل من القرءان ما ه﴿: "قـال الـرازي( 4)

تهن بُ  ﴿ ثهان  فاج  نه اال و  سه م  ج  شفاء  فجميع القرآن ،ا الجنس الذي هو قرآن ما هو شفاءوالمعنى وننزل من هذ ﴾وا  الر 

  . 21/29" . مفاتيح الغيب ـ للمؤمنين

  / ب .70مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (5)

الدين نادر ال حكم أي والتعوذ بآية : ال نادرا" وله:)"قةقال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزي (6)

النادر أو هم النادر ألنهم الذين شأنهم ال يخفى أن القوم الموصوفين بذلك من له، وقوله:" أو لقوم مخصوصين" 

" أي وقوله:" يختلف الحال معهم ،فالمناسـب االقتصار عليه، تعوذون بأي الكالم من كالمه تعالىال اليقين فيكم

م ويـدل على ما قلنا قوله والحكم للغالب ال للنادر أي الذين هم بسبب قوة يقينهيختلف حال جل الناس مع حالهم 

  .  104الموصوفون بقوة اليقين فتدبر( 
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حصول ثواب ، فالظاهر وذمع قصد التعإن قصد الذكر أيضا  ،م( نع/ب71)اال امتث

ا يقرأ بقصد الذكر ة فيم، كما ذكره الشافعيرألماال  دون ثواب من قصد به امتث

 .   ن قصد قراءة القرءان امتثاال من أن ثوابه دون ثواب م ،المجرد

عنها ؛ ليدفع وب الدابةد ركال عنوببعضه ما يقن والظاهر أن من الرقى بغير القرآ  

من حديث  (2)ا روى الطبرانيومنه م ،(1)رفيما يظهفيجوز للجنب  ،ة الحملـمشق

 نرحمم هللا الب دابته: بسال إذا ركمن ق } المالصالة والسعنه عليه  (3)أبي الدرداء

ي ﴿ ،سبحانه ليس له سمي ،ه شيءالذي ال يضر مع اسمبسم هللا  ،مالرحي ذ  انه ال  سُب حه

ا وه  نها ههذه ره له ن ينه سهخ  ر  هُ ُمق  ل بُونه  مها ُكن ا له قه ُمن  ب  نها له إ ن ا إ لهى ره المين ـد هلل رب العوالحمـ (4)﴾وه

ن ـن مؤمـارك هللا عليك مـة بوصلى هللا على سيدنـا محمد وعليـه السـالم قالت الدابـ

 لـك فـي ارك هللا ـك بـسـى نفـت إلـك وأحسنـت ربففـت حمـال عـن ظهـري وأطعـخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي  ما يقال عند ركوب الدابة ... آلخ ( :هـ)" قول :ه على شرح العزيةـقـال الشيـخ علي العدوي في حاشيت (1)

آلخ وببعضه أي  ه بسم هللا الذي ال يضر ...ـولـا يأتي رقى بغير القرآن كقـأن الـذي يقـال عند ركوب الدابة كم

 . 104سبحان ...آلخ ،والحكـم بالجـواز للجنب إنما هو باعتبار هذا البعض (  :الـذي هـو قـولـه

دمشقي ـالة ـن أبي زرعـروى ع ،دثـافظ ومحـح ،يـن مطير اللخمـوب بـبن أحمد بن أي انـأبو القاسم سليم( 2)

اف وأبو بكر بن د الصحالجمحي وأحمد بن محمروى عنه أبو خليفة  ،طار وغيرهمري وإدريس العدبوإسحاق ال

ة هـ . تذكر360توفي سنة  ،ا، له تصانيف منها المعجم الكبير والصغير واألوسـط وغـيرهمردويه وغيرهم

الذهب ـ ـ شذرات  1737 /2 ـ كشف الظنون ـ 1/47 ات الحفاظ ــ طبق 3/73 ـ لسان الميزان ـ 3/85 الحفاظ ـ

3/30 .  

النبي ـ صلى هللا روى عن  ،يـابـصح ،بن مالك بن قيس بن أمية األنصاريامر أبو الدرداء عويمر وقيل ع( 3)

و معدود فيمن جمع القـرآن ـوه، وفضالة بن عبيد وابن عباس وغيرهمن مالك ، روى عنه أنس ب عليه وسلم ـ

وولي  ،وقبـل ذلك ،بدمشـق في خـالفـة عثمانراء ر لإلقـدم ـ وتصفي حياة رسول هللا ـ صلى هللا عليـه وسلـ

ـ  8/156 ـ تهذيب التهذيب ـ 1/47 طبقات الفقهاء ـ .هـ 33توفي سنة ،خالفة عثمانفي القضاء بدمشـق 

  . 1/39 ـ شذرات الذهب ـ 4/747 اإلصابة ـ

 . 14الزخرف ـ  (4)
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 . (3) ((2)مسـالك الحنفـامـن ) انتهى (1){كسفـرك وأنجـح حـاجتـ

ودخله قبل  ،ع بيتاولو مجتازا، ولو بأرض مستأجرة، ثم يرج[(4)دالمسج ولودخ]  

ا وظاهـر م ه للجنبليجوز دخو :رواآلخ ،ولينعلى أحد ق(5)ةرجوعه، وكذا بمغصوب

ن مسجد بيته كما البويشمل أيضا  (6)لألقفهسي في باب الجمعة)ترجيح القول بالمنع(

ة ـن ابن عرفـ( ع/أ72) (8)بياألوه في ـه به ونحمكث )يجوز وقال األقفهسي (7)حبيب

، وظاهر  (11)بيبيقـاوم مـا البـن حو ال ـوه، طـة فقـرفـن عـأي الب (10)((9)هـا لـبحث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/247 ـ 776رواه الطبراني في كتابه الدعاء ـ باب القول عند ركوب الدابة ـ الحديث مرفوع ـ حديث  (1)

 1/74.هدية العارفين القسطالني  ه وسلم ـ أحمدمسالك الحنفا إلى مشارع الصالة على النبي ـ صلى هللا علي (2)

 271مسالك الحنفا ـ  (3)

 . 1/452مواهب الجليل ـ  (4)

قوله: مجتازا " أي مارا غير ماكث، وهو مبالغـة  )" :ال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزيةق (5)

ثم يرجع بيتا" أو أرضا أي بعـد فـراغ تأجرة " مبالغة في المسجد " قوله: " ولـو بأرض مس:هفي الدخول، وقول

ة " أي وكذا لو : "كـذا بمغصوبوقـولـه ،أبيدهمعارة ألن الوقف ال يشترط تالمدة وال مفهوم لقوله مستأجرة أي أو 

  104"يجوز مكثه به " أي يجوز للجنب مكثه بمسجد بيته (  :وقوله ،غصوبةكان بأرض م

   لم أعثر عليه .  (6)

   / أ .19مخطوط الواضحة في السنن والفقه ـ  (7)

 . 2/78إكمال إكمال المعلم ـ  (8)

 . 1/142المختصر الفقهي ـ  (9)

 لم أعثر عليه . ( 10)

ول الذي قال القأي هذا العزية:)"قوله: وهو ال يقاوم...إلخ" ال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح ق( 11)

لـه ا قاـان مـإن ك :الأن يقن ينبغي ـلك ،ح األولـفالراج ،ة بحثا ال يقاوم األولـه ابن عرفـب إليـه األقفهسي وذهـب

وقضية عزو  ،ابن حبيب أو الوإن كان نقال فينظر المنقول عنه هل هو ممن يقاوم  ،األقفهسي بحثا فاألمر ظاهر

ه عـن مالك قال في الـذخيرة وال فرق في هذا بين مسجد لشارحنا أنه البن حبيب ال لمالك مع أن ابن حبيب ناقل 

ر هر هذا" أي التقري:" وظاهوقول ،ة، والواضحة البن حبيب انتهىبيت اإلنسان وغيره كما قاله مالك في الواضح

 .105م عام في صاحب البيت وغيره ( وقـوله الحكم المذكور أي الجواز وأقوال الظاهر أن الحك
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 .ب البيت وانظـره ـم المـذكـور لصاحـذا اختصاص الحكهـ

اء إال في ـد الميجـإال أن ال  ،دـل المسجـدخـوي ،ح أن يتيمموليس للحـاضر الصحيـ   

، أو هالخـروج منـد ـفيري ،هـه داخلـون بيتـأو يك، هـي المبيت بـإليء ـأو يلتج ،هـوفـج

سع فـإن ات ،ذه؛ ألخلودخوضاق الوقت تيمم  ،و فيه، أو كان الـدلـفيتيمم ،هالدخول في

وانظر هل يقيد جواز دخوله بيته بتيمم باحتياجه للدخول  ،فيناوله له ،أتيانتظر من ي

ب ـن صاحـأو م ،ال يتداين مـن أحـد حيثفيه  بأن يكون الماء أو الدراهم ،جنب وهو

 .(1)وأما المريض والمسافـر فلهما دخـولـه بالتيمم ؟أو ال يقيد بذلك ،الماء

)ويخرج من حصلت له فيه مـن غـير تيمم إال أن يخشى على نفسـه [هفي والمكث]   

وهذا غير التنظير  ،لتيمملر هل يحتاج فيه وانظأي فيبيت  ،(2)ارحـه الش( قـالأو مالـه

ه وما يمن حصلت جنابته خارجألنـه ف ؛د الضرورةـه عنـه للمبيت بـالمتقدم في دخول

  . مـن أجـنب فيـهيهنا ف

وأما فناؤه فال وإنما منع الشيوخ صالة الفجر في  .هـه حكمـه وصحتـم سطحوحكـ   

    . فنائه واإلمام يصلي لقربه منه ال ألنه منه

: لـه ول الشافعيخالفـا لقـ (3).موإن أذن له مسله ـع منـفيمن، رـافـالكل الجنب ـومث   

.                                                      (4)المسجـد الحـرام عدا ذن المسلـم مادخوله بـإ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / أ .71مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ ( 1)

  / ب . 27مخطوط المنح الوفية ـ ( 2)

روع مخاطبا بالفهل لكونه : وإن أذن له مسلم "قوله:)"ال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزيةق (3)

ه فيمنع دون ـرح على قولواقتصار الشاه عا أن نمنيدخل المسجد وهو كافر فال يجوز له ويجب علين ومنها أن ال

ولو على القول بأنهم غيـر مخاطبين بفـروع الشريعـة ه منه ـو منعـأن يقول فال يجوز له يؤذن بأن هذا الحكم وه

روع ـول بتكليفهم بفـن الدخول على القـاز لنا تمكينه مـوعلى هذا فيكون قوله فإن دعت جاز أي ج ،وهو الظاهر

 . 105الشريعة ( 

 . 1/54األم ـ ( 4)
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منعه عندنا حيث ومحله  ،(1)ع من جميع المساجدـال يمن (/ب72)حنيفة  وـال أبـوق   

م يمنـع مـالك مـن . ولذا لممسلذن ، فإن دعت جاز ولو بغير إهلم تدع ضرورة لدخول

واستحـب أن يكـون  ،صلى هللا عليـه وسلـم ـ وخففـهبنيـان النصارى مسجــد النبي ـ 

ل من الضرورة وجودهم بأقل أجرة أو أحكامهم هوانظر   (2)ولهم من جهة عملهمخد

 ؟(3)الظاهر أم ال دون المسلم وهو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5/271البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ زين الدين ابن نجيم الحنفي ـ  (1)

 . 409/ 1البيان والتحصيل ـ  (2)

  / أ .71مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (3)
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 وفضائله: وسننه الغسل فرائض                      

 فخمسة رائضهف فأما لوفضائ وسنن فرائض على مشتمل الجنابة من والغسل]   

وع فهي أو استباحة الممنأي مثال إذ مثل ذلك فرض الغسل  [األكبر الحدث رفع نية

 ن، ومن أن محلها أول مفعـول ولو ممسوحـا كمـر فيهـري فيها ما م، فيجوضوءكالـ

    . "هأخرج"ه ال قبل وت من وطءكحيض ونحدثا  فرضه فيه مسح رأسه لعلة أو نسي

 ه الفم واألنف واألذن والعين هنا وفيـوليس من [(1)بالماء الجسد رظاه وتعميم]   

، بخالفها في بـاب إزالـة هاألول هنـا سنة كما يأتي لـة ـألن الثالث ؛رـوضوء كما مـال

  . (2)النجاسة فمن الظاهر

للبشرة يصال الماء لنفسه ال إلاء وما ذكره من وجوبه و بعد صب المول [دلكوال]   

ذهب كما في المدرك فقط ال ضعيفا ان ضعيف الموإن ك ،بهو المشهور من المذه

  . توهم

ومشى ، دركراجـح المـوالنظر إلى  ،ذهبـرك راجح المـد الجمهور تـرم عنـويح   

 (3)همثـل هـذا ال فـي عينـي ـدرك فـح المـراجـل بـوب العمـى وجـل عل( قـليـ/أ73)

عبد السالم مع أن مسايرته لقواعـد  ه الشافعي العز بنفي مسايرته لشيخ (4)رافيكالق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ب ./ 68مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (1)

لخ " هذا التعليـل ال ـة: )" قولـه: ألن الثالثـة األول ... إقال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزي( 2)

ومع ذلك هو مطالب بغسلهما  ، تـرى أن غسل اليدين للكوعين سنةن الظاهر أالـن الباطن وليس مـيثبت كونها م

 . 106وجوبا بنية الجنابة فتدبر ذلك ( 

هـذا، بـل هـو على اصرا على : ال في عينه " أي ال في خصوصه ألن كالمـه ليس قهجع السابق )" قولالمر (3)

القرافي وجعل  ،واختصرها تلميذه القرافي ،بن عبد السالم صنف القواعد زسبيل القاعدة الكلية، والحاصل أن الع

ان ضعيفا في المذهب براجح المدرك وإن كفي القواعد العمل الم القواعد ومن جملة ما كالمه محاديا ومساويا لك

  . 106لكون مذهـب الشافعي يقتضي ذلك فقـول شـارحنـا أي في مسايـرتـه أي متـابعتـه ومـوافقتـه ( 

  . 1/309الذخيرة ـ  (4)
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والـدلك إمـرار اليـد على  .(1)ذلكمنها قولـه بزم  ـه على كيفية االختصار ال يلشيخـ

د ابن ـعن (2)دلك إحدى رجليه باألخرى :رامـال بهيكفي كما قـ، لكنـه ا مرالعضو كم

ن ـدلك مـذر الـإن تع، فـن دلكهما باليدالبـد م (4)الدـخ بنل محمد خالفا لقو (3)القاسم

: )وانظر ما الحكم إذا (6)انيفقول الزرقـ (5)؟ة انتهىاستنابـحيث هو باليد فبخرقة أو 

تنظير فيما بعد ( 7)انتهى(؟ة هل يكفي أم الـرقبالخباليد ودلك دلك كـان قـادرا على الـ

ه ال يفعل بالخرقة فـال ينافي مـا في بهرام مـن أنـ ؟"هل يكفي:"الوقوع كما يفيده قوله

  .                                             (8)إال عند تعذره باليد كما توهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عد القرافي مـن لخ " جواب عن : مع أن ...إ) " قوله :رح العزيةقـل الشيخ علي العدوي في حاشيته على ش (1)

ذلك منها قولـه بـزم المذكـورة ال يلـح المذهب بأن الموافقة ـح المدرك دون راجالقليل القائل بوجوب العمل بـراج

 . 106وأنت خبير بـأن علي األجهـوري تبـع القرافي فاعتمد العمل بقوى المدرك وإن كان ضعيف المذهب ( 

وهو الشرح الصغير على مختصر  رح المختصرـدرر في شـه اللم أجد ما نقله الشارح عـن بهـرام في كتابـ (2)

 وأيضا في تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل . خليل

  . 1/192البيان والتحصيل ـ  (3)

لعزيـز روى عن ابن القاسم وأشهب بن عبد ا ،فقيـه ،حمد بـن خالـد بـن مرتنيل األشج المالكيد هللا مأبـو عب (4)

وهو مولي عبد الـرحمن بن معاوية بن  ،عنه محمد بن وضاح بن بزيع وغيره روى ،وعبد هللا بن نـافع وغيرهم

ال ال تأخذه في هللا ه ورعا فاضان صليبا في أحكامهشام بن عبد الملك ولي الشرطة والصالة والسوق بقرطبة وك

 ـ2/10الفرضي ـ بن محمد بن ادلس ـ عبد هللا ـاألن علماء اريخـت . هـ224وقيل  ،هـ220توفي سنـة  ،لومـة الئـم

 .1/127ـ  الديباج المذهب ـ 1/248ـ ترتيب المدارك ـ 1/19جذوة المقتبس ـ 

 . 1/195البيان والتحصيل ـ  (5)

ـه لخ " رده اللقاني بأنعزية: )" قوله: فقول الزرقاني ... إقـال الشيـخ علي العدوي في حاشيته على شرح ال( 6)

القدرة بالخرقـة ،وأنه يكفي الدلك بالخرقة مع القدرة على الدلك باليد ستنابة مع ه ال تجزى االـدا أنقصور معتم

  .  106على الصحيح ورجحه شيخنا الصغير رحمه هللا ( 

 / أ .60مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ  (7)

وهـم الحق مع الذي وصفه بالت " قوله كما توهم " ) قـال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (8)

  .106ألن المتبـادر مـن قـوله ال يفعل إال عند التعذر أنه إذا فعل بدون تعذر ال يصح ( 
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خالف وقد جرى  ،ألن الدلك بالخرقة فعله ؛ة على االستنابةوالظاهر تقديمه بالخرق  

ذي وال (1)ذا للحطاب، ويجزئـه كـداءهور ال يجـوز ابتوالمش ،هفيمن استناب مع قدرت

 وهو الموافق لقول ناظم مقدمة ابن رشد:  (2)المشهور عدم اإلجزاء :في الطحيخي

       (3) عليل والدلك ال يصح بالتوكيل *** إال لذي آفة أو                

 هبـدلك ـه يـل شيئا بين يديـة أن يجعـدلك بالخرقـ)ومعنى ال:انيـزرققـال الـ ـ تنبيه   

 دلكويـرى ـده اليسـر بيـا اآلخـرفهـده اليمنى وطـا بيـل طرفهـيجع( /ب73)ة ـوطـكف

فهـذا مـن  ،ويدلك بـه ،وأما لو جعل شيئا بيده ودلك به ككيس يدخل يده فيه ،بوسطها

   .    (5) انتهى (وارتضاه بعض شيـوخنا ،(4)دلك باليـد هكـذا وقـع في مجلس المذاكرةال

على الدلك مـن غـير وازه مع القدرة ـبل ج، (6)به دلك: هـذا يقتضي إجـزاء الـتقل   

السيما إن كـانت الخرقـة  ،دلكـروه في تعريف الـر ما ذكـالف ظاهـو خ، وهـلحـائـ

ب خرقة كثيفة يكون وطؤه غير موجدم أنه إذا حال بين الحشفة والفرج ، وقد تقةكثيف

انت الخرقة التي مـا إذا كـبتقديـر تسليمـه على ذا ـل هـفيحتم ،زلـم ين، حيث لـللغسل

.      ثم إن تعـذر الـدلك بـوجـه مما سبق سقـط ويكفي المـاء ،يجعلها على يده رقيقة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/447مواهب الجليل ـ ( 1)

 / ب .12مخطوط حاشية شرف الدين الطخيخي على المختصر ـ  (2)

  . 6نظم مقدمة ابن رشد ـ  (3)

 لم أعثر عليه .( 4)

  / أ .60مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ  (5)

ور إذا كان المشهلخ ( أنت خبير بأنه على شرح العزية:)"قوله: قلت ...إ هقال الشيخ علي العدوي في حاشيت (6)

و كثيفـة لو وضع عليها خـرقـة ولفال يبعد أن يريدوا بالدلك باليد ما يشمل ما  ،مكان الدلك باليدكفاية الخرقة مع إ

  . 106أي فبحثـه هـذا مبني على غـير المشهـور ( 
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  ولم تكن  ،بها دلكإمكانه بحائط في ملكه حيث ال يتضرر بالـ (1))وليس من التعذر   

ـن و مـام فهـط حمـحائغير ملكـه أو ملكـه وكـانت تضره أو إن كانت ـام فـائط حمـح

ائط :)وال يجوز دلكه بحائط الجبس ألنه يهده ويـؤذيه أي الحالتعذر قال الشيخ زروق

 (2)ورث البـرص: إنه ياس؛ ألنه ال ينقي وقال بعض النام، وال بحائط الحمدلكالمأو 

 .  (3)هى(انت

ع قياسـا على الحائط وإال لم يمني بما إذا كان يؤذ (4)يروينغي تقييد منـع حائط الغ   

االستظـالل بجـداره واالنتفـاع بنـور ع ـمن( /أ74مـا ذكـره مـن أنـه ليـس للشخـص )

 .حيث ال ضرر عليـه في ذلك ( 5)ه(مصباح

راء الماء ش يلزم بذلها فيه ليس من التعذر وجود من يدلكه بأجرة وينبغي أيضا أن   

       . كمـا قالوا في التيمم ،للـوضوء

؛ وضوء، كمـا قيـد بـه الـهتظهر البشـرة تحتـه ـولـده بقـم يقيـل[(6)رـالشع وتخليل]   

ولم ، و جنبويستفـاد منـه أن مـن توضأ للصالة وهـ ،و كثيفاـول ،اـنلوجوب تخليله ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لخ " والظاهر أن الدلك : وليس من التعذر ...إقوله: )" زيةقال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح الع (1)

 . 106ة وحرره نقال ( بالحائط في مرتبة الدلك بالخرق

دلك ليس لإلنقاء بل إليصال الماء للبشرة فال يظهر ذلك ـلخ " فيه أن الالمرجع السابق )" قوله: ال ينـقي ...إ (2)

 . 106التعليل ( 

  . 160شرح المقدمة القرطبية ـ أحمد بن أحمد البرنسي ـ  (3)

الصغير أنه يمنع ينبغي ...آلخ " قرر شيخنا  :)" قوله :زيةاشيته على شرح العدوي في حقال الشيخ علي الع (4)

 . 107ر أقول وهو ظاهر ( بدون أذن الغير وإن لم يتضرر وال يقاس على المصباح فتدب

  / ب .69مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (5)

  . 1/446مواهب الجليل ـ  (6)
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  (1)ذا يـخصص، وههيجب عليه تخليلوضوئه فإنه إذا اغتسل يخلل شعره الكثيف في 

ه جميع مضفوره ـثم يجب علي (2)(وغـسل الـوضوء عن غسل محله)ول المختصرقـ

واء كان لرجل أو امرأة وال يجب نقضهما حيث كـان الـربط ومربوطه وتحريكهما س

، ناـه هـب نقضوجـه ، فـإن كـان بخيـوط كثيـرة أو قـوي الشـد بنفسـبخيط أو خيطين

وتقدم الفرق بينهما بأن أمر المسح مبني على ،خيرلوضوء في هذا القسم األبخالف ا

اة ـالف الغسل ولمراعـرج بخوحد كل وضوء مشقة ـر عنـوفي نقض الشع، التخفيف

ـد لعبا ـاقللـرجـل ضفـر شعـره وفـوز ـويج (3){ةـابـرة جنـل شعـت كـإن تحـف} رـخب

  . في حرمة ذلك أو كـراهتـه (2)وخالفا للبلنسي، (1)الوهاب

ة )وواجبه ني ل:ولقد أحسن المختصر حيث قا، (3)على نحو الوضوء [والمواالة]    

ز ، وإن عجمطلقا (/ب74، وبنى بنية إن نسي)ري هناأي فيج (4)وضوء(ومواالة كال

 .                                              (5)م يطـلما ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال ال تخصيص يقلخ " قد : وهذا يخصص ...إ)" قوله:زيةقال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح الع (1)

 . 107ل غسل بالفعل والبشرة في الكثيفة لم تغسل ( ألن قـولـه وغسل الوضوء ...آلخ في مح

  . 18مختصر خليل ـ  (2)

  تم تخريجه .( 3)

 . 1/54التلقين ـ ( 4)

 . 1/307مواهب الجليل ـ( 5)

  / أ .69مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ ( 6)

 . 23مختصر خليل ـ  (7)

 / ب .68خليل ـ مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ  (8)
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 الغسل: سنن                           

 ناليدي بغـسل البدء] (1)ارة وهي االستنثخامساب زاد الخط [ةفأربع سننه وأما]   

، فـال ون غسلهما أواليحتمل أن الحكـم بالسنيـة متعلق بكـ [اءاإلنـ في إدخالهما قبـل

ه ـد أنـريـل أن يـويحتم، (3)يـاطـوالبس (2)ائيـه التت، وعليـبواجـا ينـافي أن غسلهمـ

و غسلهما ـفل ،ة على غسلهما بنيتهاـويتـوقف حصول السن ،ة السنيـةـيغسلهما أوال بني

المة بهرام في ـالم العـذا مقتضى كـوه ،ة، ولـم يكـن آتيـا بـالسنـزأأجـرض ـة الفـبني

ي ـائدون مـا للتتـ هعـليـ، وهـو المعـول (6)رزوق، وابـن مـ(5)هوشـامـلـ (4)هـرحـش

  .اطيبسوال

وال منافاة بين كون  ،وهـو ظاهـر ،ان مستحباواعلـم أن هذه السنن للغسـل ولـو كـ   

، وبعضها مندوبا كما في صالة وبعضها سنة ،ستحبا وبعض أجزائه فرضامالشيء 

    . (1)النافلـة

 ؟ا أو مرةيغسل يديه ثالثهل )لم يبين المصنف أي المختصر :انيقال الزرق ـ تنبيه   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1/447مواهب الجليل ـ  (1)

 / أ .57مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (2)

 / أ .16مختصر خليل ـ  مخطوط شفاء الغليل في شرح (3)

 . 1/177الدرر في شرح المختصر ـ  (4)

 . 1/60الشامل ـ  (5)

   / ب .77ينظر مخطوط المنزع النبيل على مختصر خليل ـ ( 6)

مستحبا وبعـض وال منافاة بين كون الشيء  :هـ)"قول:ةاشيته على شـرح العزيـدوي في حقال الشيخ علي الع( 1)

ما يثاب على فعله ويعاقـب على أي ويكون المراد بالفرض ما تتوقف صحة العبادة عليه ال  لخ"أجزائه فرضا...إ

كما في صالة النافلـة " التشبيـه هنـا لـيس بتـام ألن  :هـاب، و"قولـل الموصوف باالستحبـذا الغسـه كما في هتركـ

 . 107بالشـروع في الصالة النافلة يحرم قطعها بخالف الغسل( 
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  يـدل (1)هىانت رأس(فيه التكرار غير ال)ليس شيء في  الغسل يندب :التوضيحوقول 

 ، (3)دل على تكرر غسلهما مرتين أو ثالثاما ي (2)ةميمونديث على أنه مرة لكن في ح

 ده ، وفي نقـل بعضهم مـا يفيخي أنـه يغسلهما ثـالثـاأشيـاخ مشايكر غير واحد من وذ

  (4)كالشامل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1/223التوضيح ـ ( 1)

النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  اتزوجآخر  ،الهاللية يرأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بح (2)

 عليه وسلم ـ ،روى عنها ، روت عن النبي ـ صلى هللامونة بايعت بمكة قبل الهجرةاسمها برة فسماها ميان ك

هـ . الطبقات الكبرى البن سعد ـ 51ت سنة يرهم ،توفيأبي طالب و زياد بن أبي سودة وابن عباس وغ نعلي ب

 . 1/58شذرات الذهب ـ  ـ 4/317ـ  ـ تاريخ اإلسالم 7/294أسد الغابة ـ  ـ 12/480 ـ تهذيب التهذيب ـ 8/132

وضعت لرسول هللا ـ صلى هللا عليه  "ن ابن عباس قال: قالت ميمونة:ع ،أخرجه البخاري في صحيحه (3)

ل ـسفغ ،بيمينه على شمالـهثم أفرغ  ،فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين مرتين أو ثالثا ،ماء يغـتسل به وسلم ـ

م أفرغ على ـث ،وغسل رأسه ثالثا ،ويديـهثم غسل وجهه  ،تنشقمضمض واسثم  ،ثم دلك يده باألرض ،مذاكيره

 ـ 262تفريـق الغسـل والـوضوء ـ حديث كتاب الغسل ـ باب  ه".ـفغسل قدمي ،ثم تنحى من مقامـه ،دهـجس

 ـ أدنيت لرسول هللا ":حدثتني خالتي ميمونة قالت :اس قالن ابن عبـعوأخرج مسلم في صحيحـه  ـ 1/104

به على  أفرغ ثم ،ثم أدخل يده في اإلناء ،ل كفيه مرتين أو ثالثاـفغس ،غسله من الجنابة ـ  عليه و سلمصلى هللا

على  أفرغ ثم ،ثم توضأ وضوءه للصالة ،م ضرب بشماله األرض فدلكها دلكا شديداـث، وغسله بشماله فرجه

ه بالمنديل ـثم أتيت ،ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ،ثم غسل سائر جسده ،رأسه ثالث حفنات ملء كفه

  . 1/254ـ  317ة غسل الجنابة ـ حديث " . كتاب الحيض ـ باب صفردهـف

 .  1/60الشامل ـ ( 4) 
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 لى المختصرح عزاد لفظ مس [يناألذن صمـاخ ومسـح] (2)هى(انت (1)رزوقوابن م

 ،صب الماء فيه لما فيه من المضرةه ال غسله وال ( مسح/أ75ة )لبيان أن السن

رف األصبع ه طوالمراد بالصماخ الذي يسن مسحه هو جميع الثقب الذي يدخل في

ر الذي فإن ذلك من الظاه ،ال ما يمسه رأس األصبع ،من غير عمق ،دخوال متوسطا

وانظر هـل المـراد باألصبع الخنصر أو  ،فلينتبه لهذا ،(3)يجب غسله كما في الطراز

 . (4)ة؟السبابـ

                                                                  (5)واالستنشـاق ةوالمضمض]   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  / ب .77ينظر مخطوط المنزع النبيل على مختصر خليل ـ  (1)

 / ب .60مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ ( 2)

  . 1/277الذخيرة ـ  (3)

 / أ .70مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (4)

 " كل منهما مرة " : والمضمضة واالستنشاق )" قوله :ةالعزيقال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح  (5)

 . 108ظاهره" أي من التعبير بالتسمية (  :وقوله
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 الغسل: فضائل                               

فيها ل يجري ـره االقتصار على بسم هللا وهظاهـ [ةالتسمي :ةفسبع هـفضائل وأما   

أن ـ:)بوفي ابن تـركي ؟رحيم أم الـرحمن الـن زيادة الالخالف المتقدم في الوضوء م

بـل  ،ذلكرض لـتعوليـس في الفيشي ، (1)رحمن الـرحيم ولـم يعـزه(ـول بسم هللا الـيق

 :ا عبر المصنفة كمالتسميول في وأيضا إنما يق، (2)سم هللاظاهـره االقتصار على ب

  . بسملة :سمان عليها قيل، وإذا زيد االبسم هللا فقط

 إضافي، وهذا بدء ،غيره أي نجاسة مني أو[أذى نم بدنه على ما بغسل والبدء]   

 .    والحقيقي البـدء بغـسل يديـه أوال الذي هو سنة كما تقدم

لنجاسة تمنع وصول الماء ومحل الندب إذا لم تكن تلك ا ،رجه" فه:"بدنوشمل قوله   

 . (3)سل باطاللئال يكون الغ ؛هال وجب البدء بإزالتوإ ،اءللبشرة  أو تنظيف الم

لما مر [مرة مرة] (4)يؤخر رجليه: وقيل ،رىإلى رجله اليس [كامال الوضوء ثم]   

الـوضوء  (/ب75)ثم ظاهر قوله ، (5)رأسعن التوضيح أنه ال يثلث في الغسل إال ال

م أعضاء ـ)ث: ال المختصرـذا ق، ولدمتتقة ما أنه يعيد غسل يديه لكوعيه مع أن السن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ب .23مخطوط المنح السنية في حل ألفاظ العزية ـ  (1)

  / أ .28مخطوط المنح الوفية ـ  (2)

 / أ .70يل ـ مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خل (3)

 . 1/449مواهب الجليل ـ ( 4)

: لما مر عن التوضيح...إلخ"فيه أمران: األول: قوله:)"ال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزيةق( 5)

ويرد على التوضيح  ،في الحقيقة : هذا الوضوء منهالم التوضيح في الغسل وحديثنا في الوضوء إال أن يقالأن ك

 ينافي التثليث بالنسبة دوب فالـة للمنالحصر بالنسبلما تقدم من أن  ؛فإنهما يغسالن ثالثا كما تقدم ،اليدان للكوعين

 ،وإال لما أثبت المدعي الذي هو خصوص المرة ،ن صاحب التوضيح لم ينف التثليث كما ادعىللسنة ـ الثاني: أ

 . 108خصوص المـرة فتـدبـر ( فلـذا كـان يثبت المـدعي الـذي هـو  ،بل إنما نفى تكرار غير الرأس
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ذا الـوضوء مضمضـة له فليس ،(2)من األعضاء القرآنية فقط (1)وضوئه كاملة مرة(

    . (3)وال استنشاق وإنما هما بعده للغسل

ذهب ـوإال فالم (4))لعله استحبابا[األعضاء تلك عن ةالجناب حدث رفع به وينوي]   

عـن غـسل محلـه ولـو ناسيا لجنابتـه  وضوءما في المختصر أنه يجزئ غسل العلى 

 . (5)قالـه الشارح(

)وظاهـره أن التثليث مستحـب الفضيلة التثليث [ثالثا رأسه على الماء إفاضة ثم]   

ر كالمهم أنـه يعـم وظاهره أيضا كظاه (6)د(واحب واحد أي أن الثانية والثالثة مستح

ل غرفـة لشق رأسـه : يجعـلوقي (7)وى: وبـه الفتـاجيابن نل غرفة ـرأس بكـجميع ال

   .                           (8)لـوسطـه ثـم األخرى لشقه األيسر األيمن ثم أخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 23مختصر خليل ـ ( 1)

: الوجه واليدين والرأس والرجلين ـ أحكام القرآن ـ علي بن محمد الكياهراسي ـ األعضاء القرآنية هي (2)

3/44 .  

 ("وال استنشاق فليس لهذا الوضوء مضمضة :)"قوله:ه على شرح العزية( قال الشيخ علي العدوي في حاشيتـ3)

لخ " أي أنه بعد أن يتـوضأ يتمضمض ويستنشـق ...إ : وإنما هما بعده للغسلو"قوله ،وعيهأي وال غـسل يديـه لك

دين للكوعين ثانيا عند ـوأما غسل الي ،سلالغويعدان من سنن  ،بل إذا أراد الوضوء يأتي بهما ،ر، وفيه نظسلللغ

يه ـ قد قال علي األجهوري رير الموافق للنقول ـ تنبهو التحهذا  .،وقيل بهدته الوضوء ففيه خالف،فقيل بعدمهإرا

،وهذا في غير نين، وفي الوضوء مسح ظاهرهما وباطنهماح صماخ األذمسواعلم أن السنة في الغسل نصه:  ما

وهو ظاهر قول وصماخهما ؟  ،ة فيه مسح صماخ األذنين ظاهرهما وباطنهماوضوء الجنابة ،وأما هو فهل السن

يها سنة الغسل انتهى ،وذكـرنا المصنف ثم أعضاء وضوئه كاملة ،وعليه فإذا توضأ وأتى بسنة الوضوء اندرج ف

 .  108كـالم عـلي األجهـوري هـذا لمـا فيـه مـن تكميـل الفائـدة ( 

  .1/448ـ  / أ ـ مواهب الجليل57مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (4)

 / أ .   28مخطوط المنح الوفية ـ  (5)

  . / ب70مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (6)

  . 1/124شرح العالمة قاسم بن عيسى بن ناجي على متن الرسالة ـ ( 7)

 . 2/155إكمال المعلم بفوائد مسلم ـ  (8)
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 ه التيمن في طهورهتر محبلخب [األيسر قبل األيمن شقه على الماء إفاضة ثم]   

 . (1)وشأنه كله

م يإال أنه بتقد ،وهذا نحو ما في المختصر [األسافل قبل باألعالي والبدء]   

ولعل ، (2))وأعاله وميامنه(انتهى :ا يندبا على مألن المختصر قال عاطف ؛وتأخير

  :   حكمة عدول المصنف عنه ألن في عبارة المختصر احتمالين

ل ـرجـه إلى الـديم غسل شقه األيمن بتمامتقا أنه يندب له ـاد المصنف هنـأف: األول   

 ثم يفعل ،ه( أسفل/أ76)ديم أعلى ذلك الشق على تقمراعيا في ذلك  ،على شقه األيسر

 . (4)ونحـوه في الـزرقاني، (3)هـو المـوافق للنـوادر  في األيسر مثل ذلك وهذا

انب األيسر لجـن على أعلى ايقـدم أعلى الجانب األيمأن المعنى  :واالحتمال الثاني   

م ـث ،نـم بأسفل األيمـث ،رـم بأعلى األيسـث ،نـدأ بأعلى األيمفيبـن ـال على أسفل األيم

، أي أعلى دء باألعالي: والبـول المصنف، فقـوحاالحتمال مرجـوهذا  ،بأسفل األيسر

: يلـزم على ال، حتى يقـل، ال مطلق األسافـو، أي قبل أسافلـه هلاألساف ق قبل كل ش

  اء مع ـوتقليل الم ،هـفتأمل .الشق األيمن ألسفلـه تقديـم األسفل على أعلى اليسار متقديـ

  )وقد توضأ رسول هللا ـ صلى هللا:ة، وفي الرسالهإحكام الغسل بكسر الهمزة أي إنقائ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التيمن كان النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يحب  "خاري في صحيحـه، عن عائشة قالت:ه البمتفق عليه أخرج (1)

القبلـة ـ باب التيمـن في واب استقبال في طهوره وترجلـه وتنعلـه " كتاب الصالة ـ أب ،أنـه كلـهاع في شـا استطمـ

ـ بـاب  5/2057ـ  5065ث ـ بـاب التمن في األكـل وغيره ـ حـدي 1/165ـ  416 ديثـدخول المسجد وغيره ـ ح

" كان رسول هللا ـ صلى عن عائشة قالت: ،في صحيحهه مسلم ـرجـوأخ ـ 5/2200ـ  5516يبدأ بالنعل اليمنى ـ 

وطهوره".كتاب الطهارة ـ باب التيمن في الطهور  ،ترجلهو ،كله، في نعليههللا عليه وسلم ـ يحب التيمن في شأنه 

  . 1/269ـ  640 وغيره ـ حديث

  . 23ختصر خليل ـ م (2)

 . 1/64النوادر والزيادات ـ  (3)

  / أ .61مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ  (4)
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 .  (2)((1)عليـه وسلـم ـ بمـد واغتسل بصاع

 .    (3))قـولها بمـد أي بكيل مـد ال بوزنـه(:ابـن العـربي  

الطعام  ال بمقدار ما يبلغـه وزن  )أي بمقدار ما يبلغه وزن مد من :ال زروقوق   

إذا ، فد من الطعاميبلغه وزن مإذ ما يبلغه وزن مد من الماء دون ما  ؛مد من الماء

وزن مـد مـن الطعـام ووضع في آنيـة فإنه يشغل منها أكثر ما يشغله وزن المد من 

يبلغ من فالمراد بالمد القدر من الماء الذي  ،إذا وضع في اآلنية المذكورة .الماء

در ـزم أن يكون قيلـ ذا الوهـ (4)ن الطعام منها(انتهيـد مـغ المـا يبلـة بقـدر ماآلني

ثـم هذا كله  ،ن العـربي( كالم اب/ب76)ير زروق غفكالم  ،يظهرـد فيما ل المـكي

البد أن يسيل الماء أو  :وخالفا لمن قال ،م منـه التحديدتوهليس بتحديد خالفا لمن 

 . (5)فإن مالكا أنكـر ذلك ،في الوضوء والغـسليقطر عن العضو 

وأما السيالن  ،ير مطلوب، فهـو غـالن عن العضوـ)أي أنكر السي :ابن راشد   

 . (6)يعاب البشـرة بالماء وإال كـان مسحا(؛ ألنه البد من إه فالبد منهـعلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن جبر قال: سمعت أنسا يقول:" كان النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يغسل ( 1)

ـ  198لـوضوء ـ بـاب الوضوء بالمـد ـ حـديث اب اـكتبالمـد".  اد، ويتوضأأو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمد

كان  ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال:" وأخرج مسلم في صحيحه عن سفينة قال: أبو بكر صاحب رسول هللاـ  1/84

اء ـن المـم رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد" كتاب الحيض ـ باب القدر المستحب

 . 1/177ـ  765في غسل الجنابة ـ حديث 

 . 13متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ  (2)

  . 1/76عارضة األحوذي ـ  (3)

  . 1/93حاشية الشيخ زروق على الرسالة ـ  (4)

 . 1/125المدونة الكبرى ـ  (5)

 . 1/372ينظر المواهب الجليل ـ  (6)
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 التيمـم[ ]فصل                                 

 مأخوذ (3)﴾فتيمموا صعيدا طيبا﴿ (2)﴾رامءامين البيت الح وال﴿ ومنه (1)لغة القصد

وأمه  ،ه و تأممه إذا قصدهأمه  :يقال .ح الهمـزة أي القصد)من األم بفترة كما في الذخي

 .    (4)أيضا إذا شجـه في أم رأسـه(

أو على  ،ةبني [(5)دينوالي هالوج مسـح على تشتمل ترابية طهارة ] رعاوش   

ه علي . قال ير التيممغوإال شمل  ،وكان عليه زيادة ذلك ،ه مخصوصوج

 .  وسيأتي الواجب من مسح اليـدين والسنـة  . (6)األجهوري على الرسالة

على غير وأما  ،)أي على القول بأنه رافع للحدث " ة:" طهارة ترابيهوقول   

 . (7)قاله الشارح( .فمراده أنه مبيح للعبادة ،دثفع الحرمن أنه ال يور المشه

ة إذ الصف ،وقد يمنع فهم ذلك منها ،على ما فهمه " طهارة" ذا من قولهومنشأ ه   

ر في تعريف ملخ ما .. إ.ة الصالة جب لموصوفها جواز استباحالحكمية التي تو

 فتأمله. وبأنه ال يرفعه على المشهور ،ل للقول بأنه يرفع الحدثالطهارة شام

 (./أ77)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/218التوقيف على مهمات التعاريف ـ  (1)

 . 3المائدة ـ  (2)

 . 7المائدة ـ  (3)

  . 1/334الذخيرة ـ (4)

 . 1/226التوضيح ـ  (5)

 / أ .115مخطوط شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ علي بن محمد األجهوري ـ  (6)

 / ب .28مخطوط المنح الوفية ـ  (7)
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أي  :)فإن قيل :إدراك الصالة في أوقاتها قال في التوضيح :ة مشروعيتهـوحكم   

أن ذلك  :هجواب ؟الن عقزمالمصلحة في إيقاع الصالة في وقتها مع استواء أجزاء 

 .   (1)هىتعبـدا( انت

ائي ـه التتـونقل ،ن أيضاـو حسـوه ،غير هذه (2)همشروعيتة وفي الشارح في حكم   

وقسم  ،زـكالصالة على الجنائ ،ةـو من خصائص هذه األموه ،(3)أيضا على الرسالة

 ،ةوكون صفوفنا كصفوف المالئك ،لـ،والصالة في أي محثـوصية بالثلـوال ،الغنائم

  .ذلكوغير 

: الثبثـس فضلنا على النـا} ال:والسـالم أنـه قـه الصالة فقد خـرج مسلم عنـه علي   

 وجعـل تربتها ،وجعلـت لنا األرض كلها مسجدا ،ت صفوفنا كصفوف المالئكـةجعل

     .   (4)انتهى {لنا طهورا إذا لم نجد الماء

 ان فيهم على ماأنه ك األمم ال يصلون إال بالوضوء علىن ـان من مضى موقـد كـ   

ا ـذوه)وال يـوقعـون الصالة إال في مواضع اتخـ :الم التتائيكـفي الوضوء في 

لم  ،اب منهم عـن مـوضع صالته، فمن غعبيعا وكنائس وصوامللعبادة يسمونها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1/227التوضيح ـ  (1)

لعبادة فتنفـر منها حين تـرد رك اـس النفس بت)والحكمة في مشروعيتـه أن ال تتأن الشارح في منحه:قال  (2)

وقيـل: لمـا كـان أصل حياتـه  ،خلـق منهه فيما ـفجعلت طهارت ،إليها، وقيـل ألن ابن آدم خلق مـن المـاء والطين

باره، فيذهب عنه الكسل. ابن قالماء موته وبالتراب إرع ليستشعر بعدم عد موته إلى التراب شومصيره ب ،المـاء

 ،، بل من ظهرت لـه حكمة تكلم بهاروإن علل بواحـد منها نفي اآلخ، ليس المراد أن هذه أقوال متباينةوناجي: 

 / ب .28ما لم يظهر لنا انتهى( ـ وغير ذلك م ،والمراد الجمع

الذي فيه وترك العمل  ،ةوالميل إلى ترك الطاع ،ما علم هللا تعالى من النفس الكسلل :ه)وحكمت الق( 3)

تنوير  ( ... وجودهحتى ال تصعب عليها الصالة عند  ؛شرع لها التيمم عند عدم الماء ،صالحهاصالحها، وإ

 .  1/555 المقالة ـ

  . 2/63ـ  1193 كتاب المساجد ومواضع الصالة ـ حديث صحيح مسلم ـ (4)
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ثـم يقضي كـل مـا  ،يجز له أن يصلي في غـيره من بقـاع األرض حتى يعـود إليـه

وخصت اليهود  ،ثم يقضي ما فاته ،وكذلك إذا عـدم الماء لـم يصل حتى يجده ،فاتـه

 .    (1)رفـع الجنابـة بالماء الجاري دون غـيره انتهى(ب

ول ـوقب ،(2)ينـؤال الملكـوس ،وضوءـة الـاألم (/ب77) ذهـص هـن خصائـذا مـوك   

والغسل  ،ة بالغسلـة النجاسوإزال ،هوجـه المبين في موضعـذنب على الـال ة منـالتوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم أعثر عليه .( 1)

وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال إن هذه  قال ابن عبد البر في التمهيد:" (2)

ا ومنهم من يرويه تسأل في قبورها وهذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه األمة خصت بذلك ـاألمة تبتلى في قبوره

المسألة الثانية  ه الروح:"ـم الجوزية في كتابـال ابن القيــ وق 22/253م " ه وهللا أعلـوهو أمر ال يقطع علي

  . يكون لها ولغيرهاعشرة وهى أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه األمة أو 

مم قبلنا ألن األ ؛ة خاصةـا سؤال الميت في هذه األمـإنم :هذا موضع تكلم فيه الناس فقال أبو عبد هللا الترمذى    

فلما بعث هللا محمدا بالرحمة  ،ذابـذا أبوا كفت الرسل واعتزلزهم وعولجو بالعإف، ةـل تأتيهم بالرسالـكانت الرس

وأعطى السيف حتى  ،أمسك عنهم العذاب ﴾ ة للعالمينـوما أرسلناك إال رحم ﴿ :ا قال تعالىـإماما للخلق كم

 ،فمن هاهنا ظهر أمر النفاق ،ه فأمهلواـثم يرسخ اإليمان في قلب ،ة السيفـل لمهابـفي دين اإلسالم من دخ يدخل

 ؛رـوا قبض هللا لهم فتانى القبـا ماتـفلم ،فكانوا بين المسلمين في ستر ،ويعلنون اإليمان ،وكانوا يسرون الكفر

الثابت في الحياة الدنيا ول ـذين آمنوا بالقـوليميز هللا الخبيث من الطيب فيثبت هللا ال ﴿ؤال ـا سرهم بالسـليستخرج

   ﴾ وفي اآلخرة ويضل هللا الظالمين ويفعل هللا ما يشاء

وقف في ـوت ،اـة ولغيرهـالسؤال لهذه األم :وخالف في ذلك آخرون منهم عبد الحق األشبيلى والقرطبى وقالوا    

إن هذه األمة تبتلى في  :لوفي حديث زيد بن ثابت عن النبي أنه قا :ذلك آخرون منهم أبو عمر بن عبد البر فقال

ر ال يقطع ـفهذا أم ،ل أن تكون هذه األمة خصت بذلكـظ يحتمـذا اللفـوعلى ه ،ألـم من يرويه تسـومنه ،ورهاـقب

  . عليه

أوحى إلى أنكم تفتنون في  :"وبقوله ،ورهاـة تبتلى في قبـإن هذه األم :ذه األمة بقولهـن خصه بهـد احتج مـوق    

ول في هذا الرجل ـول الملكين له ما كنت تقـدل عليه قـوي :وهذا ظاهر في االختصاص بهذه األمة قالوا "مـقبورك

إنكم "ديث اآلخر ـفي الح :هـوقول ،اص بالنبيـفهذا خ ،هـأشهد أنه عبد هللا ورسول :فيقول المؤمن ،الذى بعث فيكم

  " .بي تمتحنون و عني تسألون
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............................................................................................. 

 وذج ــ)أنم يـا ف، والجـهـاد كمـجـوالح ،اـاريـم يكـن جلـوإن  ،قـبمطل  ةـنابـن الجـم

                                                                                       .          (2)((1)السيوطي

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن أما إن األمة إ :إن قولهـف ،ر األممـلسؤال بهذه األمة دون سائذا على اختصاص اـدل هـال ي :رونـال آخـو ق

و  ﴾ مـه إال أمم أمثالكـر يطير بجناحيـة في األرض وال طائـا من دابـو م ﴿:ة الناس كما قال تعالىـيراد به أم

و فيه  " لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها" و في الحديث  ،ةـن أجناس الحيوان يسمى أمـجنس م لـك

ة ـل أن قرصتك نملـه من أجـليإفأوحى هللا  ،رقتـة النمل فأحـفأمر بقري ،ةـديث النبي الذي قرصته نملـأيضا ح

لم يكن فيه ما ينفي سؤال  ؛ه الذي بعث فيهمـراد به أمتـان المـو إن ك، أحرقت أمة من األمم تسبح هللادة ـواح

 ؛مـو أن ذلك ال يختص بمن قبله ،بأنهم مسئولون في قبورهمخبارا إم ـبل قد يكون ذكره ؛غيرهم من األمم

 .شرفها على سائر األممة وـلفضل هذه األم

 . 1/185كشف الظنون ـ السيوطي .  جالل الدين عبد الرحمنأنمودج اللبيب في خصائص الحبيب ـ  (1)

 . 40أنمودج اللبيب ـ  (2)
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 التيمم فرائض                                

ومسح الوجه واليدين ، ة األولى، والضربر، والصعيد الطاهةالني ستة: رائضـهوف   

ه ، وفيما بينه وبين ما فعل لهي فعلـف (1)ور، والمواالة على المشهوعينالكإلى 

 .وتخليل األصابع 

إذ  ،ه واليدينالوجوعد بعضهم منها نزع خاتمه ال حاجة له لدخوله في مسح    

.                                                                                                             تعميمها بالمسـح رادالم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1/251التوضيح ـ  (1)
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 التيمم: سنن                                

، ونقل ما ين، ومسح اليدين إلى المرفقةالثانيوالضربة  ،الترتيب أربع: هوسنن    

ا تعلق بهما من غبار كما رك مسح م، أي تدينالوجه واليار إلى تعلق باليدين من الغب

ره ، وسيذكـ(2)ويندب نفضهما نفضا خفيفا كما في الرسالة .(1)وضيحـفي الت

فإن مسح بهما على شيء قبل أن يمسح وجهه ويديه صح تيممه على  ،المصنف

وإال بطل ، وياالمسح ق ن، ولم يأت بالسنة ما لم يك(3)حفي التوضيكما  ،األظهر

ل ه ،وهحم على حجر ونتيمانظر لو ، و(5)((4))ابن عمر ن، كما في الشارح عتيممه

؟ وهو ظاهر قولهم رخصة أوالكالألنه  ؛يكره له مسح يديه بشيء قبل مسح وجهه

                     .                                                  ذي ال ينبغي غـيرهو ال، وهن الغبارم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/247التوضيح ـ  (1)

  . 21متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ  (2)

  . 1/254التوضيح ـ  (3)

وسلم ـ ه ين حطين رأى النبي ـ صلى هللا علـر بـديث ابن عمـح نـمقال الشارح في منحه: )ففي الصحيحين  (4)

فقـد أخـرج اإلمـام زاعي ـن حصين الخـران بـو عمال معتـزال لـم يصل... (والصحيـح أن راوي الحـديث هـرج

أن رسول هللا  "البخاري هـذا الحديث باللفظ الـذي ذكـره الشارح، عـن عمران بـن حصين الخـزاعي حيث قـال:

ـالن مـا منعك أن تصلي في القـوم ؟" يا ففقـال:"  ،يصل في القـوم مـصلى هللا عليه وسلم ـ رأى رجال معتزال ل ـ

كتاب التيمم ـ باب التيمم ضربة  "."عليك بالصعيد فإنه يكفيك ول هللا أصابتني جنابة وال ماء، قال:يا رسفقال: : 

 . 1/134ـ  341 ـ حديث

  / ب .28مخطوط المنح الوفية ـ ( 5)
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 التيمم: فضائل                             

، والتيمم الى، وذكر هللا تعوالصمت ،واك، والسة( التسمي/أ78) ة:ست هوفضائل   

وسنـذكـر  ،ا سيأتي في المصنف، والبدء بظاهـر يمناه...إلخ مولعلى تراب غير منق

    . هنـاك ما يتعلق بمحل النية

 ما الماء مـن معـه يكـون أن مثل ،حكمـه في وه ما أو حقيقة الماء فقد وسببه]   

 فـوات أو] هأي هالكها باستعمال [هنفس فوات (1)باستعمالـه يخاف ام أو ،يكفيـه ال

، ولو قاتال مع غير مستحق ه من آدمي معصومعطش محترم مع كخوف [منفعة

ه المفوض له في قتله ومن وليس ثم سلطان أو نائب (3)ةأو حراب (2)ةغيل قاتلأو دمه 

محتاج رد وإن كان فيه قول بحرمة أكله ومن دابة مأذون في اتخاذه ودب وقكلب 

رك فيت ،وطبخ اء لعجنه للموكاحتياج، ا، أو حمل أمتعته عليها ونحوهوبهالرك

بخالف  ،فإن توضأ به عصى وصح فيما يظهر ،ويتيمم ،ه في جميع ذلكالوضوء ب

أو يتركه يموت  ،ير محترم ككلب غير مأذون في اتخاذه مع قدرته على قتلهغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـولـه أو ما يخاف باستعماله " المراد بالخوف ة )" ـدوي في حاشيتـه على شـرح العـزيقـال الشيـخ علي الع( 1)

  . 111هنا العلم والظن وال عبرة بالشك أو الوهم ( 

 ه. ـه قتلـإذا صار إليـوضع، فـه إلى مـه فيذهب بـو أن يخدعـة، وهـه غيلـال: قتلـال. يقـة بالكسر: االغتيـالغيل (2)

وقال ابن عرفة الباجي  ،ليدخله موضعا ويأخذ ماله انتهى هي أن يخدع غيره  اصطالحا: ـ 5/1787الصحاح ـ 

 ـ 2/654. شرح حـدود ابن عـرفـة ـ  ه انتهىـذ مالـة ألخـل خفيـل الرجـة وهو قتـعن ابن القاسم قتل الغيلة حراب

 . 6/249مواهب الجليل ـ 

ب ، ال: حاربه محاربة وحراباـالحرب التي هي نقيض السلم ، يقمن  :لغة( الحرابة 3)  ـبفتح الراء ـ أو من الحره

 ربـهالرجل ماله ح يسلبريك أن يـب بالتححـروال ،روبـه فهو محـه أي سلبـ: حرب فالنا ماليقال، ووهو السلب

( ـ لسان العرب ـ  وبرذ ماله فهو محخيحربه إ ذا أ به ر  ـة افخروج إلـالخ ةـرابحالـ  واصطالحا 1/302. مادة )حه

وال  رةـمإلرد قطع الطريق ال ـجمة أو ليـل أو قتل خفقهاب عذأو ل ـهبمكابرة قتال أو خوفم رتحخذ مال مأليل بس

 . 1/654. شرح حدود ابن عرفة ـ   عداوةالة ورئان
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وقاتل نفس مع مستحق وغيلة وحرابـة مـع وجـود من له  ،(1)ا في الشارحـعطشا كم

      . (2)ه فيما يظهرصالت م لم تصحفإن تيم ،ويحرم تيممه ،فيتوضأ حينئذ ،قتله شرعا

أو في  ،ة في نفسهوعلم ذلك من تجرب ،حاصل [مرض ادةزي] هخاف باستعمال [أو]

وظاهره ، (3)اله حطاب. قله في مزاجه أو من خـبر عارف بالطب (/ب78)مقارب 

ألنـه يقبـل للتعــذر غـير عـدول وإن  ؛حيث فقـد المسلـم ،ولو كان العارف به كافرا

 . مشركين في بعض مسائل

دة  الشادة في لمرض في المعنى إال أن األول زيادة اهو من زي [رءب تأخر أو]  

 . ه تأخركما يشعر به قول ،زمنذا زيادة في الوه

 . رذلك بما م موعل [مرض حدوث أو]   

، هالمتقدم في كالم [هسبب دوج إذا واألكبر األصغر الحدث من التيمم ويباح]   

ن ذلك ، حيث أيقونفسه إن ذهب للماء ص أو سبع على مالهوف لومن سببه أيضا خ

على استعمال در ، أو آلة لمريض يقاولنأو فوات رفقة كعدم م، غلب على ظنه أو

دم ولم يحضر له أحد منهم وقت الصالة لعوكان يتكرر عليه الداخلون  ،الماء

و بر وه، و يحتمل عوده لألكرديم على هذا التقللتيم هفي سببالضمير ، فتقصيره

      . (4)الالجنابة مث

حدوث يخشى ن ته أو تأخير برء)ومن في حكمه كمادحقيقة ويخشى زي[ضللمري]  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ب .28وت عطشا (.مخطوط المنح الوفية ـ ويتركه يم ،قال الشارح ) وأما غير المحترم فيستعمل الماء (1)

  / أ .76ظ الشيخ خليل ـ مخطوط مواهب الجليل في حل ألفا (2)

  . 1/474مواهب الجليل ـ  (3)

  ـ مخطوط مواهب الجليل في 1/476/ ب ـ مواهب الجليل ـ 68مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (4)

  / ب .83حل ألفاظ الشيخ خليل ـ 
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 ، والراجح(1)ارح(الشه قال ،ه الصالة أم ال، تقصر فياسفرا مباح[روالمساف]،رضم

، وقوله تقصر فيه الصالة هالمعول عليو ،فإطالق المصنف ه(2)رهتيمم العاصي بسف

وعلى األول فيتيمم فيما دون  (/أ79)قصر كونه سفر د من أم ال هو الراجح وقيل الب

 .استقالال  ونافلة ،وسنة ،و جمعة، ولريض فريضةكالم [صالة لكل](3)مسافة القصر

أن ال يـوجد ، بهعلي [تعينت إذا ازةالجن لصالة الحـاضر صحيـحلل] ويباح التيمم   

التيمم ، فإن وجد متوضئ غيره لم يبح للمحدث ه، وخشي تغيرها بوضوئيرهغمصل 

؛ ه لهاتيممـاضر ـللصحيح الح حـم يبـل ر يتيممان لهاـريض أو مسافـد مـذا إن وجـوك

وهي صارت  ،ضراالحالف ، بـخاألنهما يتيممـان حتى للنافـلة استقـالال كما مر قريب

 .                                  كـالنافلة في حقه عند وجود مريض أو مسافر يتيمم لها 

 يخشى أن رطـبش الجمعة فرض غير لفرض ] (4)ويباح التيمم للصحيح الحاضر

 [اءالم باستعمال] (5)ما لبعضهالف، ال المختار فقط خهو فيالذي ه [تالوق فوات

 ،راخيال على الت (6)الموالسه اآلثار من خفة وضوئه عليه الصالة )على ما تدل علي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  / أ .29مخطوط المنح الوفية ـ  (1)

  . 1/464مواهب الجليل ـ  (2)

  / ب .75مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (3)

  . 1/466المرجع السابق ـ  (4)

 . 1/467مواهب الجليل ـ  (5)

أنه بات ليلة عند  "عن كريب مولى ابن عباس أن عبد هللا بن عباس أخبره :( أخرجه البخاري في صحيحه، 6)

 ـ واضطجع رسول هللا ،فاضطجعت في عرض الوسادة ،وهي خالته ـ صلى هللا عليه و سلم ـ ميمونة زوج النبي

ه ـحتى إذا انتصف الليل أو قبل ـ صلى هللا عليه و سلم ـ فنام رسول هللا ،وأهله في طولها ـ صلى هللا عليه و سلم

رأ العشر ـثم ق ،فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ـ صلى هللا عليه و سلم ـ بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول هللا

 :. قال ابن عباسثم قام يصلي ،فتوضأ منها فأحسن وضوءه ،ثم قام إلى شن معلقة ،الخواتم من سورة آل عمران

 وأخذ بأذني اليمنى  ،فوضع يده اليمنى على رأسي ،ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ،فقمت فصنعت مثل ما صنع
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............................................................................................. 

   .    (1)قـالـه اللخمي( .وبعـض الـوسـواس

لذكر المختصر قولين حيث قال: خالفا  ،و الراجحعليه المصنف هر وما اقتص   

واغتر به الشارح ، (3)فإنه معترض، (2)خالف( ؟اف فواته باستعمالهخن ل إ)وه

 . (4)اء قبل الصالة(. انظره عند قول المصنف وبوجود الم ورانمشه)هما  :فقال

رم عليه إعادته بطهارة ، أي يحهم المباح لا صاله بالتيمالصحيح م [ديعي وال]  

 رضف] الفبخ [و] اه( معن/ب79) دمتق [ينتتعـ مل إذا الجنازة بخالف] ،(5)ةمائي

ألن لها بدال  [واتهف خشي ولو] د للماءفال يتيمم له الصحيح الحاضر الفاق [ةالجمع

در على الحاضر الذي ال يقوأما المريض  ،م له ولو في أول الوقتوهو الظهر، فيتيم

 ؛فيتيمم لها ،أو كـان مريضا بالجامع ،در على السعي للجمعة، ولكن يقاستعمال الماء

.                                   ألن تيمم المريض للفرض شامل للجمعة كمـا قدمتـه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم اضطجع حتى  ،ثم أوتر ،ثم ركعتين ،ثم ركعتين ،ركعتين مـث ،م ركعتينـث ،م ركعتينـث ،فصلى ركعتين، يفتلها

" . كتـاب الوضوء ـ بـاب قـراءة القـرآن بعـد  م خرج فصلى الصبحـث ،ام فصلى ركعتين خفيفتينـفق ،أتاه المؤذن

ام ـفق ،"اس أنـه بـات عند خالتـه ميمونـةن عبعن اب ،ـ وأخـرج مسلم في صحيحه 1/78ـ  181الحديث وغيره ـ 

وجعل ، لق وضوء خفيفا، قال: وصف وضوءهن معـوضأ من شـفت ،ى هللا عليه وسلم ـ من الليـلسول هللا ـ صلر

 ،جئت فقمت عـن يسـارهه وسلم ـ ثم ـا صنع ـ صلى هللا عليـفقمت فصنعت مثل م قلله، قـال ابن عباس:ه وييخففـ

ب اــ بخ( كتـاب صالة المسافـرين وقصرهـا ثم اضطجع فنام حتى نفـخ...آل ،فصلى ،فأخلفني فجعلني عـن يمينـه

 . 180ـ  2/179ـ  1829ـ  1825الدعاء في صالة الليل وقيامـه ـ حـديث 

  . 1/186التبصرة ـ  (1)

 . 24مختصر خليل ـ ( 2)

  . 1/478مواهب الجليل ـ  (3)

 / أ . 29مخطوط المنح الوفية ـ  (4)

 . 1/468/ ب ـ مواهب الجليل ـ 61مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (5)
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، [ومستحباتها سننها لـوافالن رلسائ] (1)اءم حاضر صحيـح عادم للميتيم وال   

الصحيح لسائر أي الحاضر  ،وبخالف تيممه ،أو تقديره ،معطوف على المعنىفهو 

 .     ه ذلكفليس ل :أي ،لالنواف

ه ال يتيمم لها ألن ؛رير ظاه، وهو غه ذلكمعناه فلا يقتضي أن )م وفي ابن تركي:   

ب نظرا إلى معناها ـة على السنة والمستح: )أطلق النافلارحـقال الش (2)استقالال(

ن م ،ل المذهبخالف اصطالح المتأخرين من أهو وه ،وهو الزيادة، األصلي

 .    (3)ط انتهى(قصرهم لها على المستحب فق

ا أن يتيمـم للسـنن اء ضررالمـ الـن استعموالظـاهـر أن للصحيـح الـذي يخـاف مـ   

 .                  ألنـه كـالمـريض حينئذ ؛لمـريـضيتيمم لـه ال وسـائـر مـا والنـوافـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 3/941األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصار ـ عيون ( 1)

  / ب .24نظر مخطوط المنح السنية في حل ألفاظ العزية ـ ي (2)

  / أ .29مخطوط المنح الوفية ـ  (3)
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 التيمم: مبطالت                                  

ا ولـو تيمم ،وشـك وردةدث وسبب ـمن ح [الوضوء هـب يبطل بما التيمم ويبطل]   

ردة إلعطائـه بطالنه في األكبر بالويحتمل عدم  ،يره، كما هو ظاهر إطالقه كغبرأك

 . رهالردة كما تقدم. فانظ /أ(80) هيبطلوهو ال  ،وهو الغسل ،هحكم ما ناب عن

، وإن بذمته أو بهبته ،ولـو بثمن اعتيد لم يحتج له ،الكـافي المباح[الماء ودوبوج]   

 واتـف ىـيخش أن إال الصالة لـقب] (1)ربـل للشـالمسبرضه وال ـه وال قـثمنال هبـة 

ة منها قوالن في ـع الصالة أو ركعـوت جميـالضروري بأن تف االختياري أو [الوقت

م ـث ،وهذا كان متيمما ،فيصلي بتيممه [باستعماله]وركعة في الضروري االختياري

  .فال تكرار  ،يكن تيمموما مر قريبا لم  (2)وجد الماء

وده قبلها قدرة المريض على ـومثل وج (3)ه هنا هو الراجح أيضاـا اقتصر عليـوم   

     .  (4)استعماله قبلها

 لــتبط مـل الصالة يـف وـوه]هـى استعمالـلـض عـريـدر مـأو ق[اءـالم رأى وإذا]   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قوله المباح" أي المباح استعماله احترازا عن ملك )":قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (1)

قوله ولو بثمن اعتيد" أي في موضعه وما قاربه فلو بيع بغير المعتاد بأن  و" ،الغير وعن المسبل للشرب خاصة

 ،واق عن عبد الحقـذي في المـو الـه كذا في شرح الخرشي وهـو كثرت دراهمـزاد على ثلث الثمن لم يلزمه ول

 ما قاله في شرحهوالمأخوذ من كالم أشهب أنه متى زاد على المعتاد ولو بدرهم ال يلزمه هذا هو التحقيق خالفا ل
ة الماء ـمعطوف على بثمن أي بهب ه "ـه أو بهبتـقول و" ،بذمته " أي وإن كان الثمن بذمتهوقوله"وإن  ،على خليل

ذا ـدم وكـه فكالعـا التافـوأم ،رـة يظهر لها أثـانت المنـه وهذا إذا كـال يلزمه قبولـوهذا ما لم يتحقق المنة وإال ف

وأما  ،أي الثمن أي حيث لم يكن مليا ببلده وإال لزمه قرضه وقبول قرضهال قرضه"و"قوله و ،يطلب باالستيهاب

                       . 114الماء فيلزمه قرضه وقبول قرضه من غير اعتبار القيد المذكور(

  .1/186التبصرة ـ  (2)

 .1/478مواهب الجليل ـ ( 3)

 .1/188التبصرة ـ  (4)
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                                            ،وإال فال ،فتبطل إن اتسع الوقت ،إال أن يكون ناسيه ،ولو اتسع الوقت [صالته

ويندب له إعادتها في  ،د الفراغ منها وهو الصحة لظهورهـه بعرآ ا إذاـرك حكم مـوت

يشق به بعد أن صلى  الماء الذي طلبه طلبا ال  لتقصيره كواجد عين ؛الوقت المختار

ت من ـد بوقـذا يعيـوكبغيره، وال  تـغيره لم يعد بوق دـفإن وج ،دم وجودهـلعبالتيمم 

 . (1)أعادا أبداحينئذ، فإن لم يطلبه  وجدانه وعدم ،وجده بعينه برحله بعد طلبه به

راد بالطيب ـد يـوق ،ةـه فسرت اآليـوب (2)رـالطيب أي الطاه [بالصعيد مـيتيم أو]   

ي  بهات  يهأهيُّهها ﴿ وـالحالل نح نه الط  سُُل ُكُلوا م  مه  ﴿ذـوالمستل (/ ب80) (3)﴾الرُّ ُقل  مهن  حهر 

ين ه ز  ت ي أهخـ ي  بهات  ـ  ةه َّللا   ال  الط  ه  وه بهاد  جه ل ع  ي  ﴿صـوالخال (4)﴾ره لـإ له كه عهُد ال  ي  بُ ـ  ه  يهص  ( 5)﴾مُ الط 

ال  ﴿ ض  حهاله هر  ا ف ي األ  م  ي  ب ايهأهيُّهها الن اُس ُكُلوا م   ،زاء األرضـا أجـه هنـراد بـوالم(6)﴾طه

ا إنمـا ـ؛ ألن مـا بباطنه(7)م مـا صعد على وجـه األرضـوهذا التعريف موافـق لقوله

ا، ـد صعد حكمـم بها، فقـرة تيمـد صعوده عليها، ولو نزل المتيمم لحفـه بعـم عليـيتيم

 (8)ودخل في أجزائها الطفل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/506مواهب الجليل ـ  (1)

 / ب.65مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (2)

 .52المؤمنون ـ  (3)

 .30األعراف ـ  (4)

 .10فاطر ـ  (5)

 .167البقرة ـ  (6)

 .1/339المصباح المنير ـ  (7)

الطفل بالفتح طين أصفر يتجمد على هيئة رقائق بتأثير ضغط ما فوفه من صخور وتصبغ به الثياب . ( 8)

 . 2/560المعجم الوسيط ـ 
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، (3)في المسجد بغير ترابه وزـويج، (2)للتتائي خالفا، (1)ذهبفيتيمم عليه على الم

ه ـذا ببالطـوك (4)ه الحطابـر فيـر ونظـتحفيره فيما يظهبه حيث ال يلزم منه  وكذا

بذلك كالتظلل  وال يجوز له منعه إن لم يتضرر ،والصالة فيها ،أرض الغيرـذا بـوك

 . بجداره واالستصباح بمصباحه

وز فقط على ـل فيجـوإن نق ،و أفضلـم ينقل فهـلكن إن ل ،لـولو نق [التراب وهو]   

 . (6)خالفا لما يوهمه المختصر من أفضليته مطلقا، (5)كما البن الحاجب ،المشهور

كالحصباء  [األرض أجزاء وجميع] وهو الحجر الصغير [والرمل والحجر]   

أي  [بطبخ آدمي صنعة تغيرها لم هيئتها على دامت ما] وهي الحجارة الكبيرة

 (8)ص   كالج   [(7)ونحوه] حرق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعليل للموافقة أي ألن "...آلخألن ما بباطنها :)"قوله:قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (1)

ل ـوقد يقال ب أي فقد صعد المتيمم عليه حكما،: صعد حكما " قوله "و يتيمم عليه،ما بباطنها من األجزاء إنما 

 .115: ال يتيمم ألنه طعام(وقيل على المذهب" :و"قوله صعد حقيقة،

 / ب .65مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (2)

 .115حائطه أو ببالطه( بغيرترابه" كب :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية)"قوله (3)

 .1/498مواهب الجليل ـ  (4)

 . 68جامع األمهات ـ  (5)

 . 25مختصر خليل ـ ( 6)

ل أي ـة للرمـأي بالنسب:)"قوله: وهي الحجارة الكبيرة" قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (7)

أي كنقرة و"قوله ونحوه " ،الحصباءأن الحصباء أكبر من الرمل أي فال ينافي أن مراده بالحجر ما كان أكبر من 

ا أفتى به البرزلي خالفا لما أفتى به الشبيبي من ـر كمـم تكسـوإن ل ،فيباح التيمم على الرحى ،إال أن هذا ضعيف

 . 115أن محل صحتها إن كسرت( 

 ،تقول الجص بالفتح والصواب الكسر والعامة اإلجاص معرب ... :قيل يم معروف، والجالجص بكسر  (8)

  . 7/10ـ والجص معروف الذي يطلى به . لسان العرب ـ  1/102 وهو كالم العرب . المصباح المنير ـ
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م ـو لـول ،ه ال بعدهـحرقـه قبل يتيمم علي، ف(1)صار جيرا الحجر الـذي إذا شوي وهو

 (2)ذا علل المازريـك ،لخروجه بالصنعة عن كونه صعيدا ،الوقتيجد غيره وضاق 

 .  (3)وابن يونس

لمنع ابن القاسم  حينئذ إن لم يكس به جدارا (4)يتيمم عليه (/أ81)وذكر اللخمي أنه    

 .ويأتي نحوه للمصنف ، (5)التيمم عليه

هل يدخل فيها نقل الحجر من مكانه  "صنعة آدمي" :)وانظر قوله :قال الشارح   

ه ـومشى علي ؟هـن جنس األرض فيتيمم عليـه عـوهو ظاهره أو ليس بنقل يخرج

ول ـوق (7)ىـانته (6)ى المختصر(ـي علـا الطخيخـة شيخنـاشيـر حـانظ. بعضهم

نص فيما مشى عليه "  ارة إذا كانت غير مستورةـأو بالحج:" ا يأتيـالمصنف فيم

 ،د غيرهـوألحق بأجزاء األرض ثلج ولو وج ،هـغي التوقف فيبعضهم فال ينب

ذه ـاء معجمة ما يأخـه أن يخفف بخـدب لـوين، (9)د غيرهـإن لم يج (8)وخضخاض

ه إما لقصرها أو ـوال تبطل المواالة بمدت ،ه ويجففه بجيم قبل وضعه على وجههـمن

 ،ة للتيمم عليهـللضرورة الداعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را " ـصار جي زيـة:)"قولـه: وهـو الحجـر الذي إذا شويرح العـه على شـال الشيخ علي العدوي في حاشيتـق (1)

 .   115وإن لم يشو بالفعل ،ويوافقه خليل حيث يقول وجص لم يطبخ( جص  :ظاهر العبارة أنه يقال له

 .  1/290شرح التلقين ـ ( 2)

 .  1/324الجامع لمسائل المدونة والمختلطة ـ  (3)

 .  1/177التبصرة ـ ( 4)

 . 1/52البيان والتحصيل ـ  (5)

 / ب .15( ينظر مخطوط حاشية شرف الدين الطخيخي على مختصر خليل ـ 6)

 / ب .29مخطوط المنح الوفية ـ  (7)

 / ب .65الخضخاض هو الطين اللين . مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (8)

  . 68جامع األمهات ـ ( 9)
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 ،د غيرهـبخشب وحلفا وزرع وحشيش ونجيل إن وجال و ،(1)وال يتيمم بماء جامد

  . (2)وإال تيمم عليه ،واتسع الوقت وأمكن قعله

 على] أي يمنع [يتيمم وال] إن لم ينقل كما مر [غيره نم أفضل رابوالت]   

والجوهر والدر  [والفضة كالذهب] وأولى بغير معدنه [نفيس] من المعادن [شيء

والياقوت والزبرجد وتبر ذهب ونقار فضة ونحوه مما ال يقع التواضع به هلل 

سواه عند  (/ب81)ولو ضاق الوقت ولم يجد  ،وإن كان من أجزاء األرض ،سبحانه

 . (5)واقتصر جد علي األجهوري على ذلك (4)والمازري (3)ابن يونس

 (8)وحمل المختصر عليه، (7)((6)يتيمم عليه حينئذ )عن اللخمي أنه وذكر حطاب   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،هو الظاهرهذا التعليل : إما لقصرها...إلخ "قوله )":ه على شرح العزيةـال الشيخ علي العدوي في حاشيتـق (1)

ألنه يقتضي اغتفار الفصل الطويل مع فرض أن هذا التخفيف مستحب ال واجب  ؛فالوأما " قولـه: أو لضرورة" 

فشيء آخر نعم لو  ،وأما الفصل وعدمـه ،استعمالـها تبيح ـوهي إنم ،على أنه يقال إن الضرورة الداعية فقد الماء

 :يجوزفقيل ،اء جامـد"اعلم أن في الثلج خالفاوال تيمم بم:وهي تلويث الوجه القريب، و"قوله ،أو للضرورة :الـق

الجامـد والجليـد قياسا على  اءـرى العلماء هذا الخالف في المـوأج ،:الوقيل ،المدونـةذي في ـوهو ال ،التيمم عليه

د ـوق ،والجليد ،مد جواز التيمم على المـاء الجامدوإذا علمت أن المعتمد جواز التيمم على الثلج فليكن المعت ،الثلج

ر لك أن قول الشارح وال ـإذا علمت ذلك ظهـف د،ـوالجلي ،أنـه يقاس على الثلج المـاء الجامـدم بـخ سالـصرح الشي

 .116المعتمد(  د فيه نظر بل يتيمم علىبماء جام يتيمم

 . 1/500مواهب الجليل ـ  (2)

 . 1/322الجامع لمسائل المدونة والمختلطة ـ  (3)

 . 1/289شرح التلقين ـ  (4)

 / ب .7مخطوط حاشية على مختصر خليل ـ عبد الرحمن األجهوري ـ  (5)

 .  1/174التبصرة ـ  (6)

 . 1/498مواهب الجليل ـ  (7)

 . 1/25مختصر خليل ـ  (8)
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 .     (2)بترابه وإن عينه يمتنع عليها بال نزاعال أنـه خصه إ، (1)دـوه لسنـونح

من معدن غير نفيس كمعدن شب وملح وزرنيخ وكبريت  "نفيس" :واحترز بقوله   

بأن تصير  ،ال بعد نقلها ،ولو مع وجود غيرها ،فيتيمم عليها بمعدنها ،ومغرة وكحل

ومثلها الطفل إذا صار بأيدي الناس كالعقاقير فيما  (4)((3))كالعقاقيراس بأيدي الن

وأما النقل بمعنى جعل حائل بين المذكورات  ،باحته عليه لرخصهويحتمل إيظهر 

ومن غير  ،أفضل (5)غيرها وإن كان على ،وبين أرضها فال يمنع التيمم عليها

وفي الرخام ثالثة ، (7)كالنفيسولسند أنه ، (6)كما هو ظاهر اللخمي ،النفيسة الحديد

وجعله كالجواهر  ،(9)ال مطلقا وهو قول ابن يونس، (8)أقوال يتيمم عليه مطلقا

     .                             إن دخلته صنعة فالثاني وإال فاألول :ثالثها ،النفيسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/500مواهب الجليل ـ  (1)

  المرجع السابق . (2)

 . 2/421عقاقير جمع عقار بالفتح والتثقيل الدواء . المصباح المنير ـ ( 3)

 . 1/501مواهب الجليل ـ  (4)

أي التراب أفضل أو المراد : وإن كان غيرها" )"قوله:ةـقال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزي (5)

  . 116وإن كان على غيرها أي من نوعها الذي لم يجعل بينه وبين األرض حائل كل ذلك صحيح ( 

 . 1/174 التبصرة ـ (6)

درك الصالة ـدا إال أن يـه قوال واحـفال يتيمم ب ،والفضة ،والذهب ،والحديد ،قـال في الطـراز: وأما النحاس (7)

  . 1/500  بما يبقى منه . مواهب الجليل ـولم يجد غيره فيتيمم بترابه ال ،وهو في معدنه

 . 1/500مواهب الجليل ـ  (8)

  . 1/322الجامع لمسائل المدونة والمختلطة ـ  (9)

 

 

 



304 

 

ى ـولين علـع في المصنوع وقـى المنـولين علـاق قـالتف؛ (1)هـوينبغي رجحان :قلت   

       . في غيرهالجواز 

 على وال] جـن الصوف بغير نسـد بعضه على بعض مـوهو ما لب [دـلب على وال]   

 نـوهو ما نسج م [حصير على وال] فووهو ما نسج من الصوف وهو معر [بساط

 انـك وإن] ار اتفاقاـم يكن فيها غبـن لإ (2)رمُ ( المعروف بالس  /أ82)حشيش األرض 

    . (3)على المشهور [غبار فيها

 ى الصحيحـوكذا للصحيح عل [راباـت هـيناول نـم دـيج مـل إذا ريضـللم وزـويج]   

 مستورة رـغي تـانـك إذا بالحجارة أو النيء، بـالطوب المبني بـالجـدار تيممي أن]

وإال  ،ر كتبنـر كثيـاهـو بط ،رـط نجس كثيـيء بخلـوب النـم يخلط الطـول، [رـبالجي

ه توبمنع "،المبني بالطوب النيء:"رز عنه بقولهـكما احت ،لم يتيمم عليه كجدار برماد

     . (4)صرح في شرح الرسالة

حين  بل شك فيها[بنجاسته] حال تيممه [يعلم ولم نجس موضع على تيمم ومن]   

جواب استشكال  " لخم يعلـم...إ: " ولولو الضروري وقوله [الوقت في أعاد] تيممه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرحه على ه" قال في ـوينبغي رجحان :قلت :هـ)"قول :ه على شرح العزيةـقال الشيخ علي العدوي في حاشيت (1)

وإن كـانت لطبخ فالجـواز ، ، فإن كانت غيـر الطبخ فالمنـع مشكـلة في صنعتهـل المعرفـأهع ـويراج ،المختصر

واز ـال بالجـن قـال يأتي على مـوالحاصل أن اإلشك ،ز ولو نحـتدة أنه إذا لم يطبخ يجوـق للقاعـفالمواف ،مشكـل

 ،: إنها هي غير الطبخيل إن قلنا، وعلى من قال بالتفصأن تكـون هي الطبخ ال على مـن فصل رـمطلقا على تقدي

ار ـاعتبـوب ،وغيـره ،ه أي باعتبـار المفصل بين المصنوعرـوغي ،بالمصنـوعواز متعلقان ـوالجواتضح أن المنـع 

  .116المجيز مطلقا (

ح  وفي حديث أهصحاب الس ُمرة هي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوا( 2)
ل  ن الس ُمر هو ضرب من سهُمر  الط 

 .376/ 4ـ مادة سمر ـ لسان العرب ـ  عام الحديبية

 . 1/502مواهب الجليل ـ  (3)

 . 1/295كفاية الطالب الرباني ـ  (4)
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فهو كمن توضأ بماء  ،مع أنه تيمم على صعيد غير طاهر ،ت فقطـفي الوق (1)إعادته

  .نجس أو متنجس

استه فإن ولم يعلم بنجوأبو الفرج بأنه تيمم  (3)وتبعه ابن حبيب (2)وأجاب أصبغ   

 لكونه نص ؛واقتصر المصنف على هذا الجواب (4)اعلم بها حينه أعاد أبد

 وأجيب أيضا بأجوبة منها أنه تيمم على محقق النجاسة ،األصحاب كما علمت

  ولو قبل (5)عنده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل شك فيها" أي وأما لو اعتقد الطهارة فال  :)"قوله :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (1)

مـم على ة أن من تيـاستشكل إعادته" الحاصل أنه وقع في المدون :و"قوله ،دة، ويعيد أبـدا في تحقيق النجاستةاـإع

واب ـأن من توضأ بماء نجس يعيد أبدا والجـوب ،فاستشكل بتفسير الطيب بالطاهر ،يعيد في الوقتصعيد متنجس 

  .117ما ذكر (

ـم بن أسل الـرحمنروى عن عبد  ،موي المالكي، حافظ فقيـه ومفتاأل  أصبغ بن الفـرج بن سعيدد هللاـأبو عب (2)

بن وتفقه على ا ،وأبو حاتم الرازي وغيرهماري ـه الذهبي والبخـوروى عن ،والراوردي ويحي بن سالم وغيرهم

ه ـل ،بـن حبيب وأبـو زيــد القرطبي وغيـرهـمواز واـن المـه ابـه عليـوتفق ،القـاسم وابـن وهـب وأشهب وغيـرهم

تذكرة الحفاظ  هـ .225تـوفي سنة ،الموطـأ وآداب الصيـام وغيرهـاتصانيف منها كتاب األصول وتفسير غريب 

 .  2/302ـ معجم المؤلفين ـ  2/56ـ شذرات الذهب ـ  1/97الديباج المذهب ـ  ـ 2/34ـ 

ه في وضوؤال ـوضأ فسـومن ت :د الملكـال عبـ)ق :هـواضحة في السنن والفقـقال ابن حبيب في مخطوطه ال (3)

د ـالجس و نقيـوه ،شبه ذلكوالرجلين أو اغتسل في قصرية أو ما  ،والوجه ،وهو طاهر اليدين ،تصحفة أو طس

د غيره ـم يجـفإن لقـال عبد الملك:  ره ذلك مالك .ـوقد ك ،وال يتوضأ منه ،اهـره، فال يجـوز ألحد أن يغتسل بهط

ن لم يجد غيره التيمم لمالفرج يقول:وسمعت أصبغ بن قـول: الوضوء بـه أجوز من التيمم، إن ابن القاسم كان يـف

 / أ14ومن طهوره ... ( ،زال ما أدى من الماءد وإن كان طاهرا ألنه ق ،أجوز من الوضوء به

  . 1/317ـ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة ـ  1/146المدونة الكبرى ـ  (4)

لكونه نص األصحاب "يتبادر منه أن المراد  :هـ)"قول :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (5)

و"قوله على محقق النجاسة عنده" وعلى هذا فال  ،ن أهل المذهببل المراد المتقدم مام وليس كذلك ـأصحاب اإلم

 .117إعادة مع الشك كما في الشيخ أحمد الزرقاني (
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لقول   (3)الوقتوإنما اقتصر على اإلعادة في  (2)((1))ابن عطاء هللا التيمم كما يفيده

             . (6)بطهارة األرض بالجفاف (5)ومحمد ابن الحنفية (4)الحسن

 بخالف الماء كما[ذلك قبل أخرى رةـم به تيمم بتراب (/ب82) التيمم يكره وال]   

 إما للتعبد فوردت الكراهة في الماء دون التراب والتعليل بتأدية العبادة بالماء ،مر

وض بتأديتها بالتراب أيضا وإما ألن التراب مبيح ال رافع للحدث كما ذكره ـمنق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعمر ن أبي الحسن األبياري ـع أخذ ،ه وأصوليـفقي ،المالكي ن عطاء هللا الجذاميـريم بـو محمد عبد الكـأب (1)

ا اختصار ـه تصانيف منهـل ،رهـالطرابلسي وغيا ـن أبي الدنيـه ابـذ عنـأخ ،رهمـين جبير وغـالهواري والحسين ب

. المعيار هـة وفاتـر التراجم سنـولم تذك ،شرح التهذيب وغيرهاالتهذيب واختصار المفصل والبيان والتقريب في 

  .  1/167شجرة النور ـ  ـ 1/167الديباج المذهب ـ  ـ 1/201 الونشريسي ـ يىرب ـ أحمد بن يحالمع

  لم أعثر عليه . (2)

( وأما غيره "لخإكما يفيده ابن عطاء هللا ...  :"قوله ) :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (3)

 . 117فيقول المراد بالمحقق أنه تحقق بعد تيممه أنه مصاب بول ونحوه فإن تحقق قبله أعاد أبدا (

روى  ،هزمند العلماء الفقهاء الفصحاء حبر األمة في ـو أحـتابعي وه ،ن يسار البصريب أبو سعيد الحسن (4)

روى عنه قتادة وخالد الحذاء وهشام بن  ،بـن حصين والمغيرة بن شعبة وغيرهـمن عفان وعمران ـن عثمان بـع

  1/17تذكرة الحفاظ ــ  2/231 ذيب ــتهذيب الته ـ 1/87طبقات الفقهاء ـ  هـ .110توفي سنة  ،حسان وغيرهـم

ه ـ، روى عن أبيلب بن هـاشم بن عبد المناف بن قصين أبي طالب بن عبد المطـأبو القاسم محمد بن علي ب (5)

وعون وسـالم بن أبي  وروى عنه بنوه عبد هللا والحسن وإبراهيم ،يرة وعثمان وعمار بن ياسر وغيرهموأبي هر

ـ 5/91هـ . الطبقات الكبرى ـ  81العلم غاية في العبادة، توفي سنة وكان ابن الحنفية نهاية في  ،الجعد وغيرهم

 . 1/88 ـ شذرات الذهب ـ 9/315 ـ تهذيب التهذيب ـ 8/26الجرح والتعديل ـ 

  / أ .69ـ مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ25مختصر خليل ـ  (6)
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  .( 1)الشارح مع فرق آخر انظره فيه

للفرض بل يلزم فعله في وقته ووقت  [(2)الوقت دخول قبل التيمم يصح وال]   

 ،ا ال قبله ولو دخل عقبه واتصل بالصالةـووقت الفائتة تذكره ،الحاضرة معلوم

وأما النفل فيصح أن يصليه ولو تيمم ، (3)ووقت الجنازة المتعينة عليه بعد التكفين

    . (4)ألنه يصلي الفجر والوتر ولو تيمم للفجر قبل وقته ؛قبل وقته

 يصح قبل دخول الوقت ال يصح بعده مع تأخير ما تيمم له عنه بمقدار ما وكما ال   

 فيلزم مواالته لما فعل له وبين أجزائه كالوضوء كما  لو كانت أعضاؤه مبتلة لجفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي بخالف الماء المستعمل ه"وال يكره التيمم بتراب تيمم ب:)"قوله:قال الشارح في مخطوطه المنح الوفية (1)

ألنه يدرك  ؛يحتمل أن يكون الفرق بينهما أن المتوضئ ينتقل إلى ماء طاهر في الحقيقة:ابن يونس ،كما سبق

، ألنه ال يدرك بالمشاهدة ؛إذا انتقل إلى تراب آخر أمكن أن يكون ذلك التراب نجساوالتيمم  ،ـه بالمشاهدةمعرفت

وهو ال يعلم أعاد في  ،من صلى بغير مكة إلى غير القبلةفلذلك لم يؤمر باإلعادة كما قالوا  ،كمـا هي في الماء

 . /أ30(تقل إلى القبلة حقيقة انتهى ...نه ينولو كان بمكة ألعاد أبدا أل ،ادألنه إنما ينتقل إلى القبلة باالجته ؛الوقت

  . 1/203التفريع ـ  (2)

فال يتيمم من  ،الميت إذا لم يوجد له ما يغسل به هذا فيقلت: ) :قال ابن فرحون في كتابه درة الغواص (3)

وال يدخل وقت الصالة عليه  ،ال يفعل إال بعد دخول وقت الصالة ألن التيمم ،صلي عليه إال بعد أن يتيمم الميتي

  . 1/503ـ مواهب الجليل ـ  90ومن شرط التيمم اتصاله بالصالة ( ،فراغ تيممهإال بعد 

اعلم أن المقام يحتمل "  قوله: ألنه يصلي " ) ة:ـرح العزيقال الشيخ علي العدوي في حاشيته على ش (4)

 ـعفيطل ،قصده وحـده أو مـع الفجر فيصليـهيمم بأن يكون عليه الوتر فيبقيه آلخر الليل فيتصورتين: األولى: 

يمم بقصده فيطلع الفجـر ل فيتـأن يستيقظ قبل الفجر بشيء قليفيصلي الفجر بتيمم الوتر. الثانية: ه ـر عقبـالفج

يشمل الصورة األولى بطرفيها بجعل الالم في قول شارحنا:"ولو تيمم للفجر...إلخ"إذا تقرر ذلك، ف ،عقب تيممـه

فالفجـر علة ، طرف الثاني وهو تيممه بقصد الفجر والوتروالصيرورة معا أي للعلة بالنسبة لل ،للعلةلفجر قوله ل

و قصده الوتر ـرف األول وهـوللصيرورة بالنسبة للط ،ألن العلة مجمـوع قصد الوتـر والفجـر ،أي جزء علة

ا ـإال أن شيخنا الصغير قرر لن ،فقطويتيمم بقصده  ،ـرل الفجـده وبقيت الصورة الثانية وهي أن يستيقظ قبـوح

،فإن وري نعم إن تيمم للوتر بعد الفجروأن شارحنا تبع في ذلك علي األجه ،قبل وقتهر ـه ال يصح التيمم للفجـأن

 . 117الوتر، والفجر بذلك التيمم( له أن يصلي
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أحد هذين ناسيا فإن فرق بين ، (4)وابن مرزوق(3)بـوابن الحاج (2)((1)في)ابن شاس

   . (5)مطلقا أو  عامدا أو عاجزا ولم يصل بنى

وأنه ليس  ،بطالنه بالنسيان مع الطول (8)وسند (7)عن التوضيح (6)وفي حطاب   

            . فهما طريقتان ،كالوضوء في هذا

كجنازة لم تتعين  (9)يجوز بتيمم فرض نافلة ومس مصحف وقراءة ـ تتمة   

 .                                                            (/أ83) وركعتيه (10)كذلكوطواف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النحوي ريـن بـد هللا بـن عبـذ عـ، أخ، فقيـهالمالكي ذاميـزار الجـبن شاس بن ن مـأبو محمد عبد هللا بن نج( 1)

ة على ـر الثمينـله تصانيف منها عقد الجواه ،وغيرهعبد العظيم بن القوي  هـعن ذـأخ ،المالكي وغيرهماويعقوب 

ي ر ـ محمد بن أحمد الذهبـر من عبـر في خبـهـ. العب616 ةـسني ـوفـت ،اءعالم المدينـة وكرامـات األوليــب مذه

 . 1/238هدية العارفين ـ  ـ5/69ـ شذرات الذهب ـ  1/81ـب ـاج المذهــ الديب13/102البداية والنهاية ـ ـ 5/61ـ

  . 1/79عقد الجواهر الثمينة ـ ( 2)

 . 66جامع األمهات ـ  (3)

  / ب .151مخطوط المنزع النبيل على مختصر خليل ـ  (4)

" أي  خقولـه: فـإن فـرق بين أحـد هذين ... إل " ) :ةـرح العزيـه على شـاشيتـقال الشيخ علي العدوي في ح( 5)

  .118بين أجزائه أو بينه وبين ما فعل له لكن البناء في الثانية معناه االعتداد (

  . 1/486مواهب الجليل ـ  (6)

 . 1/254التوضيح ـ  (7)

  .1/486مواهب الجليل ـ  (8)

د ـن التوضيح وسنـوفي الخطاب ع :هـقول " ) :ةـرح العزيـقال الشيخ علي العدوي في حاشيته على ش( 9)

" خاص بمسألة التفريق بين األجزاء ألنها هي التي نص على حكمها في الوضوء دون الطول  ه بالنسيانـبطالن

 . 118أي بالنسبة للجنب (  " وقراءة :قوله " و ،ما فعل له ناسيابينه وبين 

فيكون ولو تعددت أي  " كجنازة لم تتعين :قوله " ):على شرح العزية قال الشيخ علي العدوي في حاشيته (10)

أي بأن كان ن فرضا ـم يكـم يتعين أي لـأي ل " ذلكـوطوف ك :هـقول و" ريض،ـالمذلك قاصرا على المسافـر، 

  .118( به فرضا آخر دم التعيين ،والطواف ألنه ال يصليوتقييد الجنازة بع ،مندوبا
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ن ـد مـم لواحـوز بتيمـويج، (1)منها ا إن لم يتقدم عليه شيءل الفرض أيضويجوز فع

ويشترط في صحة    دم غيرهـوإن تق ،ه منهاـا تيمم لـل مـوفع ،ل باقيهاـورات فعـالمذك

 (4)ضـع بعـواتصال ركعاته بعضها م (3)اتصاله به الذي يوقعه بعد الفرض (2)النفل

ن ـا البـالفـخ ،رضـم الفـال تيمـح (5)هـرط أن ينويـيشت وال  ينتل اثنـم بين كـولو سل

ة ـه وصحـول وقتـل دخـرض قبـم للفـة التيمـدم صحـرق بين عـذا والفـه (6)ازيـغ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه إذا لم يفصل ـإذا تيمم لفرض إنما يصح فعل ) :الباقي الزرقاني في شرحه على المختصر قال الشيخ عبد (1)

فيعيده  ،كمتيمم لفجـره ـم لـرض فيعيد التيمـذه األمور وإال صحت هي دون الفـن هـه بشيء مـبينه وبين تيمم

إقدامه على فعلها قبل م ـ، وانظر ما حكولو كآيـة ،الفاصل مس مصحف أو قراءة جنب وظاهره ولو كان ،لصبح

  . 1/209الفرض بتيممه له هل يكره أو يجوز (

" انظر هل تقديم غيره  وإن تقدم غيره :قوله " ) :ةـرح العزيـقال الشيخ علي العدوي في حاشيته على ش (2)

ر يوعكسه من غ ،قرير أنه يصلي السنـة بتيمم النفلوفهم من ذلك الت ،ـز مستوي الطرفين أو خالف األولىجائ

وإن تيمم لنافلة فله  ه ركعتي الفجر،ـع بـال: في المجموعة من تيمم للوتر بعد الفجر فله أن يركـولذلك ق ،ترتيب

س ـرط اتصال مـفيوهم أنه ال يشت ،" اقتصر على النفـل ط في صحة النفلويشتر :هـقول و" ر به،ـأن يوت

 .  118والظاهر ال فرق( ،آن بهالمصحف أو قراءة القر

ه ـل اتصالـة النفـرط في صحـويشت ) :ه على المختصرـرحـاني في شـاقي الزرقـل الشيخ عبد البـاق (3)

 ،الشيخ سالمه ـر الفصل مغتفر قالـويسي ،ـاد تيممهد أعـن مسجـفإن فصله بطول أو م ،وبعضه ببعضه ،بالفـرض

 .  1/209ة الكرسي والمعقبات ( ـه آيـومن

احترازا عن طول لعزية: )" قوله: واتصال ركعاته ... إلخ "حاشيته على شرح اقال الشيخ علي العدوي في  (4)

  .118وإن لم تكن النافلة تابعة لفرض ( ،والظاهر أن هذا الشرط ،الم من النافلة بين كل ركعتينالفصل بعد الس

ة ال ـهذه المبالغ " ينتولو سلم بين كل اثن :قوله " ) :ةـه على شرح العزيـقال الشيخ علي العدوي في حاشيت (5)

فصل بين ركعتين  وانظر لور مطلوب، فال يتوهم أنه يضر الفصل به، ثمرة لها ألن التسليم من كل ركعتين أم

ال يشترط  :هـقول و" ،ال؟ والظاهر أنه يضربمقدار المعقبات كما قيل في الفصل بينه وبين الفرض هل يضر أو 

  .118الفريضة ضعيف ( أن ينوي النفل" فشرط نية النافلة عند تيمم

 . 1/156شفاء الغليل في حل مقفل خليل ـ  (6)
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وبقى التيمم على األصل من منع تقدمه على  ،جاءت بذلك الوضوء حينئذ أن السنة

    . (1)عندها كأكل الميتة وألن التيمم شرع للضرورة فال يفعل إال ؛الوقت

        وهو:(2)عبد الواحد بن عاشرعند الضربة األولى كما في نظم [ينوي أن وصفته]   

           (3)ربتين.اليدين *** للكوع والنية أولى الضفروضه مسحك وجها و       

د مسح الوجه بال ـوقول زروق عن ،ألنها فرض النية عند أول فرض ؛وهو ظاهر   

بغير نيـة م ـل بعض التيمـه فعـيلزم علي (5)وه للمصنف على القرطبيةـونح (4)الفـخ

 ؛اـهنتقـدم النيـة بيسير ذي في ـما يقتضي عدم جريان الخالف ال (6)رح اللمعـش وفي

م ـب إذا تيمـذهـر المـ)ظاه:ولذا قال بهرام ؛ألن التيمم رخصة فال يتجاوز بها محلها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي بصحة  " أن السنة جاءت بذلك :هـقول )" :ةـه على شرح العزيـقال الشيخ علي العدوي في حاشيت (1)

ه ـددة أنـاء أوقات صلوات متعـارة أنه إذا علم فقدان المـالعب ـرظاه " ةل الميتـه كأكـقول و" ،ء قبل الوقتالوضو

يسوغ له أن يتزود منها، ويشبع حيث فإنه  ،بعد الصالة األولى بمثابة المضطرل الوقت أي قبل وقت ما ـيتيمم قب

  .118وليس كذلك ( ،حصل له االضطرار أوال

وي، أخذ عن أبي ـه وأصولي ونحـر وفقيـمفس ،المـالكي الواحد بن علي بن عاشر األنصاري أبو محمد عبد (2)

وأحمد الزموري ومحمـد ميارة  أخذ عنه محمد  ،عباس الكفيف وأبي العباس المكناسي ومحمد الجنان وغيرهمال

ـورد ان بمـح المنـرآن وفتـة رسم القـن في كيفيـورد الضمأالن بتكميل مـا اإلعـه تصانيف منهـل ،الفاسي وغيرهم

ورد ـدر الثمين والمـهـ . ال1040 توفي سنة ،لى الضروري من علوم الدين وغيرهاد المعين عـرشـن والمالضمأ

  . 1/336ـ هدية العارفين ـ  1/299 شجرة النور ــ  3/96 ـ خالصة األثر ـ 1/4ـ ميارة ن ـ محمد بن أحمدالمعي

 . 9بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين ـ متن ابن عاشر المسمى  (3)

  . 169المقدمة القرطبية ـ  (4)

 / ب .37مخطوط اإلشارات األزهرية على األرجوزة  القرطبية ـ  (5)

 . 36ي ـ اللمع في الفقه على مذهب اإلمام مالك للشيخ إبراهيم بن يحيى التلمسان( 6)
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التي  [الصالة استباحة] (1)فإنه أيضا ينوي الجنابة إذا تيمم انتهى( ،الجنب ثم أحدث

الفرض ( /ب83) أو فعل الممنوع منه أو فرض التيمم ومن نوى به استباحة يريدها

ومن نوى به  ،وإال فعل النفل فقط ،والنفل صالهما به إن تأخر نفله عن الفرض

اغه من التيمم أنه صلى كعصر تذكر بعد فر ،فرضا بعينه كظهر لم يصل به غيره

 ،ولو فرضا ،ومن نوى به استباحة ما منعه الحدث صلى به ما شاء متصال ،الظهر

    . (2)وتقديمه على نفل غيره ،بشرط تيممه في وقته

 ،فإن تركه عامدا أعاد أبدا [أكبر حدثا محدثا كان إن األكبر الحدث من وينوي]   

 يعيد الناسي في (4)وتبعه الشيخ داود (3)وكذا ناسيا على المعتمد خالفا لقول البساطي

 .  الوقت

مستحضرا  وظاهره ولو ،ومفهوم المصنف أن المحدث أصغر ال يلزمه نية األصغر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي:  " كانونية استباحة الصالة ونية أكبر إن  )" :قال الشيخ بهرام في كتابه الدرر في شرح المختصر (1)

كـان "  ونية أكبر إن :"ولهذا قال ،دث األصغروكذلك يلزمه أن ينوي بتيممه استباحة الصالة إن كان محدثا الح

التيمم مـن ة ـأي: ني " ولو تكررت "ـة الصالة ، ع استباحـه ينوي مـاألكبر فإنكان محدثا الحدث أي: فإن 

ينوي ثانيا بتيممه  ه يلزمه أيضا أنـفإن ،أصغردثا ـدث حـة ثم أحـم للجنابـو تيمـكما ل ،]المحدث[ الحدث األكبر

 .   1/198 ـ تحبير المختصر ـ 1/219ذهب (ظاهر الموهو  ،الحدث األكبر

  / ب .80 ـ مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ 1/490الجليل ـ مواهب  (2)

إذا كان " يعني  ونية أكبر إن كان :قوله " ) :قال الشيخ في مخطوطه شفاء الغليل في شرح مختصر خليل (3)

زم ـدث األصغر ال يلـه أن الحـوحاصل كالم ،لصالة فالبد من نية الحدث األكبـروأراد ا ،عليـه جنابة

لمتعلق، ر اـد من ذكـوفي األكبر الب ،من غير ذكر المتعلقاستحضاره حال التيمم بل يكفي فيه استباحة الصالة 

وقيل ال إعادة (  ،وقيل يعيد في الوقتوناسيا أعاد في الوقت هذا هو المشهور،  ،فـإن تـرك عامـدا أعـاد أبدا

  / أ .19

 / أ .29مذهب اإلمام مالك ـ مخطوط إيضاح المسالك على المشهور من  (4)
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بخالف نيته  ،فإن نوى أكبر معتقدا تلبسه به فتبين خالفه أجزأه عن األصغر ،(1)لها

 .  األصغر فال يجزئه عن  ،له نيابة عن األصغر معتقدا عدم تلبسه باألكبر

ض من الجنابة ثم ريإذا تيمم الم (3)عن سند (2)قال الشارح :)عن القرافي ـ فائدة   

أحدث حدث الوضوء وهو قادر عليه لم يتوضأ ألن الجنابة تسقط حكم األصغر 

      . (4)ويتيمم لكل صالة للجنابة(

وظاهره االقتصار عليها ويجري في زيادة الرحمن ، ندبا [هللا بسم يقول ثم]   

"  ويتيمم بالصعيد ه:"مكرر مع قول [الصعيد ويستعمل] (5)الرحيم ما مر في الغسل

)المراد  [جميعا بيديه ليهـع يضرب] (/أ84)تى به لينص على جميع الصفة أ

 ةـدونـول المـفي ق (7)و الحسنـالشيخ أب (6)ه في التلقينـالـد فقط قـالضرب وضع اليـب

                              دة                    ـوة وشـره بقـاهـديه األرض ظـ)يضرب بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د الناسي في الوقت" هو االختياري لما ـويعي :هـ)"قول:ةـرح العزيـقال الشيخ علي العدوي في حاشيته على ش (1)

و"قوله ال يلزمه نية األصغر" صريح في نفي اللزوم فال ينافي  ،ـوقت الضروريي ضابط ما يعـاد في الره فـذك

 ،ة الصالة من الحدث األصغرة فقد صرح بعض الشراح بقوله واألفضل أن ينوي استباحـة األصغر مندوبـأن ني

 . 119لمناسب ولو مستحضرا له أي لألصغر(امستحضرا لها" "قوله ولولم يتعرض له أو نسيه لم يضره، و فإن

 . 1/342الذخيرة ـ  (2)

 . 1/493مواهب الجليل ـ  (3)

  / أ .30مخطوط المنح الوفية ـ ( 4)

 . 279 فضائل الغسل ـ ينظر (5)

  . 1/68التلقين ـ  (6)

د بن راشد الوليدي وعلي بـن ذ عن راشـأخ ،فقيه ،المالكي لي بن محمد بن عبد الحق الزرويليأبو الحسن ع (7)

ـد بـن اليفرني ومحم ه علي بـن عبد الـرحمنأخذ عن ،زولي وغيرهمالرحمن بن عفان الجد بن سليم وعب سليمان 

ة وتقييد على ـا تقييد على تهذيب المدونـه تصانيف منهـل ،بد العزيز بـن محمد القـروي وغيـرهمالسطي وع علي

ـ اإلحاطة في أخبار  1/212 ب ـهـ . الديبـاج المذه719 ةتوفي سن ،اوى وغيرهاابن أبي زيد وفتة رسال

 . 7/207المؤلفين ـ  مــ معج 1/215 ـ شجرة النور ـ 4/158 عبد هللا بن سعيد السلماني ـغرناطة ـ أبو 
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 (2)قاله الشارح( ،هذا هو األكمل " بيديه جميعا:"وقوله (1)ول يضع(ـوكان حقه أن يق

    .سنة كما سيأتيهي الفرض والثانية  [واحدة ضربة]

ؤذي ـا يـون بهما مـال يكـلئ؛ [خفيفا نفضا] اـدبـن [نفضهما شئ بهما قـتعل فإن]   

ه على ـه صح تيممـديـه ويـل  وجهـإن مسح بهما على شيء قبـف ،وههـه أو يشـوجه

إال أن  ،ة التي هي نقل ما تعلق من الغبار إلى الوجه واليدينـأت بالسنـولم ي ،األظهر

       . (3)أول الفصل مستوفىوقد مر ذلك  ،فإنه ال يجزئه المسح ،مسحا قوياون ـيك

 (4)وال يتبع غضونه :رة ابن شعبانـوتـراعي الـوي [هـولحيت وجهه بهما ومسح]   

 هـن لحيتـال مـا طـده على مـري يـويج [هتيستوفي أن إلى الهـأع نـم] اـدبـن [يبدأ]

 حتى ،اليسرى بيده اليمنى يده ظاهر يمسح ثم] جميعا [هـبيدي رىـأخ يضرب مـث]

 نـد ابـرى عنـل اليسـقب [عـاألصاب رـآخ إلى باطنها يمسح مـث ،قـرفـالم إلى ينتهي

 إلى باطنها يمسح ثم ،المرفق إلى اليمنى بيده اليسرى ظاهر يمسح ثم] (5)مـاسـالق

  . وهذه الصفة من مستحباته، [األصابع آخر

 بـاجـن الحـول ابـب قـد تعقـوق (6)انـن شعبـه ابـ)تبع في [األصابع تخليل ويجب]   

رأيت ا ، )ومالقائل به إنما هو ابن شعبان فقط (/ب84)بأن (7)ويخلل أصابعه( :)قالوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ على تهذيب مسائل المدونة للبرادعي ـ 719روف بالصغير المتوفى سنة ـن الزرويلي المعـتقييد أبي الحس( 1)

  . 350رسالة ماجستير ـ دراسة وتحقيق ـ محمد حسين الشريف ـ 

 / أ . 30مخطوط المنح الوفية ـ  (2)

 . 289فصل التيمم ـ سننه ـ  ينظر (3)

  . 134أصول السنة ـ الزاهي في  (4)

  . 1/145المدونة الكبرى ـ  (5)

 . 135الزاهي في أصول السنة ـ  (6)

 . 70جامع األمهات ـ  (7)
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 (3)ه(ـب خالفـذهـذا أراد أن المـال هـإذا ق (2))عادة الشيخ :ابن ناجي ،(1)ذلك لغيره(

  . (5)الوجوب(ن ـة فضال عـالسنيـالقول ب :) لم أرركيـن تـوقال اب (4)قاله الشارح(

 [يجزه لم] و واسعاـول [ينزعه لم فإن] المأذون فيه وغيره [الخاتم ونزع]   

       . (6)ألن التراب ال يدخل تحته ؛ه ولو حركهـتيمم

ل اليدين في الحقيقة ـوإن كان يفعل بها فرض ألن فع [سنة الثانية والضربة]   

ثم  ،باألولى وترك الثانية صحإنما هو بالضربة األولى بدليل أنه لو مسحهما 

وإال  ،فإن نكس أعاد المنكس إن لم يكن صلى، (7)الترتيب بين الثانية واألولى سنة

و نفل ال لما يستقبل من بعد فرض أمن الصلوات النفل  (8)أعاده لما يستقبل

إذ ال يفعل بتيمم فرضان ولو قصدا عن تيممه  ؛لعدم تأتى ذلك ؛الصلوات الفرض

      .                                           (9)و مشتركةـالثاني ولل ـويبط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1/106النوادر والزيادات ـ  (1)

 هللا بن أبي زيد القيرواني . عبد هو يقصد بالشيخ هنا (2)

 . 1/135حاشية الشيخ زروق على متن الرسالة ـ  (3)

 / ب .30مخطوط المنح الوفية ـ  (4)

 / ب .18مخطوط المنح السنية في حل ألفاظ العزية ـ ( 5)

  . 1/495ـ مواهب الجليل ـ  1/198 تحبير المختصر ـ (6)

  . 505/ 1 مواهب الجليل ـ (7)

أعاد المنكس وإال أعاده لما يستقبل" ظاهره  :قوله )":ه على شرح العزية ـعلي العدوي في حاشيتقال الشيخ ( 8)

ا ـو يخالف مـوه ،ـرب أو بعددا قـده أبـإنه يعيد المنكس وح :وهو موافق للشيخ علي األجهوري حيث قال ،وحده

تـه ما ثم محل إعاد ،ـده مع القربوحإن نكس أعاد المنكس ـف :الـه في شرح خليل من أنه يعيد بتمامه حيث قـقال

والمخالفة في زيادته بتمامه على  ،يستقبل قاله في األم انتهىبتمامه لما  وأعاده أي: ،لم يكن صلى به، وإال أجزأه

  . 120وغيره فال يعول على تلك الزيادة (  ،األجهورينص األم مخالف لما في علي 

  / ب .82فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ ـ مخطوط  1/109 التنبيهات المستنبطة ـ (9)
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 ضربـة على اقتصر لـوف] (1)ةـسن [رفقينـالم إلى] وعينـن الكـم [المسح ذاـوك]   

 على يديه مسح في اقتصر وإن] (2)وال إعادة عليه[أجزأه دينـاليو للـوجـه واحـدة

 ،المختار فقط [الوقت في] مـالتيمـو بـا ولـدبـالصالة ن [(4)ادـأع وصلى(3)وعينـالك

ه إلى المرفقين إن لم يكن ـد تيممـذا يعيـوك ،رفقينـالف في مسحهما إلى المـوة الخـلق

.                                                      (5)صلى به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/202تحبير المختصر ـ  (1)

 / أ .69ـ مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  1/114المقدمات الممهدات ـ  (2)

، المؤلف الدليل يديـه على الكوعين أعاد في الوقت وإن اقتصر في مسح " ) :قال الشارح في منحه الوفية (3)

ال: سألت رسول هللا ـ صلى هللا ـاسر قـق حديث عمار بن يـرفـوع ال إلى المـم إلى الكـالتيمرض في ـعلى أن الف

، وغير ذلك من األحاديث الدالة على عدم لتيمم فأمـرني بضربة واحـدة للوجه والكفينن اـعليه وسلم ـ ع

وال  ،اء يتيمم إلى اإلبطين: بعض العلمـالـن حتى قـالوجوب ابن يونس الفرق بينهما قوة الخالف في مسح اليدي

  / ب .30كذلك الضربة الثانية ( 

  . 1/202تحبير المختصر ـ ( 4)

علة لقوله أعاد الصالة مع  " لقوة الخالف :قوله " ):قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (5)

 ،ـه على خليلة كما في شرحـالثانيوليس الخالف قويا في الضربة  ،عادة أي: سواء كـان بالتيمـم أم التعميم اإل

 ،ن أولهه يعيد التيمم مـارة أنـر العبـ" ظاه هـم يكن صلى بـه إلى المرفقين إن لـذا يعيد تيممـوك :قوله و"

  .  120وال يعيده من أوله ( ،ظاهر أنه يكمل مسح يديه للمرفقينوال
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كل من أمر بإعادة  (/أ85)هو مما استثني من قولهم  " ولو بالتيمم :"وقولي   

صالته في الوقت من تيممه فيه نقص فإنما يعيد بالماء إال المقتصر على كوعيه 

ومن وجد بثوبه  ،والمتيمم على مصاب بول ،فيعيد بتيمم فى االختياري فقط  كما مر

ومن يعيد لتذكر إحدى الحاضرين بعد ما صلى الثانية  ،أو بدنه أو مكان نجاسة

ومن  ،ومن يعيد في جماعة ،ثم يتيمم إلعادة الثانية ،فيتيمم ويصلي األولى ،منهما

يقدم الحاضرة ولو عمدا على يسير المنسيات فيعيد الحاضرة بالتيمم ولو بالوقت 

 ومن تيمم على حشيش ،مسألة المصنف داع وكذا في جميع ما قبلها ما ،الضروري

                                                                   .                    (1)ونحوه فيعيدون بتيمم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / أ .84مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (1)
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 الجبيرة على المسح فصل:                      

من سائر  [غيرها أو] كالوجه واليدين [الوضوء أعضاء في كان إذا :فصل]   

 فوات بالماء غسله من وخاف] (1)أو غيره كرمد [جرح] الجسد فيمسح في الغسل

 أو] بأن يفوته القيام مثال [منفعة فوات أو] بأن كان غسله يؤذيه لموته [نفسه

 فإنه] غير الجرح لصحيح [مرض حدوث أو برء تأخر أو] خفيف [مرض زيادة

أذى، وندبا إن أو شديد  (3)استطاع وجـوبا إن خيف بغسله هالك إن [(2)عليه يمسح

ه ـد أن يعمـوال ب اـان في محل يغسل ثالثـوإن ك ،دةـرة واحـم (4)لم يخف ذلك مسح

 (/ب85)ا ـم لمـوف غـ)الخ انيـالفاكه (6)((5)فـالف)الخـزه بخـم يجـوإال ل ،حـالمس

    . (7)يستقبل والحزن غم لما مضى(

رح أو ـج الجـم يحتـ)وإن ل [(8)الجبيرة على مسح عليه المسح عيستط لم فإن]   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ب .86ـ  مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل (1)

ولما كان المسح على  ،ن يونسي مرة واحدة اب" أ فإنه يمسح عليه " :هـ)وقول :قال الشارح في منحه الوفية (2)

 ويمسح ولو في الغسل، ،مثلهون المسح على الجبائر ـالخفين إنما هو مرة واحدة ألن أصله التخفيف ينبغي أن يك

والفرق بينهما ما قاله ابن يونس  ،كما سيأتيفإنه يشترط فيه الطهارة  ،و غير طاهر بخالف المسح على الخفول

لرجـل وهـو ال يقـدر مـا تحـت وغسل ا ،قدرتـه على نزعـهع ـه يمسح مـالخف ألنس ـن البـد مـه أشـأن ضرورت

  / أ .31وأيضا فإن ابتدأه( ،العصابة

 ( في النسخة )أ( " هالكا "، وفي النسخة )ب( " هالكا "3)

  ( في النسخة )أ( " مسحا "، وفي النسخة )ب( " مسحا " .4)

 / أ . 70ـ  مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل (5)

د ـر من جلـل شيء ساتـو كــ اصطالحا ه 4/1353 ـ د الخفاف التي تلبس . الصحاحـف لغة واحـالخ (6)

 . 1/161رز يكون على الرجل يمكن متابعة المشي عليه .القبس ـ ـمخ

  / ب .86مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (7)

 / ب .79مخطوط التحرير والتحبير شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ الجزء الثالث والرابع ـ  (8)
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ه ـه إال ليمسح عليـه على عينيـده لما يجعلـاج في رمـذي ال يحتـوه لها كاألرمد الـنح

ه ـه على كشفهما فيجب عليـع قدرتـده مـه على مسحهما بيـدرتـدم قـل الصالة لعـألج

 الذي] أو غيره [الدواء وهي] (1)ا ذكره الناصر اللقاني(ـكم ،ل المسحـسترهما ألج

للجماعة الشارعة في  ،لجبر خلل الجرح كالقافلة ؛وسميت جبيرة تفاؤال [عليه يجعل

 . رجوعها واللديغ سليما :أي ،السفر تفاؤال بقفولها

الخرقة  :أي ،بكسر العين [العصابة على مسح عليها المسح عيستط لم فإن]   

 الزائد على ولو] ،(2)رط لبسهما على طهارة صغرىـالتي تشد على الجرح وال يشت

ل ذلك ومسح ـه متى حـألن بأن انتشرت لضرورة الشـد؛ [للجرح المقابل غير

م ـإن لـف ،حـريـالجـه ذلك وأضر بـق عليـاصة شـرح خـوضع الجـم (3)ةـعصاب

لـم يمسح إال على  حـل الصحيح بالجريـوال أضر غس، (4)اطـل الربـة حـه مشقـلـتن

    . (5)ة للجرح خاصة ثم أعاد عليه الرباطالعصابـة المسامت

ن  ـة ليس خاصا بمـم على العصابـث ،م على الجبيرةـث ،رحـالمسح على الج ـ تنبيه   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  / ب . 70مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (1)

  المرجع السابق . (2)

 رب ـشد به العصابة . لسان العا مواسم العصابة ما عصب به، وعصب رأسه، وعصبه تعصيبا شده،  (3)

1/602 . 

ربط على ـ" أي ت تشد على الجرح :قوله " ) :ةـرح العزيـه على شـقال الشيخ علي العدوي في حاشيت (4)

" أي  وأضر بالجريح :قوله و" ،ىبل وال كبر وال يشترط لبسهما على طهارة صغرى" :قوله و" ،رحالج

: قوله و" ،عليـه ذلك وأضربـهوالتقدير شق  ،إنه أظهر في محـل اإلضمارأن يقال بالموضع الذي به الجرح إال 

والمستفادة مـن  ،ضرر الجـريـحدون ـة بـه مشقـالتـا إذا نـوهي م ،" أقـول بقيت صورة فإن لم تنله ... إلخ

 . 121وأنه البد من الضرر (  ،موعلي األجهوري أن ذلك كالعد ،شرحـه على خليـل

 . 1/510 ـمواهب الجليل ( 5)
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 ،الثـةتشبيـه تام في األقسـام الث [(2)كفصد]  (1)م أيضاـن يتيمـري فيمـل يجـوضأ بـيت

 في وضوء أو [بنزعها فـخي ةـامـوعم] (3)اـذر قلعهـرم وتعـاح أو محـرارة مبـوم

هي  اـدر على مسح مـم يقـمسح عليها إن ل ،مـالتيمـدم كـتق (/أ86)ا ـل ضرر ممـغس

ه نقضها وعودها ـم يشق عليـه إن لـومسح علي ،وإال نقضها ،ةـكالمزوجملفوفة عليه 

فهل له المسح عليها  ،فإن شق وكان لبسه لها على هذه الحالة لضرر ،لما كانت عليه

ان ـا كـو مـوه ؟أم ال (5)زيـان العـعثم (4)ان يقوله شيخ علي األجهوريـا كـو مـوه

ا ـوإنم ،اـودهـة نقضها وعـه ضرر حالـلان ال يحصل ـذا حيث  كـوه ،رهـرره غيـيق

ل وكمل ـه مسح بعض رأسه فعـوإال مسح عليها قطعا فلو أمكن ،يحصل له مشقة فقط

ه ـا على ما نقلـوندب ،(6)اـن علمائنـدة عـرطبي في المائـا كما للقـوبـة وجـعلى العمام

 ،(9)اـليهـالتكميل عه ال يندب ـه أنـي عنـل الطخيخـونق (8)عن الطراز، (7)فـالمصن

 .            (10)ا علمتـا كمـن علمائنـه عـمع نقل القرطبي وجوب ،ا مشكلـالهمـوك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/232 خليل ـشرح الزرقاني على مختصر سيدي  (1)

 . 2/519 الفصد هو قطع العرق . الصحاح ـ (2)

  . 1/511مواهب الجليل ـ  (3)

 / ب . 86مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (4)

 لم أعثر له على ترجمة . (5)

  . 6/86الجامع ألحكام القرآن ـ  (6)

.  2/862تساعد على هضم الذهنية . المعجم الوسيط ـ المرارة لغة: كيس بالكبد تختزن فيه الصفراء وهي ( 7)

"  وهو غير  وجزؤه مائع أصفر مر في كيس ملزق بزائد الكبد ال نفس الكيس لدخوله في قوله " اصطالحا : "

الصفراء ألنها تخرج من المعدة والحيوان حي، والمرارة ال تخرج إال بعد الموت بفصل ما هي فيه من زيادة  

 .  1/49المنح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل ـ الكبد ..." .  

 . 1/267الذخيرة ـ  (8)

 / ب . 13مخطوط الدرر على بعض مسائل المختصر ـ  (9)

  / ب .86 مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ (10)
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والمراد  ،أي أكثره [صحيحا دهـجس جل يكون أن المذكور المسح في ويشترط]   

 رضـر أعضاء الفـوتعتب ،وأعضاء الوضوء في الوضوء ،ه في الغسلـجميعبالجسد 

 وال جريحا أو] ،(1)فقط فيما يظهر فال يعتبر أعضاء السنة كاألذنين في الوضوء

 يتضرر كان فإن] ،(2)لتين على المعتمدقيد في المسأ [الصحيح لـغس إذا يتضرر

 [يد إال يبق لم كأن جدا قليال الصحيح كان أو] (3)لتينفي المسأ [الصحيح بغسل

 وال الجريح على يمسح ال فإنه]لكعب [رجل أو]من مرفق في وضوء أو إبط يغسل

   (4)ألنه صار فرضه فإن غسل أجزأ؛[التيمم إلى ينتقل بل (/ب86) ،الصحيح يغسل

 [بالماء مالقاته وال عليه شيء وضع يمكن ال بحيث الجريح مسح تعذر وإذا]   

 ين إلى)أي أعضائه الوجه واليد [التيمم موضع في كان فإن] (5)في الطهارة المائية

 وال مسح الـب تركه بالتراب أيضا هـمسح هـيمكن وال] (7)((6)ه حطابـالـرفقين قـالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  / ب .86 مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ (1)

ه ـ" ومقابل دـلتين على المعتمقولـه: قيـد في المسأ " ى شرح العزية: )قال الشيخ علي العدوي في حاشيته عل (2)

أنـه إذا صح  و يقتضيـوه ،" راجع لقولـه أو أقله فقط هـولم يضر غسلللطخيخي تبعـا لبهرام من أن قولـه:"  ما

ار ـا أشـذهب مـوالمبالجريـح أم ال، ان غسل الصحيح يضر ـويمسح الجريح سواء ك ،جـل جسده يغسل الصحيح

وإن كان  ،تيمـم سواء كـان الجريح أكثر أم الح ينتقل إلى الـل الصحيح بالجريـه الشارح من أنه إذا ضر غسـإلي

 ،ح أكثر أم الـان الجريـوسواء ك ،ويمسح على الجـريح ،الصحيح غسل الصحيح ال يضر بالجريح فإنه يغسل

 .122كما ذكر علي األجهوري (

 / ب .86مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ ( 3)

  . 1/233شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (4)

 / ب .87مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (5)

 . 1/513الجليل ـ مواهب  (6)

، واليدين للكوعين مختصر: )"وهي بأعضاء تيممه" الوجهه على الـقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني في شرح (7)

 .  1/234ال للمرفقين خالفا لحطاب ... (



321 

 

عبر  (2)ولذاـاقصا ن اان وضوءـوإن ك اال أو وضوءـغس[سواه ما وغسل ،(1)غسل

 في يكن لم وإن] (4)لقصوره ؛يتوضأب :المختصردون تعبير  (3)كابن الحاجب بغسل

 [األربعة قوالاأل دأح على الجريح على ويتيمم يحالصح يغسل فإنه التيمم أعضاء

ه ال ـوأن ،ه ليس بأعضاء التيممـن: الموضوع أإن قلتـاء والتيمم فـوهو يجمع بين الم

  . يمكنه مسحه بالتراب

م عليه أيضا بدال ـويتيم ،ل الصحيحـأي يغس "نـع"بمعنى  "على"أجيب بأن  :قلت   

وإنما جعل التيمم على الصحيح بدال عن الجريح ولم يجعل الغسل على  ،عن الجريح

وألن  ؛الصحيح بدال عن الجريح لئال يكرر غسل الصحيح أزيد من ثالث مرات

ال يلزم لئ ؛على الترابية على هذا القول هذا ويقدم الطهارة المائيةالتيمم طهارة كاملة 

م تنتقض ـوإن ل ،ل صالةـويجمعهما لك ،هـت لـة وما فعلـرابيـارة التـالفصل بين الطه

ذا ـوهك ،زءـا جـمنهم (/أ87)ل ـا فكـوعهمـا تحصل بمجمـارة إنمـألن الطه ؛ةـائيـالم

ؤه على األول يلغز لهذا ورض الثاني حيث بقي وضـه فقط للفـل تيممـويحتم ،رـيظه

دد إذا ـوضوء المجـه الـومثل ،روفــض معـاقـر نـن غيـب مـوضوء واج :اـال لنـفيق

وال ردة سبب وال شك  حدث وال وضوء انتقض من غير :نذره وإن قيل في اللغز لنا

وانظر أيضا على القول بجمعهما إذا كان يخشى من  . ورلـم يـرد عليـه المجدد المنذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/90عقد الجواهر الثمينة ـ  (1)

" األولى أن  ناقصا اان وضوءـوإن ك :هـقول " ) :ه على شرح العزيةـقال الشيخ علي العدوي في حاشيت (2)

 .  122 ( ا" أي وألجل قولنا غسال أو وضوء ولذا :قوله و" ،ا ناقصاوإن كان غسال أو وضوء :ولـيق

 . 75جامع األمهات ـ  (3)

 . 26مختصر خليل ـ  (4)
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ي ـأو يكتف (1)اء والصعيدـرضا ونحوه هل تسقط عنه الصالة كعادم المـوضوء مـال

 ثالثها إن ،م فقط في الصحيح مطلقا ليأتي بطهارة كاملةـوال يتيمـاني األقـوث ،مـبالتيم

، رـع األكثـألن األقل يتب ؛مـر تيمـان أكثـإن كـه فـركـوضأ وتـرا تـوم يسيـألـالمان ـك

  . (2)يسقط الجريح مطلقا  (1)ورابعها

 [رهـغي أو] رحـى الجـه علـيجعل [دواءـل اـزعهـن مـث رةـالجبي ىـعل حـمس وإذا]   

ت ـوبطل [اـعليه حـالمس لـبط] وإن بصالة [اـبنفسه تـسقط أو] اراـا اختيـكنزعه

 ،مطلقا إن نسيبنية  [ثانيا المسح من فالبد ردها وإذا]، ان متلبسا بهاـالصالة إن ك

لم تثبت هذه المسألة و (3)إذ المواالة في هذه كهي في الوضوء ،لم يطل اـوإن عجز م

 (4)هفي الشرح بخط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال ابن عسكر في كتابه  ـ1/20."وتسقط صالة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد"قال الشيخ خليل في مختصره (1)

م ـاسـحتى خرج الوقت الضروري فالمنصوص سقوطها وعن ابن القن عدم الماء والصعيد أشرف المسالك:" وم

وهذه األقوال مجموعة في ـ   28. يصلي ويقضي وقال أشهب: ال يقضي وقال أصبغ ال يصلي حتى يجد أحدهما

 قول القائل : 

                               ا  ـوال يحكين مذهبـة األقـأربعـف *** اـمـاء وال متيمـد مــم يجـن لـوم            

 . 1/508 مواهب الجليل ـ.      اـوأصبغ يقضي واألداء ألشهب ***يصلي ويقضي عكسه قال مالك              

محل للنظر بل الجزم  " ال وانظر أيضاقوله:  " ) :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (2)

اوي ـن صورة التسـت عـ" وسك لخ.. إفإن كان أكثر . :قوله و" ،الصحيح إذا خاف من استعماله ضررابالتيمم ك

" أي يغسل  ورابعها يسقط الجريح مطلقا :و" قوله ،أن حكمه كما إذا كـان الجرح أكثر ومقتضى ابن عرفة

 . 123الصحيح ويسقط محل الجريح (

 . / أ87ل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـمخطوط مواهب الجلي (2)

ـ مخطوط مواهب الجليل في  1/513/ أ ـ مواهب الجليل ـ 71يل بحل ألفاظ درر خليل ـ مخطوط فتح الجل (3)

 / ب .87حل ألفاظ الشيخ خليل ـ 

إذا ه ـ" ومثل لـم يطـا لـز مـوإن عج :هـولـق " ) :ةـرح العزيـه على شـال الشيخ علي العدوي في حاشيتـق (4)

ا زاد بخطه دفعا لما يتوهم ـه " إنمـة في الشرح بخطـذه المسألـه م تثبتـول :هـولـق و" ،تعمـد والظاهـر بنيـة لهما

 . 123من أن سقوطها من بعض نسخ الشارح من الناسخ (
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                  الخفين على المسح فصل:                       

 نـوهو النائب الثالث ع [هـوشروط (1)الخفين على المسح] حكم [يـف فصل]   

ثم ما ينوب عن بعض غير  ،التيمم (/ب87)وقدم ما ينوب عنه بتمامه وهو ،الوضوء

 ،ثم ختم بما ينوب عن بعض معين ،إلحالة بعض أحكامها عليه ؛وهو الجبيرة ،معين

)أي  رد الضميرـ)أف [شروط ثمانية عليه للمسح]: وبدأ بشروطه قبل حكمه فقال

ن ـاقيين مـل الشرطين البـوجعار الجنس ـباعتب (2)الخفين( :هـبعد قول "عليه"في 

  . (3)رة شرطين في السادس كما يأتي قاله الشارح(ـالعش

 صنعت إذا ونحوها (4)كالخرق رهـغي ىـعل يمسح الـف ،داـجل ونـيك أن :األول]   

 [ونحوه الكتان من الخف لـشك على انـك ما وـوه وربـالج إال ،الخف ةـهيئ على

 [تحته ومن] و ما يلي السماءـوه [فوقه من] يكونه بشرط أن ـن فيمسح عليـكالقط

   . (5)مخروز جلد] وهو ما يلي األرض ال ما يلي باطن الرجل

كما مر من أنه يعفى عن خف ونعل  ،و نجسا معفوا عنهأ [طاهرا يكون أن الثاني   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصباح ه . ـد عليـررت اليـا أمـاء مسحـت الشيء بالمـمسح :ولـد على الشيء تقـرار اليـة هو إمـالمسح لغ (1)

ومسح الخفين اصطالحا هو إمرار اليد المبلولة  .ـهد سبق تعريفـوق ،ـ الخفـان تثنيـة خف بالضم 2/571المنير ـ 

 . 1/105الوضوء على خفين ملبوسين على طهر وضوء بدال من غسل الرجلين . شرح حدود ابن عرفة ـ في 

 . هذا من كالم الزرقاني وليس من كالم الشارح (2)

 / أ .33مخطوط المنح الوفية ـ  (3)

 . 1/167الخرقة من الثوب القطعة منه والجمع خرق مثل سدرة وسدر . المصباح المنير ـ (4)

  . 1/453هب الجليل ـموا (5)
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ن الخف المعمول م (1)ومن المعفو عنها فيهما روث دواب وبولها إن دلك

 وجلد الخنزير كجلد] غير المعفو عنه [(3)النجس على يمسح فال] (2)الكيمخت

وإنما  ،ألنه ال يطهر به؛ [غـدب وإن المأكول غير المذكى أو ،المذكى غير المأكول

 . (4)وماء كما مر رخص في استعماله في يابسـي

كلصقه  [نحوه أو مربوطا كان إذا عليه يمسح فال مخروزا يكون أن الثالث]   

 . فعجين حتى صار على هيئة الخ شمع أو صمغ أو أو (5)برسراس

عن محل  بذاته دائما ال ما نقص [الفرض لمحل ساترا (/أ88) يكون أن عـالراب]   

 ؛دم ستره بذاتهـلع ؛هـيصح المسح علي الـمثال ف (6)وخـوخيط في سروال ج ،الفرض

 (7)وأما ما ستر في حالة دون أخرى .ه لمنتهى الفرضـد ظاهره وباطنـه لم يجلـوألن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتنجس " أراد  هـأو نجسا معفوا عن :هـقول " ) :ةـه على شرح العزيـالعدوي في حاشيتقال الشيخ علي  (1)

ه على ـه في شرحـ" جعل لخقولـه ومـن المعفو عنـه ... إ ـولها متنجسان، و"وب ،فالخف والنعالن بـروث الـدواب

 . 123( وهي أحسن ،ليل من الطاهر على القول بطهارتهخ

 /أ .73 في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ مخطوط مواهب الجليل (2)

 . 1/187تحبير المختصر ـ ( 3)

 . 1/633التحرير والتحبير ـ  (4)

 . 5/133الرسراس: هو مسحوق يستعمل للصق . تكملة المعاجم العربية ـ رينهازت دوزي ـ ( 5)

 . 1/145الجوخ: هو نسيج صفيق من الصوف . معجم الوسيط ـ  (6)

لـم " وأولى إذا  روالــوخيط في س :هـقول " ) :ةـرح العزيـه على شـدوي في حاشيتـال الشيخ علي العـق (7)

فيرد عليه أنه ليس هناك ساترا  ،ل ستر بواسطة غيره هذا معناهـ" أي ب هـلعدم ستره بذات :ولهـق و" ،يخيط

ه ـلمنتهى الفرض مع أن د لكن الـ" ظاهره أنه جل لخقوله: وألنه لم يجلد ... إ و" ،غيرهوالساتر إنما هو  ،أصال

ل ـه لمحـا أصال والحاصل أن تلك العلة ال تناسب إال الجورب الذي لم يبلغ تجليد ظاهره وباطنـال تجليد هن

 . 123( ـرض ...الف
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ه ـفإن ،الجمالى (1)ونزربفيمسحه في حالة ستره ال فى حالة عدمه كالنعل المسمى بال

ا ـألن ؛ه مطلقاـال يمسح عليـط فـوال يقال أزراره كالرب ،زرر مسح عليه وإال فال إذا

 (2)ما ستر بذاته " هـبذات. ودخل في قـولنا " لما كانت أزراره منه لم تعد ربطا: نقول

ن تتابع ـويمك ،لكن ينزل عن محل الفرض لثقل ما به من خياطته بسروال جوخ مثال

ل ن محه عس كما نقص بذاتفلي ،ويصح مسحه ،فيرفعه حال المسح عليه ،هـب المشي

م ـول ،نـو حسـوه ،هـى بـوري وأفتـعلي األجه درهـروال قـو سـوخيط بنح ،رضـالف

  قـأي ش [رقـخ هفيـ ـانك إن] هـح عليـال يمس [ذاـوك] .(3)هـه في شرحـرض لـيتع

ن غسل ما ظهر ـال يمك ،ه صغيراـان ثقبـوب فيمسح عليه إن كـوأما المثق [(4)كثير]

ألنه  ؛و كان أقل من ثلث القدمـول ،دم ستره محل الفرضـم يمسح عليه لعـوإال ل ،منه

 (5)ألنه يجتمع مسح وغسل ؛ه وال يغسلهـال يمسح عليـف ،هـن غسلـا يمكـه مـيظهر في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الزربون: يجمع على زربين: وهـو اسم هـذا النـوع من األحذيـة وهو مـن زربونـا كما يسمى حـذاء األرقـاء 1)

ـدى ن األرقـاء يحتذونهـا، وجعلـه يحـرب هـو نـوع مـن األحـذيـة فيمـا يظهـر كـافي القسطنطينيـة ... وعنـد الع

الزربـون على عادة العبيد ... أمـا في أيامنـا هـذه فتطلق كلمة زربون على الحـذاء الغليظ وهو حذاء غليظ أحمر 

د؛ بـل حـذاء لشيوخ القرى ذو حواشي واسعة طرفـه معقوف إلى األعلى، وله كعب ذو حديد، ولم يبق حذاء للعبي

  .  5/299وهم معجبون به . تكملة المعاجم ـ 

" يقال أي  لخ: ودخل في قولنا بذاته ... إقوله " ) :ةـه على شرح العزيـقال الشيخ علي العدوي في حاشيت (2)

 . 123فرق بينه وبين الزربون الجمالي فإن رفعه بمنزلة التزرير الجوخ الزائد الساتر وجوده كالعدم (

وأمـا  ،دائمـا" أي  رضـل الفـر محـوست :هـولـ)" ق :قال الشيخ علي األجهوري في مخطوطه مواهب الجليل( 3)

 / أ .82(ه ـة عدمـفيمسحه في حالة ستره ال في حال ،إن ستره في حالة دون أخرى

 .123والمناسب كبير(كثير" بالثاء في نسخته  :)"قوله:قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (4)

  . 1/456ـ مواهب الجليل ـ  1/206البيان والتحصيل ـ  (5)
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 رطـه بشـح عليـث مسـه دون الثلـق أنـإن يحقـف، (1)اـ)تحققا أوشك [القدم ثلث قدر]

دم ـوالمراد بثلث الق، (3)ه الشارح(ـبحيث ال تبدو منه الرجل قال( /ب88) (2)التصاقه

 (4)فالواسع ،و كثرـول ،ن الخرق ال يمنع المسحـفما فوق الكعبين م ،ثلث محل المسح

واز ـا في جـالم هنـم إن الكـث ،ن الخفـه مـا في محلـه أو جلهـما ال يستقر جميع قدم

ول المختصر ـه تفصيل قـري فيـوال يج ،هـرطـاء شـعند انتف (5)هـه وعدمـالمسح علي

رط المسح ـألن من ش؛ وقتـففي ال (6)ه(ـاله ال أسفلـك أعرـ)وبطلت أي الصالة إن ت

ه ـزم من عدمـرط الذي يلـه الشـور قد انتفى فيـرق المذكـوالمخ ،رضـل الفـستر مح

، (7)دـن رشـه ابـع فيـد بالثلث تبـديـره من التحـا ذكـوم ،دمـالع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حصل  ، وقد" أي ألن الغسل أصل :أوشكاقوله " ) :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (1)

وهو غيره مضر أي أن الشك هنا  ،ععلى توهم أن هـذا الشك في المان ورد به ،الشك في محل الرخصة فيبطلها

. قال في شرح مختصر رشيا أفاده الخا ورد كمة يقتصر فيها على مـألن المسح رخصة ضعيف ؛في المانع يضر

 . 124. واستظهر بعضهم إلغاء الوهم (ر الوهم هنا أو يلغى الوهم انتهىخليل وهل المراد به مطلق التردد فيض

ببعض عند " بعضه  إن التصق :"قوله ) :قال الشيخ عبد الباقي الزرقاني في شرحه على مختصر خليل (2)

فكالجبيرة إذا دارت ا مسح عليه ثم التصق ـد مـه بعـاحـواتفق انفت ،فلـو علـم أنـه ال ينفتـح ،وعـدمـه ،المشي بـه

 . 1/196ئي ومعناهما متحد انتهى ( لخ قال التتاوفي بعض النسخ ال دونه إن ... إ ،ال يبطل مسحه

" أي ولو شك في ذلك أما إذا تحقق أنه  دمـقدر ثلث الق :هـقول " ) :ال الشارح في مخطوطه المنح الوفيةـق (3)

  / ب .32منه الرجل ( عليه بشرط أن يـلصق بحيث ال تبدودون الثلث مسح 

" إن قدر والخف الواسع فال  والوسع :قوله " ) :ال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزيةـق (4)

ذلك ألن ـال معنى لـر فـا ال يستقـع مـواسـرق الـدر والخـوإن ق ،سبة لـه هنـا ألن المصنف سينص عليـهمنا

  .124وال ينظر فيه الستقرار جميع القدم أو جلها (  ،كونه دون الثلث أوال على ما تقدمر فيه لـق ينظـالش

  / ب .73الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ مخطوط مواهب  (5)

  . 24مختصر خليل ـ  (6)

 . 1/206البيان والتحصيل ـ ( 7)
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من ، (4)وغيرهم، (3)وابن عسكر، (2)وابن الحاجب، (1)ي المدونةـو مخالف لما فـوه

   . (5))بالمنصوص اجبـه ابن الحـوعبر عن ،دمـه جل القـا يظهر منـأن الكثير م

واعتمد  (7)ت(روءاـذوي المـلمشي لة اـه مداومـدر معـا يتقـم (6)العراقيينومذهب    

                          . (10)قاله التتائي (9)على هذين القولين(8)ي عمدتهف عسكر ابن

 يتابع أن يمكن ال الذي فالواسع ،(11)فيه المشي تتابع يمكن أن الخامس]   

 يمسح ال] قدمه أو جلها في محلها من الخف جميع (12)لعدم استقرار [فيه المشي

      .(13)عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/143المدونة الكبرى ـ  (1)

 . 73جامع األمهات ـ  (2)

 . 26إرشاد السالك ـ  (3)

 . 181 ـ شرح المقدمة القرطبية ـ 1/190 ـ تحبير المختصر ـ 1/85عقد الجواهر الثمينة ـ  (4)

 . 1/143المدونة الكبرى ـ  (5)

 . 1/73ـ الشامل ـ  1/72التلقين ـ  (6)

 ،على المنصوصو أن يظهر جل القدم ـوه ،)وال يمسح على ذي الخرق الكثير هاجب في جامعـال ابن الحـق (7)

 . 73ون :أن تتعذر مداومة المشي عليه لذوي الهيئات ... (العراقي

 .5/176عمدة الناسك وإرشاد السالك ـ عبد الرحمن بن محمد البغدادي . معجم المؤلفين ـ  (8)

 . 25لسالك ـ إرشاد ا (9)

  / أ .59بحل ألفاظ درر خليل ـ مخطوط فتح الجليل  (10)

  / أ .59ـ مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل  (11)

أن ال ـ" صادق ب لخ: لعدم استقرار ... إ"قوله ) :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (12)

ل فإنه يصح ـو استقر الجـومفهومه أنه ل ،وأقل منه ،القدم أو يستقر دون الجـل مـن نصف يستقر شيء أصال من

  . 124المسح وأولى الكل ( 

 / أ .59ـ مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  1/199هللا بن الحسين بن الجالب ـ التفريع ـ عبيد ( 13)
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 [محدث وهو هـلبس إذا يمسح فال] (1)رعيةـش [ارةـطه على هـيلبس أن السادس   

     د أو ـان أو لمسجـول على سلطـرد أو دخـ)كوضوء لتب ةـرعيـارة غير شـأو على طه

 (/أ89)ل بغير ـوز أن يفعـر ذلك مما يجـمصحف أو غي رآن بغيرـراءة قـوق أو قـس

  . (2)قاله الشارح( . وضوء

 ،هـعلي يمسح مـل لبسه ثم ،تيمم وـفل مائية تكون أن الطهارة هذه في ويشترط]   

 ،رجليه إحدى سلغ فلو ] (3)الصالةتحـل بها بأن  [ةـكامل الطهارة تلك تكون وأن

ا في ابن ـه كمـكتنكيس وضوئ [(4)ذلك ونحو األخرى غسل لـقب الخف في وأدخلها

ا على ـلحق بالطهارة المائية الكاملة ما إذا لبس خفوأ [(6)هـعلي يمسح ال] (5)يـركـت

ه ـطهارت إذا انتقضتـف ،رةـه أي على األسفل مع وجود الشروط العشـمسح عليف خ

لبسهما أي  (7))وخف ولو على خف(: ول المختصرـفق ـه،د لبس األعلى مسح عليـبع

د المسح ـل انتقاضها كبعد انتقاضها وبعـأو األعلى قب ،ةـة كاملـارة مائيـمعا على طه

د ـى بعـإن لبس األعلـالث فـذه الصور الثـي هـى فـى األعلـح علـفيمس ،لـعلى األسف

ة بل ينزعه ـذه الرابعـم يمسح على األعلى في هـانتقاضها وقبل مسحه على األسفل ل

ال إذا لبس ـذا يقـوك ،ةـارة كاملـأتي بطهـزعهما ويـل أو ينـاألسفويقتصر على مسح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رعية " لم يرد بالشرعية ـارة شـطهعلى  :هـقول " ) :ةـقال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزي( 1)

 .124وإال لو رد الوضوء لقراءة القرآن بغير مصحف مثال (  ،بها الشرع بل ما تصح بها الصالة ما أمر

  / ب .32مخطوط المنح الوفية ـ  (2)

 / ا .73ـ مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  1/455مواهب الجليل ـ  (3)

 . 1/326الذخيرة ـ  (4)

 / ب .28مخطوط المنح السنية في حل ألفاظ العزية ـ ( 5)

  . 1/320ـ التاج واإلكليل ـ  26إرشاد السالك ـ  (6)

 . 23مختصر خليل ـ ( 7)
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وال يشترط تساوي   ،ه خفا واألخرى جورباـدى رجليـورب أو في إحـا على جـجورب

 . (1)ما فيهما جنسا وال عددا

)أما المضطر  [للبسه المضطر غير كالمحرم بلبسه عاصيا يكون ال أن السابع]   

ألنه  ؛وأما من لم يجد سواه فال يمسح عليه ،فإنه يمسح عليه ،الـإليه بسبب مرض مث

يصير غير ساتر  (/ب89)وحينئذ  ،ن الكعبينـه أسفل مـال يجوز له لبسه إال إذا قطع

والظاهر أنه ال  ،ترك ما أمر بهلمحل الفرض فلو لبسه من غير قطع صار عاصيا ب

 والعاق كاآلبق رهـبسف] عاصيا [أو] (3)قاله الشارح( ،(2)التتائي .يمسح عليه انظر

د ال ـرام عن سنـول بهـوق، (4)وصحح سند القول بأنه يمسح [منهما واحد يمسح فال

ل رخصة ال تختص ـرزوق ضابطا وهو كـر ابن مـوذك ،ال (5)ه إسقاطـيمسح صواب

 تختص بسفروكل رخصة  ،رهـوإن من عاص بسف (6)كمسح خف وتيمم فتفعلبسفر 

 . (7)فيشترط أن ال يكون عاصيا به ،كقصر صالة وفطر صوم بسفر

ألجل بقاء أثر حناء أو التقاء  [لنوم لبسه فمن بلبسه مترفها يكون ال أن الثامن]   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  / ب .72ـ مخطوط مواهب الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  1/454مواهب الجليل ـ  (1)

  / أ .59مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (2)

 / ب .32مخطوط المنح الوفية ـ  (3)

 . 1/456مواهب الجليل ـ( 4)

ن سند في شرحه المتوسط المسمى بتحبير المختصر وال في شرح الصغير ـلم أجد مانسبه المؤلف لبهرام ع (5)

 المسمى بالدرر في شرح المختصر .

  / أ .98ينظر مخطوط المنزع النبيل على مختصر خليل ـ  (6)

فيشترط أن ال يكون عاصيا به" أي فلو قصر  :)"قوله:العدوي في حاشيته على شرح العزيةقال الشيخ علي  (7)

وإليه ذهب الشيخ إبراهيم اللقاني لكن الراجح ما ذهب إليه ابن ناجي من أن  ،ا مفادهالعاصي بالسفر ألعاد أبدا كذ

يه الكفارة أو تتعلق به الحرمة ل علـفلو أفطر العاصي بالسفر فه ،ه لم يعد على الصواب رعيا للخالفالعاصي ب

 . 125فقط قياسا على ما اعتمده ابن ناجي في الصالة من عدم اإلعادة فتدبر ( 
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  كلبسه لمجرد المسح أي أن عليه في غسل  [نحوه أو] (1)و ذلكـأكل البراغيث ونح

هذا معنى  ،عليه [يمسح ال] ذه المشقةـرجليه مشقة بالنسبة لمسح الخف فمن لبسه له

ده ـيـا يفـه كمـح عليـرد فيمسـر أو بـاء حـه التقـا إن لبسـوأم ،حـرد المسـس لمجـاللب

ون  ـل ربما يكـب ،وهـرب ونحـاء عقـوكذا التق (5)اـوغيرهم (4)((3)و)اللباب (2)الباجي

ه ـداء به عليـأو لالقت ،هـه لبسـة نزعه ولبسه لمن عادتـذا لمشقـوك ،مـذا الحكـأولى به

    . (6)ه في جميع هذاـالم فيمسح عليـالصالة والس

ى ـزة علـائـو رخصة جـ)فه [حـالمس ازـج روطـالش ذهـه تـاجتمع إذا ـ هـتنبي ]   

وال ، (8)((7)الزرقاني /أ(90)هـالـق ورـد الجمهـل للرجلين أفضل عنـوالغس ،المشهور

م ـث ،هـرجليدم غسل ـح حيث أراد عـوب المسـذا وجـوك، وازـينافي ذلك وصفها بالج

،   رـوامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سف ،الجواز لرجل وكذا الصبي على أحد قولين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / أ .84ـ  مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل (1)

 . 1/80المنتقى ـ ( 2)

ن األركان والشروط واألسباب ـ محمد بن عبد هللا ـواب الكتاب مـالصحيح لباب اللباب في بيان ما تضمنه أب (3)

 . 2/17بن راشد القفصي . هدية العارفين ـ 

دفـع حـر أو ن ـم ،المعتـادوأن يلبسهما لألمـر  لباب )ذكر الشيخ محمد بن عبد هللا بن راشد في كتابه لباب ال (4)

  . 132فال يمسح من لبسهما للحناء أو لنوم (  ،برد

 . 1/320ـ التاج واإلكليل ـ  1/85عقد الجواهر الثمينة ـ  (5)

ل ـل في حـواهب الجليـ/ ب ـ مخطوط م17اطي ـ ـل ـ للبسـرح مختصر خليـمخطوط شفاء الغليل في ش (6)

  / ب .73مختصر خليل ـ 

 /أ .61حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ مخطوط  (7)

جائزة على المشهور" خالفا لمن يقول  :قوله " ) :ةـه على شرح العزيـقال الشيخ علي العدوي في حاشيت (8)

ن ـاظ مـد الحفـر عنـذهب من أنه غير مشروع منكـع في المـا وقـرام: ومـال بهـل قـرم بـوازه أي يحـبعدم ج

وهو أصح الروايتين  ،أفضلن المسح : إوبعض الحنفيةأفضل عنـد الجمهور " وقـال الشعبي  :قوله و" ،لمذهبا

 . 125وقال به أيضا بعض أئمة المذهب ( ،عن أحمد
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كما لو لف عليه  ،وغير الطين مثله ،إن لم يكن بالخف مانع كطين بظاهره أو باطنه

ه والخف كما لو لف على ـرجلال يضر حائل بين ـف ،ل دون الخفـه حائـألن ؛ةـخرق

ع ـن المانـوم (1)دـا لسنـكم هـفيمسح علي ،ولبس الخف عليها ،ه لفائفـرجلي ه أوـرجل

 . (2)وانظر شعر غيرهما ،شعر خف من ضأن أو معز

 ،الحائل فإن كان في أسفل الخف كان كمن ترك مسح أسفله وقـإذا مسح ف ـ تنبيه   

انظر  .فيعيد أبدا ،ن ترك مسح أعالهـان كمـاله كـن أعـان مـوإن ك ،وقتـفيعيد في ال

      . (3)التتائي

ن ـدم فمـه العـن عدمـزم مـوالشرط يل ،دم المانع من شروط المسحـأن عـونوقش ب   

.    بخالف تارك مسح أسفله ،مسح مع الحائل المانع كان كمن مسح على غير خف

 ، فكالمةـبأشد من ترك أسفله بالكليه ـويجاب بأنه ليس المسح على الحائل الذي بأسفل

( 5)ازـمهمع ـل المانـالحائن ـ)م ارحـي الشـا فـويستثني كم، (4)صوابن ـائي حسـالتت

أس ـ)وال ب:سحنون. هـفله المسح عليه وعلى ما ربط به من غير نزع ،راكب لمسافر

 (6)بالركوب بالمهاميز(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/454مواهب الجليل ـ  (1)

  / أ .73مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ (2)

  . / ب58مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ ( 3)

  / أ .73مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ ( 4)

 . اصطالحا هي2/994 ـ المعجم الوسيط ـحديدة في مؤخر حذاء الفارس هو و ،ما يهمز بهالمهماز لغة هي  (5)

  . 1/142 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ـ حديدة عريضة تستر بعض الخف تجعل فيه لنخس الدابة

 . 1/95النوادر والزيادات ـ  (6)
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 . (1)انتهى( .ه بعض تعذيب للحيوان للضرورة إلى ذلك غالباـولو كان في

ة بحضر ألجل ـل جمعـه كـزعـط نـدب فقـ)وإنما ين [بوقت (/ ب90) يتوقت وال]   

 (3)ه التتائيـقال بأن النساء ال يلزمهن جمعة( (2)ة وبحث فيه ابن فرحونـغسل الجمع

ن صالة ـن عـهكل جمعة ويجاب بأنـه لمـا كـانـت تجزئ يندب لهن نزعه )مع أنه أي

ر ـاهـم ظـث ،ن غسلها إذا حضرنهاـطرد التعليل فيهن إذ ليس له ،الظهر إذا حضرنها

ألنه  ؛ل ندب نزعه مطلقاـل بالفعل يحتمـن أراد الغسـالتعليل قصر ندب نزعه على م

ه ـالـق. (4)ه زروقـالـن الرخصة قـا عـريـون الوضوء عـيك المطلوب فال أقل من أن

  (6)((5)الزرقاني

 ؛فيلزمه نزعه بمجردها [جنابة له تحصل أن إال] وجوبا [نزعه زمهـيل ال]   

ل ـغس ارةـلينام على طه ؛فإذا توضأ ،ويبطل المسح عليه قبل الغسل ،لوجوب الغسل

  . (7)ولم يمسح عليه ،رجليه

وما في حكمه كاألقل المنفتح الذي لم  ،الثلثقدر  [كثير خرق فيه يحصل أو]   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه الشروط جاز المسح أي إن لم " إذا اجتمعت هذ تنبيه :هـقول " ) :ةـه المنح الوفيـقال الشارح في مخطوط (1)

ه ألنه ـب نزعـفوج ،ل دون الخفـه حائـألن :ابـونحوه كما لو لف عليه خرقة عبد الوه ،طينع كالـبه مانيكن 

د في ـن أبي زيـال ابـرام قـربط به اـوعلى م ،فإنـه يجـوز المسح ،مـاسح على غير الخف بخـالف المهماز

ك و كان فيه بعض تعذيب للحيوان للضرورة إلى ذلـركوب بالمهماز أي ولـأس بالـوال ب :سحنونقال  النوادر:

  / أ .33فيف ( خوهذا  ،وال ينزعهما ،غالبا وللمسافر أن يمسح عليهما

 لم أعثر عليه . (2)

  ./ ب 60مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (3)

 . 181المقدمة القرطبية ـ  (4)

 /أ .64الزرقاني على مختصر خليل ـ  مخطوط حاشية أحمد بن محمد (5)

  . 1/201شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (6)

  . 1/201شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ ( 7)
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 ي صالةـه ذلك فـع لـوإن وق ،هـل المسح عليـفيبط ،اـه صحيحـد لبسـدا بعـر جـيصغ

وكذا إن كان فيه خرق كثير مقدار ثلث  ،ه قبلـولـع قـرر مـذا  بمكـس هـولي ،تـبطل

ألن ما مر في حكم لبس المخرق ابتداء وما هنا في خرق طرأ على الخف بعد  ؛القدم

فإن خيط الخرق  ،وهم اغتفاره بعد الوقوعـا تـه ربمـألن ؛هـونص علي ،ه صحيحاـلبس

       . (1)صح المسح عليه إن لم يطل ما بين الخرق والخياطة

ل ـاق الرجـر سـا ستـو مـوه [هـخف اقـس (/أ91) إلى اـأكثره أو هـدمق ينزع أو]   

ل ـا بطـوإنم ،وضوءـر ابتدأ الـخأإن ـواالة فـه كالمـل رجليـه نزعه ويبادر لغسـفيلزم

ولذا لو  ،ل في الخفـون الرجـرط المسح كـألن ش ؛هـا لساق خفـزع أكثرهـالمسح بن

لم يجز له المسح  ضوؤهم انتقض وـث ،اق الخفـه اليسرى في سـتوضأ ووضع رجل

بكسر " أو العقب  ،زع النصفـه أو أكثرها عن نـرز بقولـواحت، (2)رازـا في الطـكم

ب ـان وصول العقـواء كـا سـردهـل ويـال يبطـف ،اق الخفـر القدم لسـمؤخ ": افـالق

وإنما  ،أو كان ذلك غير مقصود ،ردها، ثم بدا له اق الخف بقصد النزعـوالنصف لس

اء ـلغ، فـي إي األولـور فـوعلى المشه ،انيـا في الثـاقـة والمشي اتفـركـن الحـو مـه

      (5)((4)تبعا للطراز (3)التلمساني. قاله الرفض

 رجله أصابع أطراف على اليمنى يده أصابع يضع أن المستحبة المسح وصفة]   

 باطن من هـأصابع أطراف تحت نـم اليسرى دهـي ويضع ،اليمنى هـقدم رـظاه من

       ،المشهورين [القولين أحد على كذلك باليسرى ويفعل الكعبين إلي ويمرهما ،هـخف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  / ب .74ألفاظ الشيخ خليل ـ مخطوط مواهب الجليل في حا  (1)

 . 1/459ينظر مواهب الجليل ـ  (2)

 .  43ينظر اللمع في الفقه المالكي ـ  (3)

  . 1/459ينظر مواهب الجليل ـ  (4)

 / ب .74مخطوط مواهب الحليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (5)
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 . (2))تكرمة اليمنى( (1)وهو ظاهر المدونة عند ابن شبلون

ى ـا واليمنـوقهـن فـرى مـل اليسـ)يجع اآلخر وعليه اقتصر في الرسالةوالقول    

وال يجدد لباقي مسح رجل  ،وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب ،)ألجل تمكنه، (3)تحتها(

ولم  ،اء أصالـلئال يبتدئها بال م ؛أثناء مسحها يده وجدد للرجل الثانية (/ب91)جفت 

اء لمسح الرأس ـد المـب تجديـا وجـ)وإنم ،دهـت أثناء مسحها يـدد لها أيضا إن جفـيج

وله تأكيد األصلية والخف ليس هو المطهر وإنما  ،رأس هو المطهرـألن ال ؛رضـالف

 ؛وإنما هو بدل ،يصال الماء إلى محل ال يتطهرإلال معنى ـف ،لـة الرجـالمطهر حقيق

وال  ،هـوتكسيراته أي تجعيداته ـولذا يكره غسله وتتبع غضون (4)ده(ـاء يفسـوألن الم

                                                                                                                                                                                                                                               (5)فيجزئ بماء بلل لحيته أو رأسه( ،يشترط نقل الماء في مسحهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن مسرور ابأخذ عن ابن أخي هشام وعبد هللا  ،هفقي ،ونبن شبلأبو القاسم عبد الخالق خلف بن أبي سعيد  (1)

لتلخيص مسائل المدونة له تصانيف منها كتاب المقصد  ،م تذكر لنا المصادر تالميذهل ،الحجام وغيرهما

 1/158 ـ الديباج المذهب ـ 1/456 ـ ترتيب المدارك ـ 1/160 هـ . طبقات الفقهاء ـ390توفي سنة  ،والمختلطة

 . 2/656ـ العمر ـ  1/14ـ الوفيات البن قنفد ـ 

 . 1/461ينظر مواهب الجليل ـ  (2)

 . 22متن الرسالة ـ  (3)

  . 1/300مواهب الجليل ـ ( 4)

                                           . / ب74مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (5)
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 الحيض[ ]فصل                                

حكمه ما في  أي أو[الدم هو]:واصطالحا. (1)حاض الوادي سال :يقال، السيالن:لغة

كدواء خرج به قبل  ،ال بعالج [بنفسه] ال الداخل [الخارج] (3)والكدرة (2)كالصفرة

وانظر هل تترك . وال تحل به المعتدة فيما يظهر ،فليس بحيض، (4)وقته المعتاد

والظاهر على بحثه أنها ال : قال تلميذه الشيخ خليل .قاله المنوفي ؟الصالة والصوم

 ،الحتمال أنه حيض ؛)بل الظاهر أنها تتركهما: قال علي األجهوري، (5)تتركهما

وكالم ابن ( 7)لكن في سماع ابن القاسم ،(6)الحتمال كونه غير حيض( ؛وتقضيهما

ا ، خالفجلىوهو  ،أن  وجوده بدواء حيض مع كراهة إقدامها على ذلك فقط (8)كنانة

 خره فليست المعتاد لدواء أترز خرج بنفسه وال ما لم يخرج بوقته لجعلهم هذا مح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/159ـ المصباح المنير ـ  7/142لسان العرب ـ  (1)

 12شيء كالصديد تعلوه صفرة. مذكرة في كتاب الحيض وفق المشهور في المذهب المالكي ـ محمد كرماد ـ (2)

 شيء كدر ليس على ألوان الدماء . المرجع السابق . (3)

دواء خرج به قبل وقته ـال بعالج ك :هـقول " ) :ه على شرح العزيةـقال الشيخ علي العدوي في حاشيت (4)

رأ به ـل تبـه ،عبارة التوضيح ومن ثم أجاب شيخنا لما سئل عن امرأة عالجت دم الحيض حتى أتاها " المعتاد

والصيام إلى أن قال صاحب التوضيح: وإنما ؟ بأن الظاهر أنها ال تحـل وتوقف عـن ترك الصالة من العدة أم ال

ن ال ـأي ألن إسهال البط ،هىكإسهال البطن انته عن الحيض ـه ال يخرجـالظاهر الحتمال أن استعجال :قال

فإن الحدث لم يعتبر  ،بقوله الفرق بينه وبين الدم بين وبحث فيه الناصر ،يخـرج الشيء عن كونه خارجا معتادا

 . 127في مفهومه خروجه بنفسه بخالف الحيض انتهى (

  . 26مختصر خليل ـ  (5)

 / أ .88مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (6)

  . 1/517ـ مواهب الجليل ـ  460/ 3البيان والتحصيل ـ  (7)

ضره وكان مالك يح أخذ عن مالك بن أنس، فقيه من فقهاء المدينة، أبو عمر عثمان بن عيسى بن كنانة، (8)

 هـ . طبقات الفقهاء ـ186توفي سنة  ،الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاتهوهو  ،لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد

 . 12/294 ـ تاريخ اإلسالم الذهبي ـ 1/98 ترتيب المدارك ـ ـ 1/147
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 تحمل من]ال من دبر [قبل من](1)والعدة(/أ92)ئضا لعدم الخارج في بابي العبادةحا

أن قطعن ـه بـدمـاء بعـم يقطع النسـول ،ن حملهاـكمراهقة وصغيرة دونها يمك [عادة

ت أو ـارج دم حيض كبنت سـفليس الخ ،فإن قطعن بعدمه (2)بإمكان حملها أو شككن

انظر  .أقوال ؟رها أو وسطهاـا أو آخـل أولهـو منتهى الصغر وهـوه ،عـع إلى تسـسب

 . (3)التتائي

فإنهن يحضن لتسع سنين هكذا  (4))أعجل النساء حيضا نساء تهامة قال الشافعي:   

 وعن الصغيرة احترز (6)وعشرون سنة انتهى( )ورأيت جـدة لها إحـدى (5)ت(ـسمع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / أ .88مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (1)

أقول بحمد  " ايمكن حمله وصغيرة دونها :قوله " ) :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (2)

إنها : ولـفأق ،هامة وغيرهـمن أهل تـدان كما يتبين مـوالبلإن المراهقـة وعـدمها يختلفان بحسب األشخاص هللا 

 " ع النساء بعدمهقوله لم يقط و" ،ةأهل تهاممتى كان يمكن حملها فهي صارت مراهقة كبنت تسع بالنسبة إلى 

قطعن بالحمل  :مكان حملها المناسب أن يقولبإ " قطعنبأن  :قوله و" ،حملها يمكن :أي بعدم حملها تفسير لقوله

  128( شككنأو 

 / أ .72مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (3)

تطلق على مكة، ولذلك قيل للنبي صلى هللا عليه وسلم تهامي، ألنه منها، وتطلق على البالد التي بين ( 4)

  . 1/507تاريخ أبي الفداء ـ إسماعيل بن علي بن محمود ـ  . الحجاز وأطراف اليمن

  . 5/214األم ـ  (5)

سنة حاضت أخرجه البيهقي في سننه الكبرى عن الشافعي قال: "رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين  (6)

ه قال: ـأن ،عن الحسن بن صالح،ويذكر وولدت ابنة عشر ،وحاضت البنت ابنة تسع ،وولدت ابنة عشر ،ابنة تسع

 دتـكتاب الطهارة ـ كتاب الحيض ـ باب السنن التى وج "صارت جدة بنت إحدى وعشرين سنةأدركت جارة لنا 

قـال  ،ملـة ن طاهر بن حمرـ: في سنده أحمد بماني في جـواهرهقال ابن التركـ 1422المرأة حاضت فيها ـ حديث

ذكرها كذا في الميزان. ول ـكايات بواطيل يطحدث عن جده عن الشافعي بح :وقال ابن عدي ،الـدارقطني: كذاب

فهاُل  ﴿ الىـول هللا تعـوق ،وغ الصبيان، وشهادتهمحه ـ باب بلـوقد روى البخاري في صحي، 1/319 هط  ا بهلهغه األ  إ ذه وه

ُنوا ذ  تهأ  يهس  ل  ُحُلمه فه ُكمُ ال  ن   وجلز لقوله عوغ النساء في الحيض ـوبل رة سنة"ثنتي عشن "احتلمت وأنا اب:رةوقال مغي﴾م 

يض  م ﴿ مهح  نه ال  ئ ي يهئ س نه م  الال  لهُهن   ﴿الىـعلى قوله تع ﴾ن  ن سهائ ُكم  ـ  وه م  ن  يهضهع نه حه ح: سـن بن صال، وقال الح﴾ أه

 .18ـ حديث ـ وشهادتهم  ،بلوغ الصبيان. كتاب الشهادات ـ باب بنت إحدى وعشرين سنة ،دةأدركت جارة لنا ج
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، (2)لكبرها كبنت سبعين سنة (1)ن التي ال تحمل عادةـأيضا عرز ـا احتـالمصنف كم

وأما بنت خمسين الذي هو أول سن  ،اج مع السن المذكور لسؤال النساءـتحت وهذه ال

ه حيضا فإن قطعن ـونـفي ك (3)اليأس إلى السبعين فحيض إن قطعن النساء أو شككن

       . (4)بعدمه فليس بحيض

له ذا على سبيل اإلجمال وسيفصه[ساعة إلى فدونها يوما عشر خمسة مدة في]   

 ،فما خرج بمرض يسمى استحاضة ال حيض [مرض وال والدة غير من] بعد ذلك

أن تمامه بقوله  (5)وظاهر المختصر ،وظاهر المصنف أن هذا من تمام التعريف

، (6)عادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / أ .88مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ ( 1)

رجعـت إلى ا تحيض ـان مثلهـإن كـف ،وينظـر ،دونتـه عن مالك: يسـأل عنها النساءون في مـقال اإلمام سحن (2)

ت في سن من ال تحيض من النساء فرأت الدم قال مالك: ليس ـدخل دـألنها ق ؛ا ال تحيضـان مثلهـوإن ك ،الحيض

وتسعين إذا رأت الدم لم يكن  ،ثمانين سنةوبنت  ،الشهور أال تـرى أن بنت سبعين سنـةهذا بحيض ولتمض على 

 . 2/9ذلك حيضا ( 

ق ـك مطلـاد بالش" أر نـأو شكك :هـولـق )" :ةـزيـرح العـه على شـدوي في حاشيتـي العـخ علـال الشيـق (3)

  . 1/91ـ عقد الجواهر الثمينة ـ  128ردد بدليل قوله بعد فإن قطعن بعدمه ( ـالت

يض   ﴿ـه الزاهي: قال ابن شعبان في كتاب (4) مهح  نه ال  ئ ي يهئ س نه م  الال  من مبلغ الخمسين هكذا قال عمر بن هن  ﴾وه

وج النبي ـ صلى هللا وقالت عائشة رضي هللا عنها ز ،عنـه: بنت خمسين عجوز في الغابرينالخطاب رضي هللا 

ثـم رأت دمـا بقـرب ذلك  ،انقطع عنها المحيضن ـفم ، قرشيةاوز خمسين فتحيض إالـل امرأة تجـق :عليه وسلم ـ

وإن قلت غير ذلك؛  ،فإن قلن: إنه محيض؛ كان محيضا ،النسواند طول زمان يسأل ـه بعـوإن رأت ،فهـو محيض

  . 146 توضأت وصلت .

  . 26مختصر خليل ـ  (5)

 :" فإن قلت لخصر ... إر المختـوظاه :هـقول " ) :ةـقال الشيخ على العدوي في حاشيته على شرح العزي (6)

د ـق :ه قلتـاس واالستحاضة فيـول النفـدخـع لـر مانـريف غيـإذ يصير التع ؛ريف المختصرـيشكل حينئذ تع

 128وهو دم االستحاضة أو عالج ( ،مخرجا لما كان بسبب والدة أو مرضوا قول المختصر خرج بنفسه ـجعل

 . 
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إنما هو لبيان أن  ،عن شيء بقوله عادة (2))لم يحترز :(1)علي السنهوري وقال الشيخ

 . (3)إمكان الحمل عادي ال شرعي وال عقلي(

 [الطهر كأكثر] هنا فيها( /ب92) التي الكالم (4)بالنسبة للعبادة [له حد ال فأقله]   

ثم شرع في تفصيل ما أجمله  [(6)يوما عشر ةـفخمس الطهر أقل وأما] (5)ال حد له

بحاء مضمومة ومثناة تحتية  [ضي  الح   باختالف فيختلف الحيض أكثر وأما]: فقال

    .  (7)مشددة

 خمسة الحيضة بها تمادت إذا حقها في فأكثره] غير حامل [مبتدأة كانت فإن]   

.                                       أتى بعدها استحاضةوما  [يوما عشر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقيـه وأصولي ونحـوي، أخـذ و حسن علي بـن عبد هللا بـن علي النطوبسي السنهـوري األزهري المالكي، أب (1)

عن الشهاب السكندري والعالء القلقشندي والـزين طاهـر وغيرهم، أخذ عنه أبوالحسن المنـوفي وأحمـد البرنسي 

)زروق( و محمد بن عبد الرحمن )حطاب( وغيرهم، لـه تصانيف منها شـرح على المختصر لم يكمله وشرحان 

ـ الفكـر  337ـ نيـل االبتهـاج ـ  5/249هـ . الضوء الالمـع ـ 889سنـة  لآلجروميـة وتعليـق على التلقـين، تـوفي

 .     7/138ـ معجم المؤلفين ـ  4/95السامي ـ 

م ـ" أي المختصر أي ل م يحترزـول :هـقول " ) :ةـزيـه على شرح العـقال الشيخ على العدوي في حاشيت (2)

 . 128سبعين خارج بقوله من تحمل أي من شأنها أن تحمل (رز بقوله عادة أي والدم الذي يخرج من بنت ـيحت

  لم أعثر عليه . (3)

بحسب د ألقله ـأي ال ح"  : فأقله ال حـد لـه)" قوله: رح العزيةـقال الشيخ علي العدوي في حاشيته على ش (4)

كالهما هنا و ،الدال المرةوغيره الدفقة وبفتح  ،ن المطروهي م ،فالدفعة بضم الدال ،ا أقله بالمقداروأم ،انالزم

الكالم " أي التي  بالنسبة للعبادة :قوله و " ،وبالضم اسـم للمـدفوق ،ففي المصباح الـدفقـة بالفتح المرة ،صحيح

 . 128فإن أقله يوم أو بعضه (  ،فيها أي ال بالنسبة للعدة

 . 1/209تحبير المختصر ـ ( 5)

 المرجع السابق . (6)

وا (7)   . 7/142. لسان العرب ـ  ئ ُض وُحي ٌض على فُع لوجمُع الحائ ض حه
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 لم فإن ،ال أم عادتها تختلف أن فإما] (1)ل أيضاامغير ح [معتادة كانت وإن]   

ا ـادتهـد عـا بعـاهـا أتـزت مـو ميـول [(2)امـأي بثالثة عادتها على استظهرت تختلف

بعد نصف شهر كما ه دم استحاضة بخالف المستحاضة ـت أنـوعلم ،ن دم الحيضـم

 . [يوما عشر خمسة تجاوز لم ما] (3)ألن لها حكما يخصها ؛يأتي

عشر بيومين  ةاثني عشر يوما فدون استظهرت بثالثة أيام وثالث عادتها فإن كانت   

  . كما سيأتي للمصنف قريبا ،(4)ستظهارا عشر بيوم وخمسة عشر ال ةوأربع

أي اعتيادها  :)اختلف بتذكيره فقال وفي نسخة الشارح ،عادتها [اختلفت وإن]   

مجيئا، )أي أكثرها زمنا ال  [عادتها أكثر على استظهرت] (5)المفهوم من معتادة(

 (8)((7)خالفا البن حبيب (6)أو تأخر عند ابن القاسم ،لـر على األقـاألكث تقـدم مجيء

فتمنع  [حائض االستظهار أيام في وهي] أي ما لم تجاوز خمسة عشر يوما [كذلك]

        . (9)منه الحائض (/أ93)مما تمنع 

 فحكمها] هاـوقـا فـفم [عشر خمسة امـتم إلى بها] اضةـستحدم اال [تمادى فإن]   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" ليس  لخ: إذا تمادت بها الحيضة ... إهـقول " ) :ةـالشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزيقال ( 1)

والنهار بل لو رأت من الدم في يوم أو ليلة قطرة حسبت ذلك اليوم  ،دم الليلتمادي الحيضة استغراق الالمراد ب

  . 1/126ـ النوادر والزيادات ـ 128 أو صبيحة تلك الليلة يوم دم (

 / أ .72مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (2)

   / أ .89مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (3)

  / ب .72مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ  (4)

 / أ .34مخطوط المنح الوفية ـ  (5)

 . 1/151المدونة الكبرى ـ ( 6)

 . 1/386الذخيرة ـ  (7)

 / أ .89مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ مخطوط  (8)

 . 1/152المدونة الكبرى ـ  (9)
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                         وال عبرة، [الزوج وإتيان القضاء وعدم والصوم الصالة توجيه في رـالطاه حكم

عما قبله بشـدة حمرته مثال أو  (1)فإن ميزته بعدها ،بتميزه قبل خمسة عشر يوما

م ينقطع إن لف ،عاداتها فتمكث أيام عادتها أو أكثر عادتيها أو، (2)فحيض مؤتنف هنتن

      . هار عليهافهي مستحاضة وال استظ

في المحلين غير حامل احترازا عن حيض الحامل مبتدأة كانت أو : وقولي   

 ،من حملها  مكثت عشرين يوما ونحوها خمسة (3)فإن رأته في سابع شهر ،معتادة

ة أشهر مكثت خمسة عشر يوما ونحوها ـام ستـالث شهر إلى تمـه من أول ثـتوإن رأ

 :وقيل .ث نصف شهر ونحوهـاني فقليل تمكـه في الشهر األول والثـوإن رأت ،ةـخمس

انت ـر وإن كـونصف شه ،اـن ال استظهار عليهـولك ،ل الحملـادتها قبـدر عـتمكث ق

       . (4)المشهورمبتدأة ومقتضى ابن عرفة أن هذا الثاني هو 

 ،أن طهرت يوما مثالـب ،ادةـل معتـل بـامـر الحـرأة غيـا أي المـع طهرهـوإن تقط   

  هذا إن كان لها ،أيام الدم فقط بال استظهار (5)وحاضت آخر مثال لفقت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فحكمها حكم من فحكمها حكم الطاهر " أي  :قوله " ) :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (1)

فال  ،من الصفرة والكدرة" أي الدم احترازا  فإن ميزته بعدها :قوله "و ،وإال فهي طاهر ،لم تكن مستحاضة

ي يزت أنهما حيض قاله عل، وظاهره ولو ميإذ ال أثر لهما كما في الزرقان تحتاج بهما عن كونها مستحاضة

، ومثل ما إذا ميزته بعدها ما إذا انقطع أقل من نصف شهر ثم ارحنا في شرحه على خليلوذكره ش ،األجهوري

  / أ .90ـ مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  128ميزته بعد نصف شهر فهو حيض مؤتنف (

  . 1/26 ك . المصباح المنير ـأتنفته كذل و ،أخذت فيه وابتدأته استأنفت الشيء (2)

الصواب أن "  فإن رأته في سابع شهر :هـقول " ) :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (3)

 .129 ولكن هذا الشارح تبع علي األجهوري( ،بعدها ال كما قبلها انظر الحطاب الستة كما

  . 1/173المختصر الفقهي ـ  (4)

م  ـو أهن تضم شقة إلى أُخـه لهف قا  وهـوب أهل ف قُ ـلفق  لهفهق ت الث (5) رى فتخيطهما ولهفهق الشقتين يل فقُهما لُفقا  ولف قههما ضه

 . 10/330. لسان العرب ـ  إلى األُخرى فخاطهما إحداهما
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    . (2)وما أتى بعدها استحاضة ،كانت مبتدأة لفقت نصف شهرفإن  (1)عادة

رآني وفقهي ـرة بدليلين قـبم (4)افعيـالشـك (3)اـالعادة عندن (/ب93) تثبت ـ تنبيه   

ُكم  تهعُوُدونه  ﴿فاألول ا ـاءهـن جـأن م مـن وغيرهاة ـا في المدونـوالثاني م (5)﴾كهمها بهدهأه

غيـره، ثـم طلقـت رض أو ـرة لمـا سنين كثيـم انقطع عنهـث رةـا مـرهـالحيض في عم

ما لم تطلق عند  ،وإال تربصت سنة بيضاء ،إن جاءها الحيضـف ،راءـقأن عـدتها باأل

  . (6)فتعتد باألشهر ،بلوغها سن من ال تحيض

. انـظـر  ودـعـن الـة مـقتـا مشـهـألن؛ (7)نـرتيـإال بمال يحصل : ةـفـو حنيـال أبـوق   

      . (8)حطاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلما " وتغتسل  لخ: لفقت أيام الدم ... إقوله " ) :العزيـةه على شرح ـال الشيخ علي العدوي في حاشيتـق( 1)

 .  129وتوطأ ( ،وتصوم ،انقطع عنها

  / أ .89مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (2)

 . 1/519مواهب الجليل ـ  (3)

 . 2/417المجموع ـ  (4)

 . 29األعراف ـ  (5)

  / أ .72مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ ـ  1/386 ـ الذخيرة ـ 1/151 ينظر المدونة الكبرى ـ (6)

 . 1/94األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ـ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم ـ  (7)

 . 1/519مواهب الجليل ـ  (8)
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 عالمتان للطهر فصل:                         

 فرجها في خرقة المرأة لـتدخ أن وـوه ،وفـالجف :عالمتان (1)وللطهر فصل]   

رط ـدرة وال يشتـن الصفرة أو الكـ)وال م [دمـال نـم شئ عليها ليس ةـجاف رجـفتخ

 . (2)قاله حطاب( . ألن فروج النساء ال تخلو غالبا من رطوبة ؛جفافها من بلل

 وهي ]) (3)البيضاء ةـد الصاد المهملـاف وتشديـبفتح الق [ةص  الق  ] والعالمة الثانية   

راه ـى انقطاعه ألنها تـة علـالمـع [(4)ضـالحي رـآخ] في [أتيـي قـرقي أبيض اءـم

اف ـبفتح الق [القصة كماء] زال يصفو إلى أن يصير عند انقطاعهـم ال يـث اأوال كدر

 (6)قول القسطالني )ونحوه (5)هكذا في خط الشارح( [رـالجي وهي] وتشديد الصاد

ومنه قصص داره  (7)وهو النورة )سميت قصة تشبيها لها بالجص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 116الطهر هو زمان نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس . القوانين الفقهية ـ  (1)

بل  ،ة من الرطوبة بالكليةـدرة وال يريد أنها جافـن الصفرة والكـد وال مـيري :تـ: قلهـال حطاب في مواهبـق (2)

  . 1/522ألن فرج المرأة ال يخلو عن الرطوبة غالبا (  ؛د أن تكون جافة من الدم، والصفرة ،والكدرةالمرا

 . 7/73لسان العرب ـ( 3)

  . 117القوانين الفقهية ـ  (4)

  / أ .34 مخطوط المنح الوفية ـ (5)

، أخذ عن ؤرخمحدث وفقيه ومقرئ وم ،الشافعي مد بن أبي بكر القسطالني القتيبيمد بن محو العباس أحأب (6)

وله تصانيف منها إرشاد الساري  ،ه السخاويأخذ عن ،رهمد األزهري والشمس اليامي وغيلالفخر المقسمي وخا

وفي ت ،اللدنية بالمنح المحمدية وغيرها المواهبفي شرح الجامع الصحيح للبخاري ومشارق األنوار المضيئة و

ـ النور السافر عن أخبار القرن العاشر ـ عبد القادر بن عبد هللا العيدروس 2/103 ع ـهـ . الضوء الالم923سنة

  . 8/121 ـ شذرات الذهب ـ 1896ـ  1688ـ  2/1335 كشف الظنون ــ  1/128 الكواكب السائرة ـ ـ 164 ـ

وهو النورة " كذا في نسخته وهي بضم  :قوله " ) :علي العدوي في حاشيته على شرح العزيةقال الشيخ  (7)

 ،رهوغي ،خمن زرنيوال يظهر ذلك ألن النورة أخالط  ،ورةالن النون كما في المصباح أي أن الجص هو

 . 130زالة الشعر (وتستعمل إل
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وهو تحريف  ،الجير الفضة أوء ويقع في المتون كما (2)((1)انتهى( .أي جصصها

بفتح  (3)وأيضا فالتشبيه إنما وقع بالجير ،ال ماء لها (/أ94)إذ القصة  ؛بال ريب

      . كما علم (4)الجيم وسكون المثناة التحتية

عن اإلمام مالك  (5))وروى علي بن زياد )وقيل يشبه الخيط األبيض: قال التتائي   

    . (7)انتهى(( 6)كالمني وابن القاسم كالبول(

   هي مع أو (8)لها فقط [للمعتادة أبلغ والقصة]   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/358إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري ـ أحمد بن محمد القسطالني القتيبي ـ  (1)

" لم يكن  لخ: ونحوه قول القسطالني ... إقوله )": قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (2)

د ـران عنـا متغايـ، وهمـ اسم للجصلخ أنهاوقضيـة القسطالني ... إ للجير، ـة المصنف أن القصة اسمـنحوه قضي

وأيضا فالمصنف  ،مسمى اآلخر اتضحيطلق كل منهما على  إن ثبت في اللغـة أنهما متـرادفان مـل مصر نعـأه

 .  129والجص بكسر الجيم كما في المصباح( ،ها بالماء والقسطالني بالجص نفسهشبه

كماء الفضة أو الجير" الظاهر أن المراد أن  :"قوله ) :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (3)

: أو الجير" عطف على ، و"قولهالمراد أنه يقع التعبيربهما معا ويحتمل أن ،لجيرالمتون يقع التعبير فيها با بعض

أن مراده بالمتون متون  ويحتمل عطفه على الفضة أي ماء الجير أي الماء الموضوع فيه الجير ثم يحتمل ،ماء

 ،ا يحصل عند إذابتهاراده بمائها مإذا الفضة ال ماء لها " يجاب بأن م :و "قوله ،مل نسخ العزيةويحت ،المصنفين

 ،الم المصنفوإن كان المراد في ك ،ماده في كالم أهـل المذهـب فلم يعلإنما وقع بالجير إن كان مر :و" قوله

 . 130فال نسلم ذلك الحصر لجواز أن تكون نسخة المصنف غير نسخة الشارح ( ،هكذا ... إلخوالعلم من قوله 

  . 4/156لسان العرب ـ  (4)

الثوري والليث بن ام مالك بن أنس وسفيان ـن اإلمـذ عـأخ ،فقيـه ،علي بن زياد العبسي التـونسي لحسنأبو ا (5)

أخذ عنه البهلول بن راشد وأسد بن الفرات وسحنون وغيرهم، له تصانيف منها خير من زنته في  ،سعد وغيرهم

ـ  2/153يونس الصدفي ـ تاريخ ابن يونس الصدفي ـ عبد الرحمن بن أحمد بن هـ . 183توفي سنة  الفقه،

 . 1/145 ـ الوفيات البن قنفذ ـ 1/185 ـ ترتيب المدارك ـ 1/156لفقهاء ـ طبقات ا

 . 1/119المنتقى ـ  (6)

  / أ .72مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ ( 7)

 . 1/213تحبير المختصر ـ  (8)
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تبعا  (3)للمصنفخالفا  (2)فقط على المعتمدالجفوف  وكذا المعتادة، (1)الجفوف

 ،(5)بلغية مطلقا أن معتادة الجفوف إذا رأتها قبله ال تنتظره()األ وفائدة (4)للمختصر

 القصة] (6)ندبا كما البن عبد السالم [انتظرت] معتادتها [أوال الجفوف رأت فإذا]

مع إدراك أربع ركعات الفرض قبل  (7)بحيث يسع الطهر، [المختار الوقت آلخر

 ،بخالف معتادته فقط ال تنظرها ،وكذا معتادتهما معا ورأت الجفوف أوال ،فراغه

وفي كل إما أن ترى  ،أو القصة فقط، معتادة الجفوف فقط :فعلم أن األقسام أربعة

وإذا رأت  ، فمعتادة الجفوف إذا رأته أوال ال تنتظرها ،غيرها أو ،داءتباعادتها 

ومعتادة القصة إذا رأتها أوال  ،ألنها أبلغ منه لمعتادته أيضا ؛القصة أوال ال تنتظره

ت ـوإذا رأت الجفوف أوال ندب لها انتظار عادتها آلخر الوق ،طهرت بال إشكال

       . (8)وهي قسم خامس ،وكذا معتادتهما معا ،المختار

 ب(                 /94))هذا مما ال خالف[أوال الجفوف رأت إذا القصة تنتظر فال المبتدأة وأما] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1/97عقد الجواهر الثمينة ـ  (1)

 . 65المختصر الكبير ـ عبد هللا بن عبد الحكم الليث ـ  (2)

مصنف " أي من كونه يفيد أن خالفا لل :قوله " ) :ه على شرح العزيةـالعدوي في حاشيتقال الشيخ علي  (3)

 . 130إنما هي أبلغ باعتبار معتادتها ال معتادة الجفوف فقط ( القصة 

 . 26مختصر خليل ـ  (4)

 / ب .91مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (5)

 . 1/234تنبيه الطالب ـ  (6)

هذا ظاهر على القول  بحيث يسع الطهر" :قوله " ):ةـه على شرح العزيـالشيخ علي العدوي في حاشيتقال  (7)

ة مراعاة للقول ـه يدرك بركعـه جار ولو على القول بأنـن: إويمكن أن يقال ،بأن االختياري ال يدرك إال بالكل

  . 130( أو أن الصالة بتمامها في الوقت أفضل من االنتظار المندوب ،اآلخر

 1/244ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  1/523ب الجليل ـ ــ مواه 1/213تحبير المختصر ـ  (8)

امس" بل يتأتى فيه قسمان ألنها ـوهي قسم خ :قوله " ) :ـ قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية

 . 130إما أن ترى القصة أوال أو الجفوف فتكون جملة األقسام ستة (
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  ؟(1)ار الجفوفـظـن انتـد مـأو الب ــار بهــهـل تطـا إذا رأت القصة أوال فهـوأم ،هـفي

هل تكتفي بإحدى  :وأفاد كالمه أن معنى الخالف (2)قاله الشارح( ،ورانـوالن مشهـق

و مقتضى ـا هـأي كم " ورانـمشه " :ولهـوق ؟وفـر إال بالجفـأو ال تطه ،نـالمتيـالع

وارتضاه  ،(4))أن المعتمد أنها تطهر بالسابق منهما( رزوقـن مـابوفي  (3)المختصر

)وعلى القول بأنها تنتظر الجفوف إذا رأت القصة  :زرقانيال الق (5)علي األجهوري

 . (6)أوال ظاهره ولو خرج الوقت

لتعلم  ؛ليال [النوم عند] أي عالمته [طهرها تنتظر أن] وباـوج [رأةـالم وعلى]   

)وكذا يجب عليها نظره  )لتعلم حكم صالة النهار [الصبح صالة دـوعن] ومـعند الن

إلى أن يبقى من الوقت  ،في الجميع ن الصلوات وجـوبـا مـوسعـار الصبح مـد غيـعن

ي ـا فـا كمـذ مضيقـب حينئـفيج ،هـفي (1)اـامهـدرك الصالة بتمـوت ،لـتغتس اـدر مـق

  .( 2)اع(ـالسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لخ" هذا القول إأو البد من انتظار الجفوف ... :)"قوله:قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية( 1)

وإن  ،دم  فقـد حصل الجفوفه كونه مشكال أن القصة إن لم يعقبها ــووج ،صة أبلغستشكل؛ ألنـه قد سبق أن القا

 . 130كان معها دم فيخالف قولهم أن القصة ال يعقبها دم بخالف الجفوف( 

 / أ .34مخطوط المنح الوفية ـ ( 2)

و مقتضى ـا هـكم :هـولـ)"ق: ةـزيـرح العـه على شـدوي في حاشيتـخ علي العـال الشيـق ـ26مختصر خليل ـ  (3)

ويجاب بأن مراده كما هو مقتضى  ،تشهيرالف المفيد  للـه تردد ال بخـالمختصر" فيه أن المختصر إنما عبر بقول

 . 130وليس أحدهما أرجح من اآلخر (  ،من حيث أفادته أنهما على حد سواءالمختصر أي 

 / أ . 197مخطوط المنزع النبيل على مختصر خليل ـ  (4)

 / ب .91مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ ( 5)

  / ب .78مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ  (6)

أن  ا " هذا بناء علىـدرك الصالة بتمامهـوت :هـ)"قول:ةـه على شرح العزيـقال الشيخ علي العدوي في حاشيت (7)

  . 130جح أنه يدرك بركعة ( ولكن الرا ،االختياري ال يدرك إال بالكل

 . 1/76البيان والتحصيل ـ  (8)
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الحتمال إدراك العشائين   ؛نظره قبل الفجر (1)وال يجب عليها وال يندب لها   

بل يكره لها ذلك كما  ،ألنه ليس من عمل الناس ؛وإنما لم يكن ذلك عليها ،والصوم

)ابن حبيب إذا  :قال الشارح، (2)ال يعجبني ذلك( " لـفي النق"  :قوله . يفيده حطاب

أي بعد الفجر فلم تدركان قبل الفجر أو بعده فال تقضي صالة  (3)رأت الطهر غدوة

ولكن تصوم أي تمسك يومها وتقضيه  ،حتى توقن أنه قبل الفجر (/أ95) الليل

    . (5)إن كان من رمضان( (4)احتياطا

وتقضي  ،وال تقضي الصالة ،صحة ووجوبا [والصوم الصالة الحيض ويمنع]   

 .              (6)أي دليل دل على وجوب قضائه ،الصوم بأمر جديد من الشارع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لخ " قال إيندب ...  وال ،: وال يجب عليهاقوله " ): قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (1)

 ،لرأت الطهر أن تغتسر طهرها قبل الفجر بقدر ما يمكنها إن ـوكان القياس أن يجب عليها أن تنتظرشد: ابن 

تتعين في آخر الوقت فسقط عنها من  إذ ال اختالف في أن الصالةوع الفجر؛ وتصلي المغرب والعشاء قبل طل

 . 130ناحية المشقة انتهى (

 . 1/524مواهب الجليل ـ  (2)

 لم أعثر عليه . (3)

وتقضيه احتياطا " كذا في الزرقاني نقال  :قوله " ) :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (4)

)أقول( هذا  .، وقضت احتياطا انتهىرمضان انت فير ما نصه وصامت إن كعن الشيخ عن ابن حبيب حيث ذك

ب القضاء ال شك ووجو ،يكون القطع بعد الفجرفيحتمل أن  ،ر غـدوةفرض المسألة أنها رأت الطهمشكل ألن 

فصوم ذلك  ،م إال أنها لم تنو صوم ذلك اليومب عليها الصوان يجوك ،رويحتمل أن يكون القطع قبل الفجفيه، 

وبعد كتبي هذا رأيت  فتدبر )أقول( ،الحتياط بل لكونه عليهاضاء ليس لوب القفوج ،االيوم غير صحيح مطلق

  . 130( النص عن ابن حبيب االقتصار على قوله وقضت بدون زيادة احتياطا فلله الحمد والشكر

  / ب .34مخطوط المنح الوفية ـ  (5)

علي العدوي في حاشيته على شرح / ب ـ قال الشيخ 91مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (6)

وهو غير األمر العام األول  ،تقضيأي دليل دل على وجوبه " أي أن الشارع قال: إن الحائض  :قوله )" :العزية

 . 131المفيد لوجوب الصوم الداخل فيه الحائض وغيره هذا ما أفاده شيخنا رحمه هللا تعالى ( 
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وال تبتدأ : (1)بهرام .ويجبر على الرجعة ،)أي فيحرم أن يطلقها فيه [والطالق]   

قراء هي ؛ ألن األ)بل مبدؤها من الطهر الذي بعده، (2)قاله الشارح( .فيه العدة اتفاقا

تحسب األربعة أشهر وعشرا فوأما من توفي عنها زوجها وهي حائض  ،األطهار

ومحل حرمة طالق . (3)قاله الزرقاني( .من يوم الوفاة كما يدل عليه كالمهم

مدخول بها فال الوأما الحامل وغير  ،الحائض إذا كانت مدخوال بها وغير حامل

 ،تحريمهم الطالق في حائض مدخول بها غير حامل )وظاهر :قال التتائي ،حرمة

ويجبر على )، (5)وهو كذلك التونسي (4)ولو أوقعه على من تقطع طهرها

واألول  ،فيه الوطءألنه زمن يجوز ؛ (7))ال يجبر( :وقال جماعة . (6)(الرجعة

ت ه ن   ﴿ لقوله تعالى ؛أظهر د  ل  ُقوُهن  ل ع   ،                                      (8)﴾فهطه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/215ـ تحبير المختصر  (1)

 / ب . 34مخطوط المنح الوفية ـ   (2)

 / ب .78مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ  (3)

ا " أي أيام طهرهولو أوقعه على من تقطع  :قوله )":ى شرح العزيةـي حاشيته علـدوي فـقال الشيخ علي الع (4)

قي من تلك وذلك إن ما ب ،فيضر بها،  ول عليها العدةفي الحيض لئال تط وإنما نهى المكلف أن يطلق ،اطهره

   131( وال فارغة من زوج ،ة ال معتدة وال ذات زوجكالمعلقفتكون في تلك المدة  ،االحيضة ال تعتد به في أقرائه

لرحمن أخذ عن أبي بكر بن عبد ا ،فقيه وأصولي ،المالكي ونسياهيـم بن حسن بن إسحاق التأبو إسحاق إبر (5)

ه ـل ،رهمـع وغيـجامن أبي ـونسي وابـز التـدون وعبد العزيـن سعـه ابـذ عنـأخ ،اـاسي وغيرهمـران الفـعموأبي 

ـ  2/57 هـ . ترتيب المداراك ـ443توفي سنة ،ةـواز وتعليق على المدونـب ابن المـا تعليق على كتـتصانيف منه

 . 1/4العارفين ـ ـ هدية  1/244 ـ ـ الوفيات البن قنفذ 1/89 الديباج المذهب ـ

 / ب .73مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (6)

التاج ـ  1/380 ـ الذخيرة ـ 1/45 ـ النكت والفروق لمسائل المدونة ـ 1/424 تهذيب مسائل المدونة ـ (7)

  . 1/370 كليل ـواإل

 . 1الطالق ـ  (8)
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                                                     .(2)انتهى باختصار(.(1)وهذه ال تستقبل عدتها ،أي الستقبالها

 . كما تقدم في الحدث األصغر ،إال لمتعلمة ،وكذا بعضه [المصحف ومس]   

وعليها اقتصر  :اآلخرى و، (3)على إحدى روايتين ،باللسان [القرآن ةوقراء]   

)والمشهور أنها  :بهرام. (4)أنه يجوز لها قراءته خوف النسيان (/ب95)المختصر 

ولها  ،ق المصنف أن يمشي عليهـان حـفك (5)رآن في غير المصحف انتهى(ـرأ القـتق

إال أن ينقطع عنها  ،ن حيث كونها حائضاـم ،ل الحيضـولو متلبسة بجنابة قب هـقراءت

وضأ للنوم ـوتت ،ةـة بجنابـانت متلبسـفال تقرؤه إن ك ،دمه حقيقة أو حكما كمستحاضة

ووجه ، (8)خالفا للتتائي (7)على المذهب، (6)هـة بجنابة تقرأ بعد انقطاعوغير المتلبس

رأ ولو ـفتق ،عـه إذا كان الدم سائال عليها فهي غير قادرة على إزالة المانـا أنـذكرن ما

 لمنعها ؛روعي التعليلـف ،ة الطهرـا ورأت عالمـا إن انقطع عنهـوأم ،ةـمتلبسة بجناب

 ،جنبا أيضا بوجود مانعين مع قدرتها على رفعهاالقراءة فيما إذا كانت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تستقبل العدة  وهذه ال تستقبل " أي ال :قوله " ) :ةـرح العزيـه على شـقال الشيخ علي العدوي في حاشيت (1)

 . 131بل حتى تلفق عادتها كما هو معلوم (  ،اآلن

 / ب .72مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (2)

 . 1/375كليل ـ ـ التاج واإل 1/345ـ المنتقى ـ  1/75التلقين ـ  (3)

 . 26مختصر خليل ـ  (4)

  . 1/216تحبير المختصر ـ  (5)

لخ " أي أن المستحاضة : كمستحاضة ... إقوله " ) :حاشيته على شرح العزيةقال الشيخ علي العدوي في  (6)

قيقة، وليس كذلك بل وليس كذلك بل انقطع عنها دم الحيض حكما ال ح ،ةقطع عنها دم الحيض حكما ال حقيقان

وضوء عند بالالب لخ " أي وال تط... إوغير المتلبسة  بجنابة تقرأ بعد انقطاعه  :قوله و" ،وحكما ،انقطع حقيقة

 . 131وال تنام حتى تتوضأ كالجنب (  ،فإنه قال ال تقرأمن قول عبد الحق الذي اعتمده التتائي  النوم كما يستفاد

 / أ .92مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (7)

 / أ .74مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (8)
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. (3) ألن األصل استمراره ؛(2)خالفا للتتائي ،فقطفيما إذا كانت حائضا  (1)ولم يراع

  . (4)ووجه ما للتتائي قدرتها على إزالة المانع( ،هذا هو المعتمد

      . (5)وال تطوف إال لعذر في الدخول ،فال تعتكف ،ولو مجتازة[المسجد ودخول]   

 قبل] ،(6)زمن النقاء ولو بعد تيمم [وبعده الحيض زمن الفرج في والوطء]   

، ولو من وكذا يحرم وطؤها في غير الفرج مما بين السرة والركبة، [الماءب طهرها

ويباح تمتعه بما زاد  ،وكذا التمتع في ذلك بغير وطء إال النظر ،فوق حائل كلباس

كاستمنائه بيدها أو  منهما وطئامما فوقهما أو أسفل  (/أ96)عما بين السرة والركبة 

 ،ومحل حرمة ما مر إال لطول يحصل به ضرر له ،بحائل وبغيره ،صدرها وغيره

 .    وإال جاز له وطؤها بعد انقطاعه بعد أن تتيمم ندبا

ويمنع وجود الحيض أيضا والنفاس ارتفاع حدثهما ولو جنابة أي أنها إذا تطهرا    

 والجنابة ،النفاس لرفع حدثهما فال يرتفع حدث الحيض اتفاقا في حالة الحيض أو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و" ،ائضاحجنبا أيضا " أي كما إذا كانت  :قوله )" :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (1)

لم يراع " أي لم يراع  :قوله "و ،التعليل بوجود مانعين روعيأي أن بوجود مانعين " متعلق بالتعليل  :قوله

 ،ير مناسب ألنه ليس إال مانع واحدوهو غ ،كانت حائضا فقط هذا ظاهر عباراتهالتعليل بوجود مانعين فيما إذا 

 ويجاب بأن المراد ولم يراع التعليل أي من حيث هو المتحقيق في مانع واحد مع قدرتها على رفعه ألن مانعين

 . 131أقى من مانع واحد (

                                                               .                                                 / ب 73مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (2)

ضعف  استمراره " ال يخفىألن األصل  :قوله )" :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (3)

 . 131، ولو كانت جنبا ( الطهر بل نقول: تلك العلة موجودة ورأت عالمة ،تلك العلة مع فرض أنه انقطع

  . 1/246شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (4)

بمحتاج " ليس هذا  وال تطوف ،ال تعتكف: فقوله )" :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (5)

 لخإال لعذر ... إ قوله وهما غير ممكنين مع الحيض، و" ،ارةوالطواف الطه ،؛ ألن شرط االعتكاف الصومإليه

  . 131مستثنى من قوله ودخول مسجد أي إال لعذر (  "

 / ب .72مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (6)
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أي  ،ال يرتفع :وحرمته إن قلنا ،يرتفع :وفائدته إباحة القرآن إن قلنا ،على المشهور

ألنه من حيث  ؛ولو جنبا ،من حيث الجنابة فيهما فال ينافي ما مر من أن لها القراءة

 .                                            (2)كما مر (1)الحيض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،منهما معامما فوقهما " أي معا أو أسفل  :)"قوله :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية( 1)

ان من والركبة خارجوالظاهر الجواز ألن السرة،  ،والركبة ،لى ما إذا كان فيهما أي في السرةولم يتكلم ع

وغيره  :قوله و" ،باليد الوطء فيهاستنماء ه يلزم من االلزومه؛ ألنتمثيل للشيء بم كاستمنائه ": قوله و" ،العورة

كبيره: وتنوي به الطهر من  قال الخرشي في"  بعد أن تتيمم ندبا :قوله و" ،المناسب أو غيره أي المصدر "

أو  :قوله و" ،لهما ضمير أنهماع ونفساء الراج ،ائضححدثها " أي جنس المرأة المتحققة في  :قوله و" ،الحيض

 ،ال نفاسهاوالنفساء في ح ،ال حيضهاس بالواو أي الحائض في حالنفاس " المناسب لقوله أنهما أن يقول والنفا

: فال ينافي ما مر ... إلخ " ال طائل قوله و" ،ف المستفاد من قوله على المشهوروفائدته " أي الخال :قوله و"

منها واغتسلت  ،وكانت متلبسة بجنابة ،ضوفائدته تظهر فيما إذا طهرت من الحي :، فالظاهر أن يقولتحت ذلك

 . 131فال تقرأ ( ،ال يرتفع :وإن قلنا ،، فلها القراءةيرتفع :فإن قلنا ،حال الحيض

 . 1/245شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ  (2)
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  النفاس :فصل                           

)صاحب  ال نفس الدم نقله القرافي عن ،والدة المرأة :))لغة [النفاس لـفص]   

 (5)((4)والشيء ال يضاف لنفسه ،دم النفاس :ولذلك يقال (3)والصحاح (2)((1)العين

 .       (6)قاله الزرقاني(

 بسبب القبل من الخارج] كدرةـأو الصفرة أو ال [الدم هو]ا: واصطالح    

وإنما  ،فليس بدم نفاس على الراجح من قولين ،ال قبلها ،بعدهامعها أو  [(7)الوالدة

لما  ولعل فائدته أنه يضم زمنه :قلت. (8)انظر حطاب .والثاني أنه نفاس ،هو حيض

وليس للخالف فائدة بالنظر  ،بعد الوالدة بخالف القول بأنه حيض فال ضم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/184العين ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي . هدية العارفين ـ  (1)

 . 7/271المرجع السابق ـ  (2)

 . 2/223الصحاح ـ  (3)

إنه  :والشيء ال يضاف لنفسه " أي فلو قيل :قوله )" :ةـقال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزي (4)

وهـو  ،إذا اختلف اللفظزة ـائـه جـة الشيء إلى نفسـح أن إضافـه لكن الراجـة الشيء إلى نفسـنفس الدم للزم إضاف

ألن شرطها أن يكون بين المضاف  ؛واعلم أن إضافة العام للخاص تكون إضافة للبيان ال بيانية ،مذهب الكوفيين

 . 132ه عموم وخصوص من وجه ( والمضاف إلي

  . 1/392الذخيرة ـ  (5)

  / أ .79مخطوط حاشية أحمد بن محمد الزرقاني على مختصر خليل ـ  (6)

 . 1/31القوانين الفقهية ـ  (7)

  . 1/528مواهب الجليل ـ  (8)
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 فهي [يوما ستين على زائد غير] (/ب96) (1)ا يظهرـا فيمـوهمـلصوم وصالة ونح

)وتصير مستحاضة وأقله  [هرتستظ الـف ستين على زاد إنـف] (2)اـدام به ره إنـأكث

فال ينافي أنه دفعة  ،معناه من حيث الزمن (4)د ألقله(ـ)ال ح ارحـول الشـوق، (3)دفعة

فإن كان بين  .مين، ولـو بين توأدـاس واحـو نفـأي ه ،اـإن دام به :وليـوق ،كالحيض

فإن لم يدم الدم بها .ألن الستين أكثره كما قال ؛فهما نفاسان (5)الولدين أكثر من ستين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليس لخ " أي للخـالف ... إ: وليس هـقول " ) :ةـرح العزيـه على شـال الشيخ علي العدوي في حاشيتـق (1)

ة رـه ثمـال ينافي أن لـف ،نفـاساوالصالة اعتبر حيضا أو  ،فهي على كل حال تاركة للصوم ،للخـالف فائدة اآلن

ن وم الذي بعد الستيـ، فالير نفاسا كان عدد الستين مـن نـزولـهفإن اعتب ،تظهـر في اآلخر بعد تمام الستين

 :هـقول و" ،فيكـون دم نفـاس ،ن اعتبر حيضا كان اليوم المذكور تمام الستينوإ ،باالعتبار المذكور يوم استحاضة

 .132( " أي كمس مصحف ونحوها

 . 1/528مواهب الجليل ـ  (2)

 / أ .92مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (3)

  / ب .34مخطوط المنح الوفية ـ  (4)

وال  ،الخارج" أي من حيث  وأقله دفعة :قوله " ) :على شرح العزيةقال الشيخ علي العدوي في حاشيته  (5)

" أي  دفعةفال ينافي أنه  :قوله و " ،وال حد ألقله ،ن حيث الزمن فألكثره حدوأما م ،حـد ألكثره من تلك الحيثية

له فاألولى ة سير ال يظهر، وال مناسب" هذا التف لخإ: أي هو نفاس واحد...قوله "و ،ارجأي مـن حيث الخاألقل 

التوأمان هما الولدان في بطن واحد أو  لخ "إولـو بين توأمين... :قوله و" ،أن يقول: وهو نفاس واحد بزيادة الواو

وقيـل  ،ذي بين التـوأمين نفـاسأن الدم ال والمعنى ،وأمينفليسا بت ،لخمسة أو أقاللذان بين وضعهما ستة إال 

ه حيض فتجلس كما تجلس الحامل في آخر ـوعلى أن ،النفـاس أي بينهمـاد فتجلس أقصى أمى األول ـوعل ،حيض

ال مفهوم ألكثر بل ومثله  " لخ... إن بين الولدين أكثر من ستين فإن كا :قوله و" ،اونحوه ،حملها عشرين يوما

لى ما مضى ضع الثاني عفتبني بعد و ،هما أقـل مـن ستين يوما فنفاس واحدما إذا كان بينهما ستون أما إن تخلل

وظاهر خليل ولو وضعت الثاني قبل الستين بيسير، وذكر الخرشي عن تقرير أنه ينبغي أن حكم  ،من األول

فتستأنف الثاني نفاسا  ،قـل كحكم والدتها بعد تمام الستينام فأـة أيـالوضع قبل تمام الستين من والدة األول بأربع

م يحصل لها النقاء حيث ل ،ا مضى من األول ظاهرـعلى م د وضع الثانيـا تقدم من أنها تبني بعـوم ،انتهى

النقطاع حكم النفاس  ؛ثم أتت بولد فإنها تستأنف له نفاسا ،إن حصل النقاء خمسة عشرـف ،خمسة عشر يوما

  . 132بمضي المدة المذكورة ( 
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بل لو ولدته جافا وجب عليها كما مر  ،ولو حال والدتها ،ستين طهرت عند انقطاعه

 ،أنها تمكث أربعين يوما (1))وأكثر نساء أفريقية يعتقدن :ابن ناجي .الطهر ساعته

ومثلهن نساء الديار  (2)وهو جهل منهن فليعلمن ذلك انتهى( ،ولو انقطع دمها

 . (4)((3)المصرية

ي ـتقدم فمن صحة صالة وصوم وجميع ما  [يمنعه فيما النفاس دم وحكم]   

 (6)طالق)لعل مراده باإل [مطلقا الحيض دم مـحك لـالغس اقتضائه وفي] (5)الحيض

أي فهي إنما تلفق أكثره  (8)الحيض قاله الشارح( (7)بخالف ،ر نظر إلى عادةـمن غي

ثم تكون بعد تلفيق أكثره مستحاضة وال  ،ان لها عادة فيه أقل من أكثره أم الـسواء ك

فإنه حينئذ يكون حيضا كما البن  ،الدم بعد طهر تام ما لم يجئ (9)تلفق ومحل التلفيق

لعدم تكرر النفاس بخالف  :المـد السـن عبـاب .رأـر أيضا أنها ال تقـوذك، (10)الحاجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في النسختين )يعتقدون( .( 1)

  . 1/78شرح ابن ناجي على متن الرسالة ـ ـ 2/511الشرح الكبير على تهذيب المدونة البرادعي ـ  (2)

 / أ .74مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ  (3)

 . 1/247شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ ( 4)

 / أ .92مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ ـ  1/529مواهب الجليل ـ  (5)

ه طالق " ويحتمل أن مرادراده باإل: لعل مقوله " ) :رح العزيةـقال الشيخ علي العدوي في حاشيته على ش (6)

 . 132واالقتضاء للغسل ال فيما استثنى (  ،باإلطالق أي في جميع صور المنع

 الشارح .لم تذكر كلمة )بخالف( في شرح ( 7)

 / ب .34مخطوط المنح الوفية ـ ( 8)

كأن يكون يدخل تحته صورتان  " : أم ال"قوله ) :قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (9)

لخ " حاصله إن تقطع أيام دم النفاس قبل طهر تام كتقطع أيام الحيض : ومحل التلفيق ... إقوله و" ،أزيدأكثر أو 

ما  وتصلي إلى آخر ،وتصوم ،وتغتسل كلما انقطع، وتلغي أيام االنقطاع ،الحيض الدم ستين يومافق من أيام فتل

 132تقدم(

 . 79جامع األمهات ـ  (10)
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وإن  ألن طوله ؛تقرأ كالحائض  (/أ97)أنها  (3)والتلقين (2)وفي المقدمات (1)الحيض

 ،(4)وقوى التتائي ما البن الحاجب ،أصل وجوده نزل منزلة تكرر الحيضندر 

)وهللا أعلم بأن ما  (6)والتلقين واعتمده (5)وقوى ما للمقدمات، ورده علي األجهوري

  . (7)قاله الشارح( ؟ذكره هل هو موافق للصواب في نفس األمر أم ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1/236تنبيه الطالب ـ  (1)

 . 1/136 المقدمات الممهدات ـ( 2)

 . 1/74التلقين ـ  (3)

 / أ .74 مخطوط فتح الجليل بحل ألفاظ درر خليل ـ (4)

   . 132أي وهو الراجح( ما للمقدمات" :قوله )":قال الشيخ علي العدوي في حاشيته على شرح العزية (5)

 / أ .92مخطوط مواهب الجليل في حل ألفاظ الشيخ خليل ـ  (6)

 /ب .43مخطوط المنح الوفية ـ  (7)
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 الخاتمة                        

ن   أن يكون  عهل ي  بفضله وإحسانه إذ أتمت هذا البحث، وأرجو الحمد هلل الذي مه

خالصا لوجهه الكريم، والصالة والسالم على معلم البشرية سيدنا محمد ـ صلى هللا 

 عليه وسلم ـ وعلى آله وصحبه أجمعين .

فقه فقد كان هذا العمل نتيجة جهد، بين الباحث فيها أهمية الكتب الغنية بعلوم ال   

قة استنار من خاللها الباحث في كل معلومة اجتهد في انت رحلة شائوغيرها، فك

بيانها وإيضاحها ما أمكن ذلك، سائال هللا العلي القدير أن يكون العمل بحلته التي 

 أرادها المؤلف .

 : التحقيق استخلص الباحث إلى ما يأتيوبعد الدراسة و   

 مصدرهما القرآن والسنة النبوية .إن استنباط األحكام الشرعية والقواعد الفقهية  ـ 1

يعتبر المتن والشرح من أشهر الكتب التي ألفت في فقه اإلمام مالك إال أن أهل  ـ 2

 مصر والسودان اهتموا بتدريسه أكثر من غيرهم .

 شروح هذا الكتاب تتفاوت بين اإلطالة واالختصار، واإلطناب واإليجاز . ـ 3

  كما يقول عنه القائلون .الفقه المالكي مدلل بالدليل، ال ـ 4

 عدم االستهانة بالمتون الفقهية وخاصة متون المبتدئين في العلم . ـ 5

 حتى بين فقهاء المذهب . راءفي اآل ختالفالوجود ا ـ 6

مازال الكثير من المخطوطات اإلسالمية لم تحض بالدراسة الكافية من قبل  ـ 7

 المتخصصين .

 تعلم الصبر واالجتهاد في السعي والمثابرة للوصول إلى المعرفة . ـ 8

 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .          
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 الفهارس                   

 فهرس اآليات القرآنية . ـ 1

  فهرس أطراف األحاديث النبوية ـ 2

 رفهرس اآلثا ـ 3

 فهرس األعالمـ  4

  التعاريف والمصطلحات الفقهية واألصوليةفهرس  ـ 5

 فهرس الكتب المطبوعة ـ 6

 فهرس المخطوطات  ـ 7

 رفهرس رسائل الماجستي ـ 8

 فهرس المواقع اإللكترونيةـ  9

   فهرس الموضوعات  ـ 10
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 الكتاب في ورودها حسب القرآنية اآليات فهرس     

 

 مـــــالرق
 التسلسلي

 

 
 السورة

 
 اآلية

 
 الصفحة

 البقرة 1       

 

167 
 

        295 

184  
 

        249   

284  
 

        249 

  آل عمران 2          

 

102          250 

 النساء 3          

 

43 
  

        66 

   المائدة 4          

 

3  
 

        283 

7 
 

 83ـ  66      

 األعراف 5          

 

30 
 

        295 

 اإلسراء 6          

 

70  
 

        103 

82 
 

        266 

 مريم 7          

 

65         49 

 األنبياء 8          

 

22 
 

        49 

 المؤمنون 9          

 

18 
 

        65 

52 
 

        295 

 الفرقان  10         
 

48 
 

         65 

 

 56  األحزاب 11      

 
 

        55 
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 فاطر 12         

 

10         295 

 14  الزخرف 13         

 

        267 

 16 التغابن 14         
 

        250 

 1 الكوثر 15         
 

          1 
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  أبجديا تريبا مرتبا األحاديث فهرس              
 
 

 الرقم  

 التسلسلي

                            

 الحديث                          

 

 الصفحة

 أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن... 1      
         

   201 

 أتيت النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وهو يستاك بسواك  2      

 

 رطب ...

 

   187 

 أن أم سليـم كـانت تبسط للنبـي ـ صلـى هللا عليـه وسلـم ـ  3      

 

 نطعا، فقيل عندها على ذلك النطع ...

  

    90 

 األنبياء أحياء في قبورهم يصلون ...   4      

  
   105 

 أنتوضأ مما أفضلت الحمر، فقال عليه الصالة والسالم:  5      

 

 نعم ومما أفضلت السباع ...

 

    91 

 أن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ كان يتوضأ بمد     6      

 

 ويغتسل بنحو صاع ...

 

   282 

 أنه كان يصغي إلى الهرة اإلناء حتى تشرب، ثم يتوضأ  7      

 

 بفضلها ...

 

    81 

 اتقوا المالعن الثالث: البراز في الموارد، والظل،    8      

 

 وقارعة الطريق ...

 

   223 

 إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثالث مرات ... 9      

 

   206 

 إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ... 10     

 

    82 

 إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل ... 11     

  
   260 
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 إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره ... 12     

 

   163 

 إذا خرج من الخالء قال: الحمد هلل الذي أذهب عني  13     

 

 األذى وعافاني ...

 

   213 

 إذا خرج من الخالء قال: غفرانك ... 14     

 

   213 

 إذا رأى ما يكره قال: الحمد هلل على كل حال ... 15     

 

    48 

 ثـار يـوم القيـامـة غـرا محجلين مـن أإن أمتي يـدعـون  16     

 

 الوضوء ...

 

   194 

 إن هللا ال يستحي من الحق ... 17     

 

   123 

 إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر ... 18     

 

   275 

 إنما الماء من الماء ... 19     

 

   259 

 إنهـا ليسـت بنجس إنمـا هـي مـن الطـوافين عليكـم ـ أو  20     

 

 الطوافات ...

 

    91 

اآليتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلته كفتاه  21     
... 

 

   264 

 آية العز الحمد هلل الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر السورة ... 22     

 

    47 

 بينما رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ساجد وحوله  23     

 

 الناس من قريش من المشركين إذ جاء عقبة بن أبي 

 

 جزور ... معيط بسلى

 

   133 

  الحمد هللا الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عني خبيثا ... 24     

 

   215 

 خلق هللا الماء طهورا ال ينجسه إال ما غير لونه أو  25     

 

 طعمه أو ريحه ...

 
 
 
 

    80 
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 رفـع القلـم عـن ثـالث: عن النـائـم حتـى يستيقظ، وعـن  26     

 

 وعن المجنون حتى يعقل ...الصبي حتى يحتلم، 

 

   258 

 شغلتني أي يا رب بكسب يدي فعلمني شيئا فيه مجامع  27     

 

 الحمد والتسبيح ...  

 

    48 

 صلوا كما رأيتموني أصلي ... 28     

 

   180 

 صالة بسواك خير من سبعين صالة بغير سواك ... 29     

 

   189 

الصالة، إال أنكم تتكلمون فيه الطواف حول البيت مثل  30     
... 

 

   248 

 عليك بالصعيد فإنه يكفيك ... 31     

 

   288 

 عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم، ومرضاة للرب ... 32     

 

   188 

 فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ... 33     

 

   175 

 فأقم ثم كبر ...فتوضأ كما أمرك هللا جل وعز، ثم تشهد،  34     

 

   180 

 فقام رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ من الليل، فتوضأ  35     

 

 من شن معلق وضوء حفيفا ...

 

   292 

 قام النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ من الليل إلى فخارة من  36     

 

 جانب البيت فبال فيها ...

  

   111 

 عن إبراهيم ...كانت الضفدع تطفئ النار  37     

 

    96 

 كـان النبـي ـ صلـى هللا عليـه وسلـم ـ يحـب التيمـن مـا  38     

 

 استطاع في شأنه كله ...

 

   281 

 كـان نـوح إذا طعم طعامـا أو لبس ثوبـا حمد هلل، فسمي  39     

 

 عبدا شكورا ...

 

   215 

 كان ينفخ على إبراهيم ـ عليه السالم ـ ... 40     

 

    96 
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 كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم هللا الرحمن الرحيم فهو  41     

 

 أقطع ...

 

    42 

 كل أمر ذي بال ال يبدأ بحمد هللا فهو أجذم وأقطع ... 42     
 

    41 

 كل أمر ذي بال ال يفتتح فيه بذكر هللا فهو أبتر ... 43     
 

    41 

 بالحمد هلل فهو أجذم ...ه كل كالم ال يبدأ في 44     

 

    41 

 ه بذكر هللا، ثم بالصالة علي فهو أقطع كل كالم ال يبدأ في 45     

 

 أكتع ...

 

    55 

 كنت مع النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فانتهى إلى سباطة  46     

 

 قوم، فبال قائما ...

 

   218 

 ال تـدخلـوا مساكن الذيـن ظلموا أنفسهم، إال أن تكـونـوا  47     

 

 باكين ...

  

    69 

 ال تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ال ينجس حيا وال ميتا ... 48     
 

   104 

 ال ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ... 49     
 

   102 

 ال يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ  50     

 

 بك من الرجس والنجس ...
 

   212 

 ال يمس القرآن إال طاهر ... 51     
 

   249 

 لقد صلى رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ على ابني  52     

 

 بيضاء في المسجد سهيل وأخيه ...
 

   103 

 لما نزل الحجر في غزوة تبوك، أمرهم أن ال يشربوا  53     

 

 من بئرها، وال يستقوا منها ...
 

    69 

 لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور ... 54     
 
 
 

    91 
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 اللهم اغفر لي ذنبي، وسع لي في داري، وبارك لي في  55     

 

 رزقي ...
 

   183 

 بك من الخبث والخبائث ...اللهم إني أعوذ  56     
 

   211 

 لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك ... 57     
 

   190 

 مـا مـن مسلـم يتـوضأ فيحسن وضوءه، ثـم يقـوم فيصلي  58     

 

 ركعتين ...
 

   182 

 من توضأ فمسح بثوب نظيف فال بأس به، ومن لم يفعل  59     

 

 فهو أفضل ...

 

   195 

 مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين ... 60     

 

   142 

 مفتاح الصالة الطهور ... 61     
 

    62 

 من جلس يبول قبلة القبلة، فتذكر فنحرف عنها إجالال  62     

 

 لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له ... 

       

   225 

 من صلى علي في كتاب لم تزل المالئكة تستغفر له ما    63     

 

 دام اسمي في ذلك الكتاب ...

 

    55 

 من قال إذا ركب دابة بسم هللا الرحمن الرحيم ... 64     
 

   267 

 من كذب علي معتمدا فليتبوأ مقعده من النار ... 65     

  
   118 

فهو من أهل النار من كذب عليه ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  66     
... 

 

   118 

 من نسي أن يذكر هللا في أول طعامه فليقل حين يذكر:  67     

 

 بسم هللا في أوله وآخره ...

 

   182 

 وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة ... 68     

 

    71 

 وبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما ... 69     

 

   172 
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 وضعت لرسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ماء يغتسل  70     

 

 به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين مرتين أو ثالثا ...

 

   277 

يدلك بأصبعه المسبحة بين أصابع رجليه عند الوضوء  71     
... 

 

   164 
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 هجائيا ترتيبا مرتبا اآلثار فهرس             

 

 الرقم

 التسلسلي

  

 الصفحة

 103   أن عمر صلي عليه في المسجد  1        

 166    رأسه بال في السوق ثم توضأ، فغسل وجهه، ويديه، ومسح 2        

 82    توضأ عمر بالحميم، ومن بيت نطرانية 3     

إن  ي طالب الناس على السواك، وقال:ن أبحث علي ب 4        

 إذا قام يصلي دنا الملك يستمع القرآنالرجل 

  187 

 118   الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم وينفر منه قلبه 5        

 ة حاضت ـرين سنـدى وعشـدة بنت إحـرأيت بصنعاء ج 6        

 ة تسع، وولدت ابنة عشر، وحاضت البنت ابنة تسعـابن

  332 

 كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ، فأفرغ على يده اليمنى  7        

 فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر

  150 

 117   للحديث ضوء كضوء النهار، ولغيره ظلمة كظلمة الليل 8        

 103   ما صلي على أبي بكر إال في المسجد 9        

فالصالة والتخلل،من أحب أن يحبه هللا فليكثر من السواك  10       

 بهما بمائة صالة

  188 

 195   من توضأ ومسح يديه على عنقه أمن من الغل 11       

 ده ـذي نفسي بيـوالـن هللا فـوا مـر المسلمين استحـيا معش 12       

 ي ألظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي ـإن

 استحياء من ربي عز وجل 

  220 
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    هجائيا ترتيبا مرتبا األعالم فهرس              
 

  الرقم
 التسلسلي

  

 األسماء                         

 

 الصفحة

 343   أبو إسحاق إبراهيم بـن حسن بن إسحاق التونسي المالكي  1      

 106   أبو إسحاق إبراهيم بـن فائـد بـن موسى الزواوي المالكي 2      

 69     أبو إسحاق محمد بـن القاسم بـن شعبان العمـاري المالكي 3      

 أبو اإلرشاد علي بـن محمد بـن عبـد الـرحمن األجهوري  4      

  المالكي

   32 

 أبـو البقـاء بهـرام بـن عبـد هللا بـن عبد العزيـز الـدميري  5      

  المالكي 

  172 

 92     محمد بـن موسى بـن عيسى الـدميـري الشافعيأبو البقاء  6      

 42    أبـو بكـر أحمـد بـن عـلـي بـن ثـابـت البغـدادي الشـافعـي   7      

 224   أبـو بكـر أحمـد بـن عمـرو بـن عبـد الخـالق البـزار   8      

 57    أبو بكـر بـن إسماعيـل بـن عمـر الشنـواني 9      

 83    أبـو بكـر محمد بـن إسحـاق بـن يسار بـن خيـار المـدنـي  10     

 أبو بكـر محمـد بـن عبد هللا بـن محمد المعافري األشبيلي  11     

 المالكي

  135 

 75    أبو بكـر محمد بـن عبـد هللا بـن يـونس التميمـي المـالكـي 12     

 41    أحمـد البستـي الشـافعـيأبـو حـاتـم محمـد بـن حبـان بـن  13     

 235   أبـو الحـارث بـن سعـد بـن عبد الـرحمـن األصبهـانـي 14     

 85    أبو حامـد محمد بـن محمد بـن محمـد الطوسي الشافعي 15     

 70    أبو الحجاج يوسف بن عمر األنفاسي المالكي 16     

 أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي 17      
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أبو الحسن علي بـن خلف بن عبد الملك بن بطال  18     

 المالكي 

  134 

 339   أبو الحسن علي بن زياد العبسي التونسي المالكي  19     

 334   أبـو الحسن علي بـن عبد هللا بـن علي السنهوري المالكي  20     

 105   أبو الحسن علي بن عمر أحمد البغدادي المالكي   21     

 أبـو الحسن علي بـن عمـر بـن أحمد بـن مهدي البغـدادي   22     

 الشافعي 

   58 

 70    أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي المالكي 23     

 أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بـن عبـد الحـق الـزرويلـي  24     

 كي المال

  308 

 أبو حفص عمر بـن رسالن بـن نصير بن صالح البلقيني  25     

 الشافعي 

   67 

 أبو الحفص عمر بـن علي بـن سالم بـن صدقة الفاكهانـي  26     

 المالكي

  131 

 45    أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي الحنفي 27     

 أبو الخير عيسى بـن محمد بـن عبيد هللا اإليجي الصفوي  28     

 الشافعي

   60 

 40    أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني الحنبلي  29     

أبو الدرداء عامر بـن مالك بـن قيس بـن أميـة  30     

 األنصاري

  267 

 أبو زكـرياء يحيى بـن شرف بـن مري بـن حسن النووي  31     

 افعي الش

   54 

 أبو زيـد الـربيع بـن خيثم بـن عائـذ بـن عبـد هللا الثـوري 32     
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أبـو زيـد عبد الرحمن بـن إبراهيم بن عيسى بن يحي  33      

 القرطبي المالكي 

  120 

 أبـو زيـد عبد الرحمن بـن عفـان بـن يسيمور بـن نعمـان  34     

  الجزولي المالكي

    70 

 أبو زيـد عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن عبد هللا بـن اإلمـام  35     

 التنسي المالكي

   87 

 302   أبو سعيد الحسن بن يسار البصري  36     

 84    أبو سعيد بن فروخ القطان التميمي  37     

 133   أبـو سعيـد عبـد السالم بـن حبيب التنـوخـي المالكـي 38     

 أبو الطاهـر إبراهيم بـن عبـد الصمـد بـن بشيـر التنـوخي  39     

 المالكي

  254 

 56    أبو العباس أحمـد بـن أحمـد بـن محمـد البـرنسي المـالكي 40     

 أبـو العبـاس أحمد بـن إدريس بـن عبـد الـرحمن القـرافي  41     

 المالكي

   51 

 237   أبـو العبـاس أحمــد بـن تـركـي المنشليلـي المـالكـي  42     

 أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الرحمن بـن موسـى بـن عبد  43     

 الحق الزليطني المالكي 

  129 

 245   أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الـرحمـن التـادلـي المـالكـي 44     

 أبـو العباس أحمد بـن عمر بن إبراهيم بـن عمر القرطبي  45     

  المالكي

   69 

أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطالني  46     

 القتيبي الشافعي

  338 

أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الجذامي  47     

 اإلسكندراني المالكي

  181 
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 48    النضر الحـارثي العـابـدأبـو عبد الـرحمـن محمد بـن  48     

 أبـو عبـد هللا أصبغ بـن الفـرج بـن سعيد بـن نافع األموي  49     

 المالكي

  301 

أبو عبد هللا إسماعيل بن عبد هللا بن أويس بن مالك  50     

 األصبحي  

  242 

 172   أبو عبـد هللا بـن يوسف بـن أبي القـاسم العبـدري المالكي 51     

 211   أبـو عبـد هللا الحسين بـن عبد هللا بـن محمـد الطيبي  52     

 186   أبـو عبد هللا سعيد بـن جبير بـن هشام بن خزيمة األسدي 53     

 215   أبـو عبـد هللا سلمان بـن اإلسـالم الفـارسي 54     

 أبـو عبـد هللا عبـد الـرحمن بـن القـاسم بـن خـالـد العتقـي   55     

 المالكي

   78 

 أبو عبد هللا محمد بـن أحمد بن عبيد هللا بن سعيد األموي  56     

 المالكي

  140 

 52    أبـو عبـد هللا محمد بـن أحمد بـن عثمان البساطي المالكي 57     

 76    أحمد بـن محمـد العثمانـي المـالكيأبو عبد هللا محمد بـن  58     

 61    أبـو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق المالكي 59     

 50    أبو عبـد هللا محمد بـن أحمد بـن محمـد المحلـي الشـافعي 60     

 33    أبـو عبد هللا محمـد بـن إبراهيم بـن خليل التتـائي المالكي 61     

 أبو عبـد هللا محمد بـن حسـن بـن علـي بـن عبد الـرحمن  62     

 اللقاني المالكي

  124 

 43    أبـو عبـد هللا محمـد بـن حسـن اللقـاني المـالكـي 63     

 272   أبـو عبـد هللا محمـد بـن خالـد بـن مرتنيل األشـج المالكي 64     

 79    بـن عمـر األبـي الوشتـانيأبـو عبد هللا محمـد بـن خليفـة  65     

 176   أبـو عبد هللا محمد بن سعيد بـن أحمـد األنصاري المالكي 66     



370 

 

 أبـو عبد هللا محمـد بن عبـد الرحمن بن علي بن أبي بكر  67     

 العلقمي الشافعي

  122 

 أبو عبد هللا محمـد بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن الرعيني  68     

 المالكي

   32 

 أبو عبـد هللا محمـد بـن عبـد السـالم بـن يـوسف الهواري  69     

 المالكي

   79 

أبو عبد هللا محمـد بن عبد هللا بن حمدويه بن نعيم    70     

 الضبي النيسابوري الشافعي

  214 

 61    أبو عبـد هللا محمـد بـن عـرفـة الـورغمي المـالكـي 71     

 186   أبو عبد هللا محمد بن علـي بـن الحسن بـن بشير الترمذي 72     

أبو عبـد هللا محمد بـن علي بـن عمـر المـازري  73     

 المـالكـي

  145 

 266   أبـو عبد هللا محمـد بـن عمر بـن الحسن الرازي الشافعي 74     

 46    الشـافعـيأبو عبـد هللا محمد بـن قـاسم بـن محمـد العـزي  75     

 52    أبـو عبـد هللا محمد بـن قاسم الرصاع األنصاري المالكي 76     

 32    أبو عبـد هللا محمـد بـن محمد بـن أحمـد الفيشـي المـالكـي 77     

 209   أبـو عبـد هللا محمـد بـن هـارون الكنـانـي المـالكـي 78     

 99    بـن إبـراهيم األزدي المـالكـيأبو علي سنـد بـن عنـان  79     

 أبو عمـر عثمان بـن عمر بن أبي بكر بن يونس الرويني  80     

 المالكي

  101 

 331   أبـو عمـر عثمـان بـن عيسـى بـن كنـانـة 81     

 أبـو الفتـح محمـد بـن علـي بـن وهب بـن مطيع القشيري  82     

 الشافعي

   97 

 118   الفـرج عبـد الـرحمـن بـن علـي بـن محمـد التميمـيأبـو  83     
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 130   أبـو الفـرج عمـرو بـن محمـد بـن عمـرو الليثـي المالكي 84     

 أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد األسيوطي  85     

 الشافعي

   68 

 أبـو الفضـل عيـاض بـن مـوسـى بـن عيـاض اليحصبـي  86     

 المالكي

   53 

أبـو القاسم أحمـد بـن أحمـد بـن أحمـد الغبرينـي  87     

 المـالكـي

  106 

 107   أبو القـاسم أحمـد بـن محمـد بـن المعـتل البرزلي المالكي 88     

 57    أبـو القـاسم بـن عيسى بـن نـاجـي التنـوخـي المـالكـي 89     

 267   أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني أبو القاسم سليمان بـن 90     

 أبو القـاسم عبد الخالق بـن عبد الوارث التميمي السيوري  91     

 المالكي

  150 

 أبـو القـاسم عبد الخـالـق خلف بـن أبي سعيـد بـن شلبـون   92     

 المالكي

  330 

 أبو القاسم عبد الكريم بـن محمد بـن عبد الكريم القزويني  93     

 الرافعي الشافعي

   83 

 أبـو القـاسـم عبيـد هللا بـن الحسـن بـن عبيـد هللا الجـالب  94     

  المالكي

  144 

 195   أبو القـاسم علي بـن الحسن بـن هبـة هللا عساكـر الشافعي 95     

محمد بـن علي بن أبي طالب بن هاشم بن أبو القـاسم  96     

 عبد مناف

  302 

 أبـو القـاسـم محـمـود بـن عمـر بـن محمـد الـزمخـشـري  97     

 المعتزلي
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 أبو محمد عبد الخالق بـن غالب بـن عبد الملك بـن عطية  98     

 المالكي

  252 

 120   أبـو محمـد عبـد السـالم بـن غـالـب المسـراتي المـالكـي  99     

 124   أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن علـي األجهـوري المـالكـي 100     

 أبو محمـد عبـد الكـريـم بـن عبـد الـرحمن بـن عطـاء هللا  101     

 الجذامي المالكي 

  302 

 أبـو محمـد عبـد الـواحـد بـن علي بـن عـاشـر األنصاري  102     

 المالكي

  306 

 أبـو محمـد عبـد الـوهـاب بـن علـي بـن نصـر بـن أحمـد  103     

 البغدادي المالكي

  144 

 أبـو محمـد عبد هللا بن أحمد بن إسماعيل بن عبد الرحمن    104     

 البلنسي المالكي

  158 

 114   محمد عبد هللا بـن محمد بـن سليمان المنـوفي المالكي أبو 105     

 أبو محمد عبد هللا بن محمد بن عبدهللا بن يوسف الشبيبي  106     

 المالكي 

   74 

 أبو محمد عبد هللا بـن نافع بـن الصائغ المدني المخزومي  107     

  المالكي

  245 

 أبو محمد عبد هللا بـن نجـم بـن شاس بـن نـزار السعيـدي  108     

 المالكي

  304 

 131   أبـو محمـد عبـد هللا بـن وهب بـن مسلم الفهري المـالكـي 109     

 أبـو محمـد عيسى بـن دينار بـن واقـد الغـافقـي القـرطبي  110     

 المالكي

  151 

  القرشي المخزوميأبو محمد الوليد بن كثير  111     
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 أبـو المعالي عبد الملك بـن عبـد هللا بـن يـوسف الجـويني  112    

 الشافعي

  119 

 45    أبـو المعالي محمد بـن محمد بن أبي بكر المري الشافعي 113    

 84    أبـو المنذر هشام بـن عروة بـن الـزبير بـن العوام المدني 114    

 56    مهـدي عيسـى الـوانـوغـي التـوزري المـالكـي أبـو 115    

 47    أبـو المـواهـب عبـد الـوهـاب بـن أحمـد بن علي الشافعي 116    

 67    أبـو النجـا سـالم بـن محمد بـن محمد السنهـوري المـالكي 117    

 119   أبـو نصـر إسمـاعيـل بـن حمـاد الجـوهـري الفـارابـي 118    

 48    أبـو نصـر عبـد الملك بـن عبـد العـزيـز النسـائـي  119    

 أبـو نصـر عبد الوهاب بـن علي بـن عبـد الكافي السبكي  120    

 الشافعي

   50 

 55    أبـو نعيـم أحمد بـن عبد هللا بن أحمد األصفهاني الشافعي 121    

 57    سعـد البـاجي المـالكـيأبـو الـوليـد سليمـان بـن خلف بـن  122    

 86    أبـو الـوليـد محمد بـن أحمد بـن محمد بـن رشـد المـالكي 123    

 51     أبو يحيى أبو بكر بـن القاسم بن جماعة الهواري المالكي 124    

 50    أبـو يحيى زكـريـا بـن محمد بـن أحمـد السبكـي الشـافعي 125    

 45    أحمـد بـن مـوسـى الخيـالي الـرومي الحنفـي  126    

 53    داود بـن علي بـن محمـد القلتـاوي األزهـري المـالكـي 127    

 161    شرف الـديـن مـوسى الطخيخي المـالكـي 128    

 167   عبد الكريـم بـن نـاصـر الديـن البـرمـونـي المـالكـي 129    

 محمـد بـن أبـي بكـر بـن عمـر بـن أبـي بكـر السكنـدري   130    

 المالكي

  200 

 46    مسعـود بـن عمـر عبـد هللا التفتـازانـي الحنفي 131     

 46    مصطفى بن محمد القسطالني الرومي الحنفي 132    
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 واألصولية الفقهية والمصطلحات التعاريف فهرس  

 
 

 

 الرقم

  التسلسلي

  

 الصفحة

 

 112   األتان     1     

 229   األحداث 2     

 77    ك ااألر 3     

 219   ارتاع 4     

 151   أسارير الجبهة 5     

 229   األسباب 6     

 208   اإلستبراء 7     

 173   االستنثار 8     

 200   االستنجاء 9     

 128   االستنشاق 10    

 132   اإلسفار  11    

 154   األشفار 12    

 83    أصغى 13    

 132   االصفرار 14    

 149   األصلع 15    

   149   غماأل 16    

 248   اإلغماء 17    

 115   األفيون 18    

 171   اإلناء 19    



375 

 

 130   اإليماء 20    

 107   البرغوث 21    

 108   البق 22    

 101   بنت وردان 23    

 196   التحجيل 24    

 77    التردد 25    

 260   التسري   26    

 65    تنكيت 27    

 286   التيمم 28    

 243   الجب 29    

 316   الجبيرة 30    

 101   الجدجد 31    

 299   الجص 32    

 159   الجمجمة 33    

 101   الجندب 34    

 67    الجنس 35    

 152   الحاجب 36    

 209   حار 37    

 115   حب لبالدر 38    

 229   الحدث 39    

 151   الحذاق 40    

 292   الحرابة 41    

 265   الحشفة   42    

 115   الحشيشة 43    



376 

 

 233   الحقن 44    

 233   الحقنة 45    

 204   الحممة 46    

 258   ضُ ي  الحه  47    

 337   الُحي ض 48    

 214   الخبائث 49    

 214   الخبث 50    

 322   الخرق 51    

 102   خشاش األرض 52    

 300   الخضخاض 53    

 316   الخف 54    

 242   الخنثى 55    

 101   الخنفس 56    

 323   الخوج 57    

 115   الداتوره 58    

 139   الدرهم البغلي   59    

 84    داللة المفهوم 60    

 85    داللة المنطوق 61    

  167   الدلك 62    

 149   الذقن 63    

 126   الرخصة 64    

 221   الرخو 65    

 229   الردة 66    

 323   الرسراس 67    



377 

 

 96    الروث 68    

 324   الزربون 69    

 230   الزنار 70    

 101   الزنبور 71    

 101   السحلية 72    

 174   السعوط 73    

 97    السفاد 74    

 135   السال 75    

 210   السلت 76    

 109   السلس 77    

 163   السلف الصالح 78    

ر 79      303   السُّم 

 250   نهةالس   80    

 217   سوغ  81    

 187   السواك 82    

 158   سواك الجوزة 83    

 101   شحمة األرض 84    

 229   الشك 85    

 150   الصدغ 86    

 114   الصديد 87    

 298   الصعيد 88    

 334   الصفرة 89    

 177   الصماخ 90    

 109   الصئبان 91    



378 

 

 98    الضفادع 92    

ف رُ  93      160   الض 

 122   الطباق 94    

 109   الطبوع 95    

 298   الطهفل 96    

 63    الطهارة 97    

 341   الطهر 98    

 201   الطوب 99    

 132   الظهرين 100   

 132   العشائين 101   

 150   العذار 102   

 75    عذرةال   103   

 302   العقاقير 104   

 160   العقص 105   

 197   العمل عند أهل المدينة 106   

 152   العنفقة 107   

 274   الغسل 108   

ا   109     196   ُغر 

 196   الغرة 110   

 177   الغضون 111   

 250   الغفوة 112   

 198   الغل 113   

 292   الغيلة 114   

 143   الفرائض 115   



379 

 

 115   الفسيخ 116   

 318   الفصد 117   

 67    الفصل 118   

 184   الفضيلة 119   

 194   الفؤاد 120   

 108   القراد 121   

 233   القرقرة 122   

 341   القصة 123   

 82    القلة 124   

 107   القملة 125   

 114   القيح    126   

 334   الكدرة 127   

 111   الكشك 128   

 156   الكعب 129   

 155   الكف 130   

 244   الكمرة 131   

 220   الكنيف 132   
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 المطبوعة الكتب فهرس                                         

 
    

 الرقم   

 التسلسلي

 

 الكتاب                              
 

 األذكار ـ يحيى بن شرف النووي ـ دار الفكرـ بيروت  ـ لبنان ـ الطبعة 1        

 م 1994هـ ـ 1414بال ـ تاريخ الطبعة 

أحكام القرآن ـ علي بن محمد الكيا هراسي ـ تحقيق موسى محمد علي  2         

العلمية ـ بيروت ـ الطبعة بال ـ تاريخ وعزت عبده عطية ـ دار الكتب 

 هـ .1405الطبعة ـ 

األزهر في ألف عام ـ محمد عبد المنعم خفاجي ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ  3      

مكتبة الكليات األزهرية ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة 

 م .1988هـ ـ 1408

بن محمد المقري ـ تحقيق أزهار الرياض في أخبار عياض ـ أحمد  4       

مصطفى السقار وآخرون ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ 

 م1939هـ ـ 1358القاهرة ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ـ زين العابدين بن 5         

لبنان ـ الطبعة بال ـ إبراهيم بن نجيم ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 

   م1980هـ ـ 1400تاريخ الطبعة 

أصول الفقه ـ عبد السالم محمود أبو ناجي ـ دار المدار اإلسالمي ـ  6      

 م .2002بيروت ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة ـ 

األصل المعروف بالمبسوط ـ محمد بن حسن الشيباني ـ تحقيق أبو الوفا  7         

األفغاني ـ إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ـ كراتشي ـ الطبعة بال ـ تاريخ 

 الطبعة بال 
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األم ـ محمد بن إدريس الشافعي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة  8       

 هـ1393بال ـ تاريخ الطبعة 

األمنية في إدراك النية ـ أحمد بن إدريس القرافي ـ تحقيق مساعد بن  9      

قاسم الفالح ـ مكتبة الحرمين ـ الرياض ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م 1988هـ ـ 1480

إمتاع اإلسماع بما للنبي من األحوال واألموال والحفدة والمتاع ـ أحمد  10      

محمد عبد الحميد النميسي ـ دار الكتب بن علي المقريزي ـ تحقيق 

 م .1999هـ ـ 1420العلمية ـ بيروت ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

األنس الجليل بتاريخ القدس الخليل ـ مجير الدين العليمي ـ تحقيق عدنان  11      

يونس نباته ـ مكتبة دنديس ـ عمان ـ األردن ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 م1999هـ ـ 1420

 أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب ـ جالل الدين السيوطي ـ تحقيق 12      

عباس أحمد الحسيني ـ مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء ـ الطبعة 

 م1995هـ ـ 1416األولى ـ تاريخ الطبعة 

 أنوار البروق في أنواع الفروق ـ أحمد بن إدريس القرافي ـ تحقيق خليل 13         

المنصور ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ 

 م1998هـ ـ 1418الطبعة 

األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ـ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن  14      

المنذر ـ تحقيق أبو حماد صغير أحمد حنيف ـ دار طيبة ـ الرياض ـ 

هـ ـ 1405األولى ـ تاريخ الطبعة  المملكة العربية السعودية ـ الطبعة

 م 1985

إحياء علوم الدين ـ محمد بن محمد الغزالي ـ تحقيق طه عبد الرؤوف  15      

سعد ـ دار البيان الحديثة ـ القاهرة ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م2003هـ ـ 1423
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ـ دار الكتب  اإلحاطة في أخبار غرناطة ـ أبو عبد هللا بن سعيد السلماني 16     

  هـ1424العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري ـ أحمد بن محمد القتيبي ـ  17     

المطبعة الكبرى باألميرية ـ مصر ـ الطبعة السابعة ـ تاريخ الطبعة 

 هـ 1323

فقه اإلمام مالك ـ عبد الرحمن بن  إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في 18     

عسكر البغدادي ـ دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير ـ القاهرة ـ 

 الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة ـ بال

االستذكار الجامع لمذهب فقهاء األمصار ـ يوسف بن عبد هللا بن عبد  19     

بيروت ـ البر ـ تحقيق سالم عطا ومحمد معوض ـ دار الكتب العلمية ـ 

 م2000لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى ـ أحمد بن خالد الناصري ـ  20     

تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري ـ دار الكتاب ـ الدار البيضاء ـ 

 م1997هـ ـ 1418المملكة المغربية ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

على نكت مسائل الخالف ـ عبد الوهاب البغدادي ـ تحقيق  اإلشراف 21     

الحبيب بن طاهر ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ 

  م1999هـ ـ 1420تاريخ الطبعة 

اصطالح المذهب عند المالكية ـ محمد إبراهيم علي ـ دار البحوث  22       

إلمارات العربية المتحدة ـ للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ـ دبي ـ ا

  م2002هـ ـ 1423الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة 

 

األعالم ـ خير الدين بن محمود الزركلي ـ دار العلم للماليين ـ الطبعة  23     

 م 2002الخامسة عشر ـ تاريخ الطبعة 
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األعالم بحدود وقواعد اإلسالم ـ عياض بن موسى اليحصبي ـ تحقيق  24     

محمد صديق المنشاوي ـ دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير ـ 

 القاهرة ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال 

إكمال إكمال المعلم ـ محمد بن خليفة الوشتاني ـ دار الكتب العلمية ـ  25     

 ة بال ـ تاريخ الطبعة بال بيروت ـ لبنان ـ الطبع

إكمال المعلم بفوائد مسلم ـ عياض بن موسى اليحصبي ـ تحقيق يحيى  26     

إسماعيل ـ دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع ـ المنصورة ـ مصر ـ 

 م 1998هـ ـ 1419الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

اإلمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ـ عبد الغني الدقر ـ دار القلم ـ  27     

 م 1998هـ ـ 1419دمشق ـ سوريا ـ الطبعة الثالثة ـ تاريخ الطبعة 

إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ ـ أحمد بن علي بن حجر العسقالني ـ  28     

روت ـ لبنان ـ تحقيق محمد عبد المعيد خان ـ دار الكتب العلمية ـ بي

 م 1986هـ ـ 1406الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة 

إنباه الرواة على أنباه النحاة ـ علي بن يوسف القفصي ـ تحقيق محمد أبو  29     

الفضل إبراهيم ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ ومؤسسة الكتب الثقافية ـ 

 م 1986ـ ـ ه1406بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ـ محمد بن إبراهيم بن جماعة  30     

ـ تحقيق وهبي سليمان غاوجي ـ  دار السالم ـ الطبعة األولى ـ تاريخ 

 م 1990الطبعة 

إيضاح المكنون ـ إسماعيل بن محمد أمين الباباني ـ دار إحياء التراث  31     

 العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال 

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ زين الدين ابن نجيم الحنفي ـ دار  32     

 المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال 
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البحر الزاخر ـ أحمد بن عمرو البزار ـ تحقيق محفوظ الرحمن زين هللا  33     

ـ مؤسسة علوم القرآن ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 هـ 1409

البداية والنهاية ـ إسماعيل بن كثير الدمشقي ـ تحقيق علي سيري ـ دار  34     

 م1988هـ ـ 1408إحياء التراث العربي ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ـ محمد بن علي الشوكاني ـ  35     

 الطبعة بال  دار الكتاب اإلسالمي ـ القاهرة ـ الطبعة بال ـ تاريخ

البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير ـ  36     

عمر بن علي الشافعي ابن الملقن ـ تحقيق مصطفى أبو الغيظ وآخرون ـ 

دار الهجرة للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية ـ 

 م 2004هـ ـ 1425الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

افرة في أمور اآلخرة ـ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ـ البدور الس 37     

تحقيق محمد حسن محمد ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة 

 م 1996هـ ـ 1416األولى ـ تاريخ الطبعة 

البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان ـ محمد بن محمد الشريف ـ  38     

المطبعة الثعالبية ـ الطبعة بال ـ تاريخ تحقيق محمد ابن أبي شنب ـ 

 م 1908هـ ـ 1326الطبعة 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ـ عبد الرحمن بن أبي بكر  39     

السيوطي ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ـ المكتبة العصرية ـ صيدا ـ 

 لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال 

المعاني ـ مال حويش آل غازي ـ مطبعة الترقي ـ دمشق ـ الطبعة بيان  40     

 هـ .1382بال ـ تاريخ الطبعة ـ 
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجه ـ  41     

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ـ تحقيق محمد حجي وآخرون ـ دار 

الغرب اإلسالمي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة 

 م 1988هـ ـ 1408

ـ تحقيق  تاج العروس من جواهر القاموس ـ محمد بن محمد الحسني 42     

 مجموعة من المحققين ـ دار الهداية ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال 

التاج واإلكليل لمختصر خليل ـ محمد بن يوسف العبدري ـ دار الفكر ـ  43     

 هـ 1398بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

تاريخ أصبهان ـ أحمد بن عبد هللا األصبهاني ـ تحقيق سيد كسروي حسن ـ دار  44     

 م 1990هـ ـ 1410الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

تاريخ األندلس ـ عبد هللا بن محمد بن الفرضي ـ تحقيق بشار عواد  45     

األولى ـ تاريخ الطبعة  معروف ـ دار الغرب اإلسالمي ـ تونس ـ الطبعة

 م 2008هـ ـ 1429

تاريخ ابن يونس الصدفي ـ عبد الرحمن بن أحمد الصدفي ـ تحقيق عبد  46     

الفتاح فتحي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ 

 م 2000هـ ـ 1431تاريخ الطبعة 

تاريخ ابن معين "رواية الدوري" ـ يحيى بن معين ـ تحقيق أحمد محمد  47     

نور سيف ـ مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي ـ مكة 

 م 1979هـ ـ 1399المكرمة ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

تاريخ أبي الفداء المسمى المختصر في أخبار البشر ـ أبي الفداء  48     

لي بن محمود بن عمر بن شاهنقاه ـ تحقيق محمود دي وب إسماعيل بن ع

ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م .1997هـ ـ 1412
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تاريخ دمشق ـ على بن الحسن بن هبة هللا ـ دار الفكر للطباعة والنشر  49     

 م 1995هـ ـ 1415والتوزيع ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

التاريخ الكبير ـ محمد بن إسماعيل البخاري ـ تحقيق السيد هاشم الندوي  50     

 ـ دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال 

تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام ـ محمد سهيل طقوس ـ دار  52     

 م .1997هـ ـ 1418النفائس ـ بيروت ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

تاريخ بغداد ـ أحمد بن علي الخطيب البغدادي ـ دار الكتب العلمية ـ  53     

 بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال 

التبصرة ـ علي بن محمد اللخمي ـ تحقيق أحمد عبد الكريم نجيب ـ  54     

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ قطر ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 بال 

تحقيق أحمد نجيب  تحبير المختصر ـ بهرام بن عبد هللا الدميري ـ 55     

وحافظ خير ـ مركز نجيبويه للمخطوطات ـ دار الجيل المغربية 

هـ ـ 1434والمكتبة الوقفية ـ القاهرة ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة ـ 

  م 2013

التحدث بنعمة هللا ـ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ـ تحقيق اليزابث  56     

ماري سارتين ـ المطبعة العربية الحديثة ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 م 1982

 تحرير ألفاظ التنبيه ـ يحيى بن شرف النووي ـ تحقيق عبد الغني الدقر ـ 57     

 هـ 1408ـ تاريخ الطبعة دار القلم ـ دمشق ـ سوريا ـ الطبعة األولى 

 تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ـ محمد عبد الرحمن المباركفوري 58     

 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال
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 تذكرة الحفاظ ـ محمد بن أحمد الذهبي ـ تحقيق زكريا عميرات ـ دار 59     

الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة ـ 

 م 1998هـ ـ 1419

تراجم المؤلفين التونسيين ـ محمد محفوظ ـ دار الغرب اإلسالمي ـ  60     

 م 1994بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك ـ عياض بن  61     

موسى اليحصبي ـ تحقيق محمد سالم هاشم ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت 

 م 1998هـ ـ 1318ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

تزيين األرائك في إرسال النبي إلى المالئك ـ عبد الرحمن بن أبي بكر  62     

لسيوطي ـ تحقيق علي أسعد رباجي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ا

 م .2005هـ ـ 1426لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

تزيين الممالك بمناقب اإلمام مالك ـ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ـ  63     

تحقيق هشام بن محمد الحسني ـ دار الرشاد الحديثة ـ الدار البيضاء ـ 

 م 2010هـ ـ 1431المغرب ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

ار التعريفات ـ علي بن محمد الجرجاني ـ تحقيق إبراهيم األبياري ـ د 64     

  هـ1405الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

تفسير المراغني ـ أحمد مصطفى المراغني ـ مطبعة مصطفى البابي  65     

هـ ـ 1365الحلبي وأوالده ـ مصر ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة ـ 

 هـ .1946

     66 

 

لتفريع ـ عبيد هللا بن الحسين بن الجالب ـ تحقيق حسين بن سالم 

الدهماني ـ دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ 

 م 1987هـ ـ 1408تاريخ الطبعة 
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تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي ـ عبد هللا معصر ـ دار الكتب  67       

هـ ـ 1428العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م 2007

تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي ـ عبد هللا معصر ـ دار الكتب  68     

هـ ـ 1428 العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة

 م .2007

تقريب الوصول في علم األصول ـ محمد بن أحمد بن جزي ـ تحقيق  69        

نزار حمادي ـ دار اإلمام ابن عرفة ـ تونس ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 بال 

تكملة المعاجم العربية ـ رينهازت دوزي ـ تحقيق محمد سليم النعيمي ـ  70       

 ـ تاريخ زارة الثقافة واإلعالم ـ العراق ـ الطبعة بالدار الرشيد للنشر ـ و

 م 1980الطبعة 

التقرير والتحبير ـ محمد بن محمد ابن أمير الحاج ـ دار الفكر ـ بيروت ـ  71     

 م .1996هـ ـ 1417الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

التكملة لكتاب الصلة ـ محمد بن عبد هللا القضاعي ـ تحقيق عبد السالم  72     

الهراس ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة 

 م 1995هـ ـ 1415بال ـ تاريخ الطبعة 

التلخيص الجبير في تخريج أحاديث الرافعي ـ أحمد بن علي بن حجر ـ  73     

دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م 1989ـ  هـ1419

التلقين في الفقه المالكي ـ عبد الوهاب بن علي الثعالبي ـ تحقيق أبو  74     

وت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ أويس بو خبزة ـ دار الكتب العلمية ـ بير

 م 2004هـ ـ 1425تاريخ الطبعة 
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ـ يوسف بن عبد هللا بن عبد  75     

 البر ـ تحقيق مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري ـ وزارة 

الطبعة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ المغرب ـ الطبعة بال ـ تاريخ 

 هـ 1387

التنبيهات المستنبطة على كتب المدونة والمختلطة ـ عياض بن موسى   76     

اليحصبي ـ تحقيق محمد الوثيق و عبد المنعيم حميتي ـ دار ابن حزم ـ 

 م 2011هـ ـ 1432بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

التنبيه على مبادئ التوجيه ـ إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير ـ تحقيق   77     

محمد بلحسان ـ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان 

 م 2007هـ ـ 1428ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ـ محمد بن إبراهيم التتائي ـ تحقيق  78     

حمد عايش عبد العال شبير ـ دار النشر بال ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة م

 بال

تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ من  79     

األخبار ـ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ـ تحقيق محمود محمد 

 الطبعة بال    شاكر ـ مكتبة الخانجي ـ القاهرة ـ الطبعة بال ـ تاريخ

تهذيب األسماء واللغات ـ محيى الدين بن شرف النووي ـ دار الفكر ـ  80     

 م 1996بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

تهذيب الكمال ـ يوسف بن الزكي المزي ـ تحقيق بشار عواد معروف ـ  81     

مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م 1980هـ ـ 1400

تهذيب التهذيب ـ أحمد بن علي حجر ـ دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ـ  82     

 م 1984هـ ـ 1404الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 
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توشيح الديباج وحلية االبتهاج ـ محمد بن يحيى القرافي ـ تحقيق علي  83     

عمر ـ مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

  م2004هـ ـ 1425

ـ خليل بن  مختصر ابن الحاجب في فقه تاإلمام مالكالتوضيح في شرح  84     

إسحاق الجندي ـ تحقيق محمد عثمان ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 

 م 2011لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

التوقيف على مهمات التعريف ـ محمد عبد الرؤوف المناوي ـ تحقيق  85     

محمد رضوان الدية ـ دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ 

 هـ 1410تاريخ الطبعة 

الثقات ـ محمد بن حبان التميمي ـ تحقيق السيد شرف الدين أحمد ـ دار  86     

هـ ـ 1395ـ تاريخ الطبعة الفكر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى 

 م 1975

اني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ الثمر الد 87     

صالح عبد السميع اآلبي ـ دار النشر المكتبة الثقافية ـ بيروت ـ لبنان ـ 

 الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال 

الطبري ـ تحقيق أحمد جامع البيان في تأويل القرآن ـ محمد بن جرير  88     

هـ 1420محمد شاكر ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م .2000ـ 

الجامع الصحيح ـ محمد بن عيسى الترمذي ـ تحقيق أحمد محمد شاكر  89     

وآخرون ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ 

 تاريخ الطبعة بال

الجامع الصحيح المختصر ـ محمد بن إسماعيل البخاري ـ تحقيق  90     

مصطفى ديب البغا ـ دار ابن كثير ـ اليمامة ـ الطبعة الثالثة ـ تاريخ 

 م1987هـ ـ 1407الطبعة 
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الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ـ مسلم بن الحجاج بن مسلم  91     

 تاريخ الطبعة بالالقشيري ـ دار الجيل ـ بيروت ـ الطبعة بال ـ 

  

الجامع الصغير من حديث البشير النذير ـ عبد الرحمن بن أبي بكر  92     

السيوطي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانية ـ تاريخ 

 الطبعة بال 

الجامع ألحكام القرآن ـ محمد بن أحمد القرطبي ـ تحقيق هشام سمير  93     

لم الكتب ـ الرياض ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة البخاري ـ دار عا

 م 2003هـ ـ 1423

الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ـ أحمد بن علي الخطيب ـ تحقيق  94     

محمود الطحان ـ مكتبة المعارف ـ الرياض ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 م 1403

الجامع لمسائل المدونة وشروحها وذكر نظائرها وأمثالها ـ عبد هللا بن  95     

يونس الصقلي ـ تحقيق أحمد بن منصور آل سبالك ـ دار الكتب العلمية ـ 

 م 2012هـ ـ 1433بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

الرحمن  جامع األمهات ـ جمال الدين بن عمر الحاجب ـ تحقيق أبو عبد 96     

األخضر األخضري ـ دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ 

 م 2000هـ ـ 1421لبنان ـ الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة 

جذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالم مدينة فاس ـ أحمد ابن  97     

عة القاضي المكناسي ـ دار المنصورة للطباعة والوراقة ـ الرباط ـ الطب

 م 1973بال ـ تاريخ الطبعة 

جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس ـ محمد بن أبي نصر الحميدي ـ  98     

 م 1966الدار المصرية للتأليف والترجمة ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 
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الجرح والتعديل ـ أبو محمد عبد الرحمن الرازي ـ دار إحياء التراث  99     

هـ ـ 1271لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة العربي ـ بيروت ـ 

  م1952

جمع الجوامع في أصول الفقه ـ عبد الوهاب بن علي السبكي ـ تحقيق  100     

عبد المنعم خليل إبراهيم ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة 

 م 2003هـ ـ 1424الثانية ـ تاريخ الطبعة 

جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ـ قاسم علي سعد ـ دار البحوث للدراسات  101     

اإلسالمية وإحياء التراث ـ دبي ـ األمارات العربية المتحدة ـ الطبعة 

 م 2002هـ ـ 1423األولى ـ تاريخ الطبعة 

الجواهر اإلكليلية في أعيان ليبيا من المالكية ـ ناصر الدين محمد  102     

هـ 1420البيارق ـ عمان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة الشريف ـ دار 

 م 1999ـ 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ـ عبد القادر بن أبي الوفاء ـ تحقيق  103     

عبد الفتاح محمد الحلو ـ دار هجر ـ الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة 

 م 1993هـ ـ 1415

السلم في فن المنطق لإلمام األخضري ـ حاشية الباجوري على متن  104     

إبراهيم الباجوري ـ مطبعة بوالق ـ مصر ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 هـ .1297

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطالب ـ سليمان بن عمر البجيرمي ـ  105     

المطبعة اليمنية ـ مصر ـ دار الكتب العلمية الكبرى ـ مصر ـ الطبعة ـ 

 هـ . 1330بال ـ تاريخ الطبعة ـ 

حاشية الخرشي على مختصر خليل ـ محمد عبد هللا الخرشي ـ مطبعة  106     

 الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بالمحمد أفندي مصطفى ـ مصر ـ 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ـ محمد بن عرفة الدسوقي ـ دار  107     

 إحياء الكتب العربية ـ القاهرة ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال 

حاشية الراهوني على شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ محمد بن  108     

أحمد الرهوني ـ مطبعة األميرية ببوالق ـ مصر ـ تاريخ الطبعة 

 هـ 1306

حاشية زروق على متن الرسالة ـ أحمد بن أحمد البرنسي ـ مطبعة  109     

 م 1914هـ ـ 1332الجمالية ـ مصر ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

حاشية العدوي على شرح المقدمة العزية ـ علي الصعيدي ـ المطبعة  110     

 هـ 1319األزهرية المصرية ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث واألصول والنحو  111     

وسائر الفنون ـ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ـ تحقيق عبد اللطيف 

سن عبد الرحمن ـ دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ ح

 م 2000هـ ـ 1421تاريخ الطبعة 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ـ عبد الرحمن بن أبي بكر  112     

السيوطي ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار إحياء الكتب العربية ـ 

 م 1967هـ ـ 1387القاهرة ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

مطبعة الحلل السندسية في األخبار التونسية ـ محمد بن محمد األندلسي ـ  113     

 هـ1287الدولة التونسية ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

حياة األنبياء صلوات هللا عليهم بعد وفاتهم ـ أحمد بن الحسين البيهقي ـ  114     

تحقيق أحمد بن عطية الغامدي ـ مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة ـ 

 م .1993الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

لية األولياء وطبقات األصفياء ـ أحمد بن عطاء هللا األصبهاني ـ دار ح 115     

الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الرابعة ـ تاريخ الطبعة 

 هـ 1405
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حياة الحيوان الكبرى ـ محمد بن موسى الدميري ـ تحقيق أحمد بن حسن  116    

الثانية ـ تاريخ الطبعة بسج ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة 

 م2003هـ ـ 1424

خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ـ محمد أمين المحبي ـ  117    

 هـ 1284المطبعة الوهبية ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

الدر الثمين والمورد المعين ـ محمد بن أحمد المالكي ـ مطبعة مصطفى  118    

 هـ1413مصر ـ الطبعة األخيرة ـ تاريخ الطبعة البابي الحلبي وأوالده ـ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ـ أحمد بن علي العسقالني ـ تحقيق   119    

محمد عبد المعيد ضان ـ مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ صيدرآباد ـ 

 م 1972هـ ـ 1392الهند ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

الدرر في شرح المختصر ـ بهرام الدميري ـ تحقيق حافظ بن عبد  120    

الرحمن خير وأحمد بن عبد الكريم نجيب ـ دار النوادر ـ بيروت ـ لبنان 

 م 2014هـ ـ 1435ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

الدعاء ـ سليمان بن أحمد الطبراني ـ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ـ   121    

علمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة دار الكتب ال

 م 1413

دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب ـ محمد األمين بن المختار  122    

الشنقيطي ـ دار عالم الفوائد ـ مكة المكرمة ـ الطبعة األولى ـ تاريخ 

 هـ .1426الطبعة ـ 

    123 

 

 

 

 

دليل السالك للمصطلحات واألسماء في فقه اإلمام مالك ـ حمدي عبد 

المنعم شبلي ـ مكتبة ابن سينا ـ القاهرة ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 هـ 1990
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الدليل الشافي على المنهل الصافي ـ يوسف بن تغري بردي ـ تحقيق فهم  124    

القاهرة ـ محمود شلتوت ـ مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع ـ 

 م1983الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ـ إبراهيم علي بن  125    

 فرحون ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة

 .بال 

ديوان ابن عنين ـ محمد بن نصر هللا الزرعي ـ تحقيق خليل مردم بك ـ  126    

هـ ـ 1431دار صادر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

  م2011

الذخيرة ـ أحمد بن إدريس القرافي ـ تحقيق محمد حجي ـ دار الغرب ـ  127    

 م 1994بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ـ محمد أمين عابدين  128    

 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال 

روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ يحيى بن شرف النووي ـ المكتب  129    

 هـ 1405اإلسالمي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

ريحانة األلبا وزهرة الدنيا ـ أحمد بمن محمد الخفاجي ـ مطبعة عامرة  130    

 هـ 1273نظار تيله مباهي ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

زاهي في أصول السنة ـ محمد بن القاسم بن شعبان ـ تحقيق أحمد بن ال 131    

عبد الكريم نجيب ـ مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ـ الطبعة 

 م 2012هـ ـ 1433األولى ـ تاريخ الطبعة 

الزهد ـ أحمد بن حنبل الشيباني ـ دار الريان للتراث ـ القاهرة ـ الطبعة  132    

 هـ 1408بال ـ تاريخ الطبعة 

الزهد ـ عبد هللا بن المبارك المرزوي ـ تحقيق حبيب الرحمن األعظمي  133    

 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال 
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الوردية في الفتاوى األجهورية ـ علي بن محمد األجهوري ـ  الزهرات 134      

تحقيق أحمد بن علي الدمياطي ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة 

 م2011هـ ـ 1432األولى ـ تاريخ الطبعة 

سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي ـ عبد الملك بن حسن  135     

د عبد الموجود وعلي محمد معوض ـ دار العاصمي ـ تحقيق عادل أحم

هـ ـ 1419الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 م 1998

سنن أبي داود ـ سليمان بن األشعث السجستاني ـ تحقيق ـ محمد محي  136     

الدين عبد الحميد ـ دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ 

  الطبعة بال

سنن ابن ماجه ـ محمد بن يزيد القزويني ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  137     

 ـ دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال

سنن الدارقطني ـ علي بن عمر الدارقطني ـ تحقيق عبد هللا هاشم يماني  138     

الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة المدني ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ـ 

 م1966هـ ـ 1386

سنن الدارمي ـ عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي ـ تحقيق فواز أحمد  139     

زمرلي وخالد السبع العلمي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ 

 هـ1407الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

البيهقي ـ عبد المعطي أمين قلعجي ـ السنن الصغرى ـ أحمد بن الحسين  140     

جامعة الدراسات اإلسالمية ـ كراتشي ـ باكستان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ 

 م1989هـ ـ 1410الطبعة 

السنن الكبرى ـ أحمد بن الحسين البيهقي ـ تحقيق محمد عبد القادر عطا  141     

هـ ـ 1414ـ مكتبة الباز ـ مكة المكرمة ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 م1994
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سير أعالم النبالء ـ محمد بن أحمد الذهبي ـ تحقيق مجموعة من  142    

هـ ـ 1405المحققين ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الثالثة ـ تاريخ الطبعة 

 م1985

الشامل في فروع الفقه المالكي ـ بهرام بن عبد هللا الدميري ـ تحقيق  143    

نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ـ أحمد عبد الكريم نجيب ـ مركز 

 م2008هـ 1429الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ـ محمد بن محمد مخلوف ـ  144    

 هـ1349المطبعة السلفية ومكتبتها ـ القاهرة ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

د الحي بن أحمد العبكري ـ شذرات الذهب في أخبار من الذهب ـ عب 145    

تحقيق عبد القادر األرناؤوط ومحمود األرناؤوط ـ دار بن كثير ـ دمشق 

 هـ1406ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

شرح أم البراهين ـ محمد بن يوسف السنوسي ـ مطبعة االستقامة ـ  146    

 هـ1351الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

سالة ابن أبي زيد القيرواني ـ قاسم بن ناجي شرح ابن ناجي على ر 147    

هـ ـ 1332التنوخي ـ مطبعة الجمالية ـ مصر ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة

 م1914

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في األصول ـ أحمد بن  148    

إدريس القرافي ـ دار الفكر للطباعة والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة 

 م 1997هـ ـ 1418األولى ـ تاريخ الطبعة 

 شرح التلقين ـ محمد بن علي المازري ـ تحقيق محمد المختار السالمي ـ  149    

دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م1997
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شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح ـ مسعود بن عمر التفتازاني ـ  150    

تحقيق زكريا عميرات ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال 

 م 1996هـ ـ 1416ـ تاريخ الطبعة 

شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ـ  151    

تحقيق عبد السالم محمد أمين ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ 

 م 2002هـ ـ 1422الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ـ محمد عبد الباقي الزرقاني ـ  152    

الرؤوف سعد ـ مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة ـ الطبعة تحقيق طه عبد 

 م2003هـ ـ 1424األولى ـ تاريخ الطبعة 

شرح صحيح البخاري ـ علي بن خلف بن بطال البكري ـ تحقيق ياسر  153    

بن إبراهيم ـ مكتبة الرشد ـ الرياض ـ الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة 

 م 2003هـ ـ 1423

يبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن ـ شرح الط 154    

الحسين بن محمد الطيبي ـ تحقيق عبد الحميد هنداوي ـ مكتبة نار 

هـ ـ 1417مصطفى الباز ـ مكة المكرمة ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م1997

شرح العالمة زروق على المقدمة الوغليسية ـ أحمد بن أحمد البرنسي ـ  155    

تحقيق ـ محفوظ بوكراع وعمار بسطة ـ دار بن حزم ـ بيروت ـ لبنان ـ 

 م 2010هـ ـ 1431الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

الشرح الكبير على متن المقنع ـ عبد الرحمن بن قدمة ـ تحقيق محمد  156    

بعة المنار ومكتبتها ـ الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة رشيد رضا ـ مط

 هـ 1347

الشرح الكبير على مختصر خليل ـ أحمد الدردير ـ تحقيق محمد عليش ـ  157    

 دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال 
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شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ـ جالل الدين السيوطي ـ  158    

تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي ـ مكتبة اإليمان للطبع والنشر والتوزيع ـ 

 م 2000هـ ـ 1420الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

شرح المقدمة القرطبية ـ أحمد بن أحمد البرنسي ـ تحقيق أحسن زقور ـ  159    

ن ـ الجزائر ـ ودار ابن حزم للطباعة والنشر دار الثراث ناشرو

 م2005هـ ـ 1426والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ 

شرح الناصر اللقاني على مقدمة مختصر خليل ـ محمد بن الحسن  160    

اللقاني ـ دار البصائر ـ الجزائر ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م2007هـ ـ 1428

شعب اإليمان ـ أحمد بن الحسين البيهقي ـ تحقيق محمد سعيد زغلول ـ  161    

دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 هـ1410

شفاء الغليل في حل مقفل خليل ـ محمد بن أحمد بن غازي ـ تحقيق أحمد  162    

وخدمة التراث ـ بن عبد الكريم نجيب ـ مركز نجيبويه للمخطوطات 

 م2008هـ ـ 1429الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى ـ عياض بن موسى اليحصبي ـ تحقيق  163    

عبد السالم محمد أمين ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة 

 م 2008السادسة ـ تاريخ الطبعة 

ريبة ـ إسماعيل بن حماد الجوهري ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح الع 164    

تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ـ دار العلم للماليين ـ بيروت ـ لبنان ـ 

 م1987هـ ـ 1407الطبعة الرابعه ـ تاريخ الطبعة 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ـ محمد بن حبان التميمي ـ تحقيق  165    

لبنان ـ الطبعة الثالثة ـ شعيب األرناؤوط ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 

 م1993هـ ـ 1414تاريخ الطبعة 
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صحيح ابن خزيمة ـ محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي ـ تحقيق محمد  166    

مصطفى األعظمي ـ المكتب اإلسالمي ـ بيروت ـ لبنان.الطبعة بال ـ 

 م1970هـ ـ 1390تاريخ الطبعة 

الجوزي ـ تحقيق محمود صفة الصفوة ـ عبد الرحمن بن علي بن  167    

فاخوري ومحمد رواس ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان.الطبعة الثانية ـ 

 م1979هـ ـ 1399تاريخ الطبعة 

صلة التكملة لوفيات النقلة ـ أحمد بن محمد الحسني ـ تحقيق بشار عواد  168    

معروف ـ دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ 

 م2007هـ ـ 1428الطبعة تاريخ 

الضوء الالمع في أعيان القرن التاسع ـ محمد بن عبد الرحمن السخاوي  169    

هـ ـ 1412ـ دار الجيل ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م1992

طبقات األولياء ـ عمران بن علي ابن الملقن ـ تحقيق نور الدين شريبه ـ  170    

 م1994هـ ـ 1415جي ـ الطبعة الرابعة ـ تاريخ الطبعة مكتبة الجان

طبقات الشافعية ـ أبو بكر بن أحمد بن  قاضي شهبة ـ تحقيق الحافظ عبد  171    

العليم خان ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 هـ1407

ي ـ تحقيق محمود طبقات الشافعية الكبرى ـ عبد الوهاب بن علي السبك 172    

محمد الطناجي وعبد الفتاح محمد الحلو ـ هجر للطباعة والنشر 

 هـ1413والتوزيع ـ الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة 

الطبقات الصغرى ـ عبد الوهاب أحمد الشعراني ـ تحقيق أحمد عبد  173    

األولى ـ الرحيم السائح وتوفيق علي وهبة ـ مكتبة الثقافة الدينية ـ الطبعة 

 م2005هـ ـ 1426تاريخ الطبعة 
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طبقات الصوفية ـ محمد بن الحسين السلمي ـ تحقيق مصطفى عبد القادر  174    

عطا ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة 

  م2003هـ ـ 1424

عباس ـ دار  طبقات الفقهاء ـ أبو إسحاق الشيرازي ـ تحقيق إحسان 175     

 م1970الرائد العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

الطبقات الكبرى ـ محمد بن سعيد بن منيع ـ تحقيق إحسان عباس ـ دار  176    

 م1968صادر ـ بيروت لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

تحقيق سليمان بن صالح طبقات المفسرين ـ أحمد محمد الداودي ـ  177     

الخزي ـ مكتبة العلوم والحكم ـ السعودية ـ الطبعة بال ـ تاريخ 

 م1997هـ ـ 1417الطبعة

طبقات المفسرين ـ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ـ تحقيق علي  178    

محمد عمر ـ  مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 هـ1396

األحوذي ـ أبو بكر محمد العربي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت عارضة  179    

 ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال

العبر في خبر من عبر ـ محمد بن أحمد الذهبي ـ تحقيق محمد السعيد  180     

زغلول ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 بال 

علل الواردة في األحاديث النبوية ـ علي بن عمر الدارقطني ـ تحقيق ال 181    

محفوظ الرحمن زين هللا ـ دار طيبة ـ الرياض ـ الطبعة األولى ـ تاريخ 

 م1985هـ ـ 1405الطبعة 

عيون األنباء في طبقات األطباء ـ أحمد بن القاسم الخزرجي ـ معهد  182    

جامعة فرانكفورت ـ جمهوريه ألمانيا تاريخ العلوم العربيه واإلسالمية ـ 

 م1995هـ ـ 1416االتحادية ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 
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العمر في المصنفات المؤلفين التونسيين ـ حسن حسني عبد الوهاب ـ  183    

دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م1990

ـ أحمد بن محمد الدنيوري المعروف بابن السني ـ عمل اليوم والليلة  184    

تحقيق عبد الرحمن كوثر البرني ـ دار األرقم  بن أبي األرقم للطباعه 

والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م1998هـ ـ 1418

في عمل اليوم والليلة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ـ تحقيق مصط 185    

عاشور ـ  مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ الطبعة بال ـ 

 م 1987هـ ـ 1407تاريخ الطبعة

العين ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي ـ تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم  186     

 السامرائي ـ دار ومكتبه الهالل ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال

في فنون المغازي والشمائل والسير ـ محمد بن عبد هللا ابن عيون األثر  187    

سيد الناس ـ مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة 

 م1986هـ ـ 1406بال ـ تاريخ الطبعة 

عيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصار ـ علي بن عمر  188    

د السعودي ـ جامعه األمام محمد بن البغدادي ـ تحقيق عبد الحميد بن سع

 هـ 1417سعود اإلسالمية ـ الرياض ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

غاية النهاية في طبقات القراء. محمد بن محمد ابن الجوزي.تحقيق  189    

برحستراسر دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ 

 م2006هـ ـ 1427الطبعة 

غرر المقالة في شرح غريب الرسالة ـ محمد بن منصور المغري ـ  190    

تحقيق الهادي حمو ومحمد أبو األجفان ـ دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت 

 م1986هـ ـ 1406ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 
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فتاوي البرزلي جامع المسائل واألحكام لما نزل من القضايا بالمفتين  191    

والحكام ـ أبي القاسم بن أحمد البلوي ـ تحقيق محمد الحبيب الهيلة ـ دار 

الغرب اإلسالمي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م2000

فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ أحمد بن علي العسقالني ـ دار  192      

 هـ 1379عة المعرففة ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطب

فتح العزيز بشرح الوجيز ـ عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي ـ  193    

تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت 

 م1997هـ ـ 1417لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

محمد أحمد عليش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك ـ  194    

ـ دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ 

 الطبعة بال

الفتح المبين في طبقات األصوليين ـ عبد هللا مصطفى المراعي ـ قام  195    

بنشره محمد علي عثمان الموظف بقسم األوقاف األهلية بوزارة األوقاف 

هـ 1366ة ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة ـ مطبعة أنضار السنية المحمدي

 م1947ـ

فقه العبادات على المذهب المالكي ـ الحاجة كوكب عبيد ـ مطبعة اإلنشاء  196    

 م1986هـ ـ 1460ـ دمشق ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

الفقيه والمتفقه ـ أحمد بن علي الخطيب البغدادي ـ تحقيق عادل بن  197    

ـ دار ابن الجوزي ـ السعودية ـ الطبعة بال ـ تاريخ  يوسف العزازي

 هـ1417الطبعة 

الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي ـ محمد بن الحسن الحجوي  198    

الثعالبي ـ مطبعة إدارة المعارف ـ بالرباط ـ الطبعة بال ـ تاريخ المطبعة 

 هـ1340



406 

 

الفوائد ـ تمام بن محمد الرازي ـ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ـ  199    

 هـ 1412مكتبة الرشيد ـ الرياض ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية ـ محمد عبد الحي اللكنوي ـ تحقيق محمد  200    

الطبعة بال ـ تاريخ بدر الدين النعاني ـ دار الكتاب اإلسالمي ـ القاهرة ـ 

 الطبعة بال

القاموس الفقهي ـ سعيد أبو الحبيب ـ دار الفكر ـ دمشق ـ الطبعة الثانية ـ  201    

 م 1988هـ ـ 1408تاريخ الطبعة 

القاموس المحيط ـ محمد الفيروز آبادي ـمؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ  202    

 لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال 

القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي ـ عمر بن أحمد الحلبي ـ تحقيق  203    

مروة خلدون حسن ـ دار صادر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ 

 الطبعة بال 

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ـ أبي بكر بن العربي المعافري ـ  204    

بيروت ـ لبنان ـ  تحقيق محمد عبد هللا ولد كريم ـ دار الغرب اإلسالمي ـ

 م1992الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية  205    

 والحنفية والحنبلية ـ 

الكافي في فقه أهل المدينة ـ يوسف بن عبد هللا بن عبد البر ـ دار الكتب  206    

 هـ1407الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ 

الكشاف عن الحقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل   207    

ـ محمود بن عمر الزمخشري ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ 

 هـ1407الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 
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كشف الخفاء ومزيل األلباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس   208    

ـ إسماعيل محمد الجراحي ـ دار إحياء التراث العربي ـ الطبعة بال ـ 

 تاريخ الطبعة بال 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ مصطفى بن عبد هللا  209    

الطبعة بال ـ تاريخ  القسطنطيني ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ

 م1992هـ ـ 1413الطبعة 

كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ علي بن محمد بن  210    

محمد المنوفي ـ تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي ـ دار الفكر ـ بيروت 

 هـ 1412ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

لغة ـ إبراهيم بن إسماعيل الطرابلسي ـ تحقيق السائح كفاية المحتفظ في ال  211    

علي حسين ـ دار اقرأ للطباعة والنشر والترجمة ـ طرابلس ـ ليبيا ـ 

 الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال 

الكليات ـ أيوب بن موسى الكفومي ـ تحقيق عدنان درويش ومحمد  212    

ة بال ـ تاريخ الطبعة المصري ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبع

 م 1998هـ ـ 1419

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ـ علي بن حسام الهندي ـ تحقيق  213    

بكري حياني صفوة ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الخامسة 

 م 1981هـ ـ 1401ـ تاريخ الطبعة 

الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ـ عبد الرؤوف المناوي ـ  214    

تحقيق محمد أديب الجادر ـ دار صادر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى 

 ـ تاريخ الطبعة بال 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ـ محمد بن محمد الغزي ـ دار  215    

 م1997هـ ـ 1418طبعة األولى ـ الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ ال
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لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من األركان والشروط  216    

والموانع واألسباب ـ محمد بن عبد هللا بن رشد ـ تحقيق محمد المدنيني 

و الحبيب بن طاهر ـ دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ـ 

 م2007هـ ـ 1428ـ تاريخ الطبعة اإلمارات ـ الطبعة األولى 

ـ لطائف المنن واألخالق في وجوب التحدث بنعمة هللا على اإلطالق  217    

المعروف بـ " المنن الكبرى " ـ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ـ تحقيق 

أحمد عزو عناية ـ دار التقوى ـ دمشق ـ سوريا ـ الطبعة األولى ـ تاريخ 

 . م2004هـ ـ 1425الطبعة ـ 

اللحى بين اإلعفاء زاإلحفاء ـ الهادي سالم المحجوب ـ دار التقدم  218    

 م2011للطباعة والنشر ـ زليتن ـ ليبيا ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

لسان العرب ـ محمد بن مكرم بن منظور ـ دار صادر ـ بيروت ـ لبنان ـ  219    

 الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة بال 

لسان الميزان ـ أحمد بن علي بن حجر العسقالني ـ تحقيق دائرة  220    

المعرف النظامية ـ الهند ـ مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان 

 م1986هـ ـ 1406ـ الطبعة الثالثة ـ تاريخ الطبعة ـ 

لطائف المنن واألخالق في وجوب التحدث بنعمة هللا على اإلطالق ـ  221    

ب الشعراني ـ تحقيق أحمد عزو عناية ـ دار التقوى للطباعة عبد الوها

والنشر والتوزيع ـ دمشق ـ سوريا ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م  2004هـ ـ 1425

اللمع في الفقه على مذهب مالك ـ إبراهيم بن يحيى التلمساني ـ تحقيق  222    

لتوزيع ـ بيروت محمد شايب الشريف ـ دار ابن حزم للطباعة والنشر وا

 م2009هـ ـ 1430ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 
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لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضيئة  في  223    

عقد الفرقة المرضية ـ محمد بن أحمد السفاريني ـ مؤسسة الخافقين 

 م1982هـ ـ 1402ومكتبتها ـ دمشق ـ الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة 

المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميالدي )القرن التاسع      224    

الهجري( ـ محمد مصطفى زيادة ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 

 م .1949والنشر ـ القاهرة ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

المكتبة الثقافية ـ متن الرسالة ـ أبو محمد عبد هللا بن أبي زيد القيرواني ـ   

  بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال

متن العشماوية ـ عبد الباري العشماوي الرفاعي ـ اعتنى به نايف بن  225    

عبد الرحمن آل الشيخ مبارك ـ دار الضياء للنشر والتوزيع ـ الكويت ـ 

 م2014هـ ـ 1435الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

المجتبي من السنن ـ أحمد بن شعيب النسائي ـ تحقيق عبد الفتاح أبوغدة  226    

ـ مكتب المطبوعات اإلسالمية حلب ـ سوريا ـ الطبعة الثانية ـ تاريخ 

 م1986هـ ـ 1406الطبعة 

المجموع شرح المهذب ـ يحيى بن شرف النووي ـ دار الفكر بيروت ـ  227    

 م1997لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

المحرر في الفقه الشافعي ـ عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي ـ  228    

تحقيق محمد حسن محمد ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة 

  م2005هـ ـ 1426األولى ـ تاريخ الطبعة 

المحكم والمحيط األعظم ـ على بن إسماعيل بن سيده المرسي ـ تحقيق  229    

الحميد هنداوي ـ دار الكتب العلميهة ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ عبد 

 م2000تاريخ الطبعة 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ـ عبد الحق بن غالب بن عطية  230    

ـ تحقيق عبد السالم عبد الشافي محمد ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 

 م 1993هـ ـ 1413لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

مختار الصحاح ـ محمد بن أبي بكر الرازي ـ تحقيق محمود خاطر ـ  231    

هـ ـ 1415لبنان ناشرون ـ بيروت ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة مكتبة 

 م1995

مختار القاموس ـ الطاهر أحمد الزاوي ـ الدار العربية للكتاب ـ الطبعة  232    

 م1981هـ ـ1390بال ـ تاريخ الطبعة 

مختصر العالمة خليل في فقه اإلمام مالك ـ خليل بن إسحاق بن موسى ـ  233    

علي حركات ـ دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ  تحقيق أحمد

 هـ 1415تاريخ الطبعة 

مختصر فتح رب األرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب األنساب ـ  234    

عباس بن محمد بن أحمد المدني ـ مطبعة المعاهد ـ مصر ـ الطبعة بال ـ 

 م .1926هـ ـ 1345تاريخ الطبعة 

الفقهي ـ محمد بن محمد بن عرفة الورغمي ـ تحقيق سعيد  المختصر 235    

فاندي وحسن الطوير ـ دار المدار اإلسالمي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة 

 م2003األولى ـ تاريخ الطبعة 

المختصر الكبير ـ محمد بن عبد الحكيم الليث ـ تحقيق أحمد عبد الكريم  236    

التراث ـ الطبعة األولى ـ نجيب ـ مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 

 م2011هـ ـ 1432تاريخ الطبعة 

مختصر المعاني ـ سعد الدين التفتازاني ـ دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ـ  237    

 هـ1411الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

المدخل ـ محمد بن محمد العبدري ابن الحاج ـ دار الفكر بيروت ـ لبنان  238    

 م1981هـ ـ 1401تاريخ الطبعةـ الطبعة بال ـ 
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المدخل للتشريع اإلسالمي ـ محمد فاروق النبهان ـ دار القلم ـ بيروت ـ  239    

 لبنان ـ وكالة المطبوعات ـ الكويت ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال .

المدونة الكبرى ـ عبد السالم بن سعد التنوحي ـ تحقيق زكريا عميرات ـ   240    

 العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بالالكتب 

مذكرة في الكتاب الحيض وفق المشهور في المذهب المالكي ـ محمد  241    

 م2010كرماد ـ دار النشر بال ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

   المراسيل مع األسانيد ـ سليمان بن األشعث األزدي ـ تحقيق عبد العزيز   242    

عز الدين السيروان ـ دار القلم ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ 

 م1986هـ ـ 1406الطبعة 

المرشد المعين علي الضروري من علوم الدين ـ عبد الواحد بن عاشر ـ  243    

 مكتبة القاهرة ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال

ـ محمد بن إبراهيم ابن فرحون ـ  المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة 244    

تحقيق جالل علي الجهاني ـ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ـ 

 م2003هـ ـ 1424بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

مسالك الحنفا إلي  مشارع الصالة على النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  245    

ق حسين محمد شكري ـ دار الكتب أحمد بن محمد القسطالني ـ تحقي

 م2005هـ ـ 1426العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

المسالك في شرح موطأ مالك ـ محمد بن عبد هللا بن العربي ـ تحقيق  246    

محمد بن الحسين السليماني وعائشة بنت الحسين السلماني ـ دار الغرب 

 م2007هـ ـ 1428ـ الطبعة األولى ـ تاريخ اإلسالمي ـ بيروت ـ لبنان 

المستدرك على الصحيحين ـ محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري ـ  247    

تحقيق مصطفى عطا ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة 

 م1990هـ 1411األولى ـ تاريخ الطبعة 
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المثنى التميمي ـ تحقيق مسند أبي يعلى الموصلي ـ أحمد بن علي بن  248    

حسين سليم أسد ـ دار الثقافة العربية ـ الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة 

 م .1992هـ ـ 1412

مسند اإلمام أحمد بن حنبل ـ أحمد بن حنبل الشيباني ـ تحقيق شعيب  249    

األرناؤوط وآخرون ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة 

 هـ1999

مسند اإلمام الشافعي ـ محمد بن إدريس الشافعي ـ دار الكتب العلمية ـ  250    

 بيروت لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال

مسند الفردوس ـ شيرويه بن شهر دار الديلمي ـ تحقيق فواز أحمد  251    

الزهولي محمد المعتصم باهلل البغدادي ـ دار الكتاب العربي ـ الطبعة بال 

 م1987هـ ـ 1407تاريخ الطبعة ـ 

مصابيح الجامع وهو شرح الجامع الصحيح لإلمام البخاري ـ محمد بن  252    

أبي بكر اإلسكندراني الدماميني ـ تحقيق نور الدين طالب ـ دار وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ قطر ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م2009هـ ـ1430

المنير في غريب الكبير للرافعي ـ أحمد بن محمد الفيومي ـ  المصباح 253    

 المكتبة العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال

مصر والشام في عصر األيوبين والمماليك ـ سعيد عبد الفتاح عاشور ـ  254    

 م .1972دار النهضة العربية ـ بيروت ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

ي ـ تحقيق عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة العبسمصنف ابن أبي شيبة ـ  255    

محمد عوامة ـ دار القبلة للثقافة اإلسالمية ـ جدة ـ الطبعة األولى ـ تاريخ 

 م 2006هـ ـ 1427الطبعة الطبعة 
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مصنف عبد الرزاق ـ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ـ تحقيق حبيب  256    

ـ المكتب اإلسالمي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانية ـ  الرحمن األعظمي

 هـ1403تاريخ الطبعة 

معارج اآلمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال ـ عبد هللا بن  257    

حميد السالمي ـ تحقيق محمد محمود إسماعيل ـ وزارة التراث القومي 

 م 1983هـ ـ 1403والثقافة ـ سلطنة عمان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

الدباغ ـ معالم اإليمان في معرفة أهل القيروان ـ عبد الرحمن بن محمد  258    

أكمله أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي ـ تحقيق إبراهيم شبوح ـ 

هـ ـ 1388مكتبة الخانجي ـ مصرـ الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة 

  م1968

مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني األثر ـ محمود بن أحمد  259    

العلمية ـ بيروت ـ العيني ـ تحقيق محمد حسن إسماعيل ـ دار الكتب 

 م2006هـ ـ 1427لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة ـ 

معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر ـ عادل  260    

نويهض ـ مؤسسة نويهض الثقافة للتألف والترجمة والنشر ـ بيروت ـ 

 م1980هـ ـ 1400لبنان ـ الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة 

معجم األصوليين ـ محمد مطهر بقا ـ مطبعه جامعة أم القرى ـ الطبعة   261    

 هـ1414بال ـ تاريخ الطبعة 

المعجم األوسط ـ سليمان بن أحمد الطبراني ـ تحقيق طارق بن عوض  262    

هللا وعبد المحسن بن إبراهيم ـ دار الحرمين ـ القاهرة ـ الطبعة بال ـ 

  هـ1415تاريخ الطبعة 

معجم العلماء والشعراء الصقليين ـ إحسان عباس ـ دار الغرب اإلسالمي  263    

 م1994بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 
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المعجم الكبير ـ سليمان بن أحمد الطبراني ـ تحقيق حمدي بن عبد المجيد  264    

تاريخ السلفي ـ  مكتبة الزهراء ـ الموصل ـ العراق ـ الطبعه بال ـ 

 م1983هـ ـ 1404الطبعة 

معجم لغه الفقهاء ـ محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبى ـ دار  265      

النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانية ـ 

 م1985هـ ـ 1405تاريخ الطبعة 

لبنان ـ ـ  بيروتمعجم المؤلفين ـ عمر رضا كحالة ـ مكتبة المثنى ـ  266    

 تاريخ الطبعة بال ـ الطبعة بال

معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية ـ محمود عبد الرحمن عبد المنعم ـ  267    

 دار الفضيلة ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال

معجم مقاييس اللغة ـ أحمد بن فارس بن زكريا ـ تحقيق عبد السالم  268    

ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة محمد هارون ـ دار الفكر ـ بيروت 

 م1979هـ ـ 1399

المعجم الوسيط ـ إبراهيم مصطفى وآخرون ـ تحقيق مجمع اللغة العربية  269    

 ـ دار الدعوة ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال

معرفة الصحابة ـ أحمد بن عبد هللا األصفهاني ـ تحقيق عادل بن يوسف  270    

الوطن ـ الرياض ـ السعودية ـ الطبعة األولى ـ تاريخ العزازي ـ دار 

 م1998هـ ـ 1419الطبعة 

المعسول ـ محمد المختار السوسي ـ  مطبعة النجاح ـ الدار البيضاء ـ  271    

 م1961هـ ـ 1380المغرب ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

دي ـ تحقيق المعونة على مذهب أهل المدينة ـ عبد الوهاب على البغدا 272    

محمد حسن محمد حسن ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة 

 م1998هـ ـ 1418األولى ـ تاريخ الطبعة 
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المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية و األندلس  273    

والمغرب ـ أحمد بن يحيى الونشريسي ـ تحقيق جماعة من الفقهاء ـ 

والشؤون اإلسالمية للمملكة المغربية ـ الطبعة بال ـ وزارة األوقاف 

 م1981هـ ـ 1401تاريخ الطبعة

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ـ محمد الخطيب الشربيني ـ دار  274    

 .الفكر ـ بيروت ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال 

محمد بن عباد المحلي المفاخر العلية في المآثر الشاذلية ـ أحمد بن  275    

الشافعي ـ المكتبة األزهرية للتراث ـ مصر ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 بال

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضه رسوم المدونة ـ محمد بن أحمد ابن  276    

رشد القرطبي ـ تحقيق محمد حجي ـ دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت ـ 

 م1988هـ ـ 1408الطبعة لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ 

مقدمة ابن خلدون ـ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ـ دار  277    

 م .1984القلم ـ بيروت ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

المقدمة العزية للجماعة األزهرية ـ أبي الحسن علي المالكي الشاذلي ـ  278    

 تاريخ الطبعة بال .شركة القدس ـ القاهرة ـ الطبعة بال ـ 

مكارم األخالق ـ عبد هللا بن محمد القرشي ابن أبي الدنيا ـ تحقيق مجدي   279    

السيد إبراهيم ـ مكتبة القرآن ـ القاهرة ـ الطبعة بال ـ تاريخ 

 م1990هـ ـ 1411الطبعة

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها  280    

بن سعيد الرجراجي ـ تحقيق أحمد بن على الدمياطي ـ دار ابن ـ على 

حزم للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ 

 م2007هـ ـ1428الطبعة 
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المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ـ يحيى بن شرف النووي ـ دار  281    

بعة الثانية ـ تاريخ الطبعة إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ الط

  هـ1392

منهاج الطالبين وعمدة المفتين ـ يحيى بن شرف النووي ـ دار المعرفة ـ  282    

 بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة بال

المنتقى ـ سليمان بن خلف الباجي ـ مطبعة السعادة ـ مصر ـ الطبعة  283    

 هـ1332األولى ـ تاريخ الطبعة 

منح الجليل شرح مختصر خليل ـ محمد عليش ـ دار الفكر ـ بيروت ـ  284    

 م1989هـ ـ 1409لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

منسك خليل ـ خليل بن إسحاق بن موسى الجندي ـ تحقيق المجتبي بن  285    

المصطفى بن محمد مبارك ـ دار يوسف بن تاشفين ـ موريتانيا ـ الطبعة 

 م2007هـ ـ 1428األولى ـ تاريخ الطبعة 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ـ يوسف بن تغري األتابكي ـ  286    

المحقق محمد محمد أمين ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ الطبعة بال ـ 

 م1984تاريخ الطبعة 

المقريزية ـ المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف بالخطط  287    

أحمد بن علي المقريزي ـ مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ـ 

 م.1987تاريخ الطبعة 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ محمد بن عبد الرحمن الرعيني ـ  288    

تحقيق أحمد جاد ـ شركة القدس للتجارة ـ القاهرة ـ الطبعة األولى ـ 

 م2008هـ ـ 1429تاريخ الطبعة 

الموسوعة الفقهية ـ إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت ـ  289    

 م1983هـ ـ 1404الطبعة الثانية ـ تاريخ الطبعة 
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الموسوعة الكونية الكبرى ـ آيات هللا في ممالك الطير والنحل والنمل  290    

رمضان البوطي والحشرات ـ ماهر أحمد الصوفي ـ تحقيق محمد سعيد 

وآخرون ـ المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت ـ الطبعة األولى ـ تاريخ 

 م2007هـ ـ 1428الطبعة 

موسوعة اللغة العربية ـ إميل بديع يعقوب ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ  291    

 م 2006هـ ـ 1427لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

)رواية محمد بن حسن( ـ مالك بن أنس األصبحي ـ موطأ اإلمام مالك  292    

 م1991هـ ـ 1413دار القلم ـ دمشق ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

موطأ اإلمام مالك )رواية يحيى الليثى( ـ مالك بن أنس األصبحي ـ  293    

تحقيق محمود فؤاد عبد الباقي ـ دار إحياء التراث العرب ـ مصر ـ 

 الطبعة بال الطبعة بال ـ تاريخ

ميزان االعتدال في نقد الرجال ـ محمد بن أحمد الذهبي ـ تحقيق على  294    

محمد البجاوي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ 

 الطبعة بال

النباتات الطبية ـ حليمي عبد القادر ـ وزارة الفالحة والصيد البحري ـ  295    

 م1997ـ تاريخ الطبعة الجزائر ـ الطبعة بال 

النجم الوهاج في شرح المنهاج ـ محمد بن موسى الدميري ـ دار المنهاج  296    

 م2004هـ ـ 1425ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

نزهة األنظار في عجائب التواريخ واألخبار ـ محمود مقديش ـ تحقيق  297    

دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت ـ لبنان ـ علي الزواوي ومحمد محفوظ ـ 

  م1988الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 
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النساء الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر ـ محمد  298    

الشبلي اليميني ـ تحقيق إبراهيم بن أحمد المقحفي ـ مكتبة اإلرشاد 

الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة للطباعة والنشر والتوزيع صنعاء ـ اليمن ـ 

 م2004هـ ـ 1425

نصيب الراية ألحاديث الهداية ـ عبد هللا بن يوسف الزيلعي ـ تحقيق  299    

محمد يوسف البنوري ـ دار الحديث ـ مصر ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 هـ 1357

طي ـ نظم العقيان في أعيان األعيان ـ عبد الرحمن بن أبي بكر السيو 300    

تحقيق فيليب حتي ـ المكتبة العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ 

 م1927الطبعة 

نظم مقدمة ابن رشد ـ عبد الرحمن الرقعي ـ المطبعة البهية ـ مصر ـ  301    

 هـ1300الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

ـ تحقيق  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ـ أحمد بن محمد المقري 302    

إحسان عباس ـ دار صادر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 هـ1388

النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة ـ عبد الحق بن هارون  303    

الصقلي ـ تحقيق أحمد بن على الدمياطي ـ دار ابن حزم للطباعة والنشر 

هـ ـ 1430تاريخ الطبعة والتوزيع ـ بيروت لبنان ـ الطبعة األولى ـ 

 م2009

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات ـ عبد هللا  304    

بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني ـ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ـ دار 

الغرب اإلسالمي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

 م1999
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السافر عن أخبار القرن العاشر ـ عبد القادر بن عبد هللا العيدروس  النور 305    

ـ تحقيق أحمد حالو وآخرون ـ دار صادر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة 

 م2001األولى ـ تاريخ الطبعة 

نيل االبتهاج ـ أحمد بابا التنبكتي ـ تحقيق عبد الحميد عبد هللا الهرامة ـ  306    

ـ طرابلس ـ ليبيا ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة كلية الدعوة اإلسالمية 

 م1989هـ ـ 1398

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية ـ محمد  307    

الرصاع تحقيق محمد أبو األجفان والطاهر المعموري ـ دار الغرب 

 م1993اإلسالمي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

هديه العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ـ إسماعيل باشا البغدادي  308    

ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ تاريخ الطبعة 

 بال

الوافي بالوفيات ـ صالح الدين خليل الصفدي ـ تحقيق أحمد األرناؤوط  309    

التراث ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة بال ـ وتركي مصطفى ـ دار إحياء 

 م2000هـ ـ 1420تاريخ الطبعة 

وفيات ـ أحمد بن يحيى الونشريسى ـ تحقيق محمد بن يوسف القاضي ـ  310    

شركة نوابغ الفكر للنشر والتوزيع والتصدير ـ القاهرة ـ الطبعة األولى ـ 

 م2009تاريخ الطبعة 

الرسموكي ـ تحقيق محمد المختار السوسي ـ  وفيات ـ علي بن عبد هللا 311    

طبع ونشر رضى هللا عبد الوافي المختار السوسي ـ الرباط ـ المغرب ـ 

 م1988هـ ـ 1408الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة 

الوفيات ـ أحمد بن حسن الخطيب ابن قنفذ ـ تحقيق عادل نويهض ـ دار  312    

 م1978عة بال ـ تاريخ الطبعة اإلقامة الجديدة بيروت ـ لبنان ـ الطب
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سان وفيات األعيان وأبناء الزمان ـ أحمد محمد بن خلكان ـ تحقيق إح 313    

ـ الطبعة األولى ـ تاريخ الطبعة  عباس ـ دار صادر ـ بيروت ـ لبنان

 م1994
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  المخطوطات فهرس                 

     

  الرقم 
 يلسالتسل

  المخطوط                       

إيضاح المسالك على المشهور من مذهب مالك ـ داود عمر القلتاوي ـ  1      

الناسخ بال ـ تاريخ النسخ بال ـ مخطوطات وزارة األوقاف المصرية ـ 

ـ الرقم  4970المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية ـ الرقم العام 

 .  680الخاص 

      2 

 

 

 

اإلشارة األزهرية على المقدمة القرطبية ـ علي بن محمد المنوفي ـ 

 الناسخ حسين بن علي بن عامر بن شحاته الخالدي ـ تاريخ النسخ

ـ المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية ـ وزارة األوقاف  هـ1005

 . 4755المصرية ـ الرقم العام 

يد القيرواني ـ عمر بن علي التحرير والتحبير شرح رسالة ابن أبي ز 3      

اللخمي الفاكهاني ـ تاريخ النسخ ـ بال ـ مكتبة األزهر الشريف ـ الرقم 

308951 . 

تحفة الملوك في الفروع ـ محمد بن أبي بكر حسن الرازي الحنفي ـ  4      

هـ ـ المكتبة 1110الناسخ محمد الريداني الحنفي ـ تاريخ النسخ 

  . 610األزهرية ـ الرقم 

التقييد على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ أبو الحجاج يوسف بن  5      

عمر األنفاسي ـ الناسخ بال ـ تاريخ النسخ بال ـ مكتبة الزواية 

 الناصرية ـ تمكروت .

تقييدات الجزولي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ محمد بن عفان  6      

د السالمي الفسلي ـ تاريخ الجزولي ـ الناسخ علي بن محمد بن محم

الناسخ بال ـ المكتبة الوطنية الجزائرية ـ مصلحة المخطوطات 

 . 1061والمؤلفات النادرة ـ رقم 
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تيسير الملك الجليل لجميع الشروح وحواشي خليل ـ سالم بن محمد  7      

السنهوري ـ الناسخ بال ـ تاريخ النسخ بال ـ دار الكتب الوطنية 

  . 12117التونسية ـ رقم 

حاشية الزرقاني على مختصر خليل ـ أحمد بن محمد الزرقاني ) ابن  8      

هـ ـ 1051فجلة( ـ الناسخ موسى الشبراخيتي المالكي ـ تاريخ النسخ 

  . 091مكتبة حسن بلقاسم ـ غدامس ـ ليبيا ـ الرمز ف 

عيسى حاشية المشدالي على المدونة تكملة تعليق الشيخ ابن المهدي  9      

على المدونة ـ الناسخ عبد القادر بن الحاج عبد العزيز بن سالم ـ 

هـ ـ مكتبة محمد العالم عبد الكبير ـ أدرار ـ 1320تاريخ النسخ ـ 

 الجزائر .

حاشية اللقاني على شرح خليل لمختصر ابن الحاجب ـ ناصر الدين  10     

تبة المركزية محمد اللقاني ـ الناسخ بال ـ تاريخ النسخ بال ـ المك

للمخطوطات اإلسالمية ـ وزارة األوقاف المصرية ـ الرقم العام 

4058 . 

الدرر على بعض مسائل المختصر ـ شرف الدين موسى الطخيخي ـ  11     

الناسخ عبد هللا الصفطي ـ تاريخ النسخ بال ـ مكتبة دير سكولاير ـ 

 . 1136ـ رقم عام  313أسبانيا ـ رقم خاص 

األجهوري على منظومته في أصول الدين ـ علي بن محمد  شرح 12     

هـ ـ المكتبة 1128األجهوري ـ الناسخ علي إبراهيم ـ تاريخ النسخ 

المركزية للمخطوطات اإلسالمية ـ وزارة األوقاف المصرية ـ الرقم 

 .  3677العام 

شرح بديع على شرح اللقاني على خطبة خليل المالكي ـ ناصر الدين  13     

هـ ـ 1080حمد اللقاني ـ الناسخ يوسف ناصر الدين ـ تاريخ النسخ م

 . 303096المكتبة األزهرية ـ رقم 
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شرح بهرام على مختصر خليل ـ أبو البقا بهرام بن عبد هللا السلمي  14     

الدميري ـ الناسخ بال ـ تاريخ النسخ بال ـ دار الكتب المصرية ـ 

60/217.2 . 

في شرح مختصر خليل ـ أحمد بن محمد البساطي ـ شفاء الغليل  15     

( 8)ج 423الناسخ بال ـ تاريخ النسخ بال ـ مكتبة كلية القرويين ـ ر.م 

 . 276ـ ر.م.ف 

غاية األماني في حل األلفاظ لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ علي بن  16     

تاريخ محمد المنوفي المالكي ـ الناسخ عمار بن إسماعيل اإلمليطي ـ 

 . 06095هـ ـ مكتبة الوطنية التونسية ـ رقم 1029النسخ 

غاية البيان لحل شرب ما ال يغيب العقل من الدخان ـ علي بن محمد  17     

 األجهوري ـ الناسخ بال ـ تاريخ النسخ بال ـ المكتبة األزهرية .

الناسخ فتح الجليل في حل ألفاظ درر خليل ـ محمد إبراهيم التتائي ـ  18     

يوسف بن يوسف البيباني ـ تاريخ النسخ بال ـ مخطوطات الهيئة 

العامة لألوقاف ـ المكتبة العامة لألوقاف ـ طرابلس ـ ليبيا ـ رقم 

 م. خ .255ر1خ

الكوكب المنير بشرح الجامع الصغير ـ محمد بن عبد الرحمن  19     

يخ النسخ العلقمي ـ الناسخ يوسف بن بيبرس البرماوي القادري ـ تار

 م .1741. ك.ع ـ 213ـ  6بال ـ مكتبة جامعة الملك سعود ـ رقم 

المنح السنية في حل ألفاظ العزية ـ أحمد بن تركي بن أحمد ـ الناسخ  20     

 ـ الرقم  115بال ـ تاريخ النسخ بال ـ المكتبة األزهرية ـ الرقم الخاص 

 . 275العام 

العزية ـ محمد بن أحمد الفيشي ـ الناسخ المنح الوافية لشرح المقدمة  21     

هـ ـ مكتبة جامعة الملك 1195محمود الصفار الرعيني ـ تاريخ النسخ 

 . 1230/2ـ ن  5820سعود ـ الرقم 
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المنزع النبيل على مختصر خليل ـ محمد بن أحمد بن محمد بن  22     

 مرزوق ـ الناسخ بال ـ تاريخ النسخ بال ـ مكتبة المغاربة ـ الرقم

 . 95110ـ الرقم العام  3087الخاص 

مواهب الجليل بحل مختصر ألفاظ الشيخ خليل ـ علي بن محمد  23     

هـ ـ مخطوطات الهيئة 1143األجهوري ـ الناسخ بال ـ تاريخ النسخ 

العامة لألوقاف ـ المكتبة العامة لألوقاف ـ طرابلس ـ ليبيا ـ الرقم 

  . 535ـ الرقم العام  255 ‚1الخاص 

نضح المقالة في شرح الرسالة ـ محمد بن علي الفخار ـ الناسخ بال ـ  24     

 1063تاريخ النسخ بال ـ مكتبة دير اإلسكولاير ـ أسبانيا ـ رقم خاص 

 . 293ـ رقم عام 

الواضحة في السنن والفقه ـ عبد الملك بن حبيب األندلسي ـ الناسخ  25     

الدول العربية ـ المنظمة العربية للتربية بال ـ تاريخ النسخ بال ـ جامعة 

 ـ 40/809والثقافة والعلوم ـ معهد إحياء المخطوطات ـ خزانة 

298/87 . 
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 الماجستير رسائل فهرس                        

  
 الرقم

 التسلسلي

                                        

  الرسالة                           

تحقيق المباني وتحرير المعاني لشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ  1     

الجزء األول ـ تحقيق وليد بشير البكوري ـ إشراف الدكتور صالح 

الطيب محسن ـ جامعة المرقب ـ الخمس ـ كلية اآلداب ـ والعلوم ـ 

م ـ الجماهيرية العربية الليبية 2008العام ـ قسم الدراسات اإلسالمية ـ 

 الشعبية العظمى .

التحرير والتحبير شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ عمر بن علي  2     

بن سالم الفاكهاني " من باب ما يجب منه الوضوء والغسل إلى نهاية 

باب اإلمامة وحكم اإلمام والمأموم " دراسة وتحقيق الطالب صالح 

هـ ـ الجامعة اإلسالمية المدينة 1425ن رمضة ـ العام الجامعي الدي

 المنورة ـ قسم الفقه .

هـ 719تقييد أبي الحسن الزرويلي المعروف بالصغير ـ المتوفى سنة  3     

ـ على تهذيب مسائل المدونة للبرادعي ـ رسالة ماجستير ـ تحقيق 

محمد حسين الشريف ـ إشراف األستاذ الدكتور محمد سالم محمد 

مرشان ـ جامعة المرقب ـ الخمس ـ كلية اآلداب ـ والعلوم ـ العام 

 اهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى .م ـ الجم2007ـ  2006

تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع األمهات البن الحاجب ـ محمد بن عبد  4     

السالم الهواري ـ كتاب الطهارة وكتاب الصالة ـ دراسة وتحقيق 

الطالب عبد اللطيف بن عبد السالم الشيباني العالم ـ إشراف األستاذ 

معة الفاتح ـ كلية اآلداب ـ قسم اللغة العربية الدكتور سالم مرشان ـ جا

والدراسات اإلسالمية ـ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية 

 .العظمى 
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شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ علي بن محمد األجهوري ـ  5     

" من باب ما يجب منه الوضوء إلى باب طهارة الماء والثوب والبدن 

" تحقيق الطالب سمير عبد السالم علي ـ إشراف األستاذ الدكتور 

م ـ جامعة  2010ـ  2009محمد بشير سويسي ـ العام الجامعي 

والعلوم بالخمس ـ قسم اللغة العربية مصراته ـ كلية اآلداب 

والدراسات اإلسالمية ـ الدراسات العليا ـ الجماهيرية العربية الليبية 

 الشعبية اإلشتراكية العظمى .   

الشرح الكبير على تهذيب المدونة للبرادعي ـ أبو القاسم عيسى بن  6     

الحكيم ناجي التنوخي ـ كتاب الطهارة ـ دراسة وتحقيق الطالب عبد 

ميالد الكاسح ـ إشراف األستاذ الدكتور حمزة أبو فارس ـ العام 

م ـ جامعة مصراته ـ كلية اآلداب والعلوم 2010ـ  2009الجامعي 

بالخمس ـ قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ـ شعبة الدراسات 

 اإلسالمية ـ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية العظمى .
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                                  اإللكترونية المواقع فهرس                    

م الرق

  التسلسلي 

                  

 المواقع               

 ذاكرة األزهر الشريف 1       

 منتدى فتيكات مع الستات 2       
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     الموضوعات فهرس                            

 

 الصفحة الموضوع                                     

 1    المقدمة                                        

 9    القسم الدراسي                                     

                 

  بالمنوفي التعريف األول: المبحث               

 

  10 

 10   عصرهأوال: 

 11   اسمه ونسبهثانيا: 

 11   مولدهثالثا: 

 12    شيوخهرابعا: 

 12   تالميذهخامسا: 

 13   مصنفاتهسادسا: 

 16   مكانته العلميةثامنا: 

 17   وفاتهتاسعا: 

              

 بالزرقاني التعريف الثاني: المبحث             

   

  18 

 18   عصرهأوال: 

 20   اسمه ونسبتهثانيا: 

 21   مولده ونشأته وصفاتهثالثا: 

 21   شيوخه رابعا: 

 22   تالميذه خامسا: 
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 23    مصنفاتهسادسا: 

 24   وفاتهسابعا: 

 للجماعة العزية المقدمة بكتاب التعريف الثالث: المبحث

 األزهرية

   

  25 

 25   سبب تسمية المتن بالمقدمة العزية  أوال:

 25   الجماعة األزهرية ثانيا:

 26   منهج المؤلف في متنه ثالثا:

 28   الدراسات السابقة للمتن رابعا:

                        على شرحه في الزرقاني منهجية الرابع: المبحث

  العزية المقدمة

   

  29 

 31   منهجية الشارح في عموم شرحه أوال:

 35   الرموز التي استخدمها الشارح ثانيا:

 35   الدراسات السابقة للشرح  ثالثا:

            

 التحقيق مقدمات الخامس: المبحث             

 

  36 

 36   توثيق اسم الشارح ونسبتها إلى مؤلفها وزمن تأليفها أوال:

 37   نسخة الشرح المخطوطة ووصفها ثانيا:

 38   صور المخطوطتين  ثالثا:

              

  التحقيقي القسم                           

 

  39 

 40   الشارح مقدمة                                  

 61    الطهارة باب                                  
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