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جمعان  -في باب المياه  المسائؿ الفقيية في المذىب الحنبمي تاريخيا كنشأتيا
 كدراسة

 محمد بف عبد الرحمف بف مييزع المييزع
المممكة العربية -قسـ الدراسات اإلسالمية كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد

 السعكدية
 M.almehyza@gmail.com البريد اإللكتركني
 :ممخص البحث

تناكؿ ىذا البحث "المسائؿ الخالفية في المذىب الحنبمي تاريخيا كنشأتيا" في 
باب المياه، كاليدؼ منو تمييز المسائؿ المنصكصة عف اإلماـ أحمد مف 
المسائؿ المنصكصة عف أصحابو، كالتحقؽ مف مدل مكافقة المتأخريف 

 لنصكص اإلماـ أحمد.  

البحث في التمييد: إلى المراد بالحنابمة المتأخريف، كمعرفة المذىب كقد أشار 
 عندىـ. 

كتعرض البحث في الفصؿ األكؿ: إلى المسائؿ الفقيية الكاردة في باب المياه، 
كىي: الماء المتػير بما ال يمازجو، كالماء الػميسىخىف بنجس، كالماء المتػير 

ف بطاىر، كالطيارة بالماء بمكثو أك بطاىر يشؽ صكنو عنو، كالماء الػمي  سىخى
المستعمؿ، كالطيارة بفضؿ طيكر المرأة، كتػير أحد أكصاؼ الماء بطاىر، 
كالماء المػمكس فيو يد قائـ مف نـك ليؿ، كمخالط الماء الكثير لمنجاسة، 
كمالقاة الماء القميؿ لمنجاسة، كالشؾ في طيارة ماء أك نجاستو، كاشتباه الماء 

 تباه الطيكر الطاىر، كاشتباه الثياب الطاىرة بالنجسة.الطيكر بالنجس، كاش
كخميص البحث في خاتمتو: إلى عدـ صحة ما قيؿ بأف: )أكثر ما في اإلقناع 
كالمنتيى مخالؼ لمذىب اإلماـ أحمد كنصو( في باب المياه؛ حيث تبيف مف 

 خالؿ البحث التزاـ المتأخريف بنصكص اإلماـ أحمد كعدـ مخالفتيا.
 كالنشأة -التاريخ  –المذىب الحنبمي  -الفقيية -مفتاحية:الجدؿالكممات ال
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Abstract : 

this research discusses” the argumentative   topics among 

theHANBALI doctrine, its history and its evolution “in the 

book of, the purity. the aim of the research is to differentiate 

between the stated texts of imam AHMED   about the stated-

on topics of his   followers, and verifying the extent of the late 

agreement about the texts ofImaAhmed. 

 the research referred to in the preamble “what is meant by 

the late hanabla.  Recognizing the creed among them. 

 in the first chapter, the paper discussed the Islamic law 

matters (jurisprudence) in the part of the water, which is the 

changeable water, the heated water, with impurity, the 

changeable water with   purity, the purity with the used 

water. the purity due to the purity of the woman, the change 

for one properties of the pure water. and the sinking water in 

it, by the hand of Aman awakening from the night sleeping. . 

joining the water filled with impurity. meeting the water of 

little impurity. doubting the purity of the water or its 

impurity, doubting the pure water of being impure, 

suspecting the pure purity, suspecting the pure clothes with 

impurity. 

 the research concluded that in its conclusion: the 

incorrectness   of what was said that (most of the conviction 

and the final was contrasted with the doctrine of IMAM 

AHMED and his text), as it appeared through the research 

the commitment of the late with the texts of imam ahmed and 

its non-contradiction. 

Keywords:Argumentative  -Topics-HANBALI Doctrine, 

History- Evolution .  
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 الػمقػػدمػػػػػة
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

إف الحمد هلل، نحمده، كنستعينو، كنستػفره، كنعػكذ بالٌمػو مػف شػركر أنفسػنا،   
لػػو،  كمػػف سػػيئات أعمالنػػا، مػػف ييػػده الٌمػػو فػػال مضػػؿ لػػو، كمػػف يضػػمؿ فػػال ىػػادم

كأشػػيد أف ال إلػػو إال الٌمػػو كحػػده ال شػػريؾ لػػو، كأشػػيد أف محمػػدان عبػػده كرسػػكلو، 
 صمى اهلل عميو كسمـ. أما بعد:

فإف االشتػاؿ بػالعمـ الشػرعي مػف أفضػؿ الطاعػات، كأجػؿ القربػات، كأكلػى مػا   
أنفقت فيو األعمار كاألكقات، كال يخفى عمى كؿ ذم لػبو مػا لمفقػو اإلسػالمي مػف 

يرةو في حياة كؿ مسػمـ كمسػممة، فبػو يعػرؼ الحػالؿ مػف الحػراـ، كتصػ  أىميةو كب
 العبادات كالمعامالت. 

لذا تحركت ىمـ العمماء لالشتػاؿ بو تعممان كتعميمان، ممتثميف في ذلؾ قكؿ الحؽ 
ِ فِۡرقَ )تبػارؾ كتعػالى: 

ۚٗ فَلَۡوََل َنَفَر ِمن ُكّ آنَِفنة  َوَما ََكَن ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ِِلَنفُِرواْ َكٓافَّة  ََ  ۡۡ ُُ ةٖ ّمِنۡن
ۡۡ ََيَۡذُرونَ  ُُ ۡۡ لََعلَّ ُِ ۡۡ إَِذا رََجُعوٓاْ إَِِلۡ ُُ واْ ِِف ٱّلِيِن َوِِلُنِذُرواْ قَۡوَم ُُ ََتَفقَّ (ِّلِ

-، كقػكؿ النبػي ُ 
؛ فظيػػػرت ِ: "مػػػف يػػػرد اهلل بػػػو خيػػػران يفقيػػػو فػػػي الػػػديف"-صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ

اىجيا، ككاف مف آخرىا ظيكران مذىب المذاىب الفقيية، كتنكعت في أساليبيا كمن
 ق(. ُِْالمتكفى سنة ) -يرحمو اهلل-اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ الشيباني 

كلـ يؤلؼ اإلماـ أحمد كتابان فػي الفقػو، )ككػاف ينيػى النػاس عػف كتابػة كالمػو، 
فنظر اهلل إلى حسف قصده، فنقمت ألفاظو، كحفظػت، فقػؿ أف تقػس مسػألة إال كلػو 

لفركع كاألصكؿ، كربما عدمت فػي تمػؾ المسػألة نصػكص الفقيػاء فييا نص مف ا
، فييأ اهلل لو أصػحابان كتبػكا عنػو أقكالػو، كآراءه، كفتاكيػو، ّالذيف صنفكا كجمعكا(

ق(، فصػػرؼ عنايتػػو، ُُّكقػػيض اهلل اإلمػػاـ أبػػا بكػػر الخػػالؿ المتػػكفى سػػنة: )
دكنيا في كتابو كأنفؽ عمره بجمس ركايات مشايخو تالمذة اإلماـ أحمد، فجمعيا ك 

الكبيػػر المسػػمى الجػػامس لعمػػـك اإلمػػاـ أحمػػد، فأخػػذ األصػػحاب عػػف ىػػذا الكتػػاب 
 الجامس، كاشتػمكا في تأليؼ المختصرات، كتحرير الركايات.

ككػػاف أكؿ مػػف قػػاـ بكضػػس مػػتف فػػي مػػذىب اإلمػػاـ أحمػػد اإلمػػاـ أبػػك القاسػػـ  

                                 
 (.ُِِ( سكرة التكبة آية رقـ )ُ

( أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب العمـ، باب مف يرد اهلل بو خيران يفقيو في الػديف، رقػـ ِ
(، مػػف ْٖٓ(، )صَُّٕ(، كمسػػمـ فػػي صػػحيحو، كتػػاب الزكػػاة، رقػػـ )َّ(، )صُٕ)

  حديث معاكية بف أبي سفياف رضي اهلل عنيما.

 (. ِْٖ( مناقب اإلماـ أحمد البف الجكزم )صّ
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تنكعػت فػي ق(، كبعده تعددت تصػانيؼ األصػحاب، ك ّّْالخرقي المتكفى سنة )
أساليبيا كمناىجيا، ما بيف مؤسس لمذىب، كمختصر لمؤلؼ، كشػارح، كمعمػؽ، 

 كمخرج، كغير ذلؾ. 
كقد اصطم  متأخرك األصحاب عمػى تقسػيـ عممػاء المػذىب إلػى ثػالث طبقػات  

زمانية: األكلى: طبقػة المتقػدميف، كتبػدأ مػف تالميػذ اإلمػاـ أحمػد، كتنتيػي بكفػاة 
 ق(.َّْكفى سنة )اإلماـ الحسف بف حامد المت

الثانية: طبقة المتكسطيف، كتبدأ مف تالميػذ الحسػف بػف حامػد، كتنتيػي بكفػاة  
 ق(. ْٖٖاإلماـ البرىاف ابف مفم  المتكفى سنة )

الثالثة: طبقة المتأخريف، كتبدأ مف إماـ المػذىب فػي زمانػو اإلمػاـ عػالء الػديف 
بقتػو فمػف بعػدىـ، ق(، مػركران بطٖٖٓعمي بف سميماف المرداكم المتػكفى سػنة )

   ُإلى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا.
بػأف )أكثػر مػا فػي  -رحمػو اهلل-كقد ذكر اإلماـ المجدد محمد بف عبػد الكىػاب    

؛ كقد أشػكؿ ىػذا القػكؿ عمػى كثيػر ِاإلقناع كالمنتيى مخالؼ لمذىب أحمد كنصو(
اردة في باب مف طالب العمـ؛ لذا ص  مني العـز بأف أستخرج المسائؿ الفقيية الك 

الميػػاه مػػف أحػػد كتػػب متػػأخرم األصػػحاب، كىػػك كتػػاب زاد المسػػتقنس ل مػػاـ مكسػػى 
ق(؛ لمنظػر فػي مػدل مكافقتيػا لػنص اإلمػاـ أحمػد، ٖٔٗالحجاكم المتػكفى سػنة )

كالتحقؽ مف صحة ىذه المقالة مف عدمو في ىػذا البػاب، كىػؿ مػذىب المتػأخريف 
: "المسػػائؿ الفقييػػة فػػي المػػذىب مكافػؽ لمػػذىب المتقػػدميف، ليكػػكف البحػػث بعنػػكاف

الحنبمػػي تاريخيػػا كنشػػأتيا، فػػي بػػاب الميػػاه ػػػػػػػػػ جمعػػان كدراسػػة"، راجيػػان مػػف اهلل 
  التكفيؽ كالسداد.

 أىمية المكضكع كأسباب اختياره:
معرفة المسائؿ الفقيية المبنية عمػى نصػكص اإلمػاـ أحمػد، مػف المسػائؿ  (ُ

 الفقيية المبنية عمى أقكاؿ األصحاب.
قؽ مف مدل مكافقة متأخرم األصحاب لنصكص اإلماـ أحمد التح (ِ

 كالركايات المنقكلة عنو. 

بيػػاف أف المػػذىب الحنبمػػي عنػػد المتػػأخريف ىػػك امتػػداد لمػػا عميػػو  (ّ
 المذىب عند المتقدميف، كدفس الشبو الكاردة بخالؼ ذلؾ.

                                 
 (. ِْٕ/ُ( انظر: المدخؿ المفصؿ لبكر أبك زيد )ُ

(، كحاشية الركض ُّٖ/ٔ(، )َُٓ/ْ(، )ٕٓ/ْ(، )ُُ/ْ( انظر: الدرر السنية )ِ
  (.ُٕ/ ُالمربس البف قاسـ )
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 اإلشارة إلى مسائؿ المتأخريف المخالفة ألصكؿ اإلماـ أحمد. (ْ

ممية سابقة درست بتكسس أصكؿ المسائؿ عدـ كجكد كتابات ع (ٓ
 في المذىب. 

 أىداؼ البحث:
تمييز المسائؿ المنصكصة عف اإلماـ أحمد عف المسائؿ المنصكصة عف  (ُ

 أصحابو.
إبػػػراز جيػػػكد متػػػأخرم األصػػػحاب فػػػي تحريػػػر المػػػذىب، كمػػػدل  (ِ

 مكافقتيـ لما عميو متقدمكىـ.

معرفػػػة أسػػػباب عػػػدكؿ متػػػأخرم األصػػػحاب عػػػف نصػػػكص اإلمػػػاـ  (ّ
 . أحمد

 أسئمة البحث:

مػػػػا المسػػػػائؿ المنصكصػػػػة فػػػػي المػػػػذىب عػػػػف اإلمػػػػاـ أحمػػػػد، كالمسػػػػائؿ  (ُ
 المنصكصة عف أصحابو؟

 ما مدل مكافقة متأخرم األصحاب لما عميو متقدمكىـ؟ (ِ
 ما أسباب عدكؿ متأخرم األصحاب عف نصكص اإلماـ أحمد؟ (ّ

 الدراسات السابقة:

يصػؿ لمدراسػات كالبحػكث، بعد مراجعة مكتبة الممؾ فيد الكطنية، كمركز الممؾ ف
كالبحػث فػي محركػات البحػث اإللكتركنيػة؛ لػـ أقػؼ عمػى بحػث عينػي بالمكضػػكع 

 محؿ الدراسة.
 منيج البحث:

 ىك المنيج االستقرائي االستنتاجي.
 إجراءات البحث:

اسػػتخراج المسػػائؿ الفقييػػة الػػكاردة فػػي كتػػاب زاد المسػػتنقس غيػػر المجمػػس  .ُ
 عمييا.

سػػػػب ترتيػػػػب كتػػػػاب زاد تصػػػػنيؼ المسػػػػائؿ، كترتيبيػػػػا ح .ِ
 المستقنس.

 دراسة المسائؿ كفؽ الخطكات التالية: .ّ

ذا لػػـ  -أ إذا كػػاف فػػي المسػػألة نػػص عػػف اإلمػػاـ أحمػػد ذكرتػػو بحركفػػو، كا 
يكف فييا نص عنػو فػأذكر أكؿ مػف تطػرؽ إلييػا مػف األصػحاب، مػس 

 ذكر عبارتو بحركفيا.
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كصػػكليا بيػػاف التػيػػرات كالقيػػكد التػػي طػػرأت عمييػػا منػػذ نشػػأتيا إلػػى  -ب
 إلى كتب المتأخريف، مف خالؿ كتب المذىب المطبكعة.

النظر في مدل مكافقة المتأخريف لنص اإلماـ، كبياف سبب عدكليـ   - ج
 .  -فيما كاف كذلؾ –عنو 

 بياف مدل مكافقة المتأخريف كمتابعتيـ لما عميو متقدمكىـ. - ح

 ذكر مستندىـ في ىذه المسألة.  - خ

 .-إف كجد قائؿ بو-ـ أحمد اإلشارة إلى مخالفتيا ألصكؿ اإلما  - د

ال تشمؿ الدراسة المقارنة بيف المذاىب األربعة، بػؿ تقتصػر عمػى المػذىب  .ْ
 الحنبمي.

 االعتماد في معرفة المذىب عند المتأخريف عمى اإلقناع كالمنتيى. .ٓ

 االعتماد عمى أميات المصادر كالمراجس األصمية في التكثيؽ كالتخريج. .ٔ

 التزاـ الرسـ العثماني.ترقيـ اآليات، كبياف سكرىا، مس  .ٕ

ثبػػات الكتػػاب كالبػػاب  .ٖ تخػػريج األحاديػػث كاآلثػػار مػػف مصػػادرىا األصػػمية، كا 
كالجزء كالصفحة كرقـ الحديث، مس بياف مػا ذكػره العممػاء فػي درجتيػا، إف 
لػػـ تكػػف فػػي الصػػحيحيف أك فػػي أحػػدىما، فػػإف كانػػت كػػذلؾ أكتفػػي حينئػػذ 

 بتخريجيا منيما.

فف الػذم يتبعػو المصػطم ، أك مػف كتػب التعريؼ بالمصطمحات مف كتب ال .ٗ
 المصطمحات المعتمدة.

شرح المفردات الػريبػة مػف معػاجـ المػػة المعتمػدة، كتكػكف اإلحالػة إلييػا  .َُ
 بالمادة كالجزء كالصفحة.

 خطة البحث:

 قسمت البحث إلى مقدمة، كتمييد، كفصؿ، كخاتمة.
كأسػػػئمتو،  المقدمػػػة، كتشػػػتمؿ عمػػػى: أىميػػػة البحػػػث، كأسػػػباب اختيػػػاره، كأىدافػػػو،

جراءاتو البحث، كمنيج السابقة، كالدراسات  .كا 
 التمييد، كيشتمؿ عمى: معرفة المذىب عند متأخرم األصحاب: كفيو فركعاف:

 الفرع األكؿ: المراد بالحنابمة المتأخريف.
 الفرع الثاني: معرفة المذىب عند المتأخريف.

 كفيو أربعة عشر مبحثان:الفصؿ: كيشتمؿ المسائؿ الفقيية الكاردة في باب المياه: 
 المبحث األكؿ: الماء المتػير بما ال يمازجو. 

 المبحث الثاني: الماء الػميسخَّف بنجس.
 المبحث الثالث: الماء المتػير بمكثو أك بطاىر يشؽ صكنو عنو.
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 المبحث الرابس: الماء الػميسخَّف بطاىر.
 المبحث الخامس: الطيارة بالماء المستعمؿ. 

 : الطيارة بفضؿ طيكر المرأة.المبحث السادس
 المبحث السابس: تػير أحد أكصاؼ الماء بطاىر.

 المبحث الثامف: الماء المػمكس فيو يد قائـ مف نكـ ليؿ.
 المبحث التاسس: مخالطة الماء الكثير لمنجاسة.
 المبحث العاشر: مالقاة الماء القميؿ لمنجاسة. 

 ستو.المبحث الحادم عشر: الشؾ في طيارة ماء أك نجا
 المبحث الثاني عشر: اشتباه الماء الطيكر بالنجس.
 المبحث الثالث عشر: اشتباه الماء الطيكر بالطاىر.
 المبحث الرابس عشر: اشتباه الثياب الطاىرة بالنجسة.

 .كالتكصيات النتائج كقد اشتممت عمى أىـ الخاتمة:
 الفيارس: كشممت ما يمي:

 كالمراجس. المصادر فيرس
 ت.المكضكعا فيرس

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
777 

 التمييد: كيشتمؿ عمى: معرفة المذىب عند متأخرم األصحاب: كفيو ثالثة فركع:
 الفرع األكؿ: المراد بالحنابمة المتأخريف.

 الفرع لثاني: معرفة المذىب عند المتأخريف.
 الفرع األكؿ: المراد بالحنابمة المتأخريف:

اشتيركا بالتأليؼ فيو اصطم  متأخرك األصحاب عمى تقسيـ عمماء المذىب الذيف 
إلى ثالث طبقات زمانية: طبقة المتقدميف، كطبقة المتكسطيف، كطبقة المتأخريف. 

ق(، كتنتيػي ُِْفطبقة المتقدميف، تبدأ مف تالميػذ اإلمػاـ أحمػد المتػكفى سػنة )
ق(. كأمػا طبقتػػا المتكسػػطيف َّْبكفػاة اإلمػػاـ الحسػف ابػػف حامػػد المتػكفى سػػنة )

 يما بينيـ في تحديد زمانييما عمى اتجاىيف: كالمتأخريف، فاختمفكا ف
االتجاه األكؿ: أف طبقة المتكسطيف تبدأ مف تالميذ الحسف بف حامد، إلى المكفؽ 

ق(. كطبقة المتأخريف، تبدأ مف المكفؽ ابف قدامة َِٔابف قدامة المتكفى سنة )
    ُفمف بعده إلى اآلخر.

ميػذ الحسػف بػف حامػد، كتنتيػي االتجاه الثاني: أف طبقػة المتكسػطيف تبػدأ مػف تال
ق(. كطبقػة المتػأخريف، تبػدأ ْٖٖالمتػكفى سػنة ) بكفاة اإلماـ البرىػاف ابػف مفمػ 

مف إماـ المذىب في زمانو اإلماـ عالء الديف عمي بف سميماف المػرداكم المتػكفى 
  ِق( مركران بطبقتو فمف بعدىـ عمى تكالي القركف إلى اآلخر.ٖٖٓسنة )

األظيػر، كىػك الػذم يشػيد لػو الكاقػس العممػي لعممػاء الحنابمػة، كاالتجاه الثاني ىك 
فإف مف جػاء بعػد اإلمػاـ عػالء الػديف المػرداكم إنمػا يرجػس إليػو كيعتمػد عميػو فػي 

 ّمعرفة الصحي  مف المذىب.
 الفرع الثاني: معرفة المذىب عند المتأخريف:   

المتػأخريف  جرل متأخرك األصحاب في معرفة المذىب عمى ما حرره كاعتمده رأس
اإلمػػاـ عػػالء الػػديف المػػرداكم فػػي كتبػػو الثالثػػة: اإلنصػػاؼ فػػي معرفػػة الػػراج  مػػف 
الخالؼ، كتصحي  الفركع، كالتنقي  المشبس في تحرير أحكاـ المقنس، فيذه الكتػب 
ىي التي عمييا مدار التصػحي  فػي المػذىب عنػد المتػأخريف، كبػاألخص التنقػي ، 

                                 
ي حاشية (، كتبعو ابف قاسـ فُّٔ/ُ( نقمو ابف حميد في حاشية المنتيى عف الخمكتي )ُ

 (.ّْ/ُ(، كابف عثيميف في تعميقو عمى الركض المربس )ّٗ/ُالركض المربس )

(، كتبعػو بكػر أبػك ْٗ( ذكره عمي بف محمد اليندم الحنبمي في كتابو التحفػة السػنية )صِ
(، ٖٕ(، كمحمػػد آؿ إسػػماعيؿ فػػي البلػػ  البييػػة )صْٓٓ/ُزيػػد فػػي المػػدخؿ المفصػػؿ )

 (.ِٕ(، كالقعيمي في مدارج تفقو الحنبمي )صُِِ/ُكالتركي في المذىب الحنبمي )
يضاح ليذه المسألة. ّ  ( في الفرع الثاني مزيد بياف كا 
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متػو: )فػإذا كجػدت فػي ىػذا الكتػاب لفظػان، أك فإنو آخػر مػا ألفػو، كقػد قػاؿ فػي مقد
. كلما قيػؿ ل مػاـ ِ، أك غيره فاعتمده فإنو كضس عف تحرير(ُحكمان مخالفان ألصمو

، فيػؿ تػأمركف ْكحاشػيتكـ ّالحجاكم: )أنتـ خالفتـ التنقي  في مكاضس في كتابكـ
مػكؿ باتباعكـ، كمخالفة التنقي ؟ فقاؿ: الذم قدـ صاحب التنقي  ىك المػذىب المع

 . ٓبو، فعميؾ بو(
لكٌف اإلماـ المرداكم في التنقي  قد اقتصر فيو عمى تصػحي  المسػائؿ التػي أطمػؽ 
صػالح مػا  المقنس الخػالؼ فييػا، أك خػالؼ المػذىب، مػس بيػاف القيػكد كالشػركط، كا 
فيو خمؿ في العبارة، دكف ما عدا ذلؾ مف المسائؿ التي كافؽ فييا المقنس المذىب 

قػي . فالنػاظر فيػو غيػر مسػتػف عػف مطالعػة كتػاب المقنػس؛ ممػا فمـ يذكره في التن
جعؿ مف جاء بعده يجمس بيف الكتابيف، تسػييالن لمطػالبيف، كاسػتػناء عػف مطالعػة 

 الكتابيف.
 كأشير مف قاـ بذلؾ اثناف، ىما:

اإلماـ تقي الديف الفيتيكًحي، حيث جمس بينيمػا فػي كتابػو منتيػى اإلرادات،  -ُ
يخرج عنو إال في القميؿ النادر، فقاؿ في مقدمتو: )كال أذكر  كتبس فيو التنقي ، فمـ

 ٔقكالن غير ما قدـ، أك صح  في التنقي (.
اإلماـ مكسى الحجاكم، حيث جمس بينيما في كتابو اإلقناع، كاستفاد مػف  -ِ

ترجيحات المرداكم في كتبو الثالثة، كلـ يقتصر عمى التنقػي ، فقػاؿ فػي مقدمتػو: 
.عمى قػػكؿ كاحػػد، كىػػك مػػا رجحػػو أىػػؿ التػػرجي ، مػػنيـ )فيػػذا كتػػاب فػػي الفقػػو..

العالمػػػة القاضػػػي عػػػالء الػػػديف، المجتيػػػد فػػػي التصػػػحي  فػػػي كتبػػػو، اإلنصػػػاؼ، 
 ٕكتصحي  الفركع، كالتنقي (.

                                 
(: )فقػد سػن  بالبػاؿ ِٗ( مراده بأصمو كتاب اإلنصاؼ، حيث قػاؿ فػي مقدمػة التنقػي  )صُ

أف أقتضب ما في= =كتػابي اإلنصػاؼ مػف تصػحي  مػا أطمػؽ الشػيخ المكفػؽ فػي المقنػس 
أتكمػـ عمػى مػا قطػس بػو، أك قدمػو، أك لػـ يفصػ  فيػو بتقػديـ حكػـ، كأف  مف الخالؼ، كمػا

صححو أك ذكر أنو المذىب، كىك غير الراج  في المػذىب(. كأمػا مػا عػدا ذلػؾ فمػـ يػذكره 
 في التنقي . 

 (. َّ( التنقي  المشبس )صِ

 ( مراده: كتاب اإلقناع. ّ

 ( مراده: حاشية الحجاكم عمى التنقي .ْ
 (.    ٗٓس رسائؿ لمحجاكم )ص( مجمكع فيو أربٓ
 (. ّ/ُ( منتيى اإلرادات )ٔ
 ( ْ/ُ( اإلقناع )ٕ
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قاؿ صػاحب غايػة المنتيػى: )ككػاف ممػف سػمؾ مػنيـ مسػمؾ التحقيػؽ كالتصػحي ، 
نصػػافو كالتػػدقيؽ، كالتػػرجي : العالمػػة صػػاحب اإلنصػػاؼ كالتنقػػي ، بػػيف  بتنقيحػػو كا 

 ُالضعيؼ مف الصحي ، ثـ نحا نحكه مقمدان لو صاحبا اإلقناع كالمنتيى(.

كبعد أف ألؼ صاحبا اإلقنػاع كالمنتيػى كتابييمػا، اشػتيرا عنػد المتػأخريف، كعكفػكا 
عمييما، شرحان، كتحشػية، كاختصػاران، كجمعػان بينيمػا. كأصػب  عمييمػا مػدار الفتيػا 

انفرد بو أحدىما، فيػك المػذىب عنػدىـ بػال نػزاع، كمػا  كالعمؿ. فما اتفقا عميو، أك
 اختمفا فيو، فتنازعكا في الترجي  بينيما، عمى قكليف:

 ِالقكؿ األكؿ: أف المذىب ما في المنتيى؛ كىك الذم عميو األكثر.
القػػػكؿ الثػػػاني: أف المػػػذىب مػػػا رجحػػػو صػػػاحب غايػػػة المنتيػػػى؛ فقػػػد قػػػاؿ اإلمػػػاـ 

ميذه النجدييف: )كعميػؾ بمػا فػي الكتػابيف: اإلقنػاع، السىفَّاريني في كصيتو ألحد تال
  ّكالمنتيى، فإذا اختمفا فانظر ما يرجحو صاحب الػاية(.

                                 
 (. ْ/ُ( غاية المنتيى لمرعي الكرمي )ُ
ق(: َُٗٗ( قػػاؿ الشػػيخ عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف ذىػػالف النجػػدم الحنبمػػي المتػػكفى سػػنة )ِ

ذا اختمػػػؼ المنتيػػػى، كاإلقنػػػاع قػػػدمن ا )المػػػذىب مػػػا فػػػي التنقػػػي  بػػػال إشػػػكاؿ كال شػػػؾ، كا 
ق(: )كالمنتيػى ُِٓٗالمنتيى(. كقاؿ ابف حميػد صػاحب السػحب الكابمػة المتػكفى سػنة )

مقدـ عمى اإلقناع إال في مسائؿ يسيرة معدكدة(. كقاؿ الشيخ أحمد بف إبراىيـ بف عيسػى 
ق(: )كعنػػػد المتػػػأخريف مػػػف األصػػػحاب: أنػػػو إذا اختمػػػؼ ُِّٗالنجػػػدم المتػػػكفى سػػػنة )

(. كقػػاؿ ابػػف عثيمػػيف: )كالمػػذىب مػػا فػػي المنتيػػى، ألف اإلقنػػاع كالمنتيػػى قػػدمكا المنتيػػى
المتػػأخريف يػػركف أنػػو إذا اختمػػؼ اإلقنػػاع كالمنتيػػى، فالمػػذىب المنتيػػى(. كجػػاء فػػي قػػرار 

يكػكف اعتمػاد المحػاكـ فػي سػيرىـ  -ّق )...ُّْٕ/ُ/ٕ( في ّالييئة القضائية عدد )
شػرح اإلقنػاع. فمػا  -شػرح المنتيػى. ب -عمى مػذىب اإلمػاـ أحمػد عمػى الكتػب اآلتيػة: أ

اتفقا عميػو أك انفػرد بػو أحػدىما فيػك المتبػس، كمػا اختمفػا فيػو فالعمػؿ بمػا فػي المنتيػى(. 
(، كاألسػػػئمة الككيتيػػػة البػػػف بػػػدراف َٔانظػػػر: مجمػػػكع فيػػػو أربػػػس رسػػػائؿ لمحجػػػاكم )ص

(، كمقدمػة َُٔ/ُ(، كالشػرح الممتػس )ُِٔ(. ككشؼ النقػاب البػف حمػداف )صُِ)ص
 (.ّٖ/ُ)تحقيؽ كشاؼ القناع 

(، كبكػػر أبػػك زيػػد فػػي المػػدخؿ المفصػػؿ ْ/ُ( نقمػػو ابػػف مػػانس فػػي مقدمتػػو لػايػػة المنتيػػى )ّ
(. كلـ أجػد مصػدرىا مػف كتػب ٖٕ(، كمحمد آؿ إسماعيؿ في البل  البيية )صٖٕٔ/ِ)

بتكثيػؽ ىػذا النقػؿ  -بعد طكؿ بحث-السفاريني. قاؿ الشيخ عبد اهلل الشمراني: )لـ أظفر 
لمطبكعة، كلـ أقؼ عمى أحد كثقو مف كتبو(. انظر: اإلماـ الحجاكم مف كتب السفاريني ا
 (.ِٖٗ/ُككتابو زاد المستقنس )
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كاألظير ىػك القػكؿ األكؿ، فإنػو قػكؿ األكثػر، كألف مػف نظػر إلػى كػالـ األصػحاب، 
تي كابػػػػف قائػػػػد فػػػػي حكاشػػػػييما، كشػػػػارحي الػايػػػػة ابػػػػف العمػػػػاد  مػػػػكى خصكصػػػػان الخى

يبىاني، ال  يجدىـ يػعػكلكف عمػى ترجيحػات صػاحب الػايػة، كال يعتمػدكف عميػو كالريحى
 في الترجي  بيف الكتػابيف.

كما ذىب إليو األكثػر مػف تقػديـ المنتيػى عنػد االخػتالؼ، ال يخػالؼ مػا نقمػو ابػف 
قائد عف بعض الحنابمة مف قػكليـ: )صػري  المنتيػى مقػدـ عمػى صػري  اإلقنػاع، 

تيػى، كمفيػـك المنتيػى مقػدـ عمػى مفيػكـ كصري  اإلقناع مقدـ عمػى مفيػـك المن
 .ِ. ألف الصري  أقكل مف المفيكـ كمقدـ عميوُاإلقناع(

 
 
 
 
 
 
 

                                 
(. كنقمو الشيخ عبػد اهلل بػف عقيػؿ عػف أشػياخو ُّٓ/ٓ( ذكره ابف بساـ في عمماء نجد )ُ

 (.  ِِْكاستحسنو. انظر: قصد السبيؿ البف بكر )ص

صػرَّح فػي اإلقنػاع بكراىػة ىػذا النػكع، أعنػي (: )ُِِ/ُ( قاؿ ابف قائد في ىداية الراغػب )ِ
المسػػػتعمؿ فػػػي طيػػػارة مسػػػتحبة، كظػػػاىر المنتيػػػى، كالتنقي ...عػػػدـ الكراىػػػة، كاسػػػتكجو 
المصنؼ]البيكتي[ ما ذكره صاحب اإلقناع. كقد يقاؿ: الظػاىر ال يعػارض الصػري  لقكتػو، 

 فمعؿ ظاىر كالميـ غير مراد(.
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: كيشمؿ المسائؿ الفقيية الكاردة في باب المياه: كفيػو أربعػة عشػر األكؿ  الفصؿ
 مبحثان:

 المبحث األكؿ: الماء المتػير بما ال يمازجو. 
 .المبحث الثاني: الماء الػميسخَّف بنجس

 المبحث الثالث: الماء المتػير بمكثو أك بطاىر يشؽ صكنو عنو.
 المبحث الرابس: الماء الػميسخَّف بطاىر.

 المبحث الخامس: الطيارة بالماء المستعمؿ. 
 المبحث السادس: الطيارة بفضؿ طيكر المرأة.

 المبحث السابس: تػير أحد أكصاؼ الماء بطاىر.
 يد قائـ مف نكـ ليؿ. المبحث الثامف: الماء المػمكس فيو

 المبحث التاسس: مخالطة الماء الكثير لمنجاسة.
 المبحث العاشر: مالقاة الماء القميؿ لمنجاسة. 

 المبحث الحادم عشر: الشؾ في طيارة ماء أك نجاستو.
 المبحث الثاني عشر: اشتباه الماء الطيكر بالنجس.
 المبحث الثالث عشر: اشتباه الماء الطيكر بالطاىر.

 بحث الرابس عشر: اشتباه الثياب الطاىرة بالنجسة.الم
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 :ُالمبحث األكؿ: الماء المتػير بما ال يمازجو
 الفرع األكؿ: نشأة المسألة كتطكرىا:

، كأكؿ مػػف صػػرح بيػػا مػػف ِلػػيس ل مػػاـ أحمػػد رحمػػو اهلل نػػص فػػي ىػػذه المسػػألة
ايػة، ىػػ( فػي اليدَُٓأبك الخطػاب المتػكفى سػنة ) -فيما كقفت عميو-األصحاب 

 ٓكالدىف...فيك مطير(. ْكالكافكر ّحيث قاؿ: )فإف تػير بطاىر ال يخالطو كالعكد
ىػ( في التذكرة، فقيد ذلؾ بأال ييسحؽ ُّٓكجاء معاصره ابف عقيؿ المتكفى سنة )

أك ييطحف، فقاؿ: )فأما األشياء التي تتماسؾ عف المخالطة، إما لصالبتيا كالعكد، 
ا كقير الماء ليا عف االنتشار كالدىف، فػإذا حصػمت ، كالكافكر، أك لخفتئكالعنبر

في الماء...لـ تمنس تطييره، ألنيػا غيػر ميخاًلطىػة، لكنيػا ميجػاًكرىة، فػإف سيػحقت أك 
طيحنػػػت حتػػػى صػػػارت كالػػػدقيؽ، كطرحػػػت فػػػي المػػػاء كػػػاف حكميػػػا حكػػػـ الزعفػػػراف 

  ٕكالدقيؽ، إذا غيرت إحدل أكصافو أزالت تطييره(.
ىػ(، فصرح في المقنػس بعػدـ كراىػة َِٔة المتكفى سنة )ثـ جاء بعدىما ابف قدام

اسػػػتعمالو، كىػػػك ظػػػاىر كػػػالـ مػػػف قبمػػػو، فقػػػاؿ: )كمػػػا تػير...بطػػػاىر ال يخالطػػػو، 
  ٖكالعكد، كالكافكر، كالدىف...فيذا طاىر مطير...غير مكركه االستعماؿ(.

يػة الكبػرل ق(، فجػـز فػي الرعآٗٔكجػػػاء بعدىػـ ابف حمػػػػػػداف المتػػػػكفى سنػػػة )

                                 
و مػػف المػػاء. انظػػر: حاشػػية ابػػف عػػكض ( ضػػابط غيػػر الممػػازج: ىػػك الػػذم يمكػػف فصػػمُ

(ُ/ُُِ .) 
( الخالؼ في ىذه المسألة عمى كجيػيف، ككػذا ابػف تمػيـ ِٕ/ُ( حكى المجد في المحرر )ِ

 (.ُِ/ُ(، كابف تيمية في شرح العمدة )ُْ/ُفي مختصره )
( المراد بالعكد: العكد القىمػارم، منسػكب إلػى قىمػار، مكضػس فػي بػالد الينػد. انظػر: المطمػس ّ

 (.ّٗ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُٔى ألفاظ المقنس )صعم
( المػػراد بالكػػافكر: قطػػس الكػػافكر، ألنػػو لػػك كػػاف غيػػر قطػػس لخالطػػو كسػػمبو الطيكريػػة، ألف ْ

تػيره سيككف عف مخالطة، كالكافكر: ىك أخالط تيجمس مػف الطيػب تيركَّػب مػف كػافكر طمػس 
 .(ٕٖ/ُّ(، كلساف العرب )مادة: كفر(، )ُٕالنخؿ. انظر: المطمس )ص

 (.ْٕ( اليداية )صٓ
( العنبر: طيب معركؼ، كقد كقػس فيػو اخػتالؼ كثيػر، فقيػؿ: ىػك ركث دابػة بحريػة. كقيػؿ: ٔ

يكجد في بطنيا. كقيؿ: ىك نبس عيف في البحػر. انظػر: القػامكس المحػيط )مػادة: عنبػر(، 
 (.ُْٕ/ُّ(، كتاج العركس )مادة: عنبر(، )ْْٔ)ص

 (. ِْ( التذكرة )صٕ
 (.ِْ/ُ( المقنس )ٖ
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ىػػػ( فػػي التنقػػي  عمػػى ٖٖٓ، كتبعػػو المػػرداكم المتػػكفى سػػنة )ُبػػػكراىة اسػػتعمالو
كراىتو، فقاؿ: )فمف الطيكر: الباقي عمى خمقتو...كالمتػير بمػا ال يخالطو...فيػذا 
كمو يرفس األحداث...غير مكركه االسػتعماؿ، ال إف تػيػر بمػا ال يخالطػو مػف عػكد، 

ىػػػ( فػػي ٖٔٗى ذلػػؾ، الحجػػاكم المتػػكفى سػػنة )، كتبعػػو عمػػِأك كػػافكر، أك دىػػف(
ػػارم،  ف غيػػره غيػػر ممػػازج، كػػدىف...كقطس كػػافكر، كعػػكدم قىمى اإلقنػػاع، فقػػاؿ: )كا 

، ككذا الفتػكحي ّكعنبر إذا لـ ييستيمؾ في الماء، كلـ يتحمؿ فيو...فطيكر مكركه(
 ْىػ( في منتيى اإلرادات.ِٕٗالفتكحي المتكفى سنة )

 ف لممتقدميف:الفرع الثاني: مدل مكافقة المتأخري
ممػا سػػبؽ يتبػػيف عػدـ كجػػكد نػػص ل مػاـ أحمػػد رحمػػو اهلل فػي المسػػألة، كقػػد تبػػس 
المتأخركف ما عميو جماىير األصػحاب مػف القػكؿ بطيكريػة المػاء المتػيػر بمػا ال 

 ٓيمازجو.
أف ذلؾ يسمبو الطيكرية، كتبعو المجد في  ٔبينما اختار أبك الخطاب في االنتصار

 . ٖلب الضرير في الحاكم الكبير، كأبك طإفي شرح اليداية
كأمػػا مػػا يتعمػػؽ بحكػػـ اسػػتعمالو، فػػإف المتػػأخريف ذىبػػكا إلػػى كراىتػػو، متابعػػة البػػف 
حمداف في الرعاية الكبرل؛ مخالفيف بذلؾ ظػاىر كػالـ أكثػر األصػحاب، كقػد صػرح 

 ٗبعدـ كراىتو ابف قدامة كجماعة.
 الفرع الثالث: مستند المسألة:

                                 
 (. َْ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ُ
 (. ّٔ( التنقي  المشبس )ِ
 (. ٔ/ُ( اإلقناع )ّ
 (. ٓ/ُ( منتيى اإلرادات )ْ
(، كالممتػس شػرح ْ(، كالمػذىب األحمػد )صِّ/ُ(، كالمػني )ْٕ/ُ( انظر: المستكعب )ٓ

(، كالفػػػػػركع َُِ/ُ(، كشػػػػػرح الزركشػػػػػي )ْٕ(، كالػػػػػكجيز )صٔٗ/ُشػػػػػرح المقنػػػػػس )
 (.ّٗ/ُ(، كاإلنصاؼ )ٗٓ/ُ)

 (. ّٗ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُِٕ/ ُ( انظر: االنتصار )ٔ

 (.ّٗ/ُ(، كاإلنصاؼ )َُِ/ُ( انظر: شرح الزركشي )ٕ
 (. ّٗ/ُ(، كاإلنصاؼ )ٔٔ/ُ( انظر: الحاكم الكبير )ٖ
(، كالممتػس فػي شػرح المقنػس ِْ/ُ(، كالشػرح الكبيػر )ِْ/ُ( انظر: المقنس البػف قدامػة )ٗ

 (.ّٗ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُِ/ُ(، كالمبدع )ٔٗ/ُ)
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قػػائميف بطيكريػػة المػػاء المتػيػػر بمػػا ال يمازجػػو، بػػأف اسػػتند جمػػاىير األصػػحاب ال
تػيػػره كػػاف عػػف مجػػاكرة ال عػػف مخالطػػة، فأشػػبو مػػا لػػك تػيػػر بمجػػاكرة جيفػػة إلػػى 

  ُجانبو.
بينما استند األصحاب القائمكف بعدـ طيكريتو، بعػدـ التسػميـ بػأف تػيػره كػاف عػف 

لدىف، كليس ذلػؾ مجاكرة، ألف الكافكر يكجد طعمو في الماء كمرارتو، ككذا طعـ ا
 ِإال بحصكؿ جزء منو في الماء كمخالطتو لو.

كاسػػتند األكثػػر القػػائمكف بعػػدـ كراىػػة اسػػتعمالو، بػػأف الكراىػػة تسػػتدعي دلػػيالن كلػػـ 
 ّيكجد.

بينمػػا اسػػتند المتػػأخركف القػػائمكف بكراىػػة اسػػتعمالو، بكجػػكد االخػػتالؼ فػػي سػػمبو 
 ْالطيكرية.

 المبحث الثاني: الماء الػميسخَّف بنجس:
 :ٓالفرع األكؿ: نشأة المسألة كتطكرىا

قاؿ حمداف بف عمي: سئؿ أبك عبد اهلل عف حمَّاـ يكقػد بالعػذرة، ىػؿ يػتسػؿ منػو؟ 
 ٔفقاؿ: )كيؼ يصنس ببخاره(، فكأنو كرىو.

: )يكػره الػيسػؿ مػف مػاء الحمػاـ الػذم ٕكقاؿ اإلماـ أحمد في ركاية محمد بف ]...[
 ٖيكقد بالعذرة(.

                                 
 (. ٔٗ/ُ(، كالممتس في شرح المقنس )ٖ/ُانظر: الكافي ) (ُ
 (. ُِٕ/ُ( انظر: االنتصار ألبي الخطاب )ِ

 (. ُِ/ُ(، كالمبدع )ٕٗ/ُ( انظر: الممتس في شرح المقنس )ّ
 (. َْ/ُ(، ككشاؼ القناع )َْ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ْ

، كقػػد اختمػػؼ األصػػحاب فػػي ( جػػاء عػػف اإلمػػاـ أحمػػد رحمػػو اهلل فػػي ىػػذه المسػػألة ركايتػػافٓ
محؿ ىاتيف الركايتيف عمى أربعة عشر طريقان، ذكرىا اإلمػاـ المػرداكم فػي اإلنصػاؼ، كقػد 
اعتمػػدت فػػي عرضػػي ليػػذا الفػػرع عمػػى الطريقػػة الصػػحيحة مػػف ىػػذه الطػػرؽ التػػي اختارىػػا 
أكثر األصػحاب، كمشػى عمييػا المتػأخركف، كىػي أف فػي المسػألة ركايتػيف مطمقػان. انظػر: 

(، ُّ/ُ(، كالمبػػػػدع )ُُّ/ُ(، كشػػػػرح الزركشػػػػي )ُّ/ُلعمػػػػدة البػػػػف تيميػػػػة )شػػػػرح ا
 (.  ْٖ/ُكاإلنصاؼ )

 (. ِٓ/ِ( انظر: التعميؽ الكبير ألبي يعمى )ٔ
 ( قاؿ محقؽ الكتاب: )في األصؿ بياض بمقدار كممة(. ٕ
، كما في زاد المسافر، رقـ )ِٓ/ِ( انظر: التعميؽ الكبير )ٖ ، (ُّْ(. كركل نحكىما األثـر

(ُّْ)( ،ِ/ْٕ.) 
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ف سيًخف َُٓأبك الخطاب المتكفى سنة ) كبناء عمى ذلؾ، قاؿ ق( في اليداية: )كا 
، كاختػار ِ (ُبالنجاسات كره التطير بو في إحدل الركايتيف، كفػي األخػرل: ال يكػره

 ّفي رؤكس المسائؿ كراىة استعمالو.
كتبعػػو المتػػأخركف عمػػى ذلػػؾ، مػػف غيػػر تقييػػد كال إضػػافة، قػػاؿ الفتػػكحي المتػػكفى  

ادات: )الميػػاه ثالثػػة: طيػػكر...ككيره منػػو مسػػخَّف ق( فػػي منتيػػى اإلر ِٕٗسػػنة )
 ْبنجاسة(.

 الفرع الثاني: مدل مكافقة المتأخريف ل ماـ أحمد:
ممػػا سػػبؽ يتبػػيف مكافقػػة المتػػأخريف ل مػػاـ أحمػػد رحمػػو اهلل فػػي طيكريػػة المػػاء 

ف بالنجس؛ كعميو األصحاب. الػميسخَّ
ٓ  

ىػػة اسػػتعمالو؛ كعميػػو أكثػػر ككػػذا كافػػؽ المتػػأخركف اإلمػػاـ أحمػػد رحمػػو اهلل فػػي كرا
  ٔاألصحاب.

، كالقىًطيعػي ٕكل ماـ أحمد ركاية أخرل: بعػدـ كراىػة اسػتعمالو، اختارىػا ابػف حامػد
 ِ، كابف قاضي الجبؿ في الفائؽ.ُفي إدراؾ الػاية

                                 
(، ْٕ/ُ(، كالمكفػػػؽ فػػػي المقنػػػس )ٓٓ/ُ( أشػػػار إلييػػػا أيضػػػان السػػػامرم فػػػي المسػػػتىكًعب )ُ

(. كلػػـ أجػػد بعػػد البحػػث ْٕ/ُ(، كالمػػرداكم فػػي اإلنصػػاؼ )ِٕ/ُكالمجػػد فػػي المحػػرر )
 نصيا كال مف نقميا عنو.

 (. ْٔ( اليداية )صِ
إلػػى كراىػػة اسػػتعمالو (. كقػػد سػػبقو ُٔ/ُ(، كتصػػحي  الفػػركع )ْٖ/ُ( انظػػر: اإلنصػػاؼ )ّ

شػػيخو القاضػػي أبػػك يعمػػى فػػي المجػػرد، ككتابػػو ىػػذا مفقػػكد. انظػػر: المعتمػػد البػػف حمػػداف 
 (.ْٖ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُِّ)ص

 (. ٓ/ُ( منتيى اإلرادات )ْ
(، كمختصػػر ابػػف تمػػػيـ ِٕ/ُ(، كالمحػػرر )ٔ/ُ(، كالكػػافي )ٓٓ/ُ( انظػػر: المسػػتكعب )ٓ

(، كتصػحي  ْٖ/ُ(، كاإلنصػاؼ )ْٕ)ص (، كالػكجيزٗٔ/ُِ(، كمجمكع الفتاكل )ٕ/ُ)
(: )كأمػػػػا المسػػػػخف ٗٔ/ُِ(. قػػػػاؿ ابػػػػف تيميػػػػة فػػػػي مجمػػػػكع الفتػػػػاكل )ُٔ/ُالفػػػػركع )

بالنجاسة، فميس بنجس باتفاؽ األئمة إذا لـ يحصػؿ لػو مػا ينجسػو(. كقػاؿ الزركشػي فػي 
(: )إذا سيخف بنجاسة، كلـ يعمػـ كصػكؿ شػيء مػف أجػزاء النجاسػة إليػو، ُُّ/ُشرحو )
 ريتو باقية بال خالؼ نعممو(.  فإف طيك 

(، كشػػرح ْٕ(، كالػػكجيز )صُّ/ُ(، كشػػرح العمػػدة )ِٗ/ُ( انظػػر: الرعايػػة الصػػػرل )ٔ
(، كمػنػػػػي ذكم األفيػػػػاـ ّٕ(، كالتنقػػػػي  )صْٗ/ُ(، كاإلنصػػػػاؼ )ُُّ/ُالزركشػػػػي )

 (.ُّٓ/ُ(، كالمن  الشافيات )ُٖ)ص

 (.ُّ/ُ(، كالمبدع )ُُّ/ُ( انظر: شرح الزركشي )ٕ
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 الفرع الثالث: مستند المسألة:
 استند األصحاب في طيكرية الماء المسخف بالنجاسة، عمى ما يمي:

  ّماع، فقد أجمس العمماء عمى طيكريتو.أكالن: اإلج
 ْثانيان: االستصحاب، بأف األصؿ طيكريتو، فال تزكؿ بالشؾ.

 كاستند األكثر القائمكف بكراىة استعمالو، عمى ما يمي:
أكالن: احتمػػاؿ كصػػكؿ شػػيء مػػف أجػػزاء النجاسػػة إلػػى المػػاء، فيرتػػاب فػػي تنجسػػو، 

 ٓيريبؾ إلى ما ال يريبؾ".: "دع ما -صمى اهلل عميو كسمـ-فيدخؿ تحت قكلو 
ثانيػػان: أف سػػخكنتو إنمػػا كانػػت باسػػتعماؿ النجاسػػة، كاسػػتعماؿ النجاسػػة مكػػركه، 

 ٔكالحاصؿ بالمكركه مكركه.
بينما استند األصحاب القائمكف بعدـ كراىتو، بأف الرخصة في دخكؿ الحماـ تشمؿ 

، أشػبو مػاء الػمىكقيكد بالطاىر، كالنجس. كألنو لػـ تيتحقػؽ نجاسػتو، كاألصػؿ عدمػو
  ٕسقايات األسكاؽ كاألحكاض في الطرقات.

                                                                             
 (. ْٗ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُْإدراؾ الػاية ) ( انظر:ُ

 (. ُٔ/ُ(، كتصحي  الفركع )ْٗ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ِ
(، ٗٔ/ُِ(، كمجمػػػػكع الفتػػػػاكل )َِ/ُ(، كالمجمػػػػكع لمنػػػػككم )ِٗ/ُ( انظػػػػر: المػنػػػػي )ّ

 (. ُُّ/ُكشرح الزركشي )
 (.ُٕ/ُ(، كالحاكم الكبير )ٔ/ُ( انظر: الكافي )ْ

(. ُِّ/ُ(، كشػػرح الزركشػػي )ٕٗ/ُتػػس شػػرح المقنػػس )(، كالممِٗ/ُ( انظػػر: المػنػػي )ٓ
(، َّٖٓكالحػػديث أخرجػػو عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو، كتػػاب الصػػالة، بػػاب القنػػكت، رقػػـ )

(، كالترمذم في سننو، كتػاب صػفة ِْٖ/ّ(، )ُِّٕ(، كأحمد في مسنده، رقـ )ٕٔ/ّ)
ث عمػى (، كالنسائي في سننو، كتاب األشربة، بػاب الحػٕٔٓ(، )صُِٖٓالقيامة، رقـ )

(، مػػف طريػػؽ بيريػػد بػػف أبػػي مػػريـ، عػػف أبػػي ٖٓٓ(، )صُُٕٓتػػرؾ الشػػبيات، رقػػـ )
سػػناده صػػحي . قػػاؿ  الحػػكراء السػػعدم، عػػف الحسػػف بػػف عمػػي رضػػي اهلل عنيمػػا بػػو، كا 
الترمػػذم بعػػد إخراجػػو: )كىػػذا حػػديث صػػحي (. كقػػكل إسػػناده الػػذىبي، كمػػا فػػي مختصػػر 

كصػح  إسػناده ابػف حجػر فػي تػميػؽ (، ُِٖٓ/ٓاستدراؾ الذىبي عمى مستدرؾ الحاكـ )
(، كابػف الممقػف ُٗ(، كالحديث صححو النككم في بستاف العػارفيف )صُُِ/ّالتعميؽ )

(، كمحققػػػك المسػػػند ْْ/ُ(، كاأللبػػػاني فػػػي إركاء الػميػػػؿ = =)ُٔٗ/ّفػػػي التكضػػػي  )
(ّ/ِْٗ  .) 
(، كشػػػػرح منتيػػػػى اإلرادات ُِّ/ُ(، كشػػػػرح الزركشػػػػي )ِّ/ُ( انظػػػػر: شػػػػرح العمػػػػدة )ٔ

 (.ِٕ/ُمبيكتي )ل
(، كالمبدع ٕٗ/ُ(، كالممتس شرح المقنس )ْٖ/ُ( انظر: الشرح الكبير البف أبي عمر )ٕ

(ُ/ُّ .) 
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 المبحث الثالث: الماء المتػير بمكثو أك بطاىر يشؽ صكنو عنو:
 الفرع األكؿ: نشأة المسألة كتطكرىا:

ؽ؟ فقػاؿ: )ال، إال مػف  رى قاؿ إسحاؽ بف منصكر: قمت ألحمد: الماء إذا تػير مف كى
 ُتػير فييا(. نجاسة. كقاؿ: ىذه الحياض إذا لـ يجر ماؤىا

  ِكقاؿ عبد اهلل: قاؿ أبي: )كأما السمؾ إذا غيَّر الماء فأرجك أال يككف بو بأس(.
ق( فػي اإلرشػاد: )فأمػا ِْٖكبناء عمى ذلؾ، قاؿ ابف أبي مكسػى المتػكفى سػنة )

ة مػػأىةّالمػػاء الػػذم غيرتػػو األرض لطػػكؿ مكثػػو فييػػا، أك السَّػػبىخى فطػػاىر  ْ، أك الحى
 ٓمطير(.

ق( فػػي اليدايػػة، فعمػػـ ليشػػمؿ كػػؿ َُٓالخطػػاب المتػػكفى سػػنة ) كجػػاء بعػػده أبػػك
طػػاىر يشػػؽ صػػكف المػػاء عنػػو، فقػػاؿ: )فػػإف تػيػػر بطػػاىر ال يمكػػف االحتػػراز منػػو 

، ككرؽ الشػجر فيػك ميطيػر(ٔكالتراب، كالطُّحميب
، فظػاىر كالميمػا ككػالـ اإلمػاـ ٕ 

 أحمد عدـ كراىة استعمالو. 
ق(، فصػػرح فػػي المقنػػس بيػػذا َِٔ)ثػػـ جػػاء بعػػدىما ابػػف قدامػػة المتػػكفى سػػنة 

الظػػاىر، فقػػاؿ: )كمػػا تػيػػر بمكثػػو، أك بطػػاىر ال يمكػػف صػػكنو عنػػو، كالطحمػػب، 
 . ٖ ككرؽ الشجر...فطاىر مطير...غير مكركه االستعماؿ(

                                 
(. كانظػػػر: ٕٕٓ/ِ(، )َْٕ( مسػػػائؿ اإلمػػػاـ أحمػػػد بركايػػػة إسػػػحاؽ بػػػف منصػػػكر، رقػػػـ )ُ

 (. ِْٔالمعتمد البف حمداف )ص

(. كالسػمؾ مػف الطػاىر الػذم ٓ/ُ(، )ّ( مسائؿ اإلمػاـ أحمػد بركايػة ابنػو عبػد اهلل، رقػـ )ِ
(: )الميػاه ثالثػة: طيكر...كىػك ٓ/ُيشؽ صكف الماء عنو. قاؿ ابف تميـ فػي مختصػره )

ما كػاف عمػى صػفة ًخمقتػو...أك تػيػر بطػاىر يشػؽ صػكنو عنػو كالسػمؾ، كالجػراد، ككرؽ 
(، كشػػػرح الػػػكجيز ّٖ/ُالشػػػجر، كالطحمػػػب، كالتػػػراب، كنحػػػكه(. كانظػػػر: الشػػػرح الكبيػػػر )

(ُ/ُّْ.) 

ة: ىك ما يعمك الماء مف طحمب كنحكه، كتيطمؽ أيضان عمى األرض المالحة. انظػر: ّ ( السَّبىخى
 (.ِٗٔ/ٕ(، كتاج العركس )مادة: سبخ(، )َُٕ/ٕانظر: لساف العرب )مادة: سبخ( )

مػػػأىة: ىػػػك الطػػػيف األسػػػكد المنػػػتف. انظػػػر: لسػػػاف العػػػرب )مػػػادة: حػػػال(، )ْ (، ُِٓ/ْ( الحى
 (. ّٖ)صكالقامكس المحيط )مادة: حفأ(، 

 (. َِ( اإلرشاد )صٓ
( الطُّحميب: ىك شيء أخضر يعمك الماء الراكد، يخرج مف أسفمو حتى يعمكه. انظر: المطمس ٔ

 (.ٓٗ/ٗ(، كلساف العرب )مادة: طحؿ(، )ُٔالمطمس عمى ألفاظ المقنس )ص
 (. ْٕ( اليداية )صٕ
 (.ِْ/ُ( المقنس )ٖ
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كتبعيـ المتأخركف عمػى ذلػؾ، مػف غيػر تقييػد كال إضػافة، قػاؿ الحجػاكم المتػكفى 
ة: طيكر...كمنػو متػيػر بمكثػو، أك ق( في اإلقناع: )أقساـ الماء ثالثػٖٔٗسنة )

بطاىر يشؽ صكف الماء عنو، كنابت فيو، ككرؽ شجر، كطحمػب، كسػمؾ كنحػكه 
 .ُ مف دكاب البحر...فكمو غير مكركه(

 الفرع الثاني: مدل مكافقة المتأخريف ل ماـ أحمد:
ممػػا سػػبؽ يتبػػيف مكافقػػة المتػػأخريف ل مػػاـ أحمػػد رحمػػو اهلل فػػي طيكريػػة المػػاء 

 ِمكثو، كالمتػير بالطاىر الذم يشؽ صكف الماء عنو؛ كعميو األصحاب.المتػير ب
 ِاألصحاب.

كأما ما ذىب إليو المتأخركف مف عدـ كراىة استعماليما، فيػك ظػاىر كػالـ اإلمػاـ 
 ّأحمد، كعميو جماىير األصحاب.

 ْبينما اختار ابف حمداف في الرعاية الكبرل كراىة استعماليما.
 الفرع الثالث: مستند المسألة:

 ند األصحاب عمى طيكرية الماء المتػير بمكثو، بما يمي:است
  ٔ.ٓتكضأ بماءو آجفو  -صمى اهلل عميو كسمـ-أكالن: أف النبي 

                                 
 (. ٓ/ُ( اإلقناع )ُ
(، كبمػػػة ِِ/ُ(، كالمػنػػي )ْٕ/ُكالمسػػتكعب ) (،ِّ( انظػػر: التػػذكرة البػػف عقيػػؿ )صِ

(، كشػػػػػرح ِٗ/ُ(، كالرعايػػػػػة الصػػػػػػرل )ْ(، كالمػػػػػذىب األحمػػػػػد )صّّالسػػػػػاغب )ص
 (.   ّٕ/ُ(، كاإلنصاؼ )ٗٓ/ُ(، كالفركع )َُِ/ُالزركشي )

(، كمختصر ابػف تمػيـ ِْ/ُ(، كالشرح الكبير )ِٕ/ُ(، كالمحرر )ِْ/ُ( انظر: المقنس )ّ
(، كشػػرح العمػػدة ٔٗ/ُ(، كالممتػػس شػػرح المقنػػس )ٕٔ/ُر )(، كالحػػاكم الكبيػػٓ/ُتمػػيـ )

 (.ّٗ/ُ(، كاإلنصاؼ )ْٔ-ٗٓ/ُ(، كالفركع )ُِ/ُ)

 (. ّٖ/ُ(، كاإلنصاؼ )ٗ/ُ( انظر: المبدع )ْ

( المػاء اآلجػف: ىػػك المػاء المتػيػر بطػػكؿ مكثػو كركػػكده فػي المكػاف. انظػػر: الطيػكر ألبػػي ٓ
 (.  ُٔ/ُ(، كلساف العرب )مادة: أجف(، )َّٗعبيد )ص

( الحديث بيذا المفظ أكؿ مف كقفت عميو ذكره مف األصحاب كاستدؿ بو البرىاف ابػف مفمػ  ٔ
(، كتبعػػو البيػػكتي فػػي كشػػاؼ القنػػاع ٗ/ُق( فػػي المبػػدع )ْٖٖمفمػػ  المتػػكفى سػػنة )

(، كلػـ أجػػده بيػػذا المفػػظ فػػي كتػػب السػنة، كقػػد ذكػػره قبميمػػا ابػػف المنجػػى المتػػكفى ّٗ/ُ)
بو، لكف بمفظ آخر كسياؽ أتـ، فقاؿ: )ألف عميان رضي ق( في الممتس كاستدؿ ٓٗٔسنة )

اهلل عنو أتى = =النبي صػمى اهلل عميػو كسػمـ يػـك أيحػد بمػاء آجػف فػي دىرىقىتػو، فػسػؿ بػو 
(، فمعػػؿ البرىػػاف ابػػف مفمػػ  اختصػػره منػػو، كىػػك اختصػػار مخػػؿه بػػالمعنى، ٔٗ/ُكجيػػو( )

ف حبػاف فػي صػحيحو، فػسؿ كجيو بو، ال يقتضي كضػكءه منػو. كىػذا الحػديث أخرجػو ابػ
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ػػػة  -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ-ثانيػػػان: أف النبػػػي  تكضػػػأ مػػػف بئػػػر كػػػأف مػػػاءه نيقىاعى
 ِ.ُالًحنَّاء

  ُثالثان: بإجماع العمماء عمى طيكريتو.
                                                                             
كتاب إخباره صمى اهلل عميػو كسػمـ عػف مناقػب الصػحابة، بػاب ذكػر طمحػة بػف عبيػد اهلل، 

(، كالبييقي في سػننو الكبػرل، كتػاب الطيػارة، بػاب طيػارة المػاء ُِٖ/ْ(، )ُّّٓرقـ )
(، مػػف طريػػؽ محمػػد بػػف إسػػحاؽ، عػػف ِٖٗ/ِ(، )ُِْٖيينػػًتفي بػػال حػػراـ خالطػػو، رقػػـ )

عبػػد اهلل بػػف الزبيػػر، عػػف جػػده، عػػف الزبيػػر بػػف العػػكاـ بػػو؛ كالحػػديث يحيػػى بػػف عبػػاد بػػف 
(، كابػف حجػػر فػػي المطالػػب ُِِ/ٓصػح  إسػػناده البكصػػيرم فػي إتحػػاؼ الخيػػرة الميػػرة )

(، كقكل إسناده شعيب األرنػؤكط فػي اإلحسػاف فػي تقريػب صػحي  ابػف ّْْ/ُٕالعالية )
 (.ّْٔ/ُٓحباف )

يينقس فيو الحناء، فيصير لكنو أحمػر. انظػر: جميػرة المػػة  ( نيقىاعىة الًحنَّاء: ىك الماء الذمُ
( ،)  (.ُِِ/ُّ(، كفت  البارم البف حجر )ّْٗ/ِالبف دريد، )مادة: عىقىفى

( الحػػديث بيػػذا المفػػظ أكؿ مػػف كقفػػت عميػػو ذكػػره مػػف األصػػحاب ابػػف عقيػػؿ المتػػكفى سػػنة ِ
ء بعػػده مػػف (، كتبعػػو مػػف جػػاّّّ/ُق(، كمػػا فػػي الػػذيؿ عمػػى طبقػػات الحنابمػػة )ُّٓ)

األصػػحاب فػػي ذكػػره كاالسػػتدالؿ بػػو، كلػػـ أجػػده بيػػذا المفػػظ فػػي كتػػب السػػنة. كقػػد أكرده 
( بمفظ: )أف النبي صػمى اهلل عميػو كسػمـ تكضػأ مػف بئػر ُٗ/ُالرافعي في الشرح الكبير )

(: )كىػذا َّٗ/ُبضاعة، ككاف ماؤىا كنقاعة الحناء(، قاؿ ابف الممقف في البدر المنيػر )
بئر غريب جدان، كلـ أره بعد البحث، كسؤاؿ بعض الحفاظ عنو(. كقاؿ ابػف الكصؼ ليذه ال

(: )كىذا الكصؼ ليذه البئر، لـ أجد لػو أصػالن(. كالبئػر ُٗ/ُحجر في التمخيص الحبير )
ًصؼ ماؤه بيذا الكصؼ ىك بئر ذىركىاف التي أيلقي فييا سحر النبي صمى اهلل عميػو  الذم كي

نمػػا أمػػر بػػدفنيا. أخرجػػو كسػػمـ، كلكػػف النبػػي صػػمى اهلل عميػػ و كسػػمـ لػػـ يتكضػػأ منيػػا، كا 
(، كمسمـ فػي ُُْٗ(، )صّٕٔٓالبخارم في صحيحو، كتاب الطب، باب السحر، رقـ )

( مػف حػديث عائشػة رضػي اهلل عنيػا. َُْْ( )صُِٖٗصحيحو، كتاب السػالـ، رقػـ )
(، َُٗ/ُٕ(، )ُُُُٗكأمػػا حػػديث بئػػر بضػػاعة، فقػػد أخرجػػو أحمػػد فػػي مسػػنده، رقػػـ )

(، ٔٔمفظ لو، كأبك داكد في سننو، كتاب الطيارة، باب ما جاء فػي بئػر بضػاعة، رقػـ )كال
(، كالترمذم فػي سػننو، كتػاب الطيػارة، بػاب مػا جػاء أف المػاء ال ينجسػو شػيء، ُٕ)ص
(، كالنسػػائي فػػي سػػننو، كتػػاب الميػػاه، بػػاب ذكػػر بئػػر بضػػاعة، رقػػـ ِٔ(، )صٔٔرقػػـ )

م رضػي اهلل عنػػو بمفػػظ: )قيػػؿ يػػا رسػػكؿ (، مػف حػػديث أبػػي سػػعيد الخػػدر ٗٓ(، )صِّٔ)
اهلل: أتتكضأ مف بئر بضاعة، كىي بئر يطرح فييا لحكـ الكالب، كالحيض، كالنتف، فقػاؿ: 
"الماء طيكر ال ينجسو شيء"(، كالحديث صػححو أحمػد، كمػا فػي التحقيػؽ البػف الجػكزم 

، كمػػػا فػػػي التمخػػػيص الحبيػػػر )ِْ/ُ) ي (، كالنػػػككم فػػػُٕ/ُ(، كابػػػف معػػػيف، كابػػػف حػػػـز
(، كاأللبػاني فػي إركاء الػميػؿ ّٕٖ/ُ(، كابػف الممقػف فػي البػدر المنيػر )ُّ/ُالمجمكع )

 (: ىذا حديث حسف.          ِٔ(. كقاؿ الترمذم في سننو )صْٓ/ُ)
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  ِطة، فأشبو المتػير بالمجاكرة.رابعان: أف تػيره عف غير مخال
كاستند األصحاب عمى طيكرية الماء المتػير بالطاىر الذم يشؽ صكنو، عمى ما 

 يمي:
أكالن: أف ىذا التػير ال يمكػف صػكف المػاء عنػو، كىػك مػف فعػؿ اهلل ابتػداءن، فأشػبو 

 ّالتػير الذم خمؽ عميو الماء.
مػػاء، كال معنػػاه، فأشػػبو المتػيػػر ثانيػػان: أنػػو يشػػؽ االحتػػراز منػػو، كال يسػػمبو اسػػـ ال

 ْبمكثو.
كاسػػتند جمػػاىير األصػػحاب القػػائميف بعػػدـ كراىػػة اسػػتعمالو، بػػأف الكراىػػة تسػػتدعي 

 ٔ.ٓدليالن، كلـ يكجد
 المبحث الرابس: الماء الػميسخَّف بطاىر:
 الفرع األكؿ: نشأة المسألة كتطكرىا:

قػػاؿ: )مػػا بػػأس  ؟ٕقػاؿ إسػػحاؽ بػػف منصػػكر: قمػػت ألحمػػد: الكضػكء بالمػػاء الحمػػيـ
  ُبو(.

                                                                             
(: )أجمس كؿ مف نحفظ عنو مف أىؿ العمـ عمى أف ِٗٓ/ُ( قاؿ ابف المنذر في األكسط )ُ

في المكضػس مػف غيػر نجاسػة حمػت فيػو جػائز، الكضكء بالماء اآلجف الذم قد طاؿ مكثو 
كم عػػػف ابػػػف سػػػيريف(. كانظػػػر: اإلجمػػػاع البػػػف المنػػػذر )ص (، كالمػنػػػي ّّإال شػػػيئان ري

(، كابػف َُّ(، )صَِٔ(. كأثر ابف سيريف أخرجو أبك عبيد في الطيػكر، رقػـ )ِّ/ُ)
(، ُْٔأبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب فػػي الكضػػكء بالمػػاء اآلجػػف، رقػػـ )

(، مػػف طريػػؽ ىشػػيـ، عػػف ابػػف عػػكف، عػػف ابػػف سػػيريف، أنػػو كػػاف يكػػره الكضػػكء ٕٗ/ُ)
سناده صحي .  بالماء اآلجف. كا 

(، شػػػرح الػػػكجيز البػػػف البيػػػاء ٗ/ُ(، كالمبػػػدع شػػػرح المقنػػػس )ِْ/ُ( انظػػػر: المػنػػػي )ِ
 (.ُّّ/ُالبػدادم )

 (.ُِ/ُ(، كشرح العمدة )ِّ/ُ( انظر: المػني )ّ
 (.ُّْ/ُ(، كشرح الكجيز )ٔٗ/ُ)( انظر: الممتس شرح المقنس ْ
 (. ٕٗ/ُ( الممتس شرح المقنس )ٓ

( لـ أقؼ عمى مستند ابف حمداف فػي كراىػة اسػتعمالو، فػأجزاء الطيػارة مػف كتابػو الرعايػة ٔ
الكبرل مفقكد، كاألصحاب يشيركف إلى اختياره مف غير بياف مستنده، كمػا أنػو فػي كتابػو 

ار عػػدـ الكراىػػة كاسػػتدؿ لػػو، كلػػـ يحػػًؾ (، اختػػِْٔ( ك )صِّْالمعتمػػد فػػي الفقػػو )ص
 غيره. 

(، كالقػػامكس ِّّ/ْ( الحمػػيـ: ىػػك المػػاء الحػػار. انظػػر: لسػػاف العػػرب )مػػادة: حمػػـ(، )ٕ
 (.َُٕٗالمحيط )مادة: حمـ(، )ص



 

 
777 

ق( فػي اليدايػة: )فػإف سػخف َُٓكبناء عميػو، قػاؿ أبػك الخطػاب المتػكفى سػنة )
 ِبالشمس أك بالطاىرات لـ تكره الطيارة بو(.

ق( فػي المسػتكًعب، فقيػد عػدـ كراىتػو ُٔٔثـ جاء بعده السَّاميرم المتكفى سػنة )
ك الػذم يمنػس اإلسػباغ بما لـ يشتد حره، فقاؿ: )كيكره الكضكء بالمػاء الحمػيـ، كىػ

 ّفي االستعماؿ، كال يكره بالماء المسخف بالشمس أك بالطاىرات(.
كتبعػػو المتػػأخركف عمػػى ذلػػؾ، مػػف غيػػر تقييػػد كال إضػػافة، قػػاؿ الحجػػاكم المتػػكفى 

ق( في اإلقناع: )أقساـ المياه ثالثة: طيكر...كمنو مشمس، كمسخف ٖٔٗسنة )
ف اشتد حره، أك برده، فطيكر مك     ْركه(.بطاىر...كا 

 الفرع الثاني: مدل مكافقة المتأخريف ل ماـ أحمد:
مما سبؽ يتبيف مكافقة المتأخريف ل ماـ أحمد رحمو اهلل في عدـ كراىػة اسػتعماؿ 
الماء المسخف بطاىر إذا لـ يشتد حػره، أمػا إذا اشػتد حػره فػإف ظػاىر كػالـ اإلمػاـ 

حر تمنػس إسػباغ الكضػكء، ، كىذا الظاىر غير مراد، ألف شدة الٓأحمد عدـ كراىتو
، بػػؿ قطػػس ٔكىػػذا مػػا فيمػػو األصػػحاب، كلػػذا صػػرح أكثػػرىـ بكراىتػػو إذا اشػػتد حػػره

، مما يتبيف معو مكافقة المتػأخريف ل مػاـ ٕالمرداكم بأف ىذا ىك مراد اإلماـ أحمد
 أحمد في ىذه المسألة.  

 الفرع الثالث: مستند المسألة:
لماء المسخف بطػاىر إذا لػـ يشػتد حػره، استند األصحاب في عدـ كراىة الطيارة با

 بما يمي:

                                                                             
(، كركل نحػػكه ْٔٓ/ِ(، )ُّْ( مسػائؿ اإلمػػاـ أحمػػد بركايػػة إسػػحاؽ بػػف منصػػكر، رقػػـ )ُ

 (.  ِٔ/ِ(، )ِٓابنو صال ، كما في زاد المسافر، رقـ )
 (. ْٔ( اليداية )ِ
 (.ٓٓ/ُ( المستكعب )ّ

 (. ٓ/ُ( اإلقناع )ْ

 (. ّْ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ٓ

(، كمختصػػر ابػػف تمػػيـ ِٕ/ُ(، كالمحػػرر )ِٕ/ُ(، كالمػنػػي )ٓٓ/ُ( انظػر: المسػػتكعب )ٔ
(، قػاؿ فػي اإلنصػاؼ ُِ/ُ(، كالمبػدع )ٓٓ/ُ(، كالفركع )ُّ/ُ(، كشرح العمدة )ٗ/ُ)
 المذىب الكراىة إذا اشتد حره، كعميو األصحاب(.(: )ك ّْ/ُ)

 (. ّْ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ٕ
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-قػاؿ: "أجنبػػت كأنػا مػس النبػػي  -رضػي اهلل عنػو-أكالن: حػديث األسػمس بػف شىػػريؾ 
، فجمَّعت أحجاران، فأحميت الماء، فاغتسمت، فأخبرت النبػي -صمى اهلل عميو كسمـ

 ُصمى اهلل عميو كسمـ، فمـ يينًكر عمي".
 ثانيان: آثار الصحابة:

ف لػػو مػػاء فػػي  -رضػػي اهلل عنػػو-بػػف الخطػػاب أثػػر عمػػر  -7 أنػػو كػػاف ييسػػخَّ
 ّ، فيػتسؿ بو.ِقيمقيـ

  ْأنو كاف يتكضأ بالماء الحميـ. -رضي اهلل عنو-أثر ابف عمر  -2

                                 
(، كالبييقي في سننو الكبرل، ِٗٗ/ُ(، )ٕٕٖ( أخرجو الطبراني في معجمو الكبير، رقـ )ُ

(، مػف طريػؽ العػالء بػف ُٖ/ُ(، )َُكتاب الطيارة، باب التطير بالماء المسػخف، رقػـ )
سناده ضعيؼ، قاؿ الذىبي في الفضؿ، عف الييثـ بف زريؽ، عف  أبيو، عف األسمس بو، كا 

(: )تفػػرد بػػو العػػالء، كمػػا ىػػك بحجػػة(. كنقػػؿ ٗ/ُالميػػذب فػػي اختصػػار السػػنف الكبيػػر )
(، كقػػاؿ ابػػف حجػػر فػػي التمخػػيص َُّ/ُالزيمعػػي فػػي نصػػب الرايػػة كػػالـ الػػذىبي كأقػػره )

ىك كأبكه مجيػكالف، (: )كالييثـ بف زريؽ الراكم لو عف أبيو، عف األسمس، َْ/ُالحبير )
 (.ّٖ/ّكالعالء بف الفضؿ فيو ضعؼ(، كضعَّفو العيني في عمدة القارم )

ف فيو الماء مف نحاس كغيػره، كيكػكف ضػيؽ الػرأس. انظػر: النيايػة ِ ( القيمقيـ: ىك ما ييسخَّ
(، كلسػػػاف العػػػرب )مػػػادة: قمػػػـ(، ِٕٕفػػػي غريػػػب الحػػػديث، بػػػاب القػػػاؼ مػػػس المػػػيـ )ص

(ُِ/ُْٗ .) 
د الػرزاؽ فػػي مصػنفو فػػي كتػاب الطيػػارة، بػاب الكضػػكء مػف مػػاء الحمػيـ، رقػػـ ( أخرجػو عبػػّ

(، كابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب الكضػػكء بالمػػاء ِّٗ/ُ(، )ّٖٔ)
(، كالػػػدارقطني فػػػي سػػػننو، كتػػػاب الطيػػػارة، بػػػاب المػػػاء ْٕ/ُ(، )ِٓٓالمسػػػخف، رقػػػـ )
د بػػف أسػػمـ، عػػف أسػػمـ مػػكلى (، كالمفػػظ لػػو، مػػف طريػػؽ زيػػَٓ/ُ(، )ٖٓالمسػػخف، بػػرقـ )

عمػػر فػػذكره. قػػاؿ الػػدارقطني بعػػد إخراجػػو: )ىػػذا إسػػناد صػػحي (. كأخرجػػو البخػػارم فػػي 
، بمفظ: = ="كتكضأ عمر بالحميـ"، فػي كتػاب الكضػكء، بػاب  صحيحو معمقان بصيػة الجـز

(. قػاؿ ابػف حجػر فػي الفػت  ٔٓ(، )صُّٗكضكء الرجؿ مػس امرأتػو، قبػؿ الحػديث رقػـ )
صمو سعيد بف منصكر، كعبػد الػرزاؽ كغيرىمػا بإسػناد صػحي (. كقػاؿ ابػف (: )ك ُُٓ/ُ)

 (: )إسناده صحي  عمى شرط الشيخيف(.ّّْ/ُالممقف في البدر المنير )

( أخرجػػو عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب الكضػػكء مػػف مػػاء الحمػػيـ، رقػػـ ْ
ف لمكضػػػػكء (، كأبػػػػك عبيػػػػد فػػػػي الطيػػػػكر، بػػػػاب المػػػػاء المسػػػػخف يكػػػػكِّٗ/ُ(، )ْٖٔ)

(، كابػف أبػي شػيبة فػي مصػنفو، كتػاب الطيػارة، بػاب َّٕ(، )صِٔٓكاالغتسػاؿ، رقػـ )
ف، رقػـ ) (، مػف طريػؽ أيػكب السػختياني، عػف ْٕ/ُ(، )ِٕٓفي الكضكء بالمػاء الػػميسىخَّ

(: )رجػػػػاؿ إسػػػػناده رجػػػػاؿ ّْْ/ُنػػػػافس فػػػػذكره. قػػػػاؿ ابػػػػف الممقػػػػف فػػػػي البػػػػدر المنيػػػػر )
 (. َٓ/ُإركاء الػميؿ )الصحيحيف(. كصححو األلباني في 
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أنػو قػاؿ: )ال بػأس أف يػتسػؿ بػالحميـ،  -رضي اهلل عنػو-أثر ابف عباس  -3
   ُكيتكضأ منو(.

 ِخيف صفةن، فيك كما لك برَّده.ثالثان: أنو ماء باؽو عمى إطالقو، فمـ يسمبو التس
كاسػػتند األصػػحاب عمػػى كراىتػػو إذا اشػػتد حػػره، بأنػػو يمنػػس إسػػباغ الكضػػكء ككمػػاؿ 

 ّالطيارة.
 المبحث الخامس: الطيارة بالماء المستعمؿ:

الماء إما أف يككف مستعمالن في رفس حدث، أك مستعمالن في طيارة مستحبة كػيسؿ 
 د المتأخريف: جمعة، فيما مسألتاف يختمؼ حكميما عن

 المسألة األكلى: الطيارة بالماء المستعمؿ في رفس الحدث:
 الفرع األكؿ: نشأة المسألة كتطكرىا:

ػأ  : سمعت أبا عبد اهلل ييسأؿ عف الكضكء في الماء الراكد، فقػاؿ: )يىتىكضَّ قاؿ األثـر
أ فيو(.  ْمنو، كال يىتىكضَّ

؟ فقػاؿ: ٓتكضأ بػو صػاحبو كقاؿ الحسف بف ثكاب: سئؿ أحمد يتكضأ الرجؿ بما قد
 ٔ)معاذ اهلل! يتيمـ(.

كقاؿ عبد اهلل: قرأت عمى أبي قمت: إذا اغتسؿ الجنب في بئر أك غػدير مػف المػاء 
 ُ، أيجزئو ذلؾ؟ قاؿ: )ال يجزئو(.ٕأقؿ مف قمتيف

                                 
( أخرجػػو عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب الكضػػكء مػػف مػػاء الحمػػيـ، رقػػـ ُ

(، مػف طريػؽ ابػف جػريج، عػف عطػاء بػف أبػي ربػاح، عػف ابػف عبػاس ِّٗ/ُ(، )ٖٓٔ)
سػػناده صػػحي ، صػػححو ابػػف الممقػػف فػػي البػػدر المنيػػر ) (، كابػػف حجػػر فػػي ّْٓ/ُبػػو، كا 

 (.َْ/ُالتمخيص الحبير )
 (.ُْٓ/ُ(. كشرح الكجيز )ٕٗ/ُ( انظر: الممتس شرح المقنس )ِ

 (. ُْ/ُ(. ككشاؼ القناع )ِٕ/ُ( انظر: المػني )ّ
، رقـ )ْ  (. ِْٔ(، )صَٔ( سنف األثـر

( مراده: الماء المتساقط مف أعضاء المتكض ، ال الماء المتبقي فػي اإلنػاء بعػد االغتػراؼ ٓ
 (.ِٔ/ُ(، كشرح العمدة )ُّ/ُكالمػني )(، ِٓمنو. انظر: التذكرة البف عقيؿ )ص

 (. َٕٓ/ُ( انظر: االنتصار )ٔ
ػػرَّة الكبيػرة، سػميت بػذلؾ، ألف الرجػؿ القػكم ٕ ( القيمَّتاف: كاحدتييما قيمَّة: كىي إناء لمعرب كالػجى

متػػو فقػػد أقمىمتىػػو  -أم يحمميػػا-ييقمُّيػػا  مى عػػف األرض.  -أم رفعتػػو-بيديػػو، ككػػؿ شػػيء حى
(. ُْٓ/ِ(، كالمصػباح المنيػر، )مػادة: قمػؿ(، )ُٖلفاظ المقنػس )صانظر: المطمس عمى أ

( تفسػػير اإلمػػاـ أحمػػد ليمػػا، كتقػػديرىما بالمقػػاييس ْٔكسػػيأتي فػػي المبحػػث التاسػػس )ص
 المعاصرة.
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كقػاؿ أبػك داكد: قمػت ألحمػد: حمامػات بالشػػاـ فييػا حيػاض تمتمػ  مػاء، فػإذا أيخػػذ 
ػٌب فيػو، يدخمػو منو، أك غيرؼ زاد الماء  حتى ينتيي إلى حيث كاف، أعني ممػا ييصى

الجنب؟ قاؿ: )ال، ىذا مثؿ البئر(. كقمت ألحمد: فالبئر ال يدخميا الجنب؟ قػاؿ: )ال 
 ِيعجبني أف يدخميا، يػتسؿ فييا(.

ق( فػي مختصػره: )كال يتكضػأ ّّْكبناء عمػى ذلػؾ، قػاؿ الخرقػي المتػكفى سػنة )
  ّبماء قد تيكيضِّ  بو(.

ق( فػػي اإلرشػػاد، فقيػػد عبػػارة ِْٖبعػػده ابػػف أبػػي مكسػػى المتػػكفى سػػنة )كجػػاء 
الخرقػػي ليخػػرج المػػاء المسػػتعمؿ فػػي الطيػػارة المسػػتحبة، كأطمػػؽ الطيػػارة ليشػػمؿ 

 ْالكضكء كالػسؿ، فقاؿ: )كال بماء مستعمؿ في طيارة ترفس الحدث(.
دكف  ق( في اليداية، فقيدىا بمػآَُثـ جاء بعدىما أبك الخطاب المتكفى سنة )

القمتيف ليخرج الماء الكثير، كىك مستفاد مف نص اإلماـ، فقاؿ: )كماء طاىر غير 
 ٓمطير كىك ما دكف القمتيف إذا استعمؿ في رفس حدث(.

ق(، فبػػػيَّف فػػػي المسػػػتكعب بػػػأف ُٔٔثػػػـ جػػػاء بعػػػدىـ السػػػامرم المتػػػكفى سػػػنة )
يكريػة، انػماس مف عميو حدث أكبر في الماء القميؿ بقصد رفس حدثو، يسمبو الط

كىػػػك مسػػػتفاد مػػػف كػػػالـ اإلمػػػاـ، فقػػػاؿ: )فػػػإف انػمػػػس الجنػػػب، أك المشػػػرؾ، أك 
الحائض، في ماء راكد دكف القمتيف، كال نجاسة بأبدانيـ، فيك عمى طيكريتػو، إال 
أف يكػػكف الجنػػب أك الحػػائض بحػػاؿ يصػػ  غسػػميما كينكيػػا رفػػس حػػدثيما، فيصػػير 

 ٔالماء مستعمالن، كال يرفس حدثيما(.
ق(، فأشػػػار فػػػي المػنػػػي إلػػػى أف َِٔابػػػف قدامػػػة المتػػػكفى سػػػنة ) كجػػػاء بعػػػدىـ

، فقاؿ: )كأما الجنب فإف لـ ينػك بػمػس يػده ٕانػماس بعضو مؤثر، كانػماسو كمو
                                                                             

(، كركل نحػكه ابنػو صػال ، ُُ/ُ(، )ٗ( مسائؿ اإلماـ أحمػد بركايػة ابنػو عبػد اهلل، رقػـ )ُ
 (. َِ/ِالعزيز )كما في كزاد المسافر ألبي بكر عبد 

 (  ٕ(، )صٗ-ٖ( مسائؿ اإلماـ أحمد بركاية أبي داكد، رقـ )ِ
 (. ُُ( مختصر الخرقي )صّ

 (. َِ( اإلرشاد )صْ
 (. ْٔ( اليداية )صٓ

 (. ْٖ/ُ( المستكعب )ٔ

(، ِّٓ/ِ(، )ْٔ( نػص عميػو اإلمػاـ أحمػد؛ قػاؿ إسػحاؽ بػف منصػكر فػي مسػائمو، رقػـ )ٕ
ػمػس يػده فػي اإلنػاء؟ قػاؿ: )كنػت ال أرل بػو بػأس، ثػـ قمت ألحمػد: الجنػب أك الحػائض ي

حدثت عف شعبة عف محارب بف دثار عف ابف عمر رضي اهلل عنو، كػأني تييبتػو(، كأثػر 
ابف عمر أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو، كتاب الطيارة، باب في الرجػؿ يػدخؿ يػده فػي 
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ف نكل رفس حدثيا، فحكـ  في الماء رفس الحدث عنيا، فيك باؽ عمى طيكريتو...كا 
ف انقطػػس حػػيض المػػر  أة كلػػـ المػػاء حكػػـ مػػا لػػك اغتسػػؿ الجنػػب فيػػو لمجنابػػة...كا 

 ُتػتسؿ، فيي كالجنب(.
كتػبعيـ المتػأخركف عمػى ذلػػؾ، مػف غيػر تقييػد كال إضػػافة، قػاؿ الفتػكحي المتػػكفى 

ق( في منتيى اإلرادات: )الثاني طاىر كماء كرد... كقميؿ استعمؿ في ِٕٗسنة )
 ِرفس حدث، كلك بػمس بعض عضك مف عميو حدث أكبر بعد نية رفعو(.

 تأخريف ل ماـ أحمد: الفرع الثاني: مدل مكافقة الم
مما سبؽ يتبيف مكافقة المتأخريف ل ماـ أحمد رحمو اهلل في سمب الطيكريػة عػف 

 ّالماء المستعمؿ في رفس الحدث؛ كعميو جماىير األصحاب.

                                                                             
ىك جنب فما بقي ( بمفظ: )مف اغترؼ مف ماء ك ُُٓ/ُ(، )ٕٖٗاإلناء كىك جنب، رقـ )

ًضػس ُِ/ِ(، )ّٓٓمنو نجس(. كقاؿ صال  في مسائمو، رقـ ) (: سألت أبي عف جنػب كي
لو ماء، فأدخؿ يده ينظر حره مف بػرده؟ قػاؿ: )إف كػاف أصػبس أرجػك أال يكػكف بػو بػأس(، 

(: َّْ(، )صُِّٖقمػػت: فاليػػد أجمػػس؟ فكأنػػو كرىػػو. كقػػاؿ أيضػػان فػػي مسػػائمو، رقػػـ )
اء، فيػسؿ بالماء الذم بفمو يده؟ قاؿ أحمد: )فمو كيده سػكاء(. الجنب يدخؿ فمو في الم

كدخػؿ فػػي عمػػـك كالمػػو مػػا إذا اغتػػرؼ مػػف عميػو حػػدث أكبػػر بعػػد نيػػة رفػػس حدثػػو، بقصػػد 
غسػػػؿ يػػػده خػػػارج المػػػاء، كعميػػػو جمػػػاىير األصػػػحاب، قػػػاؿ فػػػي الزركشػػػي فػػػي شػػػرحو 

ي الفػػػركع (: ىػػػذا أنػػػص الػػػركايتيف، كأصػػػحيما عنػػػد عامػػػة األصػػػحاب. كقػػػاؿ فػػػِٗٓ/ُ)
(: نقمو كاختاره األكثر. كعنو: أنو طيكر، كال يصير مستعمالن، لصرؼ النية بقصد ٕٕ/ُ)

( قػػاؿ: سػػألت أبػػي ّٔ/ُ(، )ِْاسػتعمالو خػػارج المػػاء. قػػاؿ عبػػد اهلل فػي مسػػائمو، رقػػـ )
عف الرجؿ ييدخؿ يده في اإلناء كىك جنب، كلـ يمسيا أذل كلـ ينـ؟ قاؿ: )إف كاف لـ يػنـ 

(، كالمجػد كمػا فػي ُِٖ/ُيكػكف بػو بػأس(، كاختارىػا ابػف قدامػة فػي المػنػي )فأرجك أال 
(، كقػػػاؿ فػػػي الفػػػركع ِٗٓ/ُ(، كابػػػف رجػػػب فػػػي فػػػت  البػػػارم )ِٓٗ/ُشػػػرح الزركشػػػي )

(. كىػذا بخػالؼ المتكضػ  ٕٗ/ُ(: كىك أظير. كصكبو المػرداكم فػي اإلنصػاؼ )ٕٕ/ُ)
كلـ ينك غسػميا فيػو، فإنػو ال فإنو إذا اغترؼ بقصد رفس حدثو األصػر، بعد غسؿ كجيو، 

يسمبو الطيكرية كال يصير الماء مستعمالن، في أص  الكجييف. انظػر: مختصػر ابػف تمػيـ 
(، ٕٗ/ُ(، كاإلنصػػػاؼ )ِٔٗ/ُ(، كشػػػرح الزركشػػػي )ِٓ/ُ(، كشػػػرح العمػػػدة )ُِ/ُ)

 (.ُْٕ/ُكمعكنة أكلي النيى )
 (. ُِٖ/ُ( المػني )ُ
 (. ٔ/ُ( منتيى اإلرادات )ِ
(، َٖ/ُ(، كرؤكس المسػػػػائؿ لمشػػػػريؼ أبػػػػي جعفػػػػر )ِّامس الصػػػػػير )ص( انظػػػػر: الجػػػػّ

(، كالمػػذىب ِٕ/ُ(، كالمحػػرر )ّّ(، كبمػػػة السػػاغب )صِٓكالتػػذكرة البػػف عقيػػؿ )ص
(، ُٕ/ُ(، كالفػػػركع )ِِ/ُ(، كشػػػرح العمػػػدة )ِٕ/ُ(، كالحػػػاكم الكبيػػػر )ْاألحمػػد )ص
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، كأبػك ُكل ماـ أحمد ركاية أخرل: ببقاء طيكريتو؛ اختارىا ابف عقيؿ في مفرداتػو
ًزيفِالبقاء العكبرم ، كابف رى

، كابػف ٓ، كابف قاضي الجبؿ في الفػائؽْتيمية، كابف ّ
  ٕ، كقاؿ المرداكم في اإلنصاؼ: ىي أقكل في النظر.ٔعبدكس في التذكرة

 الفرع الثالث: مستند المسألة:
استند جماىير األصحاب القائميف بسمب الطيكرية عف المستعمؿ في رفس الحػدث، 

 بما يمي:
 -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-كؿ اهلل أف رسػ -رضي اهلل عنو-أكالن: حديث أبي ىريرة 

قاؿ: )ال يػتسؿ أحدكـ في الماء الدائـ كىك جنب(. قالكا: كيؼ يفعؿ يا أبا ىريػرة؟ 
 ٖقاؿ: يتناكلو تناكالن.

 ٗكجو الداللة: أف الػسؿ فيو لك كاف يجزئ كال يػير الماء لـ ينو عنو.
كف كال ثانيػػػان: أف الصػػػحابة مػػػا زالػػػت تضػػػيؽ بيػػػـ الميػػػاه فػػػي أسػػػفارىـ، فيتكضػػػؤ 

يجمعكف مياه كضكئيـ، كلك كانت ميطىيِّرة لجمعكىا.
َُ 

ثالثان: أنو مستعمؿ إلزالة مانس مف الصالة، فانتقؿ حكـ المنس إليو، كالمستعمؿ في 
 ُُإزالة النجاسة.

بينما استند األصحاب القائمكف بطيكرية الماء المستعمؿ في رفس الحدث، عمى ما 
 يمي:

قاؿ: اغتسؿ بعض أزكاج النبي صػمى  - عنيمارضي اهلل-أكالن: حديث ابف عباس 

                                                                             
شػػرح الخرقػػي (. كقػػاؿ الزركشػػي فػػي ُٖ(، كمػنػػي ذكم األفيػػاـ )صَٔ/ُكاإلنصػػاؼ )

 (: )ىذا المشيكر مف المذىب، كعميو عامة األصحاب(.َُِ/ُ)
 (.ِٔ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُٕ/ُ( انظر: الفركع )ُ
 (.ِٔ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُٕ/ُ( انظر: الفركع )ِ

 (.ِٔ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ّ

(، كاالختيػػػػػارات ُٕ/ُ(، كالفػػػػػركع )ُٗٓ/َِ(، )ِّٔ/ُٗ( انظػػػػػر: مجمػػػػػكع الفتػػػػػاكل )ْ
 .(ّٔالفقيية )ص

 (. ِٔ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ٓ

 (.  َٖ( انظر: التذكرة البف عبدكس )صٔ
 (. ّٔ/ُ( اإلنصاؼ )ٕ

 (.ُْْ(، )صِّٖ( أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الطيارة، رقـ )ٖ
 (. ِٓ/ُ(، ككشاؼ القناع )ِّ/ُ( انظر: شرح العمدة )ٗ
 (. ِّ/ُ(، كشرح العمدة )َُُ/ُ( انظر: الممتس شرح المقنس )َُ

 (.ُٔ/ُ(، كالشرح الكبير )ُُٓ/ُ: االنتصار )( انظرُُ
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فنة ليتكضػأ منيػا أك  -صمى اهلل عميو كسػمـ-، فجاء النبي ُاهلل عميو كسمـ في جى
  ِيػتسؿ، فقالت لو: يا رسكؿ اهلل إني كنت جنبان، فقاؿ: "إف الماء ال ييجًنب".

 ّثانيان: أنو استعماؿ لـ يػير الماء، فأشبو ما لك تبرد بو.
و ماء طاىر، غىسؿ بو عضكان طاىران، فمـ تػزؿ بػو طيكريتػو، أشػبو مػا لػك ثالثان: أن

   ْغىسؿ بو الثكب.
 المسألة الثانية: الماء المستعمؿ في طيارة مستحبة:   

 الفرع األكؿ: نشأة المسألة كتطكرىا:
سماعيؿ الشَّالنجي، كعمي بف سعيد عف اإلماـ أحمد، فيمف ترؾ لمعة  نقؿ مييىنَّا، كا 

مف غيسؿ الجنابة، كمسحو ببمؿ لحيتو أك شػعره أف ذلػؾ يجزيػو، كذكػر مف جسده 
 ُالحديث.

                                 
ػفنة: ىي القىصعىة العظيمة، كالقىصػعىة: إنػاء كبيػر ييشػبس العشػرة. انظػر: لسػاف العػرب ُ ( الػجى

 (.ُٕ/ِِ(، كتاج العركس )مادة: قصس(، )ُٓٔ/ّ)مادة: جفف(، )

، رقػـ ( أخرجو ابف أبي شػيبة فػي مصػنفو، كتػاب الطيػارة، بػاب فػي الكضػكء بفضػؿ المػرأةِ
(، كابف ماجو في ُّ/ْ(، )َُُِ(، كالمفظ لو، كأحمد في مسنده رقـ )ّٔ/ُ(، )ّٓٓ)

(، كأبػػك ِٖ(، )صَّٕسػػننو، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب الرخصػػة بفضػػؿ كضػػكء المػػرأة، رقػػـ )
(، كالترمػذم فػي ُٖ(، )صٖٔداكد في سننو، كتاب الطيارة، باب المػاء ال يجنػب، رقػـ )

(، كالنسػائي ِٔ(، )صٓٔاء في الرخصة في ذلؾ، رقػـ )سننو، كتاب الطيارة، باب ما ج
(، مف طريؽ ًسماؾ بف حرب، عف عكرمػة، ٗٓ(، )صِّٓفي سننو، كتاب المياه، رقـ )

عػػف ابػػف عبػػاس بػػو، كالحػػديث أعمػػو اإلمػػاـ أحمػػد، فقػػاؿ فػػي ركايػػة أبػػي طالػػب، كمػػا فػػي 
يس أحػد يركيػو (: )أتقيػو لحػاؿ ًسػمىاؾ، لػُْٔ/ُ(، كاإلماـ البف دقيػؽ )ِْٖ/ُالمػني )

غيره، كقػاؿ: ىػذا فيػو اخػتالؼ شػديد، بعضػيـ يرفعػو، كبعضػيـ ال يرفعػو، كأكثػر أصػحاب 
يقكلكف: إذا خمت بالماء فال يتكضأ منو(، كقاؿ فػي ركايػة  -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي 

(: )لػػـ يجػػ  بحػػديث سػػماؾ غيػػره، كالمعػػركؼ أنيمػػا ُْٔ/ُالميمػػكني، كمػػا فػػي اإلمػػاـ )
(: َُّ/ّكقاؿ ابف المديني، كيعقكب بف شيبة، كما في تيذيب الكماؿ ) اغتسال جميعان(،

)ركاية سماؾ عف عكرمة مضطربة(، بينما صح  الحديث الترمػذم فقػاؿ بعػد إخراجػو لػو: 
(، ّٗٔ/ِ)كىػػػذا حػػػديث حسػػػف صػػػحي (. كصػػػححو أيضػػػان الطبػػػرم فػػػي تيػػػذيب اآلثػػػار )

(، كاأللبػاني فػي ُٕٗ/ّقعيف )(، كابف القيـ في إعالـ الك ُٗٗ/ُكالنككم في الخالصة )
(: )قػد أعمػػو قػـك بسػماؾ بػػف ُْٓ/ُ(، كقػاؿ ابػف حجػػر فػي الفػت  )ْٔ/ُإركاء الػميػؿ )

حرب راكيو عف عكرمة، ألنو كػاف يقبػؿ التمقػيف، لكػف قػد ركاه عنػو شػعبة، كىػك ال يحمػؿ 
 عف مشايخو إال صحي  حديثيـ(. 

 (.ُٓٓ/ُ(، شرح الكجيز )َُ/ُ( انظر: الكافي )ّ

 (. َُُ/ُ(، كالممتس شرح المقنس )ُّ/ُظر: المػني )( انْ
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ق( فػػي اإلرشػػاد: ِْٖكبنػػاء عمػػى ذلػػؾ، قػػاؿ ابػػف أبػػي مكسػػى المتػػكفى سػػنة )
)كليكػػكف ذلػػؾ بمػػاء طػػاىر مطمػػؽ غيػػر ممػػكث بنجاسػػة... كال بمػػاء مسػػتعمؿ فػػي 

اء المسػتعمؿ ، فظاىر كالمو الجـز بسػمب الطيكريػة عػف المػِطيارة ترفس الحدث(
 في رفس الحدث دكف الماء المستعمؿ في الطيارة المستحبة. 

ىػػ( فػي اليدايػة، فصػرح بالمسػألة َُٓثـ جاء بعده أبػك الخطػاب المتػكفى سػنة )
كلـ يرج  فقاؿ: )فإف استعمؿ في طير مسػتحب كػسػؿ الجمعػة كالعيػديف كتجديػد 

                                                                             
( فػي مسػألة َٔ/ُ( أكرد ىذه الركايات القاضي أبك يعمى فػي كتابػو الػركايتيف كالػكجييف )ُ

( ُُٓ-َٕٓ/ُالماء المستعمؿ في تجديد الكضكء، كأشػار أبػك الخطػاب فػي االنتصػار )
ؿ لحيتػػو مػػف الػسػػمة إلػػى أف األصػػحاب حممػػكا ىػػذه الركايػػات عمػػى أنػػو مسػػ  جسػػده ببمػػ

(. كمػػراده بالحػػديث: ِّٗ/ُالثانيػػة أك الثالثػػة أك مػػف تجديػػد الكضػػكء. كانظػػر: المػنػػي )
حديث العالء بف زيػاد عػف النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ: "أنػو اغتسػؿ مػف الجنابػة، فػرأل 
ليمعة عمى منكبو لـ يصبيا الماء، فأخذ خصمة مف شعر رأسػو، فعصػرىا عمػى منكبػو، ثػـ 

عمى ذلؾ المكاف"، أخرجو عبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو، كتػاب الطيػارة، بػاب الرجػؿ  مس  يده
(، كابػف أبػي شػيبة فػي ِّٗ/ُ(، )َُِّيترؾ شيئان مف جسده في غسؿ الجنابػة، رقػـ )

مصنفو، كتاب الطيارة، باب في الرجػؿ يتكضػأ أك يػتسػؿ فينسػى الممعػة مػف جسػده، رقػـ 
تاب الطيارة، باب ما جاء في الكضكء، رقػـ (، كأبك داكد في المراسيؿ، كٕٕ/ُ(، )ْْٕ)
سػػحاؽ بػػف سػػكيد، عػػف العػػالء = =ابػػف ْٕ(، )صٕ) (، مػػف طريػػؽ ىشػػاـ بػػف حسػػاف، كا 

زياد بو، كرجالو ثقات إال أنو منقطس، فالعالء لـ يدرؾ النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ، قالػو 
أصػ   (: ىػكُِٖ/ِ(. كقػاؿ البييقػي فػي سػننو الكبيػر )ُٔٗ/ُالدار قطني فػي سػننو )

شيء في الباب، إال أنػو منقطػس. كركم متصػالن مػف حػديث ابػف عبػاس، أخرجػو ابػف أبػي 
شػػيبة فػػي مصػػنفو، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب فػػي الرجػػؿ يتكضػػأ أك يػتسػػؿ فينسػػى الممعػػة مػػف 

(، كابػف ماجػو ٕٔ/ْ(، )َُِٖ(، كأحمػد فػي مسػنده، رقػـ )ٖٕ/ُ(، )ْٗٓجسده، رقـ )
ؿ مػف الجنابػة فبقػي مػف جسػده لمعػة لػـ يصػبيا في سننو، كتاب الطيارة، باب مف اغتسػ

(، مف طريػؽ أبػي عمػي الرَّحبػي، عػف عكرمػة، ُِٖ(، )صّٔٔالماء كيؼ يصنس، رقـ )
سناده ضعيؼ، فأبك عمي الرَّحبي مجمس عمى ضػعفو، قػاؿ الترمػذم  عف ابف عباس بو، كا 

 (: )أبػػك عمػػي الرَّحبػػي ضػػعيؼُِِ/ٔ(، كالبييقػػي فػػي سػػننو الكبػػرل )ٔٓفػػي سػػننو )ص
(، ِّٗ/ُعند أىػؿ الحػديث، ال ييحػتج بخبػره(، كالحػديث ضػعَّفو أحمػد، كمػا فػي المػنػي )

(، ََُ/ُ(، كالزيمعػػػي فػػػي نصػػػب الرايػػػة )ِٓ/ُكالبييقػػػي فػػػي معرفػػػة السػػػنف كاآلثػػػار )
(، كالبكصيرم في إتحػاؼ الخيػرة ِْٓ/ُكالذىبي في الميذب في اختصار السنف الكبير )

 (: إسناده ضعيؼ جدان.  ٕٔ/ْسند )(، كقاؿ محققك المُّٖ/ُالميرة )

 (. َِ( اإلرشاد )صِ
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يصػػػير غيػػػر الكضػػػكء، فيػػػك عمػػػى إطالقػػػو فػػػي إحػػػدل الػػػركايتيف، كفػػػي األخػػػرل 
 ِ(.ُمطير

ق(، فقػػدَّـ فػػي الكػػافي بقػػاءه عمػػى َِٔكجػػاء بعػػدىما ابػػف قدامػػة المتػػكفى سػػنة )
ف اسػػػتعمؿ فػػػي طيػػػارة مسػػػتحبة،  إطالقػػػو كأنػػػو ال يسػػػمبو الطيكريػػػة، فقػػػاؿ: )كا 

 ّكالتجديد، كغسؿ الجمعة، فيك باؽ عمى إطالقو...كعنو: أنو غير مطير(.
ق( ِٕٗ، قػاؿ الفتػكحي المتػكفى سػنة )كتبعو المتأخركف عمػى تقػديميا كاختيارىػا

في منتيى اإلرادات: )المياه ثالثة: طيكر...كىػك البػاقي عمػى خمقتػو كلػك تصػاعد 
 ْثـ قىطىر...أك استعمؿ في طيارة لـ تجب(.

 الفرع الثاني: مدل مكافقة المتأخريف ل ماـ أحمد:
المػػاء ممػػا سػػبؽ يتبػػيف مكافقػػة المتػػأخريف ل مػػاـ أحمػػد رحمػػو اهلل فػػي طيكريػػة 

 ٓالمستعمؿ في الطيارة المستحبة؛ كعميو أكثر األصحاب.
، كاختارىػا ٕ؛ ىي ظػاىر كػالـ الخرقػئكل ماـ أحمد ركاية أخرل: بسمبو الطيكرية

، َُ، كالبعمػػي فػػي التسػػييؿٗ، كأبػػك الحسػػف ابػػف عبػػدكسٖأبػػك يعمػػى فػػي المجػػرد
عػػي فػػي ، كالقطيُ، كالضػػرير فػػي الحػػاكم الكبيػػرُُكقػػدميا ابػػف تمػػيـ فػػي مختصػػره

 . ِإدراؾ الػاية

                                 
، كحمداف بف عمي، كما سيأتي اإلشارة إلييا في الفرع الثاني.ُ  ( ركاىا عنو األثـر
 (.ْٔ( اليداية )صِ
 (. َُ/ ُ( الكافي )ّ
 (.ٓ/ُ( منتيى اإلرادات )ْ
(، كالرعايػػة ِٕ/ُ(، كالحػػاكم الكبيػػر )ٓٔ/ُ(، كالشػػرح الكبيػػر )ِٖ/ُ( انظػػر: المحػػرر )ٓ

(، كتصػػحي  َٖ(، كالتػػذكرة البػػف عبػػدكس )صِٔ/ُ(، كشػػرح العمػػدة )َّ/ُالصػػػرل )
(: )كىػػػذا ٔٔ/ُ(. قػػػاؿ فػػػي اإلنصػػػاؼ )ُٖ(، كمػنػػػي ذكم األفيػػػاـ )صٕٓ/ُالفػػػركع )

 المذىب، كعميو الجميكر(.
( ركاىػػا األثػػـر كحمػػداف بػػف عمػػي أنػػو قػػاؿ فػػيمف تػػرؾ لمعػػة مػػف جسػػده مػػف غسػػؿ الجنابػػة ٔ

ببمؿ لحيتو أك شعره: )يأخػذ مػاء جديػدان، كال يثبػت الحػديث عنػدم(، مػراده حػديث كمسحو 
 (.  َٔ/ُ(. انظر: الركايتيف كالكجييف )ِٓالعالء بف زياد المتقدـ في حاشية )ص

 (.ٔٔ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُِِ/ُ(، كشرح الزركشي )ُُ( انظر: مختصر الخرقي )صٕ

 (. ٕٔ/ُ(، كتصحي  الفركع )ٔٔ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ٖ

 (. ٔٔ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُِِ/ُ( انظر: شرح الزركشي )ٗ

 (.  ٕٔ/ُ(، كتصحي  الفركع )ُِ( انظر: التسييؿ لمبعمي )صَُ

 (. ٔٔ/ُ(، كاإلنصاؼ )َِ( انظر: مختصر ابف تميـ )صُُ
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 الفرع الثالث: مستند المسألة:
اسػػػػتند جمػػػػاىير األصػػػػحاب القػػػػائميف بطيكريػػػػة المػػػػاء المسػػػػتعمؿ فػػػػي الطيػػػػارة 

 المستحبة، بما يمي:
 -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-أف رسػكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-أكالن: حديث أبي ىريرة 

 ّقاؿ: )ال يػتسؿ أحدكـ في الماء الدائـ كىك جنب(.
الداللػػة: أف نييػػو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ عػػف الػسػػؿ فيػػو مػػف الجنابػػة، يػػدؿ  كجػػو

 ْبمفيكمو عمى جكازه لػيرىا.
 ٓثانيان: أنو لـ يرفس حدثان، كال أزاؿ نجسان، فأشبو ما لك تبرد بو.

 بينما استند األصحاب القائمكف بسمب الطيكرية عنو، عمى ما يمي: 
 ٔبو المستعمؿ في رفس الحدث.أكالن: أنو مستعمؿ في طيارة شرعية، فأش

 ٕثانيان: أنو حصمت بو القربة عمى كجو اإلتالؼ، فال يستعمؿ فييا ثانيان، كالعتؽ.
 المبحث السادس: الطيارة بفضؿ طيكر المرأة:

 الفرع األكؿ: نشأة المسألة كتطكرىا:
: سػمعت أبػا عبػد اهلل ييسػأؿ عػف الكضػكء مػف فضػؿ المػرأة؟ فقػاؿ: )إذا  قاؿ األثػـر

رخػص أف يتكضػ   -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-بو فال يتكضػأ منػو، إنمػا النبػي خمت 
( قيؿ لو: فالمرأة تتكضأ بفضؿ الرجػؿ؟ ٗ، كذكر حديث الحكـ بف عمركٖمعان جميعان 

 ُفقاؿ: )أما الرجؿ فال بأس، إنما كيرًىىت المرأة(.

                                                                             
 (. ٕٔ/ُ(، كتصحي  الفركع )ِٕ/ُ( انظر: الحاكم الكبير )ُ
 . (ٔٔ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُْ( انظر: إدراؾ الػاية )صِ
 (. ّْ( سبؽ تخريجو )صّ
 (. ِٕ/ُ( انظر: الحاكم الكبير )ْ

 (.َُ/ُ(، كالكافي )ِٓ( انظر: التذكرة البف عقيؿ )صٓ

 (.ِٔ/ُ(، كشرح العمدة )ُٔ/ُ( انظر: الركايتيف كالكجييف )ٔ

 (.ِٕ/ُ( انظر: الحاكم الكبير )ٕ

تو، كفضؿ كضكء ( أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الكضكء، باب كضكء الرجؿ مس امرأٖ
(، مف حديث عبد اهلل بػف عمػر، قػاؿ: )كػاف الرجػاؿ كالنسػاء ٔٓ(، )صُّٗالمرأة، رقـ )

 يتكضؤكف في زماف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ جميعان(. 
( أخرجػػو ابػػف أبػػػي شػػيبة فػػي مصػػػنفو، كتػػاب الطيػػػارة، بػػاب مػػف كػػػره أف يتكضػػأ بفضػػػؿ ٗ

(، كابػف ِْٓ/ّْ(، )َِٕٓٔه، رقػـ )(، كأحمد في مسندّٔ/ُ(، )ّٔٓكضكئيا، رقـ )
(، ّّٕماجػػو فػػػي سػػننو، كتػػػاب الطيػػارة، بػػػاب النيػػي عػػػف فضػػؿ كضػػػكء المػػرأة، رقػػػـ )

(، كأبػػك داكد فػػي سػػننو، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب النيػػي عػػف الكضػػكء بفضػػؿ كضػػكء ّٖ)ص
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كقاؿ أبك داكد: سػمعت أحمػد سػئؿ عػف الكضػكء بفضػؿ كضػكء المػرأة؟ فقػاؿ: )إف 
صػػمى اهلل عميػػو -بػػو فػػال. قيػػؿ: فػػإف لػػـ تخػػؿ؟ قػػاؿ: فػػال بػػأس، كػػاف النبػػي  خمػػت
 ّ(.ِكالمرأة مف نسائو يػتسالف مف إناء كاحد -كسمـ

كىك يراىا ما  -يعني المرأة-كقاؿ عبد اهلل: سمعت أبي يقكؿ: )ال بأس أف تتكضأ 
  ُ(.ْلـ تخؿ بو، عمى حديث ابف سىرًجس

                                                                             
(، كالترمػذم فػي سػننو، كتػاب الطيػارة، بػاب فػي كراىػة فضػؿ ُٗ(، )صِٖالمرأة، رقػـ )
(، كالنسػائي فػي سػننو، كتػاب الميػاه، بػاب النيػي عػف ِٔ(، )صْٔرقػـ ) طيكر المرأة،

(، مف طريػؽ سػميماف التيمػي كعاصػـ األحػكؿ، ُٔ(، )صّّْفضؿ كضكء المرأة، رقـ )
عف سكادة بف عاصـ، عف الحكـ بػف عمػرك: )أف رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ نيػى 

أنػػو أيعػػؿ بػػالكقؼ، أعمػػو بػػذلؾ أف يتكضػػأ الرجػػؿ بفضػػؿ طيػػكر المػػرأة(. كرجالػػو ثقػػات إال 
(، كضعَّفو البخارم، فقػاؿ ُٗ/ِ( كالبييقي في سننو الكبرل )ِٖ/ُالدارقطني في سننو )

(: )سألت محمدان ]يعني البخارم[ عف ىذا الحديث فقاؿ: َْالترمذم في عممو الكبير )ص
(، كابػف الممقػف فػي ََِ/ُليس بصحي (. كضػعفو أيضػان النػككم فػي خالصػة األحكػاـ )

(؛ بينما حسنو الترمذم، فقاؿ بعد إخراجو: )كىذا حديث حسػف(. قػاؿ ِّ/ِشرح العمدة )
(: )كلـ يقؿ الترمذم صػحي ، ألنػو ركم مكقكفػان، ُُْاإلشبيمي في األحكاـ الصػرل )ص

كغير أبػي عيسػى يصػححو، ألف إسػناده صػحي ، كالتكقيػؼ عنػده ال يضػره، كالػذم يجعػؿ 
 (.ّْ/ُححو األلباني في إركاء الػميؿ )التكقيؼ فيو عمة أكثر كأشير(. كص

، رقػػـ )ُ (؛ كقػػاؿ فػػي ركايػػة ميينَّػػا، كمػػا فػػي زاد المسػػافر، رقػػـ َِٓ(، )صّٕ( سػػنف األثػػـر
 (: )تػتسؿ المرأة مف فضؿ الرجؿ، كال يػتسؿ الرجؿ مف فضؿ المرأة(.ِٔ/ِ(، )ّٓ)
(، َِٓقػـ )( أخرجو البخارم فػي صػحيحو، كتػاب الػسػؿ، بػاب غسػؿ الرجػؿ مػس امرأتػو، ر ِ

(، مػػف حػػديث ُٕٓ(، )صُّٗ(، كمسػػمـ فػػي صػػحيحو، كتػػاب الحػػيض، رقػػـ )ٔٔ)ص
عائشػػة رضػػي اهلل عنيػػا، قالػػت: كنػػت اغتسػػؿ أنػػا كالنبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ مػػف إنػػاء 

 كاحد، نػترؼ منو جميعان.
 (. ٖ(، )صُٓ( مسائؿ اإلماـ أحمد بركاية أبي داكد، رقـ )ّ
هلل عميو كسمـ أف يػتسؿ الرجؿ بفضؿ كضػكء المػرأة..."، ( كلفظو: "نيى رسكؿ اهلل صمى اْ

أخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػي سػػننو، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب النيػػي عػػف فضػػؿ كضػػكء المػػرأة، رقػػـ 
(، كالدارقطني في سننو، كتاب الطيارة، باب النيػي عػف الػسػؿ بفضػؿ ّٖ(، )ص ّْٕ)

كتػػاب الطيػػارة،  (، كالبييقػي فػػي السػػنف الكبػرل، فػػيَِٗ/ُ(، )ُْٕغسػؿ المػػرأة، رقػػـ )
(، مف طريؽ عبد العزيػز ِٗ/ِ(، )ّٔٗباب ما جاء في النيي عف فضؿ المحدث، رقـ )

بف المختار، عف عاصـ األحكؿ، عف عبػد اهلل بػف سػرجس بػو مرفكعػان، كرجالػو ثقػات إال 
أف عبػػد العزيػػز بػػف المختػػار خالفػػو شػػعبة، فػػركاه عػػف عاصػػـ مكقكفػػان عمػػى عبػػد اهلل بػػف 

(: )حػػديث عبػػد اهلل بػػف َْ، كمػػا فػػي العمػػؿ الكبيػػر لمترمػػذم )صسػػرجس، قػػاؿ البخػػارم
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ب: )أكثػر أصػحاب رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كقاؿ اإلماـ أحمد في ركاية أبي طال
  ّ.ِكسمـ يقكلكف: إذا خمت بالماء فال يتكضأ منو(
ق( فػي مختصػره: )كال يتكضػأ ّّْكبناء عمػى ذلػؾ، قػاؿ الخرقػي المتػكفى سػنة )
 ْالرجؿ بفضؿ طيكر المرأة إذا خمت بالماء(.

بػػيف  ق( فػي اإلرشػػاد، فسػكَّلِْٖثػـ جػػاء بعػده ابػػف أبػي مكسػػى المتػكفى سػػنة )

                                                                             
سرجس في ىذا الباب ىك مكقكؼ، كمف رفعو فيك خطأ(، كرج  المكقكؼ الػدارقطني فػي 

(، كابػػف القػػيـ فػػي تيػػذيب السػػنف ِٗ/ِ(، كالبييقػػي فػػي سػػننو الكبػػرل )َُِ/ُسػػننو )
بينمػػػا صػػػححو  (؛ََِ/ُ(، كالحػػػديث ضػػػعَّفو النػػػككم فػػػي خالصػػػة األحكػػػاـ )َُِ/ُ)

 (.ُْْ/ُاأللباني في صحي  سنف أبي داكد )
 (.ِّ/ُ(، )ِِ( مسائؿ اإلماـ أحمد بركاية ابنو عبد اهلل، رقـ )ُ

(، كمعكنػة أكلػي النيػى لمفتػكحي ُْٔ/ُ(، كاإلمػاـ البػف دقيػؽ )ِْٖ/ُ( انظر: المػني )ِ
(، ُْ/ِ(، )ّٖٓ(. كركل عنو المنس غير مف تقدـ: صال  فػي مسػائمو، رقػـ )ُٕٔ/ُ)

سػػػػحاؽ بػػػػف منصػػػػكر فػػػػي مسػػػػائمو، رقػػػػـ ) (، كحػػػػرب فػػػػي مسػػػػائمو، ِّْ/ِ(، )ٖٓكا 
(، كأبػػك الحػػارث، كمػػا فػػي ِٔ/ِ(، كحنبػػؿ، كالمػػركذم، كمػػا فػػي زاد المسػػافر )َُٗ)ص

 (.ّّٔ/ِ(، كمحمد بف ماىاف، كما في طبقات الحنابمة )ٖٖ/ُالركايتيف كالكجييف )

لػفػارم، كجكيريػة بنػت الحػارث، كأـ سػممة ( نيقؿ ذلؾ عػف: عبػد اهلل بػف سػرجس، كالحكػـ اّ
رضي اهلل عنيـ، أما أثر ابػف سػرجس، فأخرجػو عبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو، كتػاب الطيػارة، 

(، ُْٗ(، كأبػػػػك عبيػػػػد فػػػػي الطيػػػػكر، رقػػػػـ )ُِٖ/ُ( )ّٖٖبػػػػاب سػػػػؤر المػػػػرأة، رقػػػػـ )
(، مف طريؽ معمر، عف عاصـ األحكؿ، عف عبد اهلل بف سرجس أنػو قػاؿ: )ال ِٖٓ)ص

سػناده صػحي ،  بأس أف يػتسؿ الرجؿ كالمرأة مف إناء كاحد، فػإذا خمػت بػو فػال تقربػو(. كا 
كأما أثر الحكـ، فأخرجو ابف = =أبي شيبة في مصػنفو، كتػاب الطيػارة، بػاب مػف كػره أف 

ػدير، عػف سػكادة ّٔ/ُ(، )ّٕٓيتكضأ بفضؿ كضكئيا، رقـ ) (، مف طريػؽ عمػراف بػف حي
ارم كىػك بالمربػد، كىػك ينيػاىـ عػف فضػؿ طيػكر بف عاصـ قاؿ: )انتييت إلى الحكػـ الػفػ

سػػناده صػػحي ، كأمػػا أثػػر جكيريػػة، فأخرجػػو عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو، كتػػاب  المػػرأة(. كا 
(، ُُٗ(، كأبك عبيد في الطيكر، رقـ )َِٖ/ُ(، )َّٖالطيارة، باب سؤر المرأة، رقـ )

بفضػؿ (، كابف أبي شػيبة فػي مصػنفو، كتػاب الطيػارة، بػاب مػف كػره أف يتكضػأ ِٔٓ)ص
(، مػػف طريػػؽ ميػػاجر أبػػي الحسػػف، عػػف كمثػػكـ بػػف عػػامر ْٔ/ُ(، )ّٖٓكضػكئيا، رقػػـ )

فػػأردت أف أتكضػػأ بفضػػؿ كضػػكئيا،  -كىػػي عمتػػو-قػػاؿ: )تكضػػأت جكيريػػة بنػػت الحػػارث 
سػػػناده صػػػحي ، كأمػػػا أثػػػر أـ سػػػممة، فأخرجػػػو أبػػػك عبيػػػد فػػػي الطيػػػكر، رقػػػـ  فنيتنػػػي(. كا 

عػف ميػاجر الصػائع، عػف ابػف لعبػد (، مف طريؽ شريؾ بف عبد اهلل، ِٔٓ(، )صُِٗ)
سناده حسف.  الرحمف بف عكؼ أنو دخؿ عمى أـ سممة، ففعمت بو مثؿ ذلؾ. كا 

 (. ُْ( مختصر الخرقي )صْ
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الكضػػكء كالػسػػؿ، كقيػػد منػػس الرجػػؿ برفػػس حدثػػو بػػو دكف إزالػػة الخبػػث، فقػػاؿ: )كال 
بفضػػؿ مػػاء خمػػت امػػرأة بالطيػػارة منػػو، أك الػسػػؿ...كال يتكضػػأ الرجػػؿ بػػو، كتجػػكز 

  ُإزالة النجاسات بو(.
ق(، فصرَّح في شرح الخرقي بمفيـك ُْٕكجاء بعدىما ابف البناء المتكفى سنة )

لرجػػؿ بػػالمنس، كبػػيَّف معنػػى الخمػػكة بأنيػػا عػػدـ مشػػاىدتيا عنػػد كالمػػو فػػي تقييػػده ا
استعمالو، كأشار إلى عدـ تأثير خمكتيا بػو فػي بعػض الطيػارة، أك إلزالػة الخبػث، 
ر أك عبد بماء خمت بو، يجػكز لمػف شػاىدىا كلػيػره  فقاؿ: )فإف شاىدىا تتكضأ حي

يف فصاعدان لػـ تمنػس أف يتكضأ بو...كىذا إذا كاف الماء دكف القمتيف، فإف كاف قمت
منو الخمكة، كما لـ تمنس منو النجاسة، فإف خمت بػو لػيػر طيػارة مثػؿ أف غسػمت 
بعػض أعضػائيا، كاسػتنجت منػو فػال ييمنػس منػو، ألنػو ال يطمػؽ عميػو اسػـ كضػكء 
شرعي، كيجكز المرأة مثميا أف تتكضأ مف الماء الػذم قػد خمػت بػو فػي طيارتيػا، 

 ِفي الخبر ييصرؼ لمرجؿ دكف المرأة(. سكاء شاىدتيا أـ ال، ألف النيي
ق( في المستكعب، فبػيَّف بػأف الخمػكة ُٔٔثـ جاء بعدىـ السَّاميرم المتكفى سنة )

ىنا حكميا كخمكة النكاح، فقػاؿ: )فػإف شػاىدىا تتكضػأ صػبي، أك امػرأة، أك كػافر، 
 ّأك مجنكف، لـ تكف خالية بو، كما قمنا في خمكة النكاح(.

ق(، فبػػيَّف فػػي المػنػػي بػػأف منػػس َِٔة المتػػكفى سػػنة )كجػػاء معاصػػره ابػػف قدامػػ
الرجػػؿ مػػف ذلػػؾ تعبػػدم، كىػػك مسػػتفاد مػػف كػػالـ اإلمػػاـ، فقػػاؿ: )كمنػػس الرجػػؿ مػػف 

 ْاستعماؿ فضمة طيكر المرأة تعبدم غير معقكؿ المعنى(.
ق( فػي الرعايػة الصػػرل، فسػكَّل ٓٗٔثـ جاء بعدىـ ابػف حمػداف المتػكفى سػنة )

 ٔ.ٓ، فقاؿ: )كالخنثى المشكؿ ىنا كرجؿ(الخنثى بالرجؿ في الحكـ
ق(، فقػػدَّـ فػػي الفػػركع عػػدـ تػػأثير ّٕٔكجػػاء بعػػدىـ ابػػف مفمػػ  المتػػكفى سػػنة )

                                 
 (. ُِ( اإلرشاد )صُ
 (. ِّٗ/ُ( المقنس شرح مختصر الخرقي )ِ

 (. ْٖ/ُ( المستكعب )ّ

 (. ِٖٓ/ُ( المػني )ْ

 (.َّ/ُ( الرعاية الصػرل )ٓ

إلحاؽ الخنثػى المشػكؿ بالرجػؿ: بػأف المنػس ىنػا تحقػؽ بالنسػبة إلػى الرجػؿ، ( كمستنده في ٔ
كالخنثى ييحتمؿ أف يككف رجالن فمنعناه منو احتياطػان، الحتمػاؿ أف يكػكف رجػالن، كمػف تػيقف 

(، ككشػػػاؼ القنػػػاع ُٕٔ/ُالحػػػدث، كشػػػؾ فػػػي الطيػػػارة. انظػػػر: معكنػػػة أكلػػػي النيػػػى )
(ُ/ّٔ .) 
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ف خمػػت بػػو...عف حػػدث، كقيػػؿ: أك  خمكتيػػا بػػو فػػي الطيػػارة المسػػتحبة، فقػػاؿ: )كا 
    ُخبث كطير مستحب، فطيكر عمى األص ، كال يرفس حدث رجؿ(.

ف غيػر تقييػد كال إضػافة، قػاؿ الفتػكحي المتػكفى كتبعيـ المتأخركف عمى ذلػؾ، مػ 
ق( في منتيى اإلرادات: )المياه ثالثة: طيكر يرفس الحػدث...إال حػدث ِٕٗسنة )

رجػػؿ كخنثػػى، بقميػػؿ خمػػت بػػو امػػرأة، كلػػك كػػافرة، لطيػػارة كاممػػة عػػف حػػدث، كخمػػكة 
 ِنكاح، تعبدان، كيزيؿ الخبث الطارئ(.

 ماـ أحمد:الفرع الثاني: مدل مكافقة المتأخريف ل 
مما سبؽ يتبيف مكافقة المتأخريف ل ماـ أحمد رحمو اهلل في منػس الرجػؿ مػف رفػس 

 ّحدثو بالماء اليسير الذم خمت المرأة بالطيارة بو؛ كعميو جماىير األصحاب.
، اختارىػػا ْكل مػػاـ أحمػػد ركايػػة أخػػرل: أنػػو ال ييمنػػس مػػف ذلػػؾ، فيرفػػس حػػدث الرجػػؿ

، كابػف قاضػي ْ، كالطكفي في شرح الخرقيّتيمية، كابف ِ، كابف عقيؿُأبكالخطاب
 .  ٔ، كقاؿ في الشرح الكبير: ىي أقيسٓقاضي الجبؿ في الفائؽ

                                 
 (. َٖ/ُ( الفركع )ُ

 (.ٓ/ُرادات )( منتيى اإل ِ

(، ٗٔ/ُ(، كرؤكس المسػػػػائؿ لمشػػػػريؼ أبػػػػي جعفػػػػر )ُّ( انظػػػػر: الجػػػػامس الصػػػػػير )صّ
(، كالمقنػس البػف قدامػة ٓٓ(، كشرح العبادات الخمس )صْٔ/ُكالتحقيؽ البف الجكزم )

( كالمعتمػػػػد البػػػػف حمػػػػداف ِْ/ُ(، كمختصػػػػر ابػػػػف تمػػػػيـ )ِٖ/ُ(، كالمحػػػػرر )ّٖ/ُ)
ر فػػي راجػػ  المحػػرر )ص(، كالمِٕ/ُ(، كشػػرح العمػػدة )ِٖٗ)ص (، كاإلنصػػاؼ ُّٔنػػكَّ
(: )كىػػػي ََّ/ُ(. قػػػاؿ الزركشػػػي فػػػي شػػػرحو )ِٖ(، كمػنػػػي ذكم األفيػػػاـ )صٖٓ/ُ)

 اختيار الخرقي، كجميكر األصحاب(. 
(، قػػاؿ: قمػػت ألحمػػد: الرجػػؿ يتكضػػأ ُّٔٗ/ْ( ركاىػػا البيرزىاًطػػي، كمػػا فػػي بػػدائس الفكائػػد )ْ

لػؾ(. قمػت: فػإف تكضػأ كصػمى؟ قػاؿ: )ال آمػره بفضؿ كضكء المػرأة كسػؤرىا؟ قػاؿ: )أكػره ذ
(، إال أنػو قػاؿ: )فػإف ٖٗ/ُباإلعادة(. كركل نحكه الباىمي، كما في الركايتيف كالػكجييف )

(، كركاية عبد اهلل ُْ/ِ(، )ّٖٓتكضأ أجزأه(. كتحتمميا ركاية صال  في مسائمو، رقـ )
(، ٖٓسػائمو رقػـ )(، كركايػة إسػحاؽ ابػف منصػكر فػي مِّ/ُ(، )ِّفي مسائمو، رقػـ )

(، ألنػػػو عبػػػر فييػػػا بػػػػػ )أكرىػػػو( ك)ال يعجبنػػػي(. قالػػػو القاضػػػي فػػػي الػػػركايتيف ِّْ/ِ)
(، فػػػدلت ىػػػذه الركايػػػات عمػػػى أنػػػو يجػػػزئ لمرجػػػؿ اسػػػتعمالو، لكػػػف مػػػس ٖٗ/ُكالػػػكجييف )

الكراىة. كجػاء عػف أحمػد: جػكاز اسػتعمالو لمرجػؿ مػف غيػر كراىػة، أكردىػا ابػف تمػيـ فػي 
(، ٖٔ/ُ(، كالمػػرداكم فػػي اإلنصػػاؼ )َٖ/ُمفمػػ  فػػي الفػػركع ) (، كابػػفِٕ/ُمختصػػره )

كلػػـ أجػػد بعػػد البحػػث نصػػيا كال مػػف نقميػػا عنػػو، كالصػػحي  مػػف ىػػاتيف الػػركايتيف عػػدـ 
الكراىػػة، كىػػي التػػي اختارىػػا أبػػك الخطػػاب كمػػف تبعػػو مػػف األصػػحاب. انظػػر: اإلنصػػاؼ 

(ُ/ٖٔ.) 
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 الفرع الثالث: مستند المسألة:
استند جماىير األصحاب القائميف بمنس الرجؿ برفس حدثو بما خمت بو المرأة، عمػى 

 ما يمي:
صػمى -أف رسػكؿ اهلل : "-رضػي اهلل عنػو-أكالن: حديث الحكػـ بػف عمػرك الػفػارم 

     ٕنيى أف يتكضأ الرجؿ بفضؿ طيكر المرأة". -اهلل عميو كسمـ
أربػس سػنيف، قػاؿ: "نيػى  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-ثانيان: حديث رجؿ صحب النبي 

   ٖأف تػتسؿ المرأة بفضؿ الرجؿ...". -صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهلل 
صػمى -قػاؿ: "نيػى رسػكؿ اهلل  -رضي اهلل عنػو-ثالثان حديث عبد اهلل بف سرجس 

   ٗأف يػتسؿ الرجؿ بفضؿ كضكء المرأة...". -اهلل عميو كسمـ
 َُ.-صمى اهلل عميو كسمـ-رابعان: أنو قكؿ أكثر أصحاب رسكؿ اهلل 

                                                                             
 (. ٖٔ/ُ(، كاإلنصاؼ )ٕٓ/ُ( انظر: الحاكم الكبير )ُ

 (.ٖٓ/ُ(، كاإلنصاؼ )ِّٖ/ُانظر: المػني ) (ِ

(، كاالختيػارات الفقييػة البػف ُْْ( انظر: اختيارات ابف تيمية لبرىاف الديف ابف القػيـ )صّ
 (. ّٔالمحاـ )ص

 (.  ٖٔ/ُ( اإلنصاؼ )ْ

 (. ٖٔ/ُ( اإلنصاؼ )ٓ
 (. ٖٓ/ُ( الشرح الكبير )ٔ
 (.َْ( سبؽ تخريجو )صٕ
(، كأبػػك داكد فػػي سػػننو، كتػػاب ِِّ/ِٖ(، )َُُُٕ( أخرجػػو أحمػػد فػػي مسػػنده، رقػػـ )ٖ

(، كالمفػظ لػو، ُٗ(، )صُٖالطيارة، باب النيي عف الكضكء بفضؿ كضكء المػرأة، رقػـ )
كالنسػػائي فػػي سػػننو، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب ذكػػر النيػػي عػػف االغتسػػاؿ بفضػػؿ الجنػػب، رقػػـ 

مف، (، مػػف طريػػؽ داكد بػػف عبػػد اهلل األكدم، عػػف حميػػد بػػف عبػػد الػػرحْٓ(، )صِّٖ)
فذكره، كالحديث صححو الحميػدم،  -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ: لقيت رجالن صحب النبي 

(، كصػػػح  إسػػػناده النػػػككم فػػػي المجمػػػكع ّٕكمػػػا فػػػي المحػػػرر البػػػف عبػػػد اليػػػادم )ص
(، كقػػػاؿ البييقػػػي فػػػي السػػػنف الكبػػػرل ّٓ(، كابػػػف حجػػػر فػػػي بمػػػكغ المػػػراـ )صُّٓ/ِ)
حميػدان لػـ يسػـ الصػحابي الػذم حدثػو، فيػك (: )كىذا الحديث ركاتػو ثقػات، إال أف ٖٖ/ِ)

( فقػاؿ: ّْ/ُبمعنى المرسؿ، إال أنو مرسؿ جيد(، كتعقبو ابف عبد اليػادم فػي التنقػي  )
)كىذا الحديث ليس بمرسؿ، كجيالة الصحابي ال تضػر(، كقػاؿ ابػف حجػر فػي فػت  البػارم 

ي أنػو فػي (: )رجالو ثقات، كلـ أقؼ لمف أعمو عمى حجػة قكيػة، كدعػكل البييقػُْٓ/ُ)
 معنى المرسؿ مردكدة، ألف إبياـ الصحابي ال يضر، كقد صرح التابعي بأنو لقيو(. 

 (.ُْ( سبؽ تخريجو )صٗ
 (.        ْٖ( راجس ما سبؽ في )صَُ
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  بينما استند األصحاب القائمكف بعدـ منس الرجؿ بما خمت بو، عمى ما يمي:
صػػػمى اهلل عميػػػو -اهلل : "أف رسػػػكؿ -رضػػػي اهلل عنػػػو-أكالن: حػػػديث ابػػػف عبػػػاس 

    ِ.ُكاف يػتسؿ بفضؿ ميمكنة" -كسمـ
صمى -قاؿ: اغتسؿ بعض أزكاج النبي  -رضي اهلل عنو-ثانيان: حديث ابف عباس 

ليتكضأ منيػا أك  -صمى اهلل عميو كسمـ-في جفنة، فجاء النبي  -اهلل عميو كسمـ
 ّء ال ييجًنب".يػتسؿ، فقالت لو: يا رسكؿ اهلل، إني كنت جنبان، فقاؿ: "إف الما

كاف ال يرل بأسػان بفضػؿ شػراب المػرأة، كال  -رضي اهلل عنو-ثالثان: أف ابف عباس 
رضػي -كقاؿ ابف عمر  ْبفضؿ كضكئيا، كيقكؿ: )ىي ألطؼ بنانان، كأطيب ريحان(.

 ٓ: )ال بأس بفضؿ المرأة، ما لـ تكف حائضان أك جنبان(.-رضي اهلل عنو
  ٔارة بو، فجاز لمرجؿ، أشبو فضؿ الرجؿ.رابعان: أنو ماء طيكر جاز لممرأة الطي

 :ٕالمبحث السابس: تػير أحد أكصاؼ الماء بطاىر
                                 

 (. ُٖٓ(، )صِّّ( أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الحيض، رقـ )ُ
ينػػو كبػػيف حػػديث ( حمػػؿ جمػػاىير األصػػحاب ىػػذا الحػػديث عمػػى أنيػػا لػػـ تخػػؿ بػػو، تكفيقػػان بِ

ف تعارضػا فحػديث المنػس أكلػى ألنػو حػاظر كناقػؿ عػف األصػؿ، فيكػكف أكلػى مػف  المنس، كا 
المبقػػي عمػػى األصػػؿ، كألف األصػػؿ الحػػؿ فػػالحظر بعػػده، فػػإف كػػاف الحػػؿ بعػػده لػػـز البعػػد 

ف كاف الحؿ قبؿ الحظر لـز مرة كاحدة. انظػر: الممتػس شػرح المقنػس ) (، َُْ/ُمرتيف، كا 
 (.ِٖ/ُكشرح العمدة )

 (. ّْ( سبؽ تخريجو )صّ

(، ِّٖ( أخرجػػػو عبػػػد الػػػرزاؽ فػػػي مصػػػنفو، كتػػػاب الطيػػػارة، بػػػاب سػػػؤر المػػػرأة، رقػػػـ )ْ
(، كابف أبػي شػيبة ُِٔ(، )صُٔٗ(، كالمفظ لو، كأبك عبيد في الطيكر، رقـ )َِٖ/ُ)

(، مػف ِٔ/ُ(، )َّٓفي مصنفو، كتاب الطيارات، باب في الكضكء بفضؿ المػرأة، رقػـ )
سناده صحي .    طريؽ أبي   زيد المديني، كعكرمة، عف ابف عباس بو، كا 

(، ُِٗ( أخرجػػػو مالػػػؾ فػػػي المكطػػػأ، كتػػػاب الصػػػالة، بػػػاب جػػػامس غسػػػؿ الجنابػػػة، رقػػػـ )ٓ
(، ّٖٔ(، كعبػػػد الػػػرزاؽ فػػػي المصػػػنؼ كتػػػاب الطيػػػارة، بػػػاب سػػػؤر المػػػرأة، رقػػػـ )ٕٗ/ُ)
كمقػػادير مائػػو  (، كأبػػك عبيػػد فػػي الطيػػكر، ذكػػر أبػػكاب السػػنف فػػي عػػدد الكضػػكءَِٖ/ُ)

(، ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي ُِٔ(، )صُٕٗكالسػػنة فيػػو، بػػاب الكضػػكء بسػػؤر المػػرأة، رقػػـ )
(، مػػف ّٔ/ُ(، )ُّٓالمصػنؼ، كتػاب الطيػػارات، بػاب فػػي الكضػكء بفضػؿ المػػرأة، رقػـ )

سناده صحي .  طريؽ نافس، عف ابف عمر بو، كا 

 (.َُْ/ُ( الممتس شرح المقنس )ٔ

الماء بطاىر يخالطو، كيمكف صكف الماء عنو، أما إذا ( المراد ىنا تػير أحد أكصاؼ ٕ
تػير الماء بطاىر ال يمازجو، أك يشؽ صكف الماء عنو؛ فقد سبؽ الكالـ عمييما في 

 (.  ُٔ(، كالمبحث الثالث )صُِالمبحث األكؿ )ص
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 الفرع األكؿ: نشأة المسألة كتطكرىا:
  ُقاؿ اإلماـ أحمد في ركاية حرب: )ال تتكضأ بكؿ شيء زاؿ عنو اسـ الماء(.

اغىاني: سئؿ أحمد عف المػاء إذا نيقػس فيػو الزعفػراف كغيَّػره؟ قػا ؿ: )إذا لػـ كقاؿ الصَّ
 ِيينسب الماء إليو، فيقاؿ: ماء كذا، فال بأس(.

كقاؿ اإلماـ أحمد في ركاية أبي الحارث: )إف كقس في ماءو خبز أك تمػر أك حمػص 
ردىج أك ماء الحمص أك ماء  ّفال بأس أف يتكضأ بو، إال أف يصير نبيذان، كماء الزَّ

 ْماء الباقالء، كماء الجبف فال يتكضأ بو(.
ق( فػػي مختصػػره: )الطيػػارة ّّْقػػاؿ الخرقػػي المتػػكفى سػػنة ) كبنػػاء عمػػى ذلػػؾ،

بالماء الطاىر المطمؽ، الذم ال ييضاؼ إلػى اسػـ شػيء غيػره، مثػؿ مػاء البػاقالء، 
كماء الًحمَّص، كماء الكرد، كماء الزعفراف، كمػا أشػبييا ممػا ال يزايػؿ اسػمو اسػـ 

فمػـ يكجػد لػو  الماء في كقت، كما سقط فيػو ممػا ذكرنػا أك مػف غيػره، ككػاف يسػيران 
، فػػدؿ كػػالـ ٓ طعػػـ كال لػػكف كال رائحػػة كثيػػرة حتػػى يينسػػب المػػاء إليػػو، تيكضػػ  بػػو(

 ٔالخرقي عمى أف التػير بيسير الرائحة يعفى عنو، دكف يسير الطعـ كالمكف.
ق(، فحكػى عػف األصػحاب التسػكية ُّٓثـ جاء بعػده ابػف عقيػؿ المتػكفى سػنة )
أصحابنا، ذىب إلى التسكية بيف الرائحػة  بينيا في الحكـ، فقاؿ: )غير الخرقي مف

  ٕكالمكف كالطعـ(.

                                 
(، كقػػاؿ: أراد إطػػالؽ االسػػـ. كركل نحػػكه ُِِ/ُ( أكردىػػا أبػػك الخطػػاب فػػي االنتصػػار )ُ

(، كابػػف ىػػان  فػػي مسػػائمو رقػػـ ُّٓ/ِ(، )ِْكر فػػي مسػػائمو، رقػػـ )إسػػحاؽ بػػف منصػػ
 (.َِ/ُ(، )ُِ(، كابنو عبد اهلل في مسائمو، رقـ )ٓ/ُ(، )ِٔ)

(: ٗٓ/ُ(. قاؿ القاضي أبك يعمى في الركايتيف كالكجييف )ُِِ/ُ( انظر: االنتصار )ِ
اغاني كالمان يدؿ عمى أنو ال يجكز الكضكء بالماء إذا خالط و طاىر فػير أحد كنقؿ الصَّ

 أكصافو. 

ردىج: ىػػػك اسػػـ لمعصػػػفر. كالعصػػفر: نبػػػات يصػػػبع بػػو. انظػػػر: لسػػاف العػػػرب )مػػػادة: ّ ( الػػزَّ
 (.ُْٕ/َُعصؼ(، )

(، كركل نحكه أبك جعفر القطيعي، كما في طبقات الحنابمة ِِ/ِ( انظر: زاد المسافر )ْ
(ُ/ٖٖ  .) 
 (. ُُ( مختصر الخرقي )صٓ

(، كاإلنصػاؼ ُُٗ/ُ(، كشػرح الزركشػي )ِْ/ُكالمػنػي ) (،ُِٔ/ُ( انظر: االنتصػار )ٔ
(ُ/ٓٗ .) 

 (.  ُٖ(، كالحاكم الصػير )صِْ/ُ( انظر: المػني )ٕ
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ق( في شرح اليداية، فاختار العفك عف ِٓٔثـ جاء بعدىما المجد المتكفى سنة )
 ُيسير التػير في الرائحة كالطعـ كالمكف.

كتػبعيـ المتػأخركف عمػى ذلػػؾ، مػف غيػر تقييػد كال إضػػافة، قػاؿ الفتػكحي المتػػكفى 
أكلي النيى: )الثاني: طاىر، كمػاء كرد...كطيػكر تػيػر ق( في معكنة ِٕٗسنة )

 ِكثير مف لكنو أك طعمو أك ريحو بمخالطة شيء طاىر(.
 الفرع الثاني: مدل مكافقة المتأخريف ل ماـ أحمد:

ممػػا سػػبؽ يتبػػيف مكافقػػة المتػػأخريف ل مػػاـ أحمػػد رحمػػو اهلل فػػي أف تػيػػر  
 ّماىير األصحاب.إحدل صفات الماء بطاىر يسمبو الطيكرية؛ كعميو ج

 .................ْالطيكرية كل ماـ أحمد ركاية أخرل: بأف ذلؾ ال يسمبو
، كابػػف قاضػػي الجبػػؿ فػػي ٖ، كابػػف تيميػػةٕ، كالمجػػدٔ، كابػػف قدامػػةٓاختارىػػا اآلجػػرم

 ِ، كابف عبد اليادم في مػني ذكم األفياـ.ُالفائؽ
                                 

 (. ٗٓ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ُ
 (. ُّٕ/ُ( معكنة أكلي النيى )ِ

(، كرؤكس المسػػائؿ لمشػػريؼ أبػػي ِّ(، كالجػػامس الصػػػير )صَِ( انظػػر: اإلرشػػاد )صّ
(، كالحػػػػػاكم الكبيػػػػػر ْ(، كالمػػػػػذىب األحمػػػػػد )صُِِ/ُ(، كاالنتصػػػػػار )ْٖ/ُجعفػػػػػر )

(، ُُٖ/ُ(، كشػػػػػرح الزركشػػػػػي )ْٔ/ُ(، كالفػػػػػركع )َِ/ُ(، كشػػػػػرح العمػػػػػدة )ُٕ/ُ)
 (: )كىذا اختيار الخرقي، كأكثر األصحاب(. ٗ/ُ(. قاؿ في الكافي )ٔٓ/ُكاإلنصاؼ )

(، ُٔ/ُ(، كالمػني )َٖٔ/ِ(، )ْْْ( ركاىا إسحاؽ ابف منصكر، كما في مسائمو رقـ )ْ
(، قاؿ: سئؿ أحمد عػف شػاة مذبكحػة كقعػت فػي مػاء فتػيَّػر ريػ  المػاء؟ قػاؿ: )ال ُٔ/ُ)

بأس، إنما ذلؾ إذا كاف مف نجاسة(. كقاؿ في ركاية الميمكني، كما فػي العػدة ألبػي يعمػى 
نمػا أضػفتو إلػى شػيء لػـ ْٕٓ/ِ) (: )يتكضأ بماء الباقالء، كماء الحمص، ألنو ماء، كا 

نما غيَّػر لكنػو(.  ككػذا ركل نحكىمػا جعفػر بػف محمػد، كبكػر بػف محمػد كمػا فػي يفسده، كا 
(: )كعميو أكثػر الركايػات عػف أحمػد(. ٗ/ُ(، قاؿ في الكافي )ٗٓ/ُالركايتيف كالكجييف )

(، كمختصػػػر الفتػػػاكل المصػػػرية ِٓ/ُِكقػػػاؿ ابػػػف تيميػػػة، كمػػػا فػػػي مجمػػػكع الفتػػػاكل )
األشير نقالن(.  (: )ىيُُٗ/ُ(: عميو أكثر نصكصو. كقاؿ الزركشي في شرحو )ُٓ/ُ)

فإف تػيرت صفتاف أك صفات المػاء الثالثػة، مػس بقػاء الرقػة كالجريػاف كاالسػـ، فالصػحي  
(، كالمبػػدع َِ/ُعمػػى ىػػذه الركايػػة أنػػو يكػػكف طػػاىران غيػػر مطيػػر. انظػػر: شػػرح العمػػدة )

 (.         ٖٓ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُٕ/ُ)
 (. ٕٓ/ُ(، كاإلنصاؼ )ٓٔ/ُ( انظر: الفركع )ٓ
 (.ٕٓ/ُ(، كاإلنصاؼ )ٗ/ُ(، كالكافي )ُِ/ُمػني )( انظر: الٔ

 (.ٕٓ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ٕ

 (.ّٔ(، كاالختيارات الفقيية )صٓٔ/ُ(، كالفركع )ِٓ/ُِ( انظر: مجمكع الفتاكل )ٖ
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الصػفة، فيػك ظػاىر  كأما ما ذىب إليو المتأخركف مف العفك عف يسير التػيػر فػي
اغاني؛ كعميو كثير مف األصحاب.  ّكالـ اإلماـ أحمد في ركاية أبي الحارث كالصَّ

عدـ العفػك عػف يسػير التػيػر فػي الصػفة،  ْبينما اختار أبك الخطاب في االنتصار
 .   ٔ، كأحمد بػف نصر اهللٓكتبعو أبك الفت  ابف المني

 الفرع الثالث: مستند المسألة:
األصػػحاب القػػائميف بػػأف تػيػػر إحػػدل صػػفات المػػاء بطػػاىر يسػػمبو اسػػتند جمػػاىير 

 الطيكرية، عمى ما يمي:
أكالن: زكاؿ إطالؽ اسـ المػاء عميػو، كقػد نقمنػا اهلل تعػالى عنػد عػدـ المػاء المطمػؽ 

ػا ۡۡفىمىـإلى التراب، فقاؿ: ) ، كىػذا ال يقػس عميػو اسػـ "مػاء" عمػى ٕ(فىتىيىمَّميػكا ۡ ءۡٓتىًجديكٍا مى
ؿ ذلؾ لك ككمو أف يشترم لو ماء، فاشترل لو ىذا الماء المتػيػر لػـ اإلطالؽ، كدلي

 ٖيكف ممتثالن، كلك حمؼ ال يشرب ماء، فشربو، لـ يحنث.
 ٗثانيان: أنو ماء تػير بمخالطة طاىر يمكف صكنو عنو، أشبو ما لك تػير بطبخ.

 بينما استند األصحاب القائمكف بأف ذلؾ ال يسمبو الطيكرية، عمى ما يمي:
ػا ۡۡفىمىـ: أف قكلو تعالى: )أكالن  ، نكػرة فػي سػياؽ النفػي، فيشػمؿ َُ(فىتىيىمَّميػكا ۡ ءۡٓتىًجػديكٍا مى

  ُُكؿ ماء كىذا ماء، فال يجكز التيمـ مس كجكده.
صػػمى اهلل -قالػػت: دخػػؿ عمينػػا النبػػي  -رضػػي اهلل عنيػػا-ثانيػػان: حػػديث أـ عطيػػة 

كاجعمف في اآلخرة  حيف تكفيت ابنتو، فقاؿ: "اغسمنيا...بماء كسدر، -عميو كسمـ

                                                                             
 (.ٕٓ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ُ
 (. ُٖ( انظر: مػني ذكم األفياـ )صِ
(، كالمبػػػدع ُّمطمػػػب )ص(، كغايػػػة الْٔ/ُ(، كالفػػػركع )َِ/ُ( انظػػػر: شػػػرح العمػػػدة )ّ

 (. ٗٓ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُٔ/ُ)
 (.ٗٓ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُِٔ/ُ( انظر: االنتصار ألبي الخطاب )ْ

 (.ٗٓ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ٓ

 (. ٗٓ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ٔ

 (.  ّْ( سكرة النساء آية رقـ )ٕ
 (. ُُٗ/ُ(، كشرح الزركشي )ٓٔ/ُ(، كالفركع )ُِّ/ُ( انظر: االنتصار )ٖ
 (. ُٕ/ُ(، كالمبدع )ٓٓ/ُر: الشرح الكبير )( انظٗ
 (.  ّْ( سكرة النساء آية رقـ )َُ

 (. ُُٗ/ُ(، كشرح الزركشي )ُِ/ُ( انظر: المػني )ُُ
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   ُكافكران، أك شيئان مف كافكر".
كجو الداللة: أف مف المعمـك تػير المػاء بالسػدر كالكػافكر، فمػك كػاف التػيػر يفسػد 

 ِالماء كيسمبو طيكريتو لـ يأمر بو.
كأصػػػحابو كػػػانكا يسػػػافركف، كغالػػػب  -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ-ثالثػػػان: أف النبػػػي 

تيػير الماء، فمـ يينقؿ عنيـ تيمـ مس كجكد شيء مف  ، كالػالب أنياّأسقيتيـ األىدىـ
   ْمف تمؾ المياه.

رابعان: أنو طيكر خالطو طاىر لػـ يسػمبو اسػـ المػاء، كال رقتػو، كال جريانػو، أشػبو 
 ٓالمتػير بالدىف كنحكه مما ال يمازجو.

-كاستند األصحاب القائمكف بالعفك عف يسير التػير في الصفة، بحديث أـ ىان  
اغتسػؿ ىػك كميمكنػة مػف  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-: "أف النبػي -عنيػارضي اهلل 

 ٕفييا أثر العجيف". ٔإناء كاحد، في قصعة
 المبحث الثامف: الماء المػمكس فيو يد قائـ مف نكـ ليؿ:

 الفرع األكؿ: نشأة المسألة كتطكرىا:

                                 
( أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الجنائز، باب غسػؿ الميػت ككضػكئو بالمػاء كالسػدر، ُ

 ( ُْٔ)ص (،ّٗٗ(، كمسمـ في صحيحو، كتاب الجنائز، رقـ )ِٓٓ(، )صُِّٓرقـ )

 (. ِٔ/ُِ( انظر: مجمكع الفتاكل )ِ

(، كالمصػباح المنيػر ِٕ/ُ( األىدىـ: ىك الجمد المػدبكغ. انظػر: لسػاف العػرب )مػادة: أدـ(، )ّ
 (. ٗ/ُلمفيكمي )مادة: أدـ(، )

 (.ََُ/ُ(، كالمتس شرح المقنس )ِِ/ُ( انظر: المػني )ْ
 (.ُٕ/ُ(، كالمبدع )ُِّ/ُ( انظر: االنتصار )ٓ

 (.ُِِ/ُِصعىة: ىي إناء كبير ييشبس العشرة. انظر: لساف العرب )مادة: قصس(، )( القى ٔ

(، كابػػف ماجػػو فػػي سػػننو، كتػػاب ْٓٔ/ْْ(، )ِٖٓٗٔ( أخرجػػو أحمػػد فػػي مسػػنده، رقػػـ )ٕ
(، كالنسػػائي ْٖ(، )صّٖٕالطيػارة، بػاب الرجػؿ كالمػػرأة يػتسػالف مػف إنػػاء كاحػد، رقػـ )

(، َِْساؿ في القصعة التػي يعجػف فييػا، رقػـ )في سننو، كتاب الطيارة، باب ذكر االغت
(، مف طريؽ إبراىيـ بف نافس، عف ابف أبي نجي ، عف مجاىد، عف أـ ىان  بو، ْٓ)ص

(: )ال أعػرؼ ُِْكرجالو ثقات إال أنو منقطس، قاؿ البخارم، كما فػي سػنف الترمػذم )ص
الكبػػػرل لمجاىػػػد سػػػماعان مػػػف أـ ىػػػان (. ككػػػذا أشػػػار إلػػػى انقطاعػػػو البييقػػػي فػػػي سػػػننو 

(: ْٓ/ُ(. كقاؿ ابف الجكزم في التحقيؽ )ُٓ/ُ(، كالذىبي في تنقي  التحقيؽ )ِْ/ُ)
(. كاأللباني في ٕٔ/ُحديث أـ ىان  ال يثبت. بينما صح  إسناده النككم في الخالصة )

 .  (ْٔ/ُإركاء = =الػميؿ )
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: سمعت أبا عبد اهلل ييسأؿ عف الرجؿ يستيقظ مف نكمو فيػمس يده ف ي قاؿ األثـر
اإلناء قبؿ أف يػسميا؟ فقاؿ: )أما بالنيار فميس بو عندم بأس أف يدخؿ يده قبػؿ 
أف يػسميا، كأما إذا قاـ مف النكـ بالميؿ، فال يدخؿ يده في اإلناء قبؿ أف يػسميا، 
ألنػو قػاؿ: ال يػدرم أيػػف باتػت يػده، فالمبيػػت إنمػا ىػك بالميػػؿ(، قمػت: كىػك بالنيػػار 

، فأمػا ُفقاؿ: )نعـ، كلكف الحػديث فػي المبيػت بالميػؿ أيضان ال يدرم أيف باتت يده.
النيار فال بأس بو(، قيػؿ ألبػي عبػداهلل: فمػا يصػنس بػذلؾ المػاء؟ فقػاؿ: )إف صػب 
الماء أك أبدلو فيك أسيؿ(، قيؿ: فمػك ابتميػت أنػت بيػذا فػمسػت يػدؾ فػي اإلنػاء، 

ذلػؾ  كقد قمت مف نـك الميؿ قبؿ أف تػسميا، كيؼ كنت تصنس؟ قػاؿ: )كنػت أصػب
  ِالماء(.

كقػػاؿ اإلمػػاـ أحمػػد فػػي ركايػػة حنبػػؿ: )قػػاؿ النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ: "إذا قػػاـ 
أحدكـ مف نكمو فال يػمس يده في اإلناء حتى يػسميا ثالثان"، فإذا أدخػؿ يػده قبػؿ 
أف يػسميا، أبدؿ ذلؾ الماء، كيعيد الكضػكء إذا كػاف قػد تطيػر بػو، كذلػؾ إذا كػاف 

 ّ(.الماء أقؿ مف قيمَّتيف
كقاؿ أبك داكد: سمعت أحمد بف حنبؿ سيئؿ إذا ناـ الرجؿ كعميو سراكيمو يدخؿ يده 
في اإلناء قبؿ أف يػسميا؟ قاؿ: )السراكيؿ كغير السراكيؿ كاحد، إنما قاؿ: "فإنو ال 
يػػدرم أيػػف باتػػت يػػده"(. كقػػاؿ: سػػمعت أحمػػد قػػاؿ لرجػػؿ: )إذا قمػػت مػػف نكمػػؾ فػػال 

 ْثالثان(.تدخؿ يدؾ في اإلناء حتى تػسميا 
ق( فػي اإلرشػاد: )كمػف ِْٖكبناء عمى ذلؾ، قاؿ ابف أبي مكسى المتكفى سػنة )

بالميؿ، فال بد مػف غسػؿ يػده قبػؿ إدخاليػا اإلنػاء ثالثػان،  أراد الكضكء مف قياـ نـك و
كىؿ ذلؾ مف مسنكف الطيارة أـ مف مفركضيا؟ عمى ركايتيف، فإف أدخػؿ يػده فػي 

قمتيف، كتكضأ منو، فاألظير عنو أنو قاؿ: ييبدد  اإلناء قبؿ غسميا، كالماء أقؿ مف
ذلؾ الماء، كيعيد الكضكء، فأما إذا قاـ مف نـك نيار، كيده طاىرة، فذلؾ مسػتحب 

                                 
(، ُِٔ( أخرجػػػو البخػػػارم فػػػي صػػػحيحو، كتػػػاب الكضػػػكء، بػػػاب االسػػػتجمار كتػػػران، رقػػػـ )ُ

(، كالمفػظ لػو، مػف ُِْ(، )صِٖٕ(، كمسمـ في صحيحو، كتاب الطيارة، رقػـ )َٓ)ص
حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنػو، أف النبػي صػمى اهلل عميػو قػاؿ: "إذا اسػتيقظ أحػدكـ مػف 

 نكمو، فال يػمس يده في اإلناء حتى يػسميا ثالثان، فإنو ال يدرم أيف باتت يده".
، رقـ )ِ  (.َُُ(، كركل نحكه حرب في مسائمو )صِِٓ(، )صُٖ( سنف األثـر
 (.ٗٔ/ُ(، كالركايتيف كالكجييف )َِ/ُ( انظر: زاد المسافر )ّ

(. كركل نحػػكه َُ(، )صُِ(، كرقػػـ )ُٕ( مسػػائؿ اإلمػػاـ أحمػػد بركايػػة أبػػي داكد، رقػػـ )ْ
 (.ّٔ/ُ(، )ِْابنو عبد اهلل في مسائمو، رقـ )
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 ُغير كاجب، قكالن كاحدان(.
ق(، فصػرَّح فػي العبػادات الخمػس َُٓثـ جاء بعده أبػك الخطػاب المتػكفى سػنة )

فقػاؿ: )كمػاء طػاىر غيػر مطيػر بأف الماء بعد غمس اليد فيو طاىر غير مطير، 
 ِكىك...ما غمس فيو عند قيامو مف نـك الميؿ قبؿ غسميا ثالثان(.

ق(، فبيَّف في المػنػي بأنػو ال فػرؽ َِٔثـ جاء بعدىما ابف قدامة المتكفى سنة )
بيف ككف يد النػائـ مطمقػة أك مشػدكدة بشػيء، كىػك ظػاىر كػالـ اإلمػاـ أحمػد فػي 

، فقػاؿ: )كال ّد النـك المػؤثر بأنػو مػا نقػض الكضػكءركاية أبي داكد المتقدمة، كقيَّ 
، أك كػكف النػائـ ْفرؽ بيف ككف يد النائـ مطمقة أك مشدكدة بشيء، أك في ًجػراب

عميػػو سػػراكيمو أك لػػـ يكػػف... كالنػػكـ الػػذم يتعمػػؽ بػػو األمػػر بػسػػؿ اليػػد مػػا نقػػض 
  ٓالكضكء، ذكره القاضي أبك يعمى(.

ق(، فصرَّح في مختصره بأنو ٕٓٔدكد سنة )كجاء بعدىـ ابف تميـ المتكفى في ح
، ٕ، أك لػمس غير المكمؼ أك الكافرٔال أثر لػمس بعض اليد، أك عضك غير اليد

، فقاؿ: )فػإف غمػس إصػبعان أك إصػبعيف، أك أغمػس صػبي غيػر مميػز، أك ٕالكافر
ف أدخؿ عضكان غير  مجنكف أك كافر يده، فكجياف، أصحيما: ال أثر لذلؾ بحاؿ، كا 

 ٖيده، لـ يؤثر(.
ق(، فصرَّح في الحاكم الكبير ْٖٔجاء بعدىـ أبك طالب الضرير المتكفى سنة )ك 

                                 
 (. ِٖ( اإلرشاد )صُ

 (. ّٓ( العبادات الخمس )صِ

 (. ّٕ/ُ( عمى ىذا القيد جماىير األصحاب. انظر: اإلنصاؼ: )ّ

( الًجراب: ىك كعاء مف الجمد ال يكضس فيو إال يابس. انظػر: لسػاف العػرب )مػادة: جػرب(، ْ
 (.  ُْٗ/ِ(، كتاج العركس )مادة: جرب(، )َُٗ/ّ)

 (. ُّْ/ُ( المػني )ٓ
غير اليد، ظػاىر كػالـ كثيػر ( إلى أف عدـ تأثير غمس عضكو ِٕ/ُ( أشار في اإلنصاؼ )ٔ

كثير مف األصػحاب. كمسػتندىـ فػي ذلػؾ: أف الخبػر إنمػا كرد فػي اليػد، كىػك تعبػدم، فػال 
 (. ِّ/ُ(، كشرح المنتيى )َٕ/ُيقاس عميو بعضيا كال غيرىا. الشرح الكبير )

( سبقو إلى ىذا القيد في أف غمس غير المكمؼ أك الكػافر يػده فػي المػاء ال يػؤثر، المجػد ٕ
(. ْٕ/ُق( فػػي شػػرح اليدايػػة، ككتابػػو مفقػػكد. انظػػر: اإلنصػػاؼ )ِٓٔنة )المتػػكفى سػػ

كمستندىـ في ذلؾ: أف المنس مف الػمس إنما ثبت بالخطاب، كال خطػاب فػي حػؽ ىػؤالء، 
(، كمعكنػة ُّْ/ُكألف كجكب الػسؿ ىنا تعبد، كال تعبد في حؽ ىػؤالء. انظػر: المػنػي )

 (. ُٕٔ/ُأكلي النيى )

 (. ِٗ/ُ( مختصر ابف تميـ )ٖ
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بأف غمس اليد مؤثر، كلػك قبػؿ نيػة غسػميا، فقػاؿ: )غمػس اليػد قبػؿ نيػة غسػميا 
. كقدَّـ في الحاكم الصػير، بأف حصكؿ ُكبعده سكاء عند أصحابنا، لعمكـ الخبر(

)القسػـ الثػاني: طػاىر ال  ، فقػاؿ:ِالماء في اليػد مػف غيػر غمػس مػؤثر، كػالػمس
 ّيزيؿ حدثان...فمنو ما...غمس فيو يده...أك أفاض عمى يده قبؿ غسميا ثالثان(.

كتػبعيـ المتػأخركف عمػى ذلػػؾ، مػف غيػر تقييػد كال إضػػافة، قػاؿ الفتػكحي المتػػكفى 
ق( فػػي منتيػػى اإلرادات: )الثػػاني: طػػاىر: كمػػاء كرد، كقميػػؿ...غيمس ِٕٗسػػنة )

ائـ مف نـك ليؿ ناقض لكضكء، أك حصػؿ فػي كميػا، كلػك فيو كؿ يد مسمـ مكمؼ ق
 ٓأك بجراب كنحكه، قبؿ غسميا ثالثان، نكل الػسؿ بذلؾ، أك ال(. ْباتت مكتكفة

 الفرع الثاني: مدل مكافقة المتأخريف ل ماـ أحمد:
ممػػا سػػبؽ يتبػػيف مكافقػػة المتػػأخريف ل مػػاـ أحمػػد فػػي سػػمب الطيكريػػة عػػف المػػاء 

  ٔف نـك ليؿ قبؿ غسميا ثالثان؛ كعميو أكثر األصحاب.المػمكس فيو يد قائـ م
، ُ؛ اختارىػا ابػف قدامػةٕكل ماـ أحمػد ركايػة أخػرل: بػأف ذلػؾ ال يسػمبو الطيكريػة

                                 
(. كمػػراده بػػالخبر: حػػديث أبػػي ىريػػرة رضػػي اهلل عنػػو، أف النبػػي ّٕ/ُ( الحػػاكم الكبيػػر )ُ

صػمى اهلل عميػػو قػػاؿ: "إذا اسػػتيقظ= =أحػػدكـ مػػف نكمػو، فػػال يػمػػس يػػده فػػي اإلنػػاء حتػػى 
 (.ٗٓيػسميا ثالثان، فإنو ال يدرم أيف باتت يده". سبؽ تخريجو )ص

ق(، أشار إلى ذلؾ المػرداكم ْٖٓمى المتكفى سنة )( سبقو إلى ىذا القيد، القاضي أبك يعِ
(. كمستندىـ فػي ذلػؾ: أنػو فػي معنػى غمػس اليػد. انظػر: ِٕ/ُالمرداكم في اإلنصاؼ )

 (. ُٕٕ/ُمعكنة أكؿ النيى )

 (. ُٗ( الحاكم الصػير )صّ
( الكىٍتؼ: ىك شد اليديف كجعميا إلى كتفيو كراء ظيره. انظر: النيايػة فػي غريػب الحػديث، ْ

 (.ُِ/ُّ( لساف العرب )مادة: كتؼ(، )ِٕٗالتاء )صالحديث، باب الكاؼ مس 

 (. ٔ/ُ( منتيى اإلرادات )ٓ

(، كالػػنظـ ٖٓ(، كشػػرح العبػػادات الخمػػس لمبعقػػكبي )صِٓ( انظػػر: الجػػامس الصػػػير )صٔ
دراؾ الػايػػة )صٖ/ُالبػػف عبػػد القػػكم ) (، َِ/ُ(، كالمبػػدع )ِٕ/ُ(، كالفػػركع )ُْ(، كا 

(: ٕٔ/ُ(. قاؿ فػي اإلنصػاؼ )ُْْ/ُفيات )(، كالمن  الشاُٖكمػني ذكم األفياـ )ص
 كىك المذىب، كعميو أكثر األصحاب، كىي مف المفردات.

(، قػاؿ: سػئؿ أحمػد إذا اسػتيقظ ُِّ/ِ(، )ْٓ( ركاىا إسحاؽ ابف منصػكر فػي مسػائمو )ٕ
فػمس يده في كضكئو قبؿ أف يػسميا؟ قػاؿ: )أمػا أنػا فأعجػب إلػي أف ييريػؽ ذلػؾ المػاء 

سػماعيؿ بػف سػعيد، أكردىػا إذا كاف مف منػاـ الم يػؿ(، كركل نحػكه مينػا، كأبػك الحػارث، كا 
(، كقػاؿ: ىػذه الركايػات تػدؿ عمػى أنػو ٗٔ/ُالقاضي أبػك يعمػى فػي الػركايتيف كالػكجييف )

، كأعجب إليَّ أف يريؽ المػاء. قػاؿ ابػف قدامػة  مستحب كليس بكاجب، ألنو قاؿ: أحب إليَّ
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، كأبػك طالػب ْ، كابف أبي عمر في الشرح الكبيػرّ، كابف رزيفِكالمجد في المحرر
...........................ٓالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػرير فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير

                                                                             
ء قبؿ غسػميا، فعمػى قػكؿ مػف لػـ يكجػب (: )فإف غمس يده في اإلناُُْ/ُفي المػني )

 غسميا، ال يؤثر غمسيا شيئان(.
 (.ٖٔ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُُْ/ُ( انظر: المػني )ُ
 (. ِٖ/ُ( انظر: المحرر )ِ
 (. َُْ/ُ(، كشرح الكجيز )ٖٔ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ّ
 (.ٕٔ/ُ( انظر: الشرح الكبير )ْ
 (.ُٗ( انظر: الحاكم الصػير )صٓ
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يمي ّ، كابػف تيميػةِ، كابف عبد القكم في نظمػوُاف في الرعايتيفكابف حمد ، كالػديجى
 .ٔ، كابف قاضي الجبؿ في الفائؽٓ، كابف عبدكس في التذكرةْفي الكجيز

 الفرع الثالث: مستند المسألة:
استند جمػاىير األصػحاب القػائميف بسػمب الطيكريػة عػف المػاء المػمػكس فيػو يػد 

 قائـ مف نكـ ليؿ، عمى ما يمي:
قػاؿ:  -صمى اهلل عميػو كسػمـ-أف النبي  -رضي اهلل عنو-أكالن: حديث أبي ىريرة 

"إذا استيقظ أحدكـ مف نكمو، فال يػمس يده في اإلناء حتى يػسميا ثالثان، فإنو ال 
 ٕيدرم أيف باتت يده".

كجػو الداللػػة: أف غمػػس اليػػد لػػكال أنػػو يػػؤثر فػي المػػاء منعػػان، لػػـ يكػػف لمنيػػي عنػػو 
 ٖفائدة.
، فأشبو المستعمؿ في رفس الحدث.ثانيان   ٗ: أنو مستعمؿ في طيارة تعبدو

 بينما استند األصحاب القائمكف بأف ذلؾ ال يسمبو الطيكرية، عمى ما يمي:
عػػف غمػػس اليػػد، إف كػػاف لػػكىـ  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-أكالن: أف نيػػي النبػػي 

ريَّة، ألف اليقػيف ال النجاسة، فيك ال يزيؿ يقيف الطَّيكريَّة، كما ال يزيؿ يقيف الطاى
ف كاف تعبػدان، اقتصػر عمػى مػكرد الػنص، كىػك مشػركعية الػسػؿ،  يزكؿ بالشؾ، كا 

  َُكييحمؿ األمر بػسميا قبؿ غمسيا عمى االستحباب.
 ُُثانيان: أنو ماءه طيكر القى أعضاء طاىرة، فبقي عمى أصمو.

 ُِثالثان: أف اليد عضك ال حدث عميو، كال نجاسة، فأشبيت سائر األعضاء.
                                 

 (. ٖٔ/ُ(، كاإلنصاؼ )َّػرل )صالص ( انظر: الرعايةُ
 (. ٖٔ/ُ(، كاإلنصاؼ )ٖ/ُ( انظر: منظكمة ًعقد الفرائد )ِ
 (. ٖٔ/ُ(، كاإلنصاؼ )ْٔ/ُِ( انظر: مجمكع الفتاكل )ّ
 (. ْٕ( انظر: الكجيز )صْ
 (. ٕٗ( انظر: التذكرة )صٓ
 (. َُْ/ُ(، كشرح الكجيز )ٖٔ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ٔ
 (. ٗٓ( سبؽ تخريجو )صٕ
 (. ّٕ/ُ(، كالحاكم الكبير )ٕٔ/ُظر: الشرح الكبير )( انٖ
 (. ّٓ/ُ( انظر: المػني )ٗ

 (.ُِ/ُ(، كالمبدع )ُُْ/ُ( انظر: المػني )َُ

 (. َُْ/ُ(، كشرح الكجيز )ٕٔ/ُ( انظر: الشرح الكبير )ُُ

 (.ّٕ/ُ( كالحاكم الكبير )ٕٓ/ُ( انظر: الكافي )ُِ
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 ُرابعان: أنو لـ يرفس حدثان، كلـ ييزؿ مانعان، فأشبو غمس القائـ مف نـك النيار.
 :ِالمبحث التاسس: مخالطة الماء الكثير لمنجاسة

 الفرع األكؿ: نشأة المسألة كتطكرىا:
قاؿ عبد اهلل: سيئؿ أبي كأنا أسمس عف الماء الراكد يتكضأ منو، يعني إذا كػاف فيػو 

نبػػي صػػػمى اهلل عميػػو كسػػػمـ: "إذا كػػاف المػػػاء قيمَّتػػيف لػػػـ نجاسػػة؟ قػػاؿ: )حػػػديث ال
 ْ(.ّيىنجيس"

كركل بكر بف محمد، كابف يحيى الناقد عف أحمد، في المػاء إذا كػاف يمكػف نزحػو 
 ُفكقس فيو بكؿ اآلدمي، أك عذرتو المائعة، أنو طاىر إذا كاف قمتيف كلـ يتػير.

                                 
  (.ّٕ/ُ(، كالحاكم الكبير )ّٓ/ُ( انظر: المػني )ُ

( المراد: مخالطة الماء الكثير لمنجاسة في غير محؿ التطيير، أما مخالطة الماء لمنجاسػة ِ
لمنجاسة في محؿ التطيير كلك كاف قميالن، فإنيا ال تنجسو كلػك تػيَّػر. انظػر: التػذكرة البػف 

 (.ٓٗ-ّٖ/ُ(، كاإلنصاؼ )ّٖ/ُ(، كالفركع )ِٔعقيؿ )ص

(، ِٕٔ، باب الماء ال ينجسو شيء، رقػـ )( أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو، كتاب الطيارةّ
(، كابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب المػػاء إذا كػػاف ِّٔ/ُ(، )ِٕٔ)

(، ِِْ/ٖ(، )َّْٖ(، كأحمد في مسنده، رقػـ )ِِٔ/ُ(، )ُِّٓقمتيف أك أكثر، رقـ )
(، ُٕٓكابػػف ماجػػو فػػي سػػننو، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب مقػػدار المػػاء الػػذم ال يػػنجس، رقػػـ )

(، ّٔكأبػػػك داكد فػػػي سػػػننو، كتػػػاب الطيػػػارة، بػػػاب مػػػا يػػػنجس المػػػاء، رقػػػـ ) (،َُْ)ص
(، كالترمذم فػي سػننو، كتػاب الطيػارة، بػاب مػا جػاء أف المػاء ال ينجسػو شػيء، ُٕ)ص
(، كالنسػائي فػي سػننو، كتػاب الطيػارة، بػاب التكقيػت فػي المػاء، رقػـ ِٕ(، )صٕٔرقـ )

المفػػظ لػػو، مػػف طريػػؽ عبيػػد اهلل (، ك َِٕ/ُ(، كابػػف المنػػذر فػػي األكسػػط )ُٕ(، )صِٓ)
د إسناده ابف معيف  كعبداهلل ابني عبداهلل بف عمر، عف عبد اهلل بف عمر بو، كالحديث جكَّ

(، كأبػك عبيػد ٖٗ/َُ(، كصػححو الشػافعي فػي األـ )َِْ/ْفي تاريخو بركاية الػدكرم )
ـ في الطيكر )ص د ابػف (، كابف جرير الطبرم في تيذيب اآلثػار مسػنِّٔالقاسـ بف سالَّ

(، كعبػد الحػؽ اإلشػبيمي فػي ُٔ/ُ(، كالطحاكم في شرح معاني اآلثار )ّٕٔ/ِعباس )
(، كابػػف الممقػػف فػػي البػػدر ٔٔ/ُ(، كالنػػككم فػػي الخالصػػة )ُُّ/ُاألحكػػاـ الصػػػرل )

(، كقػاؿ البييقػي فػي معرفػة السػنف َٔ/ُ(، كاأللبػاني فػي إركاء الػميػؿ )َْْ/ُالمنير )
حي  مكصػػػكؿ. كقػػػاؿ ابػػػف تيميػػػة فػػػي مجمػػػكع الفتػػػاكل (: ىػػػذا إسػػػناد صػػػٖٗ/ِكاآلثػػػار )

(: )كأما حديث القمتيف، فأكثر أىػؿ العمػـ بالحػديث عمػى أنػو حػديث حسػف يحػتج ُْ/ُِ)
بػػػو، كقػػػد أجػػػابكا عػػػف كػػػالـ مػػػف طعػػػف فيػػػو(. بينمػػػا ضػػػعَّفو ابػػػف عبػػػد البػػػر فػػػي التمييػػػد 

( ُٕٔ/ُ(، كابف القيـ فػي تيػذيب السػنف )َُّ(، كابف العربي في القبس )صّّٓ/ُ)
 كانتصر لتضعيفو.

 (.ٖ/ُ(، )ٖ( مسائؿ اإلماـ أحمد بركية ابنو عبد اهلل، رقـ )ْ



 

 
777 

ة كالمحػايض؟ قػاؿ: )إذا كقاؿ صال : سألت أبي عػف المػاء الػذم يمقػى فيػو الجيفػ
كػػاف قػػدر قمتػػيف فػػال بػػأس مػػا لػػـ يتػيػػر طعػػـ أك ريػػ ، كالبػػكؿ كالعػػذرة يينػػزح حتػػى 

  ِيػمبيـ الماء، كالعذرة حتى ال يبقى منيا شيء(.
كقاؿ عبد اهلل: سمعت أبي سيئؿ عف البئر يقس فيو الطير كالعصفكر كنحك ىػذا أك 

أك طعـ، إال أف يككف بكالن أك عذرة  ما أشبيو؟ فيقكؿ: )ال بأس بو، مالـ ييػير ري 
 ّرطبة، فأعجب إلي أف ينزح ماؤىا كمو(.

كقػػاؿ صػػال : قػػاؿ أبػػي: )الػػذم سػػمعنا أف المػػاء إذا كػػاف قػػدر قمتػػيف أك ثػػالث لػػـ 
، فػإذا كػاف المػاء ْينجس، كالقالؿ: قالؿ ىجر، يقاؿ: إف القمة تسس نحػك الًقػربتيف

                                                                             
 (. ُٔ/ُ( انظر: الركايتيف كالكجييف )ُ
(. كركل نحػكه ابػف ىػان  ُْٕ/ُ(، )ٖٔ( مسائؿ اإلمػاـ أحمػد بركايػة ابنػو صػال ، رقػـ )ِ

(، كحػػرب فػػي ٔ(، )صٓ(، كأبػػك داكد فػػي مسػػائمو، رقػػـ )ْ/ُ(، )ِْفػػي مسػػائمو، رقػػـ )
 (.ََُمسائمو )ص

(. كركل نحػػكه األثػػـر فػػي ٔ/ُ(، )ٔ( مسػػائؿ اإلمػػاـ أحمػػد بركايػػة ابنػػو عبػػد اهلل، رقػػـ )ّ
سحاؽ بف منصكر في مسائمو، رقػـ )ِّْ(، )صِٓسننو، رقـ ) (، ِّٔ/ِ(، )ْٕ(، كا 

 (.ٓٗكحرب في مسائمو )ص
(، ٓٗي مسػػائمو )ص( نػػص ىنػػا عمػػى أف القيمَّػػة تسػػاكم ًقػػربتيف. ككػػذا ركل عنػػو حػػرب فػػْ

سحاؽ ابف منصكر في مسائمو، رقـ ) (، ّٓ(، كاألثػـر فػي سػننو، رقػـ )َّٕ/ِ(، )ّّكا 
(، ُُ(. كالركاية الثانية: أنيا ًقربتاف كنصؼ. قاؿ أبك داكد في مسػائمو، رقػـ )ِّْ)ص 
(: سمعت أحمد سيئؿ كـ القمتاف؟ قاؿ: خمػس ًقػرىب. ككػذا ركل عنػو ابػف ىػان  فػي ٕ)ص

(، كاختػػػار ىػػػذه الركايػػػة جمػػػاىير األصػػػحاب، كىػػػي المػػػذىب عنػػػد ْ/ُ) (ِْمسػػػائمو، )
(. قػػػاؿ فػػػي المػنػػػي ٕ/ُ(، كمنتيػػػى اإلرادات )َُِ/ُالمتػػػأخريف، كمػػػا فػػػي اإلنصػػػاؼ )

(: )كاتفؽ القائمكف بتحديد الماء بالقرب عمى تقدير كؿ ًقربة بمائة رطػؿ بػالعراقي، ّٕ/ُ)
ككف القمتاف خمسمائة رطؿ عراقػي، كالرطػؿ ال أعمـ بينيـ في ذلؾ خالفان(. فعمى المذىب ت

(: )كرطػؿ العػراؽ ُٔ/ُالعراقي يساكم تسعكف مثقاالن، قػاؿ ابػف تيميػة فػي شػرح العمػدة )
(، قػاؿ عمػي ّٓ.ْالػذم يعتبػر بػو الفقيػاء تسػعكف مثقػاالن(، كالمثقػاؿ بالػرامػات يسػاكم )

: )بػػأف المثقػػاؿ ( بعػػد بحػػث دقيػػؽُٔمبػػارؾ فػػي كتابػػو الميػػزاف فػػي األقيسػػة كاألكزاف )ص
مثقػاالن،  َٗغرامػان، كحيػث إف الرطػؿ العراقػي  ّٓ.ْالذم قيػدر بػو الرطػؿ العراقػي يسػاكم 

غرامػػػان(، كعميػػػو فالقمتػػػاف بػػػالكيمك  َْٖغرامػػػان، فالرطػػػؿ العراقػػػي يسػػاكم  ّٓ.ْكالمثقػػاؿ 
لتػرا مػف المػاء(، حيػث إف الكيمػك مػف المػاء يسػاكم  َِْ(، كذلػؾ تقريبػان )َِْتساكم )
منػػو. كانظػػر: تحقيػػؽ كتػػاب اإليضػػاح كالتبيػػاف فػػي المكيػػاؿ كالميػػزاف البػػف الرفعػػة المتػػر 

(. ُْٖ(، )صٗٓ(، كمجمػة البحػكث اإلسػالمية، عػدد )ٖٔلمدكتكر محمد الخػاركؼ )ص
كظاىر ركاية صال  في قكلو: )إف القمة تسس نحك الًقربتيف(، كركاية إسحاؽ بػف منصػكر 
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ك أحب إلينا لـ ينجسو إال ما كاف في -كمما كاف أكثر -خمس ًقرب، أك ست قرب 
غيَّر طعمو أك ريحو، فإذا تػيػر طعػـ أك ريػ  أك لػكف لػـ ييقػرب، إال البػكؿ كالعػذرة 
الرطبة التي تقػس فػي المػاء فػال يقػدر عمييػا، فػإف ذلػؾ يػنجس، إال أف تكػكف ىػذه 

، فإف ذلؾ ال ينجسو شيء(، كقاؿ: )المصػانس التػي ُالمصانس التي في طريؽ مكة
-مكة ليس بنجسػة، كال ينجسػيا بػكؿ كال شػيء، كالحػديث الػذم جػاء  في طريؽ
، إنمػا ىػك عمػى ِ: "ال يبػكلف أحػدكـ فػي المػاء الػدائـ، ثػـ يتكضػأ منػو"-كاهلل أعمـ

آبػػار المدينػػة كمػػا أشػػبييا، فأمػػا المصػػانس ال ينجسػػيا شػػيء عنػػدم، لسػػعتيا كمػػا 
 ّفييا مف الماء(.

ذا كػػاف ّّْ)كبنػػاء عمػػى ذلػػؾ، قػػاؿ الخرقػػي المتػػكفى سػػنة  ق( فػػي مختصػػره: )كا 
الماء قمتيف، كىك خمس قرب، فكقعت فيو نجاسة فمـ يكجد لػو طعػـ كال رائحػة كال 
لػػكف فيػػك طػػاىر، إال أف تكػػكف النجاسػػة بػػكالن أك عػػذرة مائعػػة فإنػػو يػػنجس، إال أف 

                                                                             
: )كػؿ قمػة قػدر قػربتيف(، كركايػة ابػف ىػان  ( فػي قكلػوَّٕ/ِ(، )ّّفي مسائمو، رقػـ )
( فػػي قكلػػو: )كالقمتػػاف: خمػػس قػػرب إلػػى سػػت قػػرب(، أف ْ/ُ(، )ِْفػػي مسػػائمو، رقػػـ )

تقدير القمتيف بذلؾ تقريب ال تحديد، فمك نقص الماء نقصان يسيران لـ يػؤثر، كىػك المػذىب، 
 (. ٖ/ُ(، كمنتيى اإلرادات )ُِِ/ُكما في اإلنصاؼ )

ما يصنعو اإلنساف مػف اآلبػار كاألبنيػة، كالمػراد ىنػا: األحػكاض الكبيػرة أك ( المصانس: ىي ُ
(، كتػاج ِِٗ/ٖشبو الصياريج ييجمس فييػا المػاء. انظػر: لسػاف العػرب )مػادة: صػنس(، )

 (.ّٕٔ/ُِالعركس )مادة: صنس(، )
(، كالترمػػػذم فػػػي سػػػننو، كتػػػاب ْْٗ/ُِ(، )ِٕٓٓ( أخرجػػػو أحمػػػد فػػػي مسػػػنده، رقػػػـ )ِ

(، كالنسػائي ِٕ(، )صٖٔما جاء في كراىية البكؿ في المػاء الراكػد، رقػـ )الطيارة، باب 
(، مػػف= =حػػديث أبػػي ُٕ(، )صٕٓفػػي سػػننو، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب المػػاء الػػدائـ، رقػػـ )

ىريرة رضي اهلل عنو، كقاؿ الترمذم: ىذا حديث حسػف صػحي ، كصػححو ابػف قدامػة فػي 
، كاأللبػػػاني فػػػي صػػػحي  سػػػنف (ِّٕ/ُ(، كالعراقػػػي فػػػي طػػػرح التثريػػػب )ٔٓ/ُالمػنػػػي )
(، كالحديث أخرجػو البخػارم فػي صػحيحو، ْْٗ/ُِ(، كمحققك المسند )ٓٓ/ُالترمذم )

(، بمفػػظ: "ثػػـ يػتسػػؿ ّٔ(، )صِّٗكتػػاب الكضػػكء، بػػاب البػػكؿ فػػي المػػاء الػػدائـ، رقػػـ )
(، بمفػػظ: "ثػػـ يػتسػػؿ ُّْ(، )صِِٖفيػػو"، كمسػػمـ فػػي صػػحيحو، كتػػاب الطيػػارة، رقػػـ )

 منو".  
(، ُُّٓ(، كرقػػػـ )َُّ/ُ(، )ِْٗؿ اإلمػػػاـ أحمػػػد بركايػػػة ابنػػػو صػػػال ، رقػػػـ )( مسػػػائّ

(، كاألثػـر فػي سػننو، رقػـ ُ/ُ(، )ُ(، كركل نحكه ابػف ىػان  فػي مسػائمو، رقػـ )َٓ/ّ)
سػػػحاؽ بػػػف منصػػػكر فػػػي مسػػػائمو، رقػػػـ )ِْٕ(، )صٓٔ) (، كأبػػػك َِّ/ِ(، )ُّ(، كا 

 (.ُٕ/ِ(، )ُِالحارث، كما في زاد المسافر، رقـ )
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يككف الماء مثؿ المصانس التي بطريؽ مكة، كما أشبييا مف المياه الكثيرة التي ال 
  ُيا، فذلؾ الذم ال ينجسو شيء(.يمكف نزح

ق(، فأطمؽ فػي اإلرشػاد الػركايتيف ِْٖكجاء بعده ابف أبي مكسى المتكفى سنة )
مف غير ترجي ، فقاؿ: )كما بمع قمتيف أك زاد عمييا لػـ يػنجس بمخالطػة النجاسػة 
لو، مائعة كانت أك جامدة، مػا لػـ تػيػر لكنػو أك طعمػو أك ريحػو، فػإف تػيػر صػار 

ف لـ نجسان...إال  أف تككف النجاسة بكالن أك عذرة رطبة، فإف ذلؾ ينجس القمتيف، كا 
يتػيػر فػػي إحػػدل الػػركايتيف، كفػػي األخػرل قػػاؿ: ذلػػؾ كسػػائر النجاسػػات، ال يػػنجس 

 ِالقمتيف فصاعدان إال إف تػير بإحدل العالمات(.
ق(، فقصػر فػي اليدايػة نجاسػة َُٓثـ جاء بعدىما أبك الخطػاب المتػكفى سػنة )

ثير عمى تػٌيره بالنجاسة، كظاىره كلك كانت بكؿ آدمػي أك عذرتػو، فقػاؿ: الماء الك
 ّ)كماء نجس: كىك...القمتاف فصاعدان إذا تػير بمالقاة النجاسة(.

كتبعػػو المتػػأخركف عمػػى ذلػػؾ، مػػف غيػػر تقييػػد كال إضػػافة، قػػاؿ الحجػػاكم المتػػكفى 
غيػر محػؿ  ق( في اإلقناع: )الثالث: نجس، كىك ما تػيَّػر بنجاسػة فػئٖٗسنة )

التطيير، كما لـ يتػير فطيكر إف كػاف كثيػران...إال أف تكػكف النجاسػة بػكؿ آدمػي، 
أك عذرتو المائعة، أك يابسػة فػذابت، كأمكػف نزحػو بػال مشػقة، فيػنجس. كعنػو: ال 

 ْينجس. كعميو جماىير المتأخريف، كىك المذىب عندىـ(.
 الفرع الثاني: مدل مكافقة المتأخريف ل ماـ أحمد:

سبؽ يتبيف مكافقة المتأخريف ل ماـ أحمد رحمو اهلل في ككف المػاء الكثيػر ال مما 
، كىػػػي المػػػذىب عنػػػد ٓيػػػنجس إال بتػيػػػره بالنجاسػػػة؛ كعميػػػو أكثػػػر المتكسػػػطيف

                                 
 (. ُُتصر الخرقي )ص( مخُ
 (. ُِ( اإلرشاد )صِ

 (. ْٕ( اليداية )صّ
 (، بتصرؼ يسير. ُُ/ُ( انظر: اإلقناع )ْ
(: بػأف ُّّ/ُق( في شرحو عمػى مختصػر الخرقػي )ِٕٕ( ذكر الزركشي المتكفى سنة )ٓ

ف  أكثر المتكسطيف عمى القكؿ بأف بػكؿ اآلدمػي كعذرتػو المائعػة ينجسػاف المػاء الكثيػر كا 
ق( فػػػي التنقػػػي  المشػػػبس ٖٖٓكتبعػػػو عمػػػى ىػػػذا المػػػرداكم المتػػػكفى سػػػنة )لػػػـ يتػيػػػر، 

(، كلكف تحديد زمف الطبقات أمر نسبي يختمػؼ مػف عصػر إلػى عصػر، فالمتػأخر ّٗ)ص
(، مػف أف ٕعند الزركشي متكسط عنػد مػف بعػده، كبنػاء عمػى مػا سػبؽ فػي التمييػد )ص

ق(، كتنتيػػي َّْ) طبقػػة المتكسػػطيف تبػػدأ مػػف تالميػػذ الحسػػف بػػف حامػػد المتػػكفى سػػنة
ق(، فػإف أكثػر المتكسػطيف عمػى القػكؿ ْٖٖبكفاة برىاف الديف ابف مفم  المتػكفى سػنة )

(، كمجمػػكع ُِ/ُبػػأف المػػاء الكثيػػر ال يػػنجس إال بػػالتػير مطمقػػان. انظػػر: شػػرح العمػػدة )
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 ُالمتأخريف.
كل مػػاـ أحمػػد ركايػػة أخػػرل: بػػأف بػػكؿ اآلدمػػي كعذرتػػو المائعػػة، ينجسػػاف المػػاء 

ف لػػـ يتػيػػر، إال أف يكػػكف ممػػا ال  يمكػػف نزحػػو كالمصػػانس التػػي بطريػػؽ الكثيػػر، كا 
   ْ؛ كعميو أكثر المتقدميف، كىي المذىب عندىـ.ّ ِمكة

 الفرع الثالث: مستند المسألة:
استند األصحاب القائمكف بأف المػاء الكثيػر ال يػنجس إال بتػيػره بالنجاسػة مطمقػان، 

 بما يمي:
-النبػػي  قػػاؿ: سػػمعت -رضػػي اهلل عنيمػػا-أكالن: عمػػـك حػػديث عبػػد اهلل بػػف عمػػر 

سيئؿ عف الماء يكػكف بػالفالة مػف األرض، كمػا ينكبػو مػف  -صمى اهلل عميو كسمـ
 ٓالدكاب كالسباع؟ فقاؿ: "إذا كاف الماء قمتيف، لـ ينجسو شيء".

قػاؿ: قيػؿ يػا رسػكؿ اهلل:  -رضي اهلل عنػو-ثانيان: عمـك حديث أبي سعيد الخدرم 
كػالب، كالحػيض، كالنػتف، أتتكضأ مػف بئػر بضػاعة، كىػي بئػر يطػرح فييػا لحػكـ ال

 ٔفقاؿ: "الماء طيكر ال ينجسو شيء".

                                                                             
(، كتصػػػػػػحي  الفػػػػػػركع َُِ/ُ(، كاإلنصػػػػػػاؼ )ٖٓ/ُ(، كالفػػػػػػركع )َُٓ/ُِالفتػػػػػػاكل )

 (.ُُْ/ُ(، كالمن  الشافيات )ُّٕ/ُ(، كشرح الكجيز )ْٖ/ُ)

 (.َٕ/ُ(، ككشاؼ القناع )ْٖ/ُ(، كتصحي  الفركع )َُِ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ُ
( ركاىػػا عنػػو باإلضػػافة إلػػى مػػف تقػػدـ ذكػػرىـ فػػي الفػػرع األكؿ: أبػػك طالػػب، كمػػا فػػي زاد ِ

(، كالمػػػركذم، كمػػػا فػػػي ُٔ/ُ(، كالػػػركايتيف كالػػػكجييف )ُٔ/ِ(، )ُٗالمسػػػافر، رقػػػـ )
(: )كعميػو أكثػر الركايػات عػف أحمػد(. كقػاؿ فػي ُٖ/ُ(. قاؿ في الكػافي )ِٕ/ُع )المبد

 (: )كأكثر نصكص أحمد عمى ىذا(.  ُِ/ُشرح العمدة )
(: )لػػـ أجػػد عػػف إمامنػػا رحمػػو اهلل، كال عػػف أحػػد مػػف أصػػحابنا، ٕٓ/ُ( قػػاؿ فػػي المػنػػي )ّ

داكم فػي اإلنصػاؼ تحديد ما ال يمكف نزحو بأكثر مػف تشػبييو بمصػانس مكػة(. كقػاؿ المػر 
(: )اختمؼ أصحابنا في مقدار الذم ال يمكػف نزحػو، كالصػحي  مػف المػذىب أنػو َُٔ/ُ)

ميقدَّر بالمصانس التي بطريؽ مكة، ثـ حكى قكالن عف بعض األصحاب: بأنو ما يشؽ نزحػو 
 عرفان(. 

(، كشػرح ْٖ/ُ(، كرؤكس المسائؿ لمشريؼ أبي جعفػر )ِّ( انظر: الجامس الصػير )صْ
(، كاإلنصػػاؼ ُّّ/ُ(، كشػػرح الزركشػػي )ُّ/ُِ(، كمجمػػكع الفتػػاكل )ُِ/ُة )العمػػد

(ُ/َُِ  .) 
 (.ٕٓ( سبؽ تخريجو )صٓ

 (. ِٓ( سبؽ تخريجو في حاشية )صٔ
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ثالثػػان: أف نجاسػػة بػػكؿ اآلدمػػي ال تزيػػد عمػػى نجاسػػة بػػكؿ الكمػػب، كىػػك ال ييػػنجس 
 ُالقمتيف إال بالتػير، فبكؿ اآلدمي أكلى.

"ال يبكلف أحدكـ في الماء الدائـ، ثـ  -رضي اهلل عنو-رابعان: أف حديث أبي ىريرة 
البد مف تخصيصو بما ال يمكف نزحو إجماعان، فيقاس عميو ما بمػع ، ِيػتسؿ منو"

صػػمى اهلل عميػػو -القمتػػيف، أك ييخػػص بخبػػر القمتػػيف، فػػإف تخصيصػػو بخبػػر النبػػي 
   ّأكلى مف تخصيصو بالرأم كالتحكـ مف غير دليؿ. -كسمـ

بينمػػا اسػػتند أكثػػر المتقػػدميف القػػائميف بػػأف بػػكؿ اآلدمػػي كعذرتػػو المائعػػة يينجسػػاف 
ف لـ يتػير، عمى ما يمي:الم  اء الكثير كا 

 -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-أف رسػكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-أكالن: حديث أبي ىريرة 
 ْقاؿ: "ال يبكلف أحدكـ في الماء الدائـ، ثـ يػتسؿ منو".

كجػػو الداللػػة: أف ىػػذا الحػػديث يتنػػاكؿ القميػػؿ كالكثيػػر، خػػرج منػػو مػػا يشػػؽ نزحػػو 
عمكمػػو، كىػػك خػػاص فػػي البػػكؿ، لككنػػو أغمػػظ مػػف  إجماعػػان، فبقػػي مػػا عػػداه عمػػى

غيره، فػأكثر عػذاب القبػر منػو، كصػيانة المػاء منػو ممكنػة، ألنػو يكػكف باختيػاره، 
ؽ بينػو كبػيف مػا يعسػر صػيانة المػاء عنػو،  فمما غمظ كأمكف صكف الماء منو، فيرِّ
فييجمس بينو كبػيف حػديث القمتػيف، بحمػؿ ىػذا عمػى البػكؿ، كبحمػؿ حػديث القمتػيف 

ى سػػائر النجاسػػات غيػػر بػػكؿ اآلدمػػي، كالعػػذرة المائعػػة فػػي معنػػى البػػكؿ، ألف عمػػ
  ٓأجزاءىا تتفرؽ في الماء كتنتشر، فيي أفحش مف البكؿ.

سيػػػئؿ عػػػف صػػػبي بػػػاؿ فػػػي بئػػػر، فػػػأمرىـ أف  -رضػػػي اهلل عنػػػو-ثانيػػػان: أف عميػػػان 
 ٔينزحكىا.

                                 
 (.ُْٖ/ُ(، كمعكنة أكلي النيى )ٔٓ/ُ( انظر: المػني )ُ
 (ٗٓ( سبؽ تخريجو )صِ

 .(َُٔ/ُ(، كالممتس شرح المقنس )َُٓ/ُ( انظر: الشرح الكبير )ّ

 (.ٗٓ( سبؽ تخريجو )صْ

(، كشػػػػػرح الزركشػػػػػي ٓٔ/ُِ(، كمجمػػػػػكع الفتػػػػػاكم )َُٓ/ُ( انظػػػػػر: الشػػػػػرح الكبيػػػػػر )ٓ
(ُ/ُّّ.) 
( أخرجو ابف أبي شػيبة فػي مصػنفو، كتػاب الطيػارة، بػاب فػي الفػأرة كالدجاجػة كأشػباىيما ٔ

(، مػػف طريػػؽ أبػػي خالػػد األحمػػر، عػػف خالػػد بػػف ِٕٗ/ُ(، )ُُّٕتقػػس فػػي البئػػر، رقػػـ )
عف عمي بو؛ كرجالو ثقات إال أنو مرسؿ، فخالد بف سممة لـ يسمس مػف عمػي بػف سممة، 

ػػدثنا عػػف عمػػي رضػػي اهلل عنػػو، ٔٓ/ُأبػػي طالػػب. قػػاؿ فػػي المػنػػي ) (: )قػػاؿ الخػػالؿ: كحي
بإسػناد صػػحي ، أنػػو سػئؿ عػػف صػػبي بػػاؿ فػي بئػػر، فػػأمرىـ أف ينزحكىػا(. كلػػـ أقػػؼ عمػػى 

 إسناد الخالؿ.  
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 المبحث العاشر: مالقاة الماء القميؿ لمنجاسة:

 ة المسألة كتطكرىا:الفرع األكؿ: نشأ
كقس فيو قطرة دـ، أك خمر؟ قػاؿ: )يصػب  ُقاؿ ابف ىان : قيؿ ألبي عبد اهلل: حيب

 ِالماء منو(.
ػر رصى فػي مػاء كأيخػرج كىػك حػي؟ قػاؿ: )إف  ّكقاؿ عبد اهلل: قمت ألبي: إف كقػس صى

ف كانت مما يأكم الكينؼ كالبالليس فال يعجبني أف يتكضػأ  كاف قميالن فال يعجبني، كا 
 ْو(.من

كقاؿ حرب: سيػئؿ أحمػد عػف الفػأرة تقػس فػي البئػر فػال ييػيَّػر؟ قػاؿ: )إذا كػاف المػاء 
أكثر مف قيمَّتيف فأرجك أال يككف بو بأس(. قاؿ: كسمعت رجالن سأؿ أحمد فقاؿ: إنَّػا 
تكضأنا في طريؽ البادية مف بئر، فإذا فيو دجاجة ميتػة. قػاؿ: )كػـ المػاء؟( قػاؿ: 

 ٓككف بو بأس(.كثير. قاؿ: )أرجك أال ي
: سمعت أبا عبد اهلل ييسأؿ عػف البئػر تقػس فييػا السػنكر، كمػا أشػبيو؟  كقاؿ األثـر

 ٔفقاؿ: )إذا كاف الماء كثيران، كلـ يتػير فال ينجس(.

                                 
ة، تسس نحك قمػة مػف المػاء، كيجمػس عمػى أحبػاب كًحببػة كًحبػاب. ( الحيب: ىي الجرة الكبير ُ

(، ّْٕٓ/ٗ(، )ّّٕٗانظػػر: مسػػائؿ اإلمػػاـ أحمػػد بركايػػة إسػػحاؽ بػػف منصػػكر، رقػػـ )
بالمقػػػاييس المعاصػػػرة فػػػي (، كسػػػبؽ تقػػػدير القمػػػة ٗ/ْكلسػػػاف العػػػرب )مػػػادة: حبػػػب(، )

 (.ٓٔ)ص

كركل نحػػكه فػػي مسػػائمو رقػػـ  (.ُ/ُ(، )ِ( مسػػائؿ اإلمػػاـ أحمػػد بركايػػة ابػػف ىػػان ، رقػػـ )ِ
(ٔ( ،)ُ/ِ.) 
ر: ديكيبة تحت األرض تيصكت أياـ الربيس، كقيػؿ: ىػك حيػكاف كػالجراد ييصػكت فػي ّ ( الصَّرصى

(، كلسػاف العػرب َُْالميؿ. انظر: النياية في غريب الحديث، باب الجيـ مس الػداؿ، )ص
 (.   ِِٕ/ٖ)مادة: صرر(، )

كقػاؿ فػي ركايػة المػركذم، (. ٓ/ُ(، )ّد اهلل، رقػـ )( مسائؿ اإلمػاـ أحمػد بركايػة ابنػو عبػْ
(: )صراصػػػػػر الكنيػػػػػؼ ِٔ/ُ(، كالمػنػػػػي )ُٗ/ِ(، )ِٖكمػػػػا فػػػػػي زاد المسػػػػافر، رقػػػػػـ )

ػػب، كصراصػػر البئػػر ليسػػت بقػػذرة، كال تأكػػؿ  ػػب صي كالبالكعػػة، إذا كقػػس فػػي اإلنػػاء أك الحي
 العذرة(. 

 (.ٖٗ-ٓٗ( مسائؿ حرب الكرماني )صٓ
ٔ، (، كركل نحػػكه صػػال  فػػي مسػػائمو، رقػػـ ِِْ(، )صُٓرقػػـ ) ( سػػنف أبػػي بكػػر األثػػـر

(، كأبػك داكد فػي مسػائمو، ْ/ُ(، )ِْ(، كابف ىػان  فػي مسػائمو، رقػـ )ُّٕ/ُ(، )ٖٓ)
 (.ٔ(، )صّرقـ )
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كقاؿ محمد بف الحكـ: قاؿ أبك عبد اهلل: )إذا باؿ الرجؿ في مػاء جػار، فجػرل ذلػؾ 
؛ ألف األرض لػـ تينشِّػفو، كلػيس الماء بعينو، حتى يدخؿ في بئر، فيذا عندم أشد

مػف مػاء،  ُفي ىذا سنة مثؿ سنة البكؿ إذا كاف عمى األرض، فصيبَّ عميػو ذىنيػكب
فأيحػػػػػب لػػػػػو أف يينػػػػػزح المػػػػػاء، إال أف يكػػػػػكف المػػػػػاء جاريػػػػػان يػػػػػذىب فيقػػػػػس فػػػػػي 

 مكضس،.................................
 ّ.إال البئر فأحب أف يينزح( ِفأما إذا كاف ليس لو مىًػيص

ذا كػػاف ّّْكبنػػاء عمػػى ذلػػؾ، قػػاؿ الخرقػػي المتػػكفى سػػنة ) ق( فػػي مختصػػره: )كا 
الماء قمتيف، كىك خمس قرب، فكقعت فيو نجاسة فمـ يكجد لػو طعػـ كال رائحػة كال 

، كبمفيكمػو عمػى ٓ، فشمؿ كالمػو بعمكمػو المػاء الراكػد كالجػارمْلكف فيك طاىر(
ف لـ يتػير.أف ما دكف القمتيف ينجس بمجرد مالقاة النجاسة،   ٔكا 

ق(، فصػرَّح فػي اإلرشػاد بمفيػـك ِْٖكجاء بعده ابف أبي مكسػى المتػكفى سػنة )
كالـ الخرقي، فقاؿ: )كما نقص عػف القمتػيف مػف المػاء يػنجس بمخالطػة النجاسػة 

  ٕلو، مائعة كانت أك جامدة، تػير الماء بمخالطتيا لو أك لـ يتػير(.
ق(، فصرَّح فػي االنتصػار بعمػـك َُٓثـ جاء بعدىما أبك الخطاب المتكفى سنة )

 ٗ.ٖكالـ الخرقي، فقاؿ: )كلـ ييفٌرؽ أحمد بيف الماء الجارم كالراكد(

                                 
( الذَّنيكب: ىك الدَّلك العظيمػة، كال يسػمى ذنكبػان إال إذا كػاف فييػا مػاء. انظػر: لسػاف العػرب ُ

 (.َُِ/ُالمنير )مادة: ذنب(، ) (، كالمصباحْٕ/ٔ)مادة: ذنب(، )
( الػػػمىًػيص: كيقػػاؿ الػػػمىًػيض: ىػػك المكػػاف الػػذم يػػػيض فيػػو المػػاء. انظػػر: لسػػاف العػػرب ِ

 (.ْْٕ/ُٖ(، كتاج العركس )مادة: غيض(، )َُٗ/ُُ)مادة: غيس(، )

 (. ِِ/ُ( زاد المسافر )ّ
 (. ُُ( مختصر الخرقي )صْ

 (. َُّ/ُ( انظر: شرح الزركشي )ٓ
 (. ٔٗ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُِٗ/ُ(، كشرح الزركشي )ّٖ/ُلمػني )( انظر: أ
 (. ُِ( اإلرشاد )صٕ
(. قػاؿ ابػف ٗٓ/ُ(، كالقكاعد البػف رجػب )ُٖٖ/ُ(، كالفركع )ُِٖ/ُ( انظر: االنتصار )ٖ

 (: )كاألشير عف أحمد كأصحابو أف الجارم كالراكد(. ّٖٓ/ِابف مفم  في أصكلو )

بف الحكـ المتقدمة، كاختارىا جماىير األصػحاب،  ( نص عميو اإلماـ أحمد في ركاية محمدٗ
(: ّٗٓاألصػػػحاب، كىػػػي المػػػذىب عنػػػد المتػػػأخريف. قػػػاؿ ابػػػف حمػػػداف فػػػي المعتمػػػد )ص

)كالماء الجارم كالراكد في ظاىر المذىب، كاختاره عامة األصحاب(. فعمى ىذه الركاية إف 
ال نجػس. انظػر: االنتصػار ) (، ُِٖ/ُبمع مجمكع الجارم قمتيف لـ يػنجس إال بػالتػير، كا 

(، ٖٗ/ُ(، كاإلنصػاؼ )ٗٓ/ُ(، كالقكاعد البػف رجػب )ّٖٓ/ِكأصكؿ الفقو البف مفم  )
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كتػػبعيـ المتػػأخركف عمػػى ذلػػؾ مػػف غيػػر تقييػػد كال إضػػافة، قػػاؿ الحجػػاكم المتػػكفى 
ق( في اإلقناع: )الثالث: نجس، كىك ما تػير بنجاسة...فإف لـ يتػيػر ٖٔٗسنة )

 ُنجاسة كىك يسير فنجس...كالماء الجارم كالراكد(.الماء الذم خالطتو ال
 الفرع الثاني: مدل مكافقة المتأخريف ل ماـ أحمد:

ممػػا سػػبؽ يتبػػيف مكافقػػة المتػػأخريف ل مػػاـ أحمػػد رحمػػو اهلل فػػي أف المػػاء القميػػؿ 
  ِينجس بمالقاة النجاسة؛ كعميو جماىير األصحاب.

، كابػف ْ؛ اختارىػا ابػف عقيػؿّالتػيركل ماـ أحمد ركاية أخرل: بأنو ال ينجس إال بػ
، كابف ِ، كابف تيميةُ، كأبك طالب الضرير في الحاكييفٔ، كغالـ ابف المنيٓالمني

 ْ، كابف قاضي الجبؿ في الفائؽ.ّالقيـ في تيذيب السنف

                                                                             
(. = =كعنو: أف الماء القميؿ الجارم ال ينجس إال بػالتػير. ُِٖ/ُكمعكنة أكلي النيى )

( قػػاؿ: قمػػت ألبػػي مػػا تقػػكؿ فػػي الػيسػػؿ ُّٕ/ِ(، )َّٕركاىػا صػػال  فػػي مسػػائمو، رقػػـ )
ء الحمػػاـ بمنزلػػة المػػاء الجػػارم عنػػدم(، كاألثػػـر فػػي سػػننو، رقػػـ بمػػاء الحمػػاـ؟ قػػاؿ: )مػػا

( قاؿ: سمعت أبا عبد اهلل ييسأؿ عف البئر ماؤىا دائـ؟ فقاؿ: )ربَّمػا كػاف ِْٔ(، )صُٔ)
ف كانػت لػو مػاؤه فيػك كاقػؼ ال يجػرم لػيس ىػك بمنزلػة الجػارم(. اختارىػا ابػف  لو ماؤه، كا 

(، كالمجد كما ُْ/ُدسي في شرح العمدة )(، كبياء الديف المقْٕ/ُقدامة في المػني )
(، كابػػف أبػػي عمػػر فػػي َِ(، كالضػػرير فػػي الحػػاكم الصػػػير )صٗٗ/ُفػػي اإلنصػػاؼ )
(، كقػػاؿ ابػػف َُ/ُ(، كابػػف عبػػد القػػكم فػػي نظمػػو عقػػد الفرائػػد )ُِْ/ُالشػػرح الكبيػػر )

(: )كىػك أنػص الػركايتيف عػف أحمػد، كاختيػار محققػي ّٕ/ُِتيمية في مجمكع الفتاكل )
ال لػـ تػنجس أصحا بو(. كعنو: تعتبر كؿ جرية بنفسيا، فػإف كانػت دكف القمتػيف نجسػت كا 

إال بالتػير، اختارىا القاضي كأصحابو، كقاؿ: ىي المذىب. كالجريػة: مػا أحػاط بالنجاسػة، 
فكقيػا كتحتيػػا إلػػى قػرار النيػػر، كيمنػػة كيسػػرة مػا بػػيف حػػافتي النيػر. انظػػر: شػػرح العمػػدة 

 (.       ََُ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُُّ/ُ(، كشرح الزركشي )ُّ/ُ)

 (. ُُ/ُ( اإلقناع )ُ
(، ّٖ/ُ(، كرؤكس المسػػػػائؿ لمشػػػػريؼ أبػػػػي جعفػػػػر )ِّ( انظػػػػر: الجػػػػامس الصػػػػػير )صِ

(، كمختصػر ابػف ِٖ/ُ(، كالمحػرر )ْٗ/ُ(، كالمسػتكعب )ُٖٗ/ُكالمقنس البف البناء )
البػػػف  (، كالتػػػذكرةْٖ(، كالػػػكجيز )صّٗٓ(، كالمعتمػػػد البػػػف حمػػػداف )صُّ/ُتمػػػيـ )

 (.ٔٗ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُِٗ/ُ(، كشرح الزركشي )ُٖعبدكس )ص
(. كلػػـ أجػػد بعػػد البحػػث ٓٗ/ُ(، كاإلنصػػاؼ )ّٗ/ُ(، كالمػنػػي )ْٕ( انظػػر: اليدايػػة )صّ

 نصيا كال مف نقميا عنو. 

 (. ٖٗ/ُ(، كاإلنصاؼ )َّ/ُِ( انظر: مجمكع الفتاكل )ْ
 (.ِٔ/ُ(، كالمبدع )ُِٗ/ُ( انظر: شرح الزركشي )ٓ

 (. ٓٔ/ُِانظر: مجمكع الفتاكل )( ٔ
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 الفرع الثالث: مستند المسألة:
استند جماىير األصػحاب القػائميف بػأف المػاء القميػؿ يػنجس بمجػرد مالقػاة  

 نجاسة، بما يمي:ال
صػمى اهلل -قػاؿ: سػمعت النبػي  -رضي اهلل عنيما-أكالن: حديث عبد اهلل بف عمر 

سيػػئؿ عػػف المػػاء يكػػكف بػػالفالة مػػف األرض، كمػػا ينكبػػو مػػف الػػدكاب  -عميػػو كسػػمـ
 ٓكالسباع؟ فقاؿ: "إذا كاف الماء قمتيف، لـ ينجسو شيء".
خبػػث كال يتػػنجس، لػػـ يكػػف كجػػو الداللػػة: أف مػػا دكف القمتػػيف لػػك كػػاف ال يحمػػؿ ال

  ٔلتقديره فائدة.
نيػػى عػػف البػػكؿ فػػي المػػاء الػػدائـ ثػػـ  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-ثانيػػان: أف النبػػي 
، كأمر المستيقظ مف نكـ الميػؿ أال ٖ، كنيى عف اغتساؿ الجنب فيوٕاالغتساؿ منو
ذا ، كلـ يعتبر التػير، كىَُ، كأمر بإراقة اإلناء مف كلكغ الكمب فيوٗيػمس يده فيو

 ُُكمو يدؿ عمى أف القميؿ تؤثر فيو النجاسة.
ثالثان: أنو لقمتػو قػد تبقػى النجاسػة فيػو غيػر مسػتيمكة، فيفضػي اسػتعمالو  

 ُِإلى استعماليا.
بينمػا اسػتند األصػحاب القػائمكف بػأف المػاء القميػؿ ال يػنجس إال بػالتػير، عمػى مػػا 

 يمي:

                                                                             
 (. َِ(، كالحاكم الصػير )صٕٔ/ُ( انظر: الحاكم الكبير )ُ

(، كاالختيػػارات ٗٓ/ُ(، كمختصػػر الفتػػاكل المصػػرية )ِّ/ُِ( انظػػر: مجمػػكع الفتػػاكل )ِ
 (.  ّٖالفقيية )ص

عالـ المكقعيف )ُْٖ/ُ( انظر: تيذيب السنف )ّ  (.ُٕٕ/ّ(، كا 

 (.ٖٗ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ْ
 (.ٕٓ( سبؽ تخريجو )صٓ

 (.َُٓ/ُ(، كالممتس شرح المقنس )ٔٗ/ُ( انظر: الشرح الكبير )ٔ

 (ٔٔ( سبؽ تخريجو )صٕ
 (.ُْ( سبؽ تخريجو )صٖ

 (. ٗٓ( سبؽ تخريجو )صٗ
(، مػػف حػديث أبػػي ُّْ(، )صِٕٗ( أخرجػو مسػمـ فػػي صػحيحو، كتػػاب الطيػارة، رقػـ )َُ

نػػاء أحػػدكـ فميرقػػو، ثػػـ ليػسػػمو سػػبس ىريػػرة رضػػي اهلل عنػػو، بمفػػظ: "إذا كلػػع الكمػػب فػػي إ
 مرار".

 (.ُِٗ/ُ(، كشرح الزركشي )ُُ/ُ(، كشرح العمدة )ُْ/ُ( انظر: المػني )ُُ
 (.ُُ/ُ( انظر: شرح العمدة )ُِ



 

 
777 

ؿ: قيػؿ يػا رسػكؿ اهلل: قػا -رضػي اهلل عنػو-أكالن: عمـك حديث أبي سػعيد الخػدرم 
أتتكضأ مػف بئػر بضػاعة، كىػي بئػر يطػرح فييػا لحػكـ الكػالب، كالحػيض، كالنػتف، 

 ُفقاؿ: "الماء طيكر ال ينجسو شيء".
-قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اهلل  -رضػي اهلل عنػو-ثانيان: عمـك حديث أبي أمامػة البػاىمي 

ى ريحػو : "إف الماء طيكر ال ينجسو شيء إال ما غمػب عمػ-صمى اهلل عميو كسمـ
   ِكطعمو كلكنو".

ثالثػػان: أنػػو لػػـ يظيػػر عميػػو إحػػدل صػػفات النجاسػػة، فمػػـ يػػنجس بيػػا، كالزائػػد عػػف 
 ّالقمتيف.

 في طيارة ماء أك نجاستو: ْالمبحث الحادم عشر: الشؾ
 الفرع األكؿ: نشأة المسألة كتطكرىا:

                                 
 (. ِٓ( سبؽ تخريجو )صُ
(، مػف َُْ(، )صُِٓ( أخرجو ابف ماجو في سننو، كتاب الطيارة، باب الحياض، رقـ )ِ

يػة بػف صػال ، راشػد بػف سػعد، عػف أبػي أمامػة بػو، مف طريؽ رشديف بف سعد، عف معاك 
سناده ضػعيؼ لحػاؿ رشػديف بػف سػعد؛ ضػعَّفو الشػافعي، كمػا فػي معرفػة السػنف كاآلثػار  كا 

(، كأبػػػػك حػػػػاتـ فػػػػي عممػػػػو البنػػػػو ّٖ/ُ(، كأحمػػػػد، كمػػػػا فػػػػي المػنػػػػي )ِٖ/ِلمبييقػػػػي )
(، َْ/ُ(، كابػػػػف الجػػػػكزم فػػػػي التحقيػػػػؽ )ْٔٓ/ُ(، كالػػػػدارقطني فػػػػي عممػػػػو )ْٖٓ/ُ)
(، كاأللبػاني َُْ/ُ(، كابػف الممقػف فػي البػدر المنيػر )ْٗ/ُلزيمعي فػي نصػب الرايػة )كا

( ّٔ/ُ(، كنقػػؿ النػػككم فػػي المجمػػكع )ُِٓ/ٔ(، )ِْْٔفػػي السمسػػمة الضػػعيفة، رقػػـ )
اتفاؽ المحدثيف عمى تضػعيفو؛ لكنَّػو مػس ضػعفو فقػد انعقػد اإلجمػاع عمػى العمػؿ بػو. قػاؿ 

(: )كما قمتي مف أنو إذا تػير طعـ المػاء ْٔٓ/ُثار )الشافعي، كما في معرفة السنف كاآل
كريحو كلكنو كاف نجسان، يػركل عػف النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ مػف كجػو ال ييثبػت أىػؿ 
الحديث إسناده، كىك قكؿ العامة، ال أعمـ بيػنيـ فيػو خالفػان(. ككػذا حكػاه ابػف المنػذر فػي 

 (. ّٔ/ُككم في المجمكع )(، كالنّٖ/ُ(، كابف قدامة في المػني )ّّاإلجماع )ص
 (. ُٓ/ُ(، كالعدة في شرح العمدة )َْ/ُ( انظر: المػني )ّ

( الشؾ في المػة: ىك التردد بيف شيئيف سكاء استكل طرفاه أك رج  أحدىما عمػى اآلخػر، ْ
اآلخر، كقد استعمؿ الفقياء لفظ الشؾ عمى كفؽ معناه في المػة، قاؿ ابف القيـ في بدائس 

أطمؽ الفقياء لفظ الشؾ فمرادىـ بو التردد بػيف كجػكد الشػيء (: )حيث ُّّٖ/ْالفكائد )
كعدمو، سكاء تسػاكل االحتمػاالف أك تػرج  أحػدىما(. بينمػا قصػر األصػكليكف لفػظ الشػؾ 
عمى ما استكل طرفاه، فإف ترج  أحدىما، فػالراج  عنػدىـ يسػمى ظنػان، كالمرجػكح يسػمى 

(، كالمطمػس عمػى ألفػاظ المقنػس ِّٔ/ُ(، كالمػنػي )ّٖ/ُكىمان. انظر: العدة ألبي يعمى )
(، كالبػػػدر الطػػػالس فػػػي حػػػؿ جمػػػس الجكامػػػس َِّ/ُ(، كالمصػػباح المنيػػػر )ُُّ، ُْ)ص

 (.    ُِْ/ُلممحمي )
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قاؿ إسػحاؽ بػف منصػكر: سيػئؿ أحمػد عػف بئػر كثيػرة المػاء كجػدكا المػاء قػد تػيػر 
ريحػػو، مػػنيـ مػػف يقػػكؿ: قػػد تػيػػر، كمػػنيـ مػػف يقػػكؿ: لػػـ يتػيػػر، ثػػـ كجػػدكا فييػػا 
عصفكران ميتان؟ قاؿ: )التػير شديد، إذا تػير مف نجاسة ال يشككف أنو يعيد الصالة 
مف يـك تػيػر أك ينػزح ماؤىػا(. قمػت: شػككا فػي تػييػره؛ كأنػو رأل إذا شػككا أنػو ال 

 ُبأس حتى يستيقنكا.
ق( فػػي المسػػتكعب: )كالشػػؾ ال ُٔٔسػػاميرم المتػػكفى سػػنة )كبنػػاء عميػػو، قػػاؿ ال

 ّ.ِييزيؿ اليقيف في طيارة كال نجاسة، كما في الحدث كالكضكء(
كتبعػػو المتػػأخركف عمػػى ذلػػؾ، مػػف غيػػر تقييػػد كال إضػػافة، قػػاؿ الحجػػاكم المتػػكفى 

ف شػؾ فػي نجاسػة مػاء أك غيػره أك طيارتػو، بنػى ٖٔٗسنة ) ق( في اإلقنػاع: )كا 
 .ْعمى أصمو(

 لفرع الثاني: مدل مكافقة المتأخريف ل ماـ أحمد:ا
مما سػبؽ يتبػيف مكافقػة المتػأخريف ل مػاـ أحمػد رحمػو اهلل فػي أف الشػؾ ال ييزيػؿ 

   ٓاليقيف في طيارة كال نجاسة؛ كعميو األصحاب.
 الفرع الثالث: مستند المسألة:

 استند األصحاب في ىذه المسألة، عمى ما يمي:
حػػػاؿ المعمكمػػػة كاٌطػػػراح الشػػػؾ، مػػػف القكاعػػػد المميىػػػدة فػػػي أكالن: أف استصػػػحاب ال

 ٔالشرع.
ثانيػػان: أف الشػػيء إذا كػػاف عمػػى حػػاؿ، فانتقالػػو عنيػػا يفتقػػر إلػػى زكاليػػا كحػػدكث 
األخرل، كبقاء الثانية كبقاء األكلى ال يفتقػر إال إلػى مجػرد اإلبقػاء، فيكػكف البقػاء 

                                 
 (. ّٖٕ/ِ(، )ُّْ( مسائؿ اإلماـ أحمد بركاية إسحاؽ بف منصكر، رقـ )ُ

 (. ُُِ/ُ( المستكعب )ِ

ظاىر، فييعمػؿ فييػا باألصػؿ كييبنػى ( ىذه المسألة مف المسائؿ التي تعارض فييا األصؿ كالّ
عميػو إلػى أف يتػػيقف زكالػو، كال ييكتفػى فػػي ذلػؾ بػمبػػة ظػف كال غيػره. انظػػر: القكاعػد البػػف 

 (. َٖ(، كاألشباه كالنظائر لمسيكطي )صُّْ/ُرجب )

 (.ُْ/ُ( اإلقناع )ْ
(، كالشػػرح ٓ(، كالمػػذىب األحمػػد )صّٓ(، كبمػػػة السػػاغب )صُِٖ/ُ( انظػػر: المقنػػس )ٓ

(، كالممتػس شػرح ُٖ/ُ(، كالحاكم الكبير )َْ/ُ(، كمختصر ابف تميـ )ُِٖ/ُير )الكب
(، كالػػػػػكجيز ِّ/ُ(، كشػػػػػرح العمػػػػػدة )ِّ/ُ(، كالرعايػػػػػة الصػػػػػػرل )َُُ/ُالمقنػػػػػس )

(، ُِ(، كالتسػػػػييؿ )صّٗ/ُ(، كالفػػػػركع )ِٖ(، كالتػػػػذكرة البػػػػف عبػػػػدكس )صْٖ)ص
 (.ِٖ(، كمػني ذكم األفياـ )صِّ/ُكالمبدع )

 (. ِّ/ُ(، كشرح العمدة )َُُ/ُلممتس شرح المقنس )( انظر: أ
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  ُاألغمب.أيسر مف الحدكث كأكثر، كاألصؿ إلحاؽ الفرد باألعـ 
 ِثالثان: أف األصؿ بقاء الماء عمى حالو، فال يخرج عف أصمو بالشؾ.

 :ّالمبحث الثاني عشر: اشتباه الماء الطيكر بالنجس
 الفرع األكؿ: نشأة المسألة كتطكرىا:

قاؿ أبك الحارث: سيئؿ أبك عبد اهلل إذا كػاف مػس الرجػؿ إنػاءاف فييمػا مػاء أحػدىما 
 ْمسكيما كتيمـ(.طاىر، كاآلخر نجس؟ قاؿ: )أ

كقاؿ جعفر بف محمد: سيػئؿ أحمػد إذا اشػتبيت عميػو إنػاءاف طػاىر كنجػس؟ قػاؿ: 
  ٓ)لـ يتكضأ منيما(.

كقاؿ أبك طالب: سيئؿ أحمد إذا اشتبو عميو إناءاف أحدىما نجػس؟ قػاؿ: )يريقيمػا 
   ٔكيتيمـ(.

ق( فػي مختصػره، ّّْكبناء عمى ركاية أبػي طالػب؛ قػاؿ الخرقػي المتػكفى سػنة )
 ٖإناءاف نجس كطاىر كاشتبيا عميو، أراقيما كتيمـ(. ٕ)إذا كاف معو في السفر

ق(، فأكرد في زاد المسافر ركاية ّّٔجاء بعده أبكبكر عبد العزيز المتكفى سنة )

                                 
 (.  ّّ/ُ(، كالمبدع )ِّ/ُ( انظر: شرح العمدة )ُ

  (.ْٔ/ُ(، كشرح المنتيى لمبيكتي )ُِٔ/ُ( انظر: شرح الكجيز )ِ

( محؿ المسألة: إذا لـ يكف عنده طيكر بيقيف، كلـ يمكنػو تطييػر أحػدىما بػاآلخر. انظػر: ّ
(. كمػػػػا أف ىػػػػذه ُّْ/ُ(، كاإلنصػػػػاؼ )ُْٗ/ُركشػػػػي )(، كشػػػػرح الز ِٖ/ُالمػنػػػػي )

المسألة ال ترد عند مف اختار مف األصػحاب أف المػاء ال يػنجس إال بػالتػير قمػيالن كػاف أك 
(: )كقالػت طائفػة مػنيـ شػيخنا: يتكضػأ ِِّ/ُكثيران. قاؿ ابػف القػيـ فػي إغاثػة الميفػاف )

فتسػػتحيؿ المسػػألة(. راجػػس مػػف أييػػا شػػاء، بنػػاء عمػػى أف المػػاء ال يػػنجس إال بػػالتػير، 
 (.َٕالمبحث العاشر )ص

(. كركل نحػكه صػال  كمػا فػي ْٗ/ُ(، كالركايتيف كالكجييف )ِٓ/ُ( انظر: زاد المسافر )ْ
 (.ٖٗٗ/ِفي تيذيب األجكبة البف حامد )

(، كركل نحػكه أبػك ْٗٓ/ُ(، كاالنتصار ألبػي الخطػاب )ٖٗٗ/ِ( انظر: تيذيب األجكبة )ٓ
 (.ٕ(، )صُِأبك داكد في مسائمو، رقـ )

 (. ٖٗٗ/ِ( انظر: تيذيب األجكبة )ٔ

( قيد ىنا الحكـ بالسفر، ألنو الحالة التي ىي مظنة عدـ الماء الطاىر بيقيف، كعدـ كجكد ٕ
ال فػإف الحكػـ عػاـ ال يخػتص  كجكد إناء يسس قمتيف، يمكػف بػو تطييػر أحػدىما بػاآلخر، كا 

نتصػار ألبػي الخطػاب بالسفر، كىك ظػاىر كػالـ اإلمػاـ أحمػد، كعميػو األصػحاب. انظػر: اال 
 (.   ُّْ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُْٗ/ُ(، كشرح الزركشي )ِٖ/ُ(، كالمػني )ْٗٓ/ُ)

 (. ُِ( مختصر الخرقي )صٖ
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 ُأبي الحارث التي ال تشترط لمتيمـ إراقتيما، كقاؿ: )كبما ركل أبك الحارث أقكؿ(.
ييػػد كال إضػػافة، قػػاؿ الحجػػاكم المتػػكفى كتبعػػو المتػػأخركف عمػػى ذلػػؾ، مػػف غيػػر تق

ف اشػتبو طيػكر مبػاح بػنجس، لػـ يتحػر...كيتيمـ ٖٔٗسنة ) ق( فػي اإلقنػاع: )كا 
  ِمف غير إعداميما(.

 الفرع الثاني: مدل مكافقة المتأخريف ل ماـ أحمد:
ممػػا سػػبؽ يتبػػيف مكافقػػة المتػػأخريف ل مػػاـ أحمػػد رحمػػو اهلل فػػي أنػػو عنػػد اشػػتباه 

لنجس ال يتحػر بينيػا مطمقػان، كيعػدؿ إلػى التػيمـ؛ كعميػو جمػاىير الماء الطيػكر بػا
 ّاألصحاب.

كل ماـ أحمد ركاية أخرل: بػأف لػو التحػرم بينيػا، إذا كػاف عػدد الطػاىر أكثػر مػف 
ػادٔ؛ اختارىػا أبػك بكػر عبػد العزيػزٓ ْعدد النجس ، ٖ، كابػف شىػاًقالَّ ٕ، كأبػكعمي النَّجَّ

 ُ، كابف عقيؿ.ٖشىاًقالَّ 
                                 

 (. ِٓ/ُ( زاد المسافر )ُ

 (. ُٓ/ُ( اإلقناع )ِ
(، ْٖ/ُ(، كرؤكس المسػػػػائؿ لمشػػػػريؼ أبػػػػي جعفػػػػر )ّّ( انظػػػػر: الجػػػػامس الصػػػػػير )صّ

(، كالمػنػػػي َِٖ/ِ(، كالمسػػػتكعب )ْٗدايػػػة )ص(، كاليُِٗ/ُكالمقنػػػس البػػػف البنػػػاء )
(، ٓ(، كالمػػػػػذىب األحمػػػػػد )صّٓ/ُ(، كالمحػػػػػرر )ّٓ(، كبمػػػػػػة السػػػػػاغب )صِٖ/ُ)

(، كشرح الزركشػي ٓٗ/ُ(، كالفركع )ّّ/ُ(، كشرح العمدة )َٓ/ُكمختصر ابف تميـ )
 (.ُِٗ/ُ(، كاإلنصاؼ )َُٓ/ُ)

(: ُُٓ/ّف رجػب فػي القكاعػد )( نقميا المركذم عنو، كلـ أجد بعد البحػث نصػيا. قػاؿ ابػْ
)كظػػاىر كػػالـ اإلمػػاـ أحمػػد فػػي ركايػػة المػػركذم جػػكاز التحػػرم إذا اشػػتبو المػػاء الطػػاىر 

 (.  َُٓ/ُبالنجس، ككاف الطاىر أكثر(. كذكر نحكه ابف المحاـ في القكاعد )

( كيكفي مطمؽ الزيادة كلك بكاحد، عمى الصػحي  إذا قمنػا بػالتحرم، قػاؿ: أبػك الخطػاب فػي ٓ
(: )كقػد شػرط بعضػيـ أف يكػكف الػنجس إنػاء مػف عشػرة أكاف طػاىرة، َْٔ/ُنتصار )اال 

كلػػيس بشػػيء(، كقيػػؿ: ال بػػد أف يكػػكف الػػنجس عيشػػر الطػػاىر، بػػأف يكػػكف الطػػاىر عشػػرة 
(: )كىك المشيكر عند القائؿ بػالتحرم(. َُٓ/ُكالنجس كاحد، قاؿ الزركشي في شرحو )

النجس أكثر، فال خػالؼ فػي المػذىب أنػو ال  أما إذا تساكل عدد الطاىر كالنجس، أك كاف
(، كالشػػػرح الكبيػػػر ِٖ/ُيجػػكز لػػػو التحػػػرم بينيػػا، كيعػػػدؿ إلػػػى التػػػيمـ. انظػػر: المػنػػػي )

(، كاإلنصػػػاؼ َُٓ/ُ(، كالقكاعػػػد البػػػف المحػػػاـ )ُْٗ/ُ(، كشػػػرح الزركشػػػي )َُّ/ُ)
(ُ/ُِّ         .) 
 (.َُّ/ُكاإلنصاؼ ) (،َْٔ/ُ(، كاالنتصار )ٓٗ/ُ( انظر: الركايتيف كالكجييف )ٔ
غاثة الميفاف البف القيـ )ِٖ/ُ( انظر: المػني )ٕ  (.َّ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُِّ/ُ(، كا 
 (.َُّ/ُ(، كاإلنصاؼ )َِٖ/ِ(، كالمستكعب )ّّ( انظر: الجامس الصػير )صٖ
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مػاـ أحمػد رحمػو اهلل فػي أنػو ال يشػترط لمتػيمـ إراقتيمػػا؛ ككػذا كافػؽ المتػأخركف اإل
  ِكعميو كثير مف األصحاب.

؛ اختارىػػا الخرقػػي فػػي ّكل مػػاـ أحمػػد ركايػػة أخػػرل: بأنػػو يشػػترط لمتػػيمـ إراقتيمػػا
، كابػف الػػمينىجَّى فػي ٔ، كأبك الخطاب في اليدايةٓ، كابف البناء في المقنسْمختصره
، كأبػك طالػب ٗ، كابف رزيف في شػرح الخرقػيٖاية، كالمجد في شرح اليدٕالخالصة

، كابف عبد القكم في مجمػس ُُ، كابف حمداف في الرعايتيفَُالضرير في الحاكييف
 . ُِالبحريف

 الفرع الثالث: مستند المسألة:
 استند جماىير األصحاب القائميف بعدـ التحرم عند االشتباه، عمى ما يمي:

قاؿ: حفظػت مػف رسػكؿ اهلل صػمى  -نورضي اهلل ع-أكالن: حديث الحسف بف عمي 
 ُّاهلل عميو كسمـ )دع ما يريبؾ إلى ما ال يريبؾ(.

كجو الداللة: أف استعماؿ أحدىما تػرجي  بػال مػرج ، كىمػا متسػاكياف فػي الحكػـ، 
 ُْفميس استعماؿ أحدىما بأكلى مف اآلخر، فييجتنباف جميعان.
بيحو الضػركرة، فمػـ يجػز ثانيان: أنو اشتبو عميو المباح بالمحظكر، في مكضس ال ت

                                                                             
 (. َُّ/ُ(، كاإلنصاؼ )ُُٓ/ّ( انظر: القكاعد البف رجب )ُ

(، كالػنظـ َٓ/ُ(، كمختصر ابف تميـ )ُّٓ/ُ(، كالشرح الكبير )ْٖ/ُ( انظر: المػني )ِ
دراؾ الػايػة )صْٖ(، = =كالػكجيز )صَُ/ُالبػف عبػد القػكم ) (، كالمنػكر فػي ُْ(، كا 

(، ُِ(، كالتسػػػػػييؿ )صِٖ(، كالتػػػػػذكرة البػػػػػف عبػػػػػدكس )صُِْراجػػػػػ  المحػػػػػرر )ص
 (. ٓٗ/ُ(، كتصحي  الفركع )ُّٓ/ُكاإلنصاؼ )

 (.  ٕٕكؿ )ص( ركاىا أبكطالب، كسبؽ ذكرىا في الفرع األ ّ

 (.ُِ( انظر: مختصر الخرقي )صْ
 (. ُِٗ/ُ( انظر: المقنس شرح مختصر الخرقي )ٓ

 (. ْٗ( انظر: اليداية )صٔ
 (. ٔٗ/ُ(، كتصحي  الفركع )ُّٓ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ٕ

 (.ّْ/ُ(، كالمبدع )َُٓ/ُ( انظر: شرح الزركشي )ٖ
 ( انظر: المرجعيف السابقيف.ٗ

 (. ِِ(، كالحاكم الصػير )صِٖ/ُ( انظر: الحاكم الكبير )َُ

 (. ّٓ/ُ(، كاإلنصاؼ )ّٔ/ُ( انظر: الرعاية الصػرل )ُُ
 (. ٔٗ/ُ(، كتصحي  الفركع )ُّٓ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ُِ
  (.ِِ( سبؽ تخريجو )صُّ
 (. َُٓ/ُ(، كشرح الزركشي )ٕٔ/ُِ( مجمكع الفتاكل )ُْ
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 ُالتحرم، كما لك اشتبيت أختو بأجنبية، أك ميتة بمذكاة.
بينما استند األصػحاب القػائمكف بػالتحرم إذا كػاف عػدد الطػاىر أكثػر مػف الػنجس، 

 بما يمي:
 ِأكالن: أنو إذا كثر عدد الطيكر عمى النجس، يػمب عمى الظف إصابة الطيكر.

حػت، فأشػبو مػا لػك اشػتبيت عميػو أختػو فػي نسػاء ثانيان: أف جية اإلباحػة قػد ترجَّ 
 ّبمد.

 كاستند األصحاب القائمكف بأنو ال يشترط لمتيمـ إراقتيما، عمى ما يمي:
أكالن: أنو ممنكع مف استعماليما شرعان، كالممنكع منو شرعان كالمعدـك حقيقة، أشبو 

  ْالجري .
اف المػاء فػي بئػر ال ثانيان: أنو غير قػادر عمػى اسػتعماؿ الطيػكر، فأشػبو مػا لػك كػ

 ٓيمكنو الكصكؿ إليو، ألف الجيؿ كالعجز.
بينمػػا اسػػتند األصػػحاب القػػائمكف باشػػتراط إراقتيمػػا لصػػحة التػػيمـ، بػػأف معػػو مػػاءن 
طاىران بيقيف، فمـ يجز لو التيمـ مس كجكده، فػإذا أراقيمػا جػاز لػو التػيمـ، ألنػو لػـ 

 ۡۡفىمىػـتحػت قكلػو تعػالى: " يبؽ معو ماء طاىر، كأصب  عادمػان لممػاء بيقػيف، فيػدخؿ
 ٕ.ٔ"فىتىيىمَّميكا ۡ ءۡٓتىًجديكٍا مىا

 :ٖالمبحث الثالث عشر: اشتباه الماء الطيكر بالطاىر
 الفرع األكؿ: نشأة المسألة كتطكرىا:

، كأكؿ مػػف صػػرح بيػػا مػػف ُلػػيس ل مػػاـ أحمػػد رحمػػو اهلل نػػص فػػي ىػػذه المسػػألة
                                 

 (.ِْ/ُ(، كالكافي )ْٕٔ/ُ( انظر: االنتصار ألبي الخطاب )ُ

 (.َُٓ/ُ(، كشرح الزركشي )َُُ/ُ( انظر: الممتس شرح المقنس )ِ

 (. ّْ/ُ(، كالمبدع )َُّ/ُ( انظر: الشرح الكبير )ّ

 (.ُْٔ/ُ(، كشرح الكجيز )ُُُ/ُ( انظر: الممتس شرح المقنس )ْ
 (.ٕٕ/ُِ(، كمجمكع الفتاكل )ْٖ/ُ( انظر: المػني )ٓ
 (.  ّْ( سكرة النساء آية رقـ )ٔ
 (. َُٓ/ُ(، كشرح الزركشي )ْٖ/ُ) ( انظر: المػنيٕ
( ىذا المسػألة ال تػرد عنػد مػف يختػار مػف األصػحاب أف المػاء ينقسػـ إلػى قسػميف: طػاىر ٖ

طيػكر، كنجػػس، ألف لػو أف يتكضػػأ مػػف أييمػا شػػاء، فكػػؿ مػا كقػػس عميػػو اسػـ المػػاء فيػػك 
ة طاىر طيكر تحصػؿ الطيػارة بػو عنػده، سػكاء كػاف مطمقػان أك مقيػدان، مسػتعمالن فػي طيػار 

(: كمتى حكمنا ُّٖ/ُكاجبة أك مستحبة أك غير مستعمؿ، قاؿ المرداكم في اإلنصاؼ )
نما اشتبو طيػكر بطيػكر مثمػو، كليسػت المسػألة.  بطيكريتو، فما اشتبو طاىر بطيكر، كا 

 (.  ُّٖ-ّّ/ُ(، كاإلنصاؼ )ٓ/ُ(، كالمبدع )ِّٔ/ُٗكانظر: مجمكع الفتاكل )
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ق( فػػي المقنػػس، ُْٕ) ابػػف البنػػاء المتػػكفى سػػنة -فيمػػا كقفػػت عميػػو-األصػػحاب 
حيػػث قػػاؿ: )كأمػػا التحػػرم فػػي األكانػػي إذا اشػػتبيت...فإف كػػاف أحػػدىما فيػػو مػػاء 

 ِمستعمؿ، كاآلخر طاىر بيقيف، تكضأ بكؿ كاحد منيما، كصمى(.
ق(، فصرَّح في اليداية، بأنو ال يتحر َُٓكجاء بعده أبك الخطاب المتكفى سنة )

ف: ماء طػاىر كمػاء مسػتعمؿ، أك مػاء عند اشتباىيما، فقاؿ: )فإف كاف معو إناءا
، فظػاىر كالميمػا أنػو ّالشجر كماء مطمؽ، فإنو يتكضأ منيما، كيصمي كال يتحر(

 ْيتكضأ كضكءيف كامميف، مف ىذا كضكءن كامالن منفردان، كمف اآلخر كذلؾ.
ق( فػي مختصػره، فخػالؼ ٕٓٔثـ جاء بعدىما ابف تميـ المتكفى في حدكد سػنة )

أنػو يتكضػأ كضػكءن كاحػدان، يػتػرؼ مػف كػؿ إنػاء غرفػة، فقػاؿ: ىذا الظاىر، كاختار 
)فإف اشتبو طيكر بطاىر، لـ يتحر فييما كجيػان كاحػدان، بػؿ يتكضػأ منيمػا كضػكءن 

 ٓكاحدان، فيػرؼ مف كؿ إناء غرفة، ثـ يصمي صالة كاحدة في أص  الكجييف(.
متػػكفى كتبعػػو المتػػأخركف عمػػى ذلػػؾ، مػػف غيػػر تقييػػد كال إضػػافة، قػػاؿ الحجػػاكم ال

ف اشتبو طاىر بطيكر، لـ يتحر، كتكضػأ منيمػا كضػكءن ٖٔٗ) ق( في اإلقناع: )كا 
 ٔكاحدان، مف ىذا غرفة، كمف اآلخر غرفة(.

 الفرع الثاني: مدل مكافقة المتأخريف لممتقدميف:
مما سبؽ يتبيف عػدـ كجػكد نػص ل مػاـ أحمػد رحمػو اهلل فػي المسػألة، كقػد اتَّفػؽ 

 ٕد اشتباه الطيكر بالطاىر.األصحاب عمى عدـ التحرم عن

                                                                             
لخػػالؼ فػػي ىػػذه المسػػألة عمػػى كجيػػيف، ككػػذا ( آِ/ُ( حكػػى ابػػف تمػػيـ فػػي مختصػػره )ُ

(، كالمػرداكم ّْ/ُ(، كابف تيمية فػي شػرح العمػدة )ِّالضرير في الحاكم الصػير )ص
 (.ُّٕ/ُفي اإلنصاؼ )

 (. ُِٗ/ُ( المقنس شرح مختصر الخرقي )ِ
 (.ْٗ( اليداية )صّ

 (. ُّٕ/ُ( انظر: اإلنصاؼ )ْ

 (. ِٓ/ُ( مختصر ابف تميـ )ٓ
 (. ُٔ/ُ( اإلقناع )ٔ
(، كبمػػػػة ٖٓ/ُ(، كالمػنػػػي )ْٗ(، كاليدايػػػة )صُِٗ/ُ( انظػػػر: المقنػػػس البػػػف البنػػػاء )ٕ

(، كالحػػػػػاكم الكبيػػػػػر ٓ(، كالمػػػػػذىب األحمػػػػػد )صّٓ/ُ(، كالمحػػػػػرر )ّٓالسػػػػػاغب )ص
(، كالمنػػػػكر فػػػػي راجػػػػ  المحػػػػرر ْٖ(، كالػػػػكجيز )صّْ/ُ(، كشػػػػرح العمػػػػدة )ّٖ/ُ)

ابػػػػف تمػػػػيـ فػػػػي مختصػػػػره (. قػػػػاؿ ََُ/ُ(، كالفػػػػركع )ُِ(، كالتسػػػػييؿ )صُِْ)ص
(: )كىػك المػذىب، ُّٖ/ُ(: )لـ يتحر فييما كجيػان كاحػدان(. كقػاؿ فػي اإلنصػاؼ )ِٓ/ُ)

 كعميو األصحاب(.
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كأما ما ذىب إليو المتأخركف مف أنػو عنػد االشػتباه يتكضػأ كضػكءن كاحػدان، يػتػرؼ 
مف كؿ إناء غرفة، فقد تابعكا فيو ابػف تمػيـ، حيػث قػاؿ فػي مختصػره: )ىػك أصػ  

. ِ، كقاؿ ابف المحاـ في القكاعد: )مػذىبنا يتكضػأ منيمػا كضػكء كاحػدان(ُالكجييف(
  ّمف األصحاب.كاختاره جماعة 

 ْبينما ذىب أكثر األصحاب إلى أنو يتكضأ كضكءيف كامميف منفرديف.
 الفرع الثالث: مستند المسألة: 

استند األصحاب في عدـ التحرم عند االشتباه، بأنو أمكنو تأدية فرضو بيقيف مف 
 ٓغير ضرر، فمزمو ذلؾ، أشبو ما لك نسي صالة مف يـك ال يعمـ عينيا.

القائمكف بأنػو يتكضػأ منيمػا كضػكءن كاحػدان، بػأف الكضػكء الكاحػد كاستند األصحاب 
مجػػزـك بنيػػة ككنػػو رافعػػان لمحػػدث، بخػػالؼ الكضػػكءيف فإنػػو ال يػػدرم أييمػػا الرافػػس 

    ٕ.ٔلمحدث
                                 

 (.ِٓ/ُ( انظر: مختصر ابف تميـ )ُ
 (.ْْٗ/ُ( القكاعد )ِ
(، كاإلنصاؼ ّٓ/ُ(، كالمبدع )ََُ(، كتجريد العناية )صََُ/ُ( انظر: الفركع )ّ
(ُ/ُّٖ ،) 

(، كبمػػػػة ٖٓ/ُ(، كالمػنػػػي )ْٗ(، كاليدايػػػة )صُِٗ/ُلمقنػػػس البػػػف البنػػػاء )( انظػػػر: اْ
(، كالحػػػػاكم الصػػػػػير ٓ(، كالمػػػػذىب األحمػػػػد )صّٓ/ُ(، كالمحػػػػرر )ّٓالسػػػػاغب )ص

دراؾ الػايػػػػػػة )صْٖ(، كالػػػػػػكجيز )صّٓ/ُ(، كالرعايػػػػػة الصػػػػػػػرل )ِّ)ص (، ُْ(، كا 
كالتسػػػييؿ (، ِٖ(، كالتػػػذكرة البػػػف عبػػػدكس )صُِْكالمنػػػكر فػػػي راجػػػ  المحػػػرر )ص

(، مػنػػػػي ذكم األفيػػػػاـ ُٓٔ/ُ(، كشػػػػرح الػػػػكجيز )ُّٕ/ُ(، كاإلنصػػػػاؼ = =)ُِ)ص
(. الخػػالؼ فػػي ىػػذه المسػػألة عمػػى سػػبيؿ األفضػػمية كالجػػكاز؛ قػػاؿ ابػػف تيميػػة فػػي ِٖ)ص

ف شػاء غسػؿ ّْ/ُشرح العمدة ) (: )إف شاء تكضأ مف كؿ كاحد منيما كضكءن كػامالن، كا 
ر فائػدة الخػالؼ إال إذا كػاف عنػده طيػكر بيقػيف، العضك مػف ىػذا، ثػـ مػف ىػذا(. كال تظيػ

فمػػف يقػػكؿ: يتكضػػأ كضػػكءيف، ال ييصػػح  الكضػػكء منيمػػا، كمػػف يقػػكؿ: يتكضػػأ كضػػكءن 
كاحػدان، فإنػو ييصػح  الكضػػكء منيمػا حتػى مػس الطيػػكر بيقػيف، كذلػؾ ألف الكضػكء الكاحػػد 

افػػس لمحػػدث. مجػػزـك بنيػػة ككنػػو رافعػػان لمحػػدث، بخػػالؼ الكضػػكءيف فإنػػو ال يػػدرم أييمػػا الر 
(، كمعكنػػة ُّٖ/ُ(، كاإلنصػػاؼ )ََُ/ُ(، كالفػػركع )ِٓ/ُانظػػر: مختصػػر ابػػف تمػػيـ )

 (. ُّٗ/ُأكلي النيى )

 (. ّْ/ُ(، كشرح العمدة )ٖٓ/ُ( انظر: المػني )ٓ
 (. ْٗ/ُ(، شرح المنتيى لمبيكتي )ُّٗ/ُ( انظر: معكنة أكلي النيى )ٔ

أنػو عنػد االشػتباه يتكضػأ كضػكءيف كػامميف ( لـ أجد بعد البحث مستند األصحاب القائميف بٕ
منفرديف، غير االستناد بأصؿ المسألة كىك أنو أمكنو أداء فرضػو بيقػيف مػف غيػر ضػرر، 
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 :ُالمبحث الرابس عشر: اشتباه الثياب الطاىرة بالنجسة
 الفرع األكؿ: نشأة المسألة كتطكرىا:

ا كػاف معػو ثكبػاف أحػدىما طػاىر، كاآلخػر نجػس، قاؿ أبك الحػارث: قػاؿ أحمػد: )إذ
 ِيصمي في كؿ ثكب، كينكم أنيا الفريضة(.

كقػػاؿ أبػػك داكد: سػػمعت أحمػػد سيػػئؿ عػػف رجػػؿ لػػو ثكبػػاف، أحػػدىما نجػػس ال يػػدرم 
أييما ىك؟ قاؿ: )مف الناس مف يقكؿ يصمي مرتيف في كؿ كاحػدو مػرةن، إذا لػـ يجػد 

 ّغيرىما، فيككف قد صمى في النظيؼ مرة(.
ق( فػي اإلرشػاد: )كمػف ِْٖكبناء عمى ذلؾ، قاؿ ابف أبي مكسى المتكفى سػنة )

كاف معو ثكباف: طاىر كنجس، كأشػكال عميػو، صػمى فػي كػؿ كاحػد منيمػا الصػالة 
التي قد حضر كقتيا، يكررىا فييما كاحد بعد كاحد، ليحصػؿ لػو األداء فػي الطػاىر 

كب فييػػا كاحػػد نجػػس، لػػـ منيمػػا بيقػػيف، ككػػذلؾ إف كانػػت ثالثػػة أثػػكاب، أك مئػػة ثػػ
يمزمو أف يصمي إال في اثنيف منيا، كاحد بعد كاحػد، فػإف كانػت عشػرة أثػكاب فييػا 
تسعة نجسة ككاحد طاىر، أتى بالصالة فػي العشػرة يكررىػا فييػا كاحػد بعػد كاحػد، 

 ْليحصؿ لو األداء في الطاىر منيا باليقيف(.
اؿ الحجػاكم المتػكفى سػنة كتبعو المتأخركف في ذلؾ، مف غير تقييد كال إضافة، ق

ف اشتبيت ثيػاب طػاىرة مباحػة بنجسػة أك محرمػة، كلػـ ٖٔٗ) ق( في اإلقناع: )كا 
يكف عنده ثكب طاىر أك مباح بيقيف، لـ يتحر، كصمى في كػؿ ثػكب صػالة كاحػدة 

  .ٓبعدد النجسة أك المحرمة، كزاد صالة(
 الفرع الثاني: مدل مكافقة المتأخريف ل ماـ أحمد:

يف مكافقػػة المتػػأخريف ل مػػاـ أحمػػد فػػي أنػػو ال يتحػػرل عنػػد اشػػتباه ممػػا سػػبؽ يتبػػ

                                                                             
(، كالممتػػس شػػرح المقنػػس ُّٕ/ُ(، كالشػػرح الكبيػػر )ٖٓ/ُفمزمػػو ذلػػؾ. انظػػر: المػنػػي )

 (.ّْ/ُ(، كشرح العمدة )ُُُ/ُ)
بيقيف، فإف كػاف عنػده ذلػؾ، لػـ تصػ  صػالتو  ( محؿ المسألة إذا لـ يكف عنده ثكب طاىرُ

(، كالفركع ّٓ/ُ(، كشرح العمدة )ْٓ/ُفي الثياب المشتبية. انظر: مختصر ابف تميـ )
 (. ُُْ/ُ(، كاإلنصاؼ )َُُ/ُ)
(، كركل نحػػكه أبػػك طالػػب، كمػػا فػػي االنتصػػار ألبػػي الخطػػاب ِٓ/ُ( انظػػر: زاد المسػػافر )ِ

(ُ/ْٓٗ .) 
 (. ِٔ(، )صِٖٖية أبي داكد، رقـ )( مسائؿ اإلماـ أحمد بركاّ

 (. ٖٗ( اإلرشاد )صْ
 (.ُٔ/ُ( اإلقناع )ٓ



 

 
777 

 ُالثياب الطاىر بالنجسة؛ كعميو جماىير األصحاب.
، كابػف ّ، كتبعػو ابػف تيميػةِبينما اختار ابف عقيؿ، أنو يصمي في أحػدىا بػالتحرم

 ْالقيـ.
 الفرع الثالث: مستند المسألة:

، بأنو أمكنو أداء فرضػو بيقػيف مػف استند جماىير األصحاب القائميف بعدـ التحرم
غير حرج، فمزمو ذلؾ، كما لك اشتبو الطيكر بالطػاىر، ككمػا لػك نسػي صػالة مػف 

 ٓيـك ال يعمـ عينيا.
بينما استند األصحاب القائمكف بػالتحرم عنػد االشػتباه: بػأف اجتنػاب النجاسػة مػف 

لـ يحكـ باب المحظكر، فإذا تحرل كغمب عمى ظنو طيارة ثكب منيا، فصمى فيو، 
ببطالف صالتو بالشؾ، فإف األصؿ عدـ النجاسة، كقػد شػؾ فييػا فػي ىػذا الثػكب، 
ٔفيصػػػػػػػمي فيػػػػػػػو، كمػػػػػػػػا لػػػػػػػك اسػػػػػػػتعار ثكبػػػػػػػػان أك اشػػػػػػػتراه كال يعمػػػػػػػـ حالػػػػػػػػو.

                                 
(، ٖٓ/ُ(، كرؤكس المسػػػػائؿ لمشػػػػريؼ أبػػػػي جعفػػػػر )ّْ( انظػػػػر: الجػػػػامس الصػػػػػير )صُ

(، كالمػنػػػي َِٖ/ُ(، كالمسػػػتكعب )ْٗ(، كاليدايػػػة )صُِٗ/ُكالمقنػػػس البػػػف البنػػػاء )
(، كمختصػػر = ابػػف تمػػيـ ٓ(، كالمػػذىب األحمػػد )صّٓ(، كبمػػػة السػػاغب )صٖٓ/ُ)
(، ّٓ/ُ(، كشػرح العمػدة )ّٓ/ُ(، كالرعاية الصػػرل )ّٖ/ُ(، كالحاكم الكبير )ّٓ/ُ)

ؽ األصحاب ُٔٔ/ُ(، كشرح الكجيز )ُّٗ/ُ(، كاإلنصاؼ )ََُ/ُكالفركع ) (. كقد فرَّ
بيف الثياب كاألكاني النجسة مف كجييف: األكؿ: بأف استعماؿ المػاء الػنجس، تتعػدل فيػو 

إلى ثكبو كبدنو، كيمنس صحة صػالتو فػي الحػاؿ كالمػ ؿ، كىػذا بخػالؼ اسػتعماؿ  النجاسة
الثيػػاب النجسػػة. الثػػاني: أف الثػػكب الػػنجس تبػػاح الصػػالة فيػػو إذا لػػـ يجػػد غيػػره، كالمػػاء 
ؽ األصػحاب بػيف عػدـ التحػرم عنػد اشػتباه الثيػاب كالتحػرم عنػد  النجس بخالفػو. كمػا فػرَّ

كؿ: أف القبمة يكثر االشتباه فييا، فيشؽ اعتبار اليقيف، اشتباه القبمة مف ثالثة أكجو: األ 
فسقط دفعان لممشقة، كىذا بخالؼ الثياب. الثاني: أف القبمة عمييا دالئؿ منصػكبة، فيصػ  
االجتياد في طمبيا، بخالؼ الثياب. الثالث: أف االشتباه في الثيػاب حصػؿ بتفريطػو، ألنػو 

ذلػػػػؾ فػػػػي القبمػػػػة. انظػػػػر: االنتصػػػػار  كػػػاف يمكنػػػػو تعمػػػػيـ الػػػػنجس أك غسػػػػمو، كال يمكنػػػػو
 (.َُُ/ُ(، كالفركع )ّٓ/ُ(، كشرح العمدة )ٖٔ/ُ(، كالمػني )ْٗٓ/ُ)
 (. َُْ/ُ(، كاإلنصاؼ )َّٓ/ُ(، كالقكاعد البف المحاـ )َُُ/ُ( انظر: الفركع )ِ
 (. َُْ/ُ(، كاإلنصاؼ )ّٖ(، كاالختيارات الفقيية )صُِٔٓ/ُ( انظر: بدائس الفكائد )ّ

 (.ُِّ/ُغاثة الميفاف )( انظر: إْ
 (. ُُُ/ُ(، الممتس شرح المقنس )ٖٔ/ُ( انظر: المػني )ٓ

  (.ُِٔٓ/ُ(، كبدائس الفكائد )ُِّ/ُ( انظر: إغاثة الميفاف )ٔ
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 مةالخات
 نخمص مما تقدـ إلى طائفة مف النتائج، مف أبرزىا ما يأتي:

ق(، ُِْنة )أكالن: طبقػػػة المتقػػػدميف تبػػػدأ مػػػف تالميػػػذ اإلمػػػاـ أحمػػػد المتػػػكفى سػػػ
ق(. كطبقة المتكسطيف َّْكتنتيي بكفاة اإلماـ الحسف بف حامد المتكفى سنة )

تبدأ مف تالميذ الحسف بف حامد، كتنتيي بكفاة اإلماـ البرىاف ابػف مفمػ  المتػكفى 
 ق(. ْٖٖسنة )

ثانيػػػان: طبقػػػة المتػػػأخريف تبػػػدأ مػػػف اإلمػػػاـ عػػػالء الػػػديف المػػػرداكم المتػػػكفى سػػػنة 
بقتػػػو فمػػػف بعػػػدىـ إلػػػى اآلخػػػر، كالكتػػػب التػػػي عمييػػػا مػػػدار ق(، مػػػركران بطٖٖٓ)

التصػػػحي  عنػػػدىـ، ىػػػي: اإلنصػػػاؼ فػػػي معرفػػػة الػػػراج  مػػػف الخػػػالؼ، كتصػػػحي  
 الفركع، كالتنقي  المشبس في تحرير أحكاـ المقنس.

ثالثان: اعتمد المتأخركف في معرفة المػذىب عمػى كتػابي منتيػى اإلرادات كاإلقنػاع، 
بو أحػدىما فيػك المػذىب، كمػا اختمفػا فيػو، فالمػذىب مػا  فما اتفقا عميو، أك انفرد

 في المنتيى. 
رابعان: مذىب المتػأخريف ىػك امتػداد لمػذىب المتقػدميف كمبنػي عميػو، حيػث اقتفػى 
المتأخركف آثارىـ، كحرركه كىذبكه، كبيَّنكا الراج  مف مسائؿ الخالؼ، كلـ ينفردكا 

 بمسألة خالؼ ما ىـ عميو.
المنقكلة عف اإلماـ أحمد رحمو اهلل في الفركع الفقيية، فقد  خامسان: كفرة المسائؿ

 حفظ األصحاب أقكالو، كآراءه، كفتاكيو، كنقمكىا بألفاظيا.
سادسان: عدـ صحة مػا قيػؿ بػأف: )أكثػر مػا فػي اإلقنػاع كالمنتيػى مخػالؼ لمػذىب 
اإلماـ أحمد كنصو( في باب المياه؛ حيث تبيف مف خػالؿ البحػث التػزاـ المتػأخريف 

 نصكص اإلماـ أحمد كعدـ مخالفتيا.ب
سابعان: مسائؿ البحث التي لـ يرد فييا نص عف اإلماـ أحمػد، كأخػذىا المتػأخركف 

 مف أقكاؿ أصحابو، مسألتاف، ىي:
 طيكرية الماء المتػير بما ال يمازجو. -ُ
 عدـ التحرم عند اشتباه الماء الطيكر بالطاىر. -ِ

مػػد، ككافقػػو المتػػأخركف عمييػػا، ثامنػػان: مسػػائؿ البحػػث المنصكصػػة عػػف اإلمػػاـ أح
 كالتزمكا نصكصو كلـ يخالفكه، اثنتا عشرة مسألة، ىي:

 طيكرية الماء المسخف بنجس. -ُ
 طيكرية الماء المتػير بمكثو أك بطاىر يشؽ صكنو عنو. -ِ

 ال يكره استعماؿ الماء المسخف بطاىر إذا لـ يشتد حره. -ّ

 سمب الطيكرية عف الماء المستعمؿ في رفس الحدث. -ْ
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 لرجؿ مف رفس حدثو بالماء اليسير الذم خمت المرأة بالطيارة بو.منس ا -ٓ

 تػير إحدل صفات الماء بطاىر يسمبو الطيكرية. -ٔ

سمب الطيكرية عف الماء المػمكس فيو يد قائـ مف نكـ ليؿ قبػؿ غسػميا  -ٕ
 ثالثان.

 الماء الكثير ال ينجس إال بتػيره بالنجاسة. -ٖ

 الماء القميؿ ينجس بمجرد مالقاة النجاسة. -ٗ

 الشؾ ال يزيؿ اليقيف في طيارة ماء أك نجاستو. -َُ

 إذا اشتبو الماء الطيكر بالنجس ال يتحر، كيعدؿ إلى التيمـ. -ُُ

إذا اشتبيت ثياب طاىرة بنجسة، صمى في كؿ ثػكب صػالة بعػدد الػنجس،  -ُِ
 كزاد صالة.

 التكصيات:

أكالن: اسػػتكماؿ البحػػث، بدراسػػة الكتػػب كاألبػػكاب الفقييػػة األخػػرل، لمنظػػر فػػي مػػدل 
حة مػػا قيػػؿ بػػأف: )أكثػر مػػا فػػي اإلقنػػاع كالمنتيػى مخػػالؼ لمػػذىب اإلمػػاـ أحمػػد صػ

كنصو( في تمؾ األبكاب، إضػافةن لمػا فيػو مػف ربػط الفػركع الفقييػة بركايػات اإلمػاـ 
أحمد، كبياف المسائؿ المنصكصة عنو مف المسػائؿ المبنيػة عمػى أقػكاؿ أصػحابو، 

 فإف المذىب بحاجة إلى ذلؾ. 
بكتػب متقػدمي األصػحاب كتحقيقيػا كطباعتيػا، فػإف المطبػكع منيػا ثانيان: االىتماـ 

 قميؿ.
ثالثان: جمس المسائؿ التي اختمؼ فييا كػالـ اإلمػاـ المػرداكم فػي كتبػو )اإلنصػاؼ، 

 كتصحي  الفركع، كالتنقي ( في حكاية المذىب، كبياف أسباب ذلؾ.
سػرت مػف إتمػاـ ىػذا كبعد، فالميـ لػؾ الحمػد أكالن كآخػران، كظػاىران كباطنػان عمػى مػا ي

البحث، قصرت األلسف عػف بمػكغ ثنائػؾ، كمػا يميػؽ بجاللػؾ، كعجػزت العقػكؿ عػف 
إدراؾ كنو جمالؾ، نسألؾ الميـ أف تجعؿ أعمالنا كميا خالصة لكجيػؾ، كصػمى اهلل 

 كسمـ عمى عبدؾ كرسكلؾ محمد، كعمى آلو كصحبو أجمعيف. 
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 فيرس المصادر كالمراجس
عمي بف محمد بف عباس البعمػي، تحقيػؽ: أحمػد بػف االختيارات الفقيية، ل .1

 ق.ُّْٔمحمد الخميؿ، دار ابف الجكزم، الدماـ، الطبعة األكلى، 

اختيػػارات شػػيخ اإلسػػالـ ابػػف تيميػػة، لمحمػػد بػػف أحمػػد بػػف عبػػد اليػػادم،  .2
تحقيؽ: سػامي ابػف محمػد بػف جػاد اهلل، دار عػالـ الفكائػد، مكػة المكرمػة، الطبعػة 

 ق.ُِّْالثانية، 
رات شيخ اإلسالـ ابف تيميػة، إلبػراىيـ بػف محمػد ابػف قػيـ الجكزيػة، اختيا .3

تحقيػػؽ: سػػامي بػػف محمػػد بػػف جػػاد اهلل، دار عػػالـ الفكائػػد، مكػػة المكرمػػة، الطبعػػة 
 ق.ُِّْالثانية، 

إدراؾ الػاية في اختصار اليدايػة، لعبػد المػؤمف بػف عبػد الحػؽ القطيعػي،  .4
الريػػػاض، الطبعػػػة األكلػػػى، مكتبػػػة الرشػػػد،  تحقيػػػؽ: ناصػػػر ابػػػف سػػػعكد السػػػالمة،

 ق.ُِْٖ
اإلرشػػاد إلػػى سػػبيؿ الرشػػاد، لمحمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي مكسػػى الياشػػمي،  .5

تحقيػػؽ: عبػػد اهلل ابػػف عبػػد المحسػػف التركػػي، دار عػػالـ الكتػػب، الريػػاض، الطبعػػة 
 ق.ُِّْاألكلى، 

إركاء الػميػػػؿ فػػػي تخػػػريج أحاديػػػث منػػػار السػػػبيؿ، لمحمػػػد ناصػػػر الػػػديف  .6
الشػػاكيش، المكتػػب اإلسػػالمي، بيػػركت، الطبعػػة األكلػػى،  األلبػػاني، بإشػػراؼ: زىيػػر

 ق.ُّٗٗ
األسئمة الككيتية كأجكبتيا المسماة ركضة األركاح، لػعبد القادر بف بػدراف  .7

الدمشقي، تحقيؽ: محمد بف ناصر العجمي، دار البشائر، بيركت، الطبعة األكلى، 
 ـ.ََِٕ

حقيػؽ: محمػد إغاثة الميفػاف مػف مصػايد الشػيطاف، البػف قػيـ الجكزيػة، ت .8
 ق.ُِّْعزيز شمس، دار عالـ الفكائد، مكة المكرمة، الطبعة األكلى، 

اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ، ألحمد بف عبد الحميـ  .9
بف عبد السالـ بف تيمية، كزارة الشػؤكف اإلسػالمية كاألكقػاؼ، السػعكدية، الطبعػة 

 ق.ُُْٗالسابعة، 

سى بف أحمد الحجاكم، تحقيؽ: عبػد اهلل بػف اإلقناع لطالب االنتفاع، لمك  .11
الطبعػػػة الثانيػػػة، عبػػػد المحسػػػف التركػػػي، كزارة الشػػػؤكف اإلسػػػالمية، السػػػعكدية، 

 ق. ُُْٗ
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االنتصػػار فػػي المسػػائؿ الكبػػار عمػػى مػػذىب اإلمػػاـ أحمػػد، ألبػػي الخطػػاب  .11
محفكظ الكمكذاني، تحقيؽ: سميماف بف عبد اهلل العمير، مكتبة العبيكاف، الرياض، 

 ق.ُُّْعة األكلى، الطب

اإلنصػػاؼ فػػي معرفػػة الػػراج  مػػف الخػػالؼ، لعمػػي بػػف سػػميماف المػػرداكم،  .12
تحقيػػؽ: عبػػداهلل ابػػف عبػػد المحسػػف التركػػي، دار عػػالـ الكتػػب، الريػػاض، الطبعػػة 

 ىػ.ُِّْاألكلى، 

األكسػػط فػػي السػػنف كاإلجمػػاع كاالخػػتالؼ، لمحمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف المنػػذر  .13
الطبعػة  ف محمػد حنيػؼ، دار طيبػة، الريػاض،النيسابكرم، تحقيؽ: صػير أحمد بػ

 ىػ. َُْٓ األكلى،
بػدائس الفكائػد، البػػف قػيـ الجكزيػػة، تحقيػؽ: عمػي بػػف محمػد العمػػراف، دار  .14

 ق. ُّْٕعالـ الفكائد، مكة المكرمة، الطبعة الرابعة، 
لعمػر البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشػرح الكبيػر،  .15

تحقيؽ: مصطفى أبك الػيط، كعبد اهلل بف سميماف، بف الممقف، بف عمي ابف أحمد 
 ىػ.ُِْٓ الطبعة األكلى، كياسر بف كماؿ، دار اليجرة، الرياض،

بمػة الساغب كبػية الراغب، لمحمد بف أبي القاسـ بف الخضر بف تيمية،  .16
تحقيػؽ: بكػر بػف عبػد اهلل أبػػك زيػد، كزارة الشػؤكف اإلسػالمية، السػعكدية، الطبعػػة 

 لى. األك 
تػػاج العػػركس مػػف جػػكاىر القػػامكس، لمحمػػد مرتضػػى بػػف محٌمػػد بػػف عبػػد  .17

بيػػػدم، تحقيػػػؽ: لجنػػػة فنيػػػة مػػػف كزارة اإلرشػػػاد كاألنبػػػاء، الناشػػػر كزارة  الػػػرزٌاؽ الزَّ
 اإلرشاد كاألنباء، الككيت، الطبعة األكلى.

تجريػػد العنايػػة فػػي تحريػػر أحكػػاـ النيايػػة، لعمػػي بػػف محمػػد بػػف عبػػاس  .18
اهلل بػػف مكسػػى العمػػار، دار التحبيػػر، السػػعكدية، الطبيعػػة  البعمػػي، تحقيػػؽ: عبػػد

 ق.َُْْاألكلى، 

التحقيؽ في أحاديث الخالؼ، لعبد الرحمف بف عمي بف الجكزم، تحقيػؽ:  .19
مسػػػعد عبػػػد الحميػػػد السػػػعدني، دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت، الطبعػػػة األكلػػػػى، 

 ىػ.ُُْٓ
يػؽ: ناصػر بػف التذكرة في الفقو، لعمي بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ، تحق .21

 ىػ.ُِِْسعكد السالمة، دار إشبيميا، الرياض، الطبعة األكلى، 
التػػػذكرة فػػػي الفقػػػو عمػػػى مػػػذىب اإلمػػػاـ المبجػػػؿ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ، البػػػف  .21

عبدكس، تحقيؽ: مصطفى بف محمد صالح الػديف القبػاني، دار األكراؽ الثقافيػة، 
 ق. ُُْْجدة، الطبعة األكلى، 
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ي اسباسػالر البعمػي، تحقيػؽ: عبػد اهلل التسييؿ في الفقو، لمحمد بػف عمػ .22
 ىػ.ُِْٕبف صال  الفكزاف، دار ابف الجكزم، الدماـ، الطبعة األكلى، 

تصحي  الفػركع، لعمػي بػف سػميماف المػرداكم، تحقيػؽ: عبػد اهلل بػف عبػد  .23
 ق.ُِّْالمحسف التركي، دار عالـ الكتب، الطبعة األكلى، 

ئمػػة، ألبػػي يعمػػى الفػػراء، التعميػػؽ الكبيػػر فػػي المسػػائؿ الخالفيػػة بػػيف األ  .24
 ىػ.ُّْٓتحقيؽ: محمد بف فيد الفري ، دار النكادر، دمشؽ، الطبعة األكلى، 

التعميقػػة الكبيػػرة فػػي مسػػائؿ الخػػالؼ، ألبػػي يعمػػى الفػػراء، تحقيػػؽ: لجنػػة  .25
مختصػػة مػػف المحققػػيف بإشػػراؼ نػػكر الػػديف طالػػب، دار النػػكادر، دمشػػؽ، الطبعػػة 

 ىػ.ُُّْاألكلى، 
رير الفكائد، لعبد الػرحمف بػف أحمػد بػف رجػب، تحقيػؽ: تقرير القكاعد كتح .26

خالػػد بػػف عمػػي المشػػيق  كجماعػػة، دار ركػػائز لمنشػػر كالتكزيػػس، الريػػاض، الطبعػػة 
 ق.َُْْاألكلى،

التمخػيص الحبيػر، ألحمػد بػف عمػي بػف حجػر العسػقالني، تحقيػؽ: محمػػد  .27
الثػػػاني بػػػف عمػػػر ابػػػف مكسػػػى، دار أضػػػكاء السػػػمؼ، الريػػػاض، الطبعػػػة األكلػػػى 

 ق.ُِْٖ
التمػػاـ لمػػا صػػ  فػػي الػػركايتيف كالػػثالث كاألربػػس عػػف اإلمػػاـ كالمختػػار مػػف  .28

الكجييف عف أصحابو الكراـ، لمحمػد بػف القاضػي أبػي يعمػى الفػراء، تحقيػؽ: عبػد 
اهلل بف محمػد الطيػار، كعبػد العزيػز بػف محمػد المػد اهلل، دار العاصػمة، الريػاض، 

 ق.ُُْْالطبعة األكلى، 

مػف المعػاني كاألسػانيد، ليكسػؼ بػف عبػد اهلل بػف التمييد لما فػي المكطػأ  .29
عبد البر، تحقيػؽ: مصػطفى بػف أحمػد العمػكم، كمحمػد عبػد الكبيػر البكػرم، كزارة 

 ىػ.ُّٕٖعمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، المػرب، الطبعة األكلى، 
تنقػي  التحقيػػؽ فػػي أحاديػث التعميػػؽ، لمحمػػد بػف أحمػػد الػػذىبي، تحقيػػؽ:  .31

د الحػػي عجيػػب، دار الػػكطف، الريػػاض، الطبعػػة األكلػػى، مصػػطفى أبػػك الػػػيط عبػػ
 ىػ.ُُِْ

التنقػػي  المشػػبس فػػي تحريػػر أحكػػاـ المقنػػس، لعمػػي بػػف سػػميماف المػػرداكم،  .31
تحقيؽ: ناصر بف سعكد السالمة، دار أطمس الخضراء، الرياض، الطبعػة الثانيػة، 

 ق.َُْْ

تيػػػذيب األجكبػػػة، لمحسػػػف بػػػف حامػػػد، تحقيػػػؽ: عبػػػد العزيػػػز بػػػف محمػػػد  .32
 ق.ُِْٓيدم، مكتبة العمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة، الطبعة األكلى، القا
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تيذيب السنف، البف القيـ الجكزيػة، تحقيػؽ: إسػماعيؿ بػف غػازم مرحبػا،  .33
 ىػ.ُِْٖمكتبة المعارؼ، الرياض، الطبعة األكلى، 

الجػامس الصػػير فػػي الفقػو، ألبػػي يعمػى الفػػراء، تحقيػؽ: ناصػػر بػف سػػعكد  .34
 ق. ُُِْلرياض، الطبعة األكلى، السالمة، دار أطمس، ا

جػػامس العمػػكـ كالحكػػـ فػػي شػػرح خمسػػيف حػػديثا مػػف جكامػػس الكمػػـ، لعبػػد  .35
بػراىيـ بػاجس، مؤسسػة  الرحمف بف أحمد بف رجػب، تحقيػؽ: شػعيب األرنػاؤكط، كا 

 ىػ.ُِْْالرسالة، بيركت، الطبعة العاشرة، 
جػػامس المسػػائؿ لشػػيخ اإلسػػالـ أحمػػد بػػف تيميػػة، تحقيػػؽ: محمػػد عزيػػز  .36
 ق.ُِّْس، دار عالـ الفكائد، مكة المكرمة، الطبعة الثالثة، شم

جميػػرة المػػػة، لمحمػػد بػػف الحسػػف بػػف دريػػد األزدم، تحقيػػؽ: رمػػزم منيػػر  .37
 ـ.ُٕٖٗبعمبكي، دار العمـ لممالييف، بيركت، الطبعة األكلى، 

لمحمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف حاشػػية ابػػف حميػػد عمػػى شػػرح منتيػػى اإلرادات،  .38
حيػػى بػػف عبػػد اهلل الػامػػدم، غػػراس لمنشػػر كالتكزيػػس، حميػػد النجػػدم، تحقيػػؽ: ي
 ق.ُّّْالككيت، الطبعة األكلى، 

بػػػف عػػػكض حاشػػػية ابػػػف عػػػكض عمػػػى دليػػػؿ الطالػػػب، ألحمػػػد بػػػف أحمػػػد  .39
المػػرداكم، تحقيػػؽ: فيصػػؿ بػػف يكسػػؼ العمػػي، مؤسسػػة غػػراس لمنشػػر كالتكزيػػس، 

 ق.ُّْْالككيت، الطبعة األكلى، 

تحقيؽ:  بف سعيد بف قائد النجدم،حاشية ابف قائد عمى المنتيى، ألحمد  .41
عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي، دار عػػالـ الكتػػب، الريػػاض، الطبعػػة األكلػػى، 

 ق.ُِّْ

حاشية ابف قندس عمى الفركع، ألبي بكر بػف إبػراىيـ بػف يكسػؼ البعمػي،  .41
تحقيػػؽ: عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي، دار عػػالـ الكتػػب، الطبعػػة األكلػػى، 

 ق.ُِّْ

تحقيؽ: عبد  يكتي عمى المنتيى، لمنصكر بف يكنس البيكتي،حاشية الب .42
الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش، دار خضر لمطباعة كالنشر، بيركت، الطبعة األكلى، 

 ق.ُُِْ

حاشػػػية التنقػػػي  المشػػػبس فػػػي تحريػػػر أحكػػػاـ المقنػػػس، لمكسػػػى بػػػف أحمػػػد  .43
الحجػػاكم، تحقيػػؽ: ناصػػر بػػف سػػعكد السػػالمة، دار أطمػػس الخضػػراء، الريػػاض، 

 ق.َُْْلطبعة الثانية، ا
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حاشية الخمكتي عمى منتيى اإلرادات، لمحمد بف أحمد بف عمي البيكتي،  .44
تحقيػػؽ: سػػامي بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل الصػػقير، دار النػػكادر، دمشػػؽ، الطبعػػة 

 ىػ. ُِّْاألكلى، 
حاشػػية الػػركض المربػػس شػػرح زاد المسػػتقنس، لعبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف  .45

 .قُِْٓقاسـ، الطبعة العاشرة، 

حاشػػية فػػت  مػػكلى المكاىػػب عمػػى ىدايػػة الراغػػب، ألحمػػد بػػف محمػػد بػػف  .46
عػكض المػػرداكم، تحقيػؽ: عبػػد اهلل بػف عبػػد المحسػف التركػػي، مؤسسػة الرسػػالة، 

 ق. ُِْٖبيركت، الطبعة األكلى، 

الحػػاكم الصػػػير فػػي الفقػػو، لعبػػد الػػرحمف بػػف عمػػر الضػػرير البصػػرم،  .47
الريػػػاض، الطبعػػػة األكلػػػى،  تحقيػػػؽ: ناصػػػر بػػػف سػػػعكد السػػػالمة، مكتبػػػة الرشػػػد،

 ق.ُِْٖ
تحقيػؽ:  لعبد الرحمف بف عمر الضرير البصرم،الحاكم الكبير في الفقو،  .48

 ق.َُّْعبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش، الطبعة األكلى، 
حكاشي اإلقناع، لمنصكر بػف يػكنس البيػكتي، تحقيػؽ: ناصػر بػف سػعكد  .49

 ق.ُِْٓالسالمة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األكلى، 
خالصػػة األحكػػاـ فػػي ميمػػات السػػنف كقكاعػػد اإلسػػالـ، ليحيػػى بػػف شػػرؼ  .51

النػػككم، تحقيػػؽ: حسػػػيف إسػػماعيؿ الجمػػؿ، مؤسسػػػة الرسػػالة، بيػػركت، الطبعػػػة 
 ىػ.ُُْٖاألكلى، 

خالصة البدر المينير، لعمر بف عمي بف الممقف، تحقيػؽ: حمػدم بػف عبػد  .51
 ىػ.َُُْالمجيد السمفي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األكلى، 

الخالفيػػػات بػػػيف اإلمػػػاميف الشػػػافعي كأبػػػي حنيفػػػة كأصػػػحابو، ألحمػػػد بػػػف  .52
الحسػػيف بػػف عمػػي البييقػػي، تحقيػػؽ: فريػػؽ البحػػث العممػػي بشػػركة الركضػػة، دار 

 ىػ.ُّْٔالركضة لمنشر كالتكزيس، القاىرة، الطبعة األكلى، 
الدر النقي في شػرح ألفػاظ الخرقػي، ليكسػؼ بػف حسػف بػف عبػد اليػادم،  .53

رضػػكاف مختػػار بػػف غربيػػة، دار المجتمػػس لمنشػػر كالتكزيػػس، جػػدة، الطبعػػة تحقيػػؽ: 
 ىػ.ُُُْاألكلى، 

الػػدرر السػػنية فػػي األجكبػػة النجديػػة، جمػػس: عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف  .54
 ق.ُُْْقاسـ، الطبعة الخامسة، 

الرعاية الصػرل في الفقو، ألحمد بف حمداف بف شبيب الحرانػي، تحقيػؽ:  .55
إشبيميا لمنشػر كالتكزيػس، الريػاض، الطبعػة األكلػى،  ناصر بف سعكد السالمة، دار

 ق.ُِّْ
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لعبد الخػالؽ بػف رؤكس المسائؿ في الخالؼ عمى مذىب أحمد بف حنبؿ،  .56
عيسى بف أحمد الياشمي، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش، دار خضر، بيركت، 

 ق.ُُِْالطبعة األكلى، 
العزيػز بػف جعفػر زاد المسافر في الفقو عمى مذىب أحمد، ألبي بكر عبػد  .57

بف أحمد البػدادم، تحقيؽ: مصطفى بف محمد صالح الديف القبػاني، دار األكراؽ 
 ىػ.ُّْٕالثقافية، جدة، الطبعة األكلى، 

زاد المعػػاد فػػي ىػػػدم خيػػر العبػػػاد، البػػف قػػيـ الجكزيػػػة، تحقيػػؽ: شػػػعيب  .58
األرنػػاؤكط، كعبػػد القػػادر األرنػػاؤكط، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػركت، الطبعػػة األكلػػى، 

 ق.ُِْٖ
زكائد الكافي كالمحرر عمى المقنػس، لعبػد الػرحمف بػف محمػكد بػف عبيػداف  .59

 ق.  َُُْالبعمي، منشكرات المؤسسة السعيدية، الرياض، الطبعة الثانية، 

سنف ابف ماجو، لمحمد بف يزيد القزكيني، تحقيؽ: مشيكر بف حسف آؿ  .61
 سمماف، مكتبة المعارؼ، الرياض، الطبعة األكلى. 

، تحقيػؽ: عػامر سنف أبي بكػر  .61 ، ألحمػد بػف محمػد بػف ىػان  األثػـر األثػـر
 ـ.ََِْحسف صبرم، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، بيركت، الطبعة األكلى، 

تحقيػؽ: مشػيكر بػف سنف أبي داكد، لسػميماف بػف األشػعث السجسػتاني،  .62
 ق.ُِْٕحسف آؿ سمماف، مكتبة المعارؼ، الرياض، الطبعة الثانية، 

تحقيؽ: مشيكر بف حسف آؿ د بف عيسى الترمذم، سنف الترمذم، لمحم .63
 سمماف، مكتبة المعارؼ، الرياض، الطبعة األكلى.

سػػنف الػػدارقطني، لعمػػي بػػف عمػػر بػػف أحمػػد الػػدارقطني، تحقيػػؽ: شػػعيب  .64
 ىػ.ُِْْاألرناؤكط كجماعة، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة األكلى، 

دارمي، دار ابػػف سػػنف الػػدارمي، لعبػػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف الفضػػؿ الػػ .65
، بيركت، الطبعة األكلى،   ق.ُِّْحـز

السنف الكبرل، ألحمد بف الحسيف بف عمي البييقي، تحقيؽ: عبد اهلل بػف  .66
 ق.ُِّْعبد المحسف التركي كجماعة، دار ىجر، القاىرة، الطبعة األكلى، 

السنف الكبرل، ألحمد بف شعيب بف عمي النسائي، تحقيؽ: مركز البحكث  .67
طبعػػة كزارة األكقػػاؼ كالشػػؤكف اإلسػػالمية، قطػػر، الطبعػػة األكلػػى،  بػػدار التأصػػيؿ،

 ق. ُّّْ

تحقيػؽ: مشػيكر بػف سنف النسائي، ألحمد بف شعيب بف عمػي النسػائي،  .68
 حسف آؿ سمماف، مكتبة المعارؼ، الطبعة األكلى. 
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شػػرح الزركشػػي عمػػى مختصػػر الخرقػػي، لمحمػػد بػػف عبػػد اهلل الزركشػػي،  .69
ف الجبػػريف، مكتبػػة العبيكػػاف، الطبعػػة األكلػػى، تحقيػػؽ: عبػػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحم

 ىػ.ُُّْ
شرح العمدة، ألحمػد بػف عبػد الحمػيـ بػف عبػد السػالـ بػف تيميػة الحرانػي،  .71

تحقيؽ: محمد أجمؿ اإلصالحي، دار عالـ الفكائد، مكػة المكرمػة، الطبعػة الثانيػة، 
 ق.ُّْٖ

 الشرح الكبير، لعبػد الػرحمف بػف أبػي عمػر بػف أحمػد بػف قدامػة، تحقيػؽ: .71
عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي، كعبػػد الفتػػاح محمػػد الحمػػك، دار عػػالـ الكتػػب، 

 ق.ُِّْالرياض، الطبعة األكلى، 
الشػرح الممتػػس عمػػى زاد المسػػتقنس، لمحمػد بػػف صػػال  العثيمػػيف، دار ابػػف  .72

 ىػ.ُِِْالجكزم، الدماـ، الطبعة األكلى، 

بػد اهلل بػف شرح منتيى اإلرادات، لمنصكر بف يكنس البيكتي، تحقيػؽ: ع .73
 ق.ُِّْعبد المحسف التركي، دار عالـ الكتب، الرياض، الطبعة األكلى، 

صحي  ابف حباف، لمحمد بف حباف البستي، تحقيؽ: محمد عمي سكنمز،  .74
كخػػالص آم دميػػر، كزارة األكقػػاؼ كالشػػؤكف اإلسػػالمية، قطػػر، الطبعػػة األكلػػػى، 

 ق.ُّّْ

ؽ: محمػػػد صػػػحي  ابػػػف خزيمػػػة، لمحمػػػد بػػػف إسػػػحاؽ بػػػف خزيمػػػة، تحقيػػػ .75
 ق.ُِْْمصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيركت، الطبعة الثالثة، 

تحقيؽ: أحمد زىرة، كأحمد صحي  البخارم، لمحمد بف إسماعيؿ البخارم،  .76
 ىػ.ُِْٕعناية، دار الكتاب العربي، بيركت، 

صػػحي  سػػنف أبػػي داكد، لمحمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني، مؤسسػػة غػػراس  .77
 ىػ.ُِّْالطبعة األكلى، لمنشر كالتكزيس، الككيت، 

صػػحي  سػػنف الترمػػذم، لمحمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني، مكتبػػة المعػػارؼ  .78
 ق.َُِْلمنشر كالتكزيس، الرياض، الطبعة األكلى، 

لمسػمـ بػف الحجػػاج النيسػابكرم، تحقيػؽ: نظػر بػف محمػػد  صػحي  مسػمـ، .79
 ىػ. َُّْالفاريابي، دار قرطبة، بيركت، الطبعة الثانية، 

تفتي، ألحمد بػف حمػداف بػف شػبيب الحرانػي، تحقيػؽ: صفة المفتي كالمس .81
مصطفى بف محمد صالح الديف القباني، دار الصميعي لمنشر كالتكزيس، الرياض، 

 ىػ.ُّْٔالطبعة األكلى، 
الطبقػات الكبػػرل، لمحمػػد بػػف سػػعد، تحقيػػؽ: إحسػػاف عبػػاس، دار صػػادر،  .81

 ـ.ُٖٔٗبيركت، الطبعة األكلى، 
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ـ، تحقيؽ: مشيكر حسػف اؿ سػمماف، الطيكر، ألبي عبيد القاسـ بف سال .82
 ىػ.ُُْْمكتبة الصحابة، جدة، الطبعة األكلى، 

العدة في أصكؿ الفقو، لمقاضي أبي يعمى الفراء، تحقيؽ: أحمػد بػف عمػي  .83
 ق.ُُْْبف سير المباركي، الطبعة الثالثة، 

العبػػادات الخمػػس فػػي الفقػػو عمػػى مػػذىب اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ، ألبػػي  .84
د بػػػف الحسػػػف الكمػػػكذاني، تحقيػػػؽ: ناصػػػر بػػػف سػػػعكد الخطػػػاب محفػػػكظ بػػػف أحمػػػ

 ق.ُِِْالسالمة، دار الفالح، مصر، الطبعة األكلى، 

العمػػؿ، لعبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي حػػاتـ الػػرازم، تحقيػػؽ: فريػػؽ مػػف البػػاحثيف  .85
بإشراؼ: سػعد بػف عبػد اهلل الحميػد، مطػابس الحميضػي، الريػاض، الطبعػة األكلػى، 

 ىػ.ُِْٕ

بػػػف عيسػػػى الترمػػػذم، تحقيػػػؽ: صػػػبحي  عمػػػؿ الترمػػػذم الكبيػػػر، لمحمػػػد .86
السػػامرائي، كأبػػك المعػػاطي النػػكرم، كمحمػػكد خميػػؿ الصػػعيدم، الناشػػر: دار عػػالـ 

 ىػ.َُْٗالكتب، بيركت، الطبعة األكلى، 
العمؿ الكاردة فػي األحاديػث النبكيػة، لعمػي بػف عمػر بػف أحمػد الػدارقطني،  .87

المصػرم، دار طيبػة،  تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل السمفي، كخالػد بػف إبػراىيـ
 ق.ُِّْالرياض، الطبعة األكلى، 

العمؿ كمعرفة الرجاؿ ل ماـ أحمد بف حنبػؿ ركايػة ابنػو عبػد اهلل، تحقيػؽ:  .88
 ق.ُِْٕكصي اهلل ابف محمد عباس، دار القبس، الرياض، الطبعة الثانية، 

عمماء نجد خالؿ ثمانية قػركف، لعبػد اهلل بػف عبػد الػرحمف آؿ بسػاـ، دار  .89
 ىػ.ُُْٗالرياض، الطبعة الثانية،  العاصمة،

عمدة الفقو، لعبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة، تحقيؽ: عبػد اهلل بػف  .91
 ق.  ُِْٔسفر الػامدم، دار الطرفيف، الطائؼ، الطبعة الثالثة، 

غايػة المطمػب فػػي معرفػة المػذىب، ألبػػي بكػر بػف زيػػد الجراعػي، تحقيػػؽ:  .91
 ق.ُِْٕلرياض، الطبعة األكلى، ناصر بف سعكد السالمة، مكتبة الرشد، ا

غايػػػة المنتيػػػى فػػػي الجمػػػس بػػػيف اإلقنػػػاع كالمنتيػػػى، لمرعػػػي بػػػف يكسػػػؼ  .92
 ق.َُُْالكرمي، منشكرات المؤسسة السعيدية بالرياض، الطبعة الثانية، 

الفتاكل الكبرل، ألحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ بف تيميػة، تحقيػؽ:  .93
عطػا، دار الكتػب العمميػة، بيػركت،  محمد عبد القػادر عطػا، مصػطفى عبػد القػادر

 ق.َُْٖالطبعة األكلى، 
فت  البارم بشرح صحي  البخارم، ألحمد بف عمػي بػف حجػر العسػقالني،  .94

 ق.ُِْٕتحقيؽ: نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، الرياض، الطبعة األكلى، 
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لعبػد الػرحمف بػف أحمػد بػف رجػب، فت  البارم في شرح صػحي  البخػارم،  .95
عكض اهلل بف محمد، دار ابف الجكزم، الدماـ، الطبعة األكلى،  تحقيؽ: طارؽ بف

 ق.َُّْ

فت  الممؾ العزيز بشرح الكجيز، لعمي بف البيػاء البػػدادم، تحقيػؽ: عبػد  .96
 ىػػ. ُِّْالممؾ بف عبد اهلل بف دىيش، دار خضر، بيركت، الطبعة األكلى، 

المنقػكر،  الفكاكو العديدة في المسائؿ المفيدة، ألحمد بف محمػد بػف أحمػد .97
 ق.َُْٕشركة الطباعة العربية السعكدية، الطبعة الخامسة، 

القامكس المحيط، لمحمد بف يعقكب الفيركزآبادم، تحقيؽ: مكتب تحقيػؽ  .98
التػراث فػػي مؤسسػة الرسػػالة، مؤسسػػة الرسػالة لمطباعػػة كالنشػر، بيػػركت، الطبعػػة 

 ىػ.ُِْٔالثامنة، 
و اإلمػاـ المبجػؿ أبػي عبػد قصد السبيؿ في الجمس بيف الزاد كالدليؿ في فق .99

اهلل أحمػػد بػػف حنبػػؿ، لحامػػد بػػف الخضػػر بػػف جػػاد آؿ بكػػر، دار العاصػػمة لمنشػػر 
 ق.ُِّْكالتكزيس، الرياض، الطبعة األكلى، 

القكاعد، لعمي بف محمد بف عباس البعمػي، تحقيػؽ: عػايض بػف عبػد اهلل  .111
ألكلػػى، الشػػيراني، كناصػػر بػػف عثمػػاف الػامػػدم، دار الفضػػيمة، الريػػاض، الطبعػػة ا

 ق.ُّْٖ

الكافي، لعبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة، تحقيؽ: عبد اهلل بػف عبػد  .111
 ق.ُِّْالمحسف التركي، دار عالـ الكتب، الرياض، الطبعة األكلى، 

تحقيػػؽ: عبػد اهلل بػػف عبػد المحسػػف  الفػركع، لمحمػػد بػف مفمػػ  المقدسػي، .112
 ق.ُِّْالتركي، دار عالـ الكتب، الطبعة األكلى، 

قنػػاع عػػف مػػتف اإلقنػػاع، لمنصػػكر بػػف يػػكنس البيػػكتي، تحقيػػؽ: كشػػاؼ ال .113
لجنػػة متخصصػػة فػػي كزارة العػػدؿ، طبعػػة كزارة العػػدؿ، السػػعكدية، الطبعػػة األكلػػى، 

 ق. ُِْٕ
كشػػؼ النقػػاب عػػف مؤلفػػات األصػػحاب، لسػػميماف بػػف عبػػد الػػرحمف بػػػف  .114

حمػػداف، تحقيػػؽ: عبػػد اإللػػو بػػف عثمػػاف الشػػايس، دار الصػػميعي لمنشػػر كالتكزيػػس، 
 ىػ.ُِْٔلرياض، الطبعة األكلى، ا

البلػ  البييػة فػي كيفيػة االسػتفادة مػف الكتػب الحنبميػة، لمحمػد بػف عبػد  .115
 ق.َُْٖالرحمف آؿ سماعيؿ، مكتبة المعارؼ، الرياض، الطبعة األكلى، 

لساف العرب، لمحمد بف مكـر بػف عمػى بػف منظػكر، دار صػادر، بيػركت،  .116
 ـ.ََِٓالطبعة الرابعة، 
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لمقنػػس، إلبػراىيـ بػػف محمػػد بػف عبػػد اهلل بػف محمػػد بػػف المبػدع فػػي شػرح ا .117
 ق.ُِّْمفم ، دار عالـ الكتب، الرياض، الطبعة األكلى، 

مجمكع فتاكل شيخ اإلسالـ أحمد بف تيمية، جمس: عبد الرحمف بف محمد  .118
بف قاسـ، مجمس الممؾ فيد لطباعة المصػحؼ الشػريؼ، المدينػة النبكيػة، الطبعػة 

 ىػ.ُُْٔاألكلى، 
شرح الميذب، ليحيػى بػف شػرؼ النػككم، تحقيػؽ: محمػد نجيػب المجمكع  .119

 ق. ُِّْالمطيعي، دار عالـ الكتب، الرياض، الطبعة األكلى، 
مجمػػكع فيػػو أربػػس رسػػائؿ لمشػػيخ مكسػػى بػػف أحمػػد الحجػػاكم، اعتنػػى بيػػا  .111

كحققيػػا: عبػػد السػػالـ بػػف محمػػد الشػػكيعر، دار ركػػائز لمنشػػر كالتكزيػػس، الريػػاض، 
 ق.ُّْٗالطبعة األكلى، 

المحػػرر فػػي الحػػديث، لمحمػػد بػػف أحمػػد بػػف عبػػد اليػػادم، تحقيػػؽ: عػػادؿ  .111
اليػػدبا، كمحمػػد عمػػكش، دار العطػػاء لمنشػػر كالتكزيػػس، الريػػاض، الطبعػػة الثانيػػة، 

 ق.ُِْٔ

المحػػرر فػػي الفقػػو، لمجػػد الػػديف عبػػد السػػالـ بػػف عبػػد اهلل بػػف تيميػػة،  .112
ت، الطبعػػة تحقيػػؽ: عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػرك 

 ق.ُِْٖاألكلى، 
المحمى باآلثار في شرح المجمى باالختصار، لعمي بف أحمد بف سػعيد بػف  .113

، بيػػػركت، الطبعػػػة األكلػػػى،  ، تحقيػػػؽ: خالػػػد الربػػػاط كجماعػػػة، دار ابػػػف حػػػـز حػػػـز
 ق.ُّْٕ
مػػيـ مختصػر ابػػف تمػيـ عمػػى مػذىب اإلمػػاـ أحمػػد بػف حنبػػؿ، لمحمػد بػػف ت .114

صير، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األكلى، الحراني، تحقيؽ: عمي بف إبراىيـ الق
 ىػ. ُِْٗ
مختصر الخرقي عمى مذىب أحمد بػف حنبػؿ، لعمػر بػف الحسػيف بػف عبػد  .115

اهلل الخرقي، تحقيؽ: أبػك حذيفػة إبػراىيـ بػف محمػد، دار الصػحابة لمتػراث، مصػر، 
 ىػ.ُُّْالطبعة األكلى، 

ف عمػي بػف مختصر استدراؾ الحافظ الذىبي عمى مستدرؾ الحاكـ، لعمر ب .116
أحمد بف الممقف، تحقيؽ: عبد اهلل بػف حمػد المحيػداف، سػعد بػف عبػد اهلل الحميػد، 

 ق.ُُُْدار العاصمة، الرياض، الطبعة األكلى، 

مختصػر الفتػػاكل المصػػرية، لمحمػد بػػف عمػػي اسباسػالر البعمػػي، تحقيػػؽ:  .117
عبػػػد العزيػػػز العيػػػداف، كأنػػػس اليتػػػامى، دار ركػػػائز، الريػػػاض، الطبعػػػة األكلػػػى، 

 ق.َُْْ
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مختصػػر سػػنف أبػػي داكد، لعبػػد العظػػيـ بػػف عبػػد القػػكم المنػػذرم، تحقيػػؽ:  .118
 أحمد محمد شاكر، كمحمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيركت، الطبعة األكلى.

مػػػدارج تفقػػػو الحنبمػػػي، ألحمػػػد بػػػف ناصػػػر القعيمػػػي، تكػػػكيف لمدراسػػػات  .119
 ق.ُّْٗكاألبحاث، السعكدية، الطبعة الثالثة، 

ـ أحمد بف حنبؿ، لعبد القادر بف أحمد بف بدراف، المدخؿ إلى مذىب اإلما .121
تحقيػػؽ: عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػركت، الطبعػػة 

 ق.ُِْٕالثالثة، 

المدخؿ المفصؿ إلى فقو اإلماـ أحمد كتخريجات األصحاب، لبكر بف عبػد  .121
 ىػ.ُُْٕاهلل أبك زيد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األكلى، 

ب األحمػػد فػػي مػػذىب اإلمػػاـ أحمػػد، لمحيػػي الػػديف يكسػػؼ بػػف عبػػد المػػذى .122
 ىػ.ُّٖٕالرحمف بف الجكزم، مطبعة ؽ بكمبام، اليند، الطبعة األكلى، 

لعمػي بػف أحمػد بػف مراتب اإلجماع في العبادات كالمعامالت كاالعتقػادات،  .123
، بيػركت، الطبعػة األكلػى،  ، تحقيؽ: حسف أحمد إسبر، دار ابف حـز سعيد بف حـز

 ق. ُُْٗ

المراسػػيؿ، ألبػػي داكد سػػميماف بػػف األشػػعث السجسػػتاني، تحقيػػؽ: شػػعيب  .124
 ىػ.َُْٖاألرناؤكط، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة األكلى، 

مسػػائؿ اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ ركايػػة ابنػػو عبػػد اهلل، تحقيػػؽ: عمػػي بػػف  .125
، سػػميماف المينػػا، مكتبػػة الػػدار لمنشػػر كالتكزيػػس، المدينػػة المنػػكرة، الطبعػػة األكلػػى

 ق.َُْٔ
مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ ركاية ابف أبي الفضؿ صال ، تحقيؽ: فضػؿ  .126

 ق.َُْٖالرحمف ديف محمد، الدار العممية، اليند، الطبعة األكلى، 
مسػػائؿ اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ ركايػػة إسػػحاؽ بػػف ىػػان ، تحقيػػؽ: زىيػػر  .127

 ق.ََُْالشاكيش، المكتب اإلسالمي، بيركت، الطبعة األكلى، 

ماـ أحمد بف حنبػؿ ركايػة إسػحاؽ بػف منصػكر، تحقيػؽ: محمػد مسائؿ اإل .128
عبػػػد اهلل الػػػزاحـ كجماعػػػة، طبعػػػة الجامعػػػة اإلسػػػالمية، المدينػػػة المنػػػكرة، الطبعػػػة 

 ىػ.ُِْٓاألكلى، 
مسػػائؿ اإلمػػاـ أحمػػد ركايػػة أبػػي داكد، تحقيػػؽ: طػػارؽ بػػف عػػكض اهلل بػػف  .129

 ىػ.َُِْمحمد، مكتبة ابف تيمية، مصر، الطبعة األكلى، 
اإلماـ أحمد ركاية أبي القاسـ البػكم، تحقيؽ: عمرك عبػد المػنعـ  مسائؿ .131

 ق.ُُّْسميـ، مؤسسة قرطبة، بيركت، الطبعة األكلى، 
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مسػػائؿ اإلمػػاـ أحمػػد ركايػػة محمػػد بػػف ماىػػاف، تحقيػػؽ: عبػػد السػػالـ بػػف  .131
 ق.ُُْْمحمد الشكيعر، دار ركائز لمنشر كالتكزيس، الرياض، الطبعة األكلى، 

ف كتاب الركايتيف كالكجييف، لمقاضي أبي يعمى الفراء، المسائؿ الفقيية م .132
تحقيؽ: عبد الكريـ بف محمػد الالحػـ، مكتبػة المعػارؼ، الريػاض، الطبعػة األكلػى، 

 ق.َُْٓ
مسائؿ حرب بف إسماعيؿ الكرماني )الطيارة كالصالة(، تحقيؽ: محمد بف  .133

 ق.ُّْْعبد اهلل السريس، مؤسسة الرياف، بيركت، الطبعة األكلى، 
ائؿ حرب الكرماني مف كتاب النكاح إلى آخر الكتاب، تحقيؽ: فايز بف مس .134

 ق.ُِِْأحمد بف حامد حابس، رسالة دكتكراه غير مطبكعة، جامعة أـ القرل، 
المستكعب، لمحمد بف عبد اهلل السامرم، تحقيؽ: عبد الممؾ بف عبد اهلل  .135

 ىػ.ُِْْبف دىيش، الناشر: مكتبة األسدم، الطبعة الثانية، 
اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط كجماعة، مؤسسػة  مسند .136

 ىػ.ُِْٗالرسالة، بيركت، الطبعة الثانية، 
المصػػباح المنيػػر فػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر، ألحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي  .137

 الفيكمي، تحقيؽ: عبد العظيـ الشناكم، دار المعارؼ، القاىرة، الطبعة الثانية.
بف محمد بف إبراىيـ بف أبي شيبة، تحقيػؽ: المصنؼ، ألبي بكر عبد اهلل  .138

 ىػ.ُِْٕحمد الجمعة، كمحمد المحيداف، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 
المصنؼ، لعبد الػرزاؽ بػف ىمػاـ الصػنعاني، تحقيػؽ: مركػز البحػكث بػدار  .139

 ق.ُّْٔالتأصيؿ، دار التأصيؿ لمنشر، الطبعة األكلى، 
الثمانيػػة، ألحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر المطالػػب العاليػػة بزكائػػد المسػػانيد  .141

العسقالني، تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التػكيجرم كجماعػة، دار العاصػمة، 
 ىػ.ُُْٗالرياض، الطبعة األكلى، 

المطمس عمى ألفاظ المقنس، لمحمد بف أبي الفػت  البعمػي، تحقيػؽ: محمػكد  .141
الطبعػػػة  األرنػػػاؤكط، كياسػػػيف محمػػػكد الخطيػػػب، مكتبػػػة السػػػكادم لمتكزيػػػس، جػػػدة،

 ىػ.ُِّْاألكلى، 
المعتمد في الفقو عمى مػذىب اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ، ألحمػد بػف حمػداف  .142

بف شبيب الحراني، تحقيؽ: مصطفى بف محمد صالح الديف القباني، دار المنياج 
 ق.َُْْالقكيـ، دمشؽ، الطبعة األكلى، 

المعجػػـ الكبيػػر، لسػػميماف بػػف أحمػػد الطبرانػػي، تحقيػػؽ: حمػػدم بػػف عبػػد  .143
 يد السمفي، مكتبة ابف تيمية، القاىرة، الطبعة الثانية.المج
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المعجػػػـ الكسػػػيط، مجمػػػس المػػػػة العربيػػػة بالقػػػاىرة، دار الػػػدعكة، الطبعػػػة  .144
 األكلى.
معرفة السنف كاآلثار، ألحمد بف الحسيف بف عمي البييقػي، تحقيػؽ: عبػد  .145

كفػاء، المعطي أميف قمعجي، الناشر: جامعة الدراسات اإلسالمية بكراتشػي، كدار ال
 ىػ.ُُِْالقاىرة، الطبعة األكلى، 

معكنػػة أكلػػي النيػػى شػػرح المنتيػػى، لمحمػػد بػػف أحمػػد بػػف عبػػد العزيػػز  .146
الفتكحي، تحقيؽ: عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش، دار خضػر، بيػركت، الطبعػة 

 ىػ.ُُْٗالثالثة، 
مػني ذكم األفياـ عف الكتب الكثيرة في األحكاـ عمى مذىب اإلماـ أحمػد  .147

، ليكسؼ بف الحسف بف عبد اليادم، تحقيؽ: أشرؼ بف عبػد المقصػكد، بف حنبؿ
 .ىػُِْٔمكتبة دار طبرية، الرياض، الطبعة األكلى، 

المػني، لعبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة، تحقيؽ: عبد اهلل بف عبػد  .148
المحسف التركػي، كعبػد الفتػاح محمػد الحمػك، كزارة الشػؤكف اإلسػالمية كاألكقػاؼ، 

 ق.ُُْٕالطبعة الثالثة،  السعكدية،
المقنس في شرح مختصر الخرقي، لمحسف بف أحمد بف عبد اهلل بف البنػا،  .149

تحقيؽ: عبد العزيز بف سميماف البعيمي، مكتبة الرشػد، الريػاض، الطبعػة األكلػى، 
 ىػ.ُُْْ

المقنس في فقو اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ، لعبػد اهلل بػف أحمػد بػف محمػد بػف  .151
بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي، دار عػػالـ الكتػػب، الريػػاض، قدامػػة، تحقيػػؽ: عبػػد اهلل 

 ق. ُِّْالطبعة األكلى، 
الممتػػػس فػػػي شػػػرح المقنػػػس، لممنجػػػى بػػػف عثمػػػاف بػػػف أسػػػعد بػػػف المنجػػػى  .151

التنػػكخي، تحقيػػؽ: عبػػد الممػػػؾ بػػف عبػػد اهلل بػػف دىػػػيش، مكتبػػة األسػػدم، مكػػػة 
 ق.ُِْْالمكرمة، الطبعة الثالثة، 

خيػػر البريػػة، لمجػػد الػػديف عبػػد  المنتقػػى فػػي األحكػػاـ الشػػرعية مػػف كػػالـ .152
السالـ بف تيمية الحراني، تحقيؽ: طارؽ بف عكض اهلل محمد، دار ابػف الجػكزم، 

 ىػ.ُِْٗالدماـ، الطبعة األكلى، 
منتيى اإلرادات في جمػس المقنػس مػس التنقػي  كزيػادات، لمحمػد بػف أحمػد  .153

يػركت، الفتكحي، تحقيػؽ: عبػد اهلل بػف عبػد المحسػف التركػي، مؤسسػة الرسػالة، ب
 ق.ُُْٗالطبعة األكلى، 
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المن  الشافيات بشرح مفردات اإلماـ أحمد، لمنصكر بف يكنس البيػكتي،  .154
تحقيؽ: عبد اهلل بف محمد المطمؽ، دار كنػكز إشػبيميا لمنشػر كالتكزيػس، الريػاض، 

 ىػ.ُِْٕالطبعة األكلى، 
المنكر في راج  المحرر، ألحمد بف محمد بف عمي األدمي، تحقيؽ: كليد  .155
 ىػ. ُِْْاهلل المنيس، دار البشائر اإلسالمية، بيركت، الطبعة األكلى، عبد 

الميذب في اختصار السنف الكبير، لمحمد بػف أحمػد بػف عثمػاف الػذىبي،  .156
تحقيؽ: دار المشكاة لمبحث العممي، دار الكطف لمنشر، الريػاض، الطبعػة األكلػى، 

 ىػ.ُِِْ
دار الػػػػرب المكطػػػأ، لمالػػػؾ بػػػف أنػػػس، تحقيػػػؽ: بشػػػار عػػػكاد معػػػركؼ،  .157

 ق. ُُْٕاإلسالمي، تكنس، الطبعة الثانية، 
ميػػزاف االعتػػداؿ فػػي نقػػد الرجػػاؿ، لمحمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف الػػذىبي،  .158

تحقيػػؽ: محمػػد بركػػات، عمػػار ريحػػاكم، دار الرسػػالة العالميػػة، دمشػػؽ، الطبعػػة 
 ق.َُّْاألكلى، 
النكت كالفكائد السػنية عمػى مشػكؿ المحػرر، لمحمػد بػف مفمػ  المقدسػي،  .159

حقيػػؽ: عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػركت، الطبعػػة ت
 ق.ُِْٖاألكلى، 

النياية في غريب الحديث كاألثر، لممبػارؾ بػف محمػد بػف األثيػر الجػزرم،  .161
تحقيؽ: عمي ابف حسف بف عبد الحميد، دار ابف الجكزم، الدماـ، الطبعة الرابعة، 

 ق. ُِْٕ
ب لنيػػؿ المػػ رب، لعثمػػاف بػػف أحمػػد بػػف ىدايػػة الراغػػب لشػػرح عمػػدة الطالػػ .161

سػػعيد بػػف قائػػد النجػػدم، تحقيػػؽ: عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي، مؤسسػػة 
 ق.ُِْٕالرسالة، بيركت، الطبعة األكلى، 

اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ألبي الخطاب محفكظ بف أحمد  .162
لفحػؿ، مؤسسػة بف الحسف الكمكذاني، تحقيؽ عبد المطيؼ ىمػيـ، كمػاىر ياسػيف ا

 ىػ.ُِْٓغراس لمنشر كالتكزيس، الككيت، الطبعة األكلى، 

الكجيز في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بػف حنبػؿ، لمحسػيف بػف يكسػؼ  .163
حيػاء التػراث اإلسػالمي،  بف أبي السػرم الػدجيمي، تحقيػؽ: مركػز البحػث العممػي كا 

 ىػ.ُِْٓمكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األكلى، 
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faharas almasadir walmarajie  
1. alaikhtiarat alfiqhiati, lieali bin muhamad bin eabaas 
albaelay, tahqiqu: 'ahmad bin muhamad alkhalil, dar aibn 
aljuzi, aldamam, altabeat al'uwlaa, 1436h.  
2. akhtiarat shaykh al'iislam aibn taymiat, limuhamad bin 
'ahmad bin eabd alhadi, tahqiqu: sami aibn muhamad bin jad 
allah, dar ealam alfawayidi, makat almukaramati, altabeat 
althaaniati, 1432h.  
3. akhtiarat shaykh al'iislam abn taymiatin, li'iibrahim bin 
muhamad abn qiam aljawziati, tahqiqu: sami bin muhamad 
bin jad allah, dar ealam alfawayidi, makat almukaramati, 
altabeat althaaniati, 1432h.  
4. 'iidrak alghayat fi akhtisar alhidayati, lieabd almumin bin 
eabd alhaqi alqatieii, tahqiqa: nasir aibn sueud alsalamatu, 
maktabat alrushdi, alrayadi, altabeat al'uwlaa, 1428h.  
5. al'iirshad 'iilaa sabil alrashadi, limuhamad bin 'ahmad bin 
'abi musaa alhashimi, tahqiqu: eabd allah aibn eabd almuhsin 
alturki, dar ealam alkutubu, alrayad, altabeat al'uwlaa, 
1432h.  
6. 'iirwa' alghalil fi takhrij 'ahadith manar alsabil, 
limuhamad nasir aldiyn al'albani, bi'iishrafi: zuhayr 
alshaawish, almaktab al'iislamia, bayrut, altabeat al'uwlaa, 
1399h.  
7. al'asyilat alkuaytiat wa'ajwibatuha almusamaaat rawdat 
al'arwahi, lieabd alqadir bin badran aldimashqi, tahqiqu: 
muhamad bin nasir aleajami, dar albashayir, bayrut, altabeat 
al'uwlaa, 2007m.  
8. 'iighathat allahfan min masayid alshaytan, liabn qiam 
aljawziati, tahqiqu: muhamad eaziz shams, dar ealam 
alfawayidi, makat almukaramati, altabeat al'uwlaa, 1432h.  
9. aqtida' alsirat almustaqim limukhalafat 'ashab aljahimi, 
li'ahmad bin eabd alhalim bin eabd alsalam bin taymiati, 
wizarat alshuwuwn al'iislamiat wal'awqafi, alsaeudiat, 
altabeat alsaabieati, 1419h.  
10. al'iiqnae litalib alaintifaeu, limusaa bin 'ahmad alhajaawi, 
tahqiqa: eabd allah bin eabd almuhsin alturki, wazarat 
alshuwuwn al'iislamiati, alsaeudiati, altabeat althaaniatu, 
1419h.  
11. alaintisar fi almasayil alkibar ealaa madhhab al'iimam 
'ahmad, li'abi alkhataab mahfuz alkuludhani, tahqiqu: 
sulayman bin eabd allah aleumayr, maktabat aleibikan, 
alrayad, altabeat al'uwlaa, 1413h.  
12. al'iinsaf fi maerifat alraajih min alkhilafi, lieali bin 
sulayman almardawi, tahqiqu: eabdallah aibn eabd almuhsin 
alturki, dar ealam alkutubu, alrayad, altabeat al'uwlaa, 
1432hi.  



 

 
777 

13. al'awsat fi alsunan wal'iijmae walaikhtilafi, limuhamad 
bin 'iibrahim bin almundhir alnaysaburi, tahqiqu: saghir 
'ahmad bin muhamad hanif, dar tibati, alrayad, altabeat 
al'uwlaa, 1405 h.  
14. badayie alfawayidi, liabn qiam aljawziati, tahqiqu: ealiin 
bin muhamad aleumran, dar ealam alfawayidi, makat 
almukaramati, altabeat alraabieati, 1437h.  
15. albadr almunir fi takhrij al'ahadith wal'athar alwaqieat fi 
alsharh alkabiri, lieumar bin eali aibn 'ahmad bin almulqan, 
tahqiqu: mustafaa 'abu alghit, waeabd allah bin sulayman, 
wayasir bin kamal, dar alhijrati, alrayad, altabeat al'uwlaa, 
1425hi.  
16. blughat alsaaghib wabughyat alraaghibi, limuhamad bin 
'abi alqasim bin alkhadar bin taymiat, tahqiqu: bikr bin eabd 
allah 'abu zida, wizarat alshuwuwn al'iislamiati, alsaeudiatu, 
altabeat al'uwlaa.  
17. taj alearus min jawahir alqamusa, limuhamad murtadaa 
bin mhmmd bin eabd alrzzaq alzzabydy, tahqiqu: lajnat 
faniyat min wizarat al'iirshad wal'anba'i, alnaashir wizarat 
al'iirshad wal'anba'i, alkuaytu, altabeat al'uwlaa.  
18. tajrid aleinayat fi tahrir 'ahkam alnihayati, lieali bin 
muhamad bin eabaas albaelay, tahqiqu: eabd allah bin musaa 
aleamar, dar altahbir, alsaeudiati, altabieat al'uwlaa, 1440h.  
19. altahqiq fi 'ahadith alkhilafi, lieabd alrahman bin eali bin 
aljuzi, tahqiqu: musead eabd alhamid alsaedani, dar alkutub 
aleilmiati, bayrut, altabeat al'uwlaa, 1415hi.  
20. altadhkirat fi alfiqah, lieali bin eaqil bin muhamad bin 
eaqila, tahqiqa: nasir bin sueud alsalamatu, dar 'iishbilya, 
alrayad, altabeat al'uwlaa, 1422hi. 
 21. altadhkirat fi alfiqh ealaa madhhab al'iimam almubajil 
'ahmad bin hanbal, liabn eabdus, tahqiqa: mustafaa bin 
muhamad salah aldiyn alqabaani, dar al'awraq althaqafiati, 
jidat, altabeat al'uwlaa, 1441h.  
22. altashil fi alfiqah, limuhamad bin eali aisbaslar albaelay, 
tahqiqu: eabd alllh bin salih alfawzani, dar abn aljuzi, 
aldamami, altabeat al'uwlaa, 1427hi. 
 23. tashih alfuruei, lieali bin sulayman almardawi, tahqiqu: 
eabd allh bin eabd almuhsin alturki, dar ealam alkutub, 
altabeat al'uwlaa, 1432h. 
 24. altaeliq alkabir fi almasayil alkhilafiat bayn al'ayimati, 
li'abi yaelaa alfara'i, tahqiqu: muhamad bin fahd alfarih, dar 
alnnwadr, dimashqa, altabeat al'uwlaa, 1435hi.  
25. altaeliqat alkabirat fi masayil alkhilafi, li'abi yaelaa 
alfara'i, tahqiqu: lajnat mukhtasat min almuhaqiqin bi'iishraf 
nur aldiyn talba, dar alnnwadr, dimashqa, altabeat al'uwlaa, 
1431hi.  
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26. taqrir alqawaeid watahrir alfawayidi, lieabd alrahman bin 
'ahmad bin rajaba, tahqiqu: khalid bin eali almushayqih 
wajamaeatu, dar rakayiz lilnashr waltawziei, alrayad, 
altabeat al'uwlaa,1440h.  
27. altalkhis alhubayr, li'ahmad bin ealiin bin hajar 
aleasqalani, tahqiqu: muhamad althaani bin eumar abn 
musaa, dar 'adwa' alsalaf, alriyad, altabeat al'uwlaa 1428h.  
28. altamam lama saha fi alriwayatayn walthalath wal'arbae 
ean al'iimam walmukhtar min alwajhayn ean 'ashabih 
alkarami, limuhamad bin alqadi 'abi yaelaa alfara'i, tahqiqu: 
eabd allah bin muhamad alttyaar, waeabd aleaziz bin 
muhamad almada allah, dar aleasimati, alrayad, altabeat 
al'uwlaa, 1414h.  
29. altamhid lima fi almuataa min almaeani wal'asanidi, liusif 
bin eabd allah bin eabd albur, tahqiqu: mustafaa bin 'ahmad 
alealawi, wamuhamad eabd alkabir albikri, wizarat eumum 
al'awqaf walshuwuwn al'iislamiati, almaghribi, altabeat 
al'uwlaa, 1387hi.  
30. tanqih altahqiq fi 'ahadith altaeliqi, limuhamad bin 
'ahmad aldhahbi, tahqiqu: mustafaa 'abu alghit eabd alhayi 
eajib, dar alwatani, alrayad, altabeat al'uwlaa, 1421hi.  
31. altanqih almushbae fi tahrir 'ahkam almuqanaea, lieali 
bin sulayman almardawi, tahqiqa: nasir bin sueud 
alsalamatu, dar 'atlas alkhadra', alrayad, altabeat althaaniati, 
1440h.  
32. tahadhib al'ajwibati, lilhasan bin hamidi, tahqiqu: eabd 
aleaziz bin muhamad alqaydi, maktabat aleulum walhikmi, 
almadinat almunawarati, altabeat al'uwlaa, 1425h.  
33. tahadhib alsinani, liaibn alqiam aljawziati, tahqiqu: 
'iismaeil bin ghazi marhaba, maktabat almaearifi, alrayadi, 
altabeat al'uwlaa, 1428hi. 
34. aljamie alsaghir fi alfiqah, li'abi yaelaa alfara'i, tahqiqa: 
nasir bin sueud alsalamatu, dar 'atlas, alriyad, altabeat 
al'uwlaa, 1421h.  
35. jamie aleulum walhukm fi sharh khamsin hadithan min 
jawamie alkalm, lieabd alrahman bin 'ahmad bin rajaba, 
tahqiqu: shueayb al'arnawuwta, wa'iibrahim bajis, muasasat 
alrisalati, bayrut, altabeat aleashirati, 1424h.  
36. jamie almasayil lishaykh al'iislam 'ahmad bin taymiat, 
tahqiqu: muhamad eaziz shams, dar ealam alfawayidi, makat 
almukaramati, altabeat althaalithati, 1432h. 
 37. jamharat allughati, limuhamad bin alhasan bin durayd 
al'azdi, tahqiqu: ramziun munir baelabaki, dar aleilm 
lilmalayini, bayrut, altabeat al'uwlaa, 1987m. 
 38. hashiat aibn hamid ealaa sharh muntahaa al'iiradat, 
limuhamad bin eabd allah bin humayd alnajdi, tahqiqu: 
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yahyaa bin eabd allah alghamidi, ghras lilnashr waltawzie, 
alkuayt, altabeat al'uwlaa, 1433h.  
39. hashiat aibn eawad ealaa dalil altaalib, li'ahmad bin 
'ahmad bin eawad almardawi, tahqiqu: faysal bin yusif 
alealay, muasasat ghras lilnashr waltawzie, alkuayt, altabeat 
al'uwlaa, 1434h.  
40. hashiat aibn qayid ealaa almuntahaa, li'ahmad bin saeid 
bin qayid alnajdii, tahqiqu: eabd allh bin eabd almuhsin 
alturki, dar ealam alkutubu, alrayad, altabeat al'uwlaa, 
1432h.  
41. hashiat abn qandus ealaa alfuruea, li'abi bakr bin 
'iibrahim bin yusuf albaelay, tahqiqu: eabd allh bin eabd 
almuhsin alturki, dar ealam alkutub, altabeat al'uwlaa, 
1432h.  
42. hashiat albuhuti ealaa almuntahaa, limansur bin yunis 
albuhuti, tahqiqu: eabd almalik bin eabd allh bin dahiish, dar 
khadir liltibaeat walnashri, bayrut, altabeat al'uwlaa, 1421h.  
43. hashiat altanqih almushbae fi tahrir 'ahkam almuqanaea, 
limusaa bin 'ahmad alhajawi, tahqiqa: nasir bin sueud 
alsalamatu, dar 'atlas alkhadra', alrayad, altabeat althaaniati, 
1440h.  
44. hashiat alkhalwti ealaa muntahaa al'iiradat, limuhamad 
bin 'ahmad bin ealii albuhuti, tahqiqu: sami bin muhamad 
bin eabd allah alsaqiri, dar alnawadr, dimashqa, altabeat 
al'uwlaa, 1432hi.  
45. hashiat alrawd almurabae sharh zad almustaqnaea, lieabd 
alrahman bin muhamad bin qasimi, altabeat aleashirati, 
1425h.  
46. hashiat fath mawlaa almawahib ealaa hidayat alraaghib, 
li'ahmad bin muhamad bin eawad almardawi, tahqiqu: eabd 
allah bin eabd almuhsin alturki, muasasat alrisalati, bayrut, 
altabeat al'uwlaa, 1428h.  
47. alhawi alsaghir fi alfiqah, lieabd alrahman bin eumar 
aldarir albasariu, tahqiqa: nasir bin sueud alsalamatu, 
maktabat alrushdi, alrayadi, altabeat al'uwlaa, 1428h.  
48. alhawy alkabir fi alfiqah, lieabd alrahman bin eumar 
aldarir albasariu, tahqiqu: eabd almalik bin eabd allh bin 
dahiash, altabeat al'uwlaa, 1430h.  
49. hawashi al'iiqnaei, limansur bin yunis albuhuti, tahqiqa: 
nasir bin sueud alsalamatu, maktabat alrushdi, alrayadi, 
altabeat al'uwlaa, 1425h.  
50. khulasat al'ahkam fi muhimaat alsunan waqawaeid 
al'iislami, liahyaa bin sharaf alnawawii, tahqiqu: husayn 
'iismaeil aljumla, muasasat alrisalati, bayrut, altabeat 
al'uwlaa, 1418hi.  
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51. khlasat albadr almunyr, lieumar bin ealii bin almulqan, 
tahqiqu: hamdi bin eabd almajid alsalafii, maktabat alrushdi, 
alrayadi, altabeat al'uwlaa, 1410hi. 
52. alkhilafiaat bayn al'iimamayn alshaafieii wa'abi hanifat 
wa'ashabihi, li'ahmad bin alhusayn bin eali albayhaqi, 
tahqiqu: fariq albahth aleilmii bisharikat alrawdata, dar 
alrawdat lilnashr waltawzie, alqahirati, altabeat al'uwlaa, 
1436hi 
. 53. aldr alnaqiu fi sharh 'alfaz alkharqi, liusif bin hasan bin 
eabd alhadi, tahqiqu: ridwan mukhtar bn gharbiata, dar 
almujtamae lilnashr waltawziei, jidat, altabeat al'uwlaa, 
1411hi.  
54. aldirar alsuniyat fi al'ajwibat alnajdiati, jameu: eabd 
alrahman bin muhamad bin qasimi, altabeat alkhamisati, 
1414h.  
55. alrieayat alsughraa fi alfiqah, li'ahmad bin hamdan bin 
shabib alharaani, tahqiqa: nasir bin sueud alsalamatu, dar 
'iishbilya lilnashr waltawziei, alrayad, altabeat al'uwlaa, 
1423h.  
56. ruuws almasayil fi alkhilaf ealaa madhhab 'ahmad bin 
hanbal, lieabd alkhaliq bin eisaa bin 'ahmad alhashimi, eabd 
almalik bin eabd allah bin dahish, dar khadra, bayrut, 
altabeat al'uwlaa, 1421h.  
57. zad almusafir fi alfiqh ealaa madhhab 'ahmadu, li'abi 
bakr eabd aleaziz bin jaefar bin 'ahmad albaghdadyi, 
tahqiqu: mustafaa bin muhamad salah aldiyn alqabaani, dar 
al'awraq althaqafiati, jidat, altabeat al'uwlaa, 1437hi.  
58. zad almuead fi hady khayr aleabadi, liaibn qiam 
aljawziati, tahqiqu: shueayb al'arnawuwta, waeabd alqadir 
al'arnawuwta, muasasat alrisalati, bayrut, altabeat al'uwlaa, 
1428h.  
59. zawayid alkafi walmuharar ealaa almuqanaei, lieabd 
alrahman bin mahmud bin eubaydan albaeli, manshurat 
almuasasat alsaeidiati, alriyad, altabeat althaaniati, 1401h.  
60. sunan aibn majah, limuhamad bin yazid alqazwini, 
tahqiqu: mashhur bin hasan al silman, maktabat almaearifi, 
alrayad, altabeat al'uwlaa.  
61. sunan 'abi bakr al'athrama, li'ahmad bin muhamad bin 
hani al'athrama, tahqiqu: eamir hasan sabri, alnaashir: dar 
albashayir al'iislamiati, bayrut, altabeat al'uwlaa, 2004m.  
62. sunan 'abi dawud, lisulayman bin al'asheath alsajistani, 
tahqiqu: mashhur bin hasan al silman, maktabat almaearifi, 
alrayad, altabeat althaaniatu, 1427h.  
63. sunan altirmidhi, limuhamad bin eisaa altirmadhi, 
tahqiqu: mashhur bin hasan al silman, maktabat almaearifi, 
alrayad, altabeat al'uwlaa.  
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64. sunan aldaariqatani, lieali bin eumar bin 'ahmad 
aldaariqatni, tahqiqu: shueayb al'arnawuwt wajamaeatu, 
muasasat alrisalati, bayrut, altabeat al'uwlaa, 1424hi.  
65. sunin aldaarimi, lieabd allh bin eabd alrahman bin alfadl 
aldaarmi, dar abn hazma, bayrut, altabeat al'uwlaa, 1423h.  
66. alsunan alkubraa, li'ahmad bin alhusayn bin eali 
albayhaqi, tahqiqu: eabd allah bin eabd almuhsin alturki 
wajamaeatu, dar hijar, alqahirati, altabeat al'uwlaa, 1432h.  
67. alsunan alkubraa, li'ahmad bin shueayb bin eali alnisayiyi, 
tahqiqu: markaz albuhuth bidar altaasili, tabeat wizarat 
al'awqaf walshuwuwn al'iislamiati, qatr, altabeat al'uwlaa, 
1433h.  
68. sunan alnasayiyi, li'ahmad bin shueayb bin eali alnisayiyi, 
tahqiqu: mashhur bin hasan al silman, maktabat almaearifi, 
altabeat al'uwlaa.  
69. sharh alzarkashiu ealaa mukhtasar alkharqi, limuhamad 
bin eabd allah alzarkashi, tahqiqu: eabd allh bin eabd 
alrahman aljabrin, maktabat aleabikan, altabeat al'uwlaa, 
1413hi. 
70. sharh aleumdati, li'ahmad bin eabd alhalim bin eabd 
alsalam bin taymiat alharaani, tahqiqu: muhamad 'ajmal 
al'iislahi, dar ealam alfawayidi, makat almukaramati, 
altabeat althaaniatu, 1438h. 
 71. alsharh alkabiri, lieabd alrahman bin 'abi eumar bin 
'ahmad bin qadamata, tahqiqu: eabd allah bin eabd almuhsin 
alturki, waeabd alfataah muhamad alhalu, dar ealam 
alkutubu, alrayad, altabeat al'uwlaa, 1432h.  
72. alsharh almumtae ealaa zad almustaqnaea, limuhamad 
bin salih aleuthaymin, dar aibn aljuzi, aldamami, altabeat 
al'uwlaa, 1422hi.  
73. shrah muntahaa al'iiradat, limansur bin yunis albuhuti, 
tahqiqu: eabd allh bin eabd almuhsin alturki, dar ealam 
alkutubu, alrayad, altabeat al'uwlaa, 1432h. 
 74. sahih aibn hiban, limuhamad bin hibaan albasti, tahqiqu: 
muhamad eali sunmz, wakhalis ay dimir, wizarat al'awqaf 
walshuwuwn al'iislamiati, qutr, altabeat al'uwlaa, 1433h.  
75. sahih abn khuzaymata, limuhamad bin 'iishaq bin 
khuzaymata, tahqiqu: muhamad mustafaa al'aezami, 
almaktab al'iislamiu, bayrut, altabeat althaalithatu, 1424h. 
 76. sahih albukhari, limuhamad bin 'iismaeil albukhari, 
tahqiqu: 'ahmad zahrata, wa'ahmad einayata, dar alkitaab 
alearabii, bayrut, 1427h.  
77. sahih sunan 'abi dawud, limuhamad nasir aldiyn 
al'albaniu, muasasat ghras lilnashr waltawziei, alkuayt, 
altabeat al'uwlaa, 1423hi. 
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 78. sahih sunan altirmidhi, limuhamad nasir aldiyn al'albani, 
maktabat almaearif lilnashr waltawziei, alriyad, altabeat 
al'uwlaa, 1420h. 
 79. sahih muslimin, limuslim bin alhajaaj alnaysaburi, 
tahqiqi: nazar bin muhamad alfaryabi, dar qurtibati, 
bayruta, altabeat althaaniati, 1430h.  
80. sifat almufti walmustafti, li'ahmad bin hamdan bin shabib 
alharaani, tahqiqu: mustafaa bin muhamad salah aldiyn 
alqabaani, dar alsamieii lilnashr waltawziei, alrayad, altabeat 
al'uwlaa, 1436hi. 
 81. altabaqat alkubraa, limuhamad bin saedi, tahqiqu: 
'iihsan eabaasu, dar sadr, bayrut, altabeat al'uwlaa, 1968m.  
82. altahur, li'abi eubayd alqasim bin salam, tahqiqu: 
mashhur hasan al salman, maktabat alsahabati, jidat, 
altabeat al'uwlaa, 1414hi.  
83. aleudat fi 'usul alfiqah, lilqadi 'abi yaelaa alfara'i, 
tahqiqu: 'ahmad bin ealiin bin sir almubarki, altabeat 
althaalithati, 1414h.  
84. aleibadat alkhams fi alfiqh ealaa madhhab al'iimam 
'ahmad bin hanbal, li'abi alkhataab mahfuz bin 'ahmad bin 
alhasan alkuludhani, tahqiqa: nasir bin sueud alsalamatu, dar 
alfalahi, masr, altabeat al'uwlaa, 1422h.  
85. alealal, lieabd alrahman bin 'abi hatim alraazi, tahqiqu: 
fariq min albahithin bi'iishrafi: saed bin eabd allah alhamidi, 
matabie alhumaydi, alrayad, altabeat al'uwlaa, 1427hi.  
86. ealal altirmidhii alkabiri, limuhamad bin eisaa altirmadhi, 
tahqiqu: subhi alsaamaraayiy, wa'abu almaeati alnuwri, 
wamahmud khalil alsaeidiu, alnaashir: dar ealam alkutab, 
bayrut, altabeat al'uwlaa, 1409hi.  
87. aleilal alwaridat fi al'ahadith alnabawiati, lieali bin eumar 
bin 'ahmad aldaariqatni, tahqiqu: mahfuz alrahman zayn 
allah alsalafi, wakhalid bin 'iibrahim almisriu, dar tibati, 
alriyad, altabeat al'uwlaa, 1432h. 
 88. alealal wamaerifat alrijal lil'iimam 'ahmad bin hanbal 
riwayat abnuh eabd allah, tahqiqu: wasiu allah abn muhamad 
eabaasi, dar alqubsi, alrayadi, altabeat althaaniati, 1427h.  
89. eulama' najid khilal thamaniat qurun, lieabd allh bin eabd 
alrahman al bisam, dar aleasimati, alrayad, altabeat 
althaaniati, 1419hi.  
90. eumdat alfiqah, lieabd allah bin 'ahmad bin muhamad bin 
qadamat, tahqiqu: eabd allh bin safar alghamidii, dar 
altarafayni, altaayifi, altabeat althaalithatu, 1426h.  
91. ghayat almattlab fi maerifat almadhhabi, li'abi bakr bin 
zayd aljaraei, tahqiqa: nasir bin sueud alsalamatu, maktabat 
alrushdi, alrayadi, altabeat al'uwlaa, 1427h. 
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 92. ghayat almuntahaa fi aljame bayn al'iiqnae 
walmuntahaa, limarei bin yusif alkarmi, manshurat 
almuasasat alsaeidiat bialriyad, altabeat althaaniati, 1401h. 
 93. alfatawaa alkubraa, li'ahmad bin eabd alhalim bin eabd 
alsalam bin taymiat, tahqiqu: muhamad eabd alqadir eataa, 
mustafaa eabd alqadir eataa, dar alkutub aleilmiati, bayrut, 
altabeat al'uwlaa, 1408h. 
 94. fath albari bisharh sahih albukhari, li'ahmad bin ealiin 
bin hajar aleasqalani, tahqiqu: nazar muhamad alfaryabi, dar 
tibat, alriyad, altabeat al'uwlaa, 1427h. 
 95. fath albari fi sharh sahih albukhari, lieabd alrahman bin 
'ahmad bin rajaba, tahqiqu: tariq bin eawad allah bin 
muhamad, dar abn aljuzi, aldamami, altabeat al'uwlaa, 
1430h.  
96. fath almalik aleaziz bisharh alwujiz, lieali bin albaha' 
albaghdadii, tahqiqu: eabd almalik bin eabd allah bin dahiish, 
dar khadra, bayrut, altabeat al'uwlaa, 1423 hi. 
 97. alfawakih aleadidat fi almasayil almufidati, li'ahmad bin 
muhamad bin 'ahmad almanqur, sharikat altibaeat alearabiat 
alsaeudiati, altabeat alkhamisati, 1407h. 
 98. alqamus almuhita, limuhamad bin yaequb alfayruzabadi, 
tahqiqu: maktab tahqiq alturath fi muasasat alrisalati, 
muasasat alrisalat liltibaeat walnushri, bayrut, altabeat 
althaaminati, 1426h.  
99. qasd alsabil fi aljame bayn alzaad waldalil fi fiqh al'iimam 
almubajil 'abi eabd allah 'ahmad bin hanbal, lihamid bin 
alkhadar bin jad al bakur, dar aleasimat lilnashr waltawziei, 
alriyad, altabeat al'uwlaa, 1432h.  
100. alqawaeidu, lieali bin muhamad bin eabaas albaelay, 
tahqiqu: eayid bin eabd allah alshahrani, wanasir bin 
euthman alghamidii, dar alfadilati, alrayad, altabeat al'uwlaa, 
1438h.  
101. alkafi, lieabd allah bin 'ahmad bin muhamad bin 
qadamat, tahqiqu: eabd allh bin eabd almuhsin alturki, dar 
ealam alkutubu, alrayad, altabeat al'uwlaa, 1432h. 
 102. alfuruea, limuhamad bin muflih almaqdisi, tahqiqu: 
eabd allh bin eabd almuhsin alturki, dar ealam alkutubu, 
altabeat al'uwlaa, 1432h. 
103. kshaf alqinae ean matn al'iiqnaei, limansur bin yunis 
albuhuti, tahqiqu: lajnat mutakhasisat fi wizarat aleadli, 
tabeat wizarat aleadli, alsaeudiati, altabeat al'uwlaa, 1427h.  
104. kashf alniqab ean mualafat al'ashabi, lisulayman bin 
eabd alrahman bin hamdan, tahqiqu: eabd al'iilah bin 
euthman alshaayei, dar alsamieii lilnashr waltawziei, alrayad, 
altabeat al'uwlaa, 1426hi.  
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105. allali albahiat fi kayfiat alaistifadat min alkutub 
alhanbaliati, limuhamad bin eabd alrahman al samaeil, 
maktabat almaearifi, alrayad, altabeat al'uwlaa, 1408h.  
106. lisan alearbi, limuhamad bin makram bin ealaa bin 
manzurin, dar sadir, bayruta, altabeat alraabieatu, 2005m. 
107. almubdie fi sharh almuqanaea, li'iibrahim bin muhamad 
bin eabd allh bin muhamad bin muflih, dar ealam alkutubu, 
alrayad, altabeat al'uwlaa, 1423h. 
 108. majmue fatawaa shaykh al'iislam 'ahmad bin taymiat, 
jameu: eabd alrahman bin muhamad bin qasimi, majmae 
almalik fahd litibaeat almushaf alsharifi, almadinat 
alnabawiati, altabeat al'uwlaa, 1416hi. 
 109. almajmue sharh almuhadhabi, liahyaa bin sharaf 
alnawawii, tahqiqu: muhamad najib almutayei, dar ealam 
alkutub, alrayad, altabeat al'uwlaa, 1423h. 
 110. majmue fih 'arbae rasayil lilshaykh musaa bin 'ahmad 
alhajaawii, aietanaa biha wahaqaqaha: eabd alsalam bin 
muhamad alshuwayear, dar rakayiz lilnashr waltawziei, 
alrayad, altabeat al'uwlaa, 1439h.  
111. almuharir fi alhadithi, limuhamad bin 'ahmad bin eabd 
alhadi, tahqiqu: eadil alhidba, wamuhamad ealush, dar 
aleata' lilnashr waltawziei, alrayad, altabeat althaaniati, 
1426h.  
112. almuharir fi alfiqah, limajd aldiyn eabd alsalam bin eabd 
allah bin taymiat, tahqiqi: eabd allah bin eabd almuhsin 
alturki, muasasat alrisalati, bayrut, altabeat al'uwlaa, 1428h.  
113. almuhalaa bialathar fi sharh almijlaa bialaikhtisari, lieali 
bin 'ahmad bin saeid bin hazma, tahqiqa: khalid alribat 
wajamaeatu, dar aibn hazma, bayrut, altabeat al'uwlaa, 
1437h. 
 114. mukhtasar abn tamim ealaa madhhab al'iimam 'ahmad 
bin hanbal, limuhamad bn tamim alharaani, tahqiqa: ealiin 
bin 'iibrahim alqusayra, maktabat alrushdi, alrayadi, altabeat 
al'uwlaa, 1429hi.  
115. mukhtasar alkharqiu ealaa madhhab 'ahmad bin hanbal, 
lieumar bin alhusayn bin eabd allah alkharqi, tahqiqu: 'abu 
hudhayfat 'iibrahim bin muhamada, dar alsahabat liltarathi, 
masr, altabeat al'uwlaa, 1413hi.  
116. mukhtasar aistidrak alhafiz aldhahabii ealaa mustadrik 
alhakimi, lieumar bin eali bin 'ahmad bin almilqan, tahqiqu: 
eabd allah bin hamd allihayadan, saed bin eabd allah 
alhamidi, dar aleasimati, alrayad, altabeat al'uwlaa, 1411h.  
117. mukhtasar alfatawaa almisriati, limuhamad bin eali 
aisbaslar albaelay, tahqiqu: eabd aleaziz aleidan, wa'anas 
alyatamaa, dar rakayiz, alriyad, altabeat al'uwlaa, 1440h.  
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118. mukhtasar sunan 'abi dawud, lieabd aleazim bin eabd 
alqawii almundhiri, tahqiqu: 'ahmad muhamad shakiri, 
wamuhamad hamid alfaqi, dar almaerifati, bayrut, altabeat 
al'uwlaa.  
119. mdarij tafaquh alhanbali, li'ahmad bin nasir alqaeaymii, 
takwin lildirasat wal'abhathi, alsueudiati, altabeat 
althaalithati, 1439h.  
120. almadkhal 'iilaa madhhab al'iimam 'ahmad bin hanbal, 
lieabd alqadir bin 'ahmad bin badran, tahqiqu: eabd allah bin 
eabd almuhsin alturki, muasasat alrisalati, bayrut, altabeat 
althaalithata, 1427h.  
121. almadkhal almufasal 'iilaa fiqh al'iimam 'ahmad 
watakhrijat al'ashabi, libikr bin eabd allah 'abu zida, dar 
aleasimati, alrayad, altabeat al'uwlaa, 1417hi.  
122. almadhhab al'ahmad fi madhhab al'iimam 'ahmadu, 
limuhyi aldiyn yusif bin eabd alrahman bin aljuzi, matbaeat q 
bumbayi, alhinda, altabeat al'uwlaa, 1378hi. 
 123. maratib al'iijmae fi aleibadat walmueamalat 
walaietiqadati, lieali bin 'ahmad bin saeid bin hazma, 
tahqiqa: hasan 'ahmad 'iisbir, dar aibn hazma, bayrut, 
altabeat al'uwlaa, 1419h.  
124. almarasili, li'abi dawud sulayman bin al'asheath 
alsajistani, tahqiqu: shueayb al'arnawuwta, muasasat 
alrisalati, bayrut, altabeat al'uwlaa, 1408hi.  
125. masayil al'iimam 'ahmad bin hanbal riwayat aibnuh 
eabd allah, tahqiqu: eali bin sulayman almahna, maktabat 
aldaar lilnashr waltawzie, almadinat almunawarati, altabeat 
al'uwlaa, 1406h. 
 126. masayil al'iimam 'ahmad bin hanbal riwayat abn 'abi 
alfadl salihi, tahqiqu: fadl alrahman din muhamad, aldaar 
aleilamiati, alhindi, altabeat al'uwlaa, 1408h. 
 127. masayil al'iimam 'ahmad bin hanbal riwayat 'iishaq bin 
haniin, tahqiqu: zuhayr alshaawish, almaktab al'iislamia, 
bayrut, altabeat al'uwlaa, 1400h.  
128. masayil al'iimam 'ahmad bin hanbal riwayat 'iishaq bin 
mansur, tahqiqu: muhamad eabd allah alzaahim wajamaeatu, 
tabeat aljamieat al'iislamiati, almadinat almunawarati, 
altabeat al'uwlaa, 1425hi.  
129. masayil al'iimam 'ahmad riwayat 'abi dawud, tahqiqu: 
tariq bin eawad allah bin muhamad, maktabat abn taymiata, 
masri, altabeat al'uwlaa, 1420hi.  
130. masayil al'iimam 'ahmad riwayat 'abi alqasim albaghuy, 
tahqiqu: eamrw eabd almuneim salim, muasasat qurtibat, 
bayrut, altabeat al'uwlaa, 1413h.  
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131. masayil al'iimam 'ahmad riwayat muhamad bin mahan, 
tahqiqu: eabd alsalam bin muhamad alshuwayear, dar 
rakayiz lilnashr waltawziei, alrayad, altabeat al'uwlaa, 1441h.  
132. almasayil alfiqhiat min kitab alriwayatayn walwajhayni, 
lilqadi 'abi yaelaa alfara'i, tahqiqu: eabd alkarim bin 
muhamad allaahmi, maktabat almaearifi, alrayad, altabeat 
al'uwlaa, 1405h.  
133. masayil harb bin 'iismaeil alkarmanii (altaharat 
walsalaatu), tahqiqu: muhamad bin eabd allah alsariea, 
muasasat alrayan, bayrut, altabeat al'uwlaa, 1434h.  
134. masayil harb alkarmani min kitab alnikah 'iilaa akhir 
alkitabi, tahqiqu: fayiz bin 'ahmad bin hamid habis, risalat 
dukturah ghayr matbueatin, jamieat 'um alquraa, 1422h.  
135. almustaweib, limuhamad bin eabd allah alsaamuri, 
tahqiqu: eabd almalik bin eabd allh bin dahiash, alnaashir: 
maktabat al'asdii, altabeat althaaniatu, 1424hi. 
 136. msnid al'iimam 'ahmad bin hanbal, tahqiqu: shueayb 
al'arnawuwt wajamaeatu, muasasat alrisalati, bayrut, 
altabeat althaaniatu, 1429h.  
137. almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabiri, li'ahmad 
bin muhamad bin eali alfiuwmi, tahqiqu: eabd aleazim 
alshanawi, dar almaearifi, alqahirati, altabeat althaaniatu.  
138. almusanafu, li'abi bakr eabd allh bin muhamad bin 
'iibrahim bin 'abi shibata, tahqiqu: hamd aljumeat, 
wamuhamad allihayadan, maktabat alrishdi, alrayadi, 
altabeat althaaniatu, 1427hi.  
139. almusanafi, lieabd alrazaaq bin humam alsaneani, 
tahqiqu: markaz albuhuth bidar altaasili, dar altaasil 
lilnashri, altabeat al'uwlaa, 1436h.  
140. almatalib alealiat bizawayid almasanid althamaniati, 
li'ahmad bin ealiin bin hajar aleasqalani, tahqiqu: eabd allah 
bin eabd almuhsin altuwijri wajamaeatu, dar aleasimati, 
alrayad, altabeat al'uwlaa, 1419hi.  
141. almutalae ealaa 'alfaz almuqanaea, limuhamad bin 'abi 
alfath albaelay, tahqiqu: mahmud al'arnawuwta, wayasin 
mahmud alkhatib, maktabat alsawadi liltawziei, jidat, 
altabeat al'uwlaa, 1423hi.  
142. almuetamad fi alfiqh ealaa madhhab al'iimam 'ahmad 
bin hanbal, li'ahmad bin hamdan bin shabib alharaani, 
tahqiqu: mustafaa bin muhamad salah aldiyn alqabaani, dar 
alminhaj alqawimi, dimashqa, altabeat al'uwlaa, 1440h. 
143. almuejam alkabiri, lisulayman bin 'ahmad altabrani, 
tahqiqu: hamdi bin eabd almajid alsalafi, maktabat aibn 
taymiati, alqahirati, altabeat althaaniatu.  
144. almuejam alwasiti, majmae allughat alearabiat 
bialqahirati, dar aldaewati, altabeat al'uwlaa. 
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 145. maerifat alsunan waliathar, li'ahmad bin alhusayn bin 
eali albayhaqi, tahqiqu: eabd almueti 'amin qileiji, alnaashir: 
jamieat aldirasat al'iislamiat bikratshi, wadar alwafa', 
alqahirati, altabeat al'uwlaa, 1412hi.  
146. meunat 'uwli alnahaa sharh almuntahaa, limuhamad bin 
'ahmad bin eabd aleaziz alfutuhi, tahqiqu: eabd almalik bin 
eabd allh bin dahiish, dar khadra, bayrut, altabeat 
althaalithata, 1419hi.  
147. mighni dhawi al'afham ean alkutub alkathirat fi 
al'ahkam ealaa madhhab al'iimam 'ahmad bin hanbal, liusif 
bin alhasan bin eabd alhadi, tahqiqu: 'ashraf bin eabd 
almaqsud, maktabat dar tabariatin, alriyad, altabeat 
al'uwlaa, 1426hi.  
148. almighni, lieabd allah bin 'ahmad bin muhamad bin 
qadamata, tahqiqu: eabd allah bin eabd almuhsin alturki, 
waeabd alfataah muhamad alhalu, wizarat alshuwuwn 
al'iislamiat wal'awqafi, alsaeudiat, altabeat althaalithati, 
1417h.  
149. almuqanie fi sharh mukhtasar alkharqi, lilhasan bin 
'ahmad bin eabd allh bin albanaa, tahqiqu: eabd aleaziz bin 
sulayman albaeimii, maktabat alrushdi, alrayadi, altabeat 
al'uwlaa, 1414hi.  
150. almuqanie fi fiqh al'iimam 'ahmad bin hanbal, lieabd 
allah bin 'ahmad bin muhamad bin qadamat, tahqiqu: eabd 
alllh bin eabd almuhsin alturki, dar ealam alkutubu, alrayad, 
altabeat al'uwlaa, 1432h.  
151. almumtae fi sharh almuqaniea, lilmanjaa bin euthman 
bin 'asead bin almanjaa altanukhi, tahqiqu: eabd almalik bin 
eabd allh bin dahiashi, maktabat al'asdi, makat 
almukaramatu, altabeat althaalithatu, 1424h.  
152. almuntaqaa fi al'ahkam alshareiat min kalam khayr 
albariati, limajd aldiyn eabd alsalam bin taymiat alharaani, 
tahqiqu: tariq bin eawad allah muhamad, dar aibn aljuzi, 
aldamami, altabeat al'uwlaa, 1429hi. 
153. muntuhaa al'iiradat fi jame almuqanae mae altanqih 
waziadati, limuhamad bin 'ahmad alfutuhi, tahqiqu: eabd 
allah bin eabd almuhsin alturki, muasasat alrisalati, bayrut, 
altabeat al'uwlaa, 1419h.  
154. alminah alshaafiat bisharh mufradat al'iimam 'ahmadu, 
limansur bin yunis albuhuti, tahqiqu: eabd allah bin 
muhamad almutlaqi, dar kunuz 'iishbilya lilnashr waltawziei, 
alrayad, altabeat al'uwlaa, 1427hi. 
 155. alminawar fi rajih almuhariri, li'ahmad bin muhamad 
bin ealiin al'admi, tahqiqu: walid eabd allah almunisi, dar 
albashayir al'iislamiati, bayrut, altabeat al'uwlaa, 1424hi.  
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156. almuhadhab fi akhtisar alsunan alkabiri, limuhamad bin 
'ahmad bin euthman aldhahbi, tahqiqu: dar almushkat 
lilbahth aleilmii, dar alwatan lilnashri, alriyadi, altabeat 
al'uwlaa, 1422hi.  
157. almuta, limalik bin 'ansa, tahqiqa: bashaar eawaad 
maerufun, dar algharb al'iislamii, tunus, altabeat althaaniati, 
1417h.  
158. mizan alaietidal fi naqd alrajal, limuhamad bin 'ahmad 
bin euthman aldhahabi, tahqiqu: muhamad barkati, eamaar 
rihawi, dar alrisalat alealamiati, dimashqa, altabeat al'uwlaa, 
1430h.  
159. alnnkt walfawayid alsuniyat ealaa mushkil almuhariri, 
limuhamad bin muflih almaqdisi, tahqiqu: eabd allah bin 
eabd almuhsin alturki, muasasat alrisalati, bayrut, altabeat 
al'uwlaa, 1428h.  
160. alnihayat fi gharayb alhadith wal'athra, lilmubarak bin 
muhamad bin al'uthir aljazari, tahqiqu: eali aibn hasan bin 
eabd alhamidi, dar aibn aljuzi, aldamami, altabeat 
alraabieati, 1427h.  
161. hidayat alraaghib lisharh eumdat altaalib linayl 
almuarbi, laeuthman bin 'ahmad bin saeid bin qayid alnajdi, 
tahqiqu: eabd allah bin eabd almuhsin alturki, muasasat 
alrisalati, bayrut, altabeat al'uwlaa, 1427h.  
162. alhidayat ealaa madhhab al'iimam 'ahmad bin hanbal, 
li'abi alkhataab mahfuz bin 'ahmad bin alhasan alkuludhani, 
tahqiq eabd allatif hamim, wamahir yasin alfahla, muasasat 
ghras lilnashr waltawziei, alkuayt, altabeat al'uwlaa, 1425hi.  
163. alujiz fi alfiqh ealaa madhhab al'iimam 'ahmad bin 
hanbal, lilhusayn bin yusif bin 'abi alsiriyi aldijili, tahqiqu: 
markaz albahth aleilmii wa'iihya' alturath al'iislamii, 
maktabat alrushdi, alrayadi, altabeat al'uwlaa, 1425hi. 
 

 


