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 )ادلسح على اخلفني أمنوذجا(  شرح الوصية
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 الممخص:

الحمد هلل الذم عمؿ نعمة الحسنات ، كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ.     
ىػ( في المسح عمى الخفيف  َُٗٗكىذه دراسة تناكلنا فييا مسائؿ فقيية اإلماـ الحسني رحمو اهلل )ت 

 نت كالتالي:أنمكذجا. كبعد قراءة متكاضعة ليذا المكضكع كجدت النتائج التي أردت أف أذكرىا ، ككا
كاف اإلماـ الحسيني رحمو اهلل مف عمماء المذىب الحنفي في عصره ، ككاف مف محبي المعرفة.  -ُ

كىذا الحب يكمف في نتاجو العممي الذم أظيره مف خالؿ كتاباتو الكثيرة في مختمؼ الفنكف منيا الفقو 
 كالتصكؼ كاإليماف كفنكف أخرل ، ككاف مكسكعة لكؿ الفنكف.

تضمف  -حث أف كتاب ظيكر العطية شرح الكصية. كىك لإلماـ الحسني رحمو اهلل بيف الب -ِ
الكتاب أنكاعنا مف الفقو كالمعرفة المغكية كالمذىبية المفيدة لممذىب الحنفي مف خالؿ منيجيا الفقيي ، 

 كقضاياىا الفقيية عمى المذىب الماتكريدم.
 ، كأكضح أنو رخص مف اهلل تعالى لمعباد. مسألة مسح النعاؿ -شرح اإلماـ الحسني رحمو اهلل  -ّ
 كأحاديث أىؿ العمـ. -االستدالؿ النصي مف القرآف الكريـ كسنة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  -ْ
 بيف البحث أىمية المسح عمى الخفيف. كؿ حسب مكقعو مف خالؿ ثنايا البحث. -ٓ
، كاالختالؼ بينو كبيف عرفة حكموىامان كىك التقكيـ. ألىمية بيانو، كمتناكؿ البحث مكضكعان  -ٔ

 التقكيـ عبر الزمف كما يتعمؽ بو.
، كأف يجعمو صدقة مستمرة عمى كالدم بإذف اهلل  تعالى أف يتقبؿ مني ىذا العمؿكأخيران أسأؿ اهلل    
 كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو.  -

 الحصكني، كتاب ظيكر العطية شرح الكصية(. الكممات المفتاحية: )االختيارات الفقيية، اإلماـ 
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The jurisprudential choices of Imam Al-Hasoni in his book 

The Appearance of Al-Attiyah, Explanation of the Will 

(Scanning on the slippers as a model) 

dr. Abdullah Daoud Khalaf 

University of Anbar / College of Islamic Sciences / Department 

of Jurisprudence and its Fundamentals 

 

Abstract: 

    Praise be to God who did the blessing of good deeds, and blessings and 

peace be upon our master Muhammad, may God’s prayers and peace be upon 

him. This is a study in which we dealt with doctrinal issues of Imam al-

Hasani, may God have mercy on him (d. 1099 AH) in wiping over the socks 

as a model. After a modest reading of this topic, I found the results that I 

wanted to mention, and they were as follows: 

1.Imam al-Husayni, may God have mercy on him, was one of the scholars of 

the Hanafi school of thought in his time, and he was a lover of knowledge. 

And this love lies in his scientific output, which he showed through his many 

writings in various arts, including jurisprudence, mysticism, faith and other 

arts, and he was an encyclopedia of all arts. 

2.The research showed that the book The Appearance of Al-Attiyah 

explained the will. It is for Imam al-Hasani, may God have mercy on him - 

the book included types of jurisprudence, linguistic and doctrinal knowledge 

useful for the Hanafi school through its jurisprudential approach, and its 

jurisprudential issues on the Maturidi school. 

3.Imam al-Hasani, may God have mercy on him, explained - the issue of 

wiping the shoes, and he clarified that it is a concession from God Almighty 

to the servants. 

4.Textual inference from the Noble Qur’an and the Sunnah of the Messenger, 

may God’s prayers and peace be upon him - and the hadiths of the people of 

knowledge. 

5.The research showed the importance of wiping over the socks. Each 

according to its location through the folds of the search. 

6.The research dealt with an important topic, which is the calendar. Because 
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of the importance of his statement, knowledge of his wisdom, and the 

difference between it and the calendar over time and what is related to it. 

    Finally, I ask God Almighty to accept this work from me, and to make it 

an ongoing charity for my father, God willing - and prayers and peace be 

upon our master Muhammad and his family and companions. 

Keywords: (The Jurisprudential Choices, Imam Al-Husuni, The Appearance 

of Al-Attiyah Book, Explanation of the Will). 

 
 المقدمة

عمػػػػػػى سػػػػػػيدنا كمكالنػػػػػػا كشػػػػػػفيعنا  -الحمػػػػػػد اهلل رب العػػػػػػالميف كالصػػػػػػالة كالسػػػػػػالـ
طاعتػػػػوي منػػػػاران الػػػػذم أمرنػػػػا اهلل بطاعتػػػػًو فقػػػػد كانػػػػت  -صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ  -محمػػػػد 

كعمػػػػػى آلػػػػػًو الطيبػػػػػيف الطػػػػػاىريف كعمػػػػػى  ،لطريػػػػػؽ اإلنسػػػػػاف كفالحػػػػػة فػػػػػي دينيػػػػػاهي كآخرتػػػػػوً 
 صحابتًو الغيٌر المياميف كمف تبعيـ بإحسافو إلى يكـ الديف. 

 وبعد:
قػػػػػػػػػػػػد انعػػػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػذه االمػػػػػػػػػػػػة المحمديػػػػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػػػػكر  –عزكجػػػػػػػػػػػػؿ- فػػػػػػػػػػػػاف اهلل

كاقػػػػػػػػػػكاؿ  ،المطيػػػػػػػػػػرة كالسػػػػػػػػػػنة ،اليدايػػػػػػػػػػة كالسػػػػػػػػػػراج المنيػػػػػػػػػػر اال كىػػػػػػػػػػك القػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػريـ
اىػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػـ المخمصػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػامميف   الػػػػػػػػػذيف شػػػػػػػػػمركا عػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػاعد الجػػػػػػػػػد   لكػػػػػػػػػي 

نبطكا منػػػػػػػػػػو االحكػػػػػػػػػػاـ التػػػػػػػػػػي تبػػػػػػػػػػرز تيدرسػػػػػػػػػػكا التشػػػػػػػػػػري  االسػػػػػػػػػػالمي الحنيػػػػػػػػػػؼ كيسػػػػػػػػػػ
كقػػػػػػػػػد انعػػػػػػػػػـ اهلل تعػػػػػػػػػالى ليػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػديف الحنيػػػػػػػػػؼ  ،فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ عصػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف العصػػػػػػػػػكر

الف يجعمػػػػػػػػػػػػػكا   بكػػػػػػػػػػػػػؿ عصػػػػػػػػػػػػػر اف نجػػػػػػػػػػػػػد عممػػػػػػػػػػػػػاء يتصػػػػػػػػػػػػػدكف لمفتػػػػػػػػػػػػػكل كيعممػػػػػػػػػػػػػكف 
الػػػػػػػػػػػنص القرانػػػػػػػػػػػي كالحػػػػػػػػػػػديث النبػػػػػػػػػػػكم الشػػػػػػػػػػػريؼ مفتاحػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػػألة يتقػػػػػػػػػػػدمكف 

رحمػػػػػػػػػػو اهلل  -فكػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػؤالء االعػػػػػػػػػػالـ االمػػػػػػػػػػاـ )احمػػػػػػػػػػد الحصػػػػػػػػػػكني(  ،الييػػػػػػػػػػا
بػػػػػػػػػػػػ رائيـ ا كمسترشػػػػػػػػػػػػدن  -رحميػػػػػػػػػػػػـ اهلل -الػػػػػػػػػػػػذم كػػػػػػػػػػػػاف نػػػػػػػػػػػػاقال لمػػػػػػػػػػػػذىب الحنفيػػػػػػػػػػػػة  –
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ىػػػػػػػذا  (ظيػػػػػػػكر العطيػػػػػػػة شػػػػػػػرح الكصػػػػػػػية)الكريمػػػػػػػة كخاصػػػػػػػة مػػػػػػػا كجدتػػػػػػػو فػػػػػػػي كتابػػػػػػػو 
مسػػػػػػػػائؿ  القػػػػػػػػراءة فيػػػػػػػػو ىػػػػػػػػك تنػػػػػػػػاكؿ مسػػػػػػػػائؿ متنكعػػػػػػػػة   منيػػػػػػػػا فػػػػػػػػيالكتػػػػػػػػاب حسػػػػػػػػب 

كمنيػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػػػائؿ المغكيػػػػػػػػػػػػػػة  ،الفقييػػػػػػػػػػػػػػةالعقيػػػػػػػػػػػػػػدة كمنيػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػػػائؿ 
كالسػػػػػػػػػبب فػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػػالؾ العممػػػػػػػػػاء دائمػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف  كاالصػػػػػػػػػطالحية.

خػػػػػػػػػالؿ نتػػػػػػػػػاجيـ العممػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػنفاتيـ متنكعػػػػػػػػػة  فيػػػػػػػػػـ مكسػػػػػػػػػكعة بكػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػـ  
كمػػػػػػػػػداركيـ كاسػػػػػػػػػعة ممػػػػػػػػػا تعيػػػػػػػػػنيـ عمػػػػػػػػػى التسمسػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي  ـىيميفميػػػػػػػػػذا تكػػػػػػػػػكف مفػػػػػػػػػا

كعنػػػػػػػػػد المطالعػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا  .المػػػػػػػػػادة العمميػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي يعرضػػػػػػػػػكنيا فػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػنفاتيـ
 ،الكتػػػػػػػػػػاب المحقػػػػػػػػػػؽ كالػػػػػػػػػػذم حقػػػػػػػػػػؽ كدرس فػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػة االمػػػػػػػػػػاـ االعظػػػػػػػػػػـ الجامعػػػػػػػػػػة

بعػػػػػػػػػض مسػػػػػػػػػائؿ الفقػػػػػػػػػو االسػػػػػػػػػالمي التػػػػػػػػػي تناكليػػػػػػػػػا االمػػػػػػػػػاـ الحصػػػػػػػػػكني  تأفقػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػر 
فاصػػػػػػػػػػػػبح عنػػػػػػػػػػػػكاف البحػػػػػػػػػػػػث   اف اضػػػػػػػػػػػػ  احػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػائمو فأحببػػػػػػػػػػػػتفػػػػػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػػػػػو   

ظيػػػػػػػػػػػكر العطيػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػاـ احمػػػػػػػػػػػد الحصػػػػػػػػػػػكني فػػػػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػػػػو ختيػػػػػػػػػػػارات الفقييػػػػػػػػػػػة لإلاال)
الػػػػػػػػػػذم شػػػػػػػػػػرح فػػػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػػػو  (جػػػػػػػػػػان ذنمك المسػػػػػػػػػػح عمػػػػػػػػػػى الخفػػػػػػػػػػيف أ –شػػػػػػػػػػرح الكصػػػػػػػػػػية 

 -كعممػػػػػػػػػػاء الحنفيػػػػػػػػػػة  -رضػػػػػػػػػػي اهلل عنػػػػػػػػػػو -اقػػػػػػػػػػكاؿ االمػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػي حنيفػػػػػػػػػػة النعمػػػػػػػػػػاف
حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة االمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ احمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  :كؿفكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لممبحػػػػػػػػػػػػػػػػػث اال -رحميػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اهلل

مميػػػػػػػػػػػػػػػة  كالػػػػػػػػػػػػػػػذم الحصػػػػػػػػػػػػػػػكني مػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػالؿ دراسػػػػػػػػػػػػػػػة حياتػػػػػػػػػػػػػػػو االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػة كالع
الرسػػػػػػػػػػػالة العمميػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي حققػػػػػػػػػػػت  -لسػػػػػػػػػػػيرتو رحمػػػػػػػػػػػو اهللسػػػػػػػػػػػاعدني فػػػػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػػػػة 

د مػػػػػػػػػف مذىبػػػػػػػػػو الفقيػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػأىػػػػػػػػػذا المصػػػػػػػػػنؼ المبػػػػػػػػػارؾ  كسػػػػػػػػػبب دراسػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػيرتو لمت
 ابػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػػى أم مػػػػػػػػػػذىب سػػػػػػػػػػػمؾ االمػػػػػػػػػػاـ الحصػػػػػػػػػػػكني مذىبػػػػػػػػػػػو.كالعقػػػػػػػػػػدم   لكػػػػػػػػػػػي 

المبحػػػػػػػػػػػث الثػػػػػػػػػػػاني: كضػػػػػػػػػػػعتو لدراسػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػذه المسػػػػػػػػػػػألة الفقييػػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػذاىب ك 
الػػػػػػػػػػػذم اسػػػػػػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػػػػػالى اف تكػػػػػػػػػػػكف ىػػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػػة نافعػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي  الفقييػػػػػػػػػػػة
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 مسيرتي العممية كقربة الى اهلل تعالى. 
 :التعريف بالموضوع 

الفقػػػػػػػػػػػو  ، فإنػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػدكر فػػػػػػػػػػػي فمػػػػػػػػػػػؾبحثػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػى مكضػػػػػػػػػػػكعوعنػػػػػػػػػػػكاف 
العمميػػػػػػػػػػػػة  التػػػػػػػػػػػػي يحتاجيػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػػػمـ فػػػػػػػػػػػػي المتعمقػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػاألمكر ، االسػػػػػػػػػػػػالمي

 .كخاصة اذا كانت ىذه المسألة متعمقة بالطيارة ،حياتو
 اهمية البحث:  

عنػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػراءة المتكاضػػػػػػػػػػػػعة مػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػالؿ النقػػػػػػػػػػػػاط  ىميػػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػثأتكمػػػػػػػػػػػػف 
  اآلتية:
بيػػػػػػػػاف مكانػػػػػػػػة عمػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف اعػػػػػػػػالـ الفقػػػػػػػػو الحنفػػػػػػػػي فػػػػػػػػي كقتػػػػػػػػو كبيػػػػػػػػاف اثػػػػػػػػاره  -ُ

  .العامة كالخاصةالعممي الذم خدـ بو  العممية كنتاجو
بيػػػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػػػألة المسػػػػػػػػػػح عمػػػػػػػػػػى الخفػػػػػػػػػػيف  ككنيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػػائؿ الميمػػػػػػػػػػة  -ِ

 . لدل الفرد المسمـ
عمػػػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػػػائؿ العمميػػػػػػػػػػػة  –بيػػػػػػػػػػػاف اسػػػػػػػػػػػتدالؿ اىػػػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػػـ رحميػػػػػػػػػػػـ اهلل  -ّ

 –  عمػػػػػػػػػػػػى االدلػػػػػػػػػػػػة النقميػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػػػريـ يكاعتمػػػػػػػػػػػػادىـ فػػػػػػػػػػػػي التشػػػػػػػػػػػػر 
 كسنة المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ.

  .أسباب اختيار الموضوع 
الت المػػػػػػػػػذىب الحنفػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػذم افػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػراءة شخصػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػف رجػػػػػػػػػالرغبػػػػػػػػػة  -ُ

  عمى ىذا المذىب باالستمرار، كالثبكت. -انعـ اهلل تعالى
  التػػػػػػػػي يحتػػػػػػػػاج الييػػػػػػػػػا كػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػمـ لبيػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػألة المسػػػػػػػػػح عمػػػػػػػػى الخفػػػػػػػػػيف -ِ

 كمؿ كجو.أكبياف المسألة ب ،الصحيح كالسقيـ منيـ
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رأييػػػػػػػػػػػػػـ االطػػػػػػػػػػػػػالع عمػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػذاىب اىػػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػػنة كالجماعػػػػػػػػػػػػػة، كبيػػػػػػػػػػػػػاف  -ّ
رجػػػػػػػػػػػػػػػاالت اصػػػػػػػػػػػػػػػحاب المػػػػػػػػػػػػػػػذاىب الفقييػػػػػػػػػػػػػػػة اءتػػػػػػػػػػػػػػػي كاالسػػػػػػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػػػػػػػف قر 

 االخرل.
كالػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػكاب قصػػػػػػػػػػدت كقػػػػػػػػػػد افرغػػػػػػػػػػت كامنػػػػػػػػػػو  ،كحسػػػػػػػػػػبي انػػػػػػػػػػي اجتيػػػػػػػػػػدت

طػػػػػػػػػاقتي كجيػػػػػػػػػدم كبػػػػػػػػػذلت فيػػػػػػػػػو فكػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػاف كفقػػػػػػػػػت فيػػػػػػػػػذا فضػػػػػػػػػؿ ربػػػػػػػػػي العظػػػػػػػػػيـ 
كاف اخطػػػػػػػػػػأت فبمػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػبت يػػػػػػػػػػدام كاسػػػػػػػػػػتغفركا  ،يمنػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػف يشػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػي

اسػػػػػػػػػػػػػػػاتذتي عمػػػػػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػػػػػراءة  تعػػػػػػػػػػػػػػػالى اف يعػػػػػػػػػػػػػػػيف كاسػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل .اهلل رب العػػػػػػػػػػػػػػػالميف
كتصػػػػػػػػػكيب خطئػػػػػػػػػي   فانػػػػػػػػػو جيػػػػػػػػػد بشػػػػػػػػػرم يعتريػػػػػػػػػو الخطػػػػػػػػػأ كالنسػػػػػػػػػياف كالكمػػػػػػػػػاؿ هلل 
تعػػػػػػػػػػػػالى كحػػػػػػػػػػػػده. كصػػػػػػػػػػػػمى الميػػػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػيدنا محمػػػػػػػػػػػػد كعمػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػو كصػػػػػػػػػػػػحبو 

 اجمعيف.
 المبحث االول

 السيرة الذاتية لألمام الحصوني رحمه اهلل
الحصػػػػػػػػػكني البػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػراءة قبػػػػػػػػػؿ البػػػػػػػػػدء بػػػػػػػػػالكالـ لممػػػػػػػػػادة العمميػػػػػػػػػة ل مػػػػػػػػػاـ 

 –متأنيػػػػػػػػػػػة لحياتػػػػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػػػػية  لكػػػػػػػػػػػي نعػػػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػؾ االمػػػػػػػػػػػاـ رحمػػػػػػػػػػػو اهلل 
 ألمنبػػػػػػػػػػػػيف اقكالػػػػػػػػػػػػو ك كلكػػػػػػػػػػػػي نسػػػػػػػػػػػػتطي  اف نحػػػػػػػػػػػػدد مذىبػػػػػػػػػػػػو العقػػػػػػػػػػػػدم كالفقيػػػػػػػػػػػػي   

، عرضػػػػػػػػو لممػػػػػػػػادة العمميػػػػػػػػةـ كالػػػػػػػػى اييػػػػػػػػا اتجيػػػػػػػػت اراءه مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػذىب يمتػػػػػػػػز 
 لعممية.ا كعميو فقد عقدنا بحثا   لكي تكتمؿ الفكرة ليذه الشخصية
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 :المطمب األول: حياته الشخصية 
 :وال: اسمهأ

احمػػػػػػػػػػػد الناصػػػػػػػػػػػحي الحصػػػػػػػػػػػكني  :ذكػػػػػػػػػػػر اىػػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػػراجـ كالطبقػػػػػػػػػػػات اف اسػػػػػػػػػػػمو
 كىػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػا تطػػػػػػػػػرؽ لػػػػػػػػػو اىػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػـ اصػػػػػػػػػحاب التػػػػػػػػػراجـ فػػػػػػػػػي ،الحنفػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػكفي

كتػػػػػػػبيـ، كلػػػػػػػـ اجػػػػػػػد الػػػػػػػى مػػػػػػػف تطػػػػػػػرؽ الػػػػػػػى اكثػػػػػػػر مػػػػػػػا ذكػػػػػػػر فيػػػػػػػو  ككنػػػػػػػو لػػػػػػػـ يصػػػػػػػؿ 
كذكػػػػػػػػػػركا بانػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػاش فػػػػػػػػػػي  -اليسػػػػػػػػػػير عػػػػػػػػػػف حياتػػػػػػػػػػو رحمػػػػػػػػػػو اهلل يءمنػػػػػػػػػػو اال الشػػػػػػػػػػ

بابػػػػػػػػاني، ل)االقػػػػػػػػرف الحػػػػػػػػادم عشػػػػػػػػر حسػػػػػػػػب مػػػػػػػػا كثػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػو مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ كتػػػػػػػػب التراجـ
 .(ُّٔ/ّ، ُّٗٗ( )الدمشقي، ُّٔ/ّ، ُّٗٗ

 ثانيا: نسبه:
)*(سػػػػػػػػيدنا ابػػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػػف ادىػػػػػػػػـ يرجػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػب االمػػػػػػػػاـ الحصػػػػػػػػكني الػػػػػػػػى

رضػػػػػػػػػي  ُ()
)**(ةاسػػػػػػػػػػػػرة تسػػػػػػػػػػػػمى بالناصػػػػػػػػػػػػحي -اهلل عنػػػػػػػػػػػو

  التػػػػػػػػػػػػي اكثػػػػػػػػػػػػر اىػػػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػػػراجـ بػػػػػػػػػػػػاف ِ() 

                                 
أبػػك إسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػف منصػػكر بػػف زيػػد بػػف جػػابر العجمػػي كيقػػاؿ التميمػػي  أصػػمو مػػف بمػػ   :ىػػك )*(

ككاف مف أكالد الممػكؾ، ركل عػف جماعػة مػف التػابعيف كػأبي إسػحاؽ السػبيعي كمالػؾ بػف دينػار، 
ينظػر: كفيػات األعيػاف ق. ُٖٔكاشتغؿ بالزىد كىك كاحدا مف اىـ العممػاء الصػكفييف تػكفي سػنة 
ىػػػػ( تحقيػػػؽ: ُٖٔاإلربمػػػي )ت:  كأنبػػػاء أبنػػػاء الزمػػػاف، أبػػػك العبػػػاس أحمػػػد بػػػف محمػػػد ابػػػف خمكػػػاف

  .ُّ/ُ،ـََُٗ،ُط إحساف عباس، دار صادر بيركت،
نسبة الى قاضي القضاة أبك بكر الٌناصحي محمد بف عبد اهلل بف الحسيف النيسابكرم. ركل عف  )**(

كجماعة، كىك أفضؿ عصره في أصحاب أبي حنيفة، كأعرفيـ بالمذىب،  أبي بكر الحيرم
شذرات  ينظر: .قْْٖكأكجييـ في المناظرة، م  حفظ كافر مف األدب كالطب. تكفي سنة 
الحنبمي، أبك الفالح )ت:  الذىب في أخبار مف ذىب، عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد

دار ابف كثير،  ،حاديثو: عبد القادر األرناؤكطىػ( تحقيؽ: محمكد األرناؤكط، خرج أَُٖٗ
 .َّٔ/ٓـ:ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ، ُبيركت، ط –دمشؽ 
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كانػػػػػػػػػت  ألنيػػػػػػػػػاكثيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف اىػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػـ ينتسػػػػػػػػػبكف الػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذه االسػػػػػػػػػرة الكريمػػػػػػػػػة   
كطػػػػػػػػػالب عمػػػػػػػػػـ  صػػػػػػػػػاحبة عمػػػػػػػػػـ كرئاسػػػػػػػػػة كانحػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػاللتيـ عممػػػػػػػػػاء كقضػػػػػػػػػاة

ر عممػػػػػػػػػػا اف نسػػػػػػػػػػبيـ يرجػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػى مدينػػػػػػػػػػة نيسػػػػػػػػػػابك  ،تغمكا فيػػػػػػػػػػو لخدمػػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػػاسشػػػػػػػػػػا
دكر الكبيػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػاف ليػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػ كالتػػػػػػػػػي  التػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػت عاصػػػػػػػػػمة لمدينػػػػػػػػػة خراسػػػػػػػػػاف

كليػػػػػػػػػـ مكػػػػػػػػػانتيـ العظيمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي نشػػػػػػػػػر العمػػػػػػػػػـ    ،اخػػػػػػػػػراج رجػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػف اىػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػـ
فكانػػػػػػػػت ىػػػػػػػػذه المدينػػػػػػػػة مػػػػػػػػف اجػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػبالد بعػػػػػػػػد مدينػػػػػػػػة السػػػػػػػػالـ بغػػػػػػػػداد مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ 

مػػػػػػػػػذىب االمػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػي حنيفػػػػػػػػػة  ،الريػػػػػػػػػادة الدينيػػػػػػػػػة كالعمميػػػػػػػػػة، كالػػػػػػػػػذيف كػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػذىبيـ
كف مػػػػػػػػ  ذكػػػػػػػػر فكػػػػػػػػاف اغمػػػػػػػػب عممائيػػػػػػػػا يكتبػػػػػػػػكف كيضػػػػػػػػيفالنعمػػػػػػػػاف رضػػػػػػػػي اهلل عنػػػػػػػػو 
 .ؾ كالتشرؼ بيذه االسماء المباركةلمتبر   اسمائيـ بالناصحي االدىمي

كيعرجػػػػػػػػػػكف بنسػػػػػػػػػػبو إلػػػػػػػػػػى إبػػػػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػػػػدليؿ قػػػػػػػػػػكؿ صػػػػػػػػػػاحب نزىػػػػػػػػػػة الخػػػػػػػػػػكاطر:  
، إلػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػاب رضػػػػػػػػػي اهلل عنػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػف أدىػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػكلي المشػػػػػػػػػيكر ثػػػػػػػػػـ

 . كلػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ يكتبػػػػػػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػػػػػػمائيـ الناصػػػػػػػػػػػػػػػحي األدىمػػػػػػػػػػػػػػػي كيفتخػػػػػػػػػػػػػػػركف بػػػػػػػػػػػػػػػو
  (ُِٗ/ِ، ُٗٗٗ)الطالبي، 
 ثالثا: لقبه

كمػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف سػػػػػػػػائدا فػػػػػػػػي عصػػػػػػػػرىـ  ةكثيػػػػػػػػر  باأللقػػػػػػػػابلقػػػػػػػػب االمػػػػػػػػاـ الحصػػػػػػػػكني 
اك  ،مػػػػػػػػف لقػػػػػػػػب  امػػػػػػػػا نسػػػػػػػػبة الػػػػػػػػى مدينػػػػػػػػة التػػػػػػػػي يسػػػػػػػػكنيا بػػػػػػػػأكثراف العممػػػػػػػػاء تمقػػػػػػػػب 

الػػػػػػػػى قبيمتػػػػػػػػو اك اسػػػػػػػػرتو اك الػػػػػػػػى المػػػػػػػػذىب الػػػػػػػػذم كػػػػػػػػاف يعتمػػػػػػػػده فػػػػػػػػي فتػػػػػػػػكاه كترأسػػػػػػػػو 
لممػػػػػػػػذىب فػػػػػػػػي عصػػػػػػػػره فقػػػػػػػػد لقػػػػػػػػب بالبغػػػػػػػػدادم  نسػػػػػػػػبة الػػػػػػػػى بغػػػػػػػػداد مدينػػػػػػػػة السػػػػػػػػالـ 

كلقػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػالحنفي  ككنػػػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػػػـز المػػػػػػػػػػػذىب  .الػػػػػػػػػػػذم سػػػػػػػػػػػكف فييػػػػػػػػػػػا كتػػػػػػػػػػػكفي فييػػػػػػػػػػػا
 ل مػػػػػػػػػػاـكالمػػػػػػػػػػذىب الحنفػػػػػػػػػػي نسػػػػػػػػػػبة  ،آنػػػػػػػػػػذاؾالحنفػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي فتػػػػػػػػػػكاه ككػػػػػػػػػػاف يترأسػػػػػػػػػػو 
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كىػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػف اقػػػػػػػػػػدـ المػػػػػػػػػػذاىب االربعػػػػػػػػػػة  ،حنيفػػػػػػػػػػة النعمػػػػػػػػػػاف رضػػػػػػػػػػي اهلل عنػػػػػػػػػػوابػػػػػػػػػػي 
لػػػػػػػػػػػػػو  -كالػػػػػػػػػػػػػذم كتػػػػػػػػػػػػػب اهلل تعػػػػػػػػػػػػػالى ،التػػػػػػػػػػػػػي يعتمػػػػػػػػػػػػػدىا اىػػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػػنة كالجماعػػػػػػػػػػػػػة

االنتشػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػالـ كمػػػػػػػػػػو. كلكػػػػػػػػػػف اغمػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػا لقػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػو كبػػػػػػػػػػيف اىػػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػـ 
امػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػـ  ،بالحصػػػػػػػػػػػكني  كبػػػػػػػػػػػيف اىػػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػػراجـ بػػػػػػػػػػػاف السػػػػػػػػػػػبب لمتسػػػػػػػػػػػمية

، ُّٗٗ )البابػػػػػػػػػػاني، التػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػاف يسػػػػػػػػػػكنيا آنػػػػػػػػػػذاؾقبيمتػػػػػػػػػػو اك عمػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػـ البمػػػػػػػػػػدة 
ُ/ّّٖ)  

 :المطمب الثاني: سيرتو العممية
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حافمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -رحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل -اف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرة االمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكني 

  كىػػػػػػػػػػػذا ديػػػػػػػػػػػدف اىػػػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػػـ المخمصػػػػػػػػػػػيف االجتيػػػػػػػػػػػاد كالتفػػػػػػػػػػػكؽ كاليمػػػػػػػػػػػة العاليػػػػػػػػػػػةب
الػػػػػػػػذيف نػػػػػػػػذركا انفسػػػػػػػػيـ لخدمػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػديف العظػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػاف سػػػػػػػػيرتو العمميػػػػػػػػة حافمػػػػػػػػة 

ر لمػػػػػػػػػػػػف اراد اف ر جػػػػػػػػػػػػكاىر كدمكممػػػػػػػػػػػػة ب مػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػالؿ كتبػػػػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػػػػي تركيػػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػي
  كانػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف الفتػػػػػػػػػرات عممػػػػػػػػػا اف ىػػػػػػػػػذه الفتػػػػػػػػػرة .العمػػػػػػػػػـطػػػػػػػػػالب  مػػػػػػػػػف ينتفػػػػػػػػػ  منيػػػػػػػػػا

احػػػػػػػػػػػػداث دمػػػػػػػػػػػػار الحرجػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػي اصػػػػػػػػػػػػابت المػػػػػػػػػػػػدف االسػػػػػػػػػػػػالمية  ككنيػػػػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػػػػت 
، كىػػػػػػػػػك حػػػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػػؿ احػػػػػػػػػتالؿ فانػػػػػػػػػو اكؿ مػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػتيدؼ بسػػػػػػػػػبب االحػػػػػػػػػتالؿ الصػػػػػػػػػفكم

يمػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػيكخو  ءفمػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ التػػػػػػػػػػراجـ شػػػػػػػػػػي  ل مػػػػػػػػػػـالقػػػػػػػػػػكل العقميػػػػػػػػػػة 
العمػػػػػػػػػـ كلكػػػػػػػػػف بقػػػػػػػػػت اثػػػػػػػػػاره فػػػػػػػػػي كتبػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػي تناكليػػػػػػػػػا اىػػػػػػػػػؿ  -كطالبػػػػػػػػػو رحمػػػػػػػػػو اهلل

  السػػػػػػػػػتخراج مػػػػػػػػػا فييػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف فكائػػػػػػػػػد عمميػػػػػػػػػة رصػػػػػػػػػينة. بػػػػػػػػػالتحقيؽ كالقػػػػػػػػػراءة الدقيقػػػػػػػػػة
 فقد تناكؿ ىذا المطمب االمكر التالية:
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  الفقيػػػػػػػي الػػػػػػػذم يعتمػػػػػػػدهلعممػػػػػػػاء مذىبػػػػػػػو لكػػػػػػػؿ عػػػػػػػالـ مػػػػػػػف ا اوال: مذهبهههههههه الفق هههههههي:
لتػػػػػػػػي يحتاجيػػػػػػػػا النػػػػػػػػاس مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ لكػػػػػػػػي يقػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػؾ اىػػػػػػػػـ مسػػػػػػػػائؿ ا

كػػػػػػػػػػػػاف  -، كعنػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػراءة تبػػػػػػػػػػػػيف اف االمػػػػػػػػػػػػاـ الحصػػػػػػػػػػػػكني رحمػػػػػػػػػػػػو اهللفتػػػػػػػػػػػػكاه
 االدلػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػرعية: الكتػػػػػػػػػػػاب ، كاف مذىبػػػػػػػػػػػو يعتمػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػىحنفػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػذىب

)*(، كالسػػػػػػػػػػػنة المطيػػػػػػػػػػػرة، كاالجمػػػػػػػػػػػاعالكػػػػػػػػػػػريـ
)**(كالقيػػػػػػػػػػػاس (ُ)

، كىػػػػػػػػػػػذا المػػػػػػػػػػػذىب (ِ)
عميػػػػػػػػػػػػو اف اتػػػػػػػػػػػػـ عميػػػػػػػػػػػػو االسػػػػػػػػػػػػتمرار الػػػػػػػػػػػػى كقتنػػػػػػػػػػػػا  -مػػػػػػػػػػػػف نعػػػػػػػػػػػػـ اهلل تعػػػػػػػػػػػػالى

مػػػػػػػػػف  بػػػػػػػػػاف االمػػػػػػػػػاـ الحصػػػػػػػػػكنيالحاضػػػػػػػػػر كىػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػا ذكرتػػػػػػػػػو كتػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػراجـ 
  ة، كانػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػػػػتقيـ كناضػػػػػػػػػػػج الفكػػػػػػػػػػػراحػػػػػػػػػػد اعػػػػػػػػػػػالـ المدرسػػػػػػػػػػػة الحنفيػػػػػػػػػػػ

ككنػػػػػػػػو كػػػػػػػػاف يتبػػػػػػػػ  الػػػػػػػػنيج االعتقػػػػػػػػادم الماتريػػػػػػػػدم التػػػػػػػػاب  الػػػػػػػػى االمػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػك 
)***(دممنصػػػػػػػػػػكر الماتريػػػػػػػػػػ

كعمػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػا يبػػػػػػػػػػدك مػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػراءة فػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػراجـ ، ّ()
 ،مػػػػػػػػػػف أئمػػػػػػػػػػة الحنفيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي عصػػػػػػػػػػره -االمػػػػػػػػػػاـ الحصػػػػػػػػػػكني رحمػػػػػػػػػػو اهلل بػػػػػػػػػػاف

                                 
في عصر عمى امر كاف فعمـ اختصاصو  االجماع: كىك اتفاؽ مجتيدم االمة بعد كفاة الرسكؿ  )*(

الكىػػاب بػػف عمػػي السػػبكي  تػػاج الػػديف عبػػد: ينظػػر: جمػػ  الجكامػػ  فػػي اصػػكؿ الفقػػو .بالمجتيػػديف
-قُِْْ، ِط لبنػػػاف، –ق(، تعميػػػؽ: عبػػػدالمنعـ خميػػػؿ، دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت ُٕٕ)ت

 ٕٔصـ: ََِّ
المجتيػد. ينظػر: جمػ  الجكامػ ،  ىك حمؿ معمـك عمى معمـك اخػر  لمسػاكاتو فػي عمػة حكمػو عنػد )**( 

 َٖلمسبكي:
نسػبتو إلػى مػا تريػد محمد بف محمد بف محمكد، أبك منصػكر الماتريػدم: مػف أئمػة عممػاء الكػالـ.  )***(

كشػػرح  ،تػػأكيالت أىػػؿ السػػنة فػػي أصػػكؿ الفقػػو، م خػػذ الشػػرائ  التكحيػػد )محمػػة بسػػمرقند( مػػف كتبػػو
خير الديف بف محمػكد بػف  ،ق. األعالـّّّالفقو األكبر المنسكب لإلماـ أبي حنيفة، تكفي سنة 

 -ُٓط ىػػػػػ(، دار العمػػػػـ لمماليػػػػيف،ُّٔٗمحمػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػف فػػػػارس، الزركمػػػػي الدمشػػػقي )ت: 
 ُٗ/ٕـ: ََِِ
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)الزركمػػػػػػػػػػػي،  صػػػػػػػػػػػكفي المشػػػػػػػػػػػرب.كانػػػػػػػػػػػو  ،كانػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػاب  لممدرسػػػػػػػػػػػة الماتريديػػػػػػػػػػػة
 (ّّٖ/ ُ، ُّٗٗ( )الباباني،ُٗ/ٕ، ََِِ

 :ثانيا: مكانته العممية
تبػػػػػػػػػػيف اف االمػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػف كبػػػػػػػػػػار  عنػػػػػػػػػػد عرضػػػػػػػػػػنا لحيػػػػػػػػػػاة االمػػػػػػػػػػاـ الحصػػػػػػػػػػكني

كانػػػػػػػػو نػػػػػػػػذر نفسػػػػػػػو لخدمػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذا الػػػػػػػديف كخاصػػػػػػػػة انػػػػػػػػو  ،عممػػػػػػػاء الحنفيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي كقتػػػػػػػو
، كىػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػا يظيػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ درس العمػػػػػػػػػػـك االسػػػػػػػػػػالمية اغمبيػػػػػػػػػػا –رحمػػػػػػػػػػو اهلل 

لخدمػػػػػػػػػػة المكتبػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػالمية، فقػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػـ الفقػػػػػػػػػػو مؤلفاتػػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػػي اثراىػػػػػػػػػػا 
كانػػػػػػػػػػتج الكثيػػػػػػػػػػر ، التصػػػػػػػػػػكؼحػػػػػػػػػػديث النبػػػػػػػػػػكم الشػػػػػػػػػػريؼ، كعمػػػػػػػػػػـ ، كعمػػػػػػػػػػـ الكاصػػػػػػػػػػكلو

، ر الكبيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي نفػػػػػػػػكس العامػػػػػػػػة كالخاصػػػػػػػػةمػػػػػػػػف المصػػػػػػػػنفات التػػػػػػػػي كػػػػػػػػاف ليػػػػػػػػا االثػػػػػػػػ
كاف مؤلفاتػػػػػػػػػػػػو كانػػػػػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػػػػا المكانػػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػػة الكبيػػػػػػػػػػػػرة التػػػػػػػػػػػػي اغنػػػػػػػػػػػػت المكتبػػػػػػػػػػػػة 

، كبيػػػػػػػػاف االمػػػػػػػػكر العمميػػػػػػػػة التػػػػػػػػي ية، مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ احيػػػػػػػػاء السػػػػػػػػنة المطيػػػػػػػػرةاالسػػػػػػػػالم
 (ُُٔ/ُ، ََِِ، )الزركمي كاف ليا االثر الكبير في نفكس الناس.

 ثالثا: اهم مصنفاته العممية
مػػػػػػػػػف كانػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػذه مكانتػػػػػػػػػو العمميػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف الخاصػػػػػػػػػة كالعامػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػال بػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػو اف 
تكػػػػػػػكف لػػػػػػػو مؤلفػػػػػػػات كتبيػػػػػػػا  ليفيػػػػػػػد بيػػػػػػػا النػػػػػػػاس فمػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ قػػػػػػػراءة التػػػػػػػراجـ كجػػػػػػػدنا 

 اف لو مصنفات مف خالؿ عرضيا في تراجميـ فكاف مف اىميا:
 فػػػػػػػػي الحػػػػػػػػديث كتػػػػػػػػاب اخػػػػػػػػتصكىػػػػػػػػك  :زىػػػػػػػػكر البػػػػػػػػدائ  فػػػػػػػػي ترتيػػػػػػػػب الشػػػػػػػػرائ  -ُ

 -النبػػػػػػػػػػػػكم الشػػػػػػػػػػػػريؼ لإلمػػػػػػػػػػػػاـ أحمػػػػػػػػػػػػد الناصػػػػػػػػػػػػحي الحصػػػػػػػػػػػػكني، رحمػػػػػػػػػػػػو اهلل
االحاديػػػػػػػػػػػػػػث التػػػػػػػػػػػػػػي تتعمػػػػػػػػػػػػػػؽ بالصػػػػػػػػػػػػػػالة  والػػػػػػػػػػػػػػذم تنػػػػػػػػػػػػػػاكؿ فػػػػػػػػػػػػػػي مضػػػػػػػػػػػػػػمكن

كمػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػـ الحكػػػػػػػػػػـ  ،كالػػػػػػػػػػدعاء. كشػػػػػػػػػػرحيا شػػػػػػػػػػرحا لطيفػػػػػػػػػػا تستسػػػػػػػػػػاغ لمقػػػػػػػػػػارئ
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  (ُِٔ/ّ، ُّٗٗ)الباباني. عمييا مف حيث الصحة كالضعؼ
اسػػػػػػػػـ كىػػػػػػػػك كتػػػػػػػػاب مخطػػػػػػػػكط ك  ،لحصػػػػػػػػكنيا احمػػػػػػػػد ل مػػػػػػػػاـ مناقػػػػػػػػب العممػػػػػػػػاء، -ِ

: مكتبػػػػػػػػو معيػػػػػػػػد البيركنػػػػػػػػي لمدراسػػػػػػػػات المكجػػػػػػػػكد فييػػػػػػػػا ىػػػػػػػػذا الكتػػػػػػػػاب المكتبػػػػػػػػة
. كىػػػػػػػك َُٔطشػػػػػػػقند رقػػػػػػػـ الحفػػػػػػػظ:  فػػػػػػػي مدينػػػػػػػة ،اكزباكسػػػػػػػتاف فػػػػػػػي، الشػػػػػػػرقية

مخطػػػػػػكط ذكػػػػػػر فيػػػػػػو فضػػػػػػؿ كبركػػػػػػة العممػػػػػػاء مػػػػػػف خػػػػػػالؿ منػػػػػػاقبيـ كخصػػػػػػاليـ 
 (.ِٕٓ/ََُ)خزانة التراث، د.ت،  الحميدة

كىػػػػك فػػػػي الفقػػػػو  بػػػػرار شػػػػرح نػػػػكر االنػػػػكار كسػػػػر االسػػػػرار،االة االسػػػػرار كتحفػػػػ ةدر  -ّ
 ،الحنفػػػػػي كالتػػػػػي يجػػػػػب عمػػػػػى المسػػػػػمـ اتباعيػػػػػا اذا كػػػػػاف عمػػػػػى المػػػػػذىب الحنفػػػػػي

فػػػػػػػي المكتبػػػػػػػة الظاىريػػػػػػػة فػػػػػػػي  -الحصػػػػػػػكني رحمػػػػػػػو اهلل ل مػػػػػػػاـكىػػػػػػػك مخطػػػػػػػكط 
 (ُْٔ/َٗ)خزانة التراث، د.ت،  .ّْْٔرقـ الحفظ:  ،سكريا

احمػػػػػػػػػػػد  الحصػػػػػػػػػػػكني،  ل مػػػػػػػػػػػاـجػػػػػػػػػػػام  الرسػػػػػػػػػػػائؿ فػػػػػػػػػػػي غرائػػػػػػػػػػػب المسػػػػػػػػػػػائؿ،   -ْ
كىػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػف الكتػػػػػػػػػػب الميمػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػذم تنػػػػػػػػػػاكؿ فيػػػػػػػػػػو المسػػػػػػػػػػائؿ الغريبػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي 

أئمػػػػػػػػػػػػة الحنفيػػػػػػػػػػػػة  آلراءبعػػػػػػػػػػػػد التتبػػػػػػػػػػػػ  كاالسػػػػػػػػػػػتقراء  ،تخػػػػػػػػػػػص الفقػػػػػػػػػػػػو الحنفػػػػػػػػػػػي
، المصػػػػػػػػػػػػػريةكىػػػػػػػػػػػػػذا المخطػػػػػػػػػػػػػكط فػػػػػػػػػػػػػي مكتبػػػػػػػػػػػػػة: دار الكتػػػػػػػػػػػػػب  -رحميػػػػػػػػػػػػػـ اهلل

)خزانػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػراث، .(ُْٕ) ُِٖ/ٔرقػػػػػػػػػػػػػػػـ الحفػػػػػػػػػػػػػػػظ:  ،القػػػػػػػػػػػػػػػاىرة -مصػػػػػػػػػػػػػػػر
 (ِّٕ/ْٔد.ت، 

كىػػػػػػػػػػك كتػػػػػػػػػػاب تنػػػػػػػػػػاكؿ فيػػػػػػػػػػو االمػػػػػػػػػػاـ  ،ركضػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػالبيف كزىػػػػػػػػػػرة العاشػػػػػػػػػػقيف  -ٓ
المكاضػػػػػػي  التػػػػػي تتعمػػػػػؽ بػػػػػػالكاعز الركحػػػػػي الػػػػػذم ىػػػػػػك  -الحصػػػػػكني رحمػػػػػو اهلل

قاعػػػػػػدة االنسػػػػػػاف اال كىػػػػػػك عمػػػػػػـ التصػػػػػػكؼ ذاكػػػػػػرا اخالقػػػػػػو كمقاماتػػػػػػو مػػػػػػف زىػػػػػػد 
 كىػػػػػػػك كتػػػػػػػاب مخطػػػػػػػكط فػػػػػػػي مكتبػػػػػػػة المدينػػػػػػػة المنػػػػػػػكرة الشػػػػػػػريفة. ،ككرع كحمػػػػػػػـ
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  (ْٔ/ُحكمت، د.ت، )
كىػػػػذه الرسػػػػالة كضػػػػعيا االمػػػػاـ الحصػػػػكني رحمػػػػو  ،رسػػػػالة فػػػػي بيػػػػاف االسػػػػتخارة -ٔ

فػػػػػي بيػػػػػاف كيفيػػػػػة االسػػػػػتخارة كبيػػػػػاف دعػػػػػاء االسػػػػػتخارة مػػػػػف خػػػػػالؿ اليػػػػػدم  -اهلل
 (ِٔ)احمد كلمياء، د.ت، .كبياف اىمية االخذ بيا ،النبكم الشريؼ

ىػػػػػػػػػػػػػػذه اىػػػػػػػػػػػػػػـ المصػػػػػػػػػػػػػػنفات التػػػػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػػػػتطعت اف اقيػػػػػػػػػػػػػػدىا فػػػػػػػػػػػػػػي البحػػػػػػػػػػػػػػث 
كاالطػػػػػػػػػػالع عمػػػػػػػػػػى تفاصػػػػػػػػػػيميا مػػػػػػػػػػف خزانػػػػػػػػػػات المخطكطػػػػػػػػػػات التابعػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدل الػػػػػػػػػػدكؿ 

 العربية االسالمية كالمؤشرة تحت كؿ كاحدا منيا.
 بياف كتابو المعد لمدراسة المطمب الثالث:

تبػػػػػػػػيف انػػػػػػػػو  ،فػػػػػػػػي كتػػػػػػػػاب ظيػػػػػػػػكر العطيػػػػػػػػة شػػػػػػػػرح الكصػػػػػػػػيةمػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ القػػػػػػػػراءة 
، كىػػػػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػػػػك اغمػػػػػػػػػػػػب فيػػػػػػػػػػػو مجمكعػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػـك االسػػػػػػػػػػػػالمية كتػػػػػػػػػػػاب تنػػػػػػػػػػػاكؿ

عة بجميػػػػػػػػػ  الفنػػػػػػػػػكف ، فانػػػػػػػػػو يكػػػػػػػػػكف مكسػػػػػػػػػك كتابػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػاف يتبعيػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػؤلفيفال
  الػػػػػػػػػػػػذم يجعػػػػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػػػػالـ لػػػػػػػػػػػػو المقػػػػػػػػػػػػدرة فػػػػػػػػػػػػي استرسػػػػػػػػػػػػػاؿ كخاصػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػـ االلػػػػػػػػػػػػة

  كلكػػػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػػػتطي  اف مػػػػػػػػػػػـك االليػػػػػػػػػػػةالمعمكمػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ امتالكػػػػػػػػػػػو ليػػػػػػػػػػػذه الع
 -، فقػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػرز االمػػػػػػػػػػاـ الحصػػػػػػػػػػكني رحمػػػػػػػػػػو اهللف العمػػػػػػػػػػـك االسػػػػػػػػػػتقالليةيسػػػػػػػػػػتنتج مػػػػػػػػػػ

مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ كتابػػػػػػػو ىػػػػػػػذا فجمػػػػػػػ  فيػػػػػػػو انػػػػػػػكاع مػػػػػػػف العمػػػػػػػكـ التػػػػػػػي كػػػػػػػاف مػػػػػػػف اىميػػػػػػػا 
، ككػػػػػػػػذلؾ تنػػػػػػػػاكؿ فيػػػػػػػػو المػػػػػػػػادة الركحيػػػػػػػػة نطػػػػػػػػؽ، كالنحػػػػػػػػك، كعمػػػػػػػػـ الفقػػػػػػػػو كاصػػػػػػػػكلوالم

)الحصػػػػػػػػػػػكني،  اال كىػػػػػػػػػػػي التصػػػػػػػػػػػكؼ فكػػػػػػػػػػػاف مكسػػػػػػػػػػػكعة فػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػػذه العمػػػػػػػػػػػكـ
 :تيأتاب كجدت ما يففي ىذا الك (َُِٔ
  ادرسػػػػػيااف  فأحببػػػػػت ،اف فيػػػػو جانػػػػػب بػػػػػيف فيػػػػػو مسػػػػػائؿ فػػػػي الفقػػػػػو االسػػػػػالمي -ُ

 ككنيا تمثؿ اراء السادة اإلحناؽ رحميـ اهلل.
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  كعمػػػػػػػـ المنطػػػػػػػؽ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ ؿ فيػػػػػػػو اغمػػػػػػػب امػػػػػػػكر العقيػػػػػػػدة كالتصػػػػػػػكؼتنػػػػػػػاك  -ِ
خػػػػػالؿ معناىػػػػػا مػػػػػف  إلظيػػػػػارالتػػػػػي يرغػػػػػب فػػػػػي بيانيػػػػػا  لممصػػػػػطمحاتعرضػػػػػو 

كخاصػػػػػػة بيػػػػػػاف معنػػػػػػى التكحيػػػػػػد كمسػػػػػػائؿ النبػػػػػػكة  تناكليػػػػػػاشػػػػػػرحو لممػػػػػػادة التػػػػػػي 
 .كالغيبيات التي منيا الركح كالمالئكة كالقبر

يعػػػػػػػػػػػػػد  -الحصػػػػػػػػػػػػػكني رحمػػػػػػػػػػػػػو اهلل ل مػػػػػػػػػػػػػاـفػػػػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػػػػذا الكتػػػػػػػػػػػػػاب الجميػػػػػػػػػػػػػؿ 
  ككنػػػػػػػػو يمكػػػػػػػػف اف يسػػػػػػػتفاد منيػػػػػػػا طالػػػػػػػػب العمػػػػػػػـ مكسػػػػػػػكعة فػػػػػػػي كافػػػػػػػػة الفنػػػػػػػكف التػػػػػػػي

كعمػػػػػػػػػػـ  لشػػػػػػػػػػرعية مػػػػػػػػػػف فقػػػػػػػػػػو اكبػػػػػػػػػػر، كفقػػػػػػػػػػو اصػػػػػػػػػػغر، كتصػػػػػػػػػػكؼيشػػػػػػػػػػمؿ الجكانػػػػػػػػػػب ا
 (َُِٔ)الحصكني،  ، كعمـ اصكؿ الفقوالمنطؽ

 :لممؤلف وسنة وفاته اثبات نسبة الكتاب المطمب الرابع:
اال كىػػػػػػػػػػػػػك ظيػػػػػػػػػػػػػكر  بػػػػػػػػػػػػػيف صػػػػػػػػػػػػػاحب ايضػػػػػػػػػػػػػاح المكنػػػػػػػػػػػػػكف نسػػػػػػػػػػػػػبة الكتػػػػػػػػػػػػػاب

، كافػػػػػػػػػػػػاد بػػػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػػػذا الكتػػػػػػػػػػػػاب لمشػػػػػػػػػػػػي  االمػػػػػػػػػػػػاـ احمػػػػػػػػػػػػد العطيػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػرح الكصػػػػػػػػػػػػية
كالػػػػػػػػػػذم اعتنػػػػػػػػػػى بكصػػػػػػػػػػية االمػػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػػي حنيفػػػػػػػػػػة النعمػػػػػػػػػػاف  -رحمػػػػػػػػػػو اهلل الحصػػػػػػػػػػكني

أعنػػػػػػػػػي  -بػػػػػػػػػدليؿ قكلػػػػػػػػػو   ظيػػػػػػػػػكر العطيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػرح الكصػػػػػػػػػية  رضػػػػػػػػػي اهلل عنػػػػػػػػػو
سػػػػػػػػػػت كخمسػػػػػػػػػػيف  َُٔٓكصػػػػػػػػػػية اإلمػػػػػػػػػػاـ أبػػػػػػػػػػي حنيفػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػرغ منيػػػػػػػػػػا مؤلفػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػنة 

 .(َٗ/ْ، ُّٗٗ)الباباني،  )مكجكد بدار الكتب الخديكية(  كألؼ.
  بػػػػػػػػػػأف الكتػػػػػػػػػػاب ثابػػػػػػػػػػت الكتػػػػػػػػػػاب ف كػػػػػػػػػػذلؾ صػػػػػػػػػػاحب التحقيػػػػػػػػػػؽ ليػػػػػػػػػػذاكبػػػػػػػػػػي

كىػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػاف الناسػػػػػػػػػػ  ليػػػػػػػػػػذا الكتػػػػػػػػػػاب قػػػػػػػػػػد  -لمشػػػػػػػػػػي  احمػػػػػػػػػػد الحصػػػػػػػػػػكني رحمػػػػػػػػػػو اهلل
  تػػػػػػػػأليؼ مكالنػػػػػػػػا شػػػػػػػػي  مشػػػػػػػػاي  ا مفػػػػػػػػاده  ظيػػػػػػػػكر العطيػػػػػػػػة شػػػػػػػػرح الكصػػػػػػػػيةكتػػػػػػػػب مػػػػػػػػ
، كمفيػػػػػػػػػػػد الطػػػػػػػػػػػالبيف ـ االعػػػػػػػػػػػالـ، امػػػػػػػػػػػاـ المحققػػػػػػػػػػػيف، كسػػػػػػػػػػػند االمػػػػػػػػػػػةاعمػػػػػػػػػػػ ،االسػػػػػػػػػػػالـ

طػػػػػػػػكؿ حياتػػػػػػػػو المسػػػػػػػػمميف بسػػػػػػػػيدنا كمكالنػػػػػػػػا الشػػػػػػػػي  احمػػػػػػػػد الحصػػػػػػػػكني نفػػػػػػػػ  اهلل بػػػػػػػػو 
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، كبعبػػػػػػػاده خبيػػػػػػػر بصػػػػػػػير ، انػػػػػػػو عمػػػػػػػى مػػػػػػػا يشػػػػػػػاء قػػػػػػػديركافػػػػػػػاض عمينػػػػػػػا مػػػػػػػف بركاتػػػػػػػو
 .(َُِٔ  )الحصكني، كاهلل اعمـ
 

 سادسا: وفاته رحمه اهلل:
لعػػػػػػػػػراؽ قػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػاش خاصػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػراءة فػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػراجـ تبػػػػػػػػػيف اف ا

انتشػػػػػػػػػار األكبػػػػػػػػػة كاالمػػػػػػػػػراض  كافتػػػػػػػػػو المنيػػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػػي  الحصػػػػػػػػػكني فػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػرة التػػػػػػػػػي
التػػػػػػػي سػػػػػػػاد  ،التػػػػػػػي عصػػػػػػػفت فػػػػػػػي البمػػػػػػػد التػػػػػػػي كانػػػػػػػت تحػػػػػػػت ظػػػػػػػؿ العيػػػػػػػد العثمػػػػػػػاني

كالفقػػػػػػػػػػػػر كالمجاعػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػي اصػػػػػػػػػػػػابت معظػػػػػػػػػػػػـ  ،ىػػػػػػػػػػػػذا العصػػػػػػػػػػػػر كثػػػػػػػػػػػػرة االمػػػػػػػػػػػػراض
بمػػػػػػػػػػػػػػرض  –فقػػػػػػػػػػػػػد اصػػػػػػػػػػػػػيب رحمػػػػػػػػػػػػػو اهلل  ،البمػػػػػػػػػػػػػداف كضػػػػػػػػػػػػػعؼ الػػػػػػػػػػػػػكعي الصػػػػػػػػػػػػػػحي

الطػػػػػػػػػاعكف كتػػػػػػػػػكفى عمػػػػػػػػػى اثػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػذا المػػػػػػػػػرض العضػػػػػػػػػاؿ فقػػػػػػػػػد كافتػػػػػػػػػو المنيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي 
)البابػػػػػػػػػػػػاني،  رحمػػػػػػػػػػػػو اهلل (قَُٗٗ)اؽ فػػػػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػالـ بغػػػػػػػػػػػػداد سػػػػػػػػػػػػنة العػػػػػػػػػػػػر 
ُّٗٗ ،ّ/ُّٔ) 

 
 المبحث الثاني
 في ا ألمام الحصونيوراي ا اراء العمماء في مسالة المسح عمى الخفين

 مسػػػػػألة المسػػػػػح عمػػػػػى الخفػػػػػيفىػػػػػذا المبحػػػػػث عقػػػػػدناه اف شػػػػػاء اهلل عمػػػػػى بيػػػػػاف  
فمػػػػػػف خػػػػػػالؿ عرضػػػػػػو لممػػػػػػادة العمميػػػػػػة  -رحمػػػػػػو اهلل التػػػػػػي تناكليػػػػػػا االمػػػػػػاـ الحصػػػػػػكني

ميمػػػػػػة التػػػػػػي سػػػػػػنبينيا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ ال ىػػػػػػذه المسػػػػػػألة لحصػػػػػػكني عمػػػػػػىتعػػػػػػرض الشػػػػػػي  ا
 مف خالؿ تقسيميا عمى المطالب االتية:ك عرضيا 

 



 هـ2113-م  0202. لسنة (3الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /

 

 
 

 1135 

 :(الخف عمى المسح) بيان معنى المفردات المطمب االول:

عمػػػػػػػػى بيػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػألة ميمػػػػػػػػة اال كىػػػػػػػػي المسػػػػػػػػح  –تنػػػػػػػػاكؿ االمػػػػػػػػاـ رحمػػػػػػػػو اهلل 
 الخفيف كقبؿ بياف المسألة نبيف معنى الخؼ  لكي تكتمؿ المسألة:

 :واصطالحالغة  اوال: معنى المسح

 كالمسػػػػػػح: مسػػػػػػحؾ الشػػػػػػيء بيػػػػػػدؾ كمسػػػػػػحؾ الرشػػػػػػح عػػػػػػف جبينػػػػػػؾ، ككمسػػػػػػحؾ  لغههههههة:
ٍسػػػػػػػػػحي كبػػػػػػػػػذلؾ  (َُِ/ْ، ََُِ)أبػػػػػػػػػك منصػػػػػػػػػكر،  رأسػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي كضػػػػػػػػػكئؾ.  يػػػػػػػػػراد بالمى

)ابػػػػػػػػف منظػػػػػػػػكر،  المػػػػػػػػتمط  تريػػػػػػػػد ًإذىابػػػػػػػػوًإمػػػػػػػػرارؾى يػػػػػػػػدؾ عمػػػػػػػػى الشػػػػػػػػيء السػػػػػػػػائؿ أىك  
 .(ُْٔٗ/ٔق، ُُٕ

: ىػػػػك المسػػػػح حا اىػػػػؿ العمػػػػـ مػػػػف الفقيػػػػاء عمػػػػى انػػػػوعػػػػرؼ المسػػػػح اصػػػػطال اصههههطالحا:
اك ىػػػػػك  عمػػػػػى الخفػػػػػيف مػػػػػف اطػػػػػراؼ االصػػػػػاب  الػػػػػى السػػػػػاؽ كتكػػػػػكف االصػػػػػاب  مفرقػػػػػة.

 (ُّٔ/ُق، َُْٓ)الحنبمي،   امرار اليد مبتمة بال تسييؿ

 معنى الخف لغة واصطالحا: :ثانيا

. كالخػػػػػػػػؼ  مػػػػػػػػا لغػػػػػػػػة:أ : مجمػػػػػػػػ  فرسػػػػػػػػف البعيػػػػػػػػر، كالجمػػػػػػػػ ي: أخفػػػػػػػػاؼه ػػػػػػػػؼف  الخي
، أم: اإلن : مػػػػػػا يمبسػػػػػػواصػػػػػػطالحا فبٍفػػػػػػتي بػػػػػػالخيؼ  )الفراىيدم، د.ت، لبسػػػػػػتو. سػػػػػػاف، كتىخى

 اذف ىمػػػػػػػػػػػػػا: الحػػػػػػػػػػػػػذاءاف السػػػػػػػػػػػػػائراف لمكعبػػػػػػػػػػػػػيف المصػػػػػػػػػػػػػنكعاف مػػػػػػػػػػػػػف جمػػػػػػػػػػػػػد (ُْْ/ْ
، ُِٗٗ( )الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػف، ِِِ، َُِٔ( )الحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػكني ُٕٗ/ُ، َََِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، )السرخ

ُ/ٔٓ) 
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 :عمى المسح عمى الخفين الشرعيةاالدلة  المطمب الثاني:
كمػػػػػػػػػػػػف  ،رخصػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػح عمػػػػػػػػػػػػى الخفػػػػػػػػػػػػيف ثبػػػػػػػػػػػػتجػػػػػػػػػػػػاءت ادلػػػػػػػػػػػػة نقميػػػػػػػػػػػػة ت

يػػػػػػػػػػات القرآنيػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػكاردة كاالحاديػػػػػػػػػػث النبكيػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػريفة الدالػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػالؿ عػػػػػػػػػػرض اآل
 عمى ىذه المسألة:

  لقرآن الكريم:ا
 عمى ىذه المسألة كالتي كاف منيا ما يمي:نية كريمة تدؿ آكردت آيات قر 

ـٍ  قاؿ تعالى -ُ ـٍ كىأىٍيًديىكي ًة فىاٍغًسميكا كيجيكىىكي نيكا ًإذىا قيٍمتيـٍ ًإلىى الصبالى يىا أىيفيىا البًذيفى آمى
ـٍ ًإلىى اٍلكىٍعبىٍيفً  مىكي ـٍ كىأىٍرجي كا ًبريءيكًسكي ككجو الداللة ، (ٔ)المائدة: ًإلىى اٍلمىرىاًفًؽ كىاٍمسىحي

ف الخفض في الرجميف إنما جاء    الكريمة اآليةفي ىذه  )كأرجمكـ( بالنصب. كا 
مقيدا لمسحيما لكف إذا كاف عمييما خفاف، كتمقينا ىذا القيد مف رسكؿ اهلل 
  صمى اهلل عميو كسمـ، إذ لـ يصح عنو أنو مسح رجميو إال كعمييما خفاف

 (ّٗ/ٔ، ُْٔٗ)القرطبي، 
رىجو فىاقاؿ تعالى  -ِ ـٍ ًمٍف حى مىٍيكي ا ييًريدي المبوي ًليىٍجعىؿى عى ـٍ ًمٍنوي مى ـٍ كىأىٍيًديكي كًىكي كا ًبكيجي ٍمسىحي

كفى  ـٍ تىٍشكيري ـٍ لىعىمبكي مىٍيكي تىوي عى ـب ًنٍعمى ًلييًت ـٍ كى كي لىًكٍف ييًريدي ًلييطىي رى كبيف ، ( ٔ)المائدة:  كى
االعضاء كمبدأ المسح عمى اىؿ العمـ كجو الداللة في ىذه المسألة فبيف غسؿ 

الخفيف بدليؿ قكليـ:  كال خالؼ في جكاز مسح الرجميف في كضكء مف لـ 
يحدث كأيضا لما احتممت اآلية الغسؿ كالمسح استعممناىا عمى الكجكب في أف 

 .الخفيف الحاليف الغسؿ في حاؿ ظيكر الرجميف كالمسح في حاؿ لبس 
  (ِّٓ/ّق، َُْٓ)الجصاني، 
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 المط رة:ما السنة أ
كمدت الكقت  تدؿ عمى رخصة المسح عمى الخفيف شريفةالحاديث اال دلةأ

 كمف ىذه االحاديث الشريفة ما يمي: التي يسمح بو.
ُ-  : ، قىاؿى مبـى سى مىٍيًو كى مبى اهللي عى ، أىفب رىسيكؿى المبًو صى ـٍ )عىٍف أىنىسو ديكي أى أىحى ًإذىا تىكىضب

ؿ   فبٍيًو فىٍمييصى لىًبسى خي ا ًإٍف شىاءى ًإالب ًمٍف كى مىٍييىا، ثيـب الى يىٍخمىٍعييمى ٍليىٍمسىٍح عى ًفيًيمىا، كى
نىابىةو   (َِٗ/ُ، َُٗٗ)النيسابكرم،  (جى

عف زر بف حبيش، قاؿ: أتيت صفكاف بف عساؿ المرادم، أسألو عف  -ِ
المسح عمى الخفيف، فقاؿ: ما جاء بؾ يا زر؟ فقمت: ابتغاء العمـ، فقاؿ: 

لتض  أجنحتيا لطالب العمـ رضا بما يطمب، فقمت: إنو حؾ إف المالئكة 
في صدرم المسح عمى الخفيف بعد الغائط كالبكؿ، ككنت امرأ مف أصحاب 
النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فجئت أسألؾ ىؿ سمعتو يذكر في ذلؾ شيئا، 
قاؿ: نعـ، كاف يأمرنا إذا كنا سفرا أك مسافريف أف ال ننزع خفافنا ثالثة أياـ 

 (ْٓٓ/ٓ، ُٕٓٗ)الترمذم،  (الييف إال مف جنابةكلي
: )سىأىٍلتي   -ّ ٍيًح ٍبًف ىىاًنئو قىاؿى اما مدت المسح عمى الخفيف ما جاء عىٍف شيرى

ـي ًبذىًلؾى  ٍموي فىًإنبوي أىٍعمى ًميًّا فىسى فبٍيًف فىقىالىٍت: اٍئًت عى مىى اٍلخي اًئشىةى عىٍف اٍلمىٍسًح عى عى
ًميًّا فى  : كىافى رىسيكؿي المبًو ًمن ي، فىأىتىٍيتي عى مبى المبوي  -سىأىٍلتيوي عىٍف اٍلمىٍسًح، فىقىاؿى صى

مبـى  سى مىٍيًو كى ( -عى ثىةى أىيباـو ًلٍمميسىاًفًر ثىالى لىٍيمىةن، كى ًقيـً يىٍكمنا كى : ًلٍممي نىا أىٍف نىٍمسىحى يىٍأميري
  

 (ّْٕ/ُ، ََِٗ)ابف ماجة، 
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 :ورأي االمام الحصوني ،اقوال العمماء في المسح :الثالثالمطمب 
ىػػػػػذه المسػػػػػألة الميمػػػػػة  التػػػػػي اعتادىػػػػػا النػػػػػاس  -بػػػػػيف اىػػػػػؿ العمػػػػػـ رحميػػػػػـ اهلل

اف رخػػػػػص  -عمػػػػػى لبسػػػػػيا كخاصػػػػػة عنػػػػػد فصػػػػػؿ الشػػػػػتاء  كىػػػػػذه رحمػػػػػة مػػػػػف اهلل تعػػػػػالى
الػػػػػػػديف  التػػػػػػػي انعػػػػػػػـ اهلل تعػػػػػػػالى عمييػػػػػػػا بيػػػػػػػذا ،لػػػػػػػبس الخػػػػػػػؼ ليػػػػػػػذه االمػػػػػػػة االسػػػػػػػالمية

كعميػػػػػو فقػػػػػد  .كثيػػػػػرة  رحمػػػػػة كرأفػػػػػة بيػػػػػـ  الػػػػػذم خفػػػػػؼ عمػػػػػى االنسػػػػػاف قضػػػػػايا العظػػػػػيـ
بػػػػيف اىػػػػؿ العمػػػػـ رحميػػػػـ اهلل ىػػػػذه المسػػػػألة فػػػػي كتػػػػبيـ كالتػػػػي تناكليػػػػا االمػػػػاـ الحصػػػػكني 

فقػػػػد أجمػػػػ   ككػػػػاف المسػػػػألة كػػػػاالتي: -ظيػػػػكر العطيػػػػة شػػػػرح الكصػػػػية فػػػػي ثنايػػػػا كتابػػػػو
  العممػػػػػاء عمػػػػػى أنػػػػػو ال يجػػػػػكز أف يمسػػػػػح عمػػػػػى الخفػػػػػيف إال مػػػػػف لبسػػػػػيما عمػػػػػى طيػػػػػارة

إال أنيػػػـ اختمفػػػػكا فػػػػي ىػػػذا المعنػػػػى فػػػػيمف قػػػدـ فػػػػي كضػػػػكئو غسػػػؿ رجميػػػػو كلػػػػبس خفيػػػػو، 
 (ِٕٓ/ِ، ُّٗٗ)القرطبي،  .؟، أقكاؿ: ىؿ يمسح عمييما أـ الكضكؤهثـ أتـ 

  :-قول السادة اإلحناق رحم م اهلل القول االول:
نمػػػػػػا  كىػػػػػػك مػػػػػػا ذكػػػػػػره صػػػػػػاحب المبسػػػػػػكط بتفصػػػػػػيمو لممسػػػػػػألة بقكلػػػػػػو:  قػػػػػػاؿ:  كا 

مػػػػف كػػػػؿ حػػػػدث مكجػػػػب لمكضػػػػكء دكف االغتسػػػػاؿ  لحػػػػديث صػػػػفكاف بػػػػف يجػػػػكز المسػػػػح 
عسػػػػػاؿ المػػػػػرادم رضػػػػػي اهلل عنػػػػػو قػػػػػاؿ كػػػػػاف رسػػػػػكؿ اهلل صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ يأمرنػػػػػا 
إذا كنػػػػا سػػػػفرا أف ال ننػػػػزع خفافنػػػػا ثالثػػػػة أيػػػػاـ كليالييػػػػا إال مػػػػف جنابػػػػة كلكػػػػف مػػػػف بػػػػكؿ 

ال يتػػػػػػأتى أك غػػػػػػائط أك نػػػػػػـك كألف الجنابػػػػػػة ألزمتػػػػػػو غسػػػػػػؿ جميػػػػػػ  البػػػػػػدف كمػػػػػػ  الخػػػػػػؼ 
ذلػػػػؾ كالرجػػػػؿ معتبػػػػرة بػػػػالرأس فمتػػػػى كػػػػاف الفػػػػرض فػػػػي الػػػػرأس المسػػػػح كػػػػاف فػػػػي الرجػػػػؿ 
فػػػػي حػػػػػؽ البػػػػػس الخػػػػػؼ كػػػػػذلؾ كفػػػػػي الجنابػػػػة الفػػػػػرض فػػػػػي الػػػػػرأس الغسػػػػػؿ فكػػػػػذلؾ فػػػػػي 

  ثػػػػػـ بػػػػػيف اف يكػػػػػكف المسػػػػػح عمػػػػػى الخفػػػػػيف الرجػػػػػؿ عميػػػػػو نػػػػػزع الخػػػػػؼ كغسػػػػػؿ القػػػػػدميف.
ٍيػػػػرىةى  : عمػػػػى اف يكػػػػكف بطيػػػػارة كاممػػػػة بػػػػدليؿ اف أىبىػػػػا ىيرى ػػػػمبى  يىقيػػػػكؿي ) قىػػػػاؿى رىسيػػػػكؿي المبػػػػًو صى
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ػػػػػػٍئًني ػػػػػػػمبـى كىض  سى مىٍيػػػػػػًو كى ػػػػػػؿى يىػػػػػػػدىهي ًفػػػػػػي التفػػػػػػػرىاًب  المبػػػػػػوي عى ـب أىٍدخى ى ثيػػػػػػػ ػػػػػػكءو فىاٍسػػػػػػتىٍنجى فىأىتىٍيتيػػػػػػػوي ًبكىضي
ـٍ  ؾى لىػػػػ فبٍيػػػػًو فىقيٍمػػػػتي يىػػػػا رىسيػػػػكؿى المبػػػػًو ًرٍجػػػػالى مىػػػػى خي ػػػػحى عى مىسى ػػػػأى كى ـب تىكىضب ػػػػمىيىا ثيػػػػ ـب غىسى يىا ثيػػػػ ػػػػحى فىمىسى

تىػػػػػػػػاًف( ػػػػػػػػا طىاًىرى ػػػػػػػػا كىىيمى ٍمتيييمى ا قىػػػػػػػػاؿى ًإن ػػػػػػػػي أىٍدخى  (،ُّٗ/ ُْ، ُٗٗٗنبػػػػػػػػؿ، )بف حتىٍغًسػػػػػػػػٍمييمى
كألف مكجػػػػػب لػػػػػبس الخػػػػػؼ المنػػػػػ  مػػػػػف سػػػػػراية الحػػػػػدث إلػػػػػى القػػػػػدميف ال تحكيػػػػػؿ حكػػػػػـ 
نمػػػا يتحقػػػؽ ىػػػذا إذا كػػػاف المػػػبس عمػػػى طيػػػارة. قػػػػاؿ:  الحػػػدث مػػػف الرجػػػؿ إلػػػى الخػػػؼ كا 
 فػػػػإف غسػػػػؿ رجميػػػػو أكال كلػػػػبس خفيػػػػو ثػػػػـ أحػػػػدث قبػػػػؿ إكمػػػػاؿ الطيػػػػارة لػػػػـ يجػػػػز لػػػػو أف 

المػػػػػبس مػػػػػا طػػػػػرأ عمػػػػػى طيػػػػػارة كاممػػػػػة فيػػػػػك كمػػػػػا يمسػػػػػح عمييمػػػػػا  ألف أكؿ الحػػػػػدث بعػػػػػد 
ف أكمػػػػػػػؿ كضػػػػػػػكءه قبػػػػػػػؿ الحػػػػػػػدث جػػػػػػػاز لػػػػػػػو أف  لػػػػػػػبس قبػػػػػػػؿ غسػػػػػػػؿ الرجػػػػػػػؿ سػػػػػػػكاء. كا 

 . (ُٕٗ/ُ، َََِ)السرخسي،   يمسح
كنقػػػػػؿ األحنػػػػػاؼ  رأم السػػػػػادة -كقػػػػػد تػػػػػاب  االمػػػػػاـ الحصػػػػػكني رحمػػػػػو اهلل تعػػػػػالى

المسػػػػػػح كتػػػػػػاب  قكلػػػػػػو بػػػػػػاف  -رحمػػػػػػو اهلل ُ))*(رأم صػػػػػػاحب المبسػػػػػػكط االمػػػػػػاـ السرخسػػػػػػي
عمػػػػػى عبػػػػػاده   بػػػػأف جعػػػػػؿ ليػػػػـ رخصػػػػػة عنػػػػػد  -عمػػػػى الخفػػػػػيف   مػػػػف فضػػػػػؿ اهلل تعػػػػالى

كالمسػػػػػػح عمػػػػػػى الخفػػػػػػيف عمػػػػػػى اف  ،لعبػػػػػاده -كذلػػػػػػؾ مػػػػػػف مراعػػػػػػاة اهلل تعػػػػػػالى ،الضػػػػػركرة
جعػػػػػػػؿ )-كاسػػػػػػػتدؿ بحػػػػػػػديث رسػػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػػؿ اهلل عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ يكػػػػػػػكف بطيػػػػػػػارة كاممػػػػػػػة

سػػػػػػػافر، كيكمػػػػػػػا كليمػػػػػػػػة رسػػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ ثالثػػػػػػػػة أيػػػػػػػاـ كليػػػػػػػالييف لمم
 (ِِّ/ُ)النيسابكرم، د.ت،  )لممقيـ(

 
                                 

االماـ محمد بف احمد بف ابي سيؿ شمس الديف السرخسي االنصارم، فقيو اصكلي مف  :ىك *( )
مدينة سرخس مف بالد خراساف، اىـ مصنفاتو المبسكط، كشرح السير الكبير، كمختصر 

ق( ينظر: معجـ المؤلفيف، عمر رضا كحالة، دار الرسالة، بيركت َْٗالطحاكية، تكفي سنة:
 .ِّٗ/ٖـ: ُّٗٗ ُلبناف، ط –
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 :الشافعية مذهب القول الثاني:
ىػػػػػػػػػػػػػذه  -كقػػػػػػػػػػػػػد تنػػػػػػػػػػػػػاكؿ اىػػػػػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػف االئمػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػافعية رحميػػػػػػػػػػػػػـ اهلل

عنػػػػػػػػػد بيانػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػػػو  -المسػػػػػػػػػألة بتفصػػػػػػػػػيؿ بقػػػػػػػػػكؿ االمػػػػػػػػػاـ المزنػػػػػػػػػػي رحمػػػػػػػػػو اهلل
ذا   :عنػػػػػػػػػدما عقػػػػػػػػػػد بابػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػماه بػػػػػػػػػػاب المسػػػػػػػػػػح عمػػػػػػػػػى الخفػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػى اف تطيػػػػػػػػػػر كا 

الرجػػػػػػػػؿ المقػػػػػػػػيـ بغسػػػػػػػػؿ أك كضػػػػػػػػكء، ثػػػػػػػػـ أدخػػػػػػػػؿ رجميػػػػػػػػو الخفػػػػػػػػيف كىمػػػػػػػػا طاىرتػػػػػػػػػاف، 
ثػػػػػػػـ أحػػػػػػػدث فإنػػػػػػػو يمسػػػػػػػح عمييمػػػػػػػا مػػػػػػػف كقػػػػػػػت مػػػػػػػا أحػػػػػػػدث يكمػػػػػػػا كليمػػػػػػػة كذلػػػػػػػؾ إلػػػػػػػى 
الكقػػػػػػػت الػػػػػػػذم أحػػػػػػػدث فيػػػػػػػو، فػػػػػػػإف كػػػػػػػاف مسػػػػػػػافرا مسػػػػػػػح ثالثػػػػػػػة أيػػػػػػػاـ كليػػػػػػػالييف إلػػػػػػػى 
ذا جػػػػػػػػاكز الكقػػػػػػػػت فقػػػػػػػػد القطػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػح، فػػػػػػػػإف تكضػػػػػػػػأ  الكقػػػػػػػػت الػػػػػػػػذم أحػػػػػػػػدث فيػػػػػػػػو كا 

ح كصػػػػػػػػمى بعػػػػػػػػد ذىػػػػػػػػاب كقػػػػػػػػت المسػػػػػػػػح أعػػػػػػػػاد غسػػػػػػػػؿ رجميػػػػػػػػو كالصػػػػػػػػالة، كلػػػػػػػػك كمسػػػػػػػػ
مسػػػػػػػح فػػػػػػػي الحضػػػػػػػر، ثػػػػػػػـ سػػػػػػػافر أتػػػػػػػـ مسػػػػػػػح مقػػػػػػػيـ، كلػػػػػػػك مسػػػػػػػح مسػػػػػػػافرا، ثػػػػػػػـ أقػػػػػػػاـ 

ثػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػيف اذا نػػػػػػػػػػػػػزع احػػػػػػػػػػػػػد خفيػػػػػػػػػػػػػو  (َُِ/ٖ، َُٗٗ  )المزنػػػػػػػػػػػػػي، مسػػػػػػػػػػػػػح مقػػػػػػػػػػػػػيـ
ذا تكضػػػػػػػػأ فغسػػػػػػػػؿ كغسػػػػػػػػميا ثػػػػػػػػـ ادخميػػػػػػػػا الخػػػػػػػػؼ، كبػػػػػػػػدأ بالرجػػػػػػػػؿ الثانيػػػػػػػػة بقكلػػػػػػػػو:   كا 

ا الخػػػػػػػؼ، ثػػػػػػػـ غسػػػػػػػؿ األخػػػػػػػرل، ثػػػػػػػـ أدخميػػػػػػػا الخػػػػػػػؼ لػػػػػػػـ إحػػػػػػػدل رجميػػػػػػػو، ثػػػػػػػـ أدخميػػػػػػػ
يجزئػػػػػػػػػػو إذا أحػػػػػػػػػػدث أف يمسػػػػػػػػػػح حتػػػػػػػػػػى يكػػػػػػػػػػكف طػػػػػػػػػػاىرا بكمالػػػػػػػػػػو قبػػػػػػػػػػؿ لباسػػػػػػػػػػو أحػػػػػػػػػػد 

فػػػػػػػػإف نػػػػػػػػزع الخػػػػػػػػؼ األكؿ الممبػػػػػػػػكس قبػػػػػػػػؿ تمػػػػػػػػاـ طيارتػػػػػػػػو، ثػػػػػػػػـ لبسػػػػػػػػو جػػػػػػػػاز  .خفيػػػػػػػػو
)المػػػػػػػػػاكردم،   لػػػػػػػػػو أف يمسػػػػػػػػػح  ألف لباسػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذم قبمػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػد كمػػػػػػػػػاؿ الطيػػػػػػػػػارة

َُٗٗ،ٖ/َُِ )  
 

 ذهب المالكيةالقول الثالث: م
تبػػػػػػػػػػػيف  -القػػػػػػػػػػػراءة المتكاضػػػػػػػػػػػعة فػػػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػػػب المالكيػػػػػػػػػػػة رحميػػػػػػػػػػػـ اهلل عهههههههههههن
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لػػػػػػػػبس الخفػػػػػػػيف عمػػػػػػػػى طيػػػػػػػػارة كاممػػػػػػػػة انيػػػػػػػـ متػػػػػػػػابعيف لمػػػػػػػػف قػػػػػػػػاؿ انيمػػػػػػػا ال بػػػػػػػػد مػػػػػػػػف 
ػػػػػػػػػمبـى لممسػػػػػػػػػافر ثالثػػػػػػػػػة  بػػػػػػػػػدليؿ قػػػػػػػػػكليـ:  سى مىٍيػػػػػػػػػًو كى ػػػػػػػػػمبى المبػػػػػػػػػوي عى أرخػػػػػػػػػص رسػػػػػػػػػكؿ اهلل صى

خفيػػػػػػػػػػػػو أف يمسػػػػػػػػػػػػح أيػػػػػػػػػػػػاـ كليػػػػػػػػػػػػالييف، كلممقػػػػػػػػػػػػيـ يكمػػػػػػػػػػػػا كليمػػػػػػػػػػػػة إذا تظيػػػػػػػػػػػػر فمػػػػػػػػػػػػبس 
عمييمػػػػػػػػػا، كمكضػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػدليؿ منػػػػػػػػػو: أنػػػػػػػػػو ذكػػػػػػػػػر الرخصػػػػػػػػػة كذكػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػرطيا، فقػػػػػػػػػاؿ: 

، كقكلػػػػػػػػػػػػو: تطيػػػػػػػػػػػػر عبػػػػػػػػػػػػارة عمػػػػػػػػػػػػف تطيػػػػػػػػػػػػر طيػػػػػػػػػػػػارة «إذا تطيػػػػػػػػػػػػر كلػػػػػػػػػػػػبس خفيػػػػػػػػػػػػو»
فمػػػػػػػػبس »كاممػػػػػػػػة. كالفػػػػػػػػاء بعػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػؾ لمعقػػػػػػػػب  ألنػػػػػػػػو قػػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػػد أف ذكػػػػػػػػر الطيػػػػػػػػارة: 

، فصػػػػػػػػػػار تقػػػػػػػػػػديره: أنػػػػػػػػػػو إذا تطيػػػػػػػػػػر الطيػػػػػػػػػػارة التامػػػػػػػػػػة «خفيػػػػػػػػػػو أف يمسػػػػػػػػػػح عمييمػػػػػػػػػػا
مػػػػػػػػػػا ركم فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػديث عمػػػػػػػػػػر كأنػػػػػػػػػػس أف النبػػػػػػػػػػي  بػػػػػػػػػػدليؿ بس الخػػػػػػػػػػؼ مسػػػػػػػػػػح.كلػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػمبـى قػػػػػػػػاؿ: سى مىٍيػػػػػػػػًو كى ػػػػػػػػمبى المبػػػػػػػػوي عى إذا أدخمػػػػػػػػت رجميػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي خفيػػػػػػػػؾ كأنػػػػػػػػت طػػػػػػػػاىر ) صى
( )أبػػػػػػػػػػي فامسػػػػػػػػػػح عمييمػػػػػػػػػػا، كصػػػػػػػػػػؿ فييمػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػـ تنزعيمػػػػػػػػػػا أك تصػػػػػػػػػػبؾ جنابػػػػػػػػػػة

، فجػػػػػػػػػػػػػػكز المسػػػػػػػػػػػػػػح عمييمػػػػػػػػػػػػػػا متػػػػػػػػػػػػػػى لبسػػػػػػػػػػػػػػيما كىػػػػػػػػػػػػػػك (ُٔٔ/ُق، ََُْشػػػػػػػػػػػػػػيبة، 
الشػػػػػػػػرط بخػػػػػػػػالؼ، كمػػػػػػػػف غسػػػػػػػػؿ إحػػػػػػػػدل رجميػػػػػػػػو كأدخميػػػػػػػػا طػػػػػػػػاىر، فمػػػػػػػػا عػػػػػػػػدا ىػػػػػػػػذا 

)ابػػػػػػػػػػػػف   فػػػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػػػؼ فقػػػػػػػػػػػػد أدخميػػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػك محػػػػػػػػػػػػدث  ألنػػػػػػػػػػػػو ال يكػػػػػػػػػػػػكف متطيػػػػػػػػػػػػرا
 :ثػػػػػػػػػػـ عممػػػػػػػػػػكا بيػػػػػػػػػػاف غسػػػػػػػػػػؿ احػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرجميف بقػػػػػػػػػػكليـ (ُِٖٔ/ّ، ََِٔالقصػػػػػػػػػػار، 

  إف لبسػػػػػػػػػو أحػػػػػػػػػد الخفػػػػػػػػػيف بغسػػػػػػػػػؿ إحػػػػػػػػػدل الػػػػػػػػػرجميف مقػػػػػػػػػدـ عمػػػػػػػػػى كمػػػػػػػػػاؿ الطيػػػػػػػػػارة، 
خفػػػػػػػػيف كلػػػػػػػػـ يغسػػػػػػػػؿ إحػػػػػػػػدل كلػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػادؼ تمػػػػػػػػاـ العبػػػػػػػػادة، فصػػػػػػػػار كمػػػػػػػػف لػػػػػػػػبس ال

كلػػػػػػػػؾ أف تعبػػػػػػػػر عبػػػػػػػػارة أخػػػػػػػػرل فنقػػػػػػػػكؿ: ىػػػػػػػػك لػػػػػػػػبس قبػػػػػػػػؿ كمػػػػػػػػاؿ الطيػػػػػػػػارة  الػػػػػػػػرجميف.
فكجػػػػػػػػػػػػب أف ال يجػػػػػػػػػػػػكز لػػػػػػػػػػػػو المسػػػػػػػػػػػػح عميػػػػػػػػػػػػو، أصػػػػػػػػػػػػمو إذا غسػػػػػػػػػػػػؿ إحػػػػػػػػػػػػدل رجميػػػػػػػػػػػػو 

)ابػػػػػػػػػػف  كأدخميػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػؼ، كأدخػػػػػػػػػػؿ األخػػػػػػػػػػرل الخػػػػػػػػػػؼ اآلخػػػػػػػػػػر بغيػػػػػػػػػػر غسػػػػػػػػػػؿ. 
 (ُِٖٔ/ّ، ََِٔالقصار، 
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 : القول الربع: مذهب الحنابمة
عمػػػػػى ل مػػػػػ  المػػػػػذاىب االخػػػػػر  ُ)*(مػػػػػف الحنابمػػػػػة –اتفػػػػػؽ اىػػػػػؿ العمػػػػػـ رحميػػػػػـ اهلل  

مسػػػػػػتنديف عمػػػػػػى الحػػػػػػديث الػػػػػػكارد عػػػػػػف  ك مػػػػػػدة المسػػػػػػح مسػػػػػػألة المسػػػػػػح عمػػػػػػى الخفػػػػػػيف
كيتكقػػػػػػت  عػػػػػػكؼ بػػػػػػف مالػػػػػػؾ بػػػػػػدليؿ قػػػػػػكؿ صػػػػػػاحب الكػػػػػػافي فػػػػػػي فقػػػػػػو االمػػػػػػاـ احمػػػػػػد: 

عػػػػػػكؼ بػػػػػػف يف لممسػػػػػػافر، لمػػػػػػا ركل المسػػػػػػح بيػػػػػػـك كليمػػػػػػة لممقػػػػػػيـ، كثالثػػػػػػة أيػػػػػػاـ كليػػػػػػالي
نػػػػوي -مالػػػػؾ ًضػػػػيى اهللي عى ػػػػ -أف رسػػػػكؿ اهلل -رى ػػػػمبـى صى سى مىٍيػػػػًو كى أمػػػػر بالمسػػػػح  )): -مبى المبػػػػوي عى

( (عمػػػػى الخفػػػػيف فػػػػي غػػػػزكة تبػػػػكؾ ثالثػػػػة أيػػػػاـ كليػػػػالييف لممسػػػػافر، كيكمػػػػا كليمػػػػة لممقػػػػيـ
ا أجػػػػػػػػكد حػػػػػػػػديث فػػػػػػػػي قػػػػػػػػاؿ اإلمػػػػػػػػاـ أحمػػػػػػػػد: ىػػػػػػػػذ (. ِّْ/ّٗ، ُٗٗٗ)بػػػػػػػػف حنبػػػػػػػػؿ، 

ػػػػ -غػػػػزكة تبػػػػكؾ، آخػػػػر غػػػػزاة غزاىػػػػا النبػػػػي  ألنػػػػو فػػػػي المسػػػػح عمػػػػى الخفػػػػيف مبى المبػػػػوي صى
ػػػػػػمبـى  سى مىٍيػػػػػػًو كى ثػػػػػػـ بػػػػػػيف اذا احػػػػػػدث ، (ٕٓ/ُ، ُْٗٗ  )الحنبمػػػػػػي، ، كىػػػػػػك آخػػػػػػر فعمػػػػػػو.-عى

  فػػػػػػاذا أحػػػػػػدث فػػػػػػي الحضػػػػػػر، ثػػػػػػـ سػػػػػػافر قبػػػػػػؿ المسػػػػػػح، أتػػػػػػـ مسػػػػػػح  ثػػػػػػـ سػػػػػػافر بقكلػػػػػػو:
ثػػػػػـ بػػػػػيف العكػػػػػس  (ٕٓ/ُ، ُٖٓٗ  )المقدسػػػػػي، ألنػػػػػو بػػػػػدأ العبػػػػػادة فػػػػػي السػػػػػفر  مسػػػػػافر

مسػػػػػح فػػػػػي الحضػػػػػر، ثػػػػػـ سػػػػػافر، أك    فػػػػػأف فػػػػػي المسػػػػػألة اف كػػػػػاف فػػػػػي سػػػػػفر ثػػػػػـ اقػػػػػاـ 
ألنيػػػػا عبػػػػادة يختمػػػػؼ حكميػػػػا بالحضػػػػر   مسػػػػح فػػػػي السػػػػفر ثػػػػـ أقػػػػاـ، أتػػػػـ مسػػػػح مقػػػػيـ

ف مسػػػػػػح  كالسػػػػػػفر، فػػػػػػإذا كجػػػػػػد أحػػػػػػد طرفييػػػػػػا فػػػػػػي الحضػػػػػػر غمػػػػػػب حكػػػػػػـ كالصػػػػػػالة، كا 
ف شػػػؾ ىػػػؿ بػػػدأ المسػػػافر أكثػػػر مػػػف يػػػـك كليمػػػة، ثػػػـ أقػػػاـ، انقضػػػت مدتػػػو  فػػػي الحػػػاؿ. كا 

                                 
المذىب الحنبمي نشأ عمى يدم اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني. ككاف مذىبو في أكؿ أمره يميؿ   ()*

إلى الحديث أكثر منو إلى الفقو. كلكف أصحاب ىذا المذىب عممكا عمى تطكيره ليككف مذىبنا 
ب. فقيينا متكمالن عمى مر العصكر. قاـ تالميذه بنقميا لمف بعدىـ.، مما ساعد في انتشار المذى

كنشأ المذىب الحنبمي ببغداد. ينظر: المنيج الفقيي العاـ لعمماء الحنابمة، كمصطمحاتيـ في 
 .ّٔىػ:  ُُِْالدكتكر عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش، مؤلفاتيـ،
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المسػػػػح فػػػػي الحضػػػػر، أك فػػػػي السػػػػفر بنػػػػى عمػػػػى مسػػػػح الحضػػػػر، ألف األصػػػػؿ الغسػػػػؿ 
ف لػػػػػبس كأحػػػػػدث،  كالمسػػػػػح رخصػػػػػة، فػػػػػإذا شػػػػػككنا فػػػػػي شػػػػػرطيا رجعنػػػػػا إلػػػػػى األصػػػػػؿ. كا 
كصػػػػمى الظيػػػػر ثػػػػـ شػػػػؾ ىػػػػؿ مسػػػػح قبػػػػؿ الظيػػػػر أك بعػػػػدىا، كقمنػػػػا: ابتػػػػداء المػػػػدة مػػػػف 

قبػػػػؿ الظيػػػػر، كفػػػػي الصػػػػالة عمػػػػى أنػػػػو حػػػػيف المسػػػػح بنػػػػى األمػػػػر فػػػػي المسػػػػح عمػػػػى أنػػػػو 
مسػػػػػح بعػػػػػدىا، ألف األصػػػػػؿ بقػػػػػاء الصػػػػػالة، فػػػػػي ذمتػػػػػو، ككجػػػػػكب غسػػػػػؿ الرجػػػػػؿ فرددنػػػػػا 

 -ثػػػػػػـ بينػػػػػػكا رحميػػػػػػـ اهلل (ٖٗ/ُ، ُٖٓٗ  )المقدسػػػػػػي، كػػػػػؿ كاحػػػػػػد منيمػػػػػػا إلػػػػػػى أصػػػػػػمو.
اذا لػػػػـ يمسػػػػح مػػػػف االسػػػػفؿ كال عكػػػػس  أبػػػػاف المسػػػػح مػػػػف االعمػػػػى ام ظػػػػاىر القػػػػدـ يجػػػػز 

خفيػػػػػػو كأسػػػػػػفميما كيػػػػػػؼ شػػػػػػاء مػػػػػػف األصػػػػػػاب  إلػػػػػػى    كيمسػػػػػػح عمػػػػػػى ظػػػػػػاىر فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ
ف  السػػػػػػاؽ أك مػػػػػػف السػػػػػػاؽ إلػػػػػػى األصػػػػػػاب  كأف مسػػػػػػح أعالىمػػػػػػا دكف أسػػػػػػفميما أجػػػػػػزأه كا 
مسػػػػح أسػػػػفميما دكف أعالىمػػػػا لػػػػـ يجزئػػػػو كمتػػػػى خمػػػػ  بعػػػػد المسػػػػح أعػػػػاد الكضػػػػكء كمػػػػو 

 (َْ/ُ، ُٖٗٗ)البغدادم،  كسكاء في ذلؾ الرجاؿ كالنساء. 
 وني في مسألة المسحالقول الخامس: قول االمام الحص

اىػػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػألة المسػػػػػػػػػػػح عمػػػػػػػػػػى الخفػػػػػػػػػػػيف  عنػػػػػػػػػػد تتبػػػػػػػػػػ  اقػػػػػػػػػػػكاؿ 
كعرضػػػػػػػػػيا حسػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػكفرت لػػػػػػػػػدم مػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػادر تخػػػػػػػػػص ىػػػػػػػػػذه المسػػػػػػػػػألة فقػػػػػػػػػد 
بػػػػػػػػػػػػيف االمػػػػػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػػػػػػحكني رحمػػػػػػػػػػػػو اهلل مسػػػػػػػػػػػػألة المسػػػػػػػػػػػػح عمػػػػػػػػػػػػى الخفػػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػػدليؿ 

عمػػػػػػػػػى عبػػػػػػػػػاده بػػػػػػػػػأف جعػػػػػػػػػؿ ليػػػػػػػػػـ رخصػػػػػػػػػة  -  بانيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف فضػػػػػػػػػؿ اهلل تعػػػػػػػػػالىقكلػػػػػػػػػو:
  )الحصػػػػػػػػػػػػػكني، بعبػػػػػػػػػػػػػاده. -كذلػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػف مراعػػػػػػػػػػػػػاة اهلل تعػػػػػػػػػػػػػالىعنػػػػػػػػػػػػػد الضػػػػػػػػػػػػػركرة  

بحػػػػػػػػػػػػػديث مػػػػػػػػػػػػػف  -كقػػػػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػػػػتدؿ االمػػػػػػػػػػػػػاـ الحصػػػػػػػػػػػػػكني رحمػػػػػػػػػػػػػو اهلل (ِِِ، َُِٔ
السػػػػػػػنة المطيػػػػػػػرة يثبػػػػػػػػت فييػػػػػػػا المسػػػػػػػح كيبػػػػػػػػيف مػػػػػػػدة المسػػػػػػػح عمػػػػػػػػى الخفػػػػػػػيف مسػػػػػػػػتدال 

 ،يمسػػػػػػػػػػػػح المقػػػػػػػػػػػػيـ يػػػػػػػػػػػػـك كليمػػػػػػػػػػػػة)-رسػػػػػػػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػػػمـ بحػػػػػػػػػػػػديث
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 ( ُُِ/ِمسمـ، د.ت، ) كالمسافر ثالثة اياـ كليالييا(
كاسػػػػػػػػػتدؿ بمكضػػػػػػػػػ  مبينػػػػػػػػػا بانػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػاب  رأم شػػػػػػػػػيكخو مػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػادة االحنػػػػػػػػػاؼ  

كنقػػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػػكؿ االمػػػػػػػػػػػػاـ السرخسػػػػػػػػػػػػي  فػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػح عمػػػػػػػػػػػػى الخفػػػػػػػػػػػػيف -رحميػػػػػػػػػػػػـ اهلل 
كاف المسػػػػػػػػػػح عمػػػػػػػػػػى الخفػػػػػػػػػػيف  ،-  بانيػػػػػػػػػػا رخصػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف اهلل تعػػػػػػػػػػالى :بػػػػػػػػػػدليؿ قكلػػػػػػػػػػو

جػػػػػػػػائز بالسػػػػػػػػنة فقػػػػػػػػد اشػػػػػػػػتير فيػػػػػػػػو االثػػػػػػػػر عػػػػػػػػف رسػػػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػػو كسػػػػػػػػمـ 
كالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى الخفػػػػػػػػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػكف بطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة  ،قػػػػػػػػػػػػػػػػػكال كفعػػػػػػػػػػػػػػػػػال –

 (ِِّ-ِِِ، َُِٔ)الحصكني، كاممة. 
 :المعرفية : االستنتاجاتالراب المطمب 

القػػػػػػػػػػراءة المباركػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػذاىب االسػػػػػػػػػػالمية فػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػألة مسػػػػػػػػػػح  بعههههههههههد
عمػػػػػػػػػػى الخفػػػػػػػػػػيف فقػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػتنتجت مػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػراءة مػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػأتي مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ عػػػػػػػػػػرض 

 المذاىب في ىذه المسألة ككانت كاالتي:
 :شروط المسحاوال: 

لممسػػػػػػػػػػػح عمػػػػػػػػػػػى الخفػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػركط ال بػػػػػػػػػػػد االنتبػػػػػػػػػػػاه عمييػػػػػػػػػػػا فمػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ 
 صكني تبيف ما يميالقراءة في المذاىب المباركة كرأم االماـ الح

إذا أصػػػػػػاب الخػػػػػػؼ المطػػػػػػر أك مػػػػػػاء صػػػػػػب عميػػػػػػو حتػػػػػػى  النيػػػػػػة عنػػػػػػد المسػػػػػػح:  -ُ
أصػػػػػػػاب أعػػػػػػػاله أك أسػػػػػػػفمو، لػػػػػػػـ يجػػػػػػػزه أبػػػػػػػدنا حتػػػػػػػى ينػػػػػػػكم بػػػػػػػذلؾ المسػػػػػػػح  ألف 

ػػػا  -صػػػمى المبػػػو عميػػػو كسػػػمـ-رسػػػكؿ المبػػػو  حيػػػث سػػػف المسػػػح صػػػار ذلػػػؾ عكضن
مػػػػف غسػػػػؿ الرجػػػػؿ، كال يجػػػػكز تطييػػػػر شػػػػيء مػػػػف أعضػػػػاء الكضػػػػكء التػػػػي أمػػػػر 

 (ّّ/ُّ، ََِٗ)بف حنبؿ،  المبو بتطييرىا إال بتجديد نية. 
عػػػػف المغيػػػػرة بػػػػف كطيػػػػارة كاممػػػػة بػػػػدليؿ مػػػػا ركم  أف ييمبسػػػػا بعػػػػد كضػػػػكء كامػػػػؿ  -ِ
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صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ  -قػػػػاؿ: كنػػػػت مػػػػ  النبػػػػي  -رضػػػػي اهلل عنػػػػو  -شػػػػعبة 
دعيمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػإني أدخمتيمػػػػػػػػػا )فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػفر، فأىكيػػػػػػػػػت ألنػػػػػػػػػزع خفيػػػػػػػػػو، فقػػػػػػػػػاؿ  -

، فػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى ، فمسػػػػػػػح عمييمػػػػػػػا(ُّٗ/ُْ، ََِٗ ،)بػػػػػػػف حنبػػػػػػػؿ (طػػػػػػػاىرتيف 
المشػػػػػػػػيكر،    شػػػػػػػرطو أف يمػػػػػػػبس الجميػػػػػػػ  بعػػػػػػػد كمػػػػػػػاؿ الطيػػػػػػػارة ىػػػػػػػذا ىػػػػػػػك اف

 (ُُٓ/ُ/ ُٕٗٗـ  )ابف مفمح، كالمجزـك بو عند المعظ
مػػػػػف شػػػػػركط المسػػػػػح عمػػػػػى الخفػػػػػيف اف يغطػػػػػي الخػػػػػؼ مػػػػػف اصػػػػػاب  القػػػػػػدميف   -ّ

الػػػػػػػى الكعبػػػػػػػيف النػػػػػػػػاتئيف كىػػػػػػػك  أف يسػػػػػػػتر محػػػػػػػػؿ الغػػػػػػػرض إذا جػػػػػػػاكز الخػػػػػػػػؼ 
سػػػػػػاتر  ام اف يكػػػػػػكف (ِّ/ُِ، ََِٗ)بف حنبػػػػػػؿ، مكضػػػػػػ  الغسػػػػػػؿ، مسػػػػػػح. 

محػػػػؿ فػػػػرض الغسػػػػؿ )القػػػػدـ مػػػػ  الكعػػػػب( أك يكػػػػكف نقصػػػػانو أقػػػػؿ مػػػػف الخػػػػرؽ 
()*ؿالمػػػػػػػان ، فيجػػػػػػػكز عمػػػػػػػى الزربػػػػػػػك 

لػػػػػػػك مشػػػػػػػدكدا إال أف يظيػػػػػػػر قػػػػػػػدر ثالثػػػػػػػة  (ُ)
 (ُِٔ/ُ، ُِٗٗ)ابف عابديف،   أصاب 

عػػػػػف االمػػػػػاـ يكػػػػػكف الخػػػػػؼ ثابتػػػػػا عمػػػػػى السػػػػػاؽ لػػػػػيس مسػػػػػترخيا، كقػػػػػد ثبػػػػػت  أف -ْ
رأل فػػػػػي رجػػػػػؿ رجػػػػػال جكربنػػػػػا رقيقنػػػػػا قػػػػػد اسػػػػػترخى مػػػػػف انػػػػػو   -احمػػػػػد رحمػػػػػو اهلل

)بػػػػف  السػػػػاؽ  فقػػػػاؿ: ال يجػػػػكز عميػػػػو المسػػػػح  ألنػػػػو لػػػػيس يثبػػػػت عمػػػػى المكػػػػاف. 
 (ِّ/ُِ، ََِٗحنبؿ، 

أف يككنػػػػا  :أم فرسػػػػخا فػػػػأكثر، فيػػػػو المعتػػػػاد ككنػػػػو ممػػػػا يمكػػػػف متابعػػػػة المشػػػػي  -ٓ
سػػػػائريف لجمػػػػػ  محػػػػؿ غسػػػػػؿ الفػػػػرض مػػػػػف القػػػػدميف، ألنيمػػػػػا ال يسػػػػمياف خفػػػػػيف 

                                 
اسـ ىذا النكع مف األحذية كىك مشتؽ مف زربكنا كما يسمى حذاء األرقاء في القسطنطينية.  :ىك  )*(

ىػ(، نقمو إلى العربية كعمؽ ََُّرينيارت بيتر آف ديكًزم )ت:  المعاجـ العربية،ينظر: تكممة 
ميـ النعىيمي، جماؿ الخياط، كزارة الثقافة كاإلعالـ، الجميكرية العراقية، ط عميو: ، مف ُمحمبد سى
 .ِٗٗ/ٓـ: َََِ - ُٕٗٗ
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 (ِّٔ/ُ، ُِٗٗ. )ابف عابديف، إال إذا كانا كذلؾ
   الفكلػػػػػػػػك كانػػػػػػػػا مػػػػػػػػف جمػػػػػػػػد ميتػػػػػػػػة قػػػػػػػػد دبػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػاىريف،الخفػػػػػػػػيف  أف يككنػػػػػػػػا -ٔ

)**(جمػػػػػػػػػد الميتػػػػػػػػػة يطيػػػػػػػػػر بالػػػػػػػػػدباغ
إال أف أبػػػػػػػػػا حنيفػػػػػػػػػة كأصػػػػػػػػػحابو اسػػػػػػػػػتثنكا   (ُ)

منيػػػػػػػػػػا جمػػػػػػػػػػد الخنزيػػػػػػػػػػر، كاسػػػػػػػػػػتثنى الشػػػػػػػػػػافعي مػػػػػػػػػػ  الخنزيػػػػػػػػػػر جمػػػػػػػػػػد الكمػػػػػػػػػػب، 
ف دبغػػػػػػػػت،  كلػػػػػػػػيس بػػػػػػػػو ككػػػػػػػػاف مالػػػػػػػػؾ يكػػػػػػػػره الصػػػػػػػػالة فػػػػػػػػي جمػػػػػػػػكد السػػػػػػػػباع كا 

 (ٖٔ/ُ،ُْٗٗ)السمرقندم،  خرؽ كثير
أقسػػػػػػػاـ   عمػػػػػػػىفيػػػػػػػك كمػػػػػػػا ذكػػػػػػػره اىػػػػػػػؿ العمػػػػػػػـ  كأمػػػػػػػا المسػػػػػػػح عمػػػػػػػى الجػػػػػػػكربيف -ٕ

 ثالثة:
اىػػػػػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػػػػـ إف كانػػػػػػػػػػػػػا مجمػػػػػػػػػػػػػديف أك منعمػػػػػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػػػػػاز المسػػػػػػػػػػػػػح بإجمػػػػػػػػػػػػػاع  - أ

كأمػػػػػػػػػػا إذا كانػػػػػػػػػػا غيػػػػػػػػػػر منعمػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػإف كانػػػػػػػػػػا رقيقػػػػػػػػػػيف بحيػػػػػػػػػػث ، ـ اهللرحميػػػػػػػػػػ
 يرل ما تحتيما ال يجكز المسح عمييما

ف كانػػػػػػػػػػا ثخينيػػػػػػػػػػيف قػػػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػػػك حنيفػػػػػػػػػػة ال يجػػػػػػػػػػكز المسػػػػػػػػػػح عمييمػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػاؿ  - ب كا 
حنيفػػػػػػػػػة أنػػػػػػػػػو رجػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػى كركم عػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػي  أبػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػؼ كمحمػػػػػػػػػد يجػػػػػػػػػكز
كقػػػػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػػػػافعي ال يجػػػػػػػػػػػػكز المسػػػػػػػػػػػػح عمػػػػػػػػػػػػى  قكليمػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي آخػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػره

ف كانػػػػػػػػػػػػػػت منعمػػػػػػػػػػػػػػة إال إذا كانػػػػػػػػػػػػػػت مجمػػػػػػػػػػػػػػدة إلػػػػػػػػػػػػػػى الكعبػػػػػػػػػػػػػػيف  الجػػػػػػػػػػػػػػكارب كا 
 (ٖٔ/ُ، ُْٗٗ)السمرقندم،   فيجكز

                                 
: )إذا ديًب ى  -يو كسمـصمبى اهلل عم-كالحديث ركاه ابًف عباس، قاؿ: سمعتي رسكؿى اهلًل   )**( يقكؿي

( كمعنى االىاب أبك داكد سميماف بف األشعث بف  سنف أبي داكد، ،الجمد :اإلىابي فقد طىييرى
د  -تحقيؽ: شعىيب األرنؤكط  ىػ(،ِٕٓإسحاؽ بف بشير بف شداد األزدم الس ًجٍستاني )ت:  مب محى

كتاب المباس، باب اىاب ـ،  ََِٗ -ىػ  َُّْ، ُط دار الرسالة العالمية، ،كاًمؿ قره
 .ُِّْرقـ: ،ُُِ/ٔالميتة،
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فػػػػػػػػػػاف  -كمػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ القػػػػػػػػػػراءة فػػػػػػػػػػي اقػػػػػػػػػػكاؿ العممػػػػػػػػػػاء رحميػػػػػػػػػػـ اهلل تعػػػػػػػػػػالى
كقػػػػػػػػػد  ،ي الخفػػػػػػػػػيفاالمػػػػػػػػػاـ الحصػػػػػػػػػكني قػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػيف ال بػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػتيفاء الشػػػػػػػػػركط فػػػػػػػػػ

بػػػػػػػػػػػػػيف االختيػػػػػػػػػػػػػار الثػػػػػػػػػػػػػاني اف الجػػػػػػػػػػػػػكربيف اذا كانػػػػػػػػػػػػػا ثخينػػػػػػػػػػػػػيف كاسػػػػػػػػػػػػػتكفيا الشػػػػػػػػػػػػػركط 
 )لعبػػػػػػػػػاده.–الباقيػػػػػػػػػة فانػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػكز المسػػػػػػػػػح عمييمػػػػػػػػػا كانيػػػػػػػػػا رخصػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف اهلل تعػػػػػػػػػالى 

 (ِِّ-ِِِ، َُِٔ)الحصكني، 
 مدة وقت المسح عمى الخفين:ثانيا: 

فعنػػػػػػػػد المػػػػػػػػدة اختمػػػػػػػػؼ العممػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي أف المسػػػػػػػػح عمػػػػػػػػى الخػػػػػػػػؼ مقػػػػػػػػدر أـ ال 
عػػػػامتيـ مقػػػػدر فػػػػي حػػػػؽ المقػػػػيـ بيػػػػـك كليمػػػػة كفػػػػي حػػػػؽ المسػػػػافر بثالثػػػػة أيػػػػاـ كليالييػػػػا 

)المػػػػػػػالكي،   أف المسػػػػػػػح غيػػػػػػػر مؤقػػػػػػػت بزمػػػػػػػافك  غيػػػػػػػر مقػػػػػػػدر-كقػػػػػػػاؿ مالػػػػػػػؾ رحمػػػػػػػو اهلل
ََِٕ ،ُ/ّّٗ) 

كالصػػػػػحيح قػػػػػكؿ العامػػػػػة لمػػػػػا ركم فػػػػػي الحػػػػػديث المشػػػػػيكر عػػػػػف النبػػػػػي عميػػػػػو  
ا )مسػػػػػػمـ، كالمسػػػػػػافر ثالثػػػػػة أيػػػػػاـ كليالييػػػػػالسػػػػػالـ أنػػػػػو قػػػػػاؿ يمسػػػػػػح المقػػػػػيـ يكمػػػػػا كليمػػػػػة 

مػػػػدة المسػػػػح مػػػػف أم كقػػػػت يعتبػػػػر عامػػػػة العممػػػػاء يعتبػػػػر مػػػػف كقػػػػت  ك (ُُِ/ِد.ت، 
 (ّٖ/ُ، ُْٗٗ)السمرقندم، . الحدث بعد المبس

 وهي كاالتي: -ثالثا: هيئة المسح: لممسح هيئة بين ا اهل العمم رحم م اهلل
لخػػػػػػؼ مػػػػػػف بدايػػػػػػة كىػػػػػػك مػػػػػػا مقػػػػػػداره ثػػػػػػالث اصػػػػػػاب  يبػػػػػػدأ بيػػػػػػا مػػػػػػف ظػػػػػػاىر ا

اصػػػػػابعو بػػػػػدليؿ قػػػػػكليـ بػػػػػاف:  المشػػػػػركع ىػػػػػك مسػػػػػح ظػػػػػاىر الخػػػػػؼ دكف أسػػػػػفمو كعقبػػػػػو 
مػػػػػرة كاحػػػػػدة حتػػػػػى إذا مسػػػػػح عمػػػػػى أسػػػػػفؿ الخػػػػػؼ أك عمػػػػػى العقػػػػػب كجانبيػػػػػو ال يجػػػػػػكز 
ككػػػػذا إذا مسػػػػح عمػػػػى السػػػػاؽ كىػػػػك قػػػػكؿ الشػػػػافعي المػػػػذككر فػػػػي كتبػػػػو كقػػػػاؿ أصػػػػحابو 

ة عنػػػػده الجمػػػػ  بػػػػيف المسػػػػح بأنػػػػو إذا مسػػػػح عمػػػػى أسػػػػفؿ الخػػػػؼ كحػػػػده جػػػػاز كلكػػػػف السػػػػن



 هـ2113-م  0202. لسنة (3الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /

 

 
 

 1148 

عمػػػػى ظػػػػاىر الخػػػػؼ كأسػػػػفمو كأمػػػػا السػػػػنة عنػػػػدنا فػػػػأف يمسػػػػح عمػػػػى ظػػػػاىر خفيػػػػو بكمتػػػػا 
مػػػػا ذىػػػب اليػػػػو السػػػػادة  كلكػػػف الػػػػراجح،  بػػػو مػػػػف قبػػػػؿ األصػػػاب  إلػػػػى السػػػػاؽأ يديػػػو كيبتػػػػد

مسػػػػػػػح ظػػػػػػػاىر الصػػػػػػػحيح    اهلل كتػػػػػػػابعيـ االمػػػػػػػاـ الحصػػػػػػػكني بػػػػػػػافاالحنػػػػػػػاؼ رحميػػػػػػػـ 
لمػػػػػػا ركم عػػػػػػف المغيػػػػػػرة بػػػػػػف شػػػػػػعبة أف النبػػػػػػي  كاحػػػػػػدةالخػػػػػػؼ دكف أسػػػػػػفمو كعقبػػػػػػو مػػػػػػرة 

تكضػػػأ ككضػػػ  يػػػده اليمنػػػى عمػػػى خفػػػو األيمػػػف كيػػػده اليسػػػرل عمػػػى خفػػػو )عميػػػو السػػػالـ 
األيسػػػػػػػر كمػػػػػػػدىما مػػػػػػػف األصػػػػػػػاب  إلػػػػػػػى أعالىمػػػػػػػا مسػػػػػػػحة كاحػػػػػػػدة ككػػػػػػػأني أنظػػػػػػػر إلػػػػػػػى 

، (ّْٔ/ُ، ََِّ)البييقػػػػػي،  (أصػػػػػاب  رسػػػػػكؿ اهلل عميػػػػػو السػػػػػالـ عمػػػػػى ظػػػػػاىر خفيػػػػػو
مقػػػػدار ثػػػػالث أصػػػاب  اليػػػػد عمػػػى ظػػػػاىر الخػػػػؼ سػػػكاء كػػػػاف طػػػػكال ض مقػػػػدار المفػػػرك  ثػػػـ

، ُْٗٗ)السػػػػػػمرقندم،   أك عرضػػػػػػا حتػػػػػػى لػػػػػػك مسػػػػػػح بأصػػػػػػب  أك بأصػػػػػػبعيف ال يجػػػػػػكز
ُ/ٖٖ) 

 رابعا: مبطالت المسح:
  التػػػػػي ىػػػػػي مػػػػػف لمػػػػػا تبػػػػػيف مػػػػػف خػػػػػالؿ البحػػػػػث مسػػػػػألة المسػػػػػح عمػػػػػى الخفػػػػػيف 

اهلل االحكػػػػػػػاـ الميمػػػػػػػة فػػػػػػػي الشػػػػػػػريعة االسػػػػػػػالمية، كتبػػػػػػػيف انيػػػػػػػا لطػػػػػػػؼ كرخصػػػػػػػة مػػػػػػػف 
ال بػػػػد مػػػػف  ،، ال بػػػػد بعػػػػد بيػػػػاف شػػػػرعيتيا ككيفيتيػػػػا كمػػػػدتياانعميػػػػا عمػػػػى عبػػػػاده -تعػػػػالى

  لكػػػػي يكػػػػكف االنسػػػػاف عمػػػػى فطنػػػػة مػػػػف ذلػػػػؾ فقػػػػد اجمػػػػ  اىػػػػؿ االشػػػػارة عمػػػػى مبطالتيػػػػا
ف مػػػػػػبطالت المسػػػػػػح عمػػػػػػى الخفػػػػػػيف تتركػػػػػػز جميعػػػػػػا عمػػػػػػى ا -العمػػػػػػـ رحميػػػػػػـ اهلل تعػػػػػػالى

 منيا: بأمكر
 ،مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػبطالت المسػػػػػػػػػح عمػػػػػػػػػى الخفػػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػػك نزعيمػػػػػػػػػا اك نػػػػػػػػػزع احػػػػػػػػػدىما  -ُ

، اك انخالعػػػػػػػػو لحالػػػػػػػػو  فانػػػػػػػػو يػػػػػػػػؤدم فػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػذا الخمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ االنسػػػػػػػػاف
 الى بطالف المسح عميو.
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انتيػػػػػػػاء الفتػػػػػػػرة المؤقػػػػػػػت ليػػػػػػػا مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ الشػػػػػػػارع الحكػػػػػػػيـ فقػػػػػػػد بػػػػػػػيف رسػػػػػػػكؿ   -ِ
فيمػػػػػػػػػا ذكرنػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػابقا المػػػػػػػػػدة المحػػػػػػػػػػددة فػػػػػػػػػػي  -كسػػػػػػػػػػمـاهلل صػػػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػػػػو 

قػػػػػػػػػػػيـ يتمتػػػػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػػػػذه الرخصػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػـك بطػػػػػػػػػػػالف المسػػػػػػػػػػػح عمييمػػػػػػػػػػػا، فػػػػػػػػػػػاف لمم
مػػػػػػػػف كجػػػػػػػػكد الحػػػػػػػػدث تكقيػػػػػػػػت ، كلممسػػػػػػػػافر ثالثػػػػػػػػة ايػػػػػػػػاـ كليالييػػػػػػػػا يبػػػػػػػػدأ كليمػػػػػػػػة

( ،اك الغائط ،، اك البكؿ)خركج اليكاءاألصغر   . اك النـك
، لمػػػػػػػػػػػػزكجيفثػػػػػػػػػػػػؿ )بالجنابػػػػػػػػػػػػة اك الجمػػػػػػػػػػػػاع حػػػػػػػػػػػػدكث الحػػػػػػػػػػػػدث االكبػػػػػػػػػػػػر المتم  -3

الحػػػػػػػػػػػيض كالنفػػػػػػػػػػػػاس(  فػػػػػػػػػػػػإذا لزمػػػػػػػػػػػو غسػػػػػػػػػػػػؿ خمعيمػػػػػػػػػػػػا  :كبالنسػػػػػػػػػػػبة لمنسػػػػػػػػػػػػاء
كغسػػػػػػػػػػػػػؿ رجميػػػػػػػػػػػػػو  ألف المسػػػػػػػػػػػػػح عمييمػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػدؿ غسػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػرجميف فػػػػػػػػػػػػػي 

 .(ُٗ-َٗ/ُ، ُْٗٗ)السمرقندم، الكضكء، ال في الغسؿ
  الفرق بين الجبيرة والمسحخامسا: 
مػػػػػػػػػف  ال بػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػػألة ميمػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػارب مشػػػػػػػػػابية ليػػػػػػػػػا 

 فالجبيرة:  فال بد مف بياف معناىا:حيث المسح اال كىي الجبيرة 
بػػػػػػػػػاًئر، كىػػػػػػػػػي العيػػػػػػػػػدافي البتػػػػػػػػػي   :ُلَغهههههههههة   بيػػػػػػػػػرىةي: كاحػػػػػػػػػدةي الجى فػػػػػػػػػي الًجبػػػػػػػػػارىة. كاٍلجى

 (ِٓ/ُ، ُٗٗٗ)الفارابي،  تيٍجبىري بيا الًعظاـ.
ٍكًضػػػػػػػػػػػً   اك عيػػػػػػػػػػػداف ًعظىػػػػػػػػػػػاـه ىػػػػػػػػػػػي  : مههههههههههها اصهههههههههههطالحاأ مىػػػػػػػػػػػى اٍلمى ػػػػػػػػػػػ ي عى تيكضى

بىػػػػػػػػػػاًئري  ٍمػػػػػػػػػػ ي اٍلجى بًػػػػػػػػػػري ًبيىػػػػػػػػػػا كىاٍلًجبىػػػػػػػػػػارىةي ًباٍلكىٍسػػػػػػػػػػًر ًمٍثميػػػػػػػػػػوي كىاٍلجى ػػػػػػػػػػًد يىٍنجى سى   اٍلعىًميػػػػػػػػػػًؿ ًمػػػػػػػػػػٍف اٍلجى
 (ٖٗ/ُ)الفيكمي، د.ت، 

 سادسا: الفرق بين المسح عمى الجبائر والمسح عمى الخفين
لجبيػػػػػػػػػػرة كالخػػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػػاف ىنػػػػػػػػػػاؾ امػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػيف اال بههههههههههد مههههههههههن بيههههههههههان 

فػػػػػػػػاف الفػػػػػػػػرؽ بينيمػػػػػػػػا  ، ال بػػػػػػػػد بيانيػػػػػػػػا  لكػػػػػػػػي تكتمػػػػػػػػؿ الفكػػػػػػػػرة لمقػػػػػػػػارئ الكػػػػػػػػريـميمػػػػػػػػة
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تي عمػػػػػػػى مػػػػػػػا بينػػػػػػػو اىػػػػػػػؿ العمػػػػػػػـ رحميػػػػػػػـ اهلل  ككنيػػػػػػػا مػػػػػػػف االمػػػػػػػكر الميمػػػػػػػػة أمػػػػػػػا يػػػػػػػ
 كبنكىا مف كجكه:
إذا كضػػػػ  الجبػػػػائر كىػػػػك محػػػػدث ثػػػػـ تكضػػػػأ جػػػػاز لػػػػو أف يمسػػػػح عمييػػػػا  "الوجههههه االول:

ذا لػػػػػبس الخفػػػػػيف كىػػػػػك محػػػػػدث ثػػػػػـ تكضػػػػػأ لػػػػػيس لػػػػػو أف يمسػػػػػح كالفػػػػػرؽ أف  كا 
المسػػػح عمػػػى الجبػػػػائر كالغسػػػؿ لمػػػػا تحتيػػػا فيكػػػكف قائمػػػػا مقامػػػو كقػػػػد كجػػػد ثػػػػـ 
مػػػػػف شػػػػػرط جػػػػػكاز المسػػػػػح أف يكػػػػػكف ظػػػػػاىرا عنػػػػػد الحػػػػػدث بعػػػػػد المػػػػػبس حتػػػػػى 

  . رافعايككف الخؼ مانعا لمحدث ال
: أف المسػػػح عمػػػى الجبػػػائر غيػػػر مؤقػػػت باأليػػػاـ كلكػػػف مؤقػػػت إلػػػى كقػػػت الوجهههه الثهههاني

كجػػػػػػكد البػػػػػػرء حتػػػػػػى ينػػػػػػتقض بكجػػػػػػكد البػػػػػػرء كفػػػػػػي حػػػػػػؽ العضػػػػػػك الػػػػػػذم عميػػػػػػو 
 الجبائر كالمسح عمى الخفيف مؤقت بالمدة المعمكمة.

: أف سػػػػقكط الجبػػػػائر ال عػػػػف بػػػػرء كال يػػػػنقض المسػػػػح حتػػػػى إف عميػػػػو أف الوجههههه الثالههههث
عيا مػػػػػػرة أخػػػػػػرل كيصػػػػػػمي كفػػػػػػي المسػػػػػػح عمػػػػػػى الخفػػػػػػيف إذا سػػػػػػقط يجػػػػػػب يضػػػػػػ

( ّٗ/ُ، ُْٗٗ)السػػػػػػػػػػػػػػػمرقندم،  عميػػػػػػػػػػػػػػػو غسػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػرجميف كاهلل أعمػػػػػػػػػػػػػػػـ. 
ػػػػػػػاؼى عميػػػػػػػو  ككػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػي بيػػػػػػػاف   (ُٕٗ/ُ)المصػػػػػػػرم، د.ت،  الجػػػػػػػرح إذا خى

 . )بػػػػػػف حنبػػػػػػؿ، كيغسػػػػػػؿي مػػػػػػا حكلىػػػػػػوي  -مػػػػػػى مكضػػػػػػ  الجػػػػػػرحع-يمسػػػػػػحي عميػػػػػػو 
ََِٗ ،ٓ/ِِٕ).  
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 الخاتمة
هلل الػػػػػػػػػػػػذم بنعمتػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػػتـ الصػػػػػػػػػػػػالحات كالصػػػػػػػػػػػالة كالسػػػػػػػػػػػػالـ عمػػػػػػػػػػػػى الحمػػػػػػػػػػػد 

 -فيػػػػػػػػػػذا بحػػػػػػػػػػث تناكلنػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػو  .سػػػػػػػػػػيدنا محمػػػػػػػػػػد كعمػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػو الطيبػػػػػػػػػػيف الطػػػػػػػػػػاىريف
ق( المسػػػػػػػػػػػػح َُٗٗالمسػػػػػػػػػػػػائؿ الفقييػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػد االمػػػػػػػػػػػػاـ الحصػػػػػػػػػػػػكني رحمػػػػػػػػػػػػو اهلل )ت

المتكاضػػػػػػػػػػػػعة فػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػذا المكضػػػػػػػػػػػػكع  عمػػػػػػػػػػػػى الخفػػػػػػػػػػػػيف انمكذجػػػػػػػػػػػػا  كعنػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػراءة
 :اذكرىا ككانت كاالتيتبينت لي نتائج احببت اف 

عمػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػف اعػػػػػػػػػالـ المػػػػػػػػػذىب الحنفػػػػػػػػػي  -اف االمػػػػػػػػػاـ الحصػػػػػػػػػكني رحمػػػػػػػػػو اهلل -ُ
الػػػػػػػػذم كػػػػػػػػاف محبػػػػػػػػا لمعمػػػػػػػػـ  ككمنػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذه المحبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ  فػػػػػػػػي كقتػػػػػػػػو

نتاجػػػػػػػػػو العممػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػذم بينػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ مؤلفاتػػػػػػػػػو الكاسػػػػػػػػػعة فػػػػػػػػػي فنػػػػػػػػػكف 
فكػػػػػػػػػػاف  ،شػػػػػػػػػػتى منيػػػػػػػػػػا الفقػػػػػػػػػػو كالتصػػػػػػػػػػكؼ كالعقيػػػػػػػػػػدة كغيرىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف الفنػػػػػػػػػػكف

  الفنكف. مكسكعة في جمي 
بػػػػيف البحػػػػث اف كتػػػػاب ظيػػػػكر العطيػػػػة شػػػػرح الكصػػػػية  ىػػػػك ل مػػػػاـ الحصػػػػكني  -ِ

فقػػػػػػػػد شػػػػػػػػمؿ الكتػػػػػػػػاب انػػػػػػػػكاع مػػػػػػػػف المعػػػػػػػػارؼ الفقييػػػػػػػػة كالمغكيػػػػػػػػة  -رحمػػػػػػػػو اهلل
كالعقديػػػػػػػػة المفيػػػػػػػػدة عمػػػػػػػػى المػػػػػػػػذىب الحنفػػػػػػػػي مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ منيجػػػػػػػػو الفقيػػػػػػػػي، 

 كمسائمو العقدية عمى المذىب الماتريدم.
مسػػػػػػػألة المسػػػػػػػح الخػػػػػػػؼ كبػػػػػػػيف بانيػػػػػػػا  –بػػػػػػػيف االمػػػػػػػاـ الحصػػػػػػػكني رحمػػػػػػػو اهلل  -ّ

  .بيا عمى العباد –رخصة انعـ اهلل تعالى 
لممسػػػػألة يػػػػبف شػػػػرعيتيا عػػػػف طريػػػػؽ  كتابػػػػو عنػػػػد عػػػػرض المػػػػادة العمميػػػػةتميػػػػز  -ْ

مػػػػػػف الكتػػػػػػاب العزيػػػػػػز كسػػػػػػنة المصػػػػػػطفى صػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو  النقمػػػػػػي االسػػػػػػتدالؿ
 .كاقكاؿ اىؿ العمـ المعتبريف -كسمـ
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عمػػػػػػى الخفػػػػػػيف  كػػػػػػؿ حسػػػػػػب مكضػػػػػػعو بػػػػػػيف البحػػػػػػث المسػػػػػػائؿ الميمػػػػػػة لممسػػػػػػح  -ٓ
 مف خالؿ ثنايا البحث.

تنػػػػػػػاكؿ البحػػػػػػػػث مسػػػػػػػػألة ميمػػػػػػػػة اال كىػػػػػػػي الجبيػػػػػػػػرة  ألىميػػػػػػػػة بيانيػػػػػػػػا كمعرفػػػػػػػػة  -ٔ
 حكميا كالفرؽ بينيا كبيف الجبيرة مف خالؿ الكقت كاالمكر المتعمقة بيا.

كاخيػػػػػػرا اسػػػػػػأؿ اهلل تعػػػػػػالى اف يتقبػػػػػػؿ منػػػػػػي ىػػػػػػذا العمػػػػػػؿ كيجعمػػػػػػو صػػػػػػدقة جاريػػػػػػة 
  كصؿ الميـ عمى سيدنا محمد كعمى الو كصحبو كسمـ. -اهلللكالدم اف شاء 

 المصادر والمراجع
 ..القرآن الكريم

أحكػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػرآف، أحمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػي أبػػػػػػػػػك بكػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػرازم الجصػػػػػػػػػاص الحنفػػػػػػػػػػي  -ُ
عضػػػػػػػػػػػػػػك لجنػػػػػػػػػػػػػػة  -تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػادؽ القمحػػػػػػػػػػػػػػاكم  ىػػػػػػػػػػػػػػػ(،َّٕ :)ت

 –دار إحيػػػػػػػػػػػػاء التػػػػػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػػػػػي  ،مراجعػػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػػاحؼ بػػػػػػػػػػػػاألزىر الشػػػػػػػػػػػػريؼ
 .ق َُْٓ بيركت،

محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف أبػػػػػػػي مكسػػػػػػػى أبػػػػػػػك عمػػػػػػػي  اإلرشػػػػػػػاد إلػػػػػػػى سػػػػػػػبيؿ الرشػػػػػػػاد، -ِ
تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ: د. عبػػػػػػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػػد  ىػػػػػػػػػػػػػػػ(،ِْٖالياشػػػػػػػػػػػػػػمي البغػػػػػػػػػػػػػػدادم )ت: 

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ، ُمؤسسة الرسالة، ط المحسف التركي،
االسػػػػػػػػػػػتذكار الجػػػػػػػػػػػام  لمػػػػػػػػػػػذاىب فقيػػػػػػػػػػػاء األمصػػػػػػػػػػػار كعممػػػػػػػػػػػاء األقطػػػػػػػػػػػار فيمػػػػػػػػػػػا  -ّ

أبػػػػػػػك عمػػػػػػػر يكسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف عبػػػػػػػد  كاآلثػػػػػػػار، تضػػػػػػػمنو المكطػػػػػػػأ مػػػػػػػف معػػػػػػػاني الػػػػػػػرأم
المعطػػػػػػػػػػي  ىػػػػػػػػػػػ( تحقيػػػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػػدّْٔاهلل بػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػر النمػػػػػػػػػػرم القرطبػػػػػػػػػػي )

 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْ ُط ،دمشؽ -قمعجي، دار قتيبة 
خيػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػديف بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػارس،  ،األعػػػػػػػػػالـ -ْ
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 - ُٓط ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(، دار العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ لمماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف،ُّٔٗالزركمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الدمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي )ت: 
 ـ.ََِِ

فقػػػػػػػػو اإلمػػػػػػػػاـ أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف حنبػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػيباني، أبػػػػػػػػك محمػػػػػػػػد مكفػػػػػػػػؽ المغنػػػػػػػػي فػػػػػػػػي  -ٓ
 الػػػػػػػػػػديف عبػػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف قدامػػػػػػػػػػة المقدسػػػػػػػػػػي الحنبمػػػػػػػػػػي،

 ق َُْٓ، ُط بيركت، –ىػ( دار الفكر َِٔ)ت: 
إسػػػػػػػػماعيؿ بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد  ،إيضػػػػػػػػاح المكنػػػػػػػػكف فػػػػػػػػي الػػػػػػػػذيؿ عمػػػػػػػػى كشػػػػػػػػؼ الظنػػػػػػػػكف -ٔ

، ُط  لبنػػػػػػػػػػػاف–يػػػػػػػػػػػاء التػػػػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػػػػي  بيػػػػػػػػػػػركت بػػػػػػػػػػػف ميػػػػػػػػػػػر البابػػػػػػػػػػػاني  دار إح
 ـ.ُّٗٗ

زيػػػػػػػػف الػػػػػػػػديف بػػػػػػػػف إبػػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد،  البحػػػػػػػػر الرائػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػرح كنػػػػػػػػز الػػػػػػػػدقائؽ، -ٕ
كبالحاشػػػػػػػػػػػػػية: منحػػػػػػػػػػػػػة  ىػػػػػػػػػػػػػػ(،َٕٗالمعػػػػػػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػػػػػػابف نجػػػػػػػػػػػػػيـ المصػػػػػػػػػػػػػرم )ت: 

 .بدكف تاري  - ِط دار الكتاب اإلسالمي، الخالؽ البف عابديف،
 البيػػػػػػػػػػػػػاف كالتحصػػػػػػػػػػػػػيؿ كالشػػػػػػػػػػػػػرح كالتكجيػػػػػػػػػػػػػو كالتعميػػػػػػػػػػػػػؿ لمسػػػػػػػػػػػػػائؿ المسػػػػػػػػػػػػػتخرجة، -ٖ

تحقيػػػػػػػػؽ:  ىػػػػػػػػػ(،َِٓد بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف رشػػػػػػػػد القرطبػػػػػػػػي )ت: أبػػػػػػػػك الكليػػػػػػػػد محمػػػػػػػػ
 لبنػػػػػػػػػػػػػاف، –دار الغػػػػػػػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػػػػػػػالمي، بيػػػػػػػػػػػػػركت  :د محمػػػػػػػػػػػػػد حجػػػػػػػػػػػػػي كآخػػػػػػػػػػػػػركف

 .ـُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ، ِط
لمشػػػػػػػػػػي   ،تػػػػػػػػػػاري  المػػػػػػػػػػذاىب االسػػػػػػػػػػالمية كالعقائػػػػػػػػػػد كتػػػػػػػػػػاري  المػػػػػػػػػػذاىب الفقييػػػػػػػػػػة -ٗ

-قَُّْ، ُالقػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة ط –ابػػػػػػػػػػػػػػػػك زىػػػػػػػػػػػػػػػػرة، دار الفكػػػػػػػػػػػػػػػػر العربػػػػػػػػػػػػػػػػي، مصػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 .ـََِٗ

تحفػػػػػػػة الفقيػػػػػػػاء، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف أبػػػػػػػي أحمػػػػػػػد، أبػػػػػػػك بكػػػػػػػر عػػػػػػػالء الػػػػػػػديف  -َُ
 –ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(، دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركت َْٓالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرقندم )ت 
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 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْْ ،ِلبناف،ط
 ىػػػػػػػػػػػػػػػ(،ََُّرينيػػػػػػػػػػػػػػارت بيتػػػػػػػػػػػػػػر آف ديكًزم )ت:  تكممػػػػػػػػػػػػػػة المعػػػػػػػػػػػػػػاجـ العربيػػػػػػػػػػػػػػة،  -ُُ

ػػػػػػػػػميـ النعىػػػػػػػػػيـ، جمػػػػػػػػػاؿ الخيػػػػػػػػػاط، نقمػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػى العربيػػػػػػػػػة كعمػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػو: ػػػػػػػػػد سى  محمب
 ـ َََِ ،ُط كزارة الثقافة كاإلعالـ، الجميكرية العراقية،

 أبػػػػػػػػػك الطػػػػػػػػػاىر إبػػػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػمد ،التنبيػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػى مبػػػػػػػػػادئ التكجيػػػػػػػػػو  -ُِ
ىػػػػػػػػػػػػػ( تحقيػػػػػػػػػػػؽ: د محمػػػػػػػػػػػػد بمحسػػػػػػػػػػػػاف، دار ّٔٓالتنػػػػػػػػػػػكخي المػػػػػػػػػػػػالكي )ت: بعػػػػػػػػػػػد 

، بيركت   ـ. ََِٕ -ىػ  ُِْٖ، ُط لبناف، –ابف حـز
تيػػػػػػػػػذيب المغػػػػػػػػػة، محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد األزىػػػػػػػػػرم اليػػػػػػػػػركم، أبػػػػػػػػػك منصػػػػػػػػػكر )ت:   -ُّ

 –دار إحيػػػػػػػػػػػػػػػاء التػػػػػػػػػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػػػػػػػػػي ، تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ محمػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػكض ىػػػػػػػػػػػػػػػػ(،َّٕ
 ـ.ََُِ، ُط بيركت،

 الجػػػػػػػػام  ألحكػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػرآف، أبػػػػػػػػك عبػػػػػػػػد اهلل محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي بكػػػػػػػػػر -ُْ
بػػػػػػػػػػػػراىيـ أطفػػػػػػػػػػػػيش،ُٕٔالقرطبػػػػػػػػػػػػي )ت:   ىػػػػػػػػػػػػػ( تحقيػػػػػػػػػػػػؽ: أحمػػػػػػػػػػػػد البردكنػػػػػػػػػػػػي، كا 
 ـ.ُْٔٗ -ىػ ُّْٖ، ِالقاىرة، ط –ية دار الكتب المصر 

خالػػػػػػػػػػػد  أبػػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػػد اهلل أحمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف حنبػػػػػػػػػػؿ، ،الجػػػػػػػػػػام  لعمػػػػػػػػػػـك اإلمػػػػػػػػػػاـ أحمػػػػػػػػػػد -ُٓ
 -دار الفػػػػػػػػػػػػػالح لمبحػػػػػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػػػػػي، الفيػػػػػػػػػػػػػـك  ،الربػػػػػػػػػػػػػاط، سػػػػػػػػػػػػػيد عػػػػػػػػػػػػػزت عيػػػػػػػػػػػػػد

 .ـََِٗ -ىػ  َُّْ، ُط مصر العربية، جميكرية
الكىػػػػػػػػاب بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػي  جمػػػػػػػػ  الجكامػػػػػػػػ  فػػػػػػػػي اصػػػػػػػػكؿ الفقػػػػػػػػو، تػػػػػػػػاج الػػػػػػػػديف عبػػػػػػػػد  -ُٔ

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعـ خميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ، دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد :تعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ق(،ُٕٕالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكي )ت
 .ـََِّ-قُِْْ، ِط لبناف، –العممية، بيركت 

أبػػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف حبيػػػػػػػػػب  الحػػػػػػػػػاكل الكبيػػػػػػػػػر، -ُٕ
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 .دار الفكر ػ بيركت ىػ(َْٓالبصرم البغدادم الماكردم )ت: 
فيػػػػػػػػػػػارس  فيػػػػػػػػػػػرس مخطكطػػػػػػػػػػػات، مركػػػػػػػػػػػز الممػػػػػػػػػػػؾ فيصػػػػػػػػػػػؿ، -خزانػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػراث   -ُٖ

اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمية فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كالخزانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كمراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز المخطكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
االصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار  ،المخطكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كالخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزائف العالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، المكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاممة

 .الخامس
رد المحتػػػػػػػػار عمػػػػػػػػى الػػػػػػػػدر المختػػػػػػػػار، ابػػػػػػػػف عابػػػػػػػػديف، محمػػػػػػػػد أمػػػػػػػػيف بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػر  -ُٗ

، ِط بيػػػػػػػػػػػػػػػػػركت،-دار الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػر ،ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ُِِٓعابػػػػػػػػػػػػػػػػػديف الحنفػػػػػػػػػػػػػػػػػي )ت  بػػػػػػػػػػػػػػػػػف
 .ـُِٗٗ -ىػ ُُِْ

عبػػػػػػػػػػػد اهلل محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف يزيػػػػػػػػػػػد  يزيػػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػك ابػػػػػػػػػػػف ماجػػػػػػػػػػة ،سػػػػػػػػػػنف ابػػػػػػػػػػػف ماجػػػػػػػػػػو -َِ
 ،عػػػػػػػػػػػػادؿ مرشػػػػػػػػػػػػد -ىػػػػػػػػػػػػػ( تحقيػػػػػػػػػػػػؽ: شػػػػػػػػػػػػعيب األرنػػػػػػػػػػػػاؤكط ِّٕالقزكينػػػػػػػػػػػػي )ت: 

 ـ. ََِٗ -ىػ  َُّْ، ُدار الرسالة العالمية، ط
أبػػػػػػػػك داكد سػػػػػػػػميماف بػػػػػػػػف األشػػػػػػػػعث بػػػػػػػػف إسػػػػػػػػحاؽ بػػػػػػػػف بشػػػػػػػػير  سػػػػػػػػنف أبػػػػػػػػي داكد، -ُِ

 -تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ: شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىيب األرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤكط  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(،ِٕٓاألزدم الس ًجٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاني )ت: 
مبد كاًمؿ قره  .ـََِٗ -ىػ َُّْ، ُط ار الرسالة العالمية،د ،محى

ػػػػػػػٍكرة بػػػػػػػف مكسػػػػػػػى بػػػػػػػف الضػػػػػػػحاؾ،  سػػػػػػػنف الترمػػػػػػػذم، -ِِ محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عيسػػػػػػػى بػػػػػػػف سى
أحمػػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػػد  :تحقيػػػػػػػػػػػػؽ كتعميػػػػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػػػػػ(ِٕٗأبػػػػػػػػػػػػك عيسػػػػػػػػػػػػى )ت: الترمػػػػػػػػػػػػذم، 

بػػػػػػػػػػػراىيـ عػػػػػػػػػػػكض مكتبػػػػػػػػػػػة كمطبعػػػػػػػػػػػة  شػػػػػػػػػػػاكر كمحمػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػؤاد عبػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػاقي، كا 
 .ـ ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗ، ِمصر، ط –مصطفى البابي الحمبي 

السػػػػػػػػػنف الكبػػػػػػػػػرل، أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػف مكسػػػػػػػػػى الخراسػػػػػػػػػاني،  -ِّ
تحقيػػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػادر عطػػػػػػػػػػا،  ىػػػػػػػػػػػ(ْٖٓأبػػػػػػػػػػك بكػػػػػػػػػػر البييقػػػػػػػػػػي )ت: 
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 .ـ ََِّ -ىػ  ُِْْ، ّط لبناف، –دار الكتب العممية، بيركت 
شػػػػػػػذرات الػػػػػػػذىب فػػػػػػػي أخبػػػػػػػار مػػػػػػػف ذىػػػػػػػب، عبػػػػػػػد الحػػػػػػػي بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد  -ِْ

ىػػػػػػػػػػػػػ( تحقيػػػػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػػػػكد َُٖٗالحنبمػػػػػػػػػػػػي، أبػػػػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػػػػالح )ت:  ابػػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػػاد
دار ابػػػػػػػػػػػف كثيػػػػػػػػػػػػر،  ،األرنػػػػػػػػػػػاؤكط، خػػػػػػػػػػػػرج أحاديثػػػػػػػػػػػو: عبػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػادر األرنػػػػػػػػػػػػاؤكط

 .ـُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ، ُبيركت، ط –دمشؽ 
احمػػػػػػػػػد الحصػػػػػػػػػكني، تحقيػػػػػػػػػؽ: ىػػػػػػػػػدل  لإلمػػػػػػػػػاـظيػػػػػػػػػكر العطيػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػرح الكصػػػػػػػػػية  -ِٓ

ديػػػػػػػػػكاف الكقػػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػػني، كميػػػػػػػػػة االمػػػػػػػػػاـ  ،جعفػػػػػػػػػر مصػػػػػػػػػحب، جميكريػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػراؽ
 ،قُّْٕلنيػػػػػػػػػػػػػؿ درجػػػػػػػػػػػػػة الماجسػػػػػػػػػػػػػتير،رسػػػػػػػػػػػػػالة عمميػػػػػػػػػػػػػة  ،االعظػػػػػػػػػػػػػـ الجامعػػػػػػػػػػػػػة

 .ـَُِٔ
العػػػػػػػػػيف، أبػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحمف الخميػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد الفراىيػػػػػػػػػدم البصػػػػػػػػػرم )ت:   -ِٔ

دار  تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ: د ميػػػػػػػػػػػػػػػدم المخزكمػػػػػػػػػػػػػػػي، د إبػػػػػػػػػػػػػػػراىيـ السػػػػػػػػػػػػػػػامرائي، ىػػػػػػػػػػػػػػػػ(َُٕ
 كمكتبة اليالؿ.

عيػػػػػػػػكف األدلػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مسػػػػػػػػائؿ الخػػػػػػػػالؼ بػػػػػػػػيف فقيػػػػػػػػاء األمصػػػػػػػػار، أبػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػف  -ِٕ
المعػػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػػابف القصػػػػػػػػػار  عمػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد البغػػػػػػػػػدادم المػػػػػػػػػالكي

مكتبػػػػػػػػػػػة  ،بػػػػػػػػػػػف ناصػػػػػػػػػػػر دراسػػػػػػػػػػػة كتحقيػػػػػػػػػػػؽ: د. عبػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػ(،ّٕٗ)ت: 
 ُِْٔالمممكػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػعكدية،  -الممػػػػػػػػػػػػؾ فيػػػػػػػػػػػػد الكطنيػػػػػػػػػػػػة، الريػػػػػػػػػػػػاض 

 .ـ ََِٔ -ىػ 
ميصػػػػػػػػػػػػػطفى الًخػػػػػػػػػػػػػٍف،  الفقػػػػػػػػػػػػػو المنيجػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػذىب اإلمػػػػػػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػػػػػػافعي، -ِٖ

كالنشػػػػػػػػػػػػػػػػر دار القمػػػػػػػػػػػػػػػػـ لمطباعػػػػػػػػػػػػػػػػة  كميصػػػػػػػػػػػػػػػػطفى البيغػػػػػػػػػػػػػػػػا، كعمػػػػػػػػػػػػػػػػي الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػٍربجي،
 ـ.ُِٗٗ -ىػ  ُُّْ، ْط كالتكزي ، دمشؽ،
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أبػػػػػػػػػك محمػػػػػػػػػد مكفػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػديف عبػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػف  الكػػػػػػػػػافي فػػػػػػػػػي فقػػػػػػػػػو اإلمػػػػػػػػػاـ أحمػػػػػػػػػد، -ِٗ
دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػب  ،ىػػػػػػػػػػػػػػػػػ(َِٔالحنبمػػػػػػػػػػػػػػػػي )ت:  المقدسػػػػػػػػػػػػػػػػي أحمػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػف قدامػػػػػػػػػػػػػػػػة

 ـ. ُْٗٗ -ىػ  ُُْْ، ُط العممية،
 )ت لسػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػرب، محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف مكػػػػػػػػػػـر بػػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػػكر األفريقػػػػػػػػػػي المصػػػػػػػػػػرم، -َّ

 ،محمػػػػػػػػػػػػػد أحمػػػػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػػػػب اهلل ،د اهلل عمػػػػػػػػػػػػػي الكبيػػػػػػػػػػػػػرتحقيػػػػػػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػػػػػ ،ق(ُُٕ
 .دار المعارؼ، القاىرة ىاشـ محمد الشاذلي،

المبػػػػػػػػدع فػػػػػػػػي شػػػػػػػػرح المقنػػػػػػػػ ، إبػػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد اهلل ابػػػػػػػػف مفمػػػػػػػػح،  -ُّ
 -ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُُْٖ، ُدار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركت ط ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(،ْٖٖ)ت: 

 .ـ ُٕٗٗ
 المبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكط، محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ السرخسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  -ِّ

دار الفكػػػػػػػػػػػػر، بيػػػػػػػػػػػػركت،  دراسػػػػػػػػػػػػة كتحقيػػػػػػػػػػػػؽ: خميػػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػػيس، ىػػػػػػػػػػػػػ(،ّْٖ)ت: 
 ـ.َََِىػ ُُِْ، ُط لبناف،

 مجمػػػػػػػػ  األنيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي شػػػػػػػػرح ممتقػػػػػػػػى األبحػػػػػػػػر، عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف -ّّ
دار إحيػػػػػػػػػػػػػػػػاء التػػػػػػػػػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػػػػػػػػػي، بػػػػػػػػػػػػػػػػدكف  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػ(،َُٖٕ)ت:  بشػػػػػػػػػػػػػػػػيخي زاده 

 طبعة كبدكف تاري .
المحػػػػػػػػػيط البرىػػػػػػػػػاني فػػػػػػػػػي الفقػػػػػػػػػو النعمػػػػػػػػػاني فقػػػػػػػػػو اإلمػػػػػػػػػاـ أبػػػػػػػػػي حنيفػػػػػػػػػة رضػػػػػػػػػي  -ّْ

ػػػػػػػػازىةى البخػػػػػػػػارم  اهلل عنػػػػػػػػو، أبػػػػػػػػك المعػػػػػػػػالي محمػػػػػػػػكد بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػر بػػػػػػػػف مى
دار الكتػػػػػػػػػػػػػػب  الجنػػػػػػػػػػػػػػدم، تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػػػػريـ ىػػػػػػػػػػػػػػػ(،ُٔٔالحنفػػػػػػػػػػػػػػي )ت: 
 ـ  ََِْ -ىػ  ُِْْ، ُط لبناف، –العممية، بيركت 

أبػػػػػػػػك عبػػػػػػػػد اهلل محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي بكػػػػػػػػر بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد القػػػػػػػػادر  مختػػػػػػػػار الصػػػػػػػػحاح،  -ّٓ
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المكتبػػػػػػػػػػػػػػػة  ،يكسػػػػػػػػػػػػػػػؼ الشػػػػػػػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ:  ىػػػػػػػػػػػػػػػػ(،ٔٔٔالحنفػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػرازم )ت: 
 ـ.ُٗٗٗىػ / َُِْ، ٓط صيدا، –بيركت  ،العصرية

إسػػػػػػػػػػػماعيؿ بػػػػػػػػػػػف يحيػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػف إسػػػػػػػػػػػماعيؿ، أبػػػػػػػػػػػك إبػػػػػػػػػػػراىيـ ، مختصػػػػػػػػػػػر المزنػػػػػػػػػػػي -ّٔ
 ـ.َُٗٗىػ/َُُْ بيركت، –دار المعرفة  ىػ(،ِْٔالمزني )ت: 

 -المممكػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػعكدية ،مخطكطػػػػػػػػػػػػػػات الشػػػػػػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػػػػػػارؼ حكمػػػػػػػػػػػػػػت  -ّٕ
سػػػػػػػػػػػػػعكد عبػػػػػػػػػػػػػد  ،ات االسػػػػػػػػػػػػػالميةمركػػػػػػػػػػػػػز بحػػػػػػػػػػػػػكث الدراسػػػػػػػػػػػػػ ،المدينػػػػػػػػػػػػػة المنػػػػػػػػػػػػػكرة

دكلػػػػػػػػػػة االمػػػػػػػػػػارات  ،كزارة االعػػػػػػػػػػالـ كالثقافػػػػػػػػػػة ،الغنػػػػػػػػػػي. مكتبػػػػػػػػػػة الثقافػػػػػػػػػػة كالتػػػػػػػػػػراث
 ـ.ُُٗٗ ،العربية

المسػػػػػػػػػائؿ الفقييػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف كتػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػركايتيف كالػػػػػػػػػكجييف، القاضػػػػػػػػػي أبػػػػػػػػػك يعمػػػػػػػػػى،   -ّٖ
 ،تحقيػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػد الكػػػػػػػريـ الالحػػػػػػػـ ،محمػػػػػػػد بػػػػػػػف الحسػػػػػػػيف بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف خمػػػػػػػؼ

  .ـُٖٓٗ ىػَُْٓ،ُط ،مكتبة المعارؼ، الرياض
المسػػػػػػػػػػػتدرؾ عمػػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػػحيحيف، أبكعبػػػػػػػػػػػداهلل الحػػػػػػػػػػػاكـ محمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػد اهلل  -ّٗ

تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ: مصػػػػػػػػػػػػػػػػطفى عطػػػػػػػػػػػػػػػػا، دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػب  بػػػػػػػػػػػػػػػػف حمدكيػػػػػػػػػػػػػػػػو النيسػػػػػػػػػػػػػػػػابكرم
 ـ.َُٗٗ –ق ُُُْ، ُط بيركت،-العممية

 ،شػػػػػػػػػػعيب األرنػػػػػػػػػػؤكط كآخػػػػػػػػػػركف :مسػػػػػػػػػػند اإلمػػػػػػػػػػاـ أحمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف حنبػػػػػػػػػػؿ، تحقيػػػػػػػػػػؽ  -َْ
 ـ.ُٗٗٗ ،ىػَُِْ ِمؤسسة الرسالة، ط

 المسػػػػػػػػػػػػػػػػػند الصػػػػػػػػػػػػػػػػػحيح المختصػػػػػػػػػػػػػػػػػر بنقػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى  -ُْ
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػف الحجػػػػػػػػػػػػػػػػػاج أبػػػػػػػػػػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػف النيسػػػػػػػػػػػػػػػػػابكرم )ت:  ،رسػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ اهلل

تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػؤاد عبػػػػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػػػػاقي، دار إحيػػػػػػػػػػػػػػاء التػػػػػػػػػػػػػػراث  ىػػػػػػػػػػػػػػػ(،ُِٔ
 العربي.
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أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػي  المصػػػػػػػباح المنيػػػػػػػر فػػػػػػػي غريػػػػػػػب الشػػػػػػػرح الكبيػػػػػػػر، -ِْ
 –المكتبػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػة  (،ىػػػػػػػػػػػَٕٕالفيػػػػػػػػػػكمي ثػػػػػػػػػػـ الحمػػػػػػػػػػكم، أبػػػػػػػػػػك العبػػػػػػػػػػاس )ت: 

 .بيركت، بدكف سنة الطب 
المصػػػػػػػػػنؼ فػػػػػػػػػي األحاديػػػػػػػػػث كاآلثػػػػػػػػػار، أبػػػػػػػػػك بكػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػيبة، عبػػػػػػػػػد اهلل  -ّْ

تحقيػػػػػػػػػػػؽ: كمػػػػػػػػػػػاؿ  ىػػػػػػػػػػػػ(،ِّٓبػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف إبػػػػػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػػػػػف عثمػػػػػػػػػػػاف )ت: 
 ق.َُْٗ، ُط الرياض، –يكسؼ الحكت، مكتبة الرشد 

راغػػػػػػػػػب بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد الغنػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف رضػػػػػػػػػا بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد  المػػػػػػػػػؤلفيف،معجػػػػػػػػػـ   -ْْ
عربػػػػػػػػػػػي  بيػػػػػػػػػػػركت    دار إحيػػػػػػػػػػػاء التػػػػػػػػػػػراث الكحالػػػػػػػػػػو الدمشػػػػػػػػػػػقي  مكتبػػػػػػػػػػػة المثنػػػػػػػػػػػى

 مػُّٗٗ  ُط
لبنػػػػػػػػػػاف،  –بيػػػػػػػػػػركت  ،دار الرسػػػػػػػػػػالة ،عمػػػػػػػػػػر رضػػػػػػػػػػا كحالػػػػػػػػػػة ،فمعجػػػػػػػػػػـ المػػػػػػػػػػؤلفي  -ْٓ

 .ِّٗ/ٖـ: ُّٗٗ ُط
أبػػػػػػػػػػػك إبػػػػػػػػػػػراىيـ إسػػػػػػػػػػػحاؽ بػػػػػػػػػػػف إبػػػػػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػػػيف  معجػػػػػػػػػػػـ ديػػػػػػػػػػػكاف األدب، -ْٔ

عػػػػػػػػػػػػػػة: مراج ،تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ: دكتػػػػػػػػػػػػػػكر أحمػػػػػػػػػػػػػػد مختػػػػػػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػػػػػػػ(،َّٓالفػػػػػػػػػػػػػػارابي، )ت: 
مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػة دار الشػػػػػػػػػػػػػػػػعب لمصػػػػػػػػػػػػػػػػحافة كالنشػػػػػػػػػػػػػػػػر،  دكتػػػػػػػػػػػػػػػػكر إبػػػػػػػػػػػػػػػػراىيـ أنػػػػػػػػػػػػػػػػيس،

 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْالقاىرة، 
أبػػػػػػػك محمػػػػػػػد مكفػػػػػػػؽ الػػػػػػػديف عبػػػػػػػد ، المغنػػػػػػػي فػػػػػػػي فقػػػػػػػو اإلمػػػػػػػاـ أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف حنبػػػػػػػؿ  -ْٕ

، ُط بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػركت، –دار الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ،الحنبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قدامػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المقدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اهلل
 ق. َُْٓ

 المػػػػػػػػػػنيج الفقيػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػاـ لعممػػػػػػػػػػاء الحنابمػػػػػػػػػػة، كمصػػػػػػػػػػطمحاتيـ فػػػػػػػػػػي مؤلفػػػػػػػػػػاتيـ،  -ْٖ
 ق.ُُِْبف عبد اهلل بف دىيش، الدكتكر عبد الممؾ
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عبػػػػػػػػد الحػػػػػػػػي بػػػػػػػػف فخػػػػػػػػر الػػػػػػػػديف  ،نزىػػػػػػػػة الخػػػػػػػػكاطر كبيجػػػػػػػػة المسػػػػػػػػام  كالنػػػػػػػػكاظر -ْٗ
 -ىػػػػػػػػػػػػ( دار ابػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػـز ُُّْبػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػد العمػػػػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػػػػني الطػػػػػػػػػػػالبي )ت: 

 .ـُٗٗٗىػ،  َُِْ، ُبيركت، لبناف، ط
فيػػػػػػػػػات األعيػػػػػػػػػاف كأنبػػػػػػػػػاء أبنػػػػػػػػػاء الزمػػػػػػػػػاف، أبػػػػػػػػػك العبػػػػػػػػػاس أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد ك   -َٓ

ىػػػػػػػػػػػػػػػ( تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ: إحسػػػػػػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػػػػػػػاس، دار ُٖٔاإلربمػػػػػػػػػػػػػػي )ت:  ابػػػػػػػػػػػػػػف خمكػػػػػػػػػػػػػػاف
 .ََُٗ،ُط  صادر بيركت،


