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Abstract 

Research content: The research includes: introduction, 
preface, two chapters, conclusion, and indexes. Preface: in 
semantics and their sections. Introduction, it includes: the 
editorial of the research, the importance of the topic, the reasons 
for choosing it, the research plan, and its method. The first 
chapter, it defines the concept of number and the fundamentalist 
difference in alleging it, and it contains two topics: The first topic: 
defining the concept of number. The second topic: the 
fundamentalist dispute regarding the concept of number, and the 
conditions for alleging it, and it has two requirements: The first 
requirement: the fundamentalist dispute in allegation the 
concept of number. The second requirement: the conditions for 
allegation of the concept of number. The second chapter: It 
defines the effect of the dispute on allegation with the concept of 
number in the legal rulings; it has seven issues: The first issue: 
the amount of water that is impure. The second issue: the period 
of wiping over the socks. The third issue: the amount of wiping 
organs in tayammum. The fourth issue: the number of washings 
of the vessel from the entry of a dog. the fifth issue: The amount 
of washing hands before inserting the hand into the pot when 
waking up from sleep. the sixth issue: The number of stones used 
for Purification with stones. The seventh issue: The amount of 
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penance when wife-incest during menstruation. The eighth issue: 
the number of days of istihaadah (womb bleeding between 
periods). As for the conclusion: it dealt with the most important 
results that it reached during the research, then it indexes the 
references and topics included in the research. 

Keywords: Dispute, Concept, Number, Effect, Jurisprudence. 
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، وأنزل لنا أعظم االذي أحصى كل شيء عدد  الحمد هلل العلي القدير 

الكتب فصاحة على اإلطالق وهو))القرآن الكريم(( الذي ال يأتيه الباطل من بين 
يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأصلي وأسلم على سيد رسل اهلل 

هو إال وحي يوحى يخرج الناس من الظلمات إلى الذي ال ينطق عن الهوى، إن 
 وبعد: ،النور بإذن اهلل

فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم وأفضلها؛ فهو علم يجمع بين النقل 
والعقل، وهو من أهم أصول االجتهاد؛ إذ إنه آلة استنباط األحكام من النصوص 

كان  اشرعية قرآن  الشرعية التي تتوقف على كيفية االستدالل بألفاظ النصوص ال
االستدالل األحكام  أو سنة، ومعرفة دالالت تلك األلفاظ، وأوجه داللتها على

:" (1)باللفظ قد يكون بمنطوقه، وقد يكون بمفهومه، قال اإلمام الغزالي 
واللفظ إما أن يدل على الحكم بصيغته ومنظومه، أو بفحواه ومفهومه، أو بمعناه 

ا".ومعقوله، وهو االقتباس الذي   يسمى قياس 

ةمخالوالمفهوم إما أن يكون مفهوم موافقة، أو  ، ويتنوع مفهوم المخالفة ف 
العدد له أهمية كبرى مفهوم  وال شك أن، مفهوم مفهوم العدد منها إلى أنواع عدة

في الشريعة اإلسالمية، ويظهر ذلك جليًّا في ارتباط كثير من األحكام بعدد معين 

                                                

 (.1/180ينظر المستصفى للغزالي) (1)



 اخلالف األصولي يف االحتجاج مبفهوم العدد

 1526 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 الصيام.كعدد الصلوات وعدد أيام 

:" كل عدد نص عليه الشرع فهو تحديد بال قال اإلمام الزركشي 
 .(1)خالف كالحدود وأحجار االستنجاء ونصب الزكاة ومقاديرها والدية"

 أسباب اختياري املوضوع
: الخروج بأصول الفقه من القواعد النظرية إلى التطبيقات العملية،  أوال 
ا عمليًّا يُستفاد منه، فذلك هو  ولطالما وددت أن أرى ألصول الفقه واقع 

 المقصود األصلي من دراسته. 

(:" كل مسألة مرسومة في أصول الفقه ال يقول اإلمام الشاطبي )
ية، أو ال تكون عون ا في ذلك فوضعها ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرع

 . (2)في أصول الفقه عارية "

أهمية العدد في التشريع اإلسالمي، وبيان دقة وعظمة التشريع في ثاني ا: 
الجوانب األصولية والفقهية المتعلقة بالعدد، وبيان الفروع الفقهية المبنية على 

 اختالف األصوليين في العدد والراجح منها.

بحث في هذا الموضوع يحقق لي أكبر قدر ممكن من الفائدة ثالث ا: ال
العلمية، وذلك من خالل طريقة المنهج الجامع بين الجانب النظري 
والتطبيقي في البحث، فهي تنمي الملكة األصولية الرتباطه بأحد موضوعات 
األصول، إلى جانب إبراز الثمار الفقهية المترتبة على القواعد األصولية التي 

                                                

 (.3/113ينظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي ) (1)

 (.1/42ينظر: الموافقات في أصول الفقه للشاطبي )  (2)
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القدرة على االستنباط، وكيفية تفريع المسائل الفقهية وبنائها على  تنمي
 األدلة، وذلك من خالل الجانب التطبيقي.

ا إلسهام األصوليين في المباحث اللغوية التي  ا مهمًّ ا: يعد نموذج  رابع 
أبدعوا في دراستها ومناقشتها، حيث إنهم أتوا فيها بما ال يوجد عند اللغويين 

 أنفسهم.

 البحــث ةخط
 فصلين، وخاتمة، وفهارس.ووتمهيد، يشتمل البحث على مقدمة، 

 : في دالالت األلفاظ وأقسامها.التمهيد

افتتاحية البحث، وأهمية الموضوع،  :وتشتمل على ،المقدمةأما 
 .، وخطة البحث، ومنهجهوأسباب اختياره

والخالف األصولي في  ،مفهوم العددالتعريف بفي ف الفصل األولأما 
 فيه مبحثان:و، االحتجاج به

 : تعريف مفهوم العدد. المبحث األول

في االحتجاج بمفهوم العدد، الخالف األصولي : المبحث الثاني
 االحتجاج به، وفيه مطلبان: وشروط

 المطلب األول: الخالف األصولي في االحتجاج بمفهوم العدد.

 بمفهوم العدد.المطلب الثاني: شروط االحتجاج 

االحتجاج بمفهوم العدد في الخالف في أثر ففي  :الفصل الثانيأما 
 مسائل: ، وفيه سبعاألحكام الشرعية
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 . .مقدار ما ينجس من الماء :لىاألو المسألة

 .على الخفين اْلَمْسحِ  مدة: ثانيةال مسألةال

ِم.مقدار مسح األعضاء في  ثالثة:ال المسألة  التََّيمُّ

 اْلَكْلِب. عدد غسالت اإلناء من ولوغ: الرابعةسألة الم

مقدار غسل اليدين قبل إدخالها اليد في اإلناء عند :  سألة الخامسةالم
 .االستيقاظ من النوم

 عدد الحجارة المستعملة في االستجمار.: سألة السادسةالم

 .ِإْتَياِن اْلَحاِئِض المسألة السابعة: مقدار الكفارة عند 

 : عدد أيام االستحاضة.المسألة الثامنة

 منهج البحث
ال شك أن منهج الدراسة جزء ال يتجزأ من فهمها ونجاحها، وقد 

 .االستقرائي التحليلي  اعتمدت في هذه الدراسة المنهج

: دراسة مفهوم العدد وما يتعلق به دراسة أصولية، أعتمد فيها على  أوال 
أمهات كتب األصول مع ذكر أقوال العلماء في كل مسألة، وترجيح ما يرجحه 

 .الدليل 

ثاني ا: إبراز الجانب التطبيقي في البحث، وربطه بالجانب األصولي حيث 
 إنه الغاية من هذه الدراسة.

ثالث ا: إذا استدعى المقام نقال  حرفيًّا من بعض الكتب، فإني أقوم بوضع 
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"، وأما ما أتصرف فيه بحذف أو إضافة، أو  المنقول بين عالمتي تنصيص "
 إعادة صياغة فأشير إليه في الهامش. 

ا  : ذكر أرقام اآليات وعزوها إلى سورها في كتاب اهلل العزيز. رابع 

ا: أقوم بتخريج األماخ حاديث تخريجا علميًّا من كتب السنة حسب س 
 قواعد المحدثين. 

 .بيان أثر الخالف األصولي في المسألة في الفقه اإلسالميا: سادس  

ا:  .نهج العلميمالبحث وفق التعريف المصطلحات الواردة في  سابع 

نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة، ولم ألجأ للعزو  ثامن ا:عزوت
 بالواسطة إال عند تعذر األصل.

ا:ذكرت المراجع باسمائها فقط في الهامش، ثم قمت بذكر  تاسع 
 تفاصيل المرجع في الفهرس الخاص بالمراجع. 

، ثم إن شاء اهلل أهم نتائج البحث التي توصلت إليها ففي خاتمــةالوأما 
 . تضمنه البحث من مراجع وموضوعاتفهارس لما 

أن يهديني سواء السبيل، وأن يتقبل هذا  -سبحانه وتعالى  -واهلَل اسأل 
ا، وأن يغفر لي ولوالدي،  العمل بقبول حسن، وأن يجعله عمال  متقبَّال  مشكور 

 .وللمؤمنين والمؤمنات

وصل اللهم وسلم وبارك على ، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 التمهيد

 يف دالالت األلفاظ وأقسامها

دالالت األلفاظ قد القت عناية كبيرة من علماء أصول الفقه حيث إنهم 
ذلك ألن وظيفة المجتهد وقد ذكروا في شروط المجتهد العلم باللغة العربية 

 االستنباط واللغة العربية آلته وأداته، هذا وقد قسم العلماء اللغة العربية هي
 .(1)وداللة المفهوم  ،المنطوقداللة  :عتبار المراد من اللفظ إلىبا

 .(2)ما دل عليه اللفظ في محل النطق :هو المنطوقف

: االستدالل بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم فهو المفهومأما و
 . (3)عما عداه

 ينقسم املفهوم إىل قسمني: مفهوم املوافقة، ومفهوم املخالفة.هذا و
ا في الحكم أن يكون المسكوت عنه موافق  : هو الموافقة مفهومف

 .(4)للمنطوق به

 األطالة. سام متعددة أضربت عنها صفحا مخافةوله أق

ا للمنطوق به أن يكون المسكوت عنه مخالف  : فهو المخالفة مفهوموأما 

                                                

(، نهاية السول 3/384(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب)1/364( ينظر:اإلبهاج)1)
 (. 2/763(، إرشاد الفحول)2/352(، الردود والنقود)1/148)

 (.2/19(، الفائق في أصول الفقه)3/66ينظر: اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي) (2)
 (.265ينظر: المستصفى)ص( 3)
 (.2/253)للبخاري  كشف األسرارينظر:  (4)
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 .(1)الحكمفي 

 :أقسام اختلف العلماء في عددها مفهوم المخالفةول

مفهوم المخالفة قسموا منهم اآلمدي والقرافي ـــ وأغلب األصوليين ـــ ف
إلى عشرة أقسام، هي: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم االستثناء، 
ومفهوم الغاية، ومفهوم الحصر، ومفهوم الزمان والمكان، ومفهوم العدد، 

 . (2)مفهوم العلة، ومفهوم اللقب، ومفهوم الحالو

قال اآلمدي: " وهو ـــ يعني مفهوم المخالفة ـــ عند القائلين به منقسم إلى 
 . (3)عشرة أصناف متفاوتة في القوة والضعف" 

 . (4) وقال القرافي: " وهو عشرة أنواع....."

ـــ في تقسيم  بينما اقتصر بعض األصوليين ـــ كابن قدامة والمرداوي
مفهوم المخالفة على ستة أقسام، فأدخل في مفهوم الصفة العلة والظرف 
والحال والعدد؛ فإن المعلول بعلة موصوف بمعناها والمقيد بظرف أو حال 

 . (5)أو عدد موصوف بما قيد به من هذه القيود

 : مفهوم الصفةالقسم األول

تعليق الحكم بصفة من صفات الذات، يدل على نفي الحكم عن الذات 
                                                

 (.132(، مختصر ابن اللحام )ص2/253ينظر: كشف األسرار)( 1)
 (.5/133المحيط)(، البحر 2/444(، بيان المختصر)3/69ينظر: اإلحكام لآلمدي)( 2)
 (.3/69اإلحكام لآلمدي)( ينظر: 3)
 (.53شرح تنقيح الفصول) ص( ينظر: 4)
 .(2/130)، روضة الناظر(1/167ينظر: البرهان( 5)
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 .(1)عند انتفاء تلك الصفة

؛ فإنه يدل (2)«في الغنم السائمة زكاة (:» قوله )ما في ك
 .(3)بمفهومه على عدم وجوب الزكاة في معلوفة الغنم؛ لتعلق الحكم بالسوم

 القسم الثاني: مفهوم العلة

 . (4)ولذا سمي بمفهوم العلةتعليق الحكم بالعلة، 

كما في قوله: ما أسكر كثيره فقليله حرام، مفهومه: أن ما ال يسكر كثيره 
 . (5)ال يحرم

 .(6): مفهوم الظرف؛ أي مفهوم الزمان ومفهوم المكانالقسم الثالث

 أوال: مفهوم الزمان، سمي بمفهوم الزمان؛ ألن الحكم فيه معلق بزمان.

الجمعة، مفهومه أنه لم يسافر يوم الخميس  كما في قوله: سافرت يوم
 .(7)وال غيره؛ ألن سفره مقيد بزمان مخصوص

 ثانيا: مفهوم المكان، سمي بمفهوم المكان؛ ألن الحكم فيه مقيد بمكان.
                                                

 . (1/308 )، نهاية السول(2/256)ينظر: كشف األسرار( 1)
 (.1454رقم )"، الحديث زكاة الغنم "، باب:"الزكاة:"( أخرجه البخاري في كتاب 2)
، شرح الكوكب (2/777)، شرح مختصر الروضة(3/70)ينظر: اإلحكام لآلمدي( 3)

 .(3/497)المنير
 .(2/43)، إرشاد الفحول(5/163)ينظر: البحر المحيط( 4)
 (.1/354(، تشنيف المسامع)2/778ينظر: شرح مختصر الروضة)( 5)
 .(2/48)، إرشاد الفحول(5/175)ينظر: البحر المحيط( 6)
 .(1/525)النقابينظر: رفع ( 7)
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كما في قوله: جلست أمام زيد، مفهومه أنه لم يجلس وراء زيد وال 
 . (1)يمينه وال شماله؛ ألن جلوسه مقيد بمكان مخصوص 

 القسم الرابع: مفهوم الحال
، وهو كالصفة فى ثبوت الحكم بوجودها (2)تقييد الخطاب بالحال

وانتفائه بعدمها فيكون نصه مستعمال فى اإلثبات ودليله مستعمال فى النفى 
 . (3)مثل الصفة

قوله تعالى }َوالَ تَُباِشُروُهنَّ َوأَنتُْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{ك
(4).  

 ،بمنطوقه على حرمة المباشرة في حالة معينة، وهي: االعتكاففدل 
 .(5)ودل بمفهومه المخالف على حل المباشرة إذا انتفى فيه تلك الحال

 : مفهوم الشرطخامسالقسم ال

تعليق الحكم على شيء بأداة الشرط، يدل على نفي الحكم عما انتفى 
 . (6)فيه ذلك الشيء

أُواَلِت َحْمٍل َفأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن قوله تعالى }َوِإْن ُكنَّ ك
} َحْمَلُهنَّ
(7) . 

                                                

 .(1/525) ينظر: رفع النقاب( 1)
  .(2/48)، إرشاد الفحول(6/2913)ينظر: التحبير شرح التحرير( 2)
 .(1/251)ينظر: قواطع األدلة( 3)
 (.187)رقم من اآلية جزء  ،سورة البقرة( 4)
 . (1/251)، قواطع األدلة(1/232)ينظر: الكشاف للزمخشري( 5)
 .(1/320)ينظر: شرح البدخشي( 6)
 (.6من اآلية ) ، جزءسورة الطالق( 7)
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فإنه يدل بمنطوقه على وجوب النفقة على أوالت الحمل، وبمفهومه 
 .(1)على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل

 : مفهوم الغايةدسالقسم السا
الحكم عما مد الحكم إلى غاية بصيغة "إلى" أو "حتى" فيدل على نفي 

 .(2)بعدها
ا ك قوله تعالى }َفِإن طَلََّقَها َفالَ َتِحلُّ َلُه ِمن بَْعُد َحتََّى َتنِكَح َزْوج 
 . (3)َغْيَرُه{

دل مفهوم الغاية لهذه اآلية على أن المطلقة ثالثا تحل لزوجها األول 
إذا نكحت غيره؛ ألنها بعد خروجها من عدة الثاني بعد الغاية، والحل نقيض 

 .(4)الحكم الممدود إليها

 : مفهوم اللقبلسابعالقسم ا
 .(5)داللة تعليق حكم باسم جامد على نفي الحكم عن غيره

 زيد قائم، مفهومه أن غير زيد لم يقم.كقوله 

 : مفهوم الحصرثامنالقسم ال
 . (6)إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، بصيغة إنما ونحوها

                                                

 .(3/505)، شرح الكوكب المنير(6/2930)ينظر: التحبير شرح التحرير( 1)
 . (1/358)، تشنيف المسامع(2/130)ينظر: روضة الناظر( 2)
 (.230) رقم من اآلية، جزء سورة البقرة( 3)
 .(1/116)، التقرير والتحبير(1/523)ينظر: رفع النقاب( 4)
 .(1/101)، تيسير التحرير(1/117)ينظر: التقرير والتحبير( 5)
 . (1/540)، رفع النقاب(57)صينظر: شرح تنقيح الفصول( 6)
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مضافا، نحو: صديقي زيد، يفيد حصر المبتدأ في : العالم زيد، أو كقوله
 . (1)الخبر عند عدم قرينة عهد

 : مفهوم االستثناءتاسعالقسم ال
ثبوت ضد الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى، فإن كانت القضية 

  .(2)السابقة نفيا كان المستثنى مثبتا، أو إثباتا كان منفيا
 أن زيدا لم يقم.: قام القوم إال زيدا، مفهومه: كقوله

 : مفهوم العددعاشرالقسم ال
تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك 

 .(3)العدد زائدا كان أو ناقصا
قوله تعالى }َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم َيْأتُوا ِبأَْرَبَعِة ُشَهَداَء ك

 .(4)َفاْجِلُدوُهْم ثََماِنيَن َجْلَدة {
فإنه يدل على نفي وجوب الزائد على الثمانين؛ ألنه نقيض وجوب 

  .(5)عداه فيما الجلد المقيد بالعدد

 وسأتناوله بالتفصيل أن شاء اهلل. محور البحث،وهو 
  

                                                

 .(3/519)، شرح الكوكب المنير(5/184)ينظر: البحر المحيط( 1)
 .(5/180)ينظر: البحر المحيط( 2)
 .(5/170)البحر المحيط ينظر:( 3)
 (.4)سورة النور من اآلية ( 4)
 .(2/44)، إرشاد الفحول(1/100)، تيسير التحرير(2/445)ينظر: بيان المختصر( 5)
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 الفصل األول

 ، واخلالف األصولي يف االحتجاج بهفهو  العددالتعريف مب

 فيه مبحثان:و

 العدد.: تعريف مفهوم المبحث األول

 الخالف األصولي في االحتجاج بمفهوم العدد،: المبحث الثاني
 االحتجاج به، وفيه مطلبان: وشروط

 : الخالف األصولي في االحتجاج بمفهوم العدد.المطلب األول

 : شروط االحتجاج بمفهوم العدد.المطلب الثاني
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 املبحث األول

 تعريف مفهو  العدد

إضافيا، وتركيبه اإلضافي جزء من حقيقته، مركبا  وم العدد عبارة عنمفه
 : ت إلى تعريفه باعتبارينفالبد عند تعريفه تعريف جزأيه، ولهذا السبب اتجه

 ا.ا أو علم  باعتباره لقب   :حدهما: باعتبار اإلضافة، والثانيأ

 اا إضافًيهوم العدد باعتباره مركًب: تعريف مفأواًل
 :، واصطالحاتعريف المفهوم لغة -أ

فهم، وهو العلم والمعرفة المفهوم في اللغة: اسم مفعول من ال
 .(1)بالقلب

هيئة ووالفهم سرعة انتقال النفس من األمور الخارجية إلى غيرها، 
 .(2)للنفس يتحقق بها ما يحسن

وتصور المعنى من لفظ المخاطب، وجودة استعداد الذهن 
 .(3)لالستنباط

ضع من حيث وُ هو الصورة الذهنية "ومما تقدم يتضح أن المفهوم لغة 

                                                

 (، مادة )فهم(.12/459ينظر: لسان العرب البن منظور ) (1)
بيدي ) (2)  .((، مادة )ف ه م33/224ينظر: تاج العروس لمرتضى، الزَّ
(، المعجم الوسيط 697)ص(، الكليات ألبي البقاء 169ينظر: التعريفات للجرجاني )ص( 3)

 .((، مادة )فهمه2/704لمجمع اللغة العربية بالقاهرة )
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 .(1)بإزائها األلفاظ"

 فقد سبق ذكره. تعريف المفهوم اصطالحا:وأما 

، إذا أحصيته، واالسم يءعددت الشمأخوذ من  :لغةتعريف العدد  -ب
 قال تعالى:"، (2)هم َعديُد الحَصى والثَرى، في الكثرة يقال: ،الَعدُد والَعديدُ 

 .(3) اَعَدد  َوأَْحصى ُكلَّ َشْيٍء 

 ،هو الكمية المتألفة من الوحدات فيختص بالمتعدد في ذاته :العددف
 .(4)إذ التعدد الكثرة ؛ألنه غير متعدد ؛وعلى هذا فالواحد ليس بعدد

 : اا: تعريف مفهوم العدد باعتباره لقًبثانًي
من العدد  نوعٍ  يصخصت :" العدد بأنه الطوفي  اإلمام عرف

 .(5)"بحكم

:" داللة اللفظ المفيد لحكم عند بأنه عرفه اإلمام ابن أمير الحاج 
 .(6)الحكم )به( أي بالعدد على نقيض الحكم فيما عدا العدد تقييده

تعليق الحكم بعدد :"بقوله --عرفه اإلمام الشوكاني و
                                                

 (.697ينظر: الكليات )ص (1)
(، تاج العروس من 297(، القاموس المحيط )ص3/281ينظر: مادة "عدد" لسان العرب)( 2)

 (.8/355جواهر القاموس)
 (.28جزء من اآلية رقم) ،سورة الجن (3)
 (.626(، مادة "عدد"، والكليات )ص2/395المنير)ينظر: المصباح  (4)
 (.2/135(، روضة الناظر )768/ 2ينظر: شرح مختصر الروضة)  (5)
 (.1/117ينظر: التقرير والتحبير) (6)
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مخصوص، فإنه يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد، زائدا كان أو 
 . (1)"ناقصا

في  اختلفت ألفاظها إال أنها متقاربة ريفات السابقة وإنالتعوهذه 
تعريف اإلمام الشوكاني، حيث إنه خترت من بين هذه التعريفات عنى، وأالم
 جمعها وأشملها، لذا سأتناوله بالشرح .أ

 :شرح التعريف
": يخرج التقيد بغير العدد، تعليق الحكم بعدد مخصوصقوله" 

 كالشرط، والصفة، والغاية، واللقب، والحصر. 

": يخرج مفهوم يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العددقوله" 
 الموافقة، ألنه يدل على موافقته للحكم. 

":هذا القيد ذكر لبيان أن اا كان أو ناقص  فيما عدا ذلك العدد زائد  قوله" 
العدد يثبت أحيان ا فيما زاد، وأحيان ا فيما نقص على حسب  فيما عداالحكم 
 .(2)القرينة

  

                                                

 (.2/44ينظر: إرشاد الفحول ) (1)
(، التحبير شرح التحرير في أصول 5/170ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه) (2)

(، إجابة السائل شرح بغية 3/509(، شرح الكوكب المنير)6/2940الفقه)
 (. 250اآلمل)ص

 



 اخلالف األصولي يف االحتجاج مبفهوم العدد

 1540 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 املبحث الثاني

 ألصولي يف االحتجاج مبفهو  العدداملطلب األول: اخلالف ا

العلماء في االحتجاج بمفهوم العدد أرى أنه البد من  آراءقبل ذكر 
 :المسألةتحرير محل النزاع في 

اتفق العلماء على أنه إذا كان المقصود من العدد التكثير والمبالغة، 
كالمائة، واأللف مما جرى على لسان العرب للتكثير، أو المبالغة في الكثرة، 

 التقيد بالعدد حينئذ ال مفهوم له.فإن 

ال  عند ذكر العدد نفسه، (1)محل الخالف فيما لم يقصد به التكثيرولكن 
المراد  ، أو المائة، أو كان المذكور هو المعدود وكانوثالثةأ، كاثنين، المعدود

العدد من هذا الجنس؛ ولم يكن المراد من ذكر العدد التكثير والمبالغة، وال 
التنبيه على ما زاد عليه بطريق األولى، ولم توجد قرينة تدل على حكم في 

 .د أو الناقصالعدد الزائ

 ، على النحو التالي: (2)هذا محل الخالف

ا :القول األول فتقيد الحكم بالعدد يدل على انتفاء الحكم  حجة مطلق 
عند انتفاء العدد، فالحكم يثبت بالمنطوق للعدد المذكور، وينتفي بمفهوم 

ناقصا، وهذا مذهب  مالمخالفة عن غيره، سواء أكان غير ذلك العدد زائد، أ
 .(3)جمهور الفقهاء من المالكية، الشافعية، والحنابلة

                                                

 (.3/509(، شرح الكوكب المنير)5/172ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه) (1)

 (.3/510(، شرح الكوكب المنير)5/173ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه) (2)

 (، اإلبهاج في شرح المنهاج2/445بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب)ينظر:  (3)
═ 
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ا"، فتقيد الحكم بالعدد يدل بالمنطوق :القول الثاني " ليس بحجة مطلق 
على ثبوت ذلك الحكم للعدد المذكور، وال يدل على انتفائه عند انتفاء ذلك 

لك مستفادا من العدد، وإذا انتفي الحكم عن غير العدد المذكور، فيكون ذ
ال من داللة مفهوم المخالفة، وهو قول أكثر الحنفية، وبعض  ،أدلة أخرى

 .(1)المالكية، واإلمام الغزالي 

:" القول بالتفصيل فيحتج به في بعض األحوال دون القول الثالث
البعض"، فتقيد الحكم بعدد معين يدل بالمنطوق على ثبوت ذلك الحكم 

يدل باعتبار ذاته على انتفاء ذلك الحكم عن غير لذلك العدد المعين، وال 
عن العدد المذكور،  ذلك العدد، سواء أكان غير ذلك العدد زائدا، أم ناقصا

 .(2)وهذا مذهب أبي الحسين البصري وتبعه الرازي

فهوم المعدود، فمفهوم التفريق بين مفهوم العدد وم :المذهب الرابع
ذكر نفس العدد كاثنين وثالثة، أما مفهوم المعدود فليس  العدد حجة عند

                                                
═ 

(، البحر المحيط في أصول 1/252(، التمهيد في تخريج الفروع على األصول)1/382)
التحبير شرح التحرير في أصول (، 1/120(، التقرير والتحبير)5/170الفقه)
(، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من 3/509(، شرح الكوكب المنير)6/2940الفقه)

 (.2/44علم األصول)

(، التقرير 5/170المحيط في أصول الفقه) البحر(، 1/256ينظر: أصول السرخسي) (1)
الكوكب (، شرح 6/2940(، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه)1/120والتحبير)
 .(2/44(، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول)3/509المنير)

 (.5/170(، البحر المحيط)2/129(، المحصول)1/147ينظر: المعتمد) (2)
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 .(1)بحجة، وهو قول تقي الدين السبكي 
 األدلة

  ابأ"استدل القائلون "بعدة أدلة أظهرها ما ن مفهوم العدد حجة مطلق 
 :(2)يلي

ا تُُوف َِي َعِن اْبِن ُعَمَر  ما روي :الدليل األول ِ  عبد، َقاَل: َلمَّ بن  اهللَّ
، َجاَء اْبنُُه  ِ اهللَِّ  بن عبد اهللَِّ  عبدأَُبي ٍ ، َفَسأََلُه أَْن يُْعِطَيُه  ِإَلى َرُسوِل اهللَّ

 ِ َي َعَلْيِه، َفَقاَم َرُسوُل اهللَّ ُن ِفيِه أََباُه، َفأَْعَطاُه، ثُمَّ َسأََلُه أَْن يَُصل ِ َقِميَصُه يَُكف ِ
  ََي َعَلْيِه، َفَقاَم ُعَمُر َفأ ِ ِلُيَصل ِ ، َخَذ ِبثَْوِب َرُسوِل اهللَّ

َي َعَلْيِه؟ َفَقاَل َرُسوُل  ِ تَُصل ِي َعَلْيِه، َوَقْد َنَهاَك َربَُّك أَْن تَُصل ِ َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ
 ِ ُ َفَقاَل: : "اهللَّ اْسَتْغِفْر َلُهْم أَْو الَ َتْسَتْغِفْر َلُهْم، ِإْن "ِإنََّما َخيََّرِني اهللَّ
ة  َتْستَ  ْبِعيَن " َفَقاَل النَِّبيُّ (3)"ْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرَّ  ، َوَسأَِزيُدُه َعَلى السَّ

ْبِعينَ   . (4)«أَلَِزيَدنَّ َعَلى السَّ

فهم أن حكم ما فوق السبعين  : أن النبي وجه االستدالل
                                                

 (.1/382( ينظر: اإلبهاج)1)
(، المعتمد 91(، رسالة في أصول الفقه للعكبري  )ص1/305ينظر: الفصول في األصول) (2)

(، قواطع األدلة في 2/455(، العدة)7/8(، اإلحكام البن حزم)1/147في أصول الفقه)
 (.226(، المستصفى)ص1/245األصول )

 ".80سورة التوبة، جزء من اآلية رقم" (3)
أخرجه البخاري في كتاب:" تفسير القرآن"، باب:" اْسَتْغِفْر َلُهْم أَْو الَ َتْسَتْغِفْر َلُهْم "،  (4)

بن الخطاب  "، ومسلم في كتاب:" الفضائل"، باب:" فضل عمر4670الحديث رقم"
 "3400"، الحديث رقم." 
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ذلك  هل اللغة رتبة فيها، فدلأعلى أ مخالف لما قبلها، وهو 
أن تخصيص الحكم بعدد معين يدل على انتفاء ذلك الحكم عن غير على 

 .(1)حجةذلك العدد فيكون مفهوم العدد 

 اعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات:

 :أن هذا الحديث ضعيف وال يصح االستدالل به .أواًل 

 .(2):"هذا لم يصححه أهل الحديث"قال إمام الحرمين 

خبر واحد ال تقوم به الحجة في :"إن هذا وقال اإلمام الغزالي 
 .(3)إثبات اللغة، واألظهر أنه غير صحيح"

: أن هذا الحديث صحيح بل هو متفق عليه، فقد ورد في جيب عن هذاأ
 الصحيحين فالقول بضعفه باطل، ألن أصح األسانيد ما اتفق عليه الشيخان.

واستشكل فهم التخيير من اآلية :"بن حجر ااإلمام الحافظ قال 
أقدم جماعة من األكابر على الطعن في صحة هذا الحديث مع كثرة  حتى
وذلك  ،واتفاق الشيخين وسائر الذين خرجوا الصحيح على تصحيحه ،طرقه

 .(4)"ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحديث وقلة االطالع على طرقه
                                                

مختصر  (، شرح3/74(، اإلحكام لآلمدي)2/136ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر) (1)
(، اإلبهاج في شرح 2/462(، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب)2/770الروضة)
 (.1/381المنهاج)

 (.1/458( ينظر:البرهان)2)
 (.2/201( ينظر: المستصفي)3)
 .(8/338فتح الباري البن حجر) ( ينظر:4)
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؛ ألنه هذا الخبر ال يصح عن النبي : أن االعتراض الثاني
للكافر، ولو كان قد حلف على ذلك لكان ال بد من أن  حلف أنه يستغفر

يفعله؛ ألن في تركه ترك ا للوفاء بالعهد، وهو منزه عن ذلك، ولو فعله لكان 
 .(1)يجاب دعاؤه، وهذا يؤدي إلى أن اهلل تعالى يغفر للكافر

: إنما حلف على ذلك قبل النهي، ثم نهاه عن ذلك يجاب عن هذا
 ِ ا{بقوله: }َوال ُتَصل  ، وإذا كان كذلك فقد حصل (2)َعَلى أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أََبد 

 .(3)منه الوفاء بالعهد، ولم تحصل اإلجابة للنهي فيما بعد

على السبعين في  أن زيادة النبي : االعتراض الثالث
االستغفار ليس فيه ما يدل على فهمه وقوع المغفرة لهم باستغفاره زيادة على 
السبعين، وليس في لفظه ما يدل عليه، فيحتمل أنه قصد بذلك استمالة قلوب 

أحد األمرين األحياء منهم ترغيبا لهم في الدين، ال لوقوع المغفرة، وليس 
 .أولى من اآلخر

احتمال االستمالة أولى من فهمه وقوع المغفرة أن  :يجاب عن هذا
 .(4)بالزيادة على السبعين في االستغفار من اآلية، لما فيه من دفع التعارض

 .من السنةالثاني: الدليل 
ِ  َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ ما روي  َقاَل:  ، َقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اهللَّ

                                                

 .(2/458العدة في أصول الفقه )ينظر:  (1)
 (.84رقم)سورة التوبة، جزء من اآلية  (2)
 (. 2/458( ينظر: العدة)3)
 (.3/74( ينظر: اإلحكام لآلمدي)4)
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اِإَذا َشِرَب الَكْلُب ِفي ِإَناِء أََحِدُكْم »  .(1)«َفْلَيْغِسْلُه َسْبع 

أنه ذكر هذا العدد المخصوص، وهو وجه االستدالل من الحديث: 
ا إال بالسبع؛ ألنه لو السبع؛ وال يجوز االكتفاء بما دون السبع فال يكون طهور  

طهر بما دون السبعة تكون واردة على محل طاهر فيكون فيه إبطال داللة 
 .(2)المنطوق

 اإلمجاع.الدليل الثالث: من 
نه ال يجوز الزيادة في حد الزنا على مائة جلدة، وال أاتفقت األمة على 

اِني َفاْجِلُدوا كُلَّ  }قال تعالى: ،ثمانين جلدة في حد القذف عن اِنَيُة َوالزَّ الزَّ
 .(3){َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائََة َجْلَدةٍ 

َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت، ثُمَّ َلْم َيْأتُوا ِبأَْرَبَعِة ُشَهَداَء،  }قال تعالى:و
ا، َفاْجِلُدوُهْم  َوأُْوَلِئَك ُهْم ثََماِنيَن َجْلَدة ، َواَل َتْقَبلُوا َلُهْم َشَهاَدة  أََبد 

 .(4){اْلَفاِسُقونَ 

يادة على العددين، وهذا فلو لم يكن مفهوم العدد حجة هنا لجاز الز

                                                

أخرجه البخاري في كتاب:"الوضوء"، باب:" َباُب الَماِء الَِّذي يُْغَسُل ِبِه َشَعُر اإِلْنَسان"،  (1)
"، ومسلم في كتاب:" الطهارة"، باب:" حكم ولوغ الكلب"، الحديث 172الحديث رقم"

 ".279رقم "
 (.3/80ينظر: اإلحكام لآلمدي) (2)
 ". 2سورة النور، جزء من اآلية رقم" (3)
 ".4سورة النور، جزء من اآلية رقم" (4)



 اخلالف األصولي يف االحتجاج مبفهوم العدد

 1546 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

ا من األمة على عدم جواز مخالفة العددمخالف  لإلجماع، فيكون إجماع 
(1) . 

 الدليل الرابع: من اللغة.
فإن من أمر بأمر وقيده بعدد ما نقل عن أهل اللغة العمل بمفهوم العدد 

مخصوص، فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقص عنه، فأنكر عليه اآلمر 
النقص، كان هذا اإلنكار مقبوال  عند من يعرف لغة العرب، فإن  الزيادة أو

اد عى المأمور أنه قد فعل ما أمر به، مع كونه نقص عنه، أو زاد عليه، كانت 
 .(2)دعواه مردودة

: "والحق ما ذهب إليه األولون، والعمل به اإلمام الشوكاني  قال
وقيده بعدد مخصوص، معلوم من لغة العرب ومن الشرع، فإن من أمر بأمر 

فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقص عنه، فأنكر عليه اآلمر الزيادة أو 
النقص، كان هذا اإلنكار مقبوال  عند من يعرف لغة العرب، فإن اد عى المأمور 
أنه قد فعل ما أمر به، مع كونه نقص عنه، أو زاد عليه، كانت دعواه هذه 

  .(3)مردودة عند كل من يعرف لغة العرب"

:" ما حكي، ورأيته في غير موضع من في الطوما ذكره اإلمام و
استعمل  -  -كتب أهل العلم، وتصانيف أهل األدب، أن معاوية 

فقال قائل: لعن اهلل المجوس، ينكحون  ،ا أحمق، فذكر المجوس يوم  عامال  
 ،فبلغ ذلك معاوية ،أمهاتهم، واهلل لو أعطيت مائة ألف درهم ما نكحت أمي

                                                

 (.3/366ينظر: المحصول) (1)
 (.2/770(، شرح مختصر الروضة)2/45ينظر: إرشاد الفحول) (2)
 (.2/45ينظر: إرشاد الفحول) (3)
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فقال: قاتله اهلل، أتراه لو زيد على مائة ألف، كان يفعل مع أن معاوية من اللغة 
  .(1)"والفصاحة بمكان

 :استدل القائلون بعدم االحتجاج بمفهوم العدد بعدة أدلة أظهرها ما يلي 

 أوال: من السنة.
َخْمٌس َفَواِسُق، ، َقاَل: "، َعِن النَِّبي ِ َعْن َعاِئَشَة 

 .(2)يُْقَتْلَن ِفي الَحَرِم: الَفْأَرُة، َوالَعْقَرُب، َوالُحَديَّا، َوالغَُراُب، َوالَكْلُب الَعُقوُر "

وجه االستدالل: فقد اقتصر الحكم على الخمس المذكورات مع ثبوت 
 .(3)الحكم في غيرها كالذئب

ينطبق عليه اعترض على هذا: أن هذا خارج محل النزاع؛ ألنه لم 
شروط مفهوم المخالفة، وهو أن ال يكون المنطوق قد ذكر فيه عدد محصور 

 .(4)للقياس عليه

 ثانيا: من املعقول.
أن األعداد وإن كانت مختلفة باعتبار حقيقتها، إال أن ذلك ال يوجب 
اختالف حكمها؛ ألن اشتراك المختلفات في حكم واحد غير ممتنع، وإن كان 

                                                

 (.2/770ينظر: شرح مختصر الروضة) (1)
َواب ِ َفَواِسُق، يُْقَتْلَن ِفي  (2) أخرجه البخاري في كتاب:" َبْدِء الَخْلِق"، باب:" َخْمٌس ِمَن الدَّ

"، ومسلم في كتاب:"الحج"، باب:" َما َيْنُدُب ِلْلُمْحِرِم 3314الَحَرِم"، الحديث رقم" 
ِ َواْلَحَرِم"، الحديث رق َواب ِ ِفي اْلِحل   ".1198م" َوَغْيِرِه َقْتَلُه ِمَن الدَّ

 (.1/119ينظر: التقرير والتحبير) (3)
 (.5/171(، البحر المحيط)1/256ينظر: أصول السرخسي) (4)
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ا نفي ذلك الحكم عن غيره من كذلك فال يكون تخ صيص الحكم بعدد موجب 
 األعداد حتى يكون اللفظ داالًّ على ذلك.

: أن تعليق الحكم بالعدد له فائدة وهو نفي الحكم عما أجيب عن هذا
عداه، وأن المتخالفين يجب أن يختلفا في الحكم ومع ذلك فيمكن إجراؤه 

 .(1)في مفهوم الصفة

  يحتج به في بعض األحوال  هالثالث:" القائل بأناستدل اصحاب المذهب
 دون البعض".

استدلوا في المواضع التي يحتج فيها بمفهوم العدد بنفس أدلة المذهب 
األول، وفي المواضع التي ينفوا فيها االستدالل بمفهوم العدد بنفس أدلة 

 المذهب الثاني.

 العدد  استدل اصحاب المذهب الرابع: "القائل بالتفريق بين مفهوم
ومفهوم المعدود، فمفهوم العدد حجة، إذا ذكر نفس العدد كاثنين وثالثة، 

 أما مفهوم المعدود فليس بحجة".

إذا قدمت لفظ العدد كان الحكم كذلك أنه : الدليل من المعقول
والمعدود لم يذكر معه أمر زائد يفهم منهم انتفاء الحكم عما عداه فصار 

فرق فيه أن يكون واحدا أو مثنى أال ترى أنك لو  كان اكاللقب واللقب لم
قلت رجال لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد وال يفهم منها ما يفهم من 

ألنه اسم موضوع الثنين كما أن الرجال  ؛التخصيص بالعدد فكذلك المثنى
اسم موضوع لما زاد فمن ثم لم يكن قوله: "ميتتان" يدل على نفي ميتة ثالثة 

                                                

 (.1/322ينظر: منهاج العقول) (1)
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أحلت لنا ميتة لم يدل على عدم حل ميتة أخرى نعم هنا بحث  كما أنه لو قال
 . (1)ينشأ منه تفصيل

ويكون  ،أن المثنى من جنس تارة يراد به ذلك الجنسب :يجاب عن هذا
وتارة يراد العدد من ذلك الجنس فيه شرط يستغنى  ،جانب العدد مغمورا معه

به عن التمسك بمفهوم العدد لكن اإلمام وغيره مثلوا به في العدد وكان لما 
ألن قرينة الكالم بقوله إذا بلغ يقتضي أنه أراد التقييد بهذا  ؛ذكرته من البحث

القدر المخصوص فكانت صفة العدد فيه هي المقصودة فلذلك صح التمسك 
 .(2)به

 الرأي الراجح
 مطلقا، إذا كان مستوفي ا للشروط. القول بمفهوم العدد

 وسبب الرتجيح:
:  ودفعهم للمناقشات التي وجهت إليهم. قوة ما استدلوا به، أوال 

 من االعتراض عليها. نظر وال تخلوأدلة المخالفين محل  نأثاني ا: 

 ال يخلو منيجعل كالم الشارع مفهوم العدد  ثالث ا:أن القول بحجية
 .فائدة

  

                                                

 (.1/383( ينظر: اإلبهاج)1)
 (.1/383( ينظر: اإلبهاج)2)
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 شروط االحتجاج مبفهوم العدد: املطلب الثاني

مفهوم نفسها شروط  هي ااشترط القائلون بمفهوم العدد شروط  
 .المخالفة، إذا انتفت هذه الشروط أو واحد منها انتفى المفهوم من األصل

" أال يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي  :الشرط األول
المسكوت عنه، فإن ظهر للتخصيص فائدة غير نفي الحكم عن الحكم عن 

ا  المسكوت عنه، فإنه ال يدل على مفهوم المخالفة، وأن ال يكون معارض 
 .(1)بدليل آخر أقوى منه"

، فإن ظهرت : أن ال تظهر أولوية وال مساواة في المسكوتثانيالشرط ال
م ذلك ثبوت حكم المنطوق اأولوية أو مساواة فال يعمل بالمفهوم الستلز

 :(2)للمسكوت عنه، فيكون المفهوم حينئذ مفهوم موافقة ال مخالفة 

كداللة تحريم  ،يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوقمثال ما  -
 . (3){َفال َتُقْل َلُهَما أُف   }التأفيف من قوله تعالى: 

هو على تحريم الضرب وسائر أنواع األذى الذي  ت اآلية الكريمةفدل
 أبلغ من التأفيف.

                                                

 (، نهاية السول شرح منهاج الوصول2/138ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر) (1)
البحر المحيط في أصول  ،(1/272(، شرح التلويح على التوضيح )151)ص
 (.1/161(، التقرير والتحبير)5/141الفقه)

 (، التقرير والتحبير5/143(، البحر المحيط)1/367ينظر: اإلبهاج في شرح المنهاج) (2)
 (.1/242(، إجابة السائل شرح بغية اآلمل)1/112)

 (.23رقم)سورة اإلسراء، جزء من اآلية  (3)
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ِ كقول  اتَُّقوا اْلَماَلِعَن الثَّاَلثََة: اْلَبَراَز ِفي : "َرُسوُل اهللَّ
ل ِ َوقَ  اْلَمَواِرِد،  .(1)"اِرَعِة الطَِّريِق، َوالظ ِ

فمفهوم هذا الحديث ال يعمل به؛ ألن هناك أماكن أولى بالنهي عن 
واإليذاء، وهي المساجد والمدارس ودور التعليم وغيرها،  التنجس

 فالمسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق.

 في الحكم. ا لهمساويً المسكوت يكون  مثال ما -

َفاآْلَن بَاِشُروُهنَّ َواْبَتغُوا َما َكتََب  }داللة جواز المباشرة من قوله تعالى:ك
ُ َلُكْم َوكُُلوا َواْشَربُوا  َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأْلَْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اهللَّ

 .(2){اْلَفْجرِ 

ألن لو لم يجز ذلك لما  ؛اا جنب  على جواز أن يصبح الرجل صائم  فدل 
جاز للصائم مد المباشرة إلى طلوع الفجر بل كان يجب قطعها مقدار ما يسع 

 .(3)فيه الغسل قبل طلوع الفجر

مفهوم المخالفة بما هو أقوى منه، فإن أن ال يعارض  :لثالشرط الثا
عارضة دليل آخر أقوى منه وجب العمل به وترك مفهوم المخالفة، كمنطوق 

                                                

أخرجه أبو داود في كتاب:"الطهارة"، باب:" اْلَمَواِضِع الَِّتي َنَهى النَِّبيُّ  ،حديث حسن (1)
"، وابن ماجة في  26َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلَبْوِل ِفيَها "، الحديث رقم" 

"، 328"، باب:" َباُب النَّْهِي َعِن اْلَخاَلَء َعَلى َقاِرَعِة الطَِّريِق"، الحديث رقم"كتاب:"الطهارة
 بن جبل.  من طريق معاذ

 (. 187سورة البقرة، جزء من اآلية رقم) (2)
 .(1/249ينظر: تفسير اإلمام الشافعي) (3)
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نص آخر، أو مفهوم موافقة، وجب العمل بهذا الدليل وترك مفهوم المخالفة 
أيًّا كان نوع مفهوم المخالفة
(1). 

 بالمنطوق.مثال مفهوم المخالفة المعارض  -

يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاُص ِفي اْلَقْتلى اْلُحرُّ }كقوله تعالى:
ِباْلُحر ِ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأْلُْنثى ِباأْلُْنثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء َفات ِباٌع 

ُكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتدى بَعْ  ِباْلَمْعُروِف َوأَداٌء ِإَلْيِه ِبِإْحسانٍ  َد ذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن َرب ِ
 .(2){ذِلَك َفَلُه َعذاٌب أَِليمٌ 

أن اهلل تعالى كتب القصاص في يدل على فالمنطوق من اآلية الكريمة 
، َفدم فالقتلى الحر  بالحر  والعبُد بالعبد واألنثى باألنثى،  الحر إذا قتل الحرَّ

لقتيل، والقصاُص منه دون غيره من الناس، فال تجاوزوا القاتل كفٌء لدم ا
بالقتل إلى غيره ممن لم يقتل، فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غيَر 

 .(3)قاتله

والمفهوم من اآلية الكريمة يدل على عدم جواز قتل الحر بالعبد وال 
الرجل بالمرأة، ولكن هذا المفهوم ال يعمل به؛ ألنه معارض بمنطوق نص 

 آخر. 

َوَكَتْبنا َعَلْيِهْم ِفيها أَنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن }وهو قوله تعالى: 
                                                

 (. 5/139(، البحر المحيط)1/207ينظر: المنخول ) (1)
 (.178سورة البقرة، اآلية رقم ) (2)
(، 3/357(، جامع البيان في تأويل القرآن للطبري)2/1035ينظر: تفسير اإلمام الشافعي) (3)

 (.1/293تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم)
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َق َواأْلَْنَف ِباأْلَْنِف وَ  ن ِ َواْلُجُروَح ِقصاٌص َفَمْن َتَصدَّ نَّ ِبالس ِ اأْلُُذَن ِباأْلُُذِن َوالس ِ
 ُ اَرةٌ َلُه َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبما أَْنَزَل اهللَّ  .(1){َفأُولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  ِبِه َفُهَو َكفَّ

 ،اْلَعْيُن ِباْلَعْينِ  َوتُْفَقأُ  ،فالمنطوق من اآلية الكريمة تُْقتَُل النَّْفُس ِبالنَّْفِس 
ن ِ  ،َويُْقَطُع اأْلَْنُف ِباأْلَْنِف  نُّ ِبالس ِ َوتُْقتَصُّ اْلِجَراُح ِباْلِجَراِح َفَهَذا  ،َوتُْنَزُع الس ِ

َيْسَتِوي ِفيِه أَْحَراُر اْلُمْسِلِميَن ِفيَما َبْيَنُهْم ِرَجالُُهْم َوِنَساُؤُهْم ِإَذا َكاَن ِفي النَّْفِس 
النَّْفِس؛ َوَيْسَتِوي ِفيِه اْلَعِبيُد ِرَجالُُهْم َوِنَساُؤُهْم ِفيَما َبْيَنُهْم ِإَذا َكاَن  َوَما ُدونَ 

ا ِفي النَّْفِس َوَما ُدوَن النَّْفِس  َعْمد 
(2). 

 مثال مفهوم المخالفة المعارض بمفهوم موافقة. -

أَْعتََق َمْن : »ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل بن  اهللِ  عبدَعْن 
َم َعَلْيِه ِقيَمَة َعْدٍل، ا َلُه ِفي َعْبٍد، َفَكاَن َلُه ِمَن اْلَماِل َقْدُر َما َيْبُلُغ ِقيَمَتُه، قُو ِ  َنِصيب 

 .(3)«َوِإالَّ َفَقْد َعَتَق ِمْنُه َما َعَتَق 

وكان له  ،فالمنطوق من الحديث يدل على أن من أعتق شركا له في عبد
عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه  مال يبلغ ثمن العبد قوم

                                                

 (.45سورة المائدة، اآلية رقم) (1)
(، تفسير 3/991(، تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم)8/469ينظر: تفسير الطبري) (2)

 .( 2/7الماتريدي)
ا بين اثنتين أو أمة"، الحديث  (3) أخرجه البخاري في كتاب:"العتق"، باب:"إذا أعتق عبد 

ا َلُه ِفي َعْبٍد"، الحديث  2522رقم"  "، ومسلم في كتاب:"اإليمان"، َباُب:" َمْن أَْعَتَق ِشْرك 
ْلَعْبِد َيُكوُن َبْيَن اْثَنْيِن َفُيْعِتُق "، والنسائي في كتاب:" العتق"، باب:" ِذْكُر ا1501رقم"

بن ُعَمَر ِفي َذِلَك"، الحديث رقم"  اهللِ  أََحُدُهَما َنِصيَبُه َواْخِتاَلِف أَْلَفاِظ النَّاِقِليَن ِلَخَبِر عبد
4927." 
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 بعد أن يأخذ الشركاء اال عبدبعتق ال العبد فلم يقض رسول اهلل 
ومعلوم أنه  ،فمن أعتقه قبل ذلك فقد خالف نص السنة في ذلك ،حصصهم

وإنما يملكه بأداء القيمة إلى  ،يعتق على اإلنسان ما يملكه ال ملك غيره
 .شريكه إذا طلب الشريك

والمفهوم من الحديث يدل على عدم سريان العتق من الجزء إلى الكل 
ا بمفهوم الموافقة  في األمة، لكن مفهوم المخالفة ال يعمل به لكونه معارض 
المساوي المستفاد من نفس الحديث، لمساواة األمة للعبد في التشوف إلى 

الموافقة  الحرية فيجري العتق في حقها من الجزء إلي الكل فيعمل بمفهوم
  .(1)ويترك مفهوم المخالفة

ا للقياس عليه، ال رابعالشرط ال ا محصور  : أال يكون الشارع ذكر حد 
 للمخالفة بينه وبين غيره.

، َقاَل: "َخْمٌس َفَواِسُق، ، َعِن النَِّبي ِ َعْن َعاِئَشَة 
 .(2)َوالغَُراُب، َوالَكْلُب الَعُقوُر "يُْقَتْلَن ِفي الَحَرِم: الَفْأَرُة، َوالَعْقَرُب، َوالُحَديَّا، 

فإن مفهوم هذا العدد أن ال يقتل ما سواهن، لكن الشارع إنما ذكرهن 

                                                

(، إحكام اإلحكام شرح 14/280ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ) (1)
(، 3/1736(، العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكام )2/329ام )عمدة األحك
 (.5/139(، والبحر المحيط)1/207المنخول )

َواب ِ َفَواِسُق، يُْقَتْلَن ِفي  أخرجه البخاري في كتاب:"بدء الخلق"، باب:" (2) َخْمٌس ِمَن الدَّ
َيْنُدُب ِلْلُمْحِرِم "، ومسلم في كتاب:"الحج"، باب:" َما 3314الَحَرِم"، الحديث رقم" 

ِ َواْلَحَرِم"، الحديث رقم"  َواب ِ ِفي اْلِحل   ".1198َوَغْيِرِه َقْتَلُه ِمَن الدَّ
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 .(1)تهن، فيلحق بهن مافي معناهنيذألينظر إلى 

ذكرها جمهور األصوليين إذا  وهناك عدة شروط أيضا لمفهوم المخالفة
فال يمكن االستدالل اختل شرط منها انتفى المفهوم من األصل، ومن ثم 

 .(2)به
                                                

 (.94ينظر: مفتاح الوصول)ص (1)
 . المعتاد خرج مخرج الغالبمقيد بقيد  الحكم في المنطوق به الشرط األول: أال يكون( 2)

 (. 3/490(، شرح الكوكب المنير)1/151(، التقرير والتحبير)5/141ينظر: البحر المحيط) 
، وكان هذا القيد خرج مخرج الغالب المعتاد، فال فإذا قيد الحكم في المنطوق بقيد 

يعمل بمفهوم المخالفة حينئذ، ويعمل بالحكم الذي دل عليه اللفظ في محل النطق فقط، 
 مخالفة له. ويكون الكالم ال مفهوم 

ِتي ِفي ُحُجوِرُكْم ِمْن ِنَساِئُكمُ  }قوله تعالى: ك  سورة النساء، جزء من اآلية  {َوَرَباِئُبُكُم الالَّ
 ".23رقم" 

فالمنطوق من اآلية الكريمة يدل على تحريم بنت زوجة الرجل من رجل آخر، وقد جاء  
ا بكونها في بيت زوج أمها، وهذا القيد خارج مخرج الغالب والمعتاد،  هذا الحكم مقيد 

ا ألمها في التربية فيقوم الزوج بحمايتها ورعايتها.  ألن الغالب أنها تكون تبع 
 .وال مفهوم لهذا القيد؛ فالربيبة محرمة على زوج أمها سواء أكانت في حجره أم ال 

(، البحر 567/ 2(، تفسير اإلمام الشافعي)1/336بن سليمان) ينظر: تفسير مقاتل
(، المدخل 3/490(، شرح الكوكب المنير)1/151(، التقرير والتحبير)5/141المحيط)

 (.257بن حنبل )ص إلى مذهب اإلمام أحمد
ثاني: أال يكون محل النطق قد خص بالذكر لكونه واقعا جواب ا لمن سأل عنه الشرط ال

عن سؤال خاص أو حادثة؛ ألن السائل هو الذي ذكر المتكلم بالمنطوق به، لسؤاله عنه، 
 فال يظهر كونه تصور المسكوت عنه وقصد بنفي الحكم.

 (، التقرير والتحبير5/145(، البحر المحيط)2/775شرح مختصر الروضة) :ينظر
═ 
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═ 

(1/151.) 
 َثَنا َشِريٌك، َعْن َعْمِرو ٌد ُهَو أَبُو أََسدِ  َحدَّ ، َقاَل: ُمَحمَّ بن َعْمٍرو، َقاَل:  بن َعاِمٍر اْلَبَجِلي ِ

ِ »َماِلٍك، َعِن اْلُوُضوِء، َفَقاَل:  بن َسأَْلُت أََنَس  أ ِلُكل  َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيَتَوضَّ
َلَواِت ِبُوُضوٍء َواِحدٍ   .«َصاَلٍة، َوُكنَّا نَُصل ِي الصَّ

َلَواِت ِبُوُضوٍء َواِحٍد   ِ الصَّ ُجِل ُيَصل  "، أخرجه أبو داود في كتاب:" الطهارة"، باب:" الرَّ
"، والترمذي في كتاب:"الطهارة"، باب:" َباُب َما َجاَء أَنَُّه يَُصل ِي 171" الحديث رقم

َلَواِت ِبُوُضوٍء َواِحٍد"، الحديث رقم" "، من طريق سفيان الثوري، والنسائي في 60الصَّ
ِ َصاَلٍة"، الحديث رقم"  " من طريق شعبة، 133كتاب:"الطهارة"، باب:" اْلُوُضوُء ِلُكل 

ِ َصاَلٍة  هما عن عمروكال بن عامر، وابن ماجه في كتاب:"الطهارة"، باب:" اْلُوُضوِء ِلُكل 
َها ِبُوُضوٍء َواِحٍد"، الحديث رقم" َلَواِت ُكل ِ  "، من طريق شريك. 509َوالصَّ

فالمنطوق من الحديث يدل على أن النبي صلى اهلل عليه وسلم يتوضأ لكل صالة،  
 واحد. وبجواز الصلوات كلها بوضوء

 ".َسأَْلُت أََنَس  وال مفهوم لهذا الحديث؛ ألنه جواب عن سؤال" 
الشرط الثالث: أال يكون المنطوق قد اشتمل على قيد قصد به تفخيم المذكور أو مدحه، 
أو تعظيمه، أو االهتمام بشأنه أو الذم أو التأكيد فال يعمل بمفهوم المخالفة، وإنما يعمل 

كقول الرسول  لة له على نفي الحكم فيما عدا المذكور .بمنطوق اللفظ فقط، وال دال
الَ َيِحلُّ اِلْمَرأٍَة تُْؤِمُن ِباهلِل، َواْلَيْوِم اآْلِخِر تُِحدُّ َعَلى َمي ٍِت َفْوَق »صلى اهلل عليه وسلم:" 

 . «اَثالَِث َلَياٍل ِإالَّ َعَلى َزْوٍج أَْرَبَعَة أَْشُهٍر َوَعْشر  
"الجنائز"، باب:"إحداد المرأة على غير زوجها"، الحديث أخرجه البخاري في كتاب:

"، ومسلم في كتاب:" الطالق"، باب:"وجوب اإلحداد في عدة الوفاة"، 5335رقم" 
 ". 1486الحديث رقم" 

فالمنطوق من الحديث يدل على تحريم حداد المرأة على ميت أكثر من ثالث ليال ما  
ا.  عدا الزوج فتحد عليه أربعة أشهر وعشر 

═ 
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═ 

وال مفهوم لهذه اآلية الكريمة؛ ألنه قصد بها تفخيم شأن المرأة المؤمنة، واالهتمام  
بشأنها ولترغيبها في االمتثال، ويكون الحكم شامال للمرأة المؤمنة وغير المؤمنة، كزوجة 

 .المسلم الكتابية فال مفهوم لهذا الحديث
(، 7/504البن بطال) ي(، شرح صحيح البخار4/122)للخطابي معالم السنن :ينظر 

 (.6/229)البي عمر القرطبي االستذكار
فيكون هذا  الشرط الرابع: أن ال يكون المذكور قصد به زيادة االمتنان على المسكوت، 

 القيد ال مفهوم له، ومن ثم فال يعمل بمفهوم المخالفة لهذا القيد.
 ".14لنحل، جزء من اآلية رقم" سورة ا .{ا َطِريًّا ِلَتْأُكُلوا ِمْنُه َلْحم   }كقوله تعالى:

بكونه "طريًّا، وال  وقيد ،على حل أكل الخارج من البحر فالمنطوق من اآلية الكريمة يدل
مفهوم لهذه اآلية الكريمة، وإنما المقصود زيادة االمتنان من اهلل تعالى على عباده بإظهار 

السمك المجفف، نعمه، فالتقيد" بالطري" ال يدل على عدم حل أكل ما ليس بطري، ك
 .وألن هذا القيد قد خص لكونه أفضل من غيره فاالمتنان به أتم 

(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 6/3962ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ) 
(، إجابة 3/493(، شرح الكوكب المنير)5/144، البحر المحيط)(2/598للزمخشري)

 (.1/323العطار)(، حاشية 2/40(، إرشاد الفحول)1/254السائل)
  .على أصله الذي هو المنطوق باإلبطالالقول بالمفهوم الشرط الخامس: أال يعود  

 .«اَل َتِبْع َما َلْيَس ِعْنَدكَ » فال يحتج على صحة بيع الغائب الذي عند البائع بمفهوم قوله: 
حديث صحيح، أخرجه أبو داود في كتاب:"البيوع"، باب:"الرجل يبيع ما ليس 

"، والترمذي في كتاب:"البيوع"، باب:"ما جاء في كراهة بيع ما ليس 3503عنده"
 ".1235عنده"،الحديث رقم"

المفهوم من الحديث يدل على أنه إذا باع ما هو عنده في كمه أو في جراب أن ذلك 
جائز، ولكن في إثبات ذلك إبطال للمنطوق، ألن من منع بيع المجهول لم يفرق بين أن 

 .ن يكون حاضرا مستورا بشيءيكون غائبا وبين أ
═ 
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═ 

 (.3/495(، شرح الكوكب المنير)5/146ينظر: البحر المحيط)

 .أال يظهر من السياق قصد التعميمبع: الشرط السا 
للعلم بأن اهلل سبحانه قادر على المعدوم، والممكن وال  فإن ظهر فال مفهوم له 
قدرة اهلل  تعميم "َشْيٍء  َعلى ُكل ِ  "ليس بشيء، فإن المقصود بقوله تعالى: المعدوم و

 تعالى في الموجود والمعدوم فال مفهوم لقوله شيء
لشيء آخر فال مفهوم  ، فلو ذكر على وجه التبعيةالشرط السادس: أن يذكر القيد مستقالًّ 

 له.
 (.2/41(، إرشاد الفحول)5/145ينظر: البحر المحيط)

فالمنطوق يدل على أن المقيد بقيد لم يذكر مستقال، وإنما ذكر على وجه التبعية لشيء  
 آخر، فيكون هذا القيد ال مفهوم له. 

 .{ َواَل تَُباِشُروُهنَّ َوأَْنتُْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ  }كقوله تعالى:
 (.187سورة البقرة، جزء من اآلية رقم) 
يدل على تحريم مباشرة المعتكف للنساء، وذكر القيد) في فالمنطوق من اآلية الكريمة  

المساجد( لم يذكر على وجه االستقالل، وإنما ذكر على وجه التبعية لالعكتاف، ألن 
ا إال إذا كان في المسجد. ا شرع   االعتكاف ال يكون صحيح 

سواء وال مفهوم لهذا القيد بالنسبة لمنع المباشرة؛ ألن مباشرة المعتكف للنساء حرام 
 .أحصلت المباشرة داخل المسجد أم خارجه فال يعمل به

(، 2/314(، تفسير القرطبي)152ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للنيسابوري)ص  
 (.2/42(، إرشاد الفحول)5/146البحر المحيط)

 .أال يظهر من السياق قصد التعميمبع: الشرط السا 
اهلل سبحانه قادر على المعدوم، والممكن  للعلم بأنوال  فإن ظهر فال مفهوم له  
ِ َشْيٍء  "ليس بشيء، فإن المقصود بقوله تعالى: المعدوم و قدرة اهلل  تعميم "َعلى ُكل 

(. 5/144ينظر: البحر المحيط) .تعالى في الموجود والمعدوم فال مفهوم لقوله شيء
═ 
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 الثاني الفصل

 أثر اخلالف يف االحتجاج مبفهو  يف الفقه اإلسالمي

 وفيه مسائل:

  .مقدار ما ينجس من املاء :ىلاألو املسألة

 .على اخلفني اْلَمْسِح مدة: ثانيةال سألةامل

 التََّيمُِّم.مقدار مسح األعضاء يف  ثالثة:ال املسألة
                                                

═ 

 .: أال يكون لرفع خوفثامنالشرط ال
الصالة المفروضة في أول الوقت: جاز ترك الصالة في  مثل ما إذا قيل للخائف عن ترك

 .أول الوقت
(، التحبير شرح 2/447ينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب) 

 (.3/495(، شرح الكوكب المنير)6/2901التحرير)
ا على صفة غير مقصودة لذلك   الشرط التاسع: أال يكون الحكم في المنطوق معلق 

(، شرح الكوكب 5/160ينظر: البحر المحيط) .وم المخالفةالحكم، فال يعمل بمفه
 (.3/495المنير)

وُهنَّ أَْو َتْفِرُضوا َلُهنَّ َفِريَضة  }كقوله تعالى:  َساَء َما َلْم َتَمسُّ ْقتُُم الن ِ اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن َطلَّ
ُعوُهنَّ   ".236سورة البقرة، جزء من اآلية رقم" {.َوَمت ِ

اآلية الكريمة يدل على جواز الطالق قبل الدخول، وقبل فرض المهر، فالمنطوق من 
وعلى رفع الحرج والقيد وهو" لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة"، وهذا القيد لم 
يقصد به تعليق الحكم وهو جواز الطالق فصار هذا الحكم كأنه مذكور ابتداء من غير 

 .صفة
 (.2/512يط في التفسير ألبي حيان)(، البحر المح1/305ينظر: تفسير الماوردي) 
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 اْلَكْلِب. اإلناء من ولوغ تغسالعدد : سألة الرابعةامل

مقدار غسل اليدين قبل إدخاهلا اليد يف اإلناء عند :  سألة اخلامسةامل
 .االستيقاظ من النوم

 االستجمار.يف  املستعملةعدد احلجارة : سألة السادسةامل

 .ِإْتَياِن اْلَحاِئِض مقدار الكفارة عنداملسألة السابعة: 

 االستحاضة. عدد أياماملسألة الثامنة: 
 

 

 

h 
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 "مقدار ما ينجس من املاء  ":  املسألة األوىل
عند ، ولو لم يتغير فإنه ينجس إذا كان الماء قليال   الماء إذا القته نجاسة

وهذا محل ، ا فإنه الينجس إال بالتغيركان كثير   الشافعية ومن نهج نهجهم فإن
بناء على اختالفهم في مفهوم العدد  القليل والكثير خالف بين الفقهاء في حد
 الوارد في الحديث التالي:

ِ بن  اهللَِّ  بن عبد اهللَِّ  عبدَعْن ما روي  ُعَمَر، َعْن أَِبيِه، َقاَل: ُسِئَل َرُسوُل اهللَّ
  َباِع، َفَقاَل َواب ِ َوالس ِ : َعِن اْلَماِء َوَما َينُوبُُه ِمَن الدَّ

 .(2)«َلْم َيْحِمِل اْلَخَبَث  (1)ْينِ ِإَذا َكاَن اْلَماُء ُقلَّتَ »

فالمنطوق من الحديث يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يتنجس 
 بوقوع النجاسة فيه.

يدل على أن الماء إذا لم يبلغ قلتين ينجس  حديثوالمفهوم من ال
                                                

ِة الكبيرة التي تسع مئتين  (1) قوله" ُقلََّتْيِن":"الُقلَّة" في العربية عبارة عن إناء للعرب كالَجر ِ
 وخمسين رطال  بالبغدادي، فيكون َقْدُر القلتين خمس مئة رطٍل، وقيل: ست مئة رطل.

 مائتا لتر وثالثة أخماس اللتر.القلة: مائتا كيلو جرام وستمائة جرام، وبالكيل:  
اِفعي الْبِن 2/237بن سال م) ينظر: غريب الحديث للقاسم  اِفي فْي َشْرح ُمْسَند الشَّ (، الشَّ

(، الفتح المبين لألستاذ الدكتور محمد 69/ 3(، و شرح النووي على مسلم)1/78األِثيْر)
 .(227إبراهيم الحفناوي)ص

كتاب:"الطهارة"، باب:" مقدار ما ينجس من الماء"، حديث صحيح، أخرجه أبو داود في  (2)
ُسُه 63الحديث رقم"  "، أخرجه الترمذي كتاب:"الطهارة"، باب:" َما َجاَء أَنَّ الَماَء اَل يَُنج ِ

"، والنسائي في الكبرى كتاب:"الطهارة"، باب:"التوقيت في 67َشْيٌء "، الحديث رقم"
 ".50الماء"، الحديث رقم" 



 اخلالف األصولي يف االحتجاج مبفهوم العدد

 1562 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

علق عدم التنجس  -عليه السالم  -ألنه  ؛بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير
فيلزم تغاير الحالين في التنجس  ،والمعلق بشرط عدم عند عدمه ،ببلوغه قلتين

 .(1)وعدمه

 :اختلف العلماء في العمل بمفهوم العدد الوارد في الحديث 

 .(2)القول األول: األخذ بمفهوم العدد، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة

 .(3)القول الثاني: عدم األخذ بمفهوم العدد، وهم الحنفية، والمالكية

 االختالف في األخذ بمفهوم العدد: سبب 

: المفهوم من الحديث يدل على أن الماء إذا لم يبلغ قلتين أن أوال 
علق عدم  -عليه السالم  -ألنه  ؛ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير

 .والمعلق بشرط عدم عند عدمه ،التنجس ببلوغه قلتين

والمفارقة بين الصورتين  ،يلزم تغاير الحالين في التنجس وعدمه ثاني ا:
وذلك ينافي عموم  ،فتعين أن يكون حينما لم يتغير ،احال التغير منتفية إجماع  

 .الحديث المذكور

من قال بالمفهوم وجوز تخصيص المنطوق به كالشافعي خصص  ثالث ا:
                                                

شرح الطيبي على مشكاة  ،(1/209األبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي) ينظر: تحفة (1)
 (.3/827المصابيح )

(، البيان في مذهب اإلمام 1/254ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب) (2)
 (. 1/19) المغني البن قدامة (،1/30الكافي في فقه اإلمام أحمد)، (1/36الشافعي)

(، عيون األدلة في مسائل الخالف بين 1/93ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني) (3)
 .(2/868فقهاء األمصار)
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ومن لم يجوز  ،ا لآلخرفيكون كل واحد من الحديثين مخصص   ،عمومه به
فقال:  ،مالكاإلمام رى الحديث الثاني على عمومه كوأج ،ذلك لم يلتفت إليه

 .قل أو كثر ،ال يتنجس الماء إال بالتغير

ا:  خر آهذا المفهوم معارض بمنطوق من لم يقل بالمفهوم قال إن رابع 
ُسُه َشْيءٌ :" »وهو قوله  اْلَماُء طَُهوٌر اَل يَُنج ِ

والمنطوق إذا  ،«(1)
 .(2)المفهومعارض المفهوم قدم المنطوق على 

 بناء على اختالفهم في  في حد القليل والكثير الفقهاءف تلخايه وعل
 مفهوم العدد الوارد في الحديث على ثالثة أقوال:

فإنه ال ينجس إال إذا غيرته ، القول األول: إن الماء إن بلغ قلتين
النجاسة، وتطهيره حينئذ يكون بزوال التغير، سواء زال التغير بنفسه كأن زال 

 .(4)والحنابلة (3)بطول المكث، أو بإضافة ماء إليه، وهو مذهب الشافعية

القول الثاني: إن الماء الكثير هو إذا حركه آدمي من أحد طرفيه، لم تْسِر 
                                                

حديث حسن، أخرجه أبوداود في كتاب:"الطهارة"، باب:" َما َجاَء ِفي ِبْئِر بَُضاَعَة"،  (1)
ُسُه "، والترمذي في كتاب:"الطهارة"، باب:" َما َجاَء أَنَّ ال66الحديث رقم" َماَء اَل يَُنج ِ

"، والنسائي في كتاب:"الطهارة"، باب:" ِذْكِر ِبْئِر بَُضاَعَة"، 66َشْيٌء"، الحديث رقم"
 ".326الحديث رقم"

(، شرح الطيبي على مشكاة 1/209ينظر: تحفة األبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي) (2)
 (.3/827المصابيح)

(، البيان في مذهب اإلمام 1/254ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب) (3)
 .( 1/36الشافعي)

 (.1/19المغني البن قدامة) ،(1/30)البن قدامة ينظر: الكافي في فقه اإلمام أحمد (4)
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 .  (1)الحركة إلى الطرف الثاني، وهذا مذهب أبي حنيفة

ا وإنما القليل هو الذي يتغير  ا مقدر  القول الثالث: لم يحدوا لها حدًّ
  .(2)لونه، أو طعمه، أو ريحه، وهذا مذهب المالكية

  فإنه ال ينجس إال  إن الماء إن بلغ قلتينأدلة القول األول: استدل القائلون
 بأدلة أظهرها مايلي: إذا غيرته النجاسة

 من السنة.: ولالدليل األ
ِ ما روى  اْلَماُء : "ِإَذا َكاَن َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ

ا" (3)ُقلََّتْيِن ِبِقاَلِل َهَجرٍ  اَل َيْحِمُل َنَجس 
(4). 

فالمنطوق من األحاديث يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يتنجس 
 بوقوع النجاسة فيه.

ديث يدل على أن الماء إذا لم يبلغ قلتين ينجس احوالمفهوم من األ
علق عدم التنجس  -الم عليه الس -ألنه  ؛بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير

فيلزم تغاير الحالين في التنجس  ،والمعلق بشرط عدم عند عدمه ،ببلوغه قلتين
                                                

(، اللباب في الجمع بين السنة 1/93ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني) (1)
 (.1/64والكتاب)

(، التنبيه على مبادئ 2/868ينظر: عيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصار) (2)
 .(1/149التوجيه)

 كانت القالل تصنع بها. ،قرية قرب المدينة المنورة -بفتح الهاء والجيم -"هجر": (3)
 (.3/188ينظر: تهذيب األسماء واللغات للنووي) 
 (.1/398(، السنن الكبرى للبيهقي) 1/147أخرجه اإلمام الشافعي في مسنده)  (4)
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 .(1)وعدمه

 من السنة.: نيالدليل الثا
ِ بن  اهللَِّ  بن عبد َعْن ُعَبْيِد اهللَِّ ما روى  ُعَمَر َعْن أَِبيِه، َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللَّ
 ْسُه َشْيٌء": "ِإَذا َكاَن اْلَماُء َتْيِن أَْو ثاََلث ا، َلْم يُنَج ِ قُلَّ

(2). 

فالمنطوق من األحاديث يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يتنجس 
  بوقوع النجاسة فيه.

أو ثالثة ديث يدل على أن الماء إذا لم يبلغ قلتين احوالمفهوم من األ
علق عدم  -عليه السالم  -ألنه  ؛ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير

 .(3)مهعدم عند عديوالمعلق بشرط  ،التنجس ببلوغه قلتين

  إن الماء الكثير هو إذا حركه آدمي من أحد طرفيه، لم استدل القائلون
إلى الطرف الثاني، والقائلون بأنه البد من تغير اللون والريح تْسِر الحركة 

 والطعم، بأدلة أظهرها مايلي:

 األول: من السنة.الدليل 
ِ بن  ما روي َعْن َراِشدِ  َسْعٍد، َعْن أَِبي أَُماَمَة اْلَباِهِلي ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ

                                                

 (.4/489(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح)1/428ينظر: المفاتيح في شرح المصابيح) (1)
حديث صحيح، أخرجه أبو داود في كتاب:"الطهارة"، باب:" في بئر بُضاعة"، الحديث  (2)

ُس"، الحديث في "، وابن ماجه 65رقم" كتاب:"الطهارة"، باب:" ِمْقَداِر اْلَماِء الَِّذي اَل يَُنجَّ
 ".518رقم"

اِفعي الْبِن األِثيْر) (3) اِفي فْي َشْرح ُمْسَند الشَّ  (، شرح النووي على مسلم1/78ينظر: الشَّ
(3/69.) 
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« : ُسُه َشْيٌء ِإالَّ َما َغَلَب َعَلى ِريِحِه َوطَْعِمِه ِإنَّ اْلَماَء اَل يَُنج ِ
 .(1)«َوَلْوِنهِ 

القليل والكثير إذا وقعت فيه الماء  فالمنطوق من األحاديث يدل على أن
ا أو لون ا أو رائحة ينُجُس. نجاَسة، فغيرت للماء  طعم 

ا، أو لون ا أو  والمفهوم من األحاديث يدل على أن الماء إذا لم يتغير طعم 
ا ا ال يكون نجس  ريح 
(2) . 

 الدليل الثاني: من السنة.
، أَنَُّه ِقيَل لِ ما روى  ِ َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري ِ : َرُسوِل اهللَّ

أُ ِمْن ِبْئِر بَُضاَعَة َوِهَي ِبْئٌر يُْطَرُح ِفيَها اْلِحَيُض َوَلْحُم اْلِكاَلِب َوالنَّْتُن؟  أََنَتَوضَّ
 ِ ُسُه َشْيءٌ : »َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ  .(3)«اْلَماُء طَُهوٌر اَل يَُنج ِ

إذا وقعت فيه الماء القليل والكثير  فالمنطوق من األحاديث يدل على أن
ا أو لون ا أو رائحة ينُجُس. نجاَسة، فغيرت للماء  طعم 

ا، أو لون ا أو  والمفهوم من األحاديث يدل على أن الماء إذا لم يتغير طعم 
                                                

 حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه في كتاب:"الطهارة"، باب:" اْلِحَياِض"، الحديث (1)
 ".521رقم"

 .(1/516ينظر: شرح سنن أبي داود البن رسالن) (2)
حديث حسن، أخرجه أبوداود في كتاب:"الطهارة"، باب:" َما َجاَء ِفي ِبْئِر بَُضاَعَة"،  (3)

ُسُه 66الحديث رقم" "، والترمذي في كتاب:"الطهارة"، باب:" َما َجاَء أَنَّ الَماَء اَل يَُنج ِ
، والنسائي في كتاب:"الطهارة"، باب:" ِذْكِر ِبْئِر بَُضاَعَة"، "66َشْيٌء"، الحديث رقم"

 ."326الحديث رقم"
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ا ا ال يكون نجس  ريح 
(1) . 

 فيق بني األحاديثالتو
أن حديث بئر بضاعة ال يخالف حديث الُقلَّتين؛ ألن ماءها كان فوق 

 الُقلتين كما ذكرنا، فحديث بئر بضاعة يخص  منه شيئان:

 الثاني: المتغير بالنجاسة. أحدهما: إذا كان دون ُقلَّتين.

اإلمام فأما الشيء الثاني؛ َفُمْجَمٌع على تخصيصه، وأما األول فقال به 
 .(2)بعمومه مالك  اإلمام مد، وقالأحاإلمام الشافعي و

فتعين أن يكون  ،اوالمفارقة بين الصورتين حال التغير منتفية إجماع  
فمن قال بالمفهوم  ،وذلك ينافي عموم الحديث المذكور ،حينما لم يتغير

فيكون كل  ،الشافعي خصص عمومه بهاإلمام وجوز تخصيص المنطوق به ك
 ،ومن لم يجوز ذلك لم يلتفت إليه ،ا لآلخرواحد من الحديثين مخصص  

ال يتنجس الماء ف  مالكاإلمام وأجرى الحديث الثاني على عمومه ك
، وأن مفهوم حديث القلتين معارض بمنطوق األحاديث قل أو كثر ،إال بالتغير

 .(3)األخرى، والمنطوق إذا عارض المفهوم قدم المنطوق على المفهوم

                                                

(، المفاتيح 289ينظر: اإليجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه اهلل تعالى )ص (1)
 (.1/429في شرح المصابيح)

مشكاة ، شرح الطيبي على (1/209ينظر: تحفة األبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي) (2)
  (.3/827المصابيح)

(، شرح الطيبي على مشكاة 1/210ينظر: تحفة األبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي) (3)
 .(3/828المصابيح)
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 الرأي الراجح
أن تغير الماء سواء لونه أو  ترجيحه مذهب المالكيةالذي أميل إلى 

عدم الطهارة، فإن لم يتغير الماء فيكون باقي ا على  ىطعمه أو رائحته دليل عل
  األصل وهو الطهارة.

 

 

 

 

h 
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 “(2)على اخلفني (1)اْلَمْسِح مدة": املسألة الثانية

المسح على الخفين بديل عن غسل الرجلين، حيث إن غسلهما في 
ا على المكلفين،  ا وتيسير  الوضوء أشق، فرخص اهلل سبحانه وتعالى تخفيف 

 وهذا إكرام من اهلل سبحانه وتعالى؛ حيث إنه من خصائص هذه األمة.

 وقد دل على ، المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة
، ولكن اختلفوا في مقدار المدة المحددة للمسح جوازه السنة واإلجماع

من المقيم والمسافر بناء على اختالفهم في مفهوم العدد الوارد في  لكل
 الحديث التالي:

ْيِن ِلْلُمَساِفِر »، َقاَل: َعِن النَِّبي ِ ما روي  اْلَمْسُح َعَلى اْلُخفَّ
 .(3)«ثاََلثَُة أَيَّاٍم، َوِلْلُمِقيِم َيْوٌم َوَلْيَلةٌ 

                                                

إمرارك يدك على الشيء  -مسحه يمسحه مسحا ومسحه وتمسح منه وبه -المسح لغة: (1)
السائل أو المتلطخ تريد إذهابه بذلك، كمسحك رأسك من الماء وجبينك من الرشح، 

(، مادة)م س ح(، تاج 3/218ينظر: المحكم والمحيط األعظم) سواء أكان خفا أم غيره.
 (، مادة )مسح(.7/118العروس)

ن لغة خف: الُخفُّ ُخفُّ اْلَبِعير، َوُهَو مجمع ِفْرِسِنه، َتقول اْلَعَرب: َهَذا ُخفُّ اْلَبِعير، الخفي (2)
ْنَسان.  َوَهِذه ِفْرِسنُُه، واْلُخفُّ َما َيْلَبُسُه اإْلِ

 (، مادة)خف(.2/154(، مادة)َخ ف(، معجم مقاييس اللغة)7/7ينظر: تهذيب اللغة) 
 صوص في محل مخصوص وزمن مخصوص.اصطالحا: إصابة البلة لخف مخ 

 (.174/  1ينظر: الدر المختار البن عبدين) 
حديث صحيح، أخرجه أبو داود في كتاب:"الطهارة"، باب:"التوقيت في المسح على  (3)

"، باب:" َباُب الَمْسِح َعَلى "، والترمذي في كتاب:"الطهارة157الخفين"، الحديث رقم" 
═ 
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ى الخفين للمسافر فالمنطوق من األحاديث يدل على أن مدة المسح عل
 ثالثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.

والمفهوم من األحاديث يدل على أن المسافر ال يزيد عن ثالثة أيام 
 .(1)ولياليهن، والمقيم ال يزيد على يوم وليلة

  الحديث على قولين:العدد الوارد في اختلف الفقهاء في العمل بمفهوم 

الحديث، وهو قول الجمهور من : األخذ بمفهوم القول األول
 .(4)، والحنابلة(3)، والشافعية(2)الحنفية

: عدم األخذ بمفهوم الحديث "عدم التقيد بمدة محددة، القول الثاني
 .(5)وهو قول المالكية

  وعليه اختلف الفقهاء في مدة المسح على الخفين بناء على اختالفهم في
المذكورة في هذه المسألة على العمل بمفهوم العدد الوارد في األحاديث 

 خمسة أقول:

                                                
═ 

ْيِن ِلْلُمَساِفِر َوالُمِقيِم"، الحديث رقم"  "، وابن ماجه في كتاب:"الطهارة"، باب:" 95الُخفَّ
 ".553َباُب َما َجاَء ِفي التَّْوِقيِت ِفي اْلَمْسِح ِلْلُمِقيِم َواْلُمَساِفِر"، الحديث رقم"

(، مرقاة 93(، شرح مسند أبي حنيفة)ص2/348ينظر: النفح الشذي شرح جامع الترمذي) (1)
 (.1/267(، البدُر التمام شرح بلوغ المرام)2/476المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)

 (.1/7(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)1/83ينظر: تحفة الفقهاء) (2)
 (.1/350(، الحاوي الكبير)22ينظر: اإلقناع في الفقه الشافعي)ص (3)
 (.1/74(، والكافي في فقه اإلمام أحمد)5/245ينظر: الجامع لعلوم اإلمام أحمد) (4)
 (.198/ 1(، الجامع لمسائل المدونة)1/30ينظر: التلقين في الفقة المالكي) (5)
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ْيِن ِلْلُمَساِفِر ثاََلثَُة أَيَّاٍم، َوِلْلُمِقيِم َيْوٌم : القول األول اْلَمْسُح َعَلى اْلُخفَّ
ا بمفهوم العدد، وهو قول الجمهور من الحنفيةَوَلْيَلةٌ  ، (2)، والشافعية(1)، أخذ 

 .(3)والحنابلة

بن  الفجر إلى الليل، وهو قول سعيد: المسح مؤقت من القول الثاني
  .(4)جبير 

القول الثالث: عدم التقيد بمدة محددة، فيجوز المسح على التأبيد، فإذا 
لبس الخفين على طهارة جاز له أن يمسح عليهما ما بدا له في الحضر وفي 

 .(5)السفر، والمسافر والمقيم في ذلك سواء، وهو قول المالكية

 عدم التوقيت في المسح عند الحاجة.القول الرابع: يجوز 

، فهو يأخذ بأحاديث التوقيت، لكنه وهو قول اإلمام ابن تيمية 
 .(6)يرى عدم التوقيت عند الحاجة

القول الخامس: إن المسح على الخفين مؤقت للحاضر دون المسافر، 
 .(7)وهو قول ابن المنذر

                                                

 (.1/7(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)1/83ينظر: تحفة الفقهاء) (1)
 (.1/350(، الحاوي الكبير)22ينظر: اإلقناع في الفقه الشافعي)ص (2)
 (.1/74(، الكافي في فقه اإلمام أحمد)5/245ينظر: الجامع لعلوم اإلمام أحمد) (3)
 (.1/484المجموع شرح المهذب ) ينظر: (4)
 (.198/ 1(، الجامع لمسائل المدونة)1/30ينظر: التلقين في الفقة المالكي) (5)
 (. 21/215ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية) (6)
 (.1/484) ينظر: المجموع (7)
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 ْيِن ب استدل القائلون ، َوِلْلُمِقيِم َيْوٌم اْلَمْسُح َعَلى اْلُخفَّ ِلْلُمَساِفِر ثاََلثَُة أَيَّام 
 بأدلة أظهرها مايلي: َوَلْيَلةٌ 

 الدليل األول: من السنة. 
َهاِنٍئ، َقاَل: أََتْيُت َعاِئَشَة أَْسأَلَُها َعِن اْلَمْسِح َعَلى بن  َعْن ُشَرْيحِ ما روى 

ْيِن، َفَقالَْت: َعَلْيَك ِباْبِن أَِبي طَالِ  ٍب، َفَسْلُه َفِإنَُّه َكاَن يَُساِفُر َمَع َرُسوِل اهلِل اْلُخفَّ
  َُجَعَل َرُسوُل اهلِل »َفَقاَل:  ،َفَسأَْلَناه  ثاََلثََة أَيَّاٍم

ا َوَلْيَلة  ِلْلُمِقيمِ   .(1)«َوَلَياِلَيُهنَّ ِلْلُمَساِفِر، َوَيْوم 

للمسافر فالمنطوق من األحاديث يدل على أن مدة المسح على الخفين 
 ثالثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.

والمفهوم من األحاديث يدل على أن المسافر ال يزيد عن ثالثة أيام 
  .(2)ولياليهن، والمقيم ال يزيد على يوم وليلة 

 من السنة.: انيالدليل الث
، أَنَّ َرُسوَل اهلِل بن  حدثنا َعْوُف  أََمَر  َماِلٍك اأْلَْشَجِعيُّ

ْيِن ِفي َغْزَوِة َتُبوَك ثاََلثََة أَيَّاٍم َوَلَياِلَيُهنَّ ِلْلُمَساِفِر َوَيْوٌم َوَلْيَلٌة  ِباْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّ
 .(3)ِلْلُمِقيمِ 

                                                

أخرجه مسلم في كتاب:"الطهارة"، باب:"التوقيت في المسح على الخفين"، الحديث  (1)
 ".276رقم"

 (، البدُر التمام شرح بلوغ المرام2/476مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)ينظر:  (2)
(1/267.) 

 ".1306حديث حسن، أخرجه البيهقي في الطهارة، الحديث رقم" (3)
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فالمنطوق من األحاديث يدل على أن مدة المسح على الخفين للمسافر 
 ثالثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.

من األحاديث يدل على أن المسافر ال يزيد عن ثالثة أيام والمفهوم 
 .(1)ولياليهن، والمقيم ال يزيد على يوم وليلة

 .استدل القائلون بأن المسح مؤقت من الفجر إلى الليل  

 .(2)لهدليل  لم أقف علىهذا القول 

  ،استدل القائلون بعدم التقيد بمدة محددة، فيجوز المسح على التأبيد
 .(3)بأدلة أظهرها مايلي

 الدليل األول: من السنة.
ِ ما روي  ، َقاَل: َوَكاَن َرُسوُل اهللَّ  َعْن أَِبي ُعَماَرَة اأْلَْنَصاِري ِ

ْيِن؟ َقاَل:  ِ، أَْمَسُح َعَلى اْلُخفَّ َقْد َصلَّى ِفي بَْيِتِه ِلْلِقْبَلَتْيِن، َقاَل: قُْلُت: يَا َرُسوَل اهللَّ
ا؟ َقاَل: «َنَعمْ » ِ يَْوم  ِ «َنَعْم َوَيْوَمْينِ »، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ ، قُْلُت: يَا َرُسوَل اهللَّ

؟ َقاَل: «ثاََلثَة  َنَعْم وَ »َيْوَمْيِن؟ َقاَل:  ِ َوثاََلثَة  َنَعْم، َوَما »، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ
 .(4)«ِشْئَت 

                                                

 .(2/476(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)93شرح مسند أبي حنيفة)صينظر:  (1)
 (.1/484ينظر: المجموع شرح المهذب ) (2)
 (.198/ 1(، الجامع لمسائل المدونة)1/30ينظر: التلقين في الفقة المالكي) (3)
حديث ضعيف، أخرجه أبو داود في كتاب:"الطهارة"، باب:"التوقيت في المسح"،  (4)

"، وابن ماجة في كتاب:"الطهارة"، باب:"ما جاء في المسح بغير 158الحديث رقم"
 ". 557توقيت"، الحديث رقم"

═ 
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وجه االستدالل من الحديث: يدلنا الحديث الشريف أن المسح على 
 .(1)الخفين من غير توقيت قوال بظاهر هذا الحديث

ن تأويله أ ،يجاب عن هذا: أن هذا حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث
ا مع مراعاة َشرط التوقيت،  التوقيت قد ثبت بآثار متواترة فال وله المسح دائم 

 .(2)يترك بمثل هذا الحديث

وتأويل الحديث أنه جعل له أن يرتخص بالمسح ما شاء وما بدا له كلما 
احتاج إليه على مر الزمان إال  أنه ال يعدو شرط التوقيت، واألصل وجوب 

الرخصة في المسح مقدرة بوقت معلوم لم يجز غسل الرجلين فإذا جاءت 
مجاوزتها إال  بيقين، والتوقيت في األخبار الصحيحة إنما هو اليوم والليلة 

 .(3)والثالثة األيام ولياليهن للمسافر ،للمقيم

 من السنة. الدليل الثاني:
                                                

═ 

ضعفه البخاري فقال: ال يصح، وقال أبو داود: اختلف في إسناده، وليس بالقوي، وقال  
الدمشقي عن أحمد: رجاله ال يعرفون، وقاد أبو الفتح األزدي: حديثه ليس أبو ُزرعة 

بالقائم، وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره، وقال الدارقطني: ال يثبت وقد 
 بن أيوب اختالفا كثيرا. اختلف فيه على يحيى

ي (، فتح الودود في شرح سنن أب1/268ينظر: البدُر التمام شرح بلوغ المرام) 
 (.1/114داود)

 (.2/153(، شرح سنن أبي داود البن رسالن)1/59ينظر: معالم السنن) (1)
(، فتح الودود في شرح سنن أبي 2/153ينظر: شرح سنن أبي داود البن رسالن) (2)

 (.1/114داود)
 (.1/60ينظر: معالم السنن) (3)
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اْلَمْسُح »، َقاَل: ثَاِبٍت، َعِن النَِّبي ِ بن  َعْن ُخَزْيَمةَ ما روي 
ْيِن ِلْلُمَساِفِر ثاََلثَُة أَيَّاٍم، َوِلْلُمِقيِم َيْوٌم َوَلْيَلةٌ  ، َقاَل أَبُو َداُوَد: َرَواُه «َعَلى اْلُخفَّ

اْلُمْعَتِمِر، َعْن ِإْبَراِهيَم الَتيِمِي ِبِإْسَناِدِه، َقاَل ِفيِه: َوَلِو اْستََزْدَناُه بن  َمْنُصورُ 
 .(1)َلَزاَدَنا

أنه يجوز له المسح ما شاء، وال يشترط  على يدلنا الحديث الشريف
 .(2)التوقيت، ألنه لو طلب الزيادة في العدد لزاده

 اهلل عبدرواية منصور عن إبراهيم التيمي، َعن أبي  نأيجاب عن هذا: 
 افإن الحكم وحماد   ،ثابت أنه قال ولو استزدناه لزادنابن  الجدلي عن خزيمة

ولو ثبت لم يكن فيه حجة  ،قد روياه عن إبراهيم فلم يذكروا فيه هذا الكالم
ألنه ظن منه وحسبان، والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة ال بظن 

 .(3)الراوي

 من السنة. الدليل الثالث:
ِ  َعْن أََنٍس  ْيِه  ِإَذا»َقاَل: أَنَّ َرُسوَل اهللَّ أَ أََحُدُكْم َوَلِبَس ُخفَّ تََوضَّ
ِ ِفيِهَما  .(4)«َوْلَيْمَسْح َعَلْيِهَما ثُمَّ اَل َيْخَلْعُهَما ِإْن َشاَء ِإالَّ ِمْن َجنَاَبةٍ  ،َفْليَُصل 

                                                

في المسح على  حديث صحيح، أخرجه أبو داود في كتاب:"الطهارة"، باب:"التوقيت (1)
 ".157الخفين"، الحديث رقم" 

(، نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني 1/60ينظر: معالم السنن) (2)
 (. 2/155اآلثار)

(، 11/155(، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد)1/61ينظر: معالم السنن) (3)
 (. 1/137مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود)

حديث صحيح، أخرجه الدار قطني في كتاب"الطهارة"، باب:" َباُب َما ِفي اْلَمْسِح َعَلى  (4)
═ 
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يبين لنا الحديث الشريف أنه إذا توضأ أحدكم ثم لبس الخفين ثم 
 .(1)ابةأحدث فليمسح عليهما إن شاء وال يخلعهما إال من جن

يجاب عن هذا: أن اهلل سبحانه وتعالى جعل له أن يرتخص بالمسح ما 
وما بدا له كلما احتاج إليه على مر الزمان إال  أنه ال يعدو شرط التوقيت،  ،شاء

واألصل وجوب غسل الرجلين فإذا جاءت الرخصة في المسح مقدرة بوقت 
بار الصحيحة إنما هو معلوم لم يجز مجاوزتها إال  بيقين، والتوقيت في األخ

 .(2)اليوم والليلة للمقيم والثالثة األيام ولياليهن للمسافر

 : يجوز عدم التوقيت في المسح عند الحاجة.القول الرابع

 . (3)لهدليل  لم أقف علىوهو قول 

 : إن المسح على الخفين مؤقت للحاضر دون المسافر.القول الخامس

 .(4)لهدليل  لم أقف علىوهو قول 

 اجحرالرأي ال
أرى رجحان القول القائل بالتوقيت في المسح على الخفين لكل من 

                                                
═ 

ْيِن ِمْن َغْيِر َتْوِقيٍت"، الحديث رقم"  ".781اْلُخفَّ
(، النفح الشذي شرح 11/150ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد) (1)

 (.2/352جامع الترمذي)
 (.2/153(، وشرح سنن أبي داود البن رسالن)1/60ينظر: معالم السنن) (2)
 (.21/215ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية) (3)
 (.1/484ينظر: المجموع)  (4)
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  .المسافر والمقيم

 سبب الرتجيح:
 : حيث إن الرجلين إذا ستدلوا به، وضعف أدلة مخالفيهم؛ لقوة ما اأوال 

الة تعفن، وذلك مضر تركت بدون غسل مدة أكثر من ذلك تحصل له ح
 للجسم والصحة.

الرخصة في المسح جاءت محددة بالمدة، والمحدد يمنع أن ا: ثاني  
 .المحدود من مشاركة غيره في حكمه

أن المسح إذا كان على حائل يقدر بالحاجة من غير مجاوزة ثالث ا:
كالجبيرة، وحاجة المقيم إلى لبس الخفين ال يستديم في الغالب أكثر من يوم 

 وليلة، والمسافر ال تستديم حاجته فوق ثالث.

 

 

 

h 
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 "التََّيمُِّممقدار مسح األعضاء يف : "املسألة الثالثة
التيمم بدل من الوضوء أو الغسل، أو غسل عضو أو بعضه، عند تعذر 

 غسله، ويكون عند فقد الماء، أو تعذر استعماله.

اتفق الفقهاء على أن التيمم مبني على التخفيف؛ حيث شرع في عضوين  -
واليدان، ولم يشرع في الرأس فقط من أعضاء الوضوء وهما الوجه 

 والرجلين اللذين هما باقي أعضاء الوضوء.
 بناء على اختالفهم في مفهوم الحديث التالي:  اختلفوا في كيفية التيممو 

ارِ ما روي  ُث أَنَُّهْم بن  َعْن َعمَّ ُحوا َوُهْم َمَع »َياِسٍر أَنَُّه َكاَن يَُحد ِ َتَمسَّ
 ِ ِعيَد، ثُمَّ  َرُسوِل اهللَّ ِهُم الصَّ ِعيِد ِلَصاَلِة اْلَفْجِر َفَضَربُوا ِبأَُكف ِ ِبالصَّ

ة  أُْخَرى  ِعيَد َمرَّ ِهُم الصَّ
َمَسُحوا ُوُجوَهُهْم َمْسَحة  َواِحَدة ، ثُمَّ َعاُدوا َفَضَربُوا ِبأَُكف ِ

  .(2)«أَْيِديِهمْ  َواآْلَباِط ِمْن بُطُونِ  (1)َفَمَسُحوا ِبأَْيِديِهْم ُكل َِها ِإَلى اْلَمنَاِكِب 

فالمنطوق من الحديث يدل على أن من أراد أن يتيمم فيه أن يضرب 
 .اْلَمنَاِكِب َواآْلَباطِ ضربتين، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى 

 .(3)والمفهوم من الحديث يدل على عدم اإلجزاء بضربة واحدة
                                                

مجمع عظم العضد  -بفتح الميم وكسر الكاف-َمْنِكب  "إلى المنكبين" تثنية قوله: (1)
 (.2/392األخبار في شرح معاني اآلثار)ينظر: نخب األفكار في تنقيح مباني  والكتف.

"، 318حديث حسن، أخرجه أبو داود في كتاب:"الطهارة"، باب:"التيمم"، الحديث رقم"  (2)
ِم َضْرَبَتْيِن"، الحديث رقم"   ".571وابن ماجه في كتاب:"الطهارة"، باب:" ِفي التََّيمُّ

(، المنهل 2/486(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)1/98ينظر: معالم السنن) (3)
 (.3/148العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي داود)
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 لحديث على قولين:اختلف الفقهاء في حكم العمل بمفهوم ا 

القول األول: العمل بمفهوم الحديث وهو عدم اإلجزاء بضربة واحدة، 
 .(3)، والشافعية(2)، والمالكية(1)وهو قول الحنفية

الواحدة القول الثاني: عدم األخذ بمفهوم الحديث، وقالوا إن الضربة 
 .(4)تجزئ، وهو قول الحنابلة

  وعليه اختلف الفقهاء في كيفية التيمم بناء على اختالفهم في مفهوم
 : قولينعلى العدد الوارد في األحاديث المذكورة في المسألة 

وعدم اإلجزاء بضربة واحدة، وهو قول  إن التيمم ضربتان،القول األول: 
 .(7)، والشافعية(6)، والمالكية(5) الحنفية

                                                

(، النتف في 1/198(، شرح مختصر الطحاوي)1/48ينظر: الحجة على أهل المدينة) (1)
 .(1/40الفتاوى)

يادا1/145ينظر: المدونة) (2) (، المعونة على مذهب عالم 1/103ت )(، النَّوادر والز ِ
 (.1/143المدينة)

 (.1/262الحاوي الكبير) ،(8/98(، مختصر المزني)1/65ينظر: األم) (3)
 اهلل بن حنبل رواية ابنه عبد (، مسائل أحمد5/339ينظر: الجامع لعلوم اإلمام أحمد) (4)

 (.1/15بن حنبل الشيباني) اهلل أحمد على مذهب ابي عبد متن الخرقى ،(1/36)
(، النتف في 1/198(، شرح مختصر الطحاوي)1/48ينظر: الحجة على أهل المدينة) (5)

 (.1/40الفتاوى)
يادات )1/145ينظر: المدونة) (6) (، المعونة على مذهب عالم 1/103(، النَّوادر والز ِ

 (.1/143المدينة)
 (.1/262(، الحاوي الكبير)8/98(، مختصر المزني)1/65ينظر: األم) (7)
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، بأدلة وعدم اإلجزاء بضربة واحدة ضربتان،استدل القائلون بأن التيمم  -
 أظهرها مايلي:

 الدليل األول: من السنة.
ُم: َضْرَبٌة ِلْلَوْجهِ  َعِن النَِّبي ِ  ،َعْن َجاِبرٍ ما روي   ،َقاَل: " التََّيمُّ

َراَعْيِن ِإَلى اْلِمْرَفَقْيِن "  . (1)َوَضْرَبٌة ِللذ ِ

ديث يدل على أن من أراد أن يتيمم أن يضرب احفالمنطوق من األ
  للوجه، وضربة لليدين إلى اْلَمنَاِكِب َواآْلَباِط. ةضرب ،نيضربت

واحدة، وبهذا  ةديث يدل على عدم اإلجزاء بضرباحوالمفهوم من األ
 .(2)لقولاأصحاب هذا أخذ 

 من السنة. :انيالدليل الث
ِم َضْرَبتَ  َعِن النَِّبي ِ  ،َعِن اْبِن ُعَمرَ ما روي  ِن: ا" ِفي التََّيمُّ
 .(3)َوَضْرَبة  ِلْلَيَدْيِن ِإَلى اْلِمْرَفَقْيِن " ،َضْرَبة  ِلْلَوْجهِ 

يتيمم أن يضرب  ديث يدل على أن من أراد أناحفالمنطوق من األ
  للوجه، وضربة لليدين إلى اْلَمنَاِكِب َواآْلَباِط. ةضرب ،نيضربت

واحدة، وبهذا  ةديث يدل على عدم اإلجزاء بضرباحوالمفهوم من األ

                                                

"، ِرَجالُُه ُكلُُّهْم 691أخرجه الدار قطني في كتاب:"الطهارة"، باب:"التيمم"، الحديث رقم" (1)
َواُب َمْوُقوف)  (.1/335ِثَقاٌت َوالصَّ

 (.2/486(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)1/98ينظر: معالم السنن) (2)
 ".690أخرجه الدار قطني في كتاب:"الطهارة"، باب:"التيمم"، الحديث رقم" (3)
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 .(1)لقولاأصحاب هذا أخذ 

القول الثاني: إن الضربة الواحدة في التيمم تجزئ، وهو مذهب عطاٍء، 
، وأحمَد، وِإسحاق، وابن المنذر، وعامة أصحاب  ومكحوٍل، واألوزاعي ِ

 .(2) الحديث، وهو قول قديم للشافعي، ورواية عن مالك وهو قول الحنابلة

 بأدلة أظهرها الضربة الواحدة في التيمم تجزئ استدل القائلون بأن ،
 مايلي:

 الدليل األول: من السنة.
ْحَمنِ ال بن عبد َعْن َسِعيدِ ما روي  أَْبَزى، َعْن أَِبيِه أَنَّ َرُجال  أََتى بن  رَّ

، اْلَخطَّاِب، َفَقاَل: ِإن ِي أَْجَنْبُت، َفَلْم أَِجِد بن  ُعَمرَ  ِ اْلَماَء، َفَقاَل ُعَمُر: اَل تَُصل 
ارُ  َياِسٍر: أََما َتْذُكُر يَا أَِميَر اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ أََنا َوأَْنَت ِفي َسِريٍَّة، َفأَْجنَْبَنا، بن  َفَقاَل: َعمَّ

ْكُت ِفي التُّرَ  ا أََنا َفتََمعَّ ، َوأَمَّ ِ ا أَْنَت َفَلْم تَُصل  اِب، َفَصلَّْيُت، َفَلْم َنِجِد اْلَماَء، َفأَمَّ
ا أََتْيُت النَِّبيَّ  « ِإنََّما َكاَن َيْكِفيَك »، َفَذَكْرُت َذِلَك َلُه، َفَقاَل: َفَلمَّ
ِبَيَدْيِه ِإَلى اأْلَْرِض، ثُمَّ َنَفَخ ِفيِهَما، َوَمَسَح ِبِهَما  َوَضَرَب النَِّبيُّ 
ْيهِ   .(3)َوْجَهُه َوَكفَّ

أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين إلى  يدلنا الحديث الشريف على
                                                

 (. 1/146(، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام)3/148المنهل العذب المورود )ينظر:  (1)
 اهلل بن حنبل رواية ابنه عبد (، مسائل أحمد5/339أحمد)ينظر: الجامع لعلوم اإلمام  (2)

 (.1/15بن حنبل الشيباني) اهلل أحمد (، متن الخرقى على مذهب ابي عبد1/36)
ُم َهْل َيْنُفُخ ِفيِهَما؟"، الحديث  (3) أخرجه البخاري في كتاب:"التيمم"، باب:" الُمَتَيم ِ

 ".368، الحديث رقم""، ومسلم في كتاب:"الحيض"، باب:"التيمم"338رقم"
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 .(1)الكوعين

ارِ  الدليل الثاني: اُر ِإنََّما »َياِسٍر ِفي َهَذا اْلَحِديِث َفَقاَل: بن  َعْن َعمَّ يَا َعمَّ
َكاَن َيْكِفيَك َهَكَذا، ثُمَّ َضَرَب ِبَيَدْيِه اأْلَْرَض، ثُمَّ َضَرَب ِإْحَداُهَما َعَلى اأْلُْخَرى، 

اِعَدْيِن، َوَلْم َيْبُلِغ اْلِمْرَفَقْيِن َضْرَبة  ثُمَّ  َراَعْيِن ِإَلى ِنْصِف السَّ َمَسَح َوْجَهُه َوالذ ِ
 .(2)«َواِحَدة  

أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين إلى  دلنا الحديث الشريف على
 .(3)الكوعين

 الدليل الثالث: من السنة.
ارِ ما روي  ِم  َياِسٍر َقاَل: َسأَْلُت النَِّبيَّ بن  َعْن َعمَّ َعِن التََّيمُّ

ْينِ »  .(4)«َفأََمَرِني َضْرَبة  َواِحَدة  ِلْلَوْجِه َواْلَكفَّ

أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين إلى  بين لنا الحديث الشريف
  .(5)الكوعين

                                                

العدة في شرح العمدة في أحاديث  (،2/236ينظر: المساِلك في شرح ُمَوطَّأ مالك) (1)
 (.1/241األحكام)

حديث صحيح، أخرجه أبو داود في كتاب:" الطهارة"، باب:"التيمم"، الحديث  (2)
 ".323رقم:"

 (، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام3/148ينظر: شرح سنن اإلمام أبي داود) (3)
(1/146.) 

حديث صحيح، أخرجه أبو داود في كتاب:" الطهارة"، باب:"التيمم"، الحديث  (4)
 ".327رقم:"

( العدة في شرح العمدة في أحاديث 2/236ينظر: المساِلك في شرح ُمَوطَّأ مالك) (5)
═ 
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 راجحالقول ال
أرى أن التيمم ضربتان، وأن الواحدة تجزئ، فإذا تعذر عليه الضربة 
الثانية أجزأته الضربة األول، ألنه ثبت من األحاديث اإلجزاء بالضربة 

 والضربتين.

 

 

 

h 
  

                                                
═ 

 (.1/241األحكام)
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 “اْلَكْلِب عدد غسالت اإلناء من ولوغ" :ملسألة الرابعةا
ولكن يغسل اإلناء من ولوغ الكلب، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء،  -

اختلف العلماء في مقدار العدد الواجب في طهارة اإلناء من ولوغ 
 الكلب بناء على اختالفهم في مفهوم العدد الوارد في الحديث التالي:

طُُهوُر ِإَناِء »َقاَل:  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبي ِ ما روى 
 .(2)«ِفيِه اْلَكْلُب، أَْن يُْغَسَل َسْبَع ِمَراٍر، أُواَلُهنَّ ِبتَُراٍب  (1)أََحِدُكْم ِإَذا َوَلغَ 

فالمنطوق من الحديث يدل على أن اإلناء يطهر بالغسل سبع مرات أول 
 الغسالت بالتراب.

والمفهوم من الحديث يدل على أن اإلناء ال يطهر إذا غسل أقل من 
 .(3)سبع مرات، وأوالهن بالتراب
                                                

ا، وأولغه صاحبه فهو مولوغ، وِفْعُلُه يتعدى  قوله" َوَلَغ": (1) ولغ الكلب في اإلناء ُولوغ 
 "بالباء، وفي، ومن" تقول: ولغ أي تناوله الماء بطرف لسانه.

(، كشف المشكل من حديث 286/ 2ينظر: مشارق األنوار على صحاح اآلثار) 
اِفي فْي َشْرح ُمْسَند الشَّ 1/494الصحيحين)  (.1/100اِفعي الْبِن األِثيْر)(، الشَّ

أخرجه مسلم في كتاب:"الطهارة"، باب:" َباُب ُحْكِم ُوُلوِغ اْلَكْلِب"، الحديث  (2)
"، والترمذي في كتاب:"الطهارة"، باب:" َما َجاَء ِفي ُسْؤِر الَكْلِب، الحديث 279رقم"
"، من 68الحديث رقم""، والنسائي في كتاب:"الطهارة"، باب:" ُسْؤُر اْلَكْلِب"، 91رقم"

د  بن سيرين، بهذا اإلسناد. طرق عن محمَّ
اِفي فْي َشْرح ُمْسَند 2/102(، ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم)1/39ينظر: معالم السنن) (3) (، الشَّ

اِفعي الْبِن األِثيْر) (، المفاتيح في شرح 3/183(، شرح النووي على مسلم)1/100الشَّ
 (.1/434المصابيح)
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  العلماء في األخذ بمفهوم العدد الوارد في الحديث على قولين:اختلف 

، (1)القول األول: األخذ بمفهوم العدد الوارد في هذا الحديث المالكية
 على خالف هل الغسل للوجوب أو الندب أو التعبد. (2)والشافعية

، وقالوا الواجب هو (3)القول الثاني: عدم األخذ بمفهوم العدد الحنفية
 اإلنقاء.

 فقد اختلف العلماء في حكم طهارة اإلناء من ولوغ الكلب على يه وعل
 ثالثة مذاهب:

ا إحداهن بالتراب إذا ولغ : أنه يجب غسل اإلناء سبع  المذهب األول
أن  والمستحب عند الشافعي ،(5)والحنابلة (4)وهو قول الشافعية الكلب فيه،

فينظف أثر التراب، وما عدا يكون التراب في المرة األولى، وليرد الماء بعدها 
 لسان الكلب من باقي أعضائه وسائر أجزائه بمنزلة لسانه عند الشافعي.

ال وا وال تتريب مع الغسل، : أنه يندب غسل اإلناء سبع  المذهب الثاني
، يجب غسل اإلناء من باقي أجزائه، بناء  على أصل مذهبه في طهارة الكلب

                                                

 (، ط/دار الكتب العلمية.1/26ينظر: التلقين في الفقة المالكي) (1)
 (.1/304ينظر: الحاوي الكبير) (2)
 (.1/75) تحفة الفقهاءينظر:  (3)
(، حلية العلماء 1/110(، نهاية المطلب في دراية المذهب)1/304ينظر: الحاوي الكبير) (4)

 (.1/313في معرفة مذاهب الفقهاء)
(، ط/ مؤسسة الرسالة، المغني البن 1/22ينظر: اإلرشاد إلى سبيل الرشاد) (5)

 (.1/33(، المبدع في شرح المقنع)1/42قدامة)
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 .(1)وهو قول المالكية

ا أو ا، ولهم قول بغسله ثالث  : وجوب غسل اإلناء ثالث  ثالمذهب الثال
إنما يغسل حتى يغلب على الظن طهارته، وعدد، الال يعتبر فا، ا أو سبع  خمس  

 . (2)وهو قول الحنفية ،كسائر النجاسات

 بأدلة أظهرها  ،ا إحداهن بالترابب غسل اإلناء سبعً وجاستدل القائلون بو
  مايلي:

 السنة.الدليل األول: من 
ِ ما روي  ِإَذا َوَلَغ »َقاَل:  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة: أَنَّ َرُسوَل اهللَّ

اٍت أُوالُهنَّ أَْو أُْخَراُهنَّ ِبالتَُّراِب   .(3)«اْلَكْلُب ِفي ِإَناِء أََحِدُكْم َفْلَيْغِسْلُه َسْبَع َمرَّ

فالمنطوق من الحديث يدل على أن اإلناء يطهر بالغسل سبع مرات 
 أوالهن أو أخراهن بالتراب.

والمفهوم من الحديث يدل على أن اإلناء ال يطهر إذا غسل أقل من 
 .(4)سبع مرات، وأوالهن أو أخراهن بالتراب

                                                

ط/ وزارة األوقاف،  (،1/57(، التبصرة للخمي)1/26ينظر: التلقين في الفقة المالكي) (1)
 (.1/93بداية المجتهد ونهاية المقتصد)

(، تحفة 1/48(، المبسوط)1/135(، البحرالرائق)278/ 1ينظر: شرح مختصر الطحاوي) (2)
 (. 1/75الفقهاء)

 (.1/32(، )45أخرجه اإلمام الشافعي في مسنده، من طريق أبي عونه، الحديث رقم) (3)
اِفعي الْبِن األِثيْر) (4) اِفي فْي َشْرح ُمْسَند الشَّ (، إحكام اإلحكام شرح عمدة 1/99ينظر: الشَّ

 (.1/170(، نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار)1/77األحكام)
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 الدليل الثاني: من السنة.
أَنَُّه َقاَل: يُْغَسُل اإِلنَاُء ِإَذا  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبي ِ ما روي 

ُة  اٍت: أُوالَُهنَّ أَْو أُْخَراُهنَّ ِبالتَُّراِب، َوِإَذا َوَلَغْت ِفيِه الِهرَّ َوَلَغ ِفيِه الَكْلُب َسْبَع َمرَّ
ة   ُغِسَل َمرَّ
(1). 

فالمنطوق من الحديث يدل على أن اإلناء يطهر بالغسل سبع مرات 
 اب.أوالهن أو أخراهن بالتر

والمفهوم من الحديث يدل على أن اإلناء ال يطهر إذا غسل أقل من 
 .(2)سبع مرات، وأوالهن أو أخراهن بالتراب

 ال يجب ، وا وال تتريب مع الغسلندب غسل اإلناء سبعً ب استدل القائلون
 بأدلة أظهرها مايلي :غسل اإلناء من باقي أجزائه، 

 الدليل األول: من الكتاب.
َباُت َوَما َعلَّْمتُْم  }قوله تعالى: َيْسأَلُوَنَك َماَذا أُِحلَّ َلُهْم قُْل أُِحلَّ َلكُُم الطَّي ِ

ا أَْمَسْكَن َعَلْيكُْم  ُ َفُكلُوا ِممَّ ا َعلََّمُكُم اهللَّ ُمونَُهنَّ ِممَّ ِبيَن تَُعل ِ ِمَن اْلَجَواِرِح ُمَكل ِ
ِ َعَلْيِه َواتَُّقوا اهللََّ  َ َسِريُع اْلِحَساِب إِ  َواْذُكُروا اْسَم اهللَّ  .(3){نَّ اهللَّ

أكل ما صاده الكلب المعلم، وال يخلو  تأباح الكريمة اآلية تبين لنا
                                                

حديث حسن صحيح، أخرجه الترمذي في كتاب:"الطهارة"، باب:"ما جاء في سور  (1)
 ".91رقم"الكلب"، الحديث 

(، التوضيح لشرح الجامع 1/449ينظر: شرح اإللمام بأحاديث األحكام) (2)
 (.2/129(، طرح التثريب في شرح التقريب)4/243الصحيح)

 ".4سورة المائدة، اآلية رقم" (3)
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 التلوث بريق الكلب، وهذا يدل على الطهارة.

يجاب عن هذا: أن حل األكل ال ينافي وجوب تطهير ما تنجس منه 
 . (1)الصيد

 من السنة. الدليل الثاني:
ثَِني َحْمَزةُ ما روي َعْن اْبِن  ، َعْن أَِبيِه َقاَل: اهللَِّ  بن عبد ِشَهاٍب، َقاَل: َحدَّ

« ِ َكاَنِت الِكالَُب َتُبوُل، َوتُْقِبُل َوتُْدِبُر ِفي الَمْسِجِد، ِفي َزَماِن َرُسوِل اهللَّ
 وَن َشْيئ ا ِمْن َذِلَك  .(2)«، َفَلْم َيُكونُوا َيُرشُّ

َتُبوُل خارج المسجد كما  كانت الكالب أن يبين لنا الحديث الشريف
تفعل الحيوانات كلها ثم تدخل المسجد، وقد علم أنها بالت وأن النجاسة 
متيقنة فيها؛ إذ ال تغسل مخارج أبوالها وإنما تلحسه بألسنتها، ثم هي مع ذلك 

 .(3)تقبل في المسجد وتدبر ثم ال يرشون من ذلك

مسجد ال يدالن على : أن مجرد اإلقبال واإلدبار في اليجاب عن هذا
 طهارة الكلب.

                                                

(، تفسير 2/151(، معاني القرآن للزجاج)9/560ينظر: تفسير الطبري) (1)
 (.3/456الماتريدي)

أخرجه البخاري في كتاب:"الوضوء"، باب:" الَماِء الَِّذي يُْغَسُل ِبِه َشَعُر اإِلْنَساِن"،  (2)
 ".174الحديث رقم"

(، الكواكب الدراري في شرح صحيح 1/539ينظر: مطالع األنوار على صحاح اآلثار) (3)
 (.3/67(، شرح سنن أبي داود البن رسالن)3/11البخاري)
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:"األقرب أن يقال إن ذلك كان في (1)قال الحافظ ابن حجر 
ابتداء الحال على أصل اإلباحة، ثم ورد األمر بتكريم المساجد، وتطهيرها، 

 وجعل األبواب عليها".

 ا أو ا، ولهم قول بغسله ثالثً جوب غسل اإلناء ثالثً استدل القائلون بو
 بأدلة منها: عددالال يعتبر فا، ا أو سبعً خمًس 

 الدليل األول: من السنة.
ِفي اْلَكْلِب َيَلُغ ِفي »: ما روى َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبي ِ 

ا ا أَْو َسْبع  َناِء أَنَُّه َيْغِسُلُه ثاََلث ا أَْو َخْمس   .(2)« اإْلِ

ألن راويه  ؛نه حديث ضعيف باتفاق الحفاظأهذا:  يجاب عن
قال اإلمام العقيلي والدارقطني هو  ،وهاب مجمع على ضعفه وتركهال عبد

ا بإجماع أهل ا وجرح  وهذا العبارة هي أشد العبارات توهين   ،متروك الحديث
 .(3)الجرح والتعديل

 يقد رووالغسالت السبع  يراو أن أبا هريرة  :الدليل الثاني
 يد رو، فقاا وموقوف  مرفوع    وفعال  ا قوال  عنه غسل اإلناء من ولوغ الكلب ثالث  

                                                

 (.2/60ينظر: فتح الباري) (1)
حديث ضعيف، أخرجه الدار قطني في كتاب:"الطهارة"، باب:"ولوغ الكلب في اإلناء"،  (2)

 ".193الحديث رقم"
د عبد  ا لتفرُّ  بن عيَّاش. بن الضحاك به عن إسماعيل الوهاب سنده ضعيٌف جدًّ
 (.2/581ينظر: المجموع) (3)
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اٍت : "عنه أنه قال  َناِء فاهرقه ثُمَّ اْغِسْلُه ثاََلَث َمرَّ  .(1)"إَذا َوَلَغ اْلَكْلُب في اإْلِ

ن الثالثة يطهر ألما كان أبو هريرة قد رأى  يبين لنا الحديث الشريف أنه
ثبت بذلك  ،وقد روى عن النبي ، اإلناء من ولوغ الكلب فيه

فال نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي ، ألنا نحسن الظن به، نسخ السبع
 ن أ ،فلم يقبل قوله وال روايته، وإال سقطت عدالته، إال إلى مثله

في حديث السبع داللة التقدم للعلم بما كان من التشديد في أمر الكالب أول 
بالسبع فيكون األمر الوارد ، حتى أمر بقتلها والتشديد في سؤرها األمر

 .(2) ، فهو منسوخعلى االبتداء محموال  

، فال يجاب عن هذا: أن هذا الكالم غير ثابت عن أبي هريرة 
ا عمال  بالحديث  تقبل دعوى من نسبه إليه، بل قد نقل عنه غسله سبع 

 .(3)الصحيح

يقيد  مبأن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب، ول الدليل الثالث:
 .(4)الولوغ كذلك من باب أولىبالسبع، فيكون 

يجاب عن هذا: أنه ال يلزم من كون العذرة أشد في االستقذار أال يكون 
                                                

 ،(ولوغ الكلب في اإلناء باب)  في( كتاب الطهارة)في يأخرجه الدارقطنإسناد منكر:  (1)
 ،الملك عن عطاء موقوف ولم يروه هكذا غير عبد هذا:"وقال عنه "،16الحديث رقم"

 . "70"حديث رقم( باب سؤر الكلب)في ( الطهارة )في يوالطحاو
(، عمدة 1/332(، فتح الباري البن حجر )1/23ينظر: شرح معاني اآلثار للطحاوي) (2)

 (.3/60) القارئ
 (.2/582ينظر: المجموع) (3)
 .(1/49(، نيل األوطار للشوكاني)1/333ينظر: فتح الباري البن حجر) (4)
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الولوغ أشد منها في تغليظ الحكم، وأن القياس في مقابل النص الصريح، 
 .(1)ومعلوم أن القياس ال يكون له وزن أو اعتبار عند مخالفة نص شرعي

 القول الراجح
ى نجاسة االقتصار عللكن الولوغ سبع مرات، وغسل اإلناء من  وجوب

 فم ولعاب الكلب.

 :سبب الرتجيحو

: مراعاة لظروف الناس في رفع الحرج والمشقة عنهم خاصة ممن  أوال 
  يستخدمون الكلب للصيد أو الحراسة.

ُ ِبُكُم اْلُيْسرَ  }لقوله تعالى:  .(2){َوال يُِريُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  يُِريُد اهللَّ

يِن ِمْن َحَرجٍ َوما َجَعَل َعلَ  }تعالى:وقوله   .(3){ْيُكْم ِفي الد ِ

h 
  

                                                

سبل السالم  ،(3/61(، عمدة القارئ)333-1/332ينظر: فتح الباري البن حجر) (1)
(، الموسوعة الفقهية الميسرة لألستاذ الدكتور 1/48نيل األوطار ) ،(1/32للصنعاني)

 .(672محمد إبراهيم الحفناوي)ص
 ".185سورة البقرة، جزء من اآلية رقم" (2)
 ".87سورة الحج، جزء من اآلية رقم" (3)
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عند اليد يف اإلناء  اإدخاهلمقدار غسل اليدين قبل " : ةاملسألة اخلامس
 "االستيقاظ من النوم

قبل غسلها مظنة النجاسة، وقيد من النوم  الستيقاظاعند يد ال غسل
النهار مثله فيقضي بإلحاق نوم  بالليل لكونه محل  النوم في الغالب وإال فنوم

 .النهار بنوم الليل

اتفق الفقهاء على استحباب غسل اليدين قبل وضعهما في اإلناء لمن  -
 .استيقظ من نومه

 في الحديث التالي:الوارد في األخذ بمفهوم العدد  وااختلفو 

ِ ما روي عن أبي ل : َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
اٍت، » نَاِء َحتَّى َيْغِسَلَها ثاََلَث َمرَّ ِإَذا َقاَم أََحُدُكْم ِمَن اللَّْيِل، َفاَل َيْغِمْس يََدُه ِفي اإْلِ

 .(1)«َفِإنَُّه اَل َيْدِري أَْيَن َباَتْت َيُدهُ 

فالمنطوق من الحديث يدل على النهي عن إدخال اليد في اإلناء عند 
مرات؛ ألنه ال يأمن طهارة اليد  االستيقاظ من النوم حتى تغسل ثالث

 الحتمال أن تكون قد أصابتها نجاسة.

المفهوم من الحديث يدل على غمس اليد في اإلناء إذا غسلت مرة أو 
 .(2)مرتين

                                                

اليدين في اإلناء قبل  أبو داود في كتاب:"الطهارة"، باب:"إدخالأخرجه حديث صحيح،  (1)
 ."103غسلها"، الحديث رقم" 

(، المفاتيح في شرح 3/178(، شرح النووي علي مسلم)1/47ينظر: معالم السنن) (2)
═ 
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  (1)العمل بمفهوم العدد على قولينوعليه اختلف الفقهاء في: 

بأقل القول األول: العمل بمفهوم العدد، فالنهي هنا للتحريم وال يكتفي 
 من ثالث عمال  بمفهوم الحديث، وهو قول الحنابلة.

القول الثاني: إن النهي للكراهة، ويجوز بأقل من ثالث، ويعمل بمفهوم 
 الحديث في االستحباب، وهذا مذهب الجمهور.

 على قولين اختلف الفقهاء في حكم غسل اليدين عند القيام من النوم: 

سنن الوضوء سواء قام المتوضئ ن غسل الكفين سنة من إ: القول األول
من نوم أو لم يقم من نوم، وسواء كان هذا النوم من نوم الليل أو من نوم 

وإن النهي للكراهة، ويجوز بأقل من ثالث، ويعمل بمفهوم الحديث  النهار،
وهو رواية  (4)والشافعية (3)والمالكية (2)وهذا مذهب الحنفية في االستحباب،

 .(5)عن أحمد
                                                

═ 

(، شرح سنن أبي داود 1/270(، النفح الشذي شرح جامع الترمذي)1/393المصابيح)
 (.1/659البن رسالن)

األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء  (، عيون1/180(، البناية)1/93ينظر: المبسوط) (1)
 (.1/168(، الكافي)1/26(، األم)2/880األمصار)

(، وتبيين الحقائق شرح كنز 1/93(، المحيط البرهاني )1/20ينظر: بدائع الصنائع) (2)
 (.1/4الدقائق)

(، البيان 1/81ينظر: عيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصار) (3)
 (.1/68والتحصيل)

 (.1/37(، المهذب في فقة اإلمام الشافعي)1/100(، الحاوي الكبير)1/39ينظر: األم ) (4)
 (.1/278(، الشرح الكبير)5/202ينظر: الجامع لعلوم اإلمام أحمد) (5)
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رواية  هوهذ ،وجوب غسل الكفين عند القيام من النوم: الثانيالقول 
 .(1)هريرة والحسن البصري يابن عمر وأبوأخرى عن أحمد 

 سبب اخلالف
اختالفهم في كون األمر الوارد في الحديث السابق هل هو للوجوب أم 

 للندب. 

 -وإن كان ظاهره الوجوب  -األمر ":  ابن دقيق العيداإلمام قال 
إال أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل، وقد دل الدليل، وقامت القرينة ههنا؛ 

علل بأمر يقتضي الشك، وهو قوله: "فإنه ال يدري أين  فإنه 
ا في الحكم، إذا كان باتت يده "، والقواعد تقتضي أن الشك ال يقتضي وجوب  

واألصل: الطهارة في اليد،  ،اود  األصل المستصحب على خالفه موج
 .(2)"فلتستصحب

ن هذا توجيه يصح لو كانت العلة في النهي عن غمس أ: يجاب عن هذا
ولو كانت العلة في الغسل  ،نجاسة اليد، أما من يرى أن العلة تعبدية ياليد ه

إلى غسلها مرة واحدة، أال ترى إلى  النجاسة، ألرشد الرسول 
إلى غسله مرة واحدة  دم الحيض يصيب الثوب، أرشد الرسول 

 غسلة تذهب بعين النجاسة مع أن نجاسته متيقنة، فكيف بالنجاسة

                                                

 (.1/73(، المغني البن قدامة)1/58ينظر: الكافي في فقه اإلمام أحمد) (1)
(، المساِلك في شرح ُمَوطَّأ 1/69ينظر: إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام) (2)

 (.1/242موسوعة أحكام الطهارة ألبي عمر ُدْبَياِن ) (،1/65)(، سبل السالم2/10مالك)
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 .(1)المتوهمة

نهم كانوا يستنجون باألحجار، فربما وقعت اليد على إ :هذافي سبب ال
الماء نجسته؛ ألن الماء المذكور  فإذا وضعت في، المحل وهو عرق فتنجست

 .(2)والغالب عليها القلة، في الحديث هو ما يكون في األواني التي يتوضأ منها

  استدل القائلون بأن غسل اليدين سنة من سنن الوضوء بأدلة أظهرها
 مايلي:

 الدليل األول: من الكتاب.
الِة َفاْغِسلُوا ُوُجوَهكُْم  }قوله تعالى: يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإذا ُقْمتُْم ِإَلى الصَّ

 .(3){َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمراِفِق 

ن غسل الكفين سنة من سنن الوضوء سواء قام اآلية الكريمة أ تبين لنا
المتوضئ من نوم أو لم يقم من نوم، وسواء كان هذا النوم من نوم الليل أو 

 .(4)من نوم النهار

 الدليل الثاني: من السنة.
                                                

(، 8/20(، اإلفصاح عن معاني الصحاح) 2/98ينظر: ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم) (1)
 (.1/242موسوعة أحكام الطهارة ألبي عمر ُدْبَياِن )

(، النفح الشذي شرح جامع 1/69ينظر: إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام) (2)
 (.1/275الترمذي)

 (.6ينظر: سورة المائدة، جزء من اآلية رقم) (3)
(، تفسير 6/54(، جامع البيان في تأويل القرآن)2/705ينظر: تفسير اإلمام الشافعي) (4)

 (.3/404القرطبي)
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 ِ ِإَذا اْستَْيَقَظ : »ما روي َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
اٍت  أ َفْلَيْسَتْنِثْر ثاََلَث َمرَّ ْيَطاَن َعَلى  ،أََحُدُكْم ِمْن َمَناِمِه َفتََوضَّ َفِإنَّ الشَّ

 .(2)«(1)َخَواِشيِمهِ 

إذا كان االستنثار سنة باإلجماع بعد القيام  الحديث الشريف أنهيبين لنا 
من النوم، فكذلك غسل اليدين بعد القيام من النوم، وقبل غمسهما في اإلناء 

 .(3)ليس بواجب

 :استدل القائلون بأن غسل اليدين واجب، بأدلة أظهرها مايلي 

 الدليل األول: من السنة. 
َقاَل: " ِإذا اْستَْيَقَظ أحدُكم من   َعن أبي ُهَرْيَرة أَن النَِّبي 

َناء َحتَّى يغسلَها ثاََلث ا، َفِإنَّ  ُه اَل يْدِري أَْين باتت َنومه َفاَل يغمس َيده ِفي اإْلِ
 .(4)"َيده

عن غمس اليد بعد االستيقاظ إال بعد غسلها  الشريفالحديث  نهانا

                                                

الخيشوم أعلى األنف، وقيل: األنف كلُّه، يحتمل أن يكون هذا على الحقيقة؛ ألن األنف  (1)
 قلب منها. أحُد منافذ الجسم الذى يتوصل إلى ال

 (.2/31ينظر: ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم)
 ".238أخرجه مسلم في كتاب:"الطهارة"، باب:"اإليتار في االستنثار"، الحديث رقم" (2)
(، كشف المشكل من حديث 2/31ينظر: ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم) (3)

 (.4/102حكام)(، شرح اإللمام بأحاديث األ3/400الصحيحين)
ِئ َوَغْيِرِه َيَدُه اْلَمْشُكوَك  (4) أخرجه مسلم في كتاب:"الطهارة"، باب:" َكَراَهِة َغْمِس اْلُمَتَوض ِ

َناِء َقْبَل َغْسِلَها َثاَلث ا"، الحديث رقم"  ".278ِفي َنَجاَسِتَها ِفي اإْلِ
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 .(1)هناثالث ا، واألصل في النهي التحريم إال لصارف، وال صارف 

 الدليل الثاني: من السنة.
ِإَذا »َقاَل:  ما روي َعن أبي ُهَرْيَرة، أَنَُّه أَْخَبَرُه أَنَّ النَِّبيَّ 

اٍت َقْبَل أَْن يُْدِخَل َيَدُه ِفي ِإَناِئِه، َفِإنَُّه  اْسَتْيَقَظ أََحُدُكْم َفْلُيْفِرْغ َعَلى َيِدِه ثاََلَث َمرَّ
 .(2)اَل َيْدِري ِفيَم َباَتْت يَُدُه"

الحديث عن غمس اليد بعد االستيقاظ إال بعد غسلها ثالث ا،  نهانا
 .(3)إال لصارف، وال صارف هنا واألصل في النهي التحريم

ن الغسل لو وجب ال يخلو إما أن يجب من الحدث، : أيجاب عن هذا
؛ ألنه ال يجب الغسل من الحدث إال الحدثأو من النجس، وال سبيل إلى 

مرة واحدة، فلو أوجبنا عليه غسل العضو عند استيقاظه من منامه مرة، ومرة 
الحدث مرتين، وال سبيل إلى الثاني؛ عند الوضوء، ألوجبنا عليه الغسل عند 

ستحباب الواحتمالها يناسب الندب وا ةمعلوم بل هو موهوم ألن النجس غير
ال اإليجاب؛ ألن األصل هو الطهارة، فال تثبت النجاسة بالشك واالحتمال، 

                                                

(، الُمْعلم بفوائد 1/47(، معالم السنن)1/202ينظر: تأويل مختلف الحديث) (1)
 (.1/359مسلم)

ِئ َوَغْيِرِه َيَدُه اْلَمْشُكوَك  (2) أخرجه مسلم في كتاب:"الطهارة"، باب:" َكَراَهِة َغْمِس اْلُمَتَوض ِ
َناِء َقْبَل َغْسِلَها َثاَلث ا"، الحديث رقم"  ".279ِفي َنَجاَسِتَها ِفي اإْلِ

 (.2/98(، ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم)2/10ينظر: المساِلك في شرح ُمَوطَّأ مالك) (3)
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 .(1) على نهي التنزيه ال التحريمفكان الحديث محموال  

 الرأي الراجح
ن غسل الكفين سنة من سنن الوضوء بأأرى رجحان مذهب الجمهور 

سواء قام المتوضئ من نوم أو لم يقم من نوم، وسواء كان هذا النوم من نوم 
وأن النهي للكراهة، ويجوز بأقل من ثالث، ويعمل  الليل أو من نوم النهار،

 .بمفهوم الحديث في االستحباب

 وسبب الرتجيح:
 .لقوة ما استدلوا به أوال:

من المعارضة، والرد عليها من  لقول الثاني، وال يخلواة ضعف أدلثانيا: 
 قبل الجمهور.

h 
  

                                                

(، 1/26(، واألم)2/880(، عيون األدلة )1/180(، البناية)1/93ينظر: المبسوط) (1)
 .(1/16(، بلوغ المرام من أدلة األحكام)1/168الكافي)
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 “املستعملة يف االستجمار (1)عدد احلجارة" : املسألة السادسة

األصل في االستنجاء أن يكون بالماء، فقد كان االستنجاء بالماء فقط 
عليه  أول من استنجى بالماء سيدنا إبراهيموا في األمم التي من قبلنا، مشروع  

اإلسالمي، وسهولته قد قضت  وعلى نبينا الصالة والسالم، وسماحة الدين
 بإباحة االستنجاء باألحجار ونحوها، من كل ما ال يضر. 

 .على جواز االستجمار بالحجارة عند العجز أو فقد الماء فقهاءاتفق ال -

                                                

-بكسر الميم واحدة  -االستجمار لغة: جمع )جمرة(، والجمرة: الحصاة، و)المجمرة( (1)
، فبالكسر اسم الشيء الذي يجعل فيه -بكسر الميم وضمها-)المجامر( وكذا )المجمر( 

الجمر وبالضم الذي هيئ له الجمر، وصوابه الذي هيئ للجمر، واالستْجمار:االستنجاء: 
بالِجمار، واالستجمار: االستنجاء بالحجارة واستعمال  استعمال الَجَمرات أو التمسحُ 

 الجمار )الحجارة( في إزالة النجاسة عن المخرجين في االستنجاء.
 (، مادة) الجيم والراء(، مختار الصحاح، مادة)ج م ر(،11/54ينظر: تهذيب اللغة) 
(1/60 .) 
عن المحل  -الدبر القبل، أو  -اصطالحا: عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين  

الذي خرج منه، إما بالماء وإما باألحجار؛ ونحوها، ويقال له: االستطابة، كما يقال 
االستجمار على أن االستجمار مختص باألحجار التي يزيل بها اإلنسان النجاسة من 
المخرج، وسمي االستنجاء استطابة؛ ألنه يترتب عليه أن النفس تطيب وتستريح بإزالة 

 ي استنجاء؛ ألن االستنجاء يقطع الخبث من على المحل. الخبث، وسم
(، موسوعة الفقه 1/82الرحمن الجزيري ) ينظر: الفقه على المذاهب األربعة لعبد

وسوعة أحكام الطهارة ألبي عمر م(، 2/332اإلسالمي لمحمد التويجري)
ْبَياِن)  (.2/11الدُّ
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 بناء على اختالفهم في  في االستنجاء اختلفوا في العدد المستخدمو
 مفهوم العدد الوارد في الحديث التالي:

ْحَمنِ ال عبدَعْن ما روي  َقاَل: ِقيَل لَُه  ،َيِزيَد، َعْن َسْلَماَن اْلَفاِرِسي ِ بن  رَّ
َلَقْد َعلََّمُكْم َنِبيُُّكْم ُكلَّ َشْيٍء َحتَّى اْلِخَراَءةَ 
َنَهاَنا  »، َقاَل: أََجْل َلَقْد (1)

  أَْن َنْسَتْقِبَل اْلِقْبَلَة ِبَغاِئٍط أَْو َبْوٍل، َوأَْن اَل َنْسَتْنِجَي ِباْلَيِميِن، َوأَْن اَل
 .(4)«(3)أَْو َعْظمٍ  (2)َيْسَتْنِجَي أََحُدَنا ِبأََقلَّ ِمْن ثاََلثَِة أَْحَجاٍر، أَْو َنْسَتْنِجَي ِبَرِجيعٍ 

                                                

اسم لهيئة الحدث،  -الراء وبالمد كسر الخاء المعجمة وتخفيف-قوله" اْلِخَراَءَة":  (1)
 والقعود للحاجة، وهى آداب التخلي.

النهاية في غريب الحديث واألثر ألبي  ،(،3/220ينظر: غريب الحديث للخطابي) 
 (.2/17السعادات المبارك )

ي به؛ ألنه رجع من الطهارة إلى االستحالة  (2) قوله" الرجيع": الروث والعذرة، ُسم 
 رجوعه إلى الظهور بعد االستتار في الجوف.والنجاسة، وقيل: ل

 (، النهاية في غريب الحديث واألثر1/274بن سال م) ينظر: غريب الحديث للقاسم 
(2/203.) 

 قوله" العظم": كلُّ عظٍم طاهٍر أو نجس . (3)
 (.27ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)ص

"، والترمذي في 262"، الحديث رقم"أخرجه مسلم في كتاب:"الطهارة"، باب:"االستطابة (4)
"، وأبو داود في كتاب:" 16كتاب:"الطهارة"، باب:" ااِلْسِتْنَجاِء ِباْلِحَجاَرِة"، الحديث رقم"

"، النسائي في 7الطهارة"، باب:" كراهة استقبال القبلة ببول أو غائط"، الحديث رقم"
ْوِث"، الحديث رقم"كتاب:"الطهارة"، باب:" النَّْهُي َعِن ااِلْسِتَطاَبِة بِ  "، وابن ماجه في 40الرَّ

ِة"، الحديث  مَّ ْوِث َوالر ِ كتاب:" الطهارة"، َباُب:" ااِلْسِتْنَجاِء ِباْلِحَجاَرِة، َوالنَّْهِي َعِن الرَّ
 ".316رقم"
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القبلة بغائط أو  فالمنطوق من الحديث يدل على النهي عن استقبال
بول، والنهي عن االستنجاء باليمين، والنهي عن االستنجاء بأقل من ثالث 

 أحجار، والنهي عن االستنجاء بالروث؛ ألنه نجس.

والمفهوم من الحديث جواز االستجمار بثالث أحجار فأكثر، وال 
 .(1)خالف في هذا، وإنما الخالف في االستنجاء بأقل من ثالث أحجار

  العلماء في العمل بمفهوم العدد الوارد في الحديث علي قولين:اختلف 

 (3)وأحمد ،(2)لشافعيا األخذ بمفهوم العدد، وهو قول: األول قولال
 رحمهما اهلل.

، واإلمام (4)وهو قول الحنفية عدم األخذ بمفهوم العدد،: الثاني قولال
  . (5)مالك

لظاهر اللفظ في تعارض المفهوم من هذه العبادة : سبب االختالف
من كان المفهوم عنده من األمر  هاألحاديث التي ذكر فيها العدد، وذلك أن

                                                

مطالع  ،(2/66(، َشْرُح َصِحيح ُمْسِلِم ِللَقاِضى ِعَياض)1/11ينظر: معالم السنن للخطابي) (1)
(، كشف المشكل من حديث 2/419األنوار على صحاح اآلثار ألبي إسحاق ابن قرقول )

 .(4/36) الصحيحين جمال الدين الجوزاي
 .(1/58(، المهذب في فقة اإلمام الشافعي)1/161ينظر: الحاوي الكبير) (2)
 (.1/113(، المغني)1/100ينظر: الكافي في فقه اإلمام أحمد) (3)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية (، 1/19ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) (4)

( ْلِبي ِ
 (.1/77الش ِ

 (.1/54البيان والتحصيل) (،1/159ينظر: الكافي )  (5)
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بإزالة النجاسة إزالة عينها لم يشترط العدد أصال، وجعل العدد على سبيل 
االستحباب حتى يجمع بين المفهوم من الشرع والمسموع من هذه 

اها من المفهوم فاقتصر وأما من صار إلى ظواهر هذه اآلثار واستثن، األحاديث
بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها، وأما من رجح الظاهر على 

 .(1)المفهوم فإنه عدى ذلك إلى سائر النجاسات

  اختلف العلماء في حكم االستجمار بثالثة أحجار بناء على اختالفهم في
 مفهوم العدد الوارد في الحديث على مذهبين:

نه يجب ثالث مسحات، وإن حصل اإلنقاء بدونها، أ: املذهب األول
، وألنها نجاسة شرع إزالتها بعدد فوجب أن يستحق منها ذلك العدد كالولوغ

 .(4)واختيار ابن حزم رحمهما اهلل، (3)وأحمد ،(2)لشافعيا وهو قول

: الواجب اإلنقاء دون العدد، فإن حصل بحجر واحد كفاه، املذهب الثاني
 (6)، واإلمام مالك(5)بالثالث زاد عليه، وهو قول الحنفيةوإن لم يحصل 
. 

                                                

وشرح صحيح البخاري البن  ،(1/93ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (1)
 ( .1/247بطال)

 (.1/58(، المهذب في فقة اإلمام الشافعي)1/161ينظر: الحاوي الكبير) (2)
 (.1/113(، المغني)1/100ينظر: الكافي في فقه اإلمام أحمد) (3)
 (.1/108ينظر: المحلى) (4)
(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 1/19ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) (5)

( ْلِبي ِ
 (.1/77الش ِ

 ( .1/54(، البيان والتحصيل)1/159ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة)  (6)
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 :استدل القائلون بوجوب ثالث مسحات بأدلة أظهرها مايلي 

ِ : ما روي الدليل األول ِإَذا »َقاَل:  َعْن َعاِئَشَة، أَنَّ َرُسوَل اهللَّ
، َفِإنََّها  َذَهَب أََحُدُكْم ِإَلى اْلَغاِئِط، َفْلَيْذَهْب َمَعُه ِبثاََلثَِة أَْحَجاٍر َيْستَِطيُب ِبِهنَّ

  .(1)«تُْجِزُئ َعْنهُ 

فالمنطوق من الحديث يدل على أن من أراد الخالء فليذهب بثالثة 
 أحجار يتطيب بهن وتجزء عنه.

والمفهوم من الحديث يدل علي جواز االستنجاء بثالث أحجار فأكثر، 
 .(2)وال يجوز اإلكتفاء بأقل من ثالث أحجار

ِ : ما روي الدليل الثاني َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
« : َْيتُُم اْلَغاِئَط َفاَل ِإنََّما أََنا َلُكْم ِمْثُل اْلَواِلِد ِلَولَِدِه، أَُعل ُِمُكْم، ِإَذا أَت

ْوِث،  َتْسَتْقِبُلوا اْلِقْبَلَة، َواَل َتْسَتْدِبُروَها. َوأََمَر ِبثاََلثَِة أَْحَجاٍر. َونََهى َعِن الرَّ
جُل ِبَيِميِنهِ  ِة. َوَنَهى أْن َيْستَِطيَب الرَّ مَّ  .(3)«َوالر ِ

                                                

حديث حسن، أخرجه أبو داود في كتاب:"الطهاره "، باب:" ااِلْسِتْنَجاِء ِباْلِحَجاَرِة"،  (1)
"، والنسائي في كتاب:" الطهارة"، باب:" ااِلْجِتَزاُء ِفي ااِلْسِتَطاَبِة 40الحديث رقم"

 ". 44وَن َغْيِرَها "، الحديث رقم"ِباْلِحَجاَرِة دُ 
(، المنهل العذب المورود شرح سنن 1/294ينظر: بذل المجهود في حل سنن أبي داود) (2)

 (.2/58(، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)1/146اإلمام أبي داود)
اْسِتْقَباِل اْلِقْبَلِة حديث حسن صحيح، أخرجه أبو داود في كتاب:"الطهارة"، باب:" َكَراِهَيِة  (3)

"، والنسائي في كتاب:" الطهارة"، باب:" النَّْهُي َعِن 8ِعْنَد َقَضاِء اْلَحاَجِة "، الحديث رقم"
ْوِث"، الحديث رقم" "، وابن في كتاب:" الطهارة"، باب:" ااِلْسِتْنَجاِء 40ااِلْسِتَطاَبِة ِبالرَّ

ْوِث وَ  ِة"، الحديث رقم"ِباْلِحَجاَرِة، َوالنَّْهِي َعِن الرَّ مَّ  ".313الر ِ
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فالمنطوق من الحديث الشريف يدل على النهي عن استقبال القبلة 
واستدبارها بالغائط، واألمر باالستنجاء بثالثة أحجار، والنهي عن االستطابة 

 باليد اليمنى. 

والمفهوم من الحديث يدل علي جواز االستنجاء بثالثة أحجار فأكثر، 
 .(1)وال يجوز اإلكتفاء بأقل من ثالثة أحجار

 الثالث: من املعقولالدليل 
الماء، إذا أنقى كفى؛ ألن الماء يزيل العين واألثر فداللته غير الحجر أن 

قطعية، فلم يحتج إلى االستظهار بالعدد، وأما الحجر فال يزيل األثر، وإنما 
 .(2)ا، فاشترط فيه العددا ال قطع  يفيد الطهارة ظاهر  

  بأدلة أظهرها مايلي: الواجب اإلنقاء دون العدداستدل القائلون إن 

 من السنة. :الدليل األول
ِ اهللَِّ  عبدَعْن ما روي  أََتى اْلَخاَلَء، َوَقاَل:  ، أَنَّ َرُسوَل اهللَّ

َفاْلَتَمْسُت، َفَوَجْدُت َحَجَرْيِن، َوَلْم أَِجِد الثَّاِلَث، َفأََتْيتُُه « ِبثاََلثَِة أَْحَجارٍ  اْئِتِني»
ْوثََة، َوَقاَل:   .(3)«ِإنََّها ِرْكٌس »ِبَحَجَرْيِن َوَرْوثٍَة، َفأََخَذ اْلَحَجَرْيِن، َوأَْلَقى الرَّ

لك أنه ، وذاعلى أن عدد األحجار ليس فرض  الشريف الحديث  يدلنا
                                                

(، شرح الطيبي على مشكاة 1/380ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) (1)
 (.3/773المصابيح)

 (.122/ 2(، المجموع )12/ 1ينظر: معالم السنن ) (2)
(، ط/ 4056بن حنبل في مسنده، الحديث رقم ) حديث صحيح، أخرجه اإلمام أحمد (3)

 مؤسسة الرسالة.
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(قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار، لقوله ل ،)ناولنى اهلل عبد :
ولو كان بحضرته من ذلك شىء لما احتاج أن يناوله من غير ، ثالثة أحجار

 بحجرين وروثة فألقى الروثة، وأخذ الحجرين اهلل عبدذلك المكان، فلما أتاه 
ألنه لو لم يجز  ؛الثالثةدل ذلك على أن االستنجاء بهما يجزئ مما يجزئ منه 

 .(1) أن يبغيه ثالث ااهلل عبدإال الثالثة لما اكتفى بالحجرين وألمر 

ا ا ثالث  لم يطلب حجر   الرسول أن  أجيب عن هذا الدليل:
الحتمال أن يكون اكتفى باألمر األول في طلب ثالثة أحجار، فلم يجدد األمر 

؛ ألن المقصود بالثالث أن بطلب الثالث، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث
 .(2)يمسح بها ثالث مسحات، وذلك حاصل ولو بواحد

ليس في الحديث أنه عليه السالم اكتفى  ":ابن حزم اإلمام  قال
له أن يأتيه بثالثة أحجار، فاألمر باق  بالحجرين، وقد صح أمره 

 .(3) "الزم، البد من إبقائه

 من السنة. الدليل الثاني:

َمِن اْكتََحَل »َقاَل:  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبي ِ ما روى 
َفْلُيوتِْر، َمْن َفَعَل َفْقَد أَْحَسَن، َوَمْن اَل َفاَل َحَرَج، َوَمْن اْسَتْجَمَر َفْلُيوتِْر، َمْن َفَعَل 
َفَقْد أَْحَسَن، َوَمْن اَل َفاَل َحَرَج، َوَمْن أََكَل َفَما َتَخلََّل َفْلَيْلِفْظ، َوَما اَلَك ِبِلَساِنِه 

                                                

(، التمهيد لما في الموطأ من المعاني 1/247ينظر: شرح صحيح البخاري البن بطال) (1)
 (.22/313واألسانيد)

 (.1/247ينظر: شرح صحيح البخاري البن بطال) (2)
 (.113/ 1ينظر: المحلى ) (3)
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ْع، َمْن َفَعَل َفَقْد أَْحَسَن َوَمْن اَل َفاَل َحَرَج، َوَمْن أََتى اْلَغاِئَط َفْلَيْسَتِتْر، َفِإْن َفْلَيْبَتلِ 
ْيطَاَن يَْلَعُب ِبَمَقاِعِد بَِني  َلْم َيِجْد ِإالَّ أَْن َيْجَمَع َكِثيب ا ِمْن َرْملٍ  َفْلَيْستَْدِبْرُه، َفِإنَّ الشَّ

 .(1)«َسَن َوَمْن اَل َفاَل َحَرجَ آَدَم، َمْن َفَعَل َفَقْد أَحْ 

أن اإليتار مستحبٌّ وليس بواجب، وهذا يدلنا الحديث الشريف على 
 .(2)فيما زاد على ثالث مسحات 

: أن الثالث يجب ِفْعُلها بكل  حال فليكن االستجمار يجاب عن هذا
ا مع استيفاء الثالث، فإْن لم يحصل اإلنقاء إال بأربع  فُيستحبُّ  -مثال  -وتر 

اإليتار بخامس، فإْن فعل الخامس فقد أحسن، وإن اقتصر على األربع فال 
 .(3)حرج

 راجحالقول ال
 .بالحجر سنة جماراالست عدد فيأن الالذي أميل إليه 

 سبب الرتجيح:
فالمقصود زوال عينها أو حقيقتها فال يعتبر  ،أن النجاسة مرئية :أواًل 

 .بالعدد
                                                

حديث ضعيف، أخرجه أبو داود في كتاب:"الطهارة"، باب:" ااِلْسِتَتاِر ِفي اْلَخاَلِء"،  (1)
ا "، الحديث 35الحديث رقم" "، وابن ماجه في كتاب:"الطب"، باب:" َمِن اْكَتَحَل ِوْتر 

 ".3498رقم"
(، 1/61(، العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكام)1/24ينظر: معالم السنن) (2)

 (.1/181(، تحفة األبرار شرح مصابيح السنة)1/374يح في شرح المصابيح)المفات
 (.176ينظر: اإليجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه اهلل تعالى ) ص (3)
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التنقية دون العدد، حتى إذا حصلت التنقية بالمرة المقصود أن  :ثانًيا
الواحدة ال يحتاج إلى الثانية، وإذا لم تحصل التنقية بثالث مرات يزاد على 

 الثالث.
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 اخلالف األصولي يف االحتجاج مبفهوم العدد

 1608 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 “(1)ِإْتَياِن اْلَحاِئِضمقدار الكفارة عند ":املسألة السابعة

الحيض يسقط عن الحائض الصالة، ويحرم عليها الصوم، وتقضي 
وال تقضي الصالة وال تدخل المسجد وال تطوف بالبيت، وال يجوز الصوم 

أن يجامع زوجته في حال الحيض باإلجماع، وال يجوز لحائض قراءة القرآن، 
 وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.

 بناء على اختالفهم في كفارة من أتى امرأته وهي حائضفي  اختلف ،
 مفهوم العدد الوارد في الحديث التالي: 

اٍس، َعِن النَِّبي ِ  رويما  ِفي الَِّذي َيْأِتي اْمَرأََتُه  َعِن اْبِن َعبَّ
ُق ِبِديَنارٍ »َوِهَي َحاِئٌض َقاَل:      .(3)«أَْو ِنْصِف ِديَنارٍ  (2)َيتََصدَّ

                                                

ا، فهي حاِئٌض وحاِئَضٌة أيضا ،  (1) ا وَمحيض  الحيض لغة: حيض حاَضْت المرأُة َتحيُض َحْيض 
ُة الواحدُة، والحيَضُة بالكسر: االسُم، والجمُع الِحَيُض.  والَحْيَضُة: الَمرَّ

(، 1/259(، مجمل اللغة البن فارس)3/1073ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)
 مادة)حيض(.
ا ِمْن َمْوِضٍع َمْخُصوٍص َوُهَو اصطالحا:  ا َخاِرج  اْسٌم ِلَدٍم َمْخُصوٍص، َوُهَو أَْن َيُكوَن ُمْمَتدًّ

اْلُقُبُل الَِّذي ُهَو َمْوِضُع اْلِواَلَدِة َواْلُمَباَضَعِة ِبِصَفٍة َمْخُصوَصٍة َفِإْن ُوِجَد َذِلَك ُكلُُّه، َفُهَو 
 (.1/39ئع الصنائع )(، بدا3/147ينظر: المبسوط للسرخسي) َحْيٌض.

الدينار: جمع دينار، وهو فارسي معرب، والدينار اسم القطعة من الذهب المضروبة  (2)
المقدرة بالمثقال، ويرادف الدينار المثقال في عرف الفقهاء، فيقولون: نصاب الذهب 
 عشرون مثقاال، ونقل ابن عابدين عن الفتح: أن المثقال اسم للمقدار المقدر به، والدينار
ر في الوقت الحالى بجرامين وثمن الجرام  اسم للمقدر به بقيد كونه ذهبا )) أى ما يقد 

 (.21/27((. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية)24من الذهب عيار 
"، 264حديث مرسل، أخرجه أبو داود في كتاب:"الطهارة"إتيان الحائض"، الحديث رقم" (3)

═ 



 أصول الفقــــــه

 1609 م2020هـ / 1442 : مجادى األوىلالثالثالعدد    

فالمنطوق من الحديث يدل على أن من جامع امرأته وهي حائض فعليه 
 أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

الحديث يدل على أنه ال يجوز التصدق بأقل من هذا والمفهوم من 
 .(1)المقدار

 :هذا المفهوم محل خالف بين الفقهاء على قولين 

القول األول: األخذ بمفهوم العدد، وهو أنه ال يجوز التصدق بأقل من 
 . (2)هذا القدر، وهو قول الشافعي في القديم، وهو قول عند الحنابلة

بمفهوم العدد، وعدم وجوب شيء عليه، وهو القول الثاني: عدم األخذ 
 .(3)الحنفية، والمالكية، والشافعية في الجديد، وبعض الحنابلة

 كفارة إتيان الحائض على قولين اختلف الفقهاء في حكم: 

القول األول: يجب عليه الكفارة، وال يجوز التصدق بأقل من هذا القدر 
القديم، وهو قول عند وهو دينار أو نصف دينار، وهو قول الشافعي في 

                                                
═ 

"، باب:" َما َيِجُب َعَلى َمْن أََتى َحِليَلَتُه ِفي َحاِل َحْيَضِتَها َبْعَد واالنسائى في كتاب:"الطهارة
ِ َعزَّ َوَجلَّ َعْن َوْطِئَها"، الحديث رقم" "، وابن ماجه في 289ِعْلِمِه ِبنْهِي اهللَّ

ا"، الحديث رقم" اَرِة َمْن أََتى َحاِئض   ".640كتاب:"الطهارة"، باب:" ِفي َكفَّ
(، التمهيد لما في الموطأ من المعاني 1/322(، االستذكار)1/83السنن)ينظر: معالم  (1)

 (.1/220(، حاشية السندي على سنن ابن ماجه)3/175واألسانيد)
 (.1/243المغني) ،(2/359ينظر: المجموع شرح المهذب) (2)
(، بداية المجتهد ونهاية 10/159(، المبسوط)1/136ينظر: النتف في الفتاوى) (3)

 (.1/243(، المغني)315/ 9(، الحاوي الكبير )31(، القوانين الفقهية)ص1/65المقتصد)
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 1610 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 .(1)الحنابلة

القول الثاني: عدم وجوب شيء عليه، وال يلزمه إال التوبة واالستغفار، 
 .(2)وهو الحنفية، والمالكية، والشافعية في الجديد، وبعض الحنابلة

 حديث المسألة(. ) استدل أصحاب القول األول: بالحديث السابق 

يدلنا الحديث الشريف على أن من جامع  وجه االستدالل من الحديث:
 .(3)امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار

 (4)استدل أصحاب القول الثاني بعدة أشياء : 

: من لم يوجب عليه كفارة ، والدليل الموجب للكفارةوجود عدم  أوال 
 .االستغفار والتوبة ال يلزمه إال

وأن مثله ال تقوم به حجة،  ،ابن عباساضطراب هذا الحديث عن ثاني ا: 
وأن الذمة على البراءة، وال يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين وال غيره إال 

 .بدليل ال مدفع فيه، وال مطعن عليه

ن الجماع في الفرج حال الحيض حرم لعلة األذى، فال يوجب أثالثا: 
                                                

 (.1/243المغني) ،(2/359ينظر: المجموع شرح المهذب) (1)
(، الحاوي 1/65(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد)1/136ينظر: النتف في الفتاوى) (2)

 (.1/243(، المغني)315/ 9الكبير )
(، 3/175(، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد)1/322ينظر: االستذكار) (3)

 (.1/220حاشية السندي على سنن ابن ماجه)
(، 3/175هيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد)(، التم1/322ينظر: االستذكار) (4)

 (.1/220حاشية السندي على سنن ابن ماجه)
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لتوبة ذلك كفارة، كالوطء في الدبر فقد عصى اهلل تعالى، وفرض عليه ا
 .واالستغفار، وال كفارة عليه في ذلك

 راجحالرأي ال
 .باب االحتياطالقول باستحباب الكفارة من 

 سبب الرتجيح:
لم جعلنا واالضطراب في إسناده ومتنه إن االختالف في الحديث  :أوال

 .بالوجوب نجزم

 .مستحبا جعلهعن ابن عباس من قوله قوي ثابت ا  كون الحديث :ثانيا

عاود هذا الفعل عدة مرات، أرى القول بوجوب الكفارة ولكن إذا 
ا له على أال يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى.  ليكون ذلك رادع 
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 1612 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 .“(1)عدد أيام االستحاضة:"املسألة الثامنة

االستحاضة حدث دائم فال تمنع الصوم والصالة وغيرهما مما يمنعه 
الحيض كسائر األحداث للضرورة فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو 
التيمم إن كانت تتيمم وبعد ذلك تعصبه وتتوضأ بعد عصبه ويكون ذلك وقت 

 .الصالة ألنها طهارة ضرورة فال يصح قبل الوقت كالتيمم 

 في عدد أيام االستحاضة بناء على اختالفهم في مفهوم  اختلف الفقهاء
 العدد الوارد في الحديث التالي:

ِه َحْمَنَة ِبْنِت َجْحٍش، َقالَْت: ُكْنُت أُْسَتَحاُض َحْيَضة  َشِديَدة  َكِثيَرة ،  َعْن أُم ِ
 ِ أَْسَتْفِتيِه َوأُْخِبُرُه َفَوَجْدتُُه ِفي َبْيِت أُْخِتي َزْينََب  َفِجْئُت َرُسوَل اهللَّ

ِ: ِإنَّ ِلي ِإَلْيَك َحاَجة  َفَقاَل َوَما ِهَي َفُقْلُت  ِبْنِت َجْحٍش َقاَلْت َفُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَّ
ِ: ِإن ِي أُْسَتَحاُض َحْيَضة  َكِثيَرة  َشِديَدة  َفَما َتَرى ِفيَها َقْد َمَنَعْتِني  َيا َرُسوَل اهللَّ

                                                

م من المرأة بعد أي ام حيضها  (1) استحاضة لغة : مصدر اسُتِحيَض، استمرار خروج الد 
 المعتاد.

الحميد عمر  معجم اللغة العربية المعاصرة للد أحمد مختار عبدينظر: مادة)ح ي ض( 
 .(1/549هـ( بمساعدة فريق عمل) 1424)المتوفى: 

اصطالحا: هو استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه، يقصد لون دم الحيض، فإنه 
 يتغير من أسود عند نزوله إلى أصفر قرب انقطاعه.

 (.1/17)بن حنبل الشيباني  اهلل أحمد متن الخرقى على مذهب ابي عبد ينظر:
الحيض  من عرق في أدنى الرحم يقال له العاذل في غير أيام أكثرالدم الخارج لعلة فهو 

 .وغير أيام أكثر النفاس سواء أخرج إثر حيض أم ال
 (.1/96)شمس الدين ل اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعينظر: 
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َم، َقالَْت: ُهَو أَْكثَُر  َياَم َقاَل: أَْنَعُت لَِك اْلكُْرُسَف، َفِإنَُّه يُْذِهُب الدَّ اَلَة َوالص ِ الصَّ
ا َفَقاَل َلَها َسآُمُرِك ِبأَْمَرْيِن أَيَُّهَما  ِمي َقالَْت: ِإنََّما أَثُجُّ ثَجًّ ِمْن َذِلَك َقاَل: َفَتَلجَّ

ِإنََّما »َفَقْد أَْجَزأَ َعْنِك ِمَن اآْلَخِر َفِإْن َقِويِت َعَلْيِهَما َفأَْنِت أَْعَلُم َفَقاَل َلَها َفَعْلِت 
 ثُمَّ 

ِ ْيَطاِن، َفتََحيَِّضي ِستََّة أَيَّاٍم أَْو َسْبَعة  ِفي ِعْلِم اهللَّ َهِذِه َرْكَضٌة ِمْن َرَكَضاِت الشَّ
ا اْغَتِسِلي َحتَّى ِإَذا َرأَْيِت أَنَّ  ِك َقْد طَُهْرِت َواْستَْيَقْنِت َواْسَتْنَقْأِت، َفَصل ِي أَْرَبع 

َوِعْشِريَن َلْيَلة  أَْو ثاََلث ا َوِعْشِريَن َلْيَلة  َوأَيَّاَمَها َوُصوِمي، َفِإنَّ َذِلَك يُْجِزئُِك 
َساُء، َوَكَما َيْطهُ  ِ َشْهٍر َكَما َتِحيُض الن ِ ْرَن ِبِميَقاِت َوَكَذِلَك َفاْفَعِلي ِفي كُل 

ِلي اْلَعْصَر،  ِري الظُّْهَر، َوتَُعج ِ ، َوِإْن َقِويِت َعَلى أَْن تَُؤخ ِ َحْيِضِهنَّ َوطُْهِرِهنَّ
ِليَن  ِريَن اْلَمْغِرَب، َوتَُعج ِ ا، ثُمَّ تَُؤخ ِ َفَتْغَتِسِليَن ثُمَّ تَُصل ِيَن الظُّْهَر َواْلَعْصَر َجِميع 

اَلَتْيِن، َفاْفَعِلي َوَتْغَتِسِليَن َمَع اْلَفْجِر  اْلِعَشاَء ثُمَّ َتْغَتِسِلينَ  َوَتْجَمِعيَن َبْيَن الصَّ
يَن، َوَكَذِلَك َفاْفَعِلي َوَصل ِي َوُصوِمي، ِإْن َقَدْرِت َعَلى َذِلَك  َوَقاَل َرُسوُل « َوتَُصل ِ

 ِ  .(1)«َوَهَذا أَْعَجُب اأْلَْمَرْيِن ِإَليَّ » اهللَّ

على أن المستحاضة تغتسل وتصوم  لفالمنطوق من الحديث يد
 وتصلي.

الحديث أن المستحاضة التي اختلط حيضها باستحاضتها  نموالمفهوم 
ولم تميزه، فإنها ال تزيد على سبعة أيام وال تنقص عن ستة أيام كعادة أكثر 

                                                

أخرجه أبي داود في كتاب:"الطهارة"، باب:"من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصالة"،  (1)
والترمذي في كتاب:"الطهارة"، باب:"ما جاء في المستحاضة أنها  "،287الحديث رقم"

"، وابن ماجة في كتاب:"الطهارة"، 128تجمع بين صالتين بغسل واحد"، الحديث رقم"
 ".627باب:"ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة"، الحديث رقم"
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 .(1)النساء فترد إلى ستة أيام أو سبعة حسب عادة مثيالتها

 على أقوال: هذا المفهوم محل خالف بين الفقهاء 

، فال تزيد على سبعة أيام وال تنقص القول األول: األخذ بمفهوم العدد
هو و ،عن ستة أيام كعادة أكثر النساء فترد إلى ستة أيام أو سبعة حسب عادة

 .(2)ذهب الشافعية والحنابلة في قولم

وذلك لالحتياط  ،القول الثاني: إنها ترد إلى أقل مدة الحيض يوما وليلة
 .(3)الشافعية والحنابلة في قول أخرفي العبادة، وهو مذهب 

القول الثالث: تجلس أكثر الحيض وهو عشرة أيام ألنه اليقين فال يزول 
 .( 4)الحنفية بالشك، وهو مذهب

المشهور عند القول الرابع: ال تتجاوز خمسة عشرة يوما، وهو 
 .(5)المالكية

                                                

 ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ،(،1/337نيل األوطار للشوكاني اليمني )ينظر:  (1)
 (.4/267بن موسى اإلثيوبي الَولَِّوي)  بن آدم بن علي لمحمد

 (،1/143)(، الكافي في فقه اإلمام أحمد1/383الحاوي الكبير)(، 1/78ينظر:األم) (2)
 (.1/237)المغني البن قدامة

(، المبدع في شرح المقنع، 1/88اإلمام الشافعي الشيرازي ) المهذب في فقةينظر:  (3)
 .(7/88برهان الدين )ل

 (.2/140للسراخسي) المبسوط (،5/232شرح مختصر الطحاوي) ينظر: (4)

روضة المستبين  ،(3/1447عيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصار)ينظر:  (5)
 (.1/280 بن بزيزة )ال في شرح كتاب التلقين



 أصول الفقــــــه

 1615 م2020هـ / 1442 : مجادى األوىلالثالثالعدد    

تقدير مدة حيض المستحاضة: نظرا  الستمرار نزول الدم على 
المستحاضة بسبب حالة مرضية، فإنها تحتاج لبيان مدة الحيض الشهرية، 

 ويرجع إلى عدة أمور:لتطبق عليها أحكام الحيض، ويكون الباقي استحاضة، 

العمل بالتمييز بصفة الدم، فإذا كان متصفا  بصفة السواد فهو  :أواًل 
حيض، وإال فهو استحاضة، أي أن المرأة إذا ميزت دم الحيض عن دم 

 .االستحاضة، عملت بتمييزها

 .بناء المعتادة على عادتها السابقة: اانيً ث

 .رجوع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء :االثً ث

عدد أيام االستحاضة  السبب في اختالف الفقهاء في هير فهذه األمو
، والصحيح أنه اختالفهم في عدد أيام الحيض عند كل مذهب فتقدر حسب

 .(1)، وإنما يرجع إلى األمور السابق ذكرهاال حد ألقله وأكثره

 

h 
  

                                                

َحْيِلي   الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه أل. د. َوْهَبة ينظر: (1)  .(1/637)  بن مصطفى الزُّ
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 اخلامتة

بعد أن منَّ اهلل سبحانه وتعالى علي بإتمام هذا البحث أحببت أن أختمه 
 النتائج التي توصلت إليها:بأهم 

: أن مفهوم العدد هو: داللة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بعدد على أوال  
 اد أو نقص.زثبوت نقيض ذلك الحكم فيما عدا العدد 

ا: أن تخصيص الحكم بعدد معين ال يدل باعتبار ذاته على حكم في ثاني  
عنه، ولكنه قد يدل  العدد الزائد عن العدد الذي قيد به الحكم وال في الناقص

 عليه بواسطة القرائن الخارجية على حكم في الزائد أو في الناقص.

فال ينافي أن  ن العدد ال مفهوم له باعتبار ذاته،إا: من قال من العلماء ثالث  
 يكون له مفهوم باعتبار غيره كالقرائن الخارجية. 

ة شروط مفهوم قد اشترطوا عدن باليرابعا: أن جمهور العلماء القائل
  إلى شرطين: رجعتكلها 

 أال يعارض هذا المفهوم منطوق. -أ

أال يظهر للقيد الذي علق به الحكم فائدة أخرى سوى نفي الحكم  -ب
 عما عداه.

من  اخامسا: أن الشروط التي وضعها جمهور العلماء قد حلت كثير  
 اإلشكاالت إلى حد كبير.

عدد فيه سنة، ألن النجاسة مرئية البالحجر  جماراالستسادسا: أن 
فالمقصود زوال عينها أو حقيقتها فال يعتبر بالعدد، والمقصود التنقية دون 
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العدد، حتى إذا حصلت التنقية بالمرة الواحدة ال يحتاج إلى الثانية، وإذا لم 
 تحصل التنقية بثالث مرات يزاد على الثالث.

عدم  ىرائحته دليل عل أن تغير الماء سواء لونه أو طعمه أو سابعا:
  الطهارة، فإن لم يتغير الماء فيكون باقي ا على األصل وهو الطهارة.

ثامنا: أن التيمم ضربتان، وأن الواحدة تجزئ، فإذا تعذر عليه الضربة 
الثانية أجزأته الضربة األول، ألنه ثبت من األحاديث اإلجزاء بالضربة 

 والضربتين.

ولعاب الكلب، ويغسل من الولوغ  تاسعا: االقتصار على نجاسة فم
سبع مرات إحداهن بالتراب، وذلك مراعاة لظروف الناس في رفع الحرج 

 والمشقة عنهم خاصة ممن يستخدمون الكلب للصيد أو الحراسة.

؛ لكل من المسافر والمقيمعاشرا: التوقيت في المسح على الخفين 
تحصل له حالة وحيث إن الرجلين إذا تركت بدون غسل مدة أكثر من ذلك 

تعفن، وذلك مضر للجسم والصحة؛ ألن الرخصة في المسح جاءت محددة 
بالمدة، والمحدد يمنع المحدود من مشاركة غيره في حكمه؛ وألن المسح إذا 
كان على حائل يقدر بالحاجة من غير مجاوزة كالجبيرة، وحاجة المقيم إلى 

، والمسافر ال تستديم لبس الخفين ال يستديم في الغالب أكثر من يوم وليلة
 حاجته فوق ثالث.

سواء قام المتوضئ  ،ن غسل الكفين سنة من سنن الوضوءحادي عشر: أ
من نوم أو لم يقم من نوم، وسواء كان هذا النوم من نوم الليل أو من نوم 

 .النهار
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مراته وهي حائض من قول باستحباب الكفارة في من أتى اثاني عشر: ال
لذا واالضطراب في إسناده ومتنه ختالف في الحديث فإن االباب االحتياط، 

فيكون عن ابن عباس من قوله قوي لكن كونه ثابت ا بالوجوب، و نجزملم 
مستحبا، ولكن إذا عاود هذا الفعل عدة مرات، أرى القول بوجوب الكفارة 

ا له على أال يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى.  ليكون ذلك رادع 

الستمرار نزول الدم  انظر   المستحاضة تقدير مدة حيض ثالث عشر:
على المستحاضة بسبب حالة مرضية، فإنها تحتاج لبيان مدة الحيض الشهرية، 

 .لتطبق عليها أحكام الحيض، ويكون الباقي استحاضة

هذا ما تيسر لي من البحث والدراسة، فما كان فيه من توفيق فمن اهلل، 
وما كان فيه من تقصير فتلك طبيعة البشر، فالكمال غاية ال تدرك، فهو هلل 

ا إال ُوْسَعَها َلَها َما } -عزوجل -وحده، وحسبي قول اهلل  ُ َنْفس  اَل يَُكل ُِف اهللَّ
ن َنِسينَا أَْو أَْخَطْأَنا َربَّنَا َواَل َتْحِمْل إَكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربََّنا اَل تَُؤاِخْذَنا 

ا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربََّنا َواَل تَُحم ِ  ْلَنا َما اَل طَاَقَة َلَنا ِبِه َعَلْيَنا ِإْصر 
 .(1){َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْواَلَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَ 

أن يهديني سواء السبيل، وأن يتقبل هذا  -سبحانه وتعالى  -سأل أواهلَل 
العمل بقبول حسن، وأن يجعله عمال متقبًّال مشكورا، وأن يغفر لي ولوالدي، 
 ،وللمؤمنين والمؤمنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل

نبينا  وصل اللهم وسلم وبارك على، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                                

 (.286سورة البقرة، جزء من اآلية )( 1)
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 واملصادر املراجعفهرس 

 : القرنن الكريم وعلوم..أوال
 القرآن الكريم. -

 كتب التفسري:
بن  يوسفبن  عليبن  يوسفبن  البحر المحيط في التفسير، ألبي حيان محمد -

 بيروت. -هـ(، ط/ دار الفكر 745حيان أثير الدين األندلسي )المتوفى: 
هـ(، ط/دار 489تفسير القرآن للسمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى:  -

 السعودية. -الوطن، الرياض 
المنذر بن  إدريسبن  محمدبن  رحمنال عبدألبي محمد ،تفسير القرآن العظيم -

هـ(، ط/ مكتبة نزار 327التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 
 المملكة العربية السعودية. -مصطفى الباز 

بن  عثمانبن  العباسبن  إدريسبن   محمداهلل عبدتفسير اإلمام الشافعي، ألبي  -
عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: بن  مطلبال بن عبد شافع
 المملكة العربية السعودية. -هـ(، ط/دار التدمرية 204

هـ(، ط/دار الكتب 333توفى: تفسير الماتريدي ألبي منصور الماتريدي )الم -
 بيروت، لبنان. -العلمية 

بشير األزدي البلخى بن  سليمانبن  سليمان، ألبي الحسن مقاتلبن  تفسير مقاتل -
 بيروت. -هـ(، ط/ دار إحياء التراث 150)المتوفى: 

هـ(، ط/مؤسسة 310جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري )المتوفى:  -
 الرسالة.

 -هـ(، ط/دار الكتب المصرية 671لجامع ألحكام القرآن للقرطبي )المتوفى: ا -
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 القاهرة.
بيروت /  -هـ(، ط/دار الكتب العلمية 450النكت والعيون للماوردي )المتوفى:  -

 لبنان.
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من  -

وشبن  فنون علومه، ألبي محمد مكي مختار بن  محمدبن  أبي طالب َحم 
هـ(، ط/ 437القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي )المتوفى: 

جامعة  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -مجموعة بحوث الكتاب والسنة 
 الشارقة.

 -الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للنيسابوري، ط/دار القلم، الدار الشامية  -
 ق، بيروت.دمش

 ثانيا: احلديث وعلوم.
إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد، ط/مطبعة السنة  -

 المحمدية.
 البكجري المصري اهلل بن عبد قليجبن  اإلعالم بسنته عليه السالم، لمغلطاي -

هـ(، ط/مكتبة نزار 762، عالء الدين )المتوفى: اهلل عبدالحكري الحنفي، أبو 
 المملكة العربية السعودية. -الباز مصطفى 

، المعروف بن  محمدبن  البدُر التمام شرح بلوغ المرام، للحسين - سعيد الالعي 
 هـ(، ط/ دار هجر 1119بالَمغِربي )المتوفى: 

محمد بن  صالحبن  إسماعيلبن  التَّحبير إليَضاح َمَعاني التَّيسير، لمحمد -
براهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إ

شد، الرياض 1182باألمير )المتوفى:  المملكة اْلَعَربيَّة  -هـ(، ط/ َمكَتَبُة الرُّ
 السعودية.
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بن  اهلل بن عبد التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، ألبي عمر يوسف -
ط/ وزارة هـ(، 463عاصم النمري القرطبي )المتوفى: بن  برال بن عبد محمد

 المغرب. -عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بن  رحمنال عبدتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، ألبي العال محمد  -

 -هـ(، ط/ دار الكتب العلمية 1353رحيم المباركفورى )المتوفى: ال عبد
 بيروت.

بن  التوضيح لشرح الجامع الصحيح، البن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر -
هـ(، المحقق: دار الفالح 804أحمد الشافعي المصري )المتوفى: بن  يعل

 سوريا. -للبحث العلمي وتحقيق التراث، ط/دار النوادر، دمشق 
وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  -

إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، بن  وأيامه = صحيح البخاري، لمحمد
 النجاة .ط/دار طوق 

هادي، أبو الحسن، نور ال بن عبد حاشية السندي على سنن ابن ماجه، لمحمد -
 ه(، ط/دار الجيل بيروت.1138الدين السندي )ت

بن  شدادبن  بشيربن  إسحاقبن  األشعثبن  سنن أبي داود، ألبي داود سليمان -
ِجْستاني )المتوفى:   -دا هـ(، ط/المكتبة العصرية، صي275عمرو األزدي الس ِ

 بيروت.
الضحاك، الترمذي، أبو بن  موسىبن  َسْورةبن  عيسىبن  سنن الترمذي، لمحمد -

 -هـ(، ط/شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 279عيسى )المتوفى: 
 مصر.

عاصم النمري بن  برال بن عبد محمدبن  اهلل بن عبد االستذكار ألبي عمر يوسف -
 بيروت.  -هـ(، ط/دار الكتب العلمية 463القرطبي )المتوفى: 

ى ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَوائِِد ُمْسِلم اإلبهاج في شرح المنهاج، للسبكي وولده تاج  - َسمَّ
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 بيروت.-وهاب، ط/دار الكتب العلمية ال عبدالدين أبو نصر 
أحمد الحنفي، بن  موسىبن  أحمدبن  شرح سنن أبي داود، ألبي محمد محمود -

 ه(، ط/مكتبة الرشد، الطبعة االولى.855بدر الدين العييني )ت
بن  خلفبن  شرح صحيح البخاري البن بطال، البن بطال أبو الحسن علي -

 السعودية، الرياض. -هـ(، ط/ مكتبة الرشد 449ملك )المتوفى: ال عبد
األزهري الهروي، أبو  بن أحمدبن  الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، لمحمد-

 هـ(، ط/ دار الطالئع.370منصور )المتوفى: 
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(،  -

 .هـ(، ط/ مكتبة نزار مصطفى الباز743 الطيبي )اهلل بن عبد لشرف الدين الحسين
ى إِ  - كَماُل الُمْعِلِم بَفَوائِِد ُمْسِلم، َشْرُح َصِحيح ُمْسِلِم ِللَقاِضى ِعَياض الُمَسمَّ

عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى: بن  عياضبن  موسىبن  لعياض
 هـ(، ط/ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر.544

)سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال بن  شرح مسند أبي حنيفة، لعلي -
 لبنان. -ـ(، ط/دار الكتب العلمية، بيروت ه1014الهروي القاري )المتوفى: 

بن  رحيمال عبدطرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل زين الدين  -
هـ(، 806إبراهيم العراقي )المتوفى: بن  أبي بكربن  رحمنال بن عبد الحسين

ثم المصري،  الحسين الكردي الرازيانيبن  رحيمال بن عبد أكمله ابنه: أحمد
هـ(، ط/الطبعة المصرية 826أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي )المتوفى: 

 القديمة.
عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود  -

حيدر، أبو بن  عليبن  أميربن  وإيضاح علله ومشكالته، لمحمد أشرف
هـ(، ط/ 1329ظيم آبادي )المتوفى: رحمن، شرف الحق، الصديقي، العال عبد

 بيروت. -دار الكتب العلمية 
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معظم شاه الكشميري بن  العرف الشذي شرح سنن الترمذي، لمحمد أنور شاه -
 بيروت، لبنان -هـ(، ط/ دار التراث العربي 1353الهندي )المتوفى: 

الخطاب البستي بن  إبراهيمبن  محمدبن  غريب الحديث، ألبي سليمان حمد -
 دمشق. -هـ(، ط/ دار الفكر  388لمعروف بالخطابي )المتوفى: ا
أحمد، بن  عمروبن  الفائق في غريب الحديث واألثر، ألبي القاسم محمود -

 لبنان. -هـ(، ط/ دار المعرفة 538الزمخشري جار اهلل )المتوفى: 
بن  أحمدبن  رحمنال عبدفتح الباري شرح صحيح البخاري، لزين الدين  -

الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: بن  رجب
 المدينة النبوية. -هـ(، ط/ مكتبة الغرباء األثرية 795

بن  محمدبن  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ألبي الحسن عبيد -
ه(، ط/إدارة البحوث 1414محمد الرحماني المباركفوري )تبن  سالمال عبد

 إلفتاء بالهند.العلمية والدعوة وا
)سلطان( محمد، أبو الحسن بن  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي -

 -هـ(، ط/ دار الفكر، بيروت 1014نور الدين المال الهروي القاري )المتوفى: 
 لبنان.

بن  هاللبن  حنبلبن  محمدبن   أحمداهلل عبدحنبل، ألبي بن  مسند اإلمام أحمد -
 هـ(، ط/ مؤسسة الرسالة.241ى: أسد الشيباني )المتوف

، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  -
هـ(، دار 261الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: بن  لمسلم

 بيروت. -إحياء التراث العربي 
األوقاف مطالع األنوار على صحاح اآلثار، ألبي إسحاق ابن قرقول، ط/ وزارة  -

 دولة قطر. -والشؤون اإلسالمية 
الخطاب المعروف بن  إبراهيمبن  محمدبن  معالم السنن، ألبي سليمان أحمد -
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 ه(، ط/المطبعة العلمية، ط األولى.388بالخطابي )ت
وارث بن  أيوببن  سعدبن  خلفبن  المنتقى شرح الموطأ، ألبي الوليد سليمان -

 -هـ(، ط/ مطبعة السعادة 474)المتوفى:  التجيبي القرطبي الباجي األندلسي
 هـ. 1332بجوار محافظة مصر، الطبعة: األولى، 

شرف بن  الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيىبن  المنهاج شرح صحيح مسلم -
 بيروت. -هـ(، ط/دار إحياء التراث العربي 676النووي )المتوفى: 

بن  أحمدبن  عمربن  المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، لمحمد -
هـ(، ط/ جامعة أم 581محمد األصبهاني المديني، أبو موسى )المتوفى: بن  عمر

القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات 
 مكة المكرمة. -اإلسالمية 

المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي داود، لمحمود محمد خطاب  -
 مصر. -ي، ط/مطبعة االستقامة، القاهرة السبك

نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار، ألبي محمد  -
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين بن  أحمدبن  موسىبن  أحمدبن  محمود

 قطر. -هـ(، ط/ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 855العيني )المتوفى: 
ِب، لمحمدالنَّْظُم  - بن  أحمدبن  الُمْستَْعَذُب ِفي تْفِسير غريِب أْلَفاِظ المَهذ 

، المعروف ببطال )المتوفى: اهلل عبدبطال الركبي، أبو بن  سليمانبن  محمد
 هـ(، ط/ المكتبة التجارية، مكة المكرمة.633

أحمد، بن  محمدبن  محمدبن  النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، لمحمد -
هـ(،  734ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين )المتوفى: 

كريم، ط/دار العاصمة، ال عبددراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور أحمد معبد 
 هـ. 1409المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى،  -الرياض 

محمد بن  يوسفبن  اهلل بن عبد ملكال عبدنهاية المطلب في دراية المذهب، ل -
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هـ(، 478الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 
 ط/دار المنهاج.

عبداهلل الشوكاني اليمني، بن  محمدبن  علىبن  نيل األوطار، لمحمد -
 (، ط/دار الحديث، مصر.1250)ت

 كتب أصول الفق.:
محمد بن  صالحبن  إسماعيلبن  إجابة السائل شرح بغية األمل، لمحمد-

 بيروت.-ه(، ط/مؤسسة الرسالة 1182الحسيني، الكحالني، الصنعاني)ت
 -دمشق -اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي، ط/ المكتب اإلسالمي، بيروت -

 لبنان.
حزم بن  سعيدبن  أحمدبن  اإلحكام في أصول األحكام، أبو محمد علي -

 هـ(،ط/ دار اآلفاق الجديدة، بيروت.456 األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، للشوكاني اليمني  -

 ه(، ط/دار الكتاب العرب.1250)ت
إسحاق الشاشي بن  محمدبن  أصول الشاشي، لنظام الدين أبو علي أحمد -

 بيروت. -هـ(، ط/دار الكتاب العربي 344)المتوفى: 
بهاء بن  اهلل بن عبد ي أصول الفقه، ألبي عبداهلل بدر الدين محمدالبحر المحيط ف -

 ه(، ط/دار الكتيبي.794الزركشي)ت 
رحمن أبي ال بن عبد بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمود -

 ه(، ط/دار المدني السعودية.749أحمد األصفهاني )تبن  القاسم
سليمان بن  الدين أبو الحسن عليالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لعالء  -

 -هـ(، ط/ مكتبة الرشد 885المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى: 
 السعودية / الرياض.
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محمد ابن الموقت بن  التقرير والتحبير، ألبي عبداهلل شمس الدين محمد -
 ه(، ط/دار الكتب العلمية.879الحنفي)ت

ه(، 478ألبي المعالي، إمام الحرمين )تملك ال عبدالتلخيص في أصول الفقه، ل -
 بيروت.-ط/دار البشاير اإلسالمية

التمهيد في تخريج الفروع على األصول، لإلمام جمال الدين اإلسنوي، ط/دار  -
 الرسالة.

بن  حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع، لحسن -
 ط/ دار الكتب العلمية. هـ(،1250محمود العطار الشافعي )المتوفى: بن  محمد

أحمد بن  محمودبن  الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمد -
 الحنفي، ط/مكتبة الرشد.

الحسن بن  شهاببن  رسالة العكبري في أصول الفقه، ألبي علي الحسن -
هـ(، ط/ الطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،  428 - 335العكبري الحنبلي )

 الكويت.
تقي الدين بن  الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين عبدالوهابرفع  -

 لبنان. -ه(، ط/عالم الكتب771السبكي)ت 
حنبل، بن  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد -

 قدامة الجماعيليبن  محمدبن  أحمدبن  اهلل عبدألبي محمد موفق الدين 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 هـ(،ط/ مؤسسة الري ان للطباعة والنشر والتوزيع.620
ه(، وبصدره 793عمر التفتازاني)ت بن  شرح التلويح على التوضيح، لسعد الدين -

بن  التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقة لإلمام القاضي صدر الشريعة عبيد اهلل
 ه(، ط/مكتبة صبيح بمصر. 747مسعود المحجوبي البخاري)ت 

بن  الرحمن شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، لإلمام جالل الدين عبد -
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 ه(، ط/دار السالم.911أبي بكر السيوطي،)ت 
كريم الطوفي ال بن عبد قويال بن عبد شرح مختصر الروضة، لسليمان -

 ه(، ط/دار الرسالة.716ن )تالصرصري، أبو الربيع نجيم الدي
بن  عزيزال بن عبد أحمدبن  شرح الكوكب المنير، لتقي الدين أبو البقاء محمد -

هـ(، ط/ مكتبة 972علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )المتوفى: 
 العبيكان.

علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي بن  الفصول في األصول، ألحمد -
 ط/وزارة األوقاف الكويتية.هـ(، 370)المتوفى: 

بن  محمدبن  قواطع األدلة في أصول الفقة، ألبي مظفر الدين، منصور -
ه(، ط/دار الكتب 489أحمد المروزي السمعاني التيمي)ت بن  جبارال عبد

 العلمية بيروت.
كشف األسرار شرح أصول البزدوي، لعالء الدين البخاري الحنفي، ط/ دار  -

 الكتاب اإلسالمي.
العربي بن  عبداهلل أبو بكربن  المحصول في أصول الفقة، للقاضي محمد -

 عمان.-ه(، ط/دار البيان 543المعافري األشيلي المالكي )ت 
 المستصفى للغزالي، ط/ دار الكتب العلمية. -
علي الطيب أبو الحسين الَبْصري المعتزلي بن  المعتمد في أصول الفقه، محمد -

 بيروت. -ر الكتب العلمية هـ(، ط/ دا436)المتوفى: 
موسى بن  الموافقات في أصول الشريعة، ألبي إسحاق الشاطبي وهو إبراهيم -

 (.1/189ه(، ط/دار الحديث القاهرة، )790اللخمي الغرناطي المالكي)ت
محمد الغزالي الطوسي بن  المنخول من تعليقات األصول، ألبي حامد محمد -

 -بيروت لبنان، دار الفكر دمشق  -معاصرهـ(، ط/ دار الفكر ال505)المتوفى: 
 سورية.
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 ،الحسن البدخشي، المسمى منهاج العقولبن  نهاية السول، وشرح اإلمام محمد -
 ط/محمد على صبيح وأوالده باألزهر.

 كتب الفق.) الفق. احلنفي(:
ه(، ط/دار الكتاب 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم المصري)ت -

 الطبعة الثانية.اإلسالمي، 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعالء الدين الكاساني الحنفي )المتوفى:  -

 هـ(، ط/دار الكتب العلمية.587
ه(، ط/دار الكتب 855البناية شرح الهداية، ألبي محمد بدر الدين العييني، )ت -

 العلمية_بيروت،لبنان، الطبعة األولى .
على فخر الدين الزيلعي الحنفي )ت بن  لعثمانتبين الحقائق شرح كنز الدقائق،  -

 ه(، ط/المطبعة األميرة، ط/األولى.743
هـ(، ط/ دار 540تحفة الفقهاء ألبي بكر عالء الدين السمرقندي )المتوفى: نحو  -

 لبنان. -الكتب العلمية، بيروت 
حمدان أبو الحسين بن  جعفربن  أحمدبن  محمدبن  التجريد للقدوري، ألحمد -

 القاهرة. -هـ(، ط/ دار السالم  428المتوفى: القدوري )
فرقد الشيباني بن  الحسنبن   محمداهلل عبدالحجة على أهل المدينة، ألبي  -

 بيروت. -هـ(، ط/ عالم الكتب 189)المتوفى: 
« الدر المختار شرح تنوير األبصار»قره عين األخيار لتكملة رد المحتار علي  -

)محمد أمين المعروف بابن بن  دين محمد)مطبوع بآخر رد المحتار(، لعالء ال
هـ(، 1306عزيز عابدين الحسيني الدمشقي )المتوفى: ال بن عبد عمربن  عابدين(

 لبنان. -ط/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي بن  شرح مختصر الطحاوي، أحمد -
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 اإلسالمية .هـ(، ط/ دار البشائر  370)المتوفى: 
ه(، 686اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، لجمال األنصاري الخزرجي)ت -

 _الدار الشامية،الطبعة الثانية. ط /دار القلم
أبي سهل شمس األئمة السرخسي )المتوفى: بن  أحمدبن  المبسوط، لمحمد -

 بيروت. -هـ(، ط/ دار المعرفة 483
، ألبي إلمام أبي حنيفة المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه ا -

َماَزَة البخاري بن  عمربن  عزيزال بن عبد أحمدبن  المعالي برهان الدين محمود
 لبنان. -هـ(، ط/دار الكتب العلمية، بيروت 616الحنفي )المتوفى: 

المعتصر من المختصر من مشكل األثار ألبي المحاسن جمال الدين الملطي  -
 يروت.ه(، ط/عالم الكتب ب803الحنفي)ت 

ْغدي، حنفي بن  الحسينبن  النتف في الفتاوى، ألبي الحسن علي - محمد السُّ
 هـ(، ط/ دار الفرقان .461)المتوفى: 

 الفق. املالكي:
القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ألبي الوليد -

 القاهرة. -هـ(، ط/دار الحديث 595)المتوفى: 
البيان والتحصيل، والشرح والتوجيه والتعليل، للمسائل المستخرجة،ألبي الوليد  -

 ه(، ط/دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان. 520القرطبي )ت 
بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح، ألبي  -

محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )المتوفى: بن  العباس أحمد
 هـ(، ط/دار المعارف.1241

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي، لتاج  -
هـ(، ط/ مركز  803عزيز الدميري )المتوفى: ال بن عبد اهلل بن عبد الدين بهرام
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 نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث.
/دار ه(، ط897التاج واألكليل لمختصر خليل، ألبي عبداهلل المالكي، )ت  -

 الكتب العلمية.
التلقين في الفقة المالكي، ألبي محمد الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفى:  -

 ط/دار الكتب العلمية. هـ(،422
بشير بن  صمدال بن عبد ألبي الطاهر إبراهيم ،التنبيه على مبادئ التوجيه -

 لبنان. -هـ(، ط/ دار ابن حزم، بيروت 536التنوخي المهدوي )المتوفى: بعد 
محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي )المتوفى: بن  التبصرة، لعلي -

 هـ(، ط/ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر. 478
 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ألبي الحسن العدوي -

 بيروت. -هـ(، ط/ دار الفكر 1189)المتوفى: 
 بيروت. -/: دار الغرب اإلسالميهـ(، ط684الذخيرة، للقرافي )المتوفى:  -
 الخرشي المالكي )المتوفى: اهلل بن عبد لمحمد شرح مختصر خليل للخراشي، -

 بيروت. -هـ(، ط/ دار الفكر للطباعة 1101
هـ(، ط/ 1421العثيمين )المتوفى: بن  الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد -

 دار ابن الجوزي.
عرفة الدسوقي بن  أحمدبن  محمدحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ل -

 هـ(، ط/دار الفكر.1230المالكي )المتوفى: 
بن  عيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصار، ألبي الحسن علي -

هـ(، 397أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار )المتوفى: بن  عمر
 عودية.المملكة العربية الس -ط/مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض 

بن  محمدبن  اهلل بن عبد الكافي في فقه أهل المدينة، ألبي عمر يوسف -
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هـ(، ط/ مكتبة الرياض 463عاصم النمري القرطبي )المتوفى: بن  برال عبد
 الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية.

ه(، ط/دار الكتب 884المبدع شرح المقنع، ألبي إسحاق برهان الدين)ت  -
 ت.بيرو-العلمية 

محمد العبدري الفاسي المالكي بن  محمدبن   محمداهلل عبدالمدخل، ألبي  -
 هـ(، ط/دار التراث.737الشهير بابن الحاج )المتوفى: 

هـ(، ط/ دار الكتب 179أنس األصبحي المدني )المتوفى: بن  المدونة، لمالك -
 العلمية.

، ألبي محمد «أنسبن  اإلمام مالك»المعونة على مذهب عالم المدينة  -
هـ(، ط/ 422نصر الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفى: بن  عليبن  وهابال عبد

 مكة المكرمة. -المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز 
بن  محمدبن  أحمدبن  اهلل عبدالمغني البن قدامة، ألبي محمد موفق الدين  -

بابن قدامة المقدسي قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير 
 هـ(، ط/مكتبة القاهرة.620)المتوفى: 

نة من غيرها من األُمهاِت، ألبي محمد  - يادات على َما في المَدوَّ النَّوادر والز ِ
رحمن النفزي، القيرواني، المالكي )المتوفى: ال عبد)أبي زيد( بن  اهلل عبد
 هـ(، ط/ دار الغرب اإلسالمي، بيروت.386

 الفقة الشافعي:
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح ألبي بكر )المشهور بالبكري( )المتوفى: بعد  -

 هـ(، ط/دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع.1302
 بيروت. -هـ(، ط/دار المعرفة 204األم لإلمام الشافعي)المتوفى:  -
البيان في مذهب اإلمام الشافعي، لألبي الحسين العمراني اليمني الشافعي  -
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 جدة. -هـ(، ط/ دار المنهاج 558 )المتوفى:
محمد الهيتمي، ط/ المكتبة بن  تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ألحمد -

 التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد.
 التنبيه في الفقه الشافعي ألبي اسحاق الشيرازي، ط/عالم الكتب.  -
عميرة،ط/دار حاشيتا قليوبي وعميرة، ألحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي  -

 بيروت. -الفكر 
 ه(، ط/دار الكتب العلمية _بيروت.450الحاوي الكبير للماوردي )ت -
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين الشربيني الشافعي  -

 ه(، ط/دار الكتب العلمية،الطبعة األولى.977)ت
هـ(، ط/ 974لمتوفى: المنهاج القويم لشهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس )ا -

 دار الكتب العلمية.
ه(، ط/دار 476المهذب في فقه اإلمام الشافعي، ألبي إسحاق الشيرازي )ت -

 الكتب العلمية.
نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب  -

 هـ(، ط/دار المنهاج.478بإمام الحرمين )المتوفى: 

 الفق. احلنبلي:
هـ(، 772ركشي، لشمس الدين الزركشي المصري الحنبلي )المتوفى: شرح الز -

 ط/ دار العبيكان.
محمد العثيمين بن  صالحبن  الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد -

 هـ(، ط/دار ابن الجوزي.1421)المتوفى: 
أحمد محمد بهاء الدين بن  إبراهيمبن  العدة شرح العمدة، لعبدالرحمن -

 ط/دار الحديث القاهرة.ه(، 624المقدسي، )ت



 أصول الفقــــــه

 1633 م2020هـ / 1442 : مجادى األوىلالثالثالعدد    

هـ(، ط/ دار 620الكافي في فقه اإلمام أحمد، إلبن قدامة المقدسي )المتوفى:  -
 الكتب العلمية.

 المغني البن قدامة، ط/مكتبة القاهرة. -

 كتب الفق. العام :
محمد عوض الجزيري )المتوفى: بن  رحمنال عبدالفقه على المذاهب األربعة، ل -

 لبنان. -مية، بيروت هـ(، ط/دار الكتب العل1360
 الفتح المبين لألستاذ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، ط/دار السالم. -
 -الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -

 الكويت.
ْبَياِن، ط/مكتبة الرشد، بن  موسوعة أحكام الطهارة، ألبي عمر ُدْبَيانِ  - محمد الدُّ

 كة العربية السعودية.الممل -الرياض 
ط/ دار  الموسوعة الفقهية الطهارة لألستاذ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، -

 الحديث.

 كتب اللغة العربية:
ه(، ط/دار 1205تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى، الزبيدي، )ت -

 الهداية.
 هـ(، ط/دار ومكتبة الهالل.170رحمن الخليل )ت ال عبدالعين ألبي  -
ه(، ط/مؤسسة الرسالة 817القاموس المحيط، لمجد الدين الفيروزي آبادي )ت -

 بيروت.-للطباعة 
-ه(، ط/دار صادر 711علي، أبو الفضل )تبن  مكرمبن  لسان العرب لمحمد -

 بيروت.
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 -هـ(، ط/ مؤسسة الرسالة 395مجمل اللغة البن فارس أبو الحسين )ت  -
 بيروت.

ه(، ط/دار الكتب 458المرسي)ت المحكم والمحيط األعظم، ألبي الحسن -
 بيروت.-العلمية

ه(، ط/المكتبة 666قادر الحنفي الرازي )تال عبدمختار الصحاح، لزين الدين  -
 بيروت.-العصرية
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