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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد         

 وعىل آله وصحبه أمجعني.

        

ة خل قفأمحد اهلل سبحانه جل يف عاله عىل ما َمنَّ به وجاد من التوفي         رَّ دمة هذه الدُّ

 الطالبني، وال تبرصه يأن كان حبيس الرفوف، ال تناله أيد، بعد ِق العزيزوالِعل  الكريمة، 

ء لنا إال الرجاء يف الرب القدير أن ييرس األسباب، ويتيح الفرصة  أعني الراغبني، وال عزا

جتهد، والشيخ املتفنن املاملناظر، واألصويل والفقيه  ،للباحثني خلدمة تراث العامل اجلليل

له وأسكنه فسيح اجلنان وأعىل بد الرمحن بن حممد النتيفي رمحه اهلل وغفر زيد ع املجاهد أيب

 ه يف عليني.درجات

حة ال أستطيع أن أكتم إحسايس بالفخر والفرح، والغبطة والرسور، أن يرس اهلل          ورصا

 للمغاربة مثل هذا العامل الفذ، الذي َقلَّ نظريه يف املتأخرين، فسبحان الذي يقول لليشء كن

 فيكون، واحلمد هلل عىل ما َمنَّ به وجاد، وهو أهل امَلنِّ والكرم واجلود.

ء الكرام وطالب العلم النجباء هو غيض من          والكتاب الذي أسعد بتقديمه للقرا

 ادت مؤلفاته عىلز ذيبد الرمحن النتيفي رمحه اهلل، الفيض، ونقطة من بحر علوم الشيخ ع

نه:  ،كتاباالسبعني   وعنوا

 

يعالج فيه الشيخ النتيفي مسألة فقهية من مسائل التيمم، وهي ما يرتجم له الفقهاء         

بقوهلم: هل التيمم بدل مطلق عن املاء أو بدل رضوري؟ وقد يعربون عنها بقوهلم: هل 

 ع للحدث؟ التيمم مبيح للعبادة أو راف
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هل يأخذ التيمم حكم املاء يف رفع حكم الوصف القائم بالبدن املانع من الصالة         

ونحوها من العبادات التي تشرتط هلا الطهارة، أم إن التيمم جييز فعلها مع بقاء حكم 

 وبعبارة خمترصة: ما نتيجة التيمم؟الوصف القائم بالبدن املانع من الصالة ونحوها؟ 

 

وهذه املسألة من صعاب املسائل " :يقول الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل        

إلمجاع املسلمني عىل صحة الصالة بالتيمم عند فقد املاء، أو العجز عن استعامله، وإمجاعهم 

وهو حمدث؟  صالتهعىل أن احلدث مبطل للصالة، فإن قلنا: مل يرتفع حدثه، فكيف صحت 

 .(1) فكيف نقول: مل يرتفع حدثه؟"وإن قلنا: صحت صالته، 

 

أن املانع املعارض للمقتيض  :، وهيينبني عىل قاعدة أصولية وسبب اخلالف يف ذلك        

هل يرفعه أم ال؟ فإن املقتيض للحدث موجود، وقد عارضه عدم املاء، مع احلاجة إىل 

واحلال هذه، مع  الشارع الرتاب مقام املاء، فهل يقال: استبيحت الصالة إقامةالصالة، و

، فكأن ال  مقيام السبب املانع منها وهو احلدث، أ أن السبب واحلال هذه مل يبق حارضا

 .(2) حدث؟

 

 

 

 

 

                                                           

ء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن: )ج:1)  (.60ص:/2(  أضوا

(، ورشح الزركيش عىل خمترص 355ص:/21موع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية )ج:( انظر: جم2)

 (.347ص:/1اخلرقي )ج:
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َر الشيخ النتيفي رمحه اهلل كتابه القول املؤيد ببيان سبب تأليفه، فأبان وأفصح عن          َصدَّ

ئل رجل عن حكم املتوضئ يصيل وراء املتيمم فقد س الباعث له عىل حتريره بقوله: "

به املرة بعد املرة،  فأجاب بالبطالن، فسئل عن دليله من السائلني الشاهدين عليه بنص جوا

ر فسوَّ  َل ما يدفع به عن نفسه عار اجلهل وعوا فهم نحو الشهرين، إىل أن أبعد الطريان لُيَحصِّ

ال ذنب، وكيف ال وقد افرتى عىل أيب الوليد اهلذيان، فجاء هبذه الكليامت التي ال صدر هلا و

ليس وراءه الطلب، وأن طالب العلم الساعة نزلوا إىل أسفل  الباجي وكذب، وظن أن

التي هي من أول ما  احلضيض. كال، وليظهرن جهل هذا الرجل يف هذه املسألة البسيطة

 فتواه." ـها. يطلب معرفته من الصبيان هبذا التأليف الذي وعدنا به فيام كتبناه عىل

الذي تعضده  والراجح القول املؤيد هو بيان احلق فظهر بذلك أن الدافع له لكتابة        

 حترير مذاهب أهل العلم فيها.ويف مسألة علمية،  األدلة

 

فت مذاهب فاد منها يف تصنيفه، واختللشيخ عبد الرمحن النتيفي التي أتنوعت مصادر ا        

 وعرشين مصدرا رصح به، باإلضافة إىل كتب السنة ودواوينها. فقد بلغت إحدىأصحاهبا، 

مع معرفة كتب املذهب املالكي، من أكثر النقل رمحه اهلل تعاىل أن الشيخ النتيفي  لحظويُ 

هو ابن ف وال غرو، تامة وأهلية قوية مما يدل عىل دربة وطريقة التعامل معها، بمصطلحاهتا

 عن املذهب.وال أجنبيا غريبا  هتا، وليسبجد

نه ليس، حتى إكام أننا نجد اعتامد الشيخ الكبري عىل كتاب املحىل باآلثار البن حزم األند        

الروضة الندية لصديق ينقل عنه صفحات عدة، وكذا ينقل عن نيل األوطار للشوكاين، و

هو أحد  باخلصوص رمحه اهلل زميخ النتيفي بكتب ابن ححسن خان، وهذا االهتامم من الش

لنا ذلك النفس االجتهادي الذي نراه جليا يف كتاب الشيخ، والقوة األسباب التي تفرس 
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وإن قال هبا بعض أئمة  - العلمية واجلرأة يف رد األقوال املرجوحة والضعيفة واخلاطئة

 ينرصه الدليل.وترجيح ما  ،، والصالبة واالستامتة يف نرصة احلق-املذهب 

ل  اقل وساردجمرد نكام أن الشيخ النتيفي يف تعامله مع هذه املصادر مل يكن          ألقوا

زيف ضعيفها وواهيها، ، ويبينهاأصحاهبا، بل كان ينقل وينتقد ويوجه األقوال، ويقارن 

ويدلل لراجحها وقوهيا. مستعينا يف ذلك كله بام آتاه اهلل وفتح به عليه من العلوم عقليها 

 ونقليها.

 

 فهذه قائمة بمصادر الشيخ النتيفي التي رصح هبا، مرتبة حسب وفيات مؤلفيها: :وبعد        

 .ـه(179)األصبحي  املوطأ: مالك بن أنس

 املدونة الكربى: له أيضا.

 .ـه(386) القريواينبن أيب زيد احممد  : أليبمتن رسالة القريواين

 .ـه(456)الظاهري  بن حزماأليب حممد عيل املحىل باآلثار: 

القرطبي بن عبد الرب اعمر يوسف  أليبالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد: 

 .ـه(463)

 .ـه(474)املنتقى رشح املوطأ: أليب الوليد الباجي األندليس 

 .ـه( 478)أليب احلسن اللخمي التبرصة: 

 .ـه(520)اجلد الوليد حممد بن أمحد بن رشد أليب املقدمات املمهدات: 

 ـه(.536)عبد اهلل حممد املازري  يبرشح التلقني: أ

الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد احلفيد  داية املجتهد وهناية املقتصد: أليبب

 .ـه(595)

 .ـه(684)العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف  أليبالذخرية: 

 .ـه(852)عسقالين محد بن عيل بن حجر الألفتح الباري رشح صحيح البخاري: 

عينيعبد اهلل حممد  أيب :مواهب اجلليل يف رشح خمترص الشيخ خليل  .ـه(954) احلطاب الرُّ
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الدر الثمني واملورد املعني رشح املرشد املعني عىل الرضوري من علوم الدين البن عارش 

 .ـه(1072) ربى(: حممد بن أمحد ميارة)الشهري بميارة الك

عبد الباقي بن لخليل ومعه الفتح الرباين فيام ذهل عنه الزرقاين: رشح الزرقاين عىل خمترص 

 .ـه(1099)يوسف بن أمحد الزرقاين املرصي 

عبد اهلل حممد اخلََريِشُّ   خليل وهبامشه حاشية العدوي: أليبرشح اخلريش عىل خمترص

 .ـه(1101)

 : أليب كنونحاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين ملخترص خليل وهبامشه حاشية املدين عىل

 ـه(1230)عبد اهلل حَممد الرهوين 

 بن أمحد بن عرفة الدسوقي حمدملحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري للدردير: 

 .ـه(1230)

 .ـه(1250)حمد بن عيل الشوكاين ملنيل األوطار رشح منتقى األخبار: 

 .ـه(1307) الِقنَّوجيالطيب حممد صديق خان  : أليبالروضة الندية رشح الدرر البهية

يب عيسى سيدي ألالنوازل اجلديدة الكربى فيام ألهل فاس وغريهم من البدو والقرى: 

 .ـه(1342) املهدي الوزاين

 

مل أقف عىل ما يساعد عىل حتديد تاريخ تأليف الشيخ النتيفي لكتابه القول املؤيد         

 للهجرة سنة الثامنني وثالثامئة وألفلفه قبل لباحث أن جيزم بأنه أ، لكن يستطيع االضبطب

وملا بزمان بعيد، ويدل لذلك قول الشيخ النتيفي رمحه اهلل يف بداية ملحق أسباب التيمم: "

فأجبنا عن  1380كتبنا هذا بزمان بعيد، سئلنا عن أسباب التيمم مفصلة يف حمرم عام 

 .ذلك"

 



 

 

 8 

عىل  ثالثة ناقصة، اقترص فيها الناسخوكاملتني،  لكتاب عىل نسختنياعتمدت يف نسخ ا        

وهذه بعض املالحظات والتوصيفات للنسخ  .أسباب التيمم ملحقجزء من الكتاب وهو 

 :الثالث

 يِل وع  : ورمزت هلا بـ )أ(، وهي نسخة بخط الشيخ أيب عبد اهلل حممد أُ النسخة األوىل -        

ـه، وهو من طلبة الشيخ النتيفي ومالزميه، وكان رمحه اهلل من 1425  املتوىف عامايِن ودَ الرُّ 

ه اهلل خريا ورمحه. وهي نسخة تقع يف ثالث وعرشين صفحة  نساخ الشيخ وكتبته، فجزا

، ويف كل صفحة )ب( (، بخط واضح مقروء قليل اخلطأ باملقارنة مع النسخة الثانية23)

 (.28ثامنية وعرشون سطرا )

 

(، 28) وهي نسخة تقع يف ثامن وعرشين صفحةورمزت هلا بـ )ب(،  ة الثانية:النسخ -        

بخط مغريب مقروء، مع بعض األخطاء والصعوبات يف بعض الكلامت، وبعض 

. الختالفات اليسرية عن النسخة )أ(،ا  ويف كل ورقة ثالث وعرشون سطرا

، بل يف سنة وفاته، ويظهر ذلك تا يف حياة الشيخ النتيفي رمحه اهللخَ ِس النسختني نُ  وكلتا        

من قول الناسخني: "وهنا انتهى تأليف القول املؤيد يف أن التيمم يرفع احلدث الرفع املقيد، 

وملحقه املتضمن األسباب املوجبة للتيمم البالغ عددها ثامنني سببا املفصلة تفصيال بينا، 

أطال اهلل عمره يف عافية وهناء،  ملؤلفه العالمة احلاج عبد الرمحن بن حممد النتيفي املذكور

يف سابع عرش من مجادى األوىل عام مخس وثامنني  - (1) يقول ناسخه -وفرغ من نسخه 

 . ميالدية" 1965ين عرش أكتوبر سنة وثالثامئة وألف هجرية املوافق لثا

 ويظهر من هذا أن أحدمها أصل لألخرى، وأن إحدامها نقلت عن األوىل، ومل أقف عىل        

 ما يصلح دليال للجزم بيشء يف هذا.

                                                           

 ( كذا يف األصل.1)
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فيها ملحق أسباب التيمم الناسخ وقد أفرد ورمزت هلا بحرف )ج(، : النسخة الثالثة -        

: "أسباب التيمم أحلقها املؤلف بكتاب القول املؤيد يف أن التيمم وصدرت بعنوانفقط، 

لغت األسباب يف هذه النسخة وقد ب يرفع احلدث الرفع املقيد، وهي هناك تبلغ ثامنني سببا".

تسعني سببا، بحيث زيدت يف هذه النسخة بعض األسباب، وأدمج بعضها يف بعضا، وقد 

ورقات، كتبت بخط مقروء، ويف يف ثالث هذه النسخة وتقع  نبهت عىل ذلك يف حمله.

 سخ بتصغري اخلط حتى تسعه الورقة إلمتام األسباب.الورقة األخرية قام النا

خة )أ( هي األصل، وذلك ملكانة ناسخها ، وجعلت النسنسخت املخطوطأوال:  -        

وَدايِن الشيخ  يِل الرُّ  ، وكذا لقلة األخطاء فيها.من املؤلف ُأوع 

األصل كام  ، وأثبتتاملؤثرة واملهمة النسخ، وإثبات الفروق ة بنيقمت باملقابلانيا: ث -        

أشري إليه يف اهلامش، وما و ه أثبت الصحيح من باقي النسخفي هو، وإن وجد خطأ ظاهر

 جعلته بني معقوفتني ][ فهو زيادة مني، أو كلمة مل أهتد لقراءهتا.

 مم فقد اعتمدت النسخة )أ( أيضا، لكني أثبت من النسخة )ج(وأما ملحق أسباب التي        

ات كثرية، مما جيعل إذ فيها تصحيح بعض املواضع التي توضح املقصود بجالء ووضوح؛

، لكن ملا مل أجد دليال حسيا اعتمدت (1)الباحث يميل إىل أهنا النسخة املعتمدة من املؤلف 

 عىل النسخة )أ( مستعينا بباقي النسخ.

لدة الكريمة          وختم يل وهلا  حفظها اهلل تعاىل باإلسالم والسنة -وقد أعانتني الوا

عميد بن عبد السالم الكتاب، ثم قابلت مع األخ يف مقابلة حوايل ثلث  -بالصاحلات 

 .كامال مرة أخرى الكتاب –ه اهلل خريا ا جز - احلجاجي

                                                           

وقد نبهني هلذا األمر األخ الفاضل األستاذ خالد محودة جزاه اهلل خريا وبارك فيه عىل ما بذل يف ( 1)

 تصحيح الكتاب والنظر فيه.
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: قمت بتخريج األحاديث، فإن كان احلديث يف الصحيحني اكتفيت بالعزو ثالثا -        

 مع بيانهام، مع بيان الكتاب والباب ورقم احلديث، وإن كان يف غريه اجتهدت يف خترجيه يلإ

عىل أحكام العالمة اإلمام جمدد علم احلديث يف  يف الغالب معتمدا، درجته صحة وضعفا

ه عنا عرصنا احلارض الشيخ حممد بن نارص الدين نجايت األلباين رمحه اهلل وغفر له و جزا

 وعن اإلسالم خري اجلزاء.

ومل  إىل مظاهنا، : اجتهدت يف عزو األقوال والنقول التي أوردها الشيخ النتيفيرابعا -        

 .أرش إىل الفروق غري املؤثرة حتى ال أثقل احلوايش بام ال فائدة منه

: حاولت تقسيم الكتاب إىل فقرات، ووضع عناوين هلا، وميزهتا بمعقوفتني، خامسا -        

 ، جمتهدا يف عدم اإلخالل باملعاين.مع وضع عالمات الرتقيم

مع ضبط ما حيتاج إىل  وترمجت لألعالم، األماكن،: حاولت ضبط األعالم وسادسا -        

 ضبطه من الكلامت واملفردات.

 :صنعت بعض الفهارس العلمية كام جرت به العادة سابعا: -        

 فهرس اآليات. ✓

 فهرس األحاديث. ✓

 فهرس األعالم. ✓

 فهرس املراجع واملصادر. ✓

 فهرس املواضيع. ✓

خمترصة، استقتها من الرتمجة اللطيفة التي خطها : ترمجت للشيخ النتيفي ترمجة ثامنا -        

 رمحهام اهلل. الشيخ حسنابنه 

: مهدت للكتاب بمقدمة يف التعريف بالتيمم ومرشوعيته واختصاصه باألمة تاسعا -        

 املحمدية.
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ال أدعي الكامل يف هذا العمل، فقد أبى اهلل العصمة إال لكتابه، وال أدعي  وأخريا:        

يق والتدقيق، لكن هذا قصارى دة فهي ألهلها من ذوي العلم وأساطينه، أهل التحقاإلجا

رغبة يف خدمة هذا الرتاث املجيد، إال وما أقدمت عىل هذا الفعل  جهدي ومبلغ علمي.

وبرا هبذا العامل النبيل، وطمعا يف سلوك طريق أهل الصدق والعلم واإليامن، حرشين اهلل 

 اإلخالص واالتباع.مجيعا ، ورزقنا لنا من أتباعهمالكريم معهم، وجع والقارئ

أنسى أن أشكر كل من راجع الكتاب أو نظر فيه، أو أسدى مالحظة أو توجيها، وال 

، والدكتور سعد بوضلعة، والدكتور يوسف لشيخ الدكتور مجال عزونوأخص بالذكر ا

، واألستاذ خالد محودة، حسني مكاوي العلمي املروين، واألستاذ مبارك أخباش، واألستاذ

، خريا عني ، فجزاهم اهلل وغريهم كثري من إخواين الفضالء الذين تكرموا بالنصح والتوجيه

   .وإمتام العمل فيه إلخراج هذا الكتاب املواصلة فقد كان هلم دور كبري يف حثي عىل

وأرجو من القارئ الكريم أال يبخل عىل العبد الفقري بنصحه وتوجيهه، رجاء تتميم العمل 

بالنصح والتوجيه شك فيه من اهلنات واألخطاء ما اهلل به عليم، لكن  وجتويده، وال

 .ويرفع رصح العلم املجيد تتجاوز األخطاءوالتقويم 

 :به العبد الفقري إىل عفو ربه وموالهوكت

 املغربياملكناسي حامت بن حممد بن أمحد فتح اهلل 

ر  ف  ن   اللهغ  لمي 
المس

ع  مي  ج 
ه و  له ولوالدي 

Hatim_elatary@hotmail.com 

hatimelatary@gmail.com 

00212614916466 

 اململكة املغربية -مكناس 

 حرسها اهلل من كل ضر وبأس

 

 املرجو ممن أراد طباعة الكتاب أن يتواصل معي، وليبشر باخلري. تنبيه:
 

mailto:Hatim_elatary@hotmail.com
mailto:hatimelatary@gmail.com
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(1)

 

عبد الرمحن بن حممد بن إبراهيم :  النظاراملحدث، الفقيه األصويل هو العالمة احلافظ

د بن عيل الزينبي بن عبد اهلل بن  النتيفي، اجلعفري، ينتهي نسبه الرشيف إىل حممد اجلوا

نت رسول اهلل صىل اهلل عليه جعفر بن أيب طالب، وعيل الزينبي هو ابن زينب بنت فاطمة ب

 هلل من الرشفاء اجلعفريني.فالشيخ عبد الرمحن النتيفي رمحه ا وريض اهلل عنها. وسلم

ولد الشيخ عبد الرمحن سنة ثالث وثالثامئة وألف للهجرة، بقرية املقاديد بقبيلة هنتيفة 

 املغربية
(2)

. 

به  ملا أكمل الشيخ أربع سنني أدخله أبوه الكتاب، فحفظ القرآن يف صغره، ثم سافر

مدينة ب ة وثالثامئة وألفعرش ل سنة ستأهله بني املدن والقبائل، حتى استقر هبم احلا

أكمل ف فمن اهلل عليه فيها بحفظ القرآن الكريم بالروايات،، طلبا للقمة العيش (3) سطات

ءة الكسائي ومحزة.  قرا

 :مجع من الشيوخ، منهموتتلمذ الشيخ عىل 

ظ فيه من شعيب البهلويل رمحه اهلل، الذي أوىل الشيخ النتيفي عناية فائقة، ملا حل بوأ الشيخ -

، إذ مل يمكث فيها سوى ست سنوات رسعان ما غادر مدينة سطات لكن والنجابة.النبوغ 

 بسبب الظروف املضطربة التي كان يعرفها املغرب آنذاك.

                                                           

ملوجزة من كتاب خمترص ترمجة شيخ اإلسالم أيب زيد احلاج عبد الرمحن هذه الرتمجة اأغلب  ( استقيت1)

 النتيفي اجلعفري، من تأليف ابنه الشيخ حسن بن عبد الرمحن النتيفي رمحهام اهلل.

صلها: "انتيفة" وهو اسم باللهجة األمازيغية، وهي من قبائل األطلس املطلة عىل سهل تادال، وأ( 2)

 نطق هبا. وانتيفة هي موطن مدينة بزو.فعوضت األلف هاء لتسهيل ال

 ( مدينة مغربية تقع بني الدار البيضاء ومراكش،   3)
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رحل الشيخ النتيفي بعدها إىل مدينة فاس رفقة صاحبه وتلميذه فيام بعد احلاج عبد ثم       

ه الرحلة وحفتهام املخاطر الشديدة بسبب فقدان الرمحن بن الدريوش، وقد عانيا يف هذ

ق، وقد خلص الشيخ النتيفي هذه الرحلة بقوله:  لوال لطف "األمن وانتشار الفوىض والرسا

. فالزما املسجد األعظم بفاس، وسكنا املدرسة املصباحية "اهلل لرصنا يف خرب كان

 شيوخ منهم: ن عدة جاورة للقرويني. وقد أخد بفاس عامل

، ولد عام ثالث ومخسني ومائتني وألف، وتويف (1) حممد التهامي كنون رمحه اهلل خالشي -

سنة إحدى وثالثني وثالثامئة وألف، وله عناية بعلم احلديث النبوي الرشيف، فله حواش 

 .(2)وتعليقات عىل املوطأ والصحيحني والشفا للقايض عياض، وله أربعينيات حديثية 

تر، والرسالة ينحممد بن جعفر الكتا الشيخ - ، صاحب نظم املتناثر من احلديث املتوا

 .(3)املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املرشفة، تويف عام: مخس وأربعني وثالثامئة وألف 

أمحد بن حممد بن عمر ابن اخلياط الزكاري احلسني، له حاشية عىل أبو العباس  الشيخ -

طلح احلديث؛ وفهرستان كربى رشح اخلريش لفرائض خمترص خليل؛ وحاشية عىل مص

 .(4) ثالث وأربعني وثالثامئة وألف ، تويف عام:وصغرى

توىل القضاء بمدينة  ،الشهري بالفضييل احلسني عبد اهلل بن إدريس بن أمحد العلويالشيخ  -

ني، ورئاسة املجلس العلمي بفاس. تويف عام: ثالث وستني ياجلديدة، ثم التدريس يف القرو

 .(5)وثالثامئة 

                                                           

 .وهو جد الشيخ العالمة األديب عبد اهلل كنون احلسيني(  1)

(، 404ص:/2( ينظر: إحتاف املطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عرش والرابع البن سودة: )ج:2)

 قرب املسالك ملوطأ مالك للشيخ حممد التهامي كنون رمحهم اهلل.مقدمة الشيخ عبد اهلل كنون أل

(، سل 444ص:/2(، إحتاف املطالع البن سودة: )ج:515ص:/1( ينظر: فهرس الفهارس: )ج:3)

 (.43النصال للنضال باألشياخ وأهل الكامل البن سودة أيضا: )ص:

 (437ص:/2( ينظر: إحتاف املطالع البن سودة: )ج:4)

 (.104النصال للنضال باألشياخ وأهل الكامل البن سودة أيضا: )ص: (  ينظر: سل5)
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 .(1) عبد الكبري الكتاين بن حممدالفيض والشيخ أبو  -

دي توىل القضاء ببعض مدون سوس، له تآليف جلها يف  بن املقدم _ الشيخ الفاطمي الرشا

  .(2)الفقه، تويف عام: أربع وأربعني وثالثامئة وألف 

 .(3)، تويف عام أربعة وستني وثالثامئة وألف _ الشيخ حممد بن أمحد بن احلاج السلمي

 

شيخنا املرتجم له أن وفقه اهلل تعاىل ملعرفة منهاج السلف، ولزومه، من فضل اهلل عىل     

فقد كان الشيخ النتيفي رمحه اهلل تعاىل  والدفاع عنه، والدعوة إليه، والصرب عىل األذى فيه.

عن مجع من وأخذ  ، وكان مقدما فيه،ردحا من الزمن الكتانيةالصوفية وغفر له عىل الطريقة 

  احلق.أن من اهلل عليه باهلداية، ومعرفة دين  رؤوسها ممن سبق ذكرهم، إىل

ويشهد لصحة معتقد شيخنا املرتجم له مؤلفاته، وردوده عىل املتكلمني والصوفية     

فقد شهد والعقالنيني، وغريهم من أهل البدع. وكام قيل: الفضل ما شهدت به األعداء، 

بالسنة ودفاعه عنها، ة بتخليه عن التصوف والطرقية، ومتسكه للشيخ بعض رؤوس الصوفي

 ودعوة الناس إليها.

 

فقيه متمّكن،  فهو حافظ حلديث رسول اهلل، يخ عبد الرمحن باع طويل يف العلمللش      

  صاحب سنة وعلم بأصول الرشيعة وفروعها.

، فترسد عّوضه اهلل نورا يف البصرية وذكاء خارقا وقوة يف احلفظقد أصيب بفقد برصه ف      

ه جمتهد ويف الفق دها، فيحفظها عن ظهر قلب ويرسدها.عليه املئات من األحاديث بأساني

                                                           

 .1/381( ينظر: إحتاف ملطالع البن سودة: 1)

 (.35( ينظر: سل النصال البن سودة: )ص:2)

 (.106( ينظر: سل النصال البن سودة: )ص:3)
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ام دار، ال يفتي إال بالراجح، ويف دروسه الفقهية د بمذهب بل يدور مع الدليل أينغري مقي

ري يعرض آراء املفرسين ويصوب الصواب ويزيف ويف التفس .يبحث مع الفقهاء األكابر

، وكذلك الكريم ويقرب معانيه للناس مخس عرشة سنة يفرس آيات القرآن طوالغريه، داوم 

 شأنه يف كل معقول ومنقول.

ل واملناظرة فهو من أرباهبا، ناقش وجادل وناظر علامء وفقهاء مغاربة وأوربيني وأما اجلد 

 أذعنوا لعلمه.ف

الشيخ وقته وكربائهم، ومن ذلك  از الشيخ عبد الرمحن جلة من أشياخه وعلامءوقد أج      

أجزت الفقيه األجل املدرس املحقق النفاعة املبارك أمحد بن اخلياط، ومما جاء يف إجازته: "

األمثل سيدي عبد الرمحن بن حممد النتيفي فيام جيوز يل وعني روايته وتنسب إيل درايته من 

 .ع وأصول إجازة تامة شاملة مطلقة عامة"منقول ومعقول وفرو

إجازته من نص رمحه اهلل تعاىل شعيب الدكايل أبو العالمة حافظ وقته وممن أجازه الشيخ       

قد استجازين أخونا يف اهلل العالمة األملعي الذكي احلافظ اللوذعي الفقيه السيد عبد له: "

 ."ه من معقول ومنقول وفروع وأصولالرمحن بن حممد النتيفي يف كل ما جيوز عني روايت

شعيب الدكايل كان يذكر الشيخ عبد الرمحن أبا أن الشيخ  النتيفيحسن الشيخ وقد ذكر       

ر وجمالسه يف جمامعه ال نه ياقوتة فريدة، وقال حلاجبه: "أا ببالعلم والفضل، ورصح مرا

 ."حتجب عني احلاج عبد الرمحن مهام جاء يستأذن ليال وهنارا

م أمحد إ شيخ، والوأثنى عليه جلة من أهل العلم منهم: املؤرخ الكبري بن زيدان       كرا

األديب  شيخعبد السالم الرسغيني صاحب كتاب " املسامرة "، وال شيخاملراكيش، وال

 املختار السويس، والعالمة حممد العريب العلوي.

  ه، وخترجوا عىل يديه:من علمه وسمت، استفادوا للشيخ تالميذ كثريون      
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 فمن أبناءه: -

من خترج عىل يديه، وله رمحه اهلل وهو من أبزر  عالمة حسن بن عبد الرمحن النتيفيال

 ترمجة والده رمحهام اهلل. طبع منهامؤلفات 

 أمحد بن عبد الرمحن النتيفي رمحه اهلل. شيخال

 ومن غري أبنائه:  -

 الفقيه احلاج عباس التاديل رمحه اهلل.

حممد العبدي الكانوين رمحه اهلل، صاحب كتاب: آسفي وما إليه قديام  املؤرخ شيخلا

 .(1)وحديثا

 أمحد بن قاسم املنصوري رمحه اهلل. شيخال

  الفقيه عالل التاديل رمحه اهلل.

 

للشيخ مؤلفات كثرية تربو عىل السبعني مؤلفا، يف علوم شتى، ناقش فيها علامء عرصه،       

 األهواء، ووضح األحكام، ونرص السنة.البدع وىل أهل ورد ع

كثريا من مؤلفات الشيخ النتيفي رمحه اهلل هي ردود وتعقبات، إذ ال يكفي  أنواملالحظ 

حتى ال تعليم الناس احلق والسنة، بل جيب تبيني الباطل والبدعة، وكشفها وبيان زيفها، 

كها، وهذا منهاج نبوي رشيد هم ريض اهلل عنسلكه سلفنا الصالح  يقعوا يف أوحاهلا ورشا

 وأرضاهم.

 

 وسأرسد هنا بعض مؤلفاته الفقهية، لتناسبها مع موضوع كتابنا:      

 .حلكم املشهور يف طهارة العطور، وطهورية املاء املخلوط بامللح املسمى بالكافورا -

                                                           

  .(86)ص:(، وسل النصال له أيضا: 480ص:/2)ج:ينظر: يف ترمجته: إحتاف املطالع: ( 1)
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 .حل إبرام النقض يف الرد عىل من طعن يف سنة القبض -

ز الصالة حيث) .ان تصح فيه اجلمعةاللمعة يف أن كل مك -  أفتى الشيخ بجوا

نيت املجاورة له إذا امتألت بجنبات رحابه، فأفتى بعض فقهاء الرباط  املسجد، واحلوا

 .(بالبطالن، فرد عليهم الشيخ هبذا املؤلف فاسو

 .)طبع( .القول الفائز يف عدم التهليل وراء اجلنائز  -

 .زكاة الفطركشف اخلدر فيام وقع من اهلرج يف  -

 .املستغنم يف رفع اجلناح عن املستخدم -

ه التأمني عىل السلع حرم في) .عالم يف احلكم عىل السيكرو باحلرامختار عند األامل -

، وهو رد عىل الشيخ الوزير حممد البضائع والعقار، وجوز تأمني السيارات للرضورةو

 .(احلجوي

بحث عقدي فقهي بالنظر إىل تعلق املسألة )وهو  .رشاد احليارى يف حتريم زي النصارىإ -

 املبحوثة بجانب الوالء والرباء وحرمة التشبه بالكفار(.

 .األبحاث البينات فيام قاله عبده ورشيد رضا يف تعدد الزوجات -

  .ني عبده ورشيد رضااألبحاث البيضاء مع الشيخ -

 .بآية احلجاب سلمكشف النقاب يف الرد عىل من خصص أزواج النبي صىل اهلل عليه و -

)وهذا التأليف من الشيخ عبد الرمحن  .النرص والتمكني يف وجوب الدفاع عن فلسطني -

، يدل عىل مواكبته لواقع األمة وآالمها، وحرصه عىل توجيه املسلمني مجيعا ملا فيه خريهم

هي  –ردها اهلل وطهرها من اليهود الغاصبني  -وقد رد فيه عىل بعض من زعم أن فلسطني 

 (.وبني فساد قوله تأليففرد عليه الشيخ النتيفي هبذا ال لليهود وأهنم مظلومون،

توجيه األنظار لتوحيد املسلمني يف الصوم " حلق واالنتصار يف البحث مع صاحبهار اإظ -

 )ملؤلفه الشيخ أيب الفيض أمحد حممد الصديق الغامري(. ."واإلفطار

 )وهو يف موضوع الطالق الثالث .لثالث املجموعةالفائدة املسموعة يف لزوم الواحدة يف ا -

 (.بلفظ واحد
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 .اإلرشاد والسداد يف رخصة اإلفطار للدارس واحلصاد -

ز إقامة اجلامعة  .القول الصائب يف جواز طلب اجلامعة بعد الراتب - )وبني فيه الشيخ جوا

 مل عليه(.ييرس يل إمتام الع الكريم الثانية ملن فاتته اجلامعة األوىل، أسأل اهلل

 )طبع( .أوثق العرى يف األحكام املتعلقة بالشورى -

. )واحلمد هلل اقرتبت من إهناء الفضل واملنة يف أن السالم عليكم ورمحة اهلل هو السنة -

 العمل فيه، أسأل اهلل الكريم يرزقني العون واإلخالص والتسديد(.

اسعة يف نرش العلم وتعليمه والتأليف فيه، إال أن مع ما للشيخ رمحه اهلل من مشاركة و      

نه  ذلك مل يثنه ويصده عن املشاركة يف اجلهاد ملا رفعت راياته، فقام الشيخ مع تالميذه وإخوا

موقعة بمجاهدة الفرنسيني ملا وصلت جيوشهم خلنيفرة، وشارك الشيخ يف عدة مواقع منها 

 .وموقعة أفود امحري ،أرغوس الشهرية

:

تويف الشيخ رمحه اهلل ليلة الثالثاء الثالث والعرشين من ذي القعدة سنة مخس وثامنني       

وثالثامئة وألف للهجرة، املوافق للخامس عرش من مارس عام ست وستني وتسعامئة وألف 

 .بتأريخ النصارى، بعد مرض عضال دام سنوات

 شاهد القرب إال ما ييل: "هذا قرب الراجي وأوىص بعدم البناء عىل قربه وأال يكتب عىل      

عفو ربه ومواله والتارك دنياه كام أسبلها عليه ال زاده من ذلك، املرحوم بكرم اهلل عبد 

 ، وأوىص بعدم تأبينه.(1)" الرمحن بن حممد النتيفي

                                                           

ز الكتابة عىل القبور ملا صح عن 1) عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال: هنى النبي ( األصل عدم جوا

 = صىل اهلل عليه وسلم أن جتصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ.
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ليه فيكتب اسم ما تدعو إليه احلاجة من تعليم القرب والتعرف عأهل العلم من ذلك بعض وقد استثنى = 

، قياسا عىل وضع النبي صىل اهلل عليه وسلم إن مل يمكن تعليمه باحلجر امليت ال عىل سبيل الزخرفة

، مع االقتصار عىل أدنى ما حيصل به التعريف، إذ الرضورة قرب عثامن بن مظعون ريض اهلل عنهاحلجر عىل 

 .تقدر بقدرها
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َ  :التيمم يف اللغة       ُه وَأممَّ َُه إذا قصده.من اأَلمِّ بفتح اهلمزة وهو القصد، يقال: َأمَّ قال  ُه وَتَأممَّ

 امرؤ القيس:

ُلَها ِرَعاَت َوَأه  ُتَها ِمن  َأذ  م  َنى َداَرَها َنَظٌر َعايِل  َتيَمَّ  (1)بِيَث ِرَب َأد 

 

ُه وأَ        ُه أيضا َشجَّ َبِيَث ِمن ُه ))ومن األول قوله تعاىل:  يف وسط رأسه،مَّ ُموا اخل  َواَل َتيَمَّ

ع للفعل املخصوص  [267]البقرة:  ((ُتن ِفُقونَ  ، الذي (2)أي: ال تقصدوه، ثم ُنِقَل يف الرشَّ 

 .(3)القصد إىل الصعيد بمسح الوجه واليدين، بنية استباحة الصالة، ونحوها هو: 

 

له كل حسب مذهبه وما يشرتط  الح فقد اختلفت تعريفات أهل العلماالصط وأما يف      

 :فيه

 .(4)القصد إىل الصعيد للتطهري" " :فعرفه احلنفية بأنه -

 

 

 .(1)بنية"  عىل مسح الوجِه واليدين ةشتملم صعيدية"طهارٌة  :بأنه وعرفه املالكية -

                                                           

لثام رشح عمدة األحكام للسفاريني (، وكشف ال136( انظر: ديوان امرئ القيس )ص:1)

 (.460ص:/1)ج:

 (.334ص:/1الذخرية للقرايف: )ج: (2)

 (.460ص:/1( كشف اللثام رشح عمدة األحكام )ج:3)

 (.1/106( املبسوط: )ج:4)
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ال عن الوضوء أو الغسل، أو إيصال الرتاب إىل الوجه واليدين بد" :بأنه وعرفه الشافعية -

ئط خمصوصة منهامعضو من   .(2)" برشا

 .(3)"مسح الوجه واليدين برتاب طهور عىل وجه خمصوص" :بأنه وعرفه احلنابلة -

 

يظهر اشتامهلا عىل قيود وضوابط، كل حسب  من خالل رسد تعريفات املذاهب للتيمم      

ئطه يف التيمم. والذي يظهر أن أسلم ه ذه التعريفات، وأقرهبا ملا دلت عليه آيتا مذهبه ورشا

مه ما ذكرت اآلية من الصعيد الطيب وأعضاء التيمم  التيمم هو تعريف املالكية، اللتزا

 وطريقة التيمم.

عىل مرشوعية التيمم نصوص كثرية من الكتاب العزيز والسنة املطهرة، فمن ذلك  تدل      

َلُموا َما َتُقوُلوَن َواَل َيا ))قوله تعاىل:  اَلَة َوَأن تُم  ُسَكاَرى َحتَّى َتع  َرُبوا الصَّ َا الَِّذيَن آَمنُوا اَل َتق  َأهيُّ

ىَض َأو  َعىَل َسَفٍر َأو  َجاَء َأَحٌد ِمن ُكم  ِمنَ  تَِسُلوا َوإِن  ُكن تُم  َمر   ُجنًُبا إاِلَّ َعابِِري َسبِيٍل َحتَّى َتغ 

َغائِِط َأو  اَل  َسُحوا بُِوُجوِهُكم  َوَأي ِديُكم  إِنَّ ال  ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفام  تُُم النَِّساَء َفَلم  جَتُِدوا َماًء َفتَيَمَّ َمس 

ا َغُفوًرا(( َ َكاَن َعُفوًّ  [.43]النساء: اَّللَّ

اَلِة فَ ))وقوله جل شأنه:        تُم  إىَِل الصَّ َا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا ُقم  ِسُلوا ُوُجوَهُكم  َوَأي ِدَيُكم  إىَِل َيا َأهيُّ اغ 

ُروا َوإِن  ُكن تُ   َوإِن  ُكن تُم  ُجنًُبا َفاطَّهَّ
ِ
بنَي  ُجَلُكم  إىَِل ال َكع  َسُحوا بُِرُءوِسُكم  َوَأر  فِِق َوام  ََرا ىَض امل  م  َمر 

تُمُ  َغائِِط َأو  اَلَمس  ُموا َصِعيًدا  َأو  َعىَل َسَفٍر َأو  َجاَء َأَحٌد ِمن ُكم  ِمَن ال  النَِّساَء َفَلم  جَتُِدوا َماًء َفَتيَمَّ

                                                                                                                                                                      

وينظر: التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن  ،(1/143منح اجلليل رشح خمترص خليل: ) (1)

(، رشح ابن ناجي التنوخي عىل الرسالة 499ص:/1اجلليل )ج:(، مواهب 181ص:/1احلاجب )ج:

 (.108ص:/1)ج:

 .1/245مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج للخطيب الرشبيني: ( 2)

 .1/189( كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهويت: 3)
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َعَل َعَلي ُكم  ِمن  َحَرٍج َوَلِكن  ُيِريدُ  ُ لِيَج  َسُحوا بُِوُجوِهُكم  َوَأي ِديُكم  ِمن ُه َما ُيِريُد اَّللَّ  َطيًِّبا َفام 

ُكُرونَ  َمتَُه َعَلي ُكم  َلَعلَُّكم  َتش  َرُكم  َولِيُتِمَّ نِع   [.6]املائدة: ((لِيَُطهِّ

عائشة زوج النبي صىل اهلل عليه وسلم،  ومن السنة املطهرة ما أخرجه الشيخان عن      

قالت: )خرجنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء 

قام أو بذات اجليش انقطع عقد يل، فأقام رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل التامسه، وأ

: أال ترى ما صنعت  الناس معه وليسوا عىل ماء، فأتى الناس إىل أيب بكر الصديق، فقالوا

عائشة؟ أقامت برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم والناس وليسوا عىل ماء، وليس معهم ماء، 

فجاء أبو بكر ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم واضع رأسه عىل فخذي قد نام، فقال: 

صىل اهلل عليه وسلم والناس، وليسوا عىل ماء، وليس معهم ماء، فقالت  حبست رسول اهلل

عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال: ما شاء اهلل أن يقول وجعل يطعنني بيده يف خارصيت، فال 

يمنعني من التحرك إال مكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل فخذي، فقام رسول اهلل 

، فقال أسيد بن صىل اهلل عليه وسلم حني أصبح ع ىل غري ماء، فأنزل اهلل آية التيمم فتيمموا

احلضري: ما هي بأول بركتكم يا آل أيب بكر، قالت: فبعثنا البعري الذي كنت عليه، فأصبنا 

 .(1)( العقد حتته

جابر بن ومما يدل عىل مرشوعية التيمم من السنة النبوية أيضا، ما أخرجه الشيخان عن       

ُت )نبي صىل اهلل عليه وسلم قال: عبد اهلل، أن ال َطُهنَّ َأَحٌد َقب يِل: ُنرِص  طِيُت مَخ سًا مَل  ُيع  ُأع 

َرَكت ُه  تِي َأد  ِجدًا َوَطُهورًا، َفَأيُّاَم َرُجٍل ِمن  ُأمَّ ُض َمس  ٍر، َوُجِعَلت  يِل األَر  ِب َمِسرَيَة َشه  ع  بِالرُّ

، َوُأِحلَّت  يِل الَغنَ  اَلُة َفل يَُصلِّ َفاَعَة، َوَكاَن النَّبِيُّ ُيب َعُث الصَّ طِيُت الشَّ لَّ أِلََحٍد َقب يِل، َوُأع 
ائُِم َومَل  حَتِ

ًة( ًة َوُبِعث ُت إىَِل النَّاِس َعامَّ ِمِه َخاصَّ  .(2) إىَِل َقو 

                                                           

 (.367(، ومسلم: كتاب احليض، باب التيمم )ح:334البخاري: كتاب التيمم )ح: (1)

، ومسلم: كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب: جعلت )335ح:(أخرجه البخاري: كتاب التيمم  (2)

 .)521ح:(يل األرض مسجدا وطهورا 
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 ويف مرشوعية التيمم نصوص كثرية، من باب اإلجياز اقترصت عىل ما أسلفت.      

حتصيل "مصالح أوقات الصلوات قبل فواهتا، ولوال ذلك ألمر  واحلكمة من مرشوعيته      

عادم املاء بتأخري الصالة حتى جيد املاء، وهذا يدل عىل أن اهتامم الرشع بمصالح األوقات 

  .(1)" أعظم من اهتاممه بمصالح الطهارة

اىل منها : أن الطهارة األصلية كانت باملاء، فنقل اهلل تعأيضا ومن حكم مرشوعية التيمم      

م احلياة وأصل  عند عدمها إىل الرتاب الذي هو أصل اخللقة، لتكون العبادة دائرة بني قوا

 اخللقة.

ترويض النفس عىل دوام التعبد والتقرب هلل جل شأنه، فلو مل يوجب  ذلك أيضا:ومن       

عىل العبادة  اهلل تعاىل عليها عند عدم املاء أو عدم القدرة عىل استعامله حركة للخري وإقباال

ا هَ ُس ن  قة، فرشع اهلل هلا التيمم ليكون أُ بالتيمم، لكانت العبادة عليها عند وجود املاء شا

 .(2)بالتعبد والتذلل دائام 

لطفا من اهلل تعاىل هبا  (3) قال العالمة القرايف رمحه اهلل يف: "وهو من خصائص هذه األمة      

إليها، وليجمع هلا يف عبادهتا بني الرتاب الذي هو مبدأ إجيادها واملاء الذي هو  وإحسانا

سبب استمرار حياهتا، إشعارا بأن هذه العبادة سبب احلياة األبدية والسعادة الرسمدية، 

 .(4)" جعلنا اهلل تعاىل من أهلها من غري حمنة

 

 

                                                           

 (.334ص:/1الذخرية للقرايف: )ج: (1)

 (.165-164ص:/1نظر: القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس البن العريب املعافري )ج:ي( 2)

ِجدًا َوَطُهورًا(.( ويدل لذلك قوله عليه الص3) ُض َمس   الة والسالم: )َوُجِعَلت  يِل األَر 

 .(325ص:/1يش عىل خمترص اخلرقي )ج:(، وينظر: رشح الزرك334ص:/1الذخرية: )ج: (4)
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 )أ( ة األوىل من النسخةلوحال
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 األخرية من النسخة )أ( لوحةال
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 األوىل من النسخة )ب( لوحةال
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 األخرية من النسخة )ب( لوحةال
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 األوىل من النسخة )ج( لوحةال
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 األخرية من النسخة )ج( لوحةال
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 النص املحقق
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 القول المؤيد

 يمم يرفع الحدثفي أن الت

 الرفع المقيد
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

آمين يا ، عنايةو وهناءة وعافية أبقاه اهلل دافعا عن الدين كاشفا للغمة مزيال لألوهام في صح

 أرحم الراحمين.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، وهي من الفعل الرباعي أقمع يقمع، واملعنى قاهر أهل البدع ومذهلم.( كذا يف األصل1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ني واملرسلني، السالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيئوالصالة و ،احلمد هلل رب العاملني

 ابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.وعىل آله وأصحابه والت

 

 (1): 

 :أما بعدُ 

 عن دليله فأجاب بالبطالن، فسئل املتيمم وراءتوضئ يصيل عن حكم املئل رجل فقد ُس 

به املرةَ  من السائلني الشاهدين عليه بنصِّ  إىل أن أبعد  ،الشهرين نحو فهمفسوَّ  ،بعد املرةِ  جوا

رَ  اجلهلِ  به عن نفسه عارَ  ما يدفعُ  َل صِّ حَ الطريان ليُ  التي  ِت اَم ي  لَ ، فجاء هبذه الكُ اهلذيانِ  وعوا

 ليَس  أن وظنَّ  ،وكذَب  يالباجِ  ى عىل أيب الوليدِ ال وقد افرتَ  ، وكيَف َب نَ  ذَ هلا وال ال صدرَ 

  .احلضيضِ  إىل أسفلِ  ا ولُ نزَ  الساعةَ  لمِ لعا ، وأن طالَب لُب الطَّ  وراءهُ 

 طلُب ما يُ  التي هي من أولِ  (2) البسيطةِ  املسألةِ  يف هذهِ  هذا الرجلِ  جهُل  نَ ظهرَّ يَ ، ولَ كالَّ 

هُ توَ فَ  ىَل عَ  اهُ بنَ تَ ا به فيام كَ لذي وعدنَ ا أليِف هبذا التَّ  بيانِ الصِّ  نَ مِ  هُ معرفتُ    .ا

 

ُ َبــــــوال يُ أ ــــــمــــــا أَ  واإلمجــــــالِ  يلِ ِصــــــف  مــــــن التَّ  ٍب عــــــىل رَض  نيَّ ، وذلــــــك وأمجــــــَل  هــــــذا الرجــــــُل  مَ هب 

ـــــ صـــــحةِ  مِ دَ َعـــــبِ  وُل ُقـــــأنـــــه يَ  مـــــا أوهــــــمَ  (3) يالبـــــاجِ  ن العالمـــــةِ ـــــــــــــــل عأنـــــه نَقـــــ ، املــــــذكورةِ  الةِ الصَّ

                                                           

 ة مني.ما بني معقوفتني من العناوين هو زياد (1)

( البسيط يف اللغة: الواسع، والبساطة: طالقة الوجه. وإطالق البسيط عىل السهل من األمور خطأ 2)

 (.32شائع. وانظر: تقويم اللسانني للدكتور حممد تقي الدين اهلاليل احلسني املغريب )ص:

أبو الوليد، ( هو: سليامن بن خلف بن سعيد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الذهبي الباجي، 3)

 صاحب التصانيف، ولد سنة ثالث وأربعامئة، وتويف عام: أربع وسبعني وأربعامئة. ينظر يف ترمجته:

(، سري 117ص:/8ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك للقايض عياض )ج:
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ـــــ( 1) املبســـــوطِ وعنـــــه عـــــن    ،ذلـــــَك  الَف ِخـــــ مُ وهِ مـــــا ُي
ِ
ـــــ هُ رُّ دَ  وهلل ـــــ ن  ِم  الكـــــالمِ  أوَل  ينقـــــُل  ثقـــــةٍ  املٍ َع

 البـــــــاجي وعـــــــىل النـــــــاسِ  عـــــــىل َب ذَ َكـــــــ، فَ هيـــــــامَ اإلِ  يـــــــُل زِ مـــــــا يُ  ويـــــــرتكُ  الفاســـــــدِ  هِ لغرِضـــــــ املـــــــوهمِ 

  .وعىل الرشيعةِ 

هُ  بنصِّ  لك ذلَك  ويتضُح   الباجي. ثم نصِّ  ،املوطأِ  ، ثم نصِّ فتوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

بن فرحون (، الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب ال535ص: /18أعالم النبالء للذهبي )ج:

 (.377ص:/1)ج:

ـه( ، وهو من أئمة املالكية الكبار، وأحد 282املبسوط يف الفقه للقايض إسامعيل بن إسحاق )ت: (1)

أساطني املدرسة البغدادية. وقد بسط فيه القايض الروايات عن اإلمام مالك كام يظهر ذلك جليا من 

لفي أن كتاب املبسوط  نقول ابن أيب زيد القريواين عنه يف النوادر والزيادات. وذكر احلافظ أبو طاهر السِّ

 حوى سبعني ألف مسألة.

وللشيخ الدكتور مجال عزون حفظه اهلل كتاب مطبوع عن دار ابن حزم بعنوان: االختيارات الفقهية 

لشيخ املدرسة املالكية بالعراق القايض إسامعيل بن إسحاق اجلهضمي البغدادي، وهو أطروحة جامعية 

 (.115نيل شهادة الدكتوراه من اجلامعة اإلسالمية. ينظر منه: )ص:تقدم هبا ل
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 هل يعيدُ  مٍ مِّ يَ تَ بمُ  تمَّ ائ   متوضئٍ  عن حكمِ  هِ َمنِّ اهلل ب ساحمهُ  هُ بُ كاتِ  َل ئِ ُس ): فهوَ  أما نصهُّ 

 أم ال؟ هُ صالتَ 

 

 غريُ  املتيممُ ": هُ رِسُّ  َس دِّ قُ  مالٍك  أطَّ وَ مُ رشِح  الباجي يف : قال العالمةُ  نصهُ بام فأجاَب 

. مالٍك  من مذهِب  [1]ل: ، هذا هو املشهورُ عليهِ  مُ وال يتقدَّ  هُ فال يؤمُّ  توضئِ املُ  بفضيلةِ  الحٍق 

 واألوُل  ،املتوضئِ  حلالِ  مساويةٌ  هُ حالَ  ألنَّ  هم املتيممُ مُّ ؤُ يَ  :مسلمةَ  بنِ  ن حممدِ ع ويف املبسوطِ 

 . (1)" هلم هُ تُ امَ مَ إِ  صحُّ تَ  مد بن احلسني: الَ قال ربيعة وحم"ثم قال:  ".أظهرُ 

: (2) الَذِخرَيةِ : قال يف هُ صُّ ما نَ  يدِ يِ قِ التَّ  قال يف تكميلِ ": هِ يف حاشيتِ  ويِن وقال العالمة الرهُ 

 من غريِ  وضئنيَ تَ للمُ  املتيممِ  منها إمامةَ  كرَ ذَ فَ  "،مخسةٌ  – أي بالتيممِ  – بهِ  احلدِث  عِ ف  رَ  فائدةَ  إنَّ 

هَ رَ كَ   املخترصِ  ِح ا ن رُشَّ مِ  هِ وغريِ  (3) اِب طَّ احلَ  ةِ مَ للعالَّ  هُ لُ ث  ومِ ، ةٍ ا
(4)

 . 

 

 ومجهورِ  أصحابهِ  ومجيعِ  ا مالٍك نَ إمامِ  دِ عن دِث احلَ  عُ ال يرفَ  أن التيممَ  الشهريِ  رِ قرَّ ومن املُ 

 . (6) قدماِت املُ  عن صاحِب  نقالً  (5) املذكورةِ  كام يف احلاشيةِ  ،العلمِ  أهلِ 

 

                                                           

 (.111ص:/1لباجي: )ج:( املنتقى رشح املوطأ ل1)

 (.367ص:/1)ج:( الذخرية: 2)

 (.534ص:/1مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل للحطاب )ج:( ينظر: 3)

 (.191:ص/1رشح اخلريش عىل خمترص خليل وهبامشه حاشية العدوي: )ج:ينظر: ( 4)

 حاشية الرهوين.( أي: 5)

( انظر: املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الرشعيات والتحصيالت 6)

 (116ص:/1أليب الوليد ابن رشد )ج:املحكامت ألمهات مسائلها املشكالت: 
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 ِئ املتوضِّ  إعادةُ  م فاالحتياطُ ِس ر ورُ طِّ كام ُس  اهةِ الكرَ وَ  عِ ن  املَ  بنيَ  األمرُ  دارَ  فحيُث  هِ وعلي

 . مِ مِّ يَ تَ باملُ  مَّ تَ إذا ائ  

 (.(1) ُي وِ الَ العريب العبادي السَّ  هِ بِّ رَ  عبدُ  :وكتبهُ  هُ . قالَ ي السبيَل هيدِ  وهوَ  احلقَّ  واهلل يقوُل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

أنه كان من ( مل أقف له عىل ترمجة، والظاهر من سياق كالم الشيخ عن سبب تأليف الكتاب 1)

 يف مدينة سال. املتصدرين لإلفتاء والتدريس



 

 

 37 

 مَ مَّ يَ تَ  عن رجلٍ  مالٌك  َل ئِ وُس ": فهوَ  أِ طَّ املوَ  وأما نصُّ  :أقوُل 
ٍ
؟ ، أيُؤمُّ أصحاَبُه وهم عىل وضوء

ُهم َغريُ قا ُهم ُه أحبُّ إيل،ل: يُؤمُّ  .(2)" أساً بَ  بذلَك  مل أرَ  (1) ]هو[ ولو أمَّ

 املتوضئنيَ  مَّ ؤُ أن يَ  األفضَل  أنَّ   قاَل وهذا كاَم ": يُّ اجِ قال البَ  و هذا،فه يِّ اجِ البَ  وأما نصُّ 

 منها، وأفضَل  هُ خلفَ  ن  مَ  حلالِ  (3)ساويا[ ]مُ  هُ حالُ  أن يكونَ  اإلمامِ  من حكمِ  ألنَّ  ؛توضٌئ مُ 

 ِب ذهَ من مَ  ، هذا هو املشهورُ عليهِ  مُ وال يتقدَّ  هُ ؤمُّ فال يَ  املتوضِئ  يلةِ ِض فَ بِ  ٍق الحِ  غريُ  تيممُ وامل

 ةَ مَ لَ س  مَ  بنِ  عن حممدِ  ويف املبسوطِ . مالٍك 
 حلالِ  مساويةٌ  هُ حالَ  ألنَّ  م املتيممُ هُ مُّ ؤ: يَ (4)

 . أظهرُ  باملاء، واألوُل  املتوضِئ 

 هُ تَ ، وأن إمامَ مَ ما تقدَّ  األفضَل  أنَّ  يريدُ  :بأساً  بذلَك  رَ مل أَ  هوَ  همولو أمَّ : (5)فصل: وقوله 

 ا.هَ تَ يَّ لِ َض ف  أَ  ت  عَ نَ وإن مَ  الصالةِ  حةَ ص منعُ هلم مما ال يَ 

 هلم.  هُ تُ امَ مَ إِ  حُّ ِص : ال تَ احلسنِ  بنُ  وحممدُ  وقال ربيعةُ 

  كالطهارةِ  توضئنيَ للمُ  هُ تُ هبا إمامَ  ت  حَّ فَص  هبا الصالةُ  تصحُّ  طهارةٌ  أن هذهِ  انَ ودليلُ 
ِ
 "باملاء

 .(6) ـها

 

 

 

                                                           

 زيادة من مطبوع املوطأ. (1)

 (.69املوطأ: باب يف التيمم، )ص: (2)

 من املطبوع، ويف النسختني )أ( و )ب(: مساوية.( 3)

( حممد بن مسلمة بن حممد بن هشام بن إسامعيل بن هشام بن الوليد بن املغرية أبو هشام بن خمزوم، 4)

ـه(. ينظر يف 216حد فقهاء املدينة وأصحاب مالك وكان أفقههم، تويف سنة ست عرشة ومائتني )ت:أ

 (.156ص:/2(، والديباج املذهب )ج:131ص:/3ترمجته: ترتيب املدارك )ج:

 ( أي: اإلمام مالك بن أنس رمحه اهلل.5)

 (.111ص:/1: )ج:( املنتقى6)
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هُ تر فأنَت  َ بَ وَ  ،لذلَك  لَّ استدَ و الصالةِ  عىل صحةِ  نصَّ  ا  من األفضليةِ  ما يف املبسوطِ  نيَّ

 الباجيُّ  هُ رَ هَ ظ  واستَ  هُ رَ هَّ ا، عىل أن ما َش هَ وضدِّ  ةِ مَ ر  احلِ  ا، وال منهَ ونفيِ  ال من الصحةِ  واملساواةِ 

 :وهٍ ُج بوُ  ٌض ارَ عَ مُ 

 ت  حَّ َص فَ  هبا الصالةُ  تصحُّ  ا أن هذه طهارةٌ نَ : "ودليلُ وهو قولهُ  الصحةِ عىل  منها دليلهُ  -

  كالطهارةِ  للمتوضئنيَ  هُ تُ هبا إمامَ 
ِ
ملا يف  ُح جَّ رَ الـمُ  وَ هُ  ةُ الَ هبا الصَّ  صحُّ تَ  ا طهارةً وهُن ك إذ   ،"باملاء

 فعليهِ  جلميعِ ويف ا الصحةِ  دونَ  يف األفضليةِ  ى الفرَق عَ ادَّ  ، ومنِ مسلمةَ  عن ابنِ  املبسوطِ 

 .هُ دُ جَيِ وال  ،بالدليلِ 

 اهللُ  رَ مَ أَ بام  َل مِ فعَ  ،ماءً  جيد   فلم   إىل الصالةِ  من قامَ ": : قال مالٌك ثانياً  املوطأِ  ومنها: لفظُ  -

ُ  ،صالةً  مَّ تَ أَ  والَ  ،منهُ  بأطهرَ  املاءَ  دَ َج الذي وَ  وليَس  ،اهللَ  فقد أطاعَ  ،التيممِ  منَ  بهِ   ُأِمرا اَم ألهنَّ

 الوُ  منَ  بهِ  اهللُ  بام أمرَ  ، وإنام العمُل بهِ  اهللُ  رَ مَ أَ بام  عمَل  ، فكل  مجيعاً 
ِ
 ،اءَ املَ  دَ َج ملن وَ  ضوء

 .اإلمامِ  بلفظِ  ـها. (1)" يف الصالةِ  يدخَل  أن   قبَل  املاءَ  ملن مل جيدِ  والتيممِ 

 الثاين ، ألنَّ ةٌ يَ فِ نتَ مُ  اإلمامِ  ّصَّ  نَ  بنيَ  ارضةُ واملع، ي ما يف املبسوطِ وِّ قَ ويُ  عىل املساواةِ  لُّ دُ هذا يَ 

َح  [2]ل:  الثايِن  وبتأخريِ  ،املائيةِ  عىل الطهارةِ  ، وبالقياسِ طهارةً  لهُ  والسنةِ  القرآنِ  سميةِ بتَ  َترجَّ

 .(2) يف الكتابةِ  بالتأخريِ  عليهِ  املدلولِ  الراجِح  باالحتاملِ  األولِ  عنِ 

 

 

 

 

                                                           

 (.69املوطأ: باب يف التيمم، )ص: (1)

 .املوطألسابق من اوردت فتوى مالك الثانية متأخرة عن األوىل كام يف النقل إذ  (2)
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 املاءَ  جدَ ي وَ الذِ  : "وليَس اإلمامِ  قولِ  عندَ  فقاَل  عىل الباجيِّ  (1) ايِنُّ قَ ر  الزُّ  اعرتَض  وقدِ 

 ي يف اإلِ يعنِ " ":منهُ  بأطهرَ 
ِ
ء  فأنَت  .(2) ـها "هُ خالفُ  باجي والظاهرُ لكذا قال ا يلةِ ِض يف الفَ  الَ  جزا

هُ  ا بل مهَ   من املتيممِ وأعىَل  أفضُل  توضَئ أن املالباجي من  ما قاَل  خالُف  الظاهرَ  بأنَّ  َح رَصَّ  ترا

  .انِ يَّ ِس 

هذا  هُ لَ عَ ما للباجي الذي َج  ُف عِّ َض ويُ  ،ةَ مَ لَ س  مَ  عن ابنِ  ما يف املبسوطِ  ُح جِّ رَ مما يُ  هذا كلهُ 

 .اءُ َش عىل من يَ  هُ هلُ َج  وُج رُ أنه يَ  منهُ  اًّ نظَ  بعضهُ  كَ رَ وتَ  هُ عَض بَ  َل قَ نَ  حيُث  ،لهُ  عمدةً  الرجُل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( حممد بن عبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن علوان الزرقاين املرصي األزهري املالكي، أبو عبد اهلل: 1)

هرس خامتة املحدثني بالديار املرصية. تويف سنة اثنني وعرشين ومائة وألف للهجرة. ينظر يف ترمجته: ف

(، 456:/1ًالفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت ملحمد عبد احلي الكتاين )ج:

 (.184ص:/6األعالم للزركيل )ج:

 (.100ص:/1رشح الزرقاين ملوطأ مالك )ج: (2)
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بهِ  نجدُ  عمدةً  وما جعلهُ  أهنا ال  (2) احلسنِ  بنِ  وحممدِ  (1) الباجي عن ربيعةَ  من قولِ  جلوا

 منها: هٍ وبوج أيضاً  عليهِ  مردودٌ  حُّ ِص تَ 

 وهٍب  ، وابنُ مالٍك  قولِ  بمثلِ  يقوُل  أنهُ  ةَ يعَ بِ عن رَ  ةِ نَ وَّ دَ ى يف املُ حكَ  (3) ٍب ه  وَ  ابنَ  أنَّ  -

 عنِ  ما يزيدُ  هُ نَ ي  وبَ  هُ نَ ي  من الباجي الذي بَ  - هِ شيخِ  وشيُخ  يف عرصهِ  هُ ألنَّ  - بام لربيعةَ  أعرُف 

م هُ ؤمُّ ، قال: يَ نيَ املتوضئ مُّ ؤُ يَ  الَ  :يف املتيممِ  مالٌك  قاَل " :ةِ نَ وَّ دَ املُ  نصَّ  وإليَك  .سنةٍ  ةِ ئَ اَم ثُ الَ الثَّ 

 عنهم. ةً ئَ زِ جُم   م  صالهَتُ  ُت يرأ مٌ مِّ يَ تَ مُ  م  هُ أمَّ  : ولو كانَ ، قاَل إيلَّ  أحبُّ  املتوضُئ 

 بنُ  عيلُّ  :"إيل بُّ َح أَ  املتوضَئ  مُّ ؤُ ال يَ  يف املتيممِ " مالٍك  قولِ  مثَل  : وقد قاَل ٍب ه  قال ابن وَ 

  أيب طالب وعبدُ 
ِ
: فإن مالٌك  وقاَل  ،هُ ثلَ مِ  وقال مالٌك  .اٍح بَ أيب رَ  بنُ  طاءُ وع وربيعةُ  عمرَ  بنُ  اهلل

 هُ أمَّ 
 . (5)" منهُ عَ  جمزئةً  كانت الصالةُ  املتيممُ  (4)

                                                           

 -ربيعة الرأي بن أيب عبد الرمحن فروخ التيمي، اإلمام، مفتي املدينة، وعامل الوقت، أبو عثامن ( 1)

القريش، التيمي موالهم، املشهور بربيعة الرأي، من موايل آل املنكدر. كانت  -ويقال: أبو عبد الرمحن 

وفاته عام: ثالثني ومائة، وقال بعضهم: ست وثالثني ومائة. ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 

 (.89ص:/6(، سري أعالم النبالء: )ج:414ص:/9)ج:

بو عبد اهلل الشيباين الكويف، أبو عبد اهلل، العالمة، فقيه العراق، صاحب حممد بن احلسن بن فرقد أ( 2)

(، سري أعالم 561:/2ًأيب حنيفة. تويف سنة: تسع وثامنني ومائة. ينظر يف ترمجته: تاريخ بغداد: )ج:

 (.134ص:/9النبالء: )ج:

املرصي، احلافظ.  عبد اهلل بن وهب بن مسلم الفهري موالهم، أبو حممد اإلمام، شيخ اإلسالم،( 3)

(، سري أعالم 228ص:/3تويف عام سبع وتسعني ومائة للهجرة. ينظر يف ترمجته: ترتيب املدارك )ج:

 (.229ص:/9النبالء: )ج:

 م.: فإن أمهملطبوعيف ا( 4)

 (.48ص:/1املدونة الكربى: )ج: (5)
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َ مَ  ةَ يعَ بِ إىل رَ  َب َس نَ  كيَف  فانظر إليهِ 
ِ
 ةِ نَ وَّ دَ يف املُ  إليهِ  َب َس ما نَ  ، وإن كانَ ةِ حِ الصِّ  منَ  ٍك الِ ا مل

 . نِ الَ ثِ اَم تَ  مُ اَم وأهنُ  فيهِ  البحُث  قد تقدمَ  تيممِ املُ  منَ  املتوضئِ  إمامةِ  ةِ يَّ وِ لَ و  من أَ 

 

 

من  إال جنابةٍ  من   املتيممُ  مُّ ؤُ ال يَ " :أنه يقوُل  (1) حزمٍ  أبو حممد بنُ  ى عن ربيعةَ كَ َح  وقد  

  كثريةٍ  عن مجاعةٍ  رَ كَ ذَ  أن بعدَ  هُ هذا نصُّ و ،"مثلهُ  هوَ 
ِ
 وضئنيَ للمت املتيممِ  إمامةَ  أنَّ  من العلامء

 مُّ ؤُ عن عيل بن أيب طالب قال: ال يَ  يف ذلَك  املنعُ  َي وِ ورُ " هلم: املتوضِئ  إلمامةِ  مساويةٌ 

 إال من هوَ  ن جنابةٍ م املتيممُ  وقال ربيعة: ال يؤمُّ  .نيَ قِ طلَ مُ ـال دُ وال املقيَّ  ئنيَ املتوض املتيممُ 

: ال ي  َح  بنُ  واحلسنُ  احلسنِ  بنُ  األنصاري. وقال حممدُ  سعيدٍ  حييى بنُ  يقوُل  وبهِ  ،هُ ثلَ مِ 

  يدُ بَ وعُ  الٌك مَ  هَ رِ وكَ  م،هُ مُّ ؤُ يَ 
ِ
ي: ال اعِ زَ و  وقال األَ  ،هُ جزأَ أَ  م، فإن فعَل هُ مَّ ؤُ يَ  أن   ن احلسنِ ب اهلل

 .أمرياً  كانَ  إذاَ  م إالَّ هُ ؤمُّ يَ 

هَ  عن ذلَك  هُي النَّ  :(2) عيلٌ قال   وال من إمجاعٍ  ومن سنةٍ  من قرآنٍ  عليهِ   ال دليَل هُ تُ أو كرا

 .(3) ـها. "مَ سَّ من قَ  قسيمُ تَ  ، وكذلَك وال من قياسٍ 

  ِب نُ باجلُ  داً يَّ قَ مُ ى رَ ما تَ  فقد روى عن ربيعةَ 
ِ
 ،الباجي عنهُ  إلطالِق  وهو خمالٌف  ،هِ لِ ث  مل

َ وغَ  الكراهةَ  ُل مِ تَ ا حَي  هَ وِص ُص بخُ  عنهُ  ةِ ايَ وَ يف الرِّ  ولفظهُ   ِب نُ اجلُ  الذي هو إمامةُ  هِ ومِ هُ ف  ا يف مَ هَ ري 

                                                           

املجتهد الزاهد، تويف  عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري األندليس، أبو حممد، احلافظ الفقيه (1)

(، 325ص:/3سنة ست ومخسني وأربع مائة، إحدى وسبعني سنة وأشهر. ينظر: وفيات األعيان )ج:

 (.184ص:/18سري أعالم النبالء )ج:

يف النسخة )أ( بخط مغاير حديٍث زيدت كلمة: ابن حزم. وهي زيادة من بعض من وقعت النسخة  (2)

 بني يديه قبل تصويرها، واهلل أعلم.

 (.143ص:/2املحىل باآلثار البن حزم: )ج:( 3)



 

 

 42 

 و عدمِ أ عىل املنعِ  هِ من محل وما سيأيت أوجُب  قدمَ بام تَ  نتفيةِ املُ  ةِ اهَ رَ عىل الكَ  هُ لُ مَح  وَ  .هِ لغريِ 

 . األمةِ  مجاهريُ  وما قالهُ  والسنةَ  الكتاَب  الُف ُي  إذ بهِ  ،الصحةِ 

 ربيعةَ  عىل قولِ  هُ تُ امَ مَ إِ  حُّ ِص تَ  باً نُ ن مل يكن ُج إ مَ مِّ يَ تَ املُ  أنَّ  املذكورِ  يدِ عىل القَ  هُ من فهمُ كام يُ 

  .ا فافهم ذلَك هَ ينِ عَ ي بِ فتِ املُ  لةُ مسأ وهَي  [4]ل: هذا،

 

 

عن  نعِ املَ  منَ  َي وِ ، وما رُ هُ عدَ بَ  رَ كِ من ذُ  يف قولِ  اُل قَ يُ  "همؤمُّ ال يَ " ربيعةَ  يف قولِ  وما قيَل 

 : ألمرينِ  عنهُ  ُت ثبُ يَ   الَ اَم بَّ رُ  يٌف عِ َض فَ  عيل  

  .يَّ وِ رُ : وَ بقولهِ  لهُ  حزمٍ  ابنِ  ذلك بتضعيِف  ىلإِ  ةُ ارَ َش : اإلِ األوُل  -

 هٍب و ، وابنُ (1) ةِ نَ وَّ دَ يف املُ  مَ تقدَّ  كامَ  مالٍك  بقولِ  يقوُل  أنهُ  لهُ  وهٍب  ابنِ  نسبةُ  :الثاين -

  .هِ نفِس  حزمٍ  من ابنِ  يل  ىل عَ إِ  ُب رَ ق  أَ 

 

زِ وَ من َج  (2) عن األوزاعي اهُ كَ ما َح  أيضاً  يِب رِ الغَ  ومنَ  ال  الطهارةَ  ألنَّ  ؛أمرياً  ا إذا كانَ هَ ا

 ُل مَ حُي  هُ فمفهومُ  اهُ منَ لَّ َس  ن  ئِ ا، ولَ هَ طِ رَش  صولِ ُح  يف ِق االتفا عَ مَ  أحدٍ  دونَ  ألحدٍ  طهارةً  تكونُ 

هةِ  َ  غريهَ ال عىَل  النفِي  إىل ةِ لَ اآليِ  عىل الكرا
ِ
كام  هِ غريِ  يف مجلةِ  حزمٍ  ابنُ  هُ دَّ وقد رَ  ،مناهدَّ ا قَ ا مل

هُ   يَّ صالحِ  عدمَ  تعلمُ  ، وبهِ ترا
 فاملُ  ِك سُّ مَ لتَ  هِ تِ

 .ي بهِ تِ

  

                                                           

 (.48ص:/1املدونة الكربى: )ج:ينظر: ( 1)

عبد الرمحن بن عمرو بن حممد األوزاعي الدمشقي، أبو عمرو، شيخ اإلسالم وعامل أهل الشام، ( 2)

(، تذكرة 127ص:/3احلافظ، تويف سنة سبع ومخسني ومائة. ينظر يف ترمجته: وفيات األعيان )ج:

 (.134ص:/1اظ: )ج:احلف
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  .نيِ قلَ النَّ  بنيَ  ُض ارُ عَ التَّ  :هِ والوج منَ وَ  -

 (1)[. تعاىل اهللُ   ]إن شاءَ اَم هُ صُّ اآليت نَ  والسنةِ  الكتاِب  خمالفةُ  :ومنها -

 ، ولكنَّ (2) احلسنِ  بنُ ا أنهُ  يُّ وِ القَ  ؟ والظاهرُ ى من هوَ درَ يُ  فالَ  احلسنيِ  بنُ  وأما حممدُ 

 ريِ صغِ بالتَّ  كتوباً مَ  جدَ وَ  أنهُ  ، وذلَك السوداءَ  ةَ احليَّ  السوداءَ  ةَ بَّ ا احلَ هبَ  جيعُل  نقطةٍ  ي طالُب فتِ املُ 

أنه يقول:  حزمٍ  بنِ  الباجي كأيب حممدِ  غريُ  ى عنهُ كَ فالذي َح  حالٍ  وبكلِّ  .ِخ اِس النَّ  خطأَ  دَ فقلَّ 

 وهوَ  فِي ملعنى النَّ  هامً فَ الباجي  عن هُ لَ قَ ما نَ  فقد يكونُ  -املتقدمِ  مالٍك  وهو كلفظِ  -م هُ مُّ ؤُ ال يَ 

 .مَ دَّ قَ ما تَ  بمثلِ  وجاً جُ حَم  الباجي لكانَ  ى عنهُ ا ما حكَ منَ لَّ ن َس ولئِ ، لزمهُ يَ  الَ 

 وحممدِ  ربيعةَ  عن مذهِب  (3) انِ طَ ل  السُّ  ِب ر  دَ بِ  ونَ لُّ َص املُ  يسألهُ مل  َل ُج هذا الرَّ  ومنها أنَّ  -

 هِ في َل مَّ أَ إذا تَ  إىل آخر ما بنى عليهِ  (4) ويِن هُ عن الر   قلهُ نَ  وما .مالٍك  بل عن مذهِب  ،احلسنِ  بنِ 

بِ  لُّ دُ يَ  الَ  هُ دَ َج وَ  ُل مِّ أَ تَ املُ    .حاً ف  َص  عنهُ  َب الذي رَضَ  هِ جلوا

باً  هُ  جيد قولَ أن مل ال أدري، وبعدَ  :َل ئِ ُس ما  َل وأَ  يقوَل  يف أن   هُ ُس ف  نَ  ح  امِ َس  تُ وملَ  هذا  :صوا

هَ رَ والكَ  ةِ رمَ من احلِ  عليهِ  اهُ نَ بَ  اي، وال ملَ نِّ مِ  طٌ لَ غَ   .ةِ ادَ عَ باإلِ  اطِ يَ واالحتِ  ةِ ا

 

 

 

                                                           

 ما بني معقوفتني زيد يف النسخة )أ( بخط رقيق مغاير. (1)

عن أيب  وأخذ( أي: حممد بن احلسن بن َفرَقد الشيباين، أبو عبد اهلل، فقيه العراق، صاحب أبا حنيفة، 2)

 .9/134 يوسف، وأخذ عنه الشافعي، تويف سنة تسع وثامنني ومئة بالري. ينظر: سري أعالم النبالء:

 هو حي بمدينة الدار البيضاء املغربية. (3)

حَممد )بفتح امليم األوىل( بن أمحد بن حممد بن يوسف الرهوين، أبو عبد اهلل، الفقيه املالكي املغريب، ( 4)

تويف سنة ثالثني ومائتني وألف للهجرة. ينظر يف ترمجته: شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ملحمد 

 (.17ص:/6، األعالم خلري الدين الزركيل )ج:(541ص: /1خملوف )ج:
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يف  الناُس  :أن يقاَل  وهوَ  ، عليَك تىَل يُ ملا  ع  مِ فاستَ  لَك لذ التفصيلِ  منَ  رضباً  َت د  رَ أَ  ذاوإ

 :أقسامٍ  عىل أربعةِ  احلدِث  رفعِ 

 ةٍ ابَ نَ جَ ا بِ هَ ِض ق  إىل نَ  رفعُ تُ  ، فاجلنابةُ األحداِث  حصولِ  إىل غايةِ  احلدَث  رفعُ ي إنهُ  يقوُل  قسمٌ  -

  جودُ ا وُ هَ ُض قُ ن  وال يَ  ،هِ ِض اقِ بنَ  هِ إىل نقِض  عُ رفَ يُ  األصغرُ  ى، واحلدُث رأَخ 
ٍ
 . ماء

 حممدِ وَ  (4) رونَ اه بنِ  يدَ زِ يَ وَ  (3) ِب يِّ َس املُ  بنِ  وسعيدِ  (2) واحلسنِ  (1) ريِّ ه  الزُّ  وهو مذهُب 

  م.هِ وغريِ  (5) احلسنيِ  بنِ  عيلِّ  بنِ 

                                                           

 .2/58األوسط يف السنن واإلمجاع والقياس: ، (834املصنف لعبد الرزاق: )ح:( ينظر: 1)

حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب الزهري القريش املدين، أبو بكر: والزهري هو: 

م الفقهاء املحدثني التابعني باملدينة. تويف سنة أربع أو اإلمام، العلم، حافظ زمانه، نزيل الشام. أحد أعال

(، سري أعالم النبالء: 179ص:/4ثالث وعرشين ومئة. ينظر يف ترمجته: وفيات األعيان )ج:

 (.326ص:/5)ج:

 (.1709(، املصنف البن أيب شيبة: )ح:835ينظر: املصنف لعبد الرزاق: )ح: (2)

 .(835ينظر: املصنف لعبد الرزاق: )ح:( 3)

ن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ابن خمزوم القريش املدين،  هو: سعيد بن املسّيبو بن َحز 

أحد الفقهاء السبعة باملدينة، سيد التابعني من الطراز األول، مجع بني احلديث والفقه والزهد والعبادة 

فقهاء أليب إسحاق الشريازي والورع. تويف سنة مخس ومائة، وقيل غري ذلك. ينظر يف ترمجته: طبقات ال

 (.44ص:/1(، تذكرة احلفاظ: )ج:57)ص:

يزيد بن هارون بن زاذي السلمي موالهم، أبو خالد، اإلمام، القدوة، شيخ اإلسالم، الواسطي، ( 4)

(، سري أعالم النبالء: 493ص:/16احلافظ. تويف سنة ست ومئتني. ينظر يف ترمجته: تاريخ بغداد )ج:

 (.358ص:/9)ج:

لباقر حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهم، أبو جعفر السيد اإلمام، تويف ا (5)

سنة أربع عرشة ومائة، وقال حييى بن معني: "ثامن عرشة ومائة". ينظر يف ترمجته: تاريخ دمشق 

 (.401ص:/4(، سري أعالم النبالء: )ج:268ص:/54)ج:
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  نِ ع الً دَ بَ  هُ لَ عَ تعاىل َج  وا بأنهُ واستدلُّ 
ِ
صىل اهلل  ، وبأنهُ هُ حكمُ  هُ فحكمُ  طهارةً  هُ امَّ وَس  ،املاء

 .(2) وءاُض وَ  هُ امَّ وَس  (1) َطُهوراً  هُ امَّ عليه وسلم َس 

 

  جودِ أو وُ  احلدِث  إىل حصولِ  هُ رفعُ يَ  يقوُل  وقسمٌ  -
ِ
 .هِ ثِ دَ حَ إال بِ  نتقُض يَ  فالَ  إال املريَض  ،املاء

  ،(3) أبو حنيفةَ  ذا يقوُل وهب

 

                                                           

(، 333كتاب الطهارة، باب اجلنب يتيمم )ح:، وأبو داود: (21304أمحد )ح:( وذلك فيام أخرجه 1)

(، عن أيب ذر ريض اهلل عنه أن 124والرتمذي: أبواب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا مل جيد املاء، )ح:

 ِ اَء، َوَلو  إىَِل َعرش  َ ِعيَد الطَّيَِّب َطُهوٌر َما مَل  جَتِِد امل   ِحَجٍج، َفِإَذا النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: )إِنَّ الصَّ

َت  َتَك(َوَجد  ُه َبرَشَ قال الرتمذي: " وهذا حديث حسن صحيح"، وصححه الشيخ األلباين  .املاَء، َفَأِمسَّ

 – 148ص:/2، وصحيح سنن أيب داود )الكتاب األم(: )ج:(153_ ح: 1/181) إرواء الغليل:يف 

 (. 358ح:

ِجدًا وَطُهورًا( أخرجه البخاري: كتاب التيمم وكذا قوله صىل اهلل عليه وسلم: )َوُجِعَلت  يِل ا ُض َمس  ألَر 

 باب جعلت يل األرض مسجدا وطهورا، كتاب املساجد ومواضع الصالة(، ومسلم: 335)ح:

 (.521)ح:

 (،332(، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب اجلنب يتيمم )ح:21371( وذلك فيام أخرجه أمحد: )ح:2)

والنسائي: كتاب الطهارة،  ،(124التيمم للجنب إذا مل جيد املاء، )ح: والرتمذي: أبواب الطهارة، باب 

. ولفظه عند أمحد: َأنَّ َأبَا َذر  َأتَى النَّبِيَّ َصىلَّ اهلُل َعَلي ِه (322اب: الصلوات بتيمم واحد )ح:ب ، َعن  َأيِب َذر 

نََب َفَدَعا َلُه النَّبِيُّ َصىلَّ اهلُل َعلَ  َم َوَقد  َأج  ِعيَد َوَسلَّ َتَسَل، ُثمَّ َقاَل َلُه: )إِنَّ الصَّ َترَتَ َواغ  ، َفاس 
ٍ
ي ِه َوَسلََّم باَِمء

تَ  ُه َبرَشَ ُيِمسَّ اَء َفل  َ َ ِسننَِي، َوإَِذا َوَجَد امل  اَء َعرش  َ لِِم َوإِن  مَل  جَيِِد امل  يَِّب َوُضوٌء لِل ُمس  . ُه، َفِإنَّ َذلَِك ُهَو َخرٌي(الطَّ

 (.1667وصححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع: )ح: ذا حديث حسن صحيح"،قال الرتمذي: " وه

 .1/164، البحر الرائق رشح كنز الدقائق: 1/110( ينظر: املبسوط: 3)

اإلمام، فقيه امللة، ، ويف، موىل بني تيم اهلل بن ثعلبةالنعامن بن ثابت بن زوطى التيمي، الك هو: أبو حنيفةو

 .6/390سني ومائة. ينظر: سري أعالم النبالء: تويف سنة: مخ .عامل العراق
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، (5) وامَلاَزِريُّ  ،(4) حزمٍ  نُ ب وأبو حممدُ  ،(3) دُ وداو ،(2) دٍ ع  َس  بنُ  والليُث  ،(1) يُّ رِ و  الثَّ  وسفيانُ 

 ،  (6) يِب رَ العَ  وابنُ 

                                                           

( سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري الكويف، أبو عبد اهلل، شيخ اإلسالم، إمام احلفاظ، سيد العلامء 1)

العاملني يف زمانه، املجتهد، مصنف كتاب )اجلامع(، ولد: سنة سبع وتسعني اتفاقا، وتويف سنة إحدى 

 .7/229م النبالء: وستني ومائة. ينظر: سري أعال

( الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي، اإلمام احلافظ، شيخ اإلسالم، وعامل الديار املرصية، تويف 2)

 .8/136سنة: مخس وسبعني ومائة. ينظر: سري أعالم النبالء: 

لوقت ( داود بن عيل بن خلف البغدادي الظاهري، أبو سليامن، اإلمام البحر، احلافظ العالمة، عامل ا3)

املعروف باألصبهاين، موىل أمري املؤمنني املهدي، رئيس أهل الظاهر. تويف سنة: سبعني ومائتني. ينظر: 

 .13/97سري أعالم النبالء: 

 (.128-122ص:/2( ينظر: املحىل )ج:4)

رشح اخلريش عىل خمترص خليل وهبامشه (، وينظر: 307-306ص:/1( رشح التلقني للامزري: )ج:5)

 (.191ص:/1)ج: حاشية العدوي:

إمام بالد أفريقية وما وراءها من واملاَزِريُّ هو: حممد بن عيل بن عمر التميمي املاَزِريُّ أبو عبد اهلل، 

املغرب وآخر املستقلني من شيوخ أفريقية بتحقيق الفقه ورتبة االجتهاد ودقة النظر، تويف سنة: ست 

 .65ض: وثالثني ومخسامئة. ينظر: الغنية يف شيوخ القايض عيا

 (.165ص:/1(، والقبس البن العريب )ج:233ص:/2( ينظر: املسالك يف رشح موطأ مالك: )ج:6)

ط. حلمر( قال: "رأيت للقايض أيب بكر يف بعض كتبه  - 62 /1ابن شاس يف عقد اجلواهر الّثمينة: )قال 

ُه. ثم رأيت له يف غريه ما  م يرفع احلَدث، وعزاه إىل املذهب ونرَصَ نصه: "إن احلَدث سبب تنبت أّن التيمُّ

م يرفع األحكام رخصة  منه أحكام، فاستعامل املاء يرفع السبب، وترتفع األحكام بارتفاع مسّببها، والتيمُّ

مع بقاء مسّببها، فال يبقى حكم، لكن السبب باق" ونرص هذا، ويظهر يل أنّه آخر قوليه، وهو عندي 

اين ملخترص خليل وهبامشه حاشية املدين عىل كنون أحسنها". وانظر: حاشية الرهوين عىل رشح الزرق

 (.250ص:/1)ج:



 

 

 47 

 .(3) مالٍك  نِ عَ  اهُ كَ َح وَ   يُّ مِ خ  واللَّ ، (2)[يبقرطال] وابنُ ، ةَ مَ لَ س  مَ  وابنُ  ،(1) غُ بَ ص  أَ وَ [ 5]ل:

 

  جودِ أو وُ  ،ِث دَ  احلَ إىَل  هُ عُ فَ ر  : يَ يقوُل  وقسمٌ  -
ِ
 وهو قوُل  .(4) بهِ  عمُل مما يَ  أو إىل فراغٍ  ،املاء

يِف   (6) [ييرِ دِ ر  كالدَّ ] املالكيةِ  اِق ذَّ وُح ، (5) الَقَرا

                                                                                                                                                                      

حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل، ابن العريب األندليس اإلشبييل املالكي، أبو بكر، وابن العريب هو: 

العالمة احلافظ، القايض صاحب التصانيف. تويف بفاس سنة: ثالث وأربعني ومخسامئة. ينظر: سري أعالم 

 .2/252، الديباج املذهب: 20/197الء: النب

( أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع األموي املرصي املالكي، أبو عبد اهلل، الشيخ، اإلمام الكبري، 1)

، سري 4/17مفتي الديار املرصية، وعاملها، تويف سنة: مخس وعرشين ومائتني. ينظر: ترتيب املدارك: 

 .10/656أعالم النبالء: 

والذي حكى عنه اللخمي هذا القول هو ابن القرطي، فلعله تصحف عل ،  النسختنييف كالكذا  (2)

 الناسخ.

طِّي أو ابن شعبان، ابن القرطي و هو: أبو إسحاق حممد بن القاسم بن شعبان املرصي، املعروف بابن الُقر 

ة. ينظر: صاحب كتاب )الزاهي يف أصول السنة( يف الفقه املالكي، تويف سنة: مخس ومخسني وثالثامئ

 .2/194، الديباج املذهب: 5/274ترتيب املدارك: 

 (.350ص:/1(، واملغني البن قدامة: )ج:195ص:/1( انظر: التبرصة للخمي )ج:3)

اإلمام احلافظ العامل العامل  أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل الربعي اللخمي القريواين،واللخمي هو: 

يه الرحلة، تويف سنة: ثامن وسبعني وأربعامئة. ينظر: ترتيب العمدة الفاضل رئيس الفقهاء يف وقته وإل

 .2/104، الديباج املذهب: 8/109املدارك: 

 (  والظاهر أن هذا القول هو نفس القول الثاين.4)

 (.365ص:/1ينظر: الذخرية )ج: (5)

شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن بن عبد اهلل الصنهاجي، أبو العباس، امللقب بوالقرايف هو: 

 .1/236القرايف، تويف سنة: أربع وثامنني وستامئة. ينظر: الديباج املذهب: 

 ، والصحيح: كالدردير. كذا يف األصل( 6)
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 يِشُّ رَ واخلَ 
 ايِنُّ قَ ر  والزُّ ، (1)

 .َص حُي   ا الَ وغريهم مِمَّ ، (2)

رُ زَّ البَ  وا بام رواهُ لُّ دَ واستَ  ا؛هَ عُ وأرفَ  األقوالِ   أحسنُ الثايِن  قوُل وال  ،(4) (3) ا

ــــــــانِ  ابـــــــنُ  هُ ــــــــــــــــــــــــحَ حَّ وَص  ــــــــرَ أيب هُ  عـــــــن   (5) الَقطَّ   رســــــــوُل  : قـــــــاَل قــــــــاَل  عنـــــــهُ  اهللُ  ريضَ  ةَ رَ ي 
ِ
 اهلل

 :وسلمَ  عليهِ   اهللُ صىَل 

  

                                                                                                                                                                      

 .1/199ينظر: الرشح الصغري عىل أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك للدردير: 

كات اخللويت، نسبة إىل الطريقة أمحد ابن الشيخ الصالح حممد العدوي األزهري، أبو الربوالدردير هو: 

اخللوتية الصوفية، ويعده الصوفية من أقطاهبم، نعوذ باهلل من الضالل. تويف سنة إحدى ومائتني وألف 

 .1/517للهجرة. ينظر: شجرة النور الزكية: 

 (.191ص:/1ينظر: رشح اخلريش عىل خمترص خليل: )ج: (1)

، أبو عبد اهلل الفقيه العالمة الفهامة شيخ -بفتح اخلاء والراء- واخلََريِشُّ هو: حممد بن عبد اهلل اخلََريِشُّ 

 .6/240، األعالم للزركيل: 1/459املالكية، تويف سنة إحدى ومائة وألف. ينظر: شجرة النور الزكية: 

 (.214ص:/1ينظر: رشح الزرقاين عىل خمترص خليل ومعه الفتح الرباين فيام ذهل عنه الزرقاين )ج:(2)

خالصة األثر ـه(. ينظر: 1099عبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين املرصي )هو: هو هذا  والزرقاين

 .3/272، األعالم: 1/441، شجرة النور الزكية: 2/287يف أعيان القرن احلادي عرش: 

( أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البرصي البزار، احلافظ العالمة صاحب املسند الكبري املعلل، 3)

، سري أعالم 2/166، تذكرة احلفاظ: 5/548ويف سنة اثنتني وتسعني ومائتني. ينظر: تاريخ بغداد: ت

 .13/554النبالء: 

نََداَن ـــــــــــــهو احلافُظ أمحُد بُن عمرو بِن عبِد اخلالِق، ل : "(كتب بخط أزرق يف أعىل يسار النسخة )أ(4) ُه ُمس 

َ سنٌر، تُ ــــــــٌر وصغيــــــــــــكبي  خة يف يده قبل التصوير." وهو من فعل بعض من وقعت النس292َة ـــــــــُويفِّ

( أبو احلسن عيل بن حممد بن عبد امللك بن حييى بن إبراهيم احلمريي، الكتامي الفايس، املالكي، 5)

وعرشين املعروف: بابن القطان، اإلمام، العالمة، احلافظ، الناقد، املجود، القايض، تويف سنة: ثامن 

 .22/306وستامئة. ينظر: سري أعالم النبالء: 
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 س  املُ  وءُ ُض وَ  يدُ عِ الصَّ )
  مَل   ن  إِ وَ  مِ لِ

َ عَ  اءَ املَ  دِ جَيِ  ِس  رش 
ُه  اهللَ  ِق تَّ يَ ل  فَ  اءَ املَ  دَ َج ا وَ إذَ ، فَ نيَ نِ وليُِمسَّ

َته   .(1) (َبرَشَ

 (؟ٌب نُ ُج  َت ن  أَ وَ  َك ابِ حَ ص  أَ بِ  َت ي  ــــــــلَّ َص )ه: ـــــــل السالمُ  عليهِ  هُ وقولِ  العاصِ  عمرو بنِ  وبحديِث 

 ىَل عَ  م  هُ رَّ قَ أَ ، فَ ُب نُ ُج  وَ هُ وَ  م   هِبِ ىلَّ رو َص م  عَ  نَّ : إِ وسلمَ  عليهِ   اهللُ صىلَّ  لهُ  ةِ ابَ حَ الصَّ  وقولِ  (2)

 يَ مِ س  تَ 
  لُّ دِ تَ س  يَ  م  هُ لَ ب  قَ  من   ، ولكنَّ م  هُ لَ ب  قَ  من   بهِ  لَّ دَ تَ اس   (3) امِمَّ وَ  .باً نُ ُج  هِ تِ

 قاً لَ ط  مُ  هِ عِ ف  رَ لِ
ِ
 ، وهؤالء

 .(4)  تقدمَ كاَم  داً مقيَّ  رفعاً  لرفعهِ  ونَ تدلُّ سيَ 

 

 موجودة واإلباحةُ  باٍق  ، فاحلدُث الةُ الصَّ  بهِ  ستباُح  تُ اَم نَّ إِ وَ  َث دَ احلَ  عُ فَ ر  يَ  وا الَ قالُ  وقسمٌ  -

زَ  ا اخلالِف ا عىل هذَ و  نَ وبَ  .(5)  ط  وَ  جوا
ِ
زِ  وعدمَ  بالتيممِ  احلائضِ  ء زَ هِ جوا  عىَل  املسِح  ، وجوا

زِ  وعدمَ  عدُ بَ  هُ َس بِ ا لَ إذَ  فِّ اخلُ    دمَ وع ،هِ جوا
ِ
  وإعادةَ  هُ بعدَ  ماءً  وجدَ  إذاَ  الوضوء

ِ
 وإمامةَ  ،الوضوء

                                                           

( عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، وأخرجه 10068ح: - 309ص:/17أخرجه البزار يف مسنده )ج:  (1)

(، والنسائي: كتاب 332(، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب اجلنب يتيمم )ح:21371أمحد: )ح:

والرتمذي: أبواب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا مل  (،322الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد )ح:

 قال الرتمذي: " وهذا حديث حسن صحيح"،. (، عن َأيِب َذر  ريض اهلل عنه124جيد املاء، )ح: 

 (.1667وصححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع: )ح:

خاف اجلنب (، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب: إذا 17812ح: - 346ص:/29( أخرجه أمحد )ج:2)

(، وابن حجر يف فتح الباري: 254ص:/2. وصححه النووي يف املجموع: )ج:(334الربد أيتيمم؟ )ح:

 (.154ح: – 1/181الشيخ األلباين رمحه اهلل يف إرواء الغليل: )(، و43ص:/2)ج:

عمرو بن العاص مما استدل به أيضا أصحاب القول األول يف أن التيمم يرفع احلدث ( أي: وحديث 3)

 لرفع املطلق.ا

 (.307ص:/1ينظر: رشح التلقني للامزري: )ج: (4)

(، ورشح اخلريش عىل 65ص:/1، مواهب اجلليل )ج:1/556( انظر: أحكام القرآن البن العريب: 5)

 .1/190(. كشاف القناع للبهويت: 62ص:/1خمترص خليل )ج:
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 وصالةَ  ،هِ وعدم صحتِ  الوقِت  قبَل  هِ وقوعِ  وصحةَ  ،اأو معهَ  كراهةٍ  من ئِ توضِّ للمُ  مِ املتيمِّ 

 .ذلَك  وعدمَ  بهِ  نيِ تَ يَض رِ فَ 

 

 

 :بوجوهٌ  مردودٌ  قوٌل  وهوَ 

َرُكم  )): قاَل  وتعاىل سبحانهُ  اهللَ  أنَّ  :األوُل  -  ،طهارةً  فسامهُ  ،[6]املائدة: ((َوَلِكن  ُيِريُد لِيَُطهِّ

 بالفرِق  أجاَب  ومن   ،ةِ يَّ املائِ  الطهارةِ  معَ  أن يوجدَ  مَ لزِ  وإالَّ  ،احلدِث  معَ  توجدُ  الَ  والطهارةُ 

 .هِ بدليلِ  (1) َب لِ طُ 

  رسوُل  قاَل ما  :الثايِن  -
ِ
 س  املُ  وءُ ُض وَ  يدُ عِ الصَّ ): وسلمَ  عليهِ   اهللُ صىَل  اهلل

  مَل   ن  إِ وَ  مِ لِ
 اءَ املَ  دِ جَيِ

َ عَ   ِس  رش 
 ا.هذَ  هُ يلَ ِص ف  تَ  ل  صِّ فَ يُ  مل  ، وَ (2) (نيَ نِ

 :نيَ قِ قِّ حَ املُ  منَ  كثريٌ  عليهِ  صَّ نَ  ، وقد  ِث واحلدَ  باحةِ اإلِ  نيَ بَ  اجلمعُ  عقُل يُ  الُ  أنهُ  :الثالُث  -

يِفُّ رَ والقَ  يُّ رِ ازَ واملَ  يِبِّ رَ العَ  ابنُ  واختارَ " :يِشُّ رَ خَ ـقال العالمة ال يِفُّ رَ القَ  ، قاَل للحدِث  رافعٌ  نهُ أ ا : ا

 إذ احلدُث  ؛انِ يَض قِ النَّ  عَ مِ تَ جَي   الَّ يَ لِ   غايةٍ إىَل  بل   مطلقاً  هُ عُ يرفَ  الَ  أي   احلدَث  عُ يرفَ  الَ  م  وقوهلُ 

 . (3) ـها "يِّ رِ زَ للاَم  هُ . ونحوُ ي  ظِ ف  لَ  ُف ل  ، فاخلُ إمجاعاً  ةٌ قَ قِّ حَ تَ مُ  حاصلةٌ  واإلباحةُ  ،املنعُ 

 ،ربةُ القُ  بهِ  صحت   فكيَف  احلدَث  يرفعُ  الَ  ا كانَ إذَ  قيَل  فإن  ": املخترصِ  يف رشِح  ايِنُّ قَ ر  ال الزُّ ق

بهُ  ؟ املنعَ ايِف نَ تُ  واإلباحةُ  أو  ،الصالةِ  إىل إيقاعِ  :متنوعةٍ  إىل غايةٍ  احلدَث  يرفعُ  التيممَ  : أنَّ فجوا

  نِ ادَ ج  وُ  أو   ،احلدِث  انِ يَ رَ طَ 
ِ
 ثالثةِ  ي بأحدِ فِ تَ ن  يَ  احلكمِ  وكونُ  .هِ عىل استعاملِ  درةِ والقُ  :أي   املاء

                                                           

 ( هكذا يف األصل، ولعل الصحيح: ُطولَِب، واهلل أعلم.1)

 رجيه.تقدم خت( 2)

 (.191ص:/1( رشح اخلريش عىل خمترص خليل: )ج:3)
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يِفُّ رَ القَ  هُ قالَ  معقولٍ  فغريُ  واملنعِ  اإلباحةِ  ا اجتامعُ ، وأمَّ وٌل قُ ع  مَ  أمورٍ   يِشِّ رَ اخلَ  عبارةِ  إىل آخرِ  (1)" ا

 .[6]ل: (2)

يِفُّ رَ القَ  هُ ا قالَ عىل مَ  املذهِب  أهلِ  اَق ذَّ ُح  أنَّ  م  واعلَ ": يِشِّ رَ عىل اخلَ  هِ يف حاشيتِ  (3) يُّ وِ دَ العَ  الق  "ا

  بحمدِ  أقوُل ": قاَل  إىل أن  
ِ
 وهوَ  ى املنعِ بمعنَ  احلدَث  ألنَّ  موجودةٌ  نافاةَ امل أنَّ  حقيُق التَّ  اهلل

 ـها.(4)"ةَ اَح  اإلبَ نايِف تُ  َي وهِ  ةُ مَ ر  احلِ 

 س  تَ  يُّ عِ افِ الشَّ  َل وقد مَحَ ": املجتهد يف بدايةِ  (5) رشدٍ  ابنُ  قاَل 
 هذهِ  يرفعُ  (6) املنع جودَ وُ  أنَّ  هُ يمَ لِ

فعةَ الرَّ  الطهارةَ  تيممِ للمُ  فيداً مُ  ليَس  :أي ؛للحدِث  رافعاً  ليَس  التيممَ  نَّ : إقاَل  إذ   ،ارةَ هَ الطَّ   ا

  ط معَ فق ةِ الَ للصَّ  بيٌح مُ   هوَ اَم ، وإنَّ ِث دَ للحَ 
ِ
 قد سامهُ  اهللَ  ، فإنَّ ى لهُ عنَ مَ  الَ ا وهذَ  ،احلدِث  بقاء

 يرفعُ  الَ  يممَ التَّ  نَّ : إوا وقالُ  ا املذهِب ذَ إىل ه مالٍك  من أصحاِب  قومٌ  ذهَب  . وقد  طهارةً 

ُب إال احلدُث  ضهُ  ينقُ مل هُ لو رفعَ  هُ ألنَّ  ،احلدَث    وجودُ  الطهارةَ  ذهِ أن ه :. واجلوا
ِ
ا هَ يف حقِّ  املاء

  (7) ـها ."اهَ ينقُض  املاءَ  بأنَّ  هبا عىل القولِ  خاٌص  حدٌث  هوَ 

                                                           

 (.214ص:/1( رشح الزرقاين عىل خمترص خليل ومعه الفتح الرباين )ج:1)

 ( كذا يف األصل، والظاهر أنه وهم من الناسخ، والصحيح: إىل آخر عبارة الزرقاين، واهلل أعلم.2)

يخهم باألزهر، أحد أعالم الشيوخ، تويف ( عيل بن أمحد الصعيدي العدوي املالكي، أبو احلسن، ش3)

، شجرة 4/260، األعالم للزركيل: 2/712سنة: تسع وثامنني ومائة وألف. ينظر: فهرس الفهارس: 

 .1/492النور الزكية: 

 (191ص:/1( رشح اخلريش عىل خمترص خليل )ج:4)

رضوري يف أصول ( حممد بن أمحد بن حممد القرطبي، ابن رشد احلفيد صاحب بداية املجتهد وال5)

، الديباج املذهب: 21/307الفقه، تويف سنة: مخسة وتسعني ومخسامئة. ينظر: سري أعالم النبالء: 

2/257. 

 ، واهلل أعلم.، وهو املناسب للسياق واملعنى: املاءاملطبوع ويف: املنع، يف النسختني )أ( و )ب(كذا ( 6)

 (.183ص:/1( بداية املجتهد وهناية املقتصد البن رشد )ج:7)
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  أبو عبدِ  اإلمامُ  قال" :(1) ةُ ارَ يَّ قال مَ 
ِ
 (2) ومنه أيضا ؟فقط للفظِ يف ا اخلالُف  : هليُّ رِ ازَ املَ  اهلل

، صالةِ من ال ا املنعُ : أحدمُهَ سببانِ  عليهِ  ُب يرتتَّ  سبٌب  اجلنابةُ  قاَل أن يُ  : يمكنُ قاَل  (3) راشدٍ  ابنُ 

  سلِ الغُ  وجوُب  واآلخرُ 
ِ
ِ بَ بَ السَّ  أحدِ  لرفعِ  سبباً  التيممَ  الرشعُ  قامَ أَ فَ  ،باملاء من  وهو املنعُ  ني 

  استعاملِ  جوُب وُ  وهوَ  اآلخرِ  السبِب  لرفعِ  بباً َس  جيعلهُ  ، ومل  الصالةِ 
ِ
 رَ مِ أُ  املاءَ  دَ َج وَ  ، بل إذاَ املاء

 آخرَ  وجهاً  وزادَ  عةُ اَم اجلَ  ما قاَل  . فقد ذكرَ (4) ـها "سلِ الغَ  وجوُب   وهوَ الثايِن  ِب بِّ َس املُ  بإيقاعِ 

 ى. رَ  تَ كاَم  راشدٍ  وا عن ابنِ ما قالُ  لتقويةِ 

 :ال عيلٌ ق .للصالةِ  ولكن استباحةٌ  تامةً  طهارةً  تم ليسبعضهُ  وقاَل " :حزمٍ  قال أبو حممد بنُ 

 : وجوهٍ من  ا باطٌل ذَ ه

 . باطٌل  ا فهوَ كذَ ه وما كانَ  ،برهانٍ  بالَ  قوٌل  أنهُ  :اهَ دُ أح ✓

َسُحوا )): تعاىل اهللُ  قاَل  القرآنُ  هُ بُ ذِّ كَ يُ  قوٌل  أنهُ  :والثايِن  ✓ ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفام  َفَتيَمَّ

)) َرُكم  َعَل َعَلي ُكم  ِمن  َحَرٍج َوَلِكن  ُيِريُد لِيَُطهِّ ُ لِيَج   بُِوُجوِهُكم  َوَأي ِديُكم  ِمن ُه َما ُيِريُد اَّللَّ

  طهارةٌ  التيممَ   أنَّ  عىَل تعاىَل  نصَّ فَ  [،6]املائدة:
ِ
 تعاىل.  من اهلل

ُ  نهم  مِ  ٌض اقُ نَ تَ  : أنهُ والثالُث  ✓  ،للصالةِ  استباحةً  ولكن ةً تامّ  طهارةً  ليَس  :وا قالُ  م  ألهنَّ

 .(5) ـها "هُ لَ أوَّ  هُ خرُ آ ُض نقُ يَ  ا كالمٌ وهذَ 

 

 

 

                                                           

، أبو عبد اهلل، الشهري بميارة، تويف سنة: اثنني وسبعني وألف. يد بن أمحد بن حممد الفايس املالك( حمم1)

 .3/106، معجم املؤلفني لعمر كحالة: 1/447شجرة النور الزكية: ينظر: 

 ( يف املطبوع: اجلواب الثاين البن رشد.2)

 ( يف املطبوع: ابن رشد.3)

رد املعني رشح املرشد املعني عىل الرضوري من علوم الدين للشيخ حممد بن أمحد ( الدر الثمني واملو4)

 (.221ميارة )ص:

 (.130 -129ص:/2( املحىل البن حزم: )ج:5)
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 بحيُث  ي مطلقاً يعنِ  هُ فعُ ر  يَ  الَ  من قاَل  أنَّ  :وهو ؛ي  فظِ لَ  َف الَ اخلِ  عىل أنَّ  م يدلُّ وغريهُ  وهُ وما قالُ 

ا وإمَّ  باحلدِث  ُض قِ نتَ  يَ اَم وإنَّ  ،اهَ وال فيها وال بعدَ  الصالةِ  قبَل  الَ  هُ مُ مُّ يَ تَ  ُض قِ نتَ ال يَ  املاءَ  لو وجدَ 

  وجودِ  ةِ  غايَ إىَل 
ِ
 واإلثباَت  فَي النَّ  ألنَّ  ؛ىواملعنَ  ا يف احلقيقةِ قَ فَ فقد اتَّ  ،عٌ راف فهوَ  ،احلدِث  وأ املاء

 .كام تقدمَ  مطلقاً  هُ تُ ثبِ ويُ  طلقاً مُ  فعَ  الرَّ نايِف  يُ اَم منهُ  بل كل   ،واحدٍ   حملٍ ا عىَل مل يتواردَ 

 

من  عليهِ  ا وا ما بنَ يًّ حقيقِ  هِ لكونِ  ، ويدلُّ ي  حقيقِ  هُ مصطفى إنَّ  الشيِخ  عنِ  (1) ايننَّ بَ  الشيُخ  وقاَل 

  شكالِ عن استِ  وأجاَب  .املتقدمةِ  األمورِ 
ِ
 نَ م املنعُ  هوَ  املرفوعَ  بأنَّ  اإلباحةِ  معَ  احلدِث  بقاء

  هُ يامُ ق رِ دَّ قَ املُ  صِف ى الوَ بمعنَ  ا احلدَث وأمَّ  ،[7]ل: الصالةِ 
ِ
 لُك : "وذقاَل  ع،رفَ فلم يُ  باألعضاء

  باحةُ إِ  ةُ خَص والرُّ  ،ةٌ خَص رُ  التيممَ  أنَّ 
ِ
 عَ ا. وقد فرَّ نَ سألتِ مَ يف  ُث دَ احلَ  وهوَ  عِ انِ ملا قيامِ  عَ م اليشء

َمِة إىل فاريعَ التَّ  رَ كذَ فَ  ا..."عىل هذَ  األصحاُب   ما قاَل  خالِف بِ  نُ وذِ يُ  هُ لُّ وهذا كُ ": أن قاَل  املَُتَقدِّ

يِفُّ رَ القَ    .(2)ـها  "إليهِ  ُت فَ لتَ يُ  فالَ  ا

 (4) يوقِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُس والدَّ  (3) يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ نَّ بَ  هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ لَّ وَس  حقيقـــــــــــــــــــي   ه فـــــــــــــــــــاخلالُف ــــــــــــــــــــــــــــــــوعلي

ـــــــــــتَ خُم  ـــــــــــهلـــــــــــم عَ  مُ لَّ َســــــــــــيُ  ا الَ ذَ ، وهـــــــــــ(2) (1) ويِن ُهـــــــــــالرَّ  رِصُ  األنَّــــــــــــفَ  ؛ أمـــــــــــا العقـــــــــــُل نقــــــــــــالً  والَ  الً ق 

                                                           

حممد بن احلسن بن مسعود البناين، أبو عبد اهلل: فقيه مالكي. من أهل فاس، صاحب حاشية الفتح  (1)

ة: أربع وتسعني ومائة وألف. ينظر: إحتاف املطالع بوفيات أعالم الرباين فيام ذهل عنه الزرقاين. تويف سن

 . (91ص:/6)ج:، األعالم للزركيل: (48ص:/1)ج:القرن الثالث عرش والرابع لعبد السالم بن سودة: 

 (.215ص:/1( رشح الزرقاين عىل خمترص خليل مع حاشية الفتح الرباين )ج:2)

تناقض الذي أورده القرايف، ويكون اخلالف معنويا كام يدل بناين: " وبه يتبني نفي ال( يقول الشيخ 3)

عليه بناء الفروع املتقدمة عليه، وأما قول القرايف إنه لفظي فهو وإن كان صحيحا يف ظاهره لكن يأباه بناء 

 (.215ص:/1)ج:: يل مع حاشية الفتح الرباينالفروع املذكورة عليه". رشح الزرقاين عىل خمترص خل

 = (.155-154ص:/1وقي عىل الرشح الكبري )ج:( حاشية الدس4)
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ـــــــــــــرَ املُ  املنـــــــــــــعُ  هـــــــــــــوَ  انَ َكـــــــــــــ إن   احلـــــــــــــدُث  :وُل ُقـــــــــــــنَ    األَ ىَل َعـــــــــــــ ُب تَّ
ِ
 هـــــــــــــوَ  اهللُ  وإن كـــــــــــــانَ  ،عضـــــــــــــاء

مــــــــا  بــــــــدليلِ  وعٌ مرُفــــــــ بأنــــــــهُ  وهُ مُ لَّ َســــــــ قــــــــد   افهــــــــذَ  ،شــــــــٍك  بــــــــالَ  ذلــــــــَك  نســــــــبةُ  صــــــــِف وَ ل  لِ فَ  املــــــــانعُ 

 . ي  لفظِ  الُف فاخلِ  ، وعليهِ املذكورِ  خترَصِ يف املُ 

دُ  ن كانَ وإ هلم:  فيقاُل  ي  حقيقِ  اخلالَف  وأنَّ  باٍق  هُ أنَّ  وا عليهِ بُ ي رتَّ الذِ  املذكورُ  صُف الوَ  بهِ  املرا

ُب  فيكونُ  ؟ذٍ ئِ ينَ حِ  وعُ فاملرفُ   دونَ  املنعِ  رفعُ  لَّمُ سيُ  : الَ ا يقاُل مَ  البحُث  ويكونُ  ،نعُ املَ  اجلوا

 إذ هو هو. الوصِف 

دُ رَ تَ  ا عدمَ نَ م  لَّ َس   يِن ابنَّ  هُ مَ لَّ وَس  ،هُ وغريُ  (4) (3) اُب طَّ احلَ  عليهِ  صَّ  نَ كاَم  تالزمانِ ا مُ مُهَ  كن   ولاَم هِ فِ ا

 ، م  وغريهُ  هُ رِصُ تَ وخُم   ويِن هُ والر  

 

 

                                                                                                                                                                      

حممد بن أمحد عرفة الدسوقي املالكي األزهري، تويف سنة: ثالثني ومائتني وألف. = والدسوقي هو: 

، األعالم للزركيل: (1262ص:)ينظر: حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش لعبد الرزاق البيطار: 

 (.520ص:/1)ج:، شجرة النور الزكية: (17ص:/6)ج:

 (.249ص:/1ينظر: حاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين ملخترص خليل )ج:( 1)

حممد بن املدين جنون )كنون(، أبو عبد اهلل، تويف سنة اثنني وثالثامئة وألف. وخمترص الرهوين هو: ( 2)

 .(610ص:/1)ج:ينظر لرتمجته: شجرة النور الزكية: 

: "ويصح أن يراد هنا باحلدث املعنى فقال احلدث" ( وذلك عند رشحه لقول الشيخ خليل: "يرفع3)

الثابت الذي هو الوصف، ألهنام متالزمان، فإذا ارتفع أحدمها ارتفع اآلخر" مواهب اجلليل 

 (.65ص:/1)ج:

ُهوِري ( 4) مَزة َوُسُكون  -عيل بن حممد بن عبد الرمحن بن عيل، أبو اإلرشاد، نور الدين األُج  بَِضم اهل 

 َ يم َوضم اهل  ِ َية بريف مرص اجل  د َقر  ور  َبة إىل أجهور ال  املالكي، املشهور باحلطاب، فقيه حمدث، تويف  –اء نِس 

سنة: ست وستني وألف للهجرة. ينظر يف ترمجته: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش ملحمد أمني 

 (.13ص:/5(، األعالم للزركيل )ج:3/157احلموي )ج:
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 (2) ىفَ صطَ مُ   قولِ  إىَل بنايِن  عَ َج رَ  "احلدُث  رفعُ يُ ": (1) خليلٍ  قولِ  عندَ  م  هِ يمِ سلِ تَ  دَ بع كن  ول

 بام ِت بُ ثَ  إىل التَّ ويِن هُ الر   رِصِ تَ وخُم  بنايِن  نفُس  هُ ي كأنَّ ي الذِ وقِ ُس كالدُّ  غالباً  هُ الفُ ي كادُ يَ  ي الَ الذِ 

هو ي اقِ والبَ  املنعُ  هوَ  املرفوعَ   وأنَّ اَم هُ بينَ  مَ زُ الَ تَ  الَ  هُ نَّ من أ (4) (3)دقيق العيد  وا عن ابنِ قلُ نَ 

 . ُف ص  الوَ 

ِب  ما معنىى درَ يُ  الَ كن  ولاَم هِ تالزمِ  ا عدمَ نَ م  لَّ َس   أنَّ  معَ  ؟َل قِ نُ  ومن أينَ  ؟العيد دقيِق  ابنِ  جوا

 رِ دَّ قَ املُ   الوصِف عىَل  ِث دَ احلَ  إطالَق  بأنَّ  يَح رص  العيد التَّ  يِق دق عن ابنِ  الَ وغريه نقَ  اَب طَّ احلَ 

                                                           

ًدا ويلقب ِضَياء الّدين، ( َخلِيل بن اسحاق بن مُ 1) ُروف باجلندي َوَكاَن ُيسمى حُمَمَّ َع  الِِكي امل  َ وَسى امل 

الفقيه املالكي الشهري، صاحب املخترص يف فروع املالكية، تويف سنة: ست وسبعني وسبعامئة. ينظر: 

 .1/321، شجرة النور الزكية: 2/207، الدرر الكامنة البن حجر: 1/357الديباج املذهب: 

هو: أبو اخلريات مصطفى بن عبد اهلل بن موسى الرمايص، له حاشية عىل رشح الشمس التتائي عىل  (2)

املخترص غاية يف اجلودة والنبل. تويف سنة: ست وثالثني ومائة وألف. ينظر يف ترمجته: شجرة النور 

 .1/482الزكية: 

ناف ملا زعمه من اجتامع اإلباحة قلت اعرتض كالمه بأن ما ذكره من أنه رخصة م( قال الشيخ بناين: "3)

واحلدث ألن الرخصة هي احلكم املتغري من صعوبة إىل سهولة واحلكم الصعب هنا هو منع الصالة دون 

وضوء والسهل إباحتها دونه مع التيمم فالرخصة أفادت تغري املنع الذي هو احلدث إىل اإلباحة وهذا 

واجلواب أن املراد باحلدث هنا الوصف احلكمي بعينه هو رفع احلدث فكيف جتتمع اإلباحة واحلدث 

املقدر قيامه باألعضاء ال املنع فمعنى الرخصة هنا حينئذ أن احلكم الصعب وهو املنع تغري إىل السهل 

وهو اإلباحة مع قيام السبب املانع وهو الوصف احلكمي وال تالزم بني الوصف احلكمي واملنع عىل 

ا  الصواب وهبذا أجاب ابن دقيق العيد وبه يتبني نفي التناقض الذي أورده القرايف ويكون اخلالف معنويًّ

رشح الزرقاين عىل خمترص خليل مع حاشية الفتح الرباين كام يدل عليه بناء الفروع املتقدمة عليه" 

 (.215ص:/1)ج:

 ( تقي الدين حممد بن عيل بن وهب بن مطيع القشريي املنفلوطي الصعيدي املالكي والشافعي، أبو4)

الفتح، الفقيه املجتهد املحدث احلافظ العالمة شيخ اإلسالم صاحب التصانيف، تويف سنة اثنني 

 .9/207، طبقات الشافعية للسبكي: 4/181وسبعامئة. ينظر: تذكرة احلفاظ: 
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 بقولِ  ونَ لُّ دِ ستَ يَ  فكيَف  ،مهُ مجيعُ  هُ مَ لَّ وَس  ،منهُ  عليهِ  دليَل  إذ الَ  ؛(1) م رشعاً عليهِ  نكرٌ مُ  ورِ ذكُ املَ 

  ؟بعاً وطَ  رشعاً  هِ ودِ ُج وُ وَ  هِ تِ ماهيَ  فِي نَ بِ  مَ كَ َح  عاملٍ 

ُب  إىل  احلدِث  يمَ قِس تَ  نَّ م بأهُ حيُ رصِ تَ  هُ عُ يدفَ  ،ي  حِ نهم اصطالَ مِ  صٌف و بأنهُ  اجلنونِ  وجوا

عِ  َ  ةِ ارَ هَ الطَّ  من تعريِف  كن معلومٌ ا ولا هذَ منَ لَّ ، َس ا رشعي  ا هذَ ي منهَ التِ  عةِ األرب األنوا  ا صفةٌ أهنَّ

من  متنعُ  كميةٌ ُح  صفةٌ  واحلدُث  ،(2) أو لهُ  أو فيهِ  بهِ  الصالةِ  صحةَ  اهَ وفِ وُص ملَ  بيُح تُ  ةٌ يَّ كمِ ُح 

 قَ بَ بِ  القوُل : فَ انِ َض اقِ َتنَ ا مُ مهَ و ،لهُ  ةِ الَ الصَّ  صحةِ 
ِ
 طهارةٌ  والتيممُ  ،اَم امعهِ باجتِ  نُ وذِ يُ  ِث احلد اء

 .(3)[ مَ  تقدَّ  ]وكاَم  سيأيِت كاَم  إلمجاعِ با

 . هِ يف تعريفِ  لهُ  نعِ امل ةُ سبَ نِ  هُ نفُس  هوَ  ل  قُ ا مل نَ إذَ  صِف والوَ  املنعِ  مِ زُ الَ  تَ عىَل  لُّ يدُ  هُ كام أنَّ 

                                                           

وأنكر ابن دقيق العيد املعنى الثالث من معاين احلدث وقال: إنه  ( قال الشيخ احلطاب رمحه اهلل: "1)

الفقهاء وهم مطالبون بدليل رشعي يدل عىل ثبوته فإنه منفي باحلقيقة واألصل موافقة الرشع  ذكره بعض

 (.66ص:/1ويبعد أن يأتوا بدليل عىل ذلك" مواهب اجلليل )ج:هلا 

ز استباحة الصالة به أو رمحه اهلل ومتامه: " ا تعريف ابن عرفةذه( 2) صفة حكمية توجب ملوصوفها جوا

ومعنى "، ويف رشحه يقول النفراوي رمحه اهلل: "من خبث واألخرية من حدث فيه أو له، فاألوليان

حكمية أهنا حيكم هبا ويقدر قيامها بمحلها، وليست معنى وجوديا قائام بمحله، ال معنويا كالعلم وال 

أي بمالبسه فيشمل الثوب والبدن واملاء وكل ما جيوز للمصيل  (به) :حسيا كالسواد والبياض. وقوله

يريد به املصيل وهو شامل لطهارته من احلدث  (له) :يريد به املكان، وقوله (فيه) :وقوله .همالبست

عائد عىل  (له)و (فيه)و (به)يصه به، والضمري يف  (واألخرية من حدث) :واخلبث، إال أن قوله بعد

د بالوجوب أحد  (توجب) :. ومعنى(ملوصوفها) :املوصوف من قوله تصحح وتسبب وليس املرا

جواز طلب إباحة الصالة رشعا، ألن طلب إباحة الصالة مع  (جواز استباحة الصالة) :حكام، ومعنىاأل

املانع غري جائز ألن الطهارة مفتاح الصالة، وال جيوز ألحد طلب دخول حمل بغري مفتاحه، فإذا وجد 

 .1/189الفواكه الدواين:  مفتاحه جاز له طلب دخوله"

 حمذوف من النسخة )ب(. (3)
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فاً  صالةً  حدٌث  عَ نَ ومَ ": خليلٍ  وقوُل  ٌ فوهو مُ  ،إلخ (1) ..."ومسَّ  وطوا  ،املذكورِ  بنفسِ  رسَّ

  معَ  الصالةِ  وإباحةُ 
ِ
 ،وُف املوُص  َي وبقِ  ةُ فَ الصِّ  زالِت  :يقاَل  أن   إالَّ  ُل عقَ يُ  الَ ا منهَ  عِ املانِ  بقاء

 قدِ بفَ  مُ وَّ قَ تَ تَ  الَ  ةُ يَّ اهِ واملَ  ،هِ عن وصفِ  كُّ ينفَ  الَ  ملوصوُف ا إذ   من األولِ  فساداً  دُّ أَش  هوَ  :فنقوُل 

 ا. هَ اصِّ وَ َخ  من   ةٍ خاصَّ  و فقدِ أ اوهِلَ ُص من فُ  فصلٍ 

 

 

 :عليهِ  قاُل ، يُ عِ انِ املَ  امِ يَ قِ  معَ  يصِ ِخ الرتَّ  كمُ ا ُح يهَ فِ  ُت ثبُ يَ  ةٌ خَص رُ  مَ مُّ يَ التَّ  وا أنَّ مُ عَ ا زَ ومَ 

 ا: اهَنَ يَ بَ  وإليَك  امٍ قَس  أَ عىَل  صِ َخ الرُّ  باُب سأَ 

 َل ا حَص ، فإذَ هلِ السَّ  للحكمِ  [8]ل: ومانعٌ  ،عِب الصَّ  األصيِلِّ  للحكمِ  سبٌب  ا هوَ ا مَ هنمِ  -

 عُ انِ املَ  هُ تَ يَّ بِ بَ َس  زاَل أ األوُل  ُب بَ فالسَّ  ،عِب الصَّ  للحكمِ  ومانعاً  هلِ السَّ  كمِ للحُ  سبباً  كانَ  رُ ذ  العُ 

 يَّ بِ بَ َس  اعتبارُ  َل طَ بَ فَ  ،هلِ السَّ  مِ ك  للحُ  هُ نعَ مَ  وأزاَل  ،ايِن الثَّ 
 هِ فِس  نَ يِف  موجوداً  وإن كانَ  ،هِ نعِ ومَ  هِ تِ

يف  ةِ يتَ املَ  ةُ رمَ حِ  :ذلَك  ، ومثُل ضِ اقِ نَ املُ  الوصِف  الِ وَ زَ لِ  نيِ يَض قِ نَ   عِ اَم تِ  اج  ىَل إِ  يدِّ ؤَ يُ  الَ  هُ ودُ ُج وُ فَ 

رِ رَ ضطِ  االا يِف هَ تُ يَ لِّ وحِ  االختيارِ  ، ةُ رمَ احلِ  األصُل  واحلكمُ  ،افيهَ  بُث اخلُ  وُل األَ  عُ انِ املَ  ُب بَ ، فالسَّ ا

ُ  ،كلِ األَ  ةُ يَ لِّ حِ  ُل هوالسَّ   منعٌ  ةِ يَّ بِ بِّ َس املُ  ومنعُ  ،ةِ رمَ للحِ  ومانعٌ  ةِ يَ لِّ للحِ  سبٌب  ذرُ هي العُ  ةُ ورَ والرضَّ

َ أَ  ، كامةِ يَّ بِ بَ َس لل  مَ ا هنَّ
  .ةِ يَ لِّ احلِ  منَ  اخلبِث  ملنعِ  ةٌ عَ انِ

يف  فيها سبٌب  احلدَث  فإنَّ  ؛هِ هذِ  انَ كمسألتِ  والتقديرِ  باالعتبارِ  إالَّ  لهُ  جودَ وُ  ا ما الَ ومنهَ  -

  جودِ وُ  عندَ  ةِ يَّ ائِ املَ  الطهارةِ  جوِب وُ 
ِ
  ،لِ اَم ع  عىل االستِ  درةِ والقُ  املاء

بيةِ الرُت  هارةِ لطَّ ولِ  عندَ  ا

 أنَّ  ، وذلَك يِق حقِ  التَّ  عىَل اَم عليهِ  القدرةِ  ا معَ مِهَ أحدِ  قدِ فَ  دَ عن الصالةِ  إباحةِ  من   عٌ انِ ومَ  ،امِهَ قدِ فَ 

ا هَ ودُ ُج ووُ  ،اهَ ودِ ُج يف وُ  ا الَ هَ ودِ ُج وُ  إجياِب يف  ا وهو سبٌب هَ جودِ وُ  له عندَ  عةٌ افِ رَ  هارةِ الطَّ 

 ورشطٌ  ةِ الَ الصَّ  إلباحةِ  بٌب َس  َي وهِ  ،اهُ نَ م  دَّ  قَ  كاَم اَم هُ عُ اَم اجتِ  نُ مكِ يُ  الَ  إذِه فعِ ورَ  هِ امِ يف انعدَ  سبٌب 

 حَّ يف ِص 
  .معهُ  اهَ بِّبُ َس مُ  عُ جيتمِ  الَ  معهُ  عُ مِ تَ جَت   الَ ، فكاَم هِ لِّ يف حَمَ  املذكورِ  هِ يدِ ا بقَ هَ تِ

                                                           

 (.468ص:/1مواهب اجلليل )ج:( 1)
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 : جهنيِ وَ  من   املسألةِ  يف هذهِ  خصةِ الرُّ  وتقريرُ 

 الوُ  جياِب يف إِ  سبٌب  احلدُث  قاَل أن يُ  :األوُل 
ِ
 كمٌ ُح  ، وهوَ مِ دِّ قَ تَ املُ  املذكورِ  هِ يدِ قَ بِ  وهوَ  ضوء

 إىل سهولةٍ  ِب ع  الصَّ  كمُ احلُ  انتقَل  مِ مُّ يَ التَّ  رشطُ  وهوَ  ذرُ العُ  ا جاءَ ، فإذَ مِ مُّ يَ التَّ  منَ  ومانعٌ  صعٌب 

زُ  مِ مُّ يَ التَّ  إجياُب  وهوَ   ،لِ وَّ األَ  من إجياِب  عاً  ومانِ يِن الثا مِ ك  للحُ  سبباً  ذرُ العُ  فصارَ  ،هُ أو جوا

 .األولِ  ِب بَ للسَّ   رافعٌ والثايِن  ولِ األ ِب بِّ َس املُ  وحصوُل 

 

مما  معلومٌ  ذرُ والعُ  ،اهلَ  يحاً بِ مُ  مُ مُّ يَ والتَّ  الصالةِ  منَ  مانعاً  احلدُث  أن يكونَ  :الثايِن  الوجهُ 

 الَ  يُح بِ واملُ  ،ذرِ ا للعُ هَ تُ إباَح  وهوَ  ا إىل السهلِ هَ تُ رمَ حِ  وهوَ  عُب الصَّ  كمُ احلُ  َل قَ فقد انتَ  ،قدمَ تَ 

 األصيِل  كمِ ا للحُ فيهَ  ُب بَ لسَّ ى اقَ ب  قد يَ  ةُ خَص فالرُّ  ، وعليهِ مَ دَّ قَ ا تَ  ممَّ صيِل األَ  ِب بَ لسَّ ا معَ  عُ جيتمِ 

ِ تَ رَ كاآلِخ  أصالً  ىيبقَ   أو الَ وىَل األُ  ورةِ كالصُّ  رَبٍ عتَ مُ  غريُ  هُ كنَّ ول ،امً قائِ    .ني 

 :نقوُل  ا، ألنَّ وصٍف  بغريِ  وِف وُص املَ  ودِ ُج  وُ ا إىَل نَ ع  َج رَ  عتربٍ مُ  غريُ  َي قِ بَ  إذاَ  قاُل وال يُ 

 ع  اجلَ  األوصاِف  ، الَ اِت للذَّ  مةِ زِ ا الالَّ اهِتَ وفَ وُص عن مَ  كُّ نفَ ي ال تَ التِ  األوصاُف 
 رَبُ عتَ فإهنا تُ  ةِ يَّ لِ

  .هِ وعدمِ  علِ اجلَ  يدِ قَ  وجودِ  أخرى بحسِب  عتربُ تُ  والَ  تارةً 

 

م هُ كرُ ذِ  :نقوُل  ا، ألنَّ منهُ  دَّ بُ الَ  صةِ خ  لرُّ ا يف تعريِف  األصيِلِّ  كمِ للحُ  ِب بَ السَّ  بقاءُ  قاُل كام ال يُ 

 ، أالَ األصيِلَّ  احلكمَ  والَ  هوَ  يكونُ  بل قد الَ  ،عليهِ  قاً فَ تَّ مُ  ليَس  األصيِلِّ  كمِ للحُ  ِب بَ السَّ  بقاءَ 

، ليهِ ع باً تَّ رَ مُ  ظُ الَح الذي يُ  هُ سببُ  والَ  األصلِ  حكمُ  مهُ دَّ قَ تَ ومل يَ  خصةٌ رُ  فإنهُ  مِ لَ السَّ  إىل بيعِ  ترى

 مَ لَ السَّ  أن وظاهرٌ  ،ةٌ خَص فرُ  يلِ لِ الدَّ   خالِف عىَل  إن ثبَت  "احلكمُ : (1) ياوِ َض ي  البَ  قاَل  ولذلَك 

                                                           

َبي َضاِوّي الشافعي، صاحب 1) رَي  الَقايِض َنارِص الّدين ال  د بن َعيّل َأبُو اخل  ( عبد اهلل بن عمر بن حُمَمَّ

ليف الشهرية، تويف سنة: إحدى وتسعني وستامئة. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي:  ، 8/157التوا

 .2/172طبقات الشافعية البن قايض شهبة: 
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 خمالٌف  هوَ ، وياوِ َض ي  البَ  عنِ  (2) يادِ بَّ العَ  البناين عن هُ لَ قَ نَ  (1)" يلِ لِ الدَّ   خالِف قتَض  مُ عىَل  واردٌ 

ِ يفَ رِ ع  التَّ  ا بنيَ عنَ مَج  ولذلَك ، (3) يبكِ السُّ  ابنِ  لتعريِف   بنيَ  ضِ ارُ عَ التَّ  منَ  أحسنُ  وهوَ  ني 

ِ مَ س  قِ  [9]ل: إىَل  ةَ خَص ا الرُّ نَ يمِ ِس ق  بتَ  نيِ تَ يَ اهِ املَ   صيِلِّ األَ  كمِ للحُ  َب بَ السَّ  إنَّ  اُل قَ يُ  ، والَ مَ دَّ قَ كام تَ  ني 

 ب عليهِ تَّ رَتَ مل يَ  ٌب بَ َس  دُ وَج ال يُ  إذ ةِ يَّ بِ بَ السَّ  رَبِ عتَ مُ  غريُ  ا نقوُل ، ألنَّ رُ رَ وهو الغَ  موجودٌ  مَ لَ يف السَّ 

ا ، وأمَّ مَ دَّ قَ عىل ما تَ  مِ مُّ يَ التَّ  صةِ خيف رُ  باٍق  ريُ غَ  فهوَ  اهُ نَ م  لَّ َس  ن  ئِ لَ و ،اِت وقَ األَ  منَ  يف وقٍت  هُ بُ بِّ َس مُ 

لِ فعِ  الرَّ عىَل  لِ الئِ الدَّ  منَ  قدمَ  تَ فاَم  ُل النق م عن غريهِ  َل قِ ا نُ م ومَ هِ وغريِ  ِب املذهَ  أهلِ  ، ومن أقوا

 قوُل  وهوَ  (4) مَ دَّ قَ كام تَ  مالٌك  م  منهُ  اعةٍ مَج  عن   يُّ خمِ اللَّ  ى ذلَك كَ ، وقد َح َث دَ احلَ  عُ يرفَ  هُ من أنَّ 

 .م  هِ وغريِ  مَ دَّ قَ ممن تَ  اِق ذَّ احلُ 

زِ  َل قِ ما نُ  لهُ  لُّ ويدُ   ع  ، وفِ هِ أو غريِ  يضِ رِ للمَ  واحدٍ  مٍ مُّ يَّ بتَ  اٍت وَ لَ َص  من جوا
ىل إ الوقِت  قبَل  هِ لِ

، أبداً  رُ ى آَخ قَ ب  ويَ  دٌث َح  عَ رفَ أن يُ  نُ كِ م  يُ  الَ  هُ بأنَّ  ونَ لُ ائِ ا قَ هذَ  م  عنهُ  املنقولِ  ، ومجيعُ ذلَك  غريَ 

زِ وَ من َج  ي  يقِ قِ َح  هُ نَّ  أَ ىَل عَ  لُّ دُ ا يَ مِمَّ  ِف الَ  اخلِ ا عىَل و  نَ ا بَ ومَ  زِ وَ َج  مِ دَ عَ وَ  مِ مُّ يَ التَّ بِ  ضِ ائِ احلَ  وطئِ  ا  ،هِ ا

                                                           

قال البيضاوي: "احلكم إن ثبت عىل خالف الدليل لعذر فرخصة، كحل امليتة للمضطر، والقرص ( 1)

 (.20والفطر للمسافر، واجبا ومندوبا ومباحا، وإال فعزيمة" منهاج الوصول إىل علم األصول: )ص:

يات البينات ( أمحد بن قاسم العبادي، القاهري، الشافعي، شهاب الدين عامل، فقيه، من تآليفه: اآل2)

ورشح الورقات كالمها يف علم األصول. تويف سنة: اثنني وتسعني وتسعامئة. ينظر يف ترمجته: األعالم 

 .1/198للزركيل: 

ولفظ السبكي: "واحلكم الرشعي إن تغري إىل سهولة لعذر، مع قيام السبب للحكم األصيل ( 3)

َلِم وفطر مسافر ال جي  (.15هده الصوم..." مجع اجلوامع: )ص:فرخصة، كأكل امليتة والقرص والسَّ

ين الشافعي، تويف سنة والسبكي هو:  اب بن عيل بن عبد الكايف بن عيل بن مَتام السبكي َتاج الدَّ َوهَّ عبد ال 

، 3/233، الدرر الكامنة: 3/104إحدى وسبعني وسبعامئة. ينظر: طبقات الشافعية البن قايض شهبة: 

 .1/410ن السابع للشوكاين: البدر الطالع بمحاسن من بعد القر

 (.195ص:/1انظر: التبرصة للخمي )ج:( 4)
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زِ وَ وَج  زِ  مِ وعدَ  مِ مُّ يَ  التَّ عىَل  وسِ لبُ املَ  فِّ  اخلُ عىَل  املسِح  ا هَ وكرَ  ،هِ جوا   مِ مِّ يَ تَ املُ  ةِ إمامَ  ةِ ا
 ئِ ضِّ وَ تَ لمُ لِ

هَ رَ كَ  مِ دَ وعَ    :عليهِ  اُل قَ يُ ، َك لِ  ذَ ىَل وا عَ نَ ما بَ  رِ  آِخ إىَل  هِ تِ ا

هَ رَ ا كَ أمَّ    مِ مِ يِّ تَ املُ  ةُ ا
 الةَ الص يُح بِ تَ س  يَ  هُ  أنَّ ، وعىَل كراهةَ  الَ  َث دَ احلَ  عُ فَ ر  يَ  هُ  أنَّ ىَل فعَ  ئِ ضِّ وَ تَ مُ ل  لِ

 يِضَ ، وقد رَ داً يَّ قَ مُ  والَ  قاً طلَ مُ  الَ  هُ رفعُ يَ  الَ  هُ أنَّ  بهِ  َي نِ عُ  إذاَ  باطٌل  َل وا القَ ذَ ه أنَّ  مَ فتقدَّ  هُ عُ رفَ يَ  والَ 

يِفُّ رَ القَ  يهِ عل هُ لَ  مَحَ باَم  هِ أهلِ  لُّ ُج   دِ يَّ قَ املُ  الَ  يِّ قِ طالَ اإلِ  فعِ الرَّ  فِي من نَ  هُ وغريُ  ا
هَ رَ فالكَ  ، وعليهِ (1)  ةُ ا

ت ، وإن كانإمجاعاً  ففاسدٌ  طهارةٍ  غريَ  مِ مُّ يَ التَّ  ونِ كَ إن كانت لِ  ؟وَل ا القَ ذَ ه ت  اءَ َج  من أينَ 

ا نَ  ةُ نَّ والسُّ  والكتاُب  عُف الضَّ  ايهَ أتِ يَ  من أينَ  :ذٍ ئِ ينَ حِ  فيقاُل  انهَ  مِ ا أعىَل هَ وغريُ  ةً يفَ عِ ا َض وهِنَ كَ لِ  صَّ

اا كام نَ يهَ لعَ  ِ تَ ارَ هَ ا طَ امُهَ يَ مَّ وَس  ةِ يَ ائِ  املَ عىَل  صَّ  ةِ يَّ ائِ املَ  ونِ عن كَ  اُب جُيَ  وبهِ  ؟ٍق رفَ  فأيُّ  ؟َك كذلِ  ني 

 .(2) وغرِيَها ةِ عوَ الدَّ  ذهِ ه  ردِّ ىَل عَ  الِ الدَّ  اإلمامِ   عنِ ايِن الثَّ  أِ طَّ وَ املُ  صُّ نَ  مَ دَّ قَ ا، وقد تَ نهَ  مِ أعىَل 

 

 ِخ رَب  وقد قال الشَّ 
 يرِ دَ ن  كَ سَّ وال (3) ييتِ

  ـها. "رٌ كافِ  فهوَ  فيهِ  كَّ أو َش  هُ دَ حَ ن َج مَ فَ ": (4)

َ  وءُ ُس  ى عليهِ َش  ُي ٌل اهِ َج  إالَّ  هِ وغريِ  مِ مُّ يَ التَّ  بنيَ  ُق رِّ فَ يُ  الَ ": (5) وقرُّ زَ  وقال الشيُخ   ةِ اخلامِت

  اذُ يَ والعِ 
ِ
 .ـها "باهلل

                                                           

 (.191ص:/1حاشية اخلريش عىل خمترص خليل: )ج:( ينظر: 1)

"من قام إىل الصالة فلم جيد ماء، فعمل بام أمر اهلل به من التيمم، فقد أطاع اهلل، وليس ( وهو قوله: 2)

ام ُأِمرا مجيعا، فكل عمل بام أمر اهلل به، وإنام العمل بام أمر الذي وجد املاء بأطهر منه، وال أتم صالة، ألهن

املوطأ: باب يف اهلل به من الوضوء ملن وجد املاء، والتيمم ملن مل جيد املاء قبل أن يدخل يف الصالة". 

 (.69التيمم، )ص:

ملالكية ( برهان الدين إبراهيم بن مرعي بن عطية الشربخيتي، أبو إسحاق، الفقيه، من أفاضل ا3)

 .1/459، شجرة النور الزكية: .1/73بمرص، تويف سنة: ست ومائة وألف. ينظر: األعالم للزركيل: 

 مل أهتد لرتمجته.( 4)

د بن عيسى الربنيس الفايس، أبو العباس الشهري بزروق، تويف سنة: تسع 5) ( أمحد بن أمحد بن حممَّ

 .1/91ألعالم للزركيل: ، ا1/387وتسعني وتسعامئة. ينظر: شجرة النور الزكية: 
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  عبدُ  قاَل ": هُ صُّ ا نَ مَ  ةِ يَ افِ الكَ  ةِ يحَ ِص يف النَّ  وقاَل  
ِ
 من ،انِ تَ كعَ رَ  رِ فَ السَّ  : صالةُ عمرَ  بنُ  اهلل

 يُق فرِ ا التَّ ا، وكذَ هَ قِ قُّ حَتَ  ا بعدَ هلَ  اراً قَ ا واحتِ هِبَ  ناً اوُ هَتَ  - مُ علَ أَ  واهللُ  - :يعنِ يَ  .رَ فَ كَ  ةَ نَّ السُّ  َف الَ َخ 

 ُض والوُ  مِ مُّ يَ التَّ بنَي 
ِ
ِ عَ تَ  عندَ  وء  ، فكاَم واحدٍ   من رب  اَم هِبِ  مرُ ، إذ األَ هِ لِّ حَمَ   يِف اَم نهُ مِ  واحدٍ  كلِّ  نيُّ

  عىَل اَم نهُ مِ  بكل   فسِ النَّ  َب يِّ طَ  نُ ومِ املُ  يكونَ  أن   َب َج فوَ  ،هِ لِّ  حَمَ ا يِف هذَ  َب َج وَ  هِ لِّ ا يف حَمَ ذَ ه وجَب 

 وَ السَّ 
ِ
ء  .(1) ـها "ا

 (2) [عن ]العادة ةِ َج اخلارِ  لِ اَم عاألَ  منَ  عاً رَش  َب لِ ا طُ مَ  ةُ امَ قَ إِ  ةُ عدَ اِ القَ ": يف القواعدِ  وقاَل 

ءً فيهَ  [10]ل: (3) والداخلةِ    مرُ إذ أَ  ،ةً يمَ زِ أو عَ  ةً خَص رُ  كانَ  ا سوا
ِ
 يَس لَ ، فَ  واحدٌ اَم يهِ  فِ اىَل عَ تَ  اهلل

  منَ وىَل بأَ  ُل كاَم اإلِ  والَ  ،(4) ارِ فطَ اإلِ   منَ بأوىَل  الصومُ  ، والَ هِ لِّ  حَمَ يِف  مِ مُّ يَ التَّ   منَ وىَل بأَ  وءُ ُض الوُ 

 امَ كَ  هُ ُص َخ ى رُ تَ ؤ  تُ  ن  أَ  بُّ حُيِ  اهللَ  نَّ إِ ): صىل اهلل عليه وسلم هُ قولُ  ُل زَّ نَ تَ يَ  ، وعليهِ هِ عِ وِض  مَ يِف  رِص القَ 

ئِ زَ ى عَ تَ ؤ  تُ  ن  أَ  بُّ حُيِ   .(6) ويِن هُ الر   ترِصُ خُم  هُ دَ ع  ا بَ ومَ  الشربخيتي مَ الَ كَ  َل قَ نَ . (5) ـها "(هُ مُ ا

 يالً فِص تَ  هِ ابِ كَ ارتِ  معَ  ،وزُ جَتُ  والَ  حُّ ِص تَ  الَ  ةَ امَ مَ اإلِ  لَك تِ  إنَّ  قاَل  من   وَل قَ  دَّ  رَ وىَل األُ  علمُ ومن يَ 

يف  طالُق ، بل اإلِ ذلَك  دُّ ا ِض منهَ  دَ جِ ا بل وُ فيهَ  يٌل ِص ف  تَ  عِ ارِ الشَّ  وجد منَ يُ ي مل التِ  حكامِ يف األَ 

نِ ر  القُ   وقد ،ٌب نُ ُج  وهوَ  مِ مُّ يَ التَّ بِ  عنهُ  اهللُ  ريضَ  العاصِ  عمرو بنِ  مامةُ إِ  وهوَ  ةِ نَّ يف السُّ  انُ يَ والبَ  آ

  رسوُل  هُ أجازَ 
ِ
 . مَ لَّ وَس  عليهِ   اهللُ صىلَّ  اهلل

                                                           

 (.123( النصيحة الكافية ملن خصه اهلل بالعافية ألمحد الربنيس الفايس املعروف بـ"زروق" )ص:1)

 ( كذا يف األصل، ويف حاشية كنون )خمترص الرهوين(، ويف مطبوع القواعد: العبادة. 2)

 أو الداخلة.( يف املطبوع: 3)

 .زيادة: يف حمله مطبوع القواعديف  (4)

 (.68( قواعد التصوف ألمحد الربنيس الفايس املعروف بـ"زروق" )ص:5)

حاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين ملخترص خليل وهبامشه حاشية املدين عىل كنون:  (6)

 (.236ص:/1)ج:
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من  قوُل  أيضاً  دُّ رَ يُ  هِ وبِ  ؟ةِ حَّ والصِّ  ةِ رمَ أو باحلِ  ةِ حَّ الصِّ  بعدمِ  قوٌل  سمعُ يُ  ذا كيَف ه وبعدَ 

ُ ت أَ ثبِ مل يُ  لِ ِس الَ السَّ  ذاِت  يُث دِ إذ َح  ؛هُ ثلَ مِ  من هوَ  إالَّ  مِ مُّ يَ التَّ بِ  ُب نُ اجلُ  مُّ ؤُ يَ  الَ  هُ أنَّ  قاَل   وا بُ جنَ أَ  م  هنَّ

 .يعاً مَجِ 

 

زِ  ا عدمُ وأمَّ   زِ  وعدمُ  ،التيممِ بِ  ضِ احلائِ  طئِ وَ  جوا  ،مِ مُّ يَ  التَّ عىَل  وسِ لبُ املَ  فِّ اخلُ  مسِح  جوا

زِ  وعدمُ    ي  فظِ لَ  َف الَ اخلِ  بأنَّ  ونَ لُ ئِ اقَ لفا ،واحدٍ  بتيممٍ  ٍت ا صلو جوا
 :نيِ بَ ا بجوا عنهَ  ونَ يبُ جُيِ

ُل  - ، بالتيممِ  احلائضِ  ُئ طوَ  بل جيوزُ  ؛جتوزُ  الَ  األمورَ  ذهِ ه أنَّ  مُ لِّ َس نُ  الَ  :ونَ ولُ قُ يَ  :األَوَّ

 ابنُ  قاَل  ، بل  الرضورة عندَ  ورُ املشهُ  وهوَ  رضورةٍ  بالَ  هُ عَ بِ تَ  ومن   (1) انَ عبَ َش  ابنِ  قوُل  وهوَ 

 مٍ مُّ يَ تَ  بالَ  جيوزُ  :نافعٍ 
ٍ كَ بُ  ابنُ  هُ هَ كرِ و ،(2)  مٍ مُّ يَ تَ  بالَ   (3) ري 

(4).  

 

                                                           

(: "فإذا تطهرت باملاء أو بالتيمم حل 141( قال ابن شعبان رمحه اهلل يف الزاهي يف أصول السنة )ص:1)

، 1/358حمرما عليه منها، ومل يكن هلا منعه من التامس نسله"، وانظر: اجلامع البن يونس:  له ما كان

 (.1/368(، والذخرية للقرايف )ج:307ص:/1رشح التلقني للامزري )ج:

 (.570ص:/1( ينظر: مواهب اجلليل )ج:2)

ن أيب ذئب من موايل بني خمزوم، صاحب رأي مالك، روى عن مالك واب عبد اهلل بن نافع الصائغو

 .10/371، سري أعالم النبالء: 3/128وغريهم، تويف سنة: ست وثامنني ومائة. ينظر: ترتيب املدراك: 

( اإلمام، املحدث، احلافظ، الصدوق، حييى بن عبد اهلل بن بكري أبو زكرياء احلافظ املخزومي 3)

املوطأ سبع عرشة مرة. املرصي، سمع مالكًا والليث وخلقًا كثرياً وصنف التصانيف وسمع من مالك 

، 10/610، سري أعالم النبالء: 3/369تويف سنة إحدى وثالثني ومائتني. ينظر: ترتيب املدارك: 

 .359 /2الديباج املذهب: 

، التنبيه عىل مبادئ التوجيه البن بشري املالكي 1/358( ينظر: اجلامع البن يونس: 4)

 (.570ص:/1(، ومواهب اجلليل )ج:358ص:/1)ج:
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ُت وَ لَ  الَص ىلَّ َص أن تُ  وجيوزُ  ِ تَ كَ رَتِ ش  يف املُ  غٍ بَ ص  أَ  قوُل  وهوَ  واحدٍ  مٍ مُّ يَ تَ بِ  ا  ني 
 هِ غريِ  ، وقوُل (1)

عن  روايةٌ  قاً طلَ مُ  ةِ تَ ايِ الفَ ويف  قاً طلَ مُ  (2) ِج رَ  الفَ أيِب  ا، وروايةُ هَ معَ  ةِ احدَ الوَ  غريِ  إدخالِ  قصدِ  معَ 

 ،(3) مالٍك 

  صالتنيِ يلِّ َص يُ  والَ ": ةِ الَ َس ففي الرِّ  ؛(4) واحدٍ  مٍ مُّ يَ تَ بِ   املريُض يلِّ َص يُ  :انٍ عبَ َش  ى ابنُ وَ ورَ  

 الَ ؤُ من هَ  واحدٍ  بتيممٍ 
ِ
 املَ   مسِّ عىَل  رُ قدِ يَ  الَ  ريٌض مَ  إالَّ  ء

ِ
  رٍ رَضَ بِ  اء

 :، وقد قيَل يمٍ قِ مُ  هِ سمِ جِ بِ

 .(5) "واحدٍ  مٍ مُّ يَ تَ ا بِ يهَ لِّ َص أن يُ  صلواٍت  ن ذكرَ يمَ فِ  مالٍك  عن َي وِ ، وقد رُ صالةٍ  لكلِّ  مُ مَّ يَ تَ يَ 

فِ وَ والنَّ  ائضِ رَ الفَ  اِت وَ لَ الصَّ  منَ  ما شاءَ  هِ مِ مُّ يَ تَ  بِ يلِّ َص يُ  مُ مِّ يَ تَ ملُ او": حزمٍ  بنُ  أبو حممدٍ  قاَل   لِ ا

 املَ  ودِ ُج وُ أو بِ  بحدٍث  هُ مُ مُّ يَ ض تَ قِ نتَ ما مل يَ 
ِ
ما  إالَّ  التيممِ بِ  هُ تَ ارَ هَ طَ  ُض نقُ فال يَ  املريُض ا ، وأمَّ اء

 عدٍ َس  بنُ  يُث واللَّ  يُّ ورِ الثَ  سفيانُ و ةَ يفَ نِ أبو َح  ا يقوُل فقط، وهبذَ  حداِث األَ  منَ  ةَ ارَ هَ الطَّ  ُض قُ ن  يَ 

 .دُ وُ اودَ 

 

                                                           

يراجع  .كالظهر والعرص، واملغرب والعشاء يف الصالتني املشرتكتني يف الوقت، أي (1)

أنه يقول بإعادة ثانية املشرتكتني  –حسب ما وقفت عليه  -واملنقول عن أصبغ  .(3/176)االستذكار:

، (1/351)(، اجلامع البن يونس: 117ص:/1يف الوقت. ينظر: النوادر والزيادات للقريواين )ج:

 (.152ص:/1(، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )ج:188ص:/1 عىل خليل )ج:ورشح اخلريش

القايض أبو الفرج عمر بن حممد الليثي البغدادي: اإلمام الفقيه احلافظ العمدة الثقة تفقه بالقايض  (2)

رتيب إحدى وثالثني وثالثامئة. ينظر: ت إسامعيل وكان من كتابه، وعنه أخذ أبو بكر األهبري، تويف سنة:

 .(1/118)، شجرة النور الزكية: (5/22)املدارك: 

قال ابن أيب زيد القريواين: "وذكر أبو الفرج، عن مالك يف ذاكر صلوات، أن له قضاءهن بتيمم  (3)

در والزيادات )ج:  (.118ص:/1واحد" النوا

لزيادات نظر: النوادر واوي. 1/294حكى هذا القول عن ابن شعبان املازري يف رشح التلقني:  (4)

 (.118ص:/1)ج:

 (.28الرسالة البن أيب زيد القريواين )ص: (5)
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ا هَ لَّ كُ  ةَ الَ  الصَّ يلِّ َص : يُ قاَل  نِ َس احلَ  عنِ  يدٍ بَ عُ  بنِ  َس ونُ عن يُ  ةَ مَ لَ َس  بنِ  ادِ عن مَحَّ  ا أيضاً ينَ وِّ ورُ 

 الوُّ  مثَل  واحدٍ  مٍ مُّ يَ تَ بِ 
ِ
 مٍ مُّ يَ تَ بِ  : صلِّ قاَل  ِب يِّ َس املُ  بنِ  يدِ عِ َس  عن   ةَ ادَ تَ وعن قَ  ،(1) ثدِ ا مل حُي مَ  ضوء

ِت  واحدٍ    بمنزلةِ  ث، هوَ دِ ا مل حُت ا مَ هَ لَّ كُ  الصلوا
ِ
عيل  بنِ  وحممدَ  نَ هارو بنِ  يدَ زِ يَ  قوُل  وهوَ  .املاء

 [11]ل: م.وغريهِ  احلسنيِ  بنِ 

 مَ مَّ يَ فإن تَ  ،صالةٍ  لكلِّ  مَ مَّ يَ تَ أن يَ  وعليهِ  واحدٍ  بتيممٍ  فرضٍ  تاَ  صاليلِّ َص يُ  : الَ مالٌك  قاَل و

 ثمَّ  مَ ، فلو تيمَّ ةِ يَض رِ للفَ  ام آخرَ مُّ يَ تَ  مَ مَّ يَ تَ من أن يَ  لهُ  دَّ بُ الَ ا فَ أو غريمِهَ  ي الفجرِ بركعتَ  عَ وَّ طَ وتَ 

  .مِ مُّ يَ التَّ  ا بذلَك هَ بعدَ  َل فَّ نَ تَ أن يَ  هُ ل زَ جا ةَ  الفريَض صىلَّ 

 ا بذلَك هَ ا وبعدَ هَ قبلَ  َل فَّ نَ تَ يَ  أن ولهُ  ،والبدَّ  فرضٍ  صالةِ  لكلِّ  مُ : يتيمَّ يُّ عِ افِ الشَّ  وقاَل 

 .مِ مُّ يَ التَّ 

 يِّ عبِ والَش  يِّ عِ خَ النَّ  عن إبراهيمَ  يٍك رَشِ  قولِ  مثُل  َي وِ ، ورُ صالةٍ  لكلِّ  مُ مَّ يَ تَ يَ  :رشيٌك  وقاَل 

  .وإسحاَق  وأمحدَ  سعدٍ  بنِ  الليِث  قوُل  وَ وه ،يِّ األنصارِ  سعيدٍ  ى بنِ يَ وحَي  ةَ ادَ تَ وقَ  ةَ يعَ بِ ورَ 

ئِ وَ  الفَ يلِّ َص يُ  هُ أنَّ  إالَّ  فرضٍ  صالةِ  لكلِّ  مُ مَّ يَ تَ يَ  :ورٍ أبو ثَ  وقاَل   مٍ مُّ يَ تَ كلها بِ  وضِ رُ الفُ  نَ م َت ا

  .واحدٍ 

 والَ  صحيحةٍ  بسنةٍ  والَ  بقرآنٍ  الَ  ،أصالً  ةٍ جَّ حُ بِ  لهُ  َق لَّ عَ تَ مُ  فالَ  مالٍك  ا قوُل أمَّ : قال عيل  

 يلِّ َص فيُ  ةً ارَ هَ طَ  ، فإن كانَ طهارةً  أو الَ  طهارةً  ونَ كُ يَ  ن  أ من   ولُ َي  ، والَ (2) اسٍ يَ قِ بِ  والَ  يمةٍ قِ َس 

 غريِ  بيلِّ َص أن يُ  لهُ  جيوزُ  فالَ  طهارةً  ليَس  ، وإن كانَ أو قرآنٌ  سنةٌ ا هَ قَض ب نَ وجِ ا مل يُ مَ  هِ بطهارتِ 

  .طهارةٍ 

                                                           

ُم بمنزَلِة سقط ذا املوضع يف ه( 1) هِرَي يقوُل: التََّيمُّ َمٍر قاَل سمعُت الزُّ من املخطوط قوله: "َوَعن  َمع 

، يقوُل: ُيَصيلِّ بِه ما مل حُي ِدث"، وقد أثبته من املطبوع.
ِ
 املاء

ذا القول من مالك رمحه اهلل مرده لألمر بطلب م وغفر له، ومن باب التنبيه فإن هرحم اهلل ابن حز( 2)

(. وملزيد بسط يف 294 -1/293)ار لذلك املازري يف رشح التلقني: شاملاء لفاقده عند كل صالة كام أ

 (.2/239(، املسالك البن العريب:)1/139املسألة ينظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف: )
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 ا كالمٌ وهذَ " :(2) هِ إىل قولِ  ،"(1) ةِ الَ لصَّ لِ  استباحةٌ  هُ نَّ كِ ولَ  ةً امَّ تَ  طهارةً  م: ليَس هُ ُض ع  بَ  وقاَل 

إذا  ، فهوبطهارةٍ  إالَّ  ونُ كُ تَ  الَ  ةِ الَ لصَّ لِ  ةَ اَح بَ االستِ  نَّ ألَ ": ، قاَل "عنهُ  مُ دِّ قَ تَ املُ  هُ لَ أوَّ  هُ رُ آِخ  ُض نقُ يَ 

 .ةٌ ارَ هَ طَ  الَ  ةٌ ارَ هَ طَ 

بعُ   هِ هبذِ وا يحُ بِ ستَ يَ  الَ  م أن  هَلُ  ن أينَ مِ فَ  ،ةِ الَ لصَّ ل ةٌ اَح بَ وا استِ الُ  قَ كاَم  هُ أنَّ  بَك : هَ والرا

 استباحةً  أن يكونَ  َب َج وَ  ؟ ومن أينَ وىَل األُ  ةَ الَ الصَّ  وا بهِ اُح بَ  استَ كاَم  ةَ يَ انِ الثَّ  ةَ الَ الصَّ  ةِ اَح بَ االستِ 

 اس   ونَ كُ أن يَ   دونَ وىَل األُ  الةِ للص
 ؟ ةِ يَ انِ لثَّ ل ةً اَح بَ تِ

: إنَّ وقالُ    َب لَ طَ  وا
ِ
 :ا هلمقلنَ  ،صالةٍ  لكلَّ  املاءَ  َب طلُ أن يَ  هِ وعلي مِ مَّ يَ تَ املُ  طهارةَ  ُض نقُ يَ  املاء

  َب لَ طَ  أنَّ  :م  كُ ولَ قَ  أنَّ  ذلَك  ُل وَّ ؛ أَ طٌل ا باهذَ 
ِ
 بالَ  ةٌ بَ ى كاذِ عوَ دَ  مِ مِّ يَ تَ املُ  طهارةَ  ُض نقُ يَ  املاء

 . انٍ رهَ بُ 

  طلَب  عليهِ  أنَّ  :مكُ ولَ قَ  أن   وثانيهِ 
ِ
  ، وأيُّ باطٌل  صالةٍ  لكلِّ  املاء

ٍ
 هُ بَ لَ قد طَ  وهوَ  طلُب يُ  ماء

  أيُّ ف َك لِ ذَ كَ  كانَ  لوِ  ثمَّ  ؟هُ دُ جَيِ  الَ  هُ أنَّ  نَ يقَ وأ
ٍ
 اهذَ  فسادُ  رَ هَ ظَ فَ  !؟املاءَ  دُ الواجِ  املريُض  هُ بُ طلُ يَ  ماء

 يف بقا مالٍك   قوُل اَم يَ ِس الَ  ،مجلةً  القولِ 
ِ
فِ وَ للنَّ  ةِ الفريَض  بعدَ  الطهارةِ  ء  بعدَ  ةِ ارَ هَ الطَّ  اضِ قَ انتِ و ،لِ ا

 . ةِ يَض رِ للفَ  ةِ يَض رِ الفَ  وبعدَ  ،ةِ يَض رِ للفَ  ةِ لَ افِ النَّ 

  وطلُب 
ِ
 يف وجوِب  فرَق  إذ الَ  ،ةِ يَض رِ للفَ  مُ لزَ  يَ كاَم  دَّ بُ والَ  ةِ لَ افِ للنَّ  مُ لزَ م يَ وهِلِ  قَ عىَل  املاء

ت فَ لَ وإن اختَ  ةِ مَّ من األُ  من أحدٍ  بهِ  خالٍف  بالَ  فرَق  والَ  ،ةِ يَض رِ للفَ  ُب  جَتِ كاَم  ةِ لَ افِ للنَّ  ةِ هارَ طَّ ال

 : ليَس أِ طَّ وَ املُ يف  قوُل يَ  -مالٌك - وهُ دُ لَّ ي قَ م الذِ هُ يخُ  وَش اَم يَ الِس  ،ذلَك  ا يف غريِ هَ أحكامُ 

  .(3) بهِ  اهللُ  هُ ما أمرَ  فقد فعَل  مَ مَّ يَ ، ومن تَ مِ مِّ يَ تَ املُ  منَ  رَ طهَ بأَ  ُئ ضِّ وَ تَ املُ 

                                                           

 (.129-128ص:/2ىل )ج:( املح1)

 ( أي: ابن حزم.2)

"من قام إىل الصالة فلم جيد ماء، فعمل بام أمره اهلل به من التيمم، فقد أطاع اهلل، ( ونصه كام يف املوطأ: 3)

وليس الذي وجد املاء بأطهر منه، وال أتم صالة، ألهنام أمرا مجيعا، فكل عمل بام أمره اهلل به، وإنام العمل 

 ملن وجد املاء، والتيمِم ملن مل جيد املاء، قبل أن يدخل يف الصالة" املوطأ: بابا بام أمر اهلل 
ِ
به من الوضوء

 (.69لتيمم )ص:
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 بهُ وجِ ومل يُ  ةِ للفريَض  مِ مُّ يَ التَّ  يدَ دِ جَت  أوجَب  هُ نَّ ، أل أيضاً اخلطأِ  فظاهرُ  يِّ عِ افِ الشَّ  ا قوُل وأمَّ 

  .اهُ رنَ كَ ما ذَ  بكلِّ  ا خطأٌ ، وهذَ ةِ لَ افِ للنَّ 

 قَ بَ بِ  حُّ ِص تَ  مِ مُّ يَ للتَّ  ةَ ارَ هَ الطَّ  جعَل  هُ ألنَّ  ،أيضاً  اخلطأِ  فظاهرُ  أيب ثورٍ  وُل ا قَ وأمَّ 
ِ
 وقِت  اء

 أصالً  وقٍت  وَج رُ ُخ  اِث حدَ  األَ ا يِف منَ لِ ا عَ ومَ  ،قِت الوَ  وِج رُ بخُ  ُض قِ تَ ن  وتَ  [12]ل: (1) [الطهارة]

 يِف  نيِ تَ الَ الصَّ  بنيَ  عِ م  أو يف اجلَ  فرضٍ  صالةِ  يف كلِّ  سلِ بالغُ  األمرُ   جاءَ اَم وإنَّ  ،ةٍ نَّ ُس  والَ  قرآنٍ  يف

 عىَل  مِ مِّ يَ تَ املُ  قياَس  ألنَّ  ،باطالً  منهُ  اهذَ  لكانَ  حقاً  لو كانَ  ، ثمَّ باطٌل  اُس يَ والقِ  ،ةِ اَض حَ تَ ساملُ 

ُل  تلَ صِّ حُ فَ . حالٍ  بكلِّ  باطٌل  فهوَ  ،جامعةٌ  لةٌ  وال عِ اَم هُ ينَ بَ  هٌ بَ َش  بهُ وجِ مل يُ  ةِ اَض حَ ستَ املُ   هذِه األقوا

 برهانٍ  ى بالَ عوَ  دَ ا عىَل هَ كلُّ 
ِ
 . التوفيُق اىَل عَ تَ  ، وباهلل

  .العاصِ  و بنِ مرِ وعَ  عمرَ  وابنِ  وعيل   عباسٍ  ابنِ  ا قوُل ا هذَ نَ قولَ  إنَّ  :وا فإن قالُ 

َ  ةٌ طَ اقِ فَس  عباسٍ  عن ابنِ  ةُ ايَ وَ ا الرِّ ا: أمَّ نَ ُقل  ،(2) هالٌك  وهوَ  ةَ رَ اَم عِ  بنِ  احلسنِ  ا من طريِق ألهنَّ

 مَّ َس مل يُ  وعن رجلٍ 
(3).  

مل  ةُ ادَ تَ وقَ  ،العاصِ  مرو بنِ عن عَ  ةَ ادَ تَ عن قَ   هَي اَم فإنَّ  العاصِ  بنِ  عن عمرو الروايةُ وأما 

  .(4) العاصِ  بنِ  مروعَ  موِت  بعدَ  الَّ يولد إ

 ،ةٌ جَّ ُح  يف ذلَك  ا كانَ ت ملَ حَّ ، ولو َص حُّ ِص تَ  الَ  أيضاً  عمرَ  وابنِ  عن عيِل   يف ذلَك  ةُ ايَ وَ والرِّ 

  رسولِ  ونَ د حجةٌ  أحدٍ  يف قولِ  إذ ليَس 
ِ
  .مَ وسلَّ  عليهِ   اهللُ صىلَّ  اهلل

                                                           

 .: الصالة، والظاهر من السياق أنه هو الصواباملطبوع ويف، األصل كذا يف( 1)

حلسن بن ( عن ا830أخرج عبد الرزاق يف مصنفه: كتاب الطهارة، باب: كم يصيل بتيمم واحد ) (2)

ِم إاِلَّ َصاَلًة  ُجُل بِالتَّيَمُّ َ الرَّ نَِّة َأن  اَل ُيَصيلِّ عامرة، عن احلكم، عن جماهد، عن ابن عباس قال: "ِمَن السُّ

َرى". ُخ  اَلِة األ  ُم لِلصَّ ِب الَبَجيِلِّ موالهم الكويف أبو  َواِحَدًة، ُثمَّ َيَتَيمَّ واحلسن بن عامرة هو: ابن املرَُضِّ

 (.304ص:/2ظر: هتذيب التهذيب البن حجر )ج:حممد. ين

ُم لُِكلِّ َصاَلٍة".831أخرج عبد الرزاق أيضا ) (3)  ( عن الثوري، عن رجل، عن ابن عباس قال: " ُيَتيَمَّ

(، عن معمر، عن 833أخرج عبد الرزاق يف مصنفه: كتاب الطهارة، باب: كم يصيل بتيمم واحد ) (4)

 نحدث لكل صالة تيمام". قال معمر: "وكان قتادة يأخذ به".قتادة، أن عمرو بن العاص قال: "
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 الفونَ م خُم هُ فَ  ،ارنَ كَ ن ذَ مِمَّ  عن أحدٍ  روَ مل يُ  وأيب ثورٍ  يِّ عِ افِ والشَّ  مالٍك  مَ يقِس تَ  فإنَّ  وأيضاً 

  .ذلَك  (1) كلِّ  يف ينَ ورِ ذكُ املَ  الصحابةَ 

 نَ ولُ قَ  حَّ َص فَ  ،(2) أيضاً  عباسٍ  ابنِ  ا عنِ قولنَ  نحوُ  َي وِ فقد رُ  وأيضاً 
ِ
 .  التوفيُق اىَل عَ تَ  ا وباهلل

َا الَِّذيَن آَمنُوا  َيا)): لَّ وَج  زَّ عَ  اهللُ  قاَل  م ملاَّ بعضهُ  وقد قاَل  ِسُلوا  َأهيُّ اَلِة َفاغ  تُم  إىَِل الصَّ إَِذا ُقم 

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا(()): إىل قولهِ  (3) ((ُوُجوَهُكم  َوَأي ِدَيُكم    عزَّ  : فأوجَب قاَل  ،[6]املائدة: َفَتيَمَّ

ِت  مَ لَّ وَس  عليهِ   اهللُ ىلَّ َص  (4) النبيُّ  ىلَّ  َص امَّ ، فلَ ةِ الَ إىل الصَّ  قائمٍ  كلِّ  عىَل  وءَ ُض الوُ  وجلَّ   الصلوا

 
ٍ
 قائمٍ   كلِّ عىَل  هِ وبِ ُج  وُ عىَل  مُ مُّ يَ التَّ  َي قِ وبَ  ،اآليةِ  كمِ عن ُح  بذلِك  وءُ ُض الوُ  خرَج  واحدٍ  بوضوء

  .ةِ الَ للصَّ 

 نيَ يحِ بِ املُ  نيَ يِّ عِ افِ والشَّ  نيَ يِّ كِ الِ  املَ اَم يَ ِس والَ  ،وا  قالُ كاَم  ا ليَس وهذَ  :(5) عنهُ  اهللُ  ريُض  عيل   قاَل 

  ِب لَ طَ  إحداِث  والَ  مٍ مُّ يَ تَ  إحداِث  بغريِ  ةِ يَض رِ الفَ  بعدَ  ةِ لَ افِ النَّ   صالةِ إىَل  للقيامِ 
ِ
 َق لَّ عَ تَ مُ  فالَ  ،املاء

ِ تَ فَ ائِ الطَّ  نيِ اتَ هلَ   ــــــــبش ني 
ٍ
 بقولِ  اَل ــــمن ق ا وبنيَ نَ بينَ   الكالمُ اَم ـــــــ، وإنَّ اِب البَ  اهذَ  ا يِف نَ ركَ ا ذَ ممَّ  يء

 . (6) رشيٍك 

  وُل قُ نَ فَ 
ِ
 ت ذلَك بَ ولو أوَج  ،مرتُ كَ ا ذَ ممَّ  شيئاً  ُب وجِ تُ  الَ  ةَ اآليَ  : إنًّ يُق وفِ  التَّ تعاىَل  وباهلل

   إجياِب يِف  اآليةِ  كمُ  ُح اَم ، وإنَّ اً أبد ةِ الَ  الصَّ إىَل  مٍ قائِ   كلِّ عىَل  ةِ ابَ نَ اجلَ  سَل ت غُ بَ وَج ألَ 
ِ
 تعاىَل  اهلل

ِ بَ ـمُ ـال اآليةِ  آخرِ  صِّ نَ فقط بِ  نيَ ثِ حدِ واملُ  نيَ بِ جنِ  املُ عىَل   هوَ اَم إنَّ  سُل والغُ  ،مَ مُّ يَ والتَّ  وءَ ُض الوُ   نيِّ

                                                           

 يف النسخة )ب( سقطت: كل. (1)

ُتم  إىَِل ))"سئل عكرمة عن قول اهلل: ( وذلك فيام رواه ابن جرير الطربي رمحه اهلل بسنده قال: 2) إَِذا ُقم 

ِفِق((، ََرا ِسُلوا ُوُجوَهُكم  َوَأي ِدَيُكم  إىَِل امل  اَلِة َفاغ  فكلَّ ساعة يتوضأ؟ فقال: قال ابن عباس: ال وضوء  الصَّ

 (.152ص:/1إال من َحَدٍث"، تفسري الطربي )ج:

َسُحوا((يف النسخة )ب(: زيدت )) (3) ِفِق َوام  َرا َ  إىَِل امل 

 ( كذا يف النسخة )أ(، وهو املوافق للمطبوع، ويف النسخة )ب(: فلام صىل رسول اهلل.4)

 ود رقيق عىل اهلامش األيمن: هو ابن حزم.يف النسخة )أ( كتب بخط أس (5)

 ( وهو: أن يتيمم لكل صالة.6)
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  لقولِ  ،اهِلَ وَّ ألَ 
ِ
ُروا َوإِن  ))ا: فيهَ  (1) تعاىَل  اهلل ىَض َأو  َعىَل َسَفٍر َأو  َوإِن  ُكن تُم  ُجنًُبا َفاطَّهَّ ُكن تُم  َمر 

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا(( تُُم النَِّساَء َفَلم  جَتُِدوا َماًء َفَتيَمَّ َغائِِط َأو  اَلَمس   َجاَء َأَحٌد ِمن ُكم  ِمَن ال 

: ى اآليةِ معنَ  وأنَّ  طُف العَ  عليهِ  دلَّ  ذفاً  َح ُُهَ هَ  يف أنَّ  ةِ مّ األُ  منَ  اثنانِ  ُف لِ تَ َي   ، والَ [6]املائدة:

ىَض َأو  َعىَل َسَفٍر(()) وا بُ غَّ ا َش مَ  َل طَ بَ فَ  َأو  َجاَء َأَحٌد ِمن ُكم  ِمَن ال َغائِِط(())ثتم دَ ح  أَ فَ  َوإِن  ُكن تُم  َمر 

  .بهِ 

  هوَ اَم إنَّ  ةِ يَ اآل صِّ بنَ   هوَ اَم إنَّ  ةِ الَ  الصَّ إىَل  امِ يَ القِ  عندَ  ةِ ارَ هَ الطَّ  يدِ دِ جَت  كمَ ُح  نَّ إ :قائٌل  و قاَل بل لَ 

 ؛منهم ةِ اآليَ  رِ اهِ بظَ  قَّ أَح  لكانَ  ،[13]ل: مُ مُّ يَ التَّ  هُ كمُ ُح   من  عىَل  الَ  وءُ ُض الوُ  هُ كمُ  من ُح عىَل 

 ةِ الَ  الصَّ إىَل  قائمٍ  كلُّ  الَ  ،فقط ثاً دِ حُم  من كانَ  إالَّ  يف اآليةِ  مِ مُّ يَ بالتَّ  ر قطُّ أمُ  مل يَ تعاىَل  اهللَ  ألنَّ 

 ،باآليةِ  صالةٍ  لكلِّ  مِ مُّ يَ التَّ  يدِ دِ جَت   إجياِب م يِف هُ قُ لُّ عَ تَ  َل طَ بَ فَ  ،ةَ تَّ البَ  م منهُ هَلُ  َص لَ خَم  الَ  اوهذَ  ،أصالً 

 طهارةٌ  مَ مُّ يَ التَّ  فقط، وأنَّ  ثاً دِ حُم  ن كانَ مَّ عَ  إالَّ  مِ مُّ يَ لتَّ لِ  ةً طَ سقِ مُ ا وَ نَ ولِ قَ لِ  ةً بَ وجِ مُ  ةُ اآليَ  ِت ارَ وَص 

 ما شاءَ  واحدٍ  مٍ مُّ يَ تَ  بِ يلِّ َص يُ  هُ أنَّ  حَّ فقد َص  َك لِ لذَ  ةٌ بَ وجِ مُ  اآليةٌ  (2)، فإذ اآليةِ  صِّ بنَ  ةٌ يحَ حِ َص 

دث أو حُي  ا ملمَ  ،ةِ لَ افِ النَّ  ومنَ  من ذلَك  ويف أكثرَ  ةِ يلَ واللَّ  ومِ يف اليَ  الفرضِ   من صلواِت يلِّ َص املُ 

  ا واحلمدُ هَ فِس نَ  اآليةِ  صِّ نَ بِ  املاءَ  ب أو جيدِ نِ جُي 
ِ
 .العاملنيَ  ربِّ  هلل

َ َص أن يُ  ادَ رَ ا أَ إذَ   الوقِت ويِف  ِت قالوَ  قبَل  جائزٌ  مُ مُّ يَ : والتَّ مسألةٌ   أو فرضاً  نافلةً  بهِ  يلِّ

 ُض الوُ كَ 
ِ
 ُض الوُ بِ  رَ مَ  أَ اىَل عَ تَ  اهللَ  نَّ ألَ  ،رَق فَ  والَ  وء

ِ
ومل  ،ةِ الَ إىل الصَّ  امِ يَ القِ  عندَ  مِ مُّ يَ والتَّ  سلِ والغُ  وء

 سلِ ا بالغُ هلَ  رَ هَّ طَ تَ يَ  أن   عليهِ  رُض الفَ فَ  صالةٍ  يدِ رِ مُ  لُّ كُ ، فَ ةِ لَ افِ النَّ  دونَ  فرضٍ  ةِ الَ  إىل َص اىَل عَ ل تَ قُ يَ 

 ُض وُ الأو بِ  ،باً نُ ُج  انَ إن كَ 
ِ
أن  ةِ الَ الصَّ  يدِ رِ ملُ  دَّ بُ فالَ  َك لِ ذَ كَ  َك لِ ذ ذَ إِ ، فَ ثاً دِ حُم  إن كانَ  مِ مُّ يَ أو التَ  وء

 الَ َص  نيَ بَ وَ  هِ رِ هُّ طَ تَ  نيَ بَ  كونَ يَ 
 لَك تِ  درِ  قَ يِف  دَّ ن َح مَ فَ  ذلَك  غريُ  نُ مكِ يُ  ، فإذ الَ انِ مَ الزَّ  منَ  ةٌ لَ همُ  هِ تِ

 ذَ  ن  مِ  يقوُل  هُ نَّ أِلَ  ؛ٌل بطِ مُ  وَ هُ فَ  داً َح  ةِ هلَ املُ 
نٌ قُ  بهِ  أِت  يَ ا ملَ مَ  َك لِ  اٌس يَ قِ  والَ  اعٌ مجَ إِ  والَ  ةٌ نَّ ُس  والَ  رآ

                                                           

 ( كذا يف النسخة )أ(، وهو املوافق للمطبوع، ويف النسخة )ب(: لقوله تعاىل.1)

 كذا يف النسخة )أ(، وهو املوافق للمطبوع، ويف النسخة )ب(: فإذا. (2)
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 بالوُ  الطهارةَ  ُض قُ نيَ  ا فالَ نَ ر  كَ  ذَ اَم كَ  اهذَ  ، فإذايِب  حَ َص  وُل قَ  والَ 
ِ
 لَك تِ  وُل طُ  مِ مُّ يَ التَّ بِ  والَ  ضوء

  واحلمدُ  ،انِ يَ البَ   غايةِ يِف  اوهذَ  ،اهَ رَصُ وال قِ  ةِ لَ ه  املُ 
ِ
  .(1) ـها "العاملنيَ  ربِّ  هلل

ِ غَ  معَ  ورُ شهُ املَ  ِق فِ تَّ مل يَ  وإنِ  نيِ فَّ  اخلُ عىَل  سِح  املَ يِف  اُل قَ ا يُ وكذَ  يف  هُ عَ مَ  ُق فِ تَّ يَ  دقَ فَ  اهذَ  يِف  هِ ري 

ِب   .هُ بعدَ  اجلوا

 

 و  كَ  من   مُ زَ ل  يَ  الَ  :(2) الثايِن  -
 ريضَ  اً علي انَ دَ يِّ َس  نَّ ألَ  رَ كِ ا ذُ مَ  عليهِ  َب تَّ رَتَ يَ  أن   َث دَ احلَ  عُ فَ ر  يَ  هِ نِ

َ أَ  معَ  "واحدةً  صالةً  إالَّ  ةِ يَّ ائِ املَ  ةِ ارَ هَ الطَّ بِ  ىلَّ َص يُ  الَ ": يقوُل  عنهُ  اهللُ  َ إِ  احلدَث  عُ رفَ ا تَ هنَّ   ا.اعَ مج 

 

 :فاجلواُب  ،رضٍ فَ  من   أكثرَ  بهِ  ىلَّ َص يُ  لكانَ  عُ رفَ يَ  لو كانَ  يَل "فإن قِ : ايِنُّ قَ ر  والزُّ  يِشُّ رَ اخلَ  قاَل 

  .(3) ـها "اعاً مجَ إِ  دَث احلَ  عُ رفَ يَ  وهوَ  كذلَك  وءَ ُض ى الوُ رَ يَ  كانَ  عنهُ  اهللُ  ريضَ  علياً  أنَّ 

دُ زَ يُ وَ  َ أَ  :لِ وَّ األَ  واِب للجَ  يحاً ِض و  تَ  ا  الوُ  ا عدمُ ، وأمَّ مَ دَّ قَ  تَ كاَم  وعقالً  نقالً  ا طهارةٌ هنَّ
ِ
ا إذَ  ضوء

 عنهُ  ونَ يبُ جُيِ  قِت الوَ  بَل قَ  هُ علَ فِ   أنَّ كاَم  ،قاً طلَ مُ  هُ عُ فَ ريَ  هُ إنَّ  اَل  من قَ عىَل  دُ رِ يَ  الَ  افهذَ  املاءَ  دَ َج وَ 

بَ وَ بجَ  ِ ا  : ني 

َ  :األول رِ رَ االضطِ  عندَ  إالَّ  ُل فعَ تُ  الَ  ةٌ يَّ ورِ رَضُ  ا طهارةٌ أهنَّ إذ  قِت الوَ  قبَل  ودٌ قُ ف  مَ  وهوَ  ،اهَ ي  إلَ  ا

 يَس لَ فَ  وإالَّ  ،صمِ اخلَ  فعِ ودَ  الِ مجَ اإلِ  يلِ بِ  َس عىَل  م  يهِ كفِ يَ  اوهذَ  ،اوهِلَ ُخ دُ بِ  إالَّ  طاُب اخلِ  ُق لَّ عَ تَ يَ  الَ 

 ُض كالوُ  هُ وبعدَ  قِت الوَ  قبَل  حُّ ِص تَ  ا طهارةً وهُنَ إذ كَ  ؛بكاٍف 
ِ
ُ ا وكونُ  ،وء  إالَّ  ُق قَّ حَ تَ تَ  الَ  ةِ ورَ لرضَّ

 لاَم لِ  يمُ دِ والعَ  يُض رِ ا املَ هَ قُ قَّ حَ تَ قد يَ  إذ   ؛مُ لَّ َس يُ  الَ  قِت الوَ  ولِ ُخ دُ  بعدَ 
ِ
 الَ  هُ أنَّ  نَّ ظُ يَ  أو مَ علَ بأن يَ  ء

 .[14]ل: أو أوقاٍت  وقٍت  بعدَ  إالَّ  ةَ درَ أو القُ  املاءَ  جيدُ 

                                                           

 (.133-130ص: /2( املحىل البن حزم: )ج:1)

 ين من أجوبة القائلني بأن اخلالف لفظي.( أي الثا2)

(، رشح الزرقاين عىل خمترص خليل ومعه الفتح 191ص:/1رشح خمترص خليل للخريش )ج:  (3)

 (.215ص:/1الرباين )ج:
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ُ  أنَّ  نعم لو قيَل   ِسُلوا )): تعاىَل  بقولهِ  اخلطاِب  ُق لُّ عَ تَ  هَي  ةَ ورَ الرضَّ اَلِة َفاغ  تُم  إىَِل الصَّ إَِذا ُقم 

)) ُ لك [6]املائدة: ُوُجوَهُكم   أنَّ  رٌ رَّ قَ مُ  كن معلومٌ ول ،ولِ ُخ بالدُ  إالَّ  ُق قَّ حَ تَ تَ  الَ  ةُ ورَ انت الرضَّ

تُم  )): هِ قولِ  بعدَ  رُ دَّ قَ املُ  ُث دَ احلَ  هوَ  ةِ ارَ هَ لطَّ لِ  َب وجِ املُ  اَلِة((إَِذا ُقم  ا إليهَ  القيامِ  نفُس  ال  إىَِل الصَّ

من  قوَل  مجاعِ  يف اإلِ رِب عتَ  يَ مل هُ لَّ عَ ولَ  ،ا هذَ عىَل  اعَ مجَ م اإلِ هُ عُض ى بَ ، وقد حكَ ِث دَ احلَ  ةِ طَ اِس وَ  بالَ 

 . (1) ِث حدِ املُ  ولو لغريِ  صالةٍ  ولكلِّ  ،امِ يَ بالقِ  وءُ ُض الوُ  جيُب  وُل قُ يَ 

                                                           

يف حكاية اإلمجاع عىل ذلك نظر، فقد حكى اإلمام الطربي رمحه اهلل يف تفسريه عدة أقوال يف املسألة،  (1)

 وإليك تلخيصها:

أن القيام يف اآلية معني  به بعُض أحوال القيام إليها دون كل األحوال، وأّن احلال التي ُعني  األول: القول

ر. أن القيام املقصود يف اآلية هو القيام بعد النوم إىل  القول الثاين: هبا، حاُل القيام إليها عىل غري ُطه 

أن اهلل أمر نبيه  القول الرابع: هلا الطهارة. املقصود حال كل قيام للصالة، فيجدد القول الثالث: الصالة.

 عليه الصالة والسالم واملؤمنني بالوضوء لكل صالة، ثم نسخ ذلك بالتخفيف.

ثم قال اإلمام الطربي: "وأوىل األقوال يف ذلك عندنا بالصواب قوُل من قال: إن اهلل عنى بقوله: ))إذا 

(( مجيَع أحوال قيام الق َر اهلل قمتم إىل الصالة فاغسلوا ائم إىل الصالة، غري أنه أمُر فرٍض بغسل ما َأم 

ُر ندب ملن  بغسله القائَم إىل صالته، بعد َحَدٍث كان منه ناقٍض طهارَته، وقبل إحداث الوضوء منه، وَأم 

ٍر قد تقدم منه، ومل يكن منه بعده حدث ينقض طهارته، ولذلك كان عليه الصالة والسالم  كان عىل ُطه 

ة قبل فتح مكة، ثم صىّل يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحد، ليعّلم أمته أن ما كان يتوضأ لكل صال

يفعل عليه الصالة والسالم من جتديد الطهر لكل صالة، إنام كان منه أخذا بالفضل، وإيثارا منه ألحب 

 ًبا.األمرين إىل اهلل، ومسارعًة منه إىل ما ندبه إليه رّبه، ال عىل أن ذلك كان عليه فرًضا واج

فإن ظّن ظان  أن يف احلديث الذي ذكرناه عن عبد اهلل بن حنظلة، أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أمر 

بالوضوء عند كل صالة داللًة عىل خالف ما قلنا من أن ذلك كان ندبا للنبي عليه الصالة والسالم 

 وأصحابه، وُخيِّل إليه أن ذلك كان عىل الوجوب، فقد ظّن غري الصواب.

أن قول القائل: "أمَر اهلل نبيه صىل اهلل عليه وسلم بكذا وكذا"، حمتمٌل من وجوٍه ألمر اإلجياب،  وذلك

واإلرشاد والندب واإلباحة واإلطالق. وإذ كان حمتمال ما ذكرنا من األوجه، كان أوىل وجوهه به ما عىل 

ع ِمَعٌة، دون ما مل يكن عىل صحته برهان يوجب حقيقة مدَّ  يه.صحته احلجة جُم 
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زِ  تسليمُ  :ايِن الثَّ  ومن  ،ما بعضهُ منَ دَّ وقد قَ  ةٌ اعَ م مَجَ منهُ  بهِ  وقد قاَل  قِت الوَ  قبَل  الفعلِ  جوا

 طُ شرَتِ وال يَ  ،قطعاً  طهارةٌ  ه وبعده وهوَ لبق حُّ ِص يَ فَ  طهارةً  إن كانَ  مَ مُّ يَ التَّ  بأنَّ  هُ قولُ  دُّ رَ يُ  مل يقل بهِ 

  الوُ ىَل ع اُس يَ بل القِ  ،طَ ا الرشَّ هذ وال قياٌس  وال إمجاعٌ  هُ رسول والَ  اهللُ  فيهِ 
ِ
وإن مل  ،هُ فُ الَ ِخ  ضوء

 فالَ   طهارةٍ عىَل  ُف قَّ وَ تَ ا يَ ا مِمَّ هَ وغريُ  ةُ الَ الصَّ  ح بهِ بَ ستَ ا مل تُ وإذَ  ،ةُ الَ الصَّ  بهِ  اُح بَ تُ  فالَ  طهارةً  ن  كُ يَ 

 كانَ  الَّ وإ ،يلِ لِ يف الدَّ  ونظرٌ  ظ  ح ا لهُ مَ  هوَ  رَبُ عتَ املُ  واخلالُف  ،هُ أو بعدَ  الوقِت  قبَل  َل عِ فُ  إليهِ  رَ ظَ نَ 

 .يلٍ عطِ وتَ  يشٍ شوِ تَ  دَ رَّ جُمَ 

  

 إذِ  ؛ي  فظِ لَ  َف الَ اخلِ  أنَّ  لَك  رُ ظهَ يَ  ِف الَ  اخلِ عىَل  نِيَّةِ  امَلبلِ يف املسائِ  اهُ رنَ رَّ ا قَ مَ  لَت مَّ أَ وإذا تَ 

 ،م واضٌح هِ غري ودليُل  ،هلم مُ لَّ َس يُ   دليلٍ عىَل  هُ ابُ صحَ أَ  (1) [يبينه] مل فعِ الرَّ   عدمِ عىَل  يُّ بنِ املَ  دُّ الضِّ 

  كالمِ  ومحُل 
ِ
  .أصلٍ   غريِ ا عىَل يَّ بنِ مَ  هِ من تركِ  أوضُح  الواضِح  (2) [الرجوع] عىَل  العلامء

 ةِ سبَ من نِ  اِت مَ دِّ قَ املُ  وعن صاحِب  دِ يقيِ التَّ  يلِ كمِ ي عن تَ فتِ املُ  اهذَ  هُ لَ قَ ا نَ مَ  لَك  رُ ظهَ ا يَ وهبذَ 

 ؛مٍ لَّ َس مُ  غريُ  ذلَك  نَّ ، وألمِ العِ  أهلِ  رِ ومجهو هِ صحابِ أ وعامةِ  إىل مالٍك  ِث دَ احلَ  رفعِ  مِ دَ بعَ  ولِ القَ 

 ابنِ  اِت اقَ فَ من اتِّ  اهذَ  ولعلَّ  ؟مهِ غريِ  ومجهورِ  هِ ابِ حَ أص   ةِ وعامَّ  ملالٍك  ذلَك  ُب َس نيُ  إذ كيَف 

                                                                                                                                                                      

وقد أمجعت احلجة عىل أن اهلل عز وجل مل ُيوجب عىل نبيه صىل اهلل عليه وسلم وال عىل عباده فرَض 

الوضوء لكل صالة ثم نسخ ذلك. ففي إمجاعها عىل ذلك، الداللُة الواضحُة عىل صحة ما قلنا: من أن 

ثاره فعَل ما ندبه اهلل عز فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم ما كان يفعل من ذلك، كان عىل ما وصفنا من إي

ذكره إىل فعله، وندَب إليه عباده املؤمنني بقوله: ))يا أهيا الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا 

وجوهكم وأيديكم إىل املرافق(( اآلية، وأن تركه يف ذلك احلال الذي تركه، كان ترخيصا ألمته، وإعالما 

عن  ال هلم، إال من حَدٍث يوجب نقَض الطهر". جامع البيانمنه هلم أن ذلك غري واجب وال الزم له و

وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي الغرناطي  .(152ص:/8تأويل آي القرآن )ج:

 (.483ص:/1)ج:

 .مل يبنه، ويف املطبوع: يف النسختنيذا ك( 1)

 .ويف املطبوع: الوجه، وهو الذي يناسب السياق( يف األصل: الرجوع، 2)
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 يكونُ  إذ كيَف  ،(2) اهَ رِ اهِ بظَ  غرَتُّ يُ  الَ  هُ  أنَّ عىَل  ءُ اَم لَ العُ  هَ بَّ ي نَ التِ  (1) الرَبِّ  عبدِ  ابنِ  اِت اعَ مجَ وإِ  دٍ ش  رُ 

  .القولِ  اهلذَ  املخالفنيَ  م  منهُ  ا قبُل نَ ر  كَ ا ذَ مَ  معَ  اِب حَ ص  األَ  ةِ امَّ لعَ  ذلَك 

ءً  مطلقاً  احلدِث  فعَ رَ  ونَ فُ ن  يَ  ورَ مهُ واجلُ  ةَ امَّ العَ  يف أنَّ  رشدٍ  ابنِ  كالمُ  مُ لَّ َس يُ  ،نعم  أي سوا

 - اهذَ ي تبِ كَ  ، بل بعدَ مِ مُّ يَ التَّ  بعدَ  ةِ ابَ نَ من اجلَ  ُب طلَ يُ  الَ  سَل د، وأن الغُ وَج أم مل يُ  املاءُ  دَ جِ وُ 

  واحلمدُ 
ِ
فَ وَ  املُ عىَل  هلل ، اهُ إيَّ  ي إالَّ تعنِ  ا والَ عنهَ  بهِ  ُت ب  َج بام أَ   إالَّ ربِّ عَ مل تُ  اِت مَ دِّ قَ املُ  وجدُت  - ةِ قَ ا

 نيِ مَ الَ الكَ  أوَل  َل قَ نَ  ؛ياجِ البَ  بكالمِ  َل عَ ا فَ مَ  اِت مَ دِّ قَ املُ  بكالمِ  َل عَ فَ  هِ تِ  عادَ ي عىَل فتِ املُ  كنَّ ول

  :هُ انَ يَ بَ  ي وإليَك اجِ البَ  نصُّ  هُ حَ َض  فَ كاَم  هُ حُ فَض يَ  ِت امَ دِّ قَ املُ  ا نصُّ هذَ ، وامُهَ آخرَ  ونقَل 

 ومجيعِ  (3) مالٍك  عندَ  صغرَ األَ  والَ  األكربَ  َث دَ احلَ  عُ رفَ يَ  الَ  التيممُ ": اِت مَ دَّ قَ يف املُ  قاَل 

 َفُع احلدَث َير هُ نَّ  إيف قوهلاَم  شهاٍب  وابنِ  ِب يِّ َس املُ  بنِ  لسعيدِ  خالفاً  ،العلمِ  أهلِ  رِ هومجو هِ أصحابِ 

 حدَث  مجيعاً  نيِ ثَ احلدَ  عُ يرفَ  هُ نَّ أ الرمحنِ  عبدِ  بنِ  ةَ مَ لَ  َس أيِب  لقولِ  وخالفاً  ،األكربِ  دونَ  رَ صغَ األَ 

 ِض للوُ  مَ مَّ يَ ا تَ إذَ  هُ نَّ ا أى هذَ ومعنَ  .الوضوءَ  ُض قُ ن  يَ  (4) يالذِ ]ال[  واحلدَث  ةِ ابَ نَ اجلَ 
ِ
 أو منَ  وء

ا مل مَ  املاءَ  دَ َج ولو وَ  ضوءُ الوُ  [15]ل: والَ  سُل الغُ  ب عليهِ ومل جَيِ  أبداً  هِ  طهارتِ عىَل  كانَ  ةِ ابَ نَ اجلَ 

 .هِ ا بلفظِ همنـها . (5)" بنِ جُي  ث أو  دِ حُي 

                                                           

وسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري، األندليس، القرطبي، املالكي، أبو عمر، ( ي1)

اإلمام، العالمة، حافظ املغرب، شيخ اإلسالم، صاحب التصانيف الفائقة، تويف سنة: ثالث وستني 

 .431، طبقات احلفاظ للسيوطي: 18/153وأربعامئة. ينظر: سري أعالم النبالء: 

لعالمة أبو عبد اهلل املقري رمحه اهلل: " حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء، وحتميالت ( قال ا2)

الشيوخ، وخترجيات املتفقهني، وإمجاعات املحدثني. وقال بعضهم: احذر أحاديث عبد الوهاب 

والغزايل، وإمجاعات ابن عبد الرب، واتفاقات ابن رشد، واحتامالت الباجي، واختالف اللخمي" القواعد 

 (.349ص:/1)ج:

 .رمحه اهلل تعاىلزيادة:  ملطبوعايف ( 3)

 ( يف األصل: ال ينقض، والسياق يقتيض حذفها حتى يصح املعنى، واهلل أعلم.4)

 (.116ص:/1( املقدمات املمهدات )ج:5)
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هُ  فأنَت  َ فَ  ترا  َب ِس ا نُ مَ  منهُ  ونَ كُ أن يَ  منهُ  مُ لزَ يَ  والَ  ،نيَ قِ قِّ حَ لمُ لِ  َب ِس ا نُ مَ  بغريِ  ِث دَ احلَ  فعَ رَ  رسَّ

  .أيضاً  وعاً رفُ هلم مَ 

 يُّ بِ طُ ر  والقُ  يُّ رِ ازَ ي واملَ مِ خ  اللَّ  ومثُل  رشدٍ  بنِ ا أقرانِ  مثُل  هُ قَ قَّ ي َح الذِ 
 حزمٍ  وابنُ  (1)

يِفُّ رَ والقَ  ا
 رفعُ يَ  الَ  التيممَ  أنَّ  ريِ هِ الشَّ  رِ رَّ قَ املُ  ومنَ : "يفتِ املُ  قوُل  لَك  رُ ظهَ يَ  وبهِ  ،موغريهُ  (2)

 وما بناهُ  ،ي بذلَك يعنِ  رفعٍ  ي مل يبني أيَّ إلخ، الذِ  (3) "هِ أصحابِ  ومجيعِ  ا مالٍك نَ إمامِ  عندَ  احلدَث 

هةِ  املنعِ  بنيَ  األمرِ  انِ رَ وَ من دَ  عليهِ   ،مِ مِّ يَ تَ باملُ  مَّ تَ ائا إذَ  ئِ ضِّ وَ تَ املُ  إعادةُ  االحتياطَ  وأنَّ  ،والكرا

 وَّ ألَ  م لهُ دَّ قَ تَ مل يَ  ينِ ذَ لَّ ال واملنعِ  عىل الكراهةِ  رِ صامن االقتِ  وما فيهِ 
 هوَ  والَ  املذهِب  عنِ  ذكرٌ  اَم هِلِ

 ،عنهُ  والً سئُ مَ  ويكونُ  هِ إىل بيانِ  حتاُج يَ ا فَ ذَ  مثُل  يف املذهِب  أن يكونَ  إالَّ  مَّ هُ ، اللَّ َك كذلِ  فيهِ 

  .كام تقدمَ  هُ ونَ نفُ يَ  يِق حقِ التَّ  بل أهُل  ِب هَ يف املذ عليهِ  ق  فَ تَّ ا مل يُ مُهَ وآخرُ  ،مل يكن من ذلَك  ويشءٌ 

فِ  هُ يعرفَ  أن إالَّ  إذا رآهُ  للحقِّ  وزناً  يقيمُ  الَ  كيَف  من الرجلِ  ويا للعجِب  هُ  قاً موا ، ومن هلوا

زِ  جيعل نصيباً مل  أنهُ  ذلَك  رٌ  معهُ  يكن للمنعِ  ومل ،من الكراهةِ  أصحُّ  أنهُ  معَ  يهِ لِ ابِ قَ مُ مع  للجوا  قرا

 الذي الَ  عِ ازِ نَ املُ  املذهِب  عنِ  سأليُ مل  هُ من أنَّ  ما تقدمَ  معَ  ،املذاهِب  وال يف مشهورِ  يف املذهِب 

 .احتياطاً  باإلعادةِ  كمَ أن َح  ما قاَل  ى عىَل بنَ  ثمَّ  ،يلِ لِ بالدَّ  مردودٌ  هُ ي أنَّ درِ يَ 

  ؟ةٌ يَّ تِ ق  أم وَ  هَي  ةٌ يَّ دِ بَ أَ  :عادةِ اإلِ  هلذهِ  قاَل يُ بأن  بهِ  ُل ادَ ما جُيَ  بنائهِ  عىَل  ىبنيُ  وحينئذٍ 

                                                           

ء األنصاري القرطبي، أبو عبد اهلل، العامل 1) ( حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح: بفتح الفاء وسكون الرا

الفقيه املفرس املتفنن، صاحب تفسري اجلامع يف أحكام القرآن، تويف سنة: إحدى وسبعني وستامئة. ينظر: 

، شجرة النور 2/69، طبقات املفرسين للداوودي: 2/308، الديباج املذهب: 2/87الوايف بالوفيات: 

 . 1/282الزكية: 

املرصي، صاحب التنقيح والفروق ( شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف الصنهاجي 2)

والذخرية وغريها من التصانيف املاتعة، تويف سنة أربع وثامنني وستامئة. ينظر: الديباج املذهب: 

 .1/270، شجرة النور الزكية: 1/236

 يف النسخة )ب( حذفت كلمة "أصحابه" ووضعت نقط التتمة. (3)
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 مالٍك  عن مذهِب  فضالً  ةِ املعروفَ  املذاهِب  كلَّ  خالفَت  قد   :لهُ  : قيَل لِ وَّ باألَ  فإن قاَل 

 مذهُب  بل اندرَس  ،ينِ مشهورَ  غريِ  إىل مذهبنيِ  عليهِ  لِ دالَ تِ يف االس   ذِ ِخ واآل هُ عن   أنَت  وُل ئُ س  املَ 

ِ الَّ الدَّ  ةِ نَّ السُّ و الكتاِب  ةِ فَ الَ خُمَ  بعدَ  ٌس رِ ندَ مُ  هُ  كأنَّ يِن ، والثاهِ دِ لِّ قَ مُ  اسِ رَ  باندِ اَم منهُ  ربيعةَ   عىَل  ني 

 . اهللُ  إن شاءَ  ىفً و  تَ س، وسيأيت مُ اَم هُ صُّ نَ  تقدمَ  فقد   اإلعادةِ  عدمِ 

  رسوَل  أنَّ  َي وِ ا رُ ، ومَ والسنةِ  الكتاِب  إطالُق  هُ يالفُ  أيضاً  هوَ  :لهُ  قيَل  بالثايِن  وإن قاَل 
ِ
 اهلل

 .(ةَ نَّ السُّ  َت ب  َص أَ ) :دعِ ي مل يُ ذِ لَّ لِ  قاَل  مَ وسلَّ  عليهِ  صىل اهللُ 

 

 يِّ ائِ َس والنَّ  (1) أيب داودَ  حديِث ا من ينَ وِّ رُ 
 يِّ رِ د  اخلُ   سعيدٍ أيِب  عنِ  (3) سارٍ يَ  بنِ  عن عطاءَ  (2)

 مَّ ثُ  ،ايَ لَّ َص فَ  باً يِّ طَ  يداً عِ  َص اَم مَّ يَ تَ فَ  ،اءٌ  مَ اَم هُ عَ مَ  َس ي  لَ وَ  ةُ الَ صَّ ال ِت رَضَ حَ فَ  رٍ فَ  َس يِف  نِ الَ ُج رَ  َج رَ : َخ قاَل 

 :د  ُيعِ  ي مل  ذِ لَّ لِ  اَل قَ فَ  هُ لَ  َك لِ ذَ  ا رَ كَ ذَ فَ  ،رُ اآلَخ  د  عِ يُ  مَل  وَ  ةَ الَ الصَّ وَ  وءَ ُض ا الوُ مُهَ دُ َح أَ  ادَ عَ أَ فَ  اءَ ا املَ دَ َج وَ 

                                                           

عمرو األزدي السجستاين، أبو داود اإلمام ( سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن 1)

الثبت سيد احلفاظ، صاحب السنن، تويف سنة: سنة مخس وسبعني ومائتني. ينظر: سري أعالم النبالء: 

 .15/218، الوايف بالوفيات: 2/127، تذكرة احلفاظ: 13/203

اإلمام احلافظ الثبت،  ( أمحد بن شعيب بن عيل بن سنان بن بحر اخلراساين، النسائي، أبو عبد الرمحن،2)

شيخ اإلسالم، ناقد احلديث، صاحب )السنن(، تويف سنة: ثالث وثالثامئة. ينظر: سري أعالم النبالء: 

14/125 ، 

( عطاء بن يسار أبو حممد املدين موىل أم املؤمنني ميمونة، اإلمام الرباين، الفقيه الواعظ أخو الفقيه 3)

مجع من الصحابة، تويف سنة: ثالث ومائة، وقيل غري ذلك.  سليامن وعبد اهلل وعبد امللك، سمع من

 ـ4/448، سري أعالم النبالء: 1/70، تذكرة احلفاظ: 40/438ينظر: تاريخ دمشق البن عساكر: 
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ِ تَ رَّ مَ  رُ ج  األَ  َك : لَ ادَ عَ أَ وَ  أَ ضَّ وَ ي تَ ذِ لَّ لِ  اَل قَ ، وَ َك تُ الَ َص  َك ت  أَ زَ ج  أَ وَ  ةَ نَّ السُّ  َت ب  َص أَ )  وكذلَك  .(ني 

 يُّ مِ ارِ الدَّ  رواهُ 
 يُّ نِ ط  قُ ارَ والدَّ  (1)

  .(5) ةَ يعَ هَلِ  وابنُ  (4) نِ كَ السَّ  وابنُ ، (3) مُ اكِ واحلَ  (2)

 غِ ا رالفَ  بعدَ  املاءَ  وجدَ  ثمَ  مِ مُّ يَ  بالتَّ من صىلَّ   أنَّ عىَل  لُّ دُ يَ  ديُث واحلَ " :ارِ طَ و  األَ  يف نيلِ  قاَل 

 واإلمامُ  وأمحدُ  ومالٌك  عيُّ افِ والشَّ  ةَ يفَ نِ أبو َح  ذهَب  وإليهِ  ،اإلعادةُ  عليهِ  ُب ال جَت  ةِ الَ الصَّ  نَ م

                                                           

م بن عبد الصمد التميمي الدارمي، أبو حممد، اإلمام 1) ( عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرا

صاحب املسند العايل الذي يف طبقة منتخب مسند عبد بن محيد، تويف احلافظ شيخ اإلسالم بسمرقند، 

، سري أعالم النبالء: 29/310سنة: مخس ومخسني ومائتني. ينظر: تاريخ دمشق البن عساكر: 

12/224. 

( عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينار بن عبد اهلل الدراقطني البغدادي، أبو 2)

مام احلافظ املجود، شيخ اإلسالم، علم اجلهابذة، املقرئ، املحدث، من أهل حملة دار القطن احلسن، اإل

، سري 43/93، تاريخ دمشق: 13/487ببغداد، تويف سنة: مخس وثامنني وثالثامئة. ينظر: تاريخ بغداد: 

 .16/449أعالم النبالء: 

احلاكم، اإلمام، احلافظ، الناقد، العالمة، النيسابوري الشافعي،  (حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه3)

مخس وأربعامئة. ينظر: تاريخ شيخ املحدثني، صاحب املستدرك عىل الصحيحني وغريه، تويف سنة: 

 . 4/155، طبقات الشافعية الكربى للسبكي: 17/162، سري أعالم النبالء: 3/509بغداد: 

ز، أ4) بو عيل، اإلمام، احلافظ، املجود الكبري، وأصله ( سعيد بن عثامن بن سعيد بن السكن املرصي البزا

، طبقات احلفاظ 16/117بغدادي، تويف سنة: ثالث ومخسني وثالثامئة. ينظر: سري أعالم النبالء: 

 .379للسيوطي: 

( عبد اهلل بن هليعة بن عقبة بن فرعان احلرضمي، أبو عبد الرمحن، اإلمام الكبري قايض الديار املرصية 5)

، تذكرة احلفاظ للذهبي: 32/136ثها، تويف سنة: أربع وسبعني ومائة. ينظر: تاريخ دمشق: وعاملها وحمد

 = .8/11، سري أعالم النبالء: 1/175

(، 338باب املتيمم جيد املاء بعد ما يصىل يف الوقت )ح:أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، = واحلديث 

(، والدارمي: كتاب 433املاء بعد الصالة )ح:والنسائي: كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم ملن جيد 

(. 632(، واحلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني: كتاب الطهارة )ح:771باب التيمم )ح: الطهارة،

 (.366ح: – 165ص:/2وانظر: صحيح سنن أيب داود )األم( للعالمة األلباين )ج:
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  دُ يَّ ؤَ واملُ  ارِصُ ي والنَّ ادِ اهلَ  ، وقاَل [16]ل:ى يَ حي
ِ
 بنُ  مُ اِس والقَ  اءُ طَ وعَ  ُس اوُ وطَ  وأبو طالٍب  باهلل

َ  :- هُ وغريُ  يُّ رِ ذِ ن  املُ   حكاهُ كاَم  - ةُ يعَ بِ ورَ  يُّ رِ ه  زُّ وال نَ سريي وابنُ  وُل حُ ك  ومَ  رٍ ك   بَ أيِب  بنِ  حممدِ  ا أهنَّ

  معَ  اإلعادةُ  ُب جَت 
ِ
اَلَة(()): تعاىَل  هِ لقولِ  هِ بقائِ  معَ  اِب طَ اخلِ  هِ جُّ وَ تَ لِ  الوقِت  بقاء  َوَأقِِم الصَّ

اَلِة(()): هِ قولِ  معَ  [114]هود: تُم  إىَِل الصَّ  وقد   ضوءَ ا الوُ حتهَ ِص يف  طَ رَشَ فَ  [6]املائدة: إَِذا ُقم 

، احلديث (هُ تَ رَشَ بَ  هُ سَّ مِ يُ ل  وَ  اهللَ  ِق تَّ يَ ل  فَ  اءَ املَ  دَ َج ا وَ ذَ إِ فَ ): مُ الَ السَّ  عليهِ  ا، ولقولهِ هَ يف وقتِ  نَ أمكَ 

ا إذَ فَ ) هِ قولِ  ، وإطالُق (َك تُ الَ َص  َك ت  أَ زَ ج  أَ وَ  ةِ نَّ السُّ  َت ب  َص أَ ) :قولهِ  بعدَ  الطلُب  هُ جَّ وَ تَ ال يَ  بأنهُ  دَّ رُ وَ 

  .الباِب  بحديِث  دٌ يَّ قَ مُ  (اءَ املَ  دَ َج وَ 

ِ تَ رَّ مَ  مٍ و   يَ يِف  ةً الَ وا َص لُّ َص تُ  الَ ): حديُث  اإلعادةِ  جوِب وُ  مِ بعد القوَل  دُ يِّ ؤَ ويُ   أمحدَ  عندَ  (ني 

 .(1) نِ كَ السَّ  ابنُ  هُ حَ حَّ وَص  انَ بَّ حِ  وابنِ  يِّ ائِ َس والنَّ  دَ اوُ وأيب دَ 

ُ  عنهُ  اُب جُيَ وَ   جودِ بوُ  دَ َس قد فَ  األوَل  ، ألنَّ واحدةٌ  صالةٌ  اإلعادةِ  وِب ُج بوُ  لِ القائِ   عندَ اَم بأهنَّ

 
ِ
ُ  احلديِث  يلِ وِ أ  من تَ  ، وما قيَل عليهِ  ذلَك  دُ رِ يَ  فالَ  املاء  يالُف  ٌف سُّ عَ تَ فَ  الوقِت  ا بعدَ دَ َج  وَ اَم بأهنَّ

ُ  احلديُث  بهِ  َح ما رصَّ   (ةَ نَّ السُّ  َت ب  َص أَ ) :هُ : "قولُ اَل  أن قإىَل  ..."ِت ق  يف الوَ  ا ذلَك  وجدَ اَم من أهنَّ

 ِ  عن القَ  َك ت  فَ أي كَ  (َك تُ الَ َص  َك ت  أَ زَ ج  أَ ) :هُ وقولُ  ،ةَ بَ اجِ الوَ  ةَ يعَ أي الرشَّ
ِ
ءُ جزَ ، واإلِ ضاء عن  بارةٌ عِ  ا

  .(2)" ةِ ادَ عَ لإلِ  طاً قِ س  مُ  علِ الفِ  نِ كو

                                                           

(، 579ثم أدرك مجاعة يعيد )ح: باب إذا صىل(، وأبو داود: كتاب الصالة، 4689)ح:( أخرجه أمحد 1)

(، بلفظ: )ال 860والنسائي: كتاب اإلمامة، سقوط الصالة عمن صىل مع اإلمام يف املسجد مجاعة )ح:

(.  2396تعاد الصالة يف يوم مرتني(. وخرجه ابن حبان )اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان(: )ح:

ل ابن حجر يف التلخيص احلبري ونق(، 668ص:/2وحكم النووي يف اخلالصة بصحة إسناده )ج:

 (.93ص:/1األلباين يف الثمر املستطاب )ج: لشيخ(، وصححه ا1/274تصحيح ابن السكن له: )

 (.439ص:/2( نيل األوطار رشح منتقى األخبار للشوكاين )ج:2)
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ا مَ  إالَّ  ،منهُ  طَ بِ ن  تُ واس   ديِث احلَ  من   ذَ ِخ  أُ باَم  عادةِ باإلِ   من قاَل عىَل  دِ يف الرَّ  اهللُ  رمحهُ  أجادَ  وقد  

ُ  عنهُ  اُب جُيَ وَ ": من قولهِ  عنهُ  َت كَ َس  إلخ  "...واحدةٌ  صالةٌ  عادةِ اإلِ  بوجوِب  لِ القائِ   عندَ اَم بأهنَّ

ِ جهَ من وَ  مردودٌ  هُ أنَّ  حيُث  من   عنهُ  وُت كُ ي السُّ غِ بَ ن  يَ  فالَ  ،(1)  :ني 

 ةَ عادَ  اإلِ يِض تَ ق   املُ وىَل األُ  سادِ بف  احلكمَ ايِف نَ فقط يُ  قِت يف الو اإلعادةِ  بوجوِب  احلكمُ  :وُل األ

 . ةَ يَّ دِ بَ األَ 

 إىَل  القولِ  نسبةَ   أنَّ عىَل  ،القرآنِ  طالِق وإِ  احلديِث  يِح رَصِ ى لِ عوَ الدَّ  هذهِ  ةُ فَ الَ خُمَ  :الثايِن 

 
ِ
فِ زَ ا ُج هَ لَّ عَ لَ  هؤالء ِ الَ الدَّ  ةِ نَّ والسُّ  اِب تَ الكِ  يِح لرصِ  خالفةُ املُ  هِ هذِ  ليُق تَ  الَ  إذ   ؛ةٌ يَّ ا  ةِ حَّ  الصِّ عىَل  ني 

  .ةِ ادَ عَ اإلِ  وعدمِ 

 هُ ا أنَّ نَ م  لَّ ن َس ئِ ا، ولَ هبَ  هُ بُ لُ ط  ي يَ فتِ وهذا املُ  عادةِ باإلِ  هُ بُ لُ ط  تَ  الَ  ةَ نَّ  السُّ  أنَّ عىَل  دليٌل  ففيهِ  وعليهِ 

ذِّ وَ الشَّ  ا لبعضِ فيهَ  دٌ لِّ قَ مُ  ذِّ وَ الشَّ بِ ا نَ الُ  بَ فاَم  ا َ وما أَ  ؟ا   ا؟ا عنهَ نَ لَ أَ ا؟ ومن َس ا إليهَ نَ أَ جل 

 

 دليالً  املجهوُل  يكونُ  والَ  ،بهِ  َح رَصَّ لَ  نِ ساحل وابنِ  ةَ يعَ بِ  رَ عىَل  يدَ ما زِ  َل ُج ا الرَّ ذَ ه مَ لِ ولو عَ 

ذِ وَ الشَّ  أشدُّ  هوُ  ا نقوُل ، ألنَّ شاذٌ  لهُ  يقاُل  الَ  مجاعةٍ  قوُل  اُل قَ ال يُ و ،أبداً  ملدلولٍ   ِح لرصي هِ تِ ملخالفَ  ا

  .الرجالِ  ألوئلَك  ا القولِ هذَ   نسبةِ يِف  مَ دَّ قَ ا تَ مَ  معَ  ،يلِ لِ الدَّ 

  رسولِ  خبارُ وإ
ِ
ا هبَ  مطلوٌب   أنهُ عىَل  دلُّ واب ال يَ بالثَّ  ي أعادَ ذِ لل وسلمَ  عليهِ   اهللُ صىلَّ  اهلل

  كانِت اَم بل ربَّ  .والسالمُ  الصالةُ  عليهِ  هُ قولُ  َض اقَ نَ تَ  وإالَّ  ،اقصةً نَ  الطهارةِ  كونِ  من أجلِ 

 ،اَب وَ الثَّ  عنهُ  دفعُ ومل يفعل ما يَ  ونزلت   (2) ت  ع  قَ وَ  وأ ،مثالً  اجلامعةِ  فضيلةِ  يلِ حِص لتَ  ةُ ادَ عَ اإلِ 

 وسلمَ  عليهِ   اهللُ صىلَّ  هَ بَّ ، وقد نَ ا ذلَك هَ ي  لَ عَ  قَّ حَ تَ اس   ةٌ لَ افِ نَ  َي فهِ  َح بَّ وَس  وذكرَ  وسجدَ  عَ كَ بل رَ 

  .(ةَ نَّ السُّ  َت ب  َص أَ ): رَ َخ لآل هِ وبقولِ  [17]ل: مَ دَّ قَ ما تَ  جلِ ألَ  ةُ ادَ عَ ي اإلِ غِ نبَ يَ  الَ  هُ  أنَّ عىَل 

                                                           

 سقطت كلمة: إلخ من النسخة )ب(. (1)

 يف النسخة )ب(: ووقعت. (2)
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باً وَ َج  رَ طَّ  َس فياَم  ررِّ حُيَ مل  دَ يِّ ا السَّ ذَ ه َت ي  أَ رَ  اهذَ  َت ل  مَّ أَ ا تَ وإذَ  باً  َب تَ  كَ فياَم  قاَل  والَ  ا ، نعم صوا

ُ : هُ بحانَ ُس  هِ قولِ  من   بهِ  تمَ  َخ فياَم  اَب وَ الصَّ  قاَل  بِيَل(())َواَّللَّ َقَّ َوُهَو هَي ِدي السَّ   َيُقوُل احل 

 هُ  أنَّ إىَل  باآليةِ  ريُ ِش يُ  هُ ولكنَّ  ،احلقِّ  هُ والَ  مَ إىَل  لهُ  ناسباً  احلقِّ  قولِ  من   ئاً رَبِّ تَ مُ  كانَ  لو   [4]األحزاب:

 .بهِ  اهللُ  أمرُ  يَ كاَم  احلقَّ  قائٌل 
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عِ زَ النِّ  د إىل حرِف عُ نَ ل  فَ  ،هِ اظِ لفَ يف أَ  البحِث  منَ  مَ دَّ قَ  ما تَ ا عىَل نَ ي  تَ ا أَ وإذَ  :قوُل ونَ   مسألةُ  وهَي  ا

  :األئمةِ  وأقوالِ  والسنةِ  الكتاِب  ئلِ دال ا منَ نَ رَض  ح  تَ ا ما اس  فيهَ  ر  ذكُ ولنَ  ،ىتوَ الفَ 

اَلِة(( َيا)): سبحانهُ  اهللُ  ما قاَل  :لِ وَّ األَ  فمنَ  تُم  إىَِل الصَّ َا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا ُقم  َولِيُتِمَّ )) :إىل َأهيُّ

ُكُروَن(( َمتَُه َعَلي ُكم  َلَعلَُّكم  َتش   إىل الصالةِ  القائمنيَ  بنيَ  يف الطهارةِ  ى اهللُ وَّ َس ، فَ [6]املائدة: نِع 

 طهارةً  هذهِ ى مَّ وَس  ،هذهِ  ومأمومٍ  وإمامٍ  ذ  ف بنيَ  والَ  ،هذهِ  ومأمومٍ  وإمامٍ  ذ  فَ  بنيَ  قرِّ فَ فلم يُ 

  .يُل لِ الدَّ  هُ صَّ ما َخ  إالَّ  ةِ يَ سوِ التَّ  ن هذهِ ع ُج رُ َي   ، فالَ طهارةً  وهذهِ 

لبرشي عن ا ساملٍ  الشيِخ  عنِ  إجازةً  واحدٍ  وغريُ  الربِّ  و عبدِ أبُ  احلافظُ  بهِ  َث ما حدَّ  :ومن الثاين

 (1)ح  ،مٌ ي  َش ا هُ نَ ثَ حدَّ  :قاَل  ،انٍ نَ ِس  بنُ  ا حممدُ نَ ثَ دَّ َح  :قاَل  يِّ ارِ خَ البُ  إسامعيَل  بنِ  حممدِ  اإلمامِ 

 :قاَل  ،ريُ قِ الفَ  يدُ زِ ا يَ نَ ثَ دَّ َح  :قال (3) ،رُ ايَّ ا َس نَ أخربَ  :قاَل ، (2)[ النظر بنُ  ا سعيدُ نَ ثَ وحدَّ  :قال]

  عبدِ  بنُ  ا جابرُ أخربنَ 
ِ
 ع  أُ ): قاَل  وسلمَ  عليهِ   اهللُ صىلَّ  النبيَّ  نَّ أ اهلل

 دٌ َح أَ  نَّ هُ طَ ع  يُ  مَل   ساً مَخ   يُت طِ

  ُت رِص  نُ  :يِل ب  قَ 
 مَّ أُ  ن  مِ  لٍ ُج  رَ اَم يُّ أَ فَ  ،وراً هُ طَ وَ  داً جِ س  مَ  ُض ر   األَ يِل  ت  لَ عِ جُ ، وَ رٍ ه  َش  ةَ ريَ ِس مَ  ِب ع  الرُّ بِ

ي تِ

  لَّ حَتِ  مَل  وَ  مُ ائِ نَ  الغَ يِل  ت  لَّ حِ أُ ، وَ لِّ َص يُ ل  فَ  ةُ الَ الصَّ  هُ ت  كَ رَ د  أَ 
 ع  أُ وَ  ،يِل ب  قَ  دٍ َح أِلَ

 يُّ بِ النَّ  انَ كَ ، وَ ةَ اعَ فَ الشَّ  يُت طِ

 (ةً امَّ عَ  اسِ  النَّ ىَل إِ  ُت ث  عِ بُ وَ  ةً اصَّ َخ  هِ مِ و   قَ ىَل إِ  ُث عَ ب  يُ 
(4). 

                                                           

تحويل من إسناد الواب ح، ملا هو معلوم من اصطالح املحدثني يف ( يف النسخة )أ( و )ب(: ج، والص1)

 (.89ص:/3ينظر: فتح املغيث للسخاوي: )ج: آلخر.

 ( ما بني معقوفتني ال يوجد يف املطبوع.2)

 ( يف املطبوع: حدثنا سيار هو أبو احلكم.3)

اء قبيل: نرصت بالرعب أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من األنبياحلديث يف املطبوع هبذا اللفظ: )( ورد 4)

مسرية شهر، وجعلت يل األرض طهورا ومسجدا، فأيام رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل، وأحلت 

التمهيد ملا يف  يل الغنائم، وكان النبي يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس كافة، وأعطيت الشفاعة(.

 = (.221ص:/5املوطأ من املعاين واألسانيد )ج:
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 املا منَ  يهِ كفِ يَ  مِ لِ س  املُ  وءُ ُض وَ  ُب يِّ الطَّ  يدُ عِ الصَّ  :اٌب بَ ": قاَل  ليهِ إِ  وبهِ 
ِ
 هُ ئُ زِ جُي  :احلسنُ  ، وقاَل ء

 "مٌ مِّ يَ تَ وهو مُ  عباسٍ  ، وأمَّ ابنُ ث  دِ ما مل حُي  التيممُ 
(1) . 

ُتُلوا )): الَ تَ وَ  مَ مَّ يَ تَ فَ  ةٍ دَ ارِ بَ  ةٍ يلَ  لَ يِف  َب جنَ أَ  العاصِ  عمرو بنَ  أنَّ  رُ ذكَ ويُ  : قاَل إليهِ وبه  َواَل َتق 

َ َكاَن بُِكم  َرِحياًم( م لَ فَ  مَ لَّ َس وَ  هِ ي  لَ عَ   اهللُ ىلَّ َص  يِّ بِ لنَّ لِ  رَ كِ ذُ فَ  [29]النساء: (َأن ُفَسُكم  إِنَّ اَّللَّ

 س  املُ  وءُ ُض وَ  ُب يِّ الطَّ  يدُ عِ الصَّ ـ"بِ  بخاريِّ ال ةُ مجر  تَ وَ . (2)ُيَعنِّف
 .مِ لِ

  

رِ زَّ البَ  من طريِق  مسنداً  اهُ ينَ وِّ ورُ   ةَ رَ ي  رَ هُ  عن أيِب  سريينَ  بنِ  عن حممدِ  حسانٍ  بنِ  عن هشامِ  ا

 .(4) َساُلهُ إِر اَب وَ الصَّ  أنَّ  يُّ نِ ط  قُ ارَ الدَّ  كن قاَل ، لانِ طَّ القَ  ابنُ  هُ حَ حَّ وَص  ،(3) وعاً مرف

َدانَ  و بنِ رِ م  عن عَ  ةَ بَ الَ  قِ أيِب  طريِق  من   نِ نَ السُّ  وأصحاِب  أمحدَ  اإلمامِ  حديِث  من   اهُ ينَ وِّ ورُ   ُبج 

  ،هُ نحوَ  ر   ذَ عن أيِب 

                                                                                                                                                                      

باب قول النبي (، ويف كتاب الصالة: 335التيمم )ح:رجه البخاري يف مواضع: كتاب واحلديث أخ=

كتاب املساجد ومواضع ومسلم:  (،438صىل اهلل عليه وسلم: "جعلت يل األرض مسجدا وطهورا )ح:

 (.521الصالة، باب جعلت يل األرض مسجدا وطهورا )ح:

 (.263ضوء املسلم، يكفيه من املاء )ص:( صحيح البخاري: كتاب التيمم، باب: الصعيد الطيب و1)

 – 147ص:/1(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )ج:836وأثر احلسن أخرجه عبد الرزاق يف املصنف )ح: -

 (.1693ح:

(، والبيهقي يف السنن 1036ح: – 93ص:/1وأثر ابن عباس أخرجه: ابن أيب شيبة يف مصنفه )ج: -

 (.234و 218ص:/1الكربى )ج:

باب: إذا خاف اجلنب عىل نفسه املرض أو املوت، أو خاف كتاب التيمم،  ( صحيح البخاري:2)

كتاب الطهارة، باٌب إذا (، وأبو داود: 17812(، وأخرجه مطوال: أمحد )ح:264العطش، تيمم )ص:

 (.334خاف اجلنب الربد، أيتيمم؟ )ح:

 .(10068البزار: )ح:( مسند 3)

 (.1423ح: – 93ص:/8للحافظ الدارقطني: )ج:العلل الواردة يف األحاديث النبوية ( انظر: 4)
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 س  ملُ ا ورُ هُ طَ  َب يِّ الطَّ  يدَ عِ الصَّ  نَّ إِ ): هُ ولفظُ 
  مَل   ن  إِ وَ  مِ لِ

َ عَ  اءَ املَ  دِ جَيِ  ِس  رش 
 يُّ ذِ مِ الرتِّ   هُ حَ حَّ ، وَص (1) (نيَ نِ

  .يُّ نِ ط  قُ ارَ والدَّ  انَ بَّ حِ  وابنُ  (2)

 :هُ ولفظُ  احلسنِ  عنِ  اِق زَّ الرَّ  بدِ ع من طريِق  والً وُص مَ  اهُ ينَ وِّ رُ  "احلسنُ  قاَل " :البخاريِّ  وقوُل 

 "ث  دِ حُت   ا مل  مَ  واحدٌ  مٌ مُّ يَ تَ  ُئ زِ جُي  " [81]ل:
(3).  

 ُض الوُ  ةِ بمنزلَ  التيممُ ": هُ ولفظُ  ةَ بَ ي   َش أيِب  وإىل ابنِ 
ِ
  وُ عىَل  فأنَت  َت أ  ضَّ وَ ا تَ إذَ  ؛وء

ٍ
ى حتَّ  ضوء

  .الباِب  ودِ قُص يف مَ  ُح أرَص  ، وهوَ (4) "َث دِ حُت 

 اخلمسِ   الصلواتصيلِّ تُ ": قاَل  احلسنِ  عنِ  دٍ ي  بَ عُ  بنِ  عن يونَس  هِ فِ نَّ َص يف مُ  ةَ مَ لَ َس  بنِ  ادِ وإىل مَحَّ 

 الوُ  مثَل  واحدٍ  تيممٍ كلها ب
ِ
 .(5) "ثدِ حُت   ما مل ضوء

 إىل ابنِ  يِّ قِ هَ ي  والبَ  ةَ بَ ي   َش أيِب   ابنِ إىَل  والً ُص و  مَ  اهُ ينَ وِّ رُ  حُّ َص أَ  "عباسٍ  ابنُ  مَّ وأَ " :يِّ خارِ البُ  وقوُل 

  .(6) كذلَك  عباسٍ 

                                                           

(، 333(، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب اجلنب يتيمم )ح:21304 ( أخرجه أمحد يف املسند )ح:1)

(، والنسائي: كتاب الطهارة، 124والرتمذي: أبواب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا مل جيد املاء )ح:

واء: يف اإلرالشيخ األلباين رمحه اهلل وصححه  (.322باب الصلوات بتيمم واحد )ح:

 (.181ص:/1)ج:

وهذا حديث حسن صحيح"، انظر السنن: باب التيمم للجنب إذا مل جيد املاء رمحه اهلل: "( فقال 2)

 (.124)ح:

 (.836عبد الرزاق يف املصنف: كتاب الطهارة، باب كم يصيل بتيمم واحد )ح:( أخرجه 3)

حدثنا عبد اهلل بن وقفت عليه قول ابن أيب شيبة: ن أيب شيبة، وأقرب ما ( مل أقف عىل هذا اللفظ عند اب4)

إدريس، عن هشام، عن احلسن، قال: "يصيل الرجل الصلوات كلها بوضوء واحد ما مل حيدث، وكذلك 

 (.290ح: – 34ص:/1التيمم" املصنف البن أيب شيبة: )ج:

 (.30ص:/2ين: )ج:ينظر: فتح الباري رشح صحيح البخاري البن حجر العسقال (5)

(، 1036يف الرجل يكون يف سفر ومعه أهله )ح:( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه: كتاب الطهارات، 6)

باب الرجل يعزب عن املاء ومعه أهله فيصيبها إن شاء، يف السنن الكربى: مجاع أبواب التيمم، البيهقي و

 = ، وأنه تيمم فصىل هبم وهو متيمم.أنه أصاب من جاريته (، ولفظه عن ابن عباس:1045ثم يتيمم )ح:
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  .(1) "يٌح صح هُ وإسنادُ " :حجرٍ  ابنُ  قاَل 

من  واحلاكمِ  دَ اوُ  دَ  أيِب إىَل  والً وُص مَ  اهُ ينَ وِّ ، رُ الخ ..."العاصِ  و بنَ رَ م  عَ  أنَّ " :يِّ ارِ خَ البُ  وقوُل 

 بنِ  نِ الرمح عن عبدِ  (2) سٍ نَ أيب أَ  بنِ  انعن عمر يٍب بِ أيب َح  بنِ  يزيدَ  عن   يوَب أ بنِ  ىحييَ  طريِق 

ٍ بَ ُج   ُت ق  فَ ش  أَ فَ  (3) لِ ِس الَ السَّ  ذاِت  يف غزوةِ  باردةٍ  ةٍ لييف ل ُت م  لَ تَ : اح  قاَل  العاصِ  بنِ  عمروعن  ري 

 عليهِ   اهللُ صىلَّ  للنبيِّ  ا ذلَك كرنَ ذَ فَ  ،بَح  الصُّ بأصحايِب  ُت ي  لَّ َص  ثمَّ  ُت م  مَّ يَ تَ فَ  ،َك لَ ه  فأَ  َل ِس غتَ أَ  أن  

ي من نِ عَ نَ ي مَ بالذِ  هُ تُ رَب  خ  أَ فَ  (؟ٌب نُ ُج  َت ن  أَ وَ  َك ابِ حَ ص  أَ بِ  َت ي  لَّ َص رو م  ا عَ يَ ): ، فقاَل وسلمَ 

َ َكاَن بُِكم  َرِحياًم((: يقوُل  اهللَ   سمعُت إينِّ  :وقلُت  ،االغتسالِ  ُتُلوا َأن ُفَسُكم  إِنَّ اَّللَّ  ))َواَل َتق 

  رسوُل  َك حِ َض ، فَ [29]النساء:
ِ
  .قوي   هُ وإسنادُ  .(4) شيئاً  ل  قُ ومل يَ  وسلمَ  عليهِ  صىل اهللُ  اهلل

، أَ ضَّ وَ وتَ  تيممَ  ا أنههَ  بعِض ويِف  ،توضأَ  هُ ا أنَّ هَ  بعِض ويِف  يسٍ بِ و قَ ا أبُ فيهَ  ِق رُ الطُّ  من بعضِ  َي وِ ورُ 

  وجودِ  معَ  نٌ كِ مُم   اجلمعُ و ،اا هبذَ هَ بينَ  م  بعضهُ  وقد مجعَ 
ِ
 مرضٍ  أو معَ  ،ةِ ابَ نَ  للجَ ايِف الكَ  الغريِ  املاء

  هُ ضوَ عُ  أن يمسَّ  ال يستطيعُ 
ِ
  فقدِ  ا معَ وأمَّ  ،باملاء

ِ
 هِ  استعاملِ عىَل  درةِ القُ  عدمِ  أو معَ  املاء

 .(5) مَ دَّ قَ ا تَ مَ  عليهِ  لَّ ما دَ  وَ ، وهمُ مُّ يَ التَّ  ُب اجِ فالوَ 

                                                                                                                                                                      

(، ولفظه: كان ابن عباس يف سفر معه أناس 1110وأخرجه أيضا يف باب املتيمم يؤم املتوضئني )ح:=

 من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم فيهم عامر فصىل هبم وهو متيمم.

 (.30ص:/2( فتح الباري )ج:1)

 واملستدرك. ( يف األصل: عمر بن أنس، والتصحيح من السنن2)

قيل: سميت ذات السالسل ألن املرشكني ارتبط بعضهم ( يقول احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل: "3)

إىل بعض خمافة أن يفروا، وقيل: ألن هبا ماء يقال له السلسل، وذكر بن سعد أهنا وراء وادي القرى وبينها 

ن من اهلجرة، وقيل: كانت سنة سبع وبه وبني املدينة عرشة أيام، قال وكانت يف مجادى اآلخرة سنة ثام

جزم بن أيب خالد يف كتاب صحيح التاريخ، ونقل بن عساكر االتفاق عىل أهنا كانت بعد غزوة مؤتة، إال 

بن إسحاق فقال: قبلها. قلت: وهو قضية ما ذكر عن بن سعد وبن أيب خالد". انتهى من فتح الباري 

 (.498ص:/9)ج:

 تقدم خترجيه.( 4)

 (.42:ص/2فتح الباري )ج: ( ينظر:5)
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  ورٌ هُ طَ  األرَض   أنَّ ت عىَل لَّ دَ  األحاديَث  هِ هذِ ى ترَ  فأنَت 
ِ
 عندَ  َب يِّ الطَّ  عيدَ الصَّ  وأنَّ  ،كاملاء

 َض قِ  ان  ولو إىَل  هِ رشطِ  ودِ ُج وُ 
ِ
 النبيَّ  وأنَّ  ،مِ مُّ يَ بالتَّ  الناَس  ونَ مُّ ؤُ وا يَ كانُ  ةَ حابَ الصَّ  وأنَّ  ،مرِ العُ  اء

هَ  فيهِ  ولو كانَ  ،ِك حِ بالضَّ  هُ بل أكدَّ  ذلَك  أجازَ  وسلمَ  عليهِ   اهللُ صىلَّ   عليهِ  هُ نَ يَّ ا لبَ هَ أو غريُ  ةٌ كرا

زِ   أخذِ عىَل  نصَّ  د  قَ فَ  ،الصالة والسالم  وكانَ " :ف  نِّ عَ مل يُ  هِ يف قولِ  قاَل  إذ   حجرٍ  ابنُ  منهُ  اجلوا

زِ  اجلَ عىَل  داالً  تقريراً  ذلَك   .(1)" وا

  

 ا: اهَنَ يَ بَ  فإليَك  األئمةِ  ُل ا قوأا وأمَّ 

 :كالمٍ  بعدَ  "مٌ مِّ يَ تَ مُ  وهوَ  عباسٍ  ابنُ  وأمَّ ": يِّ ارِ خَ البُ  يف قولِ  حجرٍ  ابنُ  ُق قِّ حَ املُ  احلافظُ  قاَل 

 ُض الوُ  مقامَ  يقومُ  مَ مُّ يَ التَّ   أنَّ إىَل  لَك بذ ُف نِّ َص املُ  وأشارَ "
ِ
 مَّ ا أَ ملَ  ةً عيفَ َض  بهِ  ، ولو كانت الطهارةُ وء

 .(2) ـها "ئاً ضِّ وَ تَ مُ  من كانَ  مٌ مِّ يَ تَ مُ  وهوَ  عباسٍ  ابنُ 

 الوُ بِ  اُح بَ تَ س  ا يُ مَ  بهِ  اُح بَ تَ س  يُ ": ةِ َض و  قال يف الرَّ 
ِ
 مِ مِّ يَ تَ املُ  كمَ ُح  ، ألنَّ املاءَ  ملن مل جيدِ  سلِ والغُ  ضوء

 ُض الوُ  كمُ ُح  لهُ  غِ وِّ َس املُ  ذرِ العُ  معَ 
ِ
 [19]ل: باً نُ ُج  ملن كانَ  سلِ الغُ  كمُ وُح  ،باً نُ ُج  ن  كُ ملن مل يَ  وء

 س  غُ بِ  ُل ِس تَ غ  املُ  هُ يحُ بِ ستَ ا يَ مَ  بهِ  يُح بِ تَ س  ويَ  ،هِ وئِ ُض وُ بِ  ُئ ضِّ وَ تَ  املُ يلِّ َص ا يُ مَ   بهِ يلِّ َص يُ 
فقد ، (3) الخ" هِ لِ

 ا.هَ وغريِ  ةِ امَ مَ  اإلِ يِف  (4) أطلَق 

ا مَ  رِ إىل آِخ  (5)" عنهم ةً ئَ زِ جُم   الصالةَ  ُت ي  أَ رَ  مٌ مِّ يَ تَ مُ  م  هُ أمَّ  ولو كانَ  مالٌك  قاَل " :ةِ نَ وَّ دَ  املُ يِف  قاَل 

 أوَّ  ا من  هنَ  رَصِ تَ خ  ا املُ هَ صِّ نَ  من   مَ دَّ قَ تَ 
 .هِ رِ وآِخ  هِ لِ

 ،نيَ مِ مِّ يَ تَ املُ  ُئ ضِّ وَ تَ واملُ  ،نيَ ئِ ضِّ وَ تَ املُ  مُ مِّ يَ تَ املُ  مَّ ؤُ يَ  أن   وجائزٌ ": ىلَّ حَ يف املُ  حزمٍ  بنُ  قال أبو حممدِ 

 وليَس  ،هُ ى فرَض أدَّ  ا قد  نَ ر  كَ ا ذَ مِمَّ  واحدٍ  كلَّ  ألنَّ  ؛نيَ حِ اِس املَ  ُل اِس والغَ  ،نيَ لِ اِس الغَ  ُح اِس واملَ 

                                                           

 (.43:ص/2( يف النسخة)ب( سقطت "ـها"، وانظر: فتح الباري )ج:1)

 (.30:ص/2( فتح الباري )ج:2)

ضية )ج:( 3)  (.204ص:/1الروضة الندية ومعها: التعليقاُت الرَّ

 يف النسخة )ب(: هذا طلق، وما أثبته من النسخة )أ( هو الصواب إن شاء اهلل تعاىل. (4)

 (.48ص:/1دونة الكربى: )ج:( امل5)
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  رسوُل  ، وقد أمرَ رِ اآلَخ  منَ  صالةً  مَّ ا أتَ مُهَ أحدُ  والَ  ،رِ اآلَخ  منَ  ا بأطهرَ مُهَ دُ أَح 
ِ
  اهللُ صىلَّ  اهلل

 غريَ  والسالمُ  الصالةُ  عليهِ  صَّ ، ومل َيُ مهُ ؤُ رَ ق  م أَ هُ مَّ ؤُ يَ  أن   الصالةُ  ِت رَضَ ا َح إذَ  وسلمَ  عليهِ 

َ أَ  والَ  هُ نَ يَّ لبَ  السالمُ  عليهِ  هُ ا ذكرَ مَ  غريَ  ا واجٌب نَ اهُ هَ  و كانَ ول ،ذلَك    احاَش  ،هُ لَ مه 
ِ
، من ذلَك  هلل

، وأيب ثورٍ  وإسحاَق  وأمحدَ  وداودَ  الشافعيِّ و وسفيانَ  رَ فَ وزُ  وأيب يوسَف  ةَ يفَ نِ أيب َح  قوُل  وهوَ 

 قوُل  وهوَ  ،مهُ ن  عَ  اهللُ  ريَض  من الصحابةِ  ومجاعةٍ  يارسٍ  بنِ  وعامرِ  عباسٍ  عن ابنِ  ذلَك  َي وِ ورُ 

  واحلسنِ  ِب يِّ َس املُ  بنِ  سعيدِ 
ٍ
[ عنهُ  مَ دَّ قَ ا تَ مَ  صحُّ أَ ] (1)" نَ اَم ي  لَ أيب ُس  بنَ  دَ ومحا هريِّ والزُ  وعطاء

(2). 

 وأنَّ  مَ ما تقدَّ  َل َض ف  األَ  أنَّ  يريدُ  بأساً  بذلَك  مل أرَ  هوَ  م  هُ مَّ ولو أَ  :هُ قولُ  :فصٌل ": يُّ اجِ بَ قال ال

 .عنهُ  مَ دَّ قَ ما تَ  إىل آخرِ  (3)" اهَ تَّ يَ لِ َض ف  أَ  ت  عَ نَ وإن مَ  الةِ الصَّ  صحةَ  عُ نَ مَت   ا الَ هلم ممَّ  هُ تَ إمامَ 

  .(4) ـها "ِئنيَ ضِّ وَ تَ للمُ  مِ مِّ يَ تَ املُ  إمامةُ  كرهُ : تُ ةٌ فائد: "يُّ وِ دَ قال العَ 

 يُح بِ يُ بل  َث احلدَ  عُ فَ ر  يَ  الَ  مَ مُّ يَ التَ  ي أنَّ عنِ : ياحلدَث  عُ فَ ر  يَ  والَ ": خليلٍ  عىل قولِ  يِشُّ رَ اخلَ  قاَل 

 وعىَل  قِت الوَ  قبَل  هُ وفعلُ  ،ئِ ضِّ وَ تَ للمُ  مِ مِّ يَ تَ املُ  إمامةِ  كراهةِ  عدمُ  وعليهِ  ،هُ عُ فَ ر  يَ  :وقيَل  ،ةَ ادَ بَ العِ 

 . عنهُ  ما تقدمَ  إىل آخرِ  (5)" اَم يهِ فِ  الَ  املشهورِ 

 ،(6) بادةَ العِ  يُح بِ  يُ اَم نَّ وإِ  َب تِّ رَتَ املُ  نعَ املَ  احلدَث  مُ مُّ يَ التَّ  عُ فَ ر  يَ  والَ ": رَصِ ختَ املُ  يف رشِح  ايِنُّ قَ ر  الزُّ  قاَل 

  مِ مِّ يَ تَ املُ  إمامةِ  كراهةِ  عدمُ  ينِ نبَ يَ  وعليهِ 
 الَ   املشهورِ وعىَل  الوقِت  قبَل ُه وفعلُ  ،ئِ ضِّ وَ تَ مُ ل  لِ

 . عنهُ  ما تقدمَ  إىل آخرِ  (7)"اَم فيهِ 

                                                           

 (.143ص:/2( املحىل )ج:1)

 ( كذا يف األصل.2)

 (.111ص:/1لباجي: )ج:( املنتقى ل3)

 (.27ص:/2)ج:( رشح اخلريش عىل خمترص خليل 4)

 (.191ص:/1)ج:( رشح اخلريش عىل خمترص خليل 5)

 .زيادة: وقيل يرفعه طبعة دار الكتب العلميةيف  (6)

 (214:ص/1ترص خليل ومعه الفتح الرباين )ج:( رشح الزرقاين عىل خم7)
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 بُّ هبم أَح  املتوضئِ  وإمامةُ  ،نيَ ئِ ضِّ وَ تَ املُ  املتيممُ  مُّ ؤُ يَ  (1) ِت كَ يف النُّ  : قاَل فرعٌ ": اُب طَّ قال احلَ 

َ  ؛هُ كرَ يُ ا فَ نَ  أصلِ عىَل  احلدَث  ال يرفعُ  التيممَ  ألنَّ  ؛إيلَ  " سِ لَ السَّ  كصاحِب  الرضورةِ  لةُ ا حاألهنَّ

(2).  

ا هَ تِ هَ ا رَ يف كَ  عىل خالٍف  حالٍ   كلِّ عىَل  صحيحةٌ  للمتوضئنيَ  املتيممِ  إمامةَ  أنَّ  يُّ وقِ الدُس  وذكرَ 

 . (3) الخا هَ وعدمِ 

يف  مسلمةَ  بنُ  حممدُ  قاَل ": هُ صُّ ما نَ  مسلمةَ  بنِ  ا عن حممدِ  وغريمُهَ ويِن هُ والر   يُّ اجِ البَ  وذكرَ 

 ب رَ هَّ طَ  تَ كاَم  بهِ  اهللُ  هُ ي أمرَ الذِ  مِ مُّ يَ التَّ بِ  رَ هَّ طَ قد تَ  هُ ألنَّ  ، قاَل بهِ  أَس البَ  املتوضئنيَ  مُّ ؤُ يَ  يممِ املت
ِ
 املاء

 ".بهِ  اهللُ  ي أمرهُ الذِ 

زِ  (4) ايِنُّ زَّ الوَ  قال العالمةُ   خلَف  ئِ ضِّ وَ تَ املُ  صالةِ  عن حكمِ  أيضاً  يِسُّ ابَّ العَ  وسئَل ": هِ لِ يف نوا

 ِئ ضِّ وَ تَ مُ ل  لِ  املتيممِ  إمامةَ  مالٌك  فقد كرهَ  ،: وبعدُ فأجاَب  ؟لَك ذ يف ا املشهورُ مَ  ،متيممٍ  مٍ إما

 ب  مَ  ، واألوُل [20]ل: هُ رَ ك  تُ  الَ  :وقيَل 
 ، والثايِن املشهورُ  وهوَ  احلدَث  عُ فَ ر  يَ  الَ  مَ مُّ يَ التَ   أنَّ عىَل  ي  نِ

 ب  مَ 
  .(5) ـها "ضعيٌف  وهوَ  هُ يرفعُ  هُ  أنَّ عىَل  ي  نِ

 علمَت  رباً ُخ  اهُ  ذكرنَ باَم  حطَت ا أ، وإذَ الصحيُح  القويُّ  هوَ  ا الضعيَف هذَ  أنَّ  وقد علمَت 

 يف ىَل و  األَ  خالَف  والَ  ةَ رمَ حِ  والَ  كراهةَ   والَ طالنَ بُ  الَ  هُ وأنَّ  ،َث دَ احلَ  هِ فعِ من رَ  اهُ لنَ ا قُ مَ  صحةَ 

 . ذلَك عىَل  اهلذَ  أفضليةَ  بل والَ  ،نيَ ئِ ضِّ وَ تَ املُ  مِ املتيمِّ  إمامةِ 

  

                                                           

 النكث، ويف املطبوع: قال يف الكتاب.( يف األصل: 1)

 (534ص:/1( مواهب اجلليل )ج:2)

 (.155ص:/1ينظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )ج: (3)

د بن خرض احلسني الوزاين الفايس، أبو عبد اهلل، تويف سنة: ا4) د املهدي بن حممَّ ثنني وأربعني ( حممَّ

 .1/618وثالثامئة وألف. ينظر: شجرة النور الزكية: 

( النوازل اجلديدة الكربى فيام ألهل فاس وغريهم من البدو والقرى املسامة املعيار اجلديد اجلامع 5)

 (.203ص:/1املعرب عن فتاوى املتأخرين من علامء املغرب للمهدي الوزاين )ج:
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ِ
 ذ  املُ  العبدِ  هِ لِ لقائِ  حالٍ  يف كلِّ  وُل املسئُ  وهوَ  التوفيُق  وباهلل

 بنِ  نِ الرمح عبدِ  الضعيِف  ِب نِ

لديهِ  لهُ  وِّ رُج املَ  يِّ رِ فَ ع  اجلَ  يِّ يفِ النتِ  حممدٍ   نيَ يقِ دِّ والصِّ  نيَ ئِ يبِ النَّ  معَ  الكونَ  هِ وأحبابِ  هِ وأوالدِ  ولوا

 دَ هَ والشُّ 
ِ
  . واحلمدُ نيَ احِلِ والصَّ  اء

ِ
 .العاملنيَ  ربِّ  هلل
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ا نَ ب  َج أَ فَ  1380 يف حمرم عامَ  ةً لَ مفصَّ  مِ مُّ يَ التَّ  أسباِب  ا عنِ لنَ ئِ ُس  بعيدٍ  ا بزمانٍ ا هذَ نَ ب  تَ ا كَ وملَّ 

ُب  لَك ذ َب كتَ ا أن يُ نَ ب  حبَ وأَ  ،عن ذلَك   :تعاىَل  هِ قولِ  بعدَ  وهَي  لهُ  ِب ِس انَ املُ  الكتاِب  اهذَ  بعدَ  اجلوا

ِ تَ يف آيَ  ((باً يِّ طَ  ايدً عِ وا َص مُ مَّ يَ تَ فَ ))   رسولِ  ، وقولِ ني 
ِ
إلخ:  (1)]صىل اهلل عليه وسلم[  اهلل

 س  املُ  ورُ هُ طَ  َب يِّ الطَّ  يدَ عِ الصَّ  نَّ إِ ) :هِ ، وقولِ (وراً هُ طَ وَ  اً دجِ س  مَ  ُض ر   األَ يِل  ت  لَ عِ ُج )
  مَل   ن  إِ وَ  مِ لِ

 دِ جَيِ

َ عَ  اءَ املَ   ِس  رش 
  .(نيَ نِ

 

 :(4) وهي، (3) (81) اً سبب (2) نيَ نِ اَم وثَ  دَ َح أَ  يلِ ِص ف   التَّ ا عىَل ا منهَ نَ رَض  ح  تَ اس   التيممِ  أسباُب 

  عدمُ  :األوُل  -
ِ
 .(5) أصالً  املاء

ِ غَ تَ لِ  ةِ ارَ هَ لطَّ لِ  ُح صلُ يَ  ولكن الَ  (6) ]وجوُد املاء[ لثاين:ا -  هُ قُ ارِ فَ  يُ ، وباَم باتفاٍق  (7) [سٍ جِ نَ بِ ] هِ ريُّ

 (.8) [هُ عَ بِ ومن تَ  مالٍك  مذهِب   مشهورِ عىَل ] الطهارةِ  منَ  غالباً 

                                                           

د اختصار للصالة والسالم عىل الرسول الكريم صىل اهلل عليه يف النسخة )ب(: زيد حرف الصا (1)

 وسلم، وقد كتبتها كاملة ملا علم من عدم جواز ذلك.

 ( كذا يف األصل، والصحيح: إحدى وثامنني، واهلل أعلم.2)

 ( كذا كتبت يف األصل.3)

االستطاعة  ( اختلف تعداد األسباب ما بني النسختني )أ( و )ب( والنسخة )ج(، وقد حاولت قدر4)

 بيان الفروق املهمة، وقد أرشت ملنهجي يف ذلك يف املقدمة.

((، و( 5) ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي: واألصل يف ذلك قوله تعاىل: ))فلم جتدوا ماء فتيمموا

 .1/328، اجلامع البن يونس: 77القوانني الفقهية البن جزي: ، 1/311املغني: ، 180

 ج(، ويف النسختني )أ( و )ب(: وجوده.( من النسخة )6)

 .من النسخة )ج( تصحيح (7)

 )ج(.من النسخة  (8)
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 ،جوهِ من الوُ  بوجهٍ  (1) ه[كل  مِ ] عن   هِ وجِ رُ خُ  بِ رىَض من ال يَ  ِك ل   مِ يِف  ولكنِ  صلُح يَ  :لثالُث ا -

 .(3) ِب للرشُّ   (2) لٍ بَّ َس أو مُ 

با -  لصالةَ ا ا يريدمَ عندَ  هُ يَ ِس كن نَ ول بهِ  ةَ ارَ هَ الطَّ  يدُ رِ من يُ  ِك ل  يف مِ  (4)]وجود املاء[  :عُ لرا

 .(5) ]فتيمم وصىل[

 .هِ استعاملِ  عىل عدمِ  هَ رِ ك  أُ  كنِ ول (6)]وجود املاء[  :اخلامُس  -

هَ  الَ  :السادُس  -   لِ س  ي يف غَ كفِ يَ  كن الَ ول إكرا
ِ
 كانت أعضاءَ  ،لِ س  بالغَ  ملطلوبةِ ا األعضاء

 ُض الوُ 
ِ
 .(7) اجلسدِ  كلُّ  وهَي  لِ س  الغُ  أو أعضاءَ  وء

 .(9)]بسببه[ مرضٍ  حلدوِث  هِ باستعاملِ  ُض يتعرَّ  كن  ول (8)]وجود املاء الكايف[  :السابعُ  -

 .املرضِ  لزيادةِ  هِ باستعاملِ  ُض رَّ عَ تَ يَ  (10)]وجود املاء ولكن[  :الثامنُ 

 

                                                           

 من النسخة )ب(، ويف النسخة )أ(: ملك. (1)

 أي جعل يف سبيل اهلل.(  2)

_ وجود املاء الصالح للطهارة، ولكن يف 3يف النسخة )ج( فرقت هذه احلالة إىل حالتني، فقال: " (3)

_ وجود املاء الصالح للطهارة، ولكن مسبل 4ه عن ملكه بوجه من الوجوه. بخروج ملك من ال يرىض

 للرشب."

 زيادة من: )ج(. (4)

، 1/149يف املذهب قوالن يف اإلجزاء، ينظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف: و ( زيادة من )ج(.5)

 .1/324اجلامع البن يونس: 

 ( زيادة من: )ج(، ويف )أ( و )ب(: معلوم.6)

، رشح التلقني للامزري: 77القوانني الفقهية: ، 1/314املغني: ، 1/144ر: اإلرشاف: ينظ( 7)

1/272. 

 زيادة من: )ج(، ويف )أ( و)ب(: كاٍف ولكن...( 8)

 ( زيادة من: )ج(، ويف )أ( و)ب(: مرض به.9)

 زيادة من: )ج(.( 10)



 

 

 89 

 الرُب   مِ لعدَ  هِ باستعاملِ  ُض رَّ عَ تَ يَ ( 1)املاء ولكن[  ]وجودُ  :التاسعُ  -
ِ
 .(2) ء

 .مثالً  كالريِح  هِ غريِ  من   ملرضٍ  هِ باستعاملِ  يتعرُض ( 3)املاء ولكن[  وجودُ ] :العارُش  -

- :   ]وجودُ  احلادي َعرَشَ
ِ
 (5)يتعرُض ]باستعامله لزيادة املرض بالريح[  (4)ولكن[  املاء

 كَذلَِك.

- :   ]وجودُ  الثاين َعرَشَ
ِ
 كذلَك. (7)يتعرُض ]باستعامله[  (6)ولكن[  املاء

ِ
ء ِر الرُب   لَِتَأخُّ

:ال -   ]وجودُ  ثالُث َعرَشَ
ِ
 .(9) باستعاملِِه املاَء يف طهاَرتِهِ  (8)[ العطَش  ولكن ياُف  املاء

- : بُع َعرَشَ   ]وجودُ  الرا
ِ
 [21]ل:. (10)[ هِ باستعاملِ  هِ أهلِ  عطَش  ولكن ياُف  املاء

  ]وجودُ  اخلامُس عرَش: -
ِ
نِ  عطَش  ولكن ياُف  املاء  (.11)[ هِ باستعاملِ  هِ جريا

  ]وجودُ  السادُس عرَش: -
ِ
 .(12)[ هِ باستعاملِ  هِ رفقائِ  عطَش  ولكن ياُف  املاء

 عطِش حمرتٍم معُه مَن الَبَهاِئِم. (13)]وجود املاء ولكن ياف[  السابُع عرَش: -

                                                           

 زيادة من: )ج(.( 1)

، اجلامع البن 1/278رشح التلقني للامزري:  ،77، القوانني الفقهية: 1/143ينظر: اإلرشاف: ( 2)

 1/337يونس: 

 زيادة من: )ج(.( 3)

 زيادة من: )ج(.( 4)

 زيادة من )ج(.( 5)

 زيادة من: )ج(.( 6)

 زيادة من: )ج(.( 7)

 زيادة من: )ج(، ويف )أ( و )ب(: خوف عطش باستعامله...( 8)

 .1/343ينظر: املغني: ( 9)

 ب(: خوُف َعطِش أهلِِه.زيادة من: )ج(، ويف )أ( و)( 10)

 زيادة من: )ج(، ويف )أ( و)ب(: خوُف َعطِش جريانِِه.( 11)

فِقيِه.( 12)  زيادة من )ج(، ويف )أ( و)ب(: خوُف عطِش ُمرا

 زيادة من: )ج(.( 13)
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ِن لعدِم القدَرِة  (1)]وجود املاء ولكن ياف[  الثامُن عرَش: - ِم مَن احلََيَوا رَتَ عطِش غرِي املُح 

ِن بمثِل الَعَطِش عىل َقت لِِه؛ إذ  ال جيوُز تعذيُب   .(3( )2)احليوا

ُم عىل استعاملِِه ]يف الطهارة[  التاسُع عرَش: -  ملثِل العجنِي والطبِخ فُيَقدَّ
ِ
 (.4)احتَياُج املاء

 .(5)إَذا ِخيَف بَطَلبِِه تلُف ماٍل ُتِرَك لَطَلبِِه  العرشوَن: -

 اخلوُف من ُهل ِك نفٍس كذلَك. الواحُد والعرشوَن: -

ٍع كذلَك. :الثاين والعرشونَ  -  إَذا ِخيَف عىَل ُبض 

ِس بطلبِه يف حملِّ ُوُجوِدِه.الثالُث والعرشونَ  -  : إَذا خاَف عىَل النَّف 

بُع والعرشوَن: -  إذا خاَف عىَل املاِل كذلَك. الرا

ِع كذلَك  اخلامُس والعرشوَن: -  مَن اللُُّصوِص. (6)إذا خاَف عىل الُبض 

َلِب إَذا خاَف من َسُبٍع  السادُس والعرشوَن: -  .(7) يف حاِل الطَّ

 .(8)إَذا َعِدَم امَلريُض من  ُينَاِوُلُه املاَء  السابُع والعرشوَن: -

 وهَو برٌِي مثاًل  الثامُن والعرشوَن: -
ِ
ِب املاء  .(9)إَذا ُعِدَمت  آلُة َجذ 

                                                           

 زيادة من: )ج(.( 1)

يوان ( يف النسخة )ج(: وجود املاء ولكن ياف عطش غري املحرتم من احليوان؛ إذ ال جيوز تعذيب احل2)

 بمثل العطش.

، رشح التلقني 77، القوانني الفقهية: 180، الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي: 67ينظر: التلقني: ( 3)

 .1/334، اجلامع البن يونس: 1/279للامزري: 

 زيادة من: )ج(. (4)

 ذلك.إذا خاف باستعامله تلف املال ك -22إذا خاف بطلبه تلف املال.  -21( يف النسخة )ج(: 5)

 ( يف النسخة )ج(: إذا خاف عىل األهل من اللصوص.6)

، اجلامع البن 77القوانني الفقهية: ، 1/315املغني: ، 3/171، االستذكار: 67ينظر: التلقني: ( 7)

 .1/323يونس: 

 .1/322، اجلامع البن يونس: 77القوانني الفقهية: ، 1/316املغني: ، 68ينظر: التلقني: ( 8)

 .77، القوانني الفقهية: 68ني: ينظر: التلق( 9)
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 ُخُروُج الَوق ِت بطلبِِه. إذا ِخيَف  التاسُع والعرشوَن: -

ِجُح  (1) [اإذا ِخيَف ]ُخُروُجه الثالثوَن: - ا باستعاملِِه وهَو الرَّ
(2) (3). 

ئه[  الواحُد والثالثوَن: - تِيَِّة ]وال يقدر عل رشا  غاليًا عِن الِقيَمِة الَوق 
ِ
 .(4)إَذا كاَن َثَمُن املاء

 .(6( )5)إذا كاَن الثََّمُن بسعِر الوقِت ولكن  ]حيتاج إىل هذا الثمن[  الثاين والثالثوَن: -

َتاِج إليها ]بَطَلِب املاء[ إذالثالُث والثَّاَلُثوَن:  - َقِة املُح  ف   .(7)ا ِخيَف َذهاُب الرُّ

بُع والثالثوَن: -  إذا ِخيَف ذلَك باستعاملِِه. الرا

ٍد. اخلامُس والثالثوَن: - ُة لَطالِبِِه لُبع   إذا َحَصَلِت امَلَشقَّ

 إذا َحَصَلت  لطالِبِِه هبََرٍم. السادُس والثالثوَن: -

 َذا َحَصَلت  بذلَك ملرِضِه.إ السابُع والثَّاَلُثوَن: -

ِف بِن َيتِِه  الثامُن والثالثوَن: -  .(8)إَذا حصَلت  بذلَك لَضع 

 

 

                                                           

 ( يف األصل: خروجها، والصحيح واهلل أعلم: خروجه أي: خروج الوقت.1)

يف النسخة )ج( أخر تعداد السببني التاسع والعرشين والثالثني إىل احلادي والثامنني والثاين والثامنني، ( 2)

ِت َوق ِت ال ُم خلوِف َفو  ُم خلوِف فقال: ]احلادي والثامنون[: َيَتيَمَّ . ]الثَّايِن والثامنوَن[: َيَتَيمَّ
ِ
اَلِة بطلِب املاء صَّ

.
ِ
 فوِت وقِت الصالِة باستعامِل املاء

، الكايف يف فقه أهل املدينة 1/142، اإلرشاف: 67التلقني: ، 1/110النوادر والزيادات: ينظر: ( 3)

 .1/331مع البن يونس: ، اجلا1/278، رشح التلقني للامزري: 3/171، االستذكار: 180املالكي: 

 ( زيادة من )ج(.4)

 ( زيادة من )ج(، ويف باقي النسخ: احتيج إليه.5)

، رشح التلقني 77، القوانني الفقهية: 67، التلقني:181ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي: ( 6)

 .1/334، اجلامع البن يونس: 1/276للامزري: 

 زيادة من )ج(.( 7)

 (: إذا حصلت املشقة لطالب املاء لضعف بنيته.( يف النسخة )ج8)
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ُة باستعامِل ]املاء مَلَرِض[  التاسُع والثالثوَن: -  .(2) (1)إذا َحَصَلِت امَلَشقَّ

 إَذا َحَصَلت  بِه هلََرٍم. األربعوَن: -

ِف بِن َيتِِه.  (3)امل املاء[ إذا َحَصَلت  ]املشقة باستع الواحُد واألربعوَن: -  [22]ل:لَِضع 

اَملِِه ألجِل َسَلٍس. الثاين واألربعوَن: -  إَذا َحَصَلت  باستِع 

اَملِِه لَِتَعِب َسَفٍر. الثالُث واألربعوَن: -  إَذا َحَصَلت  باستِع 

بُع واألربعوَن: -  إَذا َحَصَلت بِه لَِتَعِب ِخدَمٍة. الرا

َب عىَل استعاَملِِه ضياُع ماٍل كالَعُروِس جَت َعُل الُعُطوَر الَغالَِيَة إَذا َتَرتَّ  اخلامُس واألربعوَن: -

ِمَها.  يف ِجس 

ٌد من خدمٍة حيتاُج إليَها والَ ِغنَى لُه َعن َها السادُس واألربعوَن: -  .(4)إَذا َتَرتََّب عىَل َطَلبِِه َطر 

 .(5)خلدمِة املشاِر إليها كذلك[ إَذا َتَرتََّب عىل استِعاملِِه ]طرٌد من ا السابُع واألربعوَن: -

[  الثامُن واألربعوَن: -
ِ
ِخينِِه. (6)إَذا َتَرتََّب ]عىل االستعداِد للامء ِس كَتس  ٌة يف النَّف   َمَشقَّ

 مشقٌة[  التاسُع واألربعوَن: -
ِ
 (8)عىَل أهلِِه أو ]خادمة[  (7)إَذا َتَرتََّب ]عىل االستعداِد للامء

 له.

 ذلَك عىَل ُمِضيِفِه. إَذا َتَرتََّب  اخلمسوَن: -

                                                           

 زيادة من )ج(.( 1)

إذا حصلت املشقة  -39( يف النسخة )ج(: قدمت احلالة األربعون عىل احلالة التاسعة والثالثني، قال: 2)

 إذا حصلت املشقة باستعامل املاء ملرض. -40باستعامل املاء هلرم. 

 زيادة من )ج(.( 3)

 الرمحن النتيفي مؤلف يف املوضوع سامه: املستغنم يف رفع اجلناح عن املستخدم. ( للشيخ املؤلف عبد4)

 زيادة من )ج(. (5)

 ( زيادة من )ج(.6)

 زيادة من )ج(.( 7)

 زيادة من )ب( و)ج(، ويف )أ(: خدامة.( 8)
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ِة  الواحُد واخلمسوَن: - يَبِة ألهِل امَلِحلَّ إَذا َتَرتََّب عىَل استِعاملِِه ذهاُب ماٍل، كحصوِل الرِّ

ُكوُه  ُ وا وَيرت  ، وأهِل الَبي ِت لَِضي ِفِهم  باستعاملِِه، فَيأ ُخُذوَن ماَلُه ُظل اًم أو َيِفرُّ إِلَماِمِهم 
(1). 

ِسَها إذَ  الثاين واخلمسوَن: - وَرِة َنف   .(2)ا ِخيَف عىَل نفِسِه يف هِذِه الصُّ

هِنَا غريبًة أو  الثالُث واخلمسوَن: - ِعَها لَكو  ِل عىَل ُبض   للُغس 
ِ
أَُة باستعامِل املاء إَذا َخاَفِت امَلر 

َفَلةِ يف حمٍل حُتِيُط هبَا أبصاُر   .(3) السَّ

بُع واخلمسوَن: - تاَِلِئِه بالناِس.إذا كاَن املكاُن َضيِّقًا الَ يَ  الرا  اِلم 
ِ
تَِساِل أو الُوُضوء  َسُع لاِلغ 

ي إىل فساِد الُفُروِش ]أو أثاث البيت[  اخلامُس واخلمسوَن: -  (4)إذا كاَن االستعامُل ُيَؤدِّ

 مثاًل.

َرِة يف محاٍم أو غرِيِه. السادُس واخلمسوَن: - َيِة الَعو  ي إىل ُرؤ   إذا كاَن االغتساُل ُيَؤدِّ

َلِب  وَن:السابُع واخلمس -  الَعُدوِّ مثاًل. أَ َفج   إَذا ِخيَف بالطَّ

 .(5)ُه كذلَك أَ َفج   إذا ِخيَف باالستعاملِ  الثامُن واخلمسوَن: -

ن مَن الطلِب واالستعامِل كذلَك  التاسُع واخلمسوَن: -  .(6)إذا مل َيَتَمكَّ

 

                                                           

ل املاء إذا ترتب عىل استعام -51( يف النسخة )ج(: فرقت احلالة احلادية واخلمسون إىل حالتني، فقال: 1)

إذا ترتب عىل استعامل  -52ذهاب مال كحصول الشك يف أهل املحلة إلمامهم وخاف أن يأخذوا ماله. 

 املاء ذهاب مال كحصول الشك للضيف يف أهل بيته وخاف أن يأخذوا ماله.

 ( يف النسخ )ج(: إذا خاف إمام املحلة عىل نفسه باستعامل املاء فضال عن طلبه منهم يف ديارهم.2)

 .1/315املغني: ينظر: ( 3)

 زيادة من )ج(.( 4)

 ( ي النسخة )ج(: إذا خاف باستعامل املاء فجأ العدو وهجومه كذلك.5)

إذا مل  -61إذا مل يتمكن من استعامل املاء.  -60( يف النسخة )ج( فرقت هذه احلالة إىل حالتني، فقال: 6)

 يتمكن من طلب املاء أوىل وأحرى.
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َر االستعامُل آلفاٍت ك(2) الواحُد والستونَ  (1)الستوَن ]و[  - ُلوِب : إَذا َتَعذَّ امَلب ُطوِن وامَلص 

ِكِب الِذي الَ ُيمكنُُه النُُّزوُل الستعامِل  ا ، كالرَّ
ِ
ِدَراِن عىَل التيمِم دوَن استعامِل املاء ِن َيق  اللََّذي 

 وطَلبِِه 
ِ
 .(3)املاء

 أو استعاملِِه  الثاين والستوَن: -
ِ
َها بطلِب املاء ُ  .(4)الصالُة عىَل اجلنازِة إَذا ِخيَف َتَغريُّ

ِحيِح. (5)]التيمم[  لُث والستوَن:الثا -  لنوِم اجلُنُِب مستحٌب عىل الصَّ

بُع والستوَن: - ُم  الرا ، كاَم ُيَؤمَّ ُهُر احلَيُّ كًا بينَُه وبنَي احليِّ وَيَتطَّ رَتَ ُم امليِت إَذا كاَن املاُء ُمش  ُيَؤمَّ

إَذا كاَن املاُء خاصًا باحلَيِّ وحمتاجًا إليِه 
(6). 

ُم الرجُل امليُت إذا مل ُيوَجد  مَعُه إالَّ ]النساء[  اخلامُس والستوَن: - ُيَؤمَّ
نَبِيَّاُت.  (7) األَج 

 [23]ل:

جاُل اأَلَجانُِب. السادُس والستوَن: - ُة امَليَِّتُة إَذا مل يوجد معَها إالَّ الرِّ ُم املرأ  ُتَؤمَّ

َتى إَذا َكُثُروا جدًا بحيُث َتل َحُق  السابُع والستوَن: - ُم امَلو  ُة الَفاِدَحُة. ُيَؤمَّ  منُهم  امَلَشقَّ

ُعُه. الثامُن والستوَن: - طِيُع جسِدِه أو َتَزلُّ لِِه َتق  ُم مَن اخِليَفِة بَغس   ُيَؤمَّ

                                                           

 زيادة مني. (1)

 نسخة )ب( تم خلط السبب الستني والواحد والستني من الناسخ، بحيث ال يفهم املعنى.يف ال (2)

إذا تعذر استعامل املاء آلفات كاملبطون  -62( يف النسخة )ج( فرقت هذه احلالة إىل ثالث، فقال: 3)

نه الراكب الذي ال يمك -63واملصلوب اللذين ال يقدران عىل استعامل املاء، ويقدران عىل التيمم. 

 الراكب الذي ال يمكنه النزول لطلب املاء. -64النزول الستعامل املاء. 

ُم لِصالِة اجلَنَازِة إذا ( 4) يف النسخة )ج( أخر هذا السبب وجعل سببني، فقال: ]الثالُث والثامنوَن[: َيَتيَمَّ

ُم خلوِف فوِت َص  بُع والثامنوَن[: َيَتيَمَّ . ]الرا
ِ
َها بطلِب املاء ُ  أو باستعاَملِِه ِخيَف َتَغريُّ

ِ
اَلِة اجلَنَاَزِة بطلِب املاء

 َكَذلَك.

 زيادة من )ج(.( 5)

بعة والستون إىل حالتني، فقال: 6) يؤمم امليت إذا كان املاء  -66( يف النسخة )ج( فرقت احلالة الرا

 يؤمم امليت إذا كان املاء خاصا باحلي واحتاج إليه. -67مشرتكا بينه وبني احلي ويتطهر احلي. 

 زيادة من )ج(.( 7)
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ِجَها إَِلي َها كطوٍل أو إرادِة سفٍر  التاسُع والستوَن: - تَِياِج َزو  ُم الطَّاِهَرُة مَن احلَي ِض الح  َتَتَيمَّ

ُ للطَّ  رب  ِكنُُه الصَّ  .(1) َهاَرةِ الَ ُيم 

مُ  السبعوَن: - ءِة املصحِف ]الرشيف[  يتيمَّ  .(2)املُحِدُث لقرا

مُ  الواحُد والسبعوَن: - ً وَأحَرى لِل ُمصَحِف  يتيمَّ ِن طاهرا َءِة القرآ  .(3)اجلُنُُب لقرا

مُ  الثاين والسبعوَن: -  اجلُنُُب للصالِة يف املسجِد. يتيمَّ

مُ  الثالُث والسبعوَن: -  .لالعتكاِف فيهِ  يتيمَّ

بُع والسبعوَن: - مُ  الرا ِث وامَلبِيِت فيِه إن  احَتاَج لَِذلَِك. يتيمَّ  للُمك 

مُ  اخلامُس والسبعوَن: -  منُه إَذا مل ُيوجد إالَّ فيِه. (4)]ألخذ[  يتيمَّ
ِ
 املاء

مُ  السادُس والسبعوَن: -  إِلصالٍح يف املسجِد. يتيمَّ

مُ  السابُع والسبعوَن: - م[  يتيمَّ ِف فيِه. (5)لدخوِل املسجِد ]احلرا  لِلطََّوا

مُ  الثامُن والسبعوَن: - هِتَا بَِطَلبِِه أو استعاَملِِه  يتيمَّ ِحيُح لِل ُجُمَعِة خلوِف َفَوا   .(6)احلَارِضُ الصَّ

مُ  التاسُع والسبعوَن: -  .(7)لَِفَواِت اجلامعِة عىل املذهِب الصحيِح  يتيمَّ

                                                           

 .1/354ينظر: املغني: ( 1)

 ( زيادة من )ج(.2)

 .1/351، املغني: 1/346ينظر: اجلامع البن يونس: ( 3)

 يف النسخ بأخذ، وما أثبته حسب السياق. (4)

 ( زيادة من )ج(.5)

 يتيمم احلارض الصحيح خوفا من فوت -81( فرقت هذه احلالة إىل حالتني يف النسخة )ج( فقال: 6)

 يتيمم احلارض الصحيح خلوف فوت صالة اجلمعة باستعامل املاء. -82صالة اجلمعة بطلب املاء. 

 .1/332قول يف املذهب، وهناك أقوال أخرى. ينظر: اجلامع البن يونس:  وما أشار إليه املؤلف

يتيمم  -84يتيمم خلوف فوت صالة اجلامعة بطلب املاء عىل الصحيح.  -83( يف النسخة )ج(: 7)

 وف فوت اجلامعة باستعامل املاء عىل الصحيح كذلك.خل

ز  ))فلم جتدوا ماء فتيمموا((ويشكل عىل ما ذهب إليه املؤلف قوله تعاىل:  فرشط اهلل سبحانه وتعاىل جلوا

 التيمم عدم املاء، واملتيمم إلدراك اجلامعة ليس كذلك، فال تصح صالته، واهلل أعلم. 
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 .(2)يتي التيمِم، وإن قاَل اجلمهوُر بخالِفِه آ (1)السفُر فإنَّ لُه وجهًا ُيؤيد ]نعم[  الثامنوَن: -

مُ : (3)]احلادي والثامنون[  -   يتيمَّ
ِ
اَلِة بطلِب املاء ِت َوق ِت الصَّ  .خلوِف َفو 

مُ ]الثَّايِن والثامنوَن[:  -   يتيمَّ
ِ
 .(4) خلوِف فوِت وقِت الصالِة باستعامِل املاء

مُ ]الثالُث والثامنوَن[:  - .لِصالِة اجلَنَازِة إذا  يتيمَّ
ِ
َها بطلِب املاء ُ  ِخيَف َتَغريُّ

بُع والثامنوَن[:  - مُ ]الرا  أو باستعاَملِِه َكَذلَك  يتيمَّ
ِ
 .(5) خلوِف فوِت َصاَلِة اجلَنَاَزِة بطلِب املاء

مُ  ]اخلامُس والثامنوَن[: -  أو باستعاَملِِه كذلَك. يتيمَّ
ِ
ِن لطلِب املاء ِت صالِة الِعيَدي   خلوِف َفو 

مُ  ]السادُس والثامنوَن[: -  أو باستِعاَملِِه  يتيمَّ
ِ
 بطلِب املاء

ِ
َقاء تِس  ِت صالِة االس  خلوِف َفو 

 كذلَك.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 كذا كتبت.( 1)

يتيمم لسفر ويؤيده آيتا التيمم ))َوإِن  ُكن ُتم   -90تعداد هذا السبب تسعون، قال:  ( يف النسخة )ج(2)

ىَض َأو  َعىَل َسَفٍر((.  َمر 

 ( األسباب الستة الباقية زيادة من النسخة )ج(.3)

 .سبق ورود هذين السببني كام يف النسختني )أ( و)ب(، ينظر: السببان التاسع والعرشون والثالثون( 4)

 يف خالف أهل العلم يف مسألة التيمم خوف خروج الوقت: وينظر 

 سبق ورود هذين السببني كام يف النسختني )أ( و)ب(، ينظر: السبب الثاين والستون.( 5)
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 هِ قِ حَ ل  ، ومُ  :ى تأليُف وهنا انتهَ 

 هِ فِ لِّ ؤَ ، ملُ ناً يِّ بَ  يالً ِص ف  تَ  ةِ لَ صَّ فامل ،سبباً  ا ثامننيَ هَ عددُ  غِ الِ البَ  مِ مُّ يَ لتَّ ل ةَ بَ وجِ املُ  اَب بَ س  األَ  نِ مِّ َض تَ املُ 

  يف عافيةٍ  هُ رَ مُ عُ  اهللُ  أطاَل  رِ املذكو يِّ يفِ تِ الن   حممدٍ  بنِ  الرمحنِ  عبدِ  احلاِج  العالمةِ 
ٍ
  .وهناء

 نيَ نِ اَم وثَ  مخسٍ  امَ  عوىَل ى األُ ادَ من مُجَ  عرَش  يف سابعِ  :(1) ناِسُخهُ  يقوُل  ،هِ خِ س  من نَ  وفرغَ 

فِق  هجريةً  وألٍف  ةٍ ئَ اَم ثُ الَ وثَ   ميالديًة، ] 1965 أكتوبر سنةَ  ين عرَش لثا املوا
ِ
 التوفيُق  وباهلل

 .(2)[ الكريمِ  العظيمِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( كذا يف األصل.1)

 ما بني معقوفتني من النسخة )ب(، وهو ساقط من النسخة )أ(. (2)

لة تصحيح وضبط، بعد صالة العشاء الثامن من وقد انتهيت من مقابلة ما نسخت عىل املخطوطتني مقاب

بتأريخ النصارى. وقد قابل  2016هجري، املوافق: التاسع عرش من يناير لعام 1437ربيع الثاين عام 

معي األخ الفاضل عميد بن عبد السالم احلجاجي وفقه اهلل وسدده وأصلح له أموره، وختم يل وله 

ك والقادر عليه. ثم أعدت النظر فيه مرات وكرات، واحلمد هلل باحلسنى، ونفعنا هبذا الكتاب إنه ويل ذل

 الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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 الصفحة السورة رقمها اآلية

َبِيَث ِمن ُه ُتن ِفُقونَ  ُموا اخل   20 البقرة 267 َواَل َتَيمَّ

َ َكاَن بُِكم  َرِحياًم  ُتُلوا َأن ُفَسُكم  إِنَّ اَّللَّ  82-80 النساء 29 َواَل َتق 

اَلَة َوَأن ُتم  ُس  َرُبوا الصَّ ِذيَن آَمنُوا اَل َتق  َا الَّ َكاَرى َحتَّى َيا َأهيُّ

َتِسُلوا  َلُموا َما َتُقوُلوَن َواَل ُجنًُبا إاِلَّ َعابِِري َسبِيٍل َحتَّى َتغ  َتع 

َغاِئِط  ىَض َأو  َعىَل َسَفٍر َأو  َجاَء َأَحٌد ِمن ُكم  ِمَن ال  َوإِن  ُكن ُتم  َمر 

ُموا َصِعيًدا  ُدوا َماًء َفَتَيمَّ
ُتُم النَِّساَء َفَلم  جَتِ َطيًِّبا َأو  اَلَمس 

ا َغُفوًرا َ َكاَن َعُفوًّ َسُحوا بُِوُجوِهُكم  َوَأي ِديُكم  إِنَّ اَّللَّ  َفام 

 68-21 النساء 43

ِسُلوا ُوُجوَهُكم   اَلِة َفاغ  ُتم  إىَِل الصَّ ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقم  َا الَّ َيا َأهيُّ

َسُحوا بُِرُءوِسُكم  َوَأر   ِفِق َوام  َرا َ ُجَلُكم  إىَِل َوَأي ِدَيُكم  إىَِل امل 

ىَض َأو  َعىَل  ُروا َوإِن  ُكن ُتم  َمر  ِ َوإِن  ُكن ُتم  ُجنًُبا َفاطَّهَّ َبني  َكع  ال 

ُتُم النَِّساَء َفَلم   َغاِئِط َأو  اَلَمس  َسَفٍر َأو  َجاَء َأَحٌد ِمن ُكم  ِمَن ال 

َسُحوا بُِوُجوهِ  ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفام  ُدوا َماًء َفَتَيمَّ
ُكم  جَتِ

َعَل َعَلي ُكم  ِمن  َحَرٍج َوَلِكن   ُ لَِيج  َوَأي ِديُكم  ِمن ُه َما ُيِريُد اَّللَّ

ُكُرونَ  َمَتُه َعَلي ُكم  َلَعلَُّكم  َتش  َرُكم  َولُِيتِمَّ نِع   ُيِريُد لُِيَطهِّ

 50-21 املائدة 06

52-67 

68-70 

71-76 

79 

 

اَلةَ   76 هود 114 َوَأِقِم الصَّ

ُ َيقُ  بِيَل َواَّللَّ َقَّ َوُهَو هَي ِدي السَّ  78 األحزاب 4 وُل احل 
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 الصفحة طرف احلديث:

ت َك َصاَلُتَك  َزأَ نََّة َوَأج  -76-75-74 َأَصب َت السُّ

77-78- 

َطُهنَّ َأَحٌد َقب يِل  طِيُت مَخ سًا مَل  ُيع   79-45-22 ُأع 

يَِّب َطُهوُر املُس   ِعيَد الطَّ َ ِسننِيَ إِنَّ الصَّ ِم َوإِن  مَل  جَيِِد امَلاَء َعرش 
 76-45 لِ

81-87 

َ ِسننِيَ  اَء َعرش  َ ِم َوإِن  مَل  جَيِِد امل 
لِ يَِّب َوُضوُء لِل ُمس  ِعيَد الطَّ  50-49-45 إِنَّ الصَّ

ئُِمهُ  َتى َعَزا َتى ُرَخُصُه َكاَم حُيِبُّ َأن  ُتؤ   -61 إِنَّ اهلَل حُيِبُّ َأن  ُتؤ 

ِجدًا َوَطُهوراً ُجِعَلت   ُض َمس   87  يِل األَر 

 ِ َتني  ٍم َمرَّ  -76 الَ ُتَصلُّوا َصاَلًة يِف َيو 

َحابَِك َوَأن َت ُجنٌُب  ي َت بَِأص   82-49 يا عمرو َصلَّ
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 الصفحة سنة الوفاة األعالم

  225 عبد اهلل  أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع األموي املرصي، أبو

  303 أمحد بن شعيب بن عيل بن سنان بن بحر النسائي اخلراساين، أبو عبد الرمحن 

  684 أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن بن عبد اهلل الصنهاجي شهاب الدين القرايف، أبو العباس 

  992 أمحد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي، شهاب الدين 

  999 د بن عيسى الربنيس الفايس: الشهري بزروق، أبو العباس أمحد بن أمحد بن حممَّ 

  1201 أمحد ابن الشيخ الصالح حممد العدوي األزهري اخللويت، أبو الربكات 

  114 الباقر حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، أبو جعفر 

الِِكي، ِضَياء الّدين َ   776  َخلِيل بن اسحاق بن ُموَسى اجلندي امل 

  270 داود بن عيل بن خلف البغدادي الظاهري األصبهاين، أبو سليامن 

  130 ربيعة الرأي بن أيب عبد الرمحن فروخ القريش التيمي، أبو عثامن 

ن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ابن خمزوم القريش  سعيد بن املسّيب بن َحز 

 املدين 

105  

  161 وري الكويف، أبو عبد اهلل سفيان بن سعيد بن مرسوق الث

  275 سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين، أبو داود 

  353 سعيد بن عثامن بن سعيد بن السكن املرصي البزاز، أبو عيل 

  474  سليامن بن خلف بن سعيد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الذهبي الباجي، أبو الوليد

  103 عطاء بن يسار املدين، أبو حممد  

  157 عبد الرمحن بن عمرو بن حممد األوزاعي الدمشقي، أبو عمرو 
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  174 عبد اهلل بن هليعة بن عقبة بن فرعان احلرضمي املرصي، أبو عبد الرمحن 

  186 عبد اهلل بن نافع الصائغ 

  197 مد عبد اهلل بن وهب بن مسلم الفهري املرصي، أبو حم

عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام بن عبد الصمد التميمي الدارمي السمرقندي، 

 أبو حممد 

255  

  331 عمر بن حممد الليثي البغدادي، أبو الفرج 

عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينار بن عبد اهلل الدارقطني 

 البغدادي، أبو احلسن 

385  

  456 عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري األندليس، أبو حممد 

  478 عيل بن حممد بن عيل الربعي اللخمي القريواين، أبو احلسن 

عيل بن حممد بن عبد امللك بن حييى بن إبراهيم احلمريي الكتامي الفايس املغريب املالكي، 

  أبو احلسن، املعروف: بابن القطان

628  

َبي َضاِوّي الشافعي عبد اهلل  َري  الَقايِض َنارِص الّدين ال  د بن َعيّل َأبُو اخل  مَّ   691 بن عمر بن حُمَ

ين الشافعي  اب بن عيل بن عبد الكايف بن عيل بن مَتام السبكي َتاج الدَّ َوهَّ   771 عبد ال 

ُهوِري املالكي، املشهور باحلطاب، أبو  عيل بن حممد بن عبد الرمحن بن عيل، نور الدين األُج 

 اإلرشاد 

1066  

  1189 عيل بن أمحد الصعيدي العدوي املالكي، أبو احلسن 

  175  الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي

  124 حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب الزهري القريش املدين، أبو بكر 

  189 هلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين الكويف، أبو عبد ا

حممد بن مسلمة بن حممد بن هشام بن إسامعيل بن هشام بن الوليد بن املغرية أبو هشام بن 

 خمزوم 

216  
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طِّي، أبو إسحاق    355 حممد بن القاسم بن شعبان املرصي، املعروف بابن الُقر 

  405 احلاكم النيسابوري الشافعي  حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه

، أبو عبد اهلل حممد بن    536 عيل بن عمر التميمي املاَزِريُّ

  543 حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن العريب األندليس اإلشبييل، أبو بكر 

  595 حممد بن أمحد بن حممد القرطبي، ابن رشد احلفيد 

ِح األنصاري القرطبي، أبو عبد اهلل    671 حممد بن أمحد بن أيب بكر بن َفر 

  702 حممد بن عيل بن وهب بن مطيع القشريي املنفلوطي الصعيدي، تقي الدين أبو الفتح 

  1072 حممد بن أمحد بن حممد الفايس املالكى، الشهري بميارة، أبو عبد اهلل 

، أبو عبد اهلل    1101 حممد بن عبد اهلل اخلََريِشُّ

  1122 ين، أبو عبد اهلل حممد بن عبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن علوان الزرقا

  1136 مصطفى بن عبد اهلل بن موسى الرمايص، أبو اخلريات 

  1194 حممد بن احلسن بن مسعود البناين الفايس املالكي، أبو عبد اهلل 

  1230 حَممد بن أمحد بن حممد بن يوسف الرهوين املغريب، أبو عبد اهلل 

  1230 ي حممد بن أمحد عرفة الدسوقي املالكي األزهر

د بن خرض احلسني الوزاين الفايس، أبو عبد اهلل  د املهدي بن حممَّ   1342 حممَّ

  150 النعامن بن ثابت بن زوطى التيمي، أبو حنيفة 

  206 يزيد بن هارون بن زاذي السلمي الواسطي، أبو خالد 

  231 حييى بن عبد اهلل بن بكري املخزومي املرصي، أبو زكرياء 

عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري األندليس القرطبي املالكي، أبو يوسف بن 

 عمر 

463  
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اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان: أبو حاتم حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي   -

ـه(، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب  739عيل بن بلبان الفاريس )ـه(، ترتيب: األمري عالء الدين 354الُبستي )

 م.1988 -ـه  1408األرنؤوط، النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل: 

ـه(، قرأه 422اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف: القايض أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص البغدادي املالكي ) -

يه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن القيم للنرش والتوزيع السعودية، وقدم له وعلق عل

 م.2008-ـه1429ودار ابن عفان للنرش والتوزيع مرص، الطبعة األوىل: 

للماليني،  ـه(، النارش: دار العلم1396األعالم: خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس، الزركيل الدمشقي ) -

 م. 2002أيار / مايو  -الطبعة: اخلامسة عرش 

إحتاف املطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عرش والرابع: عبد السالم بن عبد القادر بن حممد بن عبد القادر بن الطالب  -

-ـه1417 وىل:ـه(، املحقق: حممد حجي، النارش: دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األ1400بن حَممد ابن سودة )

 م.1997

ـه(، إرشاف: زهري الشاويش، النارش: 1420إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل: حممد نارص الدين األلباين ) -

 .م1985 -ـه  1405بريوت، الطبعة األوىل  –املكتب اإلسالمي 

ن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد بداية املجتهد وهناية املقتصد: أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد ب -

ـه(، تعليق وحتقيق وختريج: حممد صبحي حسن حالق، النارش: مكتبة ابن تيمية القاهرة، توزيع: مكتبة العلم بجدة، 595)

 ـه.1415الطبعة األوىل: 

ـه(، النارش: 1250ني )البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليم -

 دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة.

ـه(، بدون 970البحر الرائق رشح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم املرصي ) -

 معلومات النرش.

ـه(، حتقيق ودراسة: 422التلقني يف الفقة املالكي: أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي البغدادي املالكي ) -

. 2010 -ـه 1432- 1431حممد ثالث سعيد الغاين، النارش: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت لبنان، 

 )دكتوراه(.

التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  -

-ـه1416األوىل:  الطبعة:مرص،  –قرطبة  عاصم حسن بن عباس بن قطب، النارش: مؤسسةحتقيق: أبو ـه(، 852)

 م1995
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تاريخ مدينة السالم وأخبار حمدثيها وذكر قطاهنا العلامء من غري أهلها وواردهيا )تاريخ بغداد(: أبو بكر أمحد بن عيل بن  -

تور بشار عواد معروف، النارش: دار الغرب ـه(، املحقق: الدك463ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )

 م. 2002 -ـه 1422اإلسالمي، بريوت، الطبعة: األوىل، 

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي  - 

 م.1967 -ـه  1387وقاف والشؤون اإلسالمية املغربية، ـه(، حتقيق: جمموعة حمققني، النارش: وزارة عموم األ463)

ـه(، دراسة وحتقيق: الدكتور أمحد عبد الكريم  478التبرصة: عيل بن حممد الربعي، أبو احلسن، املعروف باللخمي ) -

 م. 2011 -ـه  1432نجيب، النارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة: األوىل، 

قسم العبادات: أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري التنوخي املهدوي املالكي )بعد  -مبادئ التوجيه  التنبيه عىل -

 م.2007 -ـه  1428لبنان، الطبعة: األوىل،  –ـه(، املحقق: الدكتور حممد بلحسان، النارش: دار ابن حزم، بريوت 536

ـه(، 544الك: القايض أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي )ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب م -

 م.1983-ـه1403جمموعة حمققني، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب، الطبعة الثانية: 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من االماثل أو اجتاز بنواحيها من واردهيا وأهلها: أبو القاسم عيل بن  -

ـه(، املحقق: عمرو بن غرامة العمروي، النارش: دار الفكر للطباعة والنرش 571ن هبة اهلل املعروف بابن عساكر )احلسن ب

 م. 1995 -ـه  1415والتوزيع، عام النرش: 

ـه(، حتقيق: أ.د. حممد بن 741التسهيل لعلوم التنزيل: حممد بن أمحد بن حممد بن جزي الكلبي الغرناطي الغرناطي ) -

 م.2013 -ـه 1434الكويت، الطبعة األوىل:  –مد موالي، النارش: دار الضياء للنرش والتوزيع سيدي حم

ـه(، وضع حواشيه: زكريا 748تذكرة احلفاظ: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاي امز الذهبي ) -

 م.1998 -ـه1419لبنان، الطبعة: األوىل، -عمريات، النارش: دار الكتب العلمية بريوت

التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب: خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين اجلندي املالكي املرصي  -

 ـه(، املحقق: د. أمحد بن عبد الكريم نجيب، النارش: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث.776)

ـه(، النارش: مطبعة دائرة املعارف 852د بن حجر العسقالين )هتذيب التهذيب: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمح -

 ـه.1326النظامية، اهلند، الطبعة: الطبعة األوىل، 

ـه(، نرش وتوزيع مكتبة املعارف، الرباط، الطبعة الثانية: 1407تقويم اللسانني: حممد تقي الدين اهلاليل احلسني املغريب ) -

 م.1984-ـه1404

قه السنة والكتاب: أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين بن احلاج نوح بن نجايت بن آدم األشقودري الثمر املستطاب يف ف -

 .ـه 1422ـه(، النارش: غراس للنرش والتوزيع، الطبعة: األوىل، 1422األلباين )

: أبو عبد اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه )صحيح البخاري( -

ـه(، خرج أحاديثه وعلق عليه: يارس حسن، عز الدين ضيل، عامد الطيار، 256اهلل حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي )

 م.2015-ـه 1436النارش: مؤسسة الرسالة نارشون، بريوت لبنان، الطبعة األوىل: 
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ير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسري الطربي(: أبو جعفر حممد بن جر -

ـه(، حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر، 310)

 -ـه  1422الدكتور عبد السند حسن ياممة، النارش: دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن، الطبعة: األوىل، 

2001. 

ـه(، املحقق: جمموعة باحثني يف  451اجلامع ملسائل املدونة: أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن يونس التميمي الصقيل ) -

جامعة أم القرى )سلسلة الرسائل اجلامعية  -رسائل دكتوراه، النارش: معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي 

 م. 2013 -ـه  1434اعة والنرش والتوزيع، الطبعة: األوىل، املوىص بطبعها(، توزيع: دار الفكر للطب

، علق عليه ووضع حواشيه: عبد املنعم (ـه771) تاج الدين عبد الوهاب بن عيل السبكيمجع اجلوامع يف أصول الفقه:  -

 خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية بريوت لبنان.

: أبو عبد اهلل حَممد بن أمحد بن حممد شه حاشية املدين عىل كنونحاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين ملخترص خليل وهبام -

ـه( دار 1306ـه(، قامت بإعادة طبعه عىل طريقة التصوير عن طبعة املطبعة األمريية ببوالق )1230بن يوسف الرهوين )

 م.1978 -ـه 1398الفكر بريوت 

ـه(، طبع دار إحياء 1230ة الدسوقي املالكي )حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري للدردير: حممد بن أمحد بن عرف -

 الكتب العربية، عيسى البايب احللبي ورشكاؤه، وروجعت هذه الطبعة عىل النسخة األمريية وعدة نسخ أخرى.

ـه(، حققه 1335حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش: عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار امليداين الدمشقي ) -

من أعضاء جممع اللغة العربية، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق،  -ق عليه حفيده: حممد هبجة البيطار ونسقه وعل

 م.1961-ـه 1380

خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش: حممد أمني بن فضل اهلل بن حمب الدين بن حممد املحبي احلموي األصل،  -

 وت.بري –ـه(، النارش: دار صادر 1111الدمشقي )

االختيارات الفقهية لشيخ املدرسة املالكية بالعراق القايض إسامعيل بن إسحاق اجلهضمي البغدادي: الدكتور مجال  -

 م. )دكتوراه(.2008-ـه 1429عزون )معارص(، دار ابن حزم، بريوت لبنان، الطبعة األوىل: 

ُرُؤ الَقي س بن حجر بن احلارث الكندي ) - م(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة  545ديوان امرؤ القيس: م 

بعة.  القاهرة، الطبعة الرا

ـه(، حتقيق 799الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب: إبراهيم بن عيل بن حممد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري ) -

 لقاهرة.وتعليق: الدكتور حممد األمحدي أبو النور، النارش: دار الرتاث للطبع والنرش، ا

ـه(، صحح 852الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ) -

 حيدر اباد/ اهلند. -الكتاب: الدكتور سامل الكرنكوي األملاين، النارش: جملس دائرة املعارف العثامنية 

عني عىل الرضوري من علوم الدين البن عارش )الشهري بميارة الكربى(: الدر الثمني واملورد املعني رشح املرشد امل -

ـه(، حتقيق: الدكتور رابح الزرواين، النارش: دار ابن حزم، بريوت لبنان، الطبعة 1072حممد بن أمحد ميارة املالكي )

 م.2011 -ـه 1432األوىل: 
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ـه(، حتقيق جمموعة 684ن املالكي الشهري بالقرايف )الذخرية: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمح -

 م.1994بريوت، الطبعة األوىل:  -حمققني، النارش: دار الغرب اإلسالمي

أعدها: أمحد مصطفى قاسم ـه(، 386: أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد عبد الرمحن النفزي، القريواين، املالكي )الرسالة -

 القاهرة. –رش والتوزيع والتصدير ، النارش: دار الفضيلة للنالطهطاوي

وضة النّديَّة: أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن عيل ابن لطف  - ضية عىل الرَّ الروضة الندية، ومعها: التعليقاُت الرَّ

د َنارِص الّدين األلَباين1307اهلل احلسيني البخاري الِقنَّوجي ) ث الشيخ حممَّ ، ضبط ـه(، التعليقات بقلم: العالمة املحدِّ

، النارش: َداُر ابن القيِّم للنرش والتوزيع،  قه، َوَقام عىل نرشه: عيل بن حَسن بن عيل بن َعبد احلميد احلَلبيُّ ه، وحقَّ نصَّ

ان للنرش والتوزيع، القاهرة   1423مجهورية مرص العربية، الطبعة: األوىل،  -الرياض اململكة العربية السعودية، َدار ابن عفَّ

 .م 2003 -ـه 

طِّي )الزاهي يف أصول السنة:  - ـه(، حتقيق: 335أبو إسحاق حممد بن القاسم بن شعبان املرصي، املعروف بابن الُقر 

 الدكتور أمحد بن عبد الكريم نجيب، توزيع: املكتبة التوفيقية.

رج أحاديثه وعلق ـه(، خ273سنن ابن ماجه: بن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد ) -

ـه 1430عليه: يارس حسن، عز الدين ضيل، عامد الطيار، النارش: مؤسسة الرسالة نارشون، بريوت لبنان، الطبعة األوىل: 

 م.2009-

تاين ) - ِجس  ـه(، خرج 275سنن أيب داود: أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

يه: يارس حسن، عز الدين ضيل، عامد الطيار، النارش: مؤسسة الرسالة نارشون، بريوت لبنان، الطبعة أحاديثه وعلق عل

 م. 2013-ـه 1434األوىل: 

رة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى ) - ـه(، خرج 279سنن الرتمذي، اجلامع الكبري: حممد بن عيسى بن َسو 

ضيل، عامد الطيار، النارش: مؤسسة الرسالة نارشون، بريوت لبنان، الطبعة أحاديثه وعلق عليه: يارس حسن، عز الدين 

 م.2011-ـه 1432األوىل: 

ـه(، خرج أحاديثه وعلق 303سنن النسائي وهو املجتبى: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين النسائي ) -

ـه 1435رسالة نارشون، بريوت لبنان، الطبعة األوىل: عليه: يارس حسن، عز الدين ضيل، عامد الطيار، النارش: مؤسسة ال

 م.2014-

ِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي ) - و  َ ـه(، املحقق: حممد 458السنن الكربى: أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلُرس 

 م. 2003 -ـه  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –عبد القادر عطا، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت 

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار ورشح ذلك كله:  -

ـه(، وثق أصوله وخرج نصوصه 463أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي )

املعطي أمني قلعجي، دار قتيبة للطباعة والنرش دمشق بريوت، دار  ورقمها وقنن مسائله وصنع فهارسه: الدكتور عبد

 م.1993 -ـه  1414القاهرة، الطبعة األوىل:  -الوعي حلب
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ـه(، املحقق : جمموعة من 748سري أعالم النبالء: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاي امز الذهبي ) -

ف الشيخ شعيب األ  م. 1985ـه /  1405رناؤوط، النارش : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، املحققني بإرشا

د املختار 536رشح التلقني: أبو عبد اهلل حممد بن عيل بن عمر التَِّميمي املازري املالكي ) - ـه(، املحقق: الشيخ حممَّ

 م. 2008الّسالمي، النارش: دار الغرب اإِلسالمي، الطبعة: الطبعة األوىل، 

ـه(، حتقيق وختريج: 772الزركيش عىل خمترص اخلرقي: شمس الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل ) رشح -

 م. 1993 -ـه  1413عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل اجلربين، النارش: دار العبيكان، الطبعة: األوىل، 

واين: قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القريواين رشح ابن ناجي التنوخي عىل متن الرسالة البن أيب زيد القري -

 -ـه  1428لبنان، الطبعة: األوىل،  –ـه(، أعتنى به: أمحد فريد املزيدي، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت 837)

 م.2007

د الزرقاين رشح الزرقاين عىل خمترص خليل ومعه الفتح الرباين فيام ذهل عنه الزرقاين: عبد الباقي بن يوسف بن أمح -

لبنان،  –ـه(، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السالم حممد أمني، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت 1099املرصي )

 م. 2002 -ـه  1422الطبعة: األوىل، 

ة ـه(، الطبع1101رشح اخلريش عىل خمترص خليل وهبامشه حاشية العدوي: أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلََريِشُّ ) -

 ـه، بالقسم األديب.1317الثانية باملطبعة الكربى األمريية ببوالق مرص املحمية، 

رشح الزرقاين عىل املوطأ وهبامشه سنن أيب داود: حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املرصي األزهري  -

 ، طبع باملطبعة اخلريية.ـه(1122)

مالك للدردير، وهبامشه حاشية الصاوي: أبو الربكات أمحد بن  الرشح الصغري عىل أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام -

ـه(، خرج أحاديثه وفهرسه وقرر عليه باملقارنة بالقانون احلديث: الدكتور مصطفى كامل 1201حممد بن أمحد الدردير )

 وصفي، النارش: دار املعارف القاهرة.

ـه(، خرج حواشيه وعلق 1360بن عيل ابن سامل خملوف ) شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: حممد بن حممد بن عمر -

 م . 2003 -ـه  1424عليه: عبد املجيد خيايل، النارش: دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: األوىل، 

صحيح اجلامع الصغري وزياداته: أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين بن احلاج نوح بن نجايت بن آدم األشقودري األلباين  -

 م.1988 -ـه 1408، الطبعة الثالثة: ـه(، النارش: املكتب اإلسالمي1420)

صحيح سنن أيب داود )الكتاب األم(: أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين بن احلاج نوح بن نجايت بن آدم األشقودري  -

 م.2002 -ـه 1423مؤسسة غراس للنرش والتوزيع الكويت، الطبعة األوىل:  ـه(، النارش:1420األلباين )

ئد العريب، 476طبقات الفقهاء: أبو اسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي ) - ـه(، املحقق: إحسان عباس، النارش: دار الرا

 بريوت لبنان.

ـه(، املحقق: د. حممود حممد الطناحي، 771طبقات الشافعية الكربى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ) -

 م.1992 - ـه1413النارش: هجر للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة: الثانية، د. عبد الفتاح حممد احللو، 
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ـه(، 851طبقات الشافعية: أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قايض شهبة ) -

 م.1987 -ـه 1407بريوت، الطبعة: األوىل،  –املحقق: د. احلافظ عبد العليم خان، دار النرش: عامل الكتب 

ـه(، راجع النسخة وضبط أعالمها: جلنة من 911طبقات احلفاظ: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ) -

ف النارش، النارش: دار الكتب العلمية   م.1994 -ـه 1414بريوت، الطبعة: الثانية:  –العلامء بإرشا

ـه(، راجع النسخة وضبط 945شمس الدين الداوودي املالكي )طبقات املفرسين للداوودي: حممد بن عيل بن أمحد،  -

ف النارش، النارش: دار الكتب العلمية   م.1983 - ـه  1403بريوت، الطبعة األوىل:  –أعالمها: جلنة من العلامء بإرشا

ن دينار البغدادي العلل الواردة يف األحاديث النبوية: أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن ب -

ـه(، املجلدات من األول، إىل احلادي عرش: حتقيق وختريج: حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي، النارش: دار 385الدارقطني )

م. واملجلدات من الثاين عرش، إىل اخلامس عرش: علق عليه: حممد بن  1985 -ـه  1405الرياض، الطبعة: األوىل  –طيبة 

 .ـه 1427الدمام، الطبعة: األوىل،  –النارش: دار ابن اجلوزي صالح بن حممد الدبايس، 

عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة: أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي  -

لبنان، الطبعة:  –ت ـه(، دراسة وحتقيق: أ. د. محيد بن حممد حلمر، النارش: دار الغرب اإلسالمي، بريو616املالكي )

 .م 2003 -ـه  1423األوىل، 

ـه(، 544الغنية فهرست شيوخ القايض عياض: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل ) -

 .م 1982 -ـه  1402املحقق: ماهر زهري جرار، النارش: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل 

ـه(، اعتنى به: أبو قتيبة 852ي: أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي )فتح الباري رشح صحيح البخار -

 م.2005 -ـه 1426نظر الفاريايب، النارش: دار طيبة الرياض، الطبعة األوىل: 

ي فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت: حممد َعب د احلَّي بن عبد الكبري ابن حممد احلسن -

بريوت،  –ـه(، املحقق: إحسان عباس، النارش: دار الغرب اإلسالمي 1382اإلدرييس، املعروف بعبد احلي الكتاين )

 م.1982 -ـه  1402الطبعة الثانية: 

ـه(، 543القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس: القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبييل املالكي ) -

 ـه.1429لدكتور حممد عبد اهلل ولد كريم، النارش: دار ابن اجلوزي السعودية، الطبعة األوىل: املحقق: ا

القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية والتنبيه عىل مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية: حممد بن أمحد بن حممد بن  -

جد احلموي، النارش: دار ابن حزم، بريوت لبنان، ـه(، حققه وعلق عليه: ما741جزي الكلبي الغرناطي الغرناطي )

 م.2013-ـه 1434الطبعة األوىل: 

ـه(، حتقيق ودراسة: أمحد بن عبد اهلل بن محيد، النارش: جامعة 758أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد املقري ) القواعد: -

 أم القرى: معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي مكة املكرمة.

، تقديم وحتقيق: عبد ـه(899) قواعد التصوف: شهاب الدين أيب العباس أمحد الربنيس الفايس املعروف بـ"زروق -

 .م1426 -ـه 2005املجيد خيايل، دار الكتب العلمية: بريوت لبنان، الطبعة الثانية: 
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ـه(، 463عاصم النمري القرطبي )الكايف يف فقه أهل املدينة: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن  -

املحقق: حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، النارش: مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، اململكة العربية السعودية، 

 م.1980 - ـه1400الطبعة: الثانية، 

ـه(، 1051نبيل )كشاف القناع عن متن اإلقناع: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهويت احل -

 -ـه 1418حققه: أبو عبد اهلل حممد حسن حممد حسن إسامعيل الشافعي، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: 

 م.1997

ـه(، اعتنى 1188كشف اللثام رشح عمدة األحكام: شمس الدين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريني احلنبيل ) -

 –الكويت، دار النوادر  -ا: نور الدين طالب، النارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية به حتقيقا وضبطا وخترجي

 م. 2007 -ـه  1428سوريا، الطبعة: األوىل، 

ـه(، برواية حييى بن حييى الليثي، وعليه زيادات: رواية أيب مصعبالزهري املدين، 179األصبحي ) املوطأ: مالك بن أنس -

 -ـه 1434الشيباين، حتقيق: ُكالل حسن عيل، النارش: مؤسسة الرسالة نارشون، الطبعة األوىل: ورواية حممد بن احلسن 

 م.2013

ـه(، رواية اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي 179املدونة الكربى: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ) -

شؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة عن اإلمام عبد الرمحن بن القاسم العتقي، من إصدارات وزارة ال

 العربية السعودية.

ـه(، عني بتحقيق نصوصه وختريج 211املصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليامين الصنعاين ) -

م، 1970 -ـه 1390ىل: اهلند، الطبعة األو -أحاديثه والتعليق عليه: حبيب الرمحن األعظمي، النارش: املجلس العلمي

 ويطلب الكتاب من املكتب اإلسالمي: بريوت لبنان.

الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار )مصنف بن أيب شيبة(: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن  -

بنان، الطبعة األوىل: ـه(، املحقق: كامل يوسف احلوت، النارش: دار التاج بريوت ل235عثامن بن خواستي العبيس )

 م.1989 -ـه 1409

ـه(، املحقق: شعيب 241مسند اإلمام أمحد بن حنبل: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ) -

ف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، النارش: مؤسسة الرسالة.  األرنؤوط وآخرون، إرشا

الدارمي(: أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن هَبرام بن عبد الصمد مسند الدارمي املعروف بـ )سنن  -

ـه(، حتقيق: حسني سليم أسد الداراين، النارش: دار املغني للنرش والتوزيع، اململكة 255الدارمي، التميمي السمرقندي )

 م. 2000 -ـه  1412العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

مسلم )صحيح مسلم(:  ترص من السنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلماملسند الصحيح املخ -

ـه(، خرج أحاديثه وعلق عليه: يارس حسن، عز الدين ضيل، عامد 261بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )

 م.2012- ـه1433الطيار، النارش: مؤسسة الرسالة نارشون، بريوت لبنان، الطبعة األوىل: 
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مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار: أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي املعروف  -

املدينة املنورة، مؤسسة علوم  -ـه(، املحقق: حمفوظ الرمحن زين اهلل وآخرون، النارش: مكتبة العلوم واحلكم 292بالبزار )

 م.1988 -ـه 1409األوىل: القرآن بريوت، الطبعة: 

املستدرك عىل الصحيحن: أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن ُنعيم بن احلكم الضبي الطهامين  -

 بريوت -ـه(، دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، النارش: دار الكتب العلمية 405النيسابوري املعروف بابن البيع )

 م.2002 -ـه 1422نية: الطبعة الثا

ـه(، عني بنرشه وتصحيحه 456املحىل باآلثار: أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري ) -

ـه: إدارة الطباعة املنريية لصاحبها ومديرها حممد منري عبده أغا الدمشقي، بتحقيق األستاذ 1352للمرة األوىل سنة: 

 مطبعة النهضة، مرص. الشيخ أمحد حممد شاكر.

املنتقى رشح املوطأ: أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندليس  -

 .ـه1331بجوار حمافظة مرص، الطبعة األوىل:  -ـه(، النارش: مطبعة السعادة 474)

الرشعيات والتحصيالت املحكامت ألمهات مسائلها املقدمات املمهدات لبيان ما أقتضته رسوم املدونة من األحكام  -

ـه(، حتقيق: الدكتور حممد حجي، النارش: دار الغرب 520املشكالت: أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي )

 م. 1988 -ـه  1408لبنان، الطبعة: األوىل،  –اإلسالمي، بريوت 

ـه(، قرأه 543اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبييل املالكي )املسالِك يف رشح ُمَوطَّأ مالك: القايض حممد بن عبد  -

م له: يوسف الَقَرَضاوي، النارش: َدار الَغرب  ليامين، قدَّ ليامين وعائشة بنت احلسني السُّ وعّلق عليه: حممد بن احلسني السُّ

 م. 2007 -ـه  1428اإلسالمي، الطبعة: األوىل، 

ـه(، اعتنى به 685معه ختريج أحاديث املنهاج للعراقي: عبد اهلل بن عمر البيضاوي )منهاج الوصول إىل علم األصول و -

 وعلق عليه: مصطفى شيخ مصطفى، النارش: مؤسسة الرسالة نارشون، الطبعة األوىل.

بن ـه(، مجع وترتيب: عبد الرمحن 728جمموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ) -

حممد بن قاسم، وساعده ابنه حممد، النارش: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية 

 م.2004ـه/1425السعودية، عام النرش: 

 مواهب اجلليل يف رشح خمترص الشيخ خليل: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، -

عيني املالكي ) ، تعليق: حممد حييى بن حممد األمني بن أبوه املوسوي اليعقويب الشنقيطي، ـه(954املعروف باحلطاب الرُّ

راجع التصحيح: الشيخ حممد سامل بن حممد عيل بن عبد الودود )عدود( املباركي الشنقيطي، راجع تصحيح احلديث 

الشنقيطي، النارش: دار الرضوان، نواكشوط موريتانيا، الطبعة املحققة  وخترجيه: الشيخ اليدايل بن احلاج أمحد اليعقويب

 م.2013-ـه 1434الثانية: 

خمترص ترمجة شيخ اإلسالم أيب زيد احلاج عبد الرمحن النتيفي اجلعفري: حسن بن عبد الرمحن النتيفي اجلعفري  -

 م.1979 -ـه 1400ـه(، الطبعة األوىل: 1398)
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ـه(، النارش: 1408مصنفي الكتب العربية: عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغني كحالة )معجم املؤلفني، تراجم  -

 م.1993 -ـه 1414مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 

مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج للخطيب الرشبيني: حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، شمس  -

قيق وتعليق: عيل حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة ـه(، دراسة وحت977الدين )

 م1994 -ـه 1415األوىل: 

نة من غريها من األُمهاِت: أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد عبد الرمحن النفزي،  - يادات عىل َما يف املَدوَّ النَّوادر والزِّ

 م.1999يق: جمموعة حمققني، النارش: دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل: ـه(، حتق386القريواين، املالكي )

ـه(، 899النصيحة الكافية ملن خصه اهلل بالعافية: لشهاب الدين أيب العباس أمحد الربنيس الفايس املعروف بـ"زروق" ) -

مام الشافعي الرياض، مكتبة الظالل ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: قيس بن حممد آل الشيخ مبارك، مكتبة اإل

 م.1993 -ـه 1414األحساء، الطبعة األوىل: 

ـه(، قدم له وحققه 1250نيل األوطار رشح منتقى األخبار: حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني ) -

به وأحاديثه: حممد صبحي ب ن حسن حالق، النارش: دار ابن وضبط نصه وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليه ورقم كتبه وأبوا

 ـه.1427السعودية، الطبعة األوىل:  -اجلوزي للنرش والتوزيع 

النوازل اجلديدة الكربى فيام ألهل فاس وغريهم من البدو والقرى املسامة املعيار اجلديد اجلامع املعرب عن فتاوى  -

قابله وصححه عىل النسخة األصلية: عمر بن (، ـه1342) املتأخرين من علامء املغرب: أيب عيسى سيدي املهدي الوزاين

 م.1996 -ـه 1417عباد، النارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية، 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي  -

 م.1978 -ـه 1398بريوت،  –عباس، النارش: دار صادر ـه(، املحقق: إحسان 681اإلربيل )
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 الصفحة املوضوع:

 3 مقدمة التحقيق:

 8 النسخ املعتمدة يف التحقيق:

 9 عميل يف الكتاب:

 12 ترمجة خمترصة للمؤلف الشيخ عبد الرمحن النتيفي:

 20 تصاص األمة املحمدية به:متهيد يف التعريف بالتيمم ومرشوعيته واحلكمة منه واخ

 31 النص املحقق:

 33 سبب تأليف الكتاب:

 33 بيان موجب الرد وهو كذب وإهيام املفتي:

 35 نص جواب املفتي املردود عليه:

 37 توثيق نقول املفتي املردود عليه وبيان ما غلط فيه عىل أهل العلم:

 38 ظهره من مذهب مالك:مناقشة العالمة أيب الوليد الباجي فيام شهره واست

 39 اعرتاض الزرقاين عىل الباجي يف تفسريه لفتوى مالك:

 40 رد قول الباجي فيام نسب لربيعة وحممد بن احلسن من أن إمامة املتيمم للمتوضئ ال تصح

 41 نقل ابن حزم عن ربيعة أنه ال يؤم املتيمم من جنابة إال من هو مثله، وبيان خمالفته إلطالق الباجي:

 42 مناقشة ابن حزم فيام نسب لعيل ريض اهلل عنه من منع إمامة املتيمم املتوضئني وال املقيد املطلقني:

 43 تتمة مناقشة الباجي فيام نسب لربيعة وحممد بن احلسن:

 44 تفصيل القول يف الرد عىل جواب املفتي:

 44 مذاهب الفقهاء يف رفع احلدث:
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 44 دث إىل غاية حصول احلدث، وال ينقضه وجود املاء:املذهب األول: التيمم يرفع احل

 45 القول الثاين: يرفعه إىل حصول احلدث أو وجود املاء، إال املريض فال ينتقض بحدثه:

 47 القول الثالث: يرفعه إىل احلدث، أو وجود املاء، أو الفراغ مما يعمل به:

 48 من أدلة القول الثاين:

 49 دث وإنام تستباح به العبادة:القول الرابع: ال يرفع احل

 50 مناقشة القول الرابع، ورسد أقول األئمة يف بيان استحالة اجلمع بني اإلباحة واحلدث:

 53 هل اخلالف يف رفع التيمم للحدث حقيقي أو لفظي؟

 57 أقسام أسباب الرخص:

 79 يف أن التيمم يرفع احلدث:فصل: يف رسد أدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن تبعهم من الفقهاء 

 86 خامتة القول املؤيد:

 87 ملحق أسباب التيمم:

 99 فهرس اآليات

 100 فهرس األحاديث

 101 فهرس األعالم املرتجم هلم

 104 فهرس املراجع واملصادر

 113 فهرس املواضيع:

 

 


