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استنادا إىل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: "من مل يشكر الناس مل يشكر هللا"، وانطالقا من ترغيب شرعنا احلنيف يف 

  كثريون.  ه يفّ املكافأة �ملعروف، فإن مستحقي

 الذي  الفاضل الدكتور ي املشرفتاذأس وبداية أخص �لشكر اجلزيل    

خر جهدا يف إفاديت بنصحه وتوجيهه، فقد كان معي لّني دلم يل �شرافه على هذا البحث، فتفضّ 

مات هذا العمل، فكل كل ولوال مثابرته ودعمه املستمر ما متّ  اجلانب، رحب الصدر، واسع الصرب،

حقا  ام عطائه الدائم، فقد كانري فيما جيب عليها أن ختط أمالشكر واالمتنان تقف عاجزة عن التعب

  وجعله، ههللا خري اجلزاء وأحسن إلي هفجزا ه الزمان،الداعم األول، واحملفز األكرب، والشيخ الذي ال يغريّ 

   وقع نفع.أينما كالغيث 

بقبول مناقشة هذه  قشة لتشريفهم يلألساتذة الكرام أعضاء جلنة املناكما أتقدم �لشكر والتقدير إىل ا

  مثارها. -�ذن هللا-األطروحة، فيكتمل بذلك نضجها، وتؤيت مبالحظا�م 

على مساعد�ما  "، و"عبدالرمحن عبدالقادر"بن حسان أمحدني "الفاضل نياإلمام إىلوالشكر موصول 

  .ختص إقليم تواتيل بو�ثق ونسخ خمطوطات 

عدة لم الشريف الذين بفضلهم حصلت على الع يدماكما ال يفوتين أن أبعث بشكري اخلالص خل

ل فيها للخارج شبه يف زمن  هذه اجلائحة اليت أصبح التنقخاصة وحنن خارج البلد، خمطوطات 

مدير جامعة  املغيلي   "دمحم األمني عبداملهيمن": الدكتور على وجه اخلصوص مستحيل، أذكر منهم

أستاذ علم احلديث �جلامعة  ،"اد األنصاريعبدالباري بن مح"، والدكتور �لنيجر األهلية الدولية

طالب ماجستري يف الفقه املالكي  "بن عمران العبيدي بالل"اإلسالمية �ملدينة املنورة، واألستاذ 

  �جلامعة األمسرية بليبا.

وأصدقاء وصديقات  ،إىل كل من ذكرت وغريهم ممن مّد يل يد العون واملساندة من إخوة وأخوات

إليهم مجيعا أقدم جزيل شكري ومجيل امتناين وخالص أمنيايت  ،أو السؤال ،النصيحة أو ،ولو �لكلمة

  هلم �لتوفيق والفالح.
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  مقدمة 

له إال عباده على الطهر والنقاء، وأمرهم �لتجمل والصفاء، وأشهد أن ال إ احلمد � الذي حثّ       

هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن سيد� دمحما عبدهللا ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، أنظف الناس 

يف جسده وثيابه، وأطيبهم رحيا بني أهله وأصحابه، وأكثرهم متسكا بتعاليم الدين وآدابه ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى 

  م البعث واحملشر.آله وصحبه طاهري املظهر واملخرب، وعلى أتباعه إىل يو 

  أما بعد: 

هو علم الفقه؛ إذ  -سبحانه وتعاىل-ها بعد معرفة هللا ال خيفى على أحد أن أفضل العلوم وأجلّ      

به يعرف املسلم تكاليف الشرع وأحكامه، وما يلزمه يف عالقته مع ربه، وتعامله مع غريه، وبذلك 

ستقامة هذا العلم، وتصفية موارده، وتقومي عبادته، فيسعد يف الدارين، وال يكون ذلك إال � تصحّ 

خروا دهذه احلقيقة من زمن الصحابة إىل عصر� هذا، فلم ي - رمحهم هللا–منهجه، وقد أدرك السلف 

وا على دراسة الفقه عن ساعد اجلد، وانكبّ  -رمحهم هللا-روا فشمَّ  ؛دا يف سبيل هذه املهمة النبيلةجه

  قق كماله ونضجه.وقّوموا أوده بعلم أصول الفقه، فتح

حبيث أحلقوا بكل ها؛ ذاهب الفقهية رجاال برعوا يف ضبطولقد سخر هللا لكل مذهب من امل    

و�فعني أمتهم، فجزاهم هللا  ا قواعده، واختصروا فروعه، خادمني بذلك مذاهبهم،وْ مذهب أصوله وأرسَ 

  عن أمتهم خريا. 

الذي يعترب أحد أحسن املذاهب  -ه هللارمح-ومن بني تلك املذاهب الفقهية مذهب اإلمام مالك

�ا املذهب يف التصنيف،  واختالفها �ختالف األدوار اليت مرّ  ،لوفرة مصادره وتنوعها ، وذلكاألربعة

دور التفريع والتطور، ووصوال إىل  دور االستقرار، وهي مرحلة بتداء بدور التأصيل والنشوء، مث ا

  التبسيط، واالختصار، والشرح.

هو خمتصر سيدي خليل، الذي صار لدى املالكية املتأخرين  فَ لِ ن أهم ما أُ �القول ُغلوَّ يف وال     

 شرحا وحتشيةيف املذهب بعد املوطأ واملدونة،  مبا مل حيظ به كتابٌ حظي ؛ حيث املذهب عتمدَ مُ 

فقهاء  وكسائريا عليه املعتمد يف الفتوى، وتعليقا، فخّلف اهتمام العلماء �ملختصر اخلليلي ترا� فقه

، فُوفّقوا إىل حد بعيد يف أن يضربوا بسهم يف املختصر أقفال شرح وحلّ ماء اجلزائر بعلعين املذهب 

من �فلة و صنيع  العالمة ابن مرزوق التلمساين خري دليل على ذلك،  ، ولعلّ تهقدح املشاركة يف خدم

ذا قال عنه احلطاب: "مل أر شرح ابن مرزوق من أحسن وأقدم الشروح على املختصر، وهل إن القولُ 

أحسن من شرحه؛ ملا اشتمل عليه من تفكيك عبارة املصنف، وبيان منطوقها ومفهومها، والكالم 
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أضف إىل ذلك احلاشية  املشهورة للعالمة مصطفى الرماصي على شرح  ،1على ذلك من جهة النقل"

  .التتائي، وغريها

سالفهم، كان لزاما أن تتجه جهود أللنهل من تراث ع أبناء اجلزائر يف حاضرها ويف إطار تطلّ      

الباحثني إلخراج ذخائر مؤلفات األجداد، والعمل على تقومي الرتاث وحتقيقه إلخراجه من عامل 

كثري من نفائس تراث بالد� احلبيب الحبمد هللا حتقيق  املخطوطات إىل عامل املطبوعات، وقد متّ 

  رفها شباب هذه األمة.بفضل الصحوة العلمية املباركة اليت ع

خاصة إذا تعلق األمر مبوروث  ،ف املكتباتو الكثري من ذلك الرتاث حبيس رف ومع ذلك ظلّ    

يزال  والمعرفية متعددة املناحي  اإذ حتوي خزائنها اخلاصة والعامة كنوز  ؛منطقة توات جبنوب اجلزائر

لماء حاضرة توات، وعطائهم ، وهذا ما يعكس لنا مدى نبوغ عبعد معظمها خمطوطا مل ير النور

  العلمي الذي مل يكن يوما أقل من نظرائه يف بقية احلواضر املالكية.

  :إشكالية البحث

بصفة  نية ملحة تقع على عاتق الباحثني اجلزائرير كان حتقيق كتب الرتاث الفقهي التوايت ضرو      

قرب املكاين من خزائن تلك منطقة توات، العتبارات كثرية أمهها ال عامة، وبصفة أخص على أبناء

  املخطوطات.

 يراودهاليت تزخر �ا املكتبات التواتية و مذهوال أمام حجم تلك املؤلفات الفقهية  الباحث يقفقد 

كيف استطاع علماء توات يف ذلك الزمن أن يتعايشوا مع بيئتهم   يتجلى يف: سؤال حمري، حينها

ومع ذلك ألّفوا فأبدعوا،  روف املعيشية القاهرة؟إىل جانب الظ ،ويتحدوا قساوة مناخها ،الصحراوية

ملعت يف مساء توات ثلة و  ،وأسهموا يف حركة علمية شاملة تعدت حدود اإلقليم؛ بل وحدود الوطن

الفقهاء الذين تشّرف اإلقليم واجلزائر �سهاما�م الفقهية نثرا كانت أو نظما، ومن تلك من أمساء 

على خمتصر  شرحهكان آخرها "   ديعةالتصانيف البلوي صاحب الفقيه دمحم الزج اسماألمساء برز 

ل هلم شرف خدمة املختصر، على غرار علماء آخرين جّ ليكون أحد علماء توات الذين سُ " خليل

الذي كان من السّباقني لتناول املختصر  -عامل زمانه-�ملنطقة أمثال الشيخ دمحم بن عبد الكرمي املغيلي 

قسم بني الزوجات املسمى "مغين النبيل"، غري أن شرحه هذا كان خمتصرا �لشرح، حيث وصل فيه  لل

جدا، أضف لذلك أن أغلبه مفقود مل يكتب هللا له الظهور واالنتشار، إىل جانب الشيخ عبدالرمحن 

                                                             
الطبعة الثالثة  يل أليب عبدهللا مشس الدين دمحم بن دمحم احلطاب الرعيين: دار الفكر،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خل1

  .3،ص1م،ج1992
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الباقي  اجلنتوري الذي له شرح على املختصر ابتدأه من اخلطبة إىل النكاح، وحاشيته على شرح عبد

استوقفتين توات العلمية بني رفوف مكتبات إقليم  أثناء جوليت أن دير �لتنويه هناالزرقاين، واجل

عناية ها، وهذا ما يعكس مدى اليأ�ا ال حتمل اسم مؤلف إالعشرات الشروح للمختصر اخلليلي، 

ي يف موضوع أطروحة الدكتوراه على ظهار تلك العناية وقع اختيار فقهاء توات �ملختصر، وإللالفائقة 

ن فهذا الشرح ميكّ  ،الزجلوي على خليلدمحم أال وهو شرح  هر شرح ملختصر خليل يف املنطقة،أش

مقفل خليل؟ وما  ما منهج  الزجلوي يف فكّ من اإلجابة على كثري من التساؤالت منها: الباحث 

ماهي القيمة العلمية هل اكتفى الزجلوي بنقل أنقال الشرّاح؟ أم عّقب ورجح؟ معتمده يف الشرح؟ 

على أحدث وأهم ما دّون  وانفتاحه الزجلويى مسايرة ما مد ؟الزجلوي على خليلأضافها شرح اليت 

إىل أي مدى حافظت املدرسة التواتية على ترسيخ قواعد املذهب املالكي و  من الشروح على خليل؟

اإلجابة عنها  شكاليات وغريها فرضتمن خالل اعتنائها �هم كتاب يف املذهب؟ كل هذه اإل

  منوذج من شروح املختصر لفقهاء توات.وقوف على ال

   :أمهية املوضوع

يستمد هذا املخطوط أمهيته من أمهية منت خليل يف املدرسة التواتية املالكية، فهو ركيزة أساسية      

لذا  يف مناهجهم الفقهية، فمن حفظه ووعى ألفاظه من الطلبة استحق لقب الفقيه عند التواتني،

ومل تقتصر عناية علماء توات على تدريس أو عاٌمل ال حيفظه،  فقيه أو مفتاليوجد يف توات 

حني رأى فقهاء توات أ�م قادرون على تدوين مالحظا�م  بل تعدته إىل مرتبة التأليف ؛املختصر

نظارئهم يف احلواضر املغربية واملشرقية، وما شرح دمحم الزجلوي مثل  ومعارفهم وتعقيبا�م على املختصر

ما وصل إليه علماء توات من النضوج الفقهي والوعي العلمي الذي يظهر  اليل إال منوذج حيعلى خ

  شهده إقليم توات خالل فرتة �ضته العلمية  الشاملة.

أما اجلزء احملقق من املخطوط وهو كتاب الطهارة، فتكمن أمهيته من �ب ما ال يتم الواجب إال به 

لعبادات، فلو اختل شرط واحد من شروط الطهارة فهو واجب، والطهارة شرط واضح لصحة ا

م الفقه الذي تتوقف صحة العبادات على معرفته هلَو الختلت العبادة �كملها؛ لذا كان االشتغال بتعلّ 

  .ف حىت يقي نفسه وأهله من املؤاخذة واخلسرانمن أوكد الواجبات على كل مكلّ 

  دوافع االختيار:

  أمجلها يف اآليت:خرى دفعتين الختيار هذا املخطوط ى لدي دوافع أتبق �إلضافة إىل ما ذكر سابقا   

/ كون الشرح يتعرض ألهم خمتصر فقهي يف املذهب املالكي عموما، ويف املدرسة الفقهية التواتية 1

  على وجه اخلصوص.
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قدميا أو  -/شهرة هذا الشرح يف املنطقة، فإنك ال تكاد جتد مصدرا أو مرجعا يف تراث اإلقليم 2

إال وألقى صاحبه الضوء على هذا الشرح، ورغم ذلك مل يطبع هذا الشرح، ومل حيقق منه أي  - يثاحد

  جزء على حد علمي.

/ املكانة املرموقة اليت يتبوأها دمحم الزجلوي داخل اإلقليم وخارجه، فاسم الرجل أشهر من �ر على 3

  علم بفضل إسهاماته العلمية السيما الفقهية.

ابقة عن شخصية س عرفةمرحلة املاجستري كونت عندي مؤلفات الزجلوي يف /جتربيت مع أحد م4

بعد تلك املرحلة عقدت العزم أن يكون مشروع الدكتوراه مع نفس املؤِلف، غري أين  املؤلف العلمية، و 

تسهيل اإلرشاد للدرر الثمينة من األصول والفروع على مذهب "فني له ومها : كنت مرتددة بني مؤلَ 

، أما مؤلفه األول كنت "شرحه على خمتصر خليل"، وهو شرح على منت ابن عاشر، وبني "ةعامل املدين

حافال شرحا زمجري وطالعت جزءا منه، فوجدته قد امتلكت نسخة منه حصلت عليها من خزانة أن

أما   ،وعزمت على البحث عن نسخه األخرى ،جعلين أفكر يف حتقيقه يف بداية األمر ، وهو ماللغاية

لثاين وهو شرحه على خمتصر خليل، فهو اآلخر وقفت عليه يف خزانة أنزمجري وطالعت ورقة مؤلفه ا

ضح يل أنه ال يقل قيمة عن الشرح األول، إال أين وجدت أن هذه النسخة غري مرتبة وال منه، واتّ 

وظلت محاسيت كامنة، تراودين يف كل  و�ا سقط كثري، األمر الذي جعل محاسي له ينقص، ،مرقمة

أن يسهم األستاذ املشرف يف دفع تلك احلماسة، وإرشادها، وتوجيهها إىل  هللا ةقدر  ، وشاءتحني

أشار إىل  وجود ؛ حيث حديثنا العلمي حول الرتاث الفقهي للمنطقة الطريق الصحيح من خالل

شرح الزجلوي على خليل  اذكر من بينهيف دور النسيان، و  خمطوطات علمية تستحق التحقيق لكنها

دين زو  وعالوة على ذلك - على ذلك جزاه هللا خريا– 1جزء منه حتقيقي وعرض عل ،أشاد بهالذي 

واملضي  ،عقد العزم على حتقيق الشرحلين أوجع ،بنسختني من الشرح، فكان ذلك مما شحذ مهيت

  قدما للبحث عن نسخ أخرى له.

 مع خمتصر مل يسبق يلالفقهية، من خالل التعامل  الفقهية وتوسيع معاريف لتنمية ملكيت ييسع/5

يتم ذلك إال �لرجوع إىل شرح من الشروح الفقهية اليت مجعت عصارة أقوال  الوقوف عليه، وال

  املذهب.

                                                             
من بداية   من جامعة أدرار بتحقيق أجزاء من هذا املخطوط على النحو التايل: األول: -يف طور الدكتوراه-طالبان يقوم حاليا 1

، ولعل هللا ييسر من يقوم بتحقيق ما تبقى من السفر إىل آخر كتاب الزكاة صالةمن أول  كتاب الصالة إىل االستخالف، والثاين:

  .املخطوط
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إلبراز جهود هذه األسرة العلمية   (أسرة املؤلف) كان دافعا قو� يل إىل األسرة األنصاريةائي /انتم6

  ا.ائههوقوف على منوذج من فق�ا يف النهضة العلمية لإلقليم، من خالل الاوإسهام

شارك يف كشف اللثام عن أحد مكنو�ت خزائن بالد�، خاصة أ ينعلى تراث املنطقة جعلت يت/ غري 7

من حرق و�ب،  -يف اآلونة األخرية- مع الوضعية الكارثية اليت تعرضت هلا بعض خزائن املنطقة

  وضياع ملخطوطتها بسبب عوامل طبيعة وأخرى بشرية.

  : ثأهداف البح

املالكية على املذهب عند املتأخرين إن موضوع البحث من األمهية مبكان؛ إذ هو شرح لعمدة 

كلمات املختصر بسبب شدة االختصار، فكان ذلك حاجزا   انغالق وقد الحظ العلماء اإلطالق،

إخالل دون  ، وعبارة موجزة،إىل ظهور شرح سهلب العلم عن فهمه، فظهرت احلاجة لكثري من طال

، وعند مطالعيت لشرح الزجلوي وجدته يفي �لغرض، فكان جديرا �الهتمام والتحقيق، إماللوال 

  :تيةمن املوىل حتقيق األهداف اآل راجية

وذلك �خراج كتاب الطهارة ومقدمة خليل من  ،الشرح اتإفادة طلبة العلم الشرعي مبا تضمنته دفّ - 1

  .ستفادة منهاحلالة املخطوطة إىل حلته العصرية اليت ختّول اال

  لعلماء توات وجهودهم يف خدمة املختصرات الفقهية.إبراز اإلسهامات العلمية - 2

، ومل تدخر جهدا يف وهبت نفسها وصرفت وقتها يف العلم والتدريس إلقاء الضوء على شخصية- 3

خر نفس سبيل تنوير أبناء أمتها، فلطاملا زودت املكتبة اجلزائرية بتآليفها يف شىت ضروب العلم إىل آ

  وهو بني يديه مل يكمله. ، وخري شاهد على ذلك شرحه هذا املدروس الذي تويفّ اهل

الوقوف من خالل هذا الشرح على تراثنا الفقهي املالكي املتنوع  املخطوط منه واملطبوع، والذي - 4

ها، اللبنة األوىل يف بناء صرح احلضارة، �ا يرتبط خلفها بسلف ومدة لألمة، فهحمَ مفخرة و  يعدّ 

  وحاضرها مباضيها.

  : الصعو�ت

ها ال ختلو كتابة أطروحة من صعو�ت، وعندما يتعلق األمر �لتحقيق فإن الباحث سيالقي أشدّ      

ذاته،  ة تتعلق �ملخطوط يف حدّ منها ما تكون فنيّ  ،وأعقدها؛ ألن طريق التحقيق حمفوف �ملصاعب

  التايل:هته أثناء كتابة البحث أصعب ما واج ومنها ما تكون إجرائية خارجة عن املخطوط، ولعلّ 
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/أغلب مصادر نقول الزجلوي يف شرحه مصادر خمطوطة، منها ما هو مغمور، ومنها ما هو عزيز 1

الوجود، يصعب الوصول إليه، خاصة وأن هذه املخطوطات متواجدة مبكتبات خارج الوطن، األمر 

  ما أطال عمر التحقيق.وذلك  الذي جعلين آخذ وقتا طويال يف سبيل العثور عليها؛

أتعب بصري يف مرحلة املقابلة، �إلضافة إىل  "ملوكة"/اخلط الدقيق جدا الذي كتبت به نسخة 2

رة وغري مرقمة، ولإلفادة منها استلزم األمر ترتيبها اعتمادا على ما ثاليت وجد�ا مبع "أنزمجري"نسخة 

  هد.ورد يف النسخ األخرى، وهذا ما ضاعف علي العمل واجل

من الصعوبة ما فاق صعوبة نسخ  التحقيق، وهلذا  املؤلف من املصادر املخطوطة فيه /توثيق أقوال3

  وجدتين أمام عمل حيتاج إىل صرب ومصابرة، ولكن �الستعانة �� يبلغ املرء مناه.

  :الدراسات السابقة

، وظل حبيس قيقا علمياحت أن الشرح مل حيقق على الرغم من أمهية الكتاب وشهرته يف املنطقة إال

  حتقيق جزء منه. خزائن املخطوطات إىل أن يسر هللا يل

  جد:تحياته، فجوانب من  فطرقت أما ما يتعلق �لدراسات اليت اعتنت مبؤلفات الزجلوي األخرى،

رسالة ماجستري يف اللغة  / نظم ألفية الغريب حملمد الزجلوي، دراسة وحتقيق: عبدالقادر بقادر،1

الطاهر مشري، قسم: اللغة العربية وآدا�ا، كلية اآلداب والعلوم  آد�ا، حتت إشراف: د.العربية و 

  .م2009 - م2008موسم  اإلنسانية جبامعة أدرار،

/ شرح على القصيدة التلمسانية يف الفرائض حملمد الزجلوي، دراسة وحتقيق: زهرة عبدالرمحن، رسالة 2

 د�غ، قسم: العلوم اإلسالمية، كلية العلوم اإلنسانية ماجستري يف الفقه وأصوله، حتت إشراف: دمحم

  م.2014-2013واالجتماعية، موسم

 الزجلوي يف إثرائها، مقال من دمحمكية التواتية وإسهامات ُحممد بن /املنظومة الفقهية يف املدرسة املال3

  .م2022جانفي ، 01، العدد:10لة رفوف، ا�لد: إعداد الطالبة: زهرة عبدالرمحن، جم

اخلة من إعداد الطالبة: البيوت األنصارية وإسهاما�ا العلمية واحلضارية يف إقليم توات، مد/ 4

ن زهرة، للمشاركة يف امللتقى الوطين املوسوم بـ:" البيوت العلمية وإسهاما�ا العلمية واحلضارية عبدالرمح

  ، املنعقد �ملكتبة العمومية �درار.م2018أوت29يف إقليم توات" يوم 

  :منهج الدراسة

اقتضت طبيعة املوضوع اعتماد منهجني ومها :املنهج التوثيقي، املتمثل يف صورة التحقيق �دف إخراج 

  النص الرتاثي مطابقا حلقيقة أصله نسبة ومتنا.
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أما املنهج الثاين فتمثل يف املنهج الوصفي، وهو منهج مساعد يف الرتمجة خلليل بن إسحاق صاحب 

واالقتصادية تماعية  التعريف �حلياة السياسية واالجوي صاحب الشرح، وكذلك يفاملنت، ودمحم الزجل

     والثقافية يف عصرمها، والوقوف على منهجهما.

  : اقتضت طبيعة املوضوع أن يتكون البحث من قسمني: قسم للدراسة، وقسم للتحقيق.خطة البحث

  مخس فصول: : وقد ضمّ القسم الدراسي: أوال

العصر الذي عاش به،  تضاحب املنت(خليل بن إسحاق) واستعر لصت فيه ترمج: الفصل األول

  على قيمته العلمية.قفت منهجه يف املختصر، وو ست ودر 

من خالل التعريج على  املؤلف صته للتعريف �قليم املؤلف (توات)، ودراسة عصر: خصّ الفصل الثاين

ية اليت شهدها إقليم توات خالل العصر احلياة السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، واحلركة العلم

  املدروس.

للمؤلف(دمحم الزجلوي) ترمجة وافية من خالل التعرف على أسرته وعوامل ترمجت : الفصل الثالث

  نبوغه وإسهاماته العلمية يف شىت امليادين.

ه، ل �لدراسة املوضوعية والشكلية للكتاب من خالل توثيق نسبة الشرح لصاحب: تكفّ الفصل الرابع

وضبط عنوانه، وعرض مصادره، وإبراز قيمته العلمية، وبيان منهجه وأسلوبه، وأهم ما يؤخذ عليه، 

  ووصف نسخه اخلطية، واملنهج املتبع يف التحقيق.

  القسم التحقيقي: �نيا

الرسالة وهدفها،  وهو لبّ طبة  املختصر، وكتاب الطهارة، خلجعلته لتحقيق مقدمة املؤلف، وشرحه 

متكن القارئ من فهم حمتوى املخطوط،  رةر جهدا يف سبيل إخراج النص يف أحسن صو خدمل أذا ل

  ر الرجوع إليه واالستفادة منه.وتيسّ 

ى من العثار، وال يف مأمن من اخلطأ، ولكن حسيب أين بذلت فيه ما ويف اخلتام، ال أدعي أين مبنجً     

ن توفيقه، وما كان فيه على غري ، فما كان صوا� فذلك من فضل هللا وحسومل آل جهدا استطعت

ذلك فمين ومن الشيطان، وأسأل هللا أن يتجاوز عين، واحلمد � الذي حبمده تتم الصاحلات، وتتنزل 

عند ذكره الربكات، والصالة والسالم على نبينا دمحم خري الرب�ت، وآله وصحبه و�بعيه �حسان إىل 

                                                                  يوم الدين.

  زهرة عبد الرمحن.                                                                               
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 متهيد للفصل األول:

مبختصر خليل اقتضت الضرورة احلديث عن مؤلفه،  اقملا كان هذا الكتاب متعلّ 

خليل بن إسحاق(صاحب املنت)، لشيخ فت فيه �لذلك عقدت هذا الفصل عرّ 

جه فيه، وقبل فت مبختصره ومنهوحتدثت عن شيوخه وتالميذه ومؤلفاته، كما عرّ 

 خليل.الشيخ ذلك قمت بدراسة عصر املماليك وهو العصر الذي عاصره 



 

 

 

 

 

:عصر خليل املبحث األول 

ترمجة خليل املبحث الثاين : 

نبذة عن املختصر املبحث الثالث : 

 الفصل األول: التعريف خبليل وخمتصره
 



  شرح الزجلوي على خليل/ القسم الدراسي                             الفصل األول: التعريف خبليل وخمتصره
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  املبحث األول: عصر خليل

    ل: احلياة السياسيةاملطلب األو 

  الفرع األول:  حملة عن عصر املماليك

ماليـــــك مبصـــــر، وهـــــو عصـــــر عـــــرف �ن عصـــــر املإ ش خليـــــل بـــــن إســـــحاق يف القـــــرن الثـــــامنعـــــا       

د ســـــــــــالطينه، وعـــــــــــدم االســـــــــــتقرار داخـــــــــــل الدولـــــــــــة اإلســـــــــــالمية الضـــــــــــطرا�ت السياســـــــــــية، وتعـــــــــــدّ �

تشـــــتت، والغـــــزو الصـــــلييب واملغـــــويل، وخارجهـــــا، فوصـــــل املســـــلمون إىل درجـــــة مـــــن الضـــــعف بســـــبب ال

ــــــك،أخــــــرى راجعــــــة أل وألســــــباب خــــــال مــــــن حماســــــن، فلقــــــد  وهــــــذا ال يعــــــين أن العصــــــر صــــــل املمالي

  وخباصة يف القاهرة.   ،ومساجد، وزوا� يف املدن الكربى أقيمت مدارس،

-ض الـــــــذين اعتمـــــــد علـــــــيهم حكـــــــام الشـــــــرق األدىن اإلســـــــالمياألبـــــــيواملماليــــــك هـــــــم: الرقيـــــــق       

ـــــيت  -ا يف مصـــــر والشـــــامالســـــيم ـــــبعض يف خضـــــم الفوضـــــى السياســـــية ال يف صـــــراعهم ضـــــد بعضـــــهم ال

وقـــــد ازداد  ســـــلطان الناصـــــر صـــــالح الـــــدين األيـــــويب،نشـــــبت خمالبهـــــا يف هـــــذه األحنـــــاء عقـــــب وفـــــاة ال

ـــــة، وعلـــــى مركـــــز صـــــناعة القـــــرار،  ـــــزمن حـــــىت أصـــــبحوا يهيمنـــــون علـــــى اخلالف ـــــك مبـــــرور ال نفـــــوذ املمالي

  ء وتراجع نفوذهم. مستفيدين من ضعف اخللفا

  : أقسام الدولة اململوكيةينالفرع الثا 

  يقسم املؤرخون الدولة اململوكية إىل فرعني أو دولتني مها: 

ه، وكـــــــــان 784ه إىل ســـــــــنة648: وقـــــــــد دام حكمهـــــــــم مـــــــــن ســـــــــنة 1/دولـــــــــة املماليـــــــــك البحريـــــــــة1

ـــــري مـــــن ســـــالطين ـــــة البحريـــــة بطـــــول حكـــــم كث ـــــزت الدول ـــــرتك واملغـــــول، وقـــــد متي ـــــرهم مـــــن ال ها، ممـــــا أكث

رية ضــــــد التتــــــار والصــــــليبيني  ر هلــــــا االســــــتقرار، وحتققــــــت يف ســــــنوا�ا بعــــــض االنتصــــــارات العســــــكوفّــــــ

ــــــة،كمــــــا متــــــت   ــــــري مــــــن اإلصــــــالحات الداخلي ــــــاس �هلــــــدوء ســــــنوات كــــــان فيهــــــا الرخــــــاء  كث ومتتــــــع الن

  �ن فرتة حكم هذه الدولة البحرية.وقد عاش الشيخ خليل إ ،2والسالم

                                                             
من البحر أي: �لقرب من �ر النيل الذي كان يسمى حبر  بحرية �ذا االسم كو�م يعيشون جبزيرة الروضة القريبةمسي املماليك ال1

الطبعة - القاهرة-مكتبة الكليات األزهرية-بريوت-امل الكتبلد. دمحم عبد املنعم خفاجي: عاألزهر يف ألف عام (يف ذلك الوقت

  )91،ص1،جم1987الثانية
  .20، 19،ص-القاهرة-األدب يف العصر اململوكي لد. دمحم زغلول سالم: دار املعارف 2



  شرح الزجلوي على خليل/ القسم الدراسي                             الفصل األول: التعريف خبليل وخمتصره

 

 
19 

ه، وكـــــــــانوا مـــــــــن 923ه إىل ســـــــــنة784كـــــــــان حكمهـــــــــم مـــــــــن ســـــــــنة  /دولـــــــــة املماليـــــــــك الربجيـــــــــة:2

  .1الشراكسة

    البحرية  دولة املماليكجهاز احلكم بعن سريعة  حملة الفرع الثالث:

بعــــــد وفـــــــاة الســــــلطان الصـــــــاحل جنــــــم الـــــــدين أيـــــــوب تولــــــت زوجتـــــــه شــــــجر الـــــــدر إدارة شـــــــؤون        

قويـــــة مـــــن علمـــــاء املســـــلمني احلكــــم واحلـــــرب مبســـــاعدة كبـــــار أمـــــراء املماليـــــك، لكنهـــــا لقـــــت معارضـــــة 

ـــــك الرتكمـــــاين"، وبعـــــد مقتلـــــه  ـــــت عـــــن احلكـــــم لزوجهـــــا "عـــــز الـــــدين أيب ـــــذا تنازل واخلالفـــــة العباســـــية، ل

نـــــور الـــــدين بـــــن عـــــز الـــــدين أيبـــــك"، ويف هـــــذه الفـــــرتة دخـــــل املغـــــول "علـــــى يـــــد زوجتـــــه تـــــوىل احلكـــــم 

الــــــذي ه، وســــــاروا حنــــــو الشــــــام، فتــــــوىل الســــــلطة ســــــيف الــــــدين قطــــــز، 656بغــــــداد ودمروهــــــا ســــــنة

ـــــ ـــــا املماليـــــك  انتصـــــارات ســـــاحقة عظيمـــــة علـــــى املغـــــول،ق حّق وإلضـــــفاء الشـــــرعية علـــــى حكهـــــم أحي

  . 2ه659اخلالفة العباسية �لقاهرة سنة

فاعتمــــــد ســــــالطني املماليــــــك يف حكمهــــــم علــــــى قــــــوة ذات جنــــــاحني، أحــــــدمها يتمثــــــل يف القــــــوة      

نـــــــاح الثـــــــاين يف الواجهــــــــة العســـــــكرية للســـــــلطان، وهـــــــي القـــــــوة الـــــــيت جيســـــــدها مماليكـــــــه، ويتمثـــــــل اجل

ـــــم يكـــــن اخلليفـــــة يف  ـــــك العصـــــر، فل ـــــيت حـــــرص الســـــالطني علـــــى التخفـــــي وراءهـــــا طـــــول ذل الدينيـــــة ال

  عهد املماليك إال مظهرا شكليا.

ـــــذي كـــــان الشـــــيخ الســـــلطان دمحم بـــــن قـــــ فقـــــد عاصـــــر خليـــــل أمـــــا الشـــــيخ ـــــالوون ال  مـــــن جنـــــود د�جن

  .هحلقت

�لناصــــــــر �ســــــــع ســــــــالطني الدولــــــــة اململوكيــــــــة  ويعـــــــد �صــــــــر الــــــــدين دمحم بــــــــن قــــــــالوون املعــــــــروف    

ـــــس علـــــى عـــــرش الســـــلطنة  ـــــة اململوكيـــــة، جل ـــــة والدول ـــــة، ومـــــن أبـــــرز ســـــالطني األســـــرة القالووني البحري

ه، وقـــــــد أمســـــــك بزمـــــــام األمـــــــور؛ فحـــــــارب الفســـــــاد، وصـــــــادر 741ثـــــــالث مـــــــرات إىل وفاتـــــــه ســـــــنة

ل ذلـــــك العصــــــر مثّــــــ، فشـــــهدت مصــــــر يف عصـــــره ازدهــــــارا ورقيـــــا، ف3أمـــــوال أر�ب الدولـــــة الفاســــــدين

  �لذات أعظم عصور التاريخ املصري. 

                                                             
  .94،ص1ج ،األزهر يف ألف عام 1
  .9،ص1994وىل الطبعة األ-القاهرة-لد.قاسم عبده قاسم: دار الشروق ر سالطني املماليكعص ينظر: 2
- أليب العباس تقي الدين أمحد بن علي العبيدي املقزيري، حتقيق: دمحم عبدالقادر عطا: دار العلمية السلوك ملعرفة دول امللوك 3

  .486 ،2،جم1997الطبعة األوىل-بريوت
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الــــــذين بلغــــــوا اثــــــين عشـــــــر -ســــــنة41يف مــــــدة -وبعــــــد وفاتــــــه تعاقــــــب علــــــى احلكــــــم أوالده وأحفـــــــاده

ـــــدل علـــــى تـــــوليهم احلكـــــم وهـــــ ـــــم يكـــــن هلـــــم مـــــن األمـــــر شـــــيء؛ملكـــــا، وهـــــو عـــــدد ي ـــــل   م صـــــغار فل ب

املنافســـــات عـــــن النظـــــر يف صـــــاحل كانـــــت أمـــــور الـــــبالد كلهـــــا يف أيـــــدي األمـــــراء، فشـــــغلوا �ملـــــؤامرات و 

قبـــــل - الـــــبالد والرعيـــــة، فســـــاءت أحـــــوال الـــــبالد بعـــــد الناصـــــر، ورجعـــــت الـــــبالد إىل مـــــا كانـــــت عليـــــه

  من النهب واجلور. -الناصر

  القضاء يف العصر اململوكي :الفرع الرابع

اســـــــتمر املـــــــذهب الشـــــــافعي كمـــــــذهب لقاضـــــــي القضـــــــاة يف الدولـــــــة اململوكيـــــــة كمـــــــا هـــــــو أ�م       

ـــــربس ســـــنة جـــــرى أهـــــم تطـــــور يف النظـــــام القضـــــائي بيني، إىل أن األيـــــو  ـــــد الســـــلطان الظـــــاهر بي علـــــى ي

ـــــــذي جعـــــــل لكـــــــل مـــــــذهب مـــــــن مـــــــذاهب أهـــــــل الســـــــنة األربعـــــــة663 (احلنفيـــــــة، واملالكيـــــــة،  ه، ال

والشــــافعية، واحلنبليـــــة) قاضــــي قضـــــاة مســــتقال بذاتـــــه، خيتــــار نوابـــــه مــــن اتبـــــاع مذهبــــه يف مجيـــــع أحنـــــاء 

د القضـــــاة، هـــــو حتقيـــــق اإلدارة الناجحـــــة للـــــنظم اهر بيـــــربس مـــــن تعـــــدّ وقـــــد كـــــان هـــــدف الظـــــ ،1مصـــــر

حمتفظــــــا مبكانــــــة ممتــــــازة طــــــوال  إال أن قاضــــــي القضــــــاة الشــــــافعي ظــــــلّ  ،2اإلداريــــــة الشــــــرعية كالقضــــــاء

  .3عصر سالطني املماليك، فال خيطب أو يصلي �لسلطان إال القاضي الشافعي

      االقتصاديةاألنشطة املطلب الثاين: 

ـــــر اشـــــته      ر عصـــــر املماليـــــك مبصـــــر �لثـــــراء الطائـــــل بســـــب الزراعـــــة والصـــــناعة والتجـــــارة، وظهـــــر أث

هـــــذه الثـــــروة واضـــــحا جليـــــا يف خمتلـــــف مظـــــاهر احليـــــاة االجتماعيـــــة يف ذلـــــك العصـــــر مـــــن احتفـــــاالت 

ــــذي متتعــــت بــــه مصــــر  ــــراء ال ــــك الث ــــة، وحلــــي عديــــدة، ومــــع ذل فخمــــة، وأمسطــــة فــــاخرة، ومالبــــس مثين

عرج وجـــــــود يف أرو� ذلـــــــك الوقـــــــت، لـــــــذا ســـــــأإىل النظـــــــام اإلقطـــــــاعي امل إال أن النظـــــــام كـــــــان أقـــــــرب

  على أهم األنشطة االقتصادية لعصر املماليك مبصر:

  

  

                                                             
 - واإلرشاد القومي، دار الكتب قافةوزارة الث :بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري ليوسف يف ملوك مصر والقاهرة النجوم الزاهرة1

  .121،ص7،ج -مصر
لـد.صاحل حسن، مروان سامل نوري، جملة دراسات يف التاريخ واآل�ر، جامعة تكريت،  اململوكي مصر يف العصر القضاء يف2

  .39،صم 2018/ 67العدد:
  .174،صم1992طبعة-القاهرة-ةلد.سعيد عبدالفتاح عاشور: دار النهضة العربي ا�تمع املصري يف عصر سالطني املماليك3
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  اإلقطاع والزراعة الفرع األول:   

ــــــة واســــــعة،   ــــــث كــــــان أمــــــراء املماليــــــك يقطعــــــون أراضــــــي زراعي اُعتمــــــد نظــــــام اإلقطــــــاع يف مصــــــر حي

تهــــــــا مـــــــن اجلنــــــــود عنــــــــدما ويزودو�ــــــــا حباج ،املركزيـــــــةيـــــــدفعون مبوجبهــــــــا خراجـــــــا ســــــــنو� إىل الســــــــلطة 

ـــــــب األمـــــــر، ـــــــع اإلقطاعـــــــات يف معظـــــــم  يتطل ـــــــوكي يف مصـــــــر بنفســـــــه توزي وقـــــــد تـــــــوىل الســـــــلطان اململ

ـــــا بـــــديوان  ،احلـــــاالت ـــــرتبط ارتباطـــــا قـــــو� متين وعلـــــى هـــــذا فقـــــد  كـــــان اإلقطـــــاع يف عصـــــر املماليـــــك ي

د اســــتفاد خليــــل ووالــــده مــــن هــــذا وقــــ ،1اجلــــيش حــــىت أطلــــق علــــى هــــذا الــــديوان اســــم ديــــوان اإلقطــــاع

  . 2جنود احللقةجنديني من اإلقطاع �عتبارمها 

ـــــة؛ لـــــذلك عنـــــوا    ـــــك أمهيـــــة الزراعـــــة للـــــبالد بوصـــــفها عمـــــاد الثـــــروة القومي وقـــــد أدرك ســـــالطني املمالي

اضـــــي الـــــيت يتعـــــذر وصـــــول لتـــــوفري ميـــــاه الـــــري لألر  وا الـــــرتعقـــــة، فأنشـــــأوا اجلســـــور، وشـــــقّ �ـــــا عنايـــــة فائ

ومــــن أهــــم الســــالطني الــــذين عنــــوا �ــــذه الناحيــــة الســــلطان دمحم بــــن قــــالوون الــــذي عهــــد ، املــــاء إليهــــا

 ،3إىل بعــــــض األمــــــراء بعمــــــارة كافــــــة جســــــور مصــــــر يف الــــــوجهني البحــــــري والقبلــــــي والكشــــــف عليهــــــا

وقــــد قــــام بفالحــــة األرض مجهــــرة الفالحــــني الــــذين عاشــــوا يف حــــال مــــن الفقــــر واحلرمــــان، ممــــا جعــــل 

إىل مرتبـــــة القنانـــــة مـــــن حيـــــث االرتبـــــاط �ألرض، وعـــــدم الســـــماح هلـــــم  وضـــــعهم االجتمـــــاعي ينحـــــدر

  �هلجرة أو ترك األرض إال �ذن من املقطع.

  الصناعة: الفرع الثاين

ارتقــــــت الصـــــــناعة يف عصـــــــر املماليـــــــك رقيـــــــا كبــــــريا حـــــــىت أصـــــــبحت مصـــــــنوعات ذلـــــــك العصـــــــر      

شــــــاع يف ذلــــــك العصـــــــر  وم،تــــــاحف العــــــامل اليــــــتكــــــّون يف جمموعهــــــا إنتاجــــــا فنيــــــا رائعــــــا تــــــزدان بـــــــه م

ــــــع  صــــــناعة األقمشــــــة الفــــــاخرة مــــــن احلريــــــر، والصــــــوف، والكتــــــان، والقطــــــن الــــــيت صــــــنعت منهــــــا اخلل

هـــــذا عـــــدا الصـــــناعات النحاســـــية، والصـــــناعات اخلشـــــبية،  طانية، والفـــــرش، والســـــتور، واخليـــــام،الســـــل

  . 4وصناعة الزجاج، وصناعة األدوات احلربية

                                                             
  .565،ص3،ج -بريوت-: دار الكتب العلميةمحد بن علي القلقشنديأل صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء1
- القاهرة–دار الرتاث للطبع والنشر –الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب البن فرحون، حتقيق: دمحم األمحدي أبو النور2

  .357،ص1،ج (د.ط)
- بريوت-لشام يف عصر األيوبيني واملماليك لد. سعيد عبدالفتاح عاشور: دار النهضة العربية للطباعة والنشرمصر وا3

  .265م،ص1972طبعة
الطبعة -بريوت-/فنون اإلسالم لزكي دمحم حسن: دار الرند العريب267مصر والشام يف عصر األيوبيني واملماليك،ص4

  .319م،ص1981األوىل
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   التجارة: الفرع الثالث

يـــــــع الشــــــــواهد علـــــــى أن التجــــــــارة كـــــــان هلـــــــا املقــــــــام األول يف النشـــــــاط االقتصــــــــادي يف تـــــــدل مج     

العصــــــــر اململــــــــوكي، ويرجـــــــــع الســــــــبب يف النشــــــــاط التجـــــــــاري الــــــــذي متيــــــــزت بـــــــــه مصــــــــر يف عصـــــــــر 

املماليــــك إىل انســـــداد معظـــــم طـــــرق التجــــارة العامليـــــة بـــــني الشـــــرق والغــــرب منـــــذ القـــــرن الثالـــــث عشـــــر 

ـــــذلك مل يبـــــق آمنـــــا إال طريـــــق البحـــــر األمحـــــر ومصـــــر، املـــــيالدي، بســـــبب حركـــــة املغـــــول الت وســـــعية؛ وب

وقـــــد أدرك  صـــــر بــــدور الوســـــيط بـــــني الشــــرق والغـــــرب،ممــــا جعـــــل الدولــــة اململوكيـــــة تقـــــوم يف ذلــــك الع

ســـــالطني املماليـــــك مـــــا ميكـــــن أن تعـــــود بـــــه علـــــيهم التجـــــارة اخلارجيـــــة مـــــن ثـــــروة، فـــــاهتموا بتنشـــــيطها 

والوكـــــــــاالت  ،واخلـــــــــا�ت ،كالفنـــــــــادق  ،مـــــــــة للتجـــــــــارو�مـــــــــني مســـــــــالكها، وإنشـــــــــاء املؤسســـــــــات الالز 

  . 1واألسواق وغريها ،والقياسر

  عدم االستقرار االقتصادي :الفرع الرابع

دوء والســـــكينة يف العصـــــر غـــــري أن األســـــواق �ملـــــدن املصـــــرية مل تكـــــن علـــــى حـــــال �بـــــت مـــــن اهلـــــ     

ــــــــوكي؛ ــــــــة بعوامــــــــل اقتصــــــــادية وسياســــــــية أدت إ اململ ــــــــرت املدين ــــــــريا مــــــــا �ث ــــــــل كث ــــــــاة ب ىل زعزعــــــــة احلي

االقتصــــــــادية يف عصــــــــر املماليــــــــك، وقــــــــد أرجــــــــع املقريــــــــزي العوامــــــــل الرئيســــــــية الــــــــيت أدت إىل القلــــــــق 

ـــــــــة بـــــــــني النـــــــــاس بســـــــــبب تالعـــــــــب الســـــــــالطني  ـــــــــف النقـــــــــود املتداول االقتصـــــــــادي يف عصـــــــــره إىل: زي

ـــــــــني أمـــــــــراء املماليـــــــــك وأحـــــــــزا�م�2لعملـــــــــة ، هـــــــــذا كلـــــــــه 3، أو كثـــــــــرة حـــــــــدوث املنازعـــــــــات والفـــــــــنت ب

ـــــــل، فـــــــإذا �إلضـــــــا فة إىل العامـــــــل الطبيعـــــــي فأهـــــــل مصـــــــر كـــــــانوا يعيشـــــــون حتـــــــت رمحـــــــة فيضـــــــان الني

ـــــبالد وارتفعـــــت األســـــعار واشـــــتد اجلـــــوع، وانتشـــــرت  اخنفـــــض الفيضـــــان حـــــدثت أزمـــــة اقتصـــــادية يف ال

  .4األوبئة يف البالد، وسقط املوتى يف الطرقات دون أن جيدوا من يدفنهم

  اعيةاملطلب الثالث: احلياة االجتم

  األول: ا�تمع اململوكي الفرع

اتصــــــــفت احليـــــــــاة االجتماعيــــــــة يف مصـــــــــر يف عصــــــــر ســـــــــالطني املماليــــــــك �حلركـــــــــة والنشـــــــــاط        

واملعـــــــروف عـــــــن املماليـــــــك أنفســـــــهم أ�ـــــــم عاشـــــــوا طبقـــــــة اســـــــتقراطية حيكمـــــــون الـــــــبالد، ، والصـــــــخب

                                                             
  .198م،ص1943طبعة-بريوت- لناصر الدين دمحم بن عبدالرحيم ابن الفرات: املطبعة األمريكانية �ريخ ابن الفراتينظر:1
  .260م،ص2002طبعة-القاهرة-ن السخاوي: دار الكتب والو�ئق القوميةيف ذيل امللوك حملمد بن عبدالرمحالترب املسبوك  2
  .305،ص4السلوك ملعرفة دول امللوك،ج 3
  .254،ص1،جاملرجع نفسه 4
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ن فقــــــــد أمــــــــا املصــــــــريو  دون أن حيــــــــاولوا االمتــــــــزاج �هلهــــــــا، ويتمتعــــــــون �جلــــــــزء األكــــــــرب مــــــــن خريا�ــــــــا

أن حيتفظــــــــوا ألنفســـــــــهم مبكانــــــــة مرموقـــــــــة يف -التجـــــــــار العممــــــــني مثـــــــــل-اســــــــتطاعت بعـــــــــض فئــــــــا�م

غالـــــب أهــــــل الـــــبالد مـــــن العـــــوام والفالحــــــني  ا�تمـــــع، ومســـــتوى الئـــــق مـــــن املعيشــــــة، يف حـــــني ظـــــلّ 

  . 1حييون حياة أقرب إىل البؤس واحلرمان

  الفرع الثاين: طبقات ا�تمع  اململوكي 

لــــــــوكي جمتمعــــــــا طبقيــــــــا متيــــــــز بكثــــــــرة طبقاتــــــــه، وحســــــــب رأي الــــــــدكتور ســــــــعيد كــــــــان ا�تمــــــــع املم   

عاشــــــــور ميكــــــــن تلخــــــــيص مكــــــــو�ت جمتمــــــــع العصــــــــر اململــــــــوكي إىل فئــــــــات مثــــــــان هــــــــي: املماليــــــــك، 

واملعممــــــون، والتجــــــار، و طوائــــــف الســــــكان، وأر�ب املهــــــن يف املــــــدن، وأهــــــل الذمــــــة، والفالحــــــون، 

  .2واألعراب، واألقليات األجنبية

  بع: احلياة العلمية والدينية:املطلب الرا

مــــن املفارقـــــات الواضـــــحة يف عصــــر املماليـــــك أنـــــه يعتــــرب عصـــــرا ذهبيـــــا مــــن عصـــــور هـــــذه األمـــــة       

االجتماعيـــــــــة البائســـــــــة يف يف النهضـــــــــة العلميـــــــــة، فاإلخفاقـــــــــات واالضـــــــــطرا�ت السياســـــــــية، واحلالـــــــــة 

ليف، وبنـــــاء املشـــــاريع مل تفلـــــح يف االنعكـــــاس علـــــى جانـــــب التعلـــــيم، والتصـــــنيف، والتـــــأ ذلـــــك الوقـــــت

ـــــة، وعمـــــارة جمـــــالس العلـــــم؛ فأصـــــبحت مصـــــر علـــــى عصـــــر ســـــالطني املماليـــــك حمـــــورا لنشـــــاط  العلمي

علمــــــي كبــــــري، وذلــــــك لعــــــدة أســــــباب منهــــــا: مــــــا أصــــــاب املســــــلمني يف القــــــرن الســــــابع اهلجــــــري مــــــن  

كــــوارث علــــى أيــــدي املغــــول يف العــــراق والشـــــام، وعلــــى أيــــدي املســــيحيني يف األنــــدلس، فكــــان مـــــن 

ـــــت مبنجـــــاة مـــــن مثـــــل تلـــــك املصـــــائب أن تغـــــدو هـــــي ا�ـــــال الوحيـــــد للنشـــــاط حـــــظ م صـــــر الـــــيت ظل

حيـــــاء اخلالفـــــة العباســـــية يف مصـــــر علـــــى أيـــــدي املماليـــــك هيـــــأ فكـــــري، والثقـــــايف، والفـــــين، كمـــــا أن إال

  . 3القاهرة ِألْن ترث بغداد وتصبح مركزا للنشاط العلمي والديين يف العامل اإلسالمي

بــــــــل جتــــــــاوزه إىل  مــــــــي علــــــــى العلمــــــــاء وطــــــــالب العلــــــــم فحســــــــب؛اط العلمل يقتصــــــــر هــــــــذا النشــــــــو    

حـــــــبهم للعلـــــــم، وشـــــــغفهم بســـــــماعه  هموســـــــالطني املماليـــــــك، فقـــــــد عـــــــرف عـــــــن كثـــــــري مـــــــناألمـــــــراء 

  .4واجللوس إىل جانب العلماء يف جمالسهم وحلقا�م العلمية

                                                             
  . 47، 37تمع املصري يف عصر سالطني املماليك،صا�1
  .16،صاملرجع نفسه 2
  .157،ص املرجع نفسهينظر: 3
  .274مصر والشام يف عهد املماليك،ص 4
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  ومن أكثر األنشطة العلمية اليت تدل على ثراء عصر املماليك علميا وثقافيا: 

  املدارسفرع األول: ال

ال مبالغـــــــــة يف قـــــــــول القلقشـــــــــندي أن ســـــــــالطني املماليــــــــــك ابتنـــــــــوا مـــــــــن املـــــــــدارس "مـــــــــا مــــــــــأل       

، كمــــا ذكــــر ابــــن بطوطــــة عــــن مــــدارس مصــــر يف القــــرن الثــــامن أنــــه "ال حيــــيط 1األخطــــاط وشــــحنها"

ـــــربط2أحـــــد حبصـــــرها لكثر�ـــــا" ، 4واخلوانـــــك 3، فقـــــد أكثـــــر املماليـــــك مـــــن بنـــــاء املـــــدارس واجلوامـــــع وال

مــــــــدفوعني إىل ذلــــــــك بعــــــــدة عوامــــــــل منهــــــــا: التقــــــــوى والزلفــــــــى، واســــــــتخدامها يف حماربــــــــة املــــــــذهب 

ومـــــن أشـــــهر مـــــدارس مصـــــر ، 5يـــــديهمالشـــــيعي، ومنهـــــا اختـــــاذ املدرســـــة أداة تضـــــمن بقـــــاء احلكـــــم يف أ

ـــــــك: ـــــــيت ذاع صـــــــيتها يف عصـــــــر املمالي ـــــــة ال ـــة الظاهري ــة  ،7واملدرســـــــة الناصـــــــرية، 6املدرســــ واملدرســـــ

  .8الشيخونية

  التأليف ع الثاين:الفر 

عــــــرف عصــــــر املماليــــــك حركــــــة نشــــــيطة يف التــــــأليف والتــــــدوين؛ فكانــــــت هــــــذه املرحلــــــة أغـــــــىن       

أوقـــــات التـــــدوين، وخـــــري دليـــــل علـــــى ذلـــــك عظـــــم الثـــــروة العلميـــــة الـــــيت مازالـــــت دور الكتـــــب والنشـــــر 

يف كافــــــة أحنــــــاء العـــــــامل مشــــــحونة مبئـــــــات املخطوطــــــات الــــــيت ترجـــــــع لــــــذلك العصـــــــر، والــــــيت تناولـــــــت 

                                                             
  .416،ص3صبح األعشى،ج1
اململكة  أليب عبدهللا دمحم بن عبدهللا بن بطوطة: أكادميية "حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار" رحلة ابن بطوطة2

  .203،ص1،جه1417)،د.ط(-الر�ط-املغربية
أليب العباس تقي الدين  "اخلطط املقريزية"ينظر:املواعظ واالعتبار(مجع ر�ط وهو دار يسكنها أهل طريق هللا من الصوفية. الربط: 3

   .)302،ص4،ج م1998الطبعة األوىل-بريوت-أمحد املقزيري: دار الكتب العلمية
اخلطط ينظر:(ه، وهي كلمة فارسية معناها بيت، وهي أماكن للصوفية للتخلي فيها لعبادة هللا. اخلوانك: مجع خانكا4

  . )280،ص4املقريزية،ج
  .159ا�تمع املصري يف عصر سالطني املماليك،ص5
ضل دمحم أبو الف جلالل الدين السيوطي،حتقيق: يف �ريخ مصر والقاهرة /حسن احملاضرة206،ص2ينظر:اخلطط املقريزية،ج6

     264،ص2،جم1967الطبعة األوىل-مصر-: دار إحياء الكتب العربية عيسى احلليب وشركاهإبراهيم
  .265،ص2/حسن احملاضرة،ج200،ص4ة،جاخلطط املقريزيينظر: 7
هـ، وفرغ منها سنة 756وتسمى أيضا خانقاه شيخو: نسبة لألمري الكبري سيف الدين شيخو العمري، ابتدأ عمار�ا يف سنة8

ودرسا إلقراء القرآن  اء األربعة، ودرسا للحديث النبويورتب فيها دروسا عدة منها: أربعة دروس لطوائف الفقه هـ،757

، 266،ص2حسن احملاضرة،ج/ينظر: املواعظ واالعتبار.(كية �امن توىل تدريس املال �ت السبع،  وكان الشيخ خليل أول�لروا

267(  
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فـــت يف ذلــــك العصــــر هـــي العلــــوم الدينيـــة، مــــن ذلــــك أهــــم العلـــوم الــــيت أُلّ  معظـــم ألــــوان املعرفـــة، ولعــــلّ 

    على سبيل املثال:

بـــــــــــرز أبـــــــــــو دمحم احلســـــــــــن بـــــــــــن قاســـــــــــم بـــــــــــن عبـــــــــــدهللا املـــــــــــرادي املصـــــــــــري  علـــــــــــم القـــــــــــراءات:يف أ/

  .1ه)749املراكشي(ت

  . 2ه)728ت: برز أبو العباس أمحد بن تقي الدين بن تيمية(علم التفسرييف ب/

: بـــــــرز اإلمـــــــام شـــــــيخ احملـــــــدثني أبـــــــو احلســـــــني رشـــــــيد الـــــــدين حيـــــــىي النابلســـــــي علـــــــم احلـــــــديثيف ج/

ــــــن علــــــي 3ه)662املصــــــري املعــــــروف �لعطــــــار(ت ــــــدين أمحــــــد ب ــــــو الفضــــــل شــــــهاب ال ، واحلــــــافظ أب

  .4ه)852بن الكناين العسقالين املصري الشهري �بن حجر(ت

  :الفقه وأصولهد/

الصــــــغرى" لعــــــز الــــــدين بــــــن عبدالســــــالم  واعــــــد الكــــــربى" و"القواعــــــد"الق جنــــــد يف الفقــــــه الشــــــافعي:-

 . 5ه)660(ت

يف الفقـــــه احلنفـــــي: "بـــــدائع الصـــــنائع يف ترتيـــــب الشـــــرائع"، وهـــــو يف عشـــــر جملـــــدات ألثـــــري الــــــدين  -

  .6ه)587(الكاساين

  .7ه)652(يف الفقه احلنبلي: "احملرر يف الفقه" و"األحكام الكربى" �د الدين بن تيمية-

قــــه املـــــالكي:  "خمتصــــر خليـــــل" الــــذي هـــــو حمــــل الدراســـــة، وجــــاء تلميـــــذه �ــــرام بـــــن عبـــــدهللا ويف الف-

ــــــدمريي علــــــى نســــــق خمتصــــــر شــــــيخه مســــــاه "الشــــــامل يف فقــــــه اإلمــــــام  ه) لينســــــج كتــــــا�805(ت8ال

  مالك".
                                                             

  .211،ص2،جم2002الطبعة اخلامسة عشر  ،دار العلم للماليني كلي:األعالم خلري الدين الزر  ترمجته: ينظر1
الطبعة - بريوت-لصالح الدين الصفدي، حتقيق: أمحد األر�ؤط، وتركي مصطفى: دار إحياء الرتاث ينظر:الوايف �لوفيات2

  .16،ص7،ج م2000األوىل
 م1951بعةط -بريوت–بغدادي: دار إحياء الرتاث العريب هدية العارفني أمساء املؤلفني وآ�ر املصنفني إلمساعيل ال: ترمجته ينظر3

  .524،ص2ج
  .89،ص1ج-بريوت-يمين: دار املعرفةالبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع حملمد بن علي الشوكاين الينظر ترمجته: 4
   .319،صلوايف �لوفياتا ينظر ترمجته:5
د بن أمحد بن موسى احلنفي الشهري ببدر الدين العيين، حتقيق: أ.د.دمحم أمني: عقد اجلمان يف �ريخ أهل الزمان حملمو ينظر ترمجته: 6

  .325،ص1،جم1987طبعة-حتقيق الرتاثمركز - اهليئة املصرية العامة للكتاب
  .445،ص7ج )،د.ط(يف أخبار من ذهب البن عماد: دار الكتب العلمية، شذرات الذهبينظر ترمجته: 7
 . 151ص ينظر ترمجته: القسم التحقيقي، 8
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أمـــــا يف أصـــــول الفقـــــه فقـــــد حظيـــــت الكتـــــب الســـــابقة يف هـــــذا ا�ـــــال �هتمـــــام العلمـــــاء منهـــــا علـــــى -

، وخمتصــــــــــــــــر ابــــــــــــــــن 1ه)606(احملصــــــــــــــــول لفخــــــــــــــــر الــــــــــــــــدين الــــــــــــــــرازيســــــــــــــــبيل املثــــــــــــــــال: كتــــــــــــــــاب 

  . 2ه)646(احلاجب

يف اللغـــــة والنحـــــو ومعامجهـــــا،  -يضـــــيق املقـــــام عـــــن ذكـــــرهم-كمـــــا بـــــرز عـــــدة علمـــــاء يف هـــــذا العصـــــر

   وآخرون يف التاريخ والرتاجم. 

  :الفرع الثالث: التصوف يف العصر اململوكي 

ـــــاة الدينيـــــة مبصـــــر يف عصـــــر املمال       ـــــاتصـــــفت احلي ـــــك �نتشـــــار ظـــــاهرة التصـــــوف ال ديين بشـــــكل  ي

وقـــــد انقســـــم الصـــــوفية ، نـــــذاكمؤسســـــا�م أحـــــد أجـــــزاء ا�تمـــــع اململـــــوكي آكبـــــري، فأصـــــبح املتصـــــوفة و 

ــــــرق عديــــــدة لكــــــل منهــــــا شــــــيخها وشــــــعارها، ومــــــ ــــــك إىل ف ن أهــــــم الطــــــرق يف مصــــــر يف عهــــــد املمالي

ــــــــك العصــــــــر يقــــــــة الشــــــــاذلية، الطريقــــــــة ، الطريقــــــــة القادريــــــــة، الطر الطريقــــــــة الرفاعيــــــــة :الصــــــــوفية يف ذل

  .3الدسوقية

علــــــــى �ــــــــج الصــــــــوفية احلقــــــــة املعتدلــــــــة ســــــــار الشــــــــيخ خليــــــــل وشــــــــيخه املنــــــــويف، كمــــــــا اشــــــــتهر و      

، فعـــــرف مـــــن الصــــــوفية مـــــن أهــــــل إلســـــالم وأعيــــــان العلمـــــاء والســــــالطني�لصـــــوفية كثـــــري مــــــن أئمـــــة ا

بــــــن مجاعــــــة، العلــــــم والفضــــــل شــــــيوخ اإلســــــالم: العــــــز بــــــن عبدالســــــالم، وابــــــن حجــــــر، وبــــــدر الــــــدين 

اجــــــب، وابــــــن الصـــــــالح، وابــــــن دقيــــــق العيــــــد، وغــــــريهم، ومــــــن األئمــــــة: احلــــــافظ املنــــــذري، وابــــــن احل

  .وغريهموالفريوزا�دي، 

خليــــل، فمــــاذا عــــن حياتــــه؟ هــــذا مــــا الشــــيخ هــــذا مــــا ميكــــن قولــــه عــــن احلقبــــة الزمنيــــة الــــيت عاصــــرها 

  .سأحتدث عليه يف املبحث اآليت

  

  

  

  

                                                             
  )     545، 542، 413، 410، 316،ص1حسن احملاضرة،ج( ينظر شروح هذا الكتاب وخمتصراته1
  .412، 410، 82،ص1ينظر شروح الكتاب: البدر الطالع،ج2
، 77، 67، 13صالطرق الصوفية، دار املعارف،الطبعة اخلامسة ينظر: الطرق الصوفية، نشأ�ا ونظمها وروادها لد.عامر النجار:3

163.    
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  ترمجة خليل  املبحث الثاين:

  طلب األول: احلياة الشخصية خلليل امل

    ، لقبه، كناهنسبهالفرع األول: امسه، 

علــــــى أن اســــــم أبيــــــه إســــــحاق، تِفــــــق اُ  إســــــحاق بــــــن موســــــى بــــــن شــــــعيب املــــــالكي، هــــــو خليــــــل بــــــن

ومــــن حنـــــا ، 2كــــابن غــــازي  )يعقــــوب(فــــذهب بعــــض املرتمجــــني لـــــه إىل أنــــه ؛ 1واختلــــف يف اســــم جــــده

وهــــــو مــــــا صــــــرّح بــــــه احلطــــــاب يف شــــــرحه علــــــى  ،وســــــىإىل أن نســــــبته مل 3وذهــــــب األكثــــــرون ،حنــــــوه

  ح خليل وغريهم.اب الكثري من شراّ ، وقد مشى على رأي احلط4خليل

ــــــدي، 6، وأيب الضــــــياء5يكــــــىن الشــــــيخ خليــــــل �يب املــــــودة ــــــب الشــــــيخ خليــــــل �لقــــــاب منهــــــا: اجلن  ولّق

  . 10وضياء الدين ،9، وغرس الدين8والُكْردي ، 7وابن اجلندي

     
                                                             

ذلك االختالف راجع إىل أن الشيخ مل يكن يتحدث عن نفسه كثريا، وال يورد امسه كامال بني تالمذته أو يف ما ُكِتب،  ولعل مردّ 1

وهي مسة يف أصحاب األصول غري العربية أو األصول البعيدة عن تلك األرومات واحملتد العريق، واليت تعىن بنسبها حني يكون 

مناقب املنويف خلليل بن إسحاق املالكي، حتقيق: أ.د.  (ينظر:�بعيا أو غري ذلك، والشيخ كردي ا، أوامتداد هذا النسب صحابي

  )21م، ص2012أمحد علي طه ر�ن: دار الكلمة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل
بدالكرمي جنيب:مركز دراسة وحتقيق: د. أمحد بن ع ،حملمد بن أمحد بن غازي العثماين شفاء الغليل يف حل مقفل خليل ينظر:2

  .112،ص1م،ج2008الطبعة األوىل -القاهرة-جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث
دمحم عبد  ،ن حجر العسقالين، حتقيق: مراقبةيف أعيان املائة الثامنة الب الدرر الكامنة وعلى رأسهم ابن حجر يف درره، (ينظر: 3

 )207،ص2،جم1972الطبعة الثانية -اهلند صيدر ا�د-جملس دائرة املعارف العثمانية :املعيد ضان
  .13،ص1،ج ليلمواهب اجل4
- لبنان-شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية حملمد بن دمحم خملوف، حتقيق: عبدا�يد خيايل: دار الكتب العلمية5

عبد احلميد عبدهللا اهلرامة: /نيل االبتهاج بتطريز الديباج ألمحد ألمحد �� التنبكيت، حتقيق: د.321،ص1م،ج2003الطبعةاألوىل

/ شرح زروق على منت الرسالة أليب العباس شهاب الدين أمحد بن أمحد 168م،ص2000الطبعة الثانية-طرابلس–دار الكاتب 

  .   10،ص1م،ج2006الطبعة األوىل -بريوت-املعروف بزروق، حتقيق:أمحد فريد املزيدي: دار الكتب العلمية
-ه اإلسالمي حملمد بن احلسن بن العريب بن دمحم احلجوي الثعاليب اجلعفري :دار الكتب العلميةالسامي يف �ريخ الفقالفكر 6

شرح خمتصر خليل أليب عبدهللا دمحم بن عبدهللا اخلرشي املالكي: دار الفكر  /286،ص2م،ج1995الطبعة األوىل -بريوت

  .13،ص1/مواهب اجلليل،ج7،ص1،ج د.ط، د.ت.ط-بريوت-للطباعة
  .112،ص1/شفاء الغليل،ج357،ص1اج املذهب،ج:الديبينظر7
   .257،ص1ينظر:درة احلجال،ج8
  .10،ص1/شرح زروق على الرسالة،ج70توشيح الديباج،ص 9

  .168/نيل االبتهاج،ص321،ص1شجرة النور،ج /207،ص2ج،الدرر الكامنة 10
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    وأسرته همولدالفرع الثاين: 

ـــــل، ال مـــــن شـــــحّ      ـــــاة الشـــــيخ خلي ـــــم تســـــعفنا بشـــــيء واضـــــح حـــــول حي ـــــرتاجم فل ـــــب ال ـــــا كت ت علين

حيــــــث املولــــــد، وال مـــــــن حيــــــث جمـــــــر�ت حياتــــــه الشخصــــــية واألســـــــرية، وعليــــــه يبقـــــــى �ريــــــخ مولـــــــد 

قـــــد األول مــــــن يف الع مــــــن �ب غلبـــــة الظـــــن أن تكـــــون والدتـــــهتكهــــــن، وميكـــــن  الشـــــيخ خليـــــل حمـــــلّ 

 أقــــــــدم شــــــــيخ لــــــــه، وهــــــــو عبــــــــدهللا الدالصــــــــي (تري، اعتمــــــــادا علــــــــى وفــــــــاة القــــــــرن الثــــــــامن اهلجــــــــ

   ه).721

إال مــــا ذكــــره خليـــــل يف كتــــاب مناقــــب املنـــــويف  رة الشـــــيخ وعائلتــــه فــــال يـــــذكر عنهــــا أمــــا عــــن أســــ     

ـــــه �لشـــــيخ ابـــــن احلـــــاج صـــــاحب املـــــدخل جعلـــــه يـــــدفع �البـــــن  ـــــا، لكـــــن إعجاب ـــــده كـــــان حنفي أن وال

ـــــل أنـــــه كـــــان لوالـــــده إقطاعـــــا خـــــارج   مثـــــل هـــــذا، مـــــن املالكيـــــة، وال يســـــتغربليكـــــون  كمـــــا نقـــــل خلي

القـــــاهرة ممـــــا يضـــــطر خليـــــل أن يســـــافر يف شـــــأن هـــــذا اإلقطـــــاع، ويبـــــدو أن هـــــذا اإلقطـــــاع هـــــو املـــــورد 

  .1مل يؤثر عنه العمل �لتجارةلرئيسي لدخل هذه األسرة، فالشيخ ا

تشــــــــهد الثــــــــراء  ومـــــــن هاتــــــــه املعطيــــــــات يبـــــــدو أن أســــــــرة الشــــــــيخ كانـــــــت أســــــــرة متوســــــــطة احلـــــــال؛ مل

وذلـــــك بفضـــــل اإلقطـــــاع الـــــذي وإن مل يكـــــن كبـــــريا إال أنـــــه ضـــــمن  ،الفـــــاحش، ومل تـــــذق مـــــرارة الفقـــــر

هلـــــا االســـــتغناء عـــــن مذلـــــة احلاجـــــة وســـــؤل النـــــاس، كمـــــا حفـــــظ كرامتهـــــا عـــــن الوقـــــوف علـــــى أعتـــــاب 

  األمراء وخدمتهم.

   .وفاتهالفرع الثاين:  

  ىل آراء عدة كالتايل:اختلف أهل الرتاجم يف حتديد �ريخ وفاة الشيخ إ

  .2ه767)الرأي األول: هو البن حجر العسقالين، فذكر أنه تويف سنة 1

ــــــت يف )2 ــــــل كان ــــــاس أمحــــــد زروق، ومفــــــاده أن وفــــــاة الشــــــيخ خلي ــــــه أبــــــو العب ــــــاين: انفــــــرد ب الــــــرأي الث

  ، ولعل مرده االشتباه أو التحريف وهللا أعلم. 3ه769سنة 

  .4ه749يخ خليال تويف سنة الرأي الثالث: ذكر ابن فرحون أن الش )3

                                                             
 .23مناقب املنويف ، صينظر: 1
   .207،ص2الدرر الكامنة،ج2
  .172/نيل االبتهاج،ص10شرح زروق على الرسالة،ص3
 ل احلطاب اخلطأ املنسوب البن فرحونعلّ  خطأ ورد يف النسخة املطبوعة، وقد، وهو 357،ص1الديباج املذهب،ج4

  )14،ص1مواهب اجلليل،ج(ينظر:
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ــــــوىف يف ربيــــــع األول ســــــنة4 ــــــيال ت ــــــة إىل أن الشــــــيخ خل ــــــرأي الرابــــــع: ذهــــــب املغارب وقــــــد ، 1ه776)ال

حـــــــه الشـــــــيخ أمحـــــــد �� ورجّ  ،2اح خمتصـــــــر خليـــــــلهـــــــذا التـــــــاريخ وشـــــــّهره مجـــــــع غفـــــــري مـــــــن شـــــــرّ  أقـــــــرّ 

رزوق نقــــــل ب؛ ألن ابــــــن مــــــارجــــــح اآلراء وأقر�ــــــا للصــــــو لعــــــل هــــــذا الــــــرأي األخــــــري هــــــو أو  ،3التبنكــــــي

  .  هذا التاريخ عن اإلسحاقي، وهو من أخّص تالميذ خليل

  املطلب الثاين: احلياة العلمية خلليل

  شيوخ خليل ونشأته العلميةالفرع األول: 

ممــــا ال شــــك فيــــه أن الشــــيخ خليــــل أخــــذ عــــن عــــدة أعــــالم يف املــــذهب، فغــــزارة علــــم الرجــــل،        

ؤالء املشــــايخ، الــــذين كــــان هلــــم الفضــــل يف نبــــوغ وتنــــوع معارفــــه تــــدالن علــــى تعــــدد مشــــاربه، ومــــن هــــ

  الشيخ وهم:

  . 4ه)721/أبو دمحم عبدهللا بن عبداحلق الدالصي املصري(ت1

  .5ه)749إبراهيم بن الجني الربهان الرشيدي(ت/2

  .6ه)749ابن عبد اهلادي(ت ن/ أبو الفرج عبدالرمح3

   .7ه)749/أبو دمحم عبدهللا بن دمحم بن سليمان املنويف املغريب(ت4

  .8ه)737/أبو عبدهللا دمحم بن دمحم العبدري الفاسي املعروف �بن احلاج(ت5

                                                             
، دراسة مساينيف شرح خمتصر وتصحيح مسائله �لنقل والدليل أليب عبدهللا دمحم بن أمحد بن دمحم ابن مرزوق التلاملنزع النبيل  ينظر:1

الطبعة األوىل -اجلزائر-مالك كرشوش: مركز اإلمام الثعاليب للدراسات ونشر الرتاث أ. ،أ.دمحم بور�ن ،وحتقيق: أ.جياليل عشري

  .72توشيح الديباج،ص /114،ص1شفاء الغليل،ج /230،ص1م،ج2012
  )160ص .(ينظر: القسم التحقيقي،وي يف شرحه هذاالزجل التاريخ الذي رجحه دمحموهو  2
  172نيل االبتهاج،صينظر: 3
  .251،ص9،ج/ النجوم الزاهرة 41،ص3الدرر الكامنة،جينظر ترمجته:4
/طبقات الشافعية  الكربى لتاج الدين عبدالوهاب 508،ص1/حسن احملاضرة،ج85،ص1ينظر ترمجته: الدرر الكامنة، ج5

،الطبعة الثانية للطباعة والنشر والتوزيع ر: هجالسبكي، حتقيق: د.حممود دمحم الطناحي، د.عبدالفتاح دمحم احللو

  .399،ص9هـ،ج1413
ينظر ترمجته: ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد لتقي الدين أيب الطيب دمحم بن أمحد املكي الفاسي، حتقيق: كمال يوسف 6

ات لتقي الدين دمحم بن /الوفي133،ص3/الدرر الكامنة،ج97،ص2م،ج1990الطبعة األوىل-بريوت-احلوت: دار الكتب العلمية

  .110،ص2هـ، ج1402الطبعة األوىل-بريوت-رافع، حتقيق: صاحل مهدي عباس، د.بشار عواد معروف: مؤسسة الرسالة
  .159ينظر ترمجته: يف القسم التحقيقي،ص7
  .159ينظر ترمجته: يف القسم التحقيقي، ص8
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  الفرع الثاين: آ�ر خليل (تالميذه/مؤلفاته)   

ج منهــــا علــــى يديــــه خلــــق كبــــري مــــن صــــار خليــــل مدرســــًة مميــــزة يف املــــذهب املــــالكي، ختــــرّ  /تالميــــذه:أ

وف علــــــى طلبتــــــه األكثــــــر تــــــداوال فحــــــول الفقهــــــاء يضــــــيق املقــــــام بــــــذكرهم كلهــــــم، ممــــــا يتوجــــــب الوقــــــ

واشــــــــتهارا يف كتــــــــب الــــــــرتاجم، �إلضــــــــافة إىل كــــــــو�م مــــــــن األوائــــــــل الــــــــذين تصــــــــدوا لشــــــــرح خمتصــــــــر 

  شيخهم، وهم: 

  . 1ه)794/ عبداخلالق بن علي بن احلسني املعروف �بن الفرات(ت 1

  .2ه)802/مشس الدين دمحم بن دمحم بن عبدالرزاق الغماري املصري املالكي (ت2

  ه).805البقاء �ج الدين �رام بن عبدهللا الدمريي (ت/أبو 3

  ه)810/دمحم بن عثمان اإلسحاقي املصري(ت4

  .3ه)818/خلف بن أيب بكر بن أمحد النحريري (ت4

  .4ه)823/مجال الدين عبدهللا بن مقداد بن إمساعيل األقفهسي املصري (ت5

  . 5ه)829/أبو احلسن مجال الدين يوسف بن خالد بن نعيم البساطي (ت6

ـــــــه/ب كـــــــان خلليـــــــل إىل جانـــــــب جهـــــــوده يف التـــــــدريس �لشـــــــيخونة مهمـــــــة أمســـــــى وأعظـــــــم،   :مؤلفات

مــــــا  متثلــــــت يف التصــــــنيف والتــــــأليف، فخليــــــل كــــــان حيمــــــل هــــــم البحــــــث أكثــــــر مــــــن أي هــــــّم، ولعــــــلّ 

لـــــدليل كـــــاف علـــــى عزلتـــــه وانقطاعـــــه للبحـــــث، وعكوفـــــه علـــــى  6تشـــــري إليـــــه بعـــــض مصـــــادر ترمجتـــــه

ــــالتصــــنيف بعزميــــة صــــادقة، و  ــــت مثــــرة هــــذا احلــــرص مصــــنفات يف غايــــة الدقــــة واإلتقــــان دّل ت لقــــد كان

علــــــى نبــــــوغ الرجــــــل وعطائــــــه العلمــــــي، وقــــــد رزقــــــت تلــــــك املصــــــنفات بركــــــة القبــــــول فاشــــــتهرت وذاع 

  صيتها، رغم أن عددها ال يتعدى أصابع اليد، وفيما �يت ذكر ملصنفات الشيخ:

                                                             
  .160يف القسم التحقيقي، ص :ترمجتهينظر 1
يف طبقات اللغويني والنحاة جلالل الدين السيوطي، حتقيق :دمحم أبو  بغية الوعاة /537،ص1اضرة،جينظر ترمجته: حسن احمل2

   .18،ص7،جشذرات الذهب/230،ص1ج ،د.طد.ت-لبنان-ملكتبة العصريةالفضل إبراهيم: ا
  .182،ص3/الضوء الالمع،ج174ينظر ترمجته: نيل االبتهاج،ص 3
  .435ينظر ترمجته: يف القسم التحقيقي،ص 4
  346،ص1/شجرة النور،ج628/نيل االبتهاج،ص189،ص2/حسن احملاضرة،ج247ينظر: ترمجته: توشيح الديباج،ص5
  . 113،ص1شفاء الغليل،ج/229،ص1املنزع النبيل،جينظر : 6
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انتقـــــى خليـــــل شـــــرحه ع األمهـــــات، : وهـــــو شـــــرح ملختصـــــر ابـــــن احلاجـــــب املســـــمى جبـــــام1/التوضـــــيح1

وزاد فيـــــه عـــــزو األقـــــوال، وإيضـــــاح مـــــا فيـــــه مـــــن اإلشـــــكال كمـــــا  هـــــذا مـــــن شـــــرح ابـــــن عبـــــد الســـــالم

  .   2وصفه ابن حجر

  وهو موضوع البحث، سيأيت الكالم عنه الحقا.: /املختصر الفقهي2

صـــــره فـــــه الشـــــيخ بعـــــد كتابـــــه التوضـــــيح، وقبـــــل خمت: كتـــــاب نفـــــيس ألّ 3/كتـــــاب املنســـــك أو املناســـــك3

ونظــــــرا للقيمــــــة العلميــــــة للكتــــــاب اعتمــــــده الفقهـــــــاء  بــــــّني فيــــــه األحكــــــام املتعلقــــــة �حلـــــــج،الفقهــــــي، 

  ونقلوا عنه، كما هو احلال عند الزجلوي يف شرحه هذا خليل.

ــــه ملناقــــب شــــيخه املنــــويف، ف الشــــيخ خليــــل كتــــا� : ألّــــ4/مناقــــب املنــــويف4 ــــاول فيــــه ســــرية تعــــّرض في تن

وأحوالـــــه، وأورد فيهـــــا شـــــيئا مــــن كراماتـــــه ومكاشـــــفاته، وحـــــّاله شــــيخه مـــــن حيـــــث علومـــــه، وشــــيوخه، 

  �ألوصاف اجلليلة الدالة على عظم مقامه.  

ـــــــم، 5اجلـــــــامع/6 ـــــــادة والعل ـــــــارة عـــــــن رســـــــالة صـــــــغرية يف اآلداب والســـــــلوك حتـــــــدث فيهـــــــا عـــــــن العب :عب

ــــــاس ومــــــا حيــــــرم منــــــه، وأقســــــام  وتطهــــــري الــــــنفس، وفضــــــائل األخــــــالق ورذائلهــــــا، ومــــــا جيــــــب مــــــن اللب

ومـــــع ذلـــــك مل خيـــــل الكتـــــاب مـــــن التوجيـــــه الفقهـــــي للمســـــائل املتناولـــــة  وآدابـــــه...وغري ذلـــــك، الســـــفر

  لتظهر مصطلحات األحكام الشرعية: "جيب"، "يستحب"....

                                                             
اج إخر قام مركز جنيبويه للمخطوطات و و  ،قت أجزاء الكتاب يف رسائل وأطروحات علمية يف أكثر من جامعة مغربية وشرقيةقّ حُ 1

  .الرتاث �خراج كتاب التوضيح وطباعته كامال حتت إشراف الدكتور أمحد بن عبدالكرمي جنيب
  207،ص2الدرر الكامنة،ج 2
؛ فحققه الدكتور الناجي ملني، وصدر عن مركز الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث �لرابطة احملمدية ق الكتاب أكثر من مرةقّ حُ 3

- حققه ا�تىب بن املصطفى بن سيدي بن دمحم مبارك، وصدر عن دار يوسف بن �شفني م، كما2007للعلماء �لر�ط سنة

  م ـ2007سنة-العني-ومكتبة اإلمام مالك -كيفة
، وقد قام 3577،ونسخة املكتبة األزهرية حتت رقم5/365للكتاب نسخ كثرية منها: نسخة دار الكتب املصرية حتت رقم4

  وإخراج نصه، وصدر الكتاب عن دار الكلمة للنشر والتوزيع.                أ.د.أمحد علي طه ر�ن بتحقيق الكتاب 
، وقد قام الدكتور مححامي خمتار بتحقيق الكتاب يف مقال نشر 308740توجد نسخة من الكتاب مبكتبة األزهر حتت رقم 5

مقال  نشر ��لة ذا�ا حتت عنوان:  ، بعد أن أثبت نسبة الكتاب خلليل يف09، العدد��08لة اجلزائرية للمخطوطات، ا�لد

   .م2008سنة05، العدد04امع، ا�لددراسة عرضية ملخطوط اجل
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، مل يكملـــــه الـــــذي مل يكتـــــب لـــــه الظهـــــور: وهـــــو مـــــن تـــــراث الشـــــيخ املخطـــــوط /شـــــرح علـــــى املدونـــــة7

ــــــاب احلــــــج علــــــى قــــــول ، 1الشــــــيخ، وصــــــل فيــــــه إىل آخــــــر الزكــــــاة علــــــى قــــــول ابــــــن فرحــــــون أو إىل كت

  .2التبنكي

مل ينــــل هــــذا الشــــرح شــــهرة رمبــــا بســــبب فقــــده، وقــــد نســــبه ابــــن فرحــــون /شــــرح ألفيــــة ابــــن مالــــك: 8

  .3خلليل

  وظائف خليل ومكانته العلميةالفرع الثالث: 

د الشـــــيخ خليــــل مناصـــــب دلــــت علـــــى املكانــــة العلميـــــة الــــيت تبوأهـــــا الرجــــل، ومـــــن وظائفــــه تلـــــك تقلّــــ

  أذكر: 

بـــــل كانــــــت هــــــي شــــــاغله الرمســــــي  الشـــــيخ وظيفــــــة التــــــدريس عنايــــــة كبــــــرية؛: أوىل ة التــــــدريسوظيفــــــ*

حياتــــه للتــــدريس مبدرســــة بعــــد التــــأليف والتنصــــيف، فبعــــد وفــــاة شــــيخه عبــــدهللا املنــــويف كــــّرس خليــــل 

يــــــدرس ويعلـــــم �ــــــا أنواعـــــا مــــــن العلـــــوم كالفقــــــه، واحلـــــديث، والعربيــــــة مبجالســـــه العلميــــــة الشـــــيخونية، 

  .4صفها ابن فرحون الذي حضر يف واحد منهاالنافعة، كما و 

ــــــسوظيفــــــة اإلفتــــــاء* ــــــك بــــــن أن ــــــل اإلفتــــــاء علــــــى مــــــذهب مال ، وهــــــي وظيفــــــة مل 5: ويل الشــــــيخ خلي

يكـــــن خلليـــــل أن يتوالهـــــا لـــــو مل يكـــــن علـــــى قـــــدر عـــــال مـــــن العلـــــم والـــــذكاء، والـــــورع والتقـــــوى، فهـــــذه 

ــــــن حجــــــ ــــــه اب ــــــة �لشــــــيخونية، قــــــال عن ــــــويل ر�ســــــة املالكي ــــــه لت ر: "درس �لشــــــيخونية، الصــــــفات أهلت

  . 6وأفىت وأفاد"

: إىل جانــــب الوظــــائف العلميــــة كــــان خلليــــل مهــــام أخــــرى وهــــي اجلنديــــة، فاشــــتغل وظيفــــة اجلنديــــة*

، يلــــــبس زي اجلنــــــد وال 7خليــــــل �جلنديــــــة؛ ألنــــــه كــــــان مــــــن أجنــــــاد احللقــــــة املنصــــــورة �لــــــد�ر املصــــــرية

                                                             
  .358الديباج املذهب،ص 1
  .170نيل االبتهاج،ص 2
  .358،ص1الديباج،ج 3
  .358،ص1ج ينظر: الديباج املذهب، 4
  .315،ص2األعالم،ج 5
  .168/نيل االبتهاج،ص207،ص2الدرر الكامنة،ج 6
  .357،ص1اج املذهبب،جالديب 7
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نقــــل يف بعــــض الــــروا�ت أن خلــــيال  اســــتعدادا منــــه للجهــــاد يف ســــبيل الــــدفاع عــــن وطنــــه؛ ملــــا 1يغــــريه

  .2هـ770عام نزل مع اجليش، وشارك يف معركة استخالص اإلسكندرية من العدو 

ــــــه يف البحــــــث        و�ــــــذا يكــــــون خليــــــل قــــــد أحــــــرز مكانــــــة علميــــــة عاليــــــة بفضــــــل اجتهــــــاده وتفاني

ـــــيت تـــــذلل كـــــل صـــــعب، و�ـــــوّ والتنقيـــــب، فقـــــد ُعـــــ ـــــه العاليـــــة ال ، ن كـــــل عســـــريِرف بصـــــربه وجتلـــــده ومهت

ومـــــا خّلفـــــه الشـــــيخ مـــــن آ�ر علميـــــة تشـــــهد وحـــــدها علـــــى مكانـــــة الرجـــــل، ورســـــوخ قدمـــــه يف العلـــــم، 

كعبـــــــه، فقيمــــــة الرجـــــــل مــــــن قيمـــــــة مؤلفاتـــــــه، وهــــــذا مـــــــا مل يغفلــــــه كـــــــل مــــــن رجـــــــال الـــــــرتاجم،  وعلــــــوّ 

والعلمـــــاء الـــــذين عاصـــــروا الشـــــيخ أو جـــــاؤوا بعـــــده، فقـــــد أقـــــّر لـــــه العلمـــــاء �لتفـــــوق، وحّلـــــت مصـــــادر 

  ؛ عرفا� بفضله وحثاً على االقتداء به. �3حسن  األوصاف الرتاجم سريته

    .ملختصرالتعريف � الثالث: بحثامل

  للمختصر العلمية القيمةاألول: إبراز  طلبامل

بـــــل صـــــار أشـــــهرها علـــــى  ملتـــــون الفقهيـــــة يف املـــــذهب املـــــالكي؛يعـــــد خمتصـــــر خليـــــل مـــــن أبـــــرز ا      

كمــــــا جـــــاء يف بعــــــض الــــــروا�ت أن ،ثلـــــث عمــــــره  الشــــــيخ أنفـــــق فيــــــه اإلطـــــالق يف القــــــرون املتــــــأخرة،

ــــه زهــــاء عشــــرين عامــــا ــــة عــــادة مــــا ختصــــص للمطــــوالت مــــن 4خلــــيال ظــــل يؤلــــف في ، وهــــي فــــرتة زماني

أمهــــات الكتــــب، وبقــــاء الشــــيخ مــــدة مثــــل هــــذه دليــــل علــــى حرصــــه الشــــديد ودقتــــه العلميــــة يف مجــــع 

  أحكام خمتصره الفقهي.

، مـــــن حيـــــث 5احلاجـــــب يف جـــــامع األمهـــــاتولقـــــد ســـــار خليـــــل يف خمتصـــــره علـــــى خطـــــا ابـــــن       

اختيــــار اللفــــظ وســـــبك العبــــارة، وحماولـــــة اإلجيــــاز الشـــــديد حلصــــر أكـــــرب عــــدد مـــــن املســــائل الفقهيـــــة، 

غــــري أن خليــــل أتـــــى �لعجــــب يف خمتصـــــره مــــن حيـــــث اإلجيــــاز، فـــــأوجز يف عبارتــــه، وأصـــــلح مــــا وقـــــع 

ــــــروع  ــــــن احلاجــــــب مــــــن وهــــــم العــــــزو، كمــــــا مجــــــع ف أوضــــــح فيهــــــا نوعــــــة، و املــــــذهب الكثــــــرية املتفيــــــه اب

                                                             
  .169/نيل االبتهاج،ص207،ص2الدرر الكامنة،ج 1
   .170نيل االبتهاج،ص 2
 /321،ص1شجرة النور،ج /74توشيح الديباج،ص /207،ص2الديباج املذهب، ج /207،ص2الدرر الكامنة،جينظر: 3

/ حسن 281، ص3هبة،جي ش/ �ريخ ابن قاض70/ توشيح الديباج،ص207،ص2/الدرر الكامنة،ج229،ص1املنزع النبيل،ج

/ شفاء 10،ص1ج / شرح زروق على الرسالة،257،ص1،ج/ درة احلجال168،170االبتهاج،ص /نيل460،ص1احملاضرة،ج

  .295،ص4/السلوك ملعرفة دول امللوك،ج113،ص1الغليل،ج
  .172ينظر: نيل االبتهاج،ص 4
  جلواهر الثمينة.سار ابن احلاجب هو أيضا يف جامعه على منهج ابن شاس يف كتابه عقد ا5
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املشـــــهور املعمـــــول بـــــه جمـــــردا عـــــن اخلـــــالف، حـــــىت قـــــالوا فيـــــه: أنـــــه حـــــوى مائـــــة ألـــــف مســـــألة منطوقـــــا 

  .1ومثلها مفهوما"

وصـــــل الشـــــيخ يف تبيـــــيض خمتصــــــره إىل �ب النكـــــاح إال أن املنيـــــة عاجلتــــــه، فـــــرتك �قيـــــه مســــــودة     

ـــــه وتبييضـــــها وغطـــــت شـــــهرته علـــــى مـــــنت  وســـــرعان مـــــا انتشـــــر هـــــذا املختصـــــر ،2قـــــام جبمعهـــــا تالمذت

ـــــة �لرتحيـــــب، وتعاقـــــب عليـــــه الشـــــرّ ابـــــن احلاجـــــب، فتلقّ  ـــــه األوســـــاط املالكي اح، فحظـــــي �هتمـــــام مل فت

�ت هــــــذا املختصــــــر عنــــــد كثــــــري مـــــــن ذهب بعــــــد "املوطــــــأ" و"املدونــــــة"؛ و حيــــــظ مبثلــــــه كتــــــاب يف املــــــ

ا، أو متــــــأخر عـــــن املختصــــــر إمـــــا شــــــرحا وإيضــــــاحفقيـــــه املتـــــأخرين هــــــو املـــــذهب، فلــــــم يبتعـــــد جهــــــد 

مهــــتهم فــــاعتىن بــــه النــــاس شــــرقا وغــــر� اعتنــــاء زائــــدا، وقصــــروا  ،تعليقــــا علــــى بعــــض مســــائله، أو نظمــــه

هب وحصـــــــرها يف ألفاظــــــــه جزلـــــــة مجعــــــــت شـــــــتات الفــــــــروع الكثــــــــرية عليـــــــه الســــــــتيعابه مســـــــائل املــــــــذ

 .3املتنوعة حىت صار الناس من مصر إىل احمليط الغريب خليليني ال مالكيني

ـــــا هـــــذا، حـــــاز االشـــــتغال �      ـــــة مـــــن مطلـــــع القـــــرن التاســـــع إىل يومن ملختصـــــر جهـــــد املدرســـــة املالكي

حبيـــــث بلغـــــت الكتابـــــة عليـــــه عـــــددا هـــــائال، تنوعـــــت بـــــني اإلجيـــــاز واإلطنـــــاب، وقـــــد عـــــّد ابـــــن غـــــازي 

الســـــتني، هـــــذا يف زمنـــــه فكيـــــف مبـــــا  علـــــى الفاســـــي عـــــدد الشـــــروح واحلواشـــــي علـــــى املختصـــــر فنافـــــت

ــــــد بعــــــده إىل يومنــــــا هــــــذا بعــــــض العلمــــــاء أن يــــــنظم املختصــــــر يف أبيــــــات تســــــهيال  كمــــــا اختــــــار  ،4زي

  حلفظه واستحضاره.

  توثيق نسبة الكتاب للمؤلف : الثاين املطلب 

ـــــه،    �لـــــرغم مـــــن أن الشـــــيخ خليـــــل بـــــن إســـــحاق مل يســـــمّ       كتابـــــه هـــــذا "املختصـــــر" يف مقدمـــــة كتاب

ليـــــل؛ فقـــــد كمـــــا هـــــو معـــــروف عنـــــده بعـــــدم التصـــــريح �مســـــاء كتبـــــه، إال أنـــــه اشـــــتهر �ســـــم خمتصـــــر خ

أحــــد مـــــنهم يف ذلــــك، فهــــي عنـــــدهم  نســــبه خلليـــــل، ومل يشــــذفــــق العلمــــاء علــــى تســـــمية املختصــــر و اتّ 

ــــــيت جــــــ ــــــة  اءت �ــــــا النقــــــول املتــــــواترة، وهــــــذهمــــــن األخبــــــار املســــــلمة واحلقــــــائق اجلليــــــة، ال بعــــــض األدل

  القاطعة، واحلجج الساطعة اليت �كد نسبة املختصر خلليل:

                                                             
  286،ص2،جالفكر الساميينظر: 1
  . 230،ص1ينظر: املنزع النبيل،ج2
  .287ص ،2الفكر السامي،ج 3
  .286،ص2،جاملرجع نفسهينظر:  4
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ــــــل يف مقدمــــــة خمتصــــــره ن1 ــــــه/أثبــــــت خلي ــــــاب ل ــــــات املختصــــــر ، وهــــــذا ســــــبة الكت دليــــــل قــــــاطع يف إثب

  خلليل.

  .1ملختصر خلليلعلى نسبة اوشراح خمتصره  ع مرتمجو خليل/ أمج2

  : منهج خليل يف خمتصره وبعض ما أخذ عليهاملطلب الثالث

  منهج خليل يف خمتصره.1

اســـــــتجابة /اســــــتهل خليــــــل خمتصــــــره مبقدمــــــة أشــــــار فيهـــــــا بدايــــــة إىل دواعــــــي �ليفــــــه، الــــــذي جــــــاء 1

لطلــــــب مجاعــــــة مــــــن الفقهــــــاء، الـــــــذين طلبــــــوا منــــــه �ليــــــف خمتصـــــــر يغنــــــيهم عــــــن املبســــــوطات، مـــــــن 

دواويـــــن املـــــذهب وشـــــروحها، وهـــــو مـــــا جعـــــل خليـــــل يســـــلك مســـــلك االختصـــــار يف كتابـــــه، مقتصـــــرا 

  .2على ما تكون به الفتوى من األقوال

ــــــه بيــــــان منهجــــــه يف اســــــتعمال املصــــــطلحات واملفــــــاهيم ضــــــمّ  /2 وأمــــــا  ،واإلشــــــاراتن الشــــــيخ مقدمت

مصـــــــطلحاته يف املختصــــــــر فقـــــــد وّضــــــــحها وبّينهـــــــا، وفصــــــــل الشـــــــراح تلــــــــك املصـــــــلحات يف مقدمــــــــة 

شــــــــرح مقدمــــــــة " يف كتابــــــــه شـــــــروحهم، وأفــــــــرده بعضــــــــهم �لتــــــــأليف كالشــــــــيخ �صـــــــر الــــــــدين اللقــــــــاين

العالمــــــة أيب العبــــــاس أمحــــــد بــــــن عبــــــد العزيــــــز اهلــــــاليل الفــــــاليل يف كتابــــــه: "، و خمتصــــــر العالمــــــة خليــــــل

  ."البصر شرح خطبة املختصر نور"

ـــــــة بـــــــدء حنـــــــا/ 3 ـــــــب األبـــــــواب الفقهي �لطهـــــــارة، وانتهـــــــاء  االشـــــــيخ منحـــــــى الســـــــادة املالكيـــــــة يف ترتي

   .�لفرائض

مل خيـــــــــتم الشـــــــــيخ املختصـــــــــر بـــــــــذكر �ب أو كتـــــــــاب جـــــــــامع كمـــــــــا عهـــــــــد مـــــــــن مجهـــــــــور مـــــــــؤلفي   /4

  .املذهب املالكي

، وبُعـــــد معانيهـــــا، ممـــــا جعلـــــه ال يؤخـــــذ / صـــــعوبة أســـــلوبه، وشـــــدة تـــــداخل عباراتـــــه، وجزالـــــة ألفاظـــــه5

 إال �لتلقي، وعن شيخ متقن.

 نسبته األقوال واالختيارت إىل أصحا�ا./6

  .ال يف املسائل اخلالفية يف الغالبحصره األقو /7

                                                             
/ 02،ص1/ مواهب اجلليل،ج358،ص1/ الديباج املذهب،ج460،ص1حسن احملاضرة،ج/207،ص2ينظر:الدرر الكامنة،ج1

  .111،ص1شفاء الغليل،ج
: "القول املتفق عليه"، و"القول الراجح"، و "القول املشهور"، و"القول املساوي ملقابله عند انعدام لكيةفقهاء املاالوهي عند 2

  .الرتجيح بينهما"، و"القول الذي جرى به العمل" إذا توفرت فيه شروطه
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ع مصـــــــادره الـــــــيت اســـــــتقى منهــــــا خمتصـــــــره والـــــــيت تصـــــــل إىل العشــــــرات مـــــــن أمهـــــــات املـــــــذهب تنــــــوّ /8

  .من الفروع، مل يتضمنه مصنف مثله وشروحها، حيث احتوى على أكرب كمٍّ 

  .حسن الرتتيب بني املسائل مع اختيار التقييدات املناسبة /9

  مآخذ على املختصر .2 

كمــــــا هــــــو معلــــــوم أن خمتصــــــر خليـــــــل �لــــــرغم مــــــن قيمتــــــه العلميـــــــة، إال أنــــــه يبقــــــى كــــــالم بشـــــــر       

  أهم ما ُأخذ على املختصر متثل يف التايل: حيتمل النقص والنقد، ولعلّ 

االختصـــــــار املفـــــــرط يف بعـــــــض األحيـــــــان النـــــــاتج عـــــــن ضـــــــغط العبـــــــارات ودقتهـــــــا؛ فيرتتـــــــب عنـــــــه /1

بــــــل حــــــىت قراء�ــــــا أحيــــــا� إال ملــــــن أويت املهــــــارة  ضــــــع مشــــــكلة مبهمــــــة غامضــــــة يصــــــعب فهمهــــــا؛موا

مـــــن مجلـــــة  ح احلطـــــاب �ـــــذا املشـــــكل فقـــــال: "إال أنـــــه لفـــــرط اإلجيـــــاز، كـــــان يعـــــدّ الفائقـــــة، وقـــــد صـــــرّ 

  .1األلغاز"

اح ألقـــــــوال الضـــــــعيفة يف بعـــــــض املســـــــائل، وخمالفـــــــة مشـــــــهور املـــــــذهب، وقـــــــد �قـــــــش شـــــــرّ إيـــــــراد ا/2

يف ذلــــــك، وتعقبــــــوه �لنقــــــد، وتصــــــحيح تلــــــك املســــــائل  خلــــــيال -يف شــــــروحهم وحواشــــــيهم-املختصـــــر

، وســـــنرى ســـــاقها وفيهـــــا خمالفـــــة للمشـــــهور الـــــيت مل حيســـــن خليـــــل ضـــــبطها، أو األقـــــوال الضـــــعيفة الـــــيت

 العلمـــــاء مـــــن أفـــــرد بـــــل هنـــــاك مـــــن تحقيقـــــي؛يـــــل يف القســـــم البعـــــض اســـــتدراكات الشـــــرّاح علـــــى خل

  .2مصنفا مستقاللتتبعات خليل 

  

********  
  

                                                             
  .2،ص1مواهب اجلليل،ج1
على خمتصر خليل تتبع فيه أقواله الضعيفة مساه "فتح الرب ه ملحقا 1180ألف الشيخ طالنب بن الوايف األوراين امللقب بسنبريت2

ه 1201اللطيف يف ختريج بعض ما يف املختصر من الضعيف، كما انتقى الشيخ أبو الربكات أمحد بن دمحم الدردير العدوي ت

 املذهب يف خمتصر أمساه من من مسائل املختصر ما يوافق املذهب، وأبدل األقوال الغري املعتمدة املذكورة فيه �قوال معتمدة يف

  "أقرب املسالك إىل مذهب مالك".
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 متهيد للفصل الثاين

اإلقليم الذي عاش فيه  عقدت هذا الفصل للتعريف �قليم توات، وهو

املؤلف(دمحم الزجلوي)، كما حتدثت فيه عن احلالة السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية اليت شهدها اإلقليم يف ذلك العصر، وتعرضت للحديث عن 

 احلركة الدينية والثقافية والعلمية اليت شهدها اإلقليم، وأهم مظاهرها.
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التعريف �قليم توات ومناخه وتضاريسهاملبحث األول : 

الوضع السياسي �قليم تواتاملبحث الثاين : 

احلياة االجتماعية لعصر الزجلوياملبحث الثالث : 

احلياة االقتصادية إلقليم تواتاملبحث الرابع : 

احلركة العلمية والدينية �قليم تواتاملبحث اخلامس : 

 
 

 عصر الزجلويالفصل الثاين: التعريف �قليم توات و 
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  ومناخه  املبحث األول: التعريف �قليم توات

  املطلب األول: املوقع والتسمية 

  الفرع األول: املوقع والتقسيم اإلداري 

القصـــــور، يزيـــــد ارة عـــــن جمموعـــــة مـــــن ائـــــر، وهـــــو عبـــــتـــــوات يف اجلنـــــوب الغـــــريب للجز منطقـــــة يقـــــع      

مــــن الناحيــــة الشــــمالية العــــرق الغــــريب الكبــــري، ووادي  اهحيــــدّ  ،1قصــــرا عــــددها عــــن ثالمثائــــة ومخســــني

ه ا مـــــن الغـــــرب فيحـــــدّ ووادي قاريـــــت، وجبـــــال مويـــــدر، أمـــــ ،مقيـــــد، ومـــــن اجلنـــــوب صـــــحراء تنزروفـــــت

 4شــــــرقا و1بــــــني خطــــــي الطــــــول  تــــــواتمنطقــــــة قــــــع ت.2روافــــــده مــــــن وادي مســــــعودو  ،وادي الســــــاورة

  نقسم توات إىل ثالث مناطق متميزة هي:. وت3مشاال 30إىل  20غر�، وبني دائريت عرض 

: تقـــــع مشـــــال تـــــوات، حيـــــدها مـــــن الشـــــمال والشـــــمال الشـــــرقي العـــــرق الغـــــريب، جـــــورارينمنطقـــــة تي-

ــــــــدمايت، ومــــــــن الشــــــــرق احلــــــــوض الشــــــــرقي لــــــــواد الســــــــاورة ــــــــوب هضــــــــبة ت ومــــــــن أهــــــــم  ،4ومــــــــن اجلن

ــــــة، وقصــــــور تيميمــــــون، وقصــــــور أوالد ســــــعيد، قصــــــورها ــــــروت، والقصــــــور الشــــــرقية والغربي : قصــــــر أوق

  .5وقصور تسابيت وغريها

مـــــــن أعـــــــايل مقاطعـــــــة بـــــــودة، يف النقطـــــــة الـــــــيت  وســـــــطى: تبـــــــدأ تـــــــوات الالوســـــــطى منطقـــــــة تـــــــوات-

إىل اجلنـــــوب ليصــــــل  ينحـــــرف فيهـــــا واد مســــــعود، �جتـــــاه الغـــــرب فيأخــــــذ اجتاهـــــه األول مـــــن الشــــــمال

عـــــدة قصـــــور أمههـــــا: قصـــــور بـــــودة، قصـــــور تيمـــــي، قصـــــور  الوســـــطى تضـــــم منطقـــــة تـــــوات، نإىل رقـــــا

متنطـــــيط، قصــــــور بوفــــــادي أو قصــــــور أوالد احلــــــاج، قصـــــور تســــــفاوت أو فنوغيــــــل، قصــــــور �مســــــت، 

  .6قصور أنزمجري، قصور سايل، قصور زاوية كنتة، قصور رقان

                                                             
  . 13م،ص2007إقليم توات خالل القرنني  الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني لفرج حممود فرج: ديوان املطبوعات اجلامعية1

2Quatre Siècles D’histoire  Marocaine Au Sahara de 1504 à 1902 au Maroc de 

1892 à 1912 , Martin, Librairie Félix Alcan, Paris , 1923, P5.  
  .13م،ص19و18إقليم توات خالل القرنيني 3

4 Le Gourara étude de géographie humaine, Bisson : université d’Alger, Institut de 

recherches sahariennes, Mémoire   N 03, 1995, p8. 
حوتية: دار  الثامن عشر والتاسع عشر ميالدي حملمد ثاين عشر والثالث عشر للهجرةينظر: توات واألزواد خالل القرنني ال5

  .31، 30، 29،ص1د.ط،ج-اجلزائر-الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة
  .33،34، 32،ص1ج ،توات واألزواد6
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دميــــــــت مشــــــــاال، : تتموقــــــــع منطقــــــــة تــــــــديكلت بــــــــني تـــــــوات غــــــــر�، وهضــــــــبة �منطقـــــــة تــــــــديكلت- 

 ،يف واد مســـــعود حنـــــو اجلنـــــوب الغـــــريب  الـــــذي يصـــــب�ً ، خيرتقهـــــا وادي أقـــــرا1وهضـــــبة مويـــــدر جنـــــو�

تشــــمل منطقــــة تــــديكلت جمموعــــة مــــن القصــــور أمههــــا: قصــــور أولــــف، قصــــور أقبلــــي، قصــــور تــــيط، 

  .2قصور أينغر، قصور عني صاحل

    التسميةالفرع الثاين: 

ـــــ(أمــــا عـــــن أصـــــل تســـــمية     اختلفــــت روا�ت املـــــؤرخني وآراؤهـــــم حـــــول ذلـــــك، فمـــــنهم فقـــــد  ،)اتْ وَ تـَ

إلجيـــــاد خمـــــرج لغـــــوي ألصـــــل كلمـــــة  �رخييـــــا، يف حـــــني ذهـــــب الـــــبعض اآلخـــــرمـــــن أوجـــــد هلـــــا تفســـــريا 

  الروا�ت أذكر: توات، ومن بني تلك

ــــــرى املــــــؤرخ عبــــــدالرمح*  ــــــوات" مــــــرتبط مبــــــرض يســــــمى "تــــــوات" يف ي ن الســــــعدي أن أصــــــل كلمــــــة "ت

ــــــوات،  3مــــــايل "كنكــــــان موســــــى"ســــــلطان  أصــــــيب ،لغــــــة الســــــنغاي يف رجلــــــه أثنــــــاء مــــــروره مبنطقــــــة ت

  .4وهو يف طريقه إىل البقاع املقدسة، فبقي اسم هذا املرض مييز هذا املكان

ـــــــــذهب إىل القـــــــــول: �ن أصـــــــــل التســـــــــمية يعـــــــــود إىل مفـــــــــردة *  أمـــــــــا املـــــــــؤرخ الفرنســـــــــي "مـــــــــار�ن" ف

(�� = وجــــــدت هـــــذه املفــــــردة لــــــدى الـــــيت توجــــــد يف عـــــدة لغــــــات كالعربيــــــة واإلغريقيـــــة، وقــــــد  (وا

  .5ويف املؤخرة فصار "توات"، يف املقدمة ز�تة، وهي تعبري لغوي أضيف إليه حرف التاء

ال اســـــــم ألحـــــــد بطـــــــون قبائـــــــل اســـــــم تـــــــوات مـــــــا هـــــــو إإىل القـــــــول �ن دمحم الرصـــــــاع  *بينمـــــــا ذهـــــــب

تلثمــــــون أل�ــــــم ي ؛إذ قــــــال:"وامللثمون هــــــم قبائــــــل الصــــــحراء �جلنــــــوب، عرفــــــوا �ــــــذا االســــــم ؛امللثمــــــني

  .6بلثام أزرق، ومنهم طوائف التوارق، وملطة، و ملتونة، والتوات"

                                                             
  . 18م،ص2005طبعة -ئراجلزا-سكان تديكلت القدماء واالتكال على النفس للحاج التومي سعيدان: دار هومة1
  .36، 35،ص1ينظر: توات واألزواد،ج2
سلطان مايل، بلغت يف عهده أوج قو�ا، حل بتوات بوفد كثري فيه العديد من العبيد ) م1332-م1307(كنكان موسى3

ريق أنساب العبيد ينظر: �ريخ الفتاش يف أخبار البلدان واجليوش وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور وعظائم األمور وتف(والذهب. 

، 120م،ص2014الطبعة األوىل -دمشق،بريوت-مؤسسة الرسالة الناشرونعت التنبكي، حتقيق: د. آدم مببا:من األحرار حملمود ك

122(   
الطبعة -بريوت-ة�ريخ السودان لعبد الرمحان بن عبدهللا السعدي، تقدمي وتعليق: محاه هللا ولد السامل: دار الكتب العلمي4

  .61م،ص20012األوىل
5 Quatre siècles, Martin, Op .cit, P1. 

  .127م،ص1976طبعة-تونس-دمحم العنايب: املكتبة العتيقةعبددهللا دمحم األنصاري، حتقيق: فهرسة الرصاع أليب 6
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ــــــن مبــــــارك أرجــــــع *  ــــــةدمحم ب ــــــل ملتون ــــــة، أطلقتهــــــا قبائ علــــــى هــــــذا  1أصــــــل تســــــميتها إىل كلمــــــة أعجمي

  .2اإلقليم، عند جلوئها إليه يف منتصف القرن السادس للهجرة

ــــــدع البــــــوداوي، صــــــاحب مؤ  دمحم بــــــن عــــــومر بــــــن دمحم املــــــربوكيــــــرى  * لــــــف "نقــــــل الــــــرواة عــــــن مــــــن أب

قصـــــور تـــــوات" أن أصـــــل التســـــمية يرجـــــع لعهـــــد الفـــــتح اإلســـــالمي للمنطقـــــة، حـــــني فـــــتح عقبـــــة بـــــن 

هــــــــ ســـــــأل إذا مـــــــا كانـــــــت املنطقـــــــة تـــــــوايت لنفـــــــي 62 �فـــــــع املغـــــــرب، وبعـــــــد وصـــــــوله إىل تـــــــوات ســـــــنة

  .3العصاة، فأجابوه ��ا توايت، فانطلق اللسان بذلك

اســـــــم تـــــــوات �ألتـــــــوات واملغـــــــارم،  "درة األقـــــــالم"منطيطـــــــي صـــــــاحب دمحم بـــــــن عبـــــــدالكرمي التربـــــــط  *

ه، حيــــــث بعثــــــوا عــــــاملهم املســــــعود بــــــن 518الــــــيت فرضــــــها املوحــــــدون علــــــى أهــــــل املنطقــــــة يف ســــــنة 

�صـــــر ليقبضـــــها، فـــــذكروا لـــــه عـــــدم وجـــــود الـــــذهب والفضـــــة �رضـــــهم، وطلبـــــوا منـــــه تعـــــويض قيمتهـــــا 

ـــــيت مت أخـــــذها و  ـــــب وســـــائر مثـــــار الكـــــروم ال ـــــرب تلمســـــان، فعظمـــــت مصـــــلحة �لرطـــــب والعن بيعهـــــا ق

�هـــــل األتـــــوات  :فُعــــرف �ـــــا أهـــــل هـــــذا القطـــــر أي ،ليعـــــود يف العـــــام املـــــوايل ليقـــــبض مثلهـــــا ؛الطــــرفني

ـــــذي أقـــــيم املضـــــاف إليـــــه يف مقامـــــه، فأصـــــبحت تنعـــــت بتـــــوات وهـــــو مـــــا  ،4بعـــــد حـــــذف املضـــــاف ال

  .5ذهب إليه الدكتور حوتية يف كتابه توات واألزواد، وانتصر له

ــــــة، ذهــــــب األ* ــــــوات تطلــــــق علــــــى األمــــــاكن املنخفضــــــة قلــــــيال يف اللهجــــــة الرببري ســــــتاذ بوســــــاحة أن ت

  .6فلفظ توات أو ثوات حسب رأيه معناها شيء منخفض أو داخل

ــــــروا�ت واختالفهــــــا يف تفســــــري أصــــــل تســــــمية         ومــــــن خــــــالل مــــــا ســــــبق ذكــــــره يتضــــــح تبــــــاين ال

األرجــــــح واألقـــــــرب إىل ، غــــــري أن ومنهــــــا مـــــــا كــــــان تفســــــريا لغــــــو� ،رخييــــــاتــــــوات؛ فمنهــــــا مــــــا كــــــان �

                                                             
كربى صحراء الملتونة: جمموعة كربى من قبائل الربانس الصنهاجية، من بينها ملتونة  وجدالة ومسوفة، وكانت مواطنها األصلية  �ل1

الطبعة -مصر-ينظر: موسوعة القبائل العربية  للطيب دمحم سليمان: دار الفكر العريب(. بني املغرب والسودان الغريب

  . )1056،ص1م،ج1997الثانية
ملحق  القول البسيط يف أخبار متنطيط حملمد الطيب بن احلاج عبدالرحيم املشهور �بن �� حيدة، حتقيق: فرج حممود فرج،ينظر: 2

  .187بكتاب إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، ص
نقل الرواة عمن أبدع قصور توات للشيخ دمحم بن عمربن احلبيب  البوداوي، دراسة وحتقيق: موالي عبدهللا مساعيلي: دار الكلمة 3

  .63م،ص2015الطبعة األوىل-اجلزائر–للنشر والتوزيع 
  .03غرب بعد اإلسالم حملمد بن عبدالكرمي بن عبداحلق التمنطيطي، خمطوط خبزانة املطارفة،صدرة األقالم يف أخبار امل4
  .38،ص1توات واألزواد،ج5
  .79م،ص2002) د.ط(-اجلزائر-أصل أقدم اللغات يف أمساء أماكن اجلزائر لبوساحة: دار هومه6
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صــــــل كلمــــــة تــــــوات بربــــــري؛ ألن أول مــــــن قطــــــن �ملنطقــــــة الرببــــــر، ن أهــــــو القــــــول القائــــــل �الصـــــواب 

 الـــــذين قـــــاموا �ختطـــــاط القصـــــور الـــــيت محلـــــت أمســـــاءهم إىل غايـــــة اليـــــوم، رغـــــم التعريـــــب الـــــذي مـــــسّ 

  .1الباحثني املعاصرين يف التاريخ ذهب إليه الكثري من وهو ما ،اإلقليم

  ناخاملتضاريس و الاملطلب الثاين: 

  تواتالفرع األول: تضاريس 

 ،مبـــــا أن إقلـــــيم تـــــوات يقـــــع �لصـــــحراء الكـــــربى، فـــــإن الســـــمة الغالبـــــة عليـــــه هـــــي اســـــتواء أرضـــــه     

تتـــــــألف مـــــــن:  ،ذات الطـــــــابع الرملـــــــي يف أغلـــــــب األحيـــــــان، فهـــــــي علـــــــى العمـــــــوم مســـــــطحة الشـــــــكل

  والود�ن. احلمادة،رق، والعرق، والسبخة، واهلضبة، و ال

ســـــهل مغطـــــى �حلصـــــى اجلافـــــة، تنتشـــــر منهــــا الرمـــــال لتكـــــّون العـــــرق، الـــــذي هـــــو عبـــــارة  :فــــالرق هـــــو

عـــــن رمـــــال متتـــــد ســـــهوهلا وكثبا�ـــــا بـــــني املغـــــرب والســـــودان، وينطلـــــق مـــــن احملـــــيط األطلســـــي إىل النيـــــل 

ـــــــتخللهم  ـــــــدي، والعرقـــــــان الشـــــــرقي والغـــــــريب، وت شـــــــرقا، وأشـــــــهر العـــــــروق عـــــــرق شـــــــيت، وعـــــــرق إيكي

  .2صخرية أفقية االجتاه تدعى احلمادةهضاب 

عبـــــارة عـــــن حبــــرية تتبخـــــر مياههـــــا صــــيفا وتســـــتحيل إىل ضـــــاية مــــن امللـــــح، وأهـــــم  :أمــــا الســـــبخة فهــــي

ـــــيم بعـــــض اهلضـــــاب لعـــــل مـــــن  ســـــبخات تـــــوات ســـــبخة متنطـــــيط، وســـــبخة تيمـــــي، كمـــــا توجـــــد �إلقل

 عــــــــرق أمههـــــــا هضــــــــبة تــــــــدمايت، وهضــــــــبة اإلقــــــــالب الـــــــيت ينبــــــــع منهــــــــا وادي شناشــــــــن، وخيتفــــــــي يف

  .3شاش

ــــــــــت الــــــــــذي ينتهــــــــــي �قلــــــــــيم تــــــــــوات، وو  4ثالثــــــــــة أوديــــــــــة وهــــــــــي: وادي مســــــــــعود تــــــــــواتوب ادي قاري

  �لقورارة.بتديكلت، ووادي مقيدن 

                                                             
البلبايل البن عبد  اسع عشر امليالديني من خالل نوازل الغنيةينظر: احلياة االجتماعية �قليم توات خالل القرنني الثامن عشر والت 1

، كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة التاريخ واحلضارة اإلسالمية رسالة ماجستري يف املؤمن �ية،

م 18ه/12لقرن احلياة االجتماعية والثقافية �قليم توات من خالل نوازل اجلنتوري يف ا/ 04-03م،ص2005/2006وهران،

لوم اإلسالمية، جامعة ألمحد بوسعيد، رسالة ماجستري يف التاريخ العام، كلية العلوم االجتماعية  والع

  .22م،ص2011/2012أدرار،
2Le Sahara, Qautier.E.F, Paris :Payot, 1946, P118,119. 

-الر�ط–وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وعات مطب احلضارية لعبدالعزيز بن عبدهللا:لألعالم البشرية و  املوسوعة املغربية3

  . 90،151م،ص1976طبعة
  .13إقليم توات خالل القرنيني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني،ص4
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ـــــاه تـــــواتيف الرمـــــال وجـــــود ورغـــــم       ، إال أن أهـــــل تـــــوات حتـــــدوا تلـــــك الرمـــــال، واســـــتفادوا مـــــن املي

ـــــاه طر وهلـــــذا كانـــــت هلـــــم  ؛الباطنيـــــة الـــــيت تزخـــــر �ـــــا املنطقـــــة اجلوفيـــــة يقـــــة عجيبـــــة الســـــتخراج تلـــــك املي

، وهــــــذا مــــــا ذكــــــره 2يعــــــرف �لفقــــــارة 1توزيعهــــــا، أصــــــبحت نظامــــــا قائمــــــا يثــــــري الدهشــــــة واإلعجــــــابو 

ابــــــــن خلـــــــــدون عنــــــــد حديثـــــــــه عــــــــن قبائـــــــــل منطقـــــــــة تــــــــوات ونشـــــــــاطا�ا قــــــــائال: "ويف هـــــــــذه الـــــــــبالد 

ــــــك  ــــــول املغــــــرب، وذل ــــــة، ال توجــــــد يف تل ــــــاه اجلاري ــــــة يف اســــــتنباط املي ــــــر حتفــــــر الصــــــحراوية غريب أن البئ

ـــــــدة املهـــــــوى، وتطـــــــوى جوانبهـــــــا، إىل أن يوصـــــــل �حلفـــــــر إىل حجـــــــارة صـــــــلدة، فتنحـــــــت  عميقـــــــة بعي

�ملعـــــــاول والفـــــــؤوس إىل أن يـــــــرق جرمهـــــــا، مث تصـــــــعد الفعلـــــــة، ويقـــــــذفون عليهـــــــا زبـــــــرة مـــــــن احلديـــــــد، 

  .3مث جيري على وجه األرض واد�"ر، املاء، فينبعث صاعدا، فيعم البئتكسر طبقها على 

ــــــذا ال توجــــــد �إلقلــــــيم إال أمــــــ     ــــــدرة األمطــــــار، ل ــــــا�ت فهــــــي �درة الوجــــــود بســــــب ن ا �لنســــــبة للنب

النبـــــا�ت الشـــــوكية القصـــــرية، املقاومـــــة الرتفـــــاع درجـــــات احلـــــرارة، كنبـــــات الســـــبط الـــــذي ينمـــــو غالبـــــا 

أمــــــــا الشــــــــجريات فهنــــــــاك شــــــــجرة  ،، وهــــــــو كــــــــأل للغــــــــنم واجلمـــــــال والبعــــــــريعلـــــــى منحــــــــدرات العــــــــرق

متوســــــــطة الطــــــــول تنمــــــــو علــــــــى ضــــــــفاف الســــــــبخات، واملنــــــــاطق الرطبــــــــة،  الفرســــــــيق، وهــــــــي شــــــــجرة

ــــــون للتدفئــــــة، كمــــــا �كلهــــــا اجلمــــــال ويســــــتف إضــــــافة إىل  ،تخرجون منهــــــا القطــــــرانيســــــيد منهــــــا التواتي

مشـــــاال تبـــــدأ حشـــــائش  10نبـــــا�ت أخـــــرى كـــــدراق النـــــوم واألوراش وتبلكومـــــت وغريهـــــا، ومـــــع خـــــط 

  .4السفا� �لظهور

  توات الفرع الثاين: مناخ

وارتفـــــــاع درجـــــــة  ،الـــــــذي يتميـــــــز �جلفـــــــاف ،دخل ضـــــــمن النطـــــــاق الصـــــــحراويتـــــــتـــــــوات منطقـــــــة     

أمــــــا كميـــــــة  ،، واخنفاضــــــها شـــــــتاءجــــــة مئويـــــــةدر  50 بعــــــض األحيـــــــان تفـــــــوقحيــــــث  ،احلــــــرارة صـــــــيفا

ملــــم ســــنو�، وهــــذا مــــا جيعــــل الســــنة تتكــــون مــــن  25فــــال تزيــــد عــــن جــــدا،  ةلــــتســــاقط األمطــــار فقلي

                                                             
  13احلياة االجتماعية والثقافية �قليم توات من خالل نوازل اجلنتوري ،ص1
در مياهها من مستوى عال إىل مستوى منخفض يشرف على الفقارة: عبارة عن سلسلة من اآل�ر يتصل بعضها ببعض، وتنح 2

  )24والدراسات التارخيية �درار،ص دليل والية أدرار، مجعية األحباث(تربة صاحلة للزراعة فيجري عليها منسوب ماء الفقارة. 
ن بن دمحم بن لعبدالرمح "مقدمة ابن خلدون" األكربديوان املبتدأ واخلرب يف �ريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 3

  .77، 67،ص7م،ج1988الطبعة الثانية-بريوت-خلدون احلضرمي اإلشبيلي، حتقيق: خليل شحادة: دار الفكر
  .47،ص1توات واألزواد،ج4
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ـــــز �رتفـــــاع درجـــــة فصـــــلني فقـــــط، أحـــــدمها �رد مـــــن د يســـــمرب إىل فيفـــــري، و�قـــــي شـــــهور الســـــنة تتمي

  .1احلرارة

تســــــمى "الشـــــهلي" تعـــــرف حمليـــــا �ســــــم حمملـــــة �ـــــواء ســـــاخن كمـــــا تعصـــــف �إلقلـــــيم ر�ح جنوبيــــــة 

الــــــيت تـــــدفع أمامهـــــا الرمـــــال وتنقلهـــــا مـــــن مكــــــان إىل  "أريفـــــي"، وكانـــــت تتســـــب يف حـــــدوث الزوابـــــع

 النخيـــــل، وتزحـــــف علـــــى املســـــاكن والقصـــــور، كمـــــا آخـــــر، فتمحـــــو معـــــامل الطريـــــق، وتغطـــــي بســـــاتني

  .2حدث لقصر أوالد ميمون الذي زامحته الرمال من اجلنوب؛ فهجره أصحابه

ولقـــــد تكاثفـــــت جهـــــود أهـــــل تـــــوات للتصـــــدي هلـــــذه الرمـــــال الزاحفـــــة وإيقافهـــــا، فصـــــنعوا حـــــواجز    

وا منطـــــــا كمـــــــا ابتكـــــــر ،  مايـــــــة النخيـــــــل والفقـــــــارات والقصـــــــورمـــــــن جريـــــــد النخـــــــل تســـــــمى "أفـــــــراك"؛ حل

ـــــاه؛ لتعـــــود  ـــــدفق املي ـــــار فقـــــارة، أو توقـــــف ت مجاعيـــــا للتعـــــاون "التـــــويزة" هدفـــــه إجيـــــاد حـــــل ملشـــــكل ا�ي

امليـــــاه إىل جماريهـــــا، وهــــــو مـــــا أبــــــرز الـــــروح اجلماعيــــــة والتضـــــامنية لــــــدى ســـــكان اإلقلــــــيم حتـــــد� مــــــنهم 

      للطبيعة القاسية.

  : الوضع السياسي �قليم تواتاملبحث الثاين

  هليئات احلاكمة إلقليم تواتااملطلب األول: 

  الفرع األول: الوضع األمين �إلقليم

يف القـــــــــرن الثـــــــــاين عشـــــــــر �قلـــــــــيم تـــــــــوات، وهـــــــــو عصـــــــــر اّتســـــــــم �لتقلبـــــــــات،  الزجلـــــــــويعـــــــــاش      

تلــــــك الــــــدول الــــــيت وجهــــــت  ،ام الــــــدول وســــــقوطها �ملغــــــرب األقصــــــىوالتغــــــريات اإلقليميــــــة، مــــــع قيــــــ

  طتها.أنظارها صوب اإلقليم وحاولت إبقائه حتت سل

ـــــيم تـــــوات       ـــــة األشـــــراف العلـــــويني؛ لتجـــــدد األطمـــــاع �قل فبعـــــد زوال الـــــدول الســـــعدية قامـــــت دول

ـــــاطق املغـــــرب،  ـــــن الشـــــريف بتـــــوات قبـــــل غريهـــــا مـــــن من ـــــد؛ فـــــاهتم الســـــلطان مـــــوالي ادمحم ب مـــــن جدي

ه، وقـــــــدم بنفســـــــه، وبقـــــــي يف اإلقلـــــــيم 1055فـــــــدخلها جبـــــــيش كبـــــــري، ووحـــــــدها بسجلماســـــــة ســـــــنة

د فيهـــــــا صـــــــرف املثقـــــــال مـــــــن الـــــــذهب بتســـــــعة مثاقيـــــــل مـــــــن الفضـــــــة، ويف دّ مـــــــدة أربعـــــــة أشـــــــهر، حـــــــ

مـــــن القـــــواد إىل خمتلـــــف واحـــــات تـــــوات؛ لتحصـــــيل  االســـــنوات الـــــيت تلـــــت دخولـــــه كـــــان يرســـــل عـــــدد

                                                             
  45،ص1،ج توات واألزواد1
  .187ينظر: القول البسيط يف أخبار متنطيط، ص2
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وبعـــــد تـــــويل خليفتـــــه مـــــوالي إمساعيـــــل الســـــلطة غـــــّري هـــــذا  ،1الضـــــرائب، ومجعهـــــا ونقلهـــــا إىل املخـــــرن

  .2ف أمناء لعملية نقل الضرائبوكلّ التقليد، وعّني يف الواحات قوادا مقيمني، 

  الفرع الثاين: ثورات ضد الغزو العلوي

ـــــرغم مـــــن علـــــى        والســـــلم، إال أ�ـــــم امتنعـــــوا عـــــن اخلضـــــوع  أهـــــل تـــــوات مييلـــــون إىل الوداعـــــةأن ال

أي تــــــــدخل يف شــــــــؤو�م الداخليــــــــة، فوجـــــــــدوا  ونويني؛ أل�ــــــــم حمبــــــــون للحريـــــــــة، رافضــــــــلنفــــــــوذ العلــــــــ

، ويظهـــــــر ذلـــــــك يف الثـــــــورات الـــــــيت 3أرضـــــــهم يف وجـــــــه الطـــــــامعنيأنفســـــــهم مضـــــــطرين للـــــــدفاع عـــــــن 

وبعــــــــد وفــــــــاة الســــــــلطان مــــــــوالي ه 1140 ففــــــــي ســــــــنة؛ ضــــــــد احلكــــــــم املغــــــــريب خاضــــــــها التواتيــــــــون

مشلــــــت ربـــــوع تـــــوات تزعمهـــــا الشـــــيخ عمـــــر بـــــن دمحم مــــــن  ،عـــــرف إقلـــــيم تـــــوات ثـــــورة كبـــــرية إمساعيـــــل

الســــــلطان مـــــوالي عبــــــداملالك لكـــــن بعــــــد تـــــويل  ،4متنطـــــيط، وانتهــــــت بطـــــرد القائــــــد املخـــــزين محــــــدون

ـــــــت  ـــــــى دفـــــــع اإل�وات الســـــــنوية لبي احلكـــــــم، متكـــــــن مـــــــن إخضـــــــاع التـــــــواتيني حلكمـــــــه، وإرغـــــــامهم عل

ــــــذلك إال يســــــريااملــــــ ــــــه مل يهنــــــأ ب ــــــق األمــــــر  ؛ال، لكن حيــــــث عــــــادت الثــــــورات مــــــن جديــــــد، كلمــــــا تعل

بوصــــــول الكتائــــــب العســــــكرية، الــــــيت كــــــان يرســــــلها احلكــــــام العلويــــــون مــــــن أجــــــل جبايــــــة الضــــــرائب 

  .5ه1169وقمع احلركات االستقاللية، وهذا ما حدث فعال سنة

أمــــــر الســـــــلطان العلـــــــوي اجلديـــــــد  وســـــــعيا لتهدئـــــــة األمـــــــور ،طـــــــاق الثــــــوراتوخوفــــــا مـــــــن اتســـــــاع ن    

ـــــــ ـــــــن عب ـــــــةاملـــــــوىل دمحم ب واستخالصـــــــها شـــــــكال تعســـــــفيا، وأن يعفـــــــى  دهللا �ن ال يتخـــــــذ حتديـــــــد اجلباي

  .6عشر حمصول إنتاجهم من التمر والشعري أهل توات من أداء ضريبة املياه، وعليهم فقط

وظلـــــــت تـــــــوات خـــــــالل القـــــــرن الثـــــــاين عشـــــــر وبدايـــــــة القـــــــرن الثالـــــــث عشـــــــر �بعـــــــة لألشـــــــراف       

ــــيم ــــة اإلقل ــــذين أدركــــوا أمهي ــــهو  ،العلــــويني، قبلــــة مللــــوكهم ال خاصــــة  ،ضــــرورة الســــيطرة التامــــة علــــى أجزائ

ــــةن هجومــــات وإغــــارة القكــــانوا يشــــتكون دومــــا مــــوأن ســــكان تــــوات   وقــــد اســــتمر ذلــــك  ،بائــــل العربي

التجـــــاذب ردحـــــا مـــــن الـــــزمن، مل ييـــــأس خاللـــــه امللـــــوك العلويـــــون مـــــن تكـــــرار حماولـــــة االســـــتقطاب، ومل 
                                                             

1Quatre Siècle, P52. 
كلية أصول الدين ، إشراف: سعاد سطحي،  يف الفقه وأصوله أطروحة دكتوراه : دمحم جرادي،قنوازل الزجلوي دراسة وحتقيينظر: 2

  .67،صم2011-2010، ، جامعة األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية قسنطينةوالشريعة واحلضارة اإلسالمية

  .14قليم توات من خالل نوازل الغنية،صاحلياة االجتماعية �3
4 Chronique du Touat, Bernard Saffroy, Ghardaia : C-D-S, P07. 
5 Chronique du Touat, P08. 
6Quatre Siècle, P97. 
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يرفــــع إثرهــــا التواتيــــون رايــــة اخلضــــوع واالستســــالم؛ ملــــا جبلــــوا عليــــه مــــن حــــب احلريــــة ومقــــت اهليمنــــة 

   .ه1318إىل أن تعرض اإلقليم لالحتالل الفرنسي سنة ،1واالستعباد

ويف ظـــــــل هـــــــذه الظــــــــروف الـــــــيت فرضــــــــتها األوضـــــــاع السياســـــــية واألمنيــــــــة لإلقلـــــــيم واملتمثلــــــــة يف       

(الباشــــا) �إلقلـــــيم  مل يكــــن لوجــــود ســـــلطان املغــــربلطة سياســـــية موحــــدة حاكمــــة للـــــبالد، غيــــاب ســــ

ــــــت حمــــــدودة ــــــوات، فمهــــــام هــــــذا املمثــــــل كان ــــــة احلاكمــــــة بت ــــــى اهليئ ــــــري عل وال تتعــــــدى فــــــرض  ،أي �ث

 ،2ئب مــــــن شــــــيوخ املقاطعــــــات يف كــــــل موســــــم زراعــــــي، وإرســــــاهلا إىل حكومــــــة املخــــــزنومجــــــع الضــــــرا

ــــــــلطان السياســــــــي حكــــــــم عــــــــوض هــــــــذا الســــــــلي لتنفيذيــــــــة احلاكمــــــــة ل الســــــــلطة االقضــــــــاء، الــــــــذي مّث

 ،الكـــــــالم علـــــــى جهـــــــاز احلكـــــــم القضـــــــائي �قلـــــــيم تـــــــواتاملطلـــــــب املـــــــوايل ســـــــيعاجل للمنطقـــــــة، لـــــــذا 

  دفة أمور اإلقليم التوايت.�عتباره أكثر السلطات املسامهة يف تسيري

  ، وعناصره.القضاء يف تواتاملطلب الثاين: أمهية نظام 

  .بتوات ئيالقضا نظامالأمهية الفرع األول: 

أدرك التواتيــــــــــون أمهيــــــــــة نظــــــــــام القضــــــــــاء، ودوره الفعــــــــــال يف تنظــــــــــيم حيــــــــــا�م، واســــــــــتقرارهم          

بتـــــــاريخ منطقـــــــة تـــــــوات يف  حضـــــــوراداخــــــل مـــــــد�م وقصـــــــورهم؛ فأضـــــــحى القضـــــــاء الســـــــلطة األكثـــــــر 

رتة فقـــــدت الوحـــــدة فاملنطقـــــة خـــــالل هاتـــــه الفـــــ ،ة تنفيذيـــــة موحـــــدة علـــــى املنطقـــــة ككـــــلســـــلط غيـــــاب

مــــــن هنــــــا  انقســـــمت وتفرقــــــت كلمتهـــــا؛  ، فاجلماعــــــة التواتيــــــة3حيمــــــد وســـــفيان فتنـــــةاحلقيقيـــــة بســــــبب 

  ازعا�م.كان لزاما على اجلماعة التواتية إجياد هيئة قضائية تتوىل النظر يف مسائلهم ومن

ـــــذي  اعتـــــربوقـــــد         أهـــــل املنطقـــــة القضـــــاء مـــــن أصـــــعب وأخطـــــر الوظـــــائف، �عتبـــــار موضـــــوعه ال

، فهــــــو مــــــن امليــــــل عــــــن احلــــــق بســــــبب أو بغــــــريه هــــــو احلكــــــم بــــــني النــــــاس �لعــــــدل، وملــــــا خيشــــــى فيــــــه

عنـــــدهم منصـــــب تكليـــــف ال تشـــــريف، وهـــــذا مـــــا ذهـــــب إليـــــه اجلنتـــــوري الـــــذي عـــــّد القضـــــاء مبنزلـــــة 

                                                             
  .36احلياة االجتماعية والثقافية �قليم توات، ص1
  .36م،ص19و 18إقليم توات خالل القرننيينظر: 2
لمسماة بيحمد، والبعض اآلخر مييل حرب حيمد وسفيان بتوات: هي فتنة وقعت بني بعض القبائل التواتية، فكان بعضهم مييل ل3

إىل الفرقة املنعونة بسفيان، وسبب هاته التسمية هو خطاب أرسله عامل السلطان إىل امللك من مجلة ما جاء فيه قوله:إن أهل 

على السلطان، فيسعى  الصحراء اشتد احلرب بينهم مثل احلرب الواقع بني أمحد ملسو هيلع هللا ىلص وبني أيب سفيان وحكمة التشبيه ليعظم األمر

إىل إمخادها، لكنه مل يفعل؛ فأصبح التشبيه واقعا؛ حيث ظلت قبائل توات منقسمة إىل أحالف متحاربة ملدة طويلة جدا إىل غاية 

- اجلزائر-النبذة يف �ريخ توات وأعالمها لعبداحلميد بكري: الطباعة العصريةينظر:(ظهور االحتالل الفرنسي �لبالد.

    )43، 42م،ص2010
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والســــــالمة �درة؛ ألن الرســــــول صــــــلى  ،حبــــــر الظلمــــــات الغالــــــب عليهــــــا اهلــــــالك ســــــفينة مضــــــطربة يف

  .1هللا عليه وسلم جعل ثلثيه خسارة، والثلث املتبقي املفلح من حيز اليسري"

ـــــىن أهـــــل املنطقـــــة نظـــــامهم        ـــــى أكمـــــل وجـــــه ب وحـــــىت يـــــؤدي اجلهـــــاز القضـــــائي دوره املطلـــــوب عل

الكتـــــــاب والســـــــنة، كمـــــــا وضـــــــعوا خطـــــــة  القضـــــــائي علـــــــى أصـــــــول حمكمـــــــة اســـــــتمدت شـــــــرعيتها مـــــــن

  ، وهذا ما ستعاجله الفروع اآلتية:قضاء ميزت قضاءهم بعدة خصائص

  نظام القضاء يف توات عناصرالفرع الثاين: 

  قام نظام القضاء يف توات على عناصر أمهها:   

: ميثــــــل القاضـــــي هــــــرم الســــــلطة القضـــــائية يف تــــــوات �عتبـــــاره حمــــــور خطـــــة القضــــــاء، وقــــــد أ)القاضـــــي

ـــــ حظـــــي ن الشخصـــــيات الـــــيت ع مبكانـــــة كبـــــرية وســـــط ا�تمـــــع التـــــوايت؛ نظـــــرا لكـــــو �حـــــرتام اجلميـــــع ومتّت

ـــــ ـــــم والـــــدين يف وقتهـــــا، وتنحـــــدر مـــــن أســـــر كبـــــرية،  ت هـــــذا املنصـــــبتوّل تعـــــد مـــــن أشـــــهر رجـــــال العل

ــــام علــــى  ــــة، األمــــر الــــذي دفــــع مشــــائخ تــــوات إىل رضــــاهم الت ذات نفــــوذ قــــوي لــــدى األوســــاط التواتي

  .2اختيارهم

 (املؤلــــــف)ُحممـــــد الزجلويالشــــــيخ وقـــــد تـــــدارس علمــــــاء منطقـــــة تــــــوات شـــــروط القاضــــــي فنجـــــد       

يف أول �ب القضــــــاء مـــــــن الغنيـــــــة يقــــــول: "وإذا كـــــــان العلـــــــم ال يشــــــرتط يف القاضـــــــي علـــــــى مـــــــذهب 

ـــــه در  ـــــن رشـــــد، وعلي ـــــب واب ـــــن حبي ـــــه �لعقـــــل  ؛ج يف التحفـــــةاب ـــــدمها؛ ألن ـــــل العقـــــل والـــــورع كـــــاف عن ب

، و�لــــــورع يعــــــف فيشــــــاور فيمــــــا نــــــزل بــــــه أهــــــل العلــــــم، وال يقطــــــع يســــــأل؛ وبــــــه خصــــــال اخلــــــري كلهــــــا

علـــــى مـــــذهبهم صـــــحة توليـــــة أهـــــل العقـــــل والـــــدين ممـــــن لـــــه نظـــــر واحتيـــــاط  فَ َخيْـــــحكمـــــا دو�ـــــم. ومل 

إذ كــــــانوا حبيــــــث ال خيفــــــى علــــــيهم التأهــــــل للفتــــــوى والقضــــــاء،  ؛يف األمــــــور، وإن مل يكــــــن فــــــيهم عــــــامل

أمـــــــــا  ،3وهللا أعلـــــــــم" ،ح العمليــــــــات وغـــــــــريهحبســــــــب حالـــــــــه وزمانـــــــــه كمــــــــا أشـــــــــار يف ذلـــــــــك إىل شـــــــــر 

فقــــــــال: "ومل يكــــــــن ليتــــــــوىل هــــــــذا  ،القاضــــــــي يف  شــــــــروطاشــــــــرتاط يف نوازلــــــــه إىل فــــــــذهب اجلنتــــــــوري 

ـــــــ ـــــــى ، وتشـــــــريع ،ا �ملســـــــائل الدينيـــــــة مـــــــن فقـــــــهاملنصـــــــب أي شـــــــخص إال إذا كـــــــان ملّم واجتهـــــــاد عل
                                                             

حلديث رسول هللا: "قاضيان يف النار وقاض يف اجلنة، قاض عرف احلق فقضى به فهو يف اجلنة، وقاض عرف احلق فجار متعمدا  1

 زانة قصر � عبدهللا، تيمي،نوازل اجلنتوري، خمطوط خبأو قضى بغري علم فهو يف النار". رواه األربعة وصححه احلاكم/ينظر:

  .49،صأدرار
  .57م، ص19و18القرنيني إقليم توات خالل2
خزانة ملوكة  ،خمطوط مد عبدالرمحن البلبايل،حمل) الغنية البلبالية( غنية املقتصد السائل فيما وقع بتوات من القضا� واملسائل3

  .616أدرار،اجلزائر، ص
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ـــــــك، عـــــــدال ـــــــد جمتمعـــــــه، مقـــــــدّ  ،جمتهـــــــدا ،مـــــــذهب اإلمـــــــام مال را خلصوصـــــــياته عارفـــــــا بعـــــــادات وتقالي

بـــــل حيملهــــــم  ؛ص الــــــيت اضـــــمحلت بيـــــنهم فيكــــــدر علـــــيهموميزاتـــــه، فـــــال حيمـــــل النــــــاس علـــــى النصـــــو 

  .1على أعرافهم اليت ال ختالف الشرع"

إىل جانــــــب ذلــــــك حــــــرص القاضــــــي التــــــوايت علــــــى تعلــــــم لغــــــات وهلجــــــات املنطقــــــة؛ لالســــــتماع       

هـــــو احلـــــال عنـــــد القاضـــــي اللغـــــات، وإنصـــــافهم يف احلكـــــم، كمـــــا لقضـــــا� وشـــــكاوى أصـــــحاب هـــــذه 

�تيــــــــة، والتكروريــــــــة، والرببريــــــــة، احلــــــــق بــــــــن عبـــــــدالكرمي، الــــــــذي أتقــــــــن إىل جانــــــــب العربيـــــــة، الز  عبـــــــد

التارقيــــــة، ومل يكتــــــف بــــــذلك؛ بــــــل إنـــــــه كــــــان يشــــــرتي العبيــــــد مـــــــن بــــــالد الســــــودان ليعلمــــــوه أنـــــــواع و 

ر مـــــن اللهجـــــات التكروريـــــة، وســـــئل عـــــن ذلـــــك فقـــــال: "مـــــن ويل أمـــــر املســـــلمني جيـــــب يف حقـــــه أكثـــــ

  .2ذلك"

غـــــري أن املتتبـــــع لتــــــاريخ القضـــــاء يف تــــــوات، يلحـــــظ بوضــــــوح ظـــــاهرة التوريــــــث يف تـــــويل منصــــــب      

القضــــــاء، حيــــــث انتقــــــل القضــــــاء يف آل العصــــــنوين بــــــدءا �لقاضــــــي عبــــــدهللا العصــــــنوين، وصــــــوال إىل 

ــــــه القاضــــــي ســــــامل العصــــــنوين، لينتقــــــل بعــــــدها إىل  ــــــيت اســــــتمر أبناابــــــن أخي ــــــة البكريــــــة ال يف  هــــــاؤ العائل

ــــــويل هــــــذا املنصــــــب طيلــــــة القــــــرنيني الـــــــ س قضــــــاة  فكــــــان جممــــــوع قضــــــا�م حــــــوايل مخــــــ ه،12و11ت

ه انتقـــــل القضـــــاء إىل األســـــرة البلباليـــــة الـــــيت 13تح القـــــرن الــــــتـــــومـــــع مف ،كلهـــــم توارثوهـــــا عـــــن آ�ئهـــــم

م؛ حيـــــث طبعـــــت الوراثـــــة كـــــذلك مســـــألة انتقـــــال القضـــــاء 13ســـــيطرت علـــــى اخلطـــــة طيلـــــة القـــــرن الــــــ

أحــــــد  وجـــــدوقــــــد أ ،لبلبـــــايل إىل ابنــــــه دمحم عبـــــدالعزيزن اعبـــــدالرمح القاضـــــي دمحم بــــــن بـــــني أفرادهـــــا مــــــن

ـــــــــث، وأرجعهـــــــــا البـــــــــاحثني ـــــــــاريخ تفســـــــــريا لظـــــــــاهرة التوري ـــــــــيت مســـــــــألة الكفـــــــــاءة إىل  يف الت تكـــــــــن مل ال

بـــــــل عـــــــدت مـــــــن املســـــــلمات خاصـــــــة إذا وضـــــــعنا يف احلســـــــبان  ؛مطروحـــــــة متامـــــــا يف تـــــــويل املنصـــــــب

هـــــذا تفســـــري ضـــــعيف ، و 3رتني البكريـــــة والبلباليـــــة يف منطقـــــة تـــــواتالثقـــــل العلمـــــي واالجتمـــــاعي لألســـــ

يف رأيــــــي؛ ألن الكفــــــاءة تنــــــايف التوريــــــث املســــــتمر؛ فعــــــادة هللا يف النــــــاس أن ختتلــــــف مــــــواهبهم، ولــــــئن 

  سلمنا أن كل من توالها كان كفئا، فال نسلم أنه كان األكفأ.

                                                             
  .64نوازل اجلنتوري،ص1
  .21درة األقالم، ص 2
أطروحة دكتوراه يف �ريخ وحضارة إسالمية، بدالرمحن بعثمان، لعه 12و11القرنيني  ما بنيالقضاء يف منطقة توات نظام 3

 ،م2015/2016دمحم بن معمر، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية، قسم احلضارة اإلسالمية، جامعة وهران،د..أ:إشراف

  . 215ص
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ـــــق)ب) العـــــدول و عـــــدل الشـــــرتاط العدالـــــة ويســـــمى العـــــدل والشـــــاهد والـــــو�ق، فهـــــ :(كاتب الو�ئ

وينبغــــــــي ملــــــــن يتــــــــوىل هــــــــذه  ،1فيــــــــه، وشــــــــاهد جللوســــــــه لتحمــــــــل الشــــــــهادة، وو�ق لكتابتــــــــه الو�ئــــــــق

ابــــــن فرحــــــون ، و 2الوظيفــــــة االتصــــــاف بصــــــفات أمههــــــا العدالــــــة، كمــــــا أشــــــار إىل ذلــــــك ابــــــن خلــــــدون

  .3يف تبصرته

حيــــــث   ؛طقــــــة تــــــواتا يف ســــــري خطــــــة القضــــــاء مبنن دورا هامــــــو افــــــولقــــــد أدى الشــــــهود أو العرّ        

كــــان القاضــــي يرتكــــز علــــى شــــهادا�م، والو�ئــــق الصــــادرة بتــــواقيعهم، وكــــان لكــــل قصــــر مــــن قصــــور 

ــــــوفر فــــــيهم شــــــروط العدالــــــة، ويف  ــــــه مــــــن الفقهــــــاء، واألئمــــــة، وحفظــــــة القــــــرآن، ممــــــن تت ــــــوات، عدول ت

القضـــــاة جبــــــواز اختــــــاذ العــــــدول مــــــن أحســــــن النــــــاس  حالـــــة عــــــدم وجــــــودهم فقــــــد جــــــرى العمــــــل عنــــــد

عمـــــر التـــــنالين يف ذلـــــك  ن بـــــن الشـــــيخ عبـــــدالرمحفقـــــد أفـــــىت ،4ي ال تضـــــيع حقـــــوق النـــــاسحـــــاال؛ لكـــــ

فيهـــــــا وجـــــــود وبعـــــــد، فأقـــــــل مـــــــا يكفـــــــي يف تزكيـــــــة الشـــــــاهد يف هـــــــذه الـــــــبالد، الـــــــذي عـــــــز ّ بقوله:"...

ـــــــده عقـــــــال  ـــــــذي ذكـــــــره العلمـــــــاء؛  أن يقـــــــول معـــــــدلوه هـــــــو مـــــــن أفضـــــــل أهـــــــل بل العـــــــدول �ملعـــــــىن ال

عدالـــــة مـــــن حيضـــــر املواســـــم،كاملولد، وعاشـــــوراء؛ ملـــــا يقـــــع فيهـــــا وي جبـــــرح الزجلـــــ كمـــــا أفـــــىت،  5ودينـــــا"

  .6من االختالط، و�لتايل عدم جواز شهادته

ويشــــــرف عــــــدول كــــــل قصــــــر علــــــى حتريــــــر و�ئــــــق البيــــــع، وتقــــــومي األمــــــالك، وكتابــــــة اهلبــــــات،        

واإلشــــــراف علـــــى تقســـــيم املواريــــــث، حيـــــث تزيـــــل الو�ئــــــق الصـــــادرة �لتوقيــــــع  والرهـــــو�ت، والـــــديون،

  .صحتها�مساء العدول، ويتوىل القاضي التوقيع ب

جيــــــــوز للقاضـــــــــي عنــــــــد املالكيـــــــــة أن يســـــــــتنيب أو  ج)�ئــــــــب القاضـــــــــي أو مســـــــــتخلف القاضـــــــــي:

  يستخلف �ئبا يف حالتني مها: 

                                                             
م، 2020 /20:، العدد15:لدجملة احلوار الفكري، جم ،قامسي خدجية، هجريني 13و12القضاء مبنطقة توات خالل القرنني1

  .142ص
  .280،ص1ديوان املبتدأ واخلرب،جينظر: 2
 الطبعة-القاهرة-تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام إلبراهيم بن علي بن فرحون: مكتبة الكليات األزهريةينظر: 3

  .282،ص1م،ج1986األوىل
  .476، صالزجلوينوازل 4
  .652الغنية، ص5
  .478، 477،صالزجلوينوازل 6
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ـــــة األوىل ـــــه كلـــــه ففـــــي احلال : كـــــون املصـــــر الـــــذي تـــــوىل قضـــــاءه كبـــــريا، ال يقـــــدر علـــــى اإلشـــــراف علي

ولقـــــد كــــــان لـــــبعض قضـــــاة املنطقــــــة ، 1لـــــه يف االســـــتخالف هـــــذه احلالـــــة يســـــتحب للحــــــاكم أن �ذن

 ابنـــــه عبــــــدالقادر �ئبــــــا لــــــه يف عمـــــل �ــــــذه الرخصــــــة، فنجـــــد القاضــــــي البكــــــري بـــــن عبــــــدالكرمي عــــــّني 

  .2ر وفود أهلها عليهالقضاء على عني صاحل لبعدها، وتعذّ 

 : أن يطـــــــرأ علـــــــى القاضـــــــي ظـــــــروف وأعـــــــذار متنعـــــــه مـــــــن احلكـــــــم كالســـــــفر واملـــــــرض،احلالـــــــة الثانيـــــــة

وقـــــد اســـــتخلف قضـــــاة املنطقـــــة  ،3فتـــــاوى ابـــــن رشـــــد فيجـــــوز لـــــه أن يســـــتنيب غـــــريه كمـــــا دلـــــت عليـــــه

نــــــــه ملـــــــا عجــــــــز القاضـــــــي البكــــــــري بــــــــن إحيـــــــث ، ض أو العجـــــــز أو الســــــــفرنـــــــوا� عــــــــنهم أثنـــــــاء املــــــــر 

عبــــــدالكرمي عــــــن ممارســــــة القضــــــاء بســــــبب مرضــــــه، خلفــــــه ابنــــــه عبــــــدالكرمي، وكــــــذلك فعــــــل القاضــــــي 

ــــــداحلق،   ــــــايل عبــــــدالكرمي مــــــع ابنــــــه عب ــــــه -كمــــــا اســــــتخلف القاضــــــي ســــــيد احلــــــاج البلب ملــــــا تقــــــدمت ب

كما اســــــتخلف القاضــــــي دمحم عبــــــدالعزيز البلبــــــايل دمحم عبــــــدالعزيز علــــــى خطــــــة القضــــــاء، ابنــــــه -الســــــن

  .4عندما أراد حج بيت هللا احلرام أمحد احلبيب البلبايل على القضاءابن عمه الشيخ 

جمـــــال معــــــني، والـــــذي يســــــتعني بـــــه القاضــــــي يف  : مــــــن املعرفـــــة �ألشــــــياء، وهـــــو اخلبــــــري يفد)العـــــراف

التقـــــومي والفحـــــص ملـــــا هـــــو حمـــــل اخلـــــالف، وقـــــد تعـــــددت أمســـــاء العـــــرافني يف املنطقـــــة حبســـــب ا�ـــــال 

ـــــــري احملاصـــــــيل  ـــــــدعى الكيّـــــــال، وخب ـــــــاه والفقـــــــارات ي ـــــــريا فيـــــــه، فنجـــــــد اخلبـــــــري يف املي ـــــــذي يعتـــــــرب خب ال

ز، وخبـــــــــري تقـــــــــدير املـــــــــداخيل والتمـــــــــور يـــــــــدعى اخلـــــــــّراص، وخبـــــــــري الـــــــــدور والعقـــــــــارات يـــــــــدعى املـــــــــرب 

  .5واملصاريف يدعى احملاسب

  .6: وهم أعيان القصر الذين حيضرون جملس القضاء، وقسمة الرتكاته) األعيان

                                                             
جاء يف منح اجلليل: "وإذا وىل اإلمام قاضيا يف بلد خمصوص ومل �ذن له يف االستخالف، ومل مينعه منه مل يستخلف القاضي 1

 =قاضيا آخر ينوب عنه يف احلكم إال لوسع، أي: التساع عمله. أي: البالد اليت ويل القضاء فيها فيستخلف قاضيا يقضي نيابة

منح اجلليل شرح خمتصر خليل أليب عبدهللا دمحم بن أمحد بن ( بلده الذي هو فيه، هذا هو املذهب"عنه يف جهة بعدت عن =

  )277،ص8،ج)د.ط(-بريوت-عليش املالكي: دار الفكر
  .144هجريني،ص13و12القضاء مبنطقة توات خالل القرنني2
-بريوت-بن الطاهر التليلي: دار الغرب اإلسالميينظر: فتاوى ابن رشد أليب الوليد دمحم بن أمحد بن رشد، حتقيق: د. املختار 3

  .1362،1361،1363،ص،3م،ج1987الطبعة األوىل 
  .156، 99ينظر:النبذة يف �ريخ توات وأعالمها،ص4
  .143هجريني،ص13و12القضاء مبنطقة توات خالل القرنني 5
  .143املرجع نفسه،ص6



 التعريف �قليم توات وعصر الزجلويالفصل الثاين:       شرح الزجلوي على خليل/ القسم الدراسي        

 

 
51 

): ظهـــــرت خطـــــة الشـــــورى مبنطقـــــة تـــــوات مـــــع تـــــويل القاضـــــي جملـــــس الشـــــورى(فقهـــــاء الشـــــورى )و

لـــــــس استشـــــــاري �ســـــــيس أول جمالـــــــذي �در إىل  ه) القضـــــــاء1210(ت عبـــــــداحلق بـــــــن عبـــــــدالكرمي

وصــــية والــــده القاضــــي عبــــدالكرمي بــــن البكــــري  تنفيــــذه دفعتــــه لــــذلك أســــباب عــــدة منهــــا: ،�ملنطقــــة

، كمـــــا عـــــرف عــــــن القاضـــــي عبـــــداحلق اخلشـــــية مــــــن هللا 1الـــــذي نصـــــحه مبشـــــورة أهـــــل العلــــــم والـــــرأي

اب الســـــلطة واحلــــرص الكبــــري علــــى إقامــــة العـــــدل بــــني النــــاس �لــــد�ر التواتيـــــة، أضــــف إىل ذلــــك غيــــ

هـــــي نـــــذاك، فلمــــا كانـــــت ســـــلطة القاضــــي ونفـــــوذه االجتمـــــاعي يف ظــــل الفتنـــــة آفيذيــــة يف املنطقـــــة التن

عمـــــد القاضـــــي عبـــــداحلق بــــــن عبـــــدالكرمي إىل ضـــــم شخصــــــيات  ،الضـــــامن الوحيـــــد لتنفيـــــذ األحكــــــام

أخــــــرى هلـــــــا نفـــــــوذ اجتمـــــــاعي يف املنطقـــــــة ككـــــــل؛ ليضـــــــم نفوذهـــــــا إىل نفـــــــوذه، حـــــــىت يضـــــــمن تنفيـــــــذ 

ف مــــــــن مظــــــــاهر خــــــــروج قصــــــــور تيمــــــــي عــــــــن الســــــــيطرة القضــــــــائية، األحكــــــــام القضــــــــائية، والتخفيــــــــ

ــــــذي حصــــــل يف قضــــــاء املنطقــــــة بوجــــــود مركــــــزين(تنالن  ،املتمركــــــزة يف متنطــــــيط، وتفــــــاد� لالنقســــــام ال

  .2ومتنطيط) يف زمن والده القاضي عبدالكرمي بن البكري

ـــــة وقائمـــــة علـــــى مشـــــورة أربولقـــــد        عـــــة كانـــــت عامـــــة عقـــــود ســـــجالت هـــــذا ا�لـــــس الشـــــوري مرتب

ــــــــت �فضــــــــل مــــــــنهم يف صــــــــناعة القضــــــــاء ــــــــدالرمح ،3أقطــــــــاب مل يســــــــمح الوق ــــــــن عمــــــــر وهــــــــم: عب ن ب

، (املؤلــــــــــــف)الزجلويمــــــــــــد حمَ وهــــــــــــو أحــــــــــــد شــــــــــــيوخ الزجلــــــــــــوي ، دمحم بــــــــــــن ه) 1189التــــــــــــنالين(ت

  .5، دمحم بن عبدهللا بن دمحم بن عبدالكرمي4عبدالكرمي احلاجب بن دمحم الصاحل البكري

                                                             
  .19د القاضي، متنطيط، أدرار ،صخزانة أوالثبت لدي من علماء األلف الثاين، املعاين فيمن 1
خدجية "، ه1210تينظر: االستشارة يف القضاء عند املالكية "ا�لس االستشاري للقاضي عبداحلق بن عبدالكرمي البكري التواتي2

  .25، 24،ص14:،العدد12:جملة احلوار الفكري، جملد ،قامسي ودمحم جرادي
  .20جوهرة املعاين،ص3
، الفقيه الزاهد، عرف بتبحره يف العلوم ه)1195-ه1118(الصاحل بن البكري بن عبدالكرمي،عبدالكرمي احلاجب بن دمحم 4

العقلية والنقلية، وبزهده يف الدنيا ومطلبها، أخذ عن والده دمحم الصاحل، وعمه عبدالكرمي البكري، وأخذ عنه ابنه دمحم بن عبدالكرمي 

جوهرة ( .لشيخ عبدالرمحن بن عمر التناليتشيوخ الشورى بعد ا وابن عمه القاضي عبداحلق بن عبدالكرمي. كان �ين أهم

  .)163-162/النبذة يف �ريخ توات وأعالمها،ص18املعاين،ص
كان شيخا ماهرا يف فنون العلم، طويل ،دمحم بن عبدهللا بن دمحم بن عبدالكرمي األمريين التمنطيطي )ه1192-ه1123(أبوعبدهللا5

أخذ عن القاضي عبدالكرمي بن البكري، وعن القاضي وجالس اجلهابذة الفحول،  عقول،ول �ملالباع، كثري االطالع، شفع املنق

بن عمر  عبدالرمحنعمر بن عبدالقادر التنيالين، وعن دمحم الزجلوي، وأخذ عنه الكثريون، وله حماورات ومراجعات مع الشيخ 

/التاريخ الثقايف إلقليم توات من 16جوهرة املعاين،ص( أسفرت عن وفور علمه وقوة عارضته وذلك مبسوط يف كتاب غنية الشورى

  . )81م،ص2003الطبعة األوىل-أدرار-ه للصديق احلاج أمحد: دار الثقافة14ه إىل القرن 11القرن 
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عي يف القضـــــــــا� الشـــــــــائكة الـــــــــيت تســـــــــتد هميســـــــــتفتيو اء فكـــــــــان القاضـــــــــي عبـــــــــداحلق يراســـــــــل الفقهـــــــــ

  على آرائهم واجتهادا�م. اجتهادا قضائيا، ويبين أحكامه

  بعض اإلجراءات املتعلقة بسريورة القضاء التوايتالفرع الثالث: 

ـــــــــزم اخلصـــــــــوم /1 كانـــــــــت اجللســـــــــات القضـــــــــائية تعقـــــــــد يف جمـــــــــالس خاصـــــــــة كاملســـــــــاجد، حيـــــــــث يل

يرســـــــل إليـــــــه القاضـــــــي أحـــــــد أعوانـــــــه للمثـــــــول يف جملـــــــس  ضـــــــورها، ومـــــــن ميتنـــــــع مـــــــنهم عـــــــن ذلـــــــكحب

وقــــــد أنكــــــر اجلنتــــــوري ذلــــــك علــــــى قضــــــاة تــــــوات،  ،حكــــــم عليــــــه وأبطــــــل حججــــــه ء، وإن أىبالقضــــــا

  .1واعترب إبطال حجج املتخلفني عن جملس القضاء إجحافا يف حق اخلصوم

مصــــــطحبني �ألرســــــام املوقعــــــة مــــــن قبــــــل عــــــدل مــــــن عــــــدول  تقــــــدم اخلصــــــوم إىل جملــــــس القضــــــاء/2

لــــــذين يثبتــــــون نســــــبة اخلـــــــط إىل ا ،قــــــريتهم أو قصــــــرهم، حيــــــث خيضــــــعها القاضــــــي إىل خــــــرباء اخلــــــط

ة وقـــــد أ�رت مســـــألة قبـــــول قضـــــاة تـــــوات لشـــــهادة العـــــدول دون تكليفـــــه احلضـــــور والشـــــهاد ،العـــــدل

علــــــــى ذلــــــــك واعتــــــــربه  (املؤلــــــــف)ات، حيــــــــث اعــــــــرتض الزجلويدعلــــــــى خطــــــــه الكثــــــــري مــــــــن االنتقــــــــا

ـــــرب ، كمـــــا عـــــاب اجلنتـــــوري ع�2ـــــاو� ـــــه الشـــــريعةلـــــى قضـــــاة تـــــوات ذلـــــك واعت ـــــث  ؛ه ممـــــا خـــــالفوا في حي

ا حاضــــــرا، وال يكلفونــــــه ولــــــو كــــــان الشــــــاهد حيــــــ ،�3ــــــم يقبلــــــون مــــــن املــــــدعي الشــــــهادة يف الكاغــــــدإ

  .4اإلتيان به ألدائها، وال التعريف خبطه

ــــتم متزيــــق األرســــام املتعلقــــة �ألحكــــام القضــــائية مــــن طــــرف معظــــم قضــــاة تــــوات/3 ، خاصــــة 5كــــان ي

ا يطلــــب ذلـــــك احملكــــوم لـــــه، وقــــد وصـــــف الشــــيخ اجلنتــــوري عمليـــــة متزيــــق تلـــــك األرســــام ��ـــــا عنــــدم

                                                             
  .06د.ر،صيميمون،ت، وري، خمطوط خبزانة �در�نالنسرين الفائح النسيم حملمد بن أمحد املسعدي اجلرارينوازل اجلنت 1
  .469ل الزجلوي،صنواز ينظر: 2
قيق: مكتب حتقيق الرتاث يف القاموس احمليط �د الدين أبو طاهر دمحم بن يعقوب الفريوز آ�دي ،حت.(معرب الكاغد: القرطاس، 3

الطبعة الثامنة -بريوت-:مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعسالة �شراف دمحم نعيم العرقسوسيالر  مؤسسة

  .)315،ص1م،ج2005
مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ احلديث، كلية  التنالين دراسة وحتقيق: �عثمان عبدالرمحنبن عمر  عبدالرمحن فهرسة 4

  .127م،ص2008/2009اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة بشار، اجلزائر
عمل �ا بعد التقاضي كو�ئق الديون غري أن متزيق األرسام والو�ئق القضائية فيه تفصيل: إن كان كانت الوثيقة مما انتهى ال 5

 فتمزيقها هو احلكمة، وإن كان العمل �ا �ق كو�ئق ملكية األعيان والعقارات فبقاؤها هو احلكمة.
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مقتضــــــى الصـــــــناعة القاضـــــــوية؛ ألن تركهــــــا دون متزيـــــــق، وهـــــــو فعــــــل فئـــــــة قليلـــــــة مــــــن القضـــــــاة كفيـــــــل 

  .1يبعث الفنت والعداوة من جديد، وإحياء اخلصومات القدمية بني الناس

ـــــل هـــــي قابلـــــة للطعـــــن واالســـــتئناف،  ؛مـــــا �ائيـــــةرة عـــــن القضـــــاة ليســـــت أحكااألحكـــــام الصـــــاد/4 ب

فكثــــــريا مــــــا كانــــــت أحكــــــام القضــــــاء تلقــــــى معارضــــــة شــــــديدة مــــــن احملكــــــوم علــــــيهم، فكــــــان بعضــــــهم 

خياصـــــم القاضـــــي ويلجـــــأ إىل الفقهـــــاء إلبطـــــال حكمـــــه، حيـــــث كثـــــريا مـــــا اشـــــتكى القاضـــــي عبـــــداحلق 

  .2ايتمن هذه التصرفات اليت تصدر عادة من أصحاب النفوذ يف ا�تمع التو 

ختصـــــــص أجـــــــرة معينـــــــة  افتقـــــــر القضـــــــاء التـــــــوايت إىل بيـــــــت املـــــــال اخلـــــــاص لتمويـــــــل القضـــــــاة، فلـــــــم/5

بـــــــل جــــــرى العمـــــــل والعــــــرف عنــــــدهم أن �خـــــــذ القاضــــــي أجرتـــــــه مــــــن إصـــــــدار  ؛للقاضــــــي يف تــــــوات

ــــــروم احلصــــــول علــــــى نســــــخة مــــــن احلكــــــم يف قضــــــية معينــــــة؛  ــــــذي ي األحكــــــام القضــــــائية، فاخلصــــــم ال

ــــــه  ــــــدفع للقاضــــــي علــــــى قــــــدر تعب وحبثــــــه يف الكتــــــب عــــــن تلــــــك القضــــــية، لــــــذلك كانــــــت أجــــــورهم ي

، كمــــــا �خــــــذ القاضــــــي أجرتــــــه مــــــن توثيــــــق عقـــــــود 3تقديريــــــة ختتلــــــف �خــــــتالف القضــــــا� املعروضــــــة

البيـــــع، وتقســـــيم الرتكـــــات واملواريـــــث، وســـــداد ديـــــون الغرمـــــاء، حيـــــث يلـــــزم احملكـــــوم لـــــه بـــــدفع العشـــــر 

ســــــتواه االجتمــــــاعي دون املبالغــــــة يف أجــــــرة للقاضــــــي وأعــــــوا�م، وذلــــــك حســــــب قــــــدرة املتقاضــــــي، وم

عــــــاب علـــــى بعــــــض القضـــــاة إفــــــراطهم يف أخــــــذ قـــــد ه عليــــــه اجلنتــــــوري، فأخـــــذ األجــــــرة، وهـــــو مــــــا نبّـــــ

�زلــــة �خــــذون عليهــــا  األمــــوال أكثــــر مــــن أجــــر تعــــبهم يف كتابــــة احلكــــم وحنــــوه، حيــــث قــــال: "فــــربّ 

ـــــه أن العشـــــرات علـــــى قـــــدر يســـــر احملكـــــوم لـــــه وكثـــــرة املـــــال عنـــــده، فـــــال حيـــــل للقاضـــــي ع لـــــى حـــــد رأي

   .�4خذ فوق مؤونته من نفقة ومركوب، وال يسرف حىت يتخذ الكنوز

 هبيناملنصــــب مبنطقــــة تــــوات، وهــــذا مــــا ســــأ وقــــد عاصــــر الزجلــــوي أشــــهر القضــــاة الــــذين تولــــوا هــــذا   

  الفرع اآليت: يف

  وي:القضاة الذين عاصرهم الزجلالفرع الرابع: 

ىل قضـــــاء اجلماعـــــة بعـــــد وفـــــاة والـــــده ســـــيدي ه): تـــــو 1174/القاضـــــي عبـــــدالكرمي بـــــن البكـــــري(ت1

واقتــــــدى بوالــــــده يف بنــــــاء  ه، فســــــلك يف ذلــــــك مســــــلك العــــــدل بــــــني النــــــاس،1133البكــــــري ســــــنة 

                                                             
  /02، ص)نوازل اجلنتوري( النسرين الفائح النسيم1
  .259القضاء يف توات، ص2
  .06نوازل اجلنتوري،ص3
  .06،07ص النسرين الفائح النسيم، نوازل اجلنتوري4
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أحكامــــــه علــــــى الصــــــلح بــــــني املتخاصــــــمني، عــــــرف بســــــخائه، ورمبــــــا يرضــــــي املــــــدعي مــــــن ســــــجالته و 

دمــــــة إليــــــه، عــــــرف حبزمــــــه يف النظــــــر إىل الشــــــكاوى املق ،اخلــــــاص، ويقــــــول لــــــه امســــــح يف البــــــاقي مالــــــه

اســــــتخلف خاصــــــة يف األمــــــور املخالفــــــة للشــــــرع، وبقــــــي يف القضــــــاء حــــــىت أ�ــــــك املــــــرض جســــــمه، ف

، بعـــــد أن كتـــــب لـــــه وصـــــية بليغـــــة، ضـــــمنها فوائـــــد جليلـــــة حـــــول مــــــا ابنـــــه عبـــــداحلق يف مـــــرض موتـــــه

  .1جيب أن يستعني به القاضي يف ممارسة مهامه

مـــــا أّهلـــــه  يف طلـــــب العلـــــم، ادهتهـــــواج هدجبـــــ ُعـــــرف: 2/القاضـــــي عبـــــداحلق بـــــن عبـــــدالكرمي البكـــــري2

ــــده، فســــار علــــى �ــــج أبيــــه مســــتنريا بوصــــية والــــده ــــه ف ؛3لتــــويل خطــــة القضــــاء بعــــد عجــــز وال كانــــت ل

يف ميـــــــــزان قـــــــــوانني الشـــــــــريعة عـــــــــزائم، ال خيشـــــــــى يف عدلـــــــــه وال يف هللا لومـــــــــة الئـــــــــم، اشـــــــــتهر بعدلـــــــــه 

ـــــتعلم اللهجـــــات احمل ـــــع املتخاصـــــمني يف املنطقـــــة؛ فعضـــــد علمـــــه ب ـــــة الســـــائدة يف تـــــوات وانصـــــافه مجي لي

ــــــداحلق ســــــنة حســــــنة متثلــــــت يف �ســــــيس ، ومــــــا جاورهــــــا وعمــــــال بنصــــــيحة والــــــده؛ ســــــن القاضــــــي عب

ــــــــذ،. وكــــــــان القاضــــــــي  ــــــــس استشــــــــاري ر�عــــــــي، ضــــــــم خــــــــرية العلمــــــــاء والفقهــــــــاء يف تــــــــوات حينئ جمل

ر ن بـــن عمــــر التــــنالين، ملــــا عـــرف عنــــه مــــن تبّحــــمــــا مييـــل إىل أحكــــام شــــيخه عبــــدالرمحعبـــداحلق كثــــريا 

، وظـــــل ذلـــــك 4لــــوم الشـــــريعة، والـــــذي كـــــان ال يبخـــــل علـــــى تلميــــذه القاضـــــي �لنصـــــح واإلرشـــــاديف ع

االثنــــــني مــــــن ذي القعــــــدة عــــــام  دأبــــــه وعهــــــده حــــــىت وافتــــــه املنيــــــة وهــــــو حمــــــرم يف صــــــالة الصــــــبح يــــــوم

ـــــداحلق هـــــي نفســـــها  ،ه1210 ـــــيت عايشـــــها دمحم وهـــــذه الفـــــرتة الـــــيت تـــــوىل فيهـــــا القاضـــــي عب الفـــــرتة ال

  وهو أحد أعضاء جملسه االستشاري. املقربني منه، كيف ال بل كان أحد ؛الزجلوي

  

  

  

                                                             
الطبعة -اجلزائر-قطف الزهرات من أخبار علماء توات لسيد عمر دمحم عبدالعزيز: دار هومه ترمجته: ينظر1

  79/التاريخ الثقايف إلقليم توات،ص154/ النبذة يف �ريخ توات، ص37/درة األقالم،ص121م،ص2002الثانية
يف ذكر  /الدرة الفاخرة60، 59،ص19و18خالل القرنني /إقليم توات157ينظر ترمجته: النبذة يف �ريخ توات و أعالمها،ص2

  .13،ص املشايخ التواتية لعبدالقادر بن عمر املهداوي، خمطوط خبزانة بلوليد، �عبدهللا، أدرار
  ).125قطف الزهرات،صنص الوصية كامال نقله سيد عمر يف كتابه (ينظر: 3
التنالين للقاضي ينصحه فيها بقوله: "إذا خاطبتك بعزو املنقول فاحكم  عبدالرمحنحتفظ املصادر احمللية نصا لرسالة بعثها الشيخ 4

 عبدالرمحنالغصن الداين يف ترمجة وحياة الشيخ .(بذلك وعهدته علي، وإن خاطبتك �ملعقول فاقرع �ب نظرك فإنك مسؤول"

   )42،صم2004-اجلزائر-التنالين أليب عبدهللا دمحم العامل الشهري �لشيخ �ي: مطبعة دار هومه
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  الزجلوي: احلياة االجتماعية لعصر املبحث الثالث 

   موقف اإلسالم من ذلكاملطب األول: طبقات ا�تمع التويت و 

  للجتمع التوايتالفرع األول: الرتكيبة البشرية 

علـــــى التمـــــايز الطبقـــــي؛ فقـــــد  ومابعـــــده قـــــام ا�تمـــــع التـــــوايت خـــــالل القـــــرن الثـــــاين عشـــــر هجـــــري     

ــــاين وت ــــهاتفــــق علمــــاء ومؤرخــــو املنطقــــة علــــى تب ــــه ميكــــن حصــــر  ،نــــوع الرتكيبــــة البشــــرية املكونــــة ل وعلي

: الشـــــــــــرفاء، املرابطـــــــــــون، العـــــــــــرب، يفنـــــــــــة للمجتمـــــــــــع التـــــــــــوايت يف عصـــــــــــر الزجلـــــــــــوي الفئـــــــــــات املكو 

  احلراطني، العبيد.

م الشـــــريف داخـــــل إقلـــــيم تـــــوات نظـــــرا لنســـــبهاألشـــــراف مكانـــــة ســـــامية  : احتـــــلّ طبقـــــة الشـــــرفاء/ 1

ويظهـــــــر ذلــــــك يف األلقــــــاب الــــــيت تســـــــبق أمســــــاءهم، فــــــال يــــــذكر اســـــــم  ،الــــــذي يعــــــود إىل آل البيــــــت

الشـــــريف جمـــــردا مــــــن لفـــــظ "مــــــوالي" أو "ســـــيدي" �لنســـــبة للرجــــــل، واألمـــــر نفســــــه �لنســـــبة للمــــــرأة 

  .1فال يذكر اسم الشريفة جمردا من لفظ "اللة"

، مـــــــنهم الشـــــــرفاء العلويـــــــون 2لشـــــــرفاء بتـــــــوات إىل مشـــــــال املغـــــــرب العـــــــريبوترجـــــــع أصـــــــول معظـــــــم ا    

ـــــت ـــــدهللا   ،الـــــذين ينتســـــبون إىل مـــــوالي علـــــي الشـــــريف السجلماســـــي دفـــــني �فيالل كأبنـــــاء مـــــوالي عب

ـــــس 3الرقـــــاين بتـــــوات ، وشـــــرفاء ســـــايل وغـــــريهم، ومـــــنهم الشـــــرفاء األدارســـــة وينتســـــبون إىل مـــــوالي إدري

، ومــــــنهم الشــــــرفاء الســــــليمانيون وينتســــــبون إىل مــــــوالي 4زرهـــــوناألكـــــرب ابــــــن عبــــــدهللا الكامــــــل دفــــــني 

ومـــــــن صـــــــالحيات األشـــــــراف الفصـــــــل يف النزاعـــــــات واخلصـــــــومات ، 5ســــــليمان بـــــــن عبـــــــدهللا الكامـــــــل

الــــيت كانــــت حتـــــدث بــــني خمتلـــــف القبائــــل التواتيـــــة، فهــــم موضــــع ثقـــــة، ويتمتعــــون حبظـــــوة كبــــرية لـــــدى 

ـــــيمســـــلط م رؤســـــاء تـــــوات نصـــــيبا مـــــن بيـــــت ولقـــــد خصـــــص هلـــــ ،ان املغـــــرب وشـــــيوخ مقاطعـــــات اإلقل

                                                             
طبعة مارس -اجلزائر-سلسلة النوات يف إبراز شخصيات من علماء وصاحلي  إقليم توات، موالي التهامي غيتاوي: املطبعة احلديثة1

  .53،ص3م،ج2005
  .46م، ص19و18إقليم توات خالل القرنني 2
اء العاملني الثقات ملوالي أمحد نسيم النفحات يف ذكر جوانب من أخبار توات ومن دفن فيها من األولياء والصاحلني والعلم3

الطاهري اإلدريسي احلسين، دراسة وحتقيق: خري هللا سعيدي، مذكرة ماجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر، إشراف: أ.د شايب 

  .95م،ص2012،2013م قاملة، 1945ماي08قدادرة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ واآل�ر،جامعة
  .227ص ،سهاملرجع نف4
الرحلة العلية إىل منطقة توات لذكر بعض األعالم واآل�ر واملخطوطات وما يربط توات من اجلهات حملمد �ي بلعامل: مطبعة دار 5

  .560،ص2م،ج2005الطبعة األوىل-اجلزائر-هومه
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 وكانــــت تبعــــث هلــــم اهلــــدا� والعطــــا� مــــن قبــــل ،ســــنو� إكرامــــا هلــــم ولنســــبهم الشــــريفمــــال املســــلمني 

الــــيت قــــدرت -ه مــــن توزيــــع العطــــا� 1211املخــــزن، مثــــال ذلــــك مــــا أمــــر بــــه الســــلطان املغــــريب ســــنة

  .1اتعلى مجيع األشراف العلويني املتواجدين �لواح -مثقال 2500ـقيمتها ب

كمـــــــا حتصـــــــلت هـــــــذه الفئـــــــة املميـــــــزة علـــــــى اإلقطاعـــــــات الـــــــوفرية مـــــــن األراضـــــــي الصـــــــاحلة الزراعيـــــــة، 

  وامتلكت العديد من العبيد الذين سخروا خلدمتهم. 

ــــــــوات يطلــــــــق هــــــــذا االســــــــم يف / طبقــــــــة املرابطــــــــون:2 الســــــــالالت املنحــــــــدرة مــــــــن أصــــــــول علــــــــى  ت

الفقيـــــه ألنصـــــار) الـــــيت ينتمـــــي إليهـــــا ا( كذريـــــة أيب أيـــــوب األنصـــــاري  -رضـــــوان هللا علـــــيهم-الصـــــحابة 

 ، وذريــــــة أيب بكــــــر الصــــــديق (الــــــزوى)، وذريــــــة عمــــــر بــــــن اخلطــــــاب(العمريون)،(املؤلــــــف)ويالزجلدمحم 

وذريـــــــة عثمــــــــان بــــــــن عفان(العثمــــــــانيون)، وذريــــــــة الفــــــــاتح عقبــــــــة بــــــــن �فع(الكنتــــــــاويون)....وغريهم، 

ارية يف ســـــــاللتهم، ســــــ  بركــــــةنيد مـــــــرابط عــــــامل معــــــروف أكســــــب املـــــــرابطفشــــــرف االنتســــــاب إىل جــــــ

مـــــن طـــــرف مجيـــــع ا�تمـــــع التـــــوايت؛ بفضـــــل  ن حمرتمـــــني مـــــوقرينميـــــز�م عـــــن اآلخـــــرين، فعـــــاش املرابطـــــو 

ـــــيت متتعـــــوا �ـــــ ـــــة ال  علـــــى تســـــيري شـــــؤون املنطقـــــة منيا يف ا�تمـــــع، هـــــذا مـــــا جعـــــل القـــــائاملكانـــــة املرموق

ضـــــمن هلـــــم صـــــوا هلـــــم نصـــــيبا مـــــن بيـــــت مـــــال املســـــلمني ي، كمـــــا خصّ �2عفـــــائهم مـــــن دفـــــع الضـــــرائب

  احلياة الكرمية.

وكــــان ســــالطني املغــــرب يرســــلون يف طلــــب البيعــــة مــــن أهــــل تــــوات خاصــــة مــــن املــــرابطني، حبيــــث    

عثـــــــر يف زاويـــــــة ســـــــيدي البكـــــــري علـــــــى خطـــــــاب وجهـــــــه الســـــــلطان عبـــــــدامللك يف ربيـــــــع الثـــــــاين مـــــــن 

ه إىل املــــــرابطني مــــــن أوالد ســــــيدي بكــــــري، وســـــيدي دمحم، وزاويــــــة كنتــــــة، وأهــــــل عــــــر�ن 1140ســـــنة

الـــــــرأس، وأوالد الشـــــــيخ بـــــــن عبـــــــدالكرمي، والشـــــــيخ بلقاســــــــم، وأبنـــــــاء الشـــــــيخ علـــــــي بـــــــن موســــــــى يف 

  .3...امللة والدينروها له، ووصفوه �مري املؤمنني، وحامي متنطيط؛ طالبا منهم البيعة، فحرّ 

تمــــــــاعي بعــــــــد طبقــــــــة �يت هــــــــذه الطبقــــــــة يف املرتبــــــــة الثالثــــــــة يف التقســــــــيم االج :/ طبقــــــــة األحــــــــرار3

 ،ة، ينحـــــدرون مـــــن آ�ء وأمهـــــات أحـــــراربربريـــــ، ينتمـــــي هـــــؤالء إىل أصـــــول عربيـــــة و نيملـــــرابطالشـــــرفاء وا

                                                             
  . 61،صم19و�18قليم توات خالل القرنني احلياة االجتماعية 1
  .63املوسوعة املغربية،ص2
  . 63،صجع نفسهاملر  3
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ف عـــــنهم شـــــرف النســـــب فنزلـــــوا عـــــن أعلـــــى الســـــلم وارتفعـــــوا عـــــن أد�ه بوصـــــف احلريـــــة األصـــــلية ختّلـــــ

  .1مث ببياض، وإن سرت يف أكثرهم مسرة غري زجنية من فرط الصحراء

التــــــوايت، ومـــــــنهم أصــــــحاب املــــــال وأر�ب التجـــــــارة  متثــــــل هــــــذه الطبقــــــة غالبيـــــــة ســــــكان ا�تمــــــع     

ـــــــد ـــــــة، املـــــــالكني للبســـــــاتني واجلـــــــواري والعبي ن يف تـــــــوات: و ومـــــــن هـــــــؤالء األحـــــــرار املوجـــــــود ،2اخلارجي

ــــــوعلي ــــــروت وتيميمــــــون3الربامكــــــة بب ، والز�تــــــة 5، واحملــــــارزة عــــــرب تينركــــــوك4، واخلنافســــــة بقصــــــور أوق

  وغريهم كثريون. 6بيجورارين، وقبائل الغنامنة

ــــة أو الســــواد، وقــــد يطلــــق لقــــب "حرطــــاينطبقــــة احلــــراطني/4 ــــة متيــــل ألوا�ــــا إىل الســــمرة الداكن " : فئ

ـــــــــى الســـــــــود القـــــــــادم  بلهجـــــــــات نيلوســـــــــطى إىل مشـــــــــال إفريقيـــــــــا، املتكلمـــــــــ مـــــــــن دول إفريقيـــــــــا انيعل

  ا�تمعات اليت ذابت فيها هويتهم.

طبقـــــــــي؛ نظـــــــــرا لتخلـــــــــف أمــــــــا �لنســـــــــبة للمجتمـــــــــع التـــــــــوايت �يت هـــــــــذه الطبقـــــــــة يف أدىن ســـــــــلمه ال   

النســــــب عــــــنهم، لــــــذا كانــــــت مكــــــانتهم االجتماعيــــــة أقــــــل مــــــن ســــــابقا�ا، ومــــــع ذلــــــك عرفــــــت هــــــذه 

لــــــوا القاعـــــــدة البشـــــــرية األساســــــية الـــــــيت قـــــــام الفئــــــة بكثـــــــرة النشـــــــاط والعمــــــل وحتـــــــدي الصـــــــعاب؛ فمثّ 

ــــــف مــــــن مزاولتهــــــا الطبقــــــات  ــــــيت أن ــــــث زاولــــــوا كــــــل األعمــــــال ال ــــــوايت، حي عليهــــــا اقتصــــــاد ا�تمــــــع الت

خـــــــرى، فـــــــدبغوا اجللـــــــود، و�عـــــــوا اللحـــــــوم، وبنـــــــوا املنـــــــازل، وحفـــــــروا الفقـــــــاقري، وحرثـــــــوا األراضـــــــي األ

أمـــــا نســــاؤهم فـــــإ�ن تشــــرفن علـــــى خمتلــــف األعمـــــال املنزليــــة مـــــن طهــــي وتنظيـــــف، كمـــــا "والبســــاتني، 

، وأمـــــــام 7"تقمــــــن أيضـــــــا مبســـــــاعدة الرجــــــال يف البســـــــاتني، يقيمـــــــون مجـــــــيعهم يف أحيــــــاء خاصـــــــة �ـــــــم

ــــــة؛ ترتــــــب عليــــــه انعــــــدام �ثــــــريهم السياســــــي ونشــــــاطهم هــــــذه الوضــــــع الــــــذ ــــــرض علــــــى هــــــذه الفئ ي ف

  العلمي �ملنطقة.

                                                             
  .42ينظر: نوازل الزجلوي،ص1
  .47م،ص19و18إقليم توات خالل القرنني 2
  .60/توات واألزوادص203/ نسيم النفحات،ص91نوازل اجلنتوري،ص3
  .71/توات واألزوادص79صنوازال اجلنتوري،4
  .70/توات واألزواد،ص91نوازل اجلنتوري،ص5
  .58نوازل اجلنتوري،ص6
وراه يف التاريخ هلر�ش زاجية ، أطروحة دكت اهلجريني13و12يم توات من خالل خمطوط الغنية يف القرننيالوضع االقتصادي يف إقل7

عبدا�يد، كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، قسم التاريخ وعلم  إشراف:بن نعيمة واملعاصر، احلديث

  . 101م،ص2010/2012اآل�ر،
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" فقــــــد اختلفــــــت تفســــــريات البــــــاحثني حــــــول أصــــــل هــــــذه أمــــــا عــــــن أصــــــل تســــــمية "احلــــــراطني       

   إىل عدة �ويالت أمهها: التسمية

هـــــــا: ذهـــــــب رأي إىل القـــــــول أن أصـــــــل لفـــــــظ "حرطـــــــاين" بربـــــــري مشـــــــتق مـــــــن "أحرضـــــــان"، ومعنا أ/

اخلــــــــالس املهجـــــــــن، مـــــــــن أب بربـــــــــري، وأم زجنيـــــــــة، وأســــــــالفهم احلقيقيـــــــــون هـــــــــم ســـــــــكان الواحـــــــــات 

ــــــد  ــــــاين محــــــاه هللا ول ــــــدكتور املوريت ــــــه ال ــــــوج، وهــــــو مــــــا ذهــــــب إلي ــــــر املختلطــــــني �لزن القدميــــــة، مــــــن الربب

األســــــتاذ بوزيــــــدي الــــــذي انتصــــــر هلـــــــذا الــــــرأي بقولــــــه:" كلمــــــة احلرطــــــاين حتريــــــف لكلمـــــــة و ، 1الســــــامل

 وقـــــد اســـــتعارت العناصـــــر العربيـــــة كلمـــــة أحرضـــــان، ،تبعـــــا للهجـــــة الصـــــنهاجية مازيغيـــــة،أحرضـــــان األ

 ،وعربتهـــــا إىل كلمــــــة حرطـــــاين شــــــأ�ا يف ذلـــــك شــــــأن تعاملهـــــا مــــــع الكثـــــري مــــــن املفـــــردات األمازيغيــــــة

الكثــــري مــــن  صــــحة هــــذا الــــرأي ح وقــــد رّجــــ ،2الــــيت أصــــبحت مــــن صــــلب اللهجــــة العربيــــة الدارجــــة"

  .3الباحثني

ــــــب/  ر كلمــــــة حــــــراطني �ملــــــزارعني، فأصــــــل لفظــــــة احلــــــراطني هــــــو احلــــــراثني اك مــــــن فّســــــيف حــــــني هن

خاصــــــة وأن هــــــذه الفئــــــة عرفــــــت ، 4فــــــة، فكلمــــــة احلــــــراثني مرتبطــــــة ارتباطــــــا وثيقــــــا �حلراثــــــة والــــــزرعحمرّ 

�شـــــتغاهلا �حلـــــرث وزراعــــــة أراضـــــي الفئــــــات األخـــــرى مقابــــــل مخـــــس الغلــــــة، وهـــــو مــــــا يعـــــرف بنظــــــام 

 ابـــــل هنـــــاك مـــــن أفـــــرد لـــــه �ليفـــــ ؛وات أحكـــــام هـــــذا النظـــــام يف نـــــوازهلم فقهـــــاء تـــــاخلماســـــة، وقـــــد بـــــّني 

  .5اخاص

ذهـــــب الـــــبعض إىل أ�ـــــا لفظـــــة مركبـــــة مـــــن احلـــــر الثـــــاين، أي: مـــــن الدرجـــــة الثانيـــــة بعـــــد اجلـــــنس ج/ و 

ذهــــب إليــــه الناصـــري حيــــث يقــــول يف معــــىن ذلــــك: "واعلـــم أنــــه قــــد وقــــع يف هــــذه  ض، وهــــو مــــااألبـــي

                                                             
الطبعة -بريوت-م حلماه هللا ولد السامل: مركز دراسات الوحدة العربية1898-م1591افلا�تمع األهلي املوريتاين مدن القو 1

  .97م،ص2008األوىل
دراسة يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية من خالل الو�ئق احمللية ألمحد م 20مطلع القرن التاريخ االجتماعي لدرعة2

  . 145م،ص1994ة طبع-الدار البيضاء-البوزيدي: مؤسسة عبدالعزيز
   ).45ينظر: نوازل الزجلوي،ص( التفسري ورجحوه الدكتور دمحم جرادي ذان بني الباحثني الذين انتصروا هلم3
سجلماسة كمحطة للتواصل احلضاري بني ضفيت الصحراء حلسن ينظر:( وهذا الرأي انتصر له األستاذ احلسن �وشيخت4

ماعي بني األقطار اإلفريقية على جانيب الصحراء، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية �وشخيت، أعمال ندوة التواصل الثقايف واالجت

    ) 226م،طرابلس،ص1999
ألف دمحم بن أب املزمري حول نظام اخلماس جوا� مساه "حتلية القرطاس �لكالم على مسألة تضمني اخلماس"، خمطوط له نسخة 5

  �ملطارفة. خبزانة كوسام، ونسخة أخرى خبزانة متنطيط، وأخرى
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ـــــار لفـــــظ احلرطـــــاين، ومعنـــــاه  يف عـــــرف أهـــــل املغـــــرب العتيـــــق، وأصـــــله احلـــــر الثـــــاين، كـــــأن احلـــــر األخب

األصــــــلي حــــــر أول وهــــــذا العتيــــــق حــــــر �ن، مث كثــــــر اســــــتعماله علــــــى األلســــــنة فقيــــــل احلرطــــــاين علــــــى 

ويبقــــــى الــــــرأي األقــــــرب مــــــن الصــــــواب يف أصــــــل تســــــمية احلــــــراطني هـــــــو  ،1ضــــــرب مــــــن التخفيــــــف"

  الرأي األول، وهللا أعلم.

ـــــــد5 يف آخـــــــر الســـــــلم الطبقـــــــي للمجتمـــــــع التـــــــوايت، وقـــــــد ظهـــــــرت هـــــــذه  : �يت هـــــــذه الطبقـــــــة/العبي

ــــــريا �ملنطقــــــة ــــــق الــــــيت شــــــهدت نشــــــاطا كب ــــــذهب.  ،الطبقــــــة نتيجــــــة لتجــــــارة الرقي ــــــب جتــــــارة ال إىل جان

وتعتــــرب بــــالد الســــودان املــــورد األساســــي للعبيــــد ا�لــــوبني إىل املنطقــــة، ومــــن أهــــم املــــدن الــــيت كثــــر �ــــا 

عــــن ملــــك هــــذه األخــــرية أنــــه كــــان يســــتبدل العبيــــد �خليــــول،  الرقيــــق متبكتــــو، وكــــوبر بورنــــو، وعــــرف

فيــــدفع مثــــن كــــل شــــيء �لعبيــــد بــــدال مــــن الــــذهب و�خــــذ التجــــار مقابــــل كــــل فــــرس مخســــة عشــــر أو 

  .2عشرين عبدا

ــــــى اقتنــــــاء العبيــــــد واجلــــــواري؛       وقــــــد ازدهــــــرت أســــــواق النخاســــــة يف املنطقــــــة، وأقبــــــل التواتيــــــون عل

قة يف جمـــــال الزراعـــــة، ورعـــــي احليـــــوا�ت، وحفـــــر الفقـــــاقري، يف ظـــــل لالســـــتعانة �ـــــم يف األعمـــــال الشـــــا

منــــــاخ صــــــعب حتملـــــــه أولئــــــك العبيــــــد، كمـــــــا اســــــتغلت هاتـــــــه الفئــــــة للقيــــــام �عمـــــــال دونيــــــة، كنقـــــــل 

الــــــــــذ�ل إىل البســــــــــاتني، وتنظيــــــــــف الكنيــــــــــف خدمــــــــــة ألســــــــــيادهم وســــــــــهرا علــــــــــى راحــــــــــتهم، أمـــــــــــا 

  .3نساؤهم(اجلواري) فيسخرن للخدمة املنزلية والتسري

وقـــــد أ�ر وجـــــود هـــــذه الفئـــــة العديـــــد مـــــن املســـــائل واإلشـــــكاالت الفقهيـــــة الـــــيت تعرضـــــت هلـــــا          

ـــــــة اُســـــــتعِملت كوســـــــيلة  ـــــــوري تشـــــــري إىل أن هـــــــذه الفئ ـــــــوازل اجلنت ـــــــوازل �ملنطقـــــــة، فنجـــــــد ن ـــــــب الن كت

مســــــألة أبنــــــاء العبيــــــد احملــــــررين هــــــل  نكمــــــا ســــــئل اجلنتــــــوري عــــــ،4تقــــــايض ألداء الــــــدين بــــــني الغرمــــــاء

زام �لطاعــــــة واالذعــــــان لألســــــياد بعــــــد حتريــــــر رقــــــا�م؟ فأجــــــاب: "وبعــــــد فــــــأوالد العبيــــــد علــــــيهم االلتــــــ

 .5الــــذي أعتقـــــه كلهـــــم حـــــراطني �لــــوالء، ولـــــيس لـــــه علـــــيهم إال اإلحســــان وال جيـــــربهم علـــــى اخلدمـــــة"

و�لـــــرغم مـــــن أن فئـــــة العبيـــــد غريبـــــة عـــــن ا�تمـــــع التـــــوايت، إال أن أعيـــــان تـــــوات �دروا �ـــــذيب العبيـــــد 

                                                             
  .58،ص7،جاالستقصا1
  .81م من خالل نوازل الغنية،ص19و18احلياة االجتماعية �قليم توات خالل القرن2
  . 85/احلياة الثقافية واالجتماعية �قليم توات من خالل نوازل اجلنتوري،ص47م،ص19و18إقليم توات خالل القرنني3
  .77نوازل اجلنتوري،ص4
  .104،صاملرجع نفسه5
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ـــــت اجلـــــواري تكوينـــــا منوعـــــا ورفيعـــــا�ـــــدف دجمهـــــم يف ا�تمـــــع، كمـــــا �وتعلـــــيمهم،  ـــــاء  ،ل وللعبيـــــد أحي

   .1بينها وبني القصور اليت يقيم �ا أسيادهم مسافة فارغة ال يسكنها أحد ،خاصة �م

يز الطبقـــــي؟ التمـــــا التـــــوايت، فمـــــا موقـــــف اإلســـــالم مـــــن هـــــذاتلـــــك هـــــي الطبقـــــات املكونـــــة للمجتمـــــع 

  الفرع املوايل.يف ف عليه قوكيف عاجله؟ هذا ما سأ

   سالم من التمايز الطبقي موقف اإل: الفرع الثاين

ــــــــون، أو األصــــــــل،     ــــــــى أســــــــاس الل ــــــــض اإلســــــــالم كــــــــل معــــــــايري التمــــــــايز، والتفــــــــاوت القــــــــائم عل رف

وأقـــــّر مبــــــدأ املســـــاواة بــــــني النـــــاس؛ فاإلســــــالم قـــــّرر وحــــــدة األصـــــل، ورّدهــــــم إىل ، واحلســـــب والنســــــب

      ﴿ يعـــــــــــا، لقولـــــــــــه تعـــــــــــاىل:نفـــــــــــس واحـــــــــــدة، ينتمـــــــــــون إليهـــــــــــا مج

           ﴾
2،  

           ﴿ وقــــــــــــــــــــــــال أيضــــــــــــــــــــــــا:

         ﴾
بـــــــــــــــــــذلك فـــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــرق وال ، و 3

ـــــــى بعـــــــض أمـــــــام  ـــــــنهم، وال فضـــــــل لبعضـــــــهم عل عـــــــز وجـــــــل إال �لتقـــــــوى، فجعـــــــل هللا متـــــــايز فيمـــــــا بي

فقــــــال يف  ،اإلســـــالم معيــــــار التقــــــوى هــــــو أســــــاس التفاضــــــل، وقــــــد أكــــــّد علــــــى ذلــــــك رســــــولنا الكــــــرمي

ــــــــاس إن ربكــــــــم واحــــــــد، وإن أ�كــــــــم واحــــــــد، كلكــــــــم آلدم، وآدم مــــــــن  ــــــــوداع: "� أيهــــــــا الن خطبــــــــة ال

رمكم عنــــــــد هللا أتقــــــــاكم، لــــــــيس لعــــــــريب علــــــــى أعجمــــــــي فضــــــــل إال �لتقــــــــوى، أال هــــــــل تــــــــراب، أكــــــــ

  . 4بلغت؟ قالوا: نعم، قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب"

ـــــــة، وكـــــــل أنـــــــواع التمـــــــايز الطبقـــــــي، وجعـــــــل مبـــــــدأ      فيتضـــــــح مـــــــن هـــــــذا أن اإلســـــــالم ينبـــــــذ الطبقي

التفاضـــــل جيـــــري علـــــى أســـــس املســـــاواة مـــــن العقائـــــد الرئيســـــة الـــــيت جيـــــب أن يـــــدين �ـــــا كـــــل مســـــلم، ف

                                                             
  .82م من خالل نوازل الغنية، ص19و18االجتماعية �قليم توات خالل القرن احلياة 1
  .01سورة النساء: اآلية2
  .13سورة احلجرات: اآلية3
، حتقيق: شعيب األرنؤوط: مؤسسة )23489ح:(*مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أحاديث رجال من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص،4

اقتضاء ( ورواه ابن تيمية �سناد صحيح من حديث سعيد اجلريري عن أيب نضرة، 474،ص38جم،2001الرسالة، الطبعة األوىل

-الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم أليب العباس أمحد بن تيمية، حتقيق: �صر عبدالكرمي العقل: دار الكتب العلمية

   )412،ص1ج ،م1999الطبعة السابعة -بريوت
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خارجــــــة عــــــن اإلنســــــانية نفســــــها؛ علــــــى أســــــاس كفــــــا��م وأعمــــــاهلم، ومــــــا يقدمــــــه كــــــل مــــــنهم لربــــــه 

  .   1ولنفسه، و�تمعه، وأمته واإلنسانية مجعاء

ــــــه يبقــــــى مــــــن أفضــــــل و         رغــــــم تبــــــاين مكــــــو�ت ا�تمــــــع التــــــوايت ومتــــــايز تركيباتــــــه الطبقيــــــة، إال أن

ـــــــ ـــــــة مـــــــن حي ـــــــيت كـــــــان يا�تمعـــــــات اجلزائري ـــــــة العالقـــــــات العامـــــــة، وال ســـــــودها روح التضـــــــامن، ث متان

التعـــــاطف، وهـــــذا راجـــــع إىل أصـــــالة ا�تمـــــع التـــــوايت وتدينـــــه، حيـــــث حـــــرص أفـــــراده علـــــى واملؤاخـــــاة، و 

ــــــــى ذلــــــــك واضــــــــحا يف  ــــــــب حســــــــنة مــــــــن احليــــــــاة التمســــــــك مببــــــــادئ الــــــــدين اإلســــــــالمي، يتجل جوان

  لب اآليت.االجتماعية هلذا ا�تمع، وهذا ما سُيوضح يف املط

  جوانب من احلياة  االجتماعية إلقليم تواتاملطلب الثاين:  

  .التمسك �لعادات والتقاليد: الفرع األول

كـــــان للتـــــواتيني عـــــادات وتقاليـــــد تتماشـــــى ونظـــــم الشـــــريعة اإلســـــالمية، فمـــــن الطبـــــاع الـــــيت امتـــــاز      

ال يتجـــــزأ مـــــنهم،  �ـــــا التواتيـــــون إكـــــرامهم للضـــــيف واحلـــــرص علـــــى ســـــعادته، فيصـــــبح الغريـــــب جـــــزءا

مــــــوالي الشــــــيخ وكــــــان هــــــذا الفعــــــل متعارفــــــا بيــــــنهم يف مجيــــــع القصــــــور التواتيــــــة، وقــــــد الحــــــظ ذلــــــك 

أمحــــد الطـــــاهري حينمـــــا قـــــدم لإلقلـــــيم فقـــــال: "ومـــــن عـــــاد�م إكـــــرام الضـــــيف، واملســـــافر ال حيتـــــاج إىل 

ــــة هلــــا أح بــــاس محــــل الــــزاد معــــه؛ ألن يف كــــل قصــــر مــــن قصــــورها عــــادات، فــــإذا كــــان القصــــر فيــــه زاوي

ــــه،  ــــة، فيجــــد فيهــــا كــــل مــــا حيتــــاج إلي علــــى إطعــــام الطعــــام لألضــــياف، فــــإن املســــافر يقصــــد دار الزاوي

وإن مل تكــــن فيــــه زاويــــة، فــــإن أهــــل القصــــر هلــــم عــــادة  ،حــــىت علــــف الــــدواب هــــو ومــــن معــــه، فيجــــد

ــــــرية؛  ونوبــــــة لكــــــل واحــــــد مــــــنهم، وال يتخلــــــف هــــــذا النظــــــام؛ ولــــــو أقــــــام الضــــــيف �لزاويــــــة األ�م الكث

  .2فته تبقى مستمرة إىل حني ترحاله"فإن ضيا

ــــــب،       ــــــة واملســــــاملة مــــــع جــــــريا�م، ومــــــع األجان ــــــواتيني الطيب ــــــد الت ومــــــن األمــــــور املعروفــــــة أيضــــــا عن

ـــــة األملـــــاين جريهـــــارد رولـــــف بعـــــد أن  ـــــك �هلـــــه، فالرحال ـــــك كـــــل مـــــن زار اإلقلـــــيم واحت وقـــــد ملـــــس ذل

ـــــل جتـــــول مبـــــدن وقصـــــور تـــــوات، يف القـــــرن التاســـــع عشـــــر أشـــــاد �ملعاملـــــ ة احلســـــنة الـــــيت لقيهـــــا مـــــن قب

  .3التواتيني، الذين أظهروا له الكثري من الود وا�املة والكرم

                                                             
  . 9م،ص1983طبعة- جدة-علي عبدالواحد وايف: شركة عكاظ للنشر والتوزيعينظر: املساواة يف اإلسالم ل1
  .94نسيم النفحات،ص2
  .49م،ص19و18إقليم توات خالل القرنني 3
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وقـــــــد متســـــــك التواتيـــــــون بعـــــــادا�م الكثـــــــرية واملتنوعـــــــة يف األعيـــــــاد واملناســـــــبات الدينيـــــــة، والـــــــيت مل      

د؛ ختــــرج يف  مضــــمو�ا عــــن تعــــاليم اإلســــالم؛ ففــــي شـــــهر رمضــــان يقبــــل أهــــل املنطقــــة علــــى املســـــاج

لكــــرمي، قبــــل للعبــــادة والــــذكر ومســــاع املــــواعظ، إىل جانــــب املواظبــــة علــــى تــــالوة أحــــزاب مــــن القــــرآن ا

ــــرتاويح فكانــــت تقــــام يف كــــل املســــاجد، بــــل حــــىت يف ب ،العشــــاء أو بعــــد الســــحور عــــض أمــــا صــــالة ال

ين ســـــنة الـــــرتاويح، خلـــــف حمـــــرم مـــــن حمـــــارمهن، أو أحـــــد الصـــــبيان دالبيـــــوت أيـــــن جتتمـــــع النســـــاء؛ ليـــــؤ 

  زين احلافظني لكتاب هللا.املمي

ـــــراءة صـــــحيح البخـــــاري شـــــرحا ودراســـــة، مـــــن اليـــــوم األول مـــــن شـــــهر         ـــــاد التواتيـــــون ق كمـــــا اعت

ــــــة اخلتمــــــة حيضــــــر أعيــــــان البلــــــد وعامــــــة املســــــلمني؛ ابتهاجــــــا  ــــــة القــــــدر منــــــه. ويف ليل رمضــــــان، إىل ليل

يو�ــــا بقــــراءة القــــران الكــــرمي �ــــذه الليلــــة املباركــــة، أمــــا ليلــــة القــــدر؛ فشــــأ�ا عظــــيم عنــــدهم، فكــــانوا حي

كلــــــه يف املســــــاجد، فتبــــــدأ تالوتــــــه مــــــن صــــــالة املغــــــرب، وختــــــتم إىل صــــــالة الفجــــــر، وغالبــــــا مــــــا كــــــان 

يســـــتفتح الـــــتالوة شــــــيخ البلـــــد، أو عاملهــــــا املـــــوقر. واألمـــــر نفســــــه �لنســـــبة للمولــــــد النبـــــوي؛ فبمجــــــرد 

لرتديـــــــد القصـــــــائد رؤيـــــــة هـــــــالل شـــــــهر ربيـــــــع األول، يقبـــــــل أهـــــــل تـــــــوات علـــــــى املســـــــاجد واملـــــــدارس؛ 

واملــــــدائح الدينيــــــة، الــــــيت تتعــــــرض حليــــــاة املصــــــطفى ملسو هيلع هللا ىلص، وتتنــــــاول خصــــــاله �ملــــــدح والثنــــــاء، ويســــــتمر 

ذلــــــك إىل ليلـــــــة الثــــــاين عشـــــــر(ليلة املولـــــــد)، تلــــــك الليلـــــــة الــــــيت يقـــــــع فيهـــــــا حفــــــل عظـــــــيم، يتناســـــــب 

الكائنـــــات، فـــــال تســـــمع وجاللــــة الـــــذكرى، �تـــــز لــــه القلـــــوب، وتنشـــــرح لــــه النفـــــوس، وتتجـــــاوب معــــه 

أحـــــدا، إال وهــــــو يصــــــلي علــــــى صــــــاحب الشــــــفاعة ملسو هيلع هللا ىلص، ولعــــــل اهلــــــدف مــــــن متســــــك التــــــواتيني �ــــــذه 

  .1العادة احلسنة، هو تربية النشئ على حب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وتزكية خواطرهم بسريته الطاهرة

  التكافل والتضامن االجتماعي الفرع الثاين:

  ور التكافل والتآزر جلية يف ا�تمع التوايت من خالل:تظهر ص 

والوفــــــــاء، واحملبــــــــة واملســــــــاعدة،  روح األخــــــــوة ى يف: هــــــــذا العمــــــــل الــــــــذي جتلــــــــالعمــــــــل اجلمــــــــاعي/1

وعــــادة مــــا يكــــون العمــــل اجلمــــاعي مــــن أجــــل وضــــع مصــــدات إليقــــاف زحــــف الرمــــال علــــى البيــــوت 

اريف املصـــــــلحة العامـــــــة كـــــــدفع أجـــــــرة فقـــــــارة، واملشـــــــاركة يف مصـــــــالوالبســـــــاتني، أو إصـــــــالح وصـــــــيانة 

  إمام أو مدرس أو مفٍت أو قاض، وبناء مسجد أو سور أو قنطرة وحنو ذلك.

                                                             
  .25/النبذة يف �ريخ توات وأعالمها،ص288،289،ص2ينظر: الرحلة العلية إىل منطقة توات،ج1
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ـــــــــوات وأصـــــــــبح مظهـــــــــرا مـــــــــن مظـــــــــاهر التكافـــــــــل األحبـــــــــاس واألوقـــــــــاف-2 : انتشـــــــــر الوقـــــــــف يف ت

ـــــــان، فســـــــامهت  ـــــــذ، وهـــــــو اجلن ـــــــوايت وقتئ االجتمـــــــاعي، وكـــــــان يشـــــــمل أهـــــــم مـــــــا ميتلكـــــــه اإلنســـــــان الت

ــــــــروات وغــــــــالت يف تــــــــوفري الرعايــــــــة االجتماعيــــــــة للفقــــــــراء، أحبــــــــاس اجلنــــــــا�ت ، ومــــــــا تنتجــــــــه مــــــــن ث

  .1واليتامى، واملرضى، وعابري السبيل، كما دعمت الزوا� واجلوامع واملساجد والكتاتيب

ـــــــني-3 ـــــــت العـــــــ : عـــــــرف اجتمـــــــاعيإصـــــــالح ذات الب ـــــــث دأب ـــــــوات؛ حي ائالت وعـــــــادة قدميـــــــة يف ت

ـــــــدخل دائمـــــــا ـــــــى الت ـــــــل، والعـــــــائالت، إلصـــــــ العريقـــــــة وصـــــــاحبة اجلـــــــاه عل ـــــــني القبائ ـــــــني ب الح ذات الب

  واألسر بعد وقوع منازعات أو خصومات.

يشـــــتهم ومصـــــادر اقتصـــــادهم؟ هـــــذا مـــــا هـــــذا مـــــا ميكـــــن قولـــــه عـــــن جمتمـــــع التـــــواتيني، فمـــــاذا عـــــن مع

  املوايل.  بحثامل يف قف عليهسأ

  احلياة االقتصادية إلقليم توات :املبحث الرابع

ــــــاة االقتصــــــا ــــــيازدهــــــرت احلي ــــــوات خــــــالل القــــــرن دية �قل وبعــــــض  التجــــــارةه بفضــــــل الزراعــــــة و 12م ت

  .ةالصناعات احلرفي

  املطلب األول: الزراعة

  الفرع األول: أمهية الفقارة يف النشاط الزراعي   

ـــــت الزراعـــــة والتـــــزال أهـــــم مـــــورد اقتصـــــادي لســـــكان تـــــوات، فبـــــالرغم مـــــن قســـــاوة الطبيعـــــة          كان

ــــــري يف تبخــــــر أمطارهــــــا، وارتفــــــ املعروفــــــة جبفافهــــــا، وشــــــحّ  ــــــيت ســــــامهت بقــــــدر كب اع  درجــــــة احلــــــرارة، ال

ـــــــب عامـــــــل مســـــــامية تربتهـــــــا  ـــــــاه املعـــــــدة للســـــــقي، عـــــــرب املواجـــــــل أو يف قنـــــــوات الســـــــقي، إىل جان املي

ـــــة اخلفيفـــــة واملاحلـــــة ـــــه: "تـــــوات أرض  ،الرملي وهـــــذا حســـــب مـــــا وصـــــفها مـــــوالي أمحـــــد الطـــــاهري بقول

وال أشــــــجار، شــــــديدة احلــــــرارة املفرطــــــة،  ،ال حتــــــيط �ــــــا جبــــــال ،كثــــــرية الرمــــــال والــــــر�ح  ،ذات ســــــباخ

، لـــــــــيس هـــــــــذا 2لفـــــــــرط حرار�ـــــــــا" ؛تكـــــــــاد ينبـــــــــت فيهـــــــــا إال النخيـــــــــل وبعـــــــــض األشـــــــــجار القليلـــــــــة ال

؛ إذا مل بـــــــل إن هبـــــــوب العواصـــــــف والزوابـــــــع الرمليـــــــة كثـــــــريا مـــــــا تتلـــــــف األراضـــــــي الزراعيـــــــة ؛فحســـــــب

كــــــل هـــــــذه  ، 3يعــــــرف �فـــــــراك ،�قامــــــة ســـــــياج مــــــن ســــــعف النخيـــــــل يواجههــــــا أصــــــحاب البســـــــاتني

                                                             
  .89نوازل اجلنتوري ،ص احلياة االجتماعية والثقافية �قليم توات من خاللينظر:1
  .71نسيم النفحات،ص2
  .68م،ص19و18إقليم توات خالل القرننيينظر:3
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العوامـــــل املـــــذكورة، �إلضــــــافة إىل قلـــــة الوســــــائل، وبدائيـــــة األدوات املســـــتعملة، مل متنــــــع التـــــواتيني مــــــن 

  إقامة زراعة، امتازت بوفرة إنتاجها وجودته.

ــــيت        ،تتغــــذى مــــن امليــــاه اجلوفيــــة واآل�روقــــد قامــــت هــــذه الزراعــــة علــــى ابتكــــار تقنيــــة الفقــــاقري ال

واألحــــــرار علــــــى منــــــابع امليــــــاه، الــــــيت   ن طبقــــــة األشــــــراف واملــــــرابطنيرعني مــــــوقــــــد ســــــيطر كبــــــار املــــــزا

ـــــت مـــــن أعظـــــم الثـــــروات، بينمـــــا اهـــــتم احلـــــراطني خبدمـــــة ا  جلنـــــان والبســـــاتني، وفـــــق نظـــــام زراعـــــيكان

اشــــتمل علــــى عنصــــر ملكيــــة امليــــاه، ونظــــام اخلماســــة، وقــــد دفعــــت تكــــاليف امليــــاه الباهضــــة العديــــد 

ـــــار املـــــزارعني كخماســـــةمـــــن املـــــزارعني إىل تـــــرك أراضـــــيهم، واالن ـــــدى كب ـــــل قيمـــــة  ،تقـــــال للعمـــــل ل مقاب

  .1معينة

  الفرع الثاين: اإلنتاج الفالحي يف اإلقليم 

بفضــــــــل نظــــــــام الفقــــــــاقري اســــــــتطاع التواتيــــــــون إجيــــــــاد حيــــــــاة زراعيــــــــة �جحــــــــة، �لــــــــت زراعــــــــة         

ـــــــاخ هلـــــــا، فكـــــــان التمـــــــر أهـــــــم منتـــــــوج فالحـــــــي يف  النخيـــــــل فيهـــــــا حصـــــــة األســـــــد؛ نظـــــــرا ملالءمـــــــة املن

ـــــيم، تعـــــددت أنواعـــــه وأصـــــنافه و  ـــــذلك مـــــادة أساســـــية يعتمـــــد عليهـــــا التواتيـــــون اإلقل ـــــه؛ ليصـــــري ب جودت

هلـــــــــا مكانتهـــــــــا يف ا�ـــــــــال  ،يف غـــــــــذائهم اليـــــــــومي، ومل يقتصـــــــــر األمـــــــــر يف ذلـــــــــك؛ بـــــــــل صـــــــــار عملـــــــــة

ــــــــدخل يف عمــــــــل املقايضــــــــة بســــــــلع أخــــــــرى، كمــــــــا أ�ــــــــا تســــــــتغل يف بعــــــــض  التجــــــــاري، �عتبارهــــــــا ت

  .2قل جودة منها تستغل كعلف للحيوا�تالصناعات احمللية، واأل

ــــــــل     ــــــــة ،�إلضــــــــافة إىل زراعــــــــة النخي ــــــــى زراعــــــــة املســــــــاحات اخلالي ، دأب الفالحــــــــون يف تــــــــوات عل

ـــــني أشـــــجار النخيـــــل ـــــة خمتلفـــــة-املتواجـــــدة ب ـــــذي عـــــرف  ،كزراعـــــة القمـــــح  التـــــوايت  ،مبنتوجـــــات زراعي ال

ملـــــا هلمـــــا  ؛واق إفريقيـــــا اجلنوبيـــــةوالبشـــــنة اللـــــذان يكثـــــر عليهمـــــا الطلـــــب يف أســـــ ،جبودتـــــه، والتافســـــوت

  من حالوة يف املذاق.

ـــــد مـــــن اخلضـــــر يف فصـــــل الشـــــتاء، وتبـــــدأ زراعتهـــــا مـــــع حلـــــول       ـــــيم زراعـــــة العدي كمـــــا عـــــرف اإلقل

ــــد العامــــة  اخلريف(موســــم احلــــرث) وعــــادة مــــا يكــــون مــــن منتصــــف شــــهر أكتــــوبر وهــــو مــــا يعــــرف عن

العمـــــل والرغبـــــة يف حمصـــــول ومنتـــــوج أوفـــــر بـــــ"توبر"، ففـــــي هـــــذا املوســـــم جيـــــدد الفالحـــــون العـــــزم علـــــى 

وأغلـــــب هـــــذه اخلضــــــر موجهـــــة لالســـــتهالك احمللــــــي، وهـــــي: البصـــــل، اللفــــــت،  ،3مـــــن العـــــام املاضــــــي

                                                             
  .69م،ص19و18إقليم توات خالل القرنني1
  .203ه،ص13و12الوضع االقتصادي يف إقليم توات من خالل خمطوط الغنية يف القرنني2
  .16م،ص2005،2006صص تكنولوجيا، جامعة وهران التاريخ الثقايف إلقليم توات الدمحم طه موالي، مذكرة ماجستري، خت3
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ــــــة ــــــوم، الفاصــــــوليا التواتي ــــــزالء، اجلــــــزر،، 1الطمــــــاطم، القــــــرنبيط، الباذجنــــــان، الشــــــمندر، الث  الفــــــول، الب

ـــــــو  ـــــــب والقـــــــر الفلفـــــــل، كمـــــــا زرع التواتي ـــــــب هـــــــذه اخلضـــــــر  ،عن العـــــــدس، واحلمـــــــص، والكرن وإىل جان

  .2زرعت أنواع من الفواكه، كالعنب والرمان والبطيخ والتني

كمـــــا اشـــــتهرت تـــــوات الســـــفلى �نتـــــاج احلنـــــة والتبـــــغ، حيـــــث تنـــــتج منطقـــــة أنـــــزمجري، وزاويـــــة كنتـــــة     

ـــــي، والبـــــاقي ـــــاء والتبـــــغ؛ موجهـــــة لالســـــتهالك احملل منهمـــــا يصـــــدر إىل  حماصـــــيل معتـــــربة مـــــن مـــــادة احلن

  ارجية.األسواق اخل

ــــــــان عرضــــــــة للكــــــــوارث واآلفــــــــات       ــــــــري مــــــــن األحي ــــــــة يف كث ــــــــت هــــــــذه احملاصــــــــيل الزراعي وقــــــــد كان

ـــــــــيم ســـــــــنة  ه ملوجـــــــــة جـــــــــراد بقـــــــــي مخـــــــــس ســـــــــنوات، لتعـــــــــود 1099الطبيعيـــــــــة؛ فقـــــــــد تعـــــــــرض اإلقل

ه، ويف ســــــنة 1189ه وتبقــــــى ســــــبع ســــــنني، كمــــــا تعــــــرض اإلقلــــــيم لــــــر�ح قويــــــة ســــــنة 1163ســــــنة

ه هطلــــــت أمطــــــار غزيــــــرة، 1199والطيــــــور، ويف ســــــنة ه أصــــــاب احملصــــــول جائحــــــة النمــــــل 1191

ـــــتج عنهـــــا مواســـــم قحـــــط وجـــــذب وجماعـــــة، فشـــــحت  ســـــببت هـــــذه الكـــــوارث خســـــائر يف احملصـــــول ن

ومل يكــــــن الشــــــيخ الزجلــــــوي يف منــــــأى عــــــن مــــــا شــــــهده اإلقلــــــيم مــــــن  ،3األقــــــوات، وارتفعــــــت األمثــــــان

  ا�اعة والفقر، كما سُيعرف عند التحدث على أسرة الشيخ.  

  ثاين: التجارةاملطلب ال

  الفرع األول: أمهية املوقع يف التبادل التجاري

حضـــــــور  -حبكــــــم موقعهـــــــا اجلغـــــــرايف الـــــــذي يتوســــــط الصـــــــحراء الكـــــــربى-كــــــان ملنطقـــــــة تـــــــوات      

قـــــوي ومتميـــــز يف جتـــــارة القوافـــــل الصـــــحراوية، فكانـــــت نقطـــــة عبـــــور والتقـــــاء بـــــني الشـــــمال واجلنـــــوب، 

ـــــــدون عـــــــن د ـــــــن خل ـــــــة والشـــــــرق والغـــــــرب، ولقـــــــد حتـــــــدث اب ـــــــة، وأمهي ـــــــادالت التجاري ور تـــــــوات يف املب

ن مـــــن املـــــرتدديحر يف العمـــــران، وهـــــو ركـــــاب التجـــــار موقعهـــــا يف ذلـــــك، فيقـــــول: "...هـــــو بلـــــد مســـــتب

ــــه وبــــني ثغــــر مــــايل املســــمى "غــــار املفــــازة  ، ومــــن بلــــد مــــايل إليــــه،املغــــرب إىل مــــايل مــــن الســــودان وبين

�لـــــدليل اخلبـــــري مـــــن امللثمـــــني الظـــــواعن بـــــذلك ا�هلـــــة" ال يهتـــــدي فيهـــــا للســـــبيل، وال ميـــــر الـــــوارد إال 

                                                             
  تعرف يف املنطقة �سم تيدالغت.1
  .214/الوضع االقتصادي يف إقليم توات من خالل خمطوط الغنية،ص71م،ص19و18ينظر: إقليم توات خالل القرنني2
- ري: دار السبيل للنشر والتوزيعه ملبارك بن الصايف جعف12العالقات الثقافية بني توات والسودان الغريب خالل القرن ينظر: 3

  .95، 94م،ص2009الطبعة األوىل-اجلزائر
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ـــــــّني   ، 1القفـــــــز...." ـــــــه عـــــــن كمـــــــا ب ـــــــدور يف حديث ـــــــوازن هـــــــذا ال ـــــــيم افقـــــــتســـــــابيت  احلســـــــن ال ل: "إقل

مــــأهول يف الصــــحراء، يضــــم أربعـــــة قصــــور، وقــــرى عديـــــدة يف ختــــوم ليبيــــا، علـــــى الطريــــق املؤديــــة بـــــني 

كمـــــا  ،2"بـــــالد الســـــودان يف -ى مـــــدن النيجـــــرهـــــي اآلن إحـــــد-فـــــاس وتلمســـــان، إىل مملكـــــة اكـــــدس

وســــــكان هــــــذه املنطقــــــة أغنيــــــاء؛ أل�ــــــم اعتــــــادوا الــــــذهاب كثــــــريا بســــــلعهم إىل " :تيقــــــورارينقــــــال عــــــن 

ــــــالد الســــــودان، مث  ــــــالد الرببــــــر ينتظــــــرون جتــــــار ب ــــــا جممــــــع القوافــــــل؛ ألن جتــــــار ب ــــــالد الســــــودان، وهن ب

  .3يذهبون مجيعا"

  األسواق والسلع التجاريةالفرع الثاين: 

ســـــــــواق العامـــــــــة دورا هامـــــــــا يف احليـــــــــاة االقتصـــــــــادية عنـــــــــد التـــــــــواتيني، فلـــــــــم ختـــــــــل أي أدت األ       

ــــرية لعــــل أمههــــا: ســــوق متنطــــيط الــــيت  ،4مقاطعــــة أو قصــــر تــــوايت منهــــا واشــــتهرت يف تــــوات أســــواق كث

ــــــدون ــــــن خل ــــــري مــــــن املــــــؤرخني، ويف مقــــــدمتهم اب لكــــــون األخــــــرية عاصــــــمة تــــــوات   5أشــــــار إليهــــــا الكث

ـــــــودة الـــــــيت ذكرهـــــــ ـــــــيت ذكرهـــــــا العياشـــــــي يف وســـــــوق ت، 6ا ابـــــــن بطوطـــــــةلقـــــــرون، وســـــــوق ب ســـــــابيت ال

وقـــــد وصـــــف "دومـــــاس" أســـــواق تـــــوات  ،8، �إلضـــــافة إىل ســـــوق رقـــــان، وســـــوق عـــــني صـــــاحل7هرحلـــــ

ص كـــــل واحــــد منهـــــا لبيـــــع ســـــلعة معينـــــة، فتجــــد فيهـــــا ســـــوقا للصـــــناعة، وســـــوقا ��ــــا متعـــــددة، خّصـــــ

ـــــب، وســـــوقا للســـــمن، وســـــوقا للماشـــــية، وســـــ ـــــغ، وســـــوقا للعبيـــــد، للســـــراجني، وســـــوقا للجالبي وقا للتب

  .9وسوقا لألغذية

                                                             
  .77،ص7ديوان املبتدأ واخلرب،ج1
الطبعة  -بريوت-وصف إفريقيا للحسن بن دمحم الوزان الفاسي، ترمجة: دمحم حجي، دمحم األخضر: دار الغرب اإلسالمي2

  .133،ص2م،ج1983الثانية
  .133،ص2املرجع نفسه،ج 3
  .77ص م،19و18ت خالل القرننيإقليم توا4
  . 77،ص7و ج 80،ص6ينظر: ديوان املبتدأ واخلرب،ج5
  ).279،ص4ج ،رحلة ابن بطوطة(قال ابن بطوطة: "ودخلنا بودا، وهي من أكرب قرى توات، وأرضها رمال وسباخ،...".  6
د قدوم القوافل التجارية اليت توجد قال العياشي: "أهل تسابيت أحد قصور توات، أصحاب جتارة، وتقام هناك أسواق كثرية عن7

املوائد لعبدهللا بن دمحم العياشي،  ىالرحلة العياشية للبقاع احلجازية املسم(�ا كثري من السلع مثل: اخليل، املالبس، احلرير..". 

   )38،ص1م،ج2011الطبعة األوىل-لبنان-حتقيق: أمحد فريد املزيدي: دار الكتب العلمية
  .80، 79م،ص19و18رننيإقليم توات خالل الق8

9 Le grand désert itinéraire d un caravane du Sahara au pays des Nègers, Daumas 

Eugene :Royaume de Haoussa,Paris,1848,P 67.  
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ى مراقبـــــــة املـــــــوازين ن هـــــــذه األســـــــواق خضـــــــعت ملراقبـــــــة القضـــــــاة الـــــــذين أشـــــــرفوا علـــــــفـــــــإولإلشـــــــارة  

ــــرية الــــيت رفعــــت إلــــيهم للفصــــل فيهــــا وهــــو مــــا دلــــت عليــــه تــــواملكاييــــل، وب وا يف خمتلــــف النزاعــــات الكث

  .1النوازل الفقهية لإلقليم

ـــــس،   افقـــــد ذكـــــر العياشـــــي أن يف تـــــوات ســـــلع أمـــــا �لنســـــبة للســـــلع،       ـــــل، املالب ـــــل: اخلي ـــــرية مث كث

ــــذهب مــــن تــــوات؛  ــــه مــــن التمــــر وال احلريــــر، كمــــا أن احلجــــاج املغاربــــة يشــــرتون مجيــــع مــــا حيتــــاجون إلي

ألن أمثا�ـــــا رخيصـــــة مقارنـــــة مـــــع املغـــــرب، وكـــــذا ســـــعر الصـــــرف، فعـــــدد املثقـــــال فيهـــــا أربـــــع وعشـــــرون 

فــــل التواتيـــــة يف متبكتـــــو، كانــــت حتضـــــر معهـــــا التمــــر والتبـــــغ، وتعـــــود ويقـــــول "النـــــز" أن القوا ،2موزونــــة

  .3حمملة �لذهب والعبيد، وريش النعام والعاج

الصــــــادرة) هــــــي التمــــــر والتبــــــغ، أمــــــا الســــــلع املســــــتوردة الســــــلع توات( وفرهــــــافالســــــلع الــــــيت كانــــــت ت   

....إخل، ومــــــن مـــــن األســــــواق ا�ـــــاورة يف الشــــــمال أمههــــــا: العطـــــور، القمــــــاش، البـــــارود، املخطوطــــــات

  .4اجلنوب: الذهب، العبيد، العاج، ريش النعام

ــــة الــــيت       ــــأمــــا �لنســــبة للعمل ــــة داخليــــة  و  كــــان يتعامــــل �ــــا التجــــار التواتي ــــادال�م التجاري ن أثنــــاء مب

ــــــة عملــــــة، وإمنــــــا كــــــان التعامــــــل يــــــتم �ســــــلوب  ــــــت أو خارجيــــــة، فلــــــم يشــــــهد اإلقلــــــيم حينئــــــذ أي كان

ــــــــق التمــــــــر، وامل ــــــــودعاملقايضــــــــة عــــــــن طري لنيلــــــــة املعــــــــروف �لبيصــــــــة، وقمــــــــاش ا ،لــــــــح، والــــــــذهب، وال

   .واألنعام

  

  

  

  

  

                                                             
  .255ه،ص13و12الوضع االقتصادي يف إقليم توات من خالل خمطوط الغنية يف القرنني 1
  .38،39،ص1الرحلة العياشية،ج2

3Tombouctou Voyage au Maroc au Sahara et Soudan, Oskar Lenz : Librairie 

Hachette, Paris,1887, P 167. 
ه، لـ.د. مبارك جعفري، د.عبو الطاهر، مداخلة 13إىل القرن  9منطقة توات ودورها يف جتارة القوافل الصحراوية من القرن 4

، تنظيم اجلمعية التونسية املتوسطية للدراسات التارخيية واالجتماعية "خالتجارة والتجار عرب التاري" �مللتقى الدويل السابع

  .13م،ص2014واالقتصادية، مدينة املنستري اجلمهورية التونسية،سنة
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  .قليم تواتاحلركة العلمية والدينية � :املبحث اخلامس

  �قليم توات النهضة العلمية عوامل قيام  املطلب األول:

ه �ضــــــة علميــــــة وقفــــــزة فكريــــــة شــــــاملة، وهــــــي 13و 12 شــــــهد إقلــــــيم تــــــوات خــــــالل القــــــرنني      

الزجلــــــوي، فـــــال مغــــــاالة إذا أطلــــــق علـــــى هــــــذه العصــــــر عصــــــر الشــــــيخ  لــــــيت عاصـــــرهازمانيــــــة االفـــــرتة ال

العطــــــاء العلمــــــي، حيــــــث بـــــــرز فيــــــه عــــــدد مـــــــن العلمــــــاء والفقهــــــاء داخـــــــل تــــــوات، وتعــــــدى صـــــــيتهم 

ــــــوم ربوعهــــــا إىل خمتلــــــف حواضــــــر املغــــــرب اإلســــــالمي  حاضــــــرة والســــــودان الغــــــريب، كمــــــا خرجــــــت عل

كثــــري مــــن الطلبــــة علــــى   دائــــرة النقــــاش والبحــــث، حيــــث انكــــبّ تــــوات مــــن دائــــرة التلقــــني والتلقــــي إىل 

ـــــيت تفتـــــق األذهـــــان  ـــــم الكـــــالم، والطب...وغريهـــــا مـــــن العلـــــوم ال دراســـــة خمتلـــــف العلـــــوم كـــــاملنطق وعل

غــــــري أن  ،و منطقــــــي، أو يســــــتند إىل دليــــــل شــــــرعيهــــــ إال مــــــا وتنورهــــــا، وجتعــــــل مــــــن العقــــــل ال يقبــــــل

عــــدد كبـــــري مـــــن  ، متثلــــت يف دخـــــول ة علميـــــةمـــــن العــــدم؛ فقـــــد ســـــبقتها حركــــهــــذه النهضـــــة مل تنشــــأ 

؛ ملــــا كانــــت تــــنعم بــــه املنطقــــة مــــن أمــــن وآثــــروا االســــتقرار بــــهدخلــــوا اإلقلــــيم،  العلمــــاء والفقهــــاء الــــذين

ن بصــــــمتهم يف الــــــرتاث العلمــــــي للمنطقــــــة، وكــــــان هلــــــم األثــــــر و رخــــــاء، فــــــرتك أولئــــــك العلمــــــاء الوافــــــدو 

اء دور العطــــــاء والرقــــــي، ومــــــن أولئــــــك العلمــــــاحلســــــن يف إخــــــراج اإلقلــــــيم مــــــن اخلمــــــول والنســــــيان إىل 

، 1ه882الشــــــيخ دمحم بــــــن عبــــــدالكرمي املغيلــــــي حــــــل بتــــــوات ســــــنة: الوافــــــدين علــــــى الــــــد�ر التواتيــــــة

والشـــــيخ ميمـــــون بـــــن عمـــــرو بـــــن دمحم البـــــاز الفاســـــي حـــــل بتـــــوات يف �ايـــــة القـــــرن التاســـــع اهلجــــــري، 

مـــــن العلمـــــاء الـــــذين كـــــان  اوغريمهــــ ،2ويعــــد أول مـــــن أدخـــــل كتـــــاب الشــــيخ خليـــــل لتـــــوات والصـــــحراء

لقـــــدومهم دور كبـــــري يف متخـــــض �ضـــــة علميـــــة يف اإلقلـــــيم، أتـــــت أكلهـــــا يف القـــــرن الثـــــاين عشـــــر ومـــــا 

ه) أوج تطورهـــــــــا 13و12بعـــــــــده، حيـــــــــث شـــــــــهدت حاضـــــــــرة تـــــــــوات خـــــــــالل القـــــــــرنني األخـــــــــريين(

ــــــيت عرفتهــــــا احلواضــــــر العلميــــــة األخــــــرى   ــــــة الواســــــعة ال العلمــــــي والفكــــــري علــــــى غــــــرار النهضــــــة العلمي

  .3ضرة تلمسان والقاهرة وفاس... وغريهاكحا

                                                             
  19درة األقالم،ص1
وهي إذا قال البائع  لشخص ما أبيعك أمة  ،فقهاء توات تدور حول اليمنيمون و ذلك يرجع لفتوى دارت بني الشيخ مي ومردّ 2

ثيبا، فلما اشرتاها وجدها بكر، هل يردها أم ال، فأفيت عامة الطلبة بعدم الرد إذا البكر أحسن من الثيب، وقالوا يكون الرد إن 

 دليل، وهذا من فتواه وجاهروه التكذيب؛ ألنه مل يستند يف قوله إىلشيخ ميمون �لرد، فامتعض الطلبة حدث العكس، بينما أفىت ال

درة .(مثقاال ذهبا وقدم به إىل توات اس حيث وجد اجلواب مبسوطا يف خمتصر خليل، فاشرتاه �ربعنيفما جعله يسافر إىل 

  )30صاألقالم،
 .107، 106ينظر: العالقات الثقافية بني توات والسودان، ص 3
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ــــت تلــــك أهــــم عوامــــل ا      ، أمــــا الزجلــــوي لنهضــــة يف إقلــــيم تــــوات خــــالل القــــرن الــــذي عاصــــرهكان

  .، يُذكر بعضها يف املطلب املوايلةفكثري  مظاهر تلك النهضة

  املطلب الثاين: مظاهر النهضة العلمية �إلقليم

  املساجدالفرع األول:  

جد املدرســـــــة األوىل لإلشــــــعاع العلمـــــــي، واملركــــــز األعظــــــم للتوجيـــــــه الــــــديين، وأقـــــــدم يعتــــــرب املســــــ      

جامعــــــة �سســـــــت مــــــن لـــــــدن ســــــيد� دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إىل يومنـــــــا هــــــذا، �عتبـــــــاره مكــــــا� للعبـــــــادة، ومنتـــــــدى 

  للنظر يف شؤون املسلمني، ومركزا الختاذ القرارات الكفيلة بسعادة البشر والقضاء بني الناس.

ــــــذي يقــــــوم بــــــه املســــــجد وقيمتــــــه يف تنظــــــيم       وقــــــد أدرك علمــــــاء منطقــــــة تــــــوات الــــــدور الكبــــــري ال

حيـــــا�م، فلـــــذلك أولـــــوه اهتمامـــــا �لغــــــا يظهـــــر ذلـــــك يف تشـــــييد املســــــاجد وكثر�ـــــا، فلـــــم تكـــــن قريــــــة 

كمــــــا يظهــــــر االهتمــــــام �ــــــا يف تكثــــــري األحبــــــاس عليهــــــا وتنويعهــــــا كتحبــــــيس   ،1ختلــــــو منــــــه أو قصــــــر

ــــــك مــــــا ــــــى  العقــــــارات مــــــن ذل ــــــه يف أرض ُحــــــُبس عل ــــــد إلي ــــــب الوال ــــــوي: "وكت ــــــوازل دمحم الزجل ورد يف ن

ر أو متـــــبيضـــــا، ولـــــيس فيهـــــا إال أربـــــع خنـــــيالت أو مخـــــس ضـــــعيفات، حيصـــــل مـــــنهن  قصـــــعة اجلـــــامع 

  .2أقل، وال مال للجامع تعمر به..."

ــــــوات بــــــدوره التعليمــــــي علــــــى       وإىل جانــــــب دوره يف الــــــوعظ واإلرشــــــاد؛ قــــــام املســــــجد يف إقلــــــيم ت

ــــــزال  ــــــة الــــــيت كانــــــت تقــــــام بــــــه؛ فقــــــد كــــــان والي أكمــــــل وجــــــه، وذلــــــك مــــــن خــــــالل األنشــــــطة التعليمي

املســـــــجد �إلقلـــــــيم املؤسســـــــة األوىل لتعلـــــــيم القـــــــرآن الكـــــــرمي وحتفيظـــــــه، لـــــــذا حـــــــرص التواتيـــــــون علـــــــى 

      .ف عندهم بـ"أقربيش" أو "احملضرة"الكتاتيب وهو ما يعر  -يف سن مبكرة–إدخال أبنائهم 

اعدت بعـــــض العـــــادات احلســـــنة املعروفـــــة يف الكتاتيـــــب القرآنيـــــة بتـــــوات علـــــى ترســـــيخ وقـــــد ســـــ       

ــــنشء كــــالتكرار، فكــــان كلمــــا أمتّ  ب حــــزب أو حــــزبني مــــن القــــرآن الطالــــ القــــرآن الكــــرمي يف صــــدور ال

عرضــــــه علــــــى معلمــــــه حفظــــــا مضــــــبطا، �لشــــــكل والوقــــــف، كمــــــا عرفــــــت الكتاتيــــــب التواتيــــــة  الكــــــرمي

ــــة صــــغريهم وكبــــريهم، حببــــتالوة الــــورد القــــرآين اليــــومي يف حلقــــة قبــــل وحــــىت الشــــيوخ  يــــث جيتمــــع الطلب

ــــــب، وهلــــــذا مســــــي �حلــــــزب  العصــــــر أو بعــــــد املغــــــرب لقــــــراءة حــــــزبني مــــــن القــــــرآن الكــــــرمي علــــــى الرتتي

الراتــــب، وتظهـــــر فائــــدة هـــــذا الــــورد القـــــرآين يف حتفــــيظ القـــــرآن الكــــرمي للكبـــــار واألميــــني، فكثـــــريا مـــــن 

                                                             
  .45التاريخ الثقايف إلقليم توات،ص1
  .417نوازل الزجلوي،ص2
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ــــــني الكبــــــار قــــــد حفظــــــوا القــــــرآ مــــــواظبتهم علــــــى حضــــــور احلــــــزب ن عــــــن ظهــــــر قلــــــب، بفضــــــل األمي

  الراتب.

  والزوا�  العلمية املدارسالفرع الثاين: 

ـــــــادئ الفقـــــــه والنحـــــــو يف املدرســـــــة          ـــــــب للقـــــــرآن الكـــــــرمي وتعلمـــــــه بعـــــــض مب بعـــــــد حفـــــــظ الطال

ــــــــة، يتوجــــــــه بعــــــــدها إىل املــــــــدارس الدينيــــــــة الكــــــــربى أو الــــــــزوا�؛ لينهــــــــل مــــــــن علــــــــم شــــــــيوخها  القرآني

د مــــــــن جمالســــــــهم، ويكــــــــون التعلــــــــيم يف هاتــــــــه املرحلــــــــة أكثــــــــر ختصصــــــــا وانضــــــــباطا، حيــــــــث ويســــــــتفي

يـــــتمكن فيهـــــا املـــــتعلم مـــــن حفـــــظ القـــــرآن حفظـــــا متقنـــــا بروايـــــة ورش عـــــن �فـــــع، وينطلـــــق يف دراســـــة 

  العلوم الشرعية األخرى كالتوحيد والفقه وأصوله والنحو وعلم الفرائض واحلديث وغريها.

ــــــه؛وقــــــد اعتمــــــدت هــــــذه املــــــدار       ــــــت مقررا�ــــــا ال ختــــــرج علي فــــــاهتموا  س املــــــذهب املــــــالكي، فكان

برســـــالة بـــــن أيب زيـــــد  درســـــا وفهمـــــا وشـــــرحا، كمـــــا عنـــــوا -الـــــذي حنـــــن بصـــــدده–�ملختصـــــر اخلليلـــــي 

  عاشر، وأسهل املسالك، ومنت األخضري. القريواين، ونظم ابن

ة يـــــة متصـــــلأمــــا عـــــن مــــنهج الدراســـــة داخـــــل هــــذه املـــــدارس فيكــــون علـــــى شـــــكل حلقــــات علم       

، فهنـــــــاك حلقـــــــة للفقـــــــه، وأخـــــــرى )، ولكـــــــل حلقـــــــة درس معـــــــنيةومتسلســـــــلة أو مـــــــا يعـــــــرف بــــــــ(الوقف

الـــــذي هـــــم بصـــــدده،  ،....، حيـــــث يقـــــوم أحـــــد الطلبـــــة بقـــــراءة أبيــــات مـــــن املـــــنت أو املختصـــــرللنحــــو

ـــــه وتفســـــريها، والوقـــــوف علـــــى أســـــرارها ومعانيهـــــا األبيـــــويقـــــوم الشـــــيخ بعـــــدها بشـــــرح تلـــــك  ات لطلبت

ـــــة، ومبينـــــا أوجـــــه اخلـــــالف يف املســـــألة إن وجـــــدت؛ لينطلـــــق مـــــدعما أقوا ـــــة والنقلي ـــــه �لشـــــواهد العقلي ل

  .فةيف املرة القادمة من حيث توقف سابقا لذا مسيت �لوق

ومـــــــــن تلـــــــــك احللقـــــــــات ا�ـــــــــالس الشـــــــــهرية الــــــــــيت كـــــــــان يعقـــــــــدها الشـــــــــيخ ادمحم بـــــــــن عبــــــــــدهللا       

، حيـــــث كـــــان يـــــدرس فيهـــــا خمتلـــــف ه) مبحـــــل إقامتـــــه أوالد ونقـــــال وســـــط أدرار1175الونقـــــايل(ت

ـــــة للطلبـــــة مـــــن مجيـــــع أحنـــــاء تـــــوات، وامتـــــازت  فنـــــون الشـــــريعة، وحيضـــــرها الكثـــــري، حـــــىت أضـــــحت قبل

ـــــدروس الليـــــل مـــــع النهـــــار، فتخـــــرّ  ج مـــــن هـــــذا �جلـــــد والنشـــــاط، حيـــــث أن الطلبـــــة يواصـــــلون فيهـــــا ال

  ه)، وغــــــــــريه1212 أمحـــــــــد الراشــــــــــدي(تالفضـــــــــاء العلمــــــــــي علمــــــــــاء كثـــــــــريون مــــــــــنهم: الشــــــــــيخ دمحم

  .1كثريون

                                                             
ين عشر والثالث عشر، أطروحة دكتوراه  يف العلوم اإلسالمية لعبدالسالم األمسر بلعامل، احلياة الفقهية  يف توات خالل القرنني الثا1

  .95م،ص2016-�2015تنة، كلية العلوم اإلسالمية، قسم الفقه وأصوله، 1إشراف: أ.د. سعيد فكرة، جامعة احلاج خلضر 
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ويعــــــد الشــــــيخ احملــــــور األساســــــي للعمليــــــة التعليميــــــة يف املدرســــــة التواتيــــــة؛ فجميــــــع العلــــــوم جيــــــب      

أن تؤخــــــذ عنــــــه، فــــــال بــــــد للمــــــتعلم مــــــن شــــــيخ يعلمــــــه مث جييــــــزه، طبقــــــا للمقولــــــة الســــــائدة يف تــــــوات: 

شــــاء"، "العلــــم يؤخــــذ مــــن أفــــواه الرجــــال" ومقولــــة بعــــض املشــــايخ: "لــــوال األســــتاذ لقــــال مــــن شــــاء مــــا 

  .1لذا البد للمتعلم من شيخ يستند عليه و�خذ عنه مهما بلغت درجته العلمية

ـــــــة أمســـــــى وهـــــــي حـــــــرص مشـــــــايخ        ـــــــل كـــــــان لغاي ـــــــدافع التعصـــــــب للشـــــــيوخ؛ ب ـــــــك ب ومل يكـــــــن ذل

ـــــــد  ـــــــدة األشـــــــعرية وطريقـــــــة اجلني املدرســـــــة علـــــــى احلفـــــــاظ علـــــــى املـــــــذهب املـــــــالكي، والتمســـــــك �لعقي

  السالك.

جــــــــري ظهــــــــرت عــــــــدة مــــــــدارس وزوا� أضــــــــحت مركــــــــز إشــــــــعاع فكــــــــري اهلويف القــــــــرن الثــــــــاين عشــــــــر 

ــــــة اآلن ــــــت مبثابــــــة األقطــــــاب اجلامعيــــــة احلديث ــــــزوا�ومــــــن تلــــــك املــــــدار  ،وحضــــــاري كان الزاويــــــة : س وال

ملؤسســــــها الشــــــيخ ســـــيدي علــــــي بــــــن ، وزاويــــــة زاجلـــــو 4، والزاويـــــة البكريــــــة3، وزاويــــــة تنــــــيالن2الكنتيـــــة

ميوهلــــــا الشــــــيخ بــــــن حنيــــــين مــــــن مالــــــه اخلــــــاص، كان ،ه) يف القــــــرن احلــــــادي عشــــــر1115حنيــــــين(ت

ـــــــاجر يف بـــــــالد الســـــــودان ـــــــث كـــــــان ميلـــــــك قافلـــــــة وصـــــــل تعـــــــدادها تســـــــعمائة مجـــــــل تت كانـــــــت ،  5حي

ــــــــة مدرســــــــة أر�حهــــــــا تنفــــــــق علــــــــى عــــــــابري ال ــــــــوات، و طلب ــــــــوي، حيــــــــث  الشــــــــيخ ســــــــبيل يف ت الزجل

الشـــــــيخ جتســـــــدت صـــــــورة التكامـــــــل بـــــــني زاويـــــــة الشـــــــيخ علـــــــي بـــــــن حنيـــــــين الصـــــــوفية وبـــــــني مدرســـــــة 

  .7اذكرهعن افة إىل زوا� أخرى يضيق املقام �إلض ،6زجلوي العلميةال

  الفرع الثالث: الرحالت

ـــــرب الرحلـــــة مظهـــــرا مـــــن مظـــــاهر احلركـــــة العل         ملـــــا كـــــان  ميـــــة والنشـــــاط الثقـــــايف �قلـــــيم تـــــواتتعت

تلـــــك الـــــرحالت دينيـــــة،  يـــــتم فيهـــــا مـــــن احتكـــــاك وتبـــــادل مباشـــــر للعلـــــوم واملعـــــارف، وســـــواء كانـــــت 

                                                             
  .153ه، ص12العالقات الثقافية بني توات والسودان الغريب خالل القرن 1
  .ى احليوية والنشاط الفكريه بزاوية كنتة، وقد ورد يف النوازل ما يدل عل999ؤسسها أمحد بن دمحم الرقادي الكنيت سنة مل2
الذين أصبحوا فيما بعد  وقد توافد على هذه الزاوية ثلة من طلبة العلم األخيار ،،ه1058أسسها أمحد بن يوسف الونقايل سنة 3

  .بن عمر التنالين عبدالرمحنالذي أخذ عن شيخه الشيخ دمحم الزجلوي منهم  ،أقطاب
  .ه1117أقام دعائمها سيد البكري بن عبدالكرمي سنة 4
 . 146م،ص2010أدرار،ى أعالم توات،ملتق ،ه،د.جعفري مبارك12السودان الغريب خالل القرن علماء توات و�ثريهم يف تنقل5
  .62نوازل الزجلوي،ص6
، 47م، ص2004الطبعة األوىل-اجلزائر-�ره، أ.أمحد أ� الصايف جعفري: دار الكتاب العريبدمحم بن أب املزمري حياته وآينظر: 7

48  ،49.  
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ــــــه، أو  ، أو رحــــــالت علميــــــة خصيصــــــا لغــــــرض العلــــــم، ســــــواء لطلبــــــه واالســــــتزادةاحلجــــــيجكركــــــب  من

ـــــه ـــــد الرحلـــــة كغـــــريهم، فشـــــدوا الرحـــــال لتقصـــــيها  ،لنشـــــره بغـــــرض االنتفـــــاع ب وقـــــد أدرك التواتيـــــون فوائ

  ومن أمثلة العلماء الذين عرفوا �لرحالت واشتهروا �ا يف العصر املدروس: وحتصيلها،

الـــــــذي رحـــــــل يف طلـــــــب العلـــــــم  ه)1152تقادر املهـــــــداوي التـــــــنالين(/الشـــــــيخ عمـــــــر بـــــــن عبـــــــدال1

، واملشـــــــائخ الـــــــذين ومـــــــد�ا ،ن رحلتـــــــه تلـــــــك، ذاكـــــــرا فيهـــــــا ســـــــبب الرحلـــــــةإىل سجلماســــــة، وقـــــــد دوّ 

  .1عنهمأخذ 

ـــــــدالرمح2 ـــــــن عمـــــــر التـــــــنالين(ت/الشـــــــيخ عب ـــــــرحالت1189ن ب داخـــــــل اإلقلـــــــيم  ه): قـــــــام الشـــــــيخ ب

وتيــــــدكلت، وقصــــــر أجنتــــــور، كمــــــا ارحتــــــل إىل بــــــالد ، فرحــــــل إىل زاويــــــة كنتــــــة ؛وخارجــــــه طلبــــــا للعلــــــم

  .3، �إلضافة إىل رحلته احلجازية2التكرور، وأروان، وسجلماسة

ـــــــن أب املزمـــــــري(ت3 ـــــــه 1160/الشـــــــيخ دمحم ب ـــــــرة رحالت ـــــــه،ه): عـــــــرف الشـــــــيخ بكث ـــــــث  وتنقالت حي

ـــــا للعلـــــمشـــــّد الرحـــــال  ـــــد مـــــن البلـــــدان طلب ـــــو ســـــة �ملغـــــرب،  كفـــــاس وسجلما  ،إىل العدي كمـــــا زار متبكت

رحلتــــــــه إىل  هللا دمحم بــــــــن أب املزمــــــــري الشــــــــيخ ضــــــــيفكمــــــــا دّون ابنــــــــه   ، �5رض الســــــــودان 4أروانو 

ـــــــد" ـــــــز�رة قـــــــرب الوال ـــــــرب والـــــــده بتيميمـــــــون ومساهـــــــا "رحلـــــــيت ل والقـــــــرى  ،وقـــــــد ذكـــــــر فيهـــــــا شـــــــيوخه ،ق

  .6زاوية كنتة ووصوال إىل تيميمون واألماكن اليت رآها، انطالقا من

                                                             
  ينظر: رحلة عمر بن عبدالقادر إىل سجلماسة، خمطوط خبزانة الشيخ �ي، أولف. 1
   .191، 133، 131، 13،92، صبن عمر التنالين عبدالرمحنفهرسة 2
صر، فدفن مبقربة اإلمام عبدهللا املنويف، فلوال لطف ناء عودته وفاه األجل احملتوم مب، وأثاملكرمة ملكة من بلده تنالن وصوالابتدأها  3

، خمطوط خبزانة بلوليداحلجازية لعبدالرمحن بن عمر التنالين، رحلة (ينظر: ال  الشهرية رفقة معه ملا وصلتنا هذه الرحلةهللا بوجود 

بن عمر التنالين، ينظر  عبدالرمحننشرها يف كتابه الغصن الداين يف ترمجة وحياة الشيخ ، كما حققها الشيخ �ي بلعامل و �عبدهللا

  .)61الكتاب، ص
أروان: قرية مشهورة، بينها وبني تينبكتو عشرة أ�م، واقعة يف رمال وال نبات �ا، وال شجر وال خنل(الوسيط يف تراجم أد�ء  4

وعادا�م وأخالقهم وما يتعلق بذلك ألمحد بن األمني الشنقيطي: الشركة الدولية  شنقيط والكالم على تلك البالد حتديدا وختطيطا

 .458م،ص2002الطبعة اخلامسة-مصر-للطباعة
  .  64دمحم بن أب املزمري حياته وآ�ره،ص5
-عريبالكتاب ال رحليت لز�رة  قرب الوالد لضيف هللا بن دمحم بن أب التوايت، حتقيق ودراسة: أ.د.أمحد أ� الصايف جعفري: دار6

  .7،ص2م، ج2015د.ط-اجلزائر
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األعـــــالم الـــــذين أثـــــروا الرحلـــــة التواتيـــــة مـــــن  :  يعـــــدّ 1لزجلـــــويالشـــــيخ َحممـــــد بـــــن أمحد(محيـــــدان) ا /4

ارحتــــــل إىل أغــــــىن احلواضــــــر العلميــــــة يف عصـــــــره،  ؛ فالرجــــــلرغــــــم أ�ــــــم مل يــــــدونوا تــــــنقال�م ورحال�ــــــم

عواصـــــــــم  إىلكمـــــــــا ارحتـــــــــل زائـــــــــري، وقســـــــــنطينة بشـــــــــرق اجلزائـــــــــر،  ، ومســـــــــتغامن �لغـــــــــرب اجلتلمســـــــــان

ــــــــري مــــــــن وفــــــــاس، فــــــــ درعــــــــة و�فياللــــــــتاحلواضــــــــر املغربيــــــــة ك التقى يف هــــــــذه احملطــــــــات العلميــــــــة الكث

ـــــــة تلـــــــكاملشـــــــائخ والعلمـــــــاء، واحتـــــــك �لفقهـــــــاء الفضـــــــالء،  ـــــــد أوبتـــــــه مـــــــن رحلتـــــــه الطويل قـــــــص  وعن

(املؤلــــــف) مــــــا جــــــرى يف تلــــــك الرحلــــــة مــــــن لقــــــاءات علميــــــة، ومــــــا  الشــــــيخ علــــــى ابنــــــه دمحم الزجلــــــوي

ــــــة ودو  ــــــن أخبــــــار تلــــــك الرحل �ــــــا، وقــــــد حــــــدث لــــــه مــــــن قصــــــص وحكــــــا�ت وطرائــــــف؛ فجمــــــع االب

وقـــــد نقــــــل الزجلـــــوي بعــــــض أخبـــــار تلــــــك الرحلــــــة  حلــــــة معلومـــــات وأخبــــــار �رخييـــــة قيمــــــة،حـــــوت الر 

  .   2وطرائفها يف كتاب النوازل

ن ومل يـــــدوّ  وي الــــذي زار عــــدة منــــاطق يف بــــالد التكــــرور،دمحم الزجلــــواألمــــر نفســــه حصــــل مــــع االبــــن 

فرصــــة ألهــــايل تلــــك املنطقــــة فكانــــت رحلتــــه تلــــك  ه مبــــا هــــو أعظــــم،؛ النشــــغالحيثيــــات تلــــك الرحلــــة

  .�3ن ينهلوا من فيض علمه، ويستفيدوا من فتاويه

  املناظرات واحملاورات العلميةالفرع الرابع: 

يعـــــــد فـــــــن املنـــــــاظرات واحملـــــــاورات مـــــــن الفنـــــــون القدميـــــــة، الـــــــيت تـــــــدل علـــــــى حركيـــــــة ا�تمعـــــــات       

ـــــدأت منطقـــــة تـــــوات تعـــــرف مـــــع مطلـــــع القـــــرن  املتميـــــزة بعطائهـــــا العلمـــــي، ونشـــــاطها الثقـــــايف، وقـــــد ب

  .هذا الفن، وشيوعه يف أرجاء تواتالثاين هجري حركة علمية، اُعتربت عامال يف تبلور 

وقـــــــد مثلـــــــت تلـــــــك احملـــــــاورات ســـــــبيال للتواصـــــــل الفكـــــــري بـــــــني علمـــــــاء اإلقلـــــــيم مـــــــن مناطقـــــــه      

الـــــثالث، فيمـــــا بيـــــنهم مـــــن جهـــــة، ودلـــــت مـــــن جهـــــة أخـــــرى علـــــى النضـــــج الفكـــــري لعلمـــــاء تـــــوات، 

جــــــل شــــــهرة أو كانــــــت هلــــــم قــــــدرة احلــــــوار والنقــــــاش مــــــع غــــــريهم مــــــن املغاربــــــة واملشــــــارقة؛ ال ألالـــــذين  

ـــــه، ليهلـــــك مـــــن هلـــــك عـــــن ؛اســـــتعراض معـــــارف وقـــــدرات  بـــــل مـــــن أجـــــل إظهـــــار احلـــــق والرجـــــوع إلي

                                                             
  .ها الكثري من اخلروميف خزانة أنزمجري، تعرضت للتآكل فُعثر على هذه الرحلة يف رفو  1
       .479،ص416وازل الزجلوي، املسألةنينظر: 2
الطبعة -اجلزائر-احلضارة ه لد. أمحد أ� الصايف جعفري: منشورات13ه حىت �اية 7احلركة األدبية يف أقاليم توات من القرن 3

  . 58،ص1م،ج2009األوىل
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ــــة وحيــــىي مــــن حــــىي عــــن بينــــة، فاشــــتد الصــــراع إثــــر ذلــــك بــــني عبــــاقرة أعــــالم، تصــــارعوا يف ســــبيل  بين

  .1عي وإعالء كلمتهالعلم قصد بيان احلق الشر 

  :ه12يف توات خالل القرن العلمية  احملاورات ومن تلك

  .2حماورة بني علماء ملوكة وزاجلو يف مراجع األحباس-

ــــــه وي و لشــــــيخ َحممــــــد بــــــن أمحــــــد العــــــامل الزجلــــــحمــــــاورة بــــــني الشــــــيخ دمحم بــــــن أب وعلمــــــاء زاجلو(ا- ابن

ــــت ممــــا صــــوحل عليــــه مــــن دمحم(املؤلــــف)،  ديــــة العمــــد، وهــــل تــــدخل فيــــه وذلــــك حــــول قضــــاء ديــــن املي

  .3؟الوصية

املالحـــــظ لتلــــك احملـــــاورات واملنــــاظرات يلمـــــح عليهـــــا غلبــــة الطـــــابع الفقهــــي، حيـــــث وفـــــرت ولعــــل     

ــــة، فــــالبعض كــــان حريصــــا علــــى النظــــر  النــــوازل املطروحــــة جمــــاال واســــعا لعــــرض القــــرائن واألدلــــة الفقهي

  ت النوازل.يف املسائل، بينما حرص البعض اآلخر على النظر يف خصوصيا

  الفرع اخلامس: اإلجازات العلمية

ــــم مــــن العلــــوم ونقلــــه، فهــــي مبثابــــة        ــــة: تزكيــــة الشــــيخ لتلميــــذه لتحّمــــل عل يقصــــد �إلجــــازة العلمي

التصــــــريح �لصــــــالحية لتــــــويل مهمــــــة علميــــــة، أو وظيفــــــة مــــــن الوظــــــائف كالتــــــدريس والقضــــــاء، فهــــــي 

  . احلاضر تعادل الشهادة العلمية يف عصر�

�إلجــــــــازة �عتبارهــــــــا مظهـــــــر مــــــــن مظــــــــاهر متكــــــــنهم  -طلبـــــــة وشــــــــيوخا–اهــــــــتم التواتيــــــــون  وقـــــــد     

ــــز وهــــي  :العلمــــي، وقــــد تكــــون اإلجــــازة خاصــــة ، فيهــــا الشــــيخ تلميــــذه ا�ــــاز يف علــــم معــــنيالــــيت جيي

عبــــــدالرمحن بــــــن �عمــــــر التــــــنالين للشــــــيخ احملفــــــوظ بــــــن دمحم التيمــــــاوي يف مثــــــل ذلــــــك إجــــــازة الشــــــيخ 

ون اإلجــــازة عامــــة: وهــــي الــــيت جييــــز فيهــــا الشــــيخ تلميــــذه يف مجيــــع مــــا قــــرأ وقــــد تكــــ ،4علــــم القــــراءات

ــــرية يف الوســــط  ــــة هــــذا النــــوع مــــن اإلجــــازات كث ــــه مــــن علــــوم، أو مجيــــع مــــا مســــع عنــــه، وأمثل درس علي

ــــــيم تــــــوات مــــــن ذلــــــك إجــــــازة الشــــــيخ الونقــــــايل لتلميــــــذه الشــــــيخ عبــــــدالرمحن بــــــن َحممــــــد  العلمــــــي �قل

     .5ة يف مجيع العلومالعامل(شقيق املؤلف) إجازة مطلق
                                                             

  .80،ص2الرحلة العلية،ج1
  .93،ص2،ج املرجع نفسه2
  .99،ص2،جالرحلة العلية3
 .29الغصن الداين،ص 4
ملا مّن هللا �لسعادة  ،ه، وصلى هللا على من ال نيب بعده: "احلمد � وحدعبدالرمحن جاء يف نص إجازة الشيخ الونقايل لتلميذه5

  نا للقراءة، وصحبنا ما شاء الفقيه األجل، الناسك األبر، سيدي عبدالرمحن بن الفقيه سيدي أدمحم الزجلوي، رحل إلي على
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    التأليف والتصنيف: لفرع السادسا

عرفــــت منطقــــة تــــوات خــــالل القــــرن الثــــاين عشــــر ومطلــــع القــــرن الثالــــث عشــــر نشــــاطا خصــــبا        

وأمهيتـــــه يف حيـــــاة طالـــــب العلـــــم، ويف  ك علمـــــاء هـــــذه احلقبـــــة قيمـــــة التـــــأليفيف جمـــــال التـــــأليف؛  فـــــأدر 

مــــــا حوتــــــه صــــــدورهم، وأبدعتــــــه عقــــــوهلم، ورتبتــــــه  أقالمهــــــم خطــــــتبنــــــاء الصــــــرح احلضــــــاري لألمــــــة، ف

ـــــة، ولعـــــل مـــــا خلّ  ـــــه مـــــن خمطوطـــــات يف -فـــــوه لنـــــا أفكـــــارهم مـــــن معـــــارف علمي مـــــن خـــــزائن ومـــــا حوت

ـــــــــا، وحماكـــــــــا -شـــــــــىت املعـــــــــارف والعلـــــــــوم �م لنظـــــــــرائهم يف العـــــــــامل ألكـــــــــرب دليـــــــــل علـــــــــى نبـــــــــوغ علمائن

  .اإلسالمي

اتيـــــون يف علـــــوم شـــــىت، غـــــري أ�ـــــم ف التو فقـــــد صـــــنّ  ؛أخـــــذ التصـــــنيف الفقهـــــي حصـــــة األســـــدوقـــــد     

عنايـــــة خاصــــــة متاشـــــيا مــــــع الطـــــابع الــــــديين الــــــذي  -الســــــيما الفقهيـــــة منهــــــا -أولـــــوا العلــــــوم الشـــــرعية

  لذا سيكون الرتكيز على التصانيف الفقهية. قة، واستجابة لنوازهلم املستجدة،عرفت به املنط

ــــانيف الفقهأ/ال وا جتربتــــــه، متحــــــدين وخاضــــــ الفقهــــــي  : ركــــــب فقهــــــاء تــــــوات قــــــارب التــــــأليفيــــــةتصــ

بــــــذلك كــــــل الصــــــعاب؛ ليصــــــنعوا مــــــن أقالمهــــــم مائــــــدة مــــــن اآل�ر الفقهيــــــة الدمســــــة تعــــــدت شــــــهر�ا 

  حدود اإلقليم، فتكون خري دليل على نبوغهم قائلة بلسان احلال:

َنــــــــــــــــــــــــــــــــا   تِْلــــــــــــــــــــــــــــــــَك آَ�ُرَ� تَــــــــــــــــــــــــــــــــُدلُّ َعَليـْ

   
  فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْنُظُروا بـَْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدَ� ِإَىل اآلَ�رِ 

    
مـــــا يقتضـــــيه احلـــــال مـــــن مســـــائل وقضـــــا� عصـــــرهم، وحســـــب مـــــا وجـــــاءت تصـــــانيفهم تلـــــك حســـــب 

ــــــــه تنوعــــــــت أشــــــــكال ا ــــــــدريس حينهــــــــا، وعلي لتنصــــــــيف الفقهــــــــي بــــــــني منثــــــــور تســــــــتدعيه ضــــــــرورة الت

  .ومنظوم

    :أشهر مصنفات الفقه النثريةومن  

ــــــن أمحــــــد الزجلــــــوي/1 ــــــف)قــــــام جبمعهــــــا، وترتيبهــــــا، وتبويبهــــــا ابنــــــه ُحممــــــد  نــــــوازل َحممــــــد ب ، وال (املؤل

حــــد القيمــــة العلميــــة هلــــذه النــــوازل؛ فقــــد اشــــتملت علــــى أبــــواب الفقــــه كلهــــا عــــدا �ب خيفــــى علــــى أ

ا توحيـــــد الــــــيت اســــــتهل �ــــــا الكتــــــاب، كمــــــأحكـــــام الــــــدماء واحلــــــدود، �إلضــــــافة إىل بعــــــض مســــــائل ال

ــــــرف، وقــــــد قــــــام الــــــدكتور دمحم جــــــرادي بتحقيــــــق هــــــذه النــــــوازل يف  ضــــــم شــــــيء مــــــن احلكــــــا�ت والّط

  أطروحة دكتوراه.

                                                                                                                                                                                              

وأخذ عنا خليال مشافهة، وبعضه مساعا حنو سبع مرات أو ست مرات، وكذا التفسري، والنحو، أخذه منا مساعا، وقد أجز�ه يف  هللا

وثيقة خمطوطة خبزانة ايل للشيخ عبدالرمحن األنصاري، إجازة الشيخ الونق( .."التدريس واإلفتاء. أذّ� له يف الكل إجازة مطلقة، و

 .)أنزمجري
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ن بـــــــــن إبــــــــراهيم املشــــــــهورة بــــــــــ"نوازل عـــــــــن فتــــــــاوى أيب زيــــــــد عبــــــــدالرمح لنســــــــيملفــــــــائح االنســــــــرين ا/2

ـــــــوري" ـــــــن عبـــــــدالعزيز املســـــــعدي 1اجلنت ـــــــن أمحـــــــد ب ـــــــوازل ورتبهـــــــا تلميـــــــذه دمحم ب ، وقـــــــد مجـــــــع هـــــــذه الن

  .مضيفا هلا أجوبة غريه من العلماءاجلراري، 

حهــــا الفقيــــه عبــــدهللا ســــئلة طر : وهــــي عبــــارة عــــن أ2ن بــــن عمــــر التــــنالينبــــدالرمحمســــائل دمحم بــــن ع/3

ــــــــن أيب ــــــــاوى)،على شــــــــيخه دمحم بــــــــن  ب ــــــــدالرمحمــــــــدين التمنطيطي(جــــــــامع هــــــــذه الفت ــــــــن عمــــــــر عب ن ب

ـــــه عـــــد ـــــنالين، فيعقـــــب التمنطيطـــــي علـــــى جـــــواب شـــــيخه، ويضـــــم إلي ـــــاوى أعـــــالم تـــــوات الت دا مـــــن فت

  .البارزين

مــــــام أيب لكتــــــاب النــــــوادر والــــــز�دات لإل ن بــــــن عمــــــر التــــــنالينالرمحزيــــــد عبــــــد خمتصــــــر العالمــــــة أيب/4

  .3زيد القريواين

  .4ن اجلنتوريلى خمتصر خليل أليب زيد عبدالرمحشرح ع/5

، وقـــــــد بـــــــني الشـــــــيخ 5شـــــــرح منظومـــــــة معونـــــــة الغـــــــرمي يف بعـــــــض أحكـــــــام قضـــــــاء امللـــــــيم للجنتـــــــوري/6

  . 6اجلنتوري يف ديباجة شرحه أن هذا الشرح جاء بناء على طلب بعض اإلخوان

  ، سيأيت الكالم عنه �لتفصيل الحقا.صر خليلتخمعلى دمحم بن َحممد الزجلوي شرح / 7

تســــهيل اإلرشــــاد للــــدرر الثمينــــة مــــن األصــــول والفــــروع علــــى مــــذهب عــــامل املدينــــة حملمــــد بــــن دمحم /8

  .7أيضا الزجلوي

  .8/شرح على نظم بيوع ابن مجاعة لعبدهللا بن دمحم عبدهللا بن عبدالكرمي احلاجب البكري9

                                                             
  ُحقق �ب النكاح وتوابعه يف جامعة وهران.1
 مذكرة ماجستري حملمد -دراسة وحتقيق-بن عمر التنالين التوايت عبدالرمحنينظر: مسائل دمحم بن أثبت نسبتها لصاحبها حمققها 2

  .50صم،2014،2015جامعة أدرار، مية،علي، إشراف:د.دمحم جرادي، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسال
  .55ينظر: الغصن الداين،ص3
  .419،ص1/رحليت إىل ز�رة قرب الوالد،ج01النسرين الفائح النسيم،صينظر: 4
  .418،ص1يت إىل ز�رة قرب الوالد،ج/ رحل129التنالين،ص عبدالرمحن/ فهرسة 01ينظر:النسرين الفائح،ص 5
اجلنتوري،  دراسة وحتقيق: علي عبدالفتاح  عبدالرمحنشرح منظومة معونة الغرمي ببعض أحكام قضاء املليم للشيخ أيب زيد 6

د بن ن زقور،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية، جامعة أمحسروحة دكتوراه حتت إشراف: أ.د. أحصديقي، أط

  .119ص م،2017،2018،وهران،بلة
 قام الطالب عبدالرمحن بودية من جامعة أدرار بتحقيق جزء من هذا الكتاب. 7
خبزانة الشيخ دمحم �ي بلعامل  جوهرة املعاين فيما ثبت لدي من علماء األلف الثاين حملمد بن عبدالكرمي بكرواي، خمطوطينظر: 8

  .06ف،صأول
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  .1ن اجلنتورياين على خليل أليب زيد عبدالرمحق/حاشية على شرح عبدالباقي الزر 10

  .2/تقييدات على املختصر للعالمة عمر األكرب بن عبدالقادر التنالين11

جــــــــــاءت هــــــــــذه و  :للشــــــــــيخ دمحم عبــــــــــدالعايل بــــــــــن أمحــــــــــد اإلنصــــــــــاحلي 3/مســــــــــائل يف االســــــــــرتعاء12

ابة املســــــائل لتوضــــــيح �زلـــــــة حــــــدثت �ملنطقـــــــة، وهــــــي عمـــــــوم البلــــــوى �الســـــــرتعاء، فكانــــــت اســـــــتج

ليـــــه يف حـــــل حلاجـــــة معرفـــــة حقيقـــــة النازلـــــة، وتشـــــخيص قضـــــية االســـــرتعاء تشخيصـــــا فقهيـــــا يرجـــــع إ

  .4القضية وإزاحة املشكلة

، 5/رســــــالة حتليــــــة القرطــــــاس يف الكــــــالم علــــــى مســــــألة تضــــــمني اخلمــــــاس حملمــــــد بــــــن أب املزمــــــري13

   .لشيخ عمر بن دمحم املصطفى الكنيتجاء موضوع رسالته هذه جوا� على سؤال ل

ـــــــوت التحبـــــــيس خبـــــــط14 ـــــــدالرمح /إفهـــــــام املقتـــــــبس يف ثب ن بـــــــن �عمـــــــر احملـــــــبس للفقيـــــــه دمحم بـــــــن عب

ــــنالين: وهــــي رســــالة ألفهــــا بســــبب واقعــــة حــــبس، وجــــه إليــــه  ســــؤاال  (املؤلــــف)دمحم الزجلويالشــــيخ الت

  .6بشأ�ا

: مجعــــــت هــــــذه النـــــــوازل غنيــــــة املقتصــــــد الســــــائل فيمــــــا وقــــــع يف تــــــوات مــــــن القضــــــا� واملســــــائل/15

مراســــالت ومناقشـــــات،  تد كبــــري مـــــن علمــــاء املنطقــــة، واجتهــــادات قضـــــا�ا، كمــــا ضــــمفتــــاوى عــــد

ـــــة ـــــداء  وحمـــــاورات علمي ـــــني غـــــريهم، وقـــــد قـــــام جبمـــــع هـــــذه النـــــوازل ابت ـــــنهم وب لعلمـــــاء املنطقـــــة فيمـــــا بي

ـــــــايلالق ـــــــدالرمحن البلب ـــــــن عب ـــــــس الشـــــــوري،  اضـــــــي دمحم ب ـــــــذي ضـــــــمنها قضـــــــا� ومســـــــائل عقـــــــود ا�ل ال

، مث جـــــــاء الشـــــــيخ أمحـــــــد احلبيـــــــب بـــــــن دمحم بـــــــن 7ق بـــــــن عبـــــــدالكرميالـــــــذي ترأســـــــه القاضـــــــي عبـــــــداحل

املختصـــــــر  عبـــــــدهللا بـــــــن إبـــــــراهيم البلبـــــــايل، فأعـــــــاد ترتيـــــــب مســـــــائل الكتـــــــاب علـــــــى ترتيـــــــب أســـــــلوب

                                                             
  .419،ص1لد،جيت إىل ز�رة قرب الوا/رحل01ينظر:النسرن الفائح النسيم،1
   900/ظ/فهرسة التنالين،ص11ملعاين،صينظر: جوهرة ا2
عرف الشيخ ميارة االسرتعاء بقوله: "هو طلب املشهود له الشهود برعي هذه الشهادة، وحفظها ليؤدو�ا له عند احتياجه إليها"، 3

مية الزقاق لإلمام أيب عبدهللا دمحم بن أمحد ميارة الفاسي، حتقيق: فتح العليم اخلالق يف شرح ال.(فهي واالستحفاظ مبعىن واحد عنده

  ).480م،ص2008الطبعة األوىل-الدار البيضاء- رشيد البكاري: دار الرشاد احلديثة
من  قامت الطالبة غيتاوي جلولة وقد  مسائل يف االسرتعاء للفقيه دمحم عبدالعايل بن أمحد اإلنصاحلي، خمطوط خبزانة أنزمجري، 4

 .يف أطروحة دكتوراهل هذه املسائجامعة أدرار بتحقيق ودراسة 
  .خمطوط خبزانة بلوليد، أدرار 5
   .06نالين، خمطوط خبزانة أنزمجري،صبن �عمر الت عبدالرمحنإفهام املقتبس يف ثبوت التحبيس خبط احملبس حملمد بن  ينظر:6
  خة خبزانة املطارفة، ونسخة خبزانة متنطيط.توجد نسخة من هذا املخطوط �جلمع األول خبزانة كوسام، ونس7
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ــــــة انكــــــب احملقونظــــــرا أل ،1اخلليلــــــي ــــــة والتارخيي ــــــاب العلمي ــــــة الكت ــــــاحثقــــــون مهي ــــــق أبوابــــــه  ونوالب لتحقي

  .وإخراجها

ـــــة: أشـــــهر املنظومـــــات الفقهيـــــة التوا ـــــه تي ـــــنظم الفقهـــــي وحرصـــــوا علـــــى ترغيب اعتـــــىن فقهـــــاء تـــــوات �ل

ـــــــون، وســـــــهولة استحضـــــــار  للطـــــــالب، وذلـــــــك ألســـــــباب علميـــــــة ترجـــــــع أساســـــــا لســـــــرعة حفـــــــظ املت

القاعـــــــــدة الفقهيـــــــــة العلميـــــــــة عنـــــــــد االستشـــــــــهاد، �إلضـــــــــافة إىل طـــــــــول بقـــــــــاء املنظومـــــــــة يف الـــــــــذاكرة 

ســـــباب الســـــالفة الـــــذكر نســـــج فقهـــــاء خبـــــالف املنثـــــور الـــــذي حيفـــــظ بطيئـــــا وينســـــى ســـــريعا؛ وهلـــــذه األ

تـــــوات منظومـــــات فقهيـــــة كـــــان هلـــــا األثـــــر البـــــالغ يف حفـــــظ الـــــرتاث املـــــالكي، وترســـــيخ مســـــائله بعيـــــدا 

  ذكر منها على سبيل املثال ال احلصر:يُ اخلالف،  عن

 ،2أليب زيــــــد عبــــــدالرمحن بـــــن إبــــــراهيم اجلنتــــــوري  بـــــبعض أحكــــــام قضــــــاء امللـــــيم/نظـــــم معونــــــة الغــــــرمي1

، مجـــــع فيهــــا �ظمهـــــا مســـــائل الــــدين الـــــيت كانـــــت مبثوثـــــة يف بيتـــــا 206 ات املنظومــــةقــــد بلغـــــت أبيـــــو 

  الدين املرتتب يف ذمة الغرمي. ثنا� األبواب الفقهية، واألحكام املتعلقة بقضاء

  .3أيضا ن بن إبراهيم اجلنتوري/نظم يف الفرائض للشيخ عبدالرمح2

ـــــــن أب 3  ضـــــــمت املنظومـــــــة، 4املزمـــــــري/نظـــــــم العبقـــــــري يف حكـــــــم ســـــــهو األخضـــــــري للشـــــــيخ دمحم ب

، نظــــــم فيهــــــا صــــــاحبها �ب الســــــهو مــــــن خمتصــــــر األخضــــــري، �ســــــلوب واضــــــح جلــــــي، 5بيتــــــا159

ــــــع الصــــــالة  ــــــة ترقي ــــــع حــــــاالت الســــــهو يف الصــــــالة وأحكامهــــــا، وكيفي ــــــة علــــــى مجي ــــــه اإلجاب قصــــــد من

�لنســـــــبة لإلمـــــــام واملـــــــأموم والفـــــــذ، �إلضـــــــافة إىل حـــــــاالت املســـــــبوق يف الصـــــــالة، معتمـــــــدا يف ذلـــــــك 

  .ت الفقهاءى القول املتفق عليه وعلى املشهور الراجح، دون الدخول يف اختالفاعل

ــــــــاص علــــــــى درة الغــــــــواص4 ــــــــه عبــــــــدالرمح 6/منظومــــــــة شــــــــبكة القن  العــــــــامل ن بــــــــن َحممــــــــدللشــــــــيخ الفقي

ــــــاب 1)املؤلــــــف (شــــــقيق ، وهــــــي منظومــــــة يف الفقــــــه املــــــالكي، نظــــــم فيهــــــا الشــــــيخ أهــــــم مــــــا ورد يف كت

                                                             
  توجد نسخة �جلمع الثاين خبزانة أنزمجري، ونسخة خبزانة الشيخ دمحم �ي �ولف، ونسخة خبزانة ملوكة.1
علي عبدالفتاح صديقي، واألستاذ عبدالقادر حجاج بتحقيق املنظومة يف مقال صادر عن جملة الدراسات  الدكتورقد قام 2

  . م2020/ 02العدد ،08:�لداإلسالمية، ا
  .418/رحليت لز�رة قري الوالد،ص 01النسرين الفائح النسيم،ص /129ينظر فهرسة التنالين،ص 3
  .138ينظر: فهرسة التنالين،ص 4
  النظم مطبوع، صدر عن مكتبة املعارف تيميمون، أدرار. 5
  خمطوط خبزانة أنزمجري، ولقيمته العلمية حقق أكثر من مرة.6
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ــــراهيم بــــ ــــة، ووثقهــــا، درة الغــــواص للعالمــــة إب ــــذي مجــــع فيــــه األلغــــاز مــــن املصــــادر الفقهي ن فرحــــون، ال

ــــــب هــــــذه األلغــــــاز؛  ب؛ جــــــاءت هــــــذه املنظومــــــة فأحســــــنت نظــــــمورتبهــــــا علــــــى حســــــب األبــــــوا وترتي

 ، بلغـــــت أبيا�ـــــا أزيـــــد مـــــن الحتوائهـــــا علـــــى أســـــاليب بديعـــــة ســـــاعدت يف فهـــــم وشـــــرح هـــــذه األلغـــــاز

  .بيتا 2700

أيضــــــا، وهــــــي منظومــــــة ن بــــــن َحممــــــد العــــــامل بــــــدالرمحلع 2تةالســــــ /منظومــــــة التحفــــــة يف نظــــــم احلمــــــالء4

، 3نظــــــم فيهــــــا مســــــألة الكفــــــالء الســــــتة، الواقعــــــة يف كتــــــاب الكفالــــــة مــــــن املدونــــــة لغــــــري ابــــــن القاســــــم

  . 4واليت شرحها ابن رشد

  أ� وي امللقــــــب بـــــــ"دمحمن بــــــن َحممــــــد العــــــامل الزجلــــــبــــــدالرمح/نظــــــم وظــــــائف اإلمــــــام للفقيــــــه دمحم بــــــن ع5

فيهـــــا الشـــــيخ وظـــــائف  نظـــــممنظومـــــة ، وهـــــي قـــــا لـــــه عـــــن عمـــــه الشـــــيخ دمحم الزجلـــــوي، تفري5الصـــــغري"

ــــــــيت مجعهــــــــا عمــــــــ ــــــــويالشــــــــيخ  هاإلمــــــــام، ال ــــــــن عاشــــــــر املســــــــمى  دمحم الزجل يف شــــــــرحه علــــــــى مــــــــنت اب

وظيفــــــة، فكانــــــت منظومــــــة صــــــغرية  14يف  األخ بــــــنفنظمهــــــا ا "تسهيل اإلرشــــــاد للــــــدرر الثمينــــــة"؛بـــــــ

                  قال يف مطلعها: .احلجم كبرية النفع

  َوَظــــــــــــــــاِئُف اِإلَمــــــــــــــــاِم جــــــــــــــــاََءْت أَْربـََعــــــــــــــــهْ 

   
  َمــــــــــــــــــَع َعْشــــــــــــــــــرٍَة فـََهاَكَهــــــــــــــــــا َكــــــــــــــــــاجلَْوَهرَهْ 

    
  َمجََعَهـــــــــــــــــــــــــا الَبْحـــــــــــــــــــــــــُر َذاَك النَّْحرِيــــــــــــــــــــــــــرُ 

   
ــــــــــــــــــا ُصــــــــــــــــــنـْوُ  َن ِــــــــــــــــــُد الضَّــــــــــــــــــرِيرُ   6َعمُّ   الَوال

    
                                                                                                                                                                                              

مسه واسم كما أثبت صاحبها نسبتها له بذكر ا)،  201ينظر: نسيم النفحات،ص( لطاهريسبتها له الشيخ موالي أمحد اأثبت ن1

  ، وقد التبس األمر على أحد طلبة التاريخ فنسبها للشيخ عبدالرمحن �عمر التنالين.أبيه وجده يف بدايتها

    ، قال يف مطلعها: خمطوط خبزانة أنزمجرياملنظومة  2        

ـــــــتَّة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوزٌَة ِيف ِســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــِذِه أُْرُجــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَهـــ

   
ــــةِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــا ِ�لتُّْحَفـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تـَُهـــ ـــــَال َمسَّيـْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   احلَُمـ

    
ــــةِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوَص النـَّيَّــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــَأُل ُخلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَهللا َأْســــ

   
ــــةٍ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــَلَها بِِنيَّـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــْن َحصَّـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــِع َمــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َونـَْف

    
  

  .104،ص4املدونة،ج3
دار -بريوت-احلبيب التجكاين :دار اجليل ابن رشد اجلدأليب الوليد دمحم بن أمحد بن رشد القرطيب ،حتقيق: دمحم مسائل أيب الوليد4

  .418،ص1م،ج1993الطبعة الثانية -املغرب–اآلفاق اجلديدة 
اليت تضاهي حنكة عمه وي، لقب بـ"دمحم أ� الصغري" لنبوغه وحنكته الفقهية عبدالرمحن بن َحممد بن أمحيدان الزجلالفقيه دمحم بن 5

 بن عبدالرمحنأسقط اسم جده سهوا، فكان أحرى به أن يقول: دمحم بن  له عندما ترجم وي"، غري أن صاحب الدرة"دمحم الزجل

  )عبدالقادر عبدالرمحن/مقابلة شفوية مع صاحب مكتبة أنزمجري اإلمام 08الدرة الفاخرة،ص.(ه1255َحممد بن أمحيد، تويف سنة 
يه"، ويقصد به هنا: دمحم الزجلوي(املؤلف)، شقيق والده يقصد �لصنو: األخ الشقيق، حلديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: "عم الرجل صنو أب 6

 عبدالرمحن.
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  ِيف َشــــــــــــــــــرِْح ُمْرِشــــــــــــــــــٍد َأَجــــــــــــــــــاَد الَبْحــــــــــــــــــرَ 

   
  1رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْ وََكثـََّر النـَّْقِل َفَساَد النَّ    

  

    
علــــــى  تعرض هلــــــا �لتفصــــــيل عنــــــد الكــــــالمأالــــــيت ســــــ �إلضــــــافة إىل منظومــــــات دمحم الزجلــــــوي الفقهيــــــة

  .شيخمؤلفات ال

لعربيــــة : اهــــتم علمــــاء تــــوات �لــــدرس اللغــــوي دراســــة و�ليفــــا؛ لكــــون اللغــــة اب/علــــم اللغــــة وآدا�ــــا

ـــــة وغريهـــــا، فهـــــي مـــــن علـــــوم الوســـــائل الـــــيت  يتوصـــــل مـــــن خـــــالل معرفتهـــــا  مفتـــــاح فهـــــم العلـــــوم الديني

علمـــــــاء تــــــــوات علـــــــى علــــــــوم العربيـــــــة �لدراســــــــة  إىل فهـــــــم مـــــــراد هللا ومــــــــراد رســـــــوله، لــــــــذلك انكـــــــبّ 

ـــــدرس  ـــــراء ال ـــــا� وعروضـــــا، فأســـــهموا يف إث والبحـــــث، وختصـــــص بعضـــــهم يف فنو�ـــــا حنـــــوا، وصـــــرفا، وبي

ــــيم تــــوات، وهــــذا اللغــــوي يف ــــراث لغــــوي، وأديب، فاقــــت شــــهرته إقل ــــدليل مــــا خلفــــوه مــــن ت  تــــوات، وال

مات علمـــــــاء تـــــــوات يف الـــــــدرس مـــــــا يؤكـــــــد رســـــــوخ قـــــــدمهم يف هـــــــذا الفـــــــن، وللكـــــــالم علـــــــى إســـــــها

  عند أشهر اللغويني خالل العصر املدروس:يستوجب الوقوف اللغوي 

عـــــالم املنطقــــــة، وأكثرهـــــا إســــــهاما يف / الشـــــيخ دمحم بـــــن أب املزمــــــري: يعتـــــرب ابــــــن أب مـــــن أشــــــهر أ1

يف خمتلــــف التخصصـــــات اللغويـــــة، حـــــافال التــــأليف خاصـــــة يف ا�ــــال اللغـــــوي، فقــــد تـــــرك تـــــرا� لغــــو� 

  وهذا بعض منه:

   .2ه1116*قصيدة يف فك البحور الشعرية نظمها سنة 

 ألفهـــــا مل يســـــمها، نظـــــم مقدمـــــة ابـــــن آجـــــروم:  ابـــــن آجـــــروم يف النحـــــو وهـــــي ثالثـــــة:*منظومـــــات مـــــنت

مـــــــن حبـــــــر الرجـــــــز  اً بيتـــــــ 140يف  4"نزهـــــــة احللـــــــوم يف نظـــــــم منثـــــــور ابـــــــن آجـــــــروم"، و3ه1120ســــــنة 

، وهـــــو نظـــــم علـــــى البحـــــر 5"كشـــــف الغمـــــوم علـــــى مقدمـــــة ابـــــن آجـــــروم"و ،ه)1144نظمـــــه ســـــنة(

  ه).157الطويل، نظمه سنة(

ه)،  مساهــــــا" روائـــــــق احللــــــل يف ذكـــــــر ألعـــــــاب 1126( أرجــــــوزة يف علـــــــم العــــــروض، نظمهـــــــا ســـــــنة *

  6والعلل"الزحاف 

                                                             
  /ظ01وي، خمطوط خبزانة أنزمجري،صعبدالرمحن بن َحممد العامل الزجلنظم وظائف اإلمام للشيخ دمحم بن 1
  القصيدة هلا نسخ عدة يف خزائن املخطوطات يف أدرار كخزانة املطارفة، وكوسام، و�عبدهللا.2
يف مكتبة الشيخ �ي، وقد قام الشيخ موالي أمحد الطاهري بشرحها، كما قام تلميذه الشيخ �ي  النظم توجد نسخة من3

  . "جمموع املكنون يف ثالثة فنون"بشرحها هو أيضا، والنظم اليوم مطبوع مع منظومات أخرى يف
  كتاب مطبوع.النظم قام بشرحه الشيخ �ي يف كتاب أمساه" الرحيق املختوم على نزهة احللوم "وهو  4
  النظم قام بشرحه الشيخ �ي بكتاب أمساه "عون القيوم شرح على كشف الغموم على مقدمة ابن آجروم".وهو مطبوع أيضا.5
  .األرجوزة موجودة خبزانة �عبدهللا أدرار6
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  .1*منظومة يف أمساء البحور

  .2* منظومة يف أمثلة املتعدي والالزم من الر�عي ا�رد

  .3ات العشرة يف فن البديعاألبي*نظم 

  . 4* نظم على بعض معاين حروف اجلر

 وهو شرح على حتفة ابن الوردي يف النحو. 5* "النفحة الرنديه بشرح التحفة الوردية"

  يف إعراب اجلمل. 6ة ابن ا�راد"* "نيل املراد من المي

  ، وهي أرجوزة يف علم التصريف. 7*"روضة النسرين يف مسائل التمرين"

املكـــــــىن بــــــــ"ابن أيب  هـــــــــ)1187ت (احلمـــــــريي التـــــــوايت ابـــــــن الـــــــو�ن أبـــــــو العبـــــــاس أمحـــــــد بـــــــن دمحم /2

ولعـــــل أشـــــهر قصـــــائده الـــــيت أخـــــذت مـــــن امســـــه،  ،لـــــه قصـــــائد شـــــىت، يف أغـــــراض عـــــدة: 8الشـــــمقمق"

عــــــدد ، ية"املســــــماة بــــــ "القصــــــيدة الشـــــمقمق وزادت مـــــن شـــــهرته قصــــــيدته يف غريـــــب مفــــــردات اللغـــــة

، تعــــــددت أغراضــــــها الشــــــعرية بــــــني النســــــيب واحلماســــــة والفخــــــر والغــــــزل واملــــــديح بيتــــــاً  275أبيا�ــــــا 

وقــــــد امشتلـــــت علــــــى كثــــــري مــــــن احلكـــــم واآلداب، واللطــــــائف اخلاصــــــة �لعــــــرب،  ،9واحلكـــــم والوصــــــا�

ممــــــا ؛ والقصــــــيدة حــــــوت ذكــــــرا للغريـــــب مــــــن األلفــــــاظ، وعــــــادا�م، ومشــــــاهريهم، ووقـــــائعهموأ�مهـــــم، 

ن معــــه القــــول: إن املطلــــع عليهــــا واحلــــافظ هلــــا يتــــزود بــــزاد لغــــوّي رصــــني، وال غــــرو فقــــد شــــبهها ميكــــ

 .10بعضهم �ملعلقات السبع ملا فيها من البالغة والكلمات الغريبة والفصاحة اللغوية

                                                             
  .خبزانة �عبدهللا أدرار ةاملنظومة موجود1
  .املنظومة موجودة خبزانة كوسام أدرار2
  .انة �عبدهللا أدراراملخطوط موجود خبز 3
  .القصيدة موجودة خبزانة كوسام أدرار4
  املخطوط موجود خبزانة الشيخ �ي �ولف5
  املخطوط موجود خبزانة �عبدهللا أدرار، وقد قام د. خمتار بوعناين بتحقيق ودراسة هذا املخطوط.6
عفري أمحد ج �ي بلعامل، وقد قام األستاذ الدكتور: نسخة من املنظومة خبزانة �عبدهللا أدرار، ونسخة أخرى منها خبزانة الشيخ7

  .243، 240دمحمبن أب املزمري، حياته وآ�ره، فينظر الكتاب،ص بتحقيق املنظومة  يف كتابه 
  .243،ص1،جاألعالم خلري الدين الزركلي :ترمجته ينظر8
ـ، وهلا عدة شروح  منها شرح أمحد بن دمحم هـ1315طبعت عدة طبعات، منها طبعة حجرية ضمن جمموعة من املتون العاملية عام 9

  األمني اجلكين الشنقيطي، وعبد هللا كنون، والناصري السالوي..وغريهم.
لملتقى الوطين حول إسهامات علماء مداخلة مقدمة ل: عبداحلميد كرومي، أ.د ،حاضرة توات وإسهام أعالمها يف علوم اللغة10

  . 13م،ص2018الية وهران،اجلزائر يف خدمة اللغة العربية وعلومها بو 
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ــــو زيــــد /الشــــيخ3 ــــرمحن بــــن � أب ــــنالينعــــومر عبــــد ال ــــرك الشــــيخ إر�ً الت كبــــرياً مــــن املؤلفــــات، وممــــا  : ت

شـــــــيخ يف ا�ـــــــال اللغـــــــوي، اختصـــــــاره "للـــــــدر املصـــــــون يف علـــــــم الكتـــــــاب املكنـــــــون" للســـــــمني تركـــــــه ال

تـــــنالين الكتـــــاب األصـــــل يف مـــــا كتـــــب يف علـــــم إعـــــراب القـــــرآن؛ وقـــــد اختصـــــر ال احللـــــيب ، وهـــــو أجـــــلّ 

بـــــــل هنـــــــاك مــــــا مييـــــــز كتابـــــــه عـــــــن  ؛أن الشـــــــيخ مل يَقـــــــم �الختصــــــار فحســـــــبواحلـــــــق  ،صــــــفحة522

غويـــــــة، وتصــــــــحيح األقــــــــوال وحتقيـــــــق نســــــــبتها، مــــــــا يشــــــــري إىل األصـــــــل خاصــــــــة يف االســــــــتدراكات الل

  .سعة االطالع لدى الشيخ عبد الرمحن 

الشـــــــيخ يف مقدمـــــــة خمتصـــــــره أنـــــــه اقتصـــــــر علـــــــى فنـــــــون ثالثـــــــة وهـــــــي: اإلعـــــــراب، واللغـــــــة،  وقــــــد بـــــــّني 

والتصـــــــريف؛ لشـــــــدة احلاجـــــــة إليهــــــــا، وأنـــــــه أســـــــقط الرابعـــــــة(البيان) لقلــــــــة مـــــــن يتعاطـــــــاه مـــــــن طلبــــــــة 

أيضــــا يف القــــراءات الــــيت اســــتوفاها فيــــه متواترهــــا وشــــاذها علــــى قــــراءة �فــــع الــــيت  العصــــر، كمــــا اقتصــــر

  . 1رواها ورش وقالون عنه؛ أل�ا حمفوظ غالب طلبة املغرب

ــــــة، أســــــهم (املؤلــــــف)ويالشــــــيخ دمحم بــــــن َحممــــــد الزجل/4 ــــــه العلميــــــة والفقهي ــــــب تركت  الشــــــيخ: إىل جان

الــــيت دلــــت علــــى لغويــــة  العديــــدة  ماتــــهيف اجلانــــب اللغــــوي للمنطقــــة، يظهــــر ذلــــك مــــن خــــالل منظو 

ــــــه رجــــــل وتفوقــــــه يف النحــــــو والعــــــروضال �إلضــــــافة إىل  النحــــــو والشــــــعر،ونبوغــــــه يف ؛ وأظهــــــرت براعت

شـــــروحه الفقهيـــــة الـــــيت ال ختلـــــو مـــــن بيـــــان املعـــــاين اللغويـــــة ملصـــــطلحات املـــــنت املشـــــروح، وبيـــــان أوجـــــه 

ب الشـــــعرية الــــــيت يقـــــع فيهــــــا بـــــل إنـــــه يف بعــــــض األحيـــــان يقـــــف علــــــى العيـــــو ؛ اإلعـــــراب نظمـــــا ونثــــــرا

  .ونالناظم

ـــــــبعض ختـــــــامنـــــــاذج إال هـــــــذه ومـــــــا  ـــــــدرس اللغـــــــوي ريت ل ـــــــوات الـــــــذين أســـــــهموا يف إثـــــــراء ال علمـــــــاء ت

ـــــرا ونظمـــــا ؛�ملنطقـــــة ـــــذلك ذكـــــرا ال حصـــــرا لعـــــدد هائـــــل مـــــن علمـــــاء املنطقـــــة املهتمـــــني نث ، فكانـــــت ب

  .�للغة وعلومها

أخبـــــــــارهم، وتقييـــــــــد حيـــــــــاة علمـــــــــائهم  اهـــــــــتم التواتيـــــــــون بتـــــــــدوين ج/التـــــــــاريخ والـــــــــرتاجم والســـــــــري:

واألعمـــــال الـــــيت قـــــاموا �ـــــا، فصـــــنفوا يف هـــــذا ا�ـــــال الكثـــــري مـــــن الكتـــــب الـــــيت أرخـــــت إلقلـــــيم تـــــوات 

  ورجاله، أذكر منها على سبيل املثال:

*القــــــــول البســــــــيط يف أخبــــــــار متنطــــــــيط حملمــــــــد الطيــــــــب بــــــــن احلــــــــاج عبــــــــدالرحيم املشــــــــهور �بــــــــن �� 

  .2حيدة

                                                             
  ./ظ01التنالين، خمطوط خبزانة الشيخ �ي بلعامل �ولف، ص عبدالرمحنينظر: خمتصر الدر املصون ل1
  ق الكتاب األستاذ فرج حممود فرج ملحقا بكتابه إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني.حقّ 2
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  .1ع قصور توات حملمد بن عمر بن دمحم اجلعفري البداوي*نقل الرواة عن من أبد 

  .2ن بن عمر التنالين*فهرسة التنالين للشيخ عبدالرمح 

الرتباطــــــه الوثيــــــق �لشــــــعائر الدينيــــــة كالصــــــالة، والصــــــوم،  التواتيـــــون بعلــــــم الفلــــــك : اهــــــتمّ د/ الفلــــــك

ــــــــت احلاجــــــــة لدراســــــــة حتديــــــــد أوقــــــــات الصــــــــالة وفقــــــــا للموا ــــــــة، فكان قــــــــع اجلغرافيــــــــة واألعيــــــــاد الديني

والفصـــــول املومسيـــــة، �إلضـــــافة إىل ضـــــرورة حتديـــــد القبلـــــة، ورصـــــد حركـــــة القمـــــر لتحديـــــد موعـــــد بـــــدء 

ا مجاعـــــة مـــــن علمــــــاء تـــــوات للتـــــأليف يف هــــــذ وانتهـــــاء الصـــــوم وغريهـــــا، ونظــــــرا لألمهيـــــة هـــــذه انكــــــبّ 

  ا�ال، نذكر من تلك التواليف:

 مقــــــــرع للشــــــــيخ دمحم احملفــــــــوظ بــــــــن روض الزهــــــــر اليــــــــانع علــــــــى مشــــــــروح املقنــــــــع يف علــــــــم كــــــــان أليب*

ــــــة 1233(كــــــان حيــــــا ســــــنة 3الدلــــــدويل عبداحلميــــــد القســــــطين ه): محــــــل هــــــذا الكتــــــاب قيمــــــة معرفي

ــــــاب القمــــــر والشــــــمس، وأبــــــراج  ــــــاول الكت ــــــف يف الفلــــــك يف املنطقــــــة، تن ــــــة؛ �عتبــــــاره أكــــــرب �لي وتراثي

 الفلكيــــــةالشــــــمس ومنــــــازل القمــــــر كفكــــــرة أساســــــية، كمــــــا أنــــــه قــــــام بتصــــــحيح كثــــــري مــــــن اجلــــــداول 

ــــــنالينوزة يف علــــــم الفلــــــك للشــــــيخ عبــــــدالرمحأرجــــــ* ــــــا،  21: وهــــــي منظومــــــة مــــــن 4ن بــــــن عمــــــر الت بيت

  .ها عن منازل النجوم وعدة الشهورتكلم الشيخ في

  .5كمال فتح املقيت يف شرح املواقيت ألمحد بن دمحم بن عمرو*

 .6حسا�ا اجتهادات يف أوقات الصالة وكيفية (املؤلف)ويالزجلدمحم  لفقيهلكان كما  *

ــــــــك  ــــــــب ذل ــــــــون علومــــــــإىل جان فة، والطــــــــب، أخــــــــرى، كاحلســــــــاب واملنطــــــــق، والفلســــــــ اعــــــــرف التواتي

  .وعلوم املادة

  

  

                                                             
هللا، ونسخة يف خزانة بودة، وقد قام بدراسة وحتقيق الكتاب األستاذ موالي عبدهللا عبد خمطوط توجد نسخة منه يف خزانة �1

  مساعيلي.
  م. 2009-م2008ن �عثمان يف قسم التاريخ بتحقيقها يف رسالة ماجستري جبامعة بشار سنةدالرمحبقام األستاذ ع2
  قام األستاذ موالي عبدهللا مساعيلي بتحقيق هذا الشرح. يوجد نسخة من املخطوط خبزانة املطارفة، ونسخة منه خبزانة بلوليد، كما 3
ينظر:الغصن . (عند التعرض ملؤلفات الشيخ األرجوزة خمطوط خبزانة موالي سليمان بن علي،أدغاغ، كما نقلها الشيخ �ي بلعامل 4

  ).56الداين،ص
  .ة املطارفةنسخة منه خبزانة كوسام، ونسخة أخرى خبزان خمطوط5
  .152إلقليم توات، ص التاريخ الثقايف6
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   �قليم توات نشاط الصويفال: الفرع السابع 

ارتبطــــــت احليــــــاة الدينيــــــة يف إقلــــــيم تــــــوات بظــــــاهرة التصــــــوف ارتباطــــــا ال ختطئــــــه عينــــــا الباحــــــث       

قــــــــب يف احلركــــــــة العلميــــــــة والدينيــــــــة إلقلــــــــيم تــــــــوات أن يتجــــــــاوز اخلريــــــــت، وال يســــــــتطيع الباحــــــــث املن

ــــــزوا� الدي ــــــذي شــــــهدته املنطقــــــة، فقيــــــام ال ــــــة ومــــــا احتضــــــنته مــــــن بنظــــــره ذكــــــر النشــــــاط الصــــــويف ال ني

ـــــل قلمـــــا جيـــــد الباحـــــث  نشـــــاطات صـــــوفية ألكـــــرب دليـــــل علـــــى انتشـــــار النشـــــاط الصـــــويف �ملنطقـــــة؛ ب

ــــــا لعــــــامل مــــــن علمــــــاء املنطقــــــخمطوطــــــا، أو إنتا ــــــو مــــــن ذكــــــر بعــــــض كرامــــــات املــــــرابطني  ةجــــــا علمي خيل

  .اء، ومناقب بعض العلماء واملشايخواألولي

وقــــــد يــــــرتك العــــــامل التــــــوايت وظائفــــــه كالتــــــدريس والقضــــــاء؛ ليتفــــــرغ يف آخــــــر حياتــــــه إىل التصــــــوف      

والزهـــــد، كمـــــا هـــــو احلـــــال عنـــــد الشـــــيخ القاضـــــي أبـــــو حفـــــص عمـــــر بـــــن عبـــــدالقادر التـــــنالين، الـــــذي 

ـــــه كـــــل مخـــــيس، فيخـــــرج  ريقـــــة الصـــــوفية وأخـــــذهامـــــال يف آخـــــر عمـــــره لط عنـــــه مجاعـــــة، وكـــــانوا يزورون

ــــــــه علــــــــيهم ــــــــذكريهم؛ فظهــــــــرت بركت ــــــــس لتعلــــــــيمهم وت ــــــــيهم وجيل ، ومــــــــنهم مــــــــن تعمــــــــق يف املــــــــنهج 1إل

ــــــن  ــــــن  ادمحم ب ــــــدالكرمي ب ــــــه، مثــــــل صــــــنيع الشــــــيخ عب الصــــــويف؛ فــــــألف ونظــــــم يف علــــــم التصــــــوف وفنون

وف بعنــــــــــوان ســـــــــفينة النجــــــــــاة �هــــــــــل ه) الـــــــــذي لــــــــــه قصــــــــــيدة يف التصـــــــــ1042أمحـــــــــد التــــــــــوايت(ت

، والشــــــــيخ اجلنتـــــــوري الــــــــذي لــــــــه �ليـــــــف يف التصــــــــوف يف أحـــــــوال أر�ب القلــــــــوب وأهــــــــل 2املناجـــــــاة

 الشــــــــيخ، وهـــــــذا 4ســـــــطرا12يف  بـــــــن أب الـــــــذي لـــــــه منظومـــــــة يف التصـــــــوف الشـــــــيخ دمحم، و 3الـــــــذوق

علـــــــى يف صـــــــال�م  5يســــــأل والـــــــده عـــــــن مســــــألة التطريـــــــب الواقـــــــع للفقــــــراء (املؤلـــــــف)ويُحممــــــد الزجل

النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص ومــــا فيــــه مــــن الــــز�دات اخلارجــــة عــــن العــــادة، فيجيبــــه والــــده َحممــــد بقولــــه: ال تســــأل عــــن 

                                                             
  .90فهرسة التنالين،ص1
  . 149و 76/ التاريخ الثقايف إلقليم توات،ص120،ص1الرحلة العلية،ج2
  . 129/فهرسة التنالين،ص418،ص1ظ/ رحليت إىل ز�رة قرب الوالد،ج01ينظر: النسرين الفائح النسيم،ص3
بكتو مايل أثناء جرده للمخطوطات اجلزائرية املنتشرة يف أدغال عثر الدكتور أمحد جعفري على هذه املنظومة مبركز أمحد �� بتم4

/املخطوطات اجلزائرية وأعالمها يف اخلزائن 196،ص2ه،ج13حىت �اية  7ينظر: احلركة األدبية يف أقاليم توات من القرن .(إفريقيا

  . )29م،2015-اجلزائر-وقافواملكتبات اإلفريقية لد. أمحد أ� الصايف جعفري: إصدارات وزارة الشؤون الدينية واأل
ن كل ، فيصري أغىن اخللق �� عالفقراء: من مصطلحات الصوفية، وتعين االفتقار إىل هللا تعاىل، واالضطرار إليه يف كل نفس5

  .)53م،ص2000طبعة-القاهرة-الصوفية ألمين محدي: دار قباء للطباعة والنشرينظر: قاموس املصطلحات .(شيء
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ــــه نــــوازيل مثــــل حجــــم َحممــــد الزجلــــفإجابــــة  ،1ملسو هيلع هللا ىلصذلــــك، فــــإ�م يِصــــلون �لشــــوق علــــى النــــيب  وي، فقي

  تام عليها.تشري إىل معرفته بتلك الطقوس الصوفية الشائعة، ورضاه ال

 ؛�إلقلـــــيم طبيعــــــة الـــــبالد التواتيــــــة وقـــــد ســــــاعد علـــــى انتشــــــار املـــــنهج الصــــــويف والطـــــرق الصــــــوفية     

والـــــر�دة،  فهــــي أرض العلــــم والعلمــــاء واألوليـــــاء الصــــاحلني، وأهــــل العلــــم والصـــــالح فيهــــا هلــــم القيــــادة

أرض تـــــــوات وجـــــــدت بـــــــذلك الصـــــــوفية  ،والروحيـــــــة والتوجيهيـــــــة ،والفكريـــــــة ،والســـــــيادة االجتماعيـــــــة

ـــــــيت قـــــــال عـــــــن أهلهـــــــا  ،أرض خصـــــــبة؛ لتنمـــــــو وتتفـــــــرع يف أرجـــــــاء املنطقـــــــة مـــــــوالي أمجـــــــد الشـــــــيخ ال

الطـــــــــــــاهري: "وغلـــــــــــــب علـــــــــــــيهم التقشـــــــــــــف والتواضـــــــــــــع، والـــــــــــــدين، واحملافظـــــــــــــة علـــــــــــــى الصـــــــــــــلوات 

  ، وكلها معاين تتماشى ومعىن التصوف احلقيقي.2..."سماخل

ملنطقـــــة الطريقــــة القادريـــــة: فـــــال خيلـــــو قصـــــر ومــــن أهـــــم الطـــــرق الصـــــوفية األكثــــر انتشـــــارا و�ثـــــريا �    

ـــــــه مر  ـــــــوات، إال وجتـــــــد في ـــــــيم ت ـــــــدمـــــــن إقل ـــــــة اتباعـــــــأن، أو يي ، �إلضـــــــافة إىل الطريقـــــــة للطريقـــــــة القادري

ــــــة ــــــيت احتلــــــت املكان ــــــة ال الطريقــــــة السنوســــــية، والطريقــــــة املرموقــــــة يف الوســــــط الصــــــحراوي ، و  التيجاني

الرقانيـــــــة انتشـــــــارا واســــــــعا يف إفريقيـــــــا وســــــــط كمـــــــا عرفـــــــت الطريقــــــــة    الشـــــــاذلية، والطريقـــــــة الطيبيــــــــة،

  .الصحراء

ثقـــــــايف وديـــــــين كبـــــــري ال ميكــــــــن أن هـــــــذه الطـــــــرق الصـــــــوفية قـــــــد قامـــــــت بـــــــدور  وخالصـــــــة القـــــــول:  

ــــه ــــيت حلقــــت التصــــوف مــــؤخرا �ملنطقــــة -، أو إنكــــارهجتاهل ــــرغم مــــن الكثــــري مــــن البــــدع ال فكــــان  -�ل

علــــــى اجلهــــــل، وحماربــــــة البــــــدع واألفكــــــار هلــــــذه الطــــــرق األثــــــر البــــــالغ يف انتشــــــار اإلســــــالم، والقضــــــاء 

 وســــــية، واليهوديــــــة، ومل يقتصــــــر هــــــذا الــــــدور علــــــى اإلقلــــــيم التــــــوايت وحــــــده؛ بــــــل جتــــــاوزه إىل غــــــربا�

وفقهــــاء هـــــذه الطــــرق الصــــوفية، الـــــذين اســــتمروا يف تغديــــة هـــــذه  إفريقيــــا، والفضــــل يعـــــود إىل مشــــائخ

، مــــــــن خـــــــالل إقامــــــــة الـــــــزوا� الصــــــــوفية املنـــــــاطق اإلفريقيـــــــة �ألفكــــــــار والثقافـــــــة الصــــــــوفية اإلســـــــالمية

  مية.يواملدارس التعل

                              ********  
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  .94نسيم النفحات،ص2



 

  

  

 

 

 

 

 للفصل الثالث: متهيد   

وبعـــــد جولـــــة متنوعـــــة يف إقلـــــيم دمحم الزجلـــــوي وعصـــــره، عقـــــدت هـــــذا 

عــــــن  ل للحــــــديث عــــــن حيــــــاة الزجلــــــوي، فتطرقــــــت للحــــــديثالفصــــــ

ــــــــر البــــــــالغ يف  ــــــــيت كــــــــان هلــــــــا األث ــــــــده  ونســــــــبه وأســــــــرته ال امســــــــه ومول

مـــــن نشـــــأته  للكـــــالم عـــــن حياتـــــه العلميـــــة ابتـــــداء تكوينـــــه، مث انربيـــــت

لفاتــــــــه النثريــــــــة واملنظومــــــــة، ووفاتــــــــه العلميــــــــة وشــــــــيوخه، وطلبتــــــــه ومؤ 

 وثناء العلماء عليه.
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  املبحث األول: احلياة الشخصية للزجلوي

  املطلب األول: التعريف �لزجلوي

  لقبهكنيته، امسه، نسبه،   الفرع األول:

ـــــــد هـــــــو أبـــــــو   ـــــــن أيب بكـــــــر  -فتحـــــــا-بـــــــن َحممـــــــد -ضـــــــما–ُحممـــــــد  هللا عب ـــــــن أمحـــــــد بـــــــن ُحممـــــــد ب ب

ــــــوي منشــــــأ ودارا، وقــــــد عــــــّرف الزجلــــــوي  بنفســــــه يف  األنصــــــاري نســــــبا، التــــــوايت وطنــــــا وبلــــــدا، الزجل

ــــــه ــــــدع جمــــــاال للشــــــك أو االخــــــتالف يف امســــــه ونســــــبه1بدايــــــة أغلــــــب مؤلفات . ويعــــــد 2، وهــــــذا مــــــا مل ي

ــــــن القاســــــم هــــــو األصــــــل اجلــــــامع لفــــــروع األنصــــــار امل ــــــو بكــــــر اب ــــــو، اجلــــــد األخــــــري أب ســــــتوطنني بزاجل

  وأنزمجري وغريها من مناطق توات.

ـــــــل أيب أيـــــــوب األنصـــــــاري، وقـــــــد أّكـــــــ      ـــــــويني إىل الصـــــــحايب اجللي د يرتفـــــــع نســـــــب األنصـــــــار الزجل

  .3صحة هذا النسب أكثر من مصدر من مصادر األنساب

  لُقب بـ"ابن العامل" نسبة للقب أبيه "العامل".

  أسرتهالفرع الثاين: 

لزجلـــــــوي إىل أســـــــرة عربيـــــــة عريقـــــــة، وهـــــــي أســـــــرة الزجلـــــــويني األنصـــــــاريني الضـــــــاربة ينتمـــــــي دمحم ا      

�صــــوهلا يف التـــــاريخ، وتفيـــــد الـــــروا�ت الشـــــفوية الـــــيت مت تناقلهــــا عـــــرب األجيـــــال، وتـــــواترت بـــــني النـــــاس 

م، مبنطقـــــة 15ه/8حـــــىت بلغـــــت مبلـــــغ العلـــــم أن أول اســـــتقرار جلـــــدود هـــــذه العائلـــــة كـــــان يف القـــــرن 

                                                             
ينظر: تسهيل اإلرشاد للدرر الثمينة من األصول والفروع على مذاهب عامل املدينة حملمد الزجلوي، خمطوط خبزانة 1

  /ظ01أنزمجري،أدرار،ص
 سيدي العالمة أبوعبدهللا وقع صاحب الدرة الفاخرة يف خطأ عندما ترجم للفقيه دمحم الزجلوي فقال: "ذكر الشيخ اإلمام العامل2

فقد أسقط اسم والده سهوا، فكان األحرى أن يقول: ، ورضي عنه، ونفعنا وإ�كم بربكته"بن أمحيد الزجلوي رمحه هللا تعاىل ُحممد 

  )16(ينظر: الدرة الفاخرة،صسيدي ُحممد بن َحممد أو ادمحم بن أمحيد الزجلوي.
عبدهللا، كما أوردها الشيخ دمحم �ي بلعامل يف كتابه الرحلة ينظر: خمطوط شجرة األنصار خبزانة أنزمجري، وخبزانة �لوليد �3

، ومن خالل هذه الشجرة يظهر لنا احندار األسرة الزجلوية  إىل الصحايب أيب أيوب األنصاري بال شك وال 582،ص2العلية،ج

ينظر: .(ولده فال نعلم له عقبا"�ويل. وقد أخطأ ابن سعد يف زعمه أن أ� أيوب ال ذرية له عند ترمجته له، فقال: "وقد انقرض 

الطبعة -بريوت-حتقيق: دمحم عبدالقادر عطا: دار الكتب العلمية لكربى أليب عبدهللا دمحم بن سعد،الطبقات ا

بل خالفه الكثري منهم؛ فأثبتوا له العقب،   ؛ابن سعد مل يتابعه عليه املؤرخون، وهذا الذي زعمه )368،ص3م،ج1990األوىل،

ينظر: البدء والتاريخ للمطهر بن طاهر املقدسي: مكتبة الثقافة الدينية، (واحلافظ ابن حجر ، ن طاهر املقدسيكاإلمام املطهر ب

-تعجيل املنفعة لإلمام أمحد بن حجر العسقالين، حتقيق: د. إكرام هللا إمداد احلق: دار البشائر /117،ص5جبور سعيد،

  .)485،ص1م،ج1996الطبعة األوىل-بريوت
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، وقـــــــد كـــــــان 2، مث حتولـــــــوا بعـــــــدها إىل قريـــــــة "الواجـــــــدة"1يف قريـــــــة "ماســـــــني" "قـــــــورارة"، و�خلصـــــــوص

الشـــــيخ علـــــي املـــــؤذن مـــــن أبـــــرز شخصـــــيات العائلـــــة األنصـــــارية يف قصـــــر "الواجـــــدة"؛ ملـــــا ُعـــــِرف عنـــــه 

  من التقوى والصالح واالستقامة، وقربه هناك اليزال معروفا يزار.    

املـــــؤذن يخ ســـــيدي َأْحممـــــد بـــــن ســـــيدي علـــــي وحســـــب الـــــروا�ت املستفيضـــــة الـــــيت تقـــــول أن الشـــــ     

ليســـــتقر بقصـــــر "زاجلـــــو" بتـــــوات الوســـــطى، وأســـــس قريـــــة هنــــــاك  هـــــو أول مـــــن رحـــــل مـــــن الواجـــــدة

أصـــــــــبحت تعـــــــــرف حـــــــــىت اليـــــــــوم �ســـــــــم "أوال املـــــــــؤذن"، فأصـــــــــبحت األســـــــــرة مـــــــــن حينهـــــــــا تعـــــــــرف  

والتقـــــوى،  �لعلـــــموللعلـــــم فـــــإن أســـــرة دمحم الزجلـــــوي عرفـــــت منـــــذ القـــــدم بــــــ"الزجلوية"؛ نســـــبة لزاجلـــــو. 

  واشتهروا �لوالية والصالح، ومن أبرزهم أذكر :

  *والده: الشيخ َحممد بن أمحد العامل الزجلوي، الفقيه النوازيل، صاحب النوازل الشهرية.

*جــــده: وهــــو الشــــيخ أمحـــــد امللقــــب (أمحيــــدان)، ُعــــرف بصـــــالحه واجتهــــاده يف العبــــادة، يقــــول عنـــــه 

  مها أثناء تغربه يف طلب العلم: ابنه َحممد يف منظومته الشهرية اليت نظ

  دُ ـــــــــــــــــــــــــــــائِ زَ  هُ رُّ بِ  ميُ دِ قْ التـَّ  هُ لَ  انَ كَ وَ       ي دِ الِ ي وَ دِ يِّ سَ  لِّ الكُ  دَ عْ بَـ  رُ كُ ذْ نَ وَ                  

  دُ اقِ رَ مَ ـال نيَ لِ افِ لغَ �ِ  تْ لَ قَ ثْـ تَـ ا اسْ ذَ إِ    ا    ـــــــــــــــــعً اشِ خَ  وهُ لُ تْـ يَـ  آنِ رْ  القُ ِيف  رَ هَّ متََ 

  دُ اوَ ـــــــــــــــــــعَ ا يُـ دً رْ وِ  آنُ رْ القُ  هُ لَ  انَ كَ وَ ــــــــــــــــــــــــــــا        عً ائِ � طَ  امَ قَ  دٍ بْ عَ  لِ وَىب طُ فَ                  

*جـــــــد والـــــــده: وهـــــــو الشـــــــيخ َحممـــــــد بـــــــن أيب بكـــــــر، الفقيـــــــه، العـــــــامل، النحـــــــوي، العروضـــــــي، لقـــــــب 

، مســـــاه 3ســــتاذ لتمكنـــــه مـــــن العلـــــوم العقليـــــة والنقليـــــة، لـــــه نظـــــم يف علـــــم األوفـــــاق وأســـــرار احلـــــروف�أل

ــــــه4"املخمــــــس اخلــــــايل الوســــــط" ،  5ط"ملغتــــــبط يف املخمــــــس خــــــايل الوســــــمســــــاه "الفــــــتح ا ، وشــــــرح علي

                                                             
  كلم.2من قرى تيميمون، تقع شرق الوالية، تبعد عنها بنحو ماسني: قرية 1
  كلم.3الواجدة: قصر يقع غرب تيميمون، يبعد عنها بنحو 2
علم األوفاق أو احلروف أو اجلداول: هو علم يدخل يف نطاق الروحانيات اليت تستنزل بكتا�ت وترقيمات على نسق معلوم 3

الطبعة -الر�ط-معلمة التصوف اإلسالمي لبنعبد هللا: دار نشر املعرفةية( يسمى جدوال، وهو علم جتنبه الكثري من الصوف

 )197،ص1ج م،2001األوىل
ذلك يف آخر ه، أثناء إقامته مبدينة غريس مبعسكر يف الغرب اجلزائري، كما أشار ب1016انتهى من نظم هذه املنظومة سنة 4

  .نظمه
الشرح، فألف كتاب أمساه "خمتصر الفتح املغتبط على املخمس الوسط"، قام الشيخ سيدي أبوبكر احملجوب التمنطيطي �ختصار 5

خطأ فألف كتا� أمساه "مزيل الغلط عن من كان يف الغلط يف شرح السر املغتبط يف بيان املخمس مث قام ببيان ماوقع فيه من غلط و 

  خايل الوسط". 
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ــــه حفيــــده الشــــيخ َحممــــد بــــن أمحــــد  ،1كمــــا لــــه منظومــــة يف أهــــل البيــــت مــــا هلــــم ومــــا علــــيهم قــــال عن

  ته الشهرية، مبينا فضله ومكانته:العامل يف منظوم

ــــــــــِيُد الَعــــــــــاِملُ اَألْرَضــــــــــى ــــــــــا الَفِقيــــــــــُه السَّ   َوأَمَّ

   
  َحمََمـــــــــــــــــُد اُألْســـــــــــــــــَتاُذ َجـــــــــــــــــِدي فـََواِحـــــــــــــــــدُ 

    
  َتُشــــــــــــــــــــدُّ رَِجــــــــــــــــــــاُل َعْصــــــــــــــــــــرِِه لُِعُلوِمــــــــــــــــــــهِ 

   
ــــــــــــذُ  ــــــــــــجِّ الَعِميــــــــــــِق َتَالِم   رَِحــــــــــــاًال ِمــــــــــــَن الَف

    
ـــــــــــــــــــــهُ    َعِليـــــــــــــــــــــِه َســـــــــــــــــــــَالٌم َاليـَـــــــــــــــــــــزَاُل َخيُصُّ

   
ــــــــــــــدُ يــــــــــــــيُذَكِّ    ِه ِمــــــــــــــن َأْشــــــــــــــَواِقَنا َمــــــــــــــا ُأَكاِب

    
*جــــــد جــــــده وهــــــو: الشــــــيخ أبــــــو بكــــــر بــــــن ســــــيدي أيب القاســــــم، مــــــن كبــــــار العلمــــــاء والصــــــاحلني يف 

ــــــع األمــــــاكن واجلهــــــات، ويُــــــذكر أن عــــــدد الــــــذين أخــــــذوا عنــــــه  ــــــه، تشــــــد إليــــــه الرحــــــال مــــــن مجي زمان

ــــــــه يقــــــــرب مــــــــن  ــــــــه صــــــــاحب معلمــــــــة ا 500وانتفعــــــــوا ب ــــــــرجم ل ــــــــب، ولشــــــــهرة الشــــــــيخ  ت ملــــــــدن طال

والقبائـــــل، فقـــــال عنـــــه: "أبـــــوبكر بـــــن بلقاســـــم الـــــزكالوي، تـــــويف أواخـــــر القـــــرن احلـــــادي عشـــــر، خّلـــــف  

قــــــال عنـــــه حفيــــــده  ،2كتـــــا�ت حـــــول تــــــوات، نقـــــل عنهـــــا أبــــــو زيـــــد عبـــــدالرمحن بــــــن عمـــــر التـــــنالين"

  الشيخ َحممد العامل يف منظومته؛ مادحا لفضله:   

  َوأََمــــــــــــــــــا أَبُــــــــــــــــــوَبْكِر الصَّــــــــــــــــــِغِري َفَشـــــــــــــــــــْأنُهُ 

   
ــــــــــــــــــرُُه ُمَتَصـــــــــــــــــــاِعدُ كَ    بِــــــــــــــــــٌري َجِليـــــــــــــــــــٌل َخيـْ

    
  َوُمجْلَــــــــــــــــــُة آِخـــــــــــــــــــِذيَن َعْنـــــــــــــــــــُه ِيف َوْقِتـــــــــــــــــــهِ 

   
ـــــــــَن الُقـــــــــرّا نـَْقـــــــــَط الثـَّــــــــاِء لِْلَخـــــــــْريِ قَائِـــــــــدُ    ِم

    
ـــــن ســـــيدي ادمحم بـــــن  *أضـــــف لـــــذلك أجـــــداده األوائـــــل كســـــيدي أيب القاســـــم بـــــن ســـــيدي أيب بكـــــر ب

ـــــي بـــــن ســـــيدي موســـــى بـــــن ســـــيدي خليـــــل، وقـــــد أ شـــــار هلـــــؤالء األجـــــداد  كلهـــــم ســـــيدي احلـــــاج عل

    .الشيخ َحممد العامل يف منظومته؛ مظهرا لفضائلهم ومناقبهم

وبعـــــد هـــــذه احملطـــــات العلميـــــة يف �ريـــــخ األســـــرة الزجلويـــــة، يتضـــــح مـــــدى أمهيـــــة هـــــذه األســـــرة       

ـــــت احـــــرتام وتقـــــدير العـــــام ـــــيم؛ كيـــــف ال وقـــــد �ل ـــــة الـــــيت تبوأ�ـــــا يف اإلقل  العلميـــــة، واملكانـــــة االجتماعي

ث عــــــن عشــــــريته يف قصــــــر أوالد الشــــــيخ دمحم الزجلــــــوي يتحــــــداخلــــــاص مــــــن أهــــــايل املنطقــــــة؛ فهــــــذا و 

يف شــــــرحه علــــــى مــــــنت ابــــــن عاشــــــر، فيقــــــول واصــــــفا هلــــــم: "لــــــيس بيــــــنهم وبــــــني ســــــائر قبائــــــل  املــــــؤذن

                                                             
  عن نسب بعض الشرفا" يقول صاحبها  يف مطلعها:أورد الشيخ أبوبكر التمنطيطي  املنظومة  يف كتابه "مزيل اخلفا 1

ــِدِهم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــا ِبُرْش ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــى َحرِيًصـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُه أَْوَصــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوأَُمتُــ

   
ــْدرِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــَوْرِد وِالصَّــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْرآَن ِيف الـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوا الُق ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   لِيَـتَِّبعُـ

    
ــَدى ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــا ُهـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــِدِه فـَُهمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــْن بـَْعـــ ــــ ــــ ــــ ــــهُ ِمـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِوَعتـْرَتُـــــ

   
ـــــــْريِ  ــــ ــــ ــــــــلَّ ِيف السَّ ــــ ــْد َضــ ــــ ــــ ــــ ـــــا فـََق ــــ ــــ ُهَمــ ـــــاَد َعنـْ ــــ ــــ ــــــــْن َحـ ــــ   َفَمــ

    
ــــــــقَ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــْن رَاَم تـَْفرِي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــهِ  َوَم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ِــــ ـــــــــاِب َوِعتـْرَت ــــ ــــ ــــ ــــ   الِكتَـــ

   
ــــرِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاَرَن َ�لشَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــَدى َوقَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاَرَق اهلـُـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــْد فَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فـََقـ

    
  
  .6،ص3،ج "معلمة املدن والقبائل"املوسوعة املغربية 2



  شرح الزجلوي على خليل/ القسم الدراسي                         الفصل الثالث: التعريف مبحمد الزجلوي

 

 
91 

جــــــريا�م عــــــداوة، وال ميــــــل، وال منافســــــة، شــــــهد هلــــــم بــــــذلك مــــــربزو عــــــدول كــــــل وقــــــت مــــــن الــــــبالد 

  لفة، وقال الوالد فيهم يف قصيدته مدحيا:ا�اورة  يف األعصار السا

                       

  رِِجاٌل ِكرَاُم َخاَلُفوا النـَّْفَس َواهلََوى 
  

   
ـــــــــــــدُ  ـــــــــــــا َ�َل َعاِب 1 َوَ�لُـــــــــــــوا ِبَفْضـــــــــــــِل ِهللا َم

  

    
ــــــذي   وهــــــذا كــــــالم واضــــــح مــــــن الشــــــيخ، ــــــان القــــــدر االجتمــــــاعي ال ــــــاج إىل ز�دة توضــــــيح يف بي ال حيت

ســــرة الزجلويــــة بــــني قبائــــل تــــوات أنــــذاك، فللــــه دّر الشــــيخ َحممــــد العــــامل الزجلــــوي كانــــت تتمتــــع بــــه األ

  :-بعد ذكر مناقب آ�ئه وأجداده-عند� قال يف �اية منظومته الشهرية

  ةً ادَ عَ َســـــــــــ تَ دْ رَ أَ  نْ إِ  تُ رْ َكـــــــــــذَ  نْ ُزْر َمـــــــــــفـَـــــــــــ

   
ــــــــــعَ  كَ نَّــــــــــإِ  سِ فْ الــــــــــنـَّ  وظَ ظُــــــــــحُ  لِّ َخــــــــــوَ    دُ اِب

    
  دِ يَّــــــــــــقَ مُ  رٍ َحبْــــــــــــوَ  لٍ ْضــــــــــــا فَ ذَ  كُ يَــــــــــــ نْ َمــــــــــــفَ 

   
ــــــــــــــــــلَ    دُ اهِ وَ  َشــــــــــــــــــاِيل املَعــــــــــــــــــوَ  اتٌ َجــــــــــــــــــرَ ا دَ َن

    
وهــــــذه األخـــــــالق الفاضـــــــلة توارثهـــــــا األبنـــــــاء عــــــن اآل�ء، وتلقفهـــــــا األحفـــــــاد عـــــــن األجـــــــداد، فـــــــال    

زالـــــت بصـــــمة تلـــــك األســـــر األنصـــــارية خالـــــدة إىل يومنـــــا هـــــذا، وخـــــري دليـــــل علـــــى كالمنـــــا هـــــذا، مـــــا 

بـــــوغ أعـــــالم مـــــن أحفـــــاد تلـــــك األســـــرة األنصـــــارية أســـــهموا شـــــهدته املنطقـــــة يف عصـــــر� احلـــــايل مـــــن ن

، 2يف بعــــث نشـــــاط احلركـــــة العلميــــة لإلقلـــــيم يف هـــــذا القــــرن، نـــــذكر مـــــنهم: الشــــيخ حســـــن األنصـــــاري

  .-حفظهما هللا و�رك فيهما- 3والشيخ أمحد املغيلي

  

                                                             
  .33،�ب اجلمعة.ص2من األصول والفروع على مذاهب املدينة،جتسهيل اإلرشاد للدرر الثمينة 1
م بقصر أنزمجري 1953بن َحممد الزجلوي، ولد سنة  عبدالرمحناد الشيخ هو الشيخ أبو دمحم احلسن بن سيدي الرمحان، من أحف2

التحتاين، تلقى تعليمه األول على يد احلاج أمحد  احلبيب؛ ليشد الرحال إىل عامل زمانه الشيخ دمحم بلكبري، فأخذ عنه خمتلف العلوم 

اليت قرآنية، ته الدرسمب التعليم القرآين واإلمامةر مهمة م إىل مسقط رأسه ويباش1977من فقه، وأصول، وحنو، وسرية؛ ليعود سنة

م توات، ينظر: البيوت األنصارية وإسهاما�ا العلمية واحلضارية يف إقلي(.أسهمت يف بعث نشاط احلركة العلمية �ملنطقة جمددا

، املكتبة  إقليم توات"حلضارية يفوإسهاما�ا العلمية واملتقى الوطين املوسوم بـ:"البيوت العلمية مداخلة مقدمة للعبدالرمحن زهرة، 

  )6م،ص2018أفريل  29يوم الرئيسية للمطالعة العمومية �لتعاون مع جامعة أدرار ،
م بقصبة املرابطني 1955ن بن َحممد الزجلوي العامل، من مواليد دمحم، يتصل نسبه �لشيخ عبدالرمحبن املغيلي هو الشيخ أمحد 3

، ا ملدرسة الشيخ دمحم بلكبريملتون الفقهية على يد شيخ بلدته احلاج أمحد احلبيب، انتقل بعدهحفظ القرآن الكرمي وبعض اأنزمجري، 

 مدرسة شيخه م إىل1987فأخذ عنه أمهات الفقه املالكي والنحو، لريجع إىل بلده مدرسا ومعلما للقرآن الكرمي، عاد يف سنة

العودة إىل بلدته أنزمجري، وإنشاء  الشيخ  من الزمن قرر ينعقد أكثر منمدرسا ومعلما  للطلبة،  بعد مرور سيدي دمحم بلكبري  

 أهم شيوخ الفتوى �لد�رأمحد  الشيخ مدرسة داخلية �ا عم نفعها وخترج منها طلبة شغلوا مناصب عليا يف الشؤون الدينية، ويعترب

     )7ينظر: املرجع نفسه، ص.(ملا أ�ه هللا من علم وحكمة التواتية
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  النشأةو  املطلب الثاين: املولد

   مولدهالفرع األول: 

مـــــن علمـــــاء تـــــوات الوســـــطى، مل تـــــذكر املصـــــادر التارخييـــــة كغـــــريه ، و بزاجلـــــوُحممـــــد الزجلـــــوي  ولـــــد     

ـــــاين ـــــه ولـــــد قبيـــــل منتصـــــف القـــــرن الث ـــــك ميكـــــن القـــــول إن  عشـــــر �رخيـــــا حمـــــددا ملولـــــده، لكـــــن مـــــع ذل

هجــــري، أي: يف أواخـــــر العقــــد الرابـــــع مــــن القـــــرن الثــــاين عشـــــر، وهــــذا اعتمـــــادا علــــى التـــــاريخ الـــــذي 

ه)، حيــــــث 1157ءة خليــــــل فيــــــه علــــــى والــــــده، وهو(ســــــنةأخــــــرب� فيــــــه دمحم الزجلــــــوي أنــــــه ابتــــــدأ قــــــرا

ــــــة ومخــــــيس، إىل أن ختمتــــــه  ــــــع األول مــــــن عــــــام مثاني ــــــد يف ربي ــــــه علــــــى الوال ــــــراءيت في ــــــداء ق قــــــال: "وابت

ـــــه" ســـــنوات) يف هـــــذا التـــــاريخ؛ وهـــــي 10، فـــــال شـــــّك أن الزجلـــــوي كـــــان قـــــد أمت عقـــــده األول (1علي

ــــب ــــراءة القــــرآن ا -آنــــذاك-مــــدة عــــادة مــــا حيفــــظ فيهــــا الطالــــب النجي لكــــرمي؛ لينتقــــل بعــــدها ملرحلــــة ق

  وحفظ املختصرات.

   الفرع الثاين: املنبت واملعني 

يف كنـــــف أبـــــوين صـــــاحلني؛ فهـــــذا والـــــده َحممـــــد  2ن الزجلـــــوي رفقـــــة شـــــقيقه عبـــــدالرمحعـــــرع دمحمتر      

خــــــري �صــــــح، وأفضــــــل العــــــامل كــــــان شــــــديد احلــــــرص علــــــى تربيــــــة ولديــــــه تربيــــــة صــــــاحلة، فكــــــان هلمــــــا 

كمـــــــا كانـــــــت أمـــــــه الســـــــيدة فاطمـــــــة بنـــــــت ســـــــيدي حبّمـــــــو امـــــــرأة مؤمنـــــــة تقيـــــــة   ،موجـــــــه، وأول معلـــــــم

  .3نها دمحم وشقيقه عبدالرمحيفاضلة، حمبة للخري، وهذا ما غرسته يف نفس ولد

علـــــى نشـــــأة الطفـــــل دمحم نشـــــأة مســـــتقيمة صـــــاحلة؛ فـــــدرج  فكـــــان هلـــــذا املنبـــــت الطيـــــب األثـــــر احلســـــن

ظــــافره، كيــــف ال وقــــد ارتضــــع لِبــــان التقـــــوى علــــى مكــــارم األخــــالق، وحماســــن األفعــــال منــــذ نعومــــة أ

  والفضائل من احلضن األسري الذي عاش بني أجوائه.

أمــــــا عــــــن حالتــــــه املاديــــــة فقــــــد عــــــاش الزجلــــــوي حيــــــاة بســــــيطة، وســــــط عائلــــــة ميســــــورة احلــــــال،       

ـــــت أحيـــــا� عرضـــــة للمجاعـــــة والفقـــــر بســـــبب  تعتمـــــد علـــــى الزراعـــــة كمصـــــدر وحيـــــد لرزقهـــــا؛ بـــــل كان

فهـــــــذا تلميـــــــذه ســــــيدي عبـــــــدهللا بـــــــن أيب مـــــــدين التمنطيطــــــي يقـــــــول عـــــــن احلالـــــــة  اجلــــــوائح الطبيعيـــــــة،

ــــيت عاشــــها شــــيخه: "تفّقــــ ــــدرّ الصــــعبة ال ــــه العالمــــة مــــن صــــغره، وت ج معــــه ومل يــــدرك، والزم ذلــــك ه �بي

                                                             
  .153التحقيقي،صانظر: القسم 1
   ستأيت ترمجته عند احلديث على تالميذ الشيخ.2
  .46، 40،ص1ينظر: األسرة الزجلوية األنصارية، تراجم ومآثر ألمحد بن دمحم بن حسان، حتت الطبع، ج3
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ى الزجلـــــوي؛ بـــــل كـــــان ومل يكـــــن ذلـــــك الفقـــــر حينهـــــا نقمـــــة علـــــ ،1صـــــابرا علـــــى الفقـــــر مل ميســـــك..."

ــــه ــــم وط دافعــــا قــــو� ل ــــريا مــــا كــــان الغــــىن يصــــرف مهــــة أهلــــه عــــن طلــــب العلــــم، لتحصــــيل العل لبــــه، فكث

  وذلك الشتغاهلم �لبيع والشراء، فصدق من قال: "لوال أبناء الفقراء لضاع العلم".

  العلمية املبحث الثاين: حياة الزجلوي

  املطلب األول: نشأته العلمية وشيوخه 

    الفرع األول: النشأة العلمية

ــــــــوي ت       ــــــــده الشــــــــيخ َحممــــــــد  عليمــــــــه األّويلتلقــــــــى دمحم الزجل ــــــــو، علــــــــى يــــــــد وال يف الُكتّــــــــاب بزاجل

ــــــل بعــــــدها علــــــى حتصــــــيل  العــــــامل، فحفــــــظ عليــــــه القــــــرآن الكــــــرمي يف ســــــن مبكــــــر مــــــن حياتــــــه؛ مث أقب

ــــــوم الشــــــرعية مبختلــــــف فنو�ــــــا، فجلــــــس إىل حلقــــــات دروس والــــــده، والزمــــــه يف جمــــــالس إقرائــــــه،  العل

ـــــه املختصـــــر مـــــرا ـــــدرس علي ـــــه:"...را، كمـــــا أشـــــار إىل ذل ـــــه، مث عاودتـــــه إىل  ك بقول ـــــه علي إىل أن ختمت

  كما أخذ عنه مجلة من املتون الفقهية واللغوية بشروحها. "،  �ب القراض منه

ــــــة  ــــــب العلــــــم، مــــــن جــــــرأة، إىل جانــــــب املعــــــارف العلمي ــــــوي عــــــن والــــــده خصــــــال طال أخــــــذ دمحم الزجل

  .2وصالبة، وفضول املعرفة

ــــــــة وزادت      ــــــــوم، لــــــــذا آثــــــــر االرحتــــــــال إىل  تفتقــــــــت قرحيــــــــة الزجلــــــــوي الفقهي رغبتــــــــه يف طلــــــــب العل

ذلـــــك الزمـــــان الشـــــيخ ســـــيدي  تنـــــيالن؛ الســـــتكمال مســـــريته التعليميـــــة، فحـــــط الرحـــــال مبدرســـــة عـــــامل

ن بــــــن عمــــــر التــــــنالين، فالزمــــــه مــــــدة مــــــن الــــــزمن ينهــــــل مــــــن علومــــــه، ويغــــــرتف مــــــن معــــــني عبــــــدالرمح

أشـــــــــار تلميـــــــــذه عبـــــــــدهللا النحـــــــــو، والفقـــــــــه، والتفســـــــــري، والتجويـــــــــد، وقـــــــــد  هأخالقـــــــــه، فأخـــــــــذ عنـــــــــ

ــــه: "ومســــع ــــذلك بقول ن بــــن بعمــــر، وأهلمــــه مســــع أيضــــا مــــن حــــرب وقتــــه ســــيدي عبــــدالرمح التمنطيطــــي ل

  .3...."و ،التجويد

ـــــــة،  د الشـــــــيخ الزجلـــــــوي إىل بلدتـــــــه زاجلـــــــوعـــــــا    بعـــــــد متكنـــــــه مـــــــن �صـــــــية العلـــــــوم الشـــــــرعية واللغوي

  وموئل الضعفاء والفقراء. ليصري خليفة والده َحممد، فكان مقصد الطالب، وقبلة الفقهاء،

  

                                                             
  ) 546، ص01، اجلزائر.(ينظر: امللحق رقم التمنطيطي، خزانة بومدين، متنطيطوثيقة خمطوطة للشيخ عبدهللا بن أيب مدين 1
دراسة وحتقيق: عبدالرمحن زهرة، مذكرة ماجستري يف الفقه وأصوله، حتت  ،حملمد بن َحممد الرجلوي شرح على القصيدة التلمسانية2

  . 52ص م،2013/2014إشراف: د�غ دمحم، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة أدرار،
  يطي السابقة.مدين التمنط وثيقة عبدهللا بن أيب3
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   شيوخهالفرع الثاين: 

األثـــــر الكبـــــري يف  -ن التـــــنالينلعـــــامل الزجلـــــوي)، والشـــــيخ عبـــــدالرمحكـــــان لوالـــــد الشـــــيخ (َحممـــــد ا        

ـــــه منهـــــا، فنبـــــوغ الطا ـــــب دمحم مـــــنح دمحم الزجلـــــوي القاعـــــدة الصـــــلبة يف اكتســـــاب علـــــوم عصـــــره، ومتكن ل

  ه:يدل على كفاءة وعظمة شيخي

ــــن أمحد(أمحيـــــــدان) بــــــن َحممـــــــد بــــــن أيب بكـــــــر/والــــــده 1 ، النحـــــــوي، الفقيــــــه :1الشــــــيخ َحممـــــــد بــ

النــــــوازيل، مــــــن أكــــــرب علمــــــاء تــــــوات وفقهائهــــــا، ولــــــد بزاجلــــــو يف الربــــــع األخــــــري مــــــن القــــــرن احلــــــادي 

عشـــــر، كــــــان آيــــــة يف العلـــــم واالجتهــــــاد، أخــــــذ عـــــن شــــــيوخ بلدتــــــه: والـــــده، وجــــــده، وابــــــن عمــــــه دمحم 

لـــــده دمحم بـــــن يوســـــف، تشـــــوفت نفســـــه بعـــــدها للرحلـــــة يف طلـــــب الصـــــاحل بـــــن عبـــــدالكرمي، وخـــــال وا

العلــــــــم، فارحتــــــــل إىل تلمســــــــان ومســــــــتغامن وأخــــــــذ عــــــــن شــــــــيوخها أمثــــــــال: دمحم بــــــــوكلخ، وأمحــــــــد بــــــــن 

ـــــــــد املزغـــــــــراين املســـــــــتغامنين العجمـــــــــي، والفقيـــــــــه ســـــــــيدي اجلـــــــــيالينلرمحبومجـــــــــع، وعبـــــــــدا ،  بـــــــــن أمحي

ى، كدرعــــــة وتفاللــــــت، وفــــــاس، ومصــــــطفى الرماصــــــي، مث شــــــد الرحــــــال إىل حواضــــــر املغــــــرب األقصــــــ

ــــــال: ســــــيدي احلســــــني بــــــ ــــــن ن شــــــرحبيل الــــــدرعي، وســــــيدي عبــــــدالرمحوأخــــــذ عــــــن مشــــــائخها أمث ن ب

نـــــه ابنـــــاه أخـــــذ ع ،2عمـــــران الفاســـــي، وأمحـــــد بـــــن �صـــــر الـــــدرعي، وعبدالواحـــــد بـــــن أمحـــــد القدوســـــي

 ن ، والشــــــيخ دمحم بــــــن الطالـــــــب أمحــــــد املــــــدعو أمحــــــادو، ودمحم بــــــن عبـــــــدهللالشــــــيخان دمحم وعبــــــدالرمح

ــــــة وهــــــران  ــــــوي يف اجلهــــــاد ضــــــد احلصــــــار اإلســــــباين ملدين ــــــه َحممــــــد الزجل األمــــــريين،  كمــــــا شــــــارك الفقي

ــــــــن علــــــــي داي خوجــــــــة املعــــــــروف ببكــــــــداش، ه1119ســــــــنة  ، يف عهــــــــد الســــــــلطان العثمــــــــاين دمحم ب

ـــــة العلـــــم  ـــــاء تواجـــــده �ـــــا لطلـــــب العلـــــم، فقـــــد كـــــان لطلب ـــــري يف هزميـــــة  -كمـــــا معلـــــوم-أثن األثـــــر الكب

، وبعـــــد هــــــذه الرحلــــــة الطويلــــــة عــــــاد الشــــــيخ َحممــــــد إىل 3نقلــــــه ابنــــــه دمحم يف النــــــوازلالعـــــدو، وهــــــو مــــــا 

مســــــقط رأســــــه بعــــــدما كابــــــد حرقــــــة الشــــــوق واحلنــــــني لبلــــــده وأهلــــــه، ولعــــــل منظومتــــــه الشــــــهرية تلــــــك 

خــــــري دليــــــل علــــــى ذلــــــك، وفــــــور عودتــــــه تصــــــدر للتعلــــــيم والتــــــدريس، فأقبــــــل عليــــــه الطلبــــــة مــــــن كــــــل 

قلـــــيم التــــــوايت، فقـــــد كـــــان حيضــــــر جمالســـــه كبـــــار العلمــــــاء صـــــوب وحـــــدب، وشـــــاع ذكــــــره يف ربـــــوع اإل

ــــــه مــــــن ســــــعة احلفــــــظ والفهــــــم، والقــــــدرة علــــــى استحضــــــار نصــــــوص  ــــــاز ب ــــــه؛ ملــــــا امت والفقهــــــاء يف وقت

ــــــه الشــــــهرية شــــــهادة  ــــــل األحكــــــام علــــــى الوقــــــائع حســــــب مــــــا يقتضــــــيه الشــــــرع، ونوازل الفقهــــــاء، وتنزي

                                                             
  .79/نوازل الزجلوي،ص34،39رمجته: األسر الزجلوية، صينظر ت1
  .156، 155، 154، 153ص القسم التحقيقي،من  - اليت ذكر فيها شيوخ والده–املؤلف ينظر: مقدمة 2
  .507لزجلوي،صنوازل ا ينظر:3
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ثــــــــاين عشــــــــر هجري(كــــــــان حيــــــــا مــــــــن القــــــــرن ال ثــــــــامنعلــــــــى مكانتــــــــه العلميــــــــة، تــــــــويف يف العقــــــــد ال

  ه)، ودفن مبسقط رأسه زاجلو رمحه هللا تعاىل. 1174سنة

، شـــــيخ الشـــــيوخ، العالمـــــة، الفهامـــــة :1ن بـــــن عمـــــر بـــــن معـــــروف التـــــنالين/ أبـــــو زيـــــد عبـــــدالرمح2

ـــــيالن، 1121وبقيـــــة الرســـــوخ، مـــــن أشـــــهر أقطـــــاب الفقـــــه املـــــالكي يف تـــــوات، ولـــــد ســـــنة ه بقصـــــر تن

ــــم ومعرفــــة يتصــــل نســــبه  ــــن عفــــان، أخــــذ العلــــم عــــن أقطــــاب زمانــــه يف يف بيــــت عل �خلليفــــة عثمــــان ب

تـــــوات أمثـــــال: الشـــــيخ أيب حفـــــص عمـــــر بـــــن عبـــــدالقادر التـــــنالين، والشـــــيخ عمـــــر بـــــن دمحم املصـــــطفى 

ـــــدالرمحا ن بـــــن إبـــــراهيم اجلنتـــــوري، والشـــــيخ اللغـــــوي أبوعبـــــدهللا دمحم بـــــن لرقـــــادي، والشـــــيخ أيب زيـــــد عب

مبـــــــا أخـــــــذه يف بلـــــــده، فخـــــــرج مـــــــرحتال مـــــــع شـــــــيخه إىل ن املزمـــــــري. مل يكتـــــــف الشـــــــيخ عبـــــــدالرمحأب 

ــــــالد التكــــــرور، ومنهــــــا انتقــــــل إىل مدينــــــة أروان، وفيهــــــا التقــــــى بشــــــيخه أمحــــــد بــــــن صــــــاحل الســــــوقي  ب

التكــــــــروري، ارحتــــــــل بعــــــــدها إىل سجلماســــــــة؛ ألخــــــــذ علــــــــوم القــــــــراءات والتجويــــــــد عــــــــن شـــــــــيوخها، 

ـــــــدالعزي ـــــــن عب ز اهلـــــــاليل، كمـــــــا التقـــــــى فـــــــالتقى �لشـــــــيخ صـــــــاحل بـــــــن دمحم الغمـــــــاري، والشـــــــيخ أمحـــــــد ب

الشـــــيخ أ� عبـــــدهللا دمحم بـــــن علـــــي الـــــدرعي يف ركـــــب احلجـــــيج، فأخـــــذ عنـــــه الصـــــحيحني، والشــــــفاء، 

ــــــة، ك. تصــــــدر الشــــــيخ عبــــــدالرمحوبعــــــض املتــــــون، فاســــــتجازه يف كــــــل ذلــــــ ن لإلفتــــــاء يف الــــــد�ر التواتي

ــــــيهم القاضــــــي عبــــــداحلق البكــــــري في مــــــا فهــــــو أحــــــد أعضــــــاء ا�لــــــس الشــــــوري الــــــذين كــــــان يرجــــــع إل

ـــــريون، أشـــــهرهم: ابنـــــه دمحم(ت ه)، والشـــــيخ دمحم 1233يشـــــكل عليـــــه مـــــن املســـــائل. أخـــــذ عنـــــه الكث

للشــــــــــيخ مؤلفــــــــــات يف خمتلــــــــــف  ه)،1210والقاضــــــــــي عبــــــــــداحلق البكــــــــــري(ت الزجلوي(املؤلــــــــــف)،

صــــنوف العلــــم؛ ومــــن مشــــهور مــــا ألــــف: خمتصــــر الــــدر املصــــون يف علــــوم الكتــــاب املكنــــون، أرجـــــوزة 

ـــــــد  ـــــــه، يف الفلـــــــك، جمموعـــــــة تقايي ـــــــت آخـــــــر مؤلفات ـــــــيت كان ـــــــة ال ـــــــة احلجازي ـــــــاوى، فهرســـــــته، والرحل وفت

حيـــــــــث تـــــــــويف الشـــــــــيخ مبصـــــــــر بعـــــــــد رجوعـــــــــه مــــــــــن حجـــــــــة الفريضـــــــــة، ليلـــــــــة األحـــــــــد مـــــــــن صــــــــــفر 

ـــــــريون منهـــــــا: مرثيـــــــة تلميـــــــذه دمحم 1189عـــــــام ه، ودفـــــــن مبقـــــــربة الشـــــــيخ عبـــــــدهللا املنـــــــويف، ور�ه الكث

  الزجلوي.

  

  

  
                                                             

/قطف 5/الدرة الفاخرة،ص38جوهرة املعاين،صالتنالين/  عبدالرمحنينظر ترمجته: كتاب الغصن الداين يف ترمجة وحياة الشيخ 1

  . 28/فهرسة التنالين،ص99الزهرات،ص
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  املطلب الثاين: وظائفه وتالميذه.

  ول: الوظائف اليت تقلدها الزجلوي الفرع األ

ـــــري مـــــن العلـــــم مـــــن شـــــيخيبعـــــدما حّصـــــل ا     ه، و�ـــــل مـــــن معينهمـــــا؛ اســـــتطاع أن لزجلـــــوي قـــــدر كب

  يشغل عدة وظائف عالية أذكر منها: 

ــيم: ـــــــيالن مباشـــــــرة، قـــــــرر الشـــــــيخ أن يشـــــــتغل بوظيفـــــــة  *أوال: التـــــــدريس والتعلـــــ بعـــــــد أوبتـــــــه مـــــــن تن

س حياتــــــه هلــــــا، وال الوظيفــــــة بكــــــل حــــــب وصــــــدق؛ فكــــــرّ التــــــدريس، وقــــــد أقبــــــل الشــــــيخ علــــــى هــــــذه 

مبدرســـــــته صـــــــنوفا الشـــــــيخ يـــــــدرس ويعلـــــــم  �ء واألجـــــــداد؛ فانكـــــــبّ غرابـــــــة يف ذلـــــــك فهـــــــي وظيفـــــــة اآل

متنوعـــــــة مـــــــن العلـــــــوم الشـــــــرعية واللغويـــــــة، منتهجـــــــا أهـــــــم أســـــــس التـــــــدريس والتعلـــــــيم؛ فشـــــــاع خــــــــرب 

مدرســــــته مركــــــزا  مدرســــــته بزاجلــــــو، وقصــــــده الطــــــالب وحــــــىت الفقهــــــاء مــــــن كــــــل مكــــــان؛ فأصــــــبحت

ـــــا يشـــــعّ  �نـــــواره علـــــى املنطقـــــة، ختـــــرج منهـــــا عـــــدد ال حيصـــــى مـــــن العلمـــــاء والفقهـــــاء، ويف هـــــذا  علمي

ـــــه الصـــــدد يقـــــول ـــــك،  عن ـــــدريس، وتقـــــدم يف ذل تلميـــــذه عبـــــدهللا التمنطيطـــــي: "تصـــــدى مـــــن قـــــدمي للت

عنــــــه فجــــــاء ســــــابقا فيــــــه ويف غــــــريه، وإليــــــه كــــــان املفــــــزع يف القطــــــر التــــــوايت للقــــــراءة، فكثــــــر اآلخــــــذون 

لسياســــته، وترغيبــــه، وجماراتــــه الطلبــــة يف كــــل األحــــوال، وتفــــاخر النــــاس �ألخــــذ عنــــه، وانتفــــع النــــاس 

  .1به أّمت االنتفاع"

ـــــــاء: ـــــــوم عصـــــــره منقوهلـــــــا ومعقوهلـــــــا؛ وقتـــــــه كلـــــــه كـــــــان * �نيـــــــا: اإلفت مجـــــــع الشـــــــيخ دمحم الزجلـــــــوي عل

، مولعــــــا مبســــــائله، حــــــىت مطالعــــــة وحتقيقــــــا و�ليفــــــا وتدريســــــا، فغــــــدا عاملــــــا موســــــوعيا، مــــــاهرا �لفقــــــه

عـــــــاد فيــــــــه قطـــــــب الرحــــــــى، مرجوعـــــــا إليــــــــه يف الفتـــــــوى؛ إلحاطتــــــــه بعلـــــــوم عصــــــــره، ووقـــــــائع زمانــــــــه، 

هنــــــا حباجــــــة إىل التــــــدليل علــــــى ملكتــــــه  ولســــــت ،2ليســــــتحق بــــــذلك وصــــــف "عليــــــه مــــــدار الفتــــــوى"

حتصـــــــــليه مكانــــــــة الرجــــــــل و وحـــــــــدها تــــــــدل علــــــــى  وطــــــــول كعبــــــــه يف الفقــــــــه؛ ألن أجوبتــــــــه الفقهيــــــــة،

  الفقهي.

ـــــث كـــــان  أمـــــا ـــــرية يتعـــــذر حصـــــرها، بعضـــــها جـــــاء يف نـــــوازل والـــــده، حي ـــــه فكث ـــــاوى الشـــــيخ وأجوبت فت

ــــــبعض مــــــن تلــــــك النــــــوازل، و اخلــــــا جوابــــــه للزجلــــــوي االبــــــن ــــــاواه جنــــــده ص يف ال اجلــــــزء األكــــــرب مــــــن فت

                                                             
  مدين السابقة. وثيقة عبدهللا بن أيب1
  .16الدرة الفاخرة، ص2
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ــــــو� يف نــــــوازل الغنيــــــة البل ــــــاوى قامــــــت إمبث ــــــة؛ وألمهيــــــة تلــــــك الفت ــــــات قســــــم الشــــــريعة  ىحــــــدبلي طالب

  .1وحتقيقها مبقال علمي جبامعة أدرار جبمعها

ــــس االستشــــــــاري القضــــــــائي القاضــــــــي عبــــــــداحلق بــــــــن عبــــــــدالكرمي بــــــــن  �در: �لثــــــــا: عضــــــــو ا�لــــ

البكـــــــري التمنطيطـــــــي إىل �ســـــــيس أول جملـــــــس شـــــــوري؛ نظـــــــرا خلشـــــــيته الكبـــــــرية مـــــــن هللا، وحرصـــــــه 

ــــة، وقــــد ضــــم هــــذا ا�لــــس الشــــوري أربعــــة أعضــــاء  مــــن الشــــديد علــــى إقامــــة العــــدل يف الــــد�ر التواتي

ـــــــوي،  ـــــــداحلق عقـــــــود أو غريهـــــــا إال بيـــــــنهم دمحم الزجل ـــــــت تســـــــجل يف ســـــــجالت القاضـــــــي عب ومـــــــا كان

  .2بعد استشارة مستشاريه األربعة

ــــــوي أن حيظــــــى بثقــــــة القاضــــــي عبــــــداحلق واختيــــــاره   ــــــرف بشــــــدته -ومــــــا كــــــان حملمــــــد الزجل الــــــذي ُع

  لوال علمه، وأخالقه، ونزاهته، واستقاللية آرائه. -العمرية يف العدل

ــــة، والنظــــر قضــــا� الــــد�ر التوات مــــن كبــــار علمــــاء تــــوات القــــائمني علــــى حــــلّ كــــون الزجلــــوي و�ــــذا ي ي

ســـــــب حملمـــــــد الزجلـــــــوي، خاصـــــــة وهـــــــذه املشـــــــاركة الفعليـــــــة يف القضـــــــاء حت يف مشـــــــاكلها املستعصـــــــية،

إال أنـــــــه ظـــــــل بعيــــــدا عـــــــن منصـــــــب  ،إذا علمنــــــا أن مركـــــــز زاجلــــــو علـــــــى الـــــــرغم مــــــن ر�دتـــــــه العلميــــــة

  زجلوي أول عامل من علماء األسرة الزجلوية يشارك يف القضاء التوايت.القضاء، فيكون دمحم ال

ـــــة إىل جانـــــب الوظـــــائف الســـــابقة كـــــان حملمـــــد الزجلـــــوي إ: *رابعـــــا: التـــــأليف ـــــري علـــــى الكتاب قبـــــال كب

وراء  نفــــــــع الــــــــذي حيصــــــــل عــــــــرب خمتلــــــــف األزمنــــــــةوالتــــــــدوين والتــــــــأليف، فهــــــــو يعلــــــــم مــــــــدى غــــــــزارة ال

ــــــربى الشــــــيخ يصــــــنّ  ــــــأليف؛ لــــــذلك ان ــــــريا وراءه، تنــــــوّ  فالت ع بــــــني يف علــــــوم خمتلفــــــة، خملفــــــا إنتاجــــــا وف

ــــ ــــر، وقــــد تلّق ــــنظم والنث ــــه �لقبــــول، وذاع صــــيتهاف الال لتتعــــد حــــدود املنطقــــة، و�ــــذا يعــــد  نــــاس مؤلفات

  الزجلوي من أكرب علماء توات �ليفا وشهرة.

  أشهر تالميذه الفرع الثاين:

علـــــم،  قصـــــده الطـــــالب مـــــن   �ر علـــــى بعـــــدما ذاع صـــــيت الفقيـــــه الزجلـــــوي، وصـــــار أشـــــهر مـــــن     

ـــــه، فتخـــــرّ جّ كـــــل صـــــوب وفـــــ ـــــه، واالنتفـــــاع ب ـــــه لألخـــــذ عن ـــــه علمـــــاء وفقهـــــاء،  ، واحتفـــــوا ب ج علـــــى يدي

  كانت هلم إسهامات علمية عظيمة يف إثراء تراث توات، من أبرزهم : 

                                                             
مجع –للوقوف على فتاوى الشيخ دمحم الزجلوي ينظر: أجوبة دمحم بن َحممد  �لعامل بن أمحد الزجلوي من خالل غنية املقتصد 1

  . 138م،ص2015،سبتمرب7بة فاطمة محوين، مقال مبجلة رفوف، جامعة أدرار، العدد:الطال -وحتقيق
  .22، صجوهرة املعاينينظر:  2
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مــــن أكــــرب  :يعــــدّ ن بــــن َحممــــد بــــن أمحــــد الزجلــــوي(األخ الشــــقيق للزجلــــوي)الشــــيخ عبــــدالرمح/1

وات ملؤلـــــف، ولـــــد بزاجلـــــو يف أواســـــط القـــــرن الثـــــاين هجـــــري، يصـــــغر شـــــقيقه دمحم ببضـــــع ســـــنتالميـــــذ ا

ــــــه شــــــقيقه دمحم؛ فنشــــــأ نشــــــأة إميانيــــــة، وتــــــرىب تربيــــــة ، حظــــــي الشــــــيخ عبــــــدالرمحفقــــــط ن مبــــــا حظــــــي ب

وأّوليــــات الفنــــون، وانتفــــع مبجالســــته، وقــــد شــــهد لــــه والــــده  احلة، أخــــذ علــــى أبيــــه مبــــادئ العلــــومصــــ

يف بعـــــض املســـــائل نيابـــــة  عنـــــدما أذن لـــــه �ن يُفـــــيت حبضـــــرته، وأوكـــــل إليـــــه الـــــردّ َحممـــــد �هليـــــة الفتـــــوى 

ـــــده ارحتـــــل إىل العـــــامل الشـــــيخ ســـــيدي أْحممـــــد بـــــن عبـــــدهللا األدغـــــاغي الونقـــــايل،  ـــــه، وبعـــــد وفـــــاة وال عن

فأخــــــذ عنــــــه الفقــــــه والتفســــــري والنحــــــو وغــــــريه، وقــــــد أجــــــازه يف كــــــل ذلــــــك إجــــــازة تشــــــهد بكفاءتــــــه 

نضـــــــم إىل حلقـــــــات شـــــــقيقه، فأخـــــــذ عنـــــــه مجلـــــــة مـــــــن العلـــــــوم العقليـــــــة ، وملـــــــا رجـــــــع ا1وحـــــــّدة ذكائـــــــه

والنقليـــــة، وانتفـــــع بـــــه غايـــــة االنتفـــــاع، إىل أن صـــــار عاملـــــا متقنـــــا، وفقهيـــــا متمكنـــــا، ذا ُمْكنـــــة قويـــــة يف 

واحلســــــاب، وهــــــو األمــــــر  واســــــعة يف علــــــم الفــــــرائض، وعلــــــم اجلــــــربالعــــــروض ونظــــــم الشــــــعر، وخــــــربة 

ـــــذي جعـــــل شـــــيخه وشـــــقيقه دمحم يصـــــفه بــــــ" ـــــدمها يف بعـــــض ال الفقيه"، ويعتمـــــد عليـــــه يف نقـــــل رأي وال

، ويف هـــــذا إقـــــرار واضـــــح  مــــــن 2املســـــائل الـــــيت مل يســـــمع فيهـــــا الشـــــيخ دمحم جـــــوا� صــــــرحيا مـــــن والـــــده

ـــــه بتلميـــــذه، واعرتافـــــا بعلمـــــه، ويف حـــــدود ســـــنة  ه انتقـــــل إىل قصـــــر أنـــــزمجري 1169الشـــــيخ علـــــى ثقت

ــــــده و  ــــــك القصــــــر، بعــــــد إذن وال ــــــزوال عنــــــد رغبــــــة أهــــــل ذل شــــــقيقه دمحم، فأســــــس فيهــــــا أول مدرســــــة ن

علميــــة، تصــــدر للتــــدريس �ــــا، فقصــــده الطــــالب مــــن مجيــــع ربــــوع إقلــــيم تــــوات، أثــــىن عليــــه صــــاحب 

ـــــاص علـــــى درة الغـــــواص، التحفـــــة 3الـــــدرة الفـــــاخرة ـــــرك الشـــــيخ منظومـــــات عـــــدة منهـــــا: شـــــبكة القن ، ت

ـــــــه ـــــــم اجلـــــــرب  واحلســـــــاب، كمـــــــا ل مجلـــــــة مـــــــن  يف نظـــــــم احلمـــــــالء الســـــــتة، ومقطوعـــــــات متفرقـــــــة يف عل

ه الـــــذين محلـــــوا لـــــواء العلـــــم نيـــــة املقتصـــــد، ختـــــرج علـــــى يديـــــه أبنـــــاؤ الفتـــــاوى والنـــــوازل ورد بعضـــــها يف غ

وجتـــــدر اإلشـــــارة  ،1212مـــــن مجـــــادى الثانيـــــة ســـــنة  12بت بعـــــده، انتقـــــل إىل جـــــوار ربـــــه يـــــوم الســـــ

ـــــاحثني عنـــــدما اعتقـــــدوا أن وفـــــاة الشـــــيخ ـــــري مـــــن الب ـــــه الكث ـــــذي وقـــــع في ـــــدالر  هنـــــا إىل اخلطـــــأ ال ن  محعب

                                                             
   سبقت اإلشارة لنص هذه اإلجازة عند احلديث عن اإلجازات يف إقليم توات. 1
قال الزجلوي يف النوازل: "وجرى من بني تلك املسائل "مسألة حكم صحة البيع �لليل اعتمادا على ضوء القمر أو ضوء النار" ف2

بيننا يف مذاكرة: ذكر البيع �لليل، وأنه ال حيوز إن كان ُمقمرا، وأن ذلك يف غري مأكول اللحم، وأما هو فيجوز شراؤه ليال ملعرفة 

نه �للمس، فذكر لنا أخو� الفقيه سيدي عبدالرمحن يف البيع بضوء النار أنه جيوز يف الطعام  عند الوالد لعلمه بذلك  -رمحه هللا-مسَِ

ساوم مترا �لليل، فقال �ئعه: حىت يصبح، فقال له الوالد: ضوء النار  - رمحه هللا-يف حضوره، وصورة ذلك على ما أخرب به أنه

  )252نوازل الزجلوي،ص(ِيغين فيه عن ضياء النهار، وهو مما يرجع إىل الشهادة وهللا أعلم". 
  .16لدرة الفاخرة،صينظر: ا3
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ه، أي: أنــــــه تــــــوىف قبــــــل شــــــقيقه دمحم بــــــثالث ســــــنوات، واحلقيقــــــة أنــــــه تــــــوىف 1209كانــــــت يف ســــــنة 

ــــــــدهللا بــــــــن أيب مــــــــدين قبلــــــــه بــــــــثالث أشــــــــهر فقــــــــط، فقــــــــد وثّــــــــ ــــــــخ وفاتــــــــه الشــــــــيخ ســــــــيدي عب ق �ري

  .2، وجنله الشيخ سيدي أمحد1التمنطيطي

نشـــــأ وتعلـــــم،  ه، و�ـــــا1189: ولـــــد بتمنطـــــيط عـــــامن التمنطيطـــــي/الشـــــيخ عبـــــدهللا بـــــن أيب مـــــدي2

ـــــــر 3ه�1231ـــــــا تـــــــويف ســـــــنةو  ،  أخـــــــذ عـــــــن شـــــــيخه دمحم الزجلـــــــوي وغـــــــريه، كـــــــان عبـــــــدهللا مـــــــن أكث

ــــيت أوضــــحت مــــدى  ــــه ال ــــل علــــى ذلــــك وثيقت ــــه، وخــــري دلي ــــه واملقــــربني من تالميــــذ الزجلــــوي احملتكــــني ب

ـــــ ق صـــــاحبها بشـــــيخه، حيـــــث الزمـــــه إىل أن صـــــار مدرســـــا حمرتفـــــا �بغـــــا يف علـــــوم الشـــــريعة، أثـــــىن تعّل

احب جــــــــوهرة املعــــــــاين:  فقال"الفقيــــــــه، الناســــــــك، احلرب..،كــــــــان رمحــــــــه هللا مــــــــن العلمــــــــاء عليــــــــه صــــــــ

ــــــد الطــــــوىل يف الفنــــــون النقليــــــة والعقليــــــة، وانفــــــرد يف  العــــــاملني الشــــــاكرين الــــــذاكرين، القــــــانتني، لــــــه الي

ــــــــه بعلــــــــم األصــــــــول...،كثري البحــــــــوث والتحقيــــــــق، والتنقــــــــيح والتــــــــدقيق، حســــــــن اخللــــــــق واســــــــع  وقت

ـــــن ـــــالصـــــدر، كـــــرمي ال ـــــع القـــــدر، حمصـــــال لألجـــــر، ي ـــــفس، رفي ـــــري ويقـــــف مـــــع الصـــــغري، ذا هيب ة وقر الكب

  .4وإجالل وتوفيق األعمال، طويل الباع يف الفقه واألصول، ال يعارضه أحد إال أفحمه..."

ـــــايلدمحم بـــــن عبــــــدالرمحأبوعبـــــدهللا الشـــــيخ القاضـــــي  /3  ولــــــداملعـــــروف بســـــيدي احلـــــاج:  ن البلب

راهيم البلبــــــايل، والشــــــيخ الــــــده، والشــــــيخ عبـــــدهللا بــــــن إبـــــه، أخــــــذ عـــــن و 1155بقصـــــر ملوكــــــة ســـــنة 

ن بــــــن عمــــــر التـــــنالين، والشــــــيخ ســــــيدي ادمحم الونقــــــايل، وشـــــيخه دمحم الزجلــــــوي الــــــذي قــــــال عبـــــدالرمح

ـــــه ألفيـــــة ابـــــن مالـــــك بتمامهـــــا،  ـــــه دمحم بـــــن العـــــامل، فقـــــرأت علي عنـــــه: "ارحتلـــــت إىل مقـــــرئ زاجلـــــو الفقي

ــــــة كــــــذل ــــــرأ هــــــو علــــــي القلصــــــادي إواخلزرجي ، قــــــال عنــــــه 5 يف مــــــدة أقــــــل مــــــن شــــــهر"ىل اجلــــــربك، وق

                                                             
مائتني وألف يف مجادى التمنطيطي: "توىف الفقيه سيدي عبدالرمحن بن سيدي أدمحم العامل سنة اثنيت عشرة و لشيخ عبدهللا يقول ا1

  السابقة) التمنطيطيبن أيب مدين  وثيقة(الثاين".
دى اآلخرة، سنة ايقول الشيخ سيدي أمحد جنل املرتجم له: "وكان انتقال والدي وارحتاله لآلخرة يوم السبت الثاين عشر من مج2

ومائتني وألف، وإن إىل ربك املنتهى، وكتبه ابنه أمحد لطف هللا به".كتب ذلك �امش خمطوط التفريع البن اثنيت عشر سنة 

  اجلالب، خزانة أنزمجري.
عبدهللا بن جتدر اإلشارة هنا إىل اخلطأ الذي وقع فيه صاحب النبذة يف �ريخ توات وأعالمها ومن حنا حنوه، حني زعم أن الشيخ 3

ه، فكيف له أن يلتقي بشيخه الزجلوي اعتمادا على هذا التاريخ 1331ه، وتوىف سنة 1289أيب مدين التمنطيطي ولد سنة 

  األخري، فهذا ضرب من التناقض.
  .40، 39جوهرة املعاين،ص4
  .04الغنية، ص5
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ــــــــة ــــــــيس اإل�ل ، وطــــــــود اإلمامــــــــة، حــــــــائز الســــــــيف، حمــــــــراب 1صــــــــاحب جــــــــوهرة املعــــــــاين: "شــــــــيخ ورئ

ـــــد اخلاصـــــة والعامـــــة مـــــن املكـــــرمني،  ـــــم مـــــن الراســـــخني، وعن احلـــــق.....، كـــــان رمحـــــه هللا يف مقـــــام العل

ه بعــــــــد وفــــــــاة 1210ة، تــــــــوىل القضــــــــاء ســــــــن2شـــــــيخا عارفــــــــا جمتهــــــــدا مالزمــــــــا للتــــــــدريس واملطالعــــــــة"

ـــــه خنبـــــة مـــــن العلمـــــاء مـــــن بيـــــنهم ابنـــــه  القاضـــــي عبـــــداحلق، فعـــــمّ  عدلـــــه وذاع صـــــيته، ختـــــرج علـــــى يدي

عبـــــدالعزيز، و ســـــيدي أمحـــــد احلبيـــــب البلبـــــايل، انتخـــــب مســـــائل الغنيـــــة، ولـــــه تقاييـــــد كثـــــرية، تـــــويف يف 

  ه.1244السابع من مجادى الثانية سنة

ــــو العبــــــاس أمحــــــد زروق بــــــن صــــــابر اجل/4 ودرس �ــــــا،  3ولــــــد ببــــــودة :عفــــــري البــــــداويالشـــــيخ أبــ

ــــــدرة الفــــــاخرة: "كــــــان إمامــــــا عاملــــــا يف الفقــــــه، ولــــــه شــــــعر جيــــــد، أخــــــذ عــــــن  ــــــه صــــــاحب ال قــــــال عن

ســــــــيدي ادمحم الونقــــــــايل، وعــــــــن الشــــــــيخ دمحم الزجلــــــــوي"، ســــــــافر لفــــــــاس وأخــــــــذ العلــــــــم علــــــــى بعــــــــض 

ــــــاودي الــــــذي �قشــــــه يف عــــــدة مســــــائل، لقبــــــه شــــــيخه الونقــــــايل  ــــــل الشــــــيخ الت  يبقاضــــــمشــــــائخها مث

 17فــــــاس، نظـــــــم الكثـــــــري مـــــــن القصـــــــائد الشـــــــعرية مل يصــــــلنا منهـــــــا إال القليـــــــل، تـــــــويف يـــــــوم األربعـــــــاء 

  .4ه1245رمضان عام 

ـــــن إدريـــــس التـــــنالين5 ه بتنـــــيالن، كـــــان عاملـــــا مـــــاهرا يف 1181: ولـــــد ســـــنة/الشـــــيخ عبـــــدالرمحن ب

إىل فـــــاس  أصــــول الفقـــــه والتفســـــري، لـــــه �ع يف الشـــــعر، أخـــــذ عــــن شـــــيخه دمحم الزجلـــــوي، كمـــــا ســـــافر

وأخــــــذ عــــــن الشــــــيخ عبــــــدالقادر بــــــن شــــــقرون، لــــــه رحلــــــة مشــــــهورة إىل اجلزائــــــر العاصــــــمة بــــــدأها يف 

ـــــت مـــــع اهلجـــــوم اإلجنليـــــزي علـــــى املدينـــــة، وفيهـــــا وصـــــف للهجـــــوم، 1231شـــــعبان 1 ه، والـــــيت تزامن

  .5ه أثناء عودته من احلج1233وحالة املدينة يف تلك الفرتة، تويف سنة

تلمــــــــذوا علـــــــى يــــــــد الشــــــــيخ، أمثـــــــال: احلســــــــن ابـــــــن (املــــــــرتجم لــــــــه)،  �إلضـــــــافة إىل أعــــــــالم آخـــــــرين ت

  )،...وغريهم .1245واحلسن بن أيب مدين التمنطيطي(ت

                                                             
خمتار الصحاح لزين الدين أبوعبدهللا دمحم بن أيب ها(اإل�لة: الر�سة، يقال: آل األمري رعيته، وإ�ال: أي: ساسها وأحسن رعايت 1

الطبعة اخلامسة -صيدا–بريوت -الدار النموذجية–بكر بن عبدالقادر احلنفي الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ دمحم: املكتبة العصرية 

 )25،صم1999
  .12جوهرة املعاين،ص2
 كلم.25لوالية، تبعد عنها حبوايل بودة: بلدية من بلد�ت دائرة أدرار، تقع يف اجلهة الغربية ل 3
  .117، 116/التاريخ الثقايف إلقليم توات،ص77/قطف الزهرات،ص13ينظر ترمجته: الدرة الفاخرة،ص4
/معجم أعالم توات لد. مقاليت؛ أ. مبارك 36،ص1/الرحلة العلية،ج81/قطف الزهرات،ص06ينظر ترمجته: الدرة الفاخرة،ص5

  .187ص-اجلزائر-: وزارة الثقافةجعفري
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  آ�ر الزجلوي:املبحث الثالث

  املطلب األول: مؤلفات الزجلوي.  

ف الشـــــيخ إنتاجـــــا �ليفيـــــا غزيـــــرا ومتنوعـــــا، أظهـــــر فيـــــه براعتـــــه واقتـــــداره، وأ�ن عـــــن شخصـــــيته خّلـــــ   

وســـــوعيته العلميــــــة، وذلـــــك مـــــن خــــــالل منهجـــــه الرصـــــني، وأســــــلوبه الســـــلس يف الكتابــــــة، القويـــــة، وم

ــــــف الشــــــيخ ذكــــــر لتآليفــــــه  بــــــني املنظــــــوم واملنثــــــور، وفيمــــــا �يت وفوائــــــده العلميــــــة، وقــــــد تنوعــــــت توالي

  املنظومة.

  .املنظومة الفرع األول: �ليف الزجلوي

مــــــة فجـــــادت قرحيتـــــه مبنظومـــــات قيّ  اجتمـــــع حملمـــــد الزجلـــــوي الـــــذوق الشـــــعري وامللكـــــة الفقهيـــــة؛     

يف خمتلــــــف فنــــــون العلــــــوم الشــــــرعية، والســــــيما الفقهيــــــة منهــــــا، فكانــــــت بــــــذلك  دلــــــيال قاطعــــــا علــــــى 

ـــــذه الشـــــيخ  ـــــه بـــــذلك تلمي ـــــنظم التعليمـــــي خصوصـــــا، وقـــــد شـــــهد ل نبوغـــــه يف فـــــن الشـــــعر عمومـــــا، وال

ودتـــــه مـــــع علمـــــه عبـــــدهللا التمنطيطـــــي عنـــــدما قـــــال عنـــــه: "كـــــان آيـــــة يف التعبـــــري، وإنشـــــاد الشـــــعر، وج

  ونظم منثور. ، وقد تنوعت منظومات الزجلوي بني نظم مستقل�1لقوايف والعروض"

  : نظم دمحم الزجلوي أشهر منظوماته اليت عرف �ا من هذا النوع، وهي:أ/نظمه املستقل

: وهـــــــي منظومـــــــة مـــــــن ألـــــــف وثالثـــــــة أبيـــــــات، مجـــــــع فيهـــــــا دمحم شـــــــتات الغريـــــــب 2/ألفيـــــــة الغريـــــــب1

أحســــــن مــــــا نُظــــــم يف غريــــــب القــــــرآن، ونظــــــرا لألمهيــــــة العلميــــــة واللغويــــــة الــــــيت  القــــــرآين، فكانــــــت مــــــن

 يثا؛ فمـــــن بـــــني شـــــروحها القدميـــــة شـــــرحتكتســـــبها هـــــذه املنظومـــــة؛ قـــــام العلمـــــاء بشـــــرحها قـــــدميا وحـــــد

ـــــة بلوليـــــد ببـــــا عبـــــدهللا، ُجِهـــــل صـــــاحبه ـــــاز �لوضـــــوح والبســـــاطة، 3وقفـــــت عليـــــه خبزان ، وهـــــو شـــــرح امت

الشـــــــرعية، وموضــــــحا للمعـــــــىن اإلعــــــرايب ملفـــــــردات املنظومــــــة، أمـــــــا مســــــتدال فيــــــه صـــــــاحبه �لنصــــــوص 

                                                             
  الوثيقة السابقة أليب مدين التمنطيطي.1
ققت يف رسالة ماجستري من طرف الطالب بقادر عبدالقادر يف قسم اللغة العربية بكلية حُ حظيت املنظومة �كثر من حتقيق؛  2

مة من م، كما حققت املنظو 2009-م2008اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة أدرار، حتت إشراف الدكتور: الطاهر مشري، سنة

 م.2019الطبعة األوىل-اجلزائر-طرف: عبدهللا بن عزالدين مسكني، صدر عن اخلزانة اجلزائرية للرتاث
قال صاحب الشرح يف مستهل شرحه: "﷽��� وصلى هللا على سيد� دمحم وءاله، هذا شرح ألفية الغريب املنسوبة 3

احلمد، هو الثناء احلسن، والذكر اجلميل، والشكر الكامل  واجب ومستحق � تعاىل،  ولهقالبن العامل الزجلوي ونفعنا هللا بربكاته، 

والالم يف هللا استحقاقا، أي: هو املستحق لذلك، واملستوجب له، ومعىن هللا أي: اخلالق والقادر واملالك......." شرح على ألفية 

  أدرار.  ، �عبدهللا،، خمطوط خبزانة بلوليدمؤلفهاالغريب حملمد الزجلوي، جمهول 
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عـــــن الشـــــروح احلديثــــــة؛ فقـــــد وضـــــع الشــــــيخ �ي بلعـــــامل شــــــرحا علـــــى املنظومـــــة أمســــــاه "ضـــــياء املعــــــامل 

  .1شرح على ألفية الغريب البن العامل"

: وهــــــي منظومــــــة مــــــن ألــــــف بيــــــت جّردهــــــا عــــــن ألفيــــــة الغريــــــب �شــــــارة شــــــيخه 2/ألفيــــــة التفســــــري2

  لشيخ أيب زيد التنالين، وقد أشار إليها يف منظومة ألفية الغريب بقوله:العالمة ا

  احلَْمـــــــــــــــــــــُد ِ� الـــــــــــــــــــــّذي قَـــــــــــــــــــــْد َشـــــــــــــــــــــرَّفَا

   
ــــــــــــــــــا ُعرِفَــــــــــــــــــا   َمَباِحــــــــــــــــــَث التـَّْفِســــــــــــــــــِري ِفيَم

    
           وقوله أيضا: 

  َوأََدَواُت النَّْحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِو ِيف التـَّْفِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــريِ 

   
  َأْشــــــــــــــبَـْعُت ِفيَهــــــــــــــا الَقــــــــــــــوَل ِيف التـَّْقرِيـــــــــــــــرِ 

    
ـــــه علـــــى ذلـــــك عبـــــدالكرمي احلاجـــــب يف حاشـــــية  وقـــــد نقـــــل عـــــدة أبيـــــات منهـــــا يف ألفيـــــة الغريـــــب، ونّب

               جعلها على املنظومة، ومن أبيا�ا:

َواَطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَُة ِيف َمْعنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِ 
ُ
  أَو امل

   
3ِمــــــــــــــــــــــَن النَّظَــــــــــــــــــــــاِئَر الــــــــــــــــــــــيتَّ تـَْرَعـــــــــــــــــــــــاهُ 

  

    
  وأيضا:                  

ـــــــــــــــــــــــــــــــَحابَُة الَعـــــــــــــــــــــــــــــــْر�َ    ءُ فـََهـــــــــــــــــــــــــــــــِذِه الصَّ

   
ـــــــــــــــــــوا َأْشـــــــــــــــــــَياءُ  ـــــــــــــــــــْد َأْشـــــــــــــــــــَكَلْت فـََوقـَُّف   َق

    
فيهـــــا الزجلـــــوي عـــــن مســـــألة  بيتـــــا حتـــــدث 23وهـــــي أرجـــــوزة مـــــن  /منظومـــــة يف قســـــمة األحبـــــاس:3

قســـــمة احلبس(الوقـــــف)، وأهـــــم أحكامـــــه ومســـــائله، مـــــع ذكـــــر أقـــــوال الفقهـــــاء يف ذلـــــك، وقـــــد أثبـــــت 

احلــــافظ العالمــــة ســــيدي أيب ولشــــيخ شــــيوخنا "صــــاحب الغنيــــة نســــبتها حملمــــد الزجلــــوي حــــني قــــال: 

ــــــدهللا دمحم بــــــن العالمــــــة ســــــيدي َحممــــــد فتحــــــا(بفتح أولــــــه) ابــــــن أمحــــــد الزجلــــــوي نفعنــــــا هللا بــــــه يف  عب

  ".قسمة األحباس نظما ما نصه...

اتفاقــــــا، واختلفــــــوا يف قســــــمته لالغــــــتالل  اوقـــــد تشــــــدد املالكيــــــة يف مســــــألة قســــــمة الوقـــــف؛ فمنعوهــــــ 

                 ال يف منظومة، يقول يف مطلعها:؛  مجع الزجلوي تلك األقو 4قوالعلى أ

                                                             
  وهو شرح مطبوع.1
  .املنظومة مفقودة2
حاشية بن (قال ابن احلاجب يف حاشيته على ألفية الغريب جبانب هذا البيت: "هذا البيت يف ألفية التفسري بتغيري يف آخره".3

  )2،صعلى ألفية الغريب، خمطوط خبزانة متنطيط احلاجب
فاعلم أنه ال جيوز قسم رقابه اتفاقا، وأما قسمته  -أي الوقف-: "أما احلبسجاء يف حاشية الدسوقي على الشرح الكبري4

لالغتالل؛ فقيل يقسم وجيرب من أيب ملن طلب، وينفذ بينهم إىل أن حيصل ما يوجب تغيري القسمة بز�دة أو نقص يوجب التغيري، 

حاشية الدسوقي على الشرح (اغتالل برتاضيهم..."وقيل: ال يقسم حبال، وهو ما يفيده كالم مالك يف املدونة، وقيل: يقسم قسمة 

  )499،ص3الكبري،ج
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  َمْســــــــــــــــــأََلُة َال َخْلــــــــــــــــــَف بـَــــــــــــــــــْنيَ النَّــــــــــــــــــاسِ 

   
  ِيف َمْنــــــــــــــــِع بَـــــــــــــــــّتِ ِقْســـــــــــــــــَمَة اَألْحَبـــــــــــــــــاسِ 

    
ـــــــــــــــــــــــــــــِتَاللِ  ـَــــــــــــــــــــــــــــا َجـــــــــــــــــــــــــــــَرى ِيف اِالْغ   َوِإمنَّ

   
ـــــــــــــــــــــــَوالِ  َـــــــــــــــــــــــٍة ِمـــــــــــــــــــــــَن األَقْـ ـــــــــــــــــــــــى َثَالث   َعَل

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــقُ  ْنـــــــــــــــــــــــــــــــــُع َواجلَـــــــــــــــــــــــــــــــــَواُز َوالتـَّْفرِي

َ
  امل

   
  1قِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثَِّماِر َعْن َحتِْقيلِلنـَّْهي ِيف     

  

    
حظــــــت هــــــذه املنظومــــــة الفقهيــــــة �لتحقيــــــق، لكو�ــــــا ضــــــمن أجوبــــــة دمحم الزجلــــــوي يف نــــــوازل الغنيــــــة، 

الــــــيت مــــــن  وحتقيقهـــــا وقـــــد قامــــــت إحـــــدى طالبــــــات الـــــدكتواره بقســــــم الشـــــريعة جبمــــــع هاتـــــه األجوبــــــة

  ضمنها هذه املنظومة.

ليســـــّهل د إىل نظـــــم املنثـــــور علـــــى عـــــادة علمـــــاء الســـــلف، فعمـــــ الزجلـــــوي جـــــرى: ه املنثـــــورب/نظمـــــ

  دهم على مجع احلفظ والفهم، ومن أهم ما نظم من املنثور:على النشء حفظه، ويعوّ 

بيـــــــت، نظـــــــم فيهـــــــا  300عـــــــن فـــــــت وهـــــــي منظومـــــــة ني /منظومـــــــة مســـــــائل االلتـــــــزام للحطـــــــاب:1

االلتـــــــزام للحطـــــــاب، وقـــــــد ســـــــار فيهـــــــا علـــــــى ملخـــــــص كتـــــــاب حتريـــــــر الكـــــــالم يف مســـــــائل الزجلـــــــوي 

، بعيــــد ميســــرمــــنهج احلطــــاب يف تبويبــــه، كمــــا صــــرّح بــــذلك بنفســــه، أمــــا عــــن أســــلو�ا فهــــو واضــــح 

هـــــــذه كعـــــــادة الّنظـــــــام؛ فابتـــــــدأ مبقدمـــــــة نســـــــب فيهـــــــا الـــــــنظم عـــــــن التعقيـــــــد، تـــــــدرج دمحم يف منظومتـــــــه 

  لنفسه؛ ليثين بعدها حبمد هللا مشريا إىل موضوع االلتزام بقوله:

ــــــــــــــارِ يَـ    ُقـــــــــــــوُل رَاِجــــــــــــــي َرْمحَــــــــــــــَة َربِّــــــــــــــِه الَغفَّ

   
ــــــــــــــــــــُد بــــــــــــــــــــن الَعــــــــــــــــــــاملِِ األَْنَصــــــــــــــــــــارِي   ُحمَمَّ

    
ار ــــــــــــــــــــــــــــــاِلِكي الزَّْجلَــــــــــــــــــــــــــــــِوي الـــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

َ
  امل

   
ـــــــــــــــــــــتَّارِ  ـــــــــــــــــــــِه السَّ ـــــــــــــــــــــِدً� ِاْســـــــــــــــــــــَم اِإلَل َت   ُمبـْ

    
ــــــــــــــــــــــَزمَ    احلَْمــــــــــــــــــــــُد ِ� الــــــــــــــــــــــذَّي قَــــــــــــــــــــــْد أَْل

   
ــــــــــــــــــاَدُه اِإلْخــــــــــــــــــَالَص ِفيَمــــــــــــــــــا أَْلَزَمــــــــــــــــــا   ِعَب

    
ــــــــــــــــــــــــــــــاَع ُمْصــــــــــــــــــــــــــــــَطَفاهُ َوأَْوَجــــــــــــــــــــــــــــــَب اِتِّ    َب

   
  َوالَفـــــــــــــــــــــــوَز ِ�لَوفَـــــــــــــــــــــــا لَِمـــــــــــــــــــــــْن قـََفـــــــــــــــــــــــاهُ 

    
  مث يقول مبينا الغرض من نظمه، مفصحا عن منهجا املتبع يف قوله:

ــــــــــــــــــــَتَظمُ    َوبـَْعــــــــــــــــــــُد، فَالَقْصــــــــــــــــــــُد ِمبـَـــــــــــــــــــا يـُنـْ

   
ـــــــــــــــــزَاِم ِفيَمـــــــــــــــــا ُخيَْصـــــــــــــــــمُ    تـَْلِخـــــــــــــــــيُص االْلِت

    
ـــــــــــــــــاُب اجلَْمـــــــــــــــــِع ِيف أَنـَْواِعـــــــــــــــــهِ    َوُهـــــــــــــــــَو ِكَت

   
  ْق اَحلطَّـــــــــــــــــــــــاُب ِيف ِإْبَداِعـــــــــــــــــــــــهِ ملَْ ُيْســـــــــــــــــــــــبَ 

    
  ِجْئـــــــــــــــــــــــُت بِــــــــــــــــــــــــِه ُمَرتـًَّبــــــــــــــــــــــــا َكَأْصــــــــــــــــــــــــِلهِ 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لَِفْضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلهِ    ِوملَْ أَزِْدُه َغالًِب

    
ْضــــــــــــــــَمرِ 

ُ
َعــــــــــــــــدَّى امل

ُ
  َوفَاِعــــــــــــــــُل الَفِعــــــــــــــــِل امل

   
ـــــــــــــــــــــــَال َيْســـــــــــــــــــــــَتِرتْ  ـــــــــــــــــــــــَو َف 2َمْرَجُعـــــــــــــــــــــــُه ُه

   

   
  ، وبيان مسائله.يشرع بعدها يف بيان معىن االلتزام، وبيان أحكامه وشروط كل ركن منهل

                                                             
  . 143أجوبة دمحم بن َحممد �لعامل من خالل نوازل الغنية،ص1
  .01منظومة مسائل االلتزام حملمد الزجلوي، خمطوط خبزانة أنزمجري،ص2
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ــــان2 ــة روضـــــــة امليـــــــدان يف أحكـــــــام قـــــــبض األمثــ : أثبـــــــت نســـــــبتها لــــــه تلميـــــــذه أيب مـــــــدين /منظومــــ

ــــد تعرضــــه لــــذكر مؤلفــــات شــــيخه، وقــــد عثــــرت علــــى نســــخة مــــن املنظومــــة  ــــه عن التمنطيطــــي يف وثيقت

ألحـــــد تالميـــــذ الشـــــيخ، كـــــان قـــــد كتبهـــــا يف حيـــــاة الشـــــيخ؛ حيـــــث يقـــــول يف بدايـــــة  الصـــــفحة األوىل 

ــــــف الشــــــيخ اإلمــــــام، العــــــامل، مــــــن املن ــــــاب روضــــــة امليــــــدان يف أحكــــــام قــــــبض األمثــــــان �لي ظومــــــة: "كت

العالمـــــة، البحـــــر، الفهامـــــة، اجلـــــامع، البـــــالغ الغايـــــة، الـــــدرة اخلالصـــــة، واجلـــــوهرة الالمعـــــة، إمـــــام وقتـــــه، 

حوبــــــه  غفــــــرطــــــال هللا عمــــــره، و أومصــــــباح زمانــــــه، شــــــيخنا وأســــــتاذ� دمحم بــــــن َحممــــــد العــــــامل الزجلــــــوي 

ـــــبعض أحكـــــام قضـــــاء  ،1آمـــــني" ـــــة الغـــــرمي ب ـــــدين، ضـــــمنها خالصـــــة معون وهـــــي منظومـــــة يف مســـــائل ال

امللـــــــيم أليب زيـــــــد اجلنتـــــــوري، وقـــــــد ســـــــار الزجلـــــــوي علـــــــى �جـــــــه يف التبويـــــــب عـــــــدا بعـــــــض األبـــــــواب 

بيــــت، 100والفصــــول الــــيت كــــان �ــــا تقــــدمي و�خــــري مــــع ز�دة بعــــض األبــــواب، وقــــد �فــــت أبيا�ــــا 

  صول، قال يف مطلعها: موزعة على مقدمة، وأبواب، وف

ــــــــــــــــــــــــــــــــدِ    احلََمــــــــــــــــــــــــــــــــُد ِ�ِّ ِبُكــــــــــــــــــــــــــــــــِل احلَْم

   
ْجـــــــــــــــــدِ 

َ
  َصــــــــــــــــلَّى َوَســـــــــــــــــلَّم َعَلـــــــــــــــــى ِذي امل

    
  َوبـَْعـــــــــــــــــــُد، فَـــــــــــــــــــالِعْلُم ِحبُْكـــــــــــــــــــِم التَّْجـــــــــــــــــــرِ 

   
  ِمـــــــْن أَوَْكـــــــِد الَفــــــــْرِض َعلَـــــــى َمـــــــْن َيْشــــــــرِي

    
ــــــــــــــــــدِّيِن ِفيــــــــــــــــــِه ُعْســــــــــــــــــرُ    َوِإنَّ بـَْعــــــــــــــــــُض ال

   
ـــــــــــــــــــــــــرُّ    ِمـــــــــــــــــــــــــَن الَوقَـــــــــــــــــــــــــاِئَع الـــــــــــــــــــــــــيتَّ تـَْعتَـ

    
  َوَهـــــــــــــــــــــــــــــــــِذِه َقِصـــــــــــــــــــــــــــــــــيَدٌة َمُصـــــــــــــــــــــــــــــــــونَهْ 

   
ُعونَــــــــــــــــــــــــــــهْ 

َ
تُـَها ُخَالَصــــــــــــــــــــــــــــُة امل نـْ   َضــــــــــــــــــــــــــــمَّ

    
ــــــــــــــــــــــــــــورِي ِ�ِإلَجيــــــــــــــــــــــــــــازِ  ُت ــــــــــــــــــــــــــــِم الَكنـْ   لِْلَعَل

   
  َوِصـــــــــــــــــــــــــــــــحَِّة التـَّْعِبــــــــــــــــــــــــــــــــِري ِ�ْمِتَيــــــــــــــــــــــــــــــــازِ 

    
  ُمتَِّبًعـــــــــــــــــــــــــــــــا تـَْرتِيَبـــــــــــــــــــــــــــــــُه ِيف الَغالِـــــــــــــــــــــــــــــــبْ 

   
رَُه ِفيــــــــــــــــــــِه ِســــــــــــــــــــَوى َمطَالِــــــــــــــــــــبْ    َوَســــــــــــــــــــيـْ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــيَمجَْعتُـَهـــــــــــــــــــــــــــــــــا تـَْبِصـــــــــــــــــــــــــــــــــرًَة لِِمثْ    ِل

   
ـــــــــــــــًة ِيف َأْجـــــــــــــــِر ُحْســـــــــــــــِن الَقـــــــــــــــْولِ  2 َوَرْغَب

  

    
ــــــــــــة للســــــــــــيوطي4 ــــــــــــة جلــــــــــــالل الــــــــــــدين /نظــــــــــــم كتــــــــــــاب النقاي : نظــــــــــــم الزجلــــــــــــوي كتــــــــــــاب الُنقاي

ـــــر، وقـــــد ســـــار فيـــــه 911الســـــيوطي( ـــــة اإلتقـــــان، وصـــــل فيـــــه إىل ألـــــف بيـــــت أو أكث ه) نظمـــــا يف غاي

ـــــث مجـــــع يف نظمـــــه أربعـــــة عشـــــر عل مـــــا تبعـــــا للســـــيوطي، علـــــى �ـــــج الســـــيوطي يف كتابـــــه املنثـــــور؛ حي

ــــم احلــــديث -فجمعــــت املنظومــــة خالصــــة أهــــم العلــــوم وهــــي: علــــم أصــــول الــــدين، علــــم التفســــري، عل

ـــــم الفـــــرائض-علـــــم أصـــــول الفقـــــه ـــــم اخلـــــط-علـــــم التصـــــريف-علـــــم النحـــــو-عل علـــــم -علـــــم املعـــــاين-عل

ــــــديع ــــــم التشــــــريح-الب ــــــم الطــــــب-عل ــــــه اجلامعــــــة اســــــتهل الزجلــــــوقــــــد  علــــــم التصــــــوف،-عل وي منظومت

                                                             
  .01ري،صمنظومة روضة امليدان يف أحكام قبض األمثان حملمد الزجلوي، خمطوط خبزانة أنزمج1
  .01السابق،ص صدرامل2
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ـــــــه، مث ثـــــــّىن �لصـــــــالة والســـــــالم علـــــــى رســـــــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اتباعـــــــا لطريقـــــــة النافعـــــــة حبمـــــــد هللا  والثنـــــــاء علي

ــــــه ــــــدافع علي ــــــور، وال ــــــك نظمــــــه، ذاكــــــرا ألصــــــله املنث ، ليشــــــرع النظــــــام يف مصــــــنفا�م، مســــــميا بعــــــد ذل

  :بعدها يف نظم العلوم األربعة عشر، وقال يف مطلعها

ـــــــــــــــــــــْكُر لَـــــــــــــــــــــُه تـََعــــــــــــــــــــــاَىل    احلَْمـــــــــــــــــــــُد َوالشُّ

   
نَـــــــــــــــــــــــــــــا ِإنـَْعاُمـــــــــــــــــــــــــــــِه ِإْفَضـــــــــــــــــــــــــــــاَال    َأْن َعمَّ

    
  ُمثَّ الصَّــــــــــــــــــــــــــــَالُة َوَســــــــــــــــــــــــــــَالُمه َعلَــــــــــــــــــــــــــــى

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــَر نَـــــــــــــــــــــــــــــــــِيبٍء أُْرِســــــــــــــــــــــــــــــــــَال    دمحم َخيـْ

    
ــــــــــــــــــــــــومِ    َوَهــــــــــــــــــــــــِذِه نَِقايَــــــــــــــــــــــــٌة ِمــــــــــــــــــــــــَن الَعُل

   
  أَْربـََعــــــــــــــــــــَة َعْشــــــــــــــــــــَر بَِنْظِمَهــــــــــــــــــــا يـَُقــــــــــــــــــــوم

    
ِســـــــــــــــــــــــيسَ 

َ
  بِـــــــــــــــــــــــِه أَُمتِّـــــــــــــــــــــــُم َحاَجـــــــــــــــــــــــَة امل

   
  يسِ ِيف َشــــــــــــــــــــــــــــْرِعَنا ِإلَيــــــــــــــــــــــــــــِه ِ�لتَّْأِســــــــــــــــــــــــــــ

    
  ِمـــــــــــــْن َأْصـــــــــــــِل َمـــــــــــــا أَلََّفـــــــــــــُه اَألْســـــــــــــُيوِطي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوطِ  ُن

َ
ْخَتَصـــــــــــــــــــــــــــــــــِر امل

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرِِه امل   بِنَـْث

    
ـــــــــــــــــــــْن زَِ�َدهْ    َوَمـــــــــــــــــــــا لَـــــــــــــــــــــُه َأَضـــــــــــــــــــــْفُت ِم

   
  َكنُـْقَطـــــــــــــــــــــــــــــــــٍة لَِبْحـــــــــــــــــــــــــــــــــرِِه ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــْرَ�َدهْ 

    
  َوَمجُْعَهــــــــــــــــــا ِيف الَعـــــــــــــــــــدِّ أَلْــــــــــــــــــَف بـَْيـــــــــــــــــــتٍ 

   
ـــــــــــــــَد ِاْســـــــــــــــِتَخاَرت لِـــــــــــــــَرّب البَـْيـــــــــــــــتِ  بـَْع

 1
  

    
  يف نظم العلوم األربعة عشر.ليشرع بعدها 

لكـــــــن تعرضـــــــها للخـــــــرق  عليـــــــه،وقفـــــــت ذا �إلضـــــــافة إىل منظومـــــــات أخـــــــرى لـــــــه، منهـــــــا ماهـــــــ       

، 2، كمنظومـــــة اســـــتحقاق أر�ب البســـــاتني ملـــــا حتـــــت بســـــاتينهماالســـــتفادة منهـــــا والتآكـــــل حـــــال بـــــني

عليهـــــا، منهـــــا:  قـــــف مل  أتلميـــــذه عبـــــدهللا بـــــن أيب مـــــدين التمنطيطـــــي، غـــــري أين ومنهـــــا مـــــا نســـــبها لـــــه

نظـــــــم  املفـــــــروض واملســـــــنون مـــــــن خمتصـــــــر خليـــــــل، ومنظومـــــــة يف التوحيـــــــد أمساهـــــــا "هدايـــــــة املريـــــــد إىل 

  .3مقاصد من التوحيد"، ونظم يف االستحسان عند أهل األصول، ونظم يف مسألة التصيري

ن التــــنالين، حيــــث نعــــاه ا قرحيتــــه عنــــد وفــــاة شــــيخه عبــــدالرمحكمــــا ينســــب للشــــيخ مرثيــــة، جــــادت �ــــ

ا عــــن جلــــل املصــــيبة، وهــــول احلــــدث فيمــــا حــــّل، يقــــول ا، معــــددا بعــــض خصــــاله وفضــــائله، معــــربّ فيهــــ

  يف مطلعها على وزن البحر الكامل:

ـــــــــــــــَن احلَـــــــــــــــَواِدِث َمجَّـــــــــــــــه   َوِإَذا ذََكـــــــــــــــْرَت ِم

   
َــــــــــــــــــَة ِعْوَضــــــــــــــــــَها   فَــــــــــــــــــاذُْكْر َرزِيَّــــــــــــــــــًة َال َرزِي

    
  َواذُْكــــــــــــــــــْر َأَ� َزيْـــــــــــــــــــٍد َوَرْوَعــــــــــــــــــَة فـَْقـــــــــــــــــــِدهِ 

   
ــــــــــــــَف    اِإلْســــــــــــــَالِم ِمْنــــــــــــــُه َوَرْحِضــــــــــــــَهاَوتـََلهُّ

    

                                                             
   .01نظم كتاب النقاية حملمد الزجلوي، خمطوط خبزانة أنزمجري،ص1
   .خمطوط خبزانة أنزمجري2
والتصيري هو: دفع شيء معني ولو عقارا يف دين سابق(توضيح األحكام  .ينظر: الوثيقة السابقة لعبدهللا بن أيب مدين التمنطيطي3

  ).136،ص3ه،ج1339ملكي التوزري: املطبعة التونسية،الطبعة األوىل شرح حتفة احلكام لعثمان بن ا
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  2اهَ ـــــــــــــــضِّ حَ وَ  يونَ العُ  كَ تِ وَ سْ قَ لِ  1بْ دَ ازْ فَ             هِ ــــــــــــــــــــــــــــــالِ ثَ مِ  نَ سْ حُ  يكَ كِ بْ  يُـ َال  انَ كَ   نْ إِ       

   أضف إىل ذلك مقطوعات شعرية متنوعة مبثوثة يف �ليف الشيخ  النثرية املختلفة.

  �ليفه املنثورةالفرع الثاين: 

ــــــورة فكانــــــت  ــــــوي املنث ــــــف الزجل ــــــة، ومــــــن  أغلبهــــــا شــــــروحيف أمــــــا عــــــن �لي ــــــون أو منظومــــــات فقهي ملت

  أمهها نذكر:

ـــــوجيز يف شـــــرح خمتصـــــر خليـــــل/1 ـــــل، وهـــــو موضـــــوع التحقيـــــق، ال : وهـــــو شـــــرح علـــــى خمتصـــــر خلي

  سيكون الكالم عنه عند دراسة الكتاب.

ــهيل اإلرشـــــاد للـــــدرر الثمي/2 ــــن األصـــــول والفـــــروع علـــــى مـــــذهب عـــــامل املدينـــــة نـــــةتســـ : وهـــــو مـ

ـــــــن  ـــــــى الضـــــــروري مـــــــن علـــــــوم الـــــــدين لعبدالواحـــــــد اب عبـــــــارة عـــــــن شـــــــرح ملنظومـــــــة "املرشـــــــد املعـــــــني عل

عاشــــر"، جــــاء الشــــرح يف جملــــدين، اســــتفتحه صــــاحبه مبقدمــــة؛ ذكــــر فيهــــا امســــه ونســــبه، وبــــّني فيهـــــا 

فضــــــل صــــــاحبها ىل قيمــــــة املنظومــــــة، و إهــــــا بــــــذلك فضــــــل العلــــــم والعلمــــــاء املخلصــــــني يف طلبــــــه، منوّ 

"ابــــــن عاشــــــر"، كمــــــا أفصــــــح عــــــن دافــــــع �ليفــــــه، مبينــــــا بعــــــدها ملصــــــطلحات شــــــرحه، واســــــم كتابــــــه، 

ز أبيــــات الــــنظم بكتابتهـــــا �للــــون األمحـــــر؛ متييــــزا هلـــــا ليشــــرع بعــــدها يف شـــــرح أبيــــات الـــــنظم، وقــــد مّيـــــ

: فعــــــل يقــــــولال: "عــــــن كالمــــــه، كمــــــا أوضــــــح الوجــــــه اإلعــــــرايب لكلمــــــات الــــــنظم عنــــــد احلاجــــــة، فقــــــ

ــــه،  �لرفــــع ابــــنمضــــارع، أصــــله: يقــــُوُل نقلــــت ضــــمة عينــــه إىل فائــــه، وفاعلــــه عبدالواحــــد، و أيضــــا نعت

لشـــــهرته بــــــه، األنصـــــاري نســــــبا، األندلســــــي  ، وهـــــو جــــــد أبيـــــه أمحــــــد بـــــن علــــــي،عاشــــــروأضـــــافه إىل 

ئ أنـــــه ، ومــــن خـــــالل املطالعــــة األوليــــة هلـــــذا الشــــرح، يتضـــــح للقــــار 3أصــــال، الفاســــي منشـــــئا ودارا..."

  . 4شرح قيم، غين �لفوائد الفقهية

وضــــــع الزجلــــــوي شـــــــرحا علــــــى أرجـــــــوزة أيب :5التلمســــــانية يف الفـــــــرائضعلــــــى القصـــــــيدة /شــــــرح 3

   إســــــــــــحاق التلمســــــــــــاين يف الفــــــــــــرائض، الشــــــــــــهرية بــــــــــــــاسم "التلمســــــــــــانية"، مســــــــــــتفيدا مــــــــــــن شـــــــــــــرح 

                                                             
�ج اللغة وصحاح العربية أليب �صر إمساعيل بن محاد اجلوهري ازدب: احتمل، يقال: ازدبيت الشيء إذا احتملته( ينظر:  1

 )2366،ص6،ج م1987الطبعة الرابعة -بريوت-الفارايب، حتقيق: أمحد عبدالغفور عطار: دار العلم للماليني
  .73الغصن الداين،ص/253،ص1احلركة األدبية يف أقالبم توات،جينظر: 2
  .02تسهيل اإلرشاد للدرر املتعينة من األصول والفروع على مذهب عامل املدينة حملمد الزجلوي، خمطوط خبزانة أنزمجري،ص3
هللا أن يفتح لطلبة العلم بتحقيق ما بقي من  يقوم األستاذ عبدالرمحن بودية حاليا بتحقيق جزء من هذا الشرح  القيم، عسى4

  أجزائه. 
  م2014-2013جامعة أدرار ،ح يف رسالة ماجستري بقسم الشريعةبتحقيق الشر قمت  5
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مبـــــا يـــــوحي  عليهـــــا، وقـــــد اســـــتهل الزجلـــــوي شـــــرحه هـــــذا مبقدمـــــة، أحســـــن االبتـــــداء فيهـــــا 1العصـــــنوين

مبــــــراد شـــــــرحه، �ســــــلوب ســـــــجعي علــــــى عـــــــادة املـــــــؤلفني املتــــــأخرين، ذاكـــــــرا الباعــــــث علـــــــى شـــــــرحه، 

  و�ظما ملصطلح كتابه يف أبيات قال يف مطلعها:          

ـــــــــاِدي ِيف الَفـــــــــنِّ َكَمـــــــــا   َيُكـــــــــوُن يـُبَِّصـــــــــُر الَب

   
ــــــــــــــــــــــاِدي َمــــــــــــــــــــــا تـََعلََّمــــــــــــــــــــــا   يــــــــــــــــــــــذَِّكُر الشَّ

    
  ُنوِين خلََّْصـــــــــــــــُت ِفيـــــــــــــــِه َشـــــــــــــــْرَحَها الَعْصـــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــونِ    َعـــــــــــــــــــاِملَ َأْهـــــــــــــــــــَل الُفـــــــــــــــــــُروِض َوالُفُن

    
َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   َوزِْدتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه فـََوائِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد َوُرمبَّ

   
ـــــــــــــــــْرُت َمـــــــــــــــــا َكـــــــــــــــــاَن بِـــــــــــــــــِه ُمَقـــــــــــــــــدَِّما   َأخَّ

    
ُتُه ُجْهـــــــــــــــِدي ِمـــــــــــــــَن اِإلْســـــــــــــــَهابِ    َوُصـــــــــــــــنـْ

   
ـــــــــــــــو َعـــــــــــــــِن الطُّـــــــــــــــَالبِ  ُب   ِبُكـــــــــــــــلِّ َمـــــــــــــــا يـَنـْ

    
  فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــَال َغرَابَـــــــــــــــــــــــــــــــــــُة َوَال تـَْعِقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ 

   
   َتْصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِيدُ َوَال َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَئاَمُة َوَال 

    
ــــــب وقــــــد امتــــــاز شــــــرحه هــــــذا بدقــــــة األســــــلوب ووضــــــوحه، وتعــــــدّ  د مصــــــادره، مــــــع تركيــــــزه علــــــى اجلان

  التطبيقي من خالل األمثلة التوضيحية لكل أصل أو قاعدة فرضية.

، ووصــــوهلا إلينــــا إىل ابنــــه دمحم الزجلــــويالفضــــل يف مجــــع نــــوزال َحممــــد  يرجــــعنــــوازل والــــده: مجــــع /4

الرتمجـــــة  هـــــاد االبـــــن وحرصـــــه لضـــــاعت نـــــوازل األب وفتـــــواه؛ هلـــــذا جنـــــد مصـــــادرالزجلـــــوي، فلـــــوال اجت

لـــــع علـــــى تلـــــك النـــــوازل يلحـــــظ بوضـــــوح أن االبـــــن مل يكـــــن جمـــــرد واملطّ  تنســـــب تلـــــك النـــــوازل لالبـــــن،

، والرتتيـــــــب، جامعــــــا فحســــــب؛ بـــــــل كانــــــت لـــــــه فيهــــــا مســــــامهة كبـــــــرية متثلــــــت يف اجلمـــــــع، والتبويــــــب

بــــــدلوه فيهــــــا، إمـــــــا  عـــــــض املســــــائل، فكثــــــريا مــــــا كـــــــان يــــــديلب اخلاصــــــة علــــــى �إلضــــــافة إىل تعليقاتــــــه

  وبصمته عليها. أو جميبا، فظهرت شخصيتهمرجحا أو معلقا 

ـــع رحلــــــة والــــــده/5 ــــــيت مجـــ :  قــــــام دمحم الزجلــــــوي بتــــــدوين رحلــــــة والــــــده الطويلــــــة يف طلــــــب العلــــــم، ال

ــــــذين ألتقــــــاهم و  ــــــذاك، فــــــذكر فيهــــــا كــــــل الشــــــيوخ ال ــــــة أن ــــــده قادتــــــه ألكــــــرب عواصــــــم احلواضــــــر العربي ال

وأخــــذ عــــنهم وأجــــازوه، مــــع ذكــــر ســــند شــــيوخه، وممــــا جــــاء فيهــــا: "مث توجــــه لتفياللــــت، وأقــــام فيهــــا 

ـــــرأ فيهـــــا علـــــى ـــــرأه ســـــيدي إبـــــراهيم مـــــن الخياف،و.. مخـــــس ســـــنني، ق ـــــذي ق ـــــراهيم فال ،أمـــــا ســـــيدي إب

عليـــــــه ألفيـــــــة ابـــــــن مالـــــــك ثـــــــالث مـــــــرات، والميـــــــة األفعـــــــال، والســـــــلم يف املنطـــــــق، ال يـــــــدري مـــــــرة أو 

  .2أكثر...."

                                                             
من أحسن شروح القصيدة التلمسانية، ملا امتاز  -)ه816كان حيا بعد(-يعترب شرح أيب احلسن علي بن حيىي العصنوين املغيلي 1

األحوال  وسداد املنهج، وقد حقق الشرح من طرف عبدالطيف زكاغ لنيل دبلوم الدراسات العليا يف شعبة به من غزارة املادة،

  م.2009جبامعة القرويني بفاس، وصدرت طبعته األوىل عن مركز اإلمام الثعايل ودار ابن حزم سنةالشخصية وفقه التربعات 
  )547،ص02(ينظر: امللحق رقم خمطوط خبزانة أنزمجري الزجلوي، ورقة من رحلة َحممد الزجلوي، مجعها ابنه دمحم2
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ـــــه تلميـــــذه أبـــــو     ـــــة أخـــــرى، نســـــبها ل مـــــدين التمنطيطـــــي، غـــــري أنـــــين مل  كمـــــا للزجلـــــوي مؤلفـــــات نثري

ـــــــــه يف األحبـــــــــاس، وإحتـــــــــاف ذوي أ ـــــــــذي وضـــــــــعه علـــــــــى منظومت قـــــــــف عليهـــــــــا، كشـــــــــرحه البســـــــــيط ال

  .1اإلنصاف واملربة �لصواب يف ضبط وماعدا وجه وكف احلرة

  اته، وثناء العلماء عليه. جهاده يف سبيل نشر العلم، وف ،أخالقهاملبحث الرابع: 

  املطلب األول: أخالقه، وجهاده يف سبيل نشر العلم.

  الفرع األول: أخالق الزجلوي ومشائله.

ــــــوي جبملــــــة مــــــن الفضــــــائل واألخــــــالق الــــــيت أســــــرت قلــــــوب جلســــــائه         حتلــــــى الشــــــيخ دمحم الزجل

ـــــت إعجـــــاب واستحســـــان كـــــل مـــــن لقيـــــه أو جالســـــه، وهـــــذه شـــــه ادة مـــــن مـــــن الطلبـــــة وغـــــريهم، و�ل

تلميـــــذه عبـــــدهللا التمنطيطــــــي الـــــذي ملـــــس كــــــرم أخالقـــــه، فقــــــال عنـــــه: "كـــــان حســــــن اخللـــــق، أنــــــيس 

ــــــني، موصــــــوفا �لصــــــالح، والتقشــــــف  ــــــن مت ــــــة، ذا دي ــــــب للطلب ــــــني اجلان ــــــري احلكــــــا�ت، ل ا�لــــــس، كث

والزهــــد، والعفــــة، والتحــــري، جمانبــــا للعــــوام، �ركــــا هلــــم، متقشــــفا، عارفــــا بزمانــــه، منقبضــــا عــــن النــــاس 

الطلبــــــة، إذا حضــــــرت العــــــوام جملســــــه للخلــــــط أخذتــــــه القشــــــعريرة وتلــــــّون، فــــــال يكــــــاد يفهــــــم  لســــــوى

منــــه الكــــالم...،و كــــان مــــن أهــــل التقشــــف يف الــــدنيا، والزهــــد، وإكــــرام الضــــيف، وفيمــــا أخــــرب� بــــه 

تلميـــــذه الصــــــاحل ســــــيدي دمحم بـــــن عمنــــــا ســــــيدي احملجــــــوب، حســـــبما شــــــاهد أنــــــه إذا أراد أن يغســــــل  

، يســــــــتعف أن يطلــــــــب مــــــــا يلــــــــبس مــــــــن أحــــــــد؛ فيــــــــذهب بنفســــــــه إىل كســــــــاءه، ولــــــــيس لــــــــه غريهــــــــا

الســـــاقية؛ فيغســـــل نصـــــفها، وهـــــو البـــــس للنصـــــف اآلخـــــر، فـــــإذا غســـــل النصـــــف الـــــذي كـــــان يغســـــل 

ـــــــد  ـــــــوس....، حســـــــن الصـــــــحبة، كـــــــرمي العشـــــــرة، بعي يّبســـــــه مث لبســـــــه، فيغســـــــل النصـــــــف اآلخـــــــر امللب

العلمـــــــاء، وحكـــــــا��م،  الصـــــــيت، مهيبـــــــا، جلـــــــيال، يـــــــزداد علـــــــى األ�م فضـــــــال، أعلـــــــم النـــــــاس بســـــــري

وقصصــــهم، اشـــــتهر بعلــــم احلكمـــــة أي: ســــر احلـــــرف، �تيــــه النـــــاس مــــن الـــــبالد البعيــــدة، مـــــن الغـــــرب 

  .2وحنوه...، تقصده الرؤساء وتتربك به، وله مكاشفات"

  

  

  

  
                                                             

  مدين التمنطيطي السابقة. أيبوثيقة 1
  وثيقة أيب مدين التمنطيطي السابقة.2
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  الفرع الثاين: جهاده يف سبيل نشر العلم. 

يــــــذكر وخارجــــــه؛ وممــــــا ســـــعى دمحم الزجلــــــوي بكــــــل جهــــــد جهيــــــد لنشــــــر العلــــــم داخــــــل اإلقلــــــيم        

، ومل تـــــــثن 2و�لضـــــــبط إىل مدينـــــــة التكـــــــرور ،1عنـــــــه يف هـــــــذا الصـــــــدد أنـــــــه انتقـــــــل إىل بـــــــالد الســـــــودان

 بتلـــــك الـــــبالد الســــودانية بضـــــعة أعـــــوام مـــــارس فيهـــــا عزميتــــه مشـــــقة الســـــفر وال بعـــــد املســــافة، فاســـــتقرّ 

ـــــن أهلهـــــا  ـــــاء، ولّق حبـــــر علمـــــه وفتـــــواه، خمتلـــــف العلـــــوم، فاســـــتفادوا أميـــــا اســـــتفادة مـــــن التـــــدريس واإلفت

ـــــاء احلركـــــة العلميـــــة  ـــــري عظـــــيم يف إحي و�ـــــذا يكـــــون الزجلـــــوي مـــــن علمـــــاء تـــــوات الـــــذين كـــــان هلـــــم �ث

  والثقافية يف السودان الغريب، من خالل نشر العلم وتعاليم اإلسالم.

  : وفاته وثناء العلماء عليهاملطلب الثاين

  .وفاتهالفرع األول:

تهــــــــاد، والبــــــــذل والعطــــــــاء يف ســــــــبيل العلــــــــم، والتــــــــدريس بعــــــــد مســــــــرية طويلــــــــة مــــــــن اجلــــــــد واالج     

ـــــــــوم الـــــــــثال�ء  ـــــــــوي إىل جـــــــــوار ربـــــــــه ي ـــــــــاء، و التصـــــــــنيف والتـــــــــأليف، انتقـــــــــل الشـــــــــيخ دمحم الزجل واإلفت

ن بنحــــــو ثالثــــــة أشــــــهر، ودفــــــن بقصــــــر ه، أي: بعــــــد وفــــــاة شــــــقيقه عبــــــدالرمح1212شــــــوال عــــــام23

لــــــه، مـــــــع النبيئـــــــني، والصـــــــديقني، "زاجلــــــو"، رمحـــــــه هللا برمحتـــــــه الواســــــعة، وجعـــــــل اجلنـــــــة مســـــــتقره ومنز 

  والشهداء، والصاحلني، وحسن أولئك رفيقا.

ـــــ     ـــــريا يف نفـــــو وقـــــد خّل ـــــه حـــــز� وفراغـــــا كب ـــــف موت ـــــه، وهـــــذا مـــــا جعـــــل الكث ـــــه وحمبي ري مـــــنهم س طلبت

  ه وعلى آ�ره معرتفا بقدره وعلمه، وهذا ما سأتطرق إليه يف الفرع اآليت.يثين علي

  ه. الفرع الثاين: ثناء العلماء علي

ـــــة، فأخـــــذ مـــــن كـــــل كـــــل ضـــــرب الزجلـــــوي بســـــهمه يف         قـــــدح مـــــن أقـــــداح العلـــــوم العقليـــــة والنقلي

ــــــى علــــــم منهــــــا �عظــــــم حــــــظ وأفــــــر نصــــــيب ــــــه، وعل ــــــين علي ؛ وهــــــذا مــــــا جعــــــل مجــــــع مــــــن العلمــــــاء يث

  أعماله، معرتفني له �لتقدم والصدارة يف خمتلف صنوف العلم.

تمنطيطي:"أحـــــد حفـــــاظ املـــــذهب، وإمـــــام قطـــــر قـــــال عنـــــه تلميـــــذه الشـــــيخ عبـــــدهللا بـــــن أيب مـــــدين ال*

تــــــوات يف وقتـــــــه، وأحـــــــد املســـــــتقلني �ـــــــا مبعرفـــــــة الفقـــــــه، والعربيـــــــة، واللغـــــــة، ورتبـــــــة االجتهـــــــاد، وعلـــــــم 

                                                             
 .10،ص2سلسلة النوات، ج 1
بالد التكرور: مملكة واسعة تقع إىل اجلنوب الغريب للسودان، وكانت تضم أربعة عشر إقليما من بينها غانة والسنغال ومايل، 2

/النجوم 286،287،ص5وتكرور قاعد�ا مدينة على النيل تقرب �لقرب من ضفافه.(ينظر:صبح األعشى،ج

  )  173،ص9الزاهرة،ج
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األصــــــول، وشــــــيء مــــــن املنطــــــق، والبيــــــان، مل يكــــــن يف وقتــــــه يف أقطــــــار تــــــوات أقصــــــاها وأد�هــــــا مــــــن 

ومنســـــــوخه، وجمملـــــــه ومفصـــــــله، جياريـــــــه يف علـــــــوم القـــــــرآن، ضـــــــبطه، ومشـــــــتبهه، وتفســـــــريه، و�ســـــــخه 

وغريبـــــه، وتقـــــدم يف علـــــم احلـــــديث، واتســـــع فيـــــه للغايـــــة، ولـــــه معرفـــــة �مـــــة �حـــــوال الرجـــــال، و�ســـــخ 

احلـــــديث ومنســـــوخه، وجمملـــــه ومفصـــــله، وفنونـــــه �مجلهـــــا، آيـــــة يف التعبـــــري وإنشـــــاد الشـــــعر وجودتـــــه، 

  .1مع علمه �لقوايف، والعروض، والفرائض، واحلساب، وشيء من علم الطب..."

وقــــال عنـــــه صـــــاحب الـــــدرة الفـــــاخرة: "كـــــان رمحـــــه هللا أحـــــد األعـــــالم، وأحـــــد ا�تهـــــدين يف عصـــــره، *

أخــــذ عــــن أبيــــه ســــيدي َحممــــد، وأخــــذ النحــــو عــــن الشــــيخ ســــيدي عبــــدالرمحن بــــن عمــــر، وكــــان أهــــل 

عصــــــــره يبــــــــالغون يف الثنــــــــاء عليــــــــه �ملعرفــــــــة، جمتهــــــــدا....،وكان عاملــــــــا �لفــــــــرائض، فاضــــــــال يف فنــــــــون  

ـــــ ـــــه مـــــن احملامـــــد واملكـــــارم مـــــا يســـــتغرق الوصـــــف، وفضـــــله أشـــــهر مـــــن أن يوصـــــف، كثـــــرية، وكان ت في

ــــــري القــــــدر، وافــــــر احلرمــــــة، معــــــوال عليــــــه،  ــــــري، وكــــــان كب ــــــه خلــــــق كث ــــــوى، وانتفــــــع ب ــــــه مــــــدار الفت وعلي

وانتهــــــت إليــــــه الر�ســــــة يف الــــــد�ر التواتيــــــة، و�ب يف احلكــــــم بســــــرية محيــــــدة، وعفــــــة ونزاهــــــة، ولــــــوال 

  .2ربه طرفا كبريا"خوف اإلطالة ألوردت من خ

علــــــــى ألفيــــــــة صــــــــديقه دمحم أمــــــــا الشــــــــيخ عبــــــــدالكرمي بــــــــن �� حيــــــــدا التمنطيطــــــــي بعــــــــد اطالعــــــــه  *

ــــة مــــن الزجلــــوي قرظ ــــة املنظومــــة أوال، ليصــــل منهــــا إىل أمهي هــــا مبقطوعــــة شــــعرية أبــــرز مــــن خالهلــــا أمهي

  يقف ورائها �نيا، فقال منشدا على حبر الطويل:

عْ 
َ
  َســـــــــــــِل َحــــــــــــــَالَوةً ِإَذا ُرْمـــــــــــــَت َذْوقًــــــــــــــا َكامل

   
ـــــــــــــــــَعا ـــــــــــــــــَنْظٍم َكـــــــــــــــــاجلَواِهِر ُرصَّ ـــــــــــــــــَك ِب   َعَلْي

    
ــــــــــــِب َواحلَّــــــــــــُق أَنَّــــــــــــهُ  ــــــــــــى التـَّْقرِي   َوَهــــــــــــَذا َعَل

   
ـــــــــْهِد َوالَيـــــــــاقُوت قَـــــــــْدَ�َن أَنـَْفَعـــــــــا   ِمـــــــــَن الشَّ

    
ـــــــــاملِِ  ـــــــــُن َع ـــــــــَداُه ِفْكـــــــــُر اِب ـــــــــْد أَْب ـــــــــَف َوَق   وََكْي

   
َ لُبَّـــــــــــــُه ِبَشــــــــــــرٍْح تـَبَـرَُّعـــــــــــــ ــــــــــــرِْح فـَبَـــــــــــــنيَّ   اِ�لشَّ

    
  َوقَـــــــــــــــْد ِاْســـــــــــــــَتَماَل اللُّـــــــــــــــَب ِإَىل َصـــــــــــــــِنيِعهِ 

   
ـــــــــــــــــِب َال زِْلـــــــــــــــــَت ُموَلَعـــــــــــــــــا   ِ�َْلِفيَّـــــــــــــــــِة الَغرِي

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َأجــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهُ    فَِللَّــــــــــــــــــــــــــــــــــِه ُدرَُّه َوَعَلْي

   
  3اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ دَ وْ ية أَ افِ عَ َوِ�ِ� أَرفيه لِ  

  

    
  .4:"هي للطلبة كالغذاء لألرواح واألبدان"بقوله دمحم عبدالعزيز التنالين *كما أثىن عليها

                                                             
  مدين التمنطيطي السابقة.أيب وثيقة 1
  .16الدرة الفاخرة،ص2
  تقييد على نظم ألفية الغريب حملمد الزجلوي، خمطوط �خلزانة البكرية بتمنطيط.3
  .123قطف الزهرات،ص4
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كمــــــــا أثــــــــىن علــــــــى شــــــــرحه البــــــــن عاشــــــــر "تســــــــهيل اإلرشــــــــاد" معاصــــــــره وزميلــــــــه القاضــــــــي الشــــــــيخ *

الكامـــــــل، يقـــــــول يف  بيتـــــــا مـــــــن البحـــــــر 15الكـــــــرمي، الـــــــذي أنشـــــــد قصـــــــيدة يف عبـــــــد عبـــــــداحلق بـــــــن 

         ا:رظمطلعها مق

ـــــــــــُد ِمـــــــــــَن النـُُّقـــــــــــوِل َأَصـــــــــــحََّها   َ� َمـــــــــــْن يُرِي

   
ـــــــــــــرَاُه بَِتْســـــــــــــِهيل اِإلْرَشـــــــــــــادِ  ـــــــــــــا تـَ   ُخـــــــــــــْذ َم

    
  َحــــــــــــــــــاَز النَِّفــــــــــــــــــيَس َواجلَــــــــــــــــــَواِهَر ُكلََّهــــــــــــــــــا

   
ـــــــــــــَرى َمــــــــــــا قـُْلـــــــــــــُت ِيف ِإْنَشـــــــــــــادِ    طَــــــــــــاِلْع تـَ

    
َـــــــــــا َحـــــــــــَوى ـــــــــــلُّ ِمب   َحْشـــــــــــُو الَكـــــــــــَالِم َال حيَِ

   
ــــــــــــَدادِ  َأَصــــــــــــاَب ِيف املَقــــــــــــاِل َصــــــــــــْوبَ    السَّ

    
  َأْجَلــــــــى بِــــــــِه الظَّــــــــَالَم َعــــــــْن َأْعــــــــُنيَ الــــــــَوَرى

   
ــــــــــــَو َ�دِ  ــــــــــــْن ُه 1َعــــــــــــْن ُكــــــــــــلَّ َحاِضــــــــــــرًا َوَم

  

    
ــــــــــ"الفقيه"* ، 3، و"العالمـــــــــة"، و"احلـــــــــافظ"، و"األســـــــــتاذ"، و"شـــــــــيخ شـــــــــيوخنا"2ُوصـــــــــف يف الغنيـــــــــة ب

  وغريها من األلقاب اليت تدل على مكانة الرجل العلمية.

�لتحلــــي بفطنتــــه عنــــدما علــــى فطنتــــه وذكائــــه، ونصــــح طلبتــــه  -رمحــــه هللا-بلكبــــري أثــــىن الشــــيخ دمحم*

نوازلـــــه الـــــيت جـــــاء فيهـــــا: "أنـــــه كـــــان �لتكـــــرور، وجـــــاء وقـــــت إحـــــدى الصـــــلوات  ىحـــــدقـــــّص علـــــيهم إ

ــــه: نصــــلي، فقــــال  ــــة، وقــــالوا ل ــــه القبل ــــه أن يــــؤمهم، وكــــان اليــــوم غائمــــا مل تتضــــح في اخلمــــس فطلبــــوا من

صــــــف؟ ألن القبلــــــة التبســــــت عليــــــه؛ ألنــــــه إذا ســــــأهلم عــــــن القبلــــــة فيقولــــــون  هلــــــم: اجعلــــــوا احملــــــراب وال

  .4كيف هذا عامل ويسأل عن القبلة؟"

  

********

                                                             
  جاءت هذه القصيدة يف آخر ورقة من اجلزء األول من خمطوط تسهيل اإلرشاد حملمد الزجلوي.1
  .58الغنية،ص2
  .143أجوبة دمحم بن دمحم الزجلوي،ص3
  .10،11سلسلة النوات،ص4
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 متهيد للفصل الرابع

ــم الشـــــرح خصّ   ـــق اســـ ـــالل توثيــ ـــك مـــــن خــ ـــن الكتـــــاب، وذلــ ــديث عــ ـــل للحـــ ـــت هـــــذا الفصــ صــ

، كمــا تعرضــت للحــديث هنــ�ليفــه، وزمدوافــع للزجلــوي، وصــحة نســبته لــه، كمــا حتــدثت عــن 

ضـوعات عن أمهية الكتاب وقيمته، وأهم األصول العلميـة الـيت اعتمـدها املؤلـف يف كتابـه، ومو 

الكتاب، مث انربيت أحتدث عن املنهج الذي سـلكه الزجلـوي يف شـرح خمتصـر خليـل، وطريقتـه 

 حتقيقـي يف عرض األقوال والرتجيح بينها، ويف آخـر الفصـل أوضـحت املـنهج الـذي سـلكته يف

 هذا الكتاب، وعملي فيه.



 

 

  
   

  
 
 
 
 

 
 :توثيق نسبة الكتاب لصاحبه ودوافع �ليفه وزمن �ليفهاملبحث األول 

 :أمهية الكتاب وقيمته ومصادرهاملبحث الثاين 

 :منهج الزجلوي ومصطلحاته يف الشرحاملبحث الثالث 

 :موضوعات الكتاب وبعض املأخذ عليهاملبحث الرابع 

 :وصف النسخ املعتمدة يف التحقيقاملبحث اخلامس 

املنهج املتبع وعملي يف التحقيقملبحث السادس: ا 
 

 حقيقالفصل الرابع: التعريف بشرح الزجلوي على املختصر واملنهج املتبع يف الت
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  سبة الكتاب لصاحبه ودوافع �ليفه وزمنهتوثيق ناملبحث األول:  

  : توثيق نسبة الكتاب لصاحبهاملطلب األول

   .عنوان الكتابالفرع األول:  توثيق 

علـــــى خـــــالف عـــــادة املـــــؤلفني الـــــذين  ،مل يضـــــع الزجلـــــوي يف مقدمـــــة كتابـــــه عنـــــوا� لشـــــرحه هـــــذا    

ــــــ درجــــــوا ــــــري مــــــن أهــــــل  بهم،علــــــى تســــــمية مؤلفــــــا�م يف مقدمــــــة كت ومبــــــا أن العــــــادة جــــــرت عنــــــد الكث

العلـــــم أن ال يســـــّمي املؤلِـــــف كتابـــــه إال بعـــــد متامـــــه، فكـــــان اخـــــرتام املنيـــــة للزجلـــــوي قبـــــل إمتـــــام كتابـــــه، 

  منع دون عنونته الكتاب. هو الذي

ـــــــا اإلشـــــــارة إىل ال ـــــــاب جتـــــــدر بن ـــــــوان الكت ـــــــد احلـــــــديث عـــــــن عن ـــــــه شـــــــرح وعن ـــــــذي اشـــــــتهر ب ـــــــوان ال عن

وعنـــــد التحقيـــــق يف األمـــــر  ؛"الـــــوجيز شـــــرح علـــــى خمتصـــــر خليـــــل"وهـــــو  -قـــــدميا وحـــــديثا -الزجلـــــوي

  يظهر مدى غلطه يف نقاط أساسية:يظهر للباحث جليا أن هذا العنوان ليس صحيحا؛ بل 

ن املعلــــــوم أن املؤلِــــــف هــــــو صــــــاحب احلــــــق يف عنونــــــة كتابــــــه وتســــــميته، وال حيــــــق ألي كــــــان أن مــــــ/1

شـــــــرحه علـــــــى خليـــــــل، يبقـــــــى عنـــــــوان  يضــــــع عنـــــــوا� لكتابـــــــه بـــــــدال عنـــــــه، ومبـــــــا أن الزجلــــــوي مل يســـــــمّ 

ـــــذي اســـــتنبط  ـــــذ أو النســـــاخ ال ـــــل" جمـــــرد اجتهـــــاد مـــــن أحـــــد التالمي "الـــــوجيز شـــــرح علـــــى خمتصـــــر خلي

: "هـــــذا شـــــرح لطيـــــف املـــــرتع، هالزجلـــــوي يف مقدمـــــة شـــــرح حـــــني قـــــال  العنـــــوان مـــــن مقدمـــــة الشـــــارح

  وجيز املشرع".

عنــــد ذكـــــره  -وهــــو أعلـــــم النــــاس بشـــــيخه-تلميــــذ الزجلــــوي عبـــــدهللا بــــن أيب مـــــد�ن التمنطيطــــي  -2

ملؤلفـــــــات الزجلـــــــوي املنظومـــــــة واملنثـــــــورة يف وثيقتـــــــه، مل يتعـــــــرض الســـــــم "الـــــــوجيز شـــــــرح علـــــــى خمتصـــــــر 

بـــــل اكتفــــى �لقـــــول:  ؛فــــات الـــــيت مساهــــا الزجلــــويأمســـــاء بعــــض املؤل خليــــل" �لــــذكر، رغـــــم أنــــه ذكــــر

"ولــــه شــــرح علــــى املختصــــر حســــن املقــــول والعبــــارة، اخرتمــــت املنيــــة �ملــــه قبــــل إكمالــــه، وصــــل فيــــه 

ـــــل" هـــــو عنـــــوان الشـــــرح ملـــــا أغفـــــل  ـــــني"، فلـــــو كـــــان اســـــم "الـــــوجيز شـــــرح علـــــى خمتصـــــر خلي حنـــــو الثلث

  التمنطيطي.تلميذه ذكره 

ن أن يكــــــــون داال علــــــــى مضــــــــمون الكتــــــــاب، غــــــــري أن كلمــــــــة "الــــــــوجيز" ال مــــــــن شــــــــروط العنــــــــوا-3

تنطبــــــق علــــــى شــــــرح دمحم الزجلــــــوي، فلــــــم يكــــــن شــــــرحه وجيــــــزا �ملعــــــىن اللغــــــوي املتعــــــارف عليــــــه؛ بــــــل 

أوجـــــــز فيمـــــــا هـــــــو مفهـــــــوم، وأطـــــــال فيمـــــــا جيـــــــب فيـــــــه الشـــــــرح والتوضـــــــيح، فوصـــــــل كتـــــــاب الطهـــــــارة 

   .لوحة 106ومقدمة الكتاب فقط إىل



  ختصر واملنهج املتبع يف التحقيقالفصل الرابع: التعريف بشرح الزجلوي على امل          شرح الزجلوي على خليل/ القسم الدراسي 

 

 
115 

ـــــن أن يكـــــون عنـــــوان الكتـــــاب هـــــو "شـــــرح  يـــــتأر�، مل يـــــذكر لشـــــرحه عنـــــوا�ي الزجلـــــو  أنا ومبـــــ دمحم ب

ـــــاب"؛ فعلـــــى خمتصـــــر خليـــــلالتـــــوايت الزجلـــــوي العـــــامل َحممـــــد   هـــــو عنـــــوان يتماشـــــى مـــــع مضـــــمون الكت

  وحمتواه.

  نسبة الكتاب إىل صاحبه الفرع الثاين: توثيق 

فر جمموعـــــــة مـــــــن األدلـــــــة اضـــــــبة الشـــــــرح للشـــــــيخ دمحم الزجلـــــــوي؛ لتأدىن شـــــــك يف نســـــــ لــــــيس هنـــــــاك  

   الدالة على ذلك هي كاآليت:

 مؤلفاتـــــــه الزجلـــــــوي مل يعـــــــرف بنفســـــــه يف بدايـــــــة الشـــــــرح كمـــــــا جـــــــرت العـــــــادة يف اً رغـــــــم أن دمحم.1

يف مقدمــــــة كتابــــــه نفســــــه فيهــــــا علــــــى ذكــــــر امســــــه ونســــــبه؛ إال أنــــــه أشــــــار إىل  جاألخــــــرى الــــــيت در 

ــــرأ عليــــه ال هذكــــر  عنــــد بطريقــــة غــــري مباشــــرة املختصــــر، فقــــال: "وقــــرأت  عليــــه ســــم والــــده الــــذي ق

، واســــــم 1أكثــــــر مــــــن نصــــــفه بقــــــراءة صــــــاحبنا ســــــيدي دمحم بــــــن الطالــــــب أمحــــــد املــــــدعو أمحــــــدان"

  زيد بن عمر التنالين الذي أشار عليه بكتابة الشرح.  وشيخه أب

ــــــــوازل والــــــــده يف شــــــــرحه هــــــــذا، ويردفهــــــــا بقولــــــــه "هــــــــذا مــــــــا أخــــــــربين بــــــــه .2 ذكــــــــر الزجلــــــــوي لن

  .ك كان الوالد رمحه هللا يقول..."الوالد.."، وقوله: "وكذل

وهـــــي أقـــــدم النســـــخ، حيـــــث نســـــب  -مـــــن هـــــذا الشـــــرح–مـــــا ُكتـــــب يف آخـــــر نســـــخة أولـــــف .3

ـــــه مـــــا وجـــــد مـــــن شـــــرح  الناســـــخ الشـــــرح حملمـــــد الزجلـــــوي فقـــــال: "انتهـــــى حبمـــــد هللا وحســـــن عون

  .2مد الزجلوي"ة الويل الصاحل سيدي ُحممد بن حمَ السيد الفقيه العامل العالم

ـــــرج.4 م حملمـــــد الزجلـــــوي مـــــن علمـــــاء و�حثـــــني، وتعرضـــــوا لشـــــرح املختصـــــر، نســـــبوه كـــــل مـــــن ت

ــــــك حاصــــــل علــــــى نســــــبة الشــــــرح لــــــ اً لــــــه، ومل ينســــــبه أحــــــد إىل غــــــريه، فاإلمجــــــاع إذ ه، ومــــــن أولئ

  الذين نسبوا له الشرح أذكر: 

الشــــرح لـــــه يف وثيقتــــه، وهـــــي أقـــــدم  ن التمنطيطــــي الـــــذي نســـــبتلميــــذه عبـــــدهللا بــــن أيب مـــــدي.5

  �ا يف هذا السياق. تدلّ وأهم وثيقة يس

الشـــــيخ دمحم �ي بلعــــــامل الــــــذي قــــــال عنــــــه: "ومــــــن مؤلفـــــات الشــــــيخ ابــــــن العــــــامل شــــــرح خليــــــل .6     

  .3املسمى �لوجيز، وافتتح كتابه : احلمد � محدا يوايف نعمه......."

                                                             
  .153ينظر: القسم التحقيقي،ص 1
  خرية منه.، وهي الصفحة األ844شرح على خمتصر خليل حملمد الزجلوي، خمطوط خبزانة أولف، ص 2
  .130،ص1الرحلة العلية،ج 3
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ـــــــف عديـــــــدة، منهـــــــا: شـــــــرح .7 ـــــــذي قـــــــال عنـــــــه: "وللشـــــــيخ �لي الشـــــــيخ مـــــــوالي التهـــــــامي ال

  .2هم كثريون، وغري 1خمتصر خليل"

  وزمن �ليفه دوافع �ليف دمحم الزجلوي لشرحه: الثايناملطلب 

  الفرع األول: دوافع �ليف الشرح

دمحم الزجلـــــوي يف مقدمـــــة شـــــرحه عـــــن أســـــباب ودواعـــــي �ليـــــف كتابـــــه هـــــذا، فكانـــــت  الشـــــيخ أفصـــــح 

  كاآليت:

بطاقـــــات، وضـــــعها وجـــــود املـــــادة العلميـــــة األوليـــــة هلـــــذا الشـــــرح، متثلـــــت يف تقييـــــدات، وهـــــوامش، و /1

الشــــيخ علــــى املختصــــر يف صــــغره، فخــــاف عليهــــا الضــــياع، حيــــث قــــال: "والباعــــث عليــــه مــــا كنـــــت 

ـــــــه، وهوامشـــــــها، ويف بطاقـــــــات معهـــــــا، فخفـــــــت  ـــــــة، بـــــــني ســـــــطور نســـــــخيت من ـــــــه يف ســـــــن احلداث قيدت

  .3عليها يد الضياع بتالشي حروفه، وتناثر رسومه"

حه بوضـــــع حاشـــــية علـــــى املختصـــــر، وهـــــو ن التـــــنالين الـــــذي نصـــــزيـــــد عبـــــدالرمح /إشـــــارة شـــــيخه أيب2

ل شــــيخه لـــــه عـــــن تقييـــــد املختصـــــر، اأكــــرب  دافـــــع لتـــــأليف هـــــذا الشــــرح؛ ألن الزجلـــــوي اســـــتعظم ســـــؤ 

لتــــــأليف هــــــذا الشــــــرح، وهــــــو مــــــا عنــــــاه بقولــــــه: "علــــــى أن الــــــدافع القــــــوي فكانــــــت ثقــــــة شــــــيخه فيــــــه 

تفهما: "وهــــــل  قــــــال يل يومــــــا مســــــ -رمحــــــه هللا-شــــــيخنا العالمــــــة الصــــــاحل األســــــتاذ أ� زيــــــد بــــــن عمــــــر

ــــــت فــــــاعال فضــــــع  ــــــك لــــــه. فقــــــال يل: "إن كن كنــــــت تقيــــــد علــــــى املختصــــــر شــــــيئا؟ فاســــــتعظمت ذل

  .4ال الشرح" ،احلاشية عليه

ــــــه جبمــــــع 3 ــــــاب خوفــــــا مــــــن / طلــــــب بعــــــض الفقهــــــاء من ــــــى املختصــــــر يف كت تقييداتــــــه وهوامشــــــها عل

األواخـــــر ضـــــياعها وذها�ـــــا بـــــذهاب صـــــاحبها، وهـــــو مـــــا أشـــــار إليـــــه بقولـــــه:" وأشـــــار علينـــــا يف هـــــذه 

  .5خوفا من ذهابه بذهاب العمر" ؛غريه من الفقهاء جبمع ذلك

ابنـــــه الفقيـــــه (احلســـــن) يف قيـــــام والـــــده دمحم بشـــــرح املختصـــــر مســـــتفيدا مـــــن اهلـــــوامش والطـــــرر رغبـــــة /4

ـــــــى املختصـــــــر،  ـــــــيت كـــــــان وضـــــــعها عل داخـــــــل الشـــــــرح، فـــــــتعظم بـــــــذلك  مـــــــنت خليـــــــلتضـــــــمني مـــــــع ال

                                                             
  .10،ص2سلسلة النوات،ج1
/ احلركة األدبية 123/قطف الزهرات،ص126لتاريخ الثقايف إلقليم توات،ص/ا93النبذة يف �ريخ توات وأعالمها، ص ينظر:2

  .366/معجم أعالم توات،ص58،ص�1قليم توات،ج
  .150القسم التحقيقي من هذا الكتاب، ص ينظر:3
  .150لقسم التحقيقي من هذا الكتاب، صينظر:ا4
  .150ينظر:القسم التحقيقي من هذا الكتاب، ص5
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شــــارطا كتابـــــة املـــــنت  بعـــــده -أرشــــده هللا-الولــــد الطـــــائع بقولـــــه: "مثالزجلــــوي عنـــــاه مــــا ، وهـــــو الفائــــدة

  .1فيه كله، عسى أن يكون جمموعا يف سفر وحده"

  الفرع الثاين: زمن �ليف الكتاب

لــــــيفهم يف �ايــــــة كتــــــبهم، ومبــــــا أن املنيــــــة يــــــذكروا �ريــــــخ فــــــراغهم مــــــن �ن جــــــرت عــــــادة املــــــؤلفني أ    

غــــري أنــــه هلــــذا الشــــرح،  هنــــاك �رخيــــا حمــــدد يه هــــذا، مل يكــــناخرتمــــت الزجلــــوي قبــــل فراغــــه مــــن تصــــنف

 ه)، و�ريـــــــــــخ وفـــــــــــاة الزجلـــــــــــوي1189ه أيب زيـــــــــــد التـــــــــــنالين(شـــــــــــيخانطالقـــــــــــا مـــــــــــن �ريـــــــــــخ وفـــــــــــاة 

األخــــــرية  تقـــــدير زمـــــن كتابـــــة هـــــذا الشـــــرح يف الســـــنوات -علـــــى وجـــــه التقريـــــب-ه) ميكـــــن 1212(

   األوىل من القرن الثالث عشر هجري.  من القرن الثاين عشر هجري، أو السنوات

  ومصادره. : أمهيته الكتاب وقيمتهالثاين املبحث

   املطلب األول: أمهية الكتاب وقيمته. 

  انطوى شرح الزجلوي على خمتصر خليل على قيمة علمية كبرية وذلك لالعتبارات التالية: 

/كـــــون املؤلـــــف دمحم الزجلـــــوي أحـــــد أكـــــرب أعمـــــدة املدرســـــة املالكيـــــة التواتيـــــة؛ نظـــــرا للـــــدور الكبـــــري 1

ســــهم مــــن خاللــــه يف إرســــاء قواعــــد هــــذه املدرســــة املالكيــــة التواتيــــة، فقــــد تــــرك الرجــــل بصــــمته الــــذي أ

  شاهدة على ذلك. دالئلٌ فه من آ�ر قهي �ملنطقة، وما خلّ والتأليف الف رسالناصعة يف الد

يف املــــــذهب املـــــالكي، تلقتــــــه املدرســــــة  خمتصـــــر فقهــــــيٍّ  ألهــــــمّ  ااب الزجلــــــوي هـــــذا شــــــرح/كـــــون كتــــــ2

  ول، و�ل من االهتمام مامل ينله كتاب آخر.املالكية �لقب

عهـــــا وأصـــــالتها، فقـــــد مجـــــع لنـــــا يف شـــــرحه هـــــذا خالصـــــة الفقـــــه /كثـــــرة مصـــــادر نقـــــل الزجلـــــوي وتنوّ 3

  املالكي، ونقل لنا نصوص املالكيني املتقدمني الذين فقدت مؤلفا�م.

  /اهتمام علماء توات �ذا الشرح من خالل:4

ــــدريس*اال ــــيت كانــــت  : كــــان شــــرحالشــــرح هتمــــام بت الزجلــــوي علــــى خليــــل أحــــد املقــــررات الدراســــية ال

تــــدرس �ملــــدارس الدينيــــة �قلــــيم تــــوات خــــالل القــــرن الثــــاين عشــــر ومــــا بعــــده، فقلمــــا جنــــد خزانــــة ال 

  هذا الشرح. وفهاحتوي رف

*تــــداول الشـــــرح بــــني فقهـــــاء تــــوات وطـــــالب العلــــم مـــــن خــــالل إعارتـــــه واســــتعارته، مـــــن ذلــــك وثيقـــــة 

ـــــة "قريشـــــي أوالد ـــــت كاتبهـــــا أنـــــه اســـــتعار  خبزان ـــــراهيم تيمـــــي" أثب ـــــه املرحـــــوم ابـــــن -إب مـــــن خزانـــــة الفقي

خالتــــه ســــيدي دمحم الســــامل ابــــن الفقيــــه ســــيدي احلــــاج عبــــدهللا مــــن يــــد ابــــن عمــــه ســــيدي احلــــاج علــــي 
                                                             

  .150ينظر:القسم التحقيقي من هذا الكتاب، ص 1



  ختصر واملنهج املتبع يف التحقيقالفصل الرابع: التعريف بشرح الزجلوي على امل          شرح الزجلوي على خليل/ القسم الدراسي 

 

 
118 

كتبــــا فقهيــــة عاريــــة علــــى وجــــه النظــــر واملطالعــــة علــــى رأســــها شــــرح الزجلــــوي علــــى   -بــــن ســــيدي دمحم

  .    1خليل، والغنية

: نقــــــل عــــــن شــــــرح اج بــــــه جــــــواالحت هنــــــالنقــــــل ععلمــــــاء تــــــوات مبــــــادة الشــــــرح  مــــــن خــــــالل وثــــــوق *

واحـــــتج �قوالـــــه آخـــــرون فيمـــــا يعـــــرض  الزجلـــــوي أئمـــــة عظـــــام مـــــن تـــــوات، واســـــتعانوا بـــــه يف فتـــــاويهم،

يف خـــــــزائن املنطقـــــــة وقفـــــــت علـــــــى بعـــــــض مـــــــن تلـــــــك يت أثنـــــــاء جـــــــولهلـــــــم مـــــــن النـــــــوازل والفتـــــــاوى،  ف

  فيما يلي مناذج من هذه النقول:النماذج اليت الشك يف كثر�ا، و 

، تكلـــــم يف بدايـــــة هـــــذه الوثيقـــــة 2أ/ وثيقـــــة مـــــن نـــــوازل فقهيـــــة خبزانـــــة املطارفـــــة مل يـــــذكر صـــــاحبها امســـــه

ـــــة، مث مـــــن شـــــرح  عـــــن مســـــألة الطهـــــارة والنجاســـــة مـــــن األطعمـــــة وغـــــريه، مث قـــــال: وأخـــــذه مـــــن املدون

  .3الزجلوي على املختصر..."

ـــــة جدليـــــة ـــــه األديـــــب وقعـــــت بـــــني  4ب/ حمـــــاورة فقهي ـــــدالرمحالفقي شـــــيخ ن بـــــن عبدالســـــالم(حفيد العب

ن البلبايل(جـــــــــامع  عبــــــــدالعزيز بــــــــن دمحم بــــــــن عبــــــــدالرمحمــــــــد العــــــــامل) والشــــــــيخ دمحمحمَ ن بــــــــن عبــــــــدالرمح

الغنيــــــة)، اســــــتعان كــــــل منهمــــــا بشــــــرح الزجلــــــوي علــــــى خليــــــل، جــــــرت احملــــــاورة حــــــول �زلــــــة الشــــــيخ 

ىي، مفادهــــــا أن هــــــذا األخــــــري شــــــرط ســــــيدي عبدالســــــالم بــــــن املقــــــدم اجلــــــزويل مــــــع صــــــهره أمحــــــد حيــــــ

نـــــك إذا إعلـــــى بنتـــــه ســـــكناها عنـــــده، وقـــــال لـــــه: علـــــى صـــــهره عبدالســـــالم بـــــن اجلـــــزويل حـــــني عقـــــده 

قلـــــت هلـــــا تنتقـــــل، وتعـــــدت الســــــاقية خارجـــــة مـــــن البلـــــد مــــــا بقيـــــت يف عصـــــمتك، هـــــذاك طالقهــــــا، 

ــــــك، واآلن قــــــدم هلــــــا وختطــــــت الســــــاقية، ورجــــــع فيهــــــا �ن أشــــــهد �لرجعــــــة، ز  ــــــه ذل ــــــل ل  اعمــــــا أنوقَِب

  ، فهل هذا صحيح أم يلزمه البائن؟ةبعض العلماء قال له يلزمك الرجع

ـــــــدالعزيز البلبـــــــايل عـــــــن هـــــــذه النازلـــــــة ـــــــا فيهـــــــا الشـــــــيخ عبـــــــدالرمح فكـــــــان رّد الشـــــــيخ دمحم عب ـــــــن جميب ن ب

"وإنــــــك عـــــــامل مبــــــذهب املدونـــــــة يف  عبدالســــــالم، ومستشــــــهدا بشـــــــرح عــــــم والــــــده الزجلـــــــوي كــــــاآليت:

عيـــــا كمـــــا نقـــــل ذلـــــك غـــــري واحـــــد مـــــن األعـــــالم احملققـــــني كاحلطـــــاب؛ إال املســـــألة، وكـــــون الطـــــالق رج

(يقصــــــــــد عبــــــــــدهللا عمكــــــــــم يف شرحه أن احلطـــــــــاب مل يعــــــــــزه إليهــــــــــا.....، وعـــــــــزاه هلــــــــــا الشــــــــــيخ أبـــــــــو

ــــــف) ــــــه فــــــال منــــــاكرة، دخــــــل �ــــــا أو ال، ولــــــه املؤل ، وذكــــــر مــــــا لســــــحنون، ونصــــــه: "فــــــإن اشــــــرتط في
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ــــيت دخــــل �ــــا، إن بقــــي شــــيء مــــن العصــــمة  ــــه فيهــــا الرجعــــة يف ال ــــه ال رجعــــة ل خالفــــا لســــحنون يف أن

لرجوعــــــه إىل اخللــــــع؛ أل�ــــــا أســــــقطت مــــــن صــــــداقها الشــــــرط، وأقــــــره ابــــــن عتــــــاب، وقــــــال يف مــــــذهب 

  .ـ.اه1املدونة: وأنه غري جار على أصل املذهب يف مثله

ـــــه عبـــــدالرمحن بـــــن عبدالســـــالم ـــــه ســـــيست مل أمـــــا الشـــــيخ الفقي ـــــدالعزيز، واعتـــــرب مـــــا قال غ رد القاضـــــي عب

ومســـــألة اليمــــــني  الواقـــــع يف املســــــألة، حيـــــث أغفــــــل مـــــا بــــــه العمـــــل علــــــى حـــــد قولــــــه، علـــــى خــــــالف

إذ  ؛املســــــألة مــــــن �ب اليمــــــني بــــــال مريــــــة والشــــــرط، فلــــــذلك ذهــــــب إىل القــــــول �ن واالتفــــــاق عليهــــــا

ـــــد مـــــن أقـــــوال الفقهـــــاء ليســـــتدل �ـــــا علـــــى املســـــألة، ومـــــن بـــــني األقـــــوال  ،االلتـــــزامفيهـــــا  فـــــأتى �لعدي

لـــــــده يف شـــــــرحه علـــــــى املختصـــــــر، فقـــــــال ردا علـــــــى القاضـــــــي عبـــــــدالعزيز: املســـــــتدل �ـــــــا قـــــــول عـــــــم وا

ـــــــا"فلمـــــــاذا أســـــــقطتم القاعـــــــدة أن كـــــــ ـــــــه ال يكـــــــون إال �ئن ـــــــالء، أو عســـــــر  ل طـــــــالق حكـــــــم ب إال إلي

وخـــــرجتم عـــــن �ب اليمـــــني، الـــــذي فيـــــه عـــــني �زلتنـــــا بـــــال مريـــــة، وأفتيتمـــــوه بصـــــحة الرجعـــــة،  ؟!نفقـــــة

قـــــال يف وجيـــــز عـــــم والـــــد�: علـــــى  ، عـــــني النازلـــــةكـــــة، مـــــع وجـــــود الـــــنص يفقياســـــا علـــــى مســـــألة اململ

مـــــــا معنـــــــاه أن اليمـــــــني يف هـــــــذا الفـــــــرع علـــــــى نيـــــــة  2(أو اســـــــتحلف مطلقـــــــا يف وثيقـــــــة حـــــــق) قولـــــــه

ــــــــوى،  ــــــــو يف الفت ــــــــه مطلقــــــــا بطــــــــالق أو غــــــــريه، معلقــــــــا أو �جــــــــزا، ول ــــــــإذا مل تقبــــــــل من املســــــــتحلف، ف

ــــن رشــــد وغــــريه، وافهــــم بســــري الطلــــب ــــه حكــــاه اب ــــو طــــ واإلمجــــاع علي ــــه ل  اع �ليمــــني يف وثيقــــة حــــقأن

  3.ـلنفعه، وهو أحد قولني فيه.اه

ه) يف 1264(كــــــان حيــــــا ســــــنة4ذكــــــره الشــــــيخ دمحم عبــــــدالكرمي بــــــن دمحم بــــــن عبــــــداملالك البلبــــــايل ج/

ـــــنالين"  املســـــماة "غايـــــة األمـــــاالشـــــهرية نوازلـــــه  عنـــــد تعرضـــــه ملســـــألة "فـــــيمن  ين يف أجوبـــــة أيب زيـــــد الت

مث ماتـــــت  الزوجـــــة، فـــــأنكر الطـــــالق، أو ذكـــــر أنـــــه علقـــــه شـــــهد عليـــــه شـــــاهد واحـــــد بطـــــالق اخللـــــع، 

، وقــــــد 5علــــــى شــــــيء، فلــــــم يــــــتم لــــــه، وأراد اإلرث، وخالفــــــه الورثــــــة" وهــــــي �زلــــــة نزلــــــت بـــــــ"وجالن"

أجـــــــاب عنهـــــــا أخـــــــوه الفقيـــــــه ســـــــيدي أمحـــــــد احلبيـــــــب بـــــــن دمحم البلبـــــــايل، الـــــــذي اســـــــتدل يف معـــــــرض  

شـــــهد بـــــه الشـــــاهد �طـــــل، ولـــــه  اكالمــــه بشـــــرح الزجلـــــوي، فقـــــال: فـــــإن الـــــزوج املـــــذكور حيلــــف أن مـــــ

ـــــه ـــــق الطـــــالق علـــــى  مرياث ـــــة علـــــى تعلي ـــــه بين ـــــت ل ـــــه علـــــى املشـــــهور، حيـــــث كان منهـــــا؛ ألن القـــــول قول
                                                             

 .429شرح الزجلوي على خليل، خمطوط خبزانة أولف، ل 1
  .83خمتصر خليل،ص2
  .549، 548،ص03ينظر: امللحق رقم:3
  .97/التاريخ الثقايف إلقليم توات،ص23/قطف الزهرات،ص377انظر ترمجته يف معجم أعالم توات،ص4
  كلم.   3البلدية حوايل  تسابيت تبعد عن مقر وجالن قصر من قصور بلدية5
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ـــــــدى قولـــــــه يف املختصـــــــر( ـــــــوي ل ـــــدرا أو األداء، ففـــــــي شـــــــرح الشـــــــيخ الزجل ـــــــع أو قــ وإن اّدعـــــــى اخلل

ـــــجنســـــا؛ حلفـــــت و�نـــــت ـــــه عل ـــــزوج ببينـــــة، فقول ـــــى ال ـــــة، فـــــإن أت ـــــث ال بين ى ) مـــــا نصـــــه: "وهـــــذا حي

  . 1املشهور، وهللا أعلم"

  مصادر الشرح: املطلب الثاين

ــــــذي شــــــرح فقراتــــــه فقــــــد  ــــــه هــــــذا �إلضــــــافة إىل املختصــــــر ال اســــــتقى اإلمــــــام دمحم الزجلــــــوي مــــــادة كتاب

ــــــني أيــــــدينا مــــــن عــــــدد ال�س بــــــه مــــــن املصــــــادر املتنوعــــــة، جلهــــــا  ــــــذي ب مــــــن  -إن مل نقــــــل كلهــــــا-ال

وقـــــد أفصـــــح املؤلـــــف يف مقدمـــــة كتابـــــه عـــــن أمســـــاء  الكتـــــب املعروفـــــة واملشـــــهورة يف املـــــذهب املـــــالكي،

ــــــوم التفســــــري، مؤلفــــــا�مأهــــــم األعــــــالم املــــــالكيني املعتمــــــد علــــــى  ، أمــــــا بقيــــــة املصــــــادر فكانــــــت يف عل

ـــــه  وبراعتـــــه، واحلـــــديث، واللغـــــة، والـــــرتاجم، أظهـــــر مـــــن خالهلـــــا الزجلـــــوي مـــــدى ســـــعة اطالعـــــه ومعرفت

  و التايل:مصادره على النحته العلوم السابقة الذكر، فجاءت �ا

  أوال: كتب الفقه 

 :أمهات الكتب، املختصرات، النوازل  

  ه)240: لإلمام سحنون(تاملدونة /1

ـــــــــــــــه/2 ـــــــــــــــن الســـــــــــــــنن والفق ـــــــــــــــن حبيـــــــــــــــب  الواضـــــــــــــــحة م ـــــــــــــــداملالك ب ـــــــــــــــه األندلســـــــــــــــي عب للفقي

  .ه)، أكثره مفقود239األندلسي(

ـــــة/3 ـــــة، وقـــــد ضـــــاع 269: حملمـــــد بـــــن املـــــواز (تاملوازي ـــــد املالكي ــــــ) ،مـــــن أجـــــّل الكتـــــب عن ـــــره هـ أكث

  ومل يبق إال القليل منه.

ــــــــليمانية:/4 هـــــــــ) وهــــــــي كتــــــــاب يف الفقــــــــه 281أليب الربيــــــــع ســــــــليمان بــــــــن ســــــــامل القطــــــــان (ت السَّ

  املالكي مضافة إىل مؤلفيها، وهو من املؤلفات املالكية املفقودة.

  ، نصفه مفقود.ه)355أليب إسحاق دمحم ابن القرطيب الشعباين(تلزاهي الشعباين ا/5

  هـ).378ب (تيب القاسم عبيد هللا بن احلسني بن اجلالّ : ألالتفريع/6

ــــــــن األمهــــــــات/7 ــــــــة مــــــــن غريهــــــــا م ــــــــى مــــــــا يف املدون ــــــــد النــــــــوادر والــــــــز�دات عل ــــــــن أيب زي : الب

  له أيضا.الرسالة هـ) ، و386القريواين(ت

                                                             
  .)552ص، 06:امللحق رقم:ينظر(غاية األماين يف أجوبة أيب زيد التنالين، خمطوط خبزانة املطارفة،  1
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: أليب ســـــــــعيد خلـــــــــف بـــــــــن أيب القاســـــــــم املعـــــــــروف الرباذعـــــــــي التهـــــــــذيب يف اختصـــــــــار املدونـــــــــة/8

  هـ). 438(ت

أليب بكـــــــــــــــر دمحم بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــدهللا بـــــــــــــــن يـــــــــــــــونس التميمـــــــــــــــي ملســـــــــــــــائل املدونـــــــــــــــة: اجلـــــــــــــــامع /9

  ه)451الصقلي(ت

  ه)478قريواين املعروف �للخمي (تأليب احلسن علي بن دمحم الربعي ال التبصرة:/10

  ه): 520مؤلفات أيب الوليد دمحم بن أمحد بن رشد اجلد القرطيب(ت/11

  .والتعليل البيان والتحصيل ملا يف املستخرجة من والتوجيه *

املقـــــدمات املمهـــــدات لبيـــــان مــــــا اقتضـــــته رســـــوم املدونـــــة مــــــن األحكـــــام الشـــــرعيات والتحصــــــيالت  *

  احملكمات ألمهات مسائلها املشكالت.

 .كتاب الفتاوى  *

احلســــــن عمــــــر بــــــن علــــــي ابــــــن الكــــــدوف، وهــــــو خمتصــــــر يف املــــــذهب املـــــــالكي، أليب الكــــــايف: /12

  ل.أكثر احلطاب النقل عنه يف أول شرحه على خلي

ــه /13 أليب الطــــــــــاهر إبــــــــــراهيم بــــــــــن عبــــــــــد الصــــــــــمد بــــــــــن بشــــــــــري التنبيــــــــــه علــــــــــى مبــــــــــادئ التوجيــــــــ

  ه).536التنوخي(ت

  هـ). 536: لإلمام عبد هللا املازري (تشرح التلقني/14

حلســـــنة يف الفقـــــه هــــــ) وهـــــو مـــــن الكتــــب ا541: للقاضـــــي ســــند بـــــن عنـــــان (تطــــراز ا�ـــــالس/15 

  ، أكثره مفقود.تويف قبل أن يتمه

  : للقاضــــــــــــــي عيـــــــــــــــاض هــــــــــــــات املســـــــــــــــتنبطة علــــــــــــــى كتـــــــــــــــب املدونــــــــــــــة واملختلطـــــــــــــــةالتنبي/16

  هــ).544بن موسى اليحصيب (ت

  هـ).616: لعبد هللا بن شاس (تعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة/ 17

  هـ).646، البن احلاجب (تجامع األمهات/ 18

  هـ).684: لإلمام أمحد بن إدريس القرايف (تالذخرية/19

ــــــ) 749حملمـــــد بـــــن عبـــــد الســـــالم اهلـــــواري (ت لطالـــــب لفهـــــم كـــــالم ابـــــن احلاجـــــب:تنبيـــــه ا/ 20 هـ

  وهو أحسن الشروح على خمتصرات ابن احلاجب.
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ــيح:/21 ــــــــدي (ت التوضــــــ ــــــــى خمتصــــــــر ابــــــــن 776خلليــــــــل بــــــــن إســــــــحاق اجلن هـــــــــ) وهــــــــو شــــــــرح عل

ــــــاس  ــــــاب الن ــــــاس حتصــــــيالً ومطالعــــــة فهــــــو كت ــــــه الن ــــــول، وعكــــــف علي ــــــه القب احلاجــــــب، وضــــــع هللا علي

 ر�ً، وليس من شروح جامع األمهات ما هو أنفع منه وال أشهر.شرقاً وغ

  ه).776: خلليل بن إسحاق(تخمتصر خليل/22

: أليب البقـــــــــــــــاء �ج الـــــــــــــــدين �ـــــــــــــــرام الـــــــــــــــدمياطي الشـــــــــــــــامل يف فقـــــــــــــــه اإلمـــــــــــــــام مالـــــــــــــــك /23

  ه)805املالكي(ت

ــــاوى الــــربزيل (جــــامع مســــائل األحكــــام ملــــا نــــزل مــــن القضــــا� �ملفتــــني واحلكــــام): /24 يب أل فت

  ه).841القاسم بن أمحد البلوي الربزيل التونسي(ت

  ه).1174(ت : حملمد بن أمحد الزجلوينوازل الزجلوي/25

 الشروح واحلواشي:  

  ه):805(ت شروح الشيخ �رام/1

  (وهو الشرح الوسط على خمتصر خليل) حتبري املختصر -

  (وهو الشرح الصغري على خمتصر خليل)الدرر يف شرح املختصر  -

  الكبري على املختصر. الشرح-

أليب القاســــم بــــن عيســــى بــــن �جــــي التنــــوخي /الشــــرح الكبــــري علــــى �ــــذيب املدونــــة للرباذعــــي 2

  ه).839التونسي(ت

أليب عبـــــدهللا دمحم يف شـــــرح خمتصـــــر خليـــــل وتصـــــحيح مســـــائله �لنقـــــل والـــــدليل /املنـــــزع النبيـــــل 3

  ه).842بن أمحد ابن مرزوق التلمساين(ت

ــــــــــل يف شــــــــــرح خمت4 ــــــــــن أمحــــــــــد صــــــــــر خليــــــــــل/شــــــــــفاء الغلي ــــــــــدين دمحم ب ــــــــــدهللا مشــــــــــس ال : أليب عب

  ه).842البساطي(ت

  ه).897: أليب عبدهللا دمحم بن يوسف املواق(ت/التاج و اإلكليل5

  ه)919حملمد بن أمحد بن غازي العثماين(ت /شفاء الغليل يف حل مقفل خليل:6

ــــــدرر يف حــــــل ألفــــــاظ املختصــــــر:  /7 ــــــدين دمحم بــــــنجــــــواهر ال ــــــدهللا مشــــــس ال ــــــراهيم بــــــن  أليب عب إب

  ه)942خليل التتائي(ت
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ـــــل:/8 ـــــل يف شـــــرح خمتصـــــر خلي ـــــدين دمحم بـــــن دمحم الطرابلســـــي  مواهـــــب اجللي أليب عبـــــدهللا مشـــــس ال

  .ه)954املغريب املعروف �حلطاب الرعيين(ت

  ه)965سنة كان حيا ( على خمتصر خليل فجلة) (ابنحاشية أمحد بن دمحم الزرقاين/9

ــــل يف الفقــــــه املــــــالكي/تيســــــري امللــــــك اجلليــــــل جلمــــــع الشــــــ10 : أليب النجــــــا روح و حواشــــــي خليــ

  ه)1015سامل بن دمحم عز الدين السنهوري(ت

ـــــــــــــل11 ـــــــــــــن دمحم /مواهـــــــــــــب اجلليـــــــــــــل حبـــــــــــــل ألفـــــــــــــاظ الشـــــــــــــيخ خلي : أليب اإلرشـــــــــــــاد علـــــــــــــي ب

  ه).1066األجهوري(ت

: لعبـــــــــــــدالباقي بـــــــــــــن يوســـــــــــــف بـــــــــــــن أمحـــــــــــــد شـــــــــــــرح الزرقـــــــــــــاين علـــــــــــــى خمتصـــــــــــــر خليـــــــــــــل /12

  ه)1099الزرقاين(ت

  ه).1101حملمد بن عبدهللا اخلرشي(تخليل: /شرح خمتصر 13

ــــــــــــــائي14 ــــــــــــــى شــــــــــــــرح التت : أليب اخلــــــــــــــريات مصــــــــــــــطفى الرماصــــــــــــــي /حاشــــــــــــــية الرماصــــــــــــــي عل

  ه)1136املستغامني(ت

ـــــاين15 : أليب عبــــــــــــــدهللا دمحم بــــــــــــــن احلســــــــــــــن / الفــــــــــــــتح الــــــــــــــر�ين فيمــــــــــــــا ذهــــــــــــــل عنــــــــــــــه الزرقـــــــــ

  ه).1194البناين(ت

  احلديث وعلوم القرآن�نيا: كتب 

  هـ).179بن أنس األصبحي (ت لألمام مالك/املوطأ: 1

ـــــــور رســـــــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وســـــــننه وأ�مه(املشـــــــهور 2 ــــن أم /اجلـــــــامع املســـــــند الصـــــــحيح املختصـــــــر مـــ

  هـ).256لإلمام أيب عبد هللا دمحم بن إمساعيل البخاري (تبصحيح البخاري): 

: أليب احلســـــــن /املســــــند الصــــــحيح املختصـــــــر بنقــــــل العـــــــدل عــــــن العـــــــدل إىل رســــــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص3

  هـ).261مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري (ت

  هــ).273أليب عبد هللا دمحم بن يزيد بن ماجه القزويين (ت/ سنن ابن ماجة: 4

  هـ).275أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي (ت/سنن أيب داود: 5

  هـ).279: أليب عيسى دمحم الرتمذي (ت/اجلامع الصحيح6

: أليب عبـــــــــــــد الـــــــــــــرمحن أمحــــــــــــــد بـــــــــــــن شـــــــــــــعيب بـــــــــــــن علـــــــــــــي اخلراســــــــــــــاين الســـــــــــــنن الكـــــــــــــربى /7

  هـ)303النسائي(ت
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  هــ).494: أليب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي (ت/املنتقى8

  ه)542بكر بن العريب(ت حملمد أيب /عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي9

ــــس10 ـــــ ـــــــــك بـــــــــن أن ـــــــــن : للقاضـــــــــي دمحم/القـــــــــبس يف شـــــــــرح موطـــــــــأ مال  بـــــــــن عبـــــــــدهللا أبـــــــــوبكر ب

  ه)542العريب(ت

  ه)597: أليب دمحم عبداملنعم املعروف �بن الفرس(ت/أحكام القرآن11

ـــــــــــــــدهللا دمحم بـــــــــــــــن خلفـــــــــــــــة الوشـــــــــــــــتاين إكمـــــــــــــــال إكمـــــــــــــــال املعلـــــــــــــــم/12  األيب: لإلمـــــــــــــــام أيب عب

  ه).827املالكي(ت

  �لثا: كتب اللغة 

 بـــــــن محـــــــاد اجلـــــــوهري الفـــــــارايبأليب �صـــــــر إمساعيـــــــل  الصـــــــحاح �ج اللغـــــــة وصـــــــحاح العربيـــــــة:/1

  هـ).398(ت

  ه)817(�د الدين دمحم بن يعقوب الفريوز آ�دي :القاموس احمليط/2

  رابعا: كتب الرتاجم 

ــــــك 1 ــــــب املســــــالك ملعرفــــــة أعــــــالم مــــــذهب مال ــــــب املــــــدارك و تقري ــــــاض بــــــن /ترتي للقاضــــــي عي

  ه).544موسى بن عياض السبيت(

  ه)1036د �� التنبكيت(تألمحد ألمح /نيل االبتهاج بتطريز الديباج:2
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  الشرح. يف همصطلحاتمنهج الزجلوي و : ثالثاملبحث ال

    املطلب األول: منهجه وأسلوبه.

ـــــك؛ طريقـــــة اســـــتهل الزجلـــــوي كتابـــــه مبقدمـــــة كشـــــف فيهـــــا عـــــن        شـــــرحه، ومنهجـــــه املتبـــــع يف ذل

اطلـــــع عليــــــه، فجـــــاء أســــــلوبه مـــــوجزا، واضــــــحا، ســـــهال، خاليــــــا مـــــن كــــــل تعقيـــــد، يتضــــــح لكـــــل مــــــن 

ع، وجيـــــز املشــــــرع"، ومــــــن دون إســـــراف أو تقتــــــري، وهـــــو مــــــا عنـــــاه بقولــــــه: "هـــــذا شــــــرح لطيـــــف املــــــرت 

بعـــــض معـــــامل  اتضـــــحت يلمـــــن هـــــذا الشـــــرح  كتـــــاب الطهـــــارةخطبـــــة املختصـــــر و علـــــى  خـــــالل وقـــــويف

  منهج الزجلوي يف كتابه هذا أمجلتها يف النقاط اآلتية:

ــــــ1 ــــــرتجم يف شــــــرح خطب ة خليــــــل لألئمــــــة األعــــــالم الــــــذين اعتمــــــد /ســــــار علــــــى �ــــــج ابــــــن مــــــرزوق ف

   عليهم خليل يف خمتصره.

مبــــــنت املختصـــــــر؛ فــــــأورد الزجلــــــوي مـــــــنت خليــــــل بلفظــــــه دون التصـــــــرف فيــــــه معتمــــــدا علـــــــى  /اهــــــتمّ 2

ملــــــا ورد يف بعــــــض النســــــخ  -ضــــــعيف بعــــــض املوا -أصــــــح نســــــخة للمختصــــــر، مــــــع التنبيــــــه واإلشــــــارة 

قـــــد ســـــار علـــــى طريقـــــة املشـــــارقة كصـــــنيع مـــــزج بـــــني املـــــنت والشـــــرح، فيكـــــون بـــــذلك األخـــــرى، كمـــــا 

  .األجهوري، والتتائي، والبساطي، وغريهم، مميزا املنت مبداد أمحر والشرح مبداد أزرق

ــــه3 ــــل فيهــــا، مــــن ذلــــك علــــى القــــول املشــــهور يف املــــذهب يف كــــل مســــألة، مــــ /نّب ع ذكــــر القــــول املقاب

ب إذا ذا ،ى املشــــــهور فيــــــها علــــــولــــــو ِمْلًحــــــ قولــــــه يف مســــــألة طهــــــارة املطلــــــق إذا ذاب بعــــــد مجــــــوده: "

غـــــريه مــــن ســــائر امليـــــاه،  مــــا فينضــــاف ومقابلــــه قـــــوالن: أحــــدمها يــــراه مبنزلـــــة الطعــــام، يف غــــري موضــــعه

  .1"وإال فال ،واآلخر إن كان مجوده بصنعة أثر

بــــربط الفــــروع �ألصــــول مــــن خــــالل ذكــــر القواعــــد الــــيت هلــــا عالقــــة �ملســــائل الفقهيــــة، مــــن  /اهــــتمّ 4

ــــه يف مســــألة غ ذلــــك: ــــت؛ "أل�ــــا ال تعــــد مــــن الوجــــه إال قول ــــنفس املناب ــــت خمــــرج ل ســــل مــــا بــــني املناب

َي ِفـــــعُ وَ وقولـــــه يف قـــــول خليـــــل (، 2"مـــــا ال يـــــتم الواجـــــب إال بـــــه فهـــــو واجـــــبعلـــــى القـــــول بوجـــــوب 

ـــــعَ  "أن كـــــل مـــــأمور بفعلـــــه أو  وهـــــو املشـــــقة للقاعـــــدة: ،بعـــــد وجـــــود ســـــببه االنفكـــــاك منـــــه) رُ ُســـــعْ ا يُـ مَّ

 ، وغري ذلك.3"ساقط ،تركه يشق على العباد

                                                             
 .199ينظر: القسم التحقيقي،ص 1
 .359ينظر: القسم التحقيقي،ص 2
 .321ينظر: القسم التحقيقي،ص 3
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، 1"أو ال فال ،فيضرّ  �مللح تغرياملاملاء الفرق بني : "قوله بذكر الفروق الفقهية من أمثلة ذلك /اعتىن5

احليوان الفرق بني أن ميوت و" ،2"وما استحال إىل فساد واستحال إىل صالح  تغّري  الفرق بني ماو"

  .3"أو ميوت يف الرب فيكون جنسا ،يف املاء فيكون طاهرا

أحيا� سبب اخلالف يف املسألة، من ذلك قوله بنجاسة جلد امليتة ولو بعد الدبغ على  /ذكر6

املشهور، ومقابل املشهور الذي يرى أن الد�غ مطهر للجميع، فقال الزجلوي: "وسبب اخلالف 

  .4تعارض األحاديث الواردة يف ذلك"

تعريفات  أو منهجية، ومن أمثلةفقهية املصطلحات كثريا بتعريف املصطلحات، سواء كانت   /اهتم7

اسم :االصطالحويف ، يف اللغة: احلاجز بني الشيئني" قوله يف تعريف الفصل:املصطلحات املنهجية 

ومن أمثلة تعريفات املصطلحات الفقهية: ، 5"لطائفة من مسائل العلم مندرجة حتت �ب أو كتاب

وتطلق شرعا على ، والنظافة ،غة: النزاهةهارة بفتح الطاء، وهي يف اللالطَ يف تعريف الطهارة:  قوله

     .6معنيني: على الصفة احلكمية

يف -استشهاده �لنظم التعليمي الذي يعني على ضبط املسائل وتقريبها وحفظها، من ذلك  /اهتمّ 8

  :بقول صاحب املقدمة -يف الوضوء مسألة العفو عن وسخ األظفار

  7زِْلَتهُ  وْ أَ  جٌ رَ حَ  كَ يْ لَ ا عَ مَ فَ            ــــهُ تَــ كْ َر تَـ  نْ إِ  ارِ فَ ظْ األَ  خُ سَ وَ وَ                  

ومل يذكر احلميمة وهي كثريا �لتعليل الفقهي، من ذلك قوله يف مسألة االستجمار �لفحم: "  /اهتمّ 9

 ، وقوله يف مسألة8"تزيل النجاسة وقد اختلف فيها �جلواز وعدمه؛ أل�ا تسود احملل وال الفحم،

                                                             
 .211ينظر: القسم التحقيقي،ص 1
 .256ر: القسم التحقيقي،صينظ 2
 .250ينظر: القسم التحقيقي،ص 3
 .272ينظر: القسم الدراسي،ص 4
 .248ينظر: القسم التحقيقي،ص 5
 .196ينظر: القسم التحقيقي، ص 6
 .365ينظر: القسم التحقيقي،ص 7
 .418ينظر: القسم التحقيقي،ص 8
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وأقوى يف حصول يقني الطهر من اجلفوف؛ أل�ا ال ، أقطع للّشك"هي ة على اجلفوف: أفضلية القص

  .1"واجلفوف قد يوجد بعده ،يوجد بعدها دم

وأحرى إن وجب ) يحَ بِ أُ  رٍ فَ سَ وَ ب أحيا� على منت املختصر، من ذلك قوله يف قول خليل: "(عقّ /10

  .2"لدخال �لنصّ  "جاز"ولو قال:  أو ندب،

ي نقـــــول شـــــرّاح املختصـــــر وغريهـــــا بطريقـــــة حمكمـــــة مـــــع شـــــرحه وحتليلـــــه، حبيـــــث ال دمـــــج الزجلـــــو /11

وغالبـــــا ، ينقــــل النقــــول أحيــــا� بلفظهــــا، علــــى طريقــــة العــــرض ومســـــتوى األســــلوبتبــــدو فجــــوة تــــؤثر 

    ما ينقلها �ملعىن؛ فيتصرف فيها تصرفا حسنا حسب ما يقتضيه الشرح.

املســــــألة الواحـــــــدة، مـــــــع ذكــــــر مســـــــتند هـــــــذه ع الزجلـــــــوي يف ذكــــــر األقـــــــوال وتقصـــــــيها يف توّســــــ /12

ب مـــــا يـــــراه خطـــــأ منهـــــا، ويســـــتدرك علـــــى مـــــا يـــــراه نقصـــــا أو قصـــــورا األقـــــوال وعللهـــــا أحيـــــا�؛ فيصـــــوّ 

  دون تعصب لشيخ أو مذهب.  ،ح ما يراه راجحا بدليله وحجتهفيها، مث يرجّ 

األحيــــــان األقــــــوال إىل مصــــــادرها األصــــــلية بــــــذكر قائليهــــــا يف أغلــــــب األحيــــــان، ويف بعــــــض  عــــــزا/13

، ويشــــــري إىل انتهــــــاء النقــــــل ن"يــــــذكر اســــــم الكتــــــاب، ويبــــــدأ العبــــــارة عنــــــد النقــــــل بقولــــــه: "قــــــال فــــــال

  بكلمة "انتهى"، وأحيا� ينقل النص مث يشري إىل انتهائه بذكر قائله، فيقول: "قاله فالن".

غريـــــب لفــــظ أو مصـــــطلح معتمــــدا علـــــى كــــالم أهـــــل  مــــنمــــا ورد يف املـــــنت ر ؛ ففّســـــهــــتم �للغــــةا/14

، مــــع ضـــــبط الكلمــــات املشــــكلة، وأحيـــــا� يتنــــاول الكلمـــــة �إلعــــراب ليزيـــــل وعلمــــاء املـــــذهب ،للغــــةا

  مري، واملعطوف عليه، واملوصوف...الغموض ويوضح املقصود؛ فيذكر مرجع الض

  وقوته، ودقته، ووضوحه بعيدا عن التكلف واالبتذال. تانة أسلوبهامتاز مب/15

ــــــا� مييــــــل ؛ســــــائلســــــلوبه يف الشــــــرح �خــــــتالف امل/اختلــــــف أ16 إىل اإلجيــــــاز ويبــــــالغ يف  فتجــــــده أحي

لســــــــهولة بعــــــــض املواضـــــــع الــــــــيت ال حتتــــــــاج إىل تفاصــــــــيل تـــــــذهل القــــــــارئ عــــــــن مقصــــــــده  االختصـــــــار

  األساسي، وأحيا� أخرى يتوسع ويستفيض يف البحث؛ فيعرض األقوال ويناقشها.

  /استعان يف شرح بعض املسائل الفقهية بنو17

                                                             
 . 536ينظر: القسم التحقيقي،ص 1
 .484ينظر: القسم التحقيقي،ص 2
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ـــــــزاع،  ر حمـــــــلّ حـــــــرّ املســـــــائل، و الكثـــــــري مـــــــن  مـــــــواطن اإلمجـــــــاع يفذكـــــــر /17  ـــــــك قولـــــــه يف  الن مـــــــن ذل

ـــــه يف حناســـــة الـــــودي: "1"رتـــــهأطهارتـــــه كفواإلمجـــــاع علـــــى مســـــألة طهـــــارة املســـــك: " واإلمجـــــاع  ، وقول

  ، وغري ذلك.2"على جناسته مع املذي

ــــــراجح يف علّــــــ" هــــــتم مبراعــــــاة اخلــــــالف خــــــارج املــــــذهب، ومــــــن أمثلــــــة ذلــــــك:/ا18 املــــــاء  ة كراهــــــةوال

ـــــــه، عمل يف احلـــــــدثاملســـــــت ـــــــه غـــــــري طهـــــــور أو مشـــــــكوك في ـــــــدة  مراعـــــــاة اخلـــــــالف يف أن والكراهـــــــة مقّي

 :يف ، وقولـــــــه3"وإال فهـــــــو مــــــاء حلتــــــه جناســـــــة أو مضــــــاف بشــــــرط الســــــالمة مـــــــن الــــــنجس والوســــــخ،

ـــــنب(" ـــــه، إال أنـــــه يكـــــره لـــــه  ؛وال مفهـــــوم للمـــــريض ):وملـــــريض حـــــائط ل فـــــإن الصـــــحيح يف ذلـــــك مثل

  .4"ذلك ملراعاة اخلالف

ـــــا� �لالســـــتدالل عنـــــد امـــــنهج الزجلـــــوي  اختلـــــف/19 ـــــع منهجـــــا واحـــــدا، فأحي ـــــم يتب ســـــنة النبويـــــة فل

ــــــراه يــــــذكر  ،كمــــــا هــــــو  ، وأحيــــــا� �يت بلفــــــظ احلــــــديثدرجــــــة احلــــــديثو  راوي احلــــــديث ومصــــــدره، ت

  .� يكتفي �إلشارة للحديث فقط دون ذكر لفظهوأحياوأحيا� أخرى يذكره �ملعىن، 

، مـــــن ذلـــــك إيــــــراده عنـــــد التعــــــرض ملفهـــــوم املســـــائل الفقهيــــــة بتعريفـــــات أئمــــــة املـــــذهباســـــتعان /20

ــــه: "ل ــــتعريــــف القــــرايف للمــــذي، بقول ــــيض رقيــــق: يٌ ذْ َم  ،وهــــو خيــــرج عنــــد ثــــوران الشــــهوة ،وهــــو مــــاء أب

  .5"قاله القرايف ،هاومذيها بلة تعلو فرجَ  يشرتك فيه الذكر واألنثى،

ضــــــوع حتــــــت عنــــــوان "فــــــرع"، حلــــــق بعــــــض املســــــائل الفقهيــــــة �ضــــــافات وز�دات هلــــــا صــــــلة �ملو أ/21

  أو "تنبيه" لالستفادة واالستزادة منها.

  املطلب الثاين: مصطلحات الزجلوي يف شرحه.

انــــــــتهج الزجلــــــــوي يف شــــــــرحه مــــــــنهج الشــــــــيخ خليــــــــل يف خمتصــــــــره، فــــــــأورد يف مقدمــــــــة شــــــــرحه أهــــــــم 

ـــــــــب فقهـــــــــاء  ـــــــــيت اســـــــــتعملها يف شـــــــــرحه، وهـــــــــي عـــــــــادة حســـــــــنة دأب عليهـــــــــا أغل االصـــــــــطالحات ال

ــــــوي لــــــذلك بقولــــــه:"راقما" املــــــذهب، يســــــتعان  �ــــــا ألجــــــل االختصــــــار يف العبــــــارة، وقــــــد مثّــــــل الزجل

  أي: مشريا بصورة:

                                                             
 .263ينظر القسم التحقيقي،ص 1
 .278ينظر: القسم التحقيقي،ص 2
 .227ينظر: القسم التحقيقي،ص 3
 .505ينظر: القسم التحقيقي،ص 4
 .278ينظر: القسم التحقيقي،ص 5
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  : للمصنف الشيخ خليل، أو توضيحه.ضأو  ص

عنـــــه مـــــن  ولـــــه نقكانـــــت كـــــل اصـــــي املســـــتغامني، وقـــــد  اخلـــــريات بـــــن عبـــــدهللا الرمّ  للشـــــيخ أيب:  طفـــــى

  ه الفقهية.، ماعدا نقال واحدا كان من أجوبتحاشيته على شرح التتائي

ـــــــن ح ـــــــه عنـــــــه مـــــــن خمتصـــــــره جـــــــامع : للشـــــــيخ عثمـــــــان اب ـــــــت مجيـــــــع نقول ابـــــــن احلاجـــــــب، وقـــــــد كان

  األمهات.

ـــــــل  : للشـــــــيخ أيبح ـــــــه مـــــــن شـــــــرحه علـــــــى خلي عبـــــــدهللا دمحم احلطـــــــاب، وقـــــــد كانـــــــت كافـــــــة نقولـــــــه عن

  املسمى "مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل".

وقـــــــد كانـــــــت كافـــــــة نقولـــــــه عنـــــــه مـــــــن عبـــــــدهللا دمحم بـــــــن عبدالســـــــالم اهلـــــــواري،  للشـــــــيخ أيب ابـــــــن س:

شــــــــرحه علـــــــــى ابــــــــن احلاجـــــــــب املســــــــمى "تنبيـــــــــه الطالــــــــب لفهـــــــــم ألفــــــــاظ جـــــــــامع األمهــــــــات البـــــــــن 

  احلاجب".

، ز املتقــــــدم، وأحيــــــا� يســــــتبدهلا بـــــــصــــــاحب احلاشــــــية : ألمحــــــد الزرقــــــاين "ابــــــن أيب فلجــــــة"يز احملّشــــــ

  .املسماة "اجلواهر البهية" على املختصر وكافة نقوله عنه من حاشيته

النجــــا ســــامل بــــن دمحم الســــنهوري، وكافــــة نقولـــــه عنــــه كانــــت مــــن شــــرحه علــــى خليـــــل  : للشــــيخ أيبس

  املسمى "تيسري امللك اجلليل جلمع الشروح وحواشي خليل".

البقـــــــاء �ج الـــــــدين �ـــــــرام، وأغلـــــــب نقولـــــــه كانـــــــت مـــــــن الشـــــــرح الوســـــــيط املســـــــمى  : للشـــــــيخ أيبش

ـــــدرر يف شـــــرح املختصـــــر"، و �درا مـــــا "حتبـــــري املختصـــــر"، وبعضـــــها مـــــن الشـــــرح الصـــــغري املســـــمى  "ال

  ينقل من الشرح الكبري.

ــــــه مــــــن شــــــرحه علــــــى املختصــــــر  : للشــــــيخ أيبط ــــــه من ــــــن أمحــــــد البســــــاطي، وكافــــــة نقول ــــــدهللا دمحم ب عب

" طاملؤلــــــف مل يلتــــــزم يف شــــــرحه برمــــــز " أنّ  ، غــــــري"شــــــفاء الغليــــــل يف شــــــرح خمتصــــــر خليــــــل"املســــــمى 

   الكثري من املواضع.إال �درا، واستعمل كلمة البساطي بدهلا يف

ــــــل  : للشــــــيخ أيبغ ــــــب نقولــــــه عنــــــه مــــــن شــــــرحه علــــــى خلي عبــــــدهللا دمحم بــــــن أمحــــــد بــــــن غــــــازي، وأغل

"تكميـــــــل شـــــــرحه علــــــى الرســـــــالة  مــــــن وبعضـــــــها املســــــمى "شـــــــفاء الغليــــــل يف حـــــــل مقفــــــل خليـــــــل"، 

   .التقييد وحتليل التعقيد"

ـــــت ـــــراهيم التتـــــائي، وكا : للشـــــيخ أيبت أغلـــــب نقـــــول عنـــــه مـــــن  تنـــــعبـــــدهللا مشـــــس الـــــدين دمحم بـــــن إب

عضـــــــها مـــــــن شـــــــرحه بفـــــــاظ املختصـــــــر"، و شـــــــرحه علـــــــى خليـــــــل املســـــــمى "جـــــــواهر الـــــــدرر يف حـــــــل أل

  الكبري املسمى "فتح اجلليل".
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: للشــــيخ أيب اإلرشـــــاد علــــي بـــــن زيــــن العابـــــدين األجهــــوري، وقــــد كانـــــت كافــــة نقولـــــه عنــــه مـــــن عــــج

، ماعــــــدا نقــــــال الفـــــروع" يف حتريـــــر مــــــاحواه خليــــــل يفشـــــرحه علــــــى خليــــــل املســـــمى "مواهــــــب اجلليــــــل 

  .الفتاوى األجهورية" وردية يفال الزهراتواحدا من فتاويه املسماه "

: أليب عبـــــــدهللا دمحم بـــــــن يوســـــــف املـــــــواق، وكافـــــــة نقولـــــــه عنـــــــه مـــــــن شـــــــرحه علـــــــى خليـــــــل املســـــــمى ق

  "التاج واإلكليل ملختصر خليل".

مــــن شـــــرحه علــــى خليـــــل  : أليب عبــــدهللا دمحم بـــــن أمحــــد بــــن مـــــرزق التلمســــاين، وكافــــة نقولـــــه عنــــهمــــق

  املسمى بـ"املنزع النبيل يف شرح خمتصر خليل وتصحيح مسائله �لنقل والدليل".

ـــــه الزجلـــــوي الـــــذي مل يصـــــرح بـــــه زأمـــــا رمـــــز    فقـــــد  واســـــتقرأته مـــــن خـــــالل الشـــــرح، ،يف مقدمـــــة كتاب

ـــــه عنـــــه مـــــن شـــــرحه علـــــى خمتصـــــر خليـــــلللشـــــيخ أيب دمحم عبـــــدالباقي الزرقـــــاين، وكافـــــة ن رمـــــز بـــــه ، قول

  اإلمام مالك. به فرييد اإلمام"، كما أنه إذا أطلق لفظ ز املتأخرحيا� يرمز له بـ"وأ
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  موضوعات الكتاب وبعض املآخذ على الشرح: الرابع املبحث

  املطلب األول: موضوعات الكتاب

ــــــــة وفصــــــــاحته     ــــــــوي كتابــــــــه كالعــــــــادة مبقدمــــــــة ســــــــجعية، أظهــــــــر فيهــــــــا براعتــــــــه البالغي افتــــــــتح الزجل

لغويـــــة، وقـــــد ابتـــــدأها حبمـــــد هللا والثنـــــاء عليـــــه والصـــــالة والســـــالم علـــــى نبيـــــه الكـــــرمي، خـــــامت األنبيـــــاء ال

واملرســـــلني؛ ليشـــــرع بعـــــدها يف الكشـــــف عـــــن منهجــــــه املتبـــــع، ودوافـــــع �ليفـــــه هـــــذا الكتـــــاب، وبيــــــان 

علميـــــة مـــــع املختصـــــر، الـــــيت كانـــــت يف بعـــــدها للحـــــديث عـــــن رحلتـــــه ال مصـــــطلحاته، انتقـــــل الزجلـــــوي

ر مـــــع والــــده قـــــراءة وحفظـــــا، ليــــذكر بعـــــد ذلـــــك سلســــلة ســـــند املختصـــــر بدايــــة مـــــن والـــــده زمــــن مبكـــــ

ــــــذين تفقــــــه عو  لينتقــــــل بعــــــدها يف  ،هم �لغــــــرب اجلزائــــــري وبــــــالد املغــــــربلــــــيانتهــــــاء بشــــــيوخ والــــــده ال

  شرح منت الكتاب الذي جاءت موضوعاته كاآليت:

بــــــه، والرتمجــــــة : وقــــــد عــــــين فيهــــــا بشــــــرح مصــــــطلحات خليــــــل والتعريــــــف املختصــــــر شــــــرح خطبــــــة/1

  .لفقهاء املذهب املعتمد على أقواهلم يف املختصر

ســــــلك خليــــــل مســـــــلك الفقهــــــاء يف كتــــــبهم فـــــــافتتح خمتصــــــره مبســــــائل الطهـــــــارة،  الطهــــــارة:�ب  /2

  اليت جاءت مسائلها كاآليت:

    .تعريف الطهارة-

  املياه، أنواعها، وحكمها.-

  .األعيان الطاهرة واألعيان النجسةفصل -

  .زالة النجاسةحكم إفصل يف -

   .فرائض الوضوء، سننه، فضائلهفصل يف -

  .آداب قضاء احلاجةفصل يف -

  .نواقض الوضوءفصل يف -

  الغسل، موجباته، فرائضه، سننه، مندو�ته.فصل يف -

  املسح على اخلفني، شروطه، مبطالته، مندو�ته.فصل يف -

  ه.التيمم، أسبابه، شروط صحته، سننه، مندو�ته، مبطالتفصل يف -

  املسح على اجلرح واجلبرية.فصل يف -

  أحكام احليض والنفاس. فصل يف-
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  املطلب الثاين: مآخذ على الكتاب.

إال املصـــــــطفى عليــــــــه  أىب هللا العصـــــــمة إال لكتابـــــــه، ومـــــــا مـــــــن أحـــــــد إال ويؤخــــــــذ مـــــــن قولـــــــه ويـــــــردّ   

ــــــرى �ســــــا يف اإلشــــــارة إىل ــــــاب بســــــببه، ف علــــــى قــــــدقــــــد ينتمــــــا  الصــــــالة والســــــالم، فــــــال ن أثنــــــاء الكت

ذا الشـــــرح وقفـــــت علـــــى بعـــــض املالحظـــــات الـــــيت ال تـــــنقص مــــــن كتـــــاب الطهـــــارة مـــــن هـــــصـــــحبيت ل

قيمــــة الكتــــاب وال مــــن قيمــــة صــــاحبه، كمــــا أ�ــــا تعــــرب عــــن رأيــــي اخلــــاص حتتمــــل الــــرفض أو القبــــول، 

  ومن ذلك:

 عـــــــدم وجـــــــود النيـــــــلوعـــــــدم تغيريهـــــــا، �لـــــــرغم مـــــــن واخللـــــــيج /االكتفـــــــاء �ألمثلـــــــة اخلاصـــــــة �لنيـــــــل 1

  .1يف منطقة كمنطقة توات جواخللي

يف بعـــــــــض األحيـــــــــان ينقـــــــــل نصـــــــــوص  الزجلـــــــــوي وات يف االقتبـــــــــاس والعـــــــــزو، حيـــــــــث جنـــــــــد/ هفـــــــــ2

وهـــــذا األمـــــر ال يؤخـــــذ علـــــى  ممـــــا يـــــوهم أ�ـــــا مـــــن كالمـــــه، ،دون اإلشـــــارة إىل قائلهـــــا�ملعـــــىن  فقهـــــاءال

ــــت عــــادة القــــدامى النقــــل �ملعــــىن ، ولعــــل قــــلدون التنبيــــه علــــى مصــــدر الن الزجلــــوي وحــــده، فقــــد كان

  للكتب عن ظهر قلب.ذلك حفظهم  مردّ 

وممـــــــا يـــــــدل علـــــــى ذلـــــــك نقلـــــــه مـــــــن مصـــــــادر مفقـــــــودة كالعتبيـــــــة، والواضـــــــحة، النقـــــــل �لواســـــــطة، /3

لواســـــطة نقلـــــه �ه علـــــى ينّبـــــالزجلـــــوي  وشـــــرح ابـــــن دقيـــــق علـــــى ابـــــن احلاجـــــب،..وغري ذلـــــك، غـــــري أن

  بن يونس"....عن ا قيف أغلب األحيان وهذا ما يشفع له، مثل قوله: "ويف نقل 

/التســـــــاهل يف االســـــــتدالل بـــــــبعض األحاديـــــــث الضـــــــعيفة؛ بـــــــل والـــــــيت ال أصـــــــل هلـــــــا، كمـــــــا يؤخـــــــذ 4

علــــى املؤلــــف عــــدم التأكـــــد والتثبــــت مــــن نصـــــوص األحاديــــث، وقــــّل أن جتـــــد حــــديثا �لــــنص الـــــذي 

  يورده. 

  التحقيقيف  العملالنسخ املعتمدة و  املبحث اخلامس: 

  يف التحقيقاملطلب األول: وصف النسخ املعتمدة 

اعتمــــــدت يف حتقيقــــــي هــــــذا الكتــــــاب علــــــى أربــــــع نســــــخ أصــــــلية، حمفوظــــــة يف خــــــزائن منطقــــــة تــــــوات 

  العريقة، وفيما �يت وصفها:

ــخة األوىل:  هــــــي نســــــخة مكتبــــــة الشــــــيخ دمحم �ي بلعـــــامل خبزانــــــة أولــــــف واليــــــة أدرار، ال حتمــــــل النســـ

)، وقـــــد جـــــاءت هـــــذه أبــــــ (أي رقـــــم، وهـــــي أمت النســـــخ و أقـــــدمها وأحســـــنها، رمـــــزت هلـــــا يف اهلـــــامش 

                                                             
 من القسم التحقيقي من هذا الكتاب. 327، 203ينظر: ص 1
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صـــــــفحة، وعـــــــدد  844لوحـــــــة أي:    422النســـــــخة مكتوبـــــــة  خبـــــــط مغـــــــريب واضـــــــح للقـــــــراءة، يف 

ـــــــــت   15ســـــــــطرا، يف كـــــــــل ســـــــــطر  30مســـــــــطرا�ا يف الصـــــــــفحة الواحـــــــــدة  كلمـــــــــة يف املتوســـــــــط، ُكتب

ورمـــــوز مصـــــطلحات الشــــــرح �ملـــــداد األمحـــــر، كمـــــا ُكتبــــــت  ملـــــداد األســـــود، وُكتـــــب نــــــص املختصـــــر�

ــــــواب ــــــون أصــــــفر، وقــــــد قــــــّل ســــــقطها عــــــدا مقدمــــــة رؤوس األب ، والفصــــــول، والفــــــروع، والتنبيهــــــات بل

ســـــم طـــــول، مرقمـــــة �رقـــــام 25يف  ســـــم عـــــرض16بعـــــض اللوحـــــات املتآكلـــــة، أمـــــا مقاســـــها فجـــــاء: 

  ليست من وضع الناسخ، واخلط يف كل لوحا�ا واحد، مما يدل على أن �سخها واحد.

  ايف مزيده....."جاء يف بدايتها: "احلمد � يوايف نعمه، ويك

املشـــــــرتي �خليـــــــار بـــــــني الـــــــرد، وال  يف أناملراحبـــــــة كغريهـــــــا) ) بيـــــــع (ومـــــــدلسوجـــــــاء يف �ايتهـــــــا: "(

شــــــيء عليــــــه...". فانتهـــــــت النســــــخة ببيــــــع املراحبـــــــة، وهــــــو املوضــــــع الـــــــذي توقــــــف دمحم الزجلـــــــوي يف 

لميــــذه ني كمــــا أخــــرب� تشــــرحه، فقــــد ســــبقه املــــوت علــــى إمتــــام شــــرح الزجلــــوي، فقــــد وصــــل فيــــه للثلثــــ

  ن التمنطيطي يف وثيقته.بن أيب مدي

ــــــه  ــــــخ النســــــخ فقــــــال: " انتهــــــى حبمــــــد هللا وحســــــن عون ــــــذكر الناســــــخ المســــــه و�ري انتهــــــت النســــــخة ب

ـــــه العـــــامل العالمـــــة الـــــويل الصـــــاحل ســـــيدي دمحم بـــــن  وتوفيقـــــه اجلميـــــل مـــــا وجـــــد مـــــن شـــــرح الســـــيد الفقي

ــــا هللا بــــه دنيــــا مــــني علــــى يــــد كاتبــــه آكــــة يف ذريتهمــــا وأخــــرى، وجعــــل الرب  َحممــــد العــــامل الزجلــــوي، نفعن

لنفســــه نفعــــه هللا بـــــه، وملــــن شـــــاء هللا بعــــده األربعـــــاء الثــــامن عشـــــر مــــن شـــــهر شــــعبان مـــــن عــــام ســـــتة 

  ه) عبيد ربه علي بن دمحم بن مالك الفالين".1246وأربعني ومائتني وألف(

أو  أمـــــــا اهلــــــــوامش والطـــــــرر فهــــــــي �درة الوجـــــــود، وهــــــــي عبـــــــارة عــــــــن اســـــــتدراكات لســــــــقط يف املــــــــنت

  تصحيح ألخطاء وقعت فيه.     

وهــــي نســـــخة مـــــن خزانــــة الشـــــيخ ســــيدي عبـــــدهللا البلبــــايل بكوســـــام، واليـــــة أدرار، النســــخة الثانيـــــة: 

)، وهــــي نســــخة منقولــــة عــــن نســــخة أوالد إبــــراهيم، فتكــــاد الفــــروق بينهمــــا موقــــد رمــــزت هلــــا �لرمــــز(

لشــــرح مبـــــداد قـــــد ُكتــــب اتنعــــدم، وقــــد كتبــــت هـــــذه النســــخة خبــــط  مغـــــريب دقيــــق، يصــــعب قراءتــــه، و 

وفروعـــــه وتنبيهاتـــــه فكتبـــــت مبـــــداد أمحـــــر، وقـــــد جـــــاءت ، الشـــــرح رمـــــوزو  ،أســـــود، أمـــــا نـــــص املختصـــــر

�ــــــا ســــــقط يف األخــــــري، جــــــاءت عــــــدد مســـــــطرا�ا يف   صــــــفحة، 610لوحــــــة أي: مبقــــــدار  305يف

ســـــــــــم 21(كلمـــــــــــة يف املتوســـــــــــط، مقاســـــــــــها 23يف كـــــــــــل ســـــــــــطر ،ســـــــــــطرا31الصـــــــــــفحة الواحـــــــــــدة 

خلــــط فواحــــد يف كـــــل النســــخة، النســــخة �ــــا الكثــــري مــــن الســـــماعات ، أمــــا ا)ســــم طــــولx27عــــرض
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يوجــــــد عليهــــــا اســــــم قراء�ــــــا �ي حــــــال مــــــن األحــــــوال، ال والطــــــرر، إال أ�ــــــا غــــــري واضــــــحة ال ميكــــــن

    .الناسخ، وال �ريخ النسخ

ابتــــــدأت النســــــخة بـــــــ: "﷽�ــــــ��، وصــــــلى هللا علــــــى ســــــيد� دمحم وعلــــــى آلــــــه وصــــــبحه. 

ــــــني احلمــــــد � محــــــ ــــــوايف نعمــــــه ويكــــــايف مزيــــــده، والصــــــالة والســــــالم علــــــى ســــــيد� دمحم خــــــامت النبيئ دا ي

  وإمام املرسلني، وعلى آله وصبحه أمجعني....."

قـــــــول خليـــــــل "وللمشـــــــرتي إســـــــقاطها  وانتهـــــــت النســـــــخة يف فصـــــــل كتـــــــاب البيـــــــوع، و�لضـــــــبط عنـــــــد

  .واحملتمل بعدمها منه"

�والد إبــــــراهيم  قريشــــــي ي مــــــوالي علــــــيمــــــن خزانــــــة مكتبــــــة ســــــيد وهــــــي نســــــخة: النســــــخة الثالثــــــة

تيمــــي واليـــــة أدرار، ال حتمـــــل أي رقـــــم، �ـــــا ســـــقط كثــــري لـــــبعض الصـــــفحات، رمـــــزت هلـــــا يف اهلـــــامش 

ــــــب فيهــــــا الشــــــرح مبــــــداد ببرمــــــز( ــــــق، ُكت ــــــة خبــــــط مغــــــريب دقي )، وقــــــد جــــــاءت هــــــذه النســــــخة مكتوب

ـــــــــــواب والفصـــــــــــول والفـــــــــــروع  أســـــــــــود، أمـــــــــــا مـــــــــــنت املختصـــــــــــر، ومصـــــــــــطلحات الشـــــــــــرح، ورؤوس األب

ــــــــت مبــــــــداد أمحــــــــر، جــــــــاءت النســــــــخة يف   135لوحــــــــة، أي: مايعــــــــادل  68والتنبيهــــــــات، فقــــــــد كتب

كلمــــــــــة يف 25ســــــــــطرا، يف كــــــــــل ســــــــــطر  30صــــــــــفحة، وعــــــــــدد مســــــــــطرا�ا يف الصــــــــــفحة الواحــــــــــدة 

ـــــت x27ســـــم عـــــرض17املتوســـــط، أمـــــا مقاســـــها(  ســـــم طـــــول)، أمـــــا اخلـــــط فلـــــيس واحـــــد؛ فقـــــد كتب

ـــــة الصـــــفحات، ممـــــا يـــــدل ع لـــــى أن نســـــخها مـــــن قبـــــل �ســـــخني، بعـــــض صـــــفحا�ا خبـــــط مغـــــاير لبقي

ــــري مــــن الطــــرر والســــماعات، مثــــل نصــــوص الشــــيخ أمحــــد بــــن عبــــدالعزيز  حتتــــوي  النســــخة علــــى الكث

اهلــــاليل يف شــــرحه علــــى املختصــــر، ونصــــوص املــــنح الوفيــــة لشــــرح املقدمــــة العزيــــة، وهــــذا مــــا يعكــــس 

  نبوغ �سخها ومتكنه يف الفقه، وهي نسخة غري مرقمة.

، وصــــــلى هللا علــــــى ســــــيد� دمحم وءالــــــه وصــــــحبه وســــــلم تســــــليما. ابتــــــدأت بـــــــ" ﷽�ــــــ��

  احلمد � محدا يوايف نعمه ويكايف مزيده....."

ــــــوم الــــــثال�ء  ــــــد �ب الزكــــــاة مشــــــريا لتــــــاريخ فراغــــــه مــــــن النســــــخ بي مــــــن  15انتهــــــى الناســــــخ األول عن

  ه، دون اإلشارة المسه.1271شعبان عام 

�ب أحكــــام اجلهــــاد، فجــــاء يف آخرهــــا: "وملــــا أ�ــــى الكــــالم فيمــــا ى القســــم اآلخــــر منهــــا عنــــد وانتهــــ

  ره ابن عرفة: مبا يعطيه اإلمام من مخس الغنيمة...."أراده من الفيء شرع يف النفل، وفسّ 

: وهــــــي نســــــخة مكتبــــــة الشــــــيخ عبــــــدالرمحن بــــــن دمحم العــــــامل �نــــــزمجري، واليــــــة أدرار، النســــــخة الرابعــــــة

وهـــــي نســـــخة متقاربــــة جـــــدا مـــــع نســــخة مكتبـــــة أولـــــف، وقـــــد  وقــــد رمـــــزت هلـــــا يف اهلــــامش برمـــــز(ز)، 
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ــــــــا� قراءتــــــــه، يف صــــــــفحة، عــــــــدد 800لوحــــــــة أي: 400كتبــــــــت خبــــــــط مغــــــــريب دقيــــــــق يصــــــــعب أحي

كلمــــــة يف املتوســــــط، كتبــــــت �ملــــــداد 17ســــــطرا يف الصــــــفحة الواحــــــدة، يف كــــــل ســــــطر32 مســــــطرا�ا

ــــــــــــب املــــــــــــنت ورمــــــــــــوز الشــــــــــــرح والتنبيهــــــــــــات والفــــــــــــروع والفصــــــــــــول �ملــــــــــــداد ا ألمحــــــــــــر األســــــــــــود، وُكت

ســـــم طـــــول)، أمـــــا اخلـــــط فواحـــــد يف كـــــل صـــــفحا�ا، �ـــــذه النســـــخة  24xســـــم عـــــرض16ومقاســـــها(

ــــري مــــن الســــقط، كمــــا أ�ــــا غــــري مرتبــــة األمــــر الــــذي جعــــل حتديــــد بــــدايتها و�ايتهــــا غــــري ممكــــن،  الكث

 يل أ�ـــــا تنتهـــــي عنـــــد وقـــــد قمـــــت برتتيـــــب جـــــزء كتـــــاب الطهـــــارة منهـــــا مـــــن أجـــــل املقابلـــــة، وقـــــد تبـــــّني 

ــــــــــا مــــــــــا تكــــــــــون �ب النفقــــــــــة � ــــــــــة، �ــــــــــا القليــــــــــل مــــــــــن الســــــــــماعات، وغالب ــــــــــك والقراب لنكــــــــــاح واملل

  تصحيحات أو استدراكات يف املنت. 

  املنهج املتبع وعملي يف التحقيق: ينالثا املطلب

ســـــــلكت يف حتقيقـــــــي لكتـــــــاب الطهـــــــارة مـــــــن شـــــــرح الزجلـــــــوي علـــــــى خليـــــــل مســـــــلكا، رجـــــــوت مـــــــن 

بعــــــد -لفــــــه، أو قريبــــــا منــــــه، ومل أجــــــد خاللــــــه أن أوفــــــق لضــــــبط الــــــنص، وإخراجــــــه علــــــى مــــــا أراده مؤ 

طريقــــــــة تبلغــــــــين هــــــــذه الغايــــــــة أفضــــــــل مــــــــن طريقــــــــة الــــــــنص املختــــــــار مــــــــع علمــــــــي  -مقابلــــــــة النســــــــخ

بصــــعوبتها، وعظــــم مســــؤولية الباحــــث فيهــــا خمافــــة أن حييــــد الباحــــث عــــن مــــراد املؤلــــف، ورغــــم ذلــــك 

  ترّجح لدي العمل �ذا املنهج لألسباب اآلتية:

  نسخة مكتوبة يف عصره، أو نسخة مقابلة على أي منهما.عدم وجود نسخة املؤلف، أو -

   .ز)و( م)،و�ريخ النسخ يف النسختني ( ،جهل اسم الناسخ-

  ز).و( ب)،وجود سقط لعديد الصفحات من خمطوط (-

علـــــى العديـــــد مـــــن احلواشـــــي والطـــــرر الـــــيت ترتقـــــي �ـــــا إىل منزلـــــة النســـــخة  م)رغـــــم احتـــــواء نســـــخة (-

ـــــدقيق جـــــ ـــــك؛ فوجـــــود تلـــــك األم، إال أن اخلـــــط ال ـــــت بـــــه تلـــــك اهلـــــوامش حـــــال دون ذل ـــــذي كتب دا ال

  كما أ�ا ال حتتوي على اسم الناسخ و�ريخ النسخ.  ،كعدمها  -حينئذ-السماعات 

ـــــدة الكاملـــــة؛ فوصـــــلت آخـــــر ورقـــــة منهـــــا - امتـــــازت النســـــخة (أ) عـــــن غريهـــــا بكو�ـــــا النســـــخة الوحي

ـــــه الزجلـــــوي، أال وهـــــو فصـــــل يف أحكـــــام ـــــيت توقـــــف في املراحبـــــة، كمـــــا أ�ـــــا حتمـــــل اســـــم  إىل املوضـــــع ال

الناســـــخ و�ريـــــخ النســـــخ الــــــذي لـــــيس ببعيـــــد عــــــن عصـــــر املؤلـــــف، أضــــــف إىل ذلـــــك اخلـــــط اجلميــــــل 

ــــــة األمــــــر أعتقــــــد أ�ــــــا النســــــخ ة األم؛ الواضــــــح الــــــذي كتبــــــت بــــــه، كــــــل هــــــذه املــــــزا� جعلتــــــين يف بداي

ضـــــــح يل أوىل، وبعـــــــد انتقـــــــايل إىل مرحلـــــــة مقابلـــــــة النســـــــخ  ات وةففرغـــــــت نـــــــص الشـــــــرح منهـــــــا كخطـــــــ

جليــــــا أ�ـــــــا ليســــــت نســـــــخة أصــــــلية؛ بســـــــب كثــــــرة العبـــــــارات الســــــاقطة منهـــــــا إىل جانــــــب األخطـــــــاء 
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ــــه  الكثــــرية والتصــــيحفات ــــذي مل جنــــد ل الــــيت وقــــع فيهــــا �ســــخها علــــي بــــن ادمحم بــــن مالــــك الفــــالين، ال

ذكـــــر يف مصـــــادر الرتمجـــــة علـــــى أنـــــه كـــــان ذا فقـــــه أو علـــــم، ســـــوى مـــــا ذكـــــر أنـــــه كـــــان �ســـــخا نســـــخ 

ــــة "ســــاهل أقبلــــي" العديــــد مــــن امل ــــيم تــــوات املوجــــودة خبزانــــة أبنــــاء بــــن مالــــك بقري ؤلفــــات الفقهيــــة �قل

، األمــــر الــــذي جعــــل هــــذه النســـــخة 1كنســــخه ملختصــــر الــــدر املصــــون للشــــيخ عبــــدالرمحن بـــــن عمــــر

  ليس هلا مزية عن سبيقا�ا، وهذا ما جعلين أعدل عن اعتمادها أصال.

  طوات اآلتية:ميكن إجيازه يف اخل عملي يف حتقيق الكتابأما 

ا، وقــــــد كتبتــــــه ) �عتبارهـــــا أحســــــن النســــــخ خطــــــأ/نســـــخت نــــــص الكتــــــاب كــــــامال مــــــن النســــــخة (1

  ، وإن خالفت بعض ماجاء يف املخطوط.يهااملتعارف عل ملعاصرةا وفق قواعد اإلمالء

ـــــــــز بينهـــــــــا ( /2 )، ز)،(م)،(ب)، (أرمـــــــــزت لكـــــــــل نســـــــــخة حبـــــــــرف مـــــــــن احلـــــــــروف اهلجائيـــــــــة للتميي

  لفروق بينها ز�دة كانت أو نقصا� يف اهلامش.وقابلت بينها، وأثبت ا

وفــــــق ضــــــبط الشــــــراح املتــــــأخرين ملــــــا كــــــان هلــــــم يف  �لشــــــكل، املختصــــــر املشــــــروح/ضــــــبطت نــــــص 3

  كتبته خبط عريض بني قوسني متييزا له عن الشرح.ذلك عناية كبرية، كما  

/قمــــــت بتصــــــحيح األخطـــــــاء الــــــيت وقــــــع فيهـــــــا النســــــاخ؛ فقــــــد حاولـــــــت جهــــــدي إثبــــــات أصـــــــوب 4

ـــــــري مـــــــن الك ـــــــف يف كث ـــــــيت ينقـــــــل عنهـــــــا املؤل ـــــــو �لعـــــــودة إىل املصـــــــادر ال لمـــــــات يف صـــــــلب املـــــــنت، ول

املواضــــــــع، وخاصــــــــة يف حــــــــاالت الســــــــقط أو التآكــــــــل، مــــــــع اإلشــــــــارة يف اهلــــــــامش إىل مــــــــا وجــــــــد يف 

  النسخ األخرى خمالفا ملا أثبته يف املنت.

ــــــذكر اســــــم ا5 لســــــورة ورقــــــم اآليــــــة يف /عــــــزوت اآل�ت القرآنيــــــة إىل مواضــــــعها يف كتــــــاب هللا تعــــــاىل ب

  اهلامش، معتمدة رواية ورش عن �فع.

  /خرجت مجيع األحاديث النبوية واآل�ر الواردة يف الكتاب ملتزمة مبا يلي:6

إال أن يكـــــــــــون يف املوطـــــــــــأ  ،إن كـــــــــــان احلـــــــــــديث يف الصـــــــــــحيحني أو أحـــــــــــدمها اكتفيـــــــــــت بـــــــــــذلك-

ألن اإلمـــــــام مالكـــــــا هـــــــو ؛ ألنـــــــه أول مـــــــا ألّـــــــف يف صـــــــحيح احلـــــــديث واآل�ر، و أيضـــــــا فأخرجـــــــه منـــــــه

  إمام املذهب، الذي ينتسب إليه املؤلف، وكذا صاحب املختصر املشروح.

أمــــــا إذا مل يكـــــــن احلــــــديث يف أي مـــــــن الصــــــحيحني أو يف املوطـــــــأ فأخرجــــــه مـــــــن دواويــــــن احملـــــــدثني -

املعتــــربة بتقــــدمي الســــنن األربعــــة، مث بقيــــة املصــــادر مــــع إيــــراد كــــالم العلمــــاء فيــــه مــــع التفصــــيل يف بيــــان 

                                                             
  .248ص-بريوت-بن ساعد بوكراع السطيفي: دار الكتب العلمية النائر يف تراجم علماء أدرار املالكية األكابر حملفوظالفرقد  1
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حــــــال رجــــــال اإلســــــناد املــــــتكلم فــــــيهم، وعللــــــه إن وجــــــدت، وتوثيــــــق ذلــــــك كلــــــه، ومــــــا أ� يف احلكــــــم 

  أو مستأنسة �راء املتأخرين. ،على احلديث إال �قلة عن املتقدمني

ــــــاب، و أثنــــــاء العــــــزو أذكــــــر اســــــم املصــــــدر الــــــذي خــــــرّ - رقم التسلســــــلي الــــــج احلــــــديث، والكتــــــاب والب

  للحديث، وطريقه، ليسهل الرجوع إليه.

آيت بلفـــــــــظ احلـــــــــديث كمـــــــــا ورد يف متـــــــــون احلـــــــــديث يف حـــــــــالتني: األوىل: عنـــــــــدما يشـــــــــري املؤلـــــــــف -

للحـــــــديث فقـــــــط دون ذكـــــــره كمـــــــا جـــــــرت العـــــــادة عنـــــــه. والثانيـــــــة: عنـــــــدما يـــــــذكر املؤلـــــــف احلـــــــديث 

  �ملعىن أو بلفظ مغاير للفظ احلديث األصلي.

ـــــوارد ذكـــــرهم يف املـــــنت7 ـــــ  ،/ترمجـــــت لكـــــل األعـــــالم ال ـــــرد هلـــــم ذكـــــر يف  إال بعـــــض األعـــــالم ال ذين مل ي

، وهـــــــم يف الغالـــــــب شـــــــيوخ والـــــــد املؤلـــــــف، كمـــــــا اكتفيـــــــت برتمجـــــــة املؤلـــــــف للشـــــــيوخ جماكتـــــــب الـــــــرت 

  األربعة املعتمد عليهم يف املختصر.

حّليــــــــت الــــــــنص احملقــــــــق وهوامشــــــــه مبــــــــا خيــــــــدمهما مــــــــن عالمــــــــات الوقــــــــف والرتقــــــــيم يف مــــــــواطن  /8

  شكل.احلاجة إليها، مع ضبط ما يشكل من ألفاظه ومجله �ل

/اجتهـــــدت مــــــا اســــــتطعت يف عـــــزو النقــــــول واالقتباســــــات الـــــواردة يف الكتــــــاب تصــــــرحيا أو تلميحــــــا 9

�لــــــنص أو �ملعــــــىن إىل مصــــــادرها الرئيســــــية، ويف حالــــــة مــــــا كــــــان املؤلــــــف �قــــــال �ملعــــــىن، أو مشــــــريا 

، إال إذا  صـــــلي حـــــىت يتضـــــح املعـــــىن املـــــرادللـــــنص فقـــــط،  فـــــإين أنقـــــل الـــــنص حرفيـــــا مـــــن مصـــــدره األ

ح �ــــــا ، أمـــــا نقـــــول املؤلــــــف املصـــــرّ لنقـــــل طــــــويال فـــــأكتفي حينهـــــا �إلشــــــارة إىل مصـــــدر النقــــــلكـــــان ا

   فإين أضعها بني عالميت التنصيص هكذا "  ".

لغـــــة /شـــــرحت املصـــــطلحات الفقهيـــــة والكلمـــــات الغربيـــــة شـــــرحا مـــــوجزا معتمـــــدة علـــــى معـــــاجم ال10

  يف املذهب. العربية وكتب الفقه املعتمدة

  الكتاب مبا فتح هللا علي حني االقتضاء على وجه اإلجياز. قت على مواضع من/علّ 11

/عنونـــــــت املســـــــائل الفقهيـــــــة بعنـــــــاوين دالـــــــة علـــــــى مضـــــــمون مـــــــا حتتهـــــــا تســـــــهيال للرجـــــــوع إليهـــــــا 12

  إشارة إىل أ�ا ليست من املنت. [  ]هكذاة منها، وقد أثبتها بني معقوفني واالستفاد

ــــــــــة املغمــــــــــورة أو املف/عرّ 13 ــــــــــب املالكي ــــــــــبعض الكت ــــــــــواردة يف املخطــــــــــوط مــــــــــن �ب فــــــــــت ب قــــــــــودة ال

  لرتاث املالكي وترسيخه.التعريف �

وحــــــــىت يكتمــــــــل النفــــــــع �ــــــــذا الشــــــــرح ويتيســــــــر الوصــــــــول إىل فوائــــــــده أحلقــــــــت الــــــــنص احملقــــــــق  /14

  مبجموعة من الفهارس اآلتية:
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  .يف املخطوط الواردة فهرس اآل�ت القرآنية-

  .طيف املخطو الواردة  واآل�ر النبوية فهرس األحاديث-

  الواردة يف املخطوط. السماعاتالروا�ت و فهرس -

  الواردة يف املخطوط.  فهرس القواعد الفقهية-

  فهرس الفروق الفقهية الواردة يف املخطوط.-

  .املذكورة يف املخطوط والنظم العلمية فهرس األشعار-

  فهرس األقوام واملذاهب والفرق املذكورة يف املخطوط.-

  املواضع.فهرس البلدن واألماكن و -

  الواردة يف املخطوط والكلمات الغريبة الفقهية فهرس املصطلحات-

  فهرس األعالم املذكورين يف املخطوط.-

  فهرس الكتب املذكورة يف املخطوط.-

  :رموز واصطالحات الباحثة

  املؤلف: دمحم الزجلوي.

  ت: �ريخ الوفاة عند ذكر العلم

  ه: هجري، يف �ريخ الوفاة، و�ريخ الطبعات.

   .م: ميالدي، يف �ريخ الطبعات للمصادر واملراجع

   .: دون طبعة)د.ط(

  .دون �ريخ طبعة :)د.ت.ط(

  اآل�ت القرآنية الواردة يف املنت.حلصر : ﴾  ﴿

ــــــــلكــــــــالم (  ): حلصــــــــر   ــــــــني النســــــــخ-االختالفــــــــات الواقعــــــــة ، وحلصــــــــر يف املــــــــنت خلي  يف املــــــــنت، -ب

ــــــــخ  ــــــــم يف اهلــــــــامشوحلصــــــــر �ري ــــــــم احلــــــــديث يف اهلــــــــامش، وحلصــــــــر ، وحلمــــــــيالد ووفــــــــاة العل صــــــــر رق

  املصادر واملراجع يف اهلامش.

ـــــــــاوين املســـــــــائل  :]  [ ـــــــــني النســـــــــخ يف املـــــــــنت، وحلصـــــــــر عن حلصـــــــــر الـــــــــز�دة أو النقصـــــــــان الواقعـــــــــة ب

  الفقهية.

"  ": حلصـــــر األحاديـــــث النبويـــــة، والنقـــــول الـــــواردة يف املـــــنت واهلـــــامش، وحلصـــــر ألفـــــاظ خليـــــل عنـــــد 

  امتزاجها بكالم الشارح.
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  )*: للداللة على وجود إحالتني يف اهلامش.  (

  ../... :للفصل بني املصادر يف اهلامش.

  : حلصر بلد النشر يف اهلامش.-....-

  

  

  

  



 

 

  

 

 

 

  

  

  

مناذج من صور املخطوطات 

  املعتمدة يف التحقيق
  

  

  



  مناذج من صور املخطوطات املعتمدة يف التحقيق    شرح الزجلوي على خليل/ القسم الدراسي     
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  »أ«الصفحة األوىل من النسخة 

  
»أ«الصفحة األخرية من كتاب الطهارة من نسخة 
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  »أ«نسخة  خمطوط األخرية منحة الصف
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»م«من النسخة الصفحة األوىل 



  مناذج من صور املخطوطات املعتمدة يف التحقيق          لقسم الدراسي  شرح الزجلوي على خليل/ ا
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  »م«الصفحة األخرية من النسخة 

  
   



  مناذج من صور املخطوطات املعتمدة يف التحقيق          لقسم الدراسي  شرح الزجلوي على خليل/ ا
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  »ب« من النسخة  األوىلالصفحة 

   



  مناذج من صور املخطوطات املعتمدة يف التحقيق          لقسم الدراسي  شرح الزجلوي على خليل/ ا
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  »ب«نسخة ال كتاب الطهارة من  من األخريةالصفحة 

   



  مناذج من صور املخطوطات املعتمدة يف التحقيق          لقسم الدراسي  شرح الزجلوي على خليل/ ا
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  »ز«األخرية من كتاب الطهارة من نسخة  الصفحة

   



  مناذج من صور املخطوطات املعتمدة يف التحقيق          لقسم الدراسي  شرح الزجلوي على خليل/ ا
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  »ز« منوذج من نسخة 

  
  
  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التحقيقيالقسم 
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   ]مقدمة املؤلف[                                   

  1د� دمحم وآله وصحبه وسلم تسليما]﷽��� وصلى هللا على سي[      

خامت النبيئني وإمام  ،والصالة والسالم على سيد� دمحم ويكافئ مزيده، احلمد � محدا يوايف نعمه،   

  له وصحبه أمجعني.آوعلى  لني،املرس

 ،ألفاظ املختصر إىل حلّ  -إن شاء هللا- قصدت به  وجيز املشرع، ،نزعفهذا شرح لطيف امل ،وبعد   

 ،اليت هلا تعّلق �لباب 2مع ز�دة ما له �ل من الفروع (املهّمة) وأصوله املعتربة، من شروحه احملررة،

  وحيسن موقعها عند أويل األلباب. 

ويف بطاقات  وهوامشها، ،نسخيت منه احلداثة بني سطور كنت قّيدته يف سنّ  باعث عليه ماوال      

  .وتناثر رسومه عليها يد الضياع بتالشي حروفه، فتُ فخِ  ،معها

 قال يل يوما مستفهماً: -رمحه هللا تعاىل-3رالصاحل األستاذ أ� زيد بن عمعلى أن شيخنا العالمة 

فقال يل:"إن كنت فاعالً فضع احلاشية ، فاستعظمت ذلك له "يئاً؟د على املختصر ش"وهل كنت تقيّ 

من ذهابه بذهاب  خوفاً  ،ه من الفقهاء جبمع ذلكوأشار علينا يف هذه األواخر غريُ ، ال الشرح" ،عليه

يف  عسى أن يكون جمموعاً ، كتابة املنت فيه كله 5بعده (شارطا) - أرشده هللا- الطائع  4مث الولد، العمر

أو  فيما يسهل معناه، 6خلوض)امث شرعت فيه �ركاً ( هللا جلمعه غري مرة، فاستخرتُ  ،وحده سفرٍ 

  .يعتاص مبناه

                                                             
  بسبب �كل الصفحة األوىل. أساقطة من:  1
  : املهملة.بيف 2
  .95،صلف سبقت ترمجته يف القسم الدراسياملؤ  شيخ 3
ادر الرتمجة عنه للمؤلف ابنان: احلسن واحلسني، وأغلب الظن أن احلسن هو املقصود هنا؛ ألنه كان فقهيا عاملا، مل تذكر مص 4

شيئا، سوى ما قاله عنه صاحب الدرة: "كان رمحه هللا إماما حافظا متقنا، انتهى إليه علو اإلسناد �لد�ر التواتية، وكان يتحرز يف 

  )16ينظر: الدرة الفاخرة،ص(الفتوى".
  : مشارطا.أيف 5
  : للخوض.أيف 6
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مهملــــــــــة أو معجمــــــــــة، وللشــــــــــيخ املصـــــــــــطفى  صـــــــــــاد للمصــــــــــنف وتوضــــــــــيحه صــــــــــورة 1راقمــــــــــا      

بدونـــــــــه ، و 3البـــــــــن احلاجـــــــــب ابـــــــــنو�حلـــــــــاء املهملـــــــــة مضـــــــــافا إليهـــــــــا  ،طفـــــــــىبصـــــــــورة  2املســـــــــتغامني

ـــــــن عبدالســـــــالم "ابـــــــن"ملـــــــة �ضـــــــافة ، و�لســـــــني امله4للحطـــــــاب  ،احلاجـــــــب شـــــــارح ابـــــــن 5إليهـــــــا الب

ـــــــــــــه للشـــــــــــــيخ ســـــــــــــامل الســـــــــــــنهوري     و�لطـــــــــــــاء املهملـــــــــــــة ،�8ـــــــــــــرام 7)ارح(للشـــــــــــــ و�ملعجمـــــــــــــة ،6وبدون

                                                             
ينظر: الصحاح (، أي:مشريا.والرمز "كتاب مرقوم"، وهي هنا مبعىن اإلشارة راقما: من الرقم: وهي الكتابة واخلتم، ومنه قوله تعاىل:1

  )1935،ص�5ج اللغة،ج
أبو اخلريات مصطفى بن عبدهللا بن مؤمن الرماصي عامل من فقهاء املالكية، املنحدر من بلدة رماصة إحدى قرى والية مستغامن 2

من آ�ره "كفاية املريد على شرح  ،خ مازونة ومصر كاخلرشي والزرقاين�لغرب اجلزائري، تعلم مبازونة مث �لقاهرة، أخذ عن شيو 

شجرة (ه. 1136 ويف سنةت ،عقيدة التوحيد "، وحاشيته الشهرية على شرح التتائي ملختصر خليل وهي أهم مؤلفاته

لثقافية للتأليف معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر لعادل نويهض: مؤسسة نويهض ا /482،ص1النور،ج

  .  )152صم،1980الطبعة الثانية-بريت لبنان–والرتمجة والنشر 
عثمان بن عمر بن أيب بكر الرويين املعروف �بن احلاجب املصري، الفقيه املالكي األصويل النظار،   )هـ646-هـ590(أبو عمر 3

ية يف التحقيق كالشهاب القرايف وغريه، له تصانيف غاأيب احلسني بن جبري وغريمها، وعنه أخذ جلة  األبياري و أخذ عن أيب احلسن 

/شجرة 86ص2الديباج املذهب،ج(، ذلك ، وغريواملنتهى األصويل وخمتصره نها: خمتصر الفقه يسمى �ألمهات،اإلجادة مو 

   )186،ص1النور،ج
فقيه املالكية حملقق البارع احلافظ، ن الرعيين بن حسن  املعروف �حلطاب ادمحم بن دمحم بن عبدالرمح )هـ954-هـ902(بدهللاأبوع 4

، أخذ العلم عن مجاعة كوالده احلطاب الكبري، والعالمة أمحد بن عبدالغفار، له �ليف حسا� كشرحه على خمتصر خليل يف عصره

تزام، وغريها. "مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل"، هداية السالك احملتاج لبيان فعل املعتمر واحلاج، حترير الكالم يف مسائل االل

   )389،ص1/ شجرة النور،ج592نيل االبتهاج بتطريز الديباج،ص(
، توىل القضاء اجلماعة بتونس دمحم بن عبدالسالم اهلواري املنستريي، فقيه مالكي، قاضي)هـ749- هـ676( أبو عبدهللا5

لقاضي ابن حيدر وابن عرفة، له تقاييد، هـ، أخذ عن أيب عبدهللا بن هارون، وابن مجاعة، خترج على يديه مجاعة منهم: ا734سنة

نيل (وشرح بديع على خمتصر أيب عمرو ابن احلاجب الفقهي املسمى بـ"تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع األمهات البن احلاجب".

  . )301،ص1/شجرة النور،ج406،صاالبتهاج
ي املالكي، مفيت املالكية مبصر وعاملها الكبري سامل بن دمحم عزالدين بن دمحم �صر الدين السنهور )هـ1015-هـ945(أبو النجا6

له شرح جليل على املختصر مساه تيسري امللك اجلليل جلمع ، ين، وتفقه �لشيخ دمحم البنوفريوحمدثها الشهري، أدرك الناصر اللقا

  )418،ص1/شجرة النور،ج191صنيل االبتهاح،( .الشروح و حواشي خليل، ورسالة يف ليلة النصف من شعبان
  يف املنت؛ ألن الشيخ �رام اشتهر بني الفقهاء �لشارح، لكثرة شروحه على خليل. هاألصح ما أثبتلعل : للشيخ، و أ يف7
�ج الدين �رام بن عبدهللا السلمي الدمريي القاهري، قاضي القضاة، حامل لواء املذهب  )هـ802-هـ734(الشيخ أبو البقاء 8

 =شيخ خليل �ليفه وبه تفقه، وانتفع �لشرف الرهوين وغريمها، ومسع منه أئمة منهماملالكي، توىل القضاء مبصر، أخذ عن ال
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للشـــــــيخ علـــــــي عـــــــج و ،4للتـــــــائي تـــــــت وبصـــــــورة ،3ازيغـــــــالبـــــــن  2]املعجمـــــــة[، و�لغـــــــني 1للبســـــــاطي

    ،9واقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبال ميم للم 8(�لقاف)و، 7ياملعجمة للزرقاين احملشّ  6و(�لزاي) ،5األجهوري
                                                                                                                                                                                              

من تصانيفه: الشرح الكبري والشرح الوسيط والشرح الصغري على خمتصر شيخه خليل،  ،وغريمها األقفهسي، وعبدالرمحن البكري،=

 .)344ص،1/شجرة النور،ج147نيل االبتهاج،ص.(والشامل يف فروع املالكية، وغريها
مشس الدين دمحم بن أمحد البساطي املالكي، قاضي قضاة الد�ر املصرية، أخذ عن النور اجلالوي )هـ 842-هـ760(أبوعبدهللا 1

ف كتبا منها: شفاء الغليل يف شرح خمتصر خليل، املغين يف صنّ  ،الشيخ عبادة، والثعاليب وغريمها املغريب والتاج �رام، وعنه أخذ

/شجرة 511نيل االبتهاج،ص( .وغري ذلك شراحه، حاشية على شرح املواقف،لى تصحيح ابن احلاجب و منت جعله عالفقه 

  . )347،ص1النور،ج
  .مو  بساقطة من:  2
، شيخ اجلماعة، أخذ عن أيب ن غازي العثماين املكناسي الفاسيدمحم بن أمحد ب)هـ919هـ/ت858هـ وقيل 841(أبوعبدهللا3

من  ،ري، وابن مرزوق، خترج عليه ما ال يعد كثرة كابن العباس الصغري، وأمحد الدقون وغريهمالعباس املزدغي، واإلمام القو 

توشيح الديباج (، وتكميل التقييد وحتليل التعقيد، وحاشية لطيفة على األلفية، وغريهم. ته: شفاء الغليل يف حل مقفل خليلمصنفا

الطبعة –القاهرة –مكتبة الثقافة الدينية  :حتقيق: د.علي عمر ن عمر القرايف،وحلية االبتهاج لبدر الدين دمحم بن حيي ب

  )399،ص1/شجرة النور،ج160م،ص2004األوىل
أبو عبدهللا مشس الدين دمحم بن إبراهيم بن خليل التتائي، قاضي القضاة، الفقيه املالكي، أخذ عن النور السنهوري، والربهان 4

حان على خمتصر خليل: كبري اإلقراء، له شر ر للتأليف و ه، ختلى عن القضاء وتصدّ اللقاين،وغريمها، وعنه أخذ الشيخ الفيشي وغري 

ابن أيب زيد القريواين، "فتح اجلليل"، وصغري أمساه "جواهر الدرر يف حل ألفاظ املختصر"، وتنوير املقالة يف شرح رسالة أمساه 

  .  )393،ص1شجرة النور،ج/588نيل االبتهاج،ص(هـ.942تويف سنة، وغريمها
احملدث، ولد وتويف مبصر، أخذ عن   علي بن زين العابدين األجهوري، الفقيه املالكي،) هـ1066-هـ967(أبو اإلرشاد5

السنهوري والبدر القرايف، وغريمها، له �ليف كثرية منها: مواهب اجلليل يف حترير ما حواه خمتصر خليل يف الفروع ، وحاشية على 

يف أعيان القرن احلادي عشر /خالصة األثر 439،ص1شجرة النور،ج(شرح عليها، وغريها الرسالة، عقيدة األجهوري منظومة و 

  .)157،ص3،جد.ط، د.ت-بريوت–مد أمني احمليب: دار صادرحمل
  : الزاي.أيف 6
 ، صدربن فجلة، الفقيه املالكي، النحويهو أبو عبد الرمحن شهاب الدين أمحد بن دمحم بن �صر الدين الزرقاين، املعروف �7

املدرسني وعمدة احملقيقني، ومفيت املسلمني، له حاشية مشهورة على املختصر امسها "اجلواهر البهية" أكثر النقل منها الفقهاء، كما 

ينظر ترمجته: حاشية أمحد بن دمحم الزرقاين على (ه. 965كان حيا سنة،واعد اإلعراب البن هشام يف النحوله حاشية على ق

معجم املؤلفني لعمر بن رضا  /1، ص94992، والرقم العام:2969بة األزهرية، حتت رقم اخلاص: خمتصر خليل، خمطوط �ملكت

  )102،ص2،ج -بريوت-بريوت،دار إحياء الرتاث العريب-بن دمحم راغب بن عبدالغين كحالة الدمشق :مكتبة املثىن
  : القاف.بيف 8
خطيبها، وآخر األئمة �ا، أخذ عن ، احلافظ احملقق، مفيت احلضرة و قأبوعبدهللا دمحم بن يوسف العبدوسي الغر�طي، الشهري �ملوا 9

أخذ عنه أيب احلسن الزقاق، والشيخ الدقون، له مؤلفات منها :التاج واإلكليل يف شرح قاسم  بن سراج، ودمحم بن عاصم، و أيب ال

  .)561ل االبتهاج،ص/ ني234توشيح الديباج،ص(ه897خمتصر خليل، سنن املهتدين يف مقامات الدين، تويف سنة 



مقدمة المؤلف  شرح الزجلوي على خلیل /القسم التحقیقي                                                                                             

 
153 

  .1ومعه البن مرزوق

يف ربيــــــع األول مــــــن عــــــام مثانيــــــة ومخســــــني، إىل أن ختمتــــــه  2وابتــــــداء قــــــراءيت فيــــــه علــــــى الوالــــــد       

ـــــــــرأت عليـــــــــه، مث عاودتـــــــــه إىل �ب القـــــــــراض منـــــــــه، ـــــــــر مـــــــــن نصـــــــــفه وق بقـــــــــراءة صـــــــــاحبنا  عليـــــــــه أكث

وهــــــــو مــــــــن �ب تنــــــــاول البنــــــــاء إىل  ،4"أمحــــــــدان" مــــــــد بــــــــن الطالــــــــب أمحــــــــد املــــــــدعوحمَ  3(ســــــــيدي)

  .هللا وإ�هم بهنفعنا  ،، مث من احلج إىل النذر بقراءة غريه5]آخره[

العامــــل ســــيدي أمحــــد بــــن �صــــر  ،احملــــدث ،6]العــــامل[عــــن صــــاحل املغــــرب وإمامــــه هــــو وأخــــذه        

"وكـــــان حيضـــــر جملســـــه مـــــن هـــــو أفقـــــه منـــــه للتـــــربك  قـــــال: ،قـــــراءة اســـــتعجال يف أمـــــد يســـــري، 7الـــــدرعي

ـــــــــــــهوعـــــــــــــن ا ،8بـــــــــــــه" ـــــــــــــن أمحـــــــــــــد القدوســـــــــــــي ّنن،املتفـــــــــــــ ،احلـــــــــــــافظ ،لفقي      9ســـــــــــــيدي عبدالواحـــــــــــــد ب

                                                             
عامل �ألصول، حافظ  اين املعروف �حلفيد، فقيه مالكيدمحم بن أمحد بن مرزوق العجيسي التلمس) هـ842-هـ766(أبو عبدهللا1

له كتب وشروح عدة منها :شرح خمتصر خليل املسمى ، تلمسان، رحل إىل احلجاز واملشرقللحديث، مفسر، �ظم. ولد ومات ب

شرح خمتصر خليل وتصحيح مسائله �لنقل والدليل"، واملفاتيح املرزوقية حلل األقفال واستخراج خبا� اخلزرجية، "املنزع النبيل يف 

 .)364،ص1/شجرة النور،ج499نيل االبتهاج،ص( .ثالثة شروح على الربدة وغريها
 .95تقدمت ترمجته، ينظر القسم الدراسي،صهو أحد شيوخ املؤلف  2
  السيد.: أيف  3
جلوي هنا سنده يف املختصر؛ بداية من والده الذي قرأ عليه املختصر، ووصوال لشيوخ والده الذين سيذكرهم، وهذا يذكر الز 4

مايسمى بسلسلة الفقه أو اإلسناد، وقد دأب الفقهاء يف بداية مصنفا�م على ذكر شيوخهم والتعريف �م ومبآثرهم؛ ملا لذلك من 

هذا من املطلو�ت املهمات والنفائس اجلليات اليت ينبغي للفقيه واملتفقه معرفتها ويقبح به  أمهية عظيمة، مجعها النووي يف قوله: "و 

جهالتها، فإن شيوخه يف العلم آ�ؤه يف الدين، ووصلة بينه وبني رب العاملني، وكيف ال يقبح جهل األنساب، والوصلة بينه وبني 

      )5،ص1مواهب اجلليل،ج(هم، والثناء عليهم والشكر هلم".ذكر مآثر ربه الكرمي الوهاب، مع أنه مأمور �لدعاء هلم وبرهم، و 
  .مو  بساقطة من: 5
 .أز�دة يف:  6
أخذ عن  ،الزاهدأمحد بن َحممد بن �صر الدرعي األغالين، اإلمام اللغوي، النحوي، السين، ) هـ1129-هـ1057(أبو العباس7

له �ليف منها: الرحلة احلجازية، والرحلة الشامية،  ،نه أخذ ابنا أخيه وغريمهاشي، وعوالده شيخ الزاوية الناصرية، وأيب سامل العيا

/ اإلعالم مبن حل مبراكش من األعالم 479،ص1شجرة النور،ج(ورسالة يف الصالة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقصيدة يف مناسك احلج.

  )357،ص2م،ج 1993ة الطبعة الثاني-الر�ط–أليب العباس السماليل :املطبعة املالكية 
ومرّد ذلك النشاط الصويف الذي شهدته زاوية الشيخ أمحد بن �صر الدرعي، ولذلك كانت تسمى بـ"زاوية الربكة"، فقد كان 8

   )230معلمة التصوف اإلسالمي ،ص.(أمحد بن �صر الدرعي من أكثر الشخصيات �ثريا يف مسار التصوف املغريب
  .عناين. مل تذكر املصادر ترمجة لهن أعالم �فياللت أخذ عن دمحم البو عبدالواحد بن أمحد القدوسي م 9
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وعــــــن  ،ومل حيضــــــره إىل اخلتــــــام وأعــــــادوه فحضــــــرته، ،قــــــراءة حبــــــث وحتقيــــــق إىل أن خــــــتم 1بسجلماســــــة

ابـــــــن "قــــــالوي، 2لخفقهــــــاء تلمســــــان الربــــــع األول منـــــــه عــــــن فقيــــــه فقهائهــــــا الشـــــــيخ ســــــيدي دمحم بــــــوك

وعـــــن وارث علومـــــه  ،قطـــــع الشـــــيخ القـــــراءة لعـــــائق مث ونقـــــل وتوجيـــــه،، قـــــراءة حبـــــث وحتقيـــــق "،بـــــوكلخ

ـــــن بومجـــــع  الشـــــكّ -وأولـــــه إىل النصـــــف أو متامـــــه ، نصـــــفه األخـــــري 3العالمـــــة الصـــــاحل ســـــيدي أمحـــــد ب

وعملهـــــا عـــــن  ، وغـــــريهم مبدينـــــة مســـــتغامن،4ن العجمـــــيســـــيدي عبـــــدالرمح نيـــــه املســـــعـــــن الفق -مـــــين

ـــــــه الصـــــــاحل الربكـــــــة ســـــــيدي دمحم بـــــــن ُخـــــــويا  ،احملـــــــدث ،نّ املســـــــ ،راملفّســـــــ ،احلـــــــافظ ،والفقيـــــــه ،5لفقي

  .عليه غري مرة 7وهو آخر شيوخه (ختمه) ،6احملقق سيدي اجليالين بن أمحيد ،اجلامع

وجملـــــس  ،9وهـــــو ســـــيدي أحســـــني أشـــــرحبيل ،8"وكـــــان حيضـــــر جملـــــس شـــــيخه يف النحـــــو بدرعـــــة قــــال:

 ،11واملنطــــــق ســـــــيدي إبــــــراهيم مـــــــن الخيـــــــاف ،علـــــــم الكـــــــالم 10[و] ،والتصــــــريف ،شــــــيخه يف النحـــــــو

وأخــــذ ســــيدي إبــــراهيم يف الفقــــه عــــن الشــــريف ســــيدي  ،فا مهتــــه حينئــــذ إىل النحــــوإال أنــــه كــــان صــــار 

                                                             
  جلنوب الشرقي للمغرب مبنطقة �فياللت.�سجلماسة: مدينة تقع  1
  مل أقف على ترمجته. 2
  مل أقف على ترمجته. 3
  مل أقف على ترمجته.4
  مل أقف على ترمجته.5
. كل هؤالء الشيوخ من غرب اجلزائر مل يرد هلم ذكر يف كتب الرتمجة، ترمجتهن عزغراين من مزغران مل أقف اجلياليل بن أمحيد امل 6

  ولعل الكتب اليت تعرضت لرتمجتهم مازالت خمطوطة. 
  : ختمة.بيف  7
درعة: تسمى أيضا �فياللت، تقع يف اجلنوب الشرقي للمغرب، وهي �ين أكرب جهة من حيث املساحة بعد جهة العيون الساقية 8

  احلمراء.
احلسني بن دمحم بن شرحبيل البوسعيدي النجار الدرعي، من فقهاء املالكية، شيخ الطريقة ) هـ1142-هـ1079( بو دمحمأ9

الشاذلية، أخذ عن الشيخ أمحد الدرعي، و أيب العباس أمحد اهلشتوكي، خّلف جمموعة من التواليف منها: شرحان على صغرى 

أساتذ�م وتالمذ�م املعسول يف اإللغيني و (عبدهللا دمحم بن �صر الدرعي السنوسي يف العقيدة، وشرح "سيف النصر" أليب 

  ).256،ص2/األعالم،ج256،ص18،ج2014-بريوت–دار الكتب العلمية-وأصدقائهم السوسني حملمد املختار السوسي
  .أ ساقطة من:  10
  أقف على ترمجته.ن من ال خياف الفاليل، أخذ عن دمحم بن أمحد القسمطيين، مل إبراهيم بن عبدالرمح11
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ـــــن عمـــــرانويف النحـــــو عـــــن ســـــيدي عبـــــدالرمح، وعـــــن غـــــريه ،1دمحم القســـــنطيين  ،فـــــاسأكـــــرب حنـــــاة  2ن ب

قــــــراءة املكــــــي عــــــن الفقيــــــه أيب زكــــــر�  �ظــــــر، و 4عــــــن املصــــــمودي ،3وأمــــــا ابــــــن �صــــــر فشــــــيخه والــــــده

طبقتـــــه  ،6الشـــــريف دوســـــي فأخـــــذ عـــــن ســـــيدي دمحم البوعنـــــاينوأمـــــا الق، مفـــــيت مدينـــــة فـــــاس 5الســـــراج

                                                             
أبوعبدهللا دمحم بن أمحد القسنطيين الشريف احلسين املعروف �بن الكماد، العالمة املتفنن النحرير، كان أحفظ علماء عصره من 1

أهل قسنطينة، و�ا نشأ وتعلم، أخذ عن أيب عبدهللا دمحم الغريب اجلزائري، وعن دمحم بن قدوره، مث رحل إىل فاس واستقر �ا، وحصل 

ة دالة على إدريس بن دمحم املنجرة، له أجوبة حسنة يف نوازل كثري نهم: دمحم بن عبدالسالم بناين، و ه �ا صيت وأخذ عنه الكثري مل

/صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن احلادي 475،ص1شجرة النور،ج.(هـ1116تويف بفاس سنة  ،مهارته واتساع ملكته

الدار –هللا الصغري اإلفراين، تقدمي وحتقيق: د.عبدا�يد خيايل: مركز الرتاث الثقايف املغريب عشر حملمد بن احلاج بن دمحم بن عبد

  .)359م ،ص2004الطبعة األوىل-البيضاء
ن بن دمحم بن عمران السالسي الفاسي، املالكي، النحوي، أخذ على أيب العباس أمحد بن العريب بن احلاج، أبو زيد عبدالرمح2

وأخذ عنه النحو مجاعة من األئمة بفاس منهم األستاذ أبو العال إدريس بن دمحم احلسين  ،ب القادري، وغريهملسالم بن الطيوعبدا

شجرة (هـ.1118املنجري، له شرح على أبيات البطليوسي يف تصريف الفعل احملذوف الفاء والالم يف صيغة األمر، تويف سنة 

مل املدينة حملمد البشري ضافر األزهري: مطبعة املالجئ العباسية، طبعة / اليواقيت الثمينة يف أعيان مذهب عا476،ص1النور،ج

  .)196،ص1ه،ج1325حجرية 
أبوعبدهللا دمحم بن دمحم بن �صر الدرعي، الفقيه النحوي، الناظم، جمدد الطريقة الشاذلية، بركة املغرب والفضالء، أخذ عن والده 3

له زاوية يعد كثرة، منهم ابنه أمحد خليفته، ودمحم بن سليمان الفاسي، وغريمها،  والشيخ دمحم املصمودي، وغريمها، وعنه أخذ من ال

شجرة (ه.1085كما له فتاوى يف الفقه مشهورة، واألجوبة الناصرية، وغريها، تويف سنة وأتباع كثريون �ملغرب،

   )238،ص4/خالصة األثر،ج453،ص1النور،ج
غريب، عامل �لقراءات، كانت إقامته بتلمسان، له مؤلفات منها: عمدة اخلطيب، أبوعبدهللا دمحم بن أمحد احلسين املصمودي امل 4

منظومة "املنحة احملكية ملبتدئ القراءة املكية، والوايف يف التدبري الكايف، وحتفة من صرب على تطهري أركان احلجر. كان حيا بعد سنة 

ى بن �صر الدرعي، حتقيق: دمحم احلبيب نوحي: املؤسسة الدرر املرصعة �خبار أعيان درعة حملمد املكي بن موس(ه. 1007

 )217،ص2/هدية العارفني،ج 346م،ص2014طبعة-سال-الناصرية للثقافة والنشر
أبو زكر� حيىي السراج األندلسي، أخذ عن أيب احلسن علي بن هارون عن ابن غازي، الذي أجازه دمحم بن سعيد السوسي 5

  )339الدرر املرصعة،ص( .أيب مفرغ" صاحب "املقنع يف خمتصراملرغييت، 
دمحم بن دمحم الشريف احلسين اإلدريسي البوعناين، الفقيه، احملدث، املقرئ، أخذ عن أيب العباس ) هـ1063-هـ988(أبوعبدهللا6

ن اتصفوا ج على يديه مجاعة من أوالده وغريهم ممخترّ  املرتجم له خامتة من روى عن القصار، الفشتايل، وأيب زيد الفاسي، ويعدّ 

ن احلادي عشر لعبدهللا بن عبدالرمحاإلعالم مبن غرب من أهل القرن /281صفوة من انتشر،ص(�لعلم والقضاء والفتوى واإلمامة. 

      )249ص م،2008الفاسي الفهري، حتقيق: فاطمة �فع: دار ابن حزم، الطبعة األوىل 
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وأخــــــــريا الشــــــــيخ  ،1وأمــــــــا اجلــــــــيالين فشــــــــيخه أوال الفقيــــــــه ســــــــيدي دمحم بوقلــــــــع، مــــــــن أهــــــــل تلمســــــــان

  وغريه. ،صاحب احلواشي على املختصر 2مصطفى

ـــــه ال خـــــري إال خـــــريه،وهللا ســـــبحانه املســـــؤول  ـــــه عـــــاجال وآجـــــال، فإن وهـــــو  وال رب غـــــريه، يف نيـــــل مثرت

   .حسبنا ونعم الوكيل

                                         ********  

                                               

                       

                                                             
 مل أقف على ترمجته.  1
  ته. الشيخ مصطفى الرماصي تقدمت ترمج 2
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  ]بن إسحاق خمتصر خليلشرح خطبة [  

  [االبتداء �لبسملة]

كــــــان كـــــــذلك تطلــــــب فيـــــــه البدايـــــــة  وكــــــل مـــــــا ملــــــا كـــــــان �ليــــــف هـــــــذا الكتــــــاب أمـــــــرا ذا �ل،       

ـــــــ يُـ َال  لٍ ي �َ ذِ  رٍ ْمـــــــأَ  لُّ لقولـــــــه ملسو هيلع هللا ىلص:"ُكـــــــ ،�لبســـــــملة ـــــــهِ فِ  أُ دَ ْب ـــــــبْـ أَ  وَ ُهـــــــفَـ  يمِ حِ الـــــــرَّ  نِ محَْ الـــــــرَّ  هللاِ  مِ ْســـــــبِ بِ  ي ، "رُ تَـ

  .1"مُ ذَ جْ "، و"أَ عُ طَ قْ وروى "أَ 

                                                             
م، كتاب 2009الطبعة األوىل -بريوت–سنن أيب داود، حتقيق: شعيب األرنؤوط، دمحم كامل قره بللي: دار الرسالة العاملية * 1

قال أبو داود :"رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبدالعزيز عن الزهري  .)48840ح:(األدب، �ب اهلدي يف الكالم،

  . 209،ص7والضطراب متنه"،ج-ن بن حْيويلوهو ابن عبدالرمح–لضعف قرة ضعيف مرسال. قال األرنؤوط: "إسناده 

،من )1894ح:(*سنن ابن ماجة، حتقيق: فؤاد عبدالباقي: دار إحياء الكتب العربية، كتاب: النكاح، �ب خطبة النكاح، 

  .610،ص1حديث أيب هريرة،ج

ف: د. عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي: مؤسسة الرسالة، *مسند اإلمام أمحد، حتقيق: شعيب األرنؤوط، عادل مرشد وآخرون، إشرا

من مسند أيب هريرة بلفظ :"كل كالم أو أمر ذي �ل ال يفتح بذكر هللا فهو أبرت أو قال ) 8712ح: (م،2001الطبعة األوىل

  .329،ص14ج،طراب الذي وقع يف إسناده ومتنهن، ولالضسناده ضعيف لضعف قرة بن عبدالرمحأقطع. قال األرنؤوط: إ

الطبعة –بريوت –ن أمحد بن شعيب بن علي النسائي، حتقيق: د. فاروق محادة: مؤسسة الرسالة عمل اليوم والليلة أليب عبدالرمح*

عن الزهري قال: قال رسول هللا ص:"كل كالم ال يبدأ  )،497ح:(هـ، �ب ما يستحب من الكالم عند احلاجة،1406الثانية 

  . 346يف أوله  بذكر هللا فهو أبرت"،ص

حيدر -*السنن الكربى للبيهقي ويف ذيله اجلوهر النقي ألمحد بن احلسني بن علي اخلرساين أبوبكر البيهقي: جملس دائرة املعارف

بلفظ أيب  )،5978ح(هـ، كتاب اجلمعة، �ب ما يستدل به على وجوب التحميد يف خطبة اجلمعة ، 1344الطبعة األوىل -آ�د

  .208،ص3دأ فيه �حلمد � فهو أقطع "،جهريرة "كل أمر ذي �ل ال يب

م، �ب: ما جاء 1993الطبعة الثانية -بريوت–*صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق: شعيب األرنؤوط: مؤسسة الرسالة 

  173،ص6يف االبتداء حبمد هللا تعاىل، بلفظ أيب هريرة،ج

وعمال �حلديث بكي، وأمحد شاكر، وابن دقيق العيد بقوله: "حه مجاعة من العلماء كابن حبان، والس: وهذا احلديث صحّ قلت 

ال يبدأ فيه ببسم هللا الرمحان الرحيم و�حلمد � أو حبمد هللا أو بذكر هللا فهو -أي شأن وحال-الصحيح املفيد كل أمر ذي �ل

ين أبو الفتح دمحم بن علي القشريي شرح األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية لتقي الد(أجذم، أو أقطع، أو أبرت".

، كما حسنه بعض العلماء كابن الصالح، )11م ،ص2003الطبعة السادسة –املعروف �بن دقيق العيد: مؤسسة الر�ن 

"روينا هذه األلفاظ كلها يف كتاب األربعني للحافظ عبدالقادر الرهاوي، وهو حديث حسن روي العراقي، والنووي الذي قال فيه: و 

األذكار أليب زكر� حميي الدين حيي بن شرف النووي، حتقيق: عبدالقادر (، وروي مرسوال، ورواية املوصول جيدة اإلسناد".موصوال

، لكن الصواب أن هذا احلديث ضعيف )112،ص1م،ج1994طبعة منقحة -بريوت-األرنؤوط: دار الفكر والنشر والتوزيع

ال الدراقطين: "تفرد به قرة، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، اليرتقي إىل درجة احلسن...فضال عن درجة الصحة، ق

بن   وأرسله غريه عن الزهري عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقرة ليس بقوي يف احلديث، ورواه صدقة عن دمحم بن سعيد عن الزهري عن عبدالرمحن

 =سنن(ديث، وصدقة وجممد بن سعيد ضعيفان، واملرسل هو الصواب".كعب بن مالك، عن أبيه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وال يصح احل
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وفيــــه أيضـــــا  ،)يمِ حِ الـــــرَّ  نِ محَْ الــــرَّ  هللاِ  مِ ْســـــبِ (فقــــال: ،�ـــــا 1]املصــــنف[ث مبعـــــىن ابتــــداء والــــروا�ت الــــثال

 ،2فــــــق العلمــــــاء علــــــى اســــــتحباب ابتــــــداء القــــــراءة �ــــــا يف غــــــري الصــــــالةفقــــــد اتّ  االقتـــــداء بكتــــــاب هللا،

  مالبســـــــة بركتهـــــــا التـــــــأليفو  ،واملقصـــــــود مـــــــن االبتـــــــداء �ـــــــا: االســـــــتعانة �مســـــــه تعـــــــاىل ،املكتوبــــــة أي:

  من أوله إىل آخره. ،كله

ـــــــمملـــــــا عُ  ؛تســـــــمية نفســـــــه يف أول كتابـــــــه مث شـــــــرع يف       ـــــــيت  ِل أن العمـــــــل والفتـــــــوى مـــــــن الكتـــــــب ال

ـــــم صـــــحة مـــــا هـــــلجُ  ـــــيَـ (فقـــــال: ،3)وزجتـــــال(فيهـــــا  مؤلفهـــــا ومل يُعل ـــــالعَ  ولُ ُق ـــــدمـــــن عَ ) دُ ْب إذا خضـــــع  :ب

﴾    ﴿ ، ومنــــــــه:4ذلّ و 
 ؛، ومل يثبــــــــت يف كــــــــل النســــــــخ6اضــــــــعا ذلــــــــيالأي:خ 5

فهـــــو فعيــــل مبعـــــىن  احملتــــاج يف ذاتـــــه لعجــــزه وضــــعفه، ،املفتقـــــر أي:) ريُ ِقــــالفَ : (بــــل الثابــــت فيهـــــا كلهــــا

  هة.ر �حملتاج كثريا على أنه صيغة مبالغة، و�لدائم احلاجة على أنه صفة مشبّ وُفسِّ  فاعل،

فهــــــــو  ،أي: الشــــــــديد احلاجــــــــة ،أُ جَ لْ ـمُ عنــــــــاه الــــــــوم نعــــــــت للفقــــــــري، ،اســـــــم مفعــــــــول )رُّ طَ ضْ ـمُ الــــــــ(     

مبعــــىن ) هِ بِّــــرَ  ةِ ْمحَــــرَ لِ (والــــالم يف  ،يكــــون حمتاجــــا ولــــيس مضــــطرا ألن اإلنســــان قــــد مــــن الفقــــري؛ أخــــصّ 

ــــــ( "،إىل" ــــــأمل ( )رُ سِ كَ نْ ـمُ ال ــــــ، (7)بســــــبب األملأي: املت ــــــ) هُ رُ اطِ َخ ــــــه؛ ألنــــــه حمّل منهمــــــا  ه، فكــــــلّ أي: قلب

                                                                                                                                                                                              

الطبعة -بريوت-: مؤسسة الرسالةوآخرون األرنؤوط، الدارقطين،حتقيق:شعيب أليب احلسن علي الدارقطين=

  .  )427،ص1م،ج2004األوىل
  .بساقطة من :1
  ).10،ص1مواهب اجلليل،ج(".الصالةب البسملة يف أوله يف غري قال احلطاب :"فإن العلماء متفقون على استحبا2
  : ال جيوز.بو أ يف  3
- لسان العرب جلمال الدين أليب الفضل مجال الدين ابن منظور:دار صادر(اخلضوع والتذلل".قال ابن منظور: "وأصل العبودية 4

  )2776،ص4جهـ،1414الطبعة الثالثة  -بريوت
  .93سورة مرمي، اآلية: 5
: "إال آيت الرمحن عبدا": إال �يت ربه يوم القيامة عبدا له، ذليال خاضعا، مقرا له قال الطربي يف تفسري قوله تعاىل6

تفسري الطربي حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب أبو جعفر الطربي، حتقيق: د.عبد هللا بن عبداحملسن الرتكي (�لعبودية".

الطبعة األوىل -القاهرة-هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن�لتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر:دار 

  .   )641،ص15م،ج2001
  : لتسبب األمل عنه.أيف 7
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) ىوَ ْقـــــــالتـَّ وَ  لِ َمـــــــالعَ  ةِ لَّـــــــقِ لِ (مث عّلـــــــل انكســـــــاره بقولـــــــه: ،املشـــــــا�ة؛ ألن العالقـــــــة غـــــــري 1جمـــــــاز مرســـــــل

  يثقون �نفسهم يف حال. وسخطة لنفسه؛ ألن أولياء هللا ال ،تواضعا منه لربه

  ][ ترمجة خليل

ــــــ( ،2وهــــــي صــــــفاء املــــــودة ،ةلَّــــــمــــــن اخلُ  ،"يقــــــول"عطــــــف بيــــــان لفاعــــــل  أو، بــــــدل) يــــــلُ لِ خَ (        نُ ْب

ســـــخ مكانـــــه خبطـــــه يف آخـــــر نســـــخة مـــــن مناســـــكه، ويف بعـــــض النّ  دِجـــــكـــــذا وُ )ىوَســـــمُ  نُ ْبـــــ اقَ حَ ْســـــإِ 

نعــــــت  )يُّ كِ الِ ـمَ الــــــ( "،ضياء الــــــدينـ"، ويلقــــــب بــــــ"أيب الضــــــياء"، و"أيب املــــــودةـ"، ويكــــــىن بــــــ"يعقــــــوب"

والشـــــــيخ عبـــــــدهللا  ،3ا يـــــــالزم أ�عبـــــــدهللا بـــــــن احلـــــــاج صـــــــاحب املـــــــدخلخلليـــــــل؛ ألن أ�ه كـــــــان حنفي�ـــــــ

ــــــــفشــــــــّغل ولــــــــده مالك ،4املنــــــــويف ا إىل أن ختــــــــرج �لشــــــــيخ عبــــــــدهللا املنــــــــويف، وقــــــــرأ األصــــــــول والعربيــــــــة ًي

وكــــــان  -أكــــــرب مدرســــــة يف مصــــــر–س �لشــــــيخونة ودرّ  وجــــــاور مبكـــــة، واحلـــــديث علــــــى غــــــريه، وحــــــجّ 

أصــــــــيل  �قـــــــب الـــــــذهن، ا يف علمـــــــاء القـــــــاهرة، جممعــــــــا علـــــــى فضـــــــله ود�نتــــــــه،ا، صــــــــدرً عاملـــــــا ر�نيّـــــــ

وألّـــــــف علـــــــى ابـــــــن  مـــــــن الفقهـــــــاء والفضـــــــالء، يديـــــــه مجاعـــــــةٌ ختـــــــرج بـــــــني  البحـــــــث، صـــــــحيح النقـــــــل،

وهـــــــو أكثـــــــر  اعتمـــــــده النـــــــاس،و وضـــــــع هللا عليـــــــه القبـــــــول،  ،"التوضيحـ"احلاجـــــــب الشـــــــرح املســـــــمى بـــــــ

قــــــال ، متوســــــط، اعتمـــــده النـــــاس، ومجــــــع ترمجـــــة شــــــيخه املنـــــويف "منســـــكه"ا وفوائــــــد، وشـــــروحه فروًعـــــ

                                                             
ا�از: هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له يف اصطالح التخاطب لعالقة، فإذا كانت العالقة املشا�ة فا�از استعارة، وإال 1

ة يف املعاين والبيان والبديع ألمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي، حتقيق: د. يوسف ينظر: جواهر البالغ(فهو جماز مرسل. 

  . )251ص-بريوت- الصميلي: املكتبة العصرية
تفسري ابن فورك من أول سورة املؤمنون إىل (هي سليمة من ختلل الفساد هلا ". :يقول أبوبكر بن فورك :"اخللة: إصفاء املودة أي2

سة وحتقيق: عالل عبدالقادر بندويش، رسالة ماجستري: جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، الطبعة آخر سورة السجدة، درا

  .             )188م،ص2009األوىل
أبوعبدهللا دمحم بن دمحم العبدري الفاسي املغريب املعروف �بن احلاج الفقيه العامل، مجع بني العلم والعمل، أخذ عن ابن أيب مجرة، 3

أيب إسحاق املطاطي، وغريمها، وأخذ عنه عبد هللا املنويف والشيخ خليل، ألف كتاب املدخل، وهو كتاب حفيل، ألفه �شارة من و 

   )313،ص1شجرة النور،ج/321،ص2الديباج،ج(هـ727 مجرة. تويف �لقاهرة سنة شيخه ابن أيب
ه �لشرف الزواوي، ومجال الدين األقفهسي، الفقيه الفاضل، تفقّ عبدهللا بن دمحم املنويف املصري املالكي، )هـ749-هـ686(دمحمأبو4

ف يف مناقبه وكراماته �ليفا وغريمها، وعنه أخذ مجاعة منهم أمحد الربعي، وخليل بن إسحاق الذي �ثر بشيخه �ثريا ظاهرا، فألّ 

/شجرة 219نيل االبتهاج،ص.(عةال خيرج إال إىل صالة اجلماعة أو اجلم طع �ملدرسة الصاحلية زمنا؛ فكانمفردا، انق

   )249،ص1النور،ج
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ســـــــت  أو ســــــتني،وتـــــــويف يف ســــــنة ســـــــبعة و  ،2علـــــــى معرفتــــــه �ألصــــــول" "وهـــــــي تــــــدلّ  :1ابــــــن حجــــــر

م مــــــن َهــــــوَ و  ،4"وهــــــذا األخــــــري أشــــــبه": 3قــــــال الشــــــيخ أمحــــــد ��، وســــــبعني وســــــبع مائــــــة �لطــــــاعون

  .5ع وأربعني وسبع مائة �لطاعونأّرخها بسنة وفاة شيخه سنة تس

وأخــــــربه أن هللا غفــــــر لــــــه  ،يف املنــــــام بعــــــد وفاتـــــه خلــــــيال أن بعــــــض الطلبـــــة رأى" :6وذكـــــر ابــــــن فــــــرات

  .7"ى عليهوملن صلّ 

  ]  والشكر والثناء على هللا احلمدىن مع[

ــــدً َمحْــــ ِ�َِّ ( ،مبعــــىن املــــدح بكــــل كمــــال) دُ ْمــــاحلَ (    ــــيَ  مبعــــىن) اِيف وَ ا يـُ ــــ(أي:يقــــوم بشــــكر ،يِف ــــزَ تَـ  اَم  دَ اَي

 ،"مــــــا"لبيــــــان إ�ــــــام  ن"مـــــــ "فــــــ عم الــــــيت مــــــن شــــــأ�ا الــــــز�دة بســــــبب شــــــكرها،الــــــنّ  أي:) مِ عَ الــــــنِّ  نْ ِمــــــ

ــــنِّ "و ــــنْـ إلِ مبعــــىن ا "عمال ق احلمــــد و�ــــذا التقريــــر ينتفــــي مــــا أورد عليــــه مــــن إيهــــام تعلّــــ، بــــه مِ عَ نْـ لـــــمُ ا ام أوَع

ــــــنّ  ــــــنّ  "يــــــوايف"وبعبــــــارة يف معــــــىن  عم دون مــــــا تقدمــــــه منهــــــا،�ملتزايــــــد مــــــن ال عم أي: يالقــــــي، ويقابــــــل ال

  ﴿: لقولـــــه تعــــــاىل ؛مبعـــــىن أن احلمــــــد نعمـــــة تقتضـــــي ز�دة الـــــنعم املتزايـــــدة مـــــن أجلـــــه،

                                                             
اإلمام احلافظ، صاحب  شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين، الشافعي املصري، )ه852-ه773(أبو الفضل1

التصانيف الشهرية، أشهرها: فتح الباري شرح صحيح البخاري، �ذيب التهذيب، اإلصابة يف متييز الصحابة، الدرر الكامنة يف 

حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ أليب الفضل تقي الدين .(عيان املائة الثامنة، خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر وشرحها، وغريهأ

  .)367،ص8شذرات الذهب،ج/211م،ص1998علمية، الطبعة األوىلدمحم بن دمحم اهلامشي: دار الكتب ال
 .207،ص2الدرر الكامنة،ج2
خذ عن أبيه أمحد وعمه �� بن أمحد التكروري التنبكي،السوداين، الفقيه املالكي املؤرخ، أ أمحد) ه1036-هـ963(أبوالعباس3

فاشتعل �ا �لتدريس والـتأليف واإلفتاء، تتلمذ  شيخه دمحم بغيع الذي الزمه سنني طويلة، وانتفع به، نفي إىل مراكش،أيب بكر، و 

نيل االبتهاج بتطريز الديباج، املقصد يف الشرح على خمتصر خليل،  :نهاربة والشناقطة. ألف عدة كتب معلى يديه لفيف من املغا

/فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور أليب عبدهللا الطالب دمحم بن أيب بكر الصديق 15،ص1درة احلجال،ج(وغريها.

  .)31هـ،ص1401الطبعة األوىل -بريوت–دمحم حجي :دار الغرب اإلسالمي –الربتلي الواليت، حتقيق: دمحم إبراهيم الكتاين 
  .172نيل االبتهاج،ص4
  ) 357،ص1ينظر:الديباج املذهب،ج(ه749يقصد به ابن فرحون الذي أورد يف ديباجه: أن خليال توىف سنة5
ف عبد اخلالق بن علي بن احلسن املعروف �بن فرات، الفقيه، أخذ عن الشيخ خليل، وعن الشيخ مجال الدين بن هشام، وصنّ 6

   )285/نيل االبتهاج،ص104توشيح الديباج،ص(هـ.794لى خمتصره تويف سنةشرحا ع
  .104ينظر: توشيح الديباج، ص7
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﴾
ـــــه شـــــيء منهـــــا، ،وهـــــي لكثر�ـــــا تقتضـــــي ز�دتـــــه، 1 وهـــــذا علـــــى ســـــبيل  حـــــىت ال يفوت

ــــــه ــــــان حبمــــــد أو شــــــكر يقــــــوم �دىن نعمــــــة مــــــن نعــــــم هللا علي ــــــيس يف طــــــوق البشــــــر اإلتي  ،ا�ــــــاز؛ إذ ل

  .وهكذا ،بدليل أن احلمد نفسه نعمة تقتضي الشكر

ــــــ(أي:املــــــدح والثنــــــاء  )رِ كْ الُشــــــوَ ( ىن فقــــــال:مبــــــا يرادفــــــه يف املعــــــن يف إيــــــراده مث تفــــــنّ         تعــــــاىل، )هُ َل

ال  ،وهـــــو العطـــــاء عـــــن اختيـــــار)، لِ ْضـــــالفَ  نْ ِمـــــ( أعطـــــا� )�َ َال وْ ا أَ ى َمـــــَلـــــعَ ( ،وهـــــو الوصـــــف �جلميـــــل

ــــــــة لإلميــــــــان وال وجــــــــوب عليــــــــه، ،عــــــــن إجيــــــــاب وســــــــالمة احلــــــــواس  ،التوفيــــــــق للطاعــــــــةو  ،ومنــــــــه اهلداي

ــــــذولُ  الكثــــــريُ  هــــــو اخلــــــريُ و  )مِ رَ الَكــــــوَ (، اإلدراكو  ــــــ املب وهــــــذا أوىل مــــــن تفســــــري  ة وال إحســــــان،لغــــــري عّل

 ،وزعـــــــم لـــــــذلك أن محـــــــده عـــــــام ،بكمـــــــال الـــــــذات، والكـــــــرم بكمـــــــال الصـــــــفات 2ء)الفضـــــــال(بعـــــــض 

  .3صوشكره خا

ـــــة اإلمجاليـــــة خـــــاف أن يتـــــوهم  ،وملـــــا قابـــــل كـــــل نعمـــــة �حلمـــــد والشـــــكر إمجـــــاال       أن تلـــــك املقابل

ال أقـــــدر  أي: ،كـــــل ثنـــــاء عليـــــهأي:، )هِ ْيـــــلَ عَ  اءً َنـــــي ثَـ ِصـــــحْ أَ  َال (:م بقولـــــهفرفـــــع ذلـــــك التـــــوهّ  ،إحصـــــاء

  .ن الثناء عليه أفراده ال تتناهىعلى اإلتيان جبميع الثناءات املستحقة � تعاىل؛ أل

ـــــاء الـــــذي يقـــــوم بشـــــكر نعمـــــه أي:) وَ ُهـــــ( ـــــا أَ َمـــــكَ ( الثن ـــــ عَ َىن ثـْ ثنـــــاؤه علـــــى نفســـــه  أي: ،)هِ ِســـــفْ ى نَـ َل

�ـــــــذا الكـــــــالم إىل قولـــــــه  صوأشـــــــار ، مصـــــــدرية "مـــــــا"و لكـــــــاف زائـــــــدة،بكالمــــــه القـــــــدمي يف أزلـــــــه، فا

، 5"كَ ســــــــــفْ ى نَـ َلــــــــــعَ  تَ ْيـــــــــنَـ ثْـ ا أَ َمــــــــــكَ   تَ نْـــــــــأَ  ،كَ ْيــــــــــلَ عَ  اءً َنــــــــــي ثَـ ِصـــــــــحْ  أُ "َال  :4ملسو هيلع هللا ىلص يف صـــــــــحيح مســــــــــلم

                                                             
  .7سورة إبراهيم، اآلية:1
  : الفضل.أيف 2
  )21،ص1شرح اخلرشي،جينظر:(شي؛ إذ هو صاحب هذا الكالم.يقصد بذلك اخلر  3
ئمة احلفاظ،، وأعالم احملدثني، ارحتل ألمصار ، أحد األجاج القشريي النيسابوريمسلم بن احل) ه261-ه206(هو أبو احلسني4

يف سبيل طلب العلم الشرعي، وخصوصا احلديث الشريف، روى عن البخاري، وأمحد بن حنبل، وغريمها، ألف "الصحيح" وهو 

لشمس الدين دمحم ء سري أعالم النبال(حدان، واألقران، والعلل، وغريها.أصح كتب احلديث بعد البخاري، وله كتاب املنفردات والو 

  ) 270،ص3/شذرات الذهب،ج557،ص12،جم 2006طبعة -القاهرة-بن أمحد بن قامياز: دار احلديث
صحيح  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري 5

كتاب هـ،1334ملطبوعة يف استانبول سنة طبعة مصورة من الطبعة الرتكية ا-بريوت-ني: دار اجليلمسلم، حتقيق: جمموعة من احملقق

 =من حديث عائشة، بلفظ: "فقدت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليلة من الفراش، ،)486ح:،(الصالة، �ب ما يقال يف الركوع والسجود
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ــــــه إىل مــــــا رو  ــــــه الســــــالم قــــــال:آأن  يو�لكــــــالم قبل ــــــديِين تَ رب شــــــغلْ �َ " دم علي فعلمــــــين  ؛ بكســــــب ي

 ،محــــــدا يــــــوايف نعمــــــه، رب العــــــاملنيمــــــه احلمــــــد � فعلّ  فيــــــه جمــــــامع احلمــــــد والتســــــبيح، شــــــيئا جتمــــــع يل

ـــــده ـــــنعم  ،يســـــاوي :-�مـــــزة يف آخـــــره-ومعـــــىن يكـــــافئ  ،1"ويكـــــافئ مزي ويقـــــوم بشـــــكر مـــــا زاد مـــــن ال

  .أنه أفضل احملامد :كل واحد منهما  ولذا قيل يف واإلحسان،

 . 2"رّد ذلــــــــك إىل احملــــــــيط بكــــــــل شــــــــيو  الثنــــــــاء تفصــــــــيال، اعرتافــــــــه ملسو هيلع هللا ىلص �لعجــــــــز عــــــــن"ويف احلـــــــديث:

ــــــه ال يف معنــــــاه: 3األيبقــــــال  ــــــد أن عظمــــــة هللا تعــــــاىل وصــــــفات جالل وعلــــــوم البشــــــر  �ايــــــة هلــــــا، "يري

ـــــــة ـــــــاهى، ،وقـــــــدر�م متناهي ـــــــاهى فـــــــال يتعلقـــــــان مبـــــــا ال يتن ـــــــق بـــــــذلك علمـــــــه الـــــــذي ال يتن  ،وإمنـــــــا يتعل

  .4وحتصيه قدرته اليت ال تتناهى"

                                                                                                                                                                                              

ومها منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه، وهو يف املسجد، =

  .51،ص2جء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"،ومبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أحصي ثنا
ر يف: التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري البن حجر العسقالين، حتقيق: أبو عصام حسن بن كِ ذُ ضعيف، حديث 1

حديث يروى "أن جربائيل علم آدم  )،2524ح:(م، كتاب اإلميان،1995الطبعة األوىل -مصر-طب: مؤسسة قرطبةعباس بن ق

هذه الكلمات: احلمد � محدا يوايف نعمه، ويكافئ مزيده وقال: علمتك جمامع احلمد". قال ابن الصالح يف كالمه على الوسيط: 

ه حىت وصفه، وأما النووي فقال يف الروضة  يف مسألة جل احلمد:ما هلذه ضعيف اإلسناد منقطع غري متصل. قلت: فكأنه عثر علي

املسألة  دليل معتمد، مث وجدته عن ابن الصالح يف أماليه  بسنده إىل عبدامللك بن احلسن، عن أيب عوانة، عن أيوب بن إسحاق 

  .31،ص4وهذا معضل،ج-مث ذكر احلديث-بن ساعد، عن أيب نصر الّتّمار، عن دمحم بن الّنضر 
الكالم للقاضي عياض، حيث قال: وقوله أنت كما أثنيت على نفسك: اعرتاف �لعجز عن تفصيل الثناء، وأنه كما قال ال  2

إكمال املعلم ( .حيصيه، ورّد ثنائه إىل اجلملة دون تفصيل وإحصاء وتعيني، فوّكل ذلك إىل احمليط  بكل شيء مجلة و تفصيال "

–يب الفضل عياض بن موسى بن عياض، حتقيق:د. حيي إمساعيل: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع بفوائد مسلم لإلمام احلافظ أ

  .  )401،ص2م،ج1998الطبعة األوىل -املنصورة
الوشتاين املالكي التونسي، عامل �حلديث، فقيه، مفسر، قرأ على ابن عرفة وغريه، ويل قضاء اجلزيرة  األيبأبوعبدهللا دمحم بن خلفة 3

هـ، من أشهر مؤلفاته: إكمال إكمال املعلم لفوائد كتاب مسلم، مجع فيه بني شروح املازري والقاضي عياض والقرطيب 808ة سن

/شجرة 287نيل االبتهاج،ص(هـ.827والنووي مع ز�دات من كالم شيخه ابن عرفة، وله شرح املدونة،، مات بتونس عام 

   )351،ص1النور،ج
  .  210،ص2ج  -بريوت-املالكي: دار الكتب العلمية األيبأيب عبدهللا دمحم بن خلفة الوشتاين  إكمال إكمال املعلم لإلمام 4
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ـــــــــاللُّ  هُ لُ أَ ْســـــــــنَ وَ (     ـــــــــعِ  مجَِ ِيف  ةَ انَـــــــــعَ اإلِ وَ  فَ ْط  الِ َحـــــــــوَ ( أي:احلـــــــــاالت أو األوقـــــــــات، )الِ وَ ْحـــــــــاألَ  ي

ــــــحُ  ــــــزول ، )ولِ ُل ــــــ أي: ،)1هِ ِســــــمْ  رَ ِيف  انِ َســــــنْ اإلِ (أي:ن ــــــربه،ـِف ــــــه فيمــــــا  ي ق ــــــذكر مــــــع دخول وخّصــــــه �ل

    .ألنه أول منازل اآلخرة قبله؛

وهـــــــي هنـــــــا  مبعـــــــىن التحيـــــــة، )مُ َال الّســـــــوَ ( عظـــــــيم،أي: ز�د�ـــــــا مقرونـــــــة �لت، الرمحــــــة) ةُ َال الّصـــــــوَ (     

 �َ دِ يِّ ى َســــــَلــــــعَ (عنــــــه �لســـــالمة مــــــن اآلفــــــات  يعــــــّرب و  إدخـــــال الســــــرور عليــــــه أو األمـــــان أي: ز�دتــــــه،

ــــــحمَُ   )هِ ى آلِــــــَلــــــعَ وَ (، مــــــن اجلــــــن واإلنــــــس )مِ َمــــــاألُ  رِ ائِ َســــــلِ  وثِ عُ بْـ ـمَ الــــــ ،مِ َجــــــالعَ وَ  بِ رَ الَعــــــ دِ يِّ َســــــ ،دٍ مَّ

ـــــه  :واملـــــراد هنـــــا ،2جـــــل يف اللغـــــة: أهلـــــه وعيالـــــه، ويطلـــــق علـــــى أتباعـــــهوآل الر  عطـــــف علـــــى دمحم، أقارب

علــــــى اخــــــتالف مـــــــذاهب  ،أو قــــــريش كلهـــــــا ،أو بــــــز�دة بـــــــين املطلــــــب ،املســــــلمون مــــــن بـــــــين هاشــــــم

  .3العلماء فيهم

مــــــن اجتمــــــع بــــــه ملسو هيلع هللا ىلص وإن مل "األصــــــحاب، وهــــــو عرفــــــا:  :مبعــــــىن مجــــــع لصــــــاحب) هِ ابِ حَ ْصــــــأَ وَ (      

ـــــدمحم بــــن أيب بك :مثــــل ،مــــن اجتمــــع بــــه قبــــل متييــــزه منــــه ، واختلــــف فــــيمن عــــدّ 4"اجتماعــــه بــــهيطــــل   رــ
                                                             

العباس اهلاليل :"وأصل الرمس مصدر َرَمَس امليت أي: دفنه وسرته، من �ب نصر، ومنه قيل: للر�ح روامس؛ أل�ا تدفن  قال أبو1

البصر شرح خطبة املختصر للعالمة خليل أليب العباس أمحد اهلاليل الفاليل،  ينظر:نور.(اآل�ر، مث نقل لرتاب القرب، مث للقرب نفسه

  .)83م،ص2007الطبعة األوىل  - كيفة والعني-حتقيق: دمحم حممود ولد دمحم األمني: دار يوسف بن �شفني ومكتبة اإلمام مالك
  .   1627،ص4الصحاح �ج اللغة،ج 2
: أ�م الذين حرمت عليهم الصدقة، القول األول على أقوال تعددت إىل أقوال ستة :اختلف أهل العلم يف املراد �ل النيب ملسو هيلع هللا ىلص3

؟ القول وهو قول مجهور العلماء، وقد اختلفوا يف حتديد من حترم عليه الصدقة ؛هل هم بنو هاشم فقط ؟أم بنو هاشم وبنو املطلب

القول أ�م أصحاب الكساء خاصة. القول الرابع: اء النيب ملسو هيلع هللا ىلص خاصة. : أ�م نسالقول الثالثأ�م األزواج والذرية. الثاين: 

: أ�م األتقياء من أمته، وقد �قش الشيخ ابن تيمية هذه األقوال، القول السادس: أ�م أمته و أتباعه إىل يوم القيامة. اخلامس

ينظر: أهل البيت عند (ة معلال ذلك بصراحة األدلة وقو�ا. ورجح القول األول القائل �ن آل البيت هم من حرمت عليهم الصدق

      )48م،ص2012الطبعة األوىل -جدة-ي:مركز التأصيل للدراسات والبحوثشيخ اإلسالم ابن تيمية لد. عمر بن صاحل القرموش
ي النيب ملسو هيلع هللا ىلص مؤمنا به، راء العلماء يف تعريف الصحايب، ولعل أصحها ما ذهب إليه ابن حجر بقوله: "الصحايب من لقآتعددت  4

ألنه خيرج  ومات على اإلسالم، ولو ختللت رّدة يف األصح"، والتعبري بـ"الّلِقي" أوىل من قول بعضهم: الصحايب: من رأى النيب ملسو هيلع هللا ىلص؛

دات بقوله: وخيرج بقيد "مؤمنا" من حينئذ ابن أم مكتوم وحنوه من العميان، وهم صحابة بال تردد، غري أنه قّيد التعريف بتقيي

حصل له اللقاء املذكور، لكن يف حال كونه كافرا، وقوله: به خيرج من لقيه مؤمنا لكن بغريه، كمن لقيه من مؤمين أهل الكتاب 

الم" قيد قبل البعثة "، لكن هل خيرج من لقيه مؤمنا �نه سيبعث، ومل يدرك البعثة "كبحرية"، وفيه نظر، وقوله "ومات على اإلس

النيب  خيرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به، ومات على الردة كعبيد هللا بن جحش وابن خطل، مث يقول: "وأطلق مجاعة أن من رأى

 = رآهملسو هيلع هللا ىلص فهو صحايب، وهو حممول على من بلغ سن التمييز؛ إذ من مل مييز ال تصح نسبة الرؤية إليه .نعم يصدق أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
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كمـــــا   ،ل دفنـــــهبـــــوق ، أو دخـــــل عليـــــه بعـــــد موتـــــه2آمـــــن بـــــه يف حياتـــــه ومل يـــــره كالنجاشـــــي، و 1الصـــــديق

مبعــــــىن أ�ــــــا  ،لهــــــاقب) مِ َمــــــاألُ  لَ َضــــــفْ أَ ( أمــــــة اإلجابــــــة :يعــــــين) هِ ِتــــــمَّ أُ وَ  هِ ِتــــــيَّ رِّ ذُ وَ  هِ اِجــــــوَ زْ أَ وَ ( ،3يف ذؤيـــــب

﴾     ﴿ :لقولــــــــــــه تعــــــــــــاىل ،ثرهــــــــــــا ثــــــــــــوا� أو مناقــــــــــــبأك
ويف احلــــــــــــديث  ،4

ــــــــتِ تُ  مْ تُ نْـ املرفــــــــوع:"أَ  ــــــــأَ  ،ةً مَّــــــــأُ  نيَ عِ بْ َســــــــ ونَ مُّ ــــــــمُ رَ كْ أَ ا وَ َهــــــــرُ يْـ خَ  مْ تُ نـْ ــــــــتَـ  ى هللاِ لَــــــــا عَ َه  ،5ذيرواه الرتمــــــــ ،"اَىل َع

  .6نهوحسّ 

  

                                                                                                                                                                                              

فيكون صحابيا من هذه احليثية، ومن حيث الرواية يكون �بعيا، وهل يدخل من رآه ميتا قبل أن يدفن كما وقع ذلك أليب =

ينظر: نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر (ذؤيب اهلذيل الشاعر؟ إن صح حمل نظر، والراجح عدم الدخول". 

/اإلصابة 111م،ص2000الطبعة الثالثة-دمشق-ر العسقالين، حتقيق: نور الدين عرت: مطبعة املصباحأليب الفضل أمحد بن حج

يف متييز الصحابة أليب الفضل أمحد بن حجر العسقالين، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلي دمحم معوض: دار الكتب العلمية 

     )159، 158،ص 1م،ج1995الطبعة األوىل -بريوت–
يب بكر الصديق، ولد عام حجة الوداع يف الطريق، أمه أمساء بنت عميس،  روى عن أبيه مرسال، وعن أمه أمساء بنت دمحم بن أ1

�ذيب التهذيب أليب الفضل أمحد بن حجر العسقالين: مطبعة  دائرة املعارف .(ه38عميس، وعنه ابنه القاسم، قتل مبصر سنة 

  .)80،ص9هـ، ج1326الطبعة األوىل  - اهلند-النظامية
ا أصحمة النجاشي، ملك احلبشة، والنجاشي لقب له ومللوك احلبشة، أسلم يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأحسن إىل املسلمني الذين هاجرو  2

أمحد بن مهران  معرفة الصحابة أليب نعيم(إىل أرضه، وتويف ببالده قبل فتح مكة، وصلى عليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص �ملدينة، وكرب عليه أربعا. 

  )354،ص1م،ج1998الطبعة األوىل -الر�ض-األصبهاين، حتقيق: عادل بن يوسف العزازي: دار الوطن للنشر
أبو ذؤيب اهلذيل الشاعر، قيل: امسه خويلد بن خالد ابن حمرث بن زبيد بن خمزوم، شاعر جميد خمضرم، أدرك اجلاهلية، وقدم   3

أسد الغابة أليب احلسن علي عزالدين ابن (، غزا الروم يف خالفة عمر بن اخلطاب، ومات ببالد الروم. املدينة عند وفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص

  )102،ص5م ،ج1989-بريوت-األثري:دار الفكر
  .110سورة ال عمران، اآلية: 4
�جلامع الصحيح أو وحفاظه، صاحب السنن املشهورة  أبوعيسى دمحم بن عيسى بن سورة السلمي، من أئمة  علماء احلديث 5

لسان (ه279سنن الرتمذي، تتلمذ للبخاري وشاركه يف بعض شيوخه، من �ليفه غري السنن: العلل، الشمائل احملمدية، تويف سنة

 الطبعة-بريوت-مؤسسة األعلمي-هلندا-امليزان ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق: دائرة املعارف النظامية

   )387،ص9يب التهذيب،ج/�ذ371،ص7م،ج1986الثالثة

م، �ب ومن سورة آل 1998طبعة -بريوت-سنن الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف: دار الغرب اإلسالمي: أخرجه يف6 

   ﴿:، بلفظ �ز بن حكيم عن أبيه عن جده، أنه مسع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف قوله تعاىل)3001ح:(عمران، 

 ﴾ 76،ص5قال الرتمذي: "هذا حديث حسن"،ج  ،مة أنتم خريها و أكرمها على هللاقال: أنتم تتمون سبعني أ.  
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ــــــه  ،إن كانــــــت الصــــــالة مبعــــــىن الرمحــــــة :األوىل: تمــــــاتت فــــــال جيــــــوز الــــــدعاء �ــــــا للنــــــيب صــــــلى هللا علي

ـــــــــاء الصـــــــــالة ـــــــــث الـــــــــواردة فيهـــــــــا كـــــــــذلك 1كمـــــــــا يف الرســـــــــالة  ،وســـــــــلم إال مدرجـــــــــة يف أثن ، واألحادي

  .2ضعيفة

ـــــب :الثانيـــــة ـــــدعاء والطل ـــــاه ال ـــــت مبعـــــىن اخلـــــرب فمعن والحيتـــــاج يف "قـــــال بعـــــض:  ،يف صـــــيغتها وإن كان

  .3"وإخراج الكالم عن حقيقة اخلرب ،إىل استحضار نية الطلبذلك 

                                                             
الرسالة أليب دمحم بن أيب زيد .(قال صاحب الرسالة يف لفظ التشهد:"اللهم صل على دمحم وعلى آل دمحم وارحم دمحما وآل دمحم" 1

  .)30،ص)د.ت.ط).(د.ط،(رارالفكالقريواين: د
  األحاديث الواردة يف استحباب إضافة  لفظ الرمحة هي:2

: حديث أيب هريرة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: "من قال اللهم صل على دمحم، وعلى آل دمحم، كما صليت على إبراهيم وآل احلديث األول

راهيم وآل إبراهيم، وترحم على دمحم وعلى آل دمحم، كما ترمحت على إبراهيم، و�رك على دمحم، وعلى آل دمحم، كما �ركت على إب

إبراهيم وآل إبراهيم، شهدت له يوم القيامة �لشهادة، وشفعت له".  أخرجه يف: * األدب املفرد أليب عبدهللا دمحم بن إمساعيل 

م، �ب الصالة 2003الطبعة األوىل-مصر-البخاري، حتقيق: علي عبد الباسط مزيد، وعلي عبداملقصود رضوان: مكتبة اخلاجني

/*�ذيب اآل�ر أليب جعفر الطربي، حتقيق: علي رضا بن عبدهللا: دار املأمون 295واللفظ له، ص ،)641ح:(على النيب،

. قال ابن حجر: "رجال إسناده رجال الصحيح إال سعيد بن العاص 219،ص348م،ح:1995الطبعة األوىل-دمشق- للرتاث

فتح الباري شرح صحيح البخاري أليب الفضل بن حجر العسقالين، حتقيق: دمحم فؤاد (بن علي فإنه جمهول".الراوي له عن حنظلة 

  )159،ص11هـ،ج1379طبعة -بريوت-عبدالباقي: دار املعرفة

دمحم وعلى آل  :حديث ابن مسعود عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: "إذا تشهد أحدكم يف الصالة فليقل: اللهم صل علىاحلديث الثاين

دمحم، و�رك على دمحم وعلى آل دمحم، وارحم دمحما وآل دمحم، كما صليت و�ركت وترمحت على إبراهيم إنك محيد جميد". أخرجه يف: 

/* البيهقي يف السنن الكربى، كتاب الصالة، �ب 391،ص1،ج993*احلاكم يف املستدرك، كتاب الطهارة، �ب التأمني،ح:

الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية أليب ( . قال ابن حجر: يف إسناده رجل جمهول2،379،ج4136يب،ح:وجوب الصالة على الن

  )158،ص1،ج-بريوت-الفضل أمحد بن حجر العسقالين، حتقيق: السيد عبدهللا هاشم اليماين املدين: دار املعرفة

ليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم اجعل : حديث بريدة قال:"قلنا �رسول هللا قد علمنا كيف نسّلم عاحلديث الثالث

مسند أمحد،  صلواتك ورمحتك وبركاتك على دمحم، وعلى آل دمحم كما جعلتها على آل إبراهيم إنك محيد جميد". أخرجه يف: *

م، عن طريق أيب داود األعمى عن 2001حتقيق: شعيب األرنؤوط ،عادل مرشد ،وآخرون: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل

مرتوك احلديث، وكذبه  -وهو نفيع بن احلارث- . قال األرنؤوط: إسناده ضعيف جدا؛ ألن أبو داود األعمى22988بريدة،ح:

إال -وإن كانت ضعيفة األسانيد-ابن حجر قال عن هذه األحاديث:"وهذه  األحاديث : غري أنقلت. 92،ص38ابن معني، ج

ينظر: نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار البن (على أن للز�دة أصال".  أ�ا يشد بعضها بعضا، أقواها أوهلا، ويدل جمموعها

  . )40،ص4م ،ج2008الطبعة الثانية -دمشق /بريوت-حجر العسقالين، حتقيق: محدي عبدا�يد السلفي :دار ابن كثري
  .  17،ص1ينظر:مواهب اجلليل،ج 3
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  .1"كل خرب معناه الطلبو  وينبغي أن يقال مثل ذلك يف مجلة احلمد والشكر،" س: قال

ـــــة: ـــــاء �لتبـــــع هلـــــم، ومعناهـــــا حينئـــــذ  صيف كـــــالم  الثالث ـــــل علـــــى جـــــواز الصـــــالة علـــــى غـــــري األنبي دلي

ــــدعاء هلــــم �لرمحــــة، والتــــوقري املخصــــوص بــــه النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنــــه جيــــب أن  ولــــيس فيهــــا معــــىن التعظــــيم ال

  يكون الدعاء له خمالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض.

ــــــه-وملــــــا أ�ــــــى الكــــــالم         ــــــه  ،مــــــن الثنــــــاء علــــــى هللا -فيمــــــا جيــــــب االفتتــــــاح ب والصــــــالة علــــــى نبي

 عُ طَـــــقْ أَ  وَ ُهـــــفَـ  يَّ لَـــــعَ  ةِ َال لصَّـــــ�ِ وَ  هِ بِـــــ أُ دَ ْبـــــيُـ فَـ  هللاُ  رُ كَ ذْ يُـــــَال  مٍ الَ َكـــــ  لُّ ملسو هيلع هللا ىلص للحـــــديث املرفـــــوع فيـــــه وهـــــو: "ُكـــــ

فيكـــــون إعانــــة علـــــى  ،لبيـــــان مصــــطلحه فيــــه ؛شــــرع بعـــــده يف مقدمــــة كتابــــه ،2ةٍ َكــــبَر  لِّ ُكـــــ  نْ ِمــــ وقٌ ُحــــممَْ 

لقطعـــــه عـــــن  �لبنــــاء علـــــى الضـــــم) دُ ْعـــــبَـ وَ (فقـــــال: ،تســـــميتهو  ،أ هلـــــا بـــــذكر الباعــــث عليـــــهفهمــــه، ووطّـــــ

وهــــو  ،معــــىن، واملضــــاف إليــــه احملــــذوف ضــــمري مــــا ذكــــر مــــن البســــلمة ومــــا معهــــاال  ،اإلضــــافة لفظــــا

ـــــ"علـــــى تقـــــدير  ـــــواو عـــــوض منهـــــا"اأّم ـــــ" : يقـــــولوألن النـــــيب ملسو هيلع هللا ىلص، أو دون تعـــــويض ،، وال يف  "ا بعـــــدأّم

وفيـــــه  ،�ب النقـــــل �ملعـــــىن ومــــن ،واالكتفـــــاء عنهـــــا �لـــــواوقتـــــداء بــــه، فيســـــتحب اال ؛وحنوهـــــا ،خطبتــــه

  .نظر

  وافع �ليف املختصر][د

ـــــل تقـــــدير        )، مْ َهلُـــــ وَ ِيل  هللاُ (أظهـــــر )نَ �َ أَ  ةٌ اَعـــــ مجََ ِين لَ أَ َســـــ دْ َقـــــفَـ (يف  يف الكـــــالم الفـــــاء "اأّمـــــ"ودلي

ات األحكـــــــام وهــــــو إثبــــــ )،يــــــقِ قِ حْ التَّ  املَِ َعــــــمَ ( ،كمــــــا هــــــو املســــــتحب فيــــــه  ،فقــــــّدم نفســــــه يف الــــــدعاء

                                                             
ه املالكي أليب النجا سامل بن دمحم عز الدين السنهوري، حتقيق: امللك اجلليل جلمع الشروح وحواشي خليل يف الفقتيسري 1

  .76،ص1م،ج2019الطبعة األوىل-بريوت- عبداحملسن العتال: دار الكتب العلمية
نتائج األفكار، أخرجه إمساعيل بن أيب ز�د الشامي نزيل بغداد من رواية يونس بن يزيد، عن أخرجه يف: * ضعيفحديث  2

  .281،ص3يف جدا،جالزهري، وإمساعيل ضع

ن السخاوي ،حتقيق: د.دمحم إسحاق دمحم ث النبوية لشمس دمحم بن عبدالرمح*األجوبة املرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحادي

أخرجه الرهاوي من طريق اخلليلي يف اإلرشاد، وأخرجه هـ، 1418الطبعة األوىل- الر�ض–ع إبراهيم: دار الراية للنشر والتوزي

قال الرهاوي:"وإمساعيل هو الشامي صاحب التفسري سكن بغداد  ،من طريق أيب بكر الزاهد املذكور سند الفردوس لهالديلمي يف م

إنه شيخ ضعيف ليس �ملشهور وهللا  وقال اخلليلي: ،يعتد بروايته وال بز�دته انتهى يف خدمة املهدي وهو ضعيف جدا، ال

  . 203،ص1أعلم،ج
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بــــــه علـــــــى  ع معلــــــم، وهــــــو: األثــــــر الــــــذي يســــــتدلّ واملعــــــامل يف اللغــــــة: مجـــــــ ،�دلتهــــــا مــــــن غــــــري تقليــــــد

  فأطلقه على األدلة جمازا، وعالقته أن كالّ منهما يستدل به. ، 1الطريق

يوصـــــل إىل  وهـــــو مـــــا الــــدنيا،يف أمـــــر الـــــدين و  ،م والعمــــليف العلـــــ) يـــــقٍ رِ طَ  عَ َفـــــنْـ أَ  مْ هِ بِــــــا وَ َنـــــبِ  كَ لَ َســــوَ (

  اجتناب نواهيه.و  ،امتثال أوامرهو  ،معرفة هللا

ـــــهيف :تنكيـــــت ـــــا و�ـــــموســـــ": قول اســـــتعمال القيـــــاس يف احلـــــروف الناقلـــــة لألفعـــــال إىل التعـــــدي  "لك بن

ــــــــــــــــــة إليــــــــــــــــــه،  قــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــاىل: يتعــــــــــــــــــدى بنفســــــــــــــــــه، "يســــــــــــــــــلك" فــــــــــــــــــإنّ  ملــــــــــــــــــا مل تكــــــــــــــــــن متعدي

﴿ ﴾
2 ،﴿  ﴾

 وفيـــــــــــــه لغـــــــــــــة أخـــــــــــــرى: أســـــــــــــلكته �هلمـــــــــــــزة،، 3

الثانيـــــــة  أو أي: أدخلنــــــا، ،�هــــــمإوســــــلكنا و  األوىل لقــــــال:إذ لــــــو اعتمــــــد ؛ �لبــــــاء قياســــــا صفعــــــداه 

  ".أسلكنا وإ�هم"املسموعة لقال:

أو  ،إىل األخــــــصّ  مــــــن إضــــــافة األعــــــمّ  )يــــــقٍ رِ طَ (علــــــى الظرفيــــــة، وإضــــــافته إىل  بَ ِصــــــنُ  )عَ َفــــــنْـ أَ (و     

ـــــ ،الصـــــفة إىل املوصـــــوف ـــــاين ل ـــــى �ملفعـــــول الث  ،علـــــى حـــــذف مضـــــاف )ارً َصـــــتَ خمُْ (وهـــــو: "سألينـ"مث أت

  .كثرية �لفاظ قليلةإيراد املعاين ال :وهو من االختصار، ،أي:�ليف كتاب خمتصر

  اإلمام مالك]رمجة ت[

واخلالفــــــــة يف خــــــــري  ،إمــــــــام دار اهلجــــــــرة والســــــــنة )4كِ الِــــــــمَ  بِ هَ ذْ ى َمــــــــَلــــــــعَ ( مث نعتــــــــه بكونــــــــه       

كمـــــا ورد ،الـــــذين اليزالـــــون ظـــــاهرين علـــــى احلـــــق إىل قيـــــام الســـــاعة  ،ومتبـــــوع أهـــــل املغـــــرب القـــــرون،

ـــــ ،وإن اختلفـــــت طرقـــــه، 5بـــــه احلـــــديث ـــــه إمامُت  ،والفقـــــه ،واحلـــــديث ،ه يف التفســـــريويكفـــــي يف أرجحيت
                                                             

  . 217،صخمتار الصحاح 1
  .12حلجر، اآلية: سورة ا2
  42سورة املدثر ،اآلية: 3
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك للقاضي عياض بن  ينظر ترمجته: .(برتمجة املؤلف لإلمام مالك يتاكتف4

سري أعالم  /107،ص1الطبعة األوىل ،ج-املغرب-موسى بن عياض السبيت، حتقيق: جمموعة من احملققني:مطبعة فضالة، احملمدية

   )150،ص7،جالنبالء
، عن طريق سعد بن أيب وقاص )4997ح:(: صحيح مسلم، كتاب اجلهاد، �ب ال تزال طائفة من أميت ظاهرين،أخرجه يف 5

  .54،ص6قال: قال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال يزال أهل الغرب ظاهرين على احلق حىت تقوم �لساعة".ج
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ـــــة العمـــــل والســـــنة، ذي مـــــذهب خيتـــــاره بعـــــد إمامـــــه، ومـــــا ورد فيـــــه  وأن كـــــلّ  والقيـــــاس، وانفـــــراده مبعرف

ــــــَال فَــــــ ،مِ ْلــــــعِ ال بِ َلــــــ طَ ِيف  لِ بِــــــاإلِ  ادَ َبــــــكْ أَ  اسُ النَّــــــ بَ رِ ْضــــــيَ  نْ أَ  كُ وَشــــــوهو:"يُ ، يف احلـــــديث ا ًمــــــالِ عَ  ونَ دُ  جيَِ

ـــــعْ أَ  ، وأن مذهبـــــه معصـــــوم مـــــن ذي هـــــوى وبدعـــــة، ووالدتـــــه علـــــى الصـــــحيح 1"ةِ ينَـــــاملدِ  ـمِ الِـــــعَ  نْ ِمـــــ مَ َل

األول مـــــــن عـــــــام تســـــــعة  وتـــــــويف يف ربيـــــــع -بتقـــــــدمي التـــــــاء علـــــــى الســـــــني-يف ســـــــنة ثـــــــالث وتســـــــعني

  .وسبعني ومائة

ِــــ ،ليـــــاءبكســـــر ا)اًنـــــيِّ بَـ مُ (�نيـــــا يف قولـــــه: 2مث نعتـــــه     ـــــالفَ  هِ بِـــــ(للقـــــول الـــــذي جتـــــب  أي:، )امَ (لــ  )،ىوَ تـْ

وعنـــــد املغاربـــــة ، 4مـــــا قـــــوى دليلـــــه :والـــــراجح ،3مـــــا كثـــــر قائلـــــه :وهـــــو املشـــــهور أو الـــــراجح، فاملشـــــهور

ويــــــرون اإلفتــــــاء بغــــــري [حــــــىت أن أهــــــل األنــــــدلس يســــــجلون بــــــذلك علــــــى قضــــــا�م  ،مــــــذهب املدونــــــة

  .صمة يف الدينو  5]مافيها

  

  

  

                                                             
قال الرتمذي: هذا حديث حسن،  ،، عن طريق أيب هريرة)2680ح:،(ي، �ب ماجاء يف عامل املدينة: *سنن الرتمذأخرجه يف 1

  .47،ص5وهو حديث ابن عينة، وقد روي عن ابن عينة أنه قال يف هذا: ُسئل من عامل املدينة ؟ فقال: "إنه مالك بن أنس"،ج

عبدالغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن: دار ن أمحد بن شعيب النسائي، حتقيق: د. *السنن الكربى أليب عبدالرمح

، عن طريق أيب هريرة بلفظ: "يضربون أكباد اإلبل ويطلبون العلم فال )4291ح:(م، 1991الطبعة األوىل-بريوت-الكتب العلمية

  . 489،ص2جيدون عاملا أعلم من عامل املدينة"،ج
  "على مذهب مالك"، فيكون "مبينا" نعته الثاين. الضمري يف "نعته" يعود على "خمتصرا"؛ ألن نعته األول هو2
كشف النقاب (املشهور: ما كثر قائله، وعلى هذا القول البد أن تزيد نقلته عن ثالث، ويسميه األصوليون املستفيض أيضا. 3

: دار احلاجب من مصطلح ابن احلاجب إلبراهيم بن علي بن فرحون، دراسة وحتقيق: محزة أبو فارس، د.عبدالسالم الشريف

  )62م،ص1990الطبعة األوىل-بريوت-الغرب اإلسالمي
             يقول أبو الشتاء الصنهاجي:  4

ـــوَّى ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــْد تـََقــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــّدلِيُل َق ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــن الـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِإْن َيُك

   
ــــــمَّى ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــَدُهْم ُيَســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــرَاِجٌح ِعْنــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فـَـــ

    
   )46م،ص1930طبعة-منهج الناشئني من القضاة واحلكام أليب الشتاء بن احلسن الغازي الصنهاجي: املطبعة اجلديدة( 
  .أساقطة من: 5
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  تخارة][الكالم يف االس

ــــــجَ أَ فَ (     ــــــم بَـ اهلَُ ؤَ ُســــــ تُ ْب أو يف   ، تعــــــاىل يف �ليفــــــهتطلــــــب اخلــــــرية مــــــن هللا :وهــــــي )ةِ ارَ خَ تِ االْســــــ دَ ْع

ــــــه ــــــدبري :ويف االســــــتخارة ،كيفيت ــــــه يف البخــــــاري، 1تســــــليم ألمــــــر هللا وخــــــروج مــــــن الت  ،وغــــــريه 2وحديث

ــــه صــــدره مث ميضــــي ملــــا، 3وهــــو مشــــهور  "،خار �لــــدعاءفــــإن تعــــذرت عليــــه الصــــالة اســــت" ،انشــــرح إلي

ــــــووي ــــــه الن ــــــ*، 4قال ــــــ ةِ ادَ عَ َســــــ نْ ويف احلــــــديث: "ِم ــــــوَ  ،ا�َ  هُ تُ ارَ خَ تِ اْســــــ ءِ ـَمرْ ال  ةارَ خَ تِ اْســــــ هُ ُكــــــْر تَـ  هِ تِ وَ قَ ِشــــــ نْ َم

 ِّ�"5.  

                                                             
يف –عليه الصالة والسالم –قال السنهوري:"واالستخارة تسليم ألمر هللا وخروج من التدبري، وتكون �حلمد والصالة على نبيه 1

     )110،ص1تيسري امللك اجلليل،ج(مجيع األمور". 
ثني، صاحب اجلامع الصحيح الذي أمجعت دمحم بن إمساعيل البخاري، سيد احلفاظ وعمدة احملد)ه256-ه194( أبوعبدهللا 2

األمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب هللا، قام برحلة طويلة يف طلب احلديث إىل أكثر حمدثي العصر، له من التآليف غري اجلامع 

الدين / طبقات احلفاظ جلالل 87،ص10جسري أعالم النبالء،.(الصحيح: التاريخ الكبري، كتاب الضعفاء، األدب املفرد، وغريها

  ) 252ه،ص1403الطبعة األوىل-بريوت-السيوطي: دار الكتب العلمية
صحيح البخاري أليب عبدهللا  دمحم بن إمساعيل البخاري  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأ�مه3

هـ، كتاب التهجد، �ب ماجاء يف التطوع مثىن 1422عة األوىل الطب-اجلعفي، حتقيق: دمحم زهري بن �صر الناصر: دار طوق النجاة

لسورة من مثىن، بلفظ جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما قال: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعلمنا االستخارة يف األمور كلها، كما يعلمنا ا

مث ليقل: اللهم إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك  بقدرتك، القرآن يقول: "إذا هّم أحدكم �ألمر، فلريكع ركعتني من غري الفريضة، 

وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل 

وإن كنت تعلم أن هذا األمر  فاقدره يل ويسره  يل، مث �رك يل فيه،–أو قال عاجل أمري و آجله –يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري 

قدر يل اخلري حيث كان، مث فاصرفه عين، واصرفين عنه، وا-أو قال يف عاجل أمري وآجله-شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري

أيضا يف كتاب الدعوات، �ب الدعاء عند  /وأخرجه57،ص2ل :"ويسمي حاجته"،جقا ارضين"

  .118،ص9،ج)7390ح:(�ب قول هللا تعاىل"قل هو القادر"، وحيد،/ و يف كتاب الت81،ص 8،ج)6382ح:(اإلستخارة،
طبعة -بريوت-األذكار أليب زكر� حميي الدين بن شرف النووي، حتقيق:عبدالقادر األرنؤوط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع4

  . 120م، ص1994

فعي، الفقيه، احلافظ، مسع  من الرضي ابن حيي بن شرف النووي، الدمشقي، الشا )هـ676-هـ631(*والنووي هو: أبو زكر�

الربهان، وعبدالعزيز احلموي، وغريمها، ويل مشيخة دار احلديث، له التصانيف اجلليلة منها: ا�موع شرح املهذب،شرحه على 

حتقيق: كمال طبقات الشافعية أليب دمحم عبدالرحيم اإلسنوي، (صحيح مسلم، األربعني النووية، ر�ض الصاحلني، روضة الطالبني. 

  )266،ص2م ،ج2002يوسف احلوت: دار الكتب العلمية،الطبعة األوىل
بلفظ سعد بن أيب وقاص، قال الرتمذي:  )،2151ح:(*سنن الرتمذي،أبواب القدر،�ب ماجاء يف الرضا �لقضاء، :أخرجه يف 5

 أيب محيد، وهو أبو إبراهيم املديين وليس ويقال له أيضا :محاد بن ،فه إال من حديث دمحم بن أيب محيد"هذا حديث غريب، النعر 

   =24،ص �4لقوي عند أهل احلديث"،ج
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  [أمهية مقدمة الكتاب] 

ا بفيهـــــا مشـــــريً "وهـــــي مـــــن قولـــــه: ،وملـــــا أ�ـــــى الكـــــالم يف توطئـــــة مقدمـــــة الكتـــــاب شـــــرع فيهـــــا        

  ."وهللا أسأل: "قولهإىل "، للمدونة

ليكــــون الطالــــب علــــى بصــــرية  ،الكــــالم فيهــــا 1)ميتقــــد(فينبغــــي  ،ومعرفــــة مقدمــــة العلــــم آكــــد منهــــا  

ــــــا يف تعلمــــــه،  ،هكمعرفــــــة حــــــدّ   ،يتوقــــــف عليــــــه الشــــــروع يف مســــــائله مــــــا :وهــــــي، وإال كــــــان طلبــــــه عبث

  .2، وحكمه شرعااستمدادهو  ،وموضوعه ،وغايته

  [تعريف الفقه]

وهـــــــذا احلـــــــد أوىل مـــــــن  ،3"رفـــــــة األحكـــــــام الشـــــــرعية الـــــــيت طريقهـــــــا االجتهـــــــادمع: "فحـــــــد الفقـــــــه    

ــــــ ــــــة الشــــــرعيةـ:"تعريفــــــه ب ــــــة املكتســــــب مــــــن األدل ــــــم فيــــــه 4"العلم �ألحكــــــام الشــــــرعية العملي ؛ ألن العل

فـــــدّل علـــــى أن ذكـــــر  ،يكفـــــي يف االعتقـــــادات وذلـــــك ال ،قريـــــب مـــــن العمـــــل 5]إال أنـــــه لقوتـــــه[ظـــــن 

ـــــم وإن قصـــــد يف احلـــــد حشـــــو، "العمليـــــة" ن افاالشـــــرتاك ممـــــا تصـــــ، إىل تشـــــريك اليقـــــني والظـــــن يف العل

  عنه. احلدودُ 

  

                                                                                                                                                                                              

-أليب عبدهللا دمحم احلاكم النيسابوري، حتقيق: أبوعبد الرمحان مقبل بن هادي الوادعي: دار احلرمني *املستدرك على الصحيحني=

اعيل بن دمحم بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه عن بلفظ  إمس 1955،كتاب الدعاء والتكبري، ح: م1997الطبعة األوىل-القاهرة

  .706،ص1جده، قال احلاكم:"هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه"،ج

: فإسناد هذا احلديث ضعيف من أجل دمحم بن أيب محيد، وهو إبراهيم املدين، وهو ليس �لقوي عند أهل احلديث، قال عنه قلت

الطبعة -سور�-أمحد بن حجر، حتقيق: دمحم عوامة: دار الرشيد تقريب التهذيب أليب الفضل( ابن حجر: ضعيف

  .)88م،ص1986األوىل
  : تقّدم.مو  ب يف1
  .235تعليقات كلنبوي على حاشية مري أيب الفتح على منت التهذيب يف املنطق ،د.ط،د.ت.ط،ص ينظر: 2
  .7داللطيف دمحم العبد،د.�،د.ط،صالورقات أليب املعايل عبدامللك اجلويين امللقب �مام احلرمني، حتقيق: د. عب3
البدر الطالع يف حل مجع اجلوامع أليب عبدهللا جالل الدين دمحم بن أمحد احمللي الشافعي، شرح وحتقيق: أيب الفداء مرتضى علي 4

  .83،ص1م،ج2005الطبعة األوىل-بريوت-بن دمحم احملمدي الداغستاين: مؤسسة الرسالة �شرون
  .بساقطة من: 5
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  [موضوع الفقه واستمداده]

 ،والســــــــــنة ،مــــــــــن الكتــــــــــاب :واســــــــــتمداده ،مطلــــــــــو� أو مباحــــــــــا، أو فعلــــــــــه ،املكلــــــــــف :وموضــــــــــوعه  

  .واالستصحاب ،والقياس ،واإلمجاع

  [واضعه وفضيلته]

ــــه،ورســــوله املبلِّــــ 1هللا ســــبحانه :واضــــعهو  ــــر بــــني فــــرض العــــني والكفايــــة،  :حكــــم الشــــرع فيــــهو  غ عن دائ

ــــــب وأعالهــــــا؛ ألن فضــــــيلة الشــــــيء حبســــــب فائدتــــــه ونســــــبته مــــــن الــــــدين؛ إذ  :وفضــــــيلته أفضــــــل الرت

  التصح العبادة إال به.

  ]  ورموزه املستخدمة يف املختصر مصطلحات خليلبيان  [

  [املقصود بـ"فيها"] 

فمنهـــــا مـــــا ذكـــــره  تبـــــاط لـــــه بـــــه، وانتفـــــاع بـــــه فيـــــه،م املقصـــــود منـــــه الر تقـــــدّ  ومقدمـــــة الكتـــــاب مـــــا     

االستشــــــكال، ويتنــــــاول ضــــــمري "فيهــــــا"  2مــــــا لالستشــــــهاد (أو)إ) ةِ نَــــــوَّ دَ مُ لْ لِ  "ايهَ فِ ـ"ا بِــــــريً ِشــــــمُ (بقولـــــه:

، ا"َهــــنْـ م مِ يَ ِقــــو"أُ  ،ا"َهــــرُ هِ اظَ "وَ :كقولــــه  ،عائــــد لغــــري مــــذكور ،مــــا أشــــبهه مــــن كــــل ضــــمري غائــــب مؤنــــث

  ."تْ لَ كَ شْ تَ اسْ و "، لت"محُِ وَ "،"يتْ وَ رُ حنو "وَ  ،أو مسترت

  املدونة] أمهية[

-حــــىت قيـــــل ،وإن مل يتقــــدم هلـــــا ذكــــر حلضــــورها يف أذهـــــان املالكيــــة عــــود الضـــــمري عليهــــا، وصــــحّ     

ــــهإ": -فيهــــا فــــيمن يعــــزو إىل غريهــــا مــــا ــــيس بفقي ــــه ل �ــــا : "إقــــالوغــــال بعضــــهم يف مــــدحها حــــني ، "ن

 ىيــــرو " :وعــــن ابــــن يــــونس ، 3"غريهــــا عنهــــا ئوال جيــــز  ،عــــن غريهــــا ئمبنزلــــة الفاحتــــة يف الصــــالة جتــــز 

                                                             
 كل العلوم، وكيف يقول املؤلف أن الفقه طريقه االجتهاد مث ينسب إىل هللا تعاىل؟؟.  هللا واضع1
  : و.بيف 2
يف ترمجة أسد بن الفرات عن سحنون أنه كان يقول:"عليكم �ملدونة فإ�ا كالم  -عن املدونة- القاضي عياض يف املداركحتدث  3

مبنزلة أم القرآن من القرآن. جتزئ يف الصالة عن غريها، وال جيزئ  غريها رجل صاحل، وروايته: وكان يقول: إمنا املدونة من العلم 

عنها، أفرغ  الرجال فيها عقوهلم، وشرحوها وبينوها، فما اعتكف أحد على املدونة، ودراستها، إال عرف ذلك يف ورعه، وزهده، 

). كما حتدث عنها ابن رشد (ينظر: 300،ص3ترتيب املدارك وتقريب املسالك،ج(وما عداها إىل غريها إال عرف ذلك فيه".

الطبعة األوىل -بريوت-املقدمات املمهدات أليب الوليد دمحم بن أمحد بن رشد القرطيب، حتقيق:د.دمحم حجي :دار الغرب اإلسالمي

  ).45،ص1،جم1988
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ومـــــا اعتكـــــف أحـــــد علـــــى  ،*1"وبعـــــده مدونـــــة ســـــحنون ،مالـــــك مـــــن موطـــــأ مابعـــــد كتـــــاب هللا أصـــــحّ 

  .2إال عرف ذلك فيه ،عداها أحد إىل غريها وما ،عرف ذلك يف ورعه وزهده إال ،دراستها

وأجابــــه فيهــــا  عــــراق،علــــى أســــئلة أهــــل ال 4مــــن ابــــن القاســــم 3أصــــلها مســــاع أســــد ابــــن الفــــراتو       

ـــــه ـــــه ســـــحنون،و  ،أو قاســـــه علـــــى قولـــــه وأصـــــله ،بـــــنص مـــــا مسعـــــه مـــــن مالـــــك أو بلغـــــه عن مث  كتبهـــــا عن

عليــــه، وأصــــلح فيهــــا كثــــري مــــا رجــــع عنــــه ابــــن القاســــم، وكتــــب  فعرضــــها ،إىل ابــــن القاســــم رحــــل �ــــا

لـــــه إىل أســــــد أن يعــــــرض كتابــــــه علــــــى كتــــــاب ســـــحنون، ويصــــــلحه منــــــه، فــــــأنف مــــــن ذلــــــك، فقيــــــل: 

وأفـــــرغ الرجـــــال عقـــــوهلم يف روايــــــة  .5ه ابـــــن القاســـــم أن ال يبـــــارك فيهـــــا؛ فرفضـــــت إىل اليـــــومدعـــــا عليـــــ

، مث 7، وابــــــــن أيب زمنـــــــــني6ســــــــحنون، وشــــــــرحوها وبّينوهــــــــا، ومــــــــنهم مـــــــــن اختصــــــــرها كــــــــابن أيب زيــــــــد

                                                             
توراه :دار الفكر للطباعة ينظر: اجلامع ملسائل املدونة أليب بكر دمحم بن يونس التميمي، حتقيق: جمموعة �حثني يف رسائل دك1

  .8،ص1م،ج2013والنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل 

عبدالسالم بن سعيد التنوخي، امللقب �سم طائر حديد الذهن �ملغرب يسمونه  )هـ240-هـ160( *وسحنون هو:أبو سعيد

يف العلم �ملغرب، توىل قضاء إفريقية سحنون حلدة ذهنه و ذكائه، قرأ على ابن القاسم، وابن وهب وأشهب، مث انتهت إليه الر�سة 

  .)30،ص2/الديباج،ج45،ص4ترتيب املدارك،ج(هـ، له املدونة أصل املذهب املالكي وعمدته.234سنة 
  .300،ص3اجلامع ملسائل املدونة،ج 2
قدم إىل القريوان، أسد بن الفرات بن سنان موىل بين سليم بن قيس، الفقيه احلافظ، ولد �لشام، مث  )هـ213-هـ142( أبوعبدهللا3

وأخذ على علي بن ز�د، وابن القاسم، ومسع من اإلمام مالك املوطأ، ولقي أ� يوسف ودمحم بن احلسن الشيباين، تتلمذ على يديه 

هـ، ،من أشهر مؤلفاته: األسدية يف فقه املالكية نسبة 204الكثري أمثال: سحنون بن سعيد، وأيب يوسف، ويل قضاء القريوان سنة 

  .           )93،ص1/شجرة النور،ج305،ص1الديباج املذهب،ج.(المسه
ن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي املصري، أثبت الناس يف مالك وأعلمهم �قواله، رمحعبدال) هـ191-هـ132(أبو عبدهللا4

وحيىي بن دينار، وابن وغريهم، أخذ عنه مجاعة منهم أصبغ،  صحبه عشرين سنة وتفقه به، وروى عن الليث وبن املاجشون،

  .)88،ص1/شجرة النور،ج465،ص1/الديباج،ج244،ص3ترتيب املدارك،ج(احلكم، وأسد بن الفرات، وسحنون، وغريمها 
التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة أليب الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون، حتقيق: د.دمحم ينظر:  5

  .66، 65،ص1م،ج2011الطبعة األوىل-بريوت-يت: دار ابن حزمالوثيق، د. عبد النعيم محي
دمحم عبدهللا بن أيب زيد القريواين املالكي، اإلمام، الفقيه، كان يعرف ب"مالك الصغري"، وكان إمام املالكية يف وقته وقدو�م، أبو6

ه، 386تويف �لقريوان سنة  ،والعّسالن دمحم بن مسرور احلجام ص املذهب، عّول على أيب بكر بن اللباد، وأخذ عوهو الذي خلّ 

    )143،ص1/شجرة النور،ج427،ص1الديباج املذهب،ج(له: النوادر والز�دات على املدونة، واختصر املدونة، والرسالة،وغريها.
قه �يب دمحم بن عبدهللا بن أيب زمنني القرطيب، كان من أجل أهل زمانه قدرا يف العلم والرواية، تف )ه399-ه324(أبوعبدهللا7

 =يف إبراهيم بن مرة، وأمحد بن مطرف، وغريمها، وعنه أخذ: حيىي القليعي، والقاضي يوسف، ومجاعة، له مؤلفات منها: املغرب
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، واشـــــــتغل النـــــــاس بـــــــه حـــــــىت صـــــــار كثـــــــري يطلـــــــق اســـــــم 2، ويســـــــمى اختصـــــــاره �لتهـــــــذيب1الرباذعـــــــي

  املدونة عليه.

ــــــده مــــــن األم دون الكــــــلولعلّــــــ ، التهــــــذيبإىل صوقــــــد يشــــــري  كمــــــا قــــــال   ،ه كــــــان عنــــــده أجــــــزاء عن

  .3البساطي

  ل"]بـ"أوّ املقصود [

ـــــــه:       ـــــــوَ (ومنهـــــــا إشـــــــارته مبـــــــادة التأويـــــــل يف قول ـــــــ فِ َال تِ  اْخـــــــَىل إِ  "لَ وّ أُ ـ"ِب شـــــــارحي  :أي،)ايهَ حِ ارِ َش

 ،املـــــــــراد منهــــــــــا أي: فهـــــــــم )اَهـــــــــمِ هْ  فَـ ِيف (وإن مل يتعرضـــــــــوا لشـــــــــرح ســـــــــائرها  ذلـــــــــك املوضـــــــــع منهـــــــــا،

ـــــه إىل غـــــريه :والتأويـــــل ـــــاه املتبـــــادر من علـــــى إبقائهـــــا علـــــى  ص قـــــد يطلقـــــهو  ،4صـــــرف اللفـــــظ عـــــن معن

  ظاهرها تغليبا.

وقـــــد تكـــــون أقـــــواال عنـــــد " :ح ،5"فـــــال تعـــــد أقـــــواال ،وهـــــذا النـــــوع مـــــن االخـــــتالف احتمـــــاالت" :غ

شـــــــــهور وقــــــــد يكــــــــون أحـــــــــدها موافقــــــــا للم اخــــــــتالفهم يف فهمهــــــــا علـــــــــى أقــــــــوال جــــــــرت يف غريهـــــــــا،

                                                                                                                                                                                              

شجرة /232،ص2املذهب،ج الديباج.(،وغريهانتخب يف األحكام، وكتاب املهذباملاختصار املدونة وشرح مشكلها،=

  .   )150،ص1النور،ج
القاسم األزدي، املعروف �لرباذعي، من كبار أصحاب ابن أيب زيد والقابسي، من حفاظ املذهب املؤلفني  أبوسعيد خلف بن أيب1

ومتهيد مسائل املدونة،  فيه، من مؤلفاته: التهذيب يف اختصار املدونة الذي حل حمل املدونة، فلقي إقباال كبريا لقرون متتالية،

    )156،ص1/شجرة النور،ج349،ص1الديباج املذهب،ج(ه430ويف بعد سنة والشرح والتمامات ملسائل املدونة، وغريهم، ت
اذعي، ألفه يف القرن الرابع من أهم خمتصرات املدونة  وأكثرها شيوعا، هو كتاب "التهذيب يف اختصار املدونة" خللف دمحم الرب 2

  ورتبه على تنسيق املدونة، واتبع أسلوب أيب زيد القريواين يف رسالته. ،هجري
شرح البساطي (البساطي:"مث إنه يشري �رة إىل األم، و�رة إىل التهذيب، والظاهر أنه كان عنده أجزاء من األم دون الكل".  قال 3

على خليل املسمى "شفاء الغليل يف شرح خمتصر خليل" حملمد بن أمحد البساطي، خمطوط �ملكتبة الوطنية �لر�ط، رقم 

  .)2،ص1ق،ج842احلفظ:
ريفات لعلي بن دمحم بن علي الزين الشريف اجلرجاين، ضبطه وصححه مجاعة من العلماء �شراف الناشر:دار ينظر:كتاب التع4

  .50م،ص1983الطبعة األوىل -بريوت-الكتب العلمية
قال ابن غازي: "وهذا النوع من االختالف إمنا هو يف جهات حممل لفظ الكتاب، وليس يف آراء يف احلمل على حكم من 5

  )117، ص1شفاء الغليل يف حل مقفل خليل،ج(د أقواال".األحكام فتع
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ـــــ ،2ها أقـــــوااليف عـــــدّ  تـــــتوأطلـــــق  ،1"فيقدمـــــه فـــــإن احلـــــاكم أو املفـــــيت إذا جـــــزم  ؛ه �عتبـــــار املـــــآلولعّل

يكـــــــون اخلـــــــالف يف التأويـــــــل  وقـــــــد ،وإال مل يكـــــــن لـــــــذكرها فائـــــــدة بواحـــــــد منهـــــــا اعتقـــــــده قـــــــوال هلـــــــا،

  ا. حقيقيً  ال ،الفظي� 

  ]املقصود بـ"االختيار" وترمجة اللخمي [

 ،الختيــــــار الشـــــيخ أيب احلســــــن علــــــي بــــــن دمحم الربعــــــي )ارِ َيــــــتِ االخْ (مــــــادة )ـبِــــــ(منهـــــا إشــــــارته  )وَ (     

 قــــــريواين، نــــــزل صــــــفاقس، وقــــــربه �ــــــا معــــــروف، ،وهــــــو ابــــــن بنــــــت اللخمــــــي )،يِّ ِمــــــخْ اللّ (ـبــــــ املعــــــروف

ــــــيِّ دَ  ،طــــــارت فتاويــــــه، وكــــــان فقيهــــــا فاضــــــالظهــــــر يف أ�مــــــه و  ه تفّقــــــ مــــــن األدب، ذا حــــــظّ  ،متفننــــــا ،اًن

 :وقـــــــرأ عليـــــــه مجاعـــــــة مـــــــنهم ،6، وأيب الفضـــــــل ابـــــــن خلـــــــدون5والســـــــيوري، 4ي، والتونســـــــ�3بـــــــن حمـــــــرز

                                                             
  .34،ص1مواهب اجلليل،ج1
جواهر الدرر يف حل ألفاظ املختصر أليب عبدهللا مشس الدين دمحم بن إبراهيم بن خليل التتائي، حتقيق: د. أبو احلسن نوري ينظر: 2

        .155،ص1م،ج2014الطبعة األوىل-ريوتب-حسن حامد  املساليت :دار ابن حزم
ان الفاسي، وأيب بكر بن ن بن حمرز املقري القريواين، الفقيه، احملدث، تفقه على مشايخ كثر، كأيب عمر أبو القاسم عبدالرمح3

ن، وأيب حفص العطار، وبه تفقه عبداحلميد الصائغ، وأبواحلسن اللخمي، له تصانيف حسنة منها: تعليق على املدونة عبدالرمح

  .  )163،ص1/شجرة النور،ج153،ص2الديباج،ج(هـ.450لكبري مساه القصد واإلجياز،تويف سنةمساه التبصرة، وكتابه ا
أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق القريواين التونسي، الفقيه األصويل، تفقه �يب بكر بن عبدالرمحن وأيب عمران الفاسي، 4

هـ، له شروح حسنة 443تويف سنة ، يد الصائغ، وغريمهادون، وعبداحلمواألزدي وغريهم، وتفقه على يديه: عبداحلميد بن سع

  .)269،ص1/الديباج املذهب،ج 58،ص8ترتيب املدارك،ج.(وتعاليق متنافس فيها على كتاب ابن املواز واملدونة
ن، ن عبدالرمحوان، تفقه �يب بكر بأبو القاسم عبداخلالق بن عبدالوارث السيوري القريواين، خامتة علماء إفريقية، وآخر شيوخ القري 5

وأيب عمران الفاسي، وغريمها، وبه تفقه عبداحلميد، واللخمي والزمه، وعبداحلق، والذكي، له تعاليق على املدونة، أخذ عنه 

  .)22،ص2/الديباج املذهب،ج65،ص8ترتيب املدارك،ج(هـ.460أصحابه، تويف سنة 
كلم، أخذ عن أيب بنت خلدون، الفقيه، احملدث، النحوي، املت أبو الطيب عبداملنعم بن إبراهيم الكندي القريواين املعروف �بن6

ن، وأيب عمران الفاسي، وغريمها، وله رحلة إىل املشرق، وبه تفقه اللخمي، وأبو إسحاق بن منظور القفصي، بكر بن عبدالرمح

/شجرة 66،ص8ارك،جترتيب املد(هـ.435توىف سنة  ،ريهم، له على املدونة تعليق مفيدوعبداحلق الصقلي وابن سعدون وغ

  ).160،ص1النور،ج
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ـــــة مســـــاه  ،1اإلمـــــام املـــــازري ـــــري حمـــــاذ للمدون ـــــق كب ـــــه تعلي ـــــد "التبصـــــرة"ول تـــــويف ســـــنة مثـــــان  ،حســـــن مفي

  .2وسبعني وأربعمائة

 نَ ِمـــــــ هِ ارِ َيـــــــتِ خْ ِال  كَ لِ ذَ فَـــــــ(،"اختـــــــري"و "اختـــــــار"و حنـــــــ )لِ ْعـــــــالفِ  ةِ يغَ ِصـــــــبِ (اختيـــــــاره  )انَ َكـــــــ  نْ إِ  نْ ِكـــــــلَ (

  ).فِ َال اخلِ 

  ]املقصود بـ"الرتجيح"، وترمجة ابن يونس[

ــــــ( منهــــــا إشــــــارته )وَ (      ــــــ( مــــــادة)ـِب ــــــ يحِ جِ رْ التـَّ ــــــدهللا اإلمــــــام أيب بكــــــر دمحم تــــــرجيح ) ـِل ــــــ(بــــــن عب  نِ اِب

، 3ريئأيب احلســـــن احلصـــــا أخـــــذ عـــــن التميمـــــي الصـــــقلي، وكـــــان فقيهـــــا إمامـــــا عاملـــــا، فرضـــــيا، )سَ ونُ يُـــــ

وألّـــــــف  ، موصـــــــوفا �لنجـــــــدة وكـــــــان مالزمـــــــا للجهـــــــاد، ،5وابـــــــن أيب العبـــــــاس، 4وعتيـــــــق ابـــــــن الفرضـــــــي

وعليـــــــه اعتمــــــد طلبـــــــة العلـــــــم  وأضـــــــاف إليهــــــا غريهـــــــا مــــــن النـــــــوادر، كتــــــا� جامعـــــــا ملســــــائل املدونـــــــة،

تــــــويف رمحــــــه هللا يف عشـــــر بقــــــني مــــــن ربيــــــع األول أو  ،رة، وألــــــف أيضــــــا يف املـــــرياث خبصوصــــــهللمـــــذاك

  .6األخري سنة إحدى ومخسني وأربع مئة

ـــــ( ـــــ أي:علـــــى التفصـــــيل الســـــابق يف اختيـــــار اللخمـــــي، )كَ لِ ذَ َك ه ملـــــا مل يقلـــــه غـــــريُ  حَ فبالفعـــــل حنـــــو رجَّ

ــــــه �الســــــم ومل �ت بــــــه إال يف موضــــــعني، قبلــــــه، ح واألرجــــــح الــــــذي هــــــو املــــــرجَّ  ،وعــــــّرب يف ســــــائر كتاب

  وفيها ما حيمل أنه من عند نفسه. ح شيئا من أقوال من تقدمه،إذا رجَّ 

                                                             
  الحقا.  ؤلفسيرتجم له امل 1
/شجرة 104،ص2/الديباج املذهب،ج109،ص8ينظر ترمجته: ترتيب املدارك ،ج.(برتمجة املؤلف أليب احلسن اللخمي يتاكتف2

  )173،ص1النور،ج
تفقه عنه  ،وأ� احلسن بن بكرون   زيد،ن احلصائري، الفقيه الفاضل، احملدث، لقي بن أيبأبواحلسن أمحد بن عبدالرمح القاضي3

  )146،ص1/شجرة النور،ج269،ص7ترتيب املدارك،ج، وغريهم (وأبوبكر ابن يونس، وعتيق الربعي الفرضيالكثري فسمع 
ا أبوبكر عتيق بن عبداجلبار الربعي الفرضي الصقيلي، فقيه فاضل، أديب يف القرآن والفرائض، وتفقه عليه يف املدونة، وكان إمام4

  .)270،ص7ترتيب املدارك،ج( .يف يف علم الفرائض، وعنه أخذ أهل صقلية وغريهم
ترتيب .(، أخذ عن أيب دمحم بن أيب زيد، أخذ عنه ابن يونسأبوبكر بن أيب العباس، فقيه صقلية ومدرسها5

  .)270،ص7املدارك،ج
  .)164،ص1/شجرة النور،ج240،ص2املذهب،جينظر ترمجة ابن يونس التميمي: الديباج البن يونس( برتمجة املؤلف يتاكتف 6
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  بن رشد]ر، وترمجة ااملقصود �لظهو [

ظهـــــور ذلــــك احلكـــــم عنــــد اإلمـــــام أيب الوليـــــد دمحم ) 1]لـــــ[ ورِ ُهـــــالظُّ ( مـــــادة)ـبِــــ(منهــــا إشـــــارته  )وَ (     

ــــ(بــــن أمحــــد بــــن الوليــــد  ــــرُ  نِ اْب ــــه وقتــــه �قطــــار األنــــدلس واملغــــرب، املعــــروف  ،2)دِ ْش وهــــو: اإلمــــام فقي

 ه مـــــن الروايـــــة، كثـــــري التصـــــنيف،جـــــودة التـــــأليف، والدرايـــــة أغلـــــب عليـــــو  ،بصـــــحة النظـــــر ودقـــــة الفقـــــه

قضـــــــاء اجلماعـــــــة بقرطبـــــــة  ، وويلء بلـــــــدهونظـــــــائره مـــــــن فقهـــــــا ،3تفقـــــــه �يب جعفـــــــر بـــــــن رزق ،مقبوهلـــــــا

ـــــه ســـــنة مخـــــس عشـــــر  ســـــنة إحـــــدى عشـــــرة ومخســـــمائة، ، صـــــاحب الصـــــالة �ملســـــجد ةمث اســـــتعفى من

مـــــــن  4(املشـــــــكالت) واالســـــــتفتاء يف ،وإليـــــــه كانـــــــت الرحلــــــة للتفقـــــــه مـــــــن أقطـــــــار األنــــــدلس اجلــــــامع،

ـــــــــه مـــــــــات يف ليلـــــــــة األحـــــــــد حـــــــــادي عشـــــــــر ذي القعـــــــــدة ســـــــــنة عشـــــــــرين  ،أقاصـــــــــي املغـــــــــرب ونواحي

ـــــه أبـــــو القاســـــموصـــــلّ  مقـــــربة العبـــــاس،، ودفـــــن يف ومخســـــمائة ـــــه ابن ـــــاء ،5ى علي ـــــه مجـــــيال،  وكـــــان الثن علي

  .7]احتماال[أربعمئة و  6[مخسني]ومولده سنة  ،ع عليه جليالوالتفجّ 

ــــــــ(ومعــــــــىن  ت بــــــــه إال يف موضــــــــع واحــــــــد يف ومل � ،"ظهــــــــر"ل حنــــــــو فالفعــــــــ ،التفصــــــــيل أي: )كَ لِ ذَ َك

مـــــــن  ســـــــتظهرهمـــــــا اوفيـــــــه  ،"الظـــــــاهر"وهـــــــر" األظ" يف ســـــــائره �الســـــــم الـــــــذي هـــــــو وعـــــــّرب  ،النكـــــــاح

  .من خالف تقدمهال  8]فسهن[

  

                                                             
  .أساقطة من: 1
 .)190،ص1/ شجرة النور،ج248،ص2الديباج املذهب،ج ينظر ترمجة:( البن رشد. برتمجة املؤلف يتاكتف 2
بن أمحد بن دمحم بن رزق القرطيب، الفقيه، العامل، احلافظ، شيخ املالكية، تفقه �بن القطان وأيب دمحم  )ه477-ه390(أبو جعفر3

عتاب، ومسع ابن عبدالرب، وروى عن أيب العباس العذري، وأجاز له عبداحلق الصقلي، تفقه به القرطبيون منهم ابن رشد وابن احلاج 

   ).179،ص1/شجرة النور،ج69،ص14سري أعالم النبالء،ج.(م. له �ليف حسنةوغريه
  الناسخ.  هقع في: أسكالت، وليس هناك بلدة يف املغرب تسمى أسكات، فهو تصحيف و أيف  4
اعتىن به والده عناية �مة، تنقل بني جلة شيوخ األندلس ومسع منهم ، ، أمحد بن دمحم بن رشد ه)563-ه487(أبو القاسم 5

ه، وقد عرف حبسن السرية وكمال العقل.(الصلة يف �ريخ أئمة األندلس أليب 532حىت برع يف علوم كثرية، وويل القضاء سنة 

  )85م،ص1955كتبة اخلاجني، الطبعة الثانيةالقاسم بن بشكوال: م
 .أساقطة من:  6
  ب و م.ساقطة من : 7
 يف ب: نعمه، وهو تصحيف. 8
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  ترمجة املازري]املقصود بـ"القول"، و  [

ـــ)  لِ وْ الَقـــــــ(مـــــــادة 1]بــــــــ[إشـــــــارته )وَ (        بـــــــن عمـــــــر التميمـــــــي تـــــــرجيح املعـــــــروف �إلمـــــــام أيب دمحملِـــــ

 ،3قـــــرب املهديـــــة ،مدينـــــة يف جزيـــــرة صـــــقيلية-بفـــــتح الـــــزاي وكســـــرها- 2نســـــبة إىل مـــــازر )يِّ رِ ازِ ـمَ الـــــ(

ورتبـــــة  املشـــــتغلني �فريقيـــــة بتحقيـــــق العلـــــممـــــام بلـــــد إفريقيـــــة ومـــــا واالهـــــا مـــــن املغـــــرب، وكـــــان آخـــــر إ

ــــــد الصــــــا ،لخمــــــياالجتهــــــاد، أخــــــذ عــــــن ال ــــــوى يف وكــــــان يفــــــزع إليــــــ، وغريمهــــــا 4غيوعبداحلمي ه يف الفت

، ولــــــه 5والربهــــــان أليب املعــــــايل صــــــحيح مســــــلم، حَ رَ كمــــــا يفــــــزع إليــــــه يف فتــــــوى الفقــــــه، وَشــــــ  ،الطــــــب

ــــــة، ــــــى املدون ــــــاضن أوممــــــ شــــــرح التلقــــــني،و  تعليــــــق عل ــــــه �إلجــــــازة القاضــــــي عي ــــــويف ســــــنة  ،6خــــــذ عن ت

وقـــــد ظهـــــرت لـــــه كرامـــــة عظيمـــــة يف هـــــذه  ،7وعمـــــره يزيـــــد علـــــى الثمـــــانني ســـــت وثالثـــــني ومخســـــمائة،

فقيــــــه ســــــيد عمــــــر ابــــــن احلــــــاج أخــــــربين �ــــــا ال ، عشــــــرة الســــــبعني مــــــن القــــــرن قبــــــل هــــــذاواخــــــر يفاأل

                                                             
  .بساقطة من: 1

يب عبدهللا دمحم مدينة جبزيرة صقلية، وهي مدينة مشهورة على الساحل املوازي إلفريقية(الروض املعطار يف خرب األقطار ألمازر: 2

  .)521م،ص1980الطبعة الثانية-بريوت-اس: مؤسسة �صر للثقافةاِحلمريى، حتقيق: إحسان عب
ميال، أحاط �ا البحر من مجيع جها�ا إال اجلانب الغريب(االستبصار يف  60بينها وبني القريوان  تونسية،إفريقية املهدية: مدينة  3

  ).117م،ص1986-بغداد-ه): دار الشؤون الثقافية6كشي(ت:قعجائب األبصار لكاتب مرا 
بو دمحم عبد احلميد بن دمحم اهلروي القريواين املعروف �بن الصايغ،كان فقيه مالكيا أصوليا، حمققا، أخذ عن أيب حفص العطار أ 4

واحلويف، وابن عطية،وغريهم، له تعليق مهم على  وبه تفقه اإلمام املازري، ، إسحاق التونسي،والسيوري وغريهموابن حمرز، وأيب

ترتيب (.هـ486النفع به إىل أن تويف سنة  اليت بقيت على السنوسي، أفىت ودرس وحصلاملدونة أكمل �ا الكتب 

  )174،ص1/ شجرة النور،ج105،ص8املدارك،ج
عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين،إمام احلرمني، اإلمام الكبري شيخ الشافعية، مسع من أبيه،  )ه478-ه419(أبو املعايل5

، روى عنه أبو عبدهللا الفراوي، وغريه، له التصانيف الشهرية، منها: الربهان يف أصول الفقه،�اية وأيب سعد النصرويي، وغريمها

/طبقات الشافعية 17،ص14سري أعالم النبالء،ج(478املطلب يف املذهب، اإلرشاد يف أصول الدين، وغريها، تويف سنة 

  )197،ص1لإلسنوي،ج
، قاضي األئمة، الفقيه احملدث، أخذ عن جلة منهم: ابن رشد، وابن عياض بن موسى السبيت) هـ544-هـ476(أبو الفضل6

وغريمها، ألف التصانيف البديعية منها: الشفا بتعريف حقوق  احلاج، وغريمها، وعنه أخذ مجاعة منهم: ابن غازي، وابن زرقون،

الديباج (غري ذلك.املصطفى، والتنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة، وترتيب املدارك وتقريب املسالك، و 

         )205،ص1شجرة النور،ج/46،ص2املذهب،ج
/سري أعالم 186،ص1/شجرة النور،ج 250،ص2ينظر ترمجة املازري: الديباج املذهب،جللمازري.(ت برتمجة املؤلف ياكتف7

  .)482،ص14النبالء،ج
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-حرســــــها هللا تعــــــاىل-عمــــــن حدثـــــه �ــــــا مــــــن الثقـــــات أو املستفيضــــــة يف مدينــــــة تـــــونس  1نعبـــــدالرمح

خمافــــة أن يســــتويل البحــــر عليــــه  ؛أنــــه يف العــــام الــــذي قبــــل ســــفره إليهــــا أمــــر الســــلطان بنقلــــه مــــن قــــربه

ماوجـــدمت فيــــه  فقـــال هلـــم : ملوتـــه؟ني مـــن الســــنني ئـــأي شـــيء ينقــــل منـــه بعـــد امل لـــه: لقربـــه منـــه، فقيـــل

نفعنــــا هللا بــــه  ،2كأنــــه يــــوم مــــات  ،ســــخيا ،فحــــني كشــــفوا عنــــه وجــــدوه صــــحيح البــــدن ،انقلوه منــــهفــــ

  و�مثاله آمني.                                                 

م يف االســـــم حنـــــو قيـــــل: وهـــــو مســـــلّ  لســـــابق يف اللخمـــــي،يف التفصـــــيل ا أي: ،)كَ لِ ذَ َكـــــ(ومعـــــىن      

بــــــل أراد جمــــــرد احلكايــــــة ؛ إطالقــــــه علــــــى معــــــىن رجــــــحفلــــــم يتفــــــق لــــــه  "قالـ"كــــــ  ،وأمــــــا الفعــــــل املقــــــول،

  .4قال 3من) (ال،فإمنا هو مما اشتملت عليه ،والرتجيح يف القول إن كان

مــــــن نســــــب  5)ألن( "وختصيصــــــه للشــــــيوخ األربعــــــة �ــــــذه األلفــــــاظ جمــــــرد اصــــــطالح لقصــــــد التمييــــــز؛

ـــــذلك ـــــه بعضـــــها رجـــــح ب ـــــم بتصـــــفح  ،إذ كثـــــريا مـــــا يشـــــري �لظهـــــور لقـــــول ابـــــن رشـــــد األصـــــح؛ إلي يعل

ــــــه مــــــىت رجــــــح بعضــــــهم شــــــيئا أشــــــار إليــــــه حــــــىت يعــــــرتض بوجــــــود  ،مســــــائلهم، ولــــــيس املــــــراد أيضــــــا أن

ـــــرية هلـــــم مل يشـــــر إليهـــــا" ـــــذكر منهـــــا: حوقـــــال ، 6س انتهـــــى مـــــن ،ترجيحـــــات كث ـــــه مـــــا ي ـــــه  يف توجي "أن

قال:"وكـــــذا  ،حيـــــث مل يـــــذكر غـــــريهوذلـــــك  نـــــه خمالفـــــا ملـــــا رجحـــــه، و�رة لكونـــــه هـــــو الـــــراجح،�رة لكو 

  .7وهللا أعلم" "،التحسني"و "التصحيح"يفعل يف اختيار غريهم املشار إليه مباديت 

  

  
                                                             

وي، املعروف بعمر األصغر، مؤسس ن بن عبدالقادر األموي التنالين املهداعمر بن عبدالرمح )ه1221-ه1152(فصأبو ح 1

املهدية، الفقيه العالمة الزاهد، الورع الضابط املتقن، توىل أمر الفتوى والتحكيم بعد موت الشيخ سيدي احلق بن عبدالكرمي 

  .)8/الغصن الداين،ص9الدرة الفاخرة،ص(ن بن املربوك.قايل، وأخذ عنه أمحد بن عبدالرمحالبكري، أخذ عن ادمحم عبدهللا الون
سلم أنت ا مدى مدى صحة هذا الكالم؟ وإن كمل أقف على هذا الكالم يف كتب الرتاجم اليت ترمجت للمازري، فال يعرف م 2

  جبواز وقوع الكرامة ألولياء هللا الصاحلني حىت بعد مو�م، وهللا أعلم. 
  : ألن.بيف 3
  .)116،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج.(لسنهوريلكالم ال 4
  النسخ :"ال أن" وهو خطأ إمالئي أو تصحيف، والصواب ما أُثبت يف املنت.  وردت يف كل5
  .116،ص1تيسري امللك اجلليل،ج 6
  .35،ص1،جمواهب اجلليل 7
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  ]يف خمتصره [سبب اعتماد خليل على الشيوخ األربعة

ـــــــرة تصـــــــرفهم يف: "-يف ختصـــــــيص األربعـــــــة �لتعيـــــــني- غوقـــــــال     ـــــــه إمنـــــــا جعـــــــل  ،االختيـــــــار لكث وأن

 واالســـــم والوصـــــف الختيـــــارهم مـــــن اخلـــــالف املنصـــــوص ملـــــن قـــــبلهم؛ الفعـــــل الختيـــــارهم يف أنفســـــهم،

وبــــــدأ �للخمــــــي؛ ألنــــــه أجــــــرأهم ، والوصــــــف يــــــدل علــــــى الثبــــــوث ،ل علــــــى احلــــــدوثألن الفعــــــل يــــــد

ــــــه[ ــــــذا خّصــــــ؛ 1]علي ــــــر اجتهــــــاده ،2ه مبــــــادة االختيــــــارول ــــــن يــــــونس �لرتجــــــيح؛ ألن أكث يف  وخــــــّص اب

ومــــا خيتــــاره لنفســــه قليــــل، وخــــص ابــــن رشــــد �لظهــــور؛ العتمــــاده   ،مــــن ســــبقه امليــــل مــــع بعــــض أقــــوال

ــــروا�ت، ــــريا علــــى ظــــاهر ال  3]و[يف مســــاع كــــذا  وظــــاهر مــــا علــــى روايــــة كــــذا وكــــذا، فيقــــول: "�يت كث

ف ف فيهـــــــا تصـــــــرّ وتصـــــــرّ  ،كـــــــذا"، وخـــــــّص املـــــــازري �لقـــــــول؛ ألنـــــــه ملـــــــا قويـــــــت عارضـــــــته يف العلـــــــوم

  .انتهى.4"كان صاحب قول يعتمد عليها�تهدين  

  [املقصود مبصطلح "خالف"]

�لرفـــــــع علــــــــى ) فٌ َال ِخـــــــ تُ ْلـــــــقُـ  ثُ ْيــــــــحَ وَ (ومنهـــــــا إشـــــــارته للخـــــــالف يف التشـــــــهري يف قولـــــــه:        

 بلفــــــظ املشــــــهور أو) ريِ هِ ْشــــــ التَّ ِيف (الواقــــــع مــــــن الشــــــيوخ ) فِ َال تِ االْخــــــ(أجــــــل ) ـلِــــــ كَ لِ ذَ فَــــــ(احلكايــــــة 

                         ،5حقالـــــه  ،وحنـــــو ذلـــــك ،أو املفـــــىت بـــــه، أو الـــــذي عليـــــه العمـــــل ،الـــــراجح ،أوكظـــــاهر املـــــذهب  ،غـــــريه

، وأمـــــا إن مل يتســـــاووا فيهـــــا فإنـــــه يقتصـــــر علـــــى رون يف الرتبـــــةذا إذا تســـــاوى املشـــــهّ "هـــــ وقـــــال أيضـــــا:

                                                             
  .أساقطة من: 1
  كقوله يف �ب إزالة النجاسة :"واختار إحلاق رجل الفقري"، فالضمري يف اختار يعود على اللخمي.   2
  .أساقطة من: 3
  .118،119،ص1يف حل مقفل خليل،ج ء الغليلشفا 4
قال احلطاب: "وسواء اختالفهم يف الرتجيح بلفظ التشهري أو مبا يدل عليه كقوهلم: املذهب كذا أو الظاهر أو الراجح أو املفىت به  5

  )36،ص1مواهب اجلليل،ج(كذا أو الذي عليه العمل أو حنو ذلك". 
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 ومســــاواة املـــــازري لــــه مـــــع ،2علــــى ابـــــن بزيــــزةابـــــن رشــــد  ، مث أشــــار إىل تقــــدمي"1مــــا شــــّهره (أعالهـــــم)

  .4وهللا أعلم ،3عبدالوهاب

  [املقصود مبصطلح "قولني" أو "أقوال"]

ـــــــــه:      ـــــــــحَ وَ (ومنهـــــــــا إشـــــــــارته إىل تســـــــــاوي القـــــــــولني أو األقـــــــــوال يف قول ـــــــــذَ  ثُ ْي ـــــــــ تُ رْ َك  وْ أَ  ،ْنيِ لَ وْ قـَ

ــــــأَ  ــــــك :يعــــــين) االً وَ قْـ ــــــه يشــــــري �لــــــرتدّ  ،فمــــــن بعــــــدهم مــــــن املتقــــــدمني، أصــــــحابهو  ملال ــــــذكره بعــــــد أن د ل

  أو اختالفهم يف النقل.  ،6ناملتأخري 5(ألقوال)

ــــــت  وجعــــــل     ــــــة القــــــولت ــــــه: 7الــــــروايتني مبنزل ــــــ(يف قول ــــــلِ  كَ لِ ذَ َف ــــــي ِيف ِعــــــَال اطِّ  مِ دَ َع يف : أي )،عِ رْ  الَف

ـــــه منصـــــوص لغـــــريه هـــــذا مـــــراده، )،ةٍ وَصـــــصُ نْ مَ  ةٍ يَّـــــحِ جَ رْ ى أَ َلـــــعَ ( املســـــألة ولفظـــــه  أي: علـــــى تـــــرجيح في

  برجحانيتــــــهفلــــــو عـــــّرب  ء أرجـــــح مــــــن غـــــريه،ال يـــــؤدي ذلــــــك؛ ألن معـــــىن األرجحيــــــة أن يكـــــون الشــــــي

  .لكان أظهرمكان أرجحية 

  

                                                             
  : أعلى منهم. بيف 1
عزيز بن إبراهيم التميمي التونسي املعروف �بن بزيرة، الفقيه املالكي، من أعيان أئمة املذهب، عبدال) هـ673-هـ606(أبو دمحم2

شرح اعتمده خليل يف التشهري ، تفقه �يب دمحم الربجيين، والقاضي أيب القاسم ابن الرباء، وغريهم، له �ليف منها: اإلسعاد يف 

  )272،ص1/شجرة النور،ج268نيل االبتهاج،صوغريها.(اء احلسىن، مسشرح التلقني، شرح األروضة املستبني يف ، اإلرشاد
عبدالوهاب بن علي البغدادي املالكي، الفقيه األصويل النظار األديب، أخذ عن أيب بكر األ�ري  )ه422-هـ362(أبو دمحم3

مسلم الدمشقي،وغريهم، وحدث عنه، وتفقه على كبار أصحابه كابن اجلالب والباقالين، وعليه أخذ ابن عمروس، وأبو الفضل 

توىل القضاء �لعراق ومصر، وله مصنفات عديدة منها: النصرة ملذهب مالك لكنه ضاع قبل أن ينتشر،التلقني، املعونة يف شرح 

  .)26،ص2/الديباج املذهب،ج220،ص7ترتيب املدارك،ج(الرسالة، اإلشراف يف مسائل اخلالف، عيون املسائل، وغريها.
  .36،ص1،جينظر: مواهب اجلليل 4
  : األقوال.بيف 5
يطلق "املتقدمون" على من كانوا قبل القرن الرابع اهلجري، ويطلق "املتأخرون"على من عاشوا يف القرن الرابع وما بعده، ويعترب ابن 6

  )26،ص1ينظر: حاشية الدسوقي،ج( أيب زيد القريواين وطبقته أول طبقة املتأخرين
،أو ذكرت أقواال بغري ترجيح؛ فذلك لعدم اطالعي يف الفرع الذي ذكرت فيه ذلك ايتنيائي:"وحيث ذكرت قولني أو رو قال التت7

   )158،ص1جواهر الدرر، ج(على أرجحية منصوصة  تدل على ذلك". 
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  :تنبيهات

ــــــ( : قــــــال غ:"عــــــّرب األول غة مل يلفــــــظ فيــــــه بصــــــي ليتنــــــاول مــــــا ،أو أقــــــواال ،ونصــــــب قــــــولني ،1)ذكر�ل

بــــه عنــــد مالــــك البــــن  واعتــــدّ :"وأضــــاف إليــــه غــــريه ،2"عليهمــــا نقلــــتو  ،ورابعهــــا ،القــــول حنــــو �لثهــــا

 ، وقـــــــــال:"لعــــــــدم اطالعــــــــي يف الفـــــــــرع علــــــــى أرجحيــــــــة منصوصــــــــة" ص بقــــــــول سه وردّ  ،3"القاســــــــم

  .5"يف موضعها 4)األنقال(فتأمل  ،فإن الراجح يف ذلك قول مالك"

ـــــاين ــــــري  ،اصــــــطالحه يف إشــــــارته �لقــــــولني ص: رمبــــــا خــــــالف الثـ ــــــردّ يف مواضــــــع كث ــــــه إىل ت د ة مــــــن كتاب

  .وضع واحديف م 6]إال[ ،اختالفهم يف نقل املذهب من غري بيان لذلكو  ،املتأخرين

املســـــتفيت علـــــى معـــــني مـــــن األقـــــوال املتســـــاوية جـــــرى العمـــــل،  7)مـــــل(حبوأيضـــــا: " غ: قـــــال الثالـــــث

ـــــ ،ومقابلـــــه جبعـــــل املفـــــيت كالناقـــــل خيـــــربه �لقـــــائلني  ،8"كمـــــا لـــــو كـــــانوا أحيـــــاء  ،هـــــم أحـــــبد أيّ وهـــــو يقّل

ويف ، 10"للحـــــاكم أن حيكـــــم �حـــــد القـــــولني املتســـــاويني بعـــــد عجـــــزه عـــــن الرتجـــــيح" :9وقـــــال القـــــرايف

                                                             
  : املذكر، وهو تصحيف.بيف  1
   .119،ص1شفاء الغليل،ج ينظر:2
  .)117،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج(قاله السنهوري، 3
  ، ويف النص األصلي للسنهوري: االنتقادات.لنسخ، ومرادفها: النقول مجع: نقلكذا وردت يف ا4
قال السنهوري: "وداخل فيه برّده قوله لعدم اّطالعي يف الفروع على أرجحيته؛ ألن الراجح لك قول مالك بتأمل االنتقادات يف 5

  .)117،ص1تيسري امللك اجلليل ،ج(موضعها". 
  .أساقطة من: 6
  : حيمل.أيف 7
  .119،ص1شفاء الغليل،جينظر: 8
أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف الصنهاجي املصري، انتهت إليه ر�سة املالكية، أخذ عن مجال الدين بن 9

ألف كتبا مفيدة انعقد على كماهلا لسان اإلمجاع منها: الذخرية يف الفقه،  ،والفاكهاين، وغريهم احلاجب، والعز بن عبدالسالم،

/ 236،ص1الديباج،ج.(هـ684تويف سنة  ،للرازي، وتنقيح الفصول، وغري ذلكفروق يف القواعد الفقهية، وشرح احملصول وال

  . )270،ص1شجرة النور،ج
اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: 10

  . 44م، ص1995الطبعة الثانية -بريوت-: دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيععبدالفتاح أبو غدة
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ـــــه أهليـــــة الرتجـــــيح يف االخـــــتالف " :2عـــــن ابـــــن الصـــــالح 1التبصـــــرة البـــــن فرحـــــون يفـــــزع مـــــن لـــــيس في

 ،املِِ الَعــــــ عِ رَ وْ مقـــــدم علـــــى األَ  عُ ِر الـــــوَ  مُ لَ فـــــاألع بـــــني األئمـــــة إىل صـــــفا�م املوجبـــــة لـــــز�دة الثقــــــة �رائهـــــم،

  .3"ويف أصحاب املذاهب ومقلديهم وكذا يفعل يف صفة القائلني أو الناقلني،

ـــــنصّ  سال وقـــــ ـــــه الفتوى:"و�خـــــذ القاضـــــي واملفـــــيت ب ـــــة إن وجـــــد، يف شـــــرح مـــــا ب وإن  إمامـــــه يف النازل

ــــــه أخــــــذ بقــــــول األْضــــــ ــــــك،  ،بط األتقــــــىاختلــــــف النقــــــل عن وإن كــــــان  كــــــابن القاســــــم يف مــــــذهب مال

فـــــإن كـــــان العمـــــل بغريهـــــا  وإن عمـــــل �مـــــا فروايـــــة ابـــــن القاســـــم، هنـــــاك روايتـــــان أخـــــد �ملعمـــــول �ـــــا،

  ..انتهى4"تخيريفبمقتضى النظر ال

جــــــرى بـــــه العمـــــل مقــــــدم  5وهـــــو أن (مـــــا) ،ويف هـــــذا التخيـــــري خمالفـــــة ملــــــا اشـــــتهر عنـــــد أهــــــل اإلفتـــــاء

  وإن كان ضعيفا.  ؛على املشهور

 ؛مث قـــــــال يف موضـــــــع آخر:"وقـــــــول ابـــــــن القاســـــــم يف املدونـــــــة أوىل مـــــــن قـــــــول ابـــــــن القاســـــــم يف غريهـــــــا

  .اهـ.8"عن الشيوخ 7)6وعزاه (للطنجي ،وذلك لصحتها

                                                             
أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن فرحون اليعمري املدين، الفقيه املالكي، قدوة العلماء األعالم، أخذ عن والده وعمه، واإلمام 1

له شرح على خمتصر ابن  ،هـ799سنة  وتويف �ا ،هـ793دينة املنورة سنة قضاء امل ابن عرفة، وعنه أخذ ابنه أبو اليمن وغريه، توىل

احلاجب الفرعي حفيل للغاية، وتبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام مل يسبق ملثله، والديباج املذهب يف أعيان 

  .)39،ص1/ شجرة النور،ج33تهاج،صنيل االب(املذهب، ودرة الغواص يف حماضرة اخلواص ألفه ألغازا يف الفقه، وغري ذلك.
املفيت املوصلي، أحد العلماء الفضالء يف التفسري  نعثمان ابن صالح الدين عبدالرمح تقي الدين) هـ643-هـ577(أبو عمرو2

 واحلديث والفقه وأمساء الرجال، تفقه على والده بشهرزور، ألف: كتاب أنواع علم احلديث يعرف مبقدمة ابن الصالح، أدب املفيت

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان أليب العباس أمحد بن دمحم بن خلكان، حتقيق: (واملستفيت، شرح الوسيط يف فقه الشافعية، وغريها.

   )360،ص16/ سري أعالم النبالء،ج243،ص3،ج -بريوت-إحسان عباس: دار صادر
  .73،ص1تبصرة احلكام ،جينظر: 3
  .107،ص 1تيسري امللك اجلليل، ج4
  : من.أيف 5
ن بن متيم اليفرين ُشهر �لطنجي واملكناسي، فقيه حافظ، فرضي، انتهت إليه ر�سة الفرائض يف أبو احلسن علي بن عبدالرمح 6

نيل (ه 734عصره، أخذ عن أيب احلسن الزرويلي، وعنه أخذ اإلمام السطي، وغريه، له تقييد على املدونة، تويف سنة 

  )313،ص1/شجرة النور،ج325االبتهاج،ص
  يف ب: للطحي، وهو تصحيف.7
  .193،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج8
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  ]مفهوم الشرطصار خليل على اقت[

ـــــــه         ـــــــار املفهـــــــوم يف قول ـــــــعْ أَ وَ (ومنهـــــــا تفصـــــــيله يف اعتب ـــــــ ِربُ َت ـــــــ نَ ِم ـــــــاء بعـــــــد اهلـــــــاء ) يمِ اهِ فَ ـمَ ال �لي

ـــــ ومَ ُهـــــفْ مَ ( ـــــفَـ  طِ رْ الشَّ يف بيـــــت  غوقـــــد مجعهـــــا  ،1وأراد �ملفـــــاهيم الـــــيت للمخالفـــــة وهـــــي عشـــــرة)، طْ َق

                    :    فقال واحد

ـــــــــــاِصـــــــــــْف واْشـــــــــــرتَِ  ـــــــــــْل وَلقـــــــــــب ثـُْني   ْط َعِل

   
ــــــــــــــــــــا 2وُعــــــــــــــــــــّد ظَــــــــــــــــــــْرفني وَحْصــــــــــــــــــــر أْغَي

  

    

 ،بـــــدليل اســـــتقراء كالمـــــه ،لزومـــــا وغـــــريه جـــــوازا  :يعـــــين ،فـــــذكر أنـــــه ال يعتـــــرب منهـــــا إال مفهـــــوم الشـــــرط

 ،ويســـــتثىن مـــــن كالمـــــه بطريـــــق الفحـــــوى مفهـــــوم مـــــا هـــــو أقـــــوى مـــــن الشـــــرط، 4وغـــــريه ،3طفـــــىقالـــــه 

أن يكــــــــون حكــــــــم املفهــــــــوم خمالفــــــــا حلكـــــــــم  :املخالفـــــــــة ومعــــــــىن، االســــــــتثناءو والغايــــــــة وهــــــــو احلصــــــــر 

  . 5املنطوق

                                                             
: "يف سائمة -عليه السالم-: مفهوم العلة حنو:ما أسكر فهو حرام، ومفهوم الصفة حنو قوله وهي عشرة أنواع فهوم املخالفةمل1

العلة عني املذكور، ومفهوم الشرط حنو "من تطهر الغنم الزكاة"، والفرق بينهما أن العلة يف الثاين الغىن والسوم مكمل له، ويف األول 

صحت صالته"، ومفهوم االستثناء حنو "قام القوم إال زيدا"، ومفهوم الغاية حنو: "مث أمتوا الصيام إىل الليل"، ومفهوم احلصر 

يد"، ومفهوم العدد حنو قوله حنو:"إمنا املاء من املاء"، ومفهوم الزمان حنو "سافرت يوم اجلمعة"، ومفهوم املكان حنو "جلست أمام ز 

تعاىل: "فاجلدوهم مثانني جلدة"، ومفهوم اللقب وهو: تعليق احلكم على جمرد أمساء الذوات حنو "يف الغنم الزكاة"، وهو 

–ن القرايف، حتقيق:دمحم حجي :دار الغرب اإلسالمي الدين أمحد بن إدريس بن عبدالرمحأليب العباس شهاب الذخرية (أضعفه

  )63،ص1،ج م1994بعة األوىل الط–بريوت 
  .120،ص1شفاء الغليل ،ج2
مل أقف على هذا الكالم للرماصي يف حاشيته على شرح التتائي، وإمنا أشار له التتائي صاحب الشرح،حيث قال: "واعترب من 3

ا، وهو يصرح به يف املفاهيم اآليت ذكرها مفهوم الشرط، وهو: تعليق احلكم على الشرط فقط لزوما، فإن قلت: كيف يعتربه لزوم

بعض املواضع. قلت: ذكره يف بعض املواضع إما لفائدة اقتضت ذلك، كرتتيب فرع على قيود سابقة، وإما ليعطف على ذلك 

  )159،ص1جواهر الدرر،ج(اللفظ ماسواه يف احلكم...".
م الشرط لزوما، وغريه : يعترب مفهو -وأظنها مما قيد عن الشيخ دمحم بن الفتوح-قال السنهوري: "ويف بعض احلواشي 4

   )121،ص1تيسري امللك اجلليل ،ج(جوازا".
مفهوم املخالفة: وهو حيث يكون املسكت عنه خمالفا للمذكور يف احلكم، إثبا� ونفيا، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم 5

يم املخالفة حجة عند املنطوق به، ويسمى دليل اخلطاب؛ ألن دليله من جنس اخلطاب، أو ألن اخلطاب دال عليه. ومجيع مفاه

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول حملمد بن علي الشوكاين، (اجلمهور، إال مفهوم اللقب، وأنكر أبو حنيفة اجلميع. 

، 766، ص2م،ج2000الطبعة األوىل -الر�ض-حتقيق وتعليق: أيب حفص سامي بن العريب األشري: دار الفضيلة للنشر والتوزيع

767(     
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 ،دليلـــــه :وحلـــــن اخلطـــــاب وهـــــو ،1وأمـــــا مفهـــــوم املوافقـــــة بقســـــميه: فحـــــوى اخلطـــــاب أي: معنـــــاه قطعـــــا

  أو ألنه من �ب النص أو القياس اجللي. وهو معترب عنده �ألحروية أيضا، ،2فمتفق عليه

ــــــه يف مفهــــــوم الشــــــرط غوحــــــاول  ــــــده منزلــــــة املنطــــــوقحبيــــــث  ،إجــــــراء مثل فتنصــــــرف إليــــــه  ،يتنــــــزل عن

  .3القيود واالستثناءات وحنوها انصرافها للمنطوقات �ا

مفهـــــوم الوصـــــف الكـــــائن  4(يعتـــــربه) وقـــــال أيضـــــا:"ومن البـــــّني أنـــــه البـــــد أن يســـــتثىن ممـــــا ذكـــــر أنـــــه ال

  .5يف التعريفات"

  [املقصود مبصطلح "صحح" و"استحسن"]

مـــــن كـــــل لفــــــظ اقتضـــــى الرتجــــــيح  ،ومـــــايف معنامهــــــا ،تحســـــنيالو  ،ومنهـــــا اصـــــطالحه يف التصــــــحيح   

ا خً يْ َشـــــــ نَّ  أَ َىل إِ (�لبنـــــــاء للمفعــــــول  ")اْسُتْحِســــــنَ "وِ أَ  "حَ ُصحِّ ـ"بِـــــــ ريَ ِشــــــأُ وَ (�ي لفــــــظ كــــــان يف قولـــــــه:

ـــــغَ  ـــــ(األربعـــــة  )رَ يـْ ـــــ ينَ ذِ اّل ـــــك،) َح هـــــذاَصـــــحَّ  مهُ تُـ مْ دَّ َق ـــــه ذل ـــــَتْظَهرَ  وِ أَ ( املقـــــول في أو "ومل يقـــــل )، هُ اْس

  حه.من عدم التزامه اللفظ الصادر من املرجح فيما رجّ  ،لإلشارة إىل ما تقدم "استحسنه

واالستحســــــان  واألقــــــرب إىل احلقيقــــــة أن التصــــــحيح فيمــــــا يصــــــححه الشــــــيخ مــــــن كــــــالم غــــــريه،" غ:

 "،املصـــــــــحح"و "،األصحـ" �لوصـــــــــف كـــــــــوقـــــــــد يعـــــــــّرب  فيمـــــــــا يـــــــــراه مـــــــــع احتمـــــــــال الشـــــــــمول فيهمـــــــــا،

أو "يف قولـــــــــــــه  "أوـ"وىل العطـــــــــــــف �لـــــــــــــواو ال بـــــــــــــاأل "كـــــــــــــان :س هلـــــــــــــذا قـــــــــــــالو ، 6""األحســـــــــــــن"و

                                                             
هوم املوافقة: فما يكون مدلول اللفظ يف حمل السكوت موافقا ملدلوله يف حمل النطق، ويسمى أيضا فحوى اخلطاب، وحلن مف1

اإلحكام يف أصول األحكام أليب (اخلطاب، واملراد به معىن اخلطاب، ومنه قوله تعاىل: "ولتعرفنهم يف حلن القول" أي  يف معناه. 

  . )66،ص3دمشق ،ج-بريوت-يق: عبدالرزاق عفيفي: املكتب اإلسالمياحلسن سيد الدين علي اآلمدي، حتق
إرشاد (أن اخلالف إمنا هو يف مفهوم املخالفة، أما مفهوم املوافقة فاتفقوا على التخصيص به". قال الشوكاين: "2

  )695،ص2الفحول،ج
هومات األوضاع اللغوية، حبيث ينزل مفهوم قال ابن غازي: "أراد �عتبار مفهوم الشرط اعتبارا خاصا، زائدا على ما تقتضيه مف3

شفاء الغليل، (الشرط دون غريه منزلة النصوص، فتنصرف إليه القيود واالستثناءات وحنوها انصرافها للمنطوقات امللفوظ �ا ".

                  . )121،ص1ج
  : يعترب.بيف 4
  .121،ص1شفاء الغليل،ج5
  .121،ص1،ج شفاء الغليل6
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ــــــــــاول  "أن شــــــــــيخا""مث ذكــــــــــر .1التحســــــــــني"وأن يقــــــــــول �لتصــــــــــحيح و  "،استحســــــــــن يف كالمــــــــــه ليتن

علــــــى أرجحيــــــة " يف هــــــذا نظــــــر علــــــى ماقدمــــــه يف قولــــــهوعنــــــدي  ،2"بــــــدليل اســــــتقراء كالمــــــه ،نفســــــه

  .أن حيمل على موافقته لرتجيح غريه يف حملهإال  "،منصوصة

  د"]لح "الرتدّ [املقصود مبصط

ـــــــــلِ  "دِ دُّ رَ التـَّ ـ"بِـــــــــوَ (ومنهـــــــــا اصـــــــــطالحه يف اخـــــــــتالف الطـــــــــرق يف نقـــــــــل املـــــــــذهب يف قولـــــــــه:       دِ دُّ رَ تَـ

ــــــ ــــــ النـَّ ِيف (أي: اخــــــتالفهم ) ينَ رِ خِّ أَ تَ ـمُ ال وقــــــال يف ، ومســــــاه غــــــريه �لطــــــرق ،يف نقــــــل املــــــذهب: أي )لِ ْق

فـــــالطريق عبـــــارة  نقلـــــوه،يـــــرون أن املـــــذهب كلـــــه علـــــى مـــــا  ،الطريـــــق عبـــــارة عـــــن شـــــيخ أو شـــــيوخ"ض:

علـــــى  4(أو) ،هـــــل هـــــو علـــــى قـــــول واحـــــد: أي ،3عـــــن اخـــــتالف الشـــــيوخ يف كيفيـــــة نقـــــل املـــــذهب"

  ؟.5)أقوالٍ (أو  ،قولني

 دين،دّ ومل يعطنـــــا عالمـــــة منيـــــز �ـــــا بـــــني الـــــرتّ  ،عليـــــه) نيَ مِ دِّ َقـــــتَـ املُ  صِّ نَـــــ مِ دَ َعـــــلِ (يف احلكـــــم نفســـــه ) وْ أَ ( 

بعــــض الفضــــالء أن آخــــر املتقــــدمني  ومسعــــت مــــن: "تــــت، 6كمــــا قيــــل  ،إال أن الثــــاين يف كالمــــه أقــــل

د الــــــرتدّ ":8وقــــــال اخلرشــــــي، 7"وهــــــي السادســــــة ،يعــــــين وطبقتــــــه ،أول املتــــــأخرين أبــــــودمحم ابــــــن أيب زيــــــدو 

وســـــــببه اخـــــــتالف قـــــــول مالـــــــك �ن يكـــــــون لـــــــه  أو مـــــــن فـــــــريقني اثنـــــــني فصـــــــاعدا، ،ا مـــــــن واحـــــــدإّمـــــــ

: يريــــــد يف غـــــــري قلــــــت ،9هــــــم عنــــــه"فينســــــب لــــــه كــــــل مــــــا فُ  ،أو اخــــــتالفهم يف فهــــــم كالمــــــه ،قــــــوالن

                                                             
  .132،ص1تيسري امللك،ج1
 .133،ص1املرجع نفسه،ج 2
التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب خلليل بن إسحاق بن موسى اجلندي املالكي، حتقيق: د.أمحد بن عبدالكرمي 3

  .  29،ص1م،ج2008جنيب: مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، الطبعة األوىل 
  : و. ب يف4
  أثبت يف املنت: أقواٍل؛ ألنه معطوف على جمرور. : أقواال، وهو خطأ حنوي، واألصح مابو أ يف 5
  )38،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج.(قاله احلطاب يف شرحه6
  قاله التتائي يف الكبري، ومل أقف على شرحه الكبري.7
لقاهرة دمحم بن عبدهللا اخلرشي، نسبة إىل قرية يقال هلا أبو خراش مبصر، الفقيه املالكي، أقام � )ه1101-ه1010(أبو عبدهللا8

وتويف �ا، أول من توىل مشيخة األزهر، أخذ عن والده، والربهان اللقاين، والنور األجهوري وغريهم، له شرح كبري على املختصر، 

     )240،ص6/األعالم،ج459،ص1شجرة النور،ج(وصغري رزق فيه القبول، وله الفرائد السنية شرح املقدمة السنوسية، وغري ذلك
  .  47،ص1،جى خليلشرح اخلرشي عل ينظر:9
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ــــــ املدونـــــة، ـــــأويالت أقـــــواال تـــــتويف كالمـــــه هـــــذا موافقـــــة ل ـــــك  ،1يف عـــــّد الت مث ال ينحصـــــر يف قـــــول مال

  .ستقراءبدليل اال

ــــــيت فيهــــــا ز�دة راجحــــــة علــــــى غريهــــــا؛  والطريــــــق مــــــا أمكــــــن،ني الطــــــرق :"واألوىل اجلمــــــع بــــــضويف  ال

ــــــع ثقــــــات، وقــــــد يشــــــري ": ح، .انتهــــــى3ى نفــــــي"علــــــ 2)دةاهشــــــ( وحاصــــــل دعــــــوى النــــــايف ألن اجلمي

  .4"ال لشيئ من القسمني ،�لرتدد لكثرة اخلالف

ـــــرتدّ  :قـــــال بعـــــض قلـــــت: ،د"فـــــإن قيـــــل: قـــــد يشـــــري �لنظـــــر يف موضـــــع الـــــرتدّ س: وقـــــال د إذا يشـــــري �ل

وقــــــد وقــــــع لــــــه مايشــــــبه النظــــــر يف املعــــــىن  ووقفــــــوا، 5(أمجعــــــوا)جزمـــــوا �حلكــــــم واختلفــــــوا، و�لنظــــــر إذا 

 ،هَجــــــــارِ ا خَ َهــــــــحُ رْ طَ  وزُ جُ َـ ا يــــــــيَهــــــــفِ وَ " ،6"تِ ْخــــــــيمَ  الكِ ِيف  فُ وقُّــــــــوالتَّ " :هــــــــا قولــــــــهيف مخســــــــة مواضــــــــع من

 عُ ْمـــــــــــاجلَ ُتُه يـَّ نِ وَ "،"تْ لَ كِ ْشـــــــــــتُ اسْ وَ  7(ُحدَّْت)وَ "،"هُ قْ دِّ َصـــــــــــمل تُ ا وَ َهـــــــــــنْـ عَ  رَ و كفَّـــــــــــلَـــــــــــ دَ ورِ أُ و "،"لَ كَ ْشـــــــــــتَ اسْ وَ 

  .8"لَ كَ شْ تَ اسْ وَ 

 :فأجــــاب ق مــــن الطــــرق هــــذا مــــذهب مالــــك،هــــل جيــــوز أن يقــــال يف طريــــ 9ُســــئل ابــــن عرفــــة :تتمــــة

بعـــــد بـــــذل وســـــعه يف  ،ملـــــن لـــــه معرفـــــة بقواعـــــد املـــــذهب ومشـــــهوره، وقـــــدرة الرتجـــــيح والقيـــــاس هجبـــــواز "

                                                             
  . )155ص ،ينظر:جواهر الدرر(  كالم التتائي،ت اإلشارة إىلسبق1
  : شهدة.أيف 2
  .29،ص1التوضيح، ج 3
  .38،ص1مواهب اجلليل،ج4
  وردت يف كل النسخ: أمجحوا، ولعل األصح ما أُثبت يف املنت، وجاء يف النص األصلي للسنهوري. 5
  الطاهرة عن النجسة. سيأيت احلديث عنه يف فصل بيان األعيان 6
  : جرت، وهو تصحيف.بيف  7
  . 133،ص1ينظر: تيسري امللك ،ج 8
دمحم بن دمحم بن عرفة الورغمي التونسي، الفقيه املالكي، املقرئ، الفرضي، النحوي، إمام تونس  )هـ803-هـ716(أبوعبدهللا 9

 =له مؤلفات كثرية والغالب عليها ،ي، وغريمهادمحم بن سالمة األنصار وعاملها وخطيبها يف عصره، أخذ عن والده، والشيخ 

االختصار واإلجياز، نذكر منها: املختصر الفقهي، واملختصر الشامل يف التوحيد، وخمتصر الفرائض، واملبسوط يف  الفقه، واحلدود =

    )326،ص1/شجرة النور،ج463نيل االبتهاج،ص(يف التعاريف الفقهية،وغريها
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  ،إال أن يعــــــــزوه إىل قائلــــــــه قبلــــــــه ،جيــــــــوز لــــــــه ومــــــــن مل يكــــــــن كــــــــذلك ال تــــــــذكره يف قواعــــــــد املــــــــذهب،

  ..انتهى1"كاملازري وابن رشد

  [املقصود مبصطلح "لو"]

تفـــــــى عـــــــن املك 3املقرونـــــــة بـــــــواو النكايـــــــة 2إشـــــــارته إىل مقابـــــــل املشـــــــهور بلـــــــو (اإلغيائيـــــــة)ومنهـــــــا      

ومعنـــــــاه إىل خـــــــالف ) ِيبٍّ هَ ذْ َمـــــــ فٍ َال  ِخـــــــَىل إِ  "وْ لَ ـ"بِـــــــوَ "( :يف قولـــــــه :غجوا�ـــــــا مبـــــــا قبلهـــــــا كمـــــــا قـــــــال

وإن مل يثبــــــت يف بعــــــض  ،وشــــــاهد االســــــتقراء يقضــــــي بصــــــحته" قــــــال: ، 4"منســــــوب ملــــــذهب مالــــــك

ـــــــك وال يطّـــــــ  يشـــــــري �ـــــــا إىل خـــــــالف قـــــــوي،ولكـــــــن ال النســـــــخ، ـــــــه كثـــــــريمـــــــع  5إن)يف (و رد ذل يف   أن

وهـــــــو أن يكـــــــون اليـــــــاء يف  بعيـــــــدا، 8(احتمـــــــاال) 7وذكـــــــر فيـــــــه ابـــــــن الفـــــــرات" ح: ،.انتهـــــــى6"كالمـــــــه

وإن  ،9إىل غــــــري مــــــذهب مالــــــك" لوـ"و"خــــــالف" غـــــري منــــــون، أي: يشــــــري بـــــ "مـــــذهيب" �ء املــــــتكلم،

                                                             
نوازله، حيث قال: سئل  ابن عرفة "هل جيوز للطالب أن يقول يف طريق من طرق �قلي املذهب: ذكر ذلك تلميذه الربزيل يف 1

هذا مذهب مالك ويفيت به؟ وجوابه أنه إن كان له معرفة بقواعد املذهب ومشهور قوله والقياس والرتجيح، ورّد املطلق للمقيد جاز 

أقواله ونظره يف اجلري عليها، وإال مل جيز له إال أن يعني ذلك إىل له ذلك بعد بذله وسعه يف تذكرة حمفوظة من قواعد املذهب و 

 جامعفتاوى الربزيل (قائله من متقدم قبله كاملازري وابن رشد أو الباجي أو غريهم من هذه الطبقة، فذلك له جائز. وهللا أعلم". 

لوي الربزيل التونسي، حتقيق: أ.د.دمحم احلبيب اهليلة: مسائل األحكام ملا نزل من القضا� �ملفتني واحلكام أليب القاسم بن أمحد الب

  .)107،ص1م،ج2002الطبعة األوىل -بريوت-دار الغرب اإلسالمي
ينظر:حاشية العدوي (: اإلغائية. ومعىن "لو اإلغيائية": الدالة على غاية الشيء حنو: "إن شتمتين ضربتك ولو كنت األمري"أيف 2

  .)48،ص1على اخلرشي،ج
ينظر: حاشية (: اإلغاظة واملخالفة للمردود عليه بلو، واإلنكاء: القهر واإلغاظة حنو:"أ� معك ولو كره املبطلون"واو النكاية3

  .)48،ص1العدوي على اخلرشي،ج
ىل قال ابن غازي: قوله : وبلو إىل خالف مذهيب يريد :أنه يشري بلو اإلغيائية املقرونة بواو النكاية، املكتفى عن جوا�ا مبا قبلها إ4

     )122،ص 1شفاء الغليل ،ج(خالف منسوب ملذهب مالك". 
  : أو إن، وهو تصحيف.  أيف 5
  .122،ص1،ج املرجع نفسه6
  .160 ، ينظر: صسبقت ترمجته7
  : اجتماعا، وهو تصحيف.بيف 8
بلو إىل خالف  قال ابن الفرات:" يف بعض النسخ وبلو إىل خالف مذهيب، وحيتمل أن يكون مضافا إىل �ء املتكلم أي: وأشري9

الدار البيضاء، - شرح عبداخلالق بن علي بن الفرات على املختصر، خمطوطة مؤسسة امللك عبدالعزيز آل سعود(مذهب مالك". 

     )05، ل 051/2رقم
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ـــــة) إمنـــــا قيـــــل يف أنّ وهـــــذا  مل أقـــــف عليـــــه يف شـــــيء مـــــن النســـــخ، املكتفـــــى عـــــن جوا�ـــــا مبـــــا  1(اإلغيائي

  .  .انتهى2"قبلها أنه يشري �ا إىل خالف خارج املذهب

ــــب  ــــه، 3]جــــدا[ولعلــــه يف الغال وبــــه  ،"لــــو"ومثلــــه يقــــال يف  ،وقــــد تكــــون للمبالغــــة فــــال خيــــالف مــــا قبل

  .فيه 4تتصرح 

ـــــاب زائـــــدة علـــــى ا :تتمـــــة ـــــاج إليهـــــا يف هـــــذا الكت ـــــز�دات الـــــيت أضـــــفنيف بيـــــان أمـــــور حيت اها إليـــــه يف  ل

  كل اصطالح له فمنها:

وكـــــالم ، 5ضكمـــــا يف   ،والقـــــول حيتمـــــل أن يكـــــون لـــــه أو لغـــــريه أن املـــــراد �لـــــروا�ت أقـــــوال مالـــــك،* 

  .7ه)ينبّ ( فيه ليس على ما 6ح

  فالضمري عائد على األقوال املفهومة من السياق. "�لثها" :وإذا قال*

ــــــيال علــــــى القــــــولنيومــــــن قاعدتــــــه فيهــــــا أن جيعــــــل القــــــو * ــــــى  ؛ل الثالــــــث دل فيجعــــــل صــــــدره دلــــــيال عل

إال أن يقــــــدم خمالفـــــــه  ،ومــــــذهب األكثـــــــر عنــــــده هــــــو املشـــــــهور األول، وعجــــــزه دلــــــيال علـــــــى الثــــــاين،

  .9)8سفيكون ضعيفا، نّبه على هذه األمور الثالثة (

                                                             
  : اإلغائية.أيف 1
  .39،ص 1مواهب اجلليل،ج2
  .أساقطة من: 3
أي: واقع يف املذهب، ويقع يف غري الغالب للمبالغة، ال للتنبيه قال التتائي:"ويقع هنا يف بعض النسخ وبلو غالبا خلالف مذهيب، 4

  . )164،ص1جواهر الدرر،ج(على خالف هناك". 
   ).7،ص1التوضيح ،ج(قال خليل: "وحيث أطلق الرواية فاملراد �ا قول مالك، والقول حيتمل أن يكون لإلمام أو غريه".  5
اد من قول خليل يف خمتصره؛ بل األصح ما قاله خليل يف توضيحه، وقد قال يقصد املصنف أن قول احلطاب اآليت  ليس هو املر  6

احلطاب: "وقاعدة املصنف وغريه غالبا أن املراد �لروا�ت أقوال مالك، وأن املراد �ألقوال أقوال أصحابه، ومن بعدهم من 

  .)40،ص1مواهب اجلليل،ج(املتأخرين كابن رشد واملازري وحنوهم، وقد يقع خبالف ذلك".
  : ينبغي.  أيف  7
  : مق، وهو خطأ من النساخ ، فابن مرزوق مل يذكر هذه التنبيهات يف شرحه، وإمنا ذكرها السنهوري.  مو  بيف 8
  .   135،ص1تيسري امللك اجلليل،ج  9
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 اإلمجــــــال يف وارتكــــــاب غــــــري املشــــــهور أو ،دومــــــن عادتــــــه إدخــــــال الضــــــعيف يف أحــــــد جــــــانيب الــــــرتدّ *

  .1غكما قال  ،مجيع النظائر

ـــــه أن ال:وقـــــال أيضـــــا* مـــــن رفـــــع إيهـــــام، أو حتـــــذير مـــــن هفـــــوة،  :ل لشـــــيء إال لنكتـــــةميثّـــــ "ومـــــن عادت

أو تعيــــــني ملشــــــهور، أو تنبيــــــه �ألدىن علــــــى األعلــــــى، وعكســــــه، أو حمــــــاذاة نــــــص  أو إشــــــارة خلــــــالف،

  . 2أو حنو ذلك ،الكتاب

وقّيــــــــده �حــــــــد طــــــــريف  ا تفصــــــــيل أّخــــــــره،أنــــــــه إذا مجــــــــع نظــــــــائر وكــــــــان يف بعضــــــــه :ومــــــــن قاعدتــــــــه"*

 ختّلصـــــه غايـــــة، 4منـــــه لطرفـــــه اآلخــــر مـــــع مايناســـــبه مـــــن الفــــروع (فيحســـــن) 3ص)مث (يـــــتخلّ  التفصــــيل،

  .5بعض" ةِ زَ جْ و�خذ بعضه حبَ  ،وينتظم الكالم

فـــــإذا جـــــاء  نّســـــقها �لـــــواو، "ومــــن قاعدتـــــه غالبـــــا أنـــــه إذا مجــــع مســـــائل مشـــــرتكة يف احلكـــــم والشــــرط*

ــــ ــــع، وإن كــــان القيــــد خمتّصــــبعــــدها بقيــــد علمن ا ببعضــــها أدخــــل عليــــه كــــاف ا أنــــه منطبــــق علــــى اجلمي

  .ىانته.6فإذا جاء �لقيد علمنا أنه ملا بعد الكاف" التشبيه،

واملكــــــروه فيمــــــا كراهتــــــه شــــــديدة  ،7ومــــــن عادتــــــه اســــــتعمال لفــــــظ النــــــدب يف االســــــتحباب" :حويف *

أطلـــــق اجلـــــواز فمـــــراده  وإذا ،8لكراهـــــةومـــــراده الشـــــديدة ال مطلـــــق ا أو خفيفـــــة، ورمبـــــا نفـــــى الكراهـــــة،

                                                             
ي، فكان املعىن مل أقف على هذا القول �ذا اللفظ البن غازي، فلعل الزجلوي هنا اتكأ على ذاكرته مستفيدا من مقدمة ابن غاز 1

  البن غازي واللفظ للزجلوي.
  .114،ص1شفاء الغليل،ج2
  : خيلص.بيف 3
  : ليحسن. مو  بيف 4
  .114،ص1شفاء الغليل ،ج5
  .115،ص1املرجع نفسه،ج6
  .39،ص1مواهب اجلليل ،ج7
  .41،ص1املرجع نفسه ،ج8
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 "وأجــــــــاز يف الثانيــــــــة" وإذا أســــــــند الفعــــــــل إىل ضــــــــمري الغائــــــــب كقولــــــــه: ،1املبــــــــاح املســــــــتوي الطــــــــرفني

  . انتهى.2"فمراده اإلمام مالك

  ]خطبتهخامتة [دعاء خليل يف 

ـــــدعاء لطالبيـــــه فقـــــال:         ـــــه شـــــرع يف ال ـــــرغ مـــــن بيـــــان اصـــــطالحه يف كتاب  ب،�لنصـــــ )هللاَ وَ (وملـــــا ف

أي: وأســــــــأل هللا ســــــــبحانه  واحلصــــــــر، إلفــــــــادة االختصــــــــاص )لُ أَ ْســــــــأَ ( وهــــــــو ،وقّدمــــــــه علــــــــى عاملــــــــه

ــــــــنْـ يَـ  نْ أَ ( 3ال(غــــــــريه) ــــــــ عَ َف ــــــــ هِ ِب ــــــــتَـ كَ   نْ َم ــــــــ وْ أَ ( ،غــــــــريهلأو  ،لنفســــــــه) هُ َب ــــــــدرس )هُ أَ رَ قـَ  وْ أَ ( أو نظــــــــر، ،ب

ـــــحَ   )هُ ْنـــــمِ  ءٍ يْ  َشـــــى ِيف عَ َســـــ وْ أَ ( والضـــــمائر البـــــارزة للمختصـــــر، غريمهـــــا،أو  ،4(بشـــــراء)أو ،مبـــــتفهّ  )هُ لَ صَّ

  من املختصر. أو ،مما ذكر :أي

ـــــهو(رغب ،كرهبـــــذ  5ذ)مث أعـــــاد االســـــم الكـــــرمي والســـــؤال �نيـــــا (للتلـــــذّ       ـــــه، وأتـــــى  6)ت يف إجابـــــة دعائ

صـــــمة مــــن العِ  )انَ مُ ِصــــعْ يَـ  هللاُ وَ (فقــــال: ،بــــه بلفــــظ اخلــــرب تنــــزيال لــــه منزلــــة الواقــــع لغلبـــــة الظــــن �جابتــــه

ــــ واحلفــــظ،وهــــي املنــــع  بكســــر العــــني، مــــن  :أي)لِ لَــــالزَّ  نَ ِمــــ( دة، ولــــذلك قــــال:وجيــــوز الــــدعاء �ــــا مقّي

ـــــالم- لَ لِـــــزَ  7عف)اوهـــــو مصـــــدر زّل (مضـــــ ،اخلطـــــأ أو  ،يف طـــــني إذا زلَّ  -بفتحهـــــا-زلَّ يَـــــ -بكســـــر ال

 :9]ولـــــذلك قـــــال[ وهـــــو تيســـــري اخلـــــري والطاعـــــة ،مـــــن التوفيـــــق)انَـــــقَ فِّ وَ يُـ وَ ( ،*8قالـــــه اجلـــــوهري ،منطـــــق

  ).لِ مَ العَ وَ  لِ وْ القَ  حِ الِ صَ لِ (

                                                             
  .40،ص1،ج مواهب اجلليل1
  .39،ص1،جاملرجع نفسه 2
  : غري.بيف 3
  : شراء.بيف 4
  : املتلذذ. بيف 5
  : رغبة.ب يف6
  : مضّعف.بيف 7
  .1717،ص4ينظر: الصحاح �ج اللغة ،ج 8

*اجلوهري هو: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، إمام يف اللغة واألدب والعلم، من �ليفه: الصحاح يف اللغة، وكتاب 

  )446،ص1/بغية الوعاة،ج526،ص12ء،جسري أعالم النبالينظر:(ه393الفروض، ومقدمة يف النحو، تويف سنة
  .أساقطة من: 9
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واســـــــتواء  ،ذو نصـــــــيحة مٌ ُمعلِّـــــــايـــــــة، وذكـــــــاء القرحيـــــــة، و ة العنم: شـــــــدّ �ملـــــــتعلِّ  ومــــــن التوفيـــــــق املخـــــــتصّ "

وقـــــد مجـــــع يف كالمـــــه  ،1مـــــن اخلرشـــــي .اهــــــ "خلوهـــــا مـــــن امليـــــل لغـــــري مـــــا يلقـــــى إليهـــــا :أي ،الطبيعـــــة

           هذه األشياء اليت الينال العلم إال �ا، ولبعضهم فيها :

ــــــــــْوٍت َوِصــــــــــحَّةٍ ِبَعْشــــــــــ ــــــــــُم: قـُ ــــــــــاُل الِعْل   ر يـَُن

   
  َوِحْفـــــــــــــــٍظ َوفـَْهـــــــــــــــٍم َ�قـــــــــــــــٍب ِيف الــــــــــــــــتـََّعلُّمِ 

    
  َوِحـــــــــــــــــــــْرٍص َوَدْرٍس َواْغـــــــــــــــــــــِرتاٍب وِمهَّـــــــــــــــــــــةٍ 

   
2َوَشـــــــــــــــرخ َشـــــــــــــــَباٍب َواْجِتَهـــــــــــــــاُد ُمَعلّـــــــــــــــمٍ 

  

    

ـــــيم الصـــــربَ   فقـــــد متـــــت  ،وحســـــن اخللـــــق ،والتواضـــــع ،ومـــــن اخلرشـــــي أيضـــــا:"إذا مجـــــع الشـــــيخ إىل التعل

ــــــال� فقــــــد متــــــت النعمــــــة علــــــى معلّ وإذا مجــــــع املــــــتعلِّ  ،علــــــى املــــــتعلم النعمــــــة  ،واألدب ،العقــــــل :مــــــهم ث

  :4)نظم(ولنا فيها  ،3وحسن الفهم"

   مِ ــــــــــــــــــــــــسُّ وَ التـَّ  نِ سْ و ِحبُ دُ بْ تَـ  هُ ــــــــــــــقُ َال خْ َوأَ  ا         ـــــــــــــــــــــاِضعً رَتَدى ُمتوَ اِ  ْربِ لصَّ �ِ  خُ يْ ا الشَّ ذَ إِ          

  مِ ـــــــــــــــــــــــهُّ فَ ن التـَّ سْ حُ اٍب وَ آدَ ٍل وَ ـــــــــــــــقْ عَ بِ            مِ ـــــــــــــــــــّــــــــلِ عَ تَـ مُ ـى اللَ ت النـُّْعَمى عَ متََّ  دْ قَ فَـ        

  إعذار املصنِّف وتصحيح أخطاء املصنَّف][ 

 حيتمـــــــل اإلنشـــــــاء واخلـــــــرب، )رُ ذِ َتـــــــعْ ا(ألخبـــــــار للفـــــــرق بـــــــني ســـــــؤال احلـــــــق واخللـــــــق لرتتيـــــــب ا) مثَُّ (     

 وعلـــــى الثــــــاين أبــــــثّ  أي: يقبلـــــوا اعتــــــذاري إلــــــيهم، ،أطلـــــب مــــــنهم أن يعــــــذروين :ومعنـــــاه علــــــى األول

ـــــ(اعتـــــذاري  ـــــلْ ي األَ وِ ذَ ِل ـــــة ،أي:ألصـــــحاب العقـــــول) ابِ َب ـــــ، (يعـــــين: الكامل ـــــالوَ  ريِ ِصـــــقْ التـَّ  نَ ِم  ِيف  عِ اِق

ــــــا الكِ ذَ َهــــــ  إمنــــــا وضــــــع هــــــذه اخلطبــــــة بعــــــد متامــــــه، 5(فيكــــــون)، ظــــــاهره اإلشــــــارة إىل حمســــــوس) ابِ َت

  ؛ ألن اإلنسان حمل السهو والنسيان.6وحيتمل اإلشارة إىل مستحضر ذهنا

                                                             
  .52،ص1،جشرح اخلرشي1
ات من البحر الطويل، وهي شعر الشريف عالء الدين أيب احلسن علي بن دمحم احلسيين املوسوي الطوسي، كان حيا سنة األبي2

حلة العبدري، حتقيق: د. علي إبراهيم  ينظر: ر (هـ، له مؤلفات منها: ألف جارية وجارية، وقد نسبها له العبدري يف رحلته. 654

    )251م، ص2005الطبعة الثانية -دمشق-كردي: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع
  .52،ص1شرح اخلرشي ،ج3
  نظم: يف مجيع النسخ كتبت: نظما، �لنصب، وهو خطأ حنوي. 4
  : ليكون. مو بيف 5
  )139،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج( قاله السنهوري 6
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: ووهـــــــــ) عِ رُّ َضـــــــــالتَّ  انِ َســـــــــلِ بِ (وهـــــــــو الظـــــــــاهر  ،أو ذوي األلبـــــــــاب ،أي: كــــــــل أحـــــــــد )لُ أَ ْســـــــــأَ وَ (     

ــــــتو، 1ح مبعــــــىن اخلضــــــوع عنــــــد) وعِ ُشــــــاخلُ وَ ( لرغبــــــة،ؤال وال واملبالغــــــة يف الّســــــالتــــــذلّ   ،3طفــــــىو، 2ت

  .4"كاخلضوع يف البدن  ،اخلشوع يف الصوت والبصر"ويف النهاية: 

ا لقصــــــد املبالغــــــة يف ًنــــــتفنّـ  العبــــــارة فيهــــــا مبعنامهــــــا، وغــــــاير )وعِ ُضــــــاخلُ وَ  لِ لُ ذَ التَّــــــ ابِ طَــــــخِ وَ (:فقولــــــه    

�لبنـــــــاء  )رَ ظَـــــــنْ أن يُـ ( يم األشـــــــراف،الـــــــذي هـــــــو مـــــــن شـــــــ ،ف، واســـــــتجالب أدب اإلنصـــــــافالتلّطـــــــ

ـــــوَ  اَضـــــالرِّ  ْنيِ َعـــــبِ ( أي: هـــــذا الكتـــــاب ،للمفعـــــول صـــــح، واحرتاســـــا إيثـــــارا للنّ  ومجـــــع بينهمـــــا )،ابِ وَ الصَّ

 )صٍ ْقــــنَـ  نْ ِمــــ انَ ا َكــــَمــــفَ (ولــــذلك قــــال:، فــــأراد متييــــزه وبيانــــه فيمــــا وجــــد فيــــه، ي عــــن اخلطــــأمـــن التعــــام

يف ) أٍ طَــــــخَ  نْ ِمــــــوَ ( املعــــــىن املــــــراد، حــــــىت يــــــتمّ )؛ وهُ ُلــــــمَّ كَ ( د�ملعــــــىن املقصــــــو  خيــــــلّ  5]األلفــــــاظ[أي: يف 

ـــــه عليـــــه ) وهُ حُ لَ ْصـــــأَ ( ؛املعـــــاين واألحكـــــام، ويف إعـــــراب األلفـــــاظ، أو تراكيبهـــــا ـــــه، والتنبي ـــــذار عن �العت

 ،إذ لعـــــل الصـــــواب مـــــايف األصـــــل؛ ال �حملـــــو مـــــن األصـــــل واإلثبـــــات ،يف حاشـــــية الكتـــــاب أو غريهـــــا

  .وغريه ،6مق قاله ،والتخطئة خطأ

ـــــــّني        و ُجـــــــنْ يَـ  وْ أَ  ،اتِ وَ َفـــــــاهلَ  نَ ِمـــــــ فٌ نِّ َصـــــــمُ  صُ لُـــــــا خيَْ َمـــــــلَّ قَ فَـ (اعتـــــــذاره بقولـــــــه:  7]ســـــــبب[ مث ب

ـــــــالعَ  نَ ِمـــــــ فٌ لِّـــــــؤَ مُ  كافـــــــة عـــــــن طلـــــــب " مـــــــا"و واقـــــــع موقـــــــع الم التعليـــــــل، "فقـــــــلّ "فالفـــــــاء يف ) اتِ رَ ثـَ

ـــــــه، ،قـــــــّل خالصـــــــه أي: ،أو مصـــــــدرية ،الفاعـــــــل ـــــــوات"و أي: جنات هْفـــــــوة  :مجـــــــع ،فـــــــاءبفـــــــتح ال "اهلَف

  . 9ةهي السقطة والزلّ  8]و، [وهي مبعىن العثرة بسكو�ا،

                                                             
  .28،ص1مواهب اجلليل، ج1
  .166،ص1جواهر الدرر،ج2
مصطفى بن حسان: منشورات وزارة الشؤون الدينية  حاشية الرماصي على التتائي على خليل ملصطفى الرماصي، حتقيق:3

  .177،ص1م،ج2015الطبعة األوىل -اجلزائر-واألوقاف
األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى وحممود دمحم الطناحي: املكتبة  النهاية يف غريب احلديث واألثر �د الدين أبو السعادات ابن 4

  . 34،ص 2م،ج1979طبعة -بريوت-العلمية
  .أساقطة من: 5
  . 316،ص1،جاملنزع النبيل6
  أ.ساقطة  من: 7
  أ.ساقطة من:8
  .327،ص1خمتار الصحاح،ج9
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والتصـــــــنيف  وقيــــــل يف التـــــــأليف: إيقـــــــاع األلفـــــــة بــــــني األجـــــــزاء املركبـــــــة، والتصــــــنيف والتـــــــأليف مبعـــــــىن،

 :والتـــــأليف أو اصـــــطالح مـــــن عنــــد نفســـــه، ،التصـــــنيف اخـــــرتاع علــــم وقيــــل:، 1جعــــل الشـــــيء أصـــــنافا

  .مجع كالم الغري ومن قوله

ـــــــــن غـــــــــالب      ـــــــــز اب ـــــــــري يســـــــــري يف بعضـــــــــه 2مث اعتـــــــــذر إىل آخـــــــــره مـــــــــن وجي  4]علـــــــــى[ وزاد ،3بتغي

 هُ َكـــــتِ هْ يَـ لِ  يــــهِ خِ أَ  ةَ رَ ثْـــــعَ  بَ لَــــطَ  نْ خصوصــــا مــــع البــــاحثني عــــن العــــورات، وأتبعــــه �حلــــديث:"مَ  ،العثــــرات

  : 6]عليه[أنشد و ، 5"هُ كَ تِ هْ يُـ فَـ  هُ تَ رَ ثْـ عَ  هللاُ  بلَ طَ 

  اــــــــــــــــــــــــكَ اويِ سَ مَ  نْ ا عَ رً تْـ سِ  هللاُ  كَ تِ هْ يُـ فَـ        وا   رُ تَـ اسَ مَ  اسِ النَّ  يوبِ عُ  نْ مِ  سْ مِ تَ لْ تَـ  َال           

  7اـــــــــــــــــــــــــيكَ فِ  امبَِ  مْ هُ نْـ ا مِ دً حَ أَ  بْ عِ تَ  َال وَ          وا رُ ــــــــــــــــــــــكِ ا ذُ ذَ إِ  مْ يهِ افِ مَ  نَ اسِ حمََ  رْ كُ اذْ وَ           

وتواضـــــعه يف رضـــــاه  ،نيتـــــه 8لعـــــدم مناســـــبته فيـــــه ملـــــا قبلـــــه، ال جــــرم أن هللا يعلـــــم (صـــــدق) صوحذفــــه 

ـــــه القبـــــول يف أ فرفعـــــه هللا وأشـــــاع ذكـــــره، بـــــدون قـــــدره، ـــــاب  عرضـــــا،رضـــــه طـــــوال و ووضـــــع علي فهـــــو كت

                                                             
  .35،ص1هـ ،ج 1402-بريوت-ينظر:كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حلاجي خليفة: دار الفكر1
الغالب املسرايت القريواين، فقيه مالكي، من أهل العلم والفضل  أبودمحم عبدالسالم بن عبد) هـ646-هـ576(ابن غّالب2

له مؤلفات منها: الوجيز يف  ،وغريمها، وأخذ عنه ابنه عبدالرمحن وغريهوالصالح، قرأ على أيب يوسف الدمهاين، وأيب زكر� الربقي 

  .  )7،ص4/ األعالم،ج244،ص1شجرة النور،ج(.وغري ذلك هر األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن،الفقه، والز 
وجاء بنص ابن  يف شرحهعلى ذاك ابن فرات  أقتبس خليل كالمه األخري يف خطبة كتابه من ابن غالب يف وجيزه، وقد نصّ  3

  )6ة شرح ابن فرات، لوح(فلينظر:، غّالب
  .أساقطة من: 4
عن طريق ابن عمر،  ،)2032ح:(مذي بلفظ مقارب يف سننه، أبواب الرب والصلة، �ب ما جاء يف تعظيم املؤمن،الرت * أخرجه: 5

تتبع هللا عورته  قال ملسو هيلع هللا ىلص: "ال تؤذوا املسلمني وال تعريوهم وال تتبعوا عورا�م، فإنه من تتبع عورة أخيه املسلم تتبع هللا عورته، ومن

رحله....". قال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث احلسني بن  يفضحه ولو يف جوف

  .446،ص3واقد.ج

، عن طريق أيب برزة األسلمي بلفظ: "� معشر من آمن بلسانه ومل )4880ح:(*وأبوداود يف سننه، كتاب األدب، �ب يف الغيبة،

را�م، فإنه من اتّبع عورا�م يّتبع هللا عورته، ومن يّتبع هللا عورته يفضحه يف يدخل اإلميان قلبه، ال تغتابوا املسلمني، وال تتِبعوا عو 

  .  241،ص7بيته".قال األرنؤوط: حديث صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن يف املتابعات والشواهد.ج
  .أساقطة من :6
  ات البن غالب .األبي7
  : حذف، وهو تصحيف.بيف 8
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. آمـــــني ،ونفـــــع بــــه جعلنـــــا هللا ممــــن انتفـــــع بــــه ،ابًــــتْـ وعمـــــد�م يف اإلفتــــاء لفظـــــا وكَ  ،غــــر�النــــاس شـــــرقا و 

  انتهى. .وصلى هللا على سيد� دمحم وآله وصحبه وسلم تسليما

                                        ********  
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 ]وما يقابلهاارة الطهتعريف [

ـــــتح  ة أفضـــــل العبـــــادات بعـــــد اإلميـــــان ��،وملـــــا كانـــــت الصـــــال         صوالطهـــــارة أوكـــــد شـــــروطها افت

َــــ (:كتابــــــــه �ــــــــا فقــــــــال ـــــــــابٌ بــــــ ــــــــداء �لرفــــــــع 1)ـــ ــــــــة أو االبت ــــــــى اخلربي كالرتمجــــــــة   ،وخــــــــربه حمــــــــذوف ،عل

ـــــــا: الطَ  املضـــــــاف إليهـــــــا البـــــــاب اختصـــــــارا،  ،هـــــــارة بفـــــــتح الطـــــــاء، وهـــــــي يف اللغـــــــة: النزاهـــــــةوهـــــــي هن

  .2والنظافة

ــــــق شــــــ ــــــة القائمــــــة �ألعيــــــانوتطل ــــــني: علــــــى الصــــــفة احلكمي الــــــيت توجــــــب ملوصــــــوفها  ،رعا علــــــى معني

لقـــــول القـــــرايف  ،4ف ابـــــن عرفـــــةوبـــــه عـــــرّ  ،3ويقـــــال فيـــــه طـــــاهر اســـــتباحة تناولـــــه يف الصـــــالة والغـــــداء،

ـــــه أنـــــه احلقيقـــــة فيهـــــا وهـــــذا  ،ورفـــــع مـــــانع الصـــــالة إزالـــــة النجاســـــة، :واملعـــــىن الثـــــاين جمـــــازا، وهـــــو، 5في

   .6يف تسميته ��از حو�زع  ،اجب املكلف بهاملعىن هو الو 
                                                             

يء، ويف االصطالح: اسم لنوع من مسائل العلم املراد، ومسي أصناف ذلك النوع الباب يف اللغة: ما يدخل منه إىل الش1

شفاء الغليل يف شرح لغات خمتصر الشيخ خليل أليب احلسن علي بن دمحم املنويف، حتقيق: د.أمحد بن عبدالكرمي جنيب: .(�لفصول

  .)52،ص1م،ج2018الطبعة األوىل-نواكشط-مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث
  .727،ص2الصحاح ،ج 2
تضمت النسخة ب ز�دة يف احلاشية وهي: "قال ابن عرفة: الطهارة صفة حكمية توجب ملوصوفها جواز استباحة الصالة به أو 3

فيه أو له، فاألوليان من خبث، واآلخر من حدث هـ. قال الفيشي يف شرح العزية له املسمى �ملنح الوفية ما نصه:" قوله صفة 

الشرع أي: مالمستها لعباده يف صلوا�م، وضدها النجاسة توجب ملوصوفها وهو الثوب والبدن واملكان جواز  حكمية أي حكم

استباحة الصالة ، وهو الثوب أو فيه وهو املكان أوله وهو املكلف، فاألوليان أي: طهارة الثوب واملكان يكون من خبث أي: من 

طهارة املكلف يكون من حدث سواء كان أصغر أو أكرب. صح منه  أجل حصول خبث، وهو ذات النجاسة، واألخرية و هو

ينظر: املنح الوفية لشرح املقدمة (ن رمحهما هللا ونفعنا بعلومهما آمني". يب عبدهللا سيد دمحم بن عبدالرمح�ختصار اهـ من خط أ

  .)17. ل5820خمطوط مكتبة جامعة امللك سعود، رقم  ،)هـ917ت( العزية حملمد ابن دمحم الفيشي
ن دمحم خري: مؤسسة خلف أمحد اخلبتور لألعمال اخلريية، الطبعة ن عرفة، حتقيق: د. حافظ عبدالرمحاملختصر الفقهي حملمد ب 4

  .  63،ص1م، ج2014األوىل 
األرض؛ بل  قال القرايف: "أما الطهارة يف الشرع فليست شيئا من أنواع العالج �ملاء، وال بغريه جلزمنا بطهارة بطون اجلبال، وختوم5

هي حكم شرعي قدمي، وهي إ�حة. فاملعىن بطهارة العني إ�حة هللا تعاىل لعباده مالبستها يف صلوا�م وأغذيتهم وحنو ذلك، وتطلق 

  )163،ص1الذخرية،ج(على العالج �ملاء وغريه جمازا". 
لطهارة مشرتك يف الشرع بني املعنيني، فاألحسن ويف قول القرايف إنه جماز نظر؛ بل الظاهر أنه حقيقة أيضا، فلفظ اقال احلطاب :"6

التعرض لبيان كل منهما، فإن اقتصر على أحدمها، فاالقتصار على املعىن الثاين أوىل؛ ألنه هو الواجب املكلف به وهللا أعلم". 

    )60،ص1مواهب اجلليل ،ج(
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فيقـــــــال فيهــــــــا: صـــــــفة حكميــــــــة  ،ويقابـــــــل الطهــــــــارة �ملعـــــــىن األول النجاســــــــة فيـــــــه التطهــــــــري، :ويقـــــــال

 ثِ دَ واليقــــــال شــــــرعا للَحــــــ ،منــــــع الصــــــالة بــــــه أو فيــــــه-�لكســــــرة–س جِ وصــــــوفها وهــــــو الــــــنّ ملتوجــــــب 

ــــــــــل كــــــــــل (منهمــــــــــا) ،سٌ ث َجنــــــــــدِ ْحــــــــــ، وال للمُ 1(جناســــــــــة)  -�لكســــــــــر–س دث والــــــــــنجِ احملــــــــــ 2ويقاب

 وأما الطهورية فهي من خواص املاء إمجاعا. ،والتنجيس إلقاء جنس بطاهر �لطاهر،

  ]تعريف املاء املطلق الرافع للحدث[

ــــــــه وســــــــيلةً       ــــــــاب بــــــــه و�قســــــــامه ،إىل الطهــــــــارة وشــــــــرطا فيهــــــــا ولكون ــــــــتح الب ــــــــرْ يُـ (فقــــــــال: ،افت  عُ َف

ـــــها وهـــــو املنـــــع املرتـــــب علـــــى األعضـــــاء أو )ثُ دَ احلَـــــ ـــــاخلَ  مُ ْكـــــحُ وَ (، لوصـــــف الـــــالزم ل ــــــ�ِ  ثِ َب ) قِ لَ طْ مُ ل

وإن مل يكـــــن فيـــــه أداتـــــه، فأمـــــا حصـــــر رفـــــع احلـــــدث يف  ،للرافـــــع املقيـــــد للحصـــــر فســـــاقه مســـــاق احلـــــدّ 

فإنـــــه يـــــزال واحـــــرتز �حلكـــــم مـــــن العـــــني  ،3اخلبـــــث فعلـــــى املشـــــهوروأمـــــا حكـــــم ، تفـــــق عليـــــهاملطلـــــق فم

  .قالع بكلّ 

اللفـــــــظ الـــــــذي مل  ويف األصـــــــول: ،4أو معنـــــــويٌ  حســـــــيٌّ  منـــــــه قيـــــــدٌ مـــــــا أزيـــــــل  واملطلـــــــق يف اللغـــــــة:     

املـــــاء الـــــذي مل  :وهـــــو ،وهـــــو املـــــراد هنـــــا وعنـــــد الفقهـــــاء: املـــــرادف للطهـــــور أو األخـــــص منـــــه، ،5يقيـــــد

  .7تبعا للقاضي ،6كما قال يف اإلرشاد  ،يتغري أحد أوصافه مبا ينفك عنه غالبا

                                                             
  : جنسة.أيف 1
  : من. أيف 2
اإلمجاع على ذلك، ولكنه  -رمحه هللا-رفع احلدث فمتفق عليه؛ بل حكى الغزايلقال احلطاب: "وحكم اخلبث �ملاء املطلق، فأما 3

  . )44،ص 1مواهب اجلليل ،ج(نُوزع يف حكاية اإلمجاع، وأما حكم اخلبث فما ذكره هو املشهور يف املذهب".
  . 376،ص2ج -بريوت–لمية املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري أليب العباس أمحد بن دمحم الفيومي احلموي: املكتبة الع4
التمهيد يف ختريج الفروع على األصول أليب دمحم مجال الدين عبدالرحيم اإلسنوي الشافعي، حتقيق: د. دمحم حسن هيتو :مؤسسة 5

  . 210،ص1هـ،ج1400الطبعة األوىل -بريوت- الرسالة
إرشاد السالك (ته أو تغري مبا ال ينفك غالبا".قال ابن عسكر: "ال يرفع احلدث واخلبث إال املاء املطلق، وهو ما كان على خلق6

إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالك أليب زيد شهاب الدين بن عسكر البغدادي : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 

   )3الطبعة الثالثة، ص-مصر–وأوالده 
التلقني يف ( عنه غالبا مما ليس بقرار له وال متولد عنه".قال القاضي عبدالوهاب: "فاملطلق ما مل يتغري أحدا أوصافه مبا ينفك 7

حتقيق: أيب أويس دمحم بو خبزة احلسين التطواين: دار الكتب  ،بن علي الثعليب البغدادي املالكيالفقه املالكي أليب دمحم عبدالوهاب 

    )25،ص1م،ج2004العلمية، الطبعة األوىل 
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ـــــــه: صوهـــــــو الـــــــذي أشـــــــار إليـــــــه        )اءٍ َمـــــــ مُ اْســـــــ هِ ْيـــــــلَ عَ  قَ دَ َصـــــــ(الـــــــذي  :يأ) اَمـــــــ وَ ُهـــــــوَ (بقول

ــــــ(،يصــــــلح إطــــــالق اســــــم املــــــاء عليــــــه:أي ــــــقَـ  َال ِب ــــــ "مــــــاء"إىل  "اســــــم"يعــــــين الزم، فإضــــــافة ) دٍ ْي  ة،بيانّي

د �ضـــــافة قّيـــــ فصـــــل أخــــرج بـــــه مــــا "بـــــال قيــــد"وغريمهــــا، و واملضـــــاف وردالــــواملــــاء جـــــنس يشــــمل مـــــاء 

ه ودخـــــل يف حـــــدّ ، والـــــنجساء املضـــــاف كمـــــاء الـــــورد وحنـــــوه، أو بصـــــفة كاملـــــ  ،صـــــدق عليـــــه بـــــدو�ايال

  ما أضيف حملله كماء السماء.ما إضافته بيانية كماء املطر، و 

  ، وامللحق �لشيء غريه.1فجعل املتغري مبا الينفك عنه غالبا ملحقا �ملطلق حوأما ابن 

، وإن  بقــــــراره لــــــيس �قيــــــا عليهــــــاومــــــا تغــــــّري  ،وهــــــو البــــــاقي علــــــى خلقتــــــه" فــــــه ابــــــن عرفــــــة بقولــــــه:وعرّ 

  .2تو� يف الطهورية"اس

ومــــــاء  ويــــــدخل فيــــــه علــــــى التعــــــريفني املــــــاء الــــــذي نبــــــع مــــــن بــــــني أصــــــابعه ملسو هيلع هللا ىلص، وهــــــو أشــــــرف امليــــــاه،

فـــــإن أزيلـــــت  احرتامـــــا لـــــه، االســـــتنجاء بـــــه ابتـــــداءً و  ،إال أنـــــه يكـــــره اســـــتعماله يف إزالـــــة النجاســـــة ،زمـــــزم

 فيكــــــره علـــــــى القــــــول بنجاســـــــته، ،قــــــال:"وخيتلف يف غســـــــل امليــــــت بـــــــه، 3ح قالـــــــه ،بــــــه طهـــــــر احملــــــل

ــــه" ؛وجيــــوز أو يســــتحب علــــى القــــول بطهارتــــه ويــــدخل فيــــه أيضــــا  ،4بــــل هــــو أوىل ملــــا يرجــــى مــــن بركت

  مجيع املياه املكروهة اآلتية.

 ]أنواع املاء املطلق[

فـــــرغ مــــن تعريفـــــه نبّــــه علـــــى بعــــض ميـــــاه تعــــرض هلـــــا إضــــافة يتـــــوّهم منهــــا ســـــلب اإلطـــــالق،  وملــــا     

ــــعَ إِ وَ ( فقــــال: ،هــــا؛ ولــــذا �لـــــغ عليهــــاالطهوريــــة عن :أعــــين  هـــــوو ، �لقصــــر والتنــــوين) ىدً نَــــ نْ ِمـــــ ن مجُِ

                                                             
هور، وهو الباقي على خلقته، ويلحق به املاء املتغري مبا ال ينفك عنه غالبا كالرتاب ..". قال ابن احلاجب: املياه أقسام: املطلق ط1

جامع األمهات أليب عمرو مجال الدين ابن احلاجب الكردي املالكي، حتقيق: أبوعبد الرمحان األخضر األخضري: اليمامة (

    )30م،ص2000الطبعة الثانية -للطباعة و النشر والتوزيع
املختصر (رفة:" فاملاء الطهور ما بقي بصفة أصل خلقته غري خمرج من نبات وال حيوان وال خمالط بغريه ". قال ابن ع2

   )69،ص1الفقهي،ج
  46،ص1مواهب اجلليل ،ج3
  .47،ص1،ج املرجع نفسهينظر: 4
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ــــزل مــــن الســــماء  مــــا :واملــــراد هنــــا، 1لغــــة: املطــــر والبلــــل ــــة ،علــــى األرض والشــــجريتن عــــن  2علــــي لرواي

ـــــك يف ا�موعـــــة: ـــــيمم؟ قـــــال:يتيمم، إال أن جيمـــــع مـــــن  مال "فـــــيمن مل جيـــــد املـــــاء يتوضـــــأ �لنـــــدى أم يت

ـــــه يف النـــــوادر ،وضـــــأ بـــــه"يت النـــــدى مـــــا ومل يضـــــر عنـــــد  4 رحيـــــه (مـــــن الـــــورق)فـــــإن تغـــــّري  ،وغريهـــــا ،3قال

  .6تباعه؛ ألنه كقرارهأو ، 5عج

ــــه:احملّشــــز وقــــال  ــــدُ  ينبغــــي أن يضــــرّ " ي في ، وهــــو الصــــواب 8العبــــاس اهلــــاليل ومــــال إليــــه أبــــو ،7"ورهلن

وإمنـــــــا وجـــــــب  ظـــــــاهرا، ا �لريـــــــق تغـــــــريّ بـــــــدليل اتفـــــــاقهم علـــــــى إضـــــــافة املـــــــاء إن ُجعـــــــل يف الفـــــــم وتغـــــــّري 

  .التطهري �لندى؛ ألنه الفرق بني النابع من األرض والنازل إليها

ــــــــرق  وكــــــــذا ال     ــــــــبَـ  ابَ ذَ (أو  جامــــــــدا، )وْ أَ ( ،كــــــــان مائعــــــــا مــــــــن أصــــــــله بــــــــني مــــــــاف ) هِ ودِ ُمجُــــــــ دَ ْع

 ،إذا ذاب يف غـــــري موضــــــعه ،ا علـــــى املشـــــهور فيـــــهولـــــو ِمْلًحــــــ، بصـــــنعة أو غريهـــــا ،مبوضـــــعه، أو بغـــــريه

                                                             
  .2507،ص6الصحاح،ج1
من مالك وروى عنه املوطأ، وهو أول من أدخله  أبو احلسن علي بن ز�د التونسي، الفقيه، احلافظ، املرجوع إليه يف الفتوى، مسع2

، "خري من زنته"له كتاب يسمى ا، املغرب، ومسع أيضا من الليث، والثوري، وغريمها، ومنه مسع أسد بن الفرات، وسحنون وغريمه

يب ترت(ه.183وله غري هذا من الكتب اليت رواها عن مالك، وهي كتاب البيوع، وكتاب النكاح، والطالق، تويف سنة 

  )91،ص1/شجرة النور،ج92،ص2/الديباج املذهب،ج80،ص3جاملدارك،
النوادر والز�دات على ما يف املدونة من غريها من األمهات أليب دمحم عبدهللا بن أيب زيد القريواين، حتقيق: د. عبد الفتاح دمحم 3

  .114،ص1م ،ج1999الطبعة األوىل -بريوت-احللو: دار الغرب اإلسالمي
   : بذلك.بيف 4
مواهب اجلليل حبل ألفاظ الشيخ خليل"شرح األجهوري على (نه اليضره تغريه مبا ُمجع من فوقه".أقال األجهوري: "الظاهر 5

  )9،ص2053خليل"أليب اإلرشاد علي بن دمحم األجهوري، خمطوط �ملكتبة األزهرية مبصر، حتت رقم:
: "والظاهر أنه ال يضره تغري رحيه مبا مجع من حيث قال يف شرحه ،عبد الباقي الزرقاينيقصد املؤلف �تباع األجهوري: الشيخ  6

فوقه، كالربسيم جيمع من فوقه الندى مع تغري رحيه �لربسيم؛ ألنه كالتغري بقراره قياسا على ما قالوه يف مسألة بئر بورق شجر. 

  )15،ص1م،ج2002الطبعة األوىل -ريوتب-دار الكتب العلمية :شرح الزرقاين على خمتصر خليل لعبدالباقي بن يوسف الزرقاين(
قال أمحد الزرقاين: "وانظر لو تغري من ورق الشجر رحيه حيث مجع من عليها هل يضر أم ال؟ وينبغي أن يكون مضرا، وإن ذلك 7

  .  )4حاشية أمحد الزرقاين خليل،ص(ليس كاملتغري من قراره؛ لنُدوره"
اليل السجلماسي املالكي، فقيه مالكي ، آخر حفاظ املغرب، أخذ عن أمحد بن عبدالعزيز اهل) هـ1175-هـ1113(أبوالعباس8

دمحم بن الطيب القادري. له  جلة مشايخ �فياللت ومصر واحلرمني، أخذ عنه جم غفري كالشيخ دمحم بن عبدهللا العلوي، والعالمة

شجرة (وغري ذلك. صر خليل،قيم ملقدمة املختصر تعرف بـ"نور البصر شرح خطبة املختصر خلليل"، وشرح على خمتشرح 

  .    )151،ص1/ األعالم،ج511،ص1النور،ج
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ه مــــن ســــائر امليــــاه، واآلخــــر إن غــــريّ  مــــا 1)بــــه ضــــاففي( قــــوالن: أحــــدمها يــــراه مبنزلــــة الطعــــام ومقابلــــه

  و�يت هذا كله يف املنت بز�دة.  ،وإال فال ،ركان مجوده بصنعة أثّ 

ــــــــرد أو ثلــــــــج، ــــــــك  وحكــــــــم مــــــــا ذاب مــــــــن ب ووجــــــــد بداخلــــــــه شــــــــيء مــــــــن لواحــــــــق األرض حكــــــــم ذل

  .2حبثا قاله البساطي ،الداخل

 ]يوان وغريهالتطهري بسؤر احل[

وســــــواء   ،ال 4وجـــــد غـــــريه (أم) ،شـــــرا�ا مأكولـــــة اللحـــــم أم ال أي: بقيـــــة) ةٍ يَمـــــ�َِ  3رَ ؤْ ُســـــ انَ َكـــــ وْ أَ (  

وفيــــــه ، 7حوحنــــــوه يف  ،6سشــــــيء آخــــــر قالــــــه  5والكراهــــــة اآلتيــــــة يف اجلاللــــــة كانــــــت جاللــــــة أو ال،

  .9كراهة فيه  عطف عليه مبا ال وما ،من اختصاص مامجع من ندى قااله أوالً  8خمالفة (ملا)

ــــجُ  وْ أَ  ضٍ ائِ َحــــ(ر ؤْ كــــان ُســــ)وْ أَ (وجيــــري مثــــل هــــذا يف قولــــه         إذ قــــد يكــــون شــــارب مخــــر )؛ بٍ ُن

، وحكـــــــي خلـــــــت املـــــــرأة بـــــــه أم ال غســـــــل، يف وضـــــــوء أو) اَمـــــــ�ِِ ارَ هَ طَ  ةَ لَ ْضـــــــفَ  وْ أَ ( مســــــلما أو كـــــــافرا،

                                                             
  ضاف.  ن: فيبيف 1
شرح (قال البساطي: "قال بعضهم: الثلج والربد يف موضعه مما ال خالف فيه، وقال بعضهم: ويف غري موضعه أيضا".2

  )3،ص1البساطي،ج
الشيء، يقال: آسار فالن يف اإل�ء، إذا أبقى بقّية،  يف ب: ثور، وهو تصحيف. والسؤر: مفرد مجعه: آسار، وهو البقية من3

  )59،ص1شفاء الغليل يف شرح لغات خمتصر الشيخ،ج( والفقهاء يستعملون السؤر يف الباقي من أكل احليوان أو شربه
  : أو.مو  زيف 4
عر، فوِضع موضع العذرة، واجلِّلة: الب اجلاللة يف اللغة: هي البقرة اليت تتبع النجاسات، واجلاللة من احليوان: اليت �كل العذرة، 5

 يف غريب احلديث ينظر:النهاية.(للنجاسة كل حيوان مستعمل  يف يستعملو�ا والفقهاء

    )35،ص1/التوضيح،ج1658،ص4/الصحاح،ج288،ص1األثر،جو 
  .162،ص1تيسري امللك اجلليل،ج6
  . 52،ص1مواهب اجلليل،ج 7
  : مبا. أيف 8
 كالم كل من احلطاب والسنهوري، حيث ذكرا  أن ما مجع من ندى وما عطف عليه أي: أن هناك تضارب يف الزجلوييرى 9

ينظر: مواهب (سؤر �يمة ال يقتضي كراهة استعماله، مث خالفا حكمهما بقوهلما بكراهة سؤر اجلاللة. 

  )161،162،ص1تيسري امللك اجلليل،ج/50،52ص،1اجلليل،ج
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مبـــــا إذا اغرتفـــــا مـــــن  يف حاشـــــيته املســـــألةز ر وصـــــوّ ، 2منـــــع التطهـــــري مبـــــا خلـــــت بـــــه 1عـــــن اإلمـــــام أمحـــــد

، ويف هــــــذا الــــــرد 4وُرّد عليــــــه �ن الكــــــالم هنــــــا يف بيــــــان املطلــــــق ســــــواء كــــــره أم ال ،3املــــــاء ال نــــــزال فيــــــه

هنــــــــا �ملطلـــــــــق دون  صمــــــــن ختصــــــــيص كـــــــــالم  8طفـــــــــىو، 7سو، 6حو، 5تــــــــتعنـــــــــد  خمالفــــــــة ملــــــــا

  .9(كراهة)

ــــــرع ـــــب  وال�س مبـــــا انتضـــــح مـــــن": مـــــن املدونـــــة: فــــــــــــــــــــــــــــــ واليســـــتطيع النـــــاس ه، يف إ�ئـــــغســـــل اجلن

    .10"االمتناع من هذا

                                                             
بن حنبل الشيباين، صاحب املذهب احلنبلي، ورابع األئمة الربعة عند أهل السنة  أمحد بن دمحم)ه241-ه164(هو: أبو عبدهللا 1

واجلماعة، تفقه عن اإلمام الشافعي، رحل يف سبيل طلب احلديث إىل أمصار عدة، امتحن بفتنة خلق القرآن يف عصره، له املسند 

أليب احلسني دمحم ابن أيب /طبقات احلنابلة 252،ص5،جينظر:�ريخ دمشق(اجلامع، كتاب الزهد، املعرفة والتعليل، اجلرج والتعديل

  )4،ص1،ج-بريوت –يعلى، حتقيق: دمحم حامد الفقي: دار املعرفة 
قال أبو داود يف مسائل اإلمام أمحد :"مسعت أمحد، ُسئل عن الوضوء بفضل وضوء املرأة؟ قال: إن خلت به فال. قيل: فإن مل 2

مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين، ( واملرأة من نسائه يغتسالن من إ�ء واحد ". ختل؟ قال: فال �س، كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص

  . )8،ص1م،ج1999الطبعة األوىل-مصر–حتقيق: أيب معاذ طارق بن عوض هللا بن دمحم :مكتبة ابن تيمية 
ال نزال فيه، ففي مسلم قالت عائشة :"كنت أغتسل أ� قال أمحد الزرقاين: "وصورة املسألة أ�ما اغرتفا من إ�ء، وتطهرا به 3

حاشية (ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من إ�ء واحد بيين وبينه، فيبادرين حىت أقول له دع يل دع يل"، ومها جنبان، فكذلك احلائض �لقياس".

   )4أمحد الزرقاين،ص
ستدل به قضية عني ال ختصص احلكم إذ لو نزال فيه ومل يتغري أحد قال عبد الباقي الزرقاين:"ويف قوله ال نزال فيه نظر، وما ا4

أوصافه فهو مطلق، وال خيالف قوله بعد وراكد يغتسل فيه إذ الكالم هنا يف بيان املطلق سواء كره استعماله مع وجود غريه أم 

  .  )16،ص1شرح الزرقاين،ج(ال؟". 
ألة املنطوق، وهي ومسألة املفهوم املوافقة اآلتية مقصود�ن هنا؛ ألن قال التتائي: "خلط بنجس مل يغري، فهو مطلق، وهذه مس5

  .)174،ص1جواهر الدرر،ج(مفهوم كثري يسري خلط بنجس مل يغري مطلق، لكنه مكروه ".
قال احلطاب يف شرح أو فضلة طهار�ما: "يعين أن املاء الذي يفضل من طهارة احلائض واجلنب طاهر مطهر؛ ألنه داخل يف حد 6

  )52،ص1مواهب اجلليل ،ج(طلق قاله يف األم، وصرّح به غري واحد من أهل املذهب". امل
  .163،ص1تيسري امللك اجلليل،ج7
حاشية .(ه""كالم املؤلف هنا يف املطلق من غري كراهة؛ بدليل أنه مل يذكر هنا شيئا مما يكر  قال الرماصي:8

  )189،ص1الرماصي،ج
  : كراهية.بيف 9

الك قال يف الوضوء: "من فضل غسل اجلنب، وشرابه، أو االغتسال به، أو شربه، قال:ال �س بذلك  قال علي بن ز�د عن م10

  . )122،ص1م،ج1994الطبعة األوىل  ،عامر األصبحي :دار الكتب العلميةاملدونة ملالك بن أنس بن مالك بن (كله".
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ــــــاض:  ــــــاس، ظــــــاهره انتضــــــح مــــــن األرض،"عي ــــــه محلــــــه الن وإال ، وهــــــذا إذا كــــــان املكــــــان طــــــاهرا وعلي

  .1"تطاير من رشها وينجس م، فهو جنس

إذا مل يتــــــــــيقن تطــــــــــاير  ،يضــــــــــر ير مــــــــــن جســــــــــده أو مــــــــــن األرض كالمهــــــــــا الماتطــــــــــا": 2ويف الطــــــــــراز

 .3"جناسته

  ]حكم املاء الكثري خالطته جناسة[

�يت لـــــه  4حســـــبما يفهـــــم (ممـــــا) ،فـــــوق آنيـــــة وضـــــوء أو غســــلا وهـــــو مــــ)، اريً ِثـــــكَ (كــــان املـــــاء   )وْ أَ (    

ـــــ طَ ِلـــــخُ ( يف حـــــد القليـــــل، نجس بـــــومفهـــــوم  فهـــــو طهـــــور، وإن غـــــّريه فهـــــو جنـــــس، )5هُ ريِّْ َغـــــيُـ  ملَْ  سٍ جِ نَ ِب

فهـــــذه أربـــــع صـــــور  للعـــــادة دون العبـــــادة، يصـــــلح ؛فـــــإن غـــــّريه فهـــــو مضـــــاف ،6أحـــــرويّ  وهـــــو الطـــــاهر

  .وكم له من مواضع أمثاهلا �يت مثلها يف املاء القليل اآليت إن شاء هللا،

واألصــــــــل يف املــــــــاء  يف حكمــــــــه رّد إىل أصــــــــله، وملــــــــا كــــــــان القيــــــــاس يف كــــــــل شــــــــيء إذا شــــــــكّ        

وهــــو ؟)، رُّ ُضــــيَ (نس مــــا هــــو مــــن جــــ) لْ َهــــ(علــــى حــــد الســــواء ) هِ ريِِّ  ُمَغــــِيف  كَّ َشــــ وْ أَ (قــــال: ،الطهوريــــة

                                                             
املغتسل طاهرا أو منحدرا ال تثبت فيه جناسة، فإن مل  قال عياض: "ظاهره ما انتضح من األرض، وعليه محله الناس، وهذا إذا كان1

التنبيهات (فهو جنس، وينجس ما طار منه من رش املاء كما أصابه". -وكان يبال فيه ويستنقع املاء فيه–يكن كذلك 

    )92،ص1املستنبطة،ج
وكبار الصاحلني، تفقه �يب بكر  صاحب الطراز هو: أبو علي سند بن عنان األزدي املصري، فقيه،جديل، كان من زهاد العلماء2

الطرطرشي، وجلس إللقاء الدروس بعده، أخذ عنه مجاعة منهم أبو الطاهر إمساعيل بن عوف، ألف الطراز كتاب حسن مفيد 

الديباج، (هـ.541شرح به املدونة يف حنو ثالثني سفرا تويف قبل إكماله، وله �ليف يف اجلدل وغري ذلك. تويف �إلسكندرية سنة 

  . )184،ص1/شجرة النور،ج399،ص1ج
كتاب الطراز لسند أكثره مفقود، توجد قطع منه فقط فيما يتعلق بكتاب الصالة، والسلم، والصرف �خلزانة العامة �لر�ط،   3

، ولذلك سأعتمد يف توثيق  كالم سند على من  نقلوا عنه كخليل والقرايف واحلطاب. قال صاحب الطراز يف 878حتت رقم: 

الرسالة: "املاء الذي ينتضح يف إ�ء املغتسل على وجهني: ما يتطاير من جسده، وما يتطاير من األرض، وكالمها ال  شرح هذه

  .   )53،ص1مواهب اجلليل ،ج(يضر إذا مل يتيقن تطاير جناسة".
  : من ما. أيف 4
  وردت يف كل النسخ: مل يغّري، ولعله تصحيف من النساخ، واألصح ما أُثبت يف املنت. 5
  أحروي:  يقصد �ا املصنف أن املاء إذا ُخولط بطاهر فال يسلب طهوريته بصفة أحرى وأوىل .  6
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ــــيس مــــن ذلــــك ، أوعنــــه غالبــــا مــــن طــــاهر أو جنــــس ينفــــكّ  مــــا فــــريّد  ؛وحنوهــــا ،1كقــــراره مــــن محــــأة  ،ل

ـــــة ـــــ، إىل أصـــــله وهـــــو الّطهوري ـــــب الظـــــن بـــــه 2ه)غـــــريّ مُ ضـــــرار (إق حـــــىت يتحّق ـــــة مـــــن ،، أو يغل ـــــٍر قريب َكِبئ

ـــــــدور يصـــــــبّ  ـــــــل صـــــــفا،إوكخلـــــــيج  فيهـــــــا مـــــــن مراحيضـــــــها، ال  ذا ذهـــــــبوإ ســـــــكندرية إذا جـــــــرى الني

  واملراحيض تصب فيه. والسفن جتري فيه على حاهلا، تغّري لونه أو طعمه أو رحيه، 3]النيل[

وهــــــي علـــــى هــــــذا  ،5يــــــل والناصـــــريةفالركـــــة اختلفــــــت فتـــــاوى أهــــــل مصـــــر يف بِ  4]و[قـــــال البســـــاطي:"

   ..انتهى6الوصف"

يف مســـــألة  7واألول قـــــول البـــــاجي ه مـــــن الـــــنجس،وســـــبب اخـــــتالفهم تعـــــارض كثـــــرة املـــــاء وظـــــن تغـــــريّ "

  .10حقاله  "،وهو الظاهر ،9والثاين البن رشد ،8اخلليج

  

  

                                                             
ْنِنت". جاء يف القاموس: "اَحلْمَأة1

ُ
  .)38، صالقاموس احمليط(: الطني األسود امل

  : تغّريه.بيف 2
  .أساقطة من: 3
  .مساقطة من: 4
 )204،ص2القاهرة ومنتزها�ا.(اخلطط املقريزية،جبركة الفيل والناصرية: مها بركتان من أقدم ِبرك  5
  )54،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج.(ذكر البساطي ذلك يف كتابه املغين، ومل أقف عليه، وقد نقل كالمه احلطاب يف شرحه 6
ويل قضاء  سليمان بن خلف الباجي القرطيب، من كبار فقهاء املالكية، األصويل، املتكلم، احملدث،) هـ474-هـ403(أبو الوليد 7

أماكن، أخذ عن القاضي يونس بن مغيث، والشريازي، وغريمها، وتفقه به ابنه أمحد، وأبوبكر دمحم الطرطوشي وغريمها، من كتبه  

/ 377،ص1لديباج املذهب،جا.(الكثرية النفع: املنتقى يف شرح املوطأ، املهذب يف اختصار املدونة، اختالف املوطآت، وغريه

          .)178،ص1شجرة النور،ج
محله الباجي على الطهارة، فقال بعد احلديث على ماء اخلليج: "فظاهر هذا أنه منع منه كراهية واستظهارا ال احلكم بنجاسته؛ 8

جبوار -املنتقى شرح املوطأ أليب الوليد سليمان الباجي: مطبعة السعادة(ألنه جتري املراحيض إليه جيوز أن يكون هلا �ثري فيه".

  )59،ص1هـ،ج1332لطبعة األوىل ا- حمافظة مصر
ينظر: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة أليب (الظاهر من كالم ابن رشد أنه حممول على النجاسة 9

الطبعة الثانية –بريوت –حتقيق:د. دمحم حجي وآخرون: دار اإلسالمي  الوليد دمحم بن أمحد بن رشد القرطيب،

  )134،ص1م،ج1988
  . 54،ص1مواهب اجلليل،ج10
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ــــان ض يف ص وعـــــــــــــزاه ، 2ةوالواضـــــــــــــح ،1ويف العتبيـــــــــــــة ،: هـــــــــــــذا الفـــــــــــــرع يف املدونـــــــــــــةاألول: تنبيهـــــــــ

ـــــداحلق وكـــــالم التهـــــذيب فيـــــه يـــــوهم خـــــالف املقصـــــود، ،3للمـــــازري ـــــه عب ـــــه علي انظـــــر  ،4ولـــــذلك تعّقب

  .5ح

ـــــه يعمـــــل بظـــــن أهـــــل املعرفـــــة ،أهـــــل املعرفـــــة عماله ظـــــنَّ يريـــــد اســـــت إذا عـــــارض ظـــــنُّ  فيهـــــا: الثـــــاين  ،فإن

  .6حبثاعج قاله 

  ] املاء مبا جياورهحكم تغّري [

ـــــغَ تَـ وْ أَ (   والخـــــالف " ح:، لـــــريح رائحـــــة ذلـــــك إىل املـــــاء فتغـــــّري فنقلـــــت ا ،كجيفـــــة �زائـــــهٍة)رَ اوَ َجـــــمبُِ  رَ يّـ

 .7" خمالطـــــة لشـــــيء منـــــه منــــه املـــــاء مـــــن غــــريفتغـــــّري  ،يف هــــذا، ومنـــــه إذا ســـــّد فــــم اإل�ء بشـــــجر وحنـــــوه

                                                             
هي: كتاب مجع فيه مؤلفه مساعات تالميذ  ،)هـ254(تأيب عبدهللا دمحم بن أمحد العتيب  للفقيه املستخرجة على املوطأأو العتبية  1

لتوجيه اإلمام مالك منه، وقد كان الفقهاء من أهل األندلس واملغرب يعتنون �ملستخرجة أمت عناية، فجاء ابن رشد فحرر �لشرح وا

 املذهب املالكي (ينظر:الضعيف، ومّيز بني املعتمد وغريهوالتعليل مسائلها، وهذب عويصها، ونقد فروعها، فبّني الصحيح من 

  )250، صم2002الطبعة األوىل-العني-خصائصه ومساته حملمد املختار دمحم املامي: مركز زايد للرتاث والتاريخ مدارسه ومؤلفاته،
الفقه" لفقيه األندلس عبداملالك بن حبيب األندلسي هي �نية  األمهات والدواوين يف الفقه املالكي، "الواضحة من السنن و 2

اعتىن �ا مالكية األندلس خباصة، وقد ظلت الواضحة مرجعا فقهيا ال ينافس يف األندلس، حىت غلبت عليها بعد حني من الدهر 

ينظر: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان (ات."العتبية"،وبقيت "الواضحة" مع ذلك من األصول واألمه

الطبعة - بريوت-الدين بن اخلطيب لشهاب الدين أمحد املقري التلمساين، حتقيق: إحسان عباس: دار صادر

 )167،171،ص3م،ج1997األوىل
استصحا� -ذلك. قال: وال ينقل املاء عن أصلهجاء يف التوضيح: "ذكر املازري إذا شّك يف املغّري هل أثّر أم ال؟، أنه ال �ثري ل 3

  )11،ص1التوضيح،ج(حىت يتحقق وجود ما شأنه أن يؤثر فيه". -لألصل
أبو دمحم عبداحلق بن دمحم بن هارون السهمي القرشي الصقلي، الفقيه املالكي املتفنن، تفقه على شيوخ القريوان، وشيوخ صقلية، 4

أ� املعايل الذي �حثه وسأله عن أشياء ألفها، ومجعت �سم "مسائل اإلمام عبداحلق لقي القاضي عبدالوهاب، وإمام احلرمني 

الصقلي وأجوبتها لإلمام اجلويين"، كما ألف كتاب النكت والفروق ملسائل املدونة، الذي رجع فيه عن كثري من اختياراته 

       )56،ص2/الديباج،ج71،ص8ب املدارك،جترتي(هـ.466وتعليالته، وغريمها، تويف �إلسكندرية سنة 
  . 53،ص1مواهب اجلليل ،ج 5
نص كالمه: "انظر هل يعترب ظن املستعمل للماء أو ظن أهل املعرفة، وهذا حيث تعارضا، وأما حيث ظن املستعمل أنه يضر، ومل 6

شرح (التعارض.يعارضه ظن أهل املعرفة، فإنه يعمل بظنه قطعا، كما أن الظاهر؛ بل الواجب العمل بظن أهل املعرفة عند 

  )11األجهوري على خليل،ص
  .54،ص1مواهب اجلليل ،ج7
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وهـــــو اليقـــــوم مبحلـــــني،  ،؛ ألن الرائحـــــة عــــرضأي: غلطـــــه ،1عنـــــه �الشـــــتباه علــــى احلـــــس تـــــتوعــــّرب 

املســــك مــــثال مــــن احلــــرارة والرائحــــة لــــيس بطريــــق  2(و) ومعــــىن ذلــــك أن مــــا يوجــــد فيمــــا جيــــاور النــــار

وجـــــد هللا ويُ  ،فهـــــو ينعـــــدم يف كـــــل حلظـــــة، بـــــل حدوثـــــه فيـــــه �حـــــداث الفاعـــــل املختـــــار ؛االنتقـــــال إليـــــه

ــــه اليبقــــى زمــــانني، فهــــو ،تعــــاىل مثلــــه يف حملــــه ال يبقــــى وجنســــه �ق.انتهــــى  علــــى قــــول أهــــل احلــــق أن

ــــني ا�ــــاور .*4علــــى الزرقــــاين 3مــــن حاشــــية العالمــــة البنــــاين ــــرق ب املنفصــــل عــــن املــــاء أو املالصــــق  والف

ـــــه بقولـــــه: ـــــذلك �لـــــغ علي ـــــ نْ إِ وَ ( لـــــه؛ ول اورة  رائحتـــــه بســـــبب جمـــــأي: وإن كـــــان تغـــــّري ) قَ َصـــــَال  نٍ هْ دُ ِب

ـــــــن عطـــــــاء هللا، ميازجـــــــه هـــــــن الَصـــــــق ســـــــطحه وملد ـــــــن  ،6وابـــــــن راشـــــــد 5وإىل هـــــــذا أشـــــــار اب ، 7سواب

                                                             
جواهر (قال التتائي:"أو حصل اشتباه على احلس أنه تغري رحيه مثال مبجاورة جليفة �زائه من غري مالصقة ،فهو �ق على إطالقه".1

   )175،ص1الدرر،ج
  :  أو.أيف 2
الفقيه املالكي، احملقق النحرير، أخذ عن أعالم منهم: قريبه الشيخ دمحم  دمحم بن احلسن البناين،)هـ1194-هـ1133(أبو عبدهللا 3

ن احلائك، والرهوين وغريهم. له �ليف مفيدة منها: حاشية عنه أخذ الكثريون منهم: عبدالرمحبن عبدالسالم البناين، وغريه، و 

ح السنوسي ملختصره يف ، وحاشية على شر ذهل عنه يف شرحه على خمتصر خليل استدرك �ا على الزرقاين ما

  .   )91،ص6/األعالم،ج514،ص1شجرة النور،ج(املنطق،وغريها.
  .19،ص1حاشية البناين على شرح الزرقاين ،ج4

عبدالباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين املصري املالكي، فقيه وأصويل من أعالم  )هـ1099-هـ1020(أبو دمحم *والزرقاين هو: 

يف �ا، أخذ عن النور األجهوري والربهان اللقاين وغريمها، وعنه أخذ مجاعة كابنه دمحم وأبوعبدهللا املذهب املالكي، ولد مبصر وتو 

/خالصة 441،ص1شجرة النور،ج(الصفار القريواين. من مؤلفاته :شرح خمتصر خليل، شرح العزية، رسالة يف الكالم على إذا.

  )287األثر،ج،ص
بن دمحم بن عطاء هللا اإلسكندري، فقيه مالكي، أحد أركان الطريقة الشاذلية، �ج الدين أمحد ) هـ709-هـ658(أبو الفضل 5

لقب بـ"قطب العارفني"، أخذ عن أيب العباس املرسي والشيخ �قوت العرشي، وأخذ عنه من ال يعد كثرة منهم داود بن عمر 

الظاهرية والباطنية منها: خمتصر �ذيب الشاذيل، وتقي الدين السبكي، له آراء مدونة يف املذهب، وتصانيف عدة يف العلوم 

      )292،ص1/شجرة النور،ج 242،ص1ذهب،جالديباج امل(املدونة، التنوير يف إسقاط التدبري، احلكم العطائية.
دمحم بن عبدهللا بن راشد البكري القفصي، الفقيه األصويل، أخذ عن أئمة من أهل املشرق واملغرب  )هـ736-هـ65 (أبوعبدهللا6

، أخذ عنه مجاعة منهم ابن مرزوق اجلد، وغريه. له مؤلفات �فت ستني كتا� منها: ماز، واألبياري والشهاب القرايفغكابن ال

والفائق يف  -ليس للمالكية مثله–الشهاب الثاقب يف شرح خمتصر ابن احلاجب، واملذهب يف ضبط قواعد املذهب يف ستة أسفار

     )297،ص1/شجرة النور،ج328،ص2يباج،جالد(األحكام والو�ئق وغريها.
لفهم ألفاظ جامع األمهات البن احلاجب أليب عبدهللا دمحم بن عبدالسالم اهلواوي، حتقيق: د.عبداللطيف بن انظر: تنبيه الطالب 7

  .07،ص1م،ج2018الطبعة األوىل-اجلزائر-مركز اإلمام الثعاليب -بريوت-عبدالسالم الشيباين العامل: دار بن حزم
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، 1يف قولــــــه: "واملتغــــــري ��ـــــــاورة أو�لــــــدهن كـــــــذلك"ح و�ــــــذا احلمــــــل ينتفـــــــي االعــــــرتاض علــــــى ابـــــــن 

إن كــــــان فالبـــــد مـــــن دفــــــع الـــــدهن عـــــن وجـــــه املــــــاء عنـــــد االســـــتعمال ص قالــــــه  ا علـــــى مـــــانَـــــيْـ نَـ وإذا بَـ 

ونقلـــــه ابـــــن  ،2قالـــــه ابـــــن قـــــداح ،فالظـــــاهر أنـــــه الحيتـــــاج إىل دفعـــــه ؛وإن كـــــان كالنقطـــــة الـــــدهن كثـــــريا،

فــــإن تــــوهم فهــــو مــــن غلــــط احلــــس،   اللــــون والطعــــم،والظــــاهر عــــدم إمكــــان تغــــّري " ح: ،3فرحــــون عنــــه

مث قــــال ، 4"أن الــــدهن قــــد مــــازج املــــاء وخالطــــه فيحمــــل علــــى وإن حتقــــق فهــــو لطــــول إقامــــة الــــدهن،

ـــــة األواين الـــــيت يُؤكـــــل فيهـــــاف- ـــــرة ": -يمـــــا يصـــــعد علـــــى وجـــــه املـــــاء مـــــن دهني ـــــه خيتلـــــف حبســـــب كث أن

وحنـــــو هـــــذا ـ، .اهـــــ5"فـــــإن كـــــان قلـــــيال اليوجـــــد لـــــه طعـــــم يف املـــــاء فالظـــــاهر أنـــــه اليضـــــر الـــــدهن وقّلتـــــه،

أو  8يف اإل�ء يصــــــب منــــــه الــــــودك *7)عمـــــران (أيبعــــــن  6الظـــــاهر �يت لــــــه بعــــــد نقلـــــه عــــــن الوانّــــــوغي

  .9وهللا أعلم ،إّن ذلك اليضر يف اليسري منه، فتعلوه شبابة ؛فيه املاء يصبّ  مث ،الزيت

                                                             
  . )5،ص1ينظر:التوضيح،ج( ، وقد أوضح خليل املسألة30ات،صمهجامع األ 1
أبو علي عمر بن علي املعروف �بن قّداح التونسي املالكي، الفقيه العامل �ملذهب، املشارك يف األصول وغريه، أخذ عن 2

ملدرسة الشماعية، ويل قضاء عبداحلميد بن أيب الدنيا الصديف الطرابلسي وأيب أمحد الزواوي، وعنه أخذ ابن عرفة وغريه، دّرس �

  .  )297،ص1/شجرة النور،ج82،ص2الديباج،ج(هـ734اجلماعة بعد ابن عبد الرفيع. له رسائل قيدت عنه مشهورة. تويف سنة 
  . 54،ص1مواهب اجلليل ،ج ينظر:3
  .55،ص1مواهب اجلليل،ج4
  . 55،ص1املرجع نفسه،ج 5
التونسي، الفقيه املالكي، املتفنن يف العلوم، أخذ عن ابن عرفة، وأيب العباس دمحم بن أمحد الوانَوغي  )ه819-هـ759(أبو عبدهللا6

القصار، وغريمها، وأخذ عنه ابن �جي وغريه، تويف مبكة. له تعليقة على املدونة يف غاية اجلودة، و�ليف على قواعد ابن 

شجرة (ىل القاضي البلقيين و أجاب عنها.عبدالسالم زاد عليه فيه، وتعقبه كثريا، وأسئلة يف فنون من العلم بعث �ا إ

  )38،ص2/ درة احلجال،ج350،ص1النور،ج
  وردت يف كل النسخ: ابن عمران، ولعل األصح ما أثبت يف املنت . 7

موسى بن عيسى الغفجومي، الرببري،الفاسي، فقيه مالكي، حمدث، أصويل، نزيل القريوان،  )هـ430-هـ356(*وهو: أبوعمران

�سة العلم، تفقه على أيب احلسن القابسي، وأيب دمحم األصيلي، وأيب بكر الباقالين، خترج به خلق من املغاربة، وانتهت إليه �ا ر 

ترتيب املدارك، .(ه430سنة تويف �لقريوان، ائة حديثألف كتاب التعليق على املدونة، وله فهرسة،كما أخرج حنو م

  )158،ص1/شجرة النور،ج243،ص7ج
  )653،ص2املصباح املنري،ج.(اللحم والشحم، وهو ما يتحلب من ذلك الَوَدك: بفتحتني دسم8
ويف تعليقة أيب عمران يف اآلنية يكون فيها زيت أو ودك، فيصب مث يصب فيها املاء، فتعلوه شبابة هل يتوضأ قال الوانوغي: " 9

 بن أمحد بن عمر الوانوغي التونسي، حتقيق: أليب عبدهللا دمحمالوانوغي على �ذيب املدونة تعليقة (فيه؟ قال: أما اليسري فال يضر ".

ن خري: طبع على نفقة مسو الشيخ محدان بن دمحم بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب، ن عبدالكرمي، د.حافظ بن عبدالرمحد.أمحد ب

  .    )122،ص1م ،ج2014الطبعة األوىل 
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وظهـــــر علـــــى )، رٍ افِ َســـــمُ  اءِ َعـــــوِ (ألقـــــى ِجْرِمـــــه يف  )1انِ رَ ِطـــــقَ  ةِ َحـــــائِ رَ بِ  وْ أَ (مث عطـــــف علـــــى بـــــدهن      

 ،اءالوعــــــ  املــــــاء برائحــــــة القطــــــران املوجــــــود يفوإذا مل يضــــــر تغــــــّري   لونــــــه وال طعمــــــه،ومل يتغــــــّري  ،ســـــطحه

ا�ـــــــاور  2و(هـــــــي) وهـــــــذه الصـــــــورة داخلـــــــة فيمـــــــا قبـــــــل املبالغـــــــة،":س ،فـــــــأحرى إذا مل يكـــــــن موجـــــــودا

ـــــــيت قبلهـــــــا مـــــــن املتصـــــــل املالصـــــــق ،املنفصـــــــل ـــــــب ،3"وال ـــــــد �ملســـــــافر خـــــــرج خمـــــــرج الغال  فـــــــال ،والتقيي

إال علـــــى ظـــــاهر  ،ســـــفرا4حضـــــرا (و) ،ويضـــــر تغـــــّري اللـــــون والطعـــــم مطلقـــــا"قـــــال: ،حمفهــــوم لـــــه عنـــــد 

ــــــد  م يف التغــــــري،فإنــــــه عّمــــــ عــــــن بعــــــض املتــــــأخرين يف الســــــفر إىل احلــــــج، 5شــــــد)ان ر نقلــــــه (ابــــــ مــــــا وقّي

عـــــــج قالـــــــه  ،غــــــا�اللـــــــون والطعــــــم مبـــــــا إذا مل يكــــــن دِ  مث البـــــــد مــــــن تقييـــــــد يف تغــــــّري . 6"بســــــفر احلــــــج

  .*7الوالد

                                                             
يسمى األ�ل فيطبخ، فتهنأ به اإلبل اجلرىب، فيحرق القطران: بفتح القاف وكسرها مع سكون الطاء، وهو ما يتحلب من شجر  1

الكشاف عن حقائق .(اجلرب حبرّه وحدته، واجللد،...ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار، وقد يستربج به، وهو أسود مننت الريح

- بريوت-غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل أليب القاسم جار هللا الزخمشري: دار الكتاب العريب

، وقال احلطاب: هو عصارة شجرة األ�ل، وهو العرعر وشجر األرز يطبخ فيتحّلل منه القطران، )567،ص2ه،ج1407طبعة

  )56،ص1مواهب اجلليل،ج.(ويقال يف املْطلي به مقطور
  : هو.ميف 2
ح، وهي اليت يقررها كالم قال السنهوري: "فظهر من كالمه الصور�ن، إحدمها مقطوع بـُْعد إضرارها، واألخرى على األرج 3

املصنف وجيعل يف حّيز املبالغة، وأما األخرى فأحرى، أو داخلة فيها قبل املبالغة، وهو ا�اور املنفصل؛ ألنه أعم من أن يكون 

حقيقة كما قّرره شرّاحه أو وعاء، بل لقائل أن يقول: كالمها مستغىن عنه؛ ألن أحدمها كمجاور منفصل، واألخرى متصل 

  .)168،ص1تيسري امللك اجلليل،ج(.مالصق"
  : أو .زيف 4
  : ابن رشد، واألصح ما أثبت يف املنت، كما جاء يف نص احلطاب.أيف 5
قال احلطاب: "وإن تغّري لونه لونه أو طعمه، فإن ذلك يسلبه الطهورية، والجيوز استعماله يف احلضر واليف السفر إال على ظاهر  6

مواهب (ن، ويتقيد حينئذ ذلك �لسفر للضرورة إليه، وال يصح مع وجود غريه".مانقله ابن راشد عن بعض املتأخري

  .)56،ص1اجلليل،ج
  .13ينظر: شرح األجهوري،ص7

"وهو جد أيب اإلرشاد نور الدين األجهوري"، أخذ  ، الفقيه املالكي،اإلمام أبو زيد عبدالرمحن بن علي األجهوريهو:الوالد  عج*و

، له حاشية خمتصرة على منت كالقرايف، خترج به مجاعة من الفضالء حنو املائة  لقانينيناصر اللواعن الشهاب الفيشي، والشمس 

/شجرة 262نيل االبتهاج،ص(ه.957تويف سنةوطرر على هوامش الشرح الكبري لبهرام، خليل الختلو من فوائد،

  . )404،ص1النور،ج
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قــــال البنــــاين يف  ، الناشــــئ عنــــه مطلقــــايضــــر التغــــّري فإنــــه ال ، 1)(د�غــــا كــــان غــــري القطــــران وكــــذا لــــو 

عـــــن ابــــن عرفــــة أنــــه أفـــــىت  4ونقــــل القلشــــاين ،*3عـــــن الشــــبييب* 2وحنــــوه نقــــل الشــــيخ زروق" يته:حاشــــ

فيمـــــا �يت عنـــــد قولـــــه  حوهـــــو الـــــذي ارتضـــــاه ، فيـــــه �لتفصـــــيل بـــــني التغـــــّري البـــــّني فيضـــــر، وغـــــريه فـــــال

  .5""ويضر بّني تغري"

 ،6وهــــــو اخلضــــــرة الــــــيت تعلــــــوه ،كالطحلــــــب) هُ ْنــــــمِ  دٍ لِّــــــوَ تَـ مبُِ (أو رحيــــــه  ،طعمــــــه أو ، لونــــــهتغــــــّري ) وْ أَ (   

ـــــه، ويقـــــال اخلـــــزّ  ر،َمـــــز:بـــــوزن عَ واَخلزَ  ـــــب (اجلـــــدر) وهـــــو بدل ـــــذي ينبـــــت يف جوان املالصـــــقة للمـــــاء  7ال

                                                             
  : أو د�غا.زكذا يف النسخ، ويف 1
  .118،ص1رسالة،جينظر: شرح زروق على منت ال2

ن الفقيه، احملدث، أخذ عن عبدالرمحأمحد بن أمحد الشهري بزروق الربنسي الفاسي، )هـ 899-هـ846 (أبو العباس*وزروق هو: 

الثعاليب وحلولو، واملشذايل، وغريهم، وعنه من ال يعد كثرة كاحلطاب الكبري، والشمس والناصر اللقانيان. ألف �ليف كثرية منها: 

نيل .(الرسالة، وشرح إرشاد ابن عسكر، وشرح خمتصر خليل، وتسعة وعشرون شرحا على احلكم العطائية،وغريهاشرحان على 

  .       )386،ص1/شجرة النور،ج130،ص1االبتهاج،ج
قال الشبييب: "ماء القربة والبئر يتغري �لد�غ والطرفاء وشبههما مما هو من مصاحلهما مطهر، وغريه أحسن منه ملن قدر 3

خمتصر الشبييب لشرح الفاكهاين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، دراسة وحتقيق: عبداملطلب دمحم مفتاح القندي، أطروحة (ه".علي

دكتوراه يف اآلداب والعلوم اإلنسانية، حتت إشراف: د.محيد دمحم حلمر، قسم الدراسات اإلسالمية، كلية: اآلداب والعلوم اإلنسانية 

  )142،ص1،جم2018/2019-فاس-سايس

ين، *الشبييب هو: أبو دمحم عبدهللا بن دمحم بن يوسف البلوي الشبييب القريواين،الفقيه، املقرئ، مفيت القريوان، قرأ على أيب احلسن العوا

وأيب عمران املناري، وعلى دمحم اهلسكوري، وغريهم، وأخذ عنه مجاعة منهم: الربزيل، وابن �جي، وغريمها، له خمتصر من شرح 

نيل (هـ. 782اكهاين يف جزء واحد، وكراسة مساها شروط التكليف، ومنت يف فرائض املالكية، وغريها تويف سنة الف

  .   )324،ص1/شجرة النور،ج224،ص1االبتهاج،ج
أمحد بن دمحم القلشاين التونسي،كان فقيها، مفتيا، حافظا ملذهب مالك، ومتبحرا فيه، توىل قضاء )هـ 836-هـ753(أبو العباس4

هـ، مث قضاء اجلماعة بتونس، وانقطع لإلمامة �لزيتونة إىل أن تويف، أخذ عن والده، وأيب مهدي عيسى 822نطينة سنة قس

الغربيين، أخذ عنه  القلصادي، وغريه. له شروح يف املذهب معتربة وهي: شرح على املدونة، وشرح على الرسالة "حترير املقالة يف 

  .       )352،ص1/شجرة النور،ج116،ص1نيل االبتهاج،ج(ن احلاجب الفرعي.شرح الرسالة"، وشرح على خمتصر اب
   من القسم التحقيقي من هذا الكتاب. 219، وينظر: ص20،ص1حاشية البناين،ج 5
لسان ("الطُّحلب والطِّحِلب والطِّحَلب: خضرة تعلو املاء املزمن، وقيل: هو الذي يكون على املاء كأنه نسج العنكبوت". 6

  .  )2645،ص4جالعرب، 
  : اجلدار.أيف 7
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تصــــــــــل إىل  لــــــــــه عــــــــــروق ال ،2ن)جــــــــــاآلنبــــــــــات يف املـــــــــاء (" :وهــــــــــو كمــــــــــا يف القــــــــــاموس، 1والضـــــــــريع

  .3"أو نبات مننت يرمي به البحر"، مث قال: "األرض

   ﴿:يف تفســــــري قولــــــه تعــــــاىل أيضــــــا *4الثــــــاين ذكــــــره ابــــــن جــــــزي "وهــــــذا املعــــــىن :قــــــال البنــــــاين

    ﴾
ويف القــــــاموس أيضــــــا: أن املــــــاء األجــــــني هــــــو  وال شــــــك أنــــــه مناســــــب هنــــــا،، 5

ــــ وغلــــظ قوامــــه، ،طــــول مكثــــه كاصــــفراره 7]مــــن[ ومنــــه مــــا ينشــــأ ـ،.اهــــ6"املتغــــري اللــــون والطعــــم ة ودهنّي

ســـــواء غـــــّريه يف حـــــال اتصـــــاله أو ألقـــــى فيـــــه بعــــــد  كـــــل ذلـــــك اليســـــلبه الطهوريــــــة،  ،ذاتـــــهتعلـــــوه مـــــن 

   .*8على املشهور يف الثاين عند ابن بشري ،انفصاله

                                                             
  )20،ص1ينظر: حاشية البناين،ج(قاله البناين 1
القاموس (األصح :اآلجن كما ما ورد يف القاموس: "اآلجن: هو املاء املتغري الطعم واللون".  وردت يف كل النسخ: األجني، ولعل2

  .   )1174احمليط،ص
  .741القاموس احمليط، ص 3
التسهيل لعلوم التنزيل ألبو القاسم دمحم (أربعة أقوال: �لثها: أنه نبات أخضر مننت ينبت يف البحر"."يف الضريع  :قال ابن جزي 4

الطبعة -بريوت-بن أمحد بن جزي الكليب "تفسري ابن جزي"، حتقيق: د.عبدهللا اخلالدي: شركة دار األرقم بن أيب األرقم

   )476،ص2ه،ج1416األوىل

دمحم بن أمحد بن اجلزي الكليب الغر�طي، الفقيه املالكي، احلافظ، أخذ عن ابن )ه741-ه693(ابن جزي هو:أبو القاسمو *

الزبري، وابن رشيد،  وغريمها، وعنه أخذ أبناؤه، ولسان الدين بن اخلطيب، وغريهم، ألف يف فنون شىت، من �ليفه: القوانني الفقهية 

الديباج (سهيل لعلوم التنزيل، وغريها.والتيف تلخيص مذهب املالكية، تقريب الوصول إىل علم األصول، 

  . )306،ص1/شجرة النور،ج274،ص2املذهب،ج
  .6سورة الغاشية، اآلية: 5
  .20،ص1حاشية البناين،ج6
  .أساقطة من: 7
 قال ابن بشري :"فإن كان املخالط قرار املاء وما عادته أن يتولد فيه، فإن كان حل فيه من غري نقل �قل نقله إليه؛ فاملاء طاهر 8

مطهر، تغّري أو مل يتغري، وإن نقله �قل إليه، فإن مل يتغري فال حكم له، وإن تغري فقوالن: املشهور أنه ال�س به، واملاء �ق على 

التنبيه على مبادئ (أصله؛ ألنه ال ينفك املاء عن جنسه، وألنه إمنا جياور املاء وال خيالطه وال ميازجه حىت لو ترك املاء لتميز عنه".

-يه أليب الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري، حتقيق ودراسة:د. دمحم بلحسان: دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيعالتوج

  .)223،ص1م،ج 2007الطبعة األوىل  -بريوت

مام السيوري، * وابن بشري هو: أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري التنوخي املهدوي، الفقيه، املفيت، احلافظ، أخذ عن اإل

 =اشتهر مبؤلفاته ومل يشتهر بتالميذه، فألف: التنبيه على مبادئ التوجيه، األنوار ،حلسن اللخمي ورّد عليه اختياراتهوتفقه على أيب ا
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 ،3غمهوســــــلّ  ،2الطحلــــــب مبــــــا إذا مل يطــــــبخ يف املــــــاء، ونقلــــــه ابــــــن فرحــــــون عنــــــه 1وقّيــــــد الطرطوشــــــي  

اغتفــــــار  -عــــــن جنســــــه ينفــــــكّ وهــــــو ال-اليلــــــزم مــــــن اغتفــــــار ذلــــــك فيــــــه" يف توجيــــــه ذلــــــك:ح وقــــــال 

  .4"ألن الطبخ أخص املطبوخ فيه؛

ــــــــ" :بســــــــاطيال والقواعــــــــد تقتضــــــــي أن ماتولــــــــد منــــــــه   ا يف تغيــــــــري املــــــــاء �لســــــــمك أو روثــــــــه،ومل أَر نص�

  .6"وإن احتاج إىل ذكور وإ�ث سلب ،يسلبال 5ريصِّ كال

ـــــد أو ممـــــا ال ينفـــــك،":حوقـــــال   حكـــــم مـــــا وســـــيأيت الظـــــاهر عـــــدم الســـــلب بـــــه مطلقـــــا؛ ألنـــــه إمـــــا تول

  ..انتهى7"إذا مات فيه وغريه

  

  

  

                                                                                                                                                                                              

الديباج (ه.536التهذيب على التهذيب تتبع فيه أ� القاسم الرباذعي، وغريها، كان حيا سنة  البديعة يف أسرار الشريعة،=

  .  )186،ص1/ شجرة النور،ج265،ص1،جاملذهب
دمحم بن الوليد الطرطوشي الِفهري األندلسي اإلسكندري، الفقيه املالكي، احلافظ الزاهد، أخذ عن أيب )هـ 520-هـ451(أبوبكر1

إمساعيل  الوليد الباجي، وأيب علي الّتسرتي، وغريمها، وقد تعاظمت أعداد طالبه؛ فأخذ عنه :سند بن عنان األزدي، وأبو الطاهر

الديباج املذهب، (الزهري،وغريمها، من كتبه:سراج امللوك، والتعليقة يف مسائل اخلالف ويف أصول الفقه، وا�الس، وغري ذلك. 

         )183،ص1/شجرة النور،ج247،ص2ج
  .80،ص1انظر: النوادر والز�دات ،ج2
شفاء (قيده الطرطوشي فيما ذكر ابن فرحون". قال ابن غازي: "قوله أو مبتولد منه كالطحلب ما مل يطبخ فيه، كذا3

  . )124،ص1الغليل،ج
قال احلطاب: "...وأل� نقول تغري املاء بطبخ الطحلب فيه أخص من تغريه به من غري طبخ و أقوى، فال يلزم من اغتفار الثاين 4

   )56،ص1مواهب اجلليل،ج .(اغتفار األول، وهو ظاهر، وهللا أعلم"
  )1102،ص2: حيان صغار مملوحة".(التنبيهات املستنبطة،ج-بكسر الصاد-الّصِريجاء يف التنبيهات: " 5

"قال البساطي يف املغين: إذا تغري املاء من السمك أو روثه مل أر فيه نصا، والقواعد تقتضي أنه إن تولد من املاء كالطري مل يسلبه   6

  )56،ص1اجلليل،جينظر: مواهب (الطهورية، وإن احتاج إىل ذكور وإ�ث سلب.انتهى". 
  .56،ص1مواهب اجلليل،ج7
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  ]حكم املاء املتغري �مللح[ 

أو  ،2مغـــــــرة أو أو محـــــــأة، ،1ســـــــبخةأو  )حٍ ْلـــــــمِ كَ  هِ ارِ رَ َقـــــــبِ (مبـــــــا ذكـــــــر مـــــــن األوصـــــــاف  تغـــــــّري  )وْ أَ (     

ـــــــــه فيهـــــــــا، أو أو صـــــــــنعت منهـــــــــا أواين فغريّ  ،حديـــــــــد، أو حنـــــــــاس مـــــــــّر عليهـــــــــا يف مواضـــــــــعها ـــــــــه مبكث ت

  .كثر وسواء قّل التغري أو ات، وأواين الفخار،كقدور احلمام  ،تسخينه

 )ًداْصــــقَ  وْ لَــــوَ (بــــل ؛ كإلقــــاء الــــريح  ،منــــه فيــــه بعــــد انفصــــاله مــــن غــــري قصــــد) وحٍ رُ ْطــــمبَِ ( تغــــّري  )وْ أَ (    

 ،وتشـــــــهري ابــــــن راشــــــد فيــــــه �لـــــــث ومقابلــــــه حكــــــاه املـــــــازري النفكــــــاك املــــــاء عنــــــه،، علــــــى املشــــــهور

   .صومل يعتربه ، أو ال فال ،�لفرق بني التغري فيضرّ 

ــــرتاب      ــــه وهــــو  ،مث ذكــــر للمطــــروح علــــى ســــبيل التمثيــــل أقــــرب األشــــياء للمــــاء وهــــو ال وأبعــــدها من

فلـــــــم حيــــــتج إىل إدخــــــال الكـــــــاف )، حٍ ْلــــــمِ  وْ أَ  ابٍ رَ تـُـــــــ نْ ِمــــــ(:3(فقــــــال) ،ألنــــــه مبنزلــــــة الطعـــــــام امللــــــح؛

كــــــــــاجلبس  ،كــــــــــان الــــــــــرتاب مصــــــــــنوعا وظــــــــــاهره ولــــــــــو، وهللا أعلــــــــــم ،5عنــــــــــه (�ألول) 4(لالكتفــــــــــاء)

فيهــــــا مــــــن  بــــــدليل عــــــدم التــــــأثري ��ء الفخــــــار واحلديــــــد والنحــــــاس مــــــع مــــــا ؛كــــــذلك وهــــــو ،6والّنــــــورة

�ن صـــــفرة املـــــاء مـــــن  8لتصـــــريح الـــــربزيل ،وهـــــذا هـــــو الظـــــاهر" ح : .7وبـــــه قـــــال ابـــــن راشـــــد الصـــــنعة،

                                                             
ينظر:خمتار الصحاح، (السبخ: هو األرض اليت تعلوها امللوحة، وال تكاد تنبت إال بعض الشجر، وأرض َسِبخة أي ذات ملح ونزٍّ.1

دار  ن احملقيقني:/�ج العروس من جواهر القاموس أليب الفيض دمحم بن دمحم مرتضى، حتقيق: جمموعة م141،ص1ج

  )269،ص7اية،جاهلد
  .)818،ص2الصحاح،ج( املغرة: الطني األمحر، وقد حيرك.2
  يف أ: قال.3
  الكتفاء.يف أ:4
  يف أ: األوىل.5
النـَُّورة: حجر حيرق وُيسّوى منه الِكْلس، وحيلق به الشعر، وقيل: الّنورة: من األجسام احلجرية وتنفع من حرق النار جدا، وتضر  6

لسان (احلمام، وإذا طلى �ا اجللد أبرزت ما حتته، وينبغي أن يدهن بعدها بدهن بنفسج وماء ورد.�لنحيف إذا طلى �ا بدنه يف 

  )686،ص1/شفاء الغليل يف شرح لغات خليل،ج244،ص5العرب،ج 
الوا يف قال ابن فرحون: وأصله البن راشد لو كان الرتاب مصنوعا كاجلبس والّنورة، فالظاهر التأثري؛ ألنه تغري �لصنعة، لكنهم ق"7

املاء يتغري يف اإل�ء، مثل الفخار واحلديد والنحاس أنه ال يؤثر يف سلب الطهورية، لكونه مما ال ينفك عنه املاء، وذلك دليل على 

  . )58،ص1مواهب اجلليل ،ج(عدم اعتبار الصنعة انتهى". 
النوازيل، تقلد اإلمامة واخلطابة وتصدى لالفتاء،  أبو القاسم بن أمحد الربزيل البلوي القريواين، الفقيه)هـ 842-هـ738(أبو الفضل8

= بة؛ فأخذ عنه بن �جي، وعبدالرمحن الثعاليب، وغريمهاعاما، التف حوله الطل 40أخذ عن ابن مرزوق اجلد، وابن عرفة وقد الزمه 
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 2ونــــــّص عليــــــه اللخمــــــي ،1 طعمــــــه �لفخــــــار اجلديــــــد والــــــرتابوقــــــال: كمــــــا إذا تغــــــّري ، تضــــــر اجلــــــري ال

ــــــرع  يضــــــيفه كســــــقوط الطعــــــام فيــــــه، :فقــــــال بعــــــض شــــــيوخ عبــــــداحلق يف امللــــــح إذا طــــــبخ يف املــــــاء، ف

 تقـــــدم للطرطوشـــــي يف الطحلـــــب هـــــو القـــــول األول؛ اجلـــــاري علـــــى مـــــا" :حوقـــــال ، 3"وخالفـــــه غـــــريه

  .4ألن تغري املطبوخ أقوى

حاصــــــال قبـــــــل لــــــيس  ،تغــــــريا آخــــــر هفيــــــ 5)ثـــــــريي�ن طــــــبخ الطحلــــــب يف املــــــاء ("عــــــج وحبــــــث فيــــــه  

أي: يف عـــــدم  6"بخـــــه �مللـــــحكط  ،وطـــــبخ املـــــاء �لكربيـــــت وحنـــــوه"قـــــال:  ،خ، وال كـــــذلك امللـــــحالطـــــب

 ،7مــــن عــــدم إضــــافة املــــاء �مللــــح املطــــروح قصــــدا هــــو طريقــــة ابــــن أيب زيــــدص  ومــــا ذكــــره ،إضــــافته لــــه

   *.9ومقابله للقابسي *،8وابن القصار

                                                                                                                                                                                              

ا للرد على عمر ألف "جامع مسائل األحكام مما نزل من القضا� للمفتني و احلكام" وهو أكرب �ليفه، ورسالة كتبه=

  .      )352،ص1/شجرة النور،ج370نيل االبتهاج،ص(الرجراجي.
  .136،137،ص1ينظر: فتاوى الربزيل،ج1
  .39،ص1ينظر: التبصرة،ج2
  .58،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج3
  58،ص.1مواهب اجلليل،ج4
  .ؤثر: يموب يف5
ولونه، وهذا غري املتغري احلاصل به قبل طبخه، وطبخ املاء وأما طبخ الطحلب يف املاء، فيحصل منه تغري طعم املاء ونص كالمه:" 6

  )13شرح األجهوري على خليل،ص(�لكربيت وحنوه كطبخه �مللح".
  .139،ص1ينظر: النوادر والز�دات،ج 7
احلميد ينظر: عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار أليب احلسن علي املعروف �بن القصار، دراسة وحتقيق: د. عبد8

 .777،ص2م،ج2006طبعة -الر�ض-بن سعد بن �صر السعودي: مكتبة امللك فهد الوطنية

*وابن القصار هو: أبو احلسن علي بن أمحد املعروف �بن القصار األ�ري الشريازي، البغدادي، الفقيه األصويل احلافظ النظار، 

الوهاب، ومجاعة، له كتاب كبري يف اخلالفات ال يعرف للمالكيني  تفقه على األ�ري وغريه، أخذ عنه أبو ذر اهلروي والقاضي عبد

  .)183،ص1/شجرة النور،ج70،ص7ترتيب املدارك ج(هـ. 398كتاب يف اخلالف أكرب منه "عيون األدلة"، تويف سنة 
  .8،ص1ينظر: التوضيح ،ج9

املعافري، الفقيه املالكي، األصويل وقيل: ابن القابسي،  علي بن دمحم القابسي،)هـ403-هـ324(*والقابسي هو: أبو احلسن

اين، وابن مسرور احلجام، وغريمها، تفقه عليه خلق  األبياملتكلم، كان ضريرا، وهو مع ذلك من أصح الناس كتبا وضبطا، مسع من 

، املنقذ من ن، وغريمها، له �ليف بديعة منها: املمهد يف الفقه، أحكام الد�نةان الفاسي، وأيب بكر بن عبدالرمحكثري كأيب عمر 

  .  )145،ص1/شجرة النور،ج101،ص2/ الديباج،ج92،ص7ترتيب املدارك ،ج(شبه التأويل،املنبه للفطن،وغري ذلك.
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خبــــــالف  ،التـــــيمم عليـــــه ألنـــــه إذا فـــــارق األرض صـــــار طعامـــــا الجيـــــوز ؛وهـــــو الصـــــواب" ابـــــن يـــــونس:

ـــــــرتاب ـــــــه: ،1"ال ـــــــ حُ َجـــــــرْ األَ وَ ( فأشـــــــار إىل ترجيحـــــــه هـــــــذا بقول ـــــــملِ �ِ  بُ لْ السَّ  وتفصـــــــيل البـــــــاجي ،)حِ ْل

  .2"يضر املصنوع ال املعدين" قال: ،�لث

واملصــــــــنوع ال يضـــــــر؛ ألن أصــــــــله  يريـــــــد أن املعــــــــدين يضـــــــر؛ ألنــــــــه طعـــــــام، ،واألوىل عكســــــــه"ســـــــند: 

أنـــــــه " :شوزاد فيــــــه  ، 4"وإمنــــــا قالـــــــه احتمــــــاال ،ا نســــــب إليــــــهومل جيــــــزم البــــــاجي مبـــــــ" ض:  ،3"تــــــراب

  .*7تشهريه (للبلنسي) 6تت ونسب، 5"اليبعد أن يكون لغري الباجي

ـــــها للوجعلـــــه بعـــــض املتـــــأخرين تفســـــري        ـــــه:ص فأشـــــار إليـــــه ، قـــــولني قبل ـــــعَ  اقِ َفـــــ االتِّ ِيف وَ ( بقول ى َل

ـــــ وعدمـــــه  ،غـــــريه القـــــولني �لســـــلب 8و(أبقـــــى)) عَ نِ ُصـــــ نْ إِ (أي:�مللـــــح املطـــــروح قصـــــدا ) هِ بِـــــ بِ لْ السَّ

ــــــ:(علــــــى إطالقهــــــا يف املعــــــدين واملصــــــنوع، وهــــــو املطــــــوي يف كالمــــــه بقولــــــه ــــــأخرينأي: امل) دٌ دُّ رَ تـَ يف  ،ت

  .أقوال جرت للمتأخرين

                                                             
  . 67،ص1ينظر: اجلامع ملسائل املدونة،ج1
نعه اآلخر ومل قال الباجي:"وقد رأيت الشيخ أ� دمحم وأ� احلسن اختلفا يف مسألة امللح خيالط املاء، فأجاز أحدمها الوضوء به وم 2

يفصال، وحيتمل كالم شيوخنا العراقيني أن امللح املعدين هو الذي حكمه حكم الرتاب وهو الذي ذكره القاضي أبو احلسن، وأما ما 

 ،املنتقى(وهللا أعلم".  ،جيمد لصنعة آدمي فقد دخلته الصناعة املعتادة فال جيوز التيمم به وإن ُغريِّ املاء مبخالطته منع الوضوء به

  .)55،ص1ج
  .8،ص1ينظر: التوضيح،ج3
  .8،ص1املرجع نفسه ،ج4
حتبري (قال �رام: "ومل جيزم الباجي مبا حكاه سند عنه، وإمنا ذكره على سبيل االحتمال، نعم ال يبعد أن يكون لغري الباجي". 5

لكرمي جنيب و د.حافظ بن ااملختصر  "الشرح الوسط على خمتصر خليل" لتاج الدين �رام الدمريي، حتقيق: د. أمحد بن عبد

  .)90،ص1م، ج2013ن خري: مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، الطبعة األوىل عبدالرمح
  .181،182،ص1جواهر الدرر،ج6
  : البناسي، ولعل األصح ما أثبت يف املنت. بو م: البانسي، ويف  أيف 7

ذا اللقب العديد من األعالم ، وبعد التحري والبحث يف مصادر *والبلنسي: نسبة إىل بـََلْنِسَية مدينة �ألندلس، وقد محل ه 

الرتمجة غلب الظن أن يكون املراد هنا هو: أبودمحم عبدهللا بن أمحد بن سعيد العبدري البلنسي، املعروف �بن أيب الرجال، اإلمام 

ن مرزوق، وأبو القاسم أمحد بن هارون، حدث عنه مجاعة منهم أبو زكر� حيىي ب احلافظ، روى عن ابن العريب، وعياض، وغريمها،

/الوايف 214،ص1شجرة النور،ج(ه566من �ليفه: شرح رسالة ابن أيب زيد، شرح صحيح مسلم مل يتم، تويف سنة 

  . )29،ص�17لوفيات،ج
  : وافق .مو  بيف 8
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 ،اختلــــــف املتــــــأخرون يف امللـــــــح :قال:"قــــــال: ابــــــن بشـــــــري ،يتضــــــح هــــــذا كلـــــــه إن شــــــاء هللا قنقــــــل بو 

 ملـــــــاء علـــــــى املشـــــــهور مـــــــن املـــــــذهب، أو كالطعـــــــام فينقلـــــــه،ينقـــــــل حكـــــــم ا فـــــــال ؟ابهـــــــل هـــــــو كـــــــالرتّ 

هـــــل  ،مث اختلـــــف املتـــــأخرون مـــــن بعـــــدهم ،م ثـــــالث طـــــرقواملصـــــنوع كالطعـــــا ،واملعـــــدين منـــــه كـــــالرتاب

فيكـــــــون مـــــــن جعلـــــــه كـــــــالرتاب يريـــــــد املعـــــــدين، ومـــــــن جعلـــــــه   ؟ترجـــــــع هـــــــذه الطـــــــرق إىل قـــــــول واحـــــــد

  ـ..اه1تقدم" كما  ،أو يرجع ذلك إىل ثالثة أقوال كالطعام يريد املصنوع،

  ،عــــــــدم رّدهــــــــااألقــــــــوال إىل القــــــــول �لتفصــــــــيل و  د إىل اخــــــــتالفهم الثــــــــاين يف ردّ �لــــــــرتدّ ص فأشــــــــار    

  .2حكما يف 

ــــــــرتدد،" :سوقــــــــال  ــــــــه ذكــــــــر ال ــــــــدي الشــــــــك والــــــــرتدّ  وهــــــــذا أول موضــــــــع جــــــــرى في د؛ ألن فــــــــأ�ر عن

املتقـــــــدمني،  يف احلكــــــم نفســــــه لعــــــدم نــــــص وال، املتــــــأخرين مل خيتلفــــــوا فيــــــه يف النقــــــل عــــــن املتقـــــــدمني

 ،رّدهـــــا إىل قــــول واحـــــد3دوا يف بقـــــاء أقــــوال املتـــــأخرين الســــابقة علــــيهم علـــــى إطالقهــــا، (أو)وإمنــــا تــــردّ 

ويــــراد أيضــــا  وإن كــــانوا كلهــــم متــــأخرين، ،ومــــن �خــــر عنــــه إال أن يريــــد مطلــــق مــــا تقــــدم علــــى غــــريه

  .4"أو احلمل لكالمهم ،�لنقل عن املتقدمني ما نسب إليهم ولو بطريق الفهم

  : نبيهــــــــــــــــــــــــاتت

إمنــــــــا مل يقــــــــل  ،"عنِ ويف االتفــــــــاق علــــــــى الســـــــلب بــــــــه إن ُصـــــــ"ص يف قـــــــول "أيضــــــــا:  ح: قـــــــال األول

ـــــــى عـــــــدم الســـــــلب بـــــــه إن مل يصـــــــنع لعـــــــدم وجـــــــوده يف املـــــــذهب، وإمنـــــــا (جيعلونـــــــه)  كـــــــالرتاب،  5وعل

                                                             
  .81،ص1هـ ،ج 1994التاج واإلكليل أليب عبدهللا دمحم بن يوسف املواق :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 1
  .   58،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج2
  : و.أيف 3
  .172،ص1تيسري امللك اجلليل، جينظر: 4
  : جيعلوه.بيف 5
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ــــــــد) ،والــــــــرتاب نفســــــــه فيــــــــه اخلــــــــالف (ال  ،ب ال يســــــــلبالــــــــرتا 2)�نّ ( اتفــــــــاق القــــــــائلني 1إال أن (يري

  .4"فصحيح ،املذهب كله 3اتفاق)

ــــت:قــــال  :لثــــاينا وهــــو  خيــــرج امللــــح املتجمــــد مــــن املــــاء، مــــا ،يف اقتصــــارهم علــــى املعــــدين واملصــــنوع ت

  .7حيف شرح ابن  6وقاله ابن عمران، 5فال يسلب لعوده ألصله ،ملح السباخ

ُصـــــــِنع مـــــــن أجـــــــزاء  ومـــــــا ،أصـــــــله املـــــــاء ومجـــــــد ومـــــــا إىل أربعـــــــة: املعـــــــدين،عـــــــج : يف تقســـــــيم الثالـــــــث

وأمـــــا  أنـــــه يتفـــــق يف الرابـــــع علــــى الســـــلب، ويف الثـــــاين علـــــى عدمـــــه،و  األرض، ومايصــــنع مـــــن النبـــــات،

   .8اخلالف يف املعدين واملصنوع من أجزاء األرض

ــــــب ابــــــن أب ــــــار أو خبطــــــه أن املصــــــنوع هــــــو الــــــذي جتّمــــــ 9وكت ن كــــــان مائعــــــا يف إبغريهــــــا بعــــــد د �لن

  .11"ونقله اخلرشي:"قال، 10مقعزاه لـو  جامدا يف مكانه، دين هو الذي يوجدواملع حمله،

                                                             
  : أريد. بيف 1
  . و ،وهو تصحيف: أ يف2
  : الّتفاق. أيف 3
  .58،ص1مواهب احلطاب ،ج4
  .182،ص1جواهر الدرر ،ج5
هها، اإلمام احملقق، أخذ عن �صر الدين املشذايل، وأخذ عنه املقري أبو العباس أمحد بن عمران البجائي، خطيب جباية وفقي 6

ه، وحضر جملس أيب زيد ابن اإلمام  فظهر نبوغه فيه؛ فأكرمه السلطان أبو 720و 718اجلد وأثىن عليه، دخل تلمسان بني سنة 

  .)250،ص5/نفح الطيب،ج61نيل االبتهاج،ص(�شفني األول. له شرح على ابن احلاجب يف ثالثة أسفار.
، أما شرح ابن عمران على ابن )30جامع األمهات،ص(قال ابن احلاجب: "ويف امللح �لثها الفرق بني املعدين واملسخن �لنار".7

  احلاجب فمفقود. 
  .14شرح االجهوري،ص 8
وتنبكتو، أخذ عن إبراهيم دمحم بن أّب بن محيد املزمري، التوايت، الفقيه النحوي والشاعر العروضي، نشأ بتوات، مث رحل إىل فاس 9

ن بن عمر التنالين، له �ليف يف شىت صنوف نه أخذ ابنه ضيف هللا، وعبدالرمحمن ال خياف، ودمحم الصاحل بن املقداد، وغريمها، وع

املعارف منها: العبقري نظم سهو األخضري، نزهة احللوم نظم ابن آجروم، رسالة حتلية القرطاس يف الكالم على مسألة تضمني 

   )26/ الغصن الداين،ص111/قطف الزهرات،ص9جوهرة املعاين،ص(هـ.1160خلماس.مات �ا سنة ا
  .390،ص1املنزع النبيل،ج 10
  .69،ص1ينظر: شرح اخلرشي،ج11
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كملــــــح   ،أن املصــــــنوع هــــــو الــــــذي يصــــــنع مــــــن تــــــراب األرض �لنــــــار" :1ويف بعــــــض نســــــخ الشــــــربخييت

تبعـــــــه يف أو  وفّســـــــر يف بعضـــــــها �لبـــــــارود الـــــــذي يصـــــــنع مـــــــن تـــــــراب األرض �لنـــــــار كملـــــــح، أو �رود،

  ..انتهى2صنوع من األراكله �ملومث ،مجيع النسخ بذكر املصنوع من نبات األرض

  ]مب يتنجس املاء؟[

يرفــــــع  )َال (عطــــــف عليــــــه ضــــــده فقــــــال: ،م أن املطلــــــق يرفــــــع احلــــــدث وحكــــــم اخلبــــــثوملــــــا قــــــدّ       

ــــــتَـ مبُِ (شــــــيء منهمــــــا  ٍ َغ ــــــ ريِّ ــــــعْ طَ  وْ  أَ �ً وْ َل ــــــرِ وْ أَ ، (�التفــــــاق فيهمــــــا )اًم ــــــه،) اًحي ــــــى املشــــــهور في  :وقيــــــل عل

بفـــــتح )سٍ َجنـــــ وْ أَ  رٍ اهِ طَـــــ نْ ا ِمـــــًبـــــالِ غَ  هُ قُـــــارِ فَ ا يُـ ِمبَـــــ( ،3خفيفـــــا  الـــــريح كثـــــريا أو�لتفرقـــــة بـــــني كـــــون تغـــــّري 

  .اجليم وكسرها

 5وال)() طَ الَ َخـــــــ نٍ هْ دُ َكـــــــ(فقـــــــال: 4مث مثّـــــــل للمفـــــــارق الطـــــــاهر مبثـــــــالني: أحـــــــدمها:مفهوم الصـــــــق    

ــــه علــــى إيهــــام ابــــن  6]و[وفيــــه إشــــارة إىل أنــــه ال يعتــــرب مفهــــوم غــــري الشــــرط لزومــــا،، خــــالف فيــــه تنبي

ــــــــه يف ح  ــــــــدهن طهــــــــور"قول ــــــــاول بظــــــــاهره املخــــــــالط،"؛ املتغــــــــري �ل علــــــــى ض وقــــــــد قصــــــــره يف  إذ يتن

  .7املالصق كما تقدم

                                                             
برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن مرعي الشربخييت املالكي، نزيل مصر، احملدث، احملقق، من أفاضل فقهاء املالكية، أخذ عن 1

وعنه أخذ مجاعة منهم علي النوري، وإبراهيم اجلمين، وغريمها، له مؤلفات منها:  ،وبه تفقه، ويوسف الفيشي، وغريمهااألجهوري 

وغريها،  شرح  خمتصر خليل، وشرح على العشماوية امسه "املوارد الشهية يف حل ألفاظ العشماوية"، وشرح على األربعني النووية،

     )73،ص1/األعالم ،ج459،ص1شجرة النور،ج(. هـ1106سنة  تويف غرقا يف �ر النيل
جاء يف النسخة األزهرية لشرح الشربخييت: "وعّد الذي يصنع من تراب األرض �لنار كملح البارود، واملاء املصنوع من نبات  2

ة األزهرية، شرح الشربخييت على خمتصر خليل، خمطوط �خلزان(األرض كاملصنوع من األراك؛ فينبغي أن يتفق على السلب به".

  )83،ص94994مصر، حتت رقم:
  )70،ص1ينظر: شرح اخلرشي،ج(اخلرشي هو من قال �لتفرقة بني كون تغري الريح كثريا؛ فيضر أو خفيفا؛ فال يضر.3
 من القسم التحقيقي من هذا الكتاب. 205)، ينظر:صقَ صَ َال  نٍ هْ دُ بِ  نْ إِ وَ إشارة إىل قول خليل:( 4
  : بال.بيف 5
  .بساقطة من: 6
  .6،ص1التوضيح،ج7
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بفـــــتح املـــــيم وضـــــمها، وميـــــد  )1ىكَ طَ مْصـــــ ارِ ُخبَـــــ وْ أَ (وهـــــو قولـــــه: والثـــــاين: الـــــراجح مـــــن اخلـــــالف فيـــــه،

زري وبنــــــاه املـــــــا، غــــــريه 2]و[ ،مــــــع الفــــــتح، ومفهومــــــه لقــــــب؛ ألن اخلــــــالف جــــــار يف املبخــــــر �لعــــــود

ـــــــه ـــــــة جمـــــــاور علـــــــى أن ومل حيـــــــك  ،3وهـــــــو الظـــــــاهر عنـــــــده أو خمـــــــالط فيســـــــلبها، ،فـــــــال يســـــــلب الطهوري

  .5"جزم اللخمي �ضافته صواب" :وقال ابن عرفة ،4اللخمي غريه

  تنبيهــــــــــــــــان:

بــــــــني البــــــــّني واخلفــــــــي، واليســـــــــري ص علــــــــى مــــــــا اقتضــــــــاه كــــــــالم  7الفــــــــرق يف (التغــــــــّري) 6]و[ :األول

عليـــــه بعــــد هــــذا أنـــــه يضــــر فيـــــه التغــــري البـــــّني ص  نــــهإال فيمـــــا بيّ ، ملعـــــروف يف املــــذهبوالكثــــري علــــى ا

 مبــــــا تغــــــّري  وغــــــريه علــــــى مــــــا 9محلــــــه ابــــــن هــــــارون ،مــــــن خــــــالف ذلــــــك 8ومــــــا (حكــــــى) دون اخلفــــــّي،

  .10الينفك عنه غالبا

                                                             
من  ،فتح فقط، وهو دخيل يف كالم العرباملصطكى: مقصور وممدود، يف القاموس أن املقصور فيه الفتح والضم، واملمدود فيه ال1

  )468، 455،ص10لسان العرب،جينظر:(الُعُلوك، مجع ِعْلك، وهو كالّلبان ُميضغ وال يْنَماع 
  .أساقطة من :2
 دمحم بن علي املازري، حتقيق: مساحة الشيخ دمحم املختار الّسالمي: دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة شرح التلقني أليب عبدهللاينظر: 3

  .228،ص1م،ج2008األوىل 
-ينظر: التبصرة أليب احلسن علي بن دمحم اللخمي، دراسة وحتقيق: د.أمحد عبدالكرمي جنيب: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية4

  . 44،ص1م،ج2011الطبعة األوىل -قطر
  .72،ص1املختصر الفقهي ،ج5
  ب. ساقطة من:6
  : التغيري.أيف 7
  : حكاه.بيف 8
دمحم بن هارون الكناين التونسي، الفقيه احلافظ، أحد جمتهدي املذهب، أخذ عن عبدهللا بن ) هـ750-هـ680( أبو عبدهللا9

التونسية، ترك كتبا نفيسة منها: شرح  �ذيب  هارون الطائي، واملقري، وابن عرفة، وغريهم، توىل خطة القضاء بعدد من املدن

/شجرة 407نيل االبتهاج،ص(املدونة، شرح احلاصل لألرموي يف األصول،شرح خمتصر ابن احلاجب األصويل، والفرعي،وغريها.

   )302،ص1النور،ج
  . 59،ص1ينظر:مواهب اجلليل،ج10



الطھارة وما یتعلق بھا (المیاه، أنواعھا، حكمھا)                                                     شرح الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي  
 

 
218 

يف كثــــــري املــــــاء أو  ، بــــــنجس فــــــال تفصــــــيل فيــــــهوأمــــــا مــــــا تغـــــّري  ، بطــــــاهروهـــــذا كلــــــه فيمــــــا تغــــــّري [" ح:

واليصـــــــح يف ، 3حكـــــــى النــــــووي اإلمجـــــــاع عليــــــه ،2"لونــــــه أو طعمـــــــه أو رحيــــــه وســــــواء تغـــــــري ،1]قليلــــــه

  .4الريح للخالف فيه يف املذهب

 ،تضـــــره، كمــــا لـــــو وقــــع فيـــــه جلــــد أو ثـــــوب يفهـــــم مــــن متثيلــــه أن جمـــــرد خمالطــــة املـــــاء لغــــريه ال :الثــــاين

كقلـــــة مقــــــام   ،ام اجللـــــدلـــــيس قلـــــة مقـــــو "وفيهـــــا أيضـــــا: ،5وقالـــــه يف املدونـــــة، ومل يتغـــــّري أخـــــرج مكانـــــه و 

  .6"وجهٌ  ولكلٍّ  ،اخلبز

فــــــإن كــــــان طــــــاهرا فهــــــو )، هِ ريِِّ غَــــــمُ كَ (وهــــــو الطهوريـــــة  ،بعـــــد ســــــلب اإلطــــــالق عنــــــه )هُ ُمــــــكْ حُ وَ (      

ــــــــ ــــــــادة،طــــــــاهر مثُل يصــــــــلح للعــــــــادة وال  ا فهــــــــو جنــــــــس الًســــــــوإن كــــــــان جنِ  ه يصــــــــلح للعــــــــادة دون العب

 هُ فُ ْصــــــوَ  ،وهــــــو عــــــني النجاســــــة س �لفــــــتح،غــــــّريه الــــــنجَ  ألن مــــــا وفيــــــه بعــــــد هــــــذا مســــــاحمة؛ ،للعبــــــادة

  .8تتتبعا لـ 7سقاله  ،سِجنس بكسرها أو متنجِ 

وال  فإنــــه يكــــون طـــــاهرا غــــري مطهـــــر، ؟أهـــــو طــــاهر أو جنـــــس ىدرَ  مبفــــارق وال يُــــفيمــــا إذا تغـــــّري  :فــــرع

  .10حتبعا لـ ،9سقاله  "،ال أن شك يف جناسة املصيب: "حيكم له �لنجاسة لقوله

                                                             
  .أ ساقطة من:هذه العبارة  1
  .58،ص1مواهب اجلليل ،ج 2
ف هنا: اإلمجاع على جناسة املاء يف حالة تغّريه بنجس، حيث قال النووي: "قال ابن املنذر: أمجعوا أن املاء القليل أو يقصد املؤل3

الكثري إذا وقعت فيه جناسة فغريت طعما أو لو� أو رحيا فهو جنس، ونقل اإلمجاع كذلك مجاعات من أصحابنا وغريهم، وسواء  

ا�موع شرح (و كثريا، تغري تغريا فاحشا أو يسريا طعمه، أو لونه، أو رحيه، فكله جنس �إلمجاع ".كان املاء جار� أو راكدا، قليال أ

  .  )110،ص1املهذب أليب زكر� حميي الدين النووي :دار الفكر، طبعة كاملة معها تكملة السبكي واملطيعي،ج
ف الواقع يف املذهب يف مسألة تغري الريح، قال ابن عرفة: يقصد املؤلف هنا ال يصح القول �إلمجاع يف اعتبار تغري الرائحة للخال4

"وقول ابن رشد مرة: ألغى ابن املاجشون تغري الريح مطلقا، ومرة: إذا أننت املاء واشتدت رائحته من موت دابة فنجس اتفاقا، 

  .  )78،ص1هي ،جاملختصر الفق(تناقض". وقال أيضا :"وقول عياض أمجعوا على جناسة ما غّري رحيه جناسة بعيد". 
  .114،ص1املدونة،ج 5
  . 114،ص1املرجع نفسه،ج 6
  .176،ص1تيسري امللك اجلليل،ج7
  . 183،ص1جواهر الدرر،ج 8
  .177،ص1تيسري امللك اجلليل،ج9

  .61،ص1مواهب اجلليل،ج10
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ــــــه طــــــاهر وغــــــريّ " قــــــال أيضــــــا:: فــــــرع آخــــــر ــــــو وقــــــع يف املــــــاء جناســــــة ومل تغــــــّريه، مث حــــــّل في ه  فيمــــــا ل

كــــــان جنســــــا وإن مل   ،ت النجاســــــةمث حّلــــــ وإن تقــــــدمت اإلضــــــافة فهــــــو طــــــاهر غــــــري طهــــــور، ؛كــــــاللنب

ــــــدفع عــــــن نفســــــها تغــــــّريه؛  وغــــــريه، 2ونقلــــــه الشــــــبييب ،1قالــــــه اللخمــــــي ،ألن املضــــــافات واملائعــــــات الت

  .انتهى .3"ومل يذكروا فيه خالفا

  ]حكم تغري مياه اآل�ر[

ــــه هنــــا علــــى مــــا وملــــا دّل إطــــالق كالمــــه علــــى أن مطلــــق التغــــّري        يســــلب الطهوريــــة كمــــا قــــرر�، نّب

ُ بَـــــ رُّ ُضـــــيَ وَ (فقـــــال: ،البـــــّني دون اخلفـــــي يضـــــر فيـــــه التغـــــّري  ـــــِحبَ  ريٍُّ َغـــــتَـ  نيِّ وهـــــو احلبـــــل الـــــذي )، ةٍ يَ انِ َســـــ لِ ْب

  .يستقى عليه

�لكـــــــوب  4)يســـــــتقى(وأمـــــــا املـــــــاء :"ل ابـــــــن رشـــــــد يف أجوبتـــــــهوالمفهـــــــوم للحبـــــــل وال للســـــــانية لقـــــــو  

إال أن يطــــــول مكــــــث  ،واحلبــــــل اجلديــــــد، فــــــال جيــــــب االمتنــــــاع مــــــن اســــــتعماله يف الطهــــــارة ،اجلديــــــد

  ..انتهى6" من ذلك تغريا فاحشاطرف احلبل فيه حىت يتغّري  5(أو)، املاء يف الكوب

ــــــدلس إ�ء مــــــن خشــــــب، ــــــد أهــــــل األن ــــــه �لــــــدلو ال وأبدلــــــه ابــــــن هــــــارون والكــــــوب عن حمــــــذور  يف نقل

  .9سكما يف   ،وال من جنس األرض ،8ليس من قرار املاء 7]أيضا[ ألن اخلشب واجللد ؛فيه

  

  

                                                             
  .45،ص1التبصرة،ج1

  .138،ص1خمتصر الشبييب لشرح الفاكهاين،ج  2
  .177،ص1ك اجلليل،ج/تيسري املل61، 60،ص1مواهب احلطاب ،ج3
  يف نص ابن رشد: يسقى.  4
  : و.بيف 5
  .807،ص2ابن رشد ،جمسائل  6
  بز�دة يف :7
 قرار املاء: األرض أو قاع احلوض وحنوه مما حيوي املاء. 8
  .  170،ص1تيسري امللك اجلليل،ج 9
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  : تنبيهـــــــــــــــان

 3]فيـــــــه[: أنـــــــه 2]أي،[أنـــــــه مـــــــا يقولـــــــه أهـــــــل املعرفـــــــة :يف معـــــــىن التبـــــــّني  1واتباعـــــــهعـــــــج : عنـــــــد األول

وأمـــا مـــا خيـــتص بـــه أهـــل ، ه أنـــه مـــا يدركـــه كـــل أحـــدفـــال منافـــاة بينـــه وبـــني مـــا كنـــت أعتقـــد فيـــ ،4بـــّني 

ضـــــأ يف كنـــــت أتو :"أخـــــربين بـــــه الوالـــــد رمحـــــه هللا قـــــالوممـــــا يـــــدل علـــــى هـــــذا مـــــا ، املعرفـــــة فمـــــن اخلفـــــي

، 5يف هـــــذا املـــــاء رائحـــــة أســـــحات الليـــــل :فـــــدخل علـــــّي رجـــــل فقـــــال يل ،مـــــورد املـــــاء عنـــــد� يف بلـــــد�

  .6"ومل أره رمحه هللا جيتنب الوضوء منه حىت لقى هللا

وهــــــذا مــــــامل يكــــــن اإل�ء الــــــذي ُيســــــتقى بــــــه مــــــن قــــــرار "تقييــــــد ملــــــا هنــــــا بقولــــــه:  سو، حيف  :الثــــــاين

ولـــــو كـــــان ، فإنـــــه اليضـــــر تغـــــّري املـــــاء بـــــه ،كـــــاإل�ء املصـــــنوع مـــــن احلديـــــد والنحـــــاس والفخـــــار  ،األرض

  .7"فاحشا

ـــــــّني كمـــــــا قـــــــال ضـــــــرار التغـــــــّري إمث شـــــــّبه يف      ـــــــد الب ـــــــه[: "غ ال بقي  ؛10)"9نقـــــــولماملســـــــاعد (لل 8]أن

علـــــى املعــــروف فيـــــه  ،أو بوهلــــا عنـــــد ُورودهــــا)، ةٍ يَ اِشـــــمَ  ثِ وْ رَ بِــــ( أحــــد أوصـــــافه تغـــــّري ) يرٍ دِ غَــــكَ (فقــــال:

ـــــد اللخمـــــي ـــــروايتني عن ـــــده 12]بـــــىن[و، 11مـــــن ال ـــــري  13]يف املـــــاء[ مقابلـــــه علـــــى القـــــول اآلخـــــر عن الكث

                                                             
  .23،ص1شرح الزرقاين على خليل،ج1
  .بساقطة من: 2
  .بساقطة من: 3
راد �لبني الفاحش كما يف عبارة ابن رشد، واملعترب يف كونه فاحشا أو غري حافش قول أهل املعرفة، إال أن : "واملقال األجهوري4

 )16شرح األجهوري،ص(يكون فحشه ظاهرا ألهل املعرفة وغريهم". 
  أسحات الليل: يطلق يف املنطقة على طائر اخلفاش. 5
  .138نوازل الزجلوي، ص6
  .178،ص1مللك اجلليل،جتيسري ا /61،ص1مواهب اجلليل،ج7
  .أساقطة من: 8
  : النقول. أيف 9

  .125،ص1،جشفاء الغليل 10
  .38،ص1التبصرة، ج  11
  .أساقطة من:  12
  : ال ميكن يف املاء.مو  بتقابلها يف:  13
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ــــه مالــــك تــــردّ  :خبــــالف ســــند فإنــــه قــــال ،2وتبعــــه ابــــن رشــــد ،1كراهتــــه وهــــو ،يتغــــري بطــــاهر قليــــل د في

  .5وحنوه للباجي، 4؟هل ميكن االحرتاز منه أم ال 3]و، [الشتباه أمره

كمــــــا قــــــال  ،ا ملــــــا قبلهــــــا يف مطلــــــق التغــــــري أيضــــــامابعــــــده 6مث عطــــــف بـــــــ"أو" املقيــــــدة (ملشــــــاركة)     

ـــــ رٍ ْئـــــبِ  وْ أَ ( فقـــــال: 7غ ـــــ وْ أَ  رٍ جَ َشـــــ قِ رَ وَ ِب طويـــــت بـــــه أو  أو حشـــــيش مـــــثال، ،أو خشـــــب :يعـــــين) ْنبٍ ِت

وجعلـــــه اللخمــــي املعـــــروف  يف الســــاقط منــــه، 8ايناألبيـــــا مـــــن الــــر�ح أو غريهــــا وهـــــو قــــول يهــــســــقط ف

ــــه للعــــراقيني9مــــن املــــذهب ــــن رشــــد ،10، ومقابل �ري الصــــحاري الــــيت آحــــني ُســــئل عــــن  ،وبــــه أفــــىت اب

ـــــك، ـــــه ســـــوى ذل ـــــدعو الضـــــرورة إىل طّيهـــــا �خلشـــــب لعـــــدم مـــــا تطـــــوى ب  لـــــون املـــــاء وطعمـــــه فيتغـــــّري  ت

يف حكمهـــــا املـــــاء  12بـــــل (جعـــــل) ؛�لبئـــــر يف جوابـــــه ص اجلـــــوازمل خيّصـــــ 11)(لكنـــــه ،ورحيـــــه مـــــن ذلـــــك

ــــــر�ح  مبــــــا يســــــقط مــــــن أوراق الشــــــجر النابتــــــة عليهــــــا، ، يف األوديــــــة والغــــــديراملتغــــــّري  والــــــيت جلبتهــــــا ال

  .13إليه

                                                             
  .39،ص1التبصرة، ج1
  . 73،ص1املختصر الفقهي،ج 2
    .أساقطة من: 3
  .60،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج 4
   .   55،ص1املنتقى،ج 5
  : املشاركة.أيف 6
  .125،ص1شفاء الغليل،ج 7
اين التميمي التونسي، فقيه قائم على مذهب مالك، ثقة معتمد، األبيعبدهللا بن أمحد بن إسحاق  )ه361-هـ252(أبو العباس8

تا� جليال ف كتفقه بيحىي بن عمر، ومحديس، وغريمها، وروى عنه أبو احلسن اللوايت، والقابسي، وابن أيب زيد، وغريهم،، صنّ 

  .     )128،ص1/ شجرة النور،ج10،ص6ترتيب املدارك،ج(بعنوان "ترتيب السماسرة و أحكام السمسرة". 
  .39، 38،ص1التبصرة،ج 9

قال الباجي:"وأما إذا سقط ورق الشجر أو احلشيش يف املاء فتغري، فإن مذهب شيوخنا العراقيني أنه ال مينع الوضوء به، وقال 10

)، وإذا أطلق لفظ العراقيني يف املذهب فاملراد �م: القاضي إمساعيل 55،ص1املنتقى،ج(."ين:ال جيوز الوضوء بهاألبياأبو العباس 

        )491وابن القصار وابن اجلالب، والقاضي عبدالوهاب، والشيخ األ�ري، ونظرائهم(املذهب املالكي، مدارسه....،ص
  : لكونهبيف 11
  : جعلها.بيف 12
ى به سوى ذلك منذ عن آ�ر الصحاري اليت تدعو الضرورة إىل طيها �خلشب والعشب لعدم ما تطو  قال ابن رشد: "سئلت13

فتاوى ابن رشد، (هل جيوز الغسل والوضوء به أم ال؟ فأجبت �ن ذلك جائز". ،فيتغري لون املاء ورائحته وطعمه من ذلك

  .)976،ص1ج
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 2]أي: بــــــــورق الشــــــــجر والتــــــــنب[ ،1]اَمــــــــ�ِِ  ةِ يَــــــــادِ البَ  رِ ْئــــــــبِ [ مــــــــاءتغــــــــّري  )ِيف  رُ َهــــــــظْ األَ وَ ( :صفقــــــــول  

 ،وإمنــــــا وقــــــع التخصــــــيص �مــــــا يف كــــــالم الســــــائل، مفهــــــوم للبئــــــر وال الباديــــــة أنــــــه ال ،فيــــــه) ازُ وَ اجلَــــــ(

ــــــى ، غــــــريهو  ،3كمــــــا دل عليــــــه كــــــالم ابــــــن رشــــــد،واملــــــراد علــــــى عســــــر االحــــــرتاز  وإذا كــــــان املــــــدار عل

  . املاء من ذلك بكونه غالباما غّري بد من تقييد  فال ،عسر االحرتاز

ــــهر تغتيّســــ وينبغــــي أن يكــــون مــــا" :عــــج ــــة مــــاال يعســــر االحــــرتاز من ــــه منهــــا مبنزل ــــر  ،4"طيت و�ــــذا التقري

  .ض عليه يف التعبري �ألظهر و�ماخيف االعرتا

مثمـــــرا أو �بســـــا؛ ألن ذلـــــك كلـــــه ممـــــا  ،والفـــــرق بـــــني ورق الشـــــجر النابـــــت يف املـــــاء واخلـــــارج عنـــــه"ح:

  .5"يعسر االحرتاز منه

ل ويقدمـــــه؛ ألن ابـــــن رشـــــد جعـــــل كـــــان ينبغـــــي للمصـــــنف أن يقتصـــــر علـــــى هـــــذا القـــــو "وقـــــال أيضـــــا:

  .6"مقابله الذي قدمه شاذا وخارجا عن أصل املذهب

ـــــه غـــــري غالـــــب، 7ضإمنـــــا قدمـــــه حلكمـــــه عليـــــه يف  و أقـــــول: ـــــى الـــــورق �ن ومـــــن مث اعـــــرتض عليـــــه  عل

قـــــــال يف و  ،8إلمكـــــــان الـــــــتحفظ منهمـــــــا يف البئـــــــر خبـــــــالف األوديـــــــة والغـــــــدير "؛�مـــــــا"يف قولـــــــه  مـــــــق

                                                             
  ملاشية، وهو تصحيف.: بئر اب: بئر البادية �ما اجلواز، ويف متقابلها يف  1
  .مو ب ساقطة من: 2
  . 867،ص2ينظر: مسائل أيب الوليد ابن رشد،ج3
  .17شرح األجهوري،ص4
  .64،ص1مواهب اجلليل،ج5
أو تقدميه وهو قول -بعدم سلب طهورية املاء املتغري بورق الشجر-يرى احلطاب أنه كان ينبغي على خليل أن يرجح القول القائل 6

اين الشاذ، فقال :"الذي يظهر من كالم أهل املذهب ونقوهلم اليت األبيهر نقول أهل املذهب، ال تقدمي قول الشيوخ العراقني، وظا

واقتصر عليه  ،وابن عرفة ،وقدمه صاحب الطراز نا العراقيني،ذكر�ها ترجيح القول �ن ذلك ال يسلبه الطهورية ألنه قول شيوخ

،فكان ينبغي للمصنف أن يقتصر عليه أو يقدمه، فإن القول الذي قدمه هو قول صاحب الذخرية ومل يذكر غريه واختاره ابن رشد 

  .     )63،ص1مواهب اجلليل،ج(اين، و قد علمت أنه يف غاية الشذوذ، كما قال ابن رشد". األبي
  .5،ص1التوضيح،ج 7
أو مبشقة يسرية �ن جيعل للبئر غطاء  قال ابن مرزوق: "و أما تغيري ماء البئر بورق شجر والتنب، فيمكن االحرتاز منه بال مشقة8

وحنوه، السيما إن كان ذلك مما جيلبه الر�ح إليها ال مما نبت عليها، ومع ظهور الفارق ميتنع القياس، فكان حق املصنف أن ينقل  

  .)442،ص1املنزع النبيل،ج(كالمه كما هو". 
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 أ�مــــــا صــــــارا لــــــه كالطحلـــــــب،"البئــــــر �مـــــــا لعــــــدم غريمهــــــا: العشــــــب الــــــذي يقطــــــع طــــــي اخلشــــــب و 

  .1"هللا أعلم، وابن رشدو  أصله للباجيو 

أي: )،َجْعـــــــــلِ (وجـــــــــوب ) ِيف وَ ( احملســـــــــوس ذكـــــــــر املشـــــــــكوك فيـــــــــه بقولـــــــــه:وملـــــــــا ذكـــــــــر التغـــــــــّري       

أو جنـــــــس كــــــالبول املنقطـــــــع ، كمـــــــاء الــــــورد املنقطـــــــع الرائحــــــة  ،للمــــــاء مـــــــن طــــــاهر )طِ الِ ـُخَ املـــــــ(تقــــــدير

ــــــــذلك قــــــــال: وصــــــــار كاملــــــــاء، أيضــــــــا الرائحــــــــة ــــــــه يف أوصــــــــافه الثالثــــــــة )قِ اِفــــــــوَ املُ ( ول كــــــــل منهمــــــــا ل

ألن األوصـــــاف املوجـــــودة  إىل قلـــــة املـــــاء وكثرتـــــه؛و  وينظـــــر يف كونـــــه طـــــاهرا أو جنســـــا،)، فِ الِ َخـــــاملُ كَ (

ر خمالفــــا؛ ألن املــــاء �ق علــــى أوصــــاف خلقتــــه، وذلــــك ممــــا أو ال يقــــدّ  ،إمنــــا هــــي للمــــاء وملــــا خالطــــه

  .وهو الذي �يت على قول ابن القاسم يف مسألة الريق بعد هذه ستعماله،يقتضي ا

ــــــنَ (  ــــــن  ،مــــــع ســــــند د يف احلكــــــم، وهــــــو البــــــن عطــــــاء هللاأي: تــــــردّ ) رٌ َظ أمــــــا ابــــــن عطــــــاء هللا ، سواب

  .2تيممو وإال توضأ  والذي أرى إن ُوِجد غريه مل يستعمله، ،النص فيه"فقال:

: وهــــو األعــــواد الــــيت 3]أي[فخلطــــه مبــــاء الزرجــــون  ال يكفيــــه مــــن وجــــد مــــن املــــاء مــــا"ونــــص ســــند: 

ـــــب طريـــــة خضـــــرة فيســـــيل منهـــــا مـــــاء وهـــــو  هـــــل يتطهـــــر بـــــه أم ال؟ ،تقطـــــع مـــــن أطـــــراف شـــــجرة العن

  .4"الظاهر

ــــــن   و�ملــــــاء املتغــــــّري  الــــــر�حني املنقطعــــــة الرائحــــــة، 5(مبــــــاء) بعــــــد أن صــــــوره يف الصــــــورتني: سوقــــــال اب

التمســــك �وصــــاف املــــاء حــــىت يتحقــــق  6]األصــــل[ ،وخيالطــــه مــــائع يوافــــق صــــفته ،مبــــا الينفــــك عنــــه

  .7أي: مقدارا ،كما لو كان املخالط للماء هو األكثر كمية  ،أو يغلب على الظن ،زواهلا

                                                             
  .442،ص1،ج نزع النبيلامل 1
  .  10،ص1ينظر: التوضيح،ج 2
  .ز: ساقطة من3
  .10،ص1ينظر: التوضيح،ج 4
  : مبا يف. زيف 5
  : هل األصل.بتقابلها يف  6
  .  10،ص1ج، ينظر:تنبيه الطالب 7
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ــــه عنــــد  هــــل كــــان  ،مــــا إذا شــــك يف أن املخــــالط لــــو كــــان �قيــــا علــــى أوصــــافه سوتبعــــه ح مث أن حمل

 لـــــو كـــــان �قيـــــا علـــــى أوصـــــافه، للمـــــاءفيمـــــا إذا غلـــــب علـــــى الظـــــن تغيـــــريه "يغـــــري املـــــاء أو ال؟ وقـــــاال: 

فـــــإن كـــــان املخـــــالط طـــــاهرا كـــــان املـــــاء طـــــاهرا غـــــري مطهـــــر، وإن كـــــان جنســـــا فلـــــيس املـــــاء بطـــــاهر وال 

ولـــــو   وإن كـــــان قلـــــيال ،فـــــإن كـــــان طـــــاهرا فاملـــــاء طهـــــور ه،وإن غلـــــب علـــــى الظـــــن أنـــــه اليغـــــريّ  مطهـــــر،

  .1"وإال فال ،كان جنسا واملاء قليل كره

ــــرتدّ ؟  املــــاء هــــل يضــــرك لقاعــــدة الشــــك يف مغــــّري يف صــــورة الشــــعــــج وخالفهمــــا  د وقــــال: إمنــــا حمــــل ال

مـــــــع كونـــــــه ذا صــــــــفة خمالفـــــــة قبــــــــل  ،مـــــــا إذا ُعلِـــــــم أو ظــــــــن حصـــــــول التغـــــــّري بتقــــــــدير بقـــــــاء أوصــــــــافه

  .2واشرتط مع ذلك أن يكون املاء قدر ءانية وضوء أو غسل املخالطة،

وفيمـــــا  وهـــــو فـــــرض مســـــألة، بـــــذلك،مـــــق د لـــــه فيـــــه إال متثيـــــل نمســـــت و�زعـــــه البنـــــاين يف هـــــذا �نـــــه ال

 هـــــــو: ، مث قــــــال4]مــــــع كونــــــه ذا صــــــفة[ 3قبلــــــه �نــــــه خمــــــالف لــــــنص ســــــند لــــــرتدده يف مــــــاء الزرجــــــون

وإن حتقــــق  ،عــــجبــــل صــــورة الشــــك تؤخــــذ ممــــا ســــبق كمــــا قــــال  ؛والظــــاهر أنــــه ال حمــــل للنظــــر أصــــال"

  .5"حكما قال   ،وغلب على الظن شيء عمل عليه

ـــــــد حصـــــــول العلـــــــ ومـــــــا نفـــــــاه مـــــــن اخلـــــــالف  بتقـــــــدير بقـــــــاء األوصـــــــاف ال 6)م أو الظـــــــن (�لتغـــــــّري عن

ومل يبـــــق إال الرتجـــــيح، والـــــراجح أيضـــــا عـــــدم تقـــــديره خمالفـــــا ، عـــــزاه لظـــــاهر كالمهـــــمح فـــــإن  ،يصـــــحّ 

                                                             
  .183،ص1تيسري امللك اجلليل،ج /65،ص1انظر :مواهب اجلليل ،ج1
املخالفة كما يفيده  قال األجهوري: "حمل الرتدد يف كالم املصنف إذا كان حيصل التغري بتقدير وجود األصناف اليت حتصل �ا  2

كالم ابن مرزوق والبساطي ومجع، وأما إذا كان شك يف حصول التغري بتقديرمها، فهو طهور قطعا....،مث قال: كالم ابن مرزوق 

يفيد أن حمل الرتدد  يف كالم املصنف إذا كان املطلق قليال قدر آنية الوضوء والغسل، وأما إذا كان كثريا فال يسلب الطهورية 

  )17شرح االجهوري،ص(بذلك".
  من هذا الكتاب. 223. وقد تقدم معىن ماء الزرجون يف الصفحة السابقة، ينظر:ص26،ص1حاشية البناين،ج 3
  .زز�دة يف: 4
  .      26،ص1املرجع نفسه،ج 5
  : التغيري.أيف 6
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ومـــــن تقدمـــــه كـــــابن ، 3عـــــجوكـــــذا علـــــى طريقـــــة  ،وغريمهـــــا ،2حو، 1سيفيـــــده عنـــــد الشـــــك علـــــى مـــــا 

  .5مقو ،4شو ،فرحون

  ]الفم حكم التطهري مباء[

 6(أل�ـــــــا) ؛نفـــــــي اخلـــــــالف أيضـــــــا يف صـــــــورة الشـــــــك بـــــــدليل املســـــــألة بعـــــــد هـــــــذه يصـــــــحّ  مث ال      

 املـــــاء منــــــه الـــــذي يتغـــــّري  7]يف حصـــــول املـــــؤثر، أي: املقــــــدار لشـــــكّ الـــــذي هــــــو ا[ شـــــبيهتها يف املعـــــىن

ــــــ ريِ ِهـــــطْ  التَّ ِيف وَ ( :8و(هـــــي) ـــــجُ  اءِ مَ ِب ـــــ مِ  الَفـــــِيف  لَ ِع ـــــن القاســـــم) نِ َال وْ قـَ ـــــة  ،�لصـــــحة الب وعـــــدمها لرواي

ــــق تغــــريا ظــــاهرً وحملّ  ،9أشــــهب ــــه يف الفــــم، ،اهــــا إذا خــــرج غــــري متغــــري �لري ــــل طــــول مكث فلــــو طــــال  وقب

يف  11قالـــــه ابـــــن اإلمــــــام ،مضمضـــــة النتفــــــى اخلـــــالف لغلبـــــة الريــــــق 10أو حصــــــلت (منـــــه) مكثـــــه فيـــــه

                                                             
  .183،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج1
  .65،ص1مواهب اجلليل،ج2
  .18شرح األجهوري،ص3
شرح املختصر "الشرح الصغري" على خمتصر خليل يف الفقه املالكي لإلمام �ج الدين بن عبدهللا �رام الدمريي املالكي، الدرر يف 4

الطبعة -قطر–د.أمحد بن عبدالكرمي جنيب :وزارة األوقاف و الشؤون األسالميىة  د.حافظ بن عبدالرمحن خري، راسة وحتقيق:د

  .146،ص1م ،ج2014األوىل
  .450،ص1ل،جاملنزع النبي5
  :ألنه.أيف 6
  .أساقطة من: هذه العبارة  7
  : هو.بيف 8
أشهب بن عبدالعزيز القيسي العامري اجلعدي، وأشهب لقب، وامسه مسكني، من أهل مصر. ) هـ204-هـ140(أبو عمرو9

حلارث بن مسكني، انتهت إليه الر�سة مبصر بعد ابن القاسم، روى عن مالك والليث، والفضيل بن عياض، وغريهم. وروى عنه ا

ترتيب . (ب السنن، وعدد كتب مساعه عشرونوسحنون، وغريمها، وأخذ عن الشافعي هو وابن عبد احلكم، خرّج عنه أصحا

  .    )89،ص1/شجرة النور،ج307،ص1/الديباج،ج262،ص3املدارك،ج
  .ز ساقطة من:10
مساين، اشتهر هو وشقيقه أبوموسى عيسى �بن اإلمام، أبوزيد عبدالرمحن بن دمحم بن عبدهللا ابن اإلمام التنسي الربشكي التل11

العامل احلافظ، شيخ املالكية �ملغرب، أخذ عن ابن مجاعة، وابن القصار،والطنجي، وغريه، وعنه أخذ الكثري كاملقري، وابن مرزوق 

/نيل 486،ص1جالديباج املذهب،(ه.743اخلطيب، وغريمها، له �ليف منها: شرح على ابن احلاجب الفرعي، تويف سنة

  )315،ص1/شجرة النور،ج245االبتهاج،ص
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ــــــه س ووّجهــــــه ة، يضــــــا مبــــــا إذا مل يكــــــن يف الفــــــم جناســــــوقّيــــــد بعضــــــهم اخلــــــالف أ، 1حشــــــرح ابــــــن  �ن

ه، فيّتفــــــق إن مل تغــــــريّ وهــــــي تســـــلبه عنــــــد ابــــــن القاســـــم و  حّلتــــــه جناســـــته، 2)يالقلــــــ(يصـــــري حينئــــــذ مـــــاء 

  .3القوالن على عدم التطهري به

مبنعـــــى حصــــــول قــــــدر مــــــن الريــــــق  حره وفّســــــ ،4"رألثّــــــ التغــــــّري  واتفقـــــا علــــــى أنــــــه لــــــو حتقـــــقّ " :ضويف 

ىت تظهــــــر إال أن يكثــــــر جــــــدا حــــــ ،يغــــــّري املــــــاء ألن الريــــــق ال املــــــاء؛ 5لوكــــــان مــــــن غــــــري الريــــــق (لغــــــّري)

  .7يف املاء 6)عابتهل(

ومعــــــىن ذلـــــــك  ر ال يف �ثــــــريه إن حصـــــــل،وهــــــذا علــــــى أن اخلـــــــالف يف حــــــال أي: يف حصـــــــول املــــــؤثَّ 

ــــــّرر  ،ومقابلــــــه يــــــرى لزومهــــــا أن القائــــــل �لصــــــحة يــــــرى االنفكــــــاك عــــــن خمالطــــــة الريــــــق، يف ش وبــــــه ق

  .9"الظاهر الطهورية؛ أل�ا األصلو ": صوزاد يف الصغري عن  ،8شروحه الثالثة

 تكــــــون املســـــألة عــــــني مــــــا وأن املخالطـــــة حصــــــلت قطعـــــا، ،وعلــــــى أن اخلـــــالف حقيقــــــي" البســـــاطي:

ــــصّ  ،قبلهــــا ــــّرق بينهمــــا مبــــا يبحــــث فيــــه  ،10"فيهــــا واليصــــح قــــوهلم الن ــــت، مث ف ووقــــع يف التهــــذيب: ت

ـــــه البصـــــاق ـــــر حـــــىت يغـــــّري  ،11جـــــواز الوضـــــوء �ملـــــاء يقـــــع في ـــــن يـــــونس مبـــــا إذا مل يكث ـــــده اب وشـــــّبهه وقّي
                                                             

شرح أبوزيد ابن اإلمام على خمتصر ابن احلاجب مفقود، لذا سيكون االعتماد يف توثيق أقواله على شرح احلطاب الذي نقل  1

  )65،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج. (أقواله
  شرح السنهوري: قليل، وهو خطأ حنوي، فالصواب نصبها.يف و  أ،يف  2
  .185،ص1تيسري امللك اجلليل،جنظر: ي3
  .19،ص1التوضيح ،ج4
  : تغّري.أيف 5
  : له بّينة.أيف 6
  .65،ص1مواهب اجلليل،ج7
  .93،ص1ينظر: حتبري املختصرالشرح الوسط،ج8
  .146،ص1الدرر يف شرح املختصر،ج9

ابن القاسم وأشهب على أنه ال  قال البساطي:"فإن قلت: هذا على أنه خالف يف حال، فإن كان خالفا حقيقيا، وهو أن يتفق10

ينفك عن املخالط؛ لكن ابن القاسم يعترب بقاء صدق اسم املاء، وأشهب ينظر إىل أنه خولط يف نفس األمر، فهو والذي قبله 

    )8،ص1شرح البساطي،ج(سواء، فال يصح قوهلم: ال نص يف املسألة".
دراسة وحتقيق: د.دمحم األمني  دمحم ابن الرباذعي األزدي املالكي،التهذيب يف اختصار املدونة أليب سعيد خلف بن أيب القاسم 11

  . 171،ص1م،ج2002الطبعة األوىل -ديب-ولد دمحم  سامل بن الشيخ :دار البحوث للداسات اإلسالمية وإحياء الرتاث
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ه، واعــــــرتض بـــــه علــــــى صـــــفة املــــــاء اليضـــــرّ  2]أّن موافــــــق[رمبـــــا يؤخــــــذ منـــــه " قـــــال البســــــاطي:و ، 1املـــــاء

  .3يف املسألة األوىل قوهلم ال نصّ 

 ]يف الطهارة مايكره من املياه[

 اءٌ َمــــ هَ رِ ُكــــوَ ( فقــــال: ،شــــرع يف ذكــــر ماحكمــــه الكراهــــة ،ميتنــــع جيــــوز التطهــــري بــــه ومــــا وملــــا ذكــــر مــــا   

ـــتعمل يف حــــــدث  ،�ن تقــــــاطر مــــــن األعضــــــاء أو اّتصــــــل �ــــــا ،أصــــــغر أو أكــــــرب ،أي: يف رفعــــــه) مســـ

   .اجلسم وهو نقي ،أو صحفة مثال ةٍ يف قصريّ  �4ن (يغتسل)

فيكـــــره اســـــتعماله يف رفــــــع  صــــــل �لبـــــاقي علـــــى ظــــــاهر ذراعيـــــه أو يف حليتـــــه مــــــثال،وفّســـــر بعضـــــهم املتّ 

  مع وجود غريه.  ،، أو اغتساالت غري واجبةةٍ يَ ضِ وْ حدث، أو خبث، أو أَ 

ـــــوالـــــ ـــــه،راجح يف عّل ـــــه غـــــري طهـــــور أو مشـــــكوك في ـــــدة  ة الكراهـــــة مراعـــــاة اخلـــــالف يف أن والكراهـــــة مقّي

  .5ضكما يف   ،وإال فهو ماء حلته جناسة أو مضاف بشرط السالمة من النجس والوسخ،

فــــإذا ثبــــت اشــــرتاط اليســــارة فهــــل  ،وال شــــك أن احملكــــوم لــــه �لطهــــارة هــــو اليســــري أي: القليــــل" :ح

ـــــريه مبســـــتعمل آخـــــرتنتفـــــي الكراهـــــة بتك ـــــن  ؟ث وهـــــو الـــــذي اختـــــاره  ،أو ال ،6سوهـــــو الظـــــاهر عنـــــد اب

 كــــــان للمجمــــــوع حكــــــم  ،ألنـــــه ملــــــا ثبــــــت كراهــــــة كـــــل جــــــزء منــــــه حــــــال االنفـــــراد":قــــــال ،ابـــــن اإلمــــــام

  .7"أجزائه

                                                             
ط؛ ألن ذلك طاهر، يريد ما مل قال ابن يونس: "ومن املدونة قال مالك :وال�س �لوضوء �ملاء تقع فيه النخاعة ،والبصاق، واملخا1

  )76،ص1اجلامع ملسائل املدونة،ج(يكثر، فيغري املاء". 
  :  أن يوافق.م: إن وافق، ويف بيقابلها يف  2
قال البساطي: "فإن قلت:هذا على أنه اختالف فما الفرق بني هذا وما قبله؟ قلت: هنا احتمال املخالط املوافق، وهناك فرض  3

لت: على ما محلنا عليه املسألة املتقدمة، وهو أن يكون ذلك املاء الذي وقع فيه ما يوافقه، لو وقع فيه وقوعه". وقال أيضا: ق

ماخيالفه من نوع ذلك املوافق، كما لوخلط مباء الورد املقطوع الرائحة، وكان حبيث لو كان له رائحة ألثّر فيه تفرتق 

  )8،ص1شرح البساطي،ج(املسألتان".
  : يغسل.بيف 4
  .13،ص1يح ،جالتوض5

  .16،ص1تنبيه الطالب،ج 6
 .67،ص1ينظر:مواهب اجلليل،ج 7
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علــــــى املــــــاء املســــــتعمل مطلــــــق غــــــري  2)فيمــــــا لــــــو (صــــــبّ "وقــــــال أيضــــــا: ،1"وهــــــذا هــــــو الظــــــاهر" ح:

وفــــــيمن أمكنــــــه مجــــــع مســــــتعمل بعــــــض  انتفــــــاء الكراهــــــة، فــــــال شــــــك يف ،3مســــــتعمل حــــــىت (يكثــــــر)

أنــــه مل يـــر فيــــه " :فـــال يغـــرت بقــــول ابـــن فرحـــون التــــيمم،وال جيــــوز لـــه  ،أعضـــائه لبقيتهـــا أنــــه يتعـــني عليـــه

فإنـــــه خمـــــالف لـــــنص  ،لكـــــن الخـــــالف أنـــــه ينتقـــــل للتـــــيمم ،والـــــذي يقتضـــــيه البحـــــث مجعـــــه ،4"نصـــــا

  ـ..اه5"وقبله اجلماعة كلهم ،الشيخ

ت املســــــــنونة ضــــــــية، واالغتســــــــاالو أي: غــــــــري احلــــــــدث كاأل) هِ ريِْ َغــــــــ(كراهــــــــة املســــــــتعمل يف  )ِيف وَ (    

ــــــة مــــــن احلــــــيض،، واملســــــتحبة ــــــة يف الوضــــــوء، وغســــــل الّذّمّي ووضــــــوء التــــــربد  ومســــــتعمل الثانيــــــة والثالث

ــــــ(وعــــــدمها  ،والغســـــلة الرابعــــــة، ومــــــا غســــــل بــــــه ثــــــوب طــــــاهر ســــــامل مــــــن الــــــنجس والوســـــخ يف ) دٌ دُّ رَ تـَ

ــــن شــــاس6"املشــــهور كراهــــة مــــا يســــتعمل يف رفــــع احلــــدث فقــــط"ز: ففــــي الطــــرا، النقــــل  *،7، وتبعــــه اب

                                                             
  .68،ص1مواهب اجلليل،ج 1
  : صبع.بيف 2
  : كّثره.بيف 3
"تسهيل املهمات يف شرح جامع األمهات"، ومل أقف على هذا يقصد قول ابن فرحون يف شرحه على ابن احلاجب املسمى  4

  الشرح.
  .68،ص1مواهب اجلليل،ج5
   )70،ص1مواهب اجلليل،ج(وأما مشهور املذهب، فظاهره كراهة ما يستعمل يف رفع احلدث فقط". قال سند: "6
- بريوت-عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة أليب دمحم جالل الدين بن شاس اجلذامي املالكي: دار الغرب اإلسالمي7

  .8،ص1م،ج2003الطبعة األوىل 

ن عبدهللا بن جنم بن شاس اجلذامي السعدي املصري، شيخ املالكية يف عصره، تفقه على أبو دمحم جالل الدي *وابن شاس هو: 

اإلمام يعقوب بن يوسف املالكي، ومسع من عبدهللا بن بّري النحوي، ودّرس مبصر، وأخذ عنه زكي الدين املنذري وغريه ، ألف 

/ 443،ص1الديباج املذهب،ج(.ه616تويف سنة  اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، دل على غزارة علم وفضل وفهم،

  )238،ص1شجرة النور،ج
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ـــــة":ضقـــــال يف  ، وغـــــريه الكراهـــــة 2وأطلـــــق ابـــــن بشـــــري ،1حوابـــــن  ــــــو  ،3"وهـــــو ظـــــاهر املدون ش مثلـــــه ل

  .4وغريه من األشياخ ،عن عياض

ه مـــــع وجـــــود غـــــري  ،راكـــــد) ريٌ ِســـــيَ (كـــــره علـــــى املشـــــهور مـــــن أقـــــوال أربعـــــة يف املـــــذهب مـــــاء )وَ (      

وإن  ،فهــــــي قليلـــــــة) لٍ ْســــــغُ  وْ أَ  وءٍ ُضــــــوُ  ةِ يَــــــآنِ كَ (وعليــــــه اقتصــــــر يف املقــــــدمات  وحــــــده عنــــــد مالــــــك،

ــــــــ 5سقالـــــــه  ،اســـــــتعملت يف الوضـــــــوء أ�ـــــــا �لنســـــــبة للمتوضـــــــأ  8والشـــــــاذيل 7تـــــــتوعنـــــــد ، 6حتبعـــــــا لـ

  .9(كثرية)

 ص،وذكـــــــر مــــــــاذكره  ،للمقـــــــدمات :األوىل" طريقــــــــان: -اليســـــــري أي:-وقـــــــال ابـــــــن عرفــــــــة يف قـــــــدره 

ــــــة: للبيــــــانال ــــــر :ثاني ومل تغــــــّريه مــــــن  حيلــــــه مــــــافوق القطــــــرة مــــــن الــــــنجس، 10يف كــــــون مــــــاء اجلــــــرة والزي

ــــه إال  ــــذي اليــــؤثر في ومســــاع  معــــروف قــــول ابــــن القاســــم مــــع روايتــــه، 11)هغــــريّ  مــــا(القليــــل أو الكثــــري ال

  ..انتهى12"موسى من ابن القاسم

                                                             
  )31جامع األمهات،ص(قال ابن احلاجب: "واملستعمل يف احلدث طهور، وكره للخالف". 1
  .226،ص1التنبيه على مبادئ التوجيه، ج 2
  .   12،ص1التوضيح،ج 3
ن فّرق بينه وبني األول ومل يدخل فيه كراهة كابن شاس قال الشيخ �رام: "ويف غري مستعمل احلدث تردد لألشياخ، فمنهم م4

  )93،ص1حتبري املختصر،ج(وغريه، ومنهم من مل يفرق بينهما كالقاضي عياض، وهو ظاهر املدونة". 
  .194،ص1تيسري امللك اجلليل،ج5
  .71،ص1مواهب اجلليل،ج6
  .188،ص1جواهر الدرر،ج7
 بن دمحم ثال� بن خيلف املنويف، املعروف �لشاذيل املصري املالكي الفقيه نور الدين دمحم بن دمحم )هـ939-هـ857(أبو احلسن8

احملقق أخذ عن النور السنهوري وبه تفقه، والشهاب بن األقطع، ومجاعة، له تصانيف عدة منها: عمدة السالك على مذهب 

/شجرة 344نيل االبتهاج،ص(ية،وغريها.تصر خليل، وشرح القرطبمالك وخمتصرها، والعزية، وحتفة املصلي وشرحها، وشرح على خم

  .   )392،ص1النور،ج
  : أ�ا كثرية.زيف:  9

  .)339،ص4لسان العرب،ج.(الزير: اُحلّب الذي يعمل فيه املاء، والز�ر: ما يزيّر به البيطار الدابة 10
  كذا وردت يف مجيع النسخ، ويف خمتصر ابن عرفة: مغّريه.  11
  . 77،ص1املختصر الفقهي،ج12
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ــــــه حيلــــــه مــــــا فــــــوق القطــــــرة:" :ح ــــــر،أن القطــــــرة مــــــن الــــــّنجس  فَفِهــــــم مــــــن قول ــــــؤثر يف اجلَــــــرّة والّزي  ال ت

: ضقـــــــال يف حاشـــــــيته عـــــــن  ،2حنــــــوه للناصـــــــر اللقـــــــاينو  .1"والتقتضــــــي كراهـــــــة ذلـــــــك علـــــــى القـــــــولني

ــــــــل" ــــــــة الوضــــــــوء والغســــــــل للتمثي ــــــــد) ؛وكــــــــل مــــــــن آني ،إذ مافوقهمــــــــا كــــــــذلك ممــــــــا لــــــــيس  3ال (للتحدي

ـــــــني اليتـــــــنجس بكـــــــل جناســـــــةوكـــــــ واجلـــــــب، 4كاملاجـــــــل ـــــــت كـــــــالقطرة ل مـــــــن االثن إمنـــــــا بـــــــل ؛ وإن قّل

ســــــــة الواقعـــــــة فيهمــــــــا كمــــــــا فــــــــوق إن مل يتغــــــــري إذا كثــــــــرت النجاو  ؛تـــــــنجس علــــــــى القــــــــول �لنجاســـــــةي

ـــــن رشـــــد ،وأمـــــا القطـــــرة فـــــال ،القطـــــرة ـــــن القاســـــم ،وهـــــذا كلـــــه حمصـــــول قـــــول اب  ،واملعلـــــوم مـــــن قـــــول اب

ــــك مثــــل اجلــــرة ــــ ،وروايتــــه عــــن مال ــــر مــــن ذل ــــه يفســــد مبــــا هــــو أكث وإن  ،كوإن مل يفســــد مــــن قطــــرة فإن

ومـــــا اقتضـــــاه كالمـــــه مـــــن التســـــوية بـــــني االثنـــــني يف عـــــدم  .انتهـــــى.5"ب واملاجـــــلمل يتغـــــري خبـــــالف اجلـــــ

التـــــأثري �لقطـــــرة مـــــن الـــــنجس خـــــالف مـــــا يف املقـــــدمات؛ ألن فيهـــــا حـــــد اليســـــري قـــــدر مـــــاء الوضـــــوء 

ـــــه قطـــــرة جنـــــس ـــــبصـــــقـــــدر القو  ،حتل ن الـــــنجس :"إيف قولـــــهطفـــــى وبـــــه اعـــــرتض ، 6رية حيلـــــه أذى اجلن

فيصــــري مــــن املختلــــف فيــــه  ،فآنيــــة الوضــــوء تــــؤثر فيــــه القطــــرة ف،�لنســــبة آلنيــــة الوضــــوء والغســــل خمتلــــ

  .نتهىا.7"وآنية الغسل ال يؤثر فيها إال ما فوق القطرة بني الكراهة والنجاسة،

ــــــ(كراهــــــة القليــــــل املــــــذكور إذا خلــــــط   وحمــــــلّ      ــــــيُـ  ملَْ (و فــــــوق القطــــــرة علــــــى مــــــا مــــــّر،) سٍ جَ نَ ِب )، ريِّْ َغ

ـــــن ه فهـــــو جنـــــس،ومفهومـــــه إذا غـــــريّ  هـــــو فـــــإن غـــــّريه ف ال يكـــــره إذا مل يغـــــّريه، جس أن الطـــــاهرومفهـــــوم ب

 دالـــــــة علـــــــى عـــــــدم احلصــــــــر، "كآنيـــــــة"والكـــــــاف يف قولـــــــه ، يصـــــــلح للعـــــــادة دون العبـــــــادة ،مضـــــــاف

                                                             
  .71،ص1جلليل،جمواهب ا1
�صر الدين دمحم بن حسن اللقاين املصري، الفقيه احلافظ للمذهب احملقق، أخذ عن الشيخ أمحد ) هـ935-هـ857(أبوعبدهللا 2

ن األجهوري، جلس إلقراء العلوم على اختالفها على كرمي الدين الربموين، وعبدالرمح  زروق، والربهان اللقاين وغريهم، وعنه أخذ:

   )391،ص1/شجرة النور،ج590،ص1نيل االبتهاج،ج(ه فيه أهل عصره، ولذا مل يصنف إال حاشية على التوضيح.وجه مل يشارك
  : للتجديد.  بيف 3
املاجل: شبه حوض واسع جيمع فيه املاء إذا كان قليال، مث يفجر إىل املشارات واآل�ر، فاملاجل خمزن ماء كصهريج(ينظر: لسان  4

 )12،ص11العرب،ج
  ى حاشية اللقاين على التوضيح.مل أقف عل 5
قال ابن رشد: "وحد هذا املاء الذي يتقى حللول النجاسة فيه هو أن يكون قدر ما يتوضأ به، فتقع فيه القطرة من البول أو 6

  .)87،ص1املقدمات املمهدات ،ج(اخلمر، أو يكون قدر القصرية، فيتطهر فيها اجلنب وال يغسل ما به من األذى ". 
  .206، 205،ص1اصي،جحاشية الرم 7
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ــــه  واســــتدلّ  ،1ياحملّشــــز قالــــه  ،كــــان أقــــل مــــن ذلــــك فيــــدخل مــــا �طبــــاق أهــــل املــــذهب علــــى عــــج ل

ــــــــه غا ،أن املطلــــــــق ال يضــــــــر ــــــــاإال مــــــــا غــــــــّري أحــــــــد أوصــــــــافه ممــــــــا يفارق ــــــــو قــــــــلّ  ،لب ويف ، 2وظــــــــاهره ول

، 3"وإن مل يتغــــــــّري  ،وضــــــــوء والغســــــــل يتــــــــنجسومفهــــــــوم كــــــــالم املصــــــــنف أن مــــــــا دون آنيــــــــة ال":تــــــــت

ممــــــا يتوضــــــأ بــــــه ال  فخــــــرج مــــــن حتديــــــدهم أن أقــــــلّ " :4بقــــــول أيب الفضــــــل راشــــــدطفــــــى لــــــه  واســــــتدلّ 

وهــــــو قـــــول ابــــــن القاســــــم يف  النجاســـــة، صومقابـــــل املشــــــهور الـــــذي مشــــــى عليــــــه  .5"حيمـــــل اخلبــــــث

وعـــــزاه  وقيـــــل: طهـــــور مـــــن غـــــري كراهـــــة، وقيـــــل: مشـــــكوك فيـــــه، ،6املدونـــــة، وعليـــــه اقتصـــــر يف الرســـــالة

فعلــــــى املشــــــهور وروايــــــة  ؛فــــــإن توضــــــأ �ملــــــاء القليــــــل املــــــذكور وصــــــّلى ،7اللخمــــــي لروايــــــة أيب مصــــــعب

  .8يعيد يف وقت والغريه أيب مصعب ال

ــــــن القاســــــم:  ــــــيمم ويرتكــــــه،"وقــــــال اب ــــــه[فــــــإن توضــــــأ  يت ــــــه  وعلــــــى، 10" الوقــــــتوصــــــلى أعــــــاد يف9]ب أن

مث يتــــــيمم لصـــــــالة واحـــــــدة، وقيـــــــل: يتـــــــيمم مث يتوضـــــــأ  ،يتوضـــــــأ بـــــــه" ح:فقـــــــال ابـــــــن ، مشــــــكوك فيـــــــه
                                                             

  .12الزرقاين،صأمحد حاشية  1
: ومفهوم كالم املصنف ....،بقوله: "هذا املفهوم غري معول عليه إلطباق كل أهل املذهب تتاعرتض األجهوري على قول  2

ز�دة، فقال: قوله  مع  دعلى أن املطلق ال يضره، إال ما غّري أحد أوصافه مما يفارقه غالبا، وظاهره ولو أقّل قليل، وقد أشار له 

    )29شرح األجهوري،ص(كآنية وضوء اخل،...وعلى كل حال فالكاف دالة على عدم احلصر؛ فيدخل ما كان أقل من ذلك". 
حاشية (انتهى".تنجسقال تت يف كبريه: "ومفهوم كالم املصنف أن ما دون آنية الوضوء والغسل ينجس مل يغري م 3

  )209،ص1الرماصي،ج
ن أيب راشد الوليدي، الفاسي، الفقيه احلافظ، احملصل املفيد، شيخ شيوخ املدونة بفاس، أخذ عن الشيخ أبو أبو الفضل راشد ب4

ن اجلزويل، وغريمها. ألف كتاب احلالل واحلرام، وحاشيته على أخذ الزرويلي، وأبو زيد عبدالرمحدمحم صاحل الفاسي وغريه، وعنه 

/شجرة 179نيل االبتهاج،ص(هـ. 675وإمالؤه على التهذيب. تويف سنةاملدونة، والبعض يدعوها طرره على املدونة، 

     )288،ص1النور،ج
  .209،ص1حاشية الرماصي،ج 5
   )12الرسالة،ص(قال ابن أيب زيد: "وقليل املاء ينجسه قليل النجاسة، وإن مل تغريه". 6
وي عن مجاعة منهم مالك وبه تفقه، وعبدالعزيز بن أبو مصعب مطرف بن عبدهللا اهلاليل املدين، الثقة، الفقيه، املقدم الثبت، ر 7

اع نقل عنه ابن املاجشون، وابن أيب حازم، وابن دينار، وعنه أخذ أبو زرعة، وأبو حامت، والبخاري وخرج عنه يف صحيحه. له مس

ترتيب (هـ �ملدينة. 220تويف سنة ، ة يف العتبيةوله نوازل سئل عنها، وهي جمموع حبيب يف الواضحة،

     )340،ص2/الديباج املذهب،ج133،ص3دارك،جامل
  .40،ص1ينظر: التبصرة ،ج8
  .أساقطة من: 9

  .116،ص1املدونة،ج 10
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ى متيقنــــــا ليكــــــون قــــــد صــــــلّ  مث يتوضــــــأ ويصــــــلي �نيــــــا، ،ومعنــــــاه أنــــــه يتــــــيمم أوال مث يصــــــلي لصــــــالتني،

  .1ض اهـ من .فيها السالمة من النجاسة

ــــــــرع:ــــــــــفـــــــــــ ال " :حفقـــــــال  ،علـــــــى هـــــــذا القليـــــــل مـــــــاء مطلـــــــق حـــــــىت صـــــــار كثـــــــريا فيمـــــــا لـــــــو صـــــــبّ  ـ

ولــــــو مجـــــع إليــــــه ميــــــاه قليلــــــة كــــــل منهــــــا خالطتــــــه  ونصوصــــــهم كالصــــــرحية فيــــــه، إشـــــكال يف طهوريتــــــه،

وهـــــــو ، .انتهـــــــى2"فالظـــــــاهر انتفـــــــاء الكراهـــــــة؛ حـــــــىت صـــــــار ا�مـــــــوع كثـــــــريا ،ومل تغـــــــريه جناســـــــة قليلـــــــة

ـــــه يف شـــــرح القولـــــة قبـــــل هـــــذهخبـــــالف مـــــا اســـــتظهره ســـــابقا   3(أو) ،مـــــن بقـــــاء الكراهـــــة فيمـــــا هـــــي في

  .استمرارها تبعا البن اإلمام

يف ختيــــــيط املــــــنت التصــــــريح مبــــــا علــــــم التزامــــــا؛  "الراكــــــد" 5وغــــــريه سز�دة  4]الحاجــــــة إىل[ تتمــــــــــــــــــة:

  .املاء اجلاري�آلنية فيه مجع إ�ء، فيحرتز به من  6ألنه يفهم من (التعبري)

واحـــــــرتز بعـــــــدم ، 7"واجلْريـــــــة ال انفكـــــــاك هلـــــــا  إذا كـــــــان ا�مـــــــوع كثـــــــريا،واجلـــــــاري كـــــــالكثري" :حابـــــــن  

ــــــــزاب ــــــــل،9)الســــــــانية( 8االنفكــــــــاك عــــــــن مي ــــــــه قلي وإذا وقفــــــــت الدابــــــــة  ؛ ألن املــــــــاء الــــــــذي جيــــــــري في

  .10انقطع

                                                             
  .14،ص1التوضيح،جينظر:  1
  .72،ص1مواهب اجلليل،ج2
  : و.بيف 3
  .مو  بساقطة من: 4
مه حكم املاء الكثري، وقد رأى أطال كل من السنهوري واحلطاب الكالم يف مسألة املاء اجلاري تصيبه النجاسة، وذكرا أن حك 5

/تيسري 74، 73، 72،ص1ينظر:مواهب اجلليل،ج(. كآنية وضوء وغسلالزجلوي أ�ا ز�دة يستغىن عنها مبفهوم قول خليل: 

  .)201، 200، 199،ص1امللك اجلليل،ج
  : التغيري.أيف 6
  .32جامع األمهات،ص7
�ج .(ه ميزاب الكعبة، وهو مصب ماء ماء املطرجاء يف الرتشيح: هو ما يسيل منه املاء من موضع عال، ومن8

  )24،ص2العروس،ج
  .: غري السانيةأيف 9

ينظر: لباب اللباب يف بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من األركان والشروط واملوانع واألسباب أليب عبدهللا دمحم بن راشد البكري 10

  .14م،ص2003القفصي املالكي،الطبعة األوىل
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ـــــريا؛ ألنـــــه مـــــع الكثـــــرة ال": 1)هـــــارون ابـــــن( ـــــذلك إذا كـــــان ا�مـــــوع كث ـــــب إال جيُ  وال معـــــىن للتقيـــــد ب تن

  . 2"نقطعت جريته أو اتصلتا، املتغري دون غريه

ـــــة مـــــع املـــــاء مـــــا فوقهـــــا طـــــاهر إمجاعـــــا،"ويف الطـــــراز:  ـــــة الـــــيت فيهـــــا النجاســـــة اجلاري وهـــــي  ،وأمـــــا اجلري

ا، فــــذلك كحكــــم املــــاء تقــــر فيــــه امليتــــة؛ ألنــــه يتحــــرك معهــــا حبركــــة واحــــدة، ًضــــرْ مــــابني حــــافيت النهــــر عَ 

ـــــــيت حتتهـــــــا فطـــــــاهرة، ـــــــيقّ  وأمـــــــا اجلريـــــــة ال وال نســـــــفتها الـــــــر�ح  ،مل متازجهـــــــا ن أن النجاســـــــةيعـــــــين إذا ت

 .3سقاله  ،إليها

ــــه:"مث عطــــف علــــى خلــــط املقــــدر قبــــل قولــــه        ــــربا فيــــه أيضــــا قول  بــــنجس ليصــــري قيــــد اليســــارة معت

ـــــكَ (أي: يف املـــــاء اليســـــري  )،يـــــهِ فِ  غَ لَـــــوَ  وْ أَ (  4نـــــت (ســـــالمة فمـــــه)ولـــــو تيقّ ؟ ن يف اختـــــاده أم الذِ أُ ) بٌ ْل

ــــــذكر، إمنــــــا خــــــصَّ و "قــــــاال:  ،7حو، 6سوحنــــــوه يف  ،5ياحملّشــــــز قالــــــه  ،مــــــن النجاســــــة ومل  الكلــــــب �ل

ممــــا -ألن ســــؤره أخــــف مــــن ســــؤر غــــريه  ؛"ومــــا ال يتــــوقى جنســــا مــــن مــــاء"يكتــــف بعمــــوم قولــــه بعــــد 

ى علــــــى املشـــــهور، وهــــــو ره وصـــــلّ ؤ أ بســــــمــــــن توّضـــــ وأيضــــــا فإنـــــه ال إعــــــادة علـــــى-ال يتـــــوقى النجاســـــة

قــــال  ،وصــــلّى أجــــزأه اء قــــد ولــــغ فيــــه كلــــب،ومــــن توضــــأ مبــــ قــــال مالــــك:":اقــــال فيهــــ ،"ظــــاهر املدونــــة

                                                             
وقع فيه النساخ أو املؤلف؛ ألن هذا القول يرجع لقائله ابن هارون، ومل  أيف مجيع النسخ: ابن س، ولعّله خطابن هارون يقابلها 1

  عليه يف شرح ابن عبدالسالم.أقف 
أثبت خليل نسبة هذا الكالم البن هارون يف توضيحه فقال: "ابن هارون: واعرتض على املصنف �ن اشرتاط عدم االنفكاك   2

  .)18،ص1التوضيح،ج(كان ا�موع كثريا؛ ألنه ال ُجيتنب إىل املتغري دون غريه، انقطعت ِجريته أو اتصلت".ال معىن له إذا  
  .201،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج 3
  : سالمته.مو  بيف 4
  .13حاشية أمحد الزرقاين،ص5
  .203، 202،ص1تيسري امللك اجلليل،ج6
  .74،ص1مواهب اجلليل،ج 7
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ــــــه: ــــــت عن ــــــه وإن علــــــم يف الوق ــــــه علــــــي وابــــــن وهــــــب، وال إعــــــادة علي ــــــين ابتــــــداء  :1وقــــــال عن واليعجب

  .2كاحلوض وحنوه،وال�س به يف الكثري  ،الوضوء به إن كان املاء قليال

ه وحرّكــــــه ويف األول إذا أدخــــــل لســــــان ،3وحكــــــى بكســــــرها بفــــــتح الــــــالم فيهمــــــا، ،غيَلــــــ ،غويقــــــال: ولَــــــ

ــــــه شــــــيء، قالــــــه  ،فــــــال يكــــــره اســــــتعماله فلــــــو أدخلــــــه مــــــن غــــــري حتريــــــك أو ســــــائر أعضــــــائه، فيمــــــا في

  وغريه. ،4اخلرشي

ـــــه       ـــــرَ وَ (فقـــــال: "،وكـــــره مـــــاء مســـــتعمل" :مث عطـــــف علـــــى مســـــتعمل مـــــن قول ) يـــــهِ فِ  لُ َســـــتَ غْ يُـ  دٌ اِك

" تفســـــري فيـــــه يغتســـــل" فقولـــــه وهـــــو االســـــتعمال، ،أنـــــه علـــــى تقـــــدير مضـــــاف :وفيـــــه تفســـــريان:أحدمها

  .الراكد فيكره االغتسال يف املاء ،5وعليه أكثر الشرّاح له،

 6خيلــــــو مــــــن وســــــخ وعــــــرق (يف جســـــــمه) إذ ال ؛ره علــــــى مــــــن يســــــتعمله بعــــــدهذّ ألنــــــه يقــــــ"ش:قــــــال 

  .  8وحنوه يف الذخرية ،7"غالبا

                                                             
عبدهللا بن وهب الفهري، موالهم، أحد كبار رؤوس املذهب، وأحد احملدثني املشهورين ممن أضفى ) هـ197- هـ125(أبو دمحم  1

صبغة أثرية على املذهب، أخذ عن أزيد من  أربعمائة شيخ فقد روى عن: مالك بن أنس، وبه تفقه، والليث، وغريهم، وأخذ عنه: 

ترتيب (وغري ذلك. ري، واجلامع، والبيعة، واملناسك،أمحد بن صاحل، وسحنون بن سعيد، وغريهم، صّنف "موطأ" كب

  .  )89،ص1/شجرة النور،ج413،ص1/الديباج املذهب،ج228،ص3املدارك،ج
  ،ص...1/تيسري امللك اجلليل،ج74،ص1، وينظر: مواهب اجلليل، ج116،ص1املدونة،ج2
ها ولغ، وولوغ ،وأولغه صاحبه، وهو أن يلغ بفتح الالم فيهما، وحكى ابن األعرايب كسرها يف املاضي، ومصدر  "ولغ الكلب3

حترير ألفاظ التنبيه (يدخل لسانه يف املائع فيحركه،و ال يقال ولغ لشيء من جوارحه غري اللسان، والولوغ للكلب وسائر السباع". 

  .  )47هـ،ص1408الطبعة األوىل -دمشق-:دار القلمحتقيق:عبدالغين الدقر أليب زكر� حميي الدين حيىي بن شرف النووي،
  .76،ص1شرح اخلرشي ،ج4
/شرح الزقاين 13/ حاشية أمحد الزرقاين،ص31/شرح األجهوري،ص95،ص1حتبري املختصرالشرح األوسط لبهرام،جينظر:5

  .76،ص1/ شرح اخلرشي،ج74،ص1/مواهب اجلليل،ج31،32وحاشية البناين،ج،ص
  : جبسمه.مو  بيف 6
  .77،ص1رشي مثله، ومل ينسبه للشارح �رام ينظر: شرح اخلرشي،جقاله يف الشرح الكبري ومل أقف عليه، ويف شرح اخل 7
  . 174،ص1الذخرية،ج8



الطھارة وما یتعلق بھا (المیاه، أنواعھا، حكمھا)                                                     شرح الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي  
 

 
235 

ــــه عبــــادة لغــــري علــــة 1محــــل (مالــــك)" وقــــال ابــــن رشــــد:  قــــال:طفــــى وبــــه قــــرره ، 2"النهــــي فيــــه علــــى أن

 مـــــامل يكـــــن مســـــتبحرا فيجـــــوز، ،كـــــان املـــــاء يســـــريا أو كثـــــريا  ،؟مـــــا بـــــه مـــــن األذى أم ال لَ َســـــغَ  ،رهفيكـــــ

  .3وهو خاص �جلنب

 :وقــــــال ابــــــن القاســــــم فيهــــــا ،4"ومل �ت إذا غســــــل األذى جــــــاز االغتســــــال" قــــــال مالــــــك يف العتبيــــــة:

  .5"به من األذىإذا كان غسل ما ،وأ� ال أرى بذلك �سا"

التنـــــــاول منـــــــه للتطهـــــــري  كراهـــــــة يف الوضـــــــوء بـــــــه أو أنـــــــه ال "غتســـــــل فيـــــــهي"ويفهـــــــم مـــــــن قولـــــــه ":مـــــــق

  ..اهـ6"خارجه

مل أره " وعليــــه محلــــه البســــاطي أنــــه يكــــره اســــتعمال الراكــــد الــــذي يغتســــل فيــــه، وقــــال: :املعــــىن الثــــاين

، 8"فهــــــي داخلـــــة يف كالمهــــــم ،إذا كـــــره الغســــــل فيـــــه ابتـــــداء فــــــأحرى بعـــــده": تــــــتوقـــــال ، 7"صـــــرحيا

، كمـــــا يفهـــــم مـــــن قولـــــه يغتســـــل فيـــــه"لالغتســـــال حبيـــــث يتكـــــرر فيـــــه، وقـــــال: علـــــى املعـــــدح ومحلـــــه 

  .9"أو كثرياوظاهره سواء كان املاء قليال 

                                                             
  وردت يف كل النسخ: ملك، والظاهر أنه خطأ من النساخ. 1
  .  163،ص1البيان والتحصيل،ج2
ل ما به األذى أم ال،  وراكد يغتسل فيه على قول مالك: أن املاء الراكد يكره االغتسال فيه، غس قال الرماصي: "يتعني محل قوله 3

حاشية الرماصي على (".كان يسريا أو كثريا مما مل يكن مستبحرا فيجوز، والنهي عنده تعبدا، أو هو خاص �جلنب كما يف احلديث

 .)212،213،ص1خليل،ج
    .)163،ص1البيان والتحصيل،ج".(األذى عنه جاز له االغتسال فيه ومل �ت يف احلديث أنه إذا غسل"قال مالك: 4
  .133،ص1املدونة،ج 5
صفة لراكد ويعطى مبفهومها أن املتناول منه للتطهري خارجه الكراهة فيه،  :"وراكد يغتسل فيه" قال ابن مرزوق يف تفسري قوله6

ويفهم منه أيضا أن الكراهة خاصة �لغسل فيه دون الوضوء وحنوه، وظاهره سواء كان املاء املذكور قليال أو كثريا؛ ألنه جعله قسيم 

    )44،ص2املنزع النبيل، ج(اليسري ".
قال البساطي:"ومعناه: أنه إذا اغتسل يف املاء الراكد يكره أن يستعمل يف الطهارة. فإن قلت: فعلى هذا املعىن هو املستعمل يف  7

ره صرحيا؛ بل احلدث، قلت: املستعمل يف احلدث قام به املانع، وهذا فيه ذلك، ال أنه عينه، على أن هذا على هذا الوجه مل أ

: إن ذلك اليفسده على أهله، وال أرى �ا -وهو جنل- رأيت خالفه، ونص العتيبية: قال مالك يف رجل اغتسل يف بئر معني

  )9،ص1شرح البساطي،ج(�سا".
  .لعله قاله يف شرحه الكبري 8
  . 74،ص1مواهب اجلليل ،ج 9
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وأمــــــا ماعــــــداه فيــــــدخل يف  فأمــــــا املســــــتبحر الكثــــــري فــــــال إشــــــكال يف خروجــــــه مــــــن كالمــــــه،" مث قــــــال:

 يســــــلم وال ،2ه)لــــــواليفطــــــن ( ،1ري)التغـــــاالغتســـــال فيــــــه يســــــرع إليــــــه ( ألن مــــــايتكرر إطـــــالق كالمــــــه؛

ــــــا مــــــن اغتســــــال جنــــــب أو غســــــل جناســــــة، ــــــى الظــــــن حصــــــول النجاســــــة فيــــــه  غالب إال أن يغلــــــب عل

 اً وال جيـــــزئ أحـــــد  أحـــــد أوصـــــافه مـــــن ذلـــــك فيجـــــب اجتنابـــــه،أو يتغـــــّري  لكثـــــرة االغتســـــال فيـــــه جـــــدا،

مثـــــل ذلـــــك يف الـــــربك املعـــــدة للوضـــــوء يف املياضـــــي الـــــيت تطـــــول إقامـــــة املـــــاء  3(أجـــــرى)و ،فيـــــه الغســـــلُ 

  ..انتهى5)"4دد ماؤه فأمره (خفيفرغ بسرعة وجيمايفأما و  فيها،

أي: مــــن مـــــاء يســــري مـــــع وجـــــود ) رٍ َمخْـــــ بِ ارِ َشـــــ رَ ؤْ ُســـــوَ (مث عطــــف علـــــى مســــتعمل أيضـــــا قولــــه:     

 ســــــواء كــــــان الشــــــارب مســــــلما أو كــــــافرا،6]و[ فــــــإن مل جيــــــد غــــــريه اســــــتعمله مــــــن غــــــري كراهــــــة، غــــــريه،

ـــــري الشـــــرب ـــــه كث ـــــد مـــــن كون ـــــه ابـــــن اإل  ،والب ـــــن كمـــــا أشـــــار إلي ـــــك ، حمـــــام يف شـــــرح اب ـــــت ذل فـــــال يثب

  .8حتبعا لــ، 7سقاله  ،لشاربه مرة وحنوها

ـــــ(كـــــره أيضـــــا )وَ (     ـــــ لَ َخـــــدْ ا أَ َم وكـــــذلك �ئعـــــه وحنـــــوه إذا مل تتحقـــــق طهـــــارة  ،مـــــن املـــــاء )يـــــهِ فِ  هُ دَ َي

  وغريه. ،9قاله ابن رشد ،فإن حتققت جاز استعماله من غري كراهة اليد والفم،

وال طهارتـــــه حـــــال كــــــون  ،إذا مل تعلـــــم جناســـــة فمـــــه) اًســـــى جنَِ قَّ وَ تَــــــ يَـ اَال َمـــــ(كـــــره أيضـــــا ســـــؤر )وَ (    

  .فال يطرح �لشك ،ال طعام حلرمته ،يسري ليسارته) اءٍ مَ  نْ مِ (ومدخول اليد  10(السؤر)

                                                             
  :التغيري. أيف 1
  : به. مو  بيف 2
  : أحرى.أيف 3
  . : خفيفيأيف 4
  .76، 75،ص1ينظر "مواهب اجلليل،ج5
  .أز�دة يف: 6
  . 207،208،ص 1تيسري امللك اجلليل، ج7
  .77،ص1مواهب اجلليل،ج8
سؤر شارب اخلمر كسؤر النصراين، وقد قال ابن رشد يف سؤر النصراين:" فإن حتققت طهارة يده وفمه جاز استعمال سؤره، وما  9

البيان (جناستهما مل جيز استعمال شيء من ذلك، وإن مل جيد غريه".  أدخل فيه يده وإن وجد غريه، وإن تيقنت

  )35،ص1والتحصيل،ج
  : السوء، وهو تصحيف.بيف 10
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 ]ما استثين من الكراهة[

 ازُ رتَِ االْحـــــــ رَ ُســـــــعَ  نْ  إِ َال (فقـــــــال: حفظ منـــــــهمـــــــا يعســـــــر الـــــــتّ مث أخـــــــرج ممـــــــا ال يتـــــــوقى النجاســـــــة       

  .فال يكره سؤره، وهو وغريه سواء على املشهور ؛والفأر كاهلرّ )هُ نْ مِ 

ومــــــا أدخــــــل يــــــده ، أي: ســــــؤر الشــــــارب) انَ َكــــــ  وْ أَ (فقــــــال: "مــــــن مــــــاء"مث صــــــرّح مبفهــــــوم قولــــــه       

ــــه ــــعَ طَ (وميكــــن االحــــرتاز منــــه أم ال  ،ســــؤر مــــاال يتــــوقى النجاســــةو  ،في وال  ،فــــال يكــــره اســــتعماله)، ااًم

  .2قاله يف املدونة ،خبالف املاء الستجازة طرحه ،مالٍ  فيه إضاعةَ  1يراق؛ (ألن)

 ] سحكم املاء املشمّ [

ــــه:، مث شــــبه �ملخــــرج مــــن الكراهــــة علــــى ظــــاهر اللفــــظ   ) سٍ مَّ َشــــمُ كَ (وعليــــه محلــــه أكثــــر شــــراحه قول

ومل ": حقـــــــال ، 6ضيف ص و، 5سوابــــــن  ،4حوابـــــــن  ،3يكـــــــره التطهــــــري بـــــــه عنــــــد ابـــــــن شــــــعبان فــــــال

واقتصــــر مجاعــــة مــــن أهــــل  عــــن مالــــك، 8ونقلــــه ابــــن الفــــرس والقــــول �لكراهــــة قــــوي، ،7)(لغــــريهم أره

                                                             
  : ألنه.أيف 1
  .   175، 174،ص1/التهذيب يف اختصار املدونة ،ج116، 115،ص1املدونة،ج 2
 كرهه من كرهه من جهة الطب؛ أل�مس، وإمنا  ذكر ابن شعبان املاء املشمس ضمن املياه الطاهرة فقال: "وكذلك املاء املشم3

اث، ديب،رقم لزاهي الشعباين أليب إسحاق دمحم ابن القرطيب الشعباين، خمطوط مبركز مجعة املاجد للثقافة والرت ا(عندهم يورث الربص".

  .)7، ل1،ج5951احلفظ: 

، انتهت إليه ر�سة املالكية مبصر، ملصريالقاسم بن شعبان العماري ادمحم بن )هـ355- هـ270 (وابن شعبان هو: أبو إسحاق*

ألف التصانيف ، اعةأخذ عن أيب بكر بن صدقة، وغريه، وأخذ عنه أبو القاسم الغافقي، وعبدالرمحن التجييب األقليشي، ومج

/شجرة 194،ص2الديباج املذهب،ج(املناسك،وغريها.أحكام القرآن، منها: الزاهي الشعباين يف الفقه،البديعة 

  .   )120،ص1النور،ج

  .)31جامع األمهات،ص(قال ابن احلاجب يف طهورية املاء املشمس :"واملسخن �لنار واملشمس كغريه".4
قال ابن عبدالسالم : "وكذلك املشّمس، فإن كراهة بعضهم له إمنا هي ملا يتقى فيه على ما قيل من الربص، وليس من جهة 5

  . )9،ص1جتنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع األمهات،(الشرع". 
قال خليل يف التوضيح: "واملشمس كغريه فال كراهة فيه، وفيه تنبيه على خالف الشافعية فإ�م يكرهون املسخن يف الشمس 6

  . )9،ص1التوضيح،ج(للطب".
  : لغريه، وهو تصحيف.أيف 7
الكي، قاض،  األندلسي، فقيه م عبداملنعم بن دمحم املعروف �بن الفرس األنصاري اخلزرجي الغر�طي )هـ599-هـ524(أبوعبدهللا 8

 =توىل القضاء بعدة مدن آخرها غر�طة، أخذ عن أبيه وجده، وغريمها، وأخذ عنه احلافظ بن دمحم القرطيب، حنوي، حمدث ومفّسر،
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وال  ،1أن يكــــــون مشــــــبها �ملكروهــــــات قبلــــــهص ولــــــذا جــــــّوز ابــــــن الفــــــرات يف كــــــالم  املــــــذهب عليــــــه؛

ونقلـــــه  يف الـــــبالد احلـــــارة كمـــــا قـــــال ابـــــن اإلمـــــام، 3الصـــــفر 2بـــــد مـــــن تقييـــــده حينئـــــذ بكونـــــه يف (أواين)

ــــــن العــــــريب ــــــذلك ،4اب ــــــاب �ركــــــه؛ أل�ــــــا  : ابــــــن فرحــــــون ،5قــــــال الشــــــافعي وب وعلــــــى الكراهــــــة فــــــال يث

  .6يس بشرعي"ل كراهة طبية ال شرعية، وال ثواب على ما

ويف كــــالم "قــــال:، 7"كمــــن تــــرك أكــــل الســــم امتثــــاالبــــل يثــــاب المتثــــال �ــــي الشــــرع   ؛نظــــر وفيــــه": ح

ـــــــك ـــــــة إن قضـــــــت بضـــــــرر اســـــــ، ابـــــــن اإلمـــــــام إشـــــــارة إىل ذل تعماله فـــــــالقول ونصـــــــه: واحلـــــــق أن التجرب

يضـــــــر  8فيـــــــه ملـــــــا ُعِلـــــــم شـــــــرعا مـــــــن طلـــــــب الكـــــــف (عّمـــــــا) يو إن مل يصـــــــح مـــــــارُ و  �لكراهـــــــة ظـــــــاهر،

حيــــــرم اإلقــــــدام  ألن مــــــا ال يســــــتلزم الضــــــرر إال �درا ال وال يلــــــزم ممــــــا قيــــــل حتــــــرمي اســــــتعماله؛ ،عــــــاجال

أقــــام الظــــن  فــــإن اإلقــــدام عليــــه ممتنــــع؛ ألن الشــــرع ،خبــــالف مــــا اســــتلزمه غالبــــا ،عليــــه لغلبــــة الســــالمة

يف نقلـــــــه مبعنـــــــاه عـــــــن ز وقـــــــد أغفلـــــــه ، أيضـــــــاح انتهـــــــى بنقـــــــل ، 9"مقـــــــام العلـــــــم يف أكثـــــــر األحكـــــــام

؟ ال ر هـــــل تـــــزول الكراهـــــة بتربيـــــده أووانظـــــابـــــن فرحـــــون أيضـــــا: "، 10عـــــجالشـــــافعية بواســـــطة شـــــيخه 

ـــــن العلّـــــ:إلن قيـــــإأمـــــا ، ويرجـــــع يف ذلـــــك إىل األطبـــــاء   تـــــزول الكراهـــــةفـــــال؛ ل أجـــــزاء مـــــن اإل�ءة حتّل

                                                                                                                                                                                              

/شجرة 133،ص2الديباج املذهب،ج(وأبو علي الرندي، وغريمها، ألف كتا� يف أحكام القرآن من أحسن ما وضع يف ذلك.=

  )218،ص1النور،ج
 .08،09شرح ابن الفرات، ل ينظر:1
  : أوان.أيف 2
املعجم .(الواحد واجلمع فيه سواء، َوجيمع أيضا على أصفار ويقولون: ِإ�ء أصفار ،الصفر: الّنحاس اَألصفر واخلايل من اَألشياء3

  )516الوسيط إلبراهيم مصطفى، وغريه: دار الدعوة،ص
ملعروف �بن العريب املعافري اإلشبيلي األندلسي ،احلافظ، الفقيه املالكي، األصويل دمحم بن عبدهللا ا) هـ543-هـ468(أبوبكر4

املفسر، تفقه �إلمام دمحم الطرطوشي، وغريه، توىل القضاء �شبيلية، صنف يف شىت فنون العلم من مصنفاته: عارضة األحوذي يف 

الديباج (لقبس يف شرح املوطأ، وغريها.شرح جامع أيب عيسى الرتمذي، أحكام القرآن، احملصول يف األصول، ا

     )199،ص1/شجرة النور،ج255،ص2املذهب،ج
ينظر: منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه أليب زكر� النووي، حتقيق:عوض قاسم أمحد عوض: دار الفكر، الطبعة األوىل 5

 .9م،ص2005
  .79،ص1ينظر: مواهب اجلليل ،ج6
  . 79،ص1مواهب اجلليل،ج 7
  : عن ما. أيف 8
  .79،ص1،ج املرجع نفسه9

  .38، وينظر: شرح األجهوري، ص34،ص1شرح الزرقاين،ج10
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س والظــــــاهر كراهــــــة اســــــتعمال املشـــــــمّ  وعنــــــد الشــــــافعية يف ذلـــــــك خــــــالف، :قلــــــت": ح، 1"بتربيــــــده

 إليــــــه، ويف غســــــل النجاســــــة بــــــه مــــــن البــــــدن، أو منــــــدوبٍ  دٍ أو تــــــربّ  يف الوضــــــوء والغســــــل مــــــن حــــــدثٍ 

، ويكـــــره شـــــربه أيضـــــا إذا مل يباشـــــر ذلـــــك بشـــــيء مـــــن بدنـــــه، ،وأمـــــا مـــــن غـــــري البـــــدن فـــــال كراهـــــة فيـــــه

  .انتهى ،3"على ذلك 2الشافعية وقد نصّ  نه يضر،:إإن قال األطباء ،وأكل طعام طبخ به

وعـــــدم �ثـــــري  وأمـــــا املشـــــمس يف الـــــربك واأل�ـــــار فمتفـــــق علـــــى عـــــدم كراهتـــــه لعـــــدم إمكانيـــــة الصـــــيانة،

  .6"خيالفه ومل أقف على ما" :ح، 5)4قاله (النووي ،الشمس فيه

ــــــــــرعـــــــــــفـــــــــــــــ وقيـــــــــده (ابـــــــــن  ،وغـــــــــريه ،7حح بـــــــــذلك ابـــــــــن صـــــــــرّ  ،�لنـــــــــار كراهـــــــــة يف املســـــــــخن ال :ــــ

ـــــــربودة ،�ن اليكـــــــون شـــــــديد التســـــــخني 9)8الكـــــــدوف ـــــــه "قـــــــال: ،ومثلـــــــه يف الكراهـــــــة الشـــــــديد ال ألن

  ".ألنه مينع اإلسباغ" :وقال غريه ،10"ينايف اخلشوع

  [تقييد الكراهة يف سؤر شارب اخلمر]

يف ســــــؤر مــــــاال -مــــــا بعـــــده وعــــــدمها شــــــارب اخلمــــــر و إىل تقييــــــد الكراهــــــة يف ســـــؤر  صمث رجـــــع      

 هِ فِمـــــ مبـــــا إذا مل تعلـــــم جناســـــةُ  -يف مجيـــــع ذلـــــك طعامـــــا 11ميكـــــن الـــــتحفظ منـــــه مـــــن مـــــاء أو(مـــــا كـــــان)

                                                             
  .)79،ص1مواهب اجلليل،جينظر:(احلاجب، ونقله احلطاب أيضا ذكره ابن فرحون يف شرحه على ابن 1
قال يف األم: ال أكره املشمس إال  قال النووي: "الصواب يف املشمس اجلزم �نه ال كراهة فيه، ملوافقته للدليل ولنص الشافعي فإنه 2

  )87،ص1ا�موع شرح املهذب،ج(أن يكره من جهة الطب، كذا رأيته يف األم.
  .79،80،ص1مواهب اجلليل،ج3
  : املنويف، وهو تصحيف.مو  بيف 4
  .90،ص1ا�موع شرح املهذب،ج 5
  .79،ص1مواهب اجلليل،ج6
  .)31جامع األمهات،ص( قال ابن احلاجب : "واملسخن �لنار واملشمس كغريه".7
  ويف مواهب اجلليل: ابن الكروي، وكالمها تصحيف، واألصح ما أُثبت يف املنت.   : ابن الكروف،مو  بيف 8
أبو احلسن عمر بن علي ابن الكدوف، رشيد الدين األزدي اإلسكندري، شيخ مبارك من أهل املذهب، روى عن أيب القاسم 9

خمتصر يسمى الكايف، وهو مفقود، أكثر احلطاب من النقل عنه يف شرحه على خليل. تويف  ابن الّصفراوي، كتب عنه الفرضي، له

       )734،ص15/�ريخ اإلسالم،ج373هاج،صنيل االبت(هـ.691سنة
  .)80،ص1مواهب اجلليل،ج(ينظر:  .خمتصر ابن الكدوف مفقود، ونقل احلطاب أقواله 10
  : مكان.مو  بيف 11
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وهــــــو  ُعِلمــــــت ببصــــــر أو يقــــــني، أي: 2)رُئَِيــــــتْ  نْ إِ وَ ( :1]فقـــــال[أو الطعــــــام  ،يف املــــــاء أو يـــــده احلــــــالّ 

والضـــــمري ، مــــزة قبـــــل األلــــف �ئبــــه�هل 3أى)ر (مقلــــوب  ،مبــــين للمفعــــول مـــــن رأى �مــــزة بعــــد األلـــــف

 وهو للنجاسة املفهومة من ما قبله.  ،املسترت فيه

ـــــــعَ وقولـــــــه:(    ـــــــهِ فِ ى َل ـــــــدٍ  :) يعـــــــيني ـــــــوَ (أو حنوهـــــــا  أو غـــــــريه مـــــــن ي للمـــــــاء أو [ أي:) هِ الِ مَ عْ تِ اْســـــــ تَ ْق

ــــــه4]لطعــــــامل ــــــد أو قبل ــــــة ميكــــــن معهــــــا زوال أثرهــــــادون غيْ  ،يري ــــــعُ ( ب ــــــيْـ لَ عَ  لَ ِم فــــــإن غــــــّريت املــــــاء )، اَه

 ء القليــــــل،وإن مل تغـــــّريه فيكــــــره اســـــتعماله مـــــع وجـــــود غــــــريه؛ ألن الكـــــالم يف املـــــا ،5ضـــــّرت (�تفـــــاق)

ـــــه مـــــا أمكـــــن الّســـــر�ن و  ،وأمـــــا الطعـــــام فإنـــــه يطـــــرح كلـــــه إن كـــــان مـــــا يعلـــــو إن كـــــان جامـــــدا طـــــرح من

 فيه.

 ]حكم الطهارة مباء راكد سقط به حيوان [

 ،وفــــــرغ مــــــن األول ،إلعافتــــــهلنجاســــــته و  6)ءاملــــــا اجتنــــــاب(وملــــــا إن طلــــــب الشــــــارع مــــــن املكلــــــف     

ـــــــه: ـــــــاين بقول ـــــــإذَ وَ (أشـــــــار إىل الث ـــــــوان )اتَ ا َم ـــــــ(حي فـــــــال يســـــــتحب  ،7احـــــــرتازا مـــــــن (البحـــــــري)) يٌّ رِّ بـَ

ـــــــز ( ـــــــه يف املـــــــاء 8)حن ـــــــو نَـ ذُ ( إن مل يتغـــــــري 9]و، [مبوت ـــــــ(أي: دم ) سٍ ْف ـــــــة) ةٍ لَ ائِ َس إن ُذبِـــــــح  ،أي: جاري

ــــزح أي وُجــــرِح، فمــــا ال ــــه ال ينــــدب فيــــه الن ــــه ومل يتغــــري ،ضــــانفــــس ل ــــه:، إن مــــات في ــــرَ بِ (وقول  :أي )دٍ اِك

فـــــــال  ،بـــــــه مــــــن اجلــــــاري زَ واحــــــرتُِ  ،11صــــــهريج)كال(ال  10و)أ( واقــــــف غــــــري جـــــــاٍر، لــــــه مــــــادة كـــــــالبئر

ـــــغَ تَـ  يَـ ملَ وَ (وقولـــــه:، يســــتحب فيـــــه النـــــزح فإنـــــه جيـــــب النـــــزح  ، أحـــــد أوصـــــافهاحـــــرتز بـــــه ممــــا إذا تغـــــّري ) رْ يـَّ
                                                             

  .مو  بساقطة من: 1
  : وإن رئيت على فيه.أيف  تقابلها  2
  كتبت يف كل النسخ: رءا، وهي الكتابة القدمية لـ"رأى".  3
  : املاء أو الطعام. أيقابلها يف  4
  : �التفاق.أيف 5
  : اجتناب ما مات �ملاء.مو  ب يقابلها يف6
  : البحر.أيف 7
  : نزع.أيف 8
  .مو  بساقطة من: 9

  :و. مو بيف 10
 )83،ص1صح ما أثبت يف املنت، وهو الذي ورد يف شرح احلطاب(ينظر: مواهب اجلليل،جيف النسخ: كالسريح، ولعل األ 11
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تغــــــــّري �لــــــــربي الســــــــائل الــــــــنفس  إال أن مــــــــا ئلة أم ال،لــــــــه نفــــــــس ســـــــا يف احليـــــــوان البحــــــــري والــــــــربي،

ويغســــــل نفــــــس  ،هينــــــزح كّلــــــ 2]لــــــه ال مــــــادة فمــــــا[وإذا وجــــــب نــــــزح املتغــــــري  وغــــــريه طــــــاهر، 1(جنــــــس)

مجيعـــــه إن كـــــان و  ، إن كـــــان املـــــاء كثـــــريايزيـــــل التغـــــّري  ومـــــا لـــــه مـــــادة ينـــــزح منـــــه مـــــا بعـــــد ذلـــــك، اجلـــــبِّ 

  .3قليال

ــــــرض املســــــألة لنجاســــــته،  ،الــــــنفسالســــــائل   �لــــــربيّ وهــــــذا فيمــــــا تغــــــّري " :س وينبغــــــي أن  كمــــــا هــــــو ف

أو  مــــن غـــري تفصــــيل بــــني كثــــري ، فقــــطومــــا ال نفـــس لــــه مــــن الــــربي ال يـــزول التغــــّري  ،ينـــزح يف البحــــري

  . 6"لطهارته 5)جلبّ ا( 4]منه[ واليغسل ة أو ال،له مادّ   ماوال بْني  قليل،

قالـــــه  ،اب فمعنـــــاه االســـــتحبابوحيـــــث وقـــــع يف هـــــذا الكتـــــ "،إذا"هـــــو جـــــواب  )بَ دِ نُـــــ(وقولـــــه:      

ويكفــــــــي قبلــــــــه ، 9الــــــــوكح يف لغتنــــــــا بعــــــــد إخــــــــراج امليتــــــــة :أي: نــــــــزع وهــــــــو) حٌ زْ نـَــــــــ( ،8وغــــــــريه، 7ش

ــــــبِ ( ــــــة )اِمهَ رِ دْ ِق  وكــــــذلك ينظــــــر إىل طــــــول إقامتــــــه يف املــــــاء وقر�ــــــا، ال حبــــــد حمــــــدود، ،أي: املــــــاء والداب

 فيكثــــر مــــع قلــــة املــــاء وكــــرب الدابــــة،ا مهُ وإذا ُروعــــي قــــدرُ  ،أحــــوطَ إلــــيهم و  وكلمــــا كثــــر النــــزح كــــان أحــــبّ 

  .ويتوسط يف عظمهما يف عكسه، 10)و(يقلّ 

 ]احلكمة من النزح[

واحلكمـــــة يف طلـــــب هـــــذا النـــــزح أن هللا ســـــبحانه أجــــــرى العـــــادة يف احليـــــوان عنـــــد خـــــروج روحــــــه      

فيـــــدخل املـــــاء وخيـــــرج �لرطـــــو�ت الـــــيت  ويفـــــتح فـــــاه طلبـــــا للنجـــــاة، ،رطو�تـــــه وتســـــيل ،تنفـــــتح مســـــامه

                                                             
  : تنجسأيف 1
  : فما ال مدة له.م: مما ال مدة له، ويف بيقابلها يف 2
  .83،ص1/ مواهب اجلليل ،ج20،ص1ينظر: التوضيح،ج3
  .أساقطة من: 4
  يف شرح السنهوري: اجلنب.5
  .   215،ص1تيسري امللك اجلليل،ج 6
  )97،ص1حتبري املختصر،ج(فإمنا مراده االستحباب.  ندبقال �رام: "واعلم أنه كلما قال يف هذا املختصر 7
  .115،ص1التاج واإلكليل،ج/83،ص1مواهب اجلليل،ج 8
  الوكح: بلغة أهل توات هو النزح للماء بعد إخراج امليتة من البئر.9

  : يقّلل. مو  بيف 10
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ـــــنفس،تعاف ـــــئ (تطفـــــو) هـــــا ال ـــــه إذا ُمِل ـــــدلو شـــــيئا يســـــريا؛ ألن ـــــنقص النـــــازح ال  الدهنيـــــة 1وهلـــــذا قـــــالوا: ي

  .يطلب النزح يف وقوعه ميتا أو حياوهلذه العلة مل  ،2فتزول فائدة النزح ؛ترجع إىل املاءو 

ــــــوَ  نْ  إِ َال (ا وإليــــــه أشــــــار بقولــــــه:رج حي�ــــــْخــــــوأَ       ــــــيِّ مَ  عَ َق ــــــ :يعــــــين )اًت ــــــأو حّي ومل يتغــــــري  ،اا وأخــــــرج حّي

وهـــــل  فيكـــــره اســـــتعماله مـــــع وجـــــود غـــــريه، ؛املـــــاء فيهمـــــا، إال أن يكـــــون جبســـــده جناســـــة واملـــــاء يســـــري

 أو مـــــا وهــــو ظــــاهر كـــــالم ابــــن رشــــد، ؟جســــده حممــــول علــــى الطهـــــارة ولــــو غلــــب خمالطتـــــه للنجاســــة

ـــــه هلمـــــا حممـــــول عليهـــــا وقعـــــت فيهـــــا  ،يف قصـــــرية شـــــراب 3وهـــــو قـــــول ســـــعيد بـــــن منـــــري ،غلـــــب خمالطت

  .5ومال إليه ابن اإلمام ،ويف مساع أشهب مثله ،4خرجت حية أنه يراقفأرة فأ

ظــــــاهر يف  6وماقالــــــه (غـــــريه) ومـــــا قالــــــه ابـــــن رشــــــد أظهـــــر يف الطعــــــام؛ ألنـــــه ال يطــــــرح �لشـــــك،" ح:

ــــيال، ومــــا ذكــــره  ،املــــاء مــــن اســــتحباب النــــزح مــــع القيــــود هــــو ص فيكــــره مــــع وجــــود غــــريه إذا كــــان قل

وعلـــــــى  أو يف القليـــــــل دون الكثـــــــري، ،مـــــــادة فيـــــــه فيمـــــــا ال 7أو)( ،وقيـــــــل: بوجوبـــــــه مطلقـــــــا املشـــــــهور،

 ى بـــــــه يف الوقـــــــت،قالـــــــه ســـــــند وغـــــــريه، فيعيـــــــد مـــــــن صـــــــلّ  ،املشـــــــهور فهـــــــو مكـــــــروه مـــــــع وجـــــــود غـــــــريه

ـــــــاب الـــــــيت أصـــــــا�ا إذا مل تكـــــــن ممـــــــا يفســـــــدها الغســـــــل ـــــــه يف مســـــــاع ابـــــــن  ،ويســـــــتحب غســـــــل الثي قال

ــــــي)( 9)عــــــهب�( ،8القاســــــم ــــــى اإلعــــــ 10عل ــــــك يف املدونــــــة عل ــــــت،عــــــن مال وعلــــــى وجــــــوب  ادة يف الوق

                                                             
  : ت.طفق مو  بيف 1
  .83،ص1ب اجلليل،جينظر: مواه2
عثمان سعيد بن النمر بن سليمان بن احلسني الغافقي، كان ذا فقه وورع، مسع من حيىي بن حيىي، وعبدامللك بن  أبو3

، وسعيد بن فحلون البجاين، وغريمها، له مسائل مجعت عنه، قد أدخل فيها الشيخ حدث عنه أمحد بن حيىي  ،اوغريمه،بيبح

  )234/جذوة املقتبس،ص266،ص4دارك،جترتيب امل(هـ.273اب البيان طرفا، تويف سنة  كتالقاضي أبو الوليد الباجي يف
  .37،ص1ينظر: البيان والتحصيل،ج4
  .83،ص1ينظر:مواهب اجلليل،ج5
  : غري.أيف 6
  : و.أيف 7

  .139،ص1البيان والتحصيل،ج 8
 : تبعه.أيف  9

  وعلي.: أيف  10
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يف الكبـــــري علـــــى  شواقتصـــــار ، وحيـــــرم أكـــــل مـــــاعجن بـــــه أو طـــــبخ النـــــزح يعيـــــد مـــــن صـــــلى بـــــه أبـــــدا،

  .1حانظر  ".وليس كذلك ،هذا يوهم أنه املشهور

  [حكم زوال تغري املتنجس بغري املطلق]     

 زالتهــــا بغــــريه فقــــال:أتبعــــه �لكــــالم علــــى إ ،وملــــا فــــرغ مــــن الكــــالم علــــى إزالــــة النجاســــة �ملطلــــق     

ـــــُر)  الَ زَ  نْ إِ وَ ( ـــــريتـَغَيـُّ ـــــه ، املـــــاء الكث ـــــنَّ (وال مـــــادة ل  وهـــــو مـــــا، 2]أي: املتـــــنجس[بكســـــر اجلـــــيم )ِجسِ ال

ــــنَجس بفتحهــــا ــــكَ  بِ َال (وهــــو عــــني النجاســــة  ،غــــّريه ال ــــطْ مُ ( مــــاء) ةِ رَ ثْـ وال �لقــــاء  خلــــط بــــه يعــــين، )قٍ َل

ــــــــراب أو طــــــــني ــــــــه مــــــــن ت ــــــــزح بعضــــــــه ؛شــــــــيء في ــــــــل بنفســــــــه أو بن ــــــــط بــــــــهأ ،ب ــــــــل مطلــــــــق خل  ،و بقلي

أو  تغـــــّريه وقـــــد زال، واحلكـــــم يـــــدور مـــــع علتـــــه وجـــــودا هألن علـــــة تنجيســـــ[ ؛)ةُ يَّـــــورِ هُ الطَّ  نَ ِســـــحْ تُ اسْ فَ (

ــــس3]وهــــو قــــول ابــــن وهــــب عــــدما، وبــــه أخــــذ الطرطوشــــي  ،5عــــن مالــــك 4، وروايتــــه مــــع ابــــن أيب أوي

  .6"ده إىل أصلهلعو  ،وهو الظاهر"ويف اإلرشاد: ، كالقاضي سند  ،ومجاعته من أهل العلم

الـــــذي رواه املـــــدنيون عنـــــه أن املـــــاء ال  ،هـــــو الصـــــحيح علـــــى أصـــــل مـــــذهب مالـــــك"وقـــــال ابـــــن رشـــــد:

  .8"وهو الذي ينبغي أن تكون به الفتوى" ق:وقال ، 7"ينجسه إال ماُغّري أحد أوصافه

                                                             
  .83،ص1مواهب اجلليل،ج :ينظر1
  .أ ساقطة من:2
  : ألن احلكم يدور مع علته علة تنجيسه تغريه وجودا أو عدما، وهو قول ابن شهاب.  مو بتقابلها يف  3
أبو عبدهللا إمساعيل بن أيب أويس األصبحي املدين، الفقيه احملدث، ابن عم اإلمام مالك، وابن أخته، وصهره على ابنته، روى  4

ئ، روى عنه إمساعيل القاضي، وابن حبيب، وغريمها، حدث عنه الشيخان يف عن أبيه وخاله مالك، ومجاعة، وقرأ على �فع القار 

  .     )281،ص1/الديباج املذهب،ج151،ص3ترتيب املدارك،ج(هـ 226هـ،وقيل سنة 227الصحيحني حمتجني به، تويف سنة 
ونه ووزنه، مث يصيب املاء بعد "وقد روى ابن وهب وابن أيب أوس عن مالك يف جباب حتفر �ملغرب فتسقط فيها امليتة، فيتغري ل5

  .  )159،ص1البيان والتحصيل،ج(ذلك أنه ال�س به ".
قال صاحب اإلرشاد: "وإذا مات بري ذو نفس سائلة يف بئر، فإن تغّري وجب نزحه حىت يزول التغري، فإن زال بنفسه فالظاهر 6

  .)4د السالك،صإرشا(عوده إىل أصله، وإن مل يتغري استحّب النزح حبسب املاء وامليتة". 
  .159،ص1البيان والتحصيل ،ج 7
  . 84،ص1التاج واإلكليل،ج8
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و وهـــــــ ،أي: الطهوريـــــــة فيبقـــــــى علـــــــى جناســـــــته؛ أل�ـــــــا التـــــــزول إال �ملـــــــاء ومل حيصـــــــل )اهَ مُ دَ َعـــــــوَ (     

الحتمـــــال أن يكـــــون إمنـــــا بنـــــاه علـــــى قولـــــه ص ومل يعتـــــربه  ،*1وشـــــّهره الفاكهـــــاين ،قـــــول ابـــــن القاســـــم

ـــــة بنجاســـــة قليـــــل املـــــاء بقليـــــل النجاســـــة وجعلـــــه  ،كمـــــا بنـــــاه ابـــــن رشـــــد عليـــــه  ،هوإن مل تغـــــريّ  يف املدون

ـــــه فيمـــــا تغـــــّري    مث يف  بطـــــاهر وزال تغـــــريه،خـــــالف املشـــــهور والصـــــحيح أيضـــــا؛ ألنـــــه خمـــــالف ملـــــا �يت ل

   هذا. ص وزعم ، بناء ابن رشد أيضا شيء؛ ألنه خالف فرض املسألة يف املاء الكثري

 3]إمنـــــا[فـــــإن ابـــــن يـــــونس  ،وهــــو وهـــــمٌ "غ:، 2"عنـــــد ابـــــن يـــــونس مـــــن مقابلـــــه )حُ َجـــــرْ أَ (أنــــه " ض:ويف 

، والصــــــواب 4؟]يــــــزول حكمهــــــا[هــــــل إذا زال عــــــني النجاســــــة  اختلــــــف يف املضــــــاف،"قـــــال مانصــــــه: 

ـــــزول حكمهـــــا ـــــيس يف معـــــىن مســـــألتنا، وإمنـــــا هـــــو يف غســـــل النجاســـــة �ملـــــاء املضـــــاف،و  ،5"أن ال ي  ل

مـــــق مث حكـــــى عـــــن  ،6بصـــــيغة الر�عـــــي "زالأإذا "ولـــــذلك كـــــان يف النســـــخ العتيقـــــة مـــــن ابـــــن يـــــونس 

ـــــاه:  أنـــــه قـــــال مـــــا ـــــن يـــــونس علـــــى نفـــــس مـــــا"معن ـــــف إن كـــــان محـــــل كـــــالم اب حنـــــن فيـــــه فهـــــو  أن املؤل

  .8"7بعيد فهو وهم، وإن أراد أن يقيسه عليه

  

                                                             
قال الفاكهاين: "وأما إن كان املخالط جنسا، فإن غّري أحد أوصاف املاء؛ فال خالف يف جناسته، قليال كان املاء أو كثريا، مادام 1

التحرير والتحبري يف شرح رسالة ابن أيب (وهو املشهور ". متغريا، فإن زال تغريه بعد فقوالن:أحدمها: أنه كالبول فال ينتقل حكمه، 

  . )323زيد القريواين لتاج الدين أيب حفص الفاكهاين، موقع الشاملة الذهبية،ص

�ج الدين عمر بن علي بن سامل بن صدقة اللخمي اإلسكندري املالكي املعروف  )هـ734-هـ654(أبو حفص*والفاكهاين هو:  

الفاكهاين، العامل املتفنن يف احلديث والفقه و األصول والعربية، أخذ عن ابن املنري وابن دقيق العيد، وغريِمها، �لفاكهاين ويقال ابن 

ر�ض األفهام يف شرح عمدة االحكام،  ،بري شرح رسالة أيب زيد القريواينمن مصنفاته احلسنة الدالة على فضله: التحرير والتح

       ) 293،ص 1/ شجرة النور،ج80،ص2الديباج املذهب،ج(وية، وغريها. املنهج املبني يف شرح األربعني النو 
جاء يف التوضيح:" اُختلف إذا زال تغري النجاسة بنفسه على قولني، فمن رأى أن احلكم �لنجاسة إمنا هو ألجل التغيري وقد زال 2

ة ال تزول إال �ملاء، وليس هو حاصال؛ واحلكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ حكم �لطهورية، ومن رأى أن األصل أن النجاس

  . )19،ص1التوضيح،ج(حكم ببقاء النجاسة، وصّوب هذا الثاين ابن يونس". 
  .أز�دة يف: 3
  .أساقطة من: 4
  . 67،ص1اجلامع ملسائل املدونة،ج 5
 .67،ص1املرجع نفسه، ج 6
  .110،ص2املنزع النبيل،ج ينظر: 7
  .   127،ص1ينظر: شفاء الغليل،ج8
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  :تنبيهــــــــــــــــــــــات

مسعــــــت بعــــــض الفقهــــــاء يقــــــول : "عــــــن ابــــــن راشــــــدض لقولــــــه يف  ؛: إمنــــــا قيــــــد�ه �ملــــــاء الكثــــــرياألول

ـــــه ، 1"اخلـــــالف إمنـــــا هـــــو يف املـــــاء الكثـــــري، وأمـــــا اليســـــري فبـــــاق علـــــى التنجـــــيس بـــــال خـــــالف ونظـــــر في

؛ ال تغــــــــّريه بنــــــــزح بعضــــــــهفلــــــــو ز  ،وإذا وجــــــــب نــــــــزح مجيــــــــع القليــــــــل لنجاســــــــته"بقــــــــوهلم فيمــــــــا مــــــــرّ س 

  .2تيان"فالقوالن اإل

فـــال منافـــاة بينــــه  فإمنـــا هــــي لـــه ممـــا زال تغـــّريه بكثـــرة املطلـــق، : يف تقييـــده أيضـــا مبـــا ال مـــادة لـــه،الثـــاين

س قالـــــــــه  ،3"فطهــــــــور اتفاقــــــــا كــــــــالبئر ، الــــــــنجس بكثـــــــــرة املطلــــــــقإن زال تغــــــــّري :"ضوبــــــــني قولــــــــه يف 

  .4أيضا

ز: لــــــو زال تغــــــّريه �لقــــــاء تــــــراب فيــــــه أو املــــــا قــــــال يف الطــــــر  ،هيف ز�دة وال بشــــــيء ألقـــــى فيــــــ :الثالــــــث

فــــإن ظهــــر أحــــد أوصــــاف  ر،وجــــب أن يطّهــــ ،فــــإن مل يظهــــر فيــــه أحــــد أوصــــاف مــــا ألقــــى فيــــه طــــني،

  .6"واألظهر النجاسة عمال �الستصحاب" قال ابن اإلمام: ،5امللقى احتمل األمر

ــــــع ــــــو تغــــــّري  :الراب ــــــه  7الكــــــدوف) فجــــــزم (ابــــــن ،ه بطــــــاهر مث زال تغــــــريّ فيمــــــا ل بطهوريتــــــه، ومل حيــــــك في

ـــــن الفاكهـــــ، خالفـــــا ـــــرب)اين يف شـــــرحه علـــــى الرســـــالة قـــــولني و وحكـــــى اب ســـــالمة 8منشـــــؤمها: هـــــل (املعت

 ،10"واألظهـــــــر فيـــــــه الطهوريـــــــة" :ح،9إن زال التغـــــــّري و فيبقـــــــى حكمـــــــه ؟ األوصـــــــاف أو خمالطـــــــة املغـــــــّري 

  قياسا على الرتجيح السابق فيما تغّري بنجس.

                                                             
  .19،ص1ح ،جالتوضي1
  .  215،ص1تيسري امللك اجلليل،ج 2
  .19،ص1التوضيح،ج 3
  .              221،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج 4
قال سند: إن مل يظهر فيه لون الطني وال رحيه وال طعمه وجب أن يطهر لزوال التغري، وإن ظهر أحد أوصاف الـُملقى، فاألمر 5

  .)85،ص1جل،ب اجلليمواه(حمتمل ومل جيزم فيه بشيء". 
  .85،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج6
  يف ب و م: ابن الكروف، وهو تصحيف.7
   ، وهو تصحيف.املتغري :أ يف8
منشؤمها: هل املعترب سالمة األوصاف أو خمالطة  إن تغري املاء بطاهر مث يزول تغريه بطول املكث ففيه قوالنقال الفاكهاين: " 9

  .)331التحرير والتحبري،ص.(ري وهللا أعلماملغري فيبقى حكمه وإن زال التغ
  .)85،ص1مواهب اجلليل،ج(قال احلطاب: "واألظهر فيه احلكم �لطهورية ".10
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  ]لنجاسة؟مىت يصدق املخرب �[

إىل  اكُ بــــــّني أن ذلــــــك حيــــــث مل يســــــتند الّشــــــ ،يف مغــــــّري املــــــاء ال يضـــــر كّ أن الّشــــــص م وملـــــا قــــــدّ      

 يعــــين البــــالغ، عــــدل الروايــــة، ذكــــرا أو أنثــــى، حــــرا أو عبــــدا،) دِ اِحــــالوَ  رُ بَـــــخَ  لَ ِبــــقُ وَ ( :خـــرب خمــــرب فقــــال

ـــــ( 1]و[، أخـــــرب عـــــن النجاســـــة) نْ إِ ( ،صـــــيب أو فـــــال يقبـــــل قـــــول كـــــافر وال فاســـــق َ بـَ ـــــجْ وَ  نيَّ ـــــه )اًه كقول

 عاملـــــا مبـــــا ِرب وكـــــان املْخـــــ)، ابً هَ ذْ ا َمـــــَقـــــفَ اتـَّ (ولكـــــن ، مل يبـــــّني وجهـــــا) وْ أَ ، (ببـــــول آدامـــــي مـــــثال 2(تغـــــّري)

  ينّجس املاء وما ال ينّجسه.

ــــــه طــــــاهر غــــــري (طهــــــور"املتقــــــدم: 3]ز[ ــــــو أخــــــرب ، 5")4وجيــــــيء مثــــــل هــــــذا فيمــــــا إذا أخــــــرب �ن وأمــــــا ل

ـــــاج إىل هـــــذ ـــــه فـــــال حيت ـــــه البســـــاطي ،ا التفصـــــيل؛ أل�ـــــا األصـــــل يف املـــــاءبطهوريت ، 6حســـــبما أشـــــار إلي

  .7"إذا مل يظهر يف املاء ما يقتضي جناسته أو سلب طهوريته ،وهو ظاهر" :ح

ــــــفَـ ( ،وال وافــــــق مذهبــــــه مــــــذهب الســــــائل، �8ن مل يبــــــّني املخــــــرب وجهــــــا (لنجاســــــته) )الَّ إِ وَ (      ) الَ َق

ــــــه :9]يعــــــين[) هُ ُكــــــرْ تَـ (يســــــتحب  :أي )نُ َســــــحْ تَ سْ يُ (املــــــازري مــــــن عنــــــد نفســــــه  مــــــع وجــــــود غــــــريه؛ ألن

  .11)10صار خبربه (مشتبها

                                                             
  .أساقطة من: 1
  : تغريه.بيف 2
  .أساقطة من: 3
  : مطهر.بيف  4
  .17حاشية أمحد الزرقاين،ص 5
مغين البساطي: إذا أخرب �نه طاهر مل حيتج هلذا التفصيل قاله البساطي يف املغين، وقد نقله الزرقاين يف شرحه، حيث قال:" ويف  6

  )38،ص1شرح الزرقاين ،ج(كما ظاهر كالمهم ".
  .86،ص1مواهب اجلليل،ج7
  : لنجاسةأيف 8
  .أزائدة يف: 9

  .:مشبها أيف 10
حىت يكشف عن النجس  قال املازري: "وإن كان مذهبه خمالفا ملذهب من أخربه على اجلملة، مل حيرم استعمال املاء مبجرد إمجاله11

 وحاله؛ جلواز أن يكون قد رأى سبعا ولغ يف املاء، فاعتقد أنه قد صار جنسا، وأخرب بنجاسته على أصل مذهبه، وال يلزم اتباعه يف

ويستحسن عندي العدول عنه إىل غريه من املياه؛ جلواز أن يكون قد رأى جناسة متفقا عليها فصار املاء خبربه مشتبها".  ،مذهبه

  .   )225،ص1رح التلقني،جش(
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  ةِ اَســـــــجَ ى النَّ َلـــــــعَ املــــــــَاِء  ودُ رُ وُ وَ (فقـــــــال: ،وغـــــــريه ،1مث خـــــــتم البـــــــاب بقاعـــــــدة ذكرهـــــــا املـــــــازري        

ـــــه قـــــوة الـــــدفع عـــــن نفســـــه يف الصـــــورتني، وهـــــو ورودهـــــا عليـــــه؛)، هِ ِســـــكْ عَ كَ  ـــــني فيفـــــرّ  ألن ل ق فيهمـــــا ب

ولكنــــــه إن كـــــــان   فطهـــــــور،فــــــإن تغـــــــّري فهــــــو جنـــــــس، وإن مل يتغــــــّري ، ، ويقــــــل أو يكثـــــــرأو ال أن يتغــــــري

  .وإال مل يكره قليال فيكره استعماله مع وجود غريه،

ـــــ ــــرد عليــــه"املتقــــدم:  زوبعبــــارة وهــــي ل ــــرد املــــاء علــــى النجاســــة أو ت ــــني أن ي �ن  ؛ال فــــرق يف التطهــــري ب

 دَ رَ إن وَ  :2خالفـــــا لقــــــول الشــــــافعي ،أو كثــــــريا توضـــــع فيــــــه فينفصـــــل عنهــــــا طهـــــورا، ســــــواء كــــــان قلـــــيال

وإن مل  ،3تــــــني تــــــنجس مبجــــــرد مالقا�ــــــااملــــــاء علــــــى النجاســــــة طّهرهــــــا، وإن وردت عليــــــه وهــــــو دون قلّ 

  .4"غريوأما أكثر من قّلتني فال ينجس إال �لتّ  يتغري،

                                                             
  .)219،ص1شرح التلقني ،ج(قال املازري: "ال فرق بني ورود املاء على النجاسة أو ورودها عليه".1
ه)دمحم بن إدريس الشافعي، �لث األئمة األربعة عند أهل السنة واجلماعة، وصاحب املذهب الشافعي 204-ه150أبوعبدهللا( 2

صول، له تصانيف كثرية أشهرها: األم، الرسالة، أحكام القرآن، وغريها(طبقات الشافعية يف الفقه اإلسالمي، ومؤسس علم األ

 ).26،ص6/األعالم،ج18،ص1لألسنوي،ج
ولو مل –ذهب الشافعية إىل التفريق بني املاء القليل واملاء الكثري، فقالوا: بنجاسة املاء الذي خالطته النجاسة إذا كان دون القلتني  3

ينوبه من السباع والدواب،   ذلك حبديث: "عبدهللا بن عمر عن أبيه، قال: سئل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن املاء ومامتمسكني يف -يتغري

نجس "إن كان املاء قلتني مل حيمل خبثا"، وقد أخرج احلديث أصحاب السنن: فأخرجه أبوداود ،�ب مايفقال:

التوقيت يف  �ب/والنسائي،67،ص1ج،)67ح:(منه آخر، /والرتمذي،�ب46،ص1،ج63املاء،ح:

  . 172،ص1،ج)517ح:(/وابن ماجة، �ب مقدار املاء الذي الينجس،46،ص1،ج)52ح:(املاء،

قال احلطاب: "وهذا احلديث تكلم فيه مجاعة، وقال ابن عبد الرب: إن أسانيده معلولة، ولكنه صححه مجاعة من الشافعية  

عارض حديث أيب داود والرتمذي املتقدم؛ ألن ذلك متفق على صحته، وهذا خمتلف يف كالدارقطين وغريه، وقال أصحابنا: إنه ال ي

ملا صحته. وأيضا فإنه إمنا يدل �ملفهوم واملفهوم ال يعمل به إال إذا مل يعارضه دليل أرجح منه، وقد قال الغزايل رمحه هللا يف اإلحياء 

وكنت أود أن  -رمحه هللا-اء قلتني ما نصه: "هذا مذهب الشافعي يف اشرتاط بلوغ امل -رمحه هللا-ذكر مذهب اإلمام الشافعي 

مذهبه كمذهب مالك يف أن املاء وإن قل فال ينجس إال �لتغري؛ إذ احلاجة ماسة إليه ومثار الوسواس اشرتاط القلتني، مث استدل 

، وبوضوء عمر � من جرة نصرانية ،وبغري ذلك، مث قال على عدم اشرتاط القلتني �حلديث املتقدم و�صغائه ملسو هيلع هللا ىلص اإل�ء للهرة

مواهب (هو: يعين حديث القلتني متّسٌك �ملفهوم فيما مل يبلغ قلتني، وترك املفهوم �قل من األدلة اليت ذكر�ها ممكن انتهى.

  .)72، 71،ص1اجلليل،ج
  .18حاشية أمحد الزرقاين،ص4
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    ]فصل يف األعيان الطاهرة واألعيان النجسة[ 

 ]تعريف الفصل لغة واصطالحا[

ـــــــز األعيـــــــان  اتبعهـــــــا ،جناســـــــتها مبـــــــا يطـــــــرأ عليهـــــــاا كـــــــان األصـــــــل يف امليـــــــاه الطهـــــــارة و ملـــــــو        بتميي

ــــــــــلٌ صْ فَ (فقـــــــــال: ،يتعلـــــــــق �مـــــــــاا ومـــــــــ، الطـــــــــاهرة والنجســـــــــة ـــــــــني )، ـــــــــــــــــ وهـــــــــو يف اللغـــــــــة: احلـــــــــاجز ب

  .2اسم لطائفة من مسائل العلم مندرجة حتت �ب أو كتاب :االصطالحويف ، 1الشيئني

  ]طاهرةاألعيان ال[

�الســــــتقراء ) رُ اهِ الطَّــــــ(نّوعــــــه إىل أنــــــواع فقــــــال:و  وقــــــّدم الطــــــاهر؛ ألنــــــه األصــــــل يف املــــــاء وغــــــريه،     

ولــــو كانــــت فيــــه رطوبــــة، واليــــنجس مــــا مــــات فيــــه مــــن )، هُ لَــــ مَ  دَ َال (أي: احليــــوان الــــذي ) اَمــــ تُ يِّــــمَ (

ـــــت الـــــذ�ب علـــــى املشـــــهور؛ ألن مـــــا فيـــــه مـــــن الـــــدم ، مـــــائع أو مـــــاء ولـــــيس  ،منقـــــولويـــــدخل فيـــــه مّي

  .3"مبائه ئَ ضِّ وُ وتُـ  ل طعامه،كِ إن وقع اخلشاش يف قدر أو إ�ء أُ "ومن املدونة: ،ذاتيا له

كـــــاختالط قملـــــة ،وكثـــــر الطعام ،أو مل يتميـــــز وقـــــلّ  ،ن متيـــــز اخلشـــــاش فأزيـــــلإ 4]يؤكـــــل"[ ابـــــن يـــــونس:

ـــــريه َوُدوُد " :حمـــــن ذلـــــك ابـــــن ، 6"إن �ع ذلـــــك الطعـــــام بـــــّني ملـــــا يكـــــره النـــــاس":ويف العتبيـــــة، 5"بكث

  .9إمجاعا :8ويف البديع، 7"الطعام جيوز أكله مع الطعام

                                                             
  . 521،ص11ن العرب ،ج/ لسا1042ينظر: القاموس احمليط، ص1
  .224،ص1تيسري امللك اجلليل،جينظر:  2
  .  115،ص1املدونة ،ج 3
  .بساقطة من: 4
قال ابن يونس: "وإذا وقع اخلشاش يف طعام فتفرقت أجزاؤه فيه حىت ال يتميز فال يؤكل الطعام، إال أن يكون الطعام كثريا  5

  .   )79،ص1اجلامع،ج(يف الثريد فال توجد أن الطعام يؤكل".واخلشاش يسريا فال يضره ذلك، كما قيل يف القملة تقع 
  .304،ص3البيان والتحصيل،ج6
  .224،ص1جامع األمهات،ج 7
ن املغريب الشارمساحي، كان عاملا على مذهب مالك، عبدهللا بن عبدالرمح )ه669-ه589(صاحب كتاب البديع هو أبو دمحم 8

شرحني، وله كتاب الفوائد يف الفقه، وكتاب التعليق يف علم اخلالف، وكتاب شرح له كتاب نظم الدرر يف اختصار املدونة،وشرحه ب

  )448،ص1الديباج املذهب،ج(آدب النظر، وكتاب البديع يف شرح التفريع.
  .7، ص6213حتت رقم:-تونس-البديع من شرح التفريع لعبدهللا الشارمساحي، خمطوط بدار الكتب الوطنية9
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 ]طاهرة ميتة البحر[

ومعنــــــــاه أن ميتــــــــة  ،3وغــــــــريه 2البســــــــاطي 1ه)قالــــــــ، (�جلــــــــر عطفــــــــا علــــــــى حمــــــــل مــــــــا )يُّ رِ ْحــــــــوالبَ (    

ـــــ ـــــه ملسو هيلع هللا ىلص :"ُه ـــــ 4)ورُ ُهـــــ(الطَّ  وَ احليـــــوان البحـــــري طـــــاهرة لقول ـــــه:، 5"هُ تُـــــتَـ يْـ مَ  لُّ احلِـــــ ،هاؤُ َم ا نَـــــلَ  تْ لَّـــــحِ "أُ  وقول

ــــــ :انِ َتــــــتَـ يْـ مَ  بســــــبب شــــــيء  أو جــــــد طافيــــــا،وُ مــــــات حتــــــف أنفــــــه و  7]مــــــا[وســــــواء  ،6"ادُ رَ اجلَــــــوَ  كُ مَ السَّ

ـــــه  ـــــل ب ـــــوَ (فُِع ـــــطَ  وْ َل ــــــبَـرٍّ  هُ اتُـــــيَ حَ  تْ اَل ـــــد مالـــــك) ِب ـــــن �فـــــع ،عن ـــــا ، *8ومقابلـــــه الب ـــــن عرفـــــة �لث ونقـــــل اب

                                                             
  يف أ: قال، وهو تصحيف.1
شرح (: جمرور معطوف على حمل ما، وأراد به ما ال تطول حياته يف الرب.)والبحري( البساطي يف شرح معىن قوله قال2

  .)11،ص1البساطي،ج
  .88،ص1مواهب اجلليل،ج 3
  يف أ: الطاهر. 4
 -بريوت- بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي، حتقيق: دمحم فؤاد عبدالباقي: دارإحياء الرتاث العريب*موطأ اإلمام مالك 5

، بلفظ أيب هريرة :سأل رجل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،فقال:�رسول هللا، )12ح:(، كتاب الطهارة، �ب الطهور للوضوء،  م1985طبعة

"هو الطّهور إ� نركب البحر، وحنمل معنا القليل من املاء، فإن توضأ� به عطشنا، أفنتوضأ به مباء البحر؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :

  .24،ص1ماؤه، احلّل ميتته"،ج

قال أبو عمرو صاحب التمهيد: "وقد أمجع مجهور العلماء ومجاعة أئمة الفتيا �ألمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه، وأن 

َكرِها الوضوء   الوضوء جائز به إال ما ُروي عن عبدهللا بن عمرو بن اخلطاب، وعبدهللا بن عمرو بن العاص فإنه روي عنهما أ�ما

  مهيد ملا يف املوطأ من املعاين الت(من ماء البحر، ومل يتابعهما أحد من فقهاء األمصار على ذلك وال عرّج عليه وال الَتفَت إليه". 

األسانيد أليب عمرو يوسف بن عبدالرب النمري القرطيب، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي ،دمحم عبدالكبري البكري :وزارة عموم و 

  )221،ص16هـ،ج1387طبعة –املغرب –ة ألوقاف و الشؤون اإلسالميا
بلفظ عبدهللا بن عمرو، قال األرنؤوط: "حديث  ،)3218ح:(،الصيد، �ب صيد احليتان واجلراد *سنن ابن ماجة، أبواب6

  .372،ص4ن بن زيد بن أسلم، ولكنه متابع"، ج، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدالرمححسن

نصب الراية ألحاديث اهلداية أليب دمحم عبدهللا الزيلعي، حتقيق: دمحم عوامة: (و موقوف يف حكم املرفوع"."قال يف التنقيح: وه

  . )202،ص4م،ج1997الطبعة األوىل-ريوتب-مؤسسة الر�ن للطباعة والنشر
  .بساقطة من: 7
  .88،ص1ينظر:مواهب اجلليل ،ج 8

بين خمزوم املعروف �لصائغ، من الطبقة الوسطى من أصحاب مالك  *وابن �فع هو: أبو دمحم عبدهللا بن �فع القرشي موىل

املدنيني، ومفيت املدينة بعده، تفقه مبالك،وصحبه أربعني سنة، وأسامة بن زيد الليثي، وغريهم، ومسع منه سحنون بن سعيد، ودمحم 

خمرج يف الكتب الستة سوى صحيح البخاري، تويف بن عبدهللا بن منري، وغريمها، له تفسري يف املوطأ رواه عنه حيىي بن حيىي، وحديثه 

  )84،ص1/شجرة النور،ج128،ص3دارك ،جترتيب امل(هـ.206هـ،وقيل سنة�186ملدينة سنة 
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ـــــني أن ميـــــوت يف املـــــاء فيكـــــون طـــــاهرا ،�لفـــــرق ـــــرب فيكـــــون جنســـــا ،ب  1وعـــــزاه لعيســـــى ،أو ميـــــوت يف ال

  .2عن ابن القاسم

ــــــــت (      فقــــــــال: "،والــــــــنجس مــــــــا اســــــــتثىن"عــــــــن الطــــــــاهر إىل قولــــــــه  3)البحــــــــرمث عطــــــــف علــــــــى مي

يلـــــزم مـــــن احلكـــــم علـــــى الكـــــل احلكـــــم  ألنـــــه ال اجلـــــزء بعـــــد الكـــــل؛ وإّمنـــــا خـــــصّ )، هُ ؤُ زْ ُجـــــوَ  يَ كِّ اذُ َمـــــوَ (

  .5تتقاله  ،4بنجاسة مرارة املباح وجرتهأال ترى الشافعية يقولون  على اجلزء،

ــــــه �ن خالفهــــــم لنــــــا يف نفــــــس املــــــاء املــــــرّ " :عــــــجواعرتضــــــه  ــــــدة احلاويــــــة ل ة : واجلــــــرّ 6]أي[، ال يف اجلل

ـــــه البعـــــري مـــــن الطعـــــام ـــــا ،أيضـــــا عنـــــدهم مـــــا يفـــــيض ب ومثـــــل هـــــذا التفســـــري يف القـــــاموس ، فيأكلـــــه �ني

اهـــــــ،  7مــــــن الطعــــــام فيأكلــــــه �نيــــــا وتفــــــتح ومــــــايفيض بــــــه البعــــــري قــــــال: اجلِــــــرّة �لكســــــر: هيئــــــة اجلــــــّر،

  . 8"فليست واحدة منهما جزء مذكى

                                                             
األندلس إىل أبو دمحم عيسى بن دينار بن واقد الغافقي الطليطي القرطيب، فقيه األندلس ومفتيها، توىل قضاء طليطلة، ارحتل عن 1

ن بن القاسم العتقي مدة، ومسع منه عشرين كتا�، كان مّياال إىل ترك الفتيا �لرأي، وترجيح األخذ �حلديث، احلج، ولزم عبدالرمح

/شجرة 105،ص4ترتيب املدارك،ج(هـ. 212تويف بطليطة عام  ون، ألف يف الفقه كتاب اهلداية،مسع منه ابنه أ�ن وغريه كثري 

  .     )95،ص1النور،ج
  .84،ص1املختصر الفقهي،ج2
  .ي: البحر م يف3
رة 4

ُ
رة جنسة، قال الشيخ أبودمحم يف كتابه الفروق يف مسائل املياه: املرارة مبا فيها من امل

ُ
قال النووي: "قال أصحابنا: امل

  )552،ص2ا�موع شرح املهذب،ج(جنسة".
  .194،ص 1جواهر الدرر،ج 5
  .بساقطة من: 6
  .363القاموس احمليط،ص7
الشافعية يقولون بنجاسة اجللدة احلاوية للصفراء أي: املاء املر؛ أل�ا هي اليت جزء من احليوان، يقتضي أن تت  "كالمنص كالمه:8

وليس كذلك؛ إذ كالمهم إمنا هو يف نفس املاء املر، ويقتضي أيضا أن جرة البعري اليت قالوا بنجاستها جزء من أجزائه، وليس  

�نيا، كما هو مبني عندهم، ويف القاموس: واجلرّة، هيئة اجلر، ومايفيض به كذلك، وإمنا هي ما يفيض به البعري من الطعام فيأكله 

البعري من الطعام، فيأكله �نيا، وتفتح.انتهى، فقد ظهر أن أن كال من املرارة وجرة البعري اللتان قال الشافعية بنجاسة كل منهما 

  ) 47شرح األجهوري،ص(.ت"ت ليست واحدة منهما جبزء من أجزاء املذكي، وهو خالف ما يقتضيه كالم
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وأمــــا الــــذي فيهــــا  تكــــره حترميــــا مــــن املـــذكى، ،وقالـــت احلنفيــــة: املــــرارة مبعـــىن اجللــــدة الــــيت فيهــــا الصـــفراء

ـــــت �ن مـــــراد طفـــــى وأجـــــاب ، 1فيـــــنجس ـــــدن املـــــذكىت ـــــذايت  ،�جلـــــزء مبـــــا اشـــــتمل عليـــــه ب ال اجلـــــزء ال

وذكـــــره  فيـــــه نظـــــر، والظـــــاهر أن املـــــراد اجلـــــزء الـــــذايت،"وقـــــال البنـــــاين: ، 3ء حقيقـــــةهـــــو اجلـــــز  2]الـــــذي[

  .6وهي املشيمة ،5للرد على خالف يف الّسال 4وكأنه قال املذكى كله، (أو) ،لز�دة البيان

م رّ ويشــــــمل كــــــل ُحمــــــ) لِ ْكــــــاألَ  مَ رَّ  ُحمَــــــَال إِ ( بقولــــــه: مَ رَّ حَ مُ لـــــــا يَ كِّــــــمــــــن عمــــــوم مــــــا ذُ  7مث (أخــــــرج)      

 ،9وهــــــي طريقــــــة األكثــــــر فيــــــه الــــــذكاة طريقــــــة، 8خمتلــــــف فيــــــه كاحلمــــــار فــــــال (تعمــــــل) فــــــق عليــــــه أومت

وعلـــــى كـــــل  ، وإن مل يؤكــــل حلمـــــه،10يف املختلـــــف فيـــــه أنــــه يطهـــــر �لـــــذكاة سوعنــــد األقـــــل كـــــابن شــــا

    فاالستثناء منقطع.

وإن  شــــــرعا كــــــان االســــــتثناء متصــــــال، 11وقــــــال البنــــــاين: "إن محلنــــــا الــــــذكاة يف املــــــنت علــــــى (صــــــفتها)

  .13س، وحنوه يف 12محلناها على خصوص الذكاة املبيحة لألكل فاالستثناء منقطع"

                                                             
جاء يف حاشية ابن عابدين: "مرارة كل حيوان كبوله أي: فإن كان بوله جنسا مغلظا أو خمففا فهي كذلك خالفا ووفاقا، ومن 1

حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار (فروعه ما ذكروا لو أدخل يف أصبعه مرارة مأكول اللحم يكره عنده ". 

   )349،ص1بو حنيفة البن عابد دمحم عالء الدين أفندي: دار الفكر للطباعة والنشر،بريوت،جفقه أ
  .بساقطة من: 2
  .222،ص1حاشية الرماصي،ج 3
   .: وأيف 4
  )131،ص2البيان والتحصيل،ج.(السال: هي وعاء الولد، فهو كلحم الناقة املذكاة5
  . 42،ص1،جحاشية البناين 6
  : خرج. بيف 7
  : حتمل.زيف 8
  . )39،ص2البيان والتحصيل،ج(قال دمحم بن رشد: "واحلمار والفرس ال يؤكالن عند مالك، فال تعمل الذكاة يف حلومهما ".9

عقد اجلواهر (ابن شاس: "وجيوز لإلنسان تذكية سائر احليوان، وكله يقبل الذكاة، إال اخلنزير، فإنه إذا ذكي صار ميتة".قال  10

  .)390،ص2الثمينة،ج
  �ا.: صفابيف 11
  .42،ص1،جحاشية البناين12
  .229،ص1تيسري امللك اجلليل، ج13
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ــــشٍ رِ  بُ غَـــــزَ وَ ( مـــــن إبـــــل وأرنـــــب وحنومهـــــا،) 1رٌ بـَـــــوَ وَ ( ،مـــــن غـــــنم )وفٌ ُصـــــوَ (        وهــــــو  ،للطـــــري )يـ

ألن الـــــــريش اســـــــم للفضـــــــة  وإضـــــــافته مـــــــن إضـــــــافة اجلـــــــزء للكـــــــل؛ مايشـــــــبه الشـــــــعر مـــــــن األطـــــــراف،

فهــــو عــــام، ُأِخـــــذ مــــن حيـــــوان  ،بفــــتح العــــني وســـــكو�ا، مــــن مجيــــع الـــــدواب )عرٌ َشـــــوَ (، والزغــــب معــــا

ـــــــ حـــــــيِّ  ـــــــ وْ لَـــــــوَ ( ت،أو مّي ـــــــرٍ زِ نْ خِ  نْ ِم ـــــــر، وقيـــــــل: �ســـــــتثنائهما، أو كلـــــــب،) ي  وقيـــــــل: �ســـــــتثناء اخلنزي

مث قيــــد احلكــــم   ،3كــــان كــــذلك اليــــنجس �ملــــوت ومــــا ه احليــــاة،ا ال حتلّــــممّــــ 2ودليــــل املــــذهب (أ�ــــا)

ويســـــتحب غســـــلها إن جـــــزت مـــــن ميتـــــة كمـــــا يف  ولـــــو بعـــــد النتـــــف، )4تْ ُجـــــزَّ  نْ إِ ( �لطهـــــارة بقولـــــه:

  .7وإن �عها أو مانسج منها بّنيَ لكراهة النفوس له ،6والرسالة ،5املدونة

ـــــرع فــــــ ــــل جزّ ، فيمــــا طــــال مــــن الصــــوف أو الشــــعر حعنــــد  8(الظــــاهر) :ـــــ ــــة قب هــــا وهــــو متصــــل �مليت

ى عليـــــه إن كـــــان مبســـــوطا وأن تصــــح صـــــالة مـــــن صــــلّ  ،أن حيكــــم فيـــــه بنجاســـــة مــــا اتصـــــل �ـــــا فقـــــط

صّلي، أو ما ،�ألرض
ُ
  . 9سكا له بيدهال مشدودا يف امل

احلــــــي  10]احليــــــوان[فــــــأخرج ، شــــــامل للحيــــــوان وغـــــريه) مٌ ْســـــجِ  وَ ُهــــــوَ ( بفــــــتح اجلــــــيم،)ادُ اجلََمـــــوَ (     

ــــــغَ (بقولــــــه: ــــــعَ  لِصــــــفَ نْـ مُ وَ ( د عــــــن احليــــــوان بقولــــــه:وأخــــــرج امليتــــــة ومــــــا تولَّــــــ ،)يّ َحــــــ رُ يـْ  أي: عــــــن) هُ ْن

                                                             
  )93،ص1شفاء الغليل يف شرح لغات خليل،ج.(الَوبَر: صوف اإلبل واألرانب وحنوها1
  : أ�ما.بيف 2
  .208،ص2ينظر: البيان والتحصيل،ج3
الغليل يف شرح لغات شفاء .(قال يف املغرب يف �ب اجليم مع الزاي: أن اجلّز: قطع الشيء الكثيف الضعيف4

  )95،ص1خليل،ج
قال ابن وهب: قلت البن القاسم: فهل تغسل األصواف، واألو�ر، واألشعار يف قول مالك فيما أخذ من امليتة؟ قال: استحسن 5

 .)183،ص1املدونة،ج(ذلك مالك ".
  . )152الرسالة ،ص(ا أن يغسل".قال صاحب الرسالة: "وينتفع بصوف امليتة، وشعرها، وما ينزع منها يف احلياة، وأحب إلين6
  .  )42،ص1شرح الزرقاين،ج(قال الزرقاين: "وجيب عند البيع بيان صوف جّز من ميت؛ لكراهة النفوس له، ولعدم قوته كاحلي ".7
  : الطاهر.ب يف8
ة إذا كان قال احلطاب: "والظاهر أنه حيكم بنجاسة ما اتصل �ا فقط، كما يفهم من كالم صاحب الطراز، وأن تصح الصال9

 مواهب اجلليل،(الشعر والريش مبسوطا يف األرض، وإن كان مشدودا يف املصلي، أو ممسكا له بيده مل تصح كما قال سند".

  . )89،ص1ج
  .أساقطة من: 10
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ــــــيس جبمــــــاد، وأجــــــزاء احلــــــيّ  1، (فاملنفصــــــل)احلــــــيّ  ــــــه كــــــالبيض ل ولــــــيس مــــــراده أن  لــــــيس جبمــــــاد، عن

ه املــــائع كلــــه مــــن ودخــــل يف حــــدّ  وإال كــــان احلــــي جنــــس وهــــو �طــــل، مــــاخرج عــــن اجلمــــادات جنــــس،

، 3إذ هــــــو منفصــــــل عــــــن حــــــي ؛يف الســــــمنس واعرتضــــــه ، 2حقالــــــه  ،مســــــن وعســــــل وزيــــــت وحنوهــــــا

ــــــر، ،والعســــــل ،حنــــــوه يف اللــــــنب 4ميــــــارةوأورد الشــــــيخ  وقــــــال:"إال أن يريــــــد �النفصــــــال الــــــوالدة  واحلري

ـــــــال واســـــــطة،"فقـــــــال:  سوأمـــــــا ، 5وحـــــــدها" والســـــــمن منفصـــــــل عـــــــن اللـــــــنب  إال أن يريـــــــد املنفصـــــــل ب

  . 6"املنفصل عن احلي

 ]جنسة؟ املسكرات هل[

 ولــــــني الطهــــــارة دونــــــه،كرا، وحكــــــم األْســــــمُ و  ،داومرقِّــــــ ،ســــــدافْ وملــــــا كــــــان بعــــــض اجلمــــــادات مُ        

أو جامــــــــــــدا   ،أي: فإنـــــــــــه جنــــــــــــس مائعـــــــــــا كــــــــــــاخلمر) رَ كِ ْســــــــــــ املُ ّال إِ ( بقولـــــــــــه: 7فأخرجـــــــــــه (منهمــــــــــــا)

    8ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاحلشيش

                                                             
  : واملنفصل. أيف 1
  .89،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج2
عن حّي إال أن يريد املنفصل بال واسطة، قال السنهوري: "قال بعض: ويدخل يف حّده السمن، وفيه نظر، إذ هو منفصل 3

     )231،ص1تيسري امللك اجلليل، ج(والسمن منفصل عن اللنب املنفصل عن احلي، فتأمل". 
ابن أمحد بن دمحم ميارة الفاسي، شيخ املذهب املالكي وحامل لوائه، متقنا  -بفتح أوله-َحممد  )هـ1072-هـ999(أبو عبدهللا4

عبدالواحد بن عاشر، وأمحد املقري، وغريمها، وأخذ عنه أبو عبدهللا بن دمحم العياشي،وغريه، له "الدرر  للنوازل واألحكام، أخذ عن

الثمني واملورد املعني "شرح املرشد املعني، وهو الشرح الكبري، وخمتصره وهو الشرح الصغري، واإلتقان واإلحكام  يف شرح حتفة 

  .    )120/صفوة من انتشر،ص447،ص1شجرة النور،ج(اق، وغريها احلكام، وفتح العليم اخلالق بشرح المية الزق
قال ميارة: "ومنه اجلماد قالوا: وهو جسم غري حيوان وال منفصل عن حيوان إال املسكر منه فنجس هذا احلد غري جامع خلروج  5

ورد املعني "شرح املرشد املعني على الدر الثمني وامل(بعض أفراد اجلامد كاللنب والعسل، إال إن أراد �النفصال الوالدة ال غري".

طبعة -القاهرة–الضروري من علوم الدين" حملمد بن أمحد ميارة املالكي، حتقيق: عبدهللا املنشاوي :دار احلديث 

   )129م،ص2008
  .231،ص1تيسري امللك اجلليل،ج6
  : منها.زو  بيف 7
شة فاختلف املتأخرون يف جناستها وطهار�ا وأشار بعضهم هذه الطرة على حاشيتها:" ابن مرزوق:وأما احلشي بوردت يف نسخة 8

إىل التفصيل، فقال بنجاستها إن قليت؛ أل�ا حينئذ تصري فيها قوة اإلسكار ال قبل ذلك، ومبىن اختالفهم على أ�ا من 

ينظر: املنزع (إخل اهـ".  املسكرات أو من املرقدات، وهذا كالم يستدعي تقرير قاعدة مفيدة مييز املسكر من غريه الذي هو املرقد 

  ).167،ص2النبيل،ج
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ــــــــويف ــــــــد املن ــــــــووي 1عن وقيــــــــل  ،4للقــــــــرايف ض، وعــــــــزاه يف 3مــــــــن املفســــــــداتأ�ــــــــا  مــــــــقورجــــــــح  ،2والن

  .7وإال فمن الثاين ،6)5إن (حتّمست :�ألول

 ]الفرق بني املسكر واملفسد واملرقد[

ــــــب العقــــــل دون احلــــــواس مــــــع نشــــــوة املرقــــــدكر واملفســــــد و ســــــوالفــــــرق بــــــني امل       : أّن املســــــكر ماغّي

ــــــب العقــــــل دون احلــــــواس ال مــــــع نشــــــوة وفــــــرح واملفســــــد مــــــا وفــــــرح، ــــــونكعســــــل الــــــَبالَ  ،غّي  ،در واألفي

  واملرقد ماغّيب العقل واحلواس معا كالسيكران.، وهو واملخدر مبعىن

جيـــــــوز و  ،9علــــــى اإلســــــكار ثالثــــــة أحكــــــام دون اَألِخــــــريين احلــــــد والنجاســــــة وحتــــــرمي القليــــــل 8)بــــــىنو(

مــــن اســـــتعمل و  مـــــن حنــــو األفيــــون والبـــــنج والســــيكران، ،تنــــاول مــــاال يصــــل إىل �ثـــــري العقــــل واحلــــواس

  �جتهاد من له النظر يف األحكام. ،نها مايؤثر يف العقل فعليه األدبم

ـــــرع  ،والظــــاهر جــــواز مايســــقى مــــن املرقــــد لقطــــع عضــــو وحنــــوه :ابــــن فرحــــون"قــــال:ح مــــن  :فــــــــــــــــــــــــــ

  .11")10ال من ضرره وعدم أمن ضرر (العضو

                                                             
:"للمتأخرين يف احلشيشة قوالن :هل هي من املسكرات، أومن املفسدات املرقدات ؟ مع اتفاقهم على  قال خليل يف التوضيح1

� رأينا من يتعاطاها الشهري �يب عبدهللا املنويف خيتار أ�ا من املسكرات ،قال: أل - رمحه هللا تعاىل -املنع من أكلها، وكان شيخنا

يبيع أمواله ألجلها، فلوال أن هلم فيه طر� ما فعلوه، بدليل أ� ال جند أحدا يبيع داره ليأكل �ا سيكرا�، وهو 

  .     )22،ص1التوضيح،ج(واضح".
  .120،ص20،ج8،ص3ينظر: ا�موع شرح املهذب،ج2
  .168، 167،ص2املنزع النبيل،ج3
  .22،ص1التوضيح ،ج4
  سمت، وهو تصحيف.: جتبيف  5
حتمست: من التحميس، وهو التقلية، أي: يؤخذ شيء من احلشيشة أو غريها ويوضع على النار،ومنه: حتميس 6

  )558،ص15ينظر:�ج العروس،ج.(احلمص
 أن جاء يف نوازل الربزيل: "وأما يف ما يفسد العقل فحكى القرايف يف قواعده ثالثة أقوال: وجوب احلد وعدم وجوبه، والفرق بني7

  .)340،ص6فتاوى الربزيل،ج(يعمل قبل حتميصها فال حد، وبعده حيد".
  : ينبغي.زو  بيف  8
  .21،ص1التوضيح ،ج9

  : املضر.بيف 10
جاء يف احلطاب: "قال ابن فرحون: والظاهر جواز ما ُسقي من املرقد لقطع عضو وحنوه؛ ألن ضرر املرقد مأمون وضرر العضو 11

  .)90،ص1مواهب اجلليل،ج(غري مأمون". 
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ــــــــرع ـــــــه فــــــــــــــــــ  قـــــــال: ،ألشـــــــياء مـــــــن املفســـــــدات واملرقـــــــداتيف اإلقـــــــدام علـــــــى بيـــــــع هـــــــذه ا :آخـــــــر من

ويـــــؤمن منـــــه بيعهـــــا ملـــــن  ،1والظـــــاهر أن يقـــــال جبـــــوازه ملـــــن اليســـــتعمل منهـــــا القـــــدر املغيـــــب (للعقـــــل)"

  .2هـ "يستعمل ذلك

ــــــة ـــــر علـــــى املنـــــع مـــــن شـــــراب الـــــدخان، وأجـــــاز ســـــيدي أمحـــــد �� الق :تتمـــــــــــــــ ـــــذي األكث ـــــل منـــــه ال لي

حيـــــرم  العــــج ويف فتــــاوى ، 3شــــياخ، وعــــّني مــــنهم شــــيخه العالمــــة بغيــــععــــزاه لألو  ،ال يــــؤثر يف العقــــل

ـــــــب عقلـــــــه أو يضـــــــر بـــــــه يف جســـــــده : وهـــــــو الـــــــذي يف العمـــــــدة قـــــــال فيهـــــــا ،4اســـــــتعماله إال ملـــــــن يغي

وقــــــــــال أبــــــــــو العبــــــــــاس  ،5"أو يغطــــــــــي علــــــــــى العقـــــــــل النبـــــــــا�ت كلهــــــــــا مباحــــــــــة إال مافيـــــــــه ضــــــــــرر،"و 

وأن  يف القهــــــوة،ح ف الــــــذي ذكــــــره مث أجــــــراه علــــــى اخلــــــال ،7"ال نــــــص يف حكمــــــه صــــــريح:"6املقــــــري

  .9بذلك يف القهوةح به من املفاسد كقول  8ّف)بل ملا (احتّ ؛ التحرمي يعرض له ال لذاته

                                                             
  : العقل. بيف 1
  .90ص،1مواهب اجلليل، ج2
فقيه مالكي، جمدد القرن العاشر، أخذ  تبنكيت السوداين املعروف ببغيع،دمحم بن حممود الونكري ال) هـ 1002-هـ930(أبو عبدهللا3

يه مجع من بينهم الشيخ أمحد على أبيه أبيه وخاله، والزم الفقيه أمحد بن سعيد، ولقي الناصر اللقاين والتاجوري،وغريمها، أخذ عل

�� التبنكي، له فتاوى عديدة ، وطرر وتعاليق تتبع فيها ما وقع يف  الشرح الكبري للتتائي من السهو مجعها تلميذه أمحد �� يف 

          )416،ص1/شحرة النور،ج600نيل االبتهاج،ص(�ليف مستقل.
فاخرتت عمل رسالة ...عن شرب الدخان احلادث يف قريب الزمان،جاء يف فتاوى األجهوري مانصه:"قد تكرر السؤال إيل 4

مشتملة على بيان ماذكرته من حل ما ال يغيب العقل منه لذاته، وأن احلرمة إمنا تعرض له كما تعرض لبعض املباحات، وبذلك 

لعقل منه لذاته عند األئمة األربعة، أفىت من يعتمد عليه من أئمة احلنفية والشافعية، واحلنابلة واملالكية ��حة شرب ما اليغيب ا

الزهرات الوردية يف الفتاوى (ينظر: ومسيتها غاية البيان حلل شرب ما ال يغيب العقل من الدخان، وعلى هللا التوكل واالعتماد".

  .)13ص،304750األجهورية أليب اإلرشاد نور الدين علي بن دمحم األجهوري، خمطوط مبكتبة األزهر الشريف، مصر، حتت رقم 
الطبعة -بريوت-ن بن دمحم بن عسكر البغدادي املالكي، حتقيق: السعيد الصمدي النتيفي: دار ابن حزمالعمدة لعبدالرمح5

  .  134م ،ص2021األوىل
أبو العباس شهاب الدين أمحد بن دمحم املقري التلمساين املالكي األشعري، الفقيه،املؤرخ، احلافظ، ولد ونشأ بتلمسان، مث انتقل 6

ىل فاس فكان خطيبها والقاضي �ا، ومنها إىل القاهرة ، أخذ عن عمه سعيد املقري، وأمحد �� والقصار، وعنه أخذ الكثري  إ

كعيسى الثعاليب وميارة. ألف يف فنون خمتلفة من ذلك: إضاءة الدجنة يف عقائد أهل السنة، شرح على خمتصر خليل، نفح الطيب 

  .    )309/معجم أعالم اجلزائر،ص434،ص1شجرة النور،ج(هـ1041ر سنةوأزهار الر�ض، وغريها. تويف مبص
  مل أقف على هذا الكالم للمقري. 7
  : اختف، وهو تصحيف.زيف 8
  .90،ص1ينظر: مواهب اجلليل ،ج 9
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 ]طهارة احلي إنسا� وحيوا�[

ـــــا أو خنزيـــــرا أو مشـــــركً -علـــــى املشـــــهور) يُّ احلَـــــوَ (       ـــــو تـََولّـــــد مـــــن العـــــذرة أو كلب ومـــــا يف بطنـــــه  اول

، 1وخـــــالف الشـــــافعي يف الكلـــــب ،قالـــــه غـــــري واحـــــد ،صـــــالة حاملـــــه طـــــاهر، وتصـــــحّ  -مل ينفصـــــل مـــــا

ـــــــه 2ونقـــــــل مثلـــــــه عـــــــن عبـــــــدامللك ـــــــ، 3ويف اخلنزيـــــــر ،وســـــــحنون في هلـــــــا  علـــــــى فضـــــــالت ال مقـــــــرّ ه مث نّب

ــــــمْ دَ وَ (فقــــــال: 4شــــــحوإمنــــــا خروجهــــــا مــــــن البــــــدن علــــــى ســــــبيل الرّ  ،تســــــتحيل فيــــــه علــــــى  )هُ قُــــــرَ عَ وَ  هُ ُع

ر الــــــربزيل جناســــــة وشــــــهّ ، عــــــدرب أو بُ أو بعـــــده بُقــــــ ،لــــــة أو ســــــكرا� حــــــال ســــــكرهّال ولــــــو جَ  ،املعـــــروف

أمـــــا لـــــو طــــــال و  و بعـــــد صـــــحوه قريبـــــا،:"واخلـــــالف فيـــــه يف حـــــال ســـــكره أضويف ، 5عـــــرق الســـــكران

  .6فال خالف يف طهارة عرقه"

ــــهن مــــا عــــويعفــــى   فهــــو جنــــس،إال أن يتغــــّري  ،الســــائل مــــن الفــــم يف يقظــــة أو نــــوم )هُ ابُــــعَ لُ وَ (  ، الزم من

  أو حشرات. أو سباعٍ  من طريٍ  ،ب أو التصلّ ) هُ ضُ يْ بَـ وَ (من أنفه، السائل )هُ اطُ خمَُ وَ (

 تغــــــّري  بــــــني مــــــا الفــــــرقَ  وكــــــان املشــــــهورُ ، ها قــــــوالنت أعراُضــــــا كــــــان يف كــــــل جناســــــة تغــــــريّ لـــــــمّ و         

 صأشــــــار ، هوشـــــبهِ تـــــة املي ومـــــا اســــــتحال إىل فســـــاد كرمـــــادِ  واســـــتحال إىل صـــــالح كـــــالبيض واللـــــنب،

  .8)7سهذا تقرير( )اسً جنَِ (ذو البيض ) لَ كَ أَ  وْ لَ وَ (إىل هذا بقوله: 

                                                             
  )576،ص2ا�موع شرح املهذب،ج(قال النووي: "مذهبنا أن الكالب كلها جنسة؛ املعلم وغريه، الصغري والكبري".1
ان عبدامللك بن حبيب بن سليمان السلمي الطليطي، األندلسي، الفقيه املالكي، املتفنن، رحل للمشرق فسمع من ابن أبو مرو 2

كتابه املشهور املسمى"   مث عاد إىل األندلس ليقوم على مذهب مالك، ألف كتبا حسا� منها:ومطرف، وأصبغ، وغريه، املاجشون، 

  . ) 8،ص2/الديباج،ج122،ص4ترتيب املدارك،ج(هـ. 239رطبة سنة، وكتاب اجلامع، وغريه، تويف بقالواضحة"
  .22،ص1ينظر: التوضيح، ج 3
النهاية يف غريب احلديث (الّرشح: هو العرق؛ ألنه خيرج من البدن شيئا فشيئا كما يرشح اإل�ء املتخلل اإلجزاء.4

  ).224،ص2واألثر،ج
  .)162،ص1فتاوى الربزيل،ج(املشهور النجاسة والصحيح الطهارة".عرق السكران حكى غري واحد فيه قولني، و :"و   قال الربزيل5
  . 35،ص1التوضيح،ج 6
  ألن السنهوري هو من أشار لذلك، وليس الشارح �رام. ؛وهو تصحيف، : شمو  بيف 7
  .237،ص1ينظر:تيسري امللك اجلليل،ج 8
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ألن اخلـــــالف يف العـــــرق والبـــــيض وكـــــذا اللـــــنب  حيتمـــــل رجـــــوع املبالغـــــة جلميـــــع مـــــا تقـــــدم؛" :حوقـــــال 

ــــــه ، روف �لطهــــــارة والنجاســــــة والكراهــــــةمعــــــ ــــــدمع فلــــــم أر مــــــن حكــــــى في وأمــــــا اللعــــــاب واملخــــــاط وال

 :وقـــــد يقـــــال اللعـــــاب واملخـــــاط،خالفـــــا صـــــرحيا إال مـــــا يفهـــــم مـــــن كـــــالم ابـــــن هـــــارون وابـــــن رشـــــد يف 

ــــه: ــــدمع قريــــب مــــن ذلــــك، إال أن كــــالم البســــاطي يعــــارض ذلــــك وهــــو قول ــــدمع مــــن احلــــي  ال وأمــــا ال

  .انتهى .3"ى فيه سكران من غريهاعَ رَ أنه ال يُـ  2عين)أ(، 1ل فيه االتفاققِ نُ فَـ 

 الَّ إِ : (مث أخـــــــرج مــــــــن عمــــــــوم احلكـــــــم بطهــــــــارة البــــــــيض علــــــــى طريـــــــق االســــــــتثناء املتصــــــــل قولــــــــه      

ـــــمَ  أو صــــار  ،وهــــو مافســــد منــــه بعــــد انفصــــاله مــــن احلــــي بعفــــن بفــــتح املــــيم وكســــر املعجمــــة،)، رَ ذِ ال

ـــــا، 5(مضـــــغة)أو ،4(دمـــــا) مـــــامل حيصـــــل  ،وأمـــــا مـــــا اخـــــتلط صـــــفاره ببياضـــــه فهـــــو طـــــاهر، أو فرخـــــا ميت

  .6حقاله ، فيه عفن

ـــــــرع: قتضــــــى مراعــــــاة الســــــفح فم ،يوجــــــد نقطــــــة دم يف وســــــط بيــــــاض البــــــيض"مــــــن الــــــذخرية:  فــــــــــــــــــ

، 7"وقـــــــــــع فيـــــــــــه البحـــــــــــث مـــــــــــع مجاعـــــــــــة ومل يظهـــــــــــر غـــــــــــريهو  يف جناســـــــــــة الـــــــــــدم الطهـــــــــــارة يف هـــــــــــذه،

  .9"ويكون ذلك من أكل اجلراد :وقيل":8]ق[

مـــــن احليـــــوان  )ارجَ اخلَـــــ(إال البـــــيض ) وَ (فقـــــال: ،ا �نيًـــــمث عطـــــف علـــــى املســـــتثىن املتصـــــل متصـــــًال     

ــــبَـ ( خالفــــا البــــن �فــــع يف قولــــه ، تفــــاق أو �بســــا عنــــد مالــــككأنــــه جــــزء ميتــــة رطبــــا �)،تِ وْ ـمَ الــــ دَ ْع

                                                             
  .12،ص1شرح البساطي،ج 1
  عين.: أ يف2
  . 92،ص1ينظر:مواهب اجلليل،ج3
   .معا: دبيف 4
  .: قطعةأيف 5
  .93،ص1مواهب اجلليل، ج6
  .107،ص4الذخرية ،ج 7
  .أساقطة من: 8
  .131،ص1التاج واإلكليل،ج9
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لـــــه علـــــى أنـــــه عـــــام يف  2شمث أتـــــى بتقريـــــر  ،تبعـــــا للبســـــاطي 1سهـــــذا تقريـــــر  يغســـــل اليـــــابس ويؤكـــــل،

  .3والبيض، والدمع ،واملخاط ،واللعاب ،العرق

"والـــــدمع والعـــــرق  حيف شـــــرح قــــول ابـــــن - سواحـــــتج لـــــه بقــــول ابـــــن  ،هـــــو الـــــذي ينبغــــي" :ح وقــــال

، 5ومــــن املــــذّكى (طــــاهرة) مــــن امليتــــة جنســــة، 4)أ�ــــايعــــين ( :-طــــاهر" ،واملخــــاط مــــن احلــــيواللعــــاب 

ــــــت علــــــى اخلــــــالف يف طهارتــــــه والــــــدمع والعــــــرق واملخــــــاط :"بقــــــول ابــــــن عرفــــــةو  ،6ومــــــن اآلدمــــــي املّي

  .8"7والبصاق كمحّله

  ]حكم لنب اآلدمي واحليوان[

ـــــــوَ (      )آدَ  َنبُ َل ـــــــيٍّ ـــــــالَّ إِ ، (جاســـــــة أم المســـــــتعمل للن شـــــــامل للمســـــــلم والكـــــــافر، ِم فلبنـــــــه ) تَ يِّ ـمَ  ال

مــــن كــــالم ابــــن عــــج وفهــــم  ،9هــــذا هــــو املنصــــوص بنــــاًء علــــى جناســــته �ملــــوت ،جنــــس لنجاســــة وعائــــه

أي: لَِلْحمـــــــِه علــــــــى ) عٌ بِـــــــ�َ  هِ ريِْ غَـــــــ َنبُ لَـــــــوَ (، 10وغـــــــريه أنـــــــه طـــــــاهر علـــــــى القـــــــول بطهـــــــارة ميتتـــــــهس 

ـــــاح،، 11املشـــــهور مـــــن املكـــــروه، والكراهـــــة ال خترجـــــه مكـــــروه  جنـــــس مـــــن احملـــــرم، فهـــــو طـــــاهر مـــــن املب

                                                             
  .240،ص1تيسري امللك اجلليل،ج1
قال �رام: "اخلارج بعد املوت جزء ميتة؛ إذ هو منفك عنها بعد املوت، وكل ما كان كذلك فهو جنس، إال ما ال حتله احلياة    2

  )103،ص1حتبري املختصر،ج(يف معناه".  كالصوف وما
  .241،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج3
  : وأ�ا.مو بتقابلها يف 4
  : طاهر.مو  بيف 5
  .31،32،ص1الب لفهم ألفاظ ابن احلاجب،جتنبيه الط 6
  .85،ص1املختصر الفقهي،ج7
  . 85،ص1/املختصر الفقهي،ج31،32،ص1/تنبيه الطالب،ج93،ص1مواهب اجلليل،جينظر:  8
  .)299،ص2املدونة،ج(جاء يف املدونة: "أرأيت اللنب يف ضروع امليتة أحيل يف قول مالك أم ال؟ قال: ال حيل". 9

ظاهره، ولو قيل بطهارة ميتته وهو ظاهر ما ذكر ابن عبدالسالم....، مث يقول:إذ كالم عبدالسالم  إال امليتقوله ونص كالمه: "10

  )54شرح األجهوري،ص(لى القول بنجاسته".و�رام يقيدان أن جناسته إمنا هي ع
  .  132،ص1ينظر: التاج واإلكليل،ج11
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 ال ،كراهـــــة شـــــربه" يف معـــــىن التبعيـــــة يف املكـــــروه: 1ولـــــذلك قـــــال ابـــــن دقيــــق العيـــــد عــــن كونـــــه طـــــاهرا،

 .2"ستصحابه يف الصالةا

 ]القول يف أبوال وأرواث الدواب[

قهــــــا والعــــــذرة خاصـــــة خبــــــارج اآلدمـــــي، وإطال" البســـــاطي:، أكلـــــه) احٍ َبــــــمُ  نْ ِمـــــ ةٌ رَ ذِ َعــــــوَ  لٌ وْ بـَـــــوَ (     

وخـــــرج  ،4"روث أو رجيـــــع لكـــــان أحســـــنوَ  :لـــــو قـــــالف" :تـــــت، 3"علـــــى روث غـــــريه اصـــــطالح آخـــــر

  .كروه لنجاستهما منهما كما �يت�ملباح احملرم وامل

�ملشــــــاهدة أكــــــال أو  )سٍ جَ نَ ي بِــــــذِ غَ تَـ ـمُ  الــــــالَّ إِ ( مث اســــــتثىن مــــــن املبــــــاح آكــــــل النجاســــــة بقولــــــه:      

ر يف األجوبـــــــة الناصـــــــرية وفّســـــــ ،النجاســـــــة يف جوفـــــــه ســـــــان مـــــــدة ظـــــــن بقـــــــاءروثـــــــه جنفبولـــــــه و  شـــــــر�،

 ،ونصـــــه:"إن كانـــــت �كـــــل مـــــن العـــــذرة أكثـــــر مـــــن ثلـــــث معيشـــــتها ،الغـــــذاء املـــــذكور مبجـــــاوزة الثلـــــث

  .5وأما الثلث وما دونه فال يضر" فبوهلا وغبارها جنسان،

                                                             
دمحم بن علي املعروف �بن دقيق العيد القشريي املنفلوطي،املالكي، الشافعي قاض، من )هـ 702-هـ625(أبو الفتح تقي الدين1

عنه أخذ بن مجيل التونسي وأبو حيان الغر�طي أكابر العلماء �ألصول واحلديث، أخذ عن أبيه، والعز بن عبدالسالم وغريمها، و 

وغريمها، صنف التصانيف املشهورة منها: شرح األربعني النووية، اإلملام اجلامع ألحاديث األحكام، شرح خمتصر ابن 

            )270،ص1/شجرة النور،ج318،ص2ذهب،جالديباج امل(احلاجب،وغريها 
تيسري امللك (ينظر: هو شرح مفقود، وقد نقله السنهوري أيضا.قاله ابن دقيق يف شرحه على ابن احلاجب، و 2

  )243،ص1اجلليل،ج
قال البساطي: "ومن الطاهر بول ما حلمه مباح، وكذلك رجيعه، وإطالق العذرة عليه اصطالح، وهذا هو املذهب، واخلالف فيه 3

  .)13،ص1شرح البساطي،ج(مشهور".
  .  216،ص1جواهر الدرر،ج4
ُسئل عن بقرة خرجت ورعت يف العذرة مرة قليلة أو كثرية هل يؤكل لبنها ومسنها أم ال، وهل بوهلا اصرية: "و األجوبة النجاء يف 5

وبعرها جنسان أم ال؟ فأجاب: أما لبنها فطاهر؛ ألنه خيرج من بني فرث ودم وكذلك مسنها، وأما بوهلا وغبارها فنجسان إن كانت 

ألجوبة الناصرية يف بعض مسائل البادية لإلمام دمحم بن ا(الثلث وما دونه فال يضر".�كل من العذرة أكثر من ثلث معيشتها، وأما 

  )54،ل�1674صر الدرعي مجعها عنه سيدي دمحم بن أيب القاسم الصنهاجي، خمطوط �ملكتبة الوطنية، املغرب، رقم 
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فيغســـــــــل موضـــــــــع غدائـــــــــه   ،ســـــــــتعماله�ن افــــــــإن ذبـــــــــح املتغـــــــــذي �لنجاســـــــــة حبـــــــــد:فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع 

ــــه ــــ، 1قالــــه ابــــن يــــونس ،ككرشــــه وأمعائ د� �ملشــــاهدة فيخــــرج مــــا شــــأنه النجاســــة ولكــــن اليصــــل وقّي

علــــــى ح وبــــــه اعــــــرتض  ،2إليـــــه حببســــــه، ومــــــا احتمــــــل أمــــــره لــــــنص ابــــــن رشــــــد علــــــى ذلــــــك يف البيــــــان

 حا.وفيه نظر؛ ألن لكل منهما مرجّ ، 3البساطي يف قوله أنه حيمل على النجاسة تغليبا

 ]وحكم أنواعه ،القيء[

ــــــــوَ (       إن مل ختــــــــل غالبــــــــا مــــــــن و  وهــــــــو اخلــــــــارج مــــــــن الطعــــــــام بعــــــــد اســــــــتقراره يف املعــــــــدة،)، ءٌ يْ َق

وهــــــــو   عــــــــن الطعــــــــام،ها أن ال يتغــــــــّري اإحــــــــد ولــــــــه حــــــــاالت ثالثــــــــة:، خـــــــالط احملكــــــــوم بنجاســــــــتهااأل

واحلالـــــــة ، تفاقـــــــاوهـــــــو جنـــــــس ا ،اوالثانيـــــــة: أن يشـــــــابه أوصـــــــاف العـــــــذرة أو يقار�ـــــــ اتفاقـــــــا، 4هر)طـــــــا(

ـــــة بنجاســـــته ،  عـــــن حـــــال الطعـــــام حبموضـــــة أو حنوهـــــا، وفيـــــه خـــــالفالثالثـــــة: أن يتغـــــّري  وظـــــاهر املدون

وابــــــن ، 8حوابــــــن  ،، وابــــــن عطــــــاء هللا7سوابــــــن شــــــا ،6وابــــــن بشــــــري ،5والبــــــاجي ،وعليــــــه محلهــــــا ســــــند

َ غَ تَـ ـمُ  الالَّ إِ :(أيضا يف قوله صو ،9هارون   .�10نه املشهوروصرّح شارحوه )، امِ عَ الطَّ  نِ عَ  ريِّ
                                                             

وإن كان حبد�ن ما  ،النجاسة، فإ�ا تذبح وتغسل وتؤكلابن يونس: "والدجاج أو الطري اليت �كل  قال1

  .  )764،ص5اجلامع،ج(أكلته".
قال ابن رشد:" وقوله يف احلمام يصيب أرواث الدواب أن أحب إليه أن لو أعاد يف الوقت من صلى خبروها ،إمنا إذا علم من 2

ألن خرو ما �كل  حاهلا أ�ا �كل أرواث الدواب ومل يتحقق أ�ا أكلتها،ولو حتقق ذلك لقال :إنه يعيد يف الوقت على كل حال؛

  )89،ص1البيان والتحصيل،ج(النجس عنده جنس".
قال البساطي:"واستثىن من ذلك املتغذي بنجس، فإنه جنس. وله ثالث حاالت: األوىل: أن يكون حمبوسا ال يصل للنجاسة.  3

 الثانية: بوله وعذرته جنسان، ومحل والثانية: أن يشاهد استعماله هلا. والثالثة: أن ينتفي عنه كل منهما. ففي األوىل هو كغريه، ويف

، واعرتض احلطاب على البساطي بقوله: ما ذكره يف احلالة )13،ص1شرح البساطي،ج(يف الثالثة على النجاسة؛ تغليبا للغالب.

  . )94،ص1مواهب اجلليل،ج(الثالثة غري ظاهر، وخمالف ملا قاله مالك ". 
  : ظاهر، وهو تصحيف.مو  بيف 4
  )65،ص1املنتقى، ج(ن كان تغري فهو جنس وغسل الفم منه واجب". قال الباجي: "وإ5
  .)272،ص 1التنبيه على مبادئ التوجيه،ج (قال ابن بشري: "وأما القيء املتغري عن حال الطعام فهو جنس".6
  .  44،ص1عقد اجلواهر الثمينة ،ج7
  )32جامع األمهات،ص(قال ابن احلاجب: "والقيء املتغري عن حال الطعام جنس".8
  .94،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج9

 /شرح55األجهوري،ص /شرح244،ص1اجلليل،ج امللك /تيسري94،ص1اجلليل،ج مواهب ينظر:10

  .199،ص1/جواهر الدرر،ج47،ص1/حاشية البناين،ج86،ص1اخلرشي،ج
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ـــــن  ،"دتـــــههْ فهـــــو يف عُ  صح مبشـــــهوريته قبـــــل مـــــن صـــــرّ  مل أرَ ": طفـــــىوقـــــال  وقـــــوى مقابلـــــه بنســـــبته الب

ــــــاض ،رشــــــد ــــــردّ و  ،1"واملــــــازري ،أيب إســــــحاق التونســــــيو  ،واللخمــــــي ،وعي ــــــه اعرتافــــــه  يكفــــــي يف ال علي

  .2]ةعند املغارب[ومذهبها هو املشهور  ،وظاهرها عندهم كالنص ،�ن ظاهر املدونة جناسته

مــــــــاء حــــــــامض  3القلــــــــس"قــــــــال ابـــــــن رشــــــــد يف مســــــــاع أشــــــــهب مــــــــن كتــــــــاب الصــــــــالة:  :فــــــــــــــــــــــــــــــرع

هـــــذا �ويلهمـــــا يف القـــــيء أنـــــه  6]و["ح :فقـــــال ، عـــــن التونســـــي حنـــــوه 5ونقـــــل أبـــــو احلســـــن ،4"طـــــاهر

فيــــــه كمــــــا يف  لُ وأمــــــا علــــــى املشــــــهور فيفّصــــــ أو مقاربتهــــــا، ،ال يــــــنجس إال مبشــــــا�ة أوصــــــاف العــــــذرة

ــــــى   وغــــــريه، مث قــــــال:ق فيــــــه بــــــني املتغــــــّري َوَجــــــب أن يفــــــرّ  . قــــــال ســــــند فــــــيمن قلــــــس:ءقــــــيال وهــــــو عل

 أو ومــــا مل يتغــــّري  يســــتحيل إليــــه وخيالطــــه مــــن الفضــــالت فيــــنجس، علــــى حســــب مــــا ضــــربني: متغــــري

تقـــــــدم يف فهـــــــو طـــــــاهر علـــــــى ما ،أكلـــــــه 7 بطعـــــــم املـــــــاء وال جيـــــــد صـــــــاحبه ز�دة علـــــــى (طعـــــــم)تغـــــــّري 

مث ال  ،رأيــــــــت ربيعــــــــة بعــــــــد املغــــــــرب يقلــــــــس يف املســــــــجد مــــــــرارا" وطــــــــأ:وقــــــــول مالــــــــك يف امل، القــــــــيء

  .10 هأقرّ و  ،ونقله عنه يف الذخرية ،9انتهى.حممول على ما مل يتغري 8"ينصرف حىت يصلي

                                                             
ه، ومل أر من صرح مصرّح مبشهوريت -كما درج عليه املؤلف–قال الرماصي: "كالمه يقتضي أن كون القيء ينجس مبطلق التغري  1

كيف كان -بذلك ، فهو يف عهدته، وإمنا اختلف شيوخ املدونة يف قوهلا: وما تغري عن حال الطعام فنجس فحملها على ظاهرها

سند، والباجي، وابن بشري، وابن احلاجب، وابن شاس. وقيدها ابن رشد، وعياض، والتونسي مبا شابه العذرة، أو  -التغري

  .)227،ص1ي على التتائي،جحاشية الرماص.(قار�ا"
  .مو  بساقطة من: 2
شفاء الغليل يف شرح لغات (: ماء حامض تقذفه املعدة عند االمتالء أو برد املزاج.-بفتح القاف والالم-القلس 3

   )400،ص1خليل،ج
  .472،ص1،جظر: البيان والتحصيلين 4
هت إليه ر�سة الفقه واألصول بفاس، ويل القضاء بتازا مث هو القاضي أبو احلسن علي بن عبداحلق الزرويلي الشهري �لصغري، انت5

بفاس، أخذ عن الفقيه بن أيب راشد الوليدي، وأيب عمران اجلورماين وغريمها، وعنه أخذ مجاعة منهم: عبدالعزيز الغوري، الطنجي، 

الديباج (ه719عنه تالميذه، تويف سنة السطي، وغريمها، له تقاييد على �ذيب املدونة للرباذعي، وعلى الرسالة، وله فتاوى قيدها 

  .  )309،ص1/شجرة النور،ج119،ص2املذهب،ج
  .أساقطة من: 6
  : طعام. مو  بيف 7
  .25،ص1،ج)17ح:(موطأ مالك، كتاب الطهارة، �ب ما ال جيب منه الوضوء،  8

  .95،ص1مواهب اجلليل،ج  9
  .185،ص1الذحرية،ج  10
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مــــــن  فـََيقطــــــعُ  ، عــــــن الطعــــــام فهــــــو جنــــــسوإن تغــــــّري "يف شــــــرح الرســــــالة يف القلــــــس: وقــــــال الشــــــبييب  

وإال  ،قــــــيء أو القلــــــس متغــــــريا وجــــــب منــــــه غســــــل الفــــــمإذا كــــــان ال"وقــــــال البــــــاجي: ،1"كثــــــريهقليلــــــه و 

  .2"إال أن يكون ما يذهب �لبصاق ،استحب

مــــــن الــــــرأس أو الصــــــدر؛  3)مٌ َغــــــلْ بُـ وَ ( ،مــــــاء أصــــــفر ملــــــتحم يشــــــبه الصــــــبغ الزعفــــــراين )اءُ رَ فْ َصــــــوَ (     

 ،دها يف الــــــذخريةوكــــــذا قّيــــــ ،أكلــــــه )احٍ َبــــــمُ (حيــــــوان  )ةُ ارَ رَ َمــــــوَ (، ألنــــــه مــــــن جــــــنس البصــــــاق والنخــــــام

ــــواملعــــدّ "فقــــال: ــــرمراوالــــبلغم والصــــفراء و  ة احليــــاة،ة عنــــد� طــــاهرة لعّل دها ومل يقيّــــ، 4"ؤكــــل حلمــــهيُ  مــــا ئ

  .بذلك يف الطراز

ومنـــــه يفهـــــم أن ، 5ياحملّشـــــز قالـــــه  ،الخـــــتالف العلمـــــاء فيهـــــا" وجـــــزؤه ومـــــا ذكـــــى"رهـــــا مـــــع قولـــــه وكرّ 

  ."كلم األإال حمرّ " م فقط لقوله أوال�ملباح ما قابل احملرّ  صمراد 

فخـــــرج الــــــدم "بعـــــد موجـــــب خروجـــــه كمــــــا قـــــال البســـــاطي، قـــــال:  أي: مل جيـــــر )حْ فَ ْســـــيُ  ملَْ  مٌ دَ وَ (    

 ودم امليتـــــــة لنجاســـــــته جـــــــرى أم ال، ،القـــــــائم �حلـــــــي؛ ألنـــــــه ال حيكـــــــم عليـــــــه �لطهـــــــارة وال �لنجاســـــــة

 الـــــذي ملض ره يف وفّســــ، 6"والســــائل اجلــــاري، واملســــفوح ،ومــــا جــــرى عنــــد الــــذكاة فإنــــه أيضـــــا جنــــس

                                                             
م فهو جنس فيقطع من قليله وكثريه، وجيب عليه غسله، ويف وجوب الوضوء منه ونص كالمه: "إن تغري القلس عن حال الطعا1

  )435،436،ص2شرح الشبييب على الرسالة،ج خمتصر(قوالن". 
  .  65،ص1املنتقى ،ج2
رح شفاء الغليل يف ش(قال يف املغرب عن احللوائي: البلغم لزج دسم الميازجه جناسة، ومنه قوهلم "ال تعلق به جناسة للزوجته". 3

  )101،ص1لغات خليل،ج
  .185،ص1الذخرية،ج4
أمحد حاشية (ذكرها بعد قوله "وجزؤه"؛ لالهتمام بشأ�ا، إذ قيل: بعدم طهار�ا". )ومرارة مباح( قال أمحد الزرقاين: "قوله5

  )25الزرقاين،ص
املتعلق حبلم امليت، فإنه جنس، وما قال البساطي: "فخرج الدم القائم �حلي؛ ألنه ال حيكم عليه �لطهارة، وال النجاسة، والدم  6

  .)13،ص1شرح البساطي،ج(جنس".-أيضا-جرى عند الذكاة فإنه
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ويف الكثـــــري منـــــه ا�مـــــوع  ،وجيـــــوز أكلـــــه مـــــع اللحـــــم اتفاقـــــا، 2شوتبعـــــه  ،1يف العـــــروق يســـــفح �لبـــــاقي

  .3قاله اللخمي ،من اللحم خالف

﴾   ﴿:ويف القــــــبس البــــــن العريب:"قولــــــه تعــــــاىل
4
يقتضــــــي حتليــــــل مــــــا خــــــالط العــــــروق  

ل مــــــا أصــــــاب الثــــــوب والبــــــدن يســــــتحب غســــــ وقــــــال أبــــــو عمــــــران: ،5وجــــــرى عنــــــد تقطيــــــع اللحــــــم"

والـــــذي يفهـــــم  مل أر فيـــــه نصـــــا، قَّ إذا ُشـــــ:"-يف الـــــدم الـــــذي خيـــــرج مـــــن قلـــــب الشـــــاة-حوقـــــال ، 6منـــــه

ـــــه غـــــري مســـــفوح ـــــربزيل واللخمـــــي أن  ،ويفهـــــم مـــــن تفســـــريهم غـــــري املســـــفوح" :سويف ، 7"مـــــن كـــــالم ال

ا تمعــــــجوفهــــــا جم البهيمــــــة عنــــــد شــــــقّ  8طــــــن)بماء يف (مبـــــا ذكــــــر أن مــــــا يتفــــــق مــــــن وجــــــود بعــــــض الــــــدّ 

  .10مل أر فيه نصا 9]إن[و ،وهو ظاهر ،مسفوح

 ]طهارة املسك وفأرته[

ـــــــت   ،فارســـــــي معـــــــرب قـــــــال اجلـــــــوهري: )كٌ ْســـــــمِ وَ (      واإلمجـــــــاع ، 11العـــــــرب تســـــــميه املشـــــــمومكان

ـــــــ" ويف حـــــــديث مســـــــلم رفعـــــــه:، 12رتـــــــهأطهارتـــــــه كفعلـــــــى  ـــــــطْ أَ  كُ سْ ـمِ ال ـــــــالطِّ  بُ َي )، هُ تُـــــــرَ أْ فَ وَ (، 13"بِ ْي
                                                             

  .)28،ص1التوضيح،ج(جاء يف التوضيح :"وغري املسفوح كاجلاري يف العروق".1
  .)151الدرر يف شرح املختصر،ص(قال �رام:"وغري املسفوح طاهر وهو الباقي يف العروق".  2
  .110،ص1التبصرة،ج 3
  .145سورة األنعام، اآلية:  4
القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي دمحم بن عبدهللا أبوبكر بن العريب، حتقيق: د.دمحم عبدهللا ولد كرمي: دار الغرب 5

  .628،ص1م،ج1992اإلسالمي، الطبعة األوىل 
  ).48،ص1رح الزرقاين،ج، وقد نقل كالمه هذا الزرقاين(ينظر: شعلى تعليق أيب عمران على املدونةمل أقف 6
  .96،ص1مواهب اجلليل،ج7
  : �طن.أيف 8
  .أساقطة من: 9

  .247،ص1تيسريامللك اجلليل،ج10
  .1608،ص4الصحاح،ج 11
  .  88،ص1ينظر: املختصر الفقهي،ج12
قال:  عن طريق أيب سعيد اخلدري عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،)5943ح:( ،صحيح مسلم، كتاب األدب، �ب أطيب الطيب املسك13

"كانت امرأة من بين إسرائيل قصرية متشي مع امرأتني طويلتني، فاختذت رجلني من خشب، وخامتا من ذهب مغلق مطبق، مث 

  .47،ص7دها هكذا ونفض شعبة يده"،جحشته مسًكا، وهو أطيب الطيب، فمرت بني املرأتني، فلم يعرفوها، فقالت بي
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أل�ــــا تؤخــــذ  جيتمــــع فيهــــا مــــواد مث تســــتحيل مســــكا وهــــي ميتــــة؛ ،حــــةوتســــمى �ف وعــــاؤه، 1و(هــــي)

  اهلند؛ أل�م ليسوا من أهل كتاب.ذكاته من أهل  أو بذكاة من ال تصحّ  ،يف حال احليوان

اســــــم وخرجـــــت عــــــن امســــــه إىل صــــــفات و  م هلــــــا �لطهــــــارة النتقاهلــــــا عـــــن مجيــــــع صــــــفات الــــــدم،ِكـــــوحُ 

 ؛بـــــــه احليـــــــوان مـــــــن النجاســـــــات إىل اللحـــــــمكمـــــــا يســـــــتحيل الـــــــدم وســـــــائر مـــــــا يتغـــــــذى   ،�ـــــــا خيـــــــتصّ 

 ويظهـــــر مـــــن إطـــــالق كالمهـــــم" :قـــــال ،3عـــــن البـــــاجي قوحنـــــوه يف ، 2حانتهـــــى مـــــن  .فيكـــــون طـــــاهرا

ــــــــه، ــــــــه طهــــــــارة املســــــــك وفارت ــــــــوان بعــــــــد موت إن "الشــــــــافعية:  5و(قالــــــــت)، 4"ولــــــــو أخــــــــذت مــــــــن احلي

  .6"فهي جنسة ،انفصلت الفارة بعد موت الظبية

ــــــرق بينهمــــــاوهــــــي كــــــالغزال املعــــــروف ال " س:[  ،إال أن هلــــــذه أنيــــــا� حنــــــو الشــــــرب كأنيــــــاب الفيلــــــة ،ف

  .8]7"ورجالها أطول من يديها

ـــــة ــــّز�دس أفــــىت  :تتمــــــــــــــــ ــــه أنــــه ال يصــــل  ،بعــــد التوقــــف فيــــه 9بطهــــارة ال ــــه معرفــــة ب حــــىت أخــــربه مــــن ل

يف حيــــــاة  11وهــــــو خــــــالف قــــــول الــــــدمريي" يف كبــــــريه قــــــال:عــــــج وكــــــذلك قــــــال  ،10إىل حمــــــل البــــــول

                                                             
  .: هو، ويف بقية النسخأ كذا يف1
  .97،ص1اجلليل،ج ينظر: مواهب2
قال الباجي: "وإمنا مل تنجس فأرة املسك �ملوت؛ أل�ا ليست حبيوان وال جزء منه فتنجس بعدم الذكاة، وإمنا هي شيء حيدث  3

  )61،ص1املنتقى شرح املوطأ،ج(يف احليوان كما حيدث البيض يف الطري".
  .137،ص1التاج واإلكليل،ح 4
  : قال.أيف 5
مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهج (انفصل كل من املسك والفأرة بعد املوت فنجس كاللنب والشعر". قال صاحب املغين: "ولو 6

  .)233،ص1م،ج1994لشمس الدين دمحم بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
  .247،ص1تيسري امللك اجلليل،ج7
  .بساقطة من:  8

طيب، يؤخذ من حيوان قريب من السنور، وهو رشح جيتمع حتت ذنبها على املخرج، فتمسك الدابة، ومتنع الز�د:  نوع من ال 9

  )285ينظر:القاموس احمليط،ص.(االضطراب، وُيْسَلب ذلك الوسخ ا�تمع هناك خبرقة أو حنوها
  .249،ص1تيسري امللك اجلليل،ج 10
  يقصد �لدمريي: الشارح �رام.11
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ــــــه يوجــــــد يف إبطيــــــها ــــــوان أن ــــــره 1و(حــــــوايل) ه، و�طــــــن ذنبــــــه،ذويف إبطــــــان أفخــــــا ،حلي  2(فيؤخــــــذ) ،دب

  .6"بدرهم رقيق 5]أو، [4(صغرية) 3علقة)مبمن هذه األماكن (

وهــــي الّســــّنور، قــــال:  ،هــــو وســــخ جيتمــــع حتــــت ذنبهــــا علــــى املخــــرج أي: مــــن دابتــــه" ويف القــــاموس:

ويف   ،8رقـــــــــةليطــــــــة أو ِخب الوســــــــخ ا�تمــــــــع هنــــــــاك بِ  ت ذلــــــــكوُيْســــــــلَ  ومتنــــــــع االضــــــــطراب، 7ك)ِســــــــ(متُْ 

ــــــه: والليطــــــة  ــــــاةحــــــرف الطــــــاء من  ،واألول هــــــو املــــــراد هنــــــا، �9لكســــــر: قشــــــر القصــــــبة والقــــــوس والقن

  وهللا أعلم. 

 ]الزرع املسقي �لنجاسة[

فيشــــــمل البـــــذر الــــــنجس يـــــزرع فــــــإذا  ؛و�ؤه للمالبســـــة بكســــــر اجلـــــيم وفتحهــــــا، )جسٍ نَ بِـــــ عٌ ْر زَ وَ (     

والبـــــد مــــــن " :ح، مـــــا يطــــــول مكثـــــه أو ال كـــــالبقول طـــــاهر، واملـــــاء املتــــــنجس يســـــقى بـــــه نبـــــت فهـــــو

ـــــه ـــــه النجاســـــة من ـــــك مبـــــاء طـــــاهر يبلـــــغ إىل مـــــا  ،غســـــل ظـــــاهر مـــــا وصـــــلت إلي إال أن يســـــقى بعـــــد ذل

  .10"بلغ إليه النجس

  

  

                                                             
  : هو إىل.مو  بيف 1
  : يؤخذ.أ يف2
  يف املنت. ه: سلعقة، وكالمها تصحيف، واألصح ما أثبتأ: علقة، ويف مو  بيف 3
  : صغريا.مو  بيف 4
  .م وب ساقطة من: 5
ينظر: شرح (مل أقف على شرح األجهوري الكبري، وقد نقل قوله هذا الشيخ عبد الباقي الزرقاين واخلرشي يف شرحهما6

  )87،ص1/شرح اخلرشي،ج50،ص1الزرقاين،ج
  : متسكت.مو  بيف 7
  .285القاموس احمليط ،ص8
  .686القاموس احمليط،ص9

  .97،ص1مواهب اجلليل،ج10
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  ]حتجر من اخلمر أو ختللما حكم [

ـــــحتََ  رٌ َمخْـــــوَ (     وقـــــال ابــــــن  ،يف غريهــــــا 2أوانيـــــه، (أو) يف 1)الّطرطـــــار(وهــــــي  ،أي: صــــــار حجـــــرا )رَ جَّ

ـــــــه قـــــــوالن،: ح يف  زوقـــــــال ، 4املعتمـــــــد منهمـــــــا النجاســـــــة 3]يف[ر شـــــــهّ و  يف اخلمـــــــر املتحجـــــــر يف أواني

ــــــمــــــا حُ " حاشـــــيته: ر أن تــــــزول فيمـــــا حتّجــــــ حوشــــــرط ، 7"املســــــاواة 6(بقيـــــاس) 5)لَ لِّــــــمثـــــل مــــــا (خُ  رَ ّجِ

فيــــه حبيــــث لــــو بــــّل أو شــــرب ألســــكر  وأمــــا لــــو كــــان اإلســــكار �قيــــا" وقــــال:، 8منــــه الشــــدة (املطربــــة)

 .10"9ونقله الربزيل عن املازري يف مسائل األشربة فليس بطاهر،

كـــــامللح واخلـــــّل واملـــــاء وحنــــوه، كـــــان املخّلـــــل هلـــــا مســـــلما أو    ،�لقـــــاء شـــــيء فيــــه) أو ُخلِّـــــلَ (ومعــــىن     

طهــــــرت  لولــــــو وقـــــع ثــــــوب فيـــــه فتخّلــــــ ،11خالفــــــا للشـــــافعية ،ألقـــــى فيــــــه ومــــــا اخلـــــلّ  رُ وَيْطُهــــــ كـــــافرا،

  .13واملشهور منها الكراهة أقوال ثالثة، :ختليلها 12)حكم(ويف  معه،

ـــــىن  ـــــل" صوب ـــــ "ُخِل ـــــيعلم أن املتخّل ـــــه البســـــاطي ،ل بنفســـــه أحـــــرى حبكـــــم الطهـــــارةللمجهـــــول ل  ،14قال

وإمنـــــا اخلـــــالف  ل بنفســـــه ال خـــــالف يف طهارتــــه،وهــــو كمـــــا قــــال علـــــى طريقـــــة ابــــن رشـــــد أن مـــــا ختلّــــ

                                                             
  .)555،ص2املعجم الوسيط،ج(وهو راسب اخلمر املصّفى. ر:كذا وردت يف كل النسخ، أي: الطرط 1
  .: وأيف 2
  .م و: ب ساقطة من3
  ).34امع األمهات،صج(قال ابن حاجب: "ويف الفخار من جنس غواص كاخلمر: قوالن". 4
  .: خالبيف 5
  .: قياسأيف 6
  .26الزرقاين،صأمحد حاشية  7
  : العطريةأيف 8
نقل الربزيل عن جواب تقدم للمازري عن الطرطر، فكان من مجلة جوابه قوله: "لو حلت وشربت أسكرت فهي مخر جنسة؛ ألن 9

  )359،ص6فتاوى الربزيل،ج(السكر علة التحرمي والنجاسة".
  .97،ص1يل،جمواهب اجلل10
املهذب يف فقه (قال الشريرازي: "إذا طرح فيها اخلل جنس اخلل فإذا زالت الشدة املطربة بقيت جناسة اخلل النجس فلم تطهر".11

  ) 94،ص1اإلمام الشافعي أليب إسحاق إبراهيم الشريازي: دار الكتب،ج
  : حكم الطهارة.مو  بتقابلها يف  12
  .444،ص1،جينظر:املقدمات املمهدات 13
  .)14،ص1شرح البساطي،ج(قال البساطي: "وإمنا قال: ُخّلل �لبناء للمفعول؛ ليعلم أن املتخّلل بنفسه أحرى �ذا احلكم". 14
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أن القـــــــولني يف  2أمــــــا علـــــــى طريقـــــــة ابــــــن وضـــــــاحو ، �1ة واملعاجلـــــــةخللـــــــه صــــــاحبه �ملعـــــــا عنــــــده فيمـــــــا

إن " :مـــــــاء احليـــــــاة يف يف �ليفـــــــهغ وقـــــــال ، 3فـــــــال أولويـــــــة فيـــــــه ،لـــــــة لـــــــذا�ا واملتخللـــــــة �لصـــــــنعةاملتخلّ 

ـــــذي يف اخلمـــــر إذا ختللـــــت علـــــى الطـــــريقتني معـــــا؛ ألن  ـــــه دخلـــــه اخلـــــالف ال ســـــلم ذهـــــاب الســـــكر عن

  .4"وهللا أعلم ،ذلك مازال إال مبعاجلة

  ]األعيان النجسة[

ـــــرغ مـــــن ذكـــــر األعيـــــان         ـــــان النجســـــة 5(شـــــرع)الطـــــاهرة وملـــــا ف ـــــنَّ وَ (فقـــــال: ،يف بي بفـــــتح ) سُ جَ ال

ـــــه عـــــني النجاســـــة، ـــــه  اجلـــــيم؛ ألن املـــــراد ب ـــــ(وهـــــو أنـــــواع أيضـــــا فمن ـــــَم فيمـــــا  6ج)ِر ْخـــــ(أُ  :أي) ِينَ ثْ تُـ ا اْس

و مفهــــــــوم الشــــــــرط يف وهــــــــ ،يف ســــــــبعة مواضــــــــع أو حكمــــــــا هــــــــو إالو  ســــــــبق �داة اســــــــتثناء خفيفــــــــة،

وهــــو يــــرى لــــه نفــــس ســــائلة مــــات ) رَ كِ اذُ َمــــ ْريِ َغــــ تُ ْيــــمَ ( منــــه )وَ ( ،فهــــو �مــــن هلــــا "إن جــــزت"قولــــه:

  .7أو بذكاة غري شرعية ،حتف أنفه

 ]جناسة القملة[

لكو�ــــــا مــــــن اإلنســـــان خبــــــالف الربغــــــوث؛ ألنــــــه  ؛8سعلــــــى املشــــــهور عنـــــد ابــــــن ) ةً َلــــــمْ قَ  وْ لَـــــوَ (     

أن البعــــــــوض والبــــــــق  وال شــــــــكّ ":ح، 10ضكــــــــذا يف   ،االحــــــــرتاز منــــــــه 9ر)ب (يعســــــــ�ّ وَ و  مــــــــن تــــــــراب

                                                             
  .443،ص1املقدمات ،ج 1
، ومن وقته اعتمد أهل األندلس على ن وّضاح األموي املرواين،القرطيب، الفقيه املالكي، املقرئدمحم ب)هـ287-هـ199(أبوعبدهللا2

والعوابد  ، له �ليف كثرية منها:العباد، وروى عنه:أمحد بن خالد، ودمحم بن لبابةى عن حيي بن حيي، وأمحد بن حنبلة ورش، رو رواي

  .  )113،ص1/شجرة النور،ج179،ص2هب،جالديباج املذ(، وغريها.رقاق، ومكنون السر ومستخرج العلمالزهد وال يف
  .130،ص1ينظر:الدر الثمني ،ج 3
�ليف حسن مفيد جدا يف الشراب املسمى مباء احلياة -رمحه هللا-هذا القول البن غازي فقال: "وللشيخ ابن غازي  ميارةنسب  4

:"قال ابن غازي: وماء احلياة إن سلم ذهاب السكر بكونه مسكرا"، وقال يف موضع آخر-وهللا أعلم-املعاجل �لتقطري، ومل جيزم فيه

  .    )130، 174 ،صالدر الثمني("...ت على الطريقتني معاللعنه دخله اخلالف الذي يف اخلمر إذا خت
  : ذكر، وهو تصحيف.أيف  5
  : خرج.أيف 6
  كذكاة املسلم الذي مل يذكر اسم هللا عليه متعمدا، أو ذكاة ا�وسي أو عابد الصنم لصنمه.  7
  )393،ص1تنبيه الطالب،ج(فسا سائلة".له نفس سائلة، وأما القملة  فاملشهور أن هلا نال ابن عبدالسالم: "الربغوث ليس ق 8
  : بعسر.أيف 9

  . 30،ص1التوضيح،ج10
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ممـــــــا ال نفــــــس لـــــــه  1ملَــــــاحلَ مث قـــــــال: َوُعــــــّد يف مســـــــاع أشــــــهب ، والــــــذ�ب مثــــــل الربغـــــــوث فيمــــــا ذكــــــر

  .2"اد مثلهرَ وال شك أن القُ  سائلة،

ــــــرع ـــــن فــــــــــــــــــ ـــــبطالن يف عمـــــده الب ـــــن ، 3والغربيـــــينس : يف محـــــل قشـــــرة القملـــــة يف الصـــــالة ال وأفـــــىت اب

ــــــه ــــــة فأقــــــل،، 4عرفــــــة خبفت ، 5وتبطــــــل الصــــــالة فيمــــــا زاد عليهــــــا وفّصــــــل الشــــــبييب �غتفــــــار محــــــل الثالث

  عنه. معفوٌ و  فطاهرٌ  ،وأما الصيبان الذي يتولد من القمل

 ]ميتة اآلدميجناسة اخلالف يف [

 للخــــــــــالف فيــــــــــه مســــــــــلما أو كــــــــــافرا،) اي�ــــــــــمِ آدَ وَ (ز لــــــــــو فقــــــــــال:يف حيِّــــــــــ مث عطــــــــــف علــــــــــى مــــــــــا     

وهــــــــــــو الصــــــــــــحيح "قــــــــــــال يف التنبيهــــــــــــات:، )هُ تُــــــــــــارَ هَ طَ ( وغــــــــــــريه 6عنــــــــــــد ابــــــــــــن رشــــــــــــد)رُ َهــــــــــــظْ األَ (و

إىل  8وذهـــــــب بعـــــــض أشـــــــياخنا، اآل�ر حلرمـــــــة اآلدميـــــــة وكرامتهـــــــا وتفضـــــــيل هللا هلـــــــا 7الذي(تعضـــــــده)

 ،ق بينهمـــــــاالتفرقـــــــة بـــــــني املســـــــلم والكـــــــافر، وال أعلـــــــم أحـــــــدا مـــــــن املتقـــــــدمني وال مـــــــن املخـــــــالفني فـــــــرّ 

                                                             
مواهب اجلليل: احلكم، وهو تصحيف، واألصح ما جاء يف املنت، واحلََلم:ج احللمة، وهي: الُقراد العظيم، وهو مثل وردت يف 1

  )1903،ص5العّل، واحلََلَمةُ أيضا: دودة تقع يف جلدة الشاة األعلى وجلدها األسفل.(الصحاح،ج
  . 98،ص1مواهب اجلليل،ج2
أبو القاسم أمحد بن أمحد بن أمحد الغربيين، قاضي اجلماعة املالكي، فقيه تونس ومفتيها وخطيبها جبامع الزيتونة، أخذ عن ابن 3

، وهو ولد عبدالسالم وطبقته، وأخذ عنه مجاعة من علماء تونس كالربزيل، وأبو الطيب بن علوان، وأبو عبدهللا القلشاين،وغريهم

  .      )323،ص1/ شجرة النور،ج104نيل االبتهاج،ص(هـ.772أبو العباس مؤلف عنوان الدراية، تويف سنة 
قال الربزيل كان شيخنا أبو القاسم الغربيين يفيت �ن قشرها جنس، وينقله عن ابن عبدالسالم ويقول: حامل القشر مبنزلة من صلى 4

يخنا اإلمام ابن عرفة فيفيت خبفة ذلك، فحملها األول على أن هلا نفسا سائلة فأجراها بنجاسة فيفرتق عمده من سهوه، وأما ش

فتاوى (على أحكام النجاسة، ومحل الثاين على أن أصل املذهب قول سحنون أ�ا ليس هلا نفس سائلة وبه كان يفيت.

  )282،ص1الربزيل،ج
كان يفيت �نه الشيء عليه يف ثالث فأقل وتبطل صالته فيما زاد   قال احلطاب: "وذكر ابن �جي يف شرح املدونة عن الشبييب أنه5

  )99،ص1مواهب اجلليل ،ج(على ذلك ،ولعله استخف ذلك للضرورة". 
  )207،ص2البيان والتحصيل ج(قال ابن رشد: "والصحيح من بين آدم ليس بنجس، خبالف سائر احليوان اليت هلا دم سائل".6
  : تقتضيه .زيف 7
قال:"ورأيت بعض املتأخرين من أصحابنا ساوى بني الكافر امليت واملسلم  فّرق بني املسلم والكافر، حيث ي الذييقصد به املازر 8

امليت يف الطهارة الستوائهما يف كثري من األحكام املناسبة هلذا املعىن، وأنت إن �ملت ما استدللنا به على طهارة امليت جتد بعضا 

 :"املؤمن من ال ينجس"، وما حكيناه عن ابن عباس من قوله :ال ينجس املسلم حيا وال ميتا .فقّيد  خيتص �ملسلم كقوله ملسو هيلع هللا ىلص

  .    )1122،ص1شرح التلقني،ج(كالمه �ملسلم، وهذا يشري إىل كون الكافر خبالف ذلك". 
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بــــــل أكثــــــر املــــــذهب حيكيهمــــــا ؛  أر تشــــــهري القــــــول بنجاســــــته وال مــــــن اقتصــــــر عليــــــهومل":ح.1"انتهــــــى

ــــة مــــن غــــري تــــرجيح، ومــــنهم مــــن رجــــح الطهــــارة، فقــــد أخــــذ  ،وإن أخــــذ اللخمــــي النجاســــة مــــن املدون

أن يفــــــيت �لطهــــــارة كمــــــا  4وكــــــان (حقــــــه)" قــــــال:مــــــق  3لعالمــــــة)لوحنــــــوه (، 2"عيــــــاض منهــــــا الطهــــــارة

  .6لخمي واملازريومسى منهم ال ،5"اختاره األشياخ

بــــل جيــــب االتفــــاق  ؛وهــــذا اخلــــالف اليــــدخل عنــــدي أجســــاد األنبيــــاء علــــيهم الســــالم" ابــــن هــــارون:

وذكــــــره  ،7"فكيــــــف جبســــــده املبــــــارك ،وقــــــد قيــــــل بطهــــــارة اخلـــــارج منــــــه ملسو هيلع هللا ىلص علـــــى طهــــــارة أجســــــادهم،

  .على أنه من عنده 8ضيف 

 ]جناسة ما فصل من احليوان[

ــــــه  )وَ (      ــــــ(من ــــــ(شــــــيء  :أي) اَم تعلــــــق بيســــــري حلــــــم أو  9(إن) ،حكمــــــا انفصــــــل حقيقــــــة أو )نيَ أُِب

آدمــــــي أو غـــــــريه  )،تٍ ْيـــــــمَ  وْ أَ  يٍّ َحـــــــ( ،حيــــــوان جنـــــــس امليتــــــة) نْ ِمـــــــ(جلــــــد حبيــــــث اليعـــــــود إىل هيئتــــــه 

  .10"ةٌ تَ يْـ مَ  وَ هُ فَـ  يٍّ حَ  نْ مِ  نيَ بِ أُ  امَ ":حلديث

                                                             
  )276،ص1،جيهات املستنبطة بالتنيف النص األصلي:"وال أعلم متقدما من املوافقني واملخالفني فّرق بينهما قبله".(1
  . 99،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج2
  : العالمة.أيف 3
  حقيق. م:و ب يف 4
ولكنه وهللا أعلم اعتمد على ما فهموا من أن التنجيس قول  ،فيت �لطهارة كما اختاره األشياخقال ابن مرزوق: "و كان حقه أن ي5

املنزع .(فهموا، إال أنه ليس بصريح وحمتمل للتأويل" ابن القاسم يف كتاب الرضاع ،وهو وإن كان ظاهرا فيما 

  ).300،301،ص2النبيل،ج
  )298،ص2املرجع نفسه،ج(قال ابن مرزوق: "ونقل اللخمي القولني يف اجلنائز واختار القول �لطهارة وكذا املازري".  6
/ شرح 89،ص1ج/ شرح اخلرشي،99،ص1كمواهب اجلليل،جليل اليت نسبت القول البن هارون  ينظر: شروح خ7

  .53،ص1الزرقاين،ج
  .)25،ص1ينظر: التوضيح،ج( مل ينسب خليل يف توضيحه كالم ابن هارون له، وهذا ما يوهم أنه من كالمه 8
  : �ن.مو  بيف 9

، عن طريق أيب أيب واقد )2858ح:(*سنن أيب داود ،كتاب الصيد، �ب يف صيد قطع منه قطعة، :بلفظ مقارب يفأخرج  10

  .480،ص4"ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة"،جالليثي، بلفظ:

، قال الرتمذي: وهذا حديث حسن غريب ال )1480ح:(*سنن الرتمذي، كتاب األطعمة، �ب: ما قطع من احلي فهو ميت،

  =126،ص3واقد امسه احلارث بن عوف،جنعرفه إال من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأبو 
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يف حــــــال حياتــــــه وبعــــــد موتــــــه  ، يّ ِمــــــمــــــن اآلدَ  نيَ بِــــــأن اخلــــــالف فيمــــــا أُ  :وحاصــــــل كــــــالم ابــــــن اإلمــــــام 

  بني منه حيا ال خيتلف يف جناسته.خالفا لبعضهم يف أن ما أُ  ،كاخلالف يف ميتته

ــــــيس مــــــراد 1"مــــــا") وملــــــا كــــــان يف (لفــــــظ       ســــــبق مــــــن  عــــــدا مــــــا بــــــل املــــــراد منــــــه مــــــا ؛اعمــــــوم ول

ـــــ نْ ِمـــــ( :2]فقـــــال[ ،نـــــه بلفـــــظ مـــــن البيانيـــــةبيّ  ،معـــــه الصــــوف ومـــــا ، نفيـــــه الّســـــويـــــدخل ) مٍ ْظـــــعَ وَ  نٍ رْ قـَ

ـــــظِ وَ ( قالـــــه  ،عاجـــــة :واحـــــدة ،عظـــــم الفيـــــل) اجٍ َعـــــوَ ( ،�لظـــــاء املشـــــالة للبقـــــرة والشـــــاة والظـــــيب) 3فٍ ْل

ــــــظُ وَ (، 4اجلــــــوهري ، 5ضكــــــذا يف   ،والــــــدجاج، والنعــــــام والبعــــــري، والــــــوز، �لظــــــاء أيضــــــا لآلدمــــــي،) رٍ ْف

ــــــــتوتبعهمــــــــا ، 6شو ــــــــ 9]و[هــــــــذا ":زفقــــــــال ، الــــــــدجاج مــــــــن ذوي األظفــــــــار يف عــــــــدّ  8حو، 7ت ه في

ـــــيس الـــــدجاج ،وفيمـــــا �يت ،نظـــــر ولـــــيس بينهمـــــا  ،؛ ألنـــــه مشـــــقوق األصـــــابع10]مـــــن ذوي الظفـــــر[ ول

ــــشٍ رِ  ةَ بَ َصـــــقَ وَ (  ، 11"اتصـــــال تقييـــــد مـــــن ص وطرفهـــــا علـــــى املشـــــهور، ولـــــذلك مل يعتـــــرب  ،أصـــــلها )يـ

   .13ساالتصال �جلسم قاله  12(أو) ّيد �لدم والرطوبة،قَـ 

                                                                                                                                                                                              

، قال احلاكم :"هذا حديث )7230ح:(على الصحيحني، كتاب األطعمة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، *املستدرك=

  .228،ص4صحيح اإلسناد ومل خيرجاه"،ج
  : لفظها.أيف 1
  .أساقطة من: 2
للجيب، حتقيق:  نةالظلف للشاة وما أشبهها، وهو مكان احلافر للفرس أول الذراعني بعد الكفني. ينظر: شرح غريب ألفاظ املدو  3

  .25م،ص2005الطبعة الثانية-بريوت-دمحم حمفوظ: دار الغرب اإلسالمي
  .332،ص1ج الصحاح،4
  .220،ص3التوضيح،ج5
  قاله �رام يف شرحه الكبري. 6
  ) 207،ص1جواهر الدرر ،ج(قال التتائي:"ومن ظفر، وهو للبعري والنعام و األوز والدجاج ".7
  .100،ص1مواهب اجلليل،ج 8
  .أدة يف: زائ9

  .أساقطة من: 10
  . 10،ص3شرح الزرقاين،ج11
  .: وأيف 12
تيسري امللك (قال السنهوري: "ولذلك مل يعترب املصنف تقييد من قيد �لدم أو الرطوبة أو االتصال �جلسم". 13

  )258،ص1اجلليل،ج
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(فــــــال  ،بــــــه جيـــــري يف طـــــرف غـــــريه حيـــــسنـــــه ال واستشـــــكال البســـــاطي طرفهـــــا اخلـــــارج عــــــن اللحـــــم �

  .3أيضا سقاله  ،2للريش به 1اختصاص)

النجاســـــة مطلقـــــا وهـــــو املشـــــهور،  أربعـــــة أقـــــوال:ض وحاصـــــل مـــــا يف هـــــذه األشـــــياء علـــــى مـــــا يف     

 ،4الغليــــــان يف املــــــاء وعدمـــــــه :والفــــــرق بــــــني الصـــــــلق أي والطهــــــارة، والفــــــرق بــــــني األصـــــــل والطــــــرف،

  .6الرابع �نياب الفيل 5يف (ختصيصه)ح خالفا البن 

 ]وحكم االنتفاع به جناسة جلد امليتة[

علــــى املشـــــهور املعلــــوم مـــــن قـــــول ) غَ بِـــــدُ  وْ لَــــوَ  ،دٍ ْلـــــجِ (منــــه مـــــا أُبــــني مـــــن حــــي وميـــــت مــــن ) وَ (     

ــــه، فــــال جيــــوز بيعــــه مالــــك، ــــن رشــــد ،وال الصــــالة علي ــــه اب وال  ،يف ظــــاهره وال يــــؤثر دبغــــه طهــــارةً  ،7قال

: إال وقيـــــل اجللـــــود ولــــو مـــــن خنزيــــر، 8ر (جلميــــع)شــــهور يـــــرى أن الــــد�غ مطّهـــــومقابـــــل امل، يف �طنــــه

    .9غري هذا قيل:و  منه،

                                                             
  : �الختصاص، وهو تصحيف.أ يف1
فاملشهور كما قال؛ ولكنه مشكل فيما هو خارج عن اللحم؛ ألنه ال -زغبواملراد به ما اكتنفه ال-قال البساطي:"وأما قصبة الريش2

  )15،ص1شرح البساطي،ج(حيس به إذا ُجّز".
قال السنهوري: "واستشكال بعض جناسة طرف الريش اخلارج عن اللحم �نه ال حيس به جيري يف طرف غريه، فال اختصاص 3

  )258،ص1،جتيسري امللك اجلليل(للريش به". 
  .27،ص1جالتوضيح،4
  : ختصيص.أيف 5
قال ابن حاجب: "والقرن والعظم والظلف والسن جنس. وقال ابن وهب: طاهر، وقيل �لفرق بني طرفها وأصلها. وكذلك �ب 6

    )32جامع األمهات،ص(الفيل". 
البيان (نتفاع به ".قال ابن رشد: "فاملشهور من قول مالك املعلوم من مذهبه أن جلد امليتة ال يطهره الد�غ، وإمنا جيوز اال7

   )100،ص1والتحصيل،ج
  : جبميع.أيف 8
  .  101،ص1،جينظر:البيان والتحصيل 9
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وملــــــا قـــــــوى التعــــــارض عنـــــــد مالـــــــك ، 1وســــــبب اخلـــــــالف تعــــــارض األحاديـــــــث الــــــواردة يف ذلـــــــك     

فــــــأ�ح اســــــتعماله يف املــــــاء ملســــــيس احلاجــــــة إليــــــه وقــــــوة الــــــدفع، ويف اليابســــــات  ،توســــــط يف األمــــــور

وإىل هـــــذا التحقيـــــق  وأبقـــــى ماعـــــدا ذلـــــك مـــــن بيـــــع وصـــــالة وغريمهـــــا علـــــى األصـــــل، تهـــــا،لعـــــدم خمالط

ـــــــرُ وَ ( بقولـــــــه: صأشـــــــار  ـــــــك  ،�لبنـــــــاء للمفعـــــــول أو الفاعـــــــل) صَ خِّ ـــــــهِ فِ (وهـــــــو اإلمـــــــام مال أي: يف ) ي

ـــــــلَ طْ مُ (اســـــــتعماله  ـــــــالَّ إِ ( ،مبـــــــاح أو حمـــــــرم 2مـــــــن (ميتـــــــة))اًق ـــــــرٍ زِ نْ خِ  نْ  ِم ـــــــذكاة  ؛)ي ـــــــه ال تفيـــــــد ألن ال في

، 3ره ابــــــــن الَفـــــــَرس يف أحكـــــــام القـــــــرآن مـــــــن أنـــــــه كغــــــــريهخالفـــــــا ملـــــــا شـــــــهّ  ،كـــــــذا الـــــــد�غف ،إمجاعـــــــا

وال  ،االتفــــاق علــــى أنــــه ال حيــــل ســــلخه 4ينبغــــي أن يزيــــد عليــــه اآلدمــــي حلرمتــــه لنقــــل ابــــن حــــزم":س

وكيفيــــــة ، فقبلــــــه ال جيـــــوز االنتفـــــاع بــــــه بوجـــــه ،"صَّ خِ متعلــــــق بــــــ"رُ  )هِ ِغـــــبْ دَ  دَ ْعــــــبَـ (وقولـــــه: ،5"اســـــتعماله

يكفـــــــــي  وال" ابــــــــن �فــــــــع:، 6سقالــــــــه ابــــــــن شـــــــــا ،ألشــــــــياء املعتــــــــادة فيـــــــــهع الفضـــــــــالت �الــــــــدبغ نــــــــز 

الــــــــــدبغ: مــــــــــا أزال الشــــــــــعر والــــــــــريح والدســــــــــم  :روى البــــــــــاجي" :وقــــــــــال ابــــــــــن عرفــــــــــة، 7"التشــــــــــميس

  .8"والرطوبة

                                                             
اختلف الفقهاء يف مسألة االنتفاع جبلد امليتة  بني مانع  وجميز، فاملشهور من املذهب جناسة جلد امليتة ولو بعد دبغه، ومقابله 1

هو تعارض اآل�ر الواردة  خبصوص االنتفاع جبلد امليتة بعد دبغه؛ فأحدمها  جواز االنتفاع جبلد امليتة بعد دبغها، وسبب اخلالف

يفيد اجلواز، واآلخر يفيد النهي عنه، فأما حديث اجلواز مارواه عبدهللا بن عباس قال: مسعت رسول هللا يقول: "إذا دبغ اإلهاب 

، وتؤيده أحاديث كثرية  192،ص1،ج)366:ح(فقد طهر"، أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة، �ب إذا دبغ اإلهاب فقد طهر،

كحديث ميمونة وغريها من األحاديث الدالة على جواز االنتفاع جبلد امليتة، وأما حديث النهي عن االنتفاع فقد رواه عبدهللا بن 

مذي يف أبواب اللباس، �ب ما جاء ُعكيم قال: أ�� كتاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أن ال تنتفعوا من امليتة �هاب وال عصب"، أخرجه الرت 

، قال الرتمذي: هذا حديث حسن،...ومسعت أمحد بن احلسن يقول: "كان أمحد بن )1729ح:،(يف جلود امليتة إذا دبغت

  . 222،ص4حنبل يذهب إىل هذا احلديث ملا ذُكر فيه قبل وفاته بشهرين، ج
  : ميته.أيف 2
أحكام القرآن أليب دمحم عبداملنعم (عد الدبغ يف املذهب، فاملشهور أنه ينتفع به ".قال ابن الفرس: "وقد اختلف يف االنتفاع به ب3

الطبعة -بريوت–سريح: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع د.طه بن علي بو  حتقيق: ألندلسي،املعروف �بن الفرس ا

  .  )147،ص1م،ج2006األوىل
ألندلسي، عامل األندلس يف عصره، من أئمة املذهب الظاهري الكبار ه)علي بن أمحد بن سعيدبن حزم ا456-ه384أبو دمحم( 4

 )254،ص4/األعالم،ج325،ص3من �ليفه: احمللى يف الفقه، اإلحكام يف أصول األحكام، وغريها.(وفيات األعيان،ج
  .261،ص1تيسري امللك اجلليل،ج5
  .  26،ص1عقد اجلواهر الثمينة ،ج6
  .166،ص1الذخرية،ج/26،ص1ينظر: عقد اجلواهر الثمينة،ج7
  .94،ص1املختصر الفقهي،ج8
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ـــــة الشـــــعر مـــــن النظـــــر، واألظهـــــر  وال خيفـــــى مـــــا يف اشـــــرتاط" :األيب  الـــــدبغ مـــــا أزال الـــــريح   1]أن[إزال

يف الروايـــــة يف اجللـــــود الــــــيت  ولعـــــل مـــــا اجللـــــد مـــــن االســـــتحالة كمـــــا حتفظــــــه احليـــــاة،والرطوبـــــة وحفـــــظ 

  .2"وتصنع منها األفرية ،ال ما جيلس عليه عال،الشأن فيها زوال الشعر كاليت يصنع منها النّ 

ألن حكمــــــة الـــــــد�غ زوال  اليعتـــــــرب يف الــــــدبغ آلــــــة؛ ويف الطــــــراز: هــــــو الظــــــاهر، األيبكره ومــــــاذ " :ح

  .3"ه لالنتفاع به على الدوام، فما أفاد ذلك جاز به�يئتو  ،العفونة

ــــــــرع[ ـــــــغ الكـــــــافر" :األيبقـــــــال  :فــــــــــ ـــــــث إفـــــــادة دب نـــــــص يف  4ويف مســـــــلم حـــــــديثٌ ، وظـــــــاهر األحادي

  .6]5"واألظهر أن مادبغوه مستثىن مما أدخلوا فيه أيديهم ذلك،

وال يصــــــل  لخ امليتـــــة،ال�س للمســـــلم أن يســـــ قــــــال ابـــــن القاســـــم:" آخـــــر مـــــن جـــــامع العتبيـــــة: فــــــــــرع

  .7"إىل االنتفاع �ا إال بذلك

ــــــــ �َ ِيف (     ــــــــق �ملضــــــــاف املقــــــــدر يف) سٍ ِب ــــــــه"متعل ــــــــ" [في أي: رخــــــــص يف اســــــــتعماله  8"]صخّ رُ ـ"أو ب

ـــــــل عليهـــــــا ـــــــوعى فيهـــــــا ويغرب ـــــــة  ،يف �بـــــــس �ن ي ـــــــاب الغصـــــــب مـــــــن املدون ْـــــــَتهن "زاد و  ،كمـــــــا يف كت ُمت

  .9"للمنافع

                                                             
  .بساقطة من: 1
  .117،ص2إكمال إكمال املعلم،ج2
  .101،ص1ج ينظر: مواهب اجلليل،3
عن يزيد بن أيب حبيب، أن أ� اخلري حدثه قال:  )742ح:(صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب إذا دبغ اإلهاب فقد طهر،4

لك متسه؟ قد سألت عبدهللا بن عباس قلت: إ� نكون �ملغرب، ومعنا الرببر  فقال: ما لة السبئي فروا فمسسته،رأيت على ابن وع

وا�وس نؤتى �لكبش قد ذحبوه، وحنن ال �كل ذ�ئحهم، و�تو� �لسقاء جيعلون فيه الودك، فقال ابن عباس: قد سألنا رسول هللا 

     .   192،ص1ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك؟ فقال: "د�غه طهور"،ج
  .117،ص2إكمال إكمال املعلم،ج5
  .مو  بهذا الفرع ساقط من: 6
  .575،ص18البيان والتحصيل،ج7
  .أساقطة من: 8
يف املدونة:" كان مالك يكره الصالة يف جلود امليتة وعليها، وبيعها، وإن دبغت، وال تلبس وإن دبغت، ولكن يقعد عليها ونصها 9

    )188،ص4املدونة،ج(صلى عليها وال تلبس".إذا دبغت وتفرش وُمتْتهن للمنافع، وال ي
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ا؛ ألنـــــــــه يــــــــــؤدي إىل زوال بعـــــــــض أجزائهــــــــــا فيخــــــــــتلط :"وال يطحــــــــــن عليهــــــــــ1قـــــــــال أبــــــــــو دمحم صـــــــــاحل

  وال يصلى عليها. ،وتلبس يف غري الصالة ،وجيلس عليها ،�2لدقيق"

قــــــال يف املدونــــــة:"وأما االســــــتقاء جبلــــــود امليتــــــة إذا دبغــــــت فإمنــــــا كرهــــــه مالــــــك يف خاصــــــة ) اءٍ َمــــــوَ (   

أرجـــــو أن ال يكـــــون بـــــه "ويف العتبيـــــة: ، 4"وعلـــــى هـــــذا يتوضـــــأ بـــــه" أبـــــو احلســـــن: ،3"نفســـــه ومل حيرمـــــه

  .5"�س

ـــــربزيل :تتمـــــة إذا وجـــــد النعـــــال مـــــن جلـــــود امليتـــــة  كـــــان شـــــيخنا يقـــــول:: "يف مســـــائل الصـــــالة مـــــن ال

ـــــنجس الرجـــــل إذا بلـــــت و ـــــه يصـــــدق عليـــــه " ح:، 7)"6هـــــااالق(وتوضـــــأ بـــــه فإنـــــه ي وهـــــو الظـــــاهر؛ ألن

  .8"أنه استعمل يف غري اليابسات

 ]كراهة العاج وحكم االنتفاع به[

أشـــــار إليـــــه استشـــــكاال للمشـــــهور  –ويف املدونـــــة مـــــا ظـــــاهره خالفـــــه–جـــــزم بنجاســـــة العـــــاج وملـــــا      

ـــــه للمدونـــــة فقـــــال:، 9طفـــــىالســـــابق كمـــــا قـــــال  ـــــفِ وَ ( وهـــــو أول موضـــــع أشـــــار ب ـــــرَ ا كَ يَه ـــــ ةُ اَه  ،)اجِ الَع

هـــــان يف دّ أكـــــره اال"ونصـــــها يف كتـــــاب الصـــــالة األول: ،وهـــــو عظـــــم الفيـــــل إذا مـــــات مـــــن غـــــري تذكيـــــة

                                                             
أبو دمحم صاحل بن دمحم اهلسكوري الفاسي، شيخ املغرب علما وعمال، يضرب به املثل يف العدالة، أخذ عن الشيخ أبو دمحم 1

ور�غلي، وغريمها. له اجلورائي، وابن بشكوال، وغريمها، انتفع به أئمة منهم: أبو الفضل بن أيب راشد الوليدي، وأبو إبراهيم األعرج ال

  ).266،ص1/شجرة النور،ج404،ص1الديباج،ج(هـ. �653ليف يف الفقه منها: تقييد على الرسالة، تويف سنة 
  )102،ص1مواهب اجلليل،جمل أقف على تقييد أبودمحم صاحل على الرسالة، وقد نقل احلطاب قوله هذا.(ينظر:  2
غت يف نفسي منه شيء، ولست أشدد فيه على غريي ولكين أتقيه يف نفسي خاصة، قال مالك: "واالستقاء يف جلود امليتة إذا دب3

  )438،ص3املدونة،ج(وال أحرمه على الناس، وال �س �جللوس عليها، ويغربل عليها، فهذا وجه االنتفاع �ا ".
  )102،ص1مواهب اجلليل،جمل أقف على تقييد أيب احلسن على التهذيب، وقد نقل احلطاب قوله (ينظر:4
  .100،ص1البيان والتحصيل،ج5
  : القها.أيف 6
قال الربزيل: "وظاهر املذهب عموم استعماله يف اليابسات مطلقا ،وكذا كان شيخنا يقول :إذا كان وجه النعال منه فإنه ينجس 7

  .   )463،ص1فتاوى الربزيل،ج(الرجل إذا توضأ عليه، وفيه نظر جلواز استعماله يف املاء ".
  . 102،ص1مواهب اجلليل،ج8
  .238،239،ص1حاشية الرماصي،ج 9
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ـــــاب الفيـــــل وامل وحذفـــــه مـــــن التهـــــذيب فكانـــــت كراهتـــــه ، 1"شـــــط �ـــــا والتجـــــارة فيهـــــا؛ أل�ـــــا ميتـــــةأني

  . حمتملة

وابــــن  *،2وبــــه فّســــر ابــــن املــــواز وعــــزاه أبــــو احلســــن البــــن رشــــد، ،ومــــن الشــــيوخ مــــن محلهــــا علــــى ��ــــا

، ولــــذلك كـــــان الوالــــد رمحـــــه هللا يقـــــول يف تقريــــر املـــــنت حيتمــــل االستشـــــهاد إن كانـــــت 3يــــونس املدونـــــة

  إن كانت للتنزيه.االستشكال و  للتحرمي،

ومقتضــــــى الطهــــــارة  ،5جــــــزء (ميتــــــة) 4]أنــــــه[ووجــــــه الكراهــــــة تعــــــارض مقتضــــــى التنجــــــيس وهــــــو " :ح

  .6"وهو عدم االستقرار؛ ألنه مما يتنافس يف اختاذه

ــــــــــرع  ،ينتفـــــــــع جبلـــــــــده وعظمـــــــــه مـــــــــن غـــــــــري دبـــــــــغ" :7فقـــــــــال األ�ـــــــــري ،فـــــــــإن ذُكـــــــــي الفيـــــــــل :فــــــــــــــــــــ

  .9ضانتهى من  ".عظامهاالسباع و  8(كجلود)

  

  
                                                             

  . 183،ص 1،جاملدونة1
  .375،ص4ينظر:النوادر والز�دات ،ج2

، من أئمة املالكية، تفقه �بن املاجشون، وابن احلكم، له كتاب دمحم بن إبراهيم بن ر�ح اإلسكندريأبو عبدهللا  *وابن املواز هو:

ترتيب ه(281، أوه269ابسي على سائر األمهات، تويف سنةاملوازية من األمهات، وقد رجحه أبواحلسن الق

   )166،ص2/الديباج املذهب،ج167،ص4املدارك،ج
  . 587،ص2اجلامع ملسائل املدونة،ج 3
  .بساقطة من: 4
  : ميته.بيف 5
  .103،ص1مواهب اجلليل، ج6
العراق، تفقه على القاضي أيب عمر دمحم بن  أبوبكر دمحم بن عبدهللا األ�ري التميمي، اإلمام الفقيه، من الطبقة السادسة من أهل7

له التصانيف  ،قصار وغريمها، وحدثيوسف بن يعقوب، والقاضي أيب الفرج، وتفقه به أبو القاسم بن جالب، وأبو احلسن بن ال

ترتيب (هـ. 375كتاب األصول، وغريها. تويف سنةوله  الكبري، و  كم الصغرياملهمة منها: شرح خمتصر ابن عبد احل

    ) 206،ص2/ الديباج املذهب،ج183،ص6ارك،جاملد
  : جللود.بيف 8
  .27،ص1التوضيح ،ج9
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 ]اخلالف يف الكيمخت[

وهـــــو جلـــــد احلمـــــار أو  ،كـــــان مـــــن مجلتـــــه الكيمخـــــت  ،وملـــــا قـــــّدم جناســـــة جلـــــد امليتـــــة ولـــــو دبـــــغ      

 ِيف  فُ قُّــــــوَ التـَّ وَ ( فأشـــــار إليـــــه هنــــــا بقولـــــه: ،1وفيهـــــا ملالــــــك التوقـــــف فيــــــه الفـــــرس وحنـــــوه غــــــري مـــــذكى،

 ،بفـــــتح الكـــــاف واملـــــيم واخلـــــاء املعجمـــــة بعــــــدهاوهـــــو . [أي: يف اجلـــــواب عـــــن حكمـــــه) تِ ْخـــــيمَ الكَ 

ســـــــلف مـــــــن صـــــــال�م وعمـــــــل ال ،، ووجهـــــــه تعـــــــارض القيـــــــاس املقتضـــــــي للنجاســـــــة2]فارســـــــي معـــــــرب

  .3بسيوفهم وهو فيها

ونقــــــص مــــــن كـــــــالم  كاملدونــــــة أنــــــه ال فــــــرق بــــــني أن يكــــــون يف الســــــيوف أو يف غريهــــــا،  صوظــــــاهر 

ـــــــة "وتركـــــــه أحـــــــب إيل" ـــــــد احلكـــــــم، املدون ـــــــذي يفي ـــــــد مـــــــن صـــــــلّ فيح ،وهـــــــذا ال ى بـــــــه يف تمـــــــل أن يعي

  وأن ال إعادة. ،الوقت

ـــــة " :تـــــتوقـــــال  ـــــه اعتمـــــد يف نقصـــــه علـــــى رواي ـــــت تركـــــه أحـــــب إيل"حيتمـــــل أن فيكـــــون فاعـــــل  "،ورأي

  ..انتهى5"وأن صرح بعضهم �نه من كالمه ،هو قول ابن القاسم 4(الرواية)

قلــــــه هــــــو عــــــن ابــــــن يعــــــين علــــــى اإلطــــــالق، وإال ففــــــي ن ،6"ومل أر قــــــوال بــــــبطالن الصــــــالة فيــــــه" :ح

والقـــــــول �جلــــــــواز  حبيـــــــب فمـــــــن صــــــــلى بـــــــه يف غــــــــري الســـــــيوف يســــــــريا كـــــــان أو كثــــــــريا أعـــــــاد أبــــــــدا،

  .8يف العتبية يف السيوف وغريها 7(ملالك)

  

                                                             
جاء يف املدونة: "وال أرى أن يصلى على جلد احلمار وإن ذكي، قال ابن القاسم: ووقفنا مالكا على الكيمخت فكان �ىب 1

  )183ص1املدونة ،ج(اجلواب فيه، ورأيت تركه أحب إليه غري مرة وال مرتني".
  .أالعبارة ساقطة من: هذه  2
روى سحنون عن علي بن ز�د عن مالك أنه سئل عن الكيمخت، فقال: ما زال الناس يصلون �لسيوف وفيها الكيمخت، وما  3

  .)39،ص2البيان والتحصيل، ج(يتقون شيئا.
  : الرؤية، وهو تصحيف. مو  بيف 4
  .  211،ص1جواهر الدرر،ج 5
  .104،ص1مواهب اجلليل،ج6
  النسخ: ملك، وهو تصحيف. وردت يف كل7
  .39،ص2البيان والتحصيل،ج8
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 ]جناسة املين واملذي[ 

، 2وقـــــــد حكـــــــاه يف العمـــــــدة ،1"وال نعلـــــــم يف جناســـــــته خالفـــــــا":ض،  )ِينٌّ َمـــــــ(مـــــــن الـــــــنجس  )وَ (     

ـــــــــول،  وال ،3تهوشـــــــــّهر يف اإلرشـــــــــاد بنجاســـــــــ فـــــــــرق بـــــــــني رطبـــــــــه و�بســـــــــه إمـــــــــا ألصـــــــــله أو �ـــــــــرى الب

ألنــــــه مـــــــن  ، فعلــــــى األول يكـــــــون جنســــــا، وعلــــــى الثــــــاين ال؛5"املبــــــاح أو املكــــــروه 4وعليهمــــــا (مــــــّين)"

وهـــــو الـــــذي  وكـــــذلك مـــــن املكـــــروه علـــــى القـــــول �نـــــه �بـــــع، ،املبـــــاح طـــــاهر إذا مل يصـــــل إىل النجاســـــة

  .حومللّ  8]يعين، [7")6واملين (توابع، لواألبوا ،واألرواث"قال: ،يف اإلرشاد

، وأورد علـــــــى األول أن الفضـــــــالت يف �طـــــــن احليـــــــوان الحيكـــــــم عليهـــــــا بشـــــــيء فلـــــــيس أصـــــــله جنســـــــا

إىل أن  س، وأشــــــار 9وبـــــه فّســـــر البســــــاطي كالمـــــه جناســــــته مـــــن مجيـــــع احليــــــوان، صوظـــــاهر إطـــــالق 

  .10ة فيه االستقذار بشرط االنفصالالعلّ 

  

                                                             
ويقصد خليل هنا أنه ال يعلم خالفا يف املذهب يف جناسة املين، وإال فخالف الشافعية واحلنابلة فيه  ، 33،ص1التوضيح،ج1

ط، قال الشافعي يف أشهر؛ فقد ذهب الشافعية واحلنابلة إىل القول بطهارة املين، حيث يعتربونه طاهر مستقذر كالبصاق واملخا

األم: "واملين ليس بنجس"، وقال ابن قدامة: "اختلفت الرواية عن أمحد يف املين، فاملشهور أنه طاهر"، وقد استدلوا بقول عائشة 

سا ملا قالت: "كنت أفرك املين من ثوب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فيصلي فيه"، وهو حديث متفق عليه أخرجه الشيخان، فلو كان املين جن

ينظر: األم للشافعي، حتقيق: (صحت الصالة إال مع غسله كغريه من النجاسات، فأدلتهم معتربة يف ذلك، وراجحة يف اخلالف. 

/املغين البن قدامة: مكتبة 119،ص2م،ج2001الطبعة األوىل-املنصورة-رفعت فوزي عبداملطلب:دار الوفاء

  .  )68،ص2القاهرة،د.ط،ج
  .)53العمدة،ص(ه:" ويف املين قوالن". قال ابن عسكر يف عمدت 2
  .)5،ص1إرشاد السالك،ج(قال صاحب اإلرشاد: "واملشهور جناسة منيه".3
  : من. بيف 4
  )33ينظر:جامع األمهات،ص(عبارة البن احلاجب هي  5
  : �بع.أيف  6
  .4إرشاد السالك،ص7
  .أساقطة من: 8
  .)16،ص1شرح البساطي،ج(.قال البساطي يف شرح قوله ومين يعين: من مجيع احليوان 9

  .267،ص1تيسري امللك اجلليل،ج10
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ــــوَ (       ــــيض رقيــــق ملعجمــــة،�لــــذال ا) يٌ ذْ َم يشــــرتك  ،وهــــو خيــــرج عنــــد ثــــوران الشــــهوة ،وهــــو مــــاء أب

 :�لــــــدال املهملــــــة ويقــــــال) يٌ دْ وَ وَ ( ،1قالــــــه القـــــرايف ،هــــــاة تعلــــــو فرجَ ومــــــذيها بلّـــــ فيـــــه الــــــذكر واألنثــــــى،

مــــــاء أبــــــيض خــــــاثر خيــــــرج �ثــــــر البــــــول، أو عنــــــد محــــــل شــــــيء  وهــــــو شــــــاذ أو تصــــــحيف، ،�ملعجمــــــة

ــــة عــــن أمحــــد بطهــــارة  ملــــذي،واإلمجــــاع علــــى جناســــته مــــع ا ،ثقيــــل ــــه ابــــن دقيــــق العيــــد بنقــــل رواي وتعقب

اهــــــ مـــــن  .، وتوقـــــف فيـــــه ابـــــن اإلمـــــام2]وودي[كالمهـــــم أن غـــــري اآلدمـــــي لـــــه مـــــذي وظـــــاهر   الـــــودي،

  .3س

ـــــوَ (     ـــــدم والقـــــيح، )يدٌ دِ َصـــــوَ ، (بفـــــتح القـــــاف وكســـــرها حلـــــن) حٌ يْ قـَ ـــــني ال ـــــدخل  وهـــــو املخـــــتلط ب وي

ــــرات فيــــه مــــا ومــــا يســــيل مــــن نفــــط  ،ا يرشــــح مــــن اجللــــد إذا كشــــطومــــ ،يســــيل مــــن موضــــع حــــك البث

ـــــــدم والقـــــــيح والصـــــــديد  ،4ويعفـــــــى عـــــــن (يســـــــريه) ومـــــــن نفطـــــــات اجلســـــــد يف أ�م احلـــــــر، ،النـــــــار  ،كال

  .6وغريه، 5سانظر 

ـــــ ةُ وبَـــــطُ رُ وَ (     اح ذكـــــره الـــــربزيل عـــــن ابـــــن قـــــدّ  ويـــــدل علـــــى هـــــذا التقييـــــد مـــــا ،ممـــــا بولـــــه جنـــــس) جٍ رْ فـَ

قــــــال "، الشــــــيء عليــــــه" ألصــــــقه بثوبــــــهو  ،ته وهــــــو مبلــــــولفــــــيمن رفــــــع جنــــــني بقــــــرة حــــــني وضــــــع :قــــــال

  .7"س ثوبهولو كان اجلنني حينئذ فرسا لتنجّ  إن مل يكن بلله دما،"الربزيل:

  

  

                                                             
مواهب (ينظر:القول للقرايف يف شرحه. هذا من مؤلفاته، وقد نسب احلطاب أيضا  هذا القول للقرايف فيما تيسر يلعلى أعثر مل 1

 .  )104،ص1اجلليل،ج
  .مو  بساقطة من: 2
  . 268،ص1تيسري امللك اجلليل،جينظر:3
  : يساره.زيف 4
ل السنهوري: "الصديد: ماء اجلرح الرقيق قبل أن تغلط املدة، ويدخل فيه ما يسيل من موضع حك الرباغيث وما يرشح من قا5

اجللد إذا كشط، وما يسيل من نقط النار، ومن نقطات اجلسد يف أ�م احلر، ويعفى عن يسريه ولو من غري جسد اإلنسان". 

  .)269،ص1تيسري امللك اجلليل،ج(
  .56،ص1، والشرح الكبري للدردير،ج92،ص1،وشرح اخلرشي ،ج 104،ص1ب اجلليل،جينظر: مواه6
  .   222،ص1فتاوى الربزيل،ج 7
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  ]جناسة الدم املسفوح[ 

ـــــــوَ (: ســـــــائل 1]أي[) وحٌ فُ ْســـــــمَ  مٌ دَ وَ (      ـــــــ وْ َل ومقابـــــــل املشـــــــهور يف الســـــــمك )، بٍ �َ ذُ وَ  كٍ َمسَـــــــ نْ ِم

ــــــه دمــــــا أ  2قــــــوالن (إنكــــــار) حيكــــــم  وقبلــــــه ال ،وهــــــذا اخلــــــالف يف دمــــــه إذا ســــــال" :ح، 3و جنســــــاكون

وروى عنـــــــــه أيضـــــــــا  حيـــــــــا، مالـــــــــك ال�س �لقائــــــــه يف النـــــــــاروال يـــــــــؤمر �خراجـــــــــه لقـــــــــول  ،بنجاســــــــته

والنجاســـــــة فيـــــــه ظـــــــاهر  ،6حواخلـــــــالف يف دم الـــــــذ�ب وحنـــــــوه حكـــــــاه ابـــــــن  ،5"4الكراهـــــــة يف ذلـــــــك

  .8سانتهى من  ،7"نه ال مشهور فيه: "إقال سوإن كان ابن  املدونة،

ري اخلـــــالص الـــــذي الطّـــــ ،�لعـــــني املهملـــــة :والعبـــــيط وهـــــي مـــــائع أســـــود كالـــــدم العبـــــيط،) اءُ دَ وْ َســـــوَ (  

  .10قاله سند ،وهذه صفات النجاسة ،وكدر أو أمحر غري قاين ،9ال خلط فيه

 ]رماد النجس ودخانه[

 ،11هر املــــــذهب فيهمـــــــاعلــــــى ظـــــــا) هُ انُــــــخَ دُ وَ ، (بفــــــتح اجلــــــيم وكســـــــرها) سٍ َجنـــــــ(شــــــيء  )ادُ َمــــــرَ وَ (   

ـــــن رشـــــد بعـــــدم النجاســـــة فيهمـــــا ـــــه خالفـــــا، ،وجـــــزم اب واألظهـــــر " ومـــــرة حكـــــاه، مث قـــــال: ومل حيـــــك في

  .12"من طريق القياس الطهارة

                                                             
  . زساقطة من: 1
  : إن كان. أيف 2
  .29،ص1التوضيح،جينظر:3
  .358،ص4ينظر: النوادر والز�دات،ج 4
  .106،ص1مواهب اجلليل،ج5
  )33ألمهات،صجامع ا(قال ابن احلاجب: "ويف دم الذ�ب والقراد".6
تنبيه (قال ابن عبدالسالم: "ودم الذ�ب والقراد إمنا ذكره ليبني ما فيها من القولني، غري أنه ال مشهور فيهما".7

  )33،ص1الطالب،ج
  .271،ص1تيسري امللك اجلليل،ج8
  . 202،ص1،واملصباح املنري، ج199،ص 1ينظر:خمتار الصحاح ،ج 9

  .106،ص1مواهب اجلليل ،ج10
  .)133،ص3التهذيب يف اختصار املدونة،ج(وال يطبخ بعظام امليتة أو يسخن �ا ماء للعجني أو وضوء". قال مالك: "11
  .96،ص2البيان والتحصيل،ج12
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بـــــل إذا  ؛1القـــــاه (مبجـــــرد املالقـــــاة) أن دخـــــان النجاســـــة ال يـــــنجس مـــــا" :مـــــن كـــــالم املدونـــــةح وفهـــــم 

  .2"الرائحة فال وأما جمرد فرة،وظهر أثره فيها كالصُّ  ،علق �لثياب

أنـــــه ال يوقـــــد �لنجاســـــة ال علـــــى  صفيتحصـــــل مـــــن هـــــذا القـــــول الـــــذي مشـــــى عليـــــه " وقـــــال أيضـــــا:

ـــــدخان  ،وال لتســـــخني مـــــاء وال شـــــراب،، وال طعـــــام ،خبـــــز فـــــإن فعـــــل ذلـــــك ومل يصـــــل مـــــن الرمـــــاد وال

وإن وصــــــــل إليــــــــه شـــــــيء مــــــــن الرمـــــــاد والــــــــدخان فهــــــــو  شـــــــيء إىل املطبــــــــوخ واملخبـــــــوز فهــــــــو طـــــــاهر،

  ..انتهى3"جنس

أنـــــه اليطهـــــر عنـــــد اجلمهـــــور  :فيـــــه علـــــى قـــــول املـــــازري صاعتمـــــد " يف الرمـــــاد فقـــــال:مـــــق وخـــــالف 

وابـــــن  ،وابـــــن رشـــــد ،والتونســـــي ،مـــــن األئمـــــة، وماكـــــان حقـــــه أن يفـــــيت فيـــــه إال مبـــــا اختـــــاره اللخمـــــي

 ،.انتهـــــى4"وأمـــــا كـــــالم املـــــازري فيحتمـــــل أن يريـــــد بـــــه األئمـــــة مـــــن غـــــري مـــــذهبنا يـــــونس مـــــن طهارتـــــه،

  .يقبل مثله عيد الوهو احتمال ب

 ]جناسة بول ورجيع اآلدمي[

وقيـــــل: إال بـــــول " :حابـــــن ،  األنبيـــــاء علـــــيهم الصــــالة والســـــالمغـــــري) يٍّ ِمـــــآدَ  نْ ِمـــــ ةٌ رَ ذِ َعـــــوَ  ،لٌ وْ بـَــــوَ (  

ـــــو( ،مـــــن مل �كـــــل الطعـــــام ـــــذكور :5)لقي ـــــنب أمـــــه،":ص. 6"مـــــن ال ـــــد �لطعـــــام ل ـــــه  حيتمـــــل أن يري وعلي

  .8وهو الذي يف االستذكار ،عتاد، وحيتمل الطعام امل*7"اقتصر ابن بطال

                                                             
  : مبجرده.بيف 1
  .107،ص1مواهب اجلليل،ج 2
  .107،ص1،ج املرجع نفسه3
  .271، 270،ص2املنزع النبيل،ج 4
  ته يف املنت.قيد، واألصح ما أثب، ويف �قي النسخ: زكذا يف:   5
  .33،ص1جامع األمهات ،ج 6
  .31،ص1ينظر: التوضيح،ج7

وابن بطال هو: أبو احلسن علي بن خلف ابن بطال البكري القرطيب، املالكي، فقيه من كبار املالكية، عامل �حلديث، أخذ عن *

بخاري يف عدة أسفار كثري خلق منهم: أبوبكر الرازي، وابن الفرضي، حدث عنه مجاعة من العلماء، له شرح على صحيح ال

  .)105،ص2/الديباج املذهب،ج160،ص8ترتيب املدارك،ج(هـ.449الفائدة، وكتاب الزهد والرقائق، وغريه. تويف سنة 
االستذكار أليب عمر (قال ابن عبدالرب: "وقد أمجع املسلمون على أن بول كل صيب �كل الطعام وال يرضع جنس كبول أبيه". 8

  )356،ص1م،ج2000الطبعة األوىل- بريوت-قيق: سامل دمحم عطا، دمحم علي معوض: دار الكتب العلميةيوسف بن عبدالرب، حت
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ـــــى شه وّجـــــو   ـــــذكر واألنث وُلُزوَجـــــة بوهلـــــا  ،النفـــــوس إىل محلـــــه 1(مبيـــــل) ،القـــــول الثالـــــث �لفـــــرق بـــــني ال

ــــــدخل يف اإلطــــــالق بن ،2خبالفــــــه ــــــت رائحتــــــوي ــــــول زال ــــــول ب ــــــن �جــــــي، هجاســــــة الب وهــــــو ظــــــاهر ":3اب

ـــــه بصـــــفته ،4وبـــــول املـــــريض الـــــذي اليســـــتقر املـــــاء يف (معدتـــــه)، املـــــذهب وبـــــه الفتـــــوى ابـــــن ، 5"ويبول

  .7وروى اغتفاره ويدخل فيه اليسري كرؤوس اإلبر، ،6"واخلالف فيهما غريب"راشد:

ـــــن  ،8"بـــــول املكـــــروه مكـــــروه:"ويف التلقـــــني، رعلـــــى املشـــــهو  )وهٍ رُ ْكـــــمَ وَ ( ،اتفاقـــــا) مٍ رَّ ُحمَـــــوَ (     وعـــــزاه اب

أر ثالثــــــــــة: يف الفــــــــــ":12ضويف ، 11ويــــــــــدخل يف املكــــــــــروه الوطــــــــــواط والفــــــــــأر، 10لألشــــــــــياخ 9عــــــــــالق

                                                             
  : متيل.بيف 1
  ذكر ذلك �رام  يف شرحه الكبري. 2
بن عيسى بن �جي التنوخي القريواين، الفقيه حافظ املذهب، أخذ على شيوخ كثر ) هـ839- هـ760( أبو الفضل وأبو القاسم3

ن عرفة، والربزيل الذي أسند إليه اإلمامة واخلطابة جبامع الزيتونة، توىل القضاء بعدة مناطق، له شرحني على �ذيب منهم: عمه، واب

  )352،ص1/شجرة النور،ج364نيل االبتهاج،ص(املدونة للرباذعي الصيفي، والشتوي، وشرح على تفريع ابن اجلالب، وغريه
  : مدته، وهو تصحيف.بيف 4
الكتاب: ولو زالت رائحته، وهو كذلك على ظاهر املذهب وبه الفتوى. وقال ابن راشد: مسعت شيخنا ونص كالمه: "وظاهر 5

تقي الدين بن دقيق العيد يقول: وقع اخلالف يف البول إذا زالت رائحته. ويؤيد ما قاله وجود اخلالف يف بول املريض الذي ال 

�ذيب املدونة للقاضي أيب الفضل أيب القاسم بن عيسى بن �جي الشرح الكبري على (يستقر املاء يف معدته ويبوله بصفته. 

دراسة وحتقيق: عبداحلكيم ميالد الكاسح، مذكرة ماجستري يف الفقه اإلسالمي، إشراف:  -كتاب الطهارة-التنوخي التونسي

-م2009مصراتة، ليبيا،أ.د.محزة أبوفارس، كلية اآلداب والعلوم اخلمس، قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، جامعة 

  )275،ص2م،ج2010
  .277،ص1تيسري امللك اجلليل،ج6
يقصد املؤلف ما رواه عياض يف اإلكمال عن مالك اغتفار ما تطاير من البول كرؤوس اإلبر ملا قال: "حكى إمساعيل القاضي  7

ملدونة فيفيد عدم اغتفار يسري ، أما ظاهر ا)119،ص2إكمال املعلم،ج(غسل ذلك  عند مالك على طريق االستحسان والتنزه".

البول فقد جاء فيها: "قلت: أرأيت ما تطاير علّي من البول قدر رؤوس اإلبرهل حتفظ من مالك فيه شيئا؟ قال: أما هذا بعينه مثل 

  .)129،ص1املدونة،ج(رؤوس اإلبر فال، ولكن قول مالك: يُغسل قليل البول وكثريه".
  .28،ص1التلقني يف الفقه املالكي،ج 8
، أخذ عن اإلمام املقري، واخلطيب ابن جزي املفسر،قاض، فقيه مالكي، وهو سبط  دمحم بن علي بن عالق األندلسيأبوعبد هللا9

ابن مرزوق وغريهم، وأخذ عنه مجاعة كاملنتوري، وابن سراج، وغريمها، له شرح مطول على ابن احلاجب الفرعي، وشرح فرائض ابن 

  .    )355،ص1النور،ج /شجرة477نيل االبتهاج،ص(هـ.806 املعيار،تويف سنة الشاط، وله فتاوى نقل بعضها يف
  .)155،ص1التاج واإلكليل،ج(قال ابن عالق: "الذي حيكيه األشياخ أن األبوال �بعة لّلحوم ".10
  . 154،ص1/فتاوى الربزيل،ج86،ص1ينظر:املختصر الفقهي،ج 11
 32،ص1التوضيح،ج 12
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فــــــال  ،وهــــــو تشــــــهري جمهــــــول":ش، "التحــــــرمي *:1التحــــــرمي والكراهــــــة واإل�حــــــة، ويف جمهــــــول اجلــــــالب

  .2"قاله بعضهم ،وترجيح سند أنه مكروه ،يعادل تشهري ابن عطاء هللا

 ]حكم حلول الطاهر يف النجس والعكس[

 اآلخــــــــــر ذكــــــــــر حكـــــــــم مـــــــــا إذا حــــــــــّل أحـــــــــدمها يف ،وملـــــــــا بـــــــــّني األعيــــــــــان الطـــــــــاهرة والنجســـــــــة      

ــــوَ (فقــــال: ــــكَ   سُ جُ نْ يـَ ــــ امٍ َعــــطَ  ريُ ِث ــــه ولــــو مجــــد بعــــد ذلــــك) عٍ ائِ َم ســــواء كــــان  ،وقــــت مالقــــاة النجاســــة ل

 ،لـــــــــه أم الأي: مبجــــــــرد مالقاتــــــــه ميكــــــــن حتلّ ) سٍ جِ نَ بِــــــــ( 4مث إمنــــــــاع، جامــــــــدا 3مائعــــــــا يف أصــــــــله (أو)

ــــــ إذا  :ونصــــــه د ابــــــن فرحــــــونوبــــــه قّيــــــ"قــــــال البنــــــاين:، 5سوهــــــو الــــــذي يف  ،لوحيتمــــــل التقييــــــد �ملتحّل

 حوقـــــع يف كـــــالم و  ،واقتصـــــر عليــــه كأنـــــه املــــذهب، خرجـــــت مكا�ــــا مل تنجســـــهوقعــــت الفـــــأرة ميتــــة وأُ 

ــــ(، 7"فيــــه 6طفــــىواعرتضــــه  ،يــــد اإلطــــالقفيما ــــو مبــــا يعفــــى عنــــه كــــدون درهــــم مــــن  ،هومل يغــــريّ ) لَّ َق ول

، النجاســــــــة أْحــــــــَروّي �حلكــــــــم 8و(قليــــــــل) ومفهــــــــوم كثــــــــري الطعــــــــام ،إذ العفــــــــو خــــــــاص �لصــــــــالة؛ دم

  . 10عدم التنجيس إذا مل يتغري 9و(حكى)

                                                             
به مؤلِفه كتاب التفريع البن اجلالب البغدادي، وقد اشتهر هذا التأليف، قال احلطاب: "هو مؤلَّف يف الفقه املالكي شرح  1

  )245،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج(للشارمساحي، وصرّح �مسه يف شرح الوغليسية". 

�أل�ري وغريه،  أبو القاسم عبيد هللا ويقال أبو احلسني بن احلسن ابن اجلالب البصري، فقيه مالكي، تفقهابن اجلالب هو:  و*

وأخذ عنه القاضي عبدالوهاب، وغريه ، ما خلف ببغداد يف املذهب مثله، له كتاب يف مسائل اخلالف، وكتاب التفريع يف املذهب 

  .)461،ص1/الديباج املذهب،ج76،ص7ترتيب املدارك،ج(هـ.378مشهور، تويف سنة 
  قاله الشيخ �رام يف شرحه الكبري.2
  : و.بيف 3
النهاية يف (مييع، وامناع: إذا ذاب وسال، ويف حديث املدينة "اليريدها أحد بكيد إال امناع كما ينماع امللح يف املاء".ماع الشيء  4

  . )381،ص4غريب احلديث واألثر،ج
ر �لفتح والكسر، أي ميكن حتلله، قال بعض: وتشهد له الرواية، وهي قوله: إذا وقعت قطرة من بول أو مخ قال السنهوري:"جنَِس5

  .   )289،ص1تيسري امللك اجلليل،ج(يف طعام مائع أو دهن". 
  .244،ص1حاشية الرماصي،ج 6
  . 58،ص1حاشية البناين،ج7
  قيل، وهو تصحيف.  :أيف 8
  حكم . :أيف 9

حكى الربزيل عن املازري:"إن تغري لون الزيت أو طعمه أو رائحته فال يقبل التطهري ويراق، وإن مل يتغري منه شيء فبعض 10

حاب مالك أجاز استعماله وإن مل يغسل، وبعضهم أجازه مع الغسل، مث قال: والذي يصح عين على أصل احملققني جواز أص

  . )146،ص1فتاوى الربزيل،ج(استعماله، وتطهريه عندهم أحسن".
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 . 2فه للضرورةفخفّ  ،الزرع فتبول فيه 1سئل سحنون عن الدواب (تدرس) :فــــــــــــــرع

ـــــــرع ذكــــــر الــــــربزيل أن الــــــثالث  ،فــــــأرة 3إذا دخــــــل يــــــده يف أز�ر زيــــــت مث وجــــــد يف (األوىل) �ن: فــــــــــــ

ـــــــى الظـــــــن  5)إذا(والظـــــــاهر الطهـــــــارة " :ح، 4وفيمـــــــا بعـــــــدها قـــــــوالن ،ســـــــة اتفاقـــــــااألوىل جن غلـــــــب عل

"ولـــــــــو زال عـــــــــني النجاســـــــــة بغـــــــــري املطلـــــــــق مل يتـــــــــنجس مالقـــــــــي  صلقـــــــــول  ؛زوال عـــــــــني النجاســـــــــة

  .6حملها"

ـــــه:     ـــــاقي مـــــا7]مل[وهـــــو الـــــذي إذا أخـــــذ منـــــه )، دٍ اِمـــــجَ كَ (مث ذكـــــر مفهـــــوم مـــــائع بقول ـــــرتاد مـــــن الب  ي

ــــراّد فهــــو مــــائع  ،8ميــــأل موضــــعه عــــن (قــــرب) ــــمْ أَ  نْ إِ (فــــإن ت ــــ نَ َك ع فيــــه يف مجيعــــه مــــن الواقِــــ) نُ �َ رَ السَّ

  مائعا أو غريه، فيطرح كله كما يفيده التشبيه �لكاف فيما قبله لنجاسته.

ال ميكـــــن  مـــــا راسالفـــــأر يف وقـــــت الـــــد 9فـــــيمن أ�هـــــم (مـــــن)"مـــــن الـــــربزيل عـــــن ابـــــن أيب زيـــــد فـــــــــــــــرع 

مـــــــارأوا فيـــــــه مـــــــن  10وا)لقـــــــ(فليُ  وإذا درســـــــوا االمتنـــــــاع منـــــــه لكثرتـــــــه عـــــــن ســـــــحنون أن هـــــــذه ضـــــــرورة،

 ،وخيرجــــــــون زكاتــــــــه منــــــــه ،نــــــــون ذلــــــــك عنــــــــد البيــــــــعجســــــــد الفــــــــأرة ودمهــــــــا، و�كلــــــــون ماســــــــواه، ويبيّ 

كــــان فيــــه الــــدم ظــــاهرا ال يبــــاع واليســـــلف  والخيرجــــون منــــه عــــن غــــريه، ويتصــــدقون بــــه تطوعـــــا، ومــــا

  ..انتهى11"ولكن حيرث

                                                             
  : درس.بيف 1
  39،ص1ج البيان والتحصيل،2
  : األول .بيف 3
بن حارث قال: الثالث القالل، األوىل: جنس �تفاق، ويف الرابع ماوراءه قوالن؛ قال الربزيل: "ومسألة األز�ر وقعت يف كتاب ا 4

  .  )149، 148،ص1فتاوى الربزيل،جفابن عبداحلكم يقول بنجاستها ولو كانت مائية، وقال أصبغ: هي طاهرة.(
  : وإذا. زتقابلها يف   5
  .112،ص1مواهب اجلليل،ج6
  .أساقطة من : 7
  : قريب.بيف 8
  : و.بيف 9

  . وردت يف كل النسخ: فليتقوا، ووردت يف فتاوى الربزيل: فليلقوا، وهو ما أُثْبت يف املنت، ملناسبته سياق الكالم 10
  . 151،ص1ينظر: فتاوى الربزيل،ج11
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 ،أي: حبســــــــب الســــــــر�ن 2)هِ بِ َســــــــِحبَ ( 1ه]منــــــــ يطــــــــرح[) ـفَــــــــميكــــــــن الســــــــر�ن يف مجعيــــــــه () الَّ إِ وَ (     

ـــــّني ذلـــــك؛ ألن النفـــــوس تقـــــذره :3والبـــــاقي طـــــاهر يبـــــاع ويؤكـــــل، لكـــــن قـــــال اجلـــــزويل ، أي:تكرهـــــه ،يُب

  .4"ابن أيب زيد املتقدمويؤخذ ذلك من كالم ":ح

 ]حكم اختالط الطعام �لنجاسة[

تكلــــم أيضــــا علــــى خمالفتــــه ، اســــةه �لنجوملــــا بــــّني أن الطعــــام يفــــارق املــــاء يف عــــدم اعتبــــار تغــــريّ       

ــــطْ يَ َال وَ (فقــــال: ،لــــه يف عــــدم قبــــول التطهــــري ــــزَ  رُ ُه ــــ تٌ ْي ــــنجس علــــى ا)طَ ولِ ُخ ابــــن (ملشــــهور عنــــد أي: ب

 ،6]مث ينفصـــــل عنهـــــا[يف معنـــــاه مـــــن مجيـــــع األدهـــــان؛ ألن املـــــاء خيالطهـــــا  ومثـــــل الزيـــــت مـــــا ،5بشـــــري)

ويف كيفيــــة التطهــــري علــــى القـــــول ، اســــةاتفاقــــا ملمازجتهــــا النج فــــال يطهــــر ،وغــــريه غريهــــا كــــاللنبّ  وأمــــا

والوجـــــه الثـــــاين يف  ،8بيـــــةوهـــــو يف العت ،7ذكـــــره ابـــــن عرفـــــة ،طبخـــــه �ملـــــاء مـــــرتني أو ثـــــال� بـــــه وجهـــــان:

ــــــر) ،أن يؤخــــــذ إ�ء فيوضــــــع فيــــــه شــــــيء مــــــن الزيــــــت :وهــــــو، 9شو ،ض  10ويوضــــــع عليــــــه مــــــاء (أكث

                                                             
  .بيف ساقطة من: 1
    : فبحسبه.بيف 2
�ملذهب، أخذ على أيب الفضل راشد،  أبو زيد عبد الرمحان بن عفان اجلزويل، الفقيه املالكي، احلافظ، كان أعلم الناس يف عصره3

وأيب عمران اجلورائي، وغريمها، وأخذ عنه أبو احلجاج يوسف بن عمر، ومجاعة. قيدْت عنه على الرسالة ثالثة تقاييد، وكلها مفيدة 

      )314،ص1/شجرة النور،ج244نيل االبتهاج،(هـ.741انتفع الناس �ا بعده، تويف سنة 
  . 113،ص1،ج مواهب اجلليل4
  يف أ: ابن رشد، وهو تصحيف. 5
  .بساقطة من: 6
  .)93،ص1املختصر الفقهي،ج(قال ابن عرفة: "ويف تطهري الزيت بطبخه مباء مرتني أو ثال�".7
  .198،ص1البيان والتحصيل،ج8
  ذكر ذلك يف الشرح الكبري.9

  : كثري.بيف 10
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ـــــزول املـــــاء ،مث يفـــــتح ،ويثقـــــب اإل�ء مـــــن أســـــفله ويســـــد، مث خيـــــاض ،منـــــه ـــــت في ، 1صـــــافيا ويبقـــــى الزي

  .4")3والظاهر أن الصفة الثانية تفسري (لألوىل" :س، 2و�ذا القول كان يفيت ابن اللباد

ـــــــنجس مـــــــن مـــــــاء أو جناســـــــة وقعـــــــت فيـــــــه حـــــــال طبخـــــــه )خَ بِ طُـــــــ مٌ َحلْـــــــوَ (       وكـــــــذا غـــــــريه مـــــــن  ،ب

نزلــــة وإن وقعــــت فيــــه جناســــة بعــــد طبخــــه فهــــو مب"قــــال:  ،املطبوخــــات علــــى املشــــهور عنــــد ابــــن بشــــري

ــــه مــــن املــــرق ويؤكــــلفيغســــل مــــا يتعّلــــ ،اجلامــــد مــــن الســــمن ــــيْـ زَ وَ (، 5"ق ب وحنــــوه مــــن جــــنب  :يعــــين) ونٌ ُت

فــــــال  ،بتخفيـــــف الــــــالم وتشــــــديده أي: جعــــــل فيــــــه ملــــــح جنــــــس أو مــــــع مــــــاء جنــــــس) لــــــحَ مُ (وليمـــــون 

س قبــــــل طيبــــــه أو ق ســــــحنون بــــــني أن يــــــنجّ وفــــــرّ ، 6يطهــــــر بعرضــــــه علــــــى مــــــاء طــــــاهر علــــــى املشــــــهور

  .7تتقاله  ،سله يف الثاين دون األولفيطهر بغ ،بعده

ــــوَ (     وعــــزاه ابــــن عرفــــة لقــــول ابــــن القاســــم وابــــن  بــــنجس؛ ألن بعضــــه يســــقي بعضــــا، )قَ لِ ُصــــ ضٌ يْ بـَ

وخـــــرج اللخمـــــي مقابلـــــه علـــــى أحـــــد قـــــويل مالـــــك يف تطهـــــري اللحـــــم  ،وهـــــو املشـــــهور" :تـــــت ،8وهـــــب

  .10"9املطبوخ بنجس

                                                             
  . 42،ص1التوضيح،ج 1
اللخمي �لوالء، الفقيه املالكي، مفيت املغرب، أخذ على محديس القطان، دمحم بن دمحم ابن اللباد ) هـ333-هـ250(أبوبكر2

اين، وغريهم، تفقه عليه أبودمحم ابن أيب زيد، وغريه، له تصانيف منها: اآل�ر والفوائد، فضائل مالك بن أنس، فضائل مكة،  األبيو 

         )126،ص1،ج/شجرة النور286،ص5ترتيب املدارك،ج.(كتاب الطهارة ،عصمة األنبياء، وغريها
  : األوىل.أيف 3
  .283،ص1تيسري امللك اجلليل،ج4
  .)114،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج(مل أقف على كالمه هذا يف كتابه املطبوع فلعله قاله يف التهذيب، وقد نقله عنه احلطاب. 5
  .294،ص1التنبيه على مبادئ التوجيه،ج 6
، واحلطاب يف مواهب 130،ص1: ابن غازي يف شفاء الغليل،جأيضا قولقد ذكر هذا القاله التتائي يف شرحه الكبري، و  7

، وقبلهما ابن عرفة يف خمتصره حيث قال:"سحنون: إن تنجس زيتون قبل طيبه طرح وبعده غسل 114،ص،1اجلليل،ج

  .)93،ص1املختصر الفقهي،ج(أكل".و 

املختصر (ا فرخ لسقيها إ�ها "."ابن القاسم وابن وهب:ال تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيه جاء يف املختصر:8 

  . )91،ص1الفقهي،ج
  .49،ص1ينظر: التبصرة،ج9

قال التتائي يف شرح قوله "وال بيض صلق بنجس": ابن القاسم وابن وهب:ال تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيها فرخ؛ لسقيها 10

   )220،ص1جواهر الدرر،ج(إ�ها على املشهور، وصّوب اللخمي مقابله".
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ـــــذكوإمنـــــا  ،1]هـــــو مـــــن �بـــــه"[ :حويف  ـــــيض  2ا)هـــــألن اخلـــــالف (في ر؛أَفْـَردهـــــا �ل مـــــن جهـــــة قشـــــر الب

ب اللخمـــــــي أكلـــــــه الســـــــليمة قـــــــائال: ألن صـــــــحيح هـــــــل مينـــــــع مـــــــن وصـــــــول النجاســـــــة أم ال؟، وصـــــــوّ 

، 6]5"هذقـــــــد رأيـــــــت بيضـــــــا أطـــــــبخ بزعفـــــــران فنفـــــــ" :نقلـــــــه �ثـــــــر قويف [، 4"3البـــــــيض الينفـــــــذه مـــــــائع

يضــــر، إالعلــــى قــــول ابـــــن وإال فــــال  ،ينبغــــي أن يكــــون معــــىن كالمهــــم فيمــــا أن املــــاء تغــــّري ":سوقــــال 

  .8")7هتغريّ ( وإن مل ،القاسم أن املاء اليسري ينجسه قليل النجاسة

ـــــــرع ــــــول :فـــــــــــــــــ ــــــت البيضــــــة يف مــــــاء جنــــــس أو �رد أو دم أو ب ــــــو ألقي ــــــه  ،فإ�ــــــا تغســــــل وتؤكــــــل ،ل قال

  .9ابن رشد

     

  

  

  

  

  

                                                             
  .أساقطة من: 1
  ، ويف بقية النسخ: فيه.أكذا يف: 2
  .49،ص1ينظر: التبصرة،ج3
  .115،ص1ينظر:مواهب اجلليل،ج4
  .)162،ص1التاج واإلكليل،ج(قال املواق: "قد رأيت بيضا صحيحا طبخ مباء زعفران فنفذه".5
  .بساقطة من : 6
  : يغريه.أيف 7
  . 286،ص1تيسري امللك اجلليل،ج 8
  .375،ص3ينظر:البيان والتحصيل،ج 9
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ـــــــ(وقولـــــــه        ـــــــق بــــــــ"صلق" ويقـــــــدر فيمـــــــا قبلـــــــه) سٍ جِ نَ ِب ـــــــازع)و(" ح:، متعل ـــــــة  1تن أكثـــــــر مـــــــن ثالث

ــــــــان عوامــــــــل نفــــــــاه أبــــــــو يف شــــــــرح التســــــــهيل إثباتــــــــه عــــــــن  4وذكــــــــر الــــــــدماميين ،3وابــــــــن هشــــــــام ،2حّي

  .6"واملؤلف يستعلمه ،5بعضهم

ـــ) (ار التـــــبس عطــــف علـــــى زيــــت أي: واليطهــــر علـــــى املشــــهور إ�ء مــــن فّخــــ) ارٌ ّخــــفَ وَ (      جنـــــس بِــ

ـــــ( بـــــول أقـــــام و  ،ومـــــاء جنـــــس ،وخـــــل ،كخمـــــر  ،ءوالـــــدخول يف أجـــــزاء اإل� كثـــــري النفـــــوذ  :أي )اصٍ وَّ َغ

فلــــو أزيلــــت يف احلــــال وغســـــل  ،يف اإل�ء مــــدة يغلــــب علــــى الظــــن ســــر�ن النجاســـــة يف مجيــــع أجزائــــه

  .7حقاله  ،فالظاهر أنه يطهر

واحــــــرتز " :شوقـــــال ، 8"أثـــــر لغـــــريه �لغــــــواص أنـــــه ال -حابـــــن  :أي-وفُِهـــــم مـــــن تقييـــــده ": ضويف  

ــــــــاه ،لصــــــــيين�لفخــــــــار مــــــــن األشــــــــياء املدهونــــــــة كا ــــــــك كالنحــــــــاس  أو الــــــــيت ال ،ومــــــــايف معن ــــــــل ذل تقب

  . 9"والزجاج

  

                                                             
  : تنازعه.بيف 1
دمحم بن  يوسف بن حّيان النفزي الغر�طي املالكي الشافعي، شيخ النحاة يف عصره، وإمام املفسرين )هـ 745-هـ654(أبوحيان 2

فسري وراءه خزانة مصنفات منها: عقد الآللئ يف القراءات السبع العوايل، ت �ركيف وقته، أخذ عن أيب جعفر بن الطباع، وغريه، 

     )280،ص1/بغية الوعاة،ج304،ص1شجرة النور،ج(، شرح التسهيل،وغريهايط، إحتاف األريبالبحر احمل
 النحوي، انفرد �لفوائد الغريبة واملباحث الدقيقة، أخذ  عن وسف بن هشام األنصاريعبدهللا بن ي )هـ761-هـ708( أبودمحم3

ا: مغين اللبيب عن  ابن فرات، وغريهم، ألف تصانيف كثرية أمههابنه دمحم، و :وعنه أخذعبداللطيف بن املرحل، وأيب حيان، وغريمها، 

   )68،ص2/ بغية الوعاة ج190،ص6ذهب،جشذرات ال(شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، وغريها ،كتب األعاريب
الفقه ، شارك يف ، املالكي النحوياإلسكندري  �بن الدماميين القرشي املعروفدمحم بن أيب بكر ) ه827-هـ763(بدرالدين4

 :، أخذ عن ابن خلدون، وابن عرفة، وعنه أخذ الكثري منهم الزين عبادة، وعبدالقادر املكي وغريمها، له تصانيف عدة منهاغريهو 

  .  )346،ص1/شجرة النور،ج488نيل االبتهاج،ص(وغري ذلكحاشية مغين اللبيب، شرح التسهيل،حتفة الغريب يف 
حملمد بدر الدين الدماميين، حتقيق: د. دمحم بن عبدالرمحن املفدى: (د.�)، الطبعة  ينظر: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد5

 .181،ص4م،ج1983األوىل
  . 113،ص1مواهب اجلليل،ج6
  .115،ص1املرجع نفسه ،ج7
  . 43،ص1التوضيح،ج 8
  .156الدرر يف شرح املختصر،ص9
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    :تفريعـــــــــــــــات

وأمـــــــا  عـــــــدم قبــــــول اإل�ء للتطهـــــــري إمنــــــا هـــــــو �عتبــــــار أنـــــــه اليصــــــلي بـــــــه مــــــثال، 1]معــــــىن[: يف األول

ــــه اليــــنجس؛ ألنــــه ال تبقــــى فيــــه أجــــزاء النجاســــة ــــه واملــــاء فإن ــــاين ،الطعــــام يوضــــع في ــــه البن  هونقلــــ ،2قال

يف املــــــاء صــــــرحيا يف شــــــرح ح وهــــــو يف ، 3عــــــن شــــــيخ شــــــيوخه أيب علــــــي ســــــيدي احلســــــن بــــــن رحــــــال

  .4عن ابن عرفة األيبوعزاه لنقل  القولة بعد هذه،

وكــــــذلك كــــــان  ،6أن الفخــــــار البــــــايل يقبــــــل التطهــــــري 5يف نــــــوازل ســـــيدي عبــــــدالقادر الفاســــــي :الثــــــاين

ــــــد رمحــــــه هللا يقــــــول يف حنــــــو الفــــــأر إذا مــــــات فيــــــه وتغــــــّري  ــــــه أنــــــه يغســــــل �ملــــــاء الطهــــــور الوال  املــــــاء من

  .7ويسوغ استعماله يف كل شيء

ــــــث ــــــنجس املــــــاء ويكفــــــي  ،مــــــاء وأصــــــابت النجاســــــة ظــــــاهره اإذا كــــــان اإل�ء مملــــــوءً  :حيف  :الثال مل ي

ــــ" قــــال: ظــــاهره، 8)غســــل( ــــه ابــــن رشــــد يف قّل ة مملــــوءة أُقعــــدت علــــى عــــذرة أنــــه ويؤخــــذ ذلــــك ممــــا قال

  .9"إىل أسفلالينجس املاء؛ ألن شأنه الرشح 

                                                             
  .أساقطة من :1
  .61،ص1حاشية البناين،ج2
املغريب، الفقيه املالكي، القاضي، حافظ زمانه، أخذ عن دمحم بن  أمحد بن علي املعداين التدالوي نأبو علي احلسن بن رحال ب3

.له: هـ1140مريي، وغريهم، تويف عام يوسف ا�يلدي، وعلي بن سعيد العوغريهم، وعنه أخذ  عبدالقادر الفاسي، واليوسي،

شجرة (على التحفة، وغري ذلك شرح خمتصر خليل املوسوم بفتح الفتاح، وحاشية على شرح ميارة

            ) 190،ص2/األعالم،ج482،ص1النور،ج
  .   118،ص1مواهب اجلليل،ج 4
عبدالقادر بن علي الفاسي، الفقيه، احملدث، املفسر، شيخ الشيوخ، وعمدة أهل التحقيق، أخذ )هـ 1091-هـ1007(أبو دمحم5

نه خلق ال يعد منهم: ابناه، وأبو سامل العياشي، ودمحم البوعناين،وغريهم، عن والده، والشهاب املقري، وابن عاشر، وغريهم، وأخذ ع

ن وبعض أصحابه منها: األجوبة الصغرى، والكربى، وتعليقات على صحيح ل تكفل جبمعها ابنه عبدالرمحله أجوبة عن مسائ

  )444، ص2/خالصة األثر،ج455،ص 1شجرة النور،ج(البخاري، وكراسة يف الفرائض.
 ،حاشية البناينالبحث عن قول الفاسي يف نوازله الكربى لكو�ا خمطوطة جد كبرية، وقد نقل البناين قوله هذا (ينظر: عسر عليا 6

  )61،ص1ج
  .  140نوازل الزجلوي،صينظر:  7
  : يف غسل.بيف  8
  .115،ص1مواهب اجلليل،ج9
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ال جيــــــــوز اســــــــتعماله وإن " وغــــــــريه: قــــــــال القابســــــــي ،يف الفخــــــــار الــــــــذي يطــــــــبخ �لنجاســــــــة :الرابــــــــع

يطهــــــر بتغليــــــة املــــــاء فيــــــه، وصــــــّوبه ": 2قــــــال ابــــــن شــــــبلونو  ،وحكــــــاه األ�ــــــري عــــــن مالــــــك ،1"غســــــل

أو رطبــــــة  فيــــــه بــــــني أن تطــــــبخ �بســــــة فمكروهــــــة، 3مث نقــــــل عــــــن أيب عمــــــران أنــــــه (فــــــّرق)"،  عيــــــاض

ــــة عنــــد ، 4فنجســــة حيــــث منــــع فيمــــا أن يوقــــد �ــــا علــــى طعــــام أو مــــاء، وأجــــاز ح وهــــو ظــــاهر املدون

  .5ذلك يف اآلُجّر واحلجارة

ــــــه اليقبــــــل 6فيــــــه أيضــــــا اخلــــــامس ــــــد أن ــــــن أيب زي ــــــة أقــــــوال: فعــــــن اب ــــــرأس إذا شــــــوط بدمــــــه ثالث : يف ال

ـــــــدم إن خـــــــرج اســـــــتحال رجوعـــــــه عـــــــادة ـــــــه:7النجاســـــــة؛ ألن ال ـــــــه "، ويف النـــــــوادر ل وإن شـــــــك يف ذهاب

ـــــــب أكـــــــل حلـــــــم (املـــــــ� ـــــــه 8ذبح)لتشـــــــويط اجتن ـــــــه يقبلهـــــــا، 9"وأكـــــــل �قي ـــــــل  ،وعـــــــن غـــــــريه: أن وال يقب

  .10ويقبل التطهري ،وقيل: يقبلها التطهري وبه كان يفيت الغربيين،

                                                             
ملالكي، ضبطه وصححه: أمحد بن عبدالكرمي جنيب: الشامل يف فقه اإلمام مالك أليب البقاء �ج الدين �رام الدمياطي اينظر: 1

  .521،ص2م،ج2008الطبعة األوىل-مصر-مركز جنيبويه  للمخطوطات وخدمة الرتاث
أبو القاسم عبداخلالق بن خلف بن شبلون القريواين، الفقيه املالكي، تفقه �بن أخي هشام، ومسع من ابن مسرور احلجام، وكان 2

الفتوى والتدريس بعد أيب دمحم بن أيب زيد، ألف كتاب املقصد يف أربعني جزءا وهو فيه يتابع املدونة عليه االعتماد �لقريوان يف 

  . )22،ص2/ الديباج،ج263،ص6ترتيب املدارك،ج(هـ. 391هـ، وقيل عام 390حرفيا، تويف عام 
  : يفّرق.بيف 3
  .207،ص5/ التوضيح،ج 1164، 1162،ص3ينظر:التنبيهات املستنبطة،ج 4
حلطاب:"وماقاله أبوعمران هو ظاهر املدونة، حيث منع أن يوقد منها على طعام أو ماء، وأجاز ذلك يف األجر واحلجارة"  قال ا5

  . )108،ص1مواهب اجلليل،ج(
  .115،ص1أي: يف شرح احلطاب أيضا، ينظر: مواهب اجلليل،ج6
: إذا اشُتوط الرأس بدمه، ثالثة أقوال ملتأخري القرويني قال الربزيل: "ورأيت يف تعليقة البن أيب دلف القروي على املدونة مسألة 7

فتاوى (فعن ابن أيب زيد ال يؤثر فيه ذلك؛ ألن الدم إذا أخرج استحال رجوعه عادة خبالف غريه من النجاسات فإنه يقبلها".

  .  )150،ص1الربزيل،ج
  ذبح.ال ، ويف بقية النسخ:زيف كذا   8
  . 386،ص4،جوالز�دات النوادر 9

  .150،151،ص1: فتاوى الربزيل،جينظر10
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ــــط :الســــاس والــــدجاج والـــــرؤوس واألكــــراع قبـــــل غســـــل ما�ــــا مـــــن الـــــدم  2مـــــن (األكبـــــاش) 1فيمـــــا مسُِ

ـــــل املطبـــــوخ  ـــــه مـــــن قبي ـــــل التّ 3(�لنجاســـــة)املســـــفوح اخلـــــالف يف كون ـــــه ال يقب ـــــذي  ،طهـــــري، وأن وهـــــو ال

فيمــــــا إذا ذحبــــــت الشــــــاة فســــــال دمهــــــا وبقــــــى يف "الــــــذي  يف النــــــوادر قــــــال:  وهــــــو ،4يف املــــــدخل أوال

ــــك منــــه و املــــذبح مــــا بقــــى وطــــب ولــــو أن الدجاجــــة  وفيــــه أيضــــا: ،5"يؤكــــلخ ومل يغســــل أنــــه يغســــل ذل

طبخــــــت بعــــــد  ؛ذلــــــكجــــــاز  ،مث غســــــلت بعــــــد ذلــــــك ،فســــــمطت يف مــــــاء حــــــار ،مل يغســــــل مــــــذحبها

 ،فظــــــاهر كالمـــــه أن املســــــموط أخـــــف مــــــن املطبــــــوخ" :-بعــــــد نقلـــــه- حوقـــــال ،  6شــــــويت ذلـــــك أو

  .8"؛ ألن املسموط ال يرتك يف املاء حىت يتأثر �لنجاسة7وهو الذي (يظهر)

قالــــــه مالــــــك يف  ،فــــــال يقبــــــل التطهــــــري ،به: يف املبلــــــول مــــــن احلــــــب وحنــــــوه مبــــــاء جنــــــس وتشــــــرّ الســــــابع

وجيـــــــري مثلـــــــه يف اللحـــــــم وحنـــــــوه تصـــــــيبه النجاســـــــة قبـــــــل طبخـــــــه أو بعـــــــده  ،قاســـــــم منـــــــهمســـــــاع ابـــــــن ال

  .9حقاله  ،ويطول مقامه فيها حىت تشر�ا

والبســـــه  ،كني أو اخلـــــامت أو حنـــــوه إذا طفـــــى يف مـــــاء جنـــــس اخلـــــالف يف أنـــــه اليطهـــــريف الّســـــ :الثـــــامن

بغســـــــــله �ملــــــــــاء وعـــــــــزاه الــــــــــربزيل أليب دمحم، ومقابلـــــــــه البـــــــــن عرفـــــــــة أنــــــــــه يطهـــــــــر  حامـــــــــل للنجاســـــــــة،

                                                             
َمسََط: َمسََط اجلدي واحلمل َيْسِمطُه وَيْسُمطُه َمسْطا، فهو مْسموط ومسَِيط: نتف عنه الّصوف ونظّفه من الشعر �ملاء احلاّر  1

  . )322،ص7لسان العرب،ج(ليشويه، وقيل: نتف عنه الصوف بعد إدخاله يف املاء احلار. 
  : الكباش.زو  بيف 2
  كالنجاسة.  :بيف 3
قال ابن احلاج:"قد عمت البلوى حىت إن بعض من ينسب إىل العلم واخلري جيلس يف بيته ويرسل من يشرتي له ذلك مع علمه 4

�ذا األمر الفظيع بل يباشر بعضهم شراء ذلك بنفسه، ولو وقع الكالم يف ذلك مع من له أمر لكان يغريه �يسر شيء إذ أ�م 

سلوا املنحر وغريه مما أصابه من الدم املسفوح أو غريه من النجاسات، مث بعد ذلك يدلونه يف الدست، ليس عليهم كلفة يف أن يغ

فهذه عادة اختذت، ووقع التسامح فيها لغفلة بعض من غفل من أهل العلم، وعدم السؤال هلم يف هذه النازلة وما أشبهها، مع أنه 

املدخل أليب عبدهللا دمحم ابن احلاج :دار (د".إىل أنه يطهر �لغسل، وهو بعيقد ذهب بعض العلماء 

  . )71،ص2الرتاث،د.ط،د.ت.ط،ج
  .385،ص4النوادر ،ج 5
  .386،ص4املرجع نفسه،ج6
  : يطهر.أيف 7
  116،ص1مواهب اجلليل،ج8
  .116،ص1مواهب اجلليل،ج9
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 ،مثلـــــه عـــــن أيب عمـــــران يف الـــــذهب أو الفضـــــة إذا محـــــى يف النـــــار 3)2يلاذاملشـــــ(وذكـــــر ، 1اردــــــــــــــــــــــــالب

 .4حوهذا القول هو الظاهر عند ،وطفى يف ماء جنس

  ]   االنتفاع �ملتنجس يف غري املسجد[

ه جـــــواز االنتفـــــاع بـــــه إال وكـــــان الطـــــاهر حكمــــ- كـــــر أنـــــواع الطـــــاهر والــــنجس واملتـــــنجسوملــــا ذ        

ــــ -فيمــــا يســــتثنيه منــــه بعــــد ــــتَـ نْـ يُـ وَ (فقــــال: ،م علــــى االنتفــــاع وعدمــــه مبــــا عــــداهتكّل ــــمبُِ  عُ َف يقبــــل ) سٍ جِّ نَ تَـ

ـــــــت، ،كـــــــالثوب التطهـــــــري ـــــــه )سٍ  َجنَـــــــَال ( أو ال كالزي والـــــــدم  ،وامليتـــــــة ،والعـــــــذرة ،كـــــــالبول أي: يف ذات

منـــــــــه  لُ َمـــــــــعْ ويُـ  منـــــــــه، ظُ فَّ حَ تَ ويـُـــــــــ ،5(املســـــــــاجد)�لزيـــــــــت يف غـــــــــري  فُيْسَتْصـــــــــَبحُ ) دٍ جِ ْســـــــــمَ  ْريِ  َغـــــــــِيف (

 6]والّنعــــــال[بــــــال بــــــه احلِ  نُ هَ دْ ويُــــــ ل بعــــــده �ملــــــاء املطلــــــق،َســــــغْ مث تُـ  منــــــه الثيــــــاب، لُ َســــــغْ صــــــابون، وتُـ 

ــــــعْ ويُـ  والــــــّدالء، ى املــــــاء قَ ْســــــوتُ  عــــــم الطعــــــام والعجــــــني للبهــــــائم والــــــدواب،طْ ، ويُ 7ف العســــــل (النحــــــل)َل

نـــــــام فيـــــــه مـــــــامل س بلـــــــبس الثـــــــوب الـــــــنجس يف غـــــــري الصـــــــالة، ويُ املتـــــــنجس كـــــــالزرع واألشـــــــجار، وال�

وهـــــو قـــــول ابـــــن وهـــــب  ،ودخـــــل يف إطالقـــــه البيـــــع، 8قالـــــه يف املدونـــــة ،يكـــــن وقتـــــا يعـــــرف فيـــــه فيكـــــره

                                                             
لنجاسة، مث ذكر أن الصواب ما : "وسئل ابن أيب زيد عن اخلامت يطّفى يف ماء جنس، فقال: البس اخلامت حامل ل قال الربزيل1

ذهب إليه شيخه ابن عرفة فقال: وأما مسألة اخلامت فقد قال شيحنا يف حنوها وهو السكني إذا طفيت يف املاء النجس أ�ا ال تقبل 

ة لكنه املاء وال يدخل فيها؛ ألن املاء يهيج احلرارة اليت حصلت يف داخل احلديد، فتدفع عنها املاء؛ ألن طبعه من طبع احلرار 

يهيجها وخيرجها إىل خارج ذات حديد. فإذا انفصلت فال يقبل احلديد بعد ذلك شيئا بداخله لكونه مجادا مرتاّص األجزاء، فال 

  )153،ص1فتاوى الربزيل،ج(يكون فيها حينئذ ما جنس". 
  : املشاذيل.أيف  2
، وإمامها، وعاملها، وخطيبها احملقق النظار، أخذ عن والده، أبو عبدهللا دمحم بن أيب القاسم املشذايل البجائي،املالكي، مفيت جباية3

وشاركه يف شيوخه، وعنه أخذ  أئمة كابنيه، وأبو الربيع املناوي، وابن مرزوق الكفيف. ألف تكملة حاشية الوانوغي على املدونة، 

/ شجرة 541نيل االبتهاج،ص(هـ.866وله فتاوى نقلت يف املعيار واملازونية، واختصر البيان البن رشد، وغريها، تويف عام 

       )379،ص1النور،ج
  .117،ص1مواهب اجلليل،ج4
  : املسجد.بيف 5
  .زساقطة من: 6
  : للنحل.زو ب يف 7
  .131،ص1ينظر :املدونة،ج8
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ــــــك ــــــه التفصــــــيل، ،إذا بــــــّني ذل ــــــرك  واملشــــــهور في ــــــه هنــــــا) صوت  اعتمــــــادا علــــــى مــــــا �يت 1التنبيــــــه (علي

  . يف البيع 2]له[

 ،ىن بطـــــني أو طـــــوب جنـــــس، وال ميكـــــث فيـــــه بثـــــوب جنـــــسْبـــــاليُـ [املســـــجد وقـــــد �لزيـــــت يف يُ  وكمـــــا ال

َ وإن وقـــــــع ونـــــــزل طُـــــــ ســـــــقف خبشـــــــب متـــــــنجس،وال يُ  ـــــــنجسالطّـــــــ نيِّ  بطـــــــني طـــــــاهر كثيـــــــف، 3]ني ال

  .4وال يهدم إذ مل يبق لداخله حكم، قاله ابن رشد، وجازت الصالة به

و كـــــافر، وجيـــــب علــــــى ويل مســـــلم أ 6]مـــــن[غـــــري أكـــــل آدمــــــي  5)يفمعنـــــاه: () يٍّ ِمـــــآدَ وَ (وقولـــــه:     

 7قـــــّدر� أكلـــــه؛ ألنـــــه ال يصـــــح نفـــــي (كـــــل)و  ة،أو زوجـــــة ذمّيـــــ الصـــــغري وا�نـــــون منعهمـــــا كعبـــــد ذمـــــيّ 

  .منافعه

  ]حكم التداوي �خلمر واالنتفاع بعظام امليتة[

 وهــــــو كــــــذلك يف �طــــــن اجلســــــد اتفاقــــــا، بــــــه مطلقــــــا، 9منــــــع (االنتفــــــاع) 8جنــــــس) ومشــــــل قولــــــه (ال   

ــــــى املشــــــهو  ــــــن شــــــايف ظــــــاهره عل وشــــــّهر اجلــــــزويل ، 11حوهــــــو الصــــــحيح عنــــــد ابــــــن  ،10سور عنــــــد اب

ــــــه ،اجلــــــواز يف غــــــري اخلمــــــر ــــــع في ــــــداوي (بشــــــرب)" ويف املقــــــدمات: ،12واملن اخلمــــــر، وال  13الجيــــــوز الت

                                                             
  : عليهما.أيف 1
  .أساقطة من: 2
  .بساقطة من :3
  .     529،ص1ينظر: مسائل أيب الوليد ابن رشد ،ج4
  : ويف.أيف 5
  .بزائدة يف: 6
  : لكل.بيف 7
  : بنجس.أيف 8
  : الشفاع .بيف 9

  . )403،ص2عقد اجلواهر الثمينة،ج(قال ابن شاس: "فأما التداوي �خلمر، فاملشهور من املذهب أنه ال حيل ". 10
  . )524،ص1جامع األمهات،ج(قال ابن احلاجب: "والصحيح أنه ال جيوز التداوي مبا فيه اخلمر وال بنجس". 11
  .120،ص1ليل،جينظر: مواهب اجل12
  : شراب.بيف 13
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 4(فــــــــذلك) ،3وأمــــــــا التــــــــداوي بــــــــذلك مــــــــن غــــــــري (شــــــــرب)، 2"شــــــــيء مــــــــن النجاســــــــات 1(بشــــــــرب)

ـــــك يف جـــــامع البيـــــان مكـــــروه �خلمـــــر ومبـــــاح �لنجاســـــة، ومل حيـــــك يف ذلـــــك خالفـــــا،  ،5ولـــــه حنـــــو ذل

  .8حانتهى من  .7اقتصر الباجي أيضا يف جامع املنتقى 6وعلى (ذلك)

ـــــــــنّ " وفيـــــــــه أيضـــــــــا: ـــــــــداوي �ل فـــــــــأحرى  ،جس يف ظـــــــــاهر اجلســـــــــد علـــــــــى هـــــــــذا القـــــــــولوإذا جـــــــــاز الت

  .9"�ملتنجس

 ،كحمـــــل امليتـــــة لكالبـــــهص الـــــذي مشـــــى عليـــــه  10مث البـــــد مـــــن اســـــتثناء صـــــور علـــــى (القـــــول)      

ــــــك و و " :مــــــققــــــال  للكــــــالب  11أمــــــا (إطعامهــــــا)و  أصــــــحابه،منعــــــه خــــــالف املعــــــروف مــــــن قــــــول مال

  . 13"فال خالف يف جوازه يف حملها 12و(هي)

وختلـــــيص  ،وجعــــل العـــــذرة يف املـــــاء لســــقي الـــــزرع ومنهــــا وقـــــود عظــــم امليتـــــة علـــــى طــــوب أو حجـــــارة، 

ـــــة ـــــ، الفضـــــة بعظـــــم امليت ـــــابوالتبخـــــري بلحـــــوم الســـــباع غـــــري املـــــذكاة إذا مل يعلـــــق دخان وشـــــواهد  ،ه �لثي

 .14حذلك كله يف شرح 

                                                             
  : بشراب.بيف 1
  . 466،ص3املقدمات املمهدات،ج2
  : شراب.بيف 3
  : فهو.بيف 4
قال ابن رشد يف التداوي �لبول واخلمر: "و سئل عن الذي تكون له القرحة أيغسلها �لبول واخلمر ؟فقال: إذا أنقى ذلك �ملاء 5

  .     )428،ص18البيان والتحصيل ،ج(الدواء وغريه". بعد فنعم له ذلك، وإين ألكره اخلمر يف كل شيء
  : هذا.بيف 6
قال الباجي:"ويف رواية ابن القاسم أنه كره التعاجل �خلمر وإن غسله �ملاء قال مالك: إين ألكره اخلمر يف الدواء وغريه وبلغين أنه 7

  .)262،ص7تقى شرح املوطأ،جاملن(إمنا يدخل هذه األشياء من يريد الطعن يف الدين ،والبول عندي أخف". 
  .120، 119،ص1مواهب اجلليل،ج8

  .119،ص1،جاملرجع نفسه 9
  : املقول.بيف 10
  : إطعامهم.بيف 11
  : هذا. بيف 12
  .419،ص2جينظر: املنزع النبيل ،13
  .120،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج14
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 ]لباس الكافر ونسجهالصالة ب حكم [

ــــــلِ  ُيَصــــــّلى بِ وَال (       ــــــ  اسِ َب ــــــده أم ال) رٍ افِ َك غســــــيال  ،تلحقــــــه النجاســــــة يف العــــــادة أم ال ،�شــــــر جل

فــــــال يصــــــلي  ،للمفعــــــول ليشــــــمل صــــــاحبها لــــــو أســــــلم "ىُيَصــــــلّ "وبــــــىن  ثيــــــا� أو إخفافــــــا،، أو جديــــــدا

وبنامهـــــا ابـــــن رشـــــد  ،1والقـــــوالن ملالـــــك ،م فيـــــه جناســـــةلِ وقيـــــل: ال يغســـــل إال مـــــاعُ  ها،�ـــــا حـــــىت يغســـــل

ــــــذلك قــــــال ابــــــن بشــــــري ،2املخمــــــورو اخلــــــالف يف طهــــــارة عــــــرق النصــــــراين  علــــــى يف معــــــىن ثيــــــاب -ول

  .3"وعزاه لألشياخ ،كل من يشرب اخلمر من املسلمني": -ةأهل الذم

ه الصــــــالة إذا مل ُحتَّقــــــق جناســــــته للضــــــرورة العامــــــة فتجــــــوز فيــــــ ،منســــــوجه :أي) هِ جِ ْســــــنَ  فِ َال ِخبِــــــ(     

ــــه؛ ــــون فيــــه بعــــض التّــــوّقي لــــئال  تفســــد علــــيهم أشــــغاهلم إلي وأمــــا غــــريه مــــن الصــــناعات   ،4وأل�ــــم يتوّق

وخالفـــــه فيـــــه غـــــريه  ،5(ملســـــوه) كاخلياطـــــة واخلـــــرازة والصـــــياغة فكـــــان ابـــــن عرفـــــة يفـــــيت بغســـــل كـــــل مـــــا

رهم مــــــن فتــــــواه املتكــــــررة يف الكــــــافر إذا أخــــــرج الــــــدِّ مــــــع  6به الــــــربزيل�لقيــــــاس علــــــى مانســــــجوه، وصــــــوّ 

ـــــه ـــــه حـــــىت يغســـــله في ـــــة ،ودفعـــــه ملســـــلم أنـــــه اليصـــــلي ب وصـــــرّح القـــــرايف يف فروقـــــه ، 7وأقامـــــه مـــــن املدون

�ن مجيـــــع مايصــــــنعه أهــــــل الكتـــــاب واملســــــلمون الــــــذين ال يصــــــّلون وال يتحـــــرزون مــــــن النجاســــــة مــــــن 

                                                             
 يغسلها، يريد اليت يلبس، وقال دمحم ابن عبد "وإذا أسلم النصراين فال يصّلى يف ثيابه حىتابن �فع عن مالك يف ا�موعة : روى1

     )594،ص4النوادر والز�دات،ج(احلكم :يصلي مبا لبس النصراين ".
البيان (قال ابن رشد:" فاالختالف يف وجوب غسل ثياب الكافر جيري على اختالفهم يف طهارة عرق النصراين واملخمور". 2

   )51،ص1والتحصيل،ج
ثياب أهل الذمة، فقد قال األشياخ فيما معناه فيمن يشرب اخلمر من املسلمني فيغسل مجيع ما لبسه  قال ابن بشري: "وعلى ذكر3

  )325،ص1تنبيه على مبادئ التوجيه،جال(من الثياب ".
  .)90، ص1خمتصر ابن عرفة،ج("جتوز الصالة مبا نسجه الكافر املذكي إمجاعا ومثله ا�وسي عند�".  قال ابن العريب:4
  سوه.: لببيف 5
      .281، 280، ص1فتاوى الربزيل،جينظر:  6
الربزيل  قال ابن �جي يف شرح نص التهذيب وال يتوضأ بسؤر النصراين وال مبا أدخل يده فيه: "يقوم من هنا ما شاهدت شيخنا7

ح الكبري على التهذيب، الشر (يفيت به غري ما مرة: أن الكافر إذا أخرج الدرهم من فيه ودفعه ملسلم أنه ال يصلي به حىت يغسله".

   )217ص
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، وأخـــــذه ابـــــن �جــــــي 1لـــــب عليــــــه النجاســـــةاألطعمـــــة وغريهـــــا حممـــــول علــــــى الطهـــــارة، وإن كـــــان الغا

 .2من املدونة

  ]ى فيه من الثيابال يصلّ  ما[

َــــــــ(يصــــــــلى ) َال وَ (       ــــــــا يَـ ِمب إال أن خيــــــــرب صــــــــاحبه  ،يف جناســــــــته للشــــــــكّ ) رُ آَخــــــــ لٍّ َصــــــــيــــــــه مُ فِ  امُ َن

وفُِهـــــم مـــــن  ،4حقالـــــه  ،فـــــال ينبغـــــي أن خيتلــــف يف جـــــواز الصـــــالة فيــــه ،ثقــــة 3)بطهارتــــه وهـــــو (مصـــــلّ 

كمــــــا قــــــال   ،متنــــــع؛ ألنــــــه يعــــــرف طهارتــــــه مــــــن جناســــــته آخــــــر" أن صــــــالته هــــــو فيــــــه ال قولــــــه "مصــــــلّ 

وال نظــــــــر فيــــــــه إذا كــــــــان " :تــــــــت، 6"فيــــــــه نظــــــــر إذا كــــــــان معــــــــدا للنــــــــوم دائمــــــــا" ش:وقــــــــال ، 5مــــــــق

  .7"متحفظا

ـــــثِ بِ (ى يصـــــلّ ) َال وَ (      ـــــغَ  ابٍ َي إن  ) هِ ِســـــأْ رَ كَ ( مـــــا مـــــسّ ) الَّ إِ ( ،أو غالبـــــا كالنســـــاء ،أصـــــال) لٍّ َصـــــمُ  رُ يـْ

ــــــه عنــــــد كــــــا ــــــه �لــــــالم، ومهــــــا نســــــختان في ن �لكــــــاف، أو إال أن يكــــــون منســــــو� لرأســــــه علــــــى قراءت

ــــــت ــــــب ســــــالمته،وّجــــــو ، 8ت ــــــف يف لبــــــاس الــــــرأس �ن الغال إال أن يكــــــون "وقــــــال:  ه اللخمــــــي التخفي

فاالحتيــــــاط  ،فيمــــــا إذا مل يعلــــــم حــــــال �ئعــــــه"وقــــــال أيضــــــا:  ،"ممــــــن يشــــــرب اخلمــــــر فــــــال يصــــــلى فيــــــه

                                                             
قال القرايف: "ما يصنعه أهل الكتاب من األطعمة يف أوانيهم و�يديهم الغالب جناسته ملا تقدم والنادر طهارته، ومع ذلك أثبت 1

ون الشرع حكم النادر، وألغى حكم الغالب، وجواز أكله توسعة على العباد، وما يصنعه املسلمون الذين ال يصلون، وال يستنج

�ملاء، وال يتحرزون من النجاسات من األطعمة الغالب جناستها والنادر سالمتها، فألغى الشارع حكم الغالب، وأثبت حكم 

الفروق أليب العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف، حتقيق: خليل املنصور: (النادر، وجواز أكلها توسعة ورمحة على العباد". 

       )242،ص4م، ج1998طبعة  -بريوت-دار الكتب العلمية
قال ابن �جي: "أما ما نسجوه فال �س به، قيل ملالك يف العتبية: فإ�م يبلون اخلمر وحيركونه �يديهم ويسقون به الثياب قبل أن 2

   )400الشرح الكبري على التهذيب،ص(تنسج وهم أهل جناسة. قال: ال �س بذلك، ومل يزل الناس يلبسو�ا قدميا".
  متصل.: بيف 3
  .122،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج4
  . 426، 425،ص2املنزع النبيل،ج5
  .156الدرر يف شرح املختصر الشرح الصغري،ص6
  .222،ص 1جواهر الدرر،ج7
  .222،ص1املرجع نفسه،ج8
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ـــــــى الســـــــالمة وإن شـــــــكّ " :ندوقـــــــال ســـــــ، 1"�لغســـــــل أفضـــــــل وهـــــــو " :ح، 2"نضـــــــح هـــــــو حممـــــــول عل

   .3"الواجب فيما شك فيه

ـــــــل لــــــــ) ياذِ َحـــــــمبُِ (يصـــــــلى ) َال وَ (      ـــــــ جِ رْ فـَـــــــ(أي: مقابـــــــل مـــــــن غـــــــري حائ أي: حبكـــــــم ) املٍِ َعـــــــ ْريِ َغ

وعبـــــارة اللخمـــــي  ،5ضيف  والفـــــرج شـــــامل للقبـــــل والـــــدبر علـــــى مـــــا كـــــان مصـــــليا،  4]إن[االســـــترباء و

  .6تشملهما فيه بلباس الوسط

ــــــرع ـــــا�م علـــــى النجاســـــة ومل  :طقـــــال  :فــــــــــــــ ـــــذي حتمـــــل ثي ـــــه إذا اشـــــرتى مـــــن النـــــوع ال وممـــــا ينظـــــر في

والكنّــــــاف، أو  ،وحنــــــو اجلــــــزّار واملرضــــــعة مــــــن مصــــــليا�ن، ،والنســــــاء ،أي: كثيــــــاب الصــــــبيان ،تظهــــــر

يـُْعرف صاحبه من بلد غالبه نصارى أو يهود وال
7.  

ـــــنقص �لغســـــل  ه أنـــــه متحقـــــق النجاســـــة، قـــــال:مـــــا حاصـــــلح فيـــــه مـــــن  سونقـــــل  ـــــني مـــــا ي فيفـــــّرق ب

إن مل يعلـــــم أنــــه لــــيس لنصـــــراين مــــثال، وإن علــــم لكنـــــه جهــــل أنــــه اليصـــــلى  8فــــريد يف (األول) وغــــريه،

 �ألوىل، 10هــــــذا فيمــــــا هــــــي (فيــــــه ظــــــاهرة) وجيــــــري مثــــــلُ  ،.انتهــــــى9فــــــال رّد لــــــه ،بــــــه إال بعــــــد الغســــــل

  .11ضوهو الفرع الذي نقاله قبل هذا من 

 ]ماحيرم استعماله على الذكور[
                                                             

  .    149،ص 1التبصرة ،ج 1
ك فيه  قال خليل: "ونص سند: على أن من اشرتى من مسلم جمهول احلال على السالمة، قال: وإن ش2

  . )40،ص1التوضيح،ج(نضح".
  .123،ص1مواهب اجلليل،ج3
  .بساقطة من: 4
  .40،ص1التوضيح،ج5
لناس أما ما يلبس يف الوسط فال أرى أن يصلي فيه حىت يغسله ،كان البائع له ممن يصلي أو ال؛ ألن كثريا من اقال اللخمي: "و 6

  .  )150،ص1التبصرة،ج(نجاسة "وإن كان ال يعتمد الصالة �ل ،ال حيسن االسترباء من البول
  .20،ص1شرح البساطي، ج7
  : األوىل.بيف 8
  .297،ص1/تيسري امللك اجلليل،ج124،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج 9

  : هي ظاهرة.بيف 10
  . 297،ص1/تيسري امللك اجلليل،ج123،ص1/مواهب اجلليل،ج40،ص1ينظر: التوضيح ،ج11
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 مَ رُ َحــــــــوَ (اقتنــــــــاؤه مــــــــن الطــــــــاهرات فقــــــــال: 1مث خــــــــتم البــــــــاب مبــــــــا حيــــــــرم لباســــــــه واســــــــتعماله (و)     

ـــــذَ  الُ مَ عْ تِ اْســـــ ، أو انفصـــــلت كـــــالزرّ  ،بـــــذهب أو فضـــــة اّتصـــــلت حليتـــــه كالنســـــج والطـــــراز) ىلَّـــــٍر حمَُ َك

 -وال خـــــالف فيـــــه-شـــــامل للمكّلـــــف  ونّبـــــه �حملّلـــــى علـــــى أحرويـــــة احللـــــّي نفســـــه، والـــــّذكُر يف كالمـــــه

ــــــه علــــــى مــــــايفهم مــــــن  ــــــراجح في ــــــق هنــــــا، " :حقــــــال ، 2ضوللصــــــغري، وهــــــو ال ــــــذلك اعتمــــــده وأطل ول

 أمحــــد روى فيــــه، و 3"ومل حيــــِك ابــــن أيب زيــــد غــــريه وهــــو قــــول ابــــن شــــعبان، ،فيحــــرم علــــى ولّيــــه إلباســــه

ـــــــــــ:حـــــــــــديث ـــــــــــلَّـــــــــــحتََ  نْ "َم ـــــــــــىحَ  وْ أَ  ،بٍ هَ ذَ ى ِب ـــــــــــوَ  َل ـــــــــــمِ  هُ دَ َل  ،5"ةَ نَّـــــــــــاجلَ  لْ خُ دْ يَـــــــــــ ملَْ  4ة)يَصـــــــــــصِ بَ رْ ل (خَ ْث

وقيـــــــل: ، 7كأ�ـــــــا عــــــني جـــــــرادة  ،هـــــــي: اهلنــــــة الـــــــيت تــــــرتاءى يف الرمـــــــل هلـــــــا بصــــــيص 6صيصــــــة)باخلر و(

ــــــــة ،وكراهتهــــــــا �لــــــــذهب جبــــــــواز حتليــــــــة الصــــــــيب �لفضــــــــة، و�ول  ،8وأخــــــــذه غــــــــري واحــــــــد مــــــــن املدون

ـــــذهب والفضـــــة معـــــا للصـــــغري ـــــة علـــــى اإل�حـــــة يف ال ، 10رفـــــة للخمـــــيوعـــــزاه ابـــــن ع ،9التونســـــي املدون

ـــــاءهم خمـــــاطبون بـــــذلك،  :وزاد التونســـــي ـــــري؛ ألن أولي ـــــه الكب ـــــع من أن األشـــــبه مـــــنعهم مـــــن كـــــل مـــــا مين

ر يف الشــــــــــامل وشــــــــــهّ ، 11وقالــــــــــه أيضــــــــــا يف لباســــــــــهم احلريــــــــــر حمتجــــــــــا �حــــــــــداد الصــــــــــغرية يف العــــــــــدة

                                                             
  .: أوبيف 1
  . 492،ص2التوضيج،ج ينظر:2
  .125، 124،ص1واهب اجلليل،جينظر: م3
  يف املنت: خربصيصة.  هثبت: خريطة، ولعل األصح ما أمو بيف : خريصيصة، و أيف  4
ن بن غنم األشعري، بلفظ: "من حتّلى أو ُحّلي ، من حديث عبدالرمح)17997ح:(يني،يف:مسند أمحد، مسند الشام أخرجه 5

ن بن غنم عن النيب صلى هللا ريه: إسناده ضعيف، حديث عبدالرمحنؤوط وغقال األر  ،من ذهب، ُكوي �ا يوم القيامة"  خبَرصيَصة

. وأخرجه أيضا من حديث أمساء بنت يزيد بلفظ آخر، 520،ص29عليه وسلم مرسل، وشهر بن حوشب ضعيف،ج

  .577،ص45، ج27602ح:
  : خريطة، واألصح : ما أثبته يف املنت: خربصيصة.مو بيف : خريصيصة، و أيف 6
  .   24،ص7جلسان العرب، 7
  .  400،ص1املدونة،ج 8
  .492،ص2ينظر:التوضيح ،ج 9

  .    478،ص1ينظر: املختصر الفقهي،ج10
  ..492،ص2ينظر: التوضيح ،ج11
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 ،ملـــــذهبوهـــــو الظـــــاهر مـــــن جهـــــة نقـــــول أهـــــل ا" ح:قـــــال  3[و] ،2وتبعـــــه الشـــــيخ زروق ،1وازـــــــــــــــــــــاجل

  ص.، وهو الذي مشى عليه 4"قول ابن شعبان أظهر من جهة الدليل واملعىنو 

 ةَ آلَــــوَ ( بكســــر املــــيم وفــــتح الطــــاء، مــــا يشــــد بــــه الوســــط مــــن احلــــزم،) ةً َطَقــــِمنْ  وْ لَــــوَ ( وأشــــار بقولــــه: 

 .5أو يف بعضه ،إىل مقابل املشهور �جلواز يف اجلميع) بٍ رْ حَ 

 ]والفضة التحلية �لذهب رمةحما استثين من [

ـــــــ الَّ إِ (فقـــــــال:، 6)حتليتـــــــهمث اســـــــتثىن ممـــــــا حتـــــــرم (      ـــــــة) فَ حَ صْ ـمُ ال لتعظيمـــــــه  ؛فإنـــــــه خـــــــاص �لتحلي

فتجــــــــوز حتليتــــــــه �لــــــــذهب والفضــــــــة يف  ،7قالـــــــه البــــــــاجي ،ت الكعبــــــــة �لكســــــــوةبـــــــذلك كمــــــــا خّصــــــــ

ـــــى األحـــــزاب وحنوهـــــا فمكـــــروه،  9)ه، وأمـــــا مـــــن (داخلـــــ8جلـــــده ـــــاح  ومـــــا كتابـــــة أو عل ال حيـــــرم يعـــــم املب

وأفهــــــم ختصيصــــــه �جلــــــواز منــــــع حتليــــــة غــــــريه ، 10سقالــــــه  ،صفيصــــــح إدخالــــــه يف كــــــالم  ملكــــــروه،وا

  .12والطراز ،11ح به يف اجلواهروالدواة، وصرّ  ،وكذلك املقلمة، من سائر الكتب

                                                             
ال ما بعضه  -قال �رام:"و حيرم على الّذكر استعمال حلي ذهب أو فضة إال يف اختاذ أنف ،أو ربط سّن لعذر، و خامت فضة1

الشامل يف فقه اإلمام (قا، وفضة يف سيف، وكذلك ذهب على املشهور". وحتلية مصحف مطل-ذهب وإن قلّ 

          )50،ص1مالك،ج
، عثر عليهأدي، وهذ الشرح اليزال خمطوطة مل ذكر ذلك زروق يف كتابه مفتاح السداد الفهمي شرح اإلرشاد البن عسكر البغدا2

  .)299،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج(السنهوري يف شرحه قوله  وقد نقل
  .أ :يفزائدة 3
  .125،ص1مواهب اجلليل،ج4
قال �رام:" ويف حتلية �قي آلة احلرب ومنطقة املشهور املنع، و�لثها: جيوز فيما يطاعن به ويضارب دون ما يـُّتقى به 5

  . )50،ص1الشامل ،ج(ويتحرز".
  :حليته.أيف 6
  .  181،ص1ينظر:التاج واإلكليل، ج7
  .  275،ص18ينظر: البيان والتحصيل،ج8
  ، ويف �قي النسخ:  داخل.زكذا يف: 9

  .301، 300،ص1تيسري امللك اجلليل،ج ينظر:10
عقد اجلواهر الثمينة، (قال ابن شاس:" وحتلية غري املصحف من الكتب ال جتوز أصال، وكذلك حتلية الدواة واملقلمة". 11

  . )226،ص1ج
  .125،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج12
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ــــــه،و    ــــــه ب ــــــر وحتليت ــــــة القــــــرآن يف احلري ــــــربزيل كتاب ــــــذلك) واحــــــتجّ  أجــــــاز ال خبتمــــــة جــــــامع القــــــريوان  1(ل

وهــــــي حمبســــــة يف حنــــــو ثالثــــــني جــــــزءا  هــــــا �لــــــذهب ومغشــــــاة �حلريــــــر،كلّ    3(مكتوبــــــة) 2]الــــــيت رآهــــــا[

ــــــد فمــــــن بعــــــده ــــــن أيب زي وال جتتمــــــع هــــــذه القــــــرون علــــــى "قــــــال: ،أدركــــــت يف زمــــــن الشــــــيخ أيب دمحم ب

واملشــــــهور  ،أنــــــه جيــــــري علــــــى افرتاشــــــه" الســــــنة يف احلريــــــر: 5مث قــــــال يف كتابــــــة العلــــــم (أو)، 4"ضــــــاللة

  .6"منعه للرجال

ـــــــوَ (فقـــــــال:، 7طا بعـــــــد املبالغـــــــة كمـــــــا قـــــــال مث اســـــــتثىن ممـــــــ       ـــــــواو)() فَ يْ السَّ العاطفـــــــة علـــــــى  �8ل

ـــــة خمـــــرج لبقيـــــة آالت احلـــــر  ـــــه، ومعـــــىن ذلـــــك أن ختصـــــيص الســـــيف جبـــــواز التحلي ب؛ املصـــــحف إلرهاب

ــــــه أعظمهــــــا فــــــاغتفر فيــــــه دو�ــــــا أو انفصــــــلت   ،وســــــواء اتصــــــلت احلليــــــة كقبضــــــة": ضقــــــال يف ، ألن

ـــــت قـــــول  10]مـــــن[فهـــــم ويُ  ،9"كغمـــــده ـــــه "ور ت مبـــــا أشـــــعر جـــــواز اســـــتعماله جبـــــواز اإلقـــــدام علـــــى حتليت

وكــــذلك يفهــــم مــــن كــــالم ابــــن عرفــــة  ،أنــــه ال جتــــوز حتليتــــه إال حيــــث جيــــوز اســــتعماله 11وهــــو كــــذلك"

  اآليت يف اّختاذ اخلامت إن شاء هللا.

                                                             
  : بذلك.زيف 1
  .بساقطة من: 2
  : املكتوبة.بيف 3
  .374،ص1فتاوى الربزيل،ج 4
  : و.بيف 5
قال الربزيل:"إن كان االفرتاش للرجال فاخلالف فيه عند� كما تقدم، وجتري عليه كتا��م لرسائل العلم عليه، وإن كان يف حق 6

فيجري على ما قال الشيخ من النساء فال نعلم يف مذهبنا إال جوازه فيجوز يف حقهن. مث قال: وأما كتابة العلم أو السنة 

  )374،ص1فتاوى الربزيل،ج(االفرتاش".
  .20،ص1شرح البساطي،ج 7
  : بواو.زو  أيف 8
  .)180،ص2التوضيح،ج(جاء يف التوضيح:" جتوز حلية السيف اتصلت �لنصل كالقبضة أم ال كالغمد".9

  .بساقطة من: 10
رج لبقية آلة احلرب، وهو  ب أو الفضة، وختصيص السيف خم"ورمبا أشعر جواز حتليته مبنع كتابته �لذه :قال التتائي11

  .)225،ص1جواهر الدرر،ج(كذلك".
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ـــــرَ وَ  ،فَ نْـــــاألَ وَ (مث اســـــتثىن �لثـــــا ورابعـــــا للضـــــرورة إليهمـــــا فقـــــال:       ـــــاج إليـــــه، و ) نٍّ ِســـــ طَ ْب مثلـــــه احت

 نَّ أَ "ذي وغــــــريه:ودليــــــل األول حــــــديث الرتمــــــ ،1بــــــه حملهــــــا إن ســــــقطت كمــــــا يف ابــــــن عرفــــــة مــــــا شــــــدّ 

ـــــــفَ  ليـــــــةِ اهِ  اجلَ ِيف  هُ ُفـــــــنْـ أَ  عَ طَـــــــقَ نْـ  اِ ًال ُجـــــــرَ  ـــــــأَ وَ  قٍ رَ وَ  نْ ا ِمـــــــًفـــــــنْـ أَ  ذَ اختَّ  نْ أَ  هُ رَ مَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص فَـــــــ ِيبّ النَّـــــــ اءَ َجـــــــفَ  ،هِ ْيـــــــلَ عَ  َنتَ نـْ

  .2بٍ هَ ذَ  نْ مِ  هُ ذَ خِ تَّ يَـ 

ــــــاين يف الرتمــــــ  ــــــل الث ــــــم أ�ــــــم شــــــدّ  3ذي أيضــــــا قــــــال: وروى (عــــــن)ودلي وا غــــــري واحــــــد مــــــن أهــــــل العل

 6]بـــــه[النـــــنت  5ملـــــا فيـــــه مـــــن خاصـــــية (التقـــــاء) ؛�حلـــــاق الفضـــــة بـــــهمـــــق وحبـــــث  ،4أســـــنا�م �لـــــذهب

  .7فانظره ،دو�ا

ــــــلَ طْ مُ ( ومعــــــىن      ــــــع علــــــى ) اًق ــــــذهب أو فضــــــة يف اجلمي ــــــه األكب ، ثــــــراملعــــــروف مــــــن املــــــذهب وعلي

ـــــــذهب، 8وذكـــــــر الّرجراجـــــــي ـــــــة الســـــــيف �ل ـــــــة عـــــــدم جـــــــواز حتلي ـــــــه املشـــــــهور ومـــــــذهب املدون ، 9وجعل

                                                             
  . )478،ص1املختصر الفقهي،ج(به حمل سّن سقطت ولو من ذهب".  قال ابن عرفة:" وما شدّ 1
ل: أصيب ، عن طريق عجرفة بن أسعد قا)1770ح:(سنن الرتمذي، أبواب اللباس، �ب ما جاء يف شد األسنان �لذهب، *2

 رتمذي: هذاأنفي يوم الكالب يف اجلاهلية، فاّختذت أنفا من ورق، فأننت علّي فأمرين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن أّختذ أنفا من ذهب. قال ال

  292،ص3حديث حسن. ج

  .287،ص6، ج)4232ح:(*سنن أيب داود، أول كتاب اخلامت، �ب يف ربط األسنان �لذهب،

 .440،ص5ج،)9463ح:(فه هل يتخذ أنفا من ذهب،سائي، أبواب احللي، من أصيب أن*السنن الكربى للن

  .276،ص12، قال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن،ج)5462ح:(طييب،*صحيح ابن حبان، كتاب الزينة والت
  : من.أيف 3
سنن الرتمذي، ( .حجة هلم"قال الرتمذي: "وقد روى غري واحد من أهل العلم أ�م شّدوا أسنا�م �لّذهب، ويف هذا احلديث 4

  . )293،ص3،ج)1770ح:(أبواب اللباس، �ب ما جاء يف شد األسنان �لذهب،
  : انتفاء.بيف 5
  .بساقطة من: 6
  .   469،ص1ينظر:املنزع النبيل،ج 7
ل العلم منهم أبو احلسن علي بن سعيد الرجراجي، نسبة إىل قبيلة رجراجة من الرببر، الفقيه احلافظ، لقي �ملشرق مجاعة من أه8

الفرموسي اجلزويل. أخذ عنه كثري من أهل املشرق، ألف منهاج التحصيل يف شرح املدونة، حترى فيه االنصاف وترك االعتساف،   

  .   )316،ص1نيل االبتهاج،ج(ه. 633كان حيا أواسط القرن السابع، ويف خزانة الرتاث �ملكتبة الشاملة أنه تويف سنة
تائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل املشكالت أليب احلسن علي بن سعيد الرجراجي، حتقيق: أبو مناهج التحصيل ون ينظر:9

طبعة األوىل ال-الدار البيضاء-املغريب الثقايف مركز الرتاث-بريوت-حزم الفضل الدمياطي،  أمحد بن علي: دار بن

     .20،ص6،ج12،ص1م،ج2007
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، وأ�حاهـــــا الشـــــافعية دون 1أشـــــعر اقتصـــــاره علـــــى األنـــــف والســـــن بعـــــدم اجلـــــواز يف غريمهـــــا كاألمنلـــــةو 

  .3تتقاله  ،2األصبع

  ]، وضوابط اختاذهإ�حة خامت الفضة للرجال[

ـــــفِ  امتََ َخـــــوَ (وقولـــــه:      كمـــــا يســـــتحب يف   بـــــل يســـــتحبّ  ؛: فـــــال حيـــــرم اختـــــاذه علـــــى الرجـــــالأي) ةضَّ

ال�س جبعلــــــه يف ميينـــــه للحاجــــــة : "مســــــاع ابـــــن القاســـــمويف ، وال فـــــرق بــــــني األعســـــر وغـــــريه ،اليســـــرى

ــــــــذكرها علــــــــه يف والــــــــذي اســــــــتقر عليــــــــه العمــــــــل ج"ابــــــــن رشــــــــد:، 4"أو يــــــــربط خيطــــــــا يف أصــــــــبعه ،يت

ــــــفِ  انِ َمهَــــــرْ دِ  هُ نَــــــزْ وَ :"ويف احلــــــديث، اخلنصــــــر ــــــفَ وَ  ةً ضَّ يلــــــي الكــــــف، وانظــــــر إذا   وجعلــــــه ممــــــا ،6"هُ ْنــــــمِ  5هُ صَّ

 هــــل جيـــــوز وخـــــامت يف خنصــــر اليســـــرى أو أراد جعـــــل خــــامت يف خنصـــــر اليمــــىن ،كــــان أثقــــل مـــــن هــــذا

  .انتهى.7؟"أو مينع

ــــــع تعــــــدده عــــــجوجــــــزم  واشــــــرتط ابــــــن عرفــــــة جلــــــوازه أيضــــــا أن ، 8ولــــــو كــــــان وزن اجلميــــــع درمهــــــني ،مبن

أو يقصـــــد  ،يتخـــــذه غالبــــا إال مـــــن ال خــــالق لـــــه فأمــــا اليـــــوم فــــال" ل:يتخــــذه للســـــنة ال للبدعــــة، وقـــــا

                                                             
لفاظ الفقهية لد.حممود معجم املصطلحات واأل(رفه واملفصل الذي فيه الظفر.مجعها أ�مل، وهي: رأس اإلصبع وط أمنلة1

  .)300،ص1ن عبداملنعم: دار الفضيلة،جعبدالرمح
قال أبوالقاسم الرافعي الشافعي: "ويف معىن األنف السن واألمنلة، فيجوز اختاذمها من الذهب، وكل ما جاز من الذهب فهو من  2

العزيز (أو أصبعه أن يتخذمها من ذهب أو فضة؛ أل�ا ال تعمل خبالف األمنلة ميكن حتريكها".  القصة، وال حيوز ملن قطعت يده

شرح الوجيز املعروف �لشرح الكبري أليب القاسم عبدالكرمي بن دمحم الرافعي القزويين، حتقيق: علي دمحم عوض، عادل أمحد عبد 

  .)98،99،ص3،جم1997الطبعة  األوىل-بريوت–املوجود: دار الكتب العلمية 
  . 226،ص1جواهرالدرر،ج 3
  .313،ص1البيان والتحصيل، ج4
   )474،ص2املصباح املنري،ج.(: مايركب فيه من غريه ومجعه فصوص فص اخلامت5
خامته  عن طريق أنس بن مالك � "أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان 5870يف:صحيح البخاري، كتاب اللباس، �ب فص اخلامت، ح: أخرجه6

  . 156،ص7من فضة، وكان فصه منه"،ج
  .765، 764فتاوى ابن رشد،ص7
  )73شرح األجهوري،ص(قال األجهوري:" وال جيوز تعدده، ولو كان وزن مجيع املتعدد درمهني". 8
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ال لقصـــــــــد  ،أو ملباهـــــــــاة ،بـــــــــه غـــــــــرض ســـــــــوء، فـــــــــأرى أال يبـــــــــاح ملثـــــــــل هـــــــــؤالء؛ ألنـــــــــه زينـــــــــة ملعصـــــــــية

  .نتهىا.1"حسن

وكراهـــــــة يف غـــــــريه كاحلديـــــــد والنحـــــــاس والقزيـــــــد ، إضـــــــافته للفضـــــــة خمرجـــــــة لغـــــــريه حترميـــــــا يف الـــــــذهبو 

  .وأما �لعقيق وحنوه والرصاص،

ـــــــه إال مـــــــا يف حـــــــديث مســـــــلم:": حفقـــــــال  ـــــــفَ  نَّ أَ "مل أر في "اي� ِشـــــــبَ حَ  انَ َكـــــــ  هُ صَّ
أي: مـــــــن بالدهـــــــم، ، 2

ويؤيـــــد هـــــذا " :س، 4"علــــى لـــــو�م، أو كـــــان جزعـــــا أو عقيقـــــا؛ ألنـــــه قـــــد يـــــؤتى بـــــه مـــــن احلبشـــــة 3(و)

حيتمـــــل أن معـــــىن احلبشـــــي هـــــو "وقـــــال احلـــــافظ ابـــــن حجـــــر:، 5"ه مـــــن عقيـــــقاألخـــــري خـــــرب وكـــــان فّصـــــ

  .7"أو نقش ،6لصفة فيه، إما (صناعة) يونسب إىل احلبش ،منه هفصّ الذي 

 ،مايقتضــــــي جـــــوازه مـــــن اجللـــــد والعــــــود وحنـــــو ذلـــــك، وهـــــو ظــــــاهر 9بـــــن عمـــــر 8ويف كـــــالم (يوســـــف)

وجعلهــــــا أيضــــــا يف العنــــــق  ه منهــــــا،وحبــــــث يف اختــــــاذه مــــــن اجلــــــواهر أو جعــــــل فّصــــــ، أيضــــــا 10حقالــــــه 

                                                             
أو يقصد به غرض قال الربزيل: "قال شيخنا الفقيه اإلمام: وهذا إذا كان للسنة، وأما اليوم فال يفعله غالبا إال من ال خالق له، 1

فتاوى (سوء، فأرى ال يباح ملثل هؤالء اختاذه؛ ألنه زينة للمعصية، أو ملباهاة األخالق، ال لقصد حسن وهللا أعلم". 

هذا يف زمن ابن عرفة، فما �لك حبال شباب هذا العصر الذين غاب عنهم متاما مقصد السنية يف : قلت )،436،ص1الربزيل،ج

  . أيضا ال جيوز اختاذ اخلامت ملثل هؤالء، فأقرب للموضة من السنة -عندهم يف لبسه– لبس اخلامت، وصار األمر
عن طريق أنس بن مالك قال: كان خامت رسول  ،)5537ح:(صحيح مسلم، كتاب اللباس، �ب �ي الرجال عن خامت الذهب،2

  .         152،ص6ج، من ورق، وكان فّصه حبشّياهللا ملسو هيلع هللا ىلص
  .: أوبيف 3
  .127،ص1مواهب اجلليل،ج :ينظر4
  .304،ص1تيسري امللك اجلليل،ج5
  : صناعته.أيف 6
فتح (قال ابن حجر: "وحيتمل أن يكون هو الذي فّصه منه ونسب إىل احلبشة لصفة فيه إما الصياغة وإما النقش فيه". 7

     ) 322،ص10الباري،ج
  : يونس، وهو تصحيف.بيف 8
ا ، الفقيه املالكي، إمام جامع القرويني بفاس ومفتيها ،كان شيخا صاحلبن عمر األنفاسييوسف ) هـ761-هـ661(أبو احلجاج9

القريواين ن بن عفان اجلزويل وغريه، وعنه أخذ ابنه أبو الربيع سليمان، له تقييد على رسالة أيب زيد حمققا عابدا، أخذ عن عبدالرمح

   )335،ص1،جالنور /شجرة 627نيل االبتهاج،ص.(تداوله الناس يف إ�مه
  .127،ص1مواهب اجلليل،ج10
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ــــــــك، وقــــــــال:  ــــــــذراع وحنــــــــو ذل ــــــــه نّصــــــــا،"وال ــــــــه جــــــــار علــــــــى اختــــــــاذ اآلنيــــــــة مــــــــن وال مل أر في ظــــــــاهر أن

  .2فال يتحلى �ا ،وحنوها ،والطوق ،وخرج �خلامت أيضا الدبلج ،.انتهى1"ذلك

ـــــه       أخـــــرج خمالطـــــا  ،املخـــــتلط بغريهـــــا 3يصـــــدق �خلـــــالص منهـــــا (و) "وخـــــامت فضـــــة"وملـــــا كـــــان قول

 منــــه، بلـــه الكراهــــة فيمـــا قــــلّ ومقا ،لعمـــوم احلــــديث) لَّ قَــــ وْ لَـــوَ  بٌ َهــــذَ  هُ ُضــــعْ بَـ  ا َمـــَال (خمصوصـــا بقولــــه:

، وال يبعـــــد جـــــر�ن 5مل أر مـــــن صـــــرح �ملنـــــع ســـــوى شـــــراحه": حوقـــــال ، 4ومل حيـــــك ابـــــن رشـــــد غريهـــــا

ــــــمَ  يــــــدٍ دِ حَ  نْ ملسو هيلع هللا ىلص ِمــــــ ِيبّ النَّــــــ امتَُ َخــــــ انَ وقــــــال أيضــــــا يف حــــــديث :"َكــــــ، 6"اخلــــــالف فيــــــه مــــــن املمــــــّوه  �� وِ ْل

ـــــفِ  هِ ْيـــــلَ عَ  الّتخـــــّتم �حلديـــــد حيمـــــل علـــــى مـــــا كـــــان  8وأن النهـــــي (عـــــن) د،أنـــــه حيمـــــل علـــــى التعـــــدّ  7"ةٌ ضَّ

ـــــدا صـــــرفا ـــــذراع وحنـــــوه 10(أجـــــاز)و، 9حدي �لقيـــــاس  ،مـــــن النحـــــاس للتـــــداوي ،أيضـــــا مـــــا جيعـــــل يف ال

  .11ملن به صفراء، وهللا أعلم على قول الربزيل بذلك يف اخلامت من النحاس

  

                                                             
  .129،ص1،ج املرجع نفسه1
وهذا ما أغفله بعض الرجال يف هذا العصر، فارتدوا السالسل واألساور الفضية ظنا منهم أ�ا تشبه اخلامت، وهذا ال جيوز : قلت 2

ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص املتشبهات �لرجال من النساء، قطعا ملا فيه من الزينة والتشبه �لنساء ا�مع على حترميه حلديث ابن عباس: "لعن رسو 

  واملتشبهني �لنساء من الرجال".رواه الرتمذي وحسنه.
  : أو.بيف 3
  .448،ص6البيان والتحصيل، ج ينظر: 4
  )120،ص1ينظر: حتبري املختصر،ج.(من شراح خليل الذين صرحوا مبنع اختاذ خامت فضة بعضه ذهب الشارح �رام 5
  .129،ص1اجلليل،جمواهب 6
عن طريق إ�س بن احلارث عن جده، قال: "كان خامت  4224سنن أيب داود، أول كتاب اخلامت، �ب يف خامت احلديد،ح:*7

. قال األرنؤوط:ح سن لغريه، النيب ملسو هيلع هللا ىلص من حديد ملوي عليه فضة"قال: فرمبا كان يف يَِدي، قال: وكان املعيقيب على خامتِِ النيبِّ

  .282،ص6وهذا إسناده ضعيف جلهالة إ�س بن احلارث بن املعيقيب،ج

. قال األسندي: هذا احلديث 175،ص8ج،)5205ح:(* سنن النسائي، كتاب الزينة، لبس اخلامت حديد ملوي عليه بفضة،

وطي وحاشية سنن النسائي بشرح جالل الدين السي(يعضده حديث التمس ولو خامتا من حديد ولو كان مكروها مل �ذن فيه.

  .)128،ص7م ج2019الطبعة األوىل-بريوت-السندي: دار الكتب العلمية
  : على.بيف 8
  .128،ص1مواهب اجلليل،ج9

  .: جازبيف 10
  .127،ص1مواهب اجلليل،ج /436،ص1ج ينظر: فتاوى الربزيل،11
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  ]أواين الذهب والفضةرمة اختاذ ح[ 

 �1لرفــــــــع علــــــــى حــــــــذف مضــــــــاف وهــــــــو االســــــــتعمال، أو �جلــــــــر عطفــــــــا (علــــــــى) )دٍ ْقــــــــنَـ  ءُ �َ إِ وَ (     

ـــــرٍ "  :واملعـــــىن، وهـــــو اليناســـــب املبالغـــــة بعـــــده ،2، وأجـــــاز البســـــاطي نصـــــبه �لعطـــــف علـــــى حملـــــى"ذََك

 3]إن[و وال طهـــــــــارة،، فـــــــــال حيــــــــل فيــــــــه أكـــــــــل وال شــــــــرب ؛وحــــــــّرم اســــــــتعمال إ�ء ذهـــــــــب أو فضــــــــة

  وال ا�امر.، وال يّتخذ منها املداهن 4صحت الصالة (�ا)

ـــــــتِ اقْ وَ (      أي:اّدخـــــــاره مـــــــن غـــــــري اســـــــتعمال؛ ألنـــــــه  ،علـــــــى فاعـــــــل "حـــــــّرم"5)ا�لرفـــــــع (عطفـــــــ) هاؤُ َن

ــــه ــــة، ،ذريعــــة إلي ــــه خــــالف ضــــعيف حكــــاه ابــــن بشــــري ولــــو اّختــــذه للّتجمــــل أي: الزين  وال ،وغــــريه 6وفي

ال الختـــــــــاذه، و  :7)يوحيــــــــرم االســـــــــتئجار علــــــــى صــــــــياغته (أ ،خــــــــالف يف منــــــــع اقتنائـــــــــه لالســــــــتعمال

فجـــــائز؛ ألن عينـــــه  8وأمـــــا (بيعـــــه) إذا مل يتلـــــف مـــــن العـــــني شـــــيئا، ،ضـــــمان علـــــى مـــــن كســـــره وأتلفـــــه

  .10ب عليه أخذه جواز االقتناء منهوتعقّ ، وغريه 9قاله الباجي ،متلك إمجاعا

                                                             
  .أساقطة من: 1
عامله، أي: وحرم استعمال ذكر إ�ء نقد.  قال البساطي: "وقوله:إ�ء نقد منصوب معطوف على حمّلى مشارك له يف ختصيص 2

  )22،ص1شرح البساطي،ج(
   .أساقطة من: 3
  : �ما.أيف 4
  : عطف.بو  أيف 5
قال ابن بشري" فاآلنية إن اختذت لالستعمال فجمهور األمة على حترميها، وإمنا خيالف داود يف األكل دون الشرب. وقوله �طل 6

     )787ص،2التنبيه على مبادئ التوجيه،ج(قطعا".
  .و: أأ يف7
  : لبيعه.بيف 8
  .   108،ص2،جاملنتقى 9

  .49،ص1التوضيح،جينظر: 10
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ـــــــاء حاصـــــــال  كـــــــان كـــــــلٌّ )نْ إِ وَ (        ـــــــِال (مـــــــن االســـــــتعمال واالقتن فـــــــالالم مبعـــــــىن  ،أي: منهـــــــا) ةٍ أَ رَ ْم

ـــــــص الكـــــــايف قـــــــال: ، 2وأصـــــــله ،1ضا التقريـــــــر يوافـــــــق و�ـــــــذ ،"نْ ِمـــــــ" "الجيـــــــوز اختـــــــاذ األواين مـــــــن  ون

  .3الذهب والفضة للرجال وال للنساء"

 ]ما اختلف فيه[

ـــــــاطن، ) 4ىشَّ غَ ـمُ الـــــــ( حتـــــــرمي اســـــــتعمال أو اقتنـــــــاء إ�ء نقـــــــد) ِيف وَ (      برصـــــــاص وحنـــــــوه نظـــــــرا إىل الب

ــــــــــا( إ�ء حنـــــــــاس وحنـــــــــوه )وَ ( إ�حتـــــــــه نظـــــــــرا إىل الظـــــــــاهر،و  هِ وَّ مَ مُ ل
حـــــــــد النقـــــــــدين  أي: املطلـــــــــي �) 5

 :أي) بِ بَّ ضَ ـمُ الــــــــ(إ�ء العــــــــود والفخــــــــار وحنــــــــوه ) وَ ( والبــــــــاطن أيضــــــــا، إىل الظــــــــاهر اكــــــــذلك نظــــــــر 

ـــــــوط ـــــــي احلَ ذِ وَ (، أو ا�مـــــــوع بصـــــــحيفة مـــــــن أحـــــــدمها ،أو فضـــــــة،ذهـــــــب املشـــــــّعب كســـــــره خبي  )6ةِ ْلَق

 ،واليــــــاقوت ،وكثــــــرة مثنــــــه كالــــــّدرّ  ،7لنفاســــــته)( )رِ هَ وْ اجلـَـــــ ءِ �َ إِ وَ ( بســـــكون الــــــالم مــــــن األواين وغريهــــــا،

  .والِبّلور ،والّزبرجد

                                                             
جاء يف التوضيح:" األصح منع االقتناء؛ ألن اقتناءها ذريعة إىل استعماهلا، فإن قلت: وقد صرح يف املدونة �ن علة منع 1

قتناء، فصار الفرع أضعف، فال يصح القياس. االستعمال السرف. وإذا كان كذلك فالسرف يف االستعمال أشد منه يف اال

نعم يزيد السرف  - وهو حاصل يف عملها، وإن مل تستعمل- فاجلواب أ� ال نسلم أن العلة سرف قوي، بل العلة مطلق السرف

  .     )49،ص1التوضيح، ج(�الستعمال". 
جامع (قا، واقتناؤها على األصح". قال ابن احلاجب: "ومن الذهب والفضة حرام استعماهلا على الرجل واملرأة اتفا2

   )35األمهات،ص
كل إ�ء طاهر فجائز الوضوء منه، إال من إ�ء الذهب والفضة؛ لنهي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن اختاذها، وذلك وهللا قال ابن عبدالرب: "3

عبدالرب القرطيب، حتقيق: دمحم دمحم أحيد ولد الكايف يف فقه أهل املدينة أليب عمر يوسف بن (أعلم للتشبه �ألعاجم واجلبابرة". 

  )162،163،ص1،ج م1980الطبعة الثانية-الر�ض-ماديك املوريتاين: مكتبة الر�ض احلديثة
املغشى: من التغشية وهي: التغطية، قال اجلوهري: الغشاء: الغطاء، واملقصود �ملغشى هنا: إ�ء من ذهب أو فضة غشي 4

  )132،ص1/شفاء الغليل يف شرح لغات خليل،ج2446،ص5اح،جينظر: الصح(برصاص أو غريه.
  )132،ص1شفاء الغليل يف شرح لغات خليل،ج.(املمّوه: إ�ء من رصاص أو حناس مّوهطلي بذهب أو فضة5
اجلوهري: احلَْلَقُة �لتسكني: الُدروُع، وكذلك َحْلَقُة الباب وَحْلَقُة القوِم، واجلمع احلََلُق على غري  قال6

  )1462،ص4صحاح،جال.(قياس
  .: لنفستهبيف 7
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ـــــ(     ح غـــــريه املنـــــع يف ورّجـــــ ،كـــــل واحـــــد مـــــن اخلمســـــة مـــــن غـــــري تـــــرجيح�ملنـــــع واجلـــــواز يف  ) نِ َال وْ قـَ

ومهــــــــــــا يف الثالــــــــــــث والرابـــــــــــع متســــــــــــو�ن إن فســــــــــــر� اجلــــــــــــواز فيهمــــــــــــا  األول، واإل�حـــــــــــة يف الثــــــــــــاين،

  . �1لكراهة

اخلـــــالف يف اخلـــــامس ح بـــــىن ابـــــن و ، 2اخلـــــالف فيهمـــــا النظـــــر إىل الزينـــــة وعـــــدمهامنشـــــأ  تـــــتوجعـــــل 

ـــــع يف الـــــذهب والفضـــــة هـــــل هـــــي الســـــرف  3؟ح بـــــه يف املدونـــــةكمـــــا صـــــرّ  علـــــى اخلـــــالف يف علـــــة املن

، 5ألجــــل عـــــني الــــذهب والفضـــــة فيجــــوز (فيهـــــا) أو ،4وهــــو يف اجلــــواهر أكثـــــر كمــــا قـــــال ابــــن العـــــريب

�عتبـــــار املوضـــــع الـــــذي  :-يف النفاســـــة-6وقـــــال (ابـــــن الكـــــدوف) ،اهـــــة أيضـــــاومعـــــىن اجلـــــواز فيـــــه الكر 

 . 7هو فيه، فقد يكون الشيء نفيسا يف موضع دون آخر

  ]من النقدينما يباح للمرأة اختاذه [

ــــــــــوَ (       ،أزرار الثيــــــــــابو  ،كأقفــــــــــال اجليــــــــــوب،ومــــــــــاجيري جمراه :يعــــــــــين) وسُ بُ لْ ـمَ الــــــــــ ةِ أَ رْ َمــــــــــلْ لِ  ازَ َج

فيـــــه احلريـــــر نظـــــرا ط وأدخـــــل ، أو كثـــــر وحمالمهـــــا قـــــلّ  ،مـــــن النقـــــدينأي: ) اًقـــــلَ طْ مُ (ولفـــــائف الشـــــعور 

ـــــغ علـــــى مـــــا، 8للفـــــظ امللبـــــوس ـــــه:يتـــــوهّ  مث �ل ـــــيس منـــــه بقول ـــــنَـ  وْ لَـــــوَ ( م أنـــــه ل والقـــــوالن فيـــــه يف  ،)ًال ْع

  .9الزاهي البن شعبان

                                                             
  .50،51ينظر: التوضيح، ص1
  .228،ص1جواهر الدرر، ج2
  .  36جامع األمهات،ص3
قال ابن العريب يف عارضته: "ما يصنع من الياقوت واللؤلؤ واملرجان ال جيوز استعماهلا فيما مينع الذهب والفضة؛ ألن ذلك أعلى 4

ب عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي حملمد أبوبكر بن العريب:دار الكت(ىل". من الذهب وأغلى فيكون حترميه من �ب األو 

     )71،ص8د.طد.ت.ط،ج-بريوت-العلمية
  : فيهما.أيف 5
  : الكروف.زو  بيف 6
  .129،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج 7
و مراده وهللا أعلم قال البساطي: "كل ما كان من أنواع املالبس فإنه جيوز للمرأة ذهبا كان أو فضة أو حريرا، وه 8

  )23شرح البساطي،ص(�إلطالق".
ينظر: مواهب (، وقد نقل احلطاب قوله.؛ ألن كتابه الزاهي نصفه مفقودقوله هذا مل أقف على اجلزء الذي قال فيه ابن شعبان 9

  )130،ص1اجلليل،ج
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ــــــه 1والقبقــــــاب  ــــــه ابــــــن �جــــــي ،مثل ــــــو حفــــــص العطــــــار: "عــــــن الــــــربزيل قويف ،  2قال جيــــــوز : 3قــــــال أب

  .5"ال جيوز ألنه سرف :4نالفضة، وقال أبوبكر بن عبدالرمح اذ نعالللنساء اخت

ـــــــ وأمـــــــا مـــــــا       ـــــــوس فقـــــــد نّب ـــــــه صه لـــــــيس مـــــــن جـــــــنس امللب   َال :(علـــــــى عـــــــدم جـــــــوازه للنســـــــاء بقول

جيعــــــــل يف الســــــــقوف وما واملــــــــرآة، ،واملكحلــــــــة ،واملــــــــراويح ،6وأدخــــــــل �لكــــــــاف الســــــــتور)، يرٍ رِ َســــــــكَ 

ـــــتو�زع بعـــــض شـــــيوخ  ،واجلـــــدر وحنوهـــــا ـــــه):قـــــائال 7]الكـــــاف[احلصـــــري حتـــــت ط إدخـــــال يف  ت  8(أن

فســــــمى الفــــــراش  ،10َس"بِ ا لُــــــَمــــــ ولِ طُـــــ نْ قيــــــل: ويشــــــهد لـــــه احلــــــديث الــــــذي فيــــــه "ِمــــــ ،9مـــــن اللبــــــاس

  لباسا.

  

  

                                                             
  )660،ص1لسان العرب،ج(القبقاب: النعل املتخذة من خشب، بلغة أهل اليمن. 1
شرح ابن �جي التنوخي على الرسالة، حتقيق: أمحد (جي: "والقبقاب للمرأة فيه قوالن حكامها أبو حفص العطار".قال ابن �2

  )315،ص1م،ج2007الطبعة األوىل-بريوت-فريد املزيدي: دار الكتب العلمية
باط، أخذ عن هب حسن االستنأبو حفص عمر بن دمحم التميمي املعروف �بن العطار، الفقيه القريواين، كان حافظا قيما �ملذ3

ن وأيب احلسن القابسي، وتفقه به عبداحلميد املهدوي ودمحم بن سعدون وغريمها. له تعليق نبيل جدا على أيب بكر بن عبدالرمح

  )159،ص1/ شجرة النور،ج299/ نيل االبتهاج،ص67،ص8ترتيب املدارك،ج(ه. 728املدونة. تويف سنة 
دهللا اخلوالين القريواين، شيخ فقهائها يف وقته مع صاحبه أيب عمران الفاسي، تفقه �بن أيب زيد، ن بن عبأبوبكر أمحد بن عبدالرمح4

وأيب احلسن القابسي، وغريمها ، تفقه عليه خلق كابن حمرز، والتونسي، والسيوري،وغريهم، كانت له مناقب مجة، تويف سنة 

  )159،ص1نور،ج/ شجرة ال177،ص1/الديباج،ج239،ص7ترتيب املدارك،ج(هـ. 432
 .186،ص1/ التاج واإلكليل،ج375،ص1فتاوى الربزيل،ج ينظر:5
  .)344،ص4لسان العرب،ج(الّسرت مجعها ُسُتور وأستار وُسُرت، وهو ما ُسِرت به. 6
  .بساقطة من: 7
  : ألنه.بيف 8
  .23شرح البساطي،ص 9

نس بن مالك أن جدته مليكة دعت ،عن طريق أ)380ح:(*صحيح البخاري، كتاب الصالة، �ب الصالة على احلصري،10

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لطعام صنعته له فأكل منه مث قال: "قوموا فألصل لكم". قال أنس: فقمت إىل حصري لنا قد اسوّد من طول ما

  .86،ص1لبس فنضحته مباء،ج

  .  127،ص2،ج)1444ح:(*صحيح مسلم، كتاب الصالة، �ب موقف املأموم من اإلمام،
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    [االكتحال مبورد الذهب والفضة] 

أجـــــــازه ابـــــــن  والنســـــــاء مـــــــا 1ويســـــــتثىن مـــــــن احملرمـــــــات املـــــــذكورة علـــــــى (الرجـــــــال)":سقـــــــال  :تتمـــــــــــــــــة

  ".2أنه من �ب التداوي" :وكان يقول ،االكتحال مبرود الذهب والفضة عرفة من

مث اســـــتثىن منـــــه االنتفـــــاع بـــــه عنـــــد احلاجـــــة علـــــى  حـــــّرم النـــــيب ملسو هيلع هللا ىلص اســـــتعمال الـــــذهب،: "ويف العارضـــــة

وينبــــــين عليـــــــه إذا قــــــال الطبيــــــب للعليـــــــل مــــــن منافعــــــك طـــــــبخ  طريــــــق التــــــداوي جبعــــــل األنـــــــف منــــــه،

ـــــكغـــــذائك يف آنيـــــة ا  ،أيضـــــا بتمامـــــه 4حوهـــــو يف ، انتهـــــى بـــــبعض اختصـــــار ،3"لـــــذهب جـــــاز لـــــه ذل

  .وهللا أعلم

  

  

                    ********  

                              

                                                             
  : الرجل.بيف 1
جييز االكتحال مبورد الذهب والفضة، ويقول: إنه من �ب  -رمحه هللا-ابن عرفة وأصله للربزيل الذي قال: "كان شيخنا الفقيه2

  .)113،114،ص1وينظر:تيسري امللك اجلليل،ج(، )375،ص1فتاوى الربزيل،ج(التداوي جبعل الذهب يف املاء لقوة القلب".
ملسو هيلع هللا ىلص قد حرم استعمال الذهب على الناس بعد اختاذه وبّني ذلك يف الصحيح. روى عبدهللا بن عباس  قال ابن العريب: "كان النيب3

قيل واللفظ ملسلم أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأى خامتا يف يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إىل مجرة النار فيجعلها يف يده، ف

 ملسو هيلع هللا ىلص خذ خامتك فانتفع به فقال وهللا ال آخذه أبدا وقد طرحه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مث استثىن منه جواز للرجل بعدما ذهب رسول هللا

االنتفاع به عند احلاجة على طريق التداوي حلديث عرفجة هذا، فيبىن أن الطبيب إذا قال للعليل من منافعك طبخ غذائك يف آنية 

  .    )270،ص7عارضة األحوذي،ج( الذهب جاز له ذلك".
  .130،ص1ج ينظر:مواهب اجلليل، 4
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    ]إزالة النجاسة ومايعفى عنه منها فصل يف حكم[                       

ـــــه      ـــــنجس وكـــــان من ـــــرغ مـــــن الكـــــالم علـــــى الطـــــاهر وال ـــــة النجاســـــةمـــــا  وملـــــا ف ـــــل التطهـــــري �زال  ،يقب

ــــــــــلٌ صْـ فَ ( :شـــــــــرع يف أحكامهـــــــــا فقـــــــــال ـــــــــة وكيفيتهـــــــــا،  :)ــــــــــــــــــــــ أي: يف الكـــــــــالم علـــــــــى حكـــــــــم اإلزال

  ومايتعلق بذلك كله. ،وضابط ما يعفى عنه من النجاسات، وأنواعه

  ]؟أم سنة ةإزالة النجاسة واجب [

اســـــتفهام عـــــن تعيـــــني ) لْ َهـــــ(علـــــى لســـــان الطالــــب: ســـــائالً  فقــــال ،وبــــدأ �لكـــــالم علـــــى احلكـــــم      

كالمهـــــا خـــــرب علـــــى ســـــبيل البدليـــــة عـــــن املبتـــــدأ الـــــذي هـــــو و  واجبـــــة،ســـــنة و  أحـــــد أمـــــرين بعـــــده ومهـــــا:

لــــيعّم املفــــرتض  "مصــــلّ "ومثــــل الثّــــوب كــــل حممــــول لــــه، وذكــــر  ،)لٍّ َصــــمُ  بِ وْ ثـَــــ نْ َعــــ ةِ اَســــجَ ة النَّ الَــــزَ إِ (

ــــــ قالــــــه البنــــــاين  ،ابــــــه �إلزالــــــة علــــــى ســــــبيل النــــــدب فقــــــطل، وال يــــــدخل فيــــــه الصــــــغري؛ ألن خطواملتنفِّ

ـــــــف إمنـــــــا هـــــــو شـــــــرط أن البلـــــــوغ  2واملقـــــــري ،والقـــــــرايف ،1علـــــــى الصـــــــحيح عنـــــــد ابـــــــن رشـــــــد يف التكلي

ويتعلــــــــق ":وقــــــــاال، 4تــــــــتفيــــــــه تبعــــــــا لـــــــــس أدخلــــــــه و ، 3واحلرمــــــــة دون النــــــــدب والكراهــــــــة �لوجــــــــوب،

أيضــــا علــــى  يصــــحّ "وقــــال البنــــاين: ،6)مــــقبه (وصــــوّ  ،5"اخلطــــاب بوليــــه كمــــا يف منعــــه لــــه مــــن التحليــــة

ــــــراد �لوجــــــوب مــــــا ــــــه (�لــــــويل) تتوقــــــف عليــــــه العبــــــادة، أن ي بنــــــاء  7مث حبــــــث يف قصــــــر اخلطــــــاب علي

ـــــــتمث قـــــــال: وكـــــــالم  املخاطـــــــب �لصـــــــالة هـــــــو الصـــــــغري، 8علـــــــى الصـــــــحيح (أن) ـــــــين علـــــــى أن  ت مب

  .10"وهو خالف الصحيح عند� ،اخلمسة مشروطة �لبلوغ 9أقسام حكم (الشرع)

                                                             
  .13،ص1ينظر: املقدمات املمهدات،ج 1
  .539م،ص2012طبعة -الر�ط-قواعد الفقه أليب عبدهللا دمحم بن أمحد املقري، حتقيق:د. دمحم الدردايب: دار األمان 2
  . 69،ص1حاشية البناين،ج ينظر:3
  .231،ص1جواهر الدر،ج 4
  .  315،ص1يسري امللك اجلليل،جت 5
  .)453،454،ص1ينظر: املنزع النبيل،ج (يف املنت، هما أثبت لعل األصحو  ،ص: زو  أ يف6
  : بال ويل.مو  بيف 7
  : ألن. بيف 8
  : الشرعي.بيف 9

  .    70،ص1ينظر: حاشية البناين،ج10
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ـــــــدل علـــــــى أن جتنـــــــب النجاســـــــة يف غـــــــري الصـــــــالةوختصـــــــيص ا كـــــــالطواف   ،ومـــــــا أشـــــــبهها ،ملصـــــــلي ي

جيــــوز ألحــــد أن يـــــنجس  وعلــــى مقابلــــه ال ،1وهــــو املشــــهور عنــــد ابـــــن الفــــرات ،مســــتحب ال واجــــب

  . 2عضوا من أعضائه

أم ال؛ ألنـــــــه  3)تــــــهحبركأو حنوهـــــــا حتركــــــت () هِ تِــــــامَ مَ عِ  فَ رَ طَــــــ(ى كــــــان احملمــــــول للمصـــــــلّ )وْ لَــــــوَ (     

ـــــربت  4)تـــــهحبرك، وقيـــــل: إن حتركـــــت ("لـــــو"واخلـــــالف فيهمـــــا كمـــــا أْشـــــعرت بـــــه  ،امال هلـــــايعـــــد حـــــ اعت

 ،واألذن ،والفــــــــــم ،أي: الظـــــــــاهر ومــــــــــايف حكمـــــــــه، كـــــــــداخل األنـــــــــف )هِ نِـــــــــدَ بَ (عـــــــــن  )وَ (، 5اتفاقـــــــــا

فيغســـــل داخـــــل عينيـــــه إذا مل خيـــــش ضـــــررا ، أو غـــــريه مـــــن احملرمـــــات ،كمكتحـــــل مبـــــرارة خنزيـــــر  ،والعـــــني

وهــــــذا  ،الريـــــق حــــــىت ينقطـــــع مــــــجُّ  وال يكفــــــي يف دم الفـــــمِ ، يـــــه مــــــن ِصـــــماخْيهوميســـــح ماقــــــدر عل بـــــه،

ـــــاطن 6فـــــإن داخـــــل مـــــا ذكـــــر (فيهـــــا) خبـــــالف طهـــــارة احلـــــدث وأمـــــا �طـــــن اجلســـــد غـــــري مـــــا ، مـــــن الب

ــــــد ذكــــــر ممــــــا مقــــــرّه املعــــــدة فــــــال حكــــــم ملــــــ ــــــه[ا تول ــــــه 7]في وفيمــــــا أدخــــــل فيــــــه   ،إال بعــــــد انفصــــــاله عن

ـــــــا ورُ �عادتـــــــه أبـــــــد :كشـــــــارب مخـــــــر أو جنـــــــس قـــــــوالن وعـــــــدمها إذا كـــــــان يف وقـــــــت الصـــــــالة يف  ،حَ ّجِ

وعلـــــى األول فيتقيّـــــؤه وجـــــو� إن أمكنـــــه، وإال صـــــحت صـــــالته   وال جناســـــة يف ثوبـــــه أو فمـــــه، ،عقلـــــه

أمكنــــــــه و  ،ويفهــــــــم منــــــــه أنــــــــه إن مل يتــــــــب": ح، 9قالــــــــه الشــــــــبييب يف التائــــــــب ،8كصــــــــاحب الســــــــلس

                                                             
ضي عبدالوهاب يف شرح الرسالة إىل أنه ال اختالف يف قال ابن الفرات :"وتنازع األشياخ يف تعبري املشهور من ذلك، فذهب القا1

سنيتها، وقد قال يف البيان املشهور من قول ابن القاسم عن مالك أن إزالتها سنة ال فريضة، وشهره أيضا يف �ذيب الطالب يف 

    )12،13شرح ابن الفرات، لوحة (غري ما موضع، وقال ابن يونس: هو الصحيح من املذهب". 
"وتنبيها على أن الطهر واجب لذاته ال للصالة فقط إذ ال جيوز ألحد أن ينجس عضوا من أعضاء لغري ضرورة حىت قال زروق: 2

  )114،ص1ح زروق على منت الرسالة،جشر (لقد عّده بعضهم من الصغائر". 
  : حبركة.أ: حبركاته، ويف مو ب يف 3
  : حبركة.أيف و  : حبركاته،مو  بيف 4
  . 38،ص1ينظر:جامع األمهات،ج5
  : فيه.زو  بيف 6
  .ب ساقطة من:7
بكسر الالم يف املاضي، وفتحها يف املستقبل، ومعناه اتصل جريه، ومنه -قال القاضي يف التنبيهات: "سِلس البول يسَلس 8

  )63،ص1التنبيهات املستنبطة،ج(السلسلة التصال بعضها ببعض". 
نسب احلطاب يف شرحه هذا الكالم  البن �جي، حيث قال:  على قول الشبييب يف خمتصره على شرح الفاكهاين، وقدأقف مل 9

"ابن �جي: وانظر إذا �ب ومل ميكنه أن يتقا� هل تصح صالته، ويصري كصاحب الّسلس، أو خيتلف فيمن ِاْسَتَدان لفساد و�ب، 

  .    )135ص ،1مواهب اجلليل،ج(هل يعطى من الزكاة، وقطع شيخنا أبو دمحم الشبييب �ألول وفيه نظر انتهى". 
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وبـــــه قـــــال البنـــــاين  ؟ل عليـــــه أم الهـــــل تبطـــــ ،كنـــــه ومل يتـــــبويبقـــــى النظـــــر فـــــيمن مل مي، 1"بطلـــــت عليـــــه

روايـــــــة دمحم  3)مـــــــقر (وفّســـــــ، حة صـــــــرحياعـــــــزاه إليــــــه مـــــــن الصـــــــ مـــــــا حولـــــــيس يف  ،2خمالفــــــا للخرشـــــــي

ــــبطالن مــــدة مــــا ــــه �ل ــــرى بقــــاءه يف بطن ه وأمــــا بعــــد تغــــريّ  �ن املعــــىن فيهــــا مــــدة مــــايرى بقــــاءه مخــــرا، ،ي

  .4عنه فهو مبثابة العذرة

ال مـــــــا  أعضــــــاءه يف قيامــــــه أو ســـــــجوده أو جلوســــــه، 6مـــــــّس)(مــــــا وهـــــــو ) هِ انِــــــكَ مَ (5]عــــــن[) وَ (     

 أو خلــــــف عقبيــــــه، ،وحمــــــاذي صــــــدره ،ورجليــــــه ،وبــــــني ركبتيــــــه أمامــــــه، 7(و)، هــــــو عــــــن ميينــــــه ومشالــــــه

ب علـــــــى هـــــــذا أنـــــــه ال أثـــــــر لســـــــقوط طـــــــرف ثوبـــــــه أو عمامتـــــــه علـــــــى جـــــــاف جناســـــــة يف غـــــــري ويرتتّـــــــ

، اســــه ولكــــن ال جيلــــس عليهــــاى إىل جانــــب مــــن يتحقــــق جناســــة ثيابــــه حبيــــث متأنــــه لــــو صــــلّ و  ،مكانــــه

  .9ابن عرفة 8والفرعان (يف) ،فإ�ا ال تضره

إن و والصــــواب عنــــد ابــــن �جــــي فــــيمن حــــرك نعلــــه يف الصــــالة أنــــه اليقطــــع؛ ألنــــه لــــيس حبامــــل هلــــا،  

ـــــب كـــــاحملققألنـــــه حامـــــل و  رفعهـــــا قطـــــع؛ ـــــب جناســـــة النعـــــل، ومســـــائلهم تـــــدل علـــــى أن الغال  ،10الغال

ــــــربزيل فيهمــــــا، ــــــبطالن البــــــن قــــــداح فيهمــــــا أي ومقابلــــــه �لصــــــحة لل ، 12والتحريــــــك 11(�لرفــــــع) :و�ل

                                                             
  .134،ص1مواهب اجلليل،ج 1
حاشية ( .فإن مل ميكنه صحت صالته، أي: مطلقا �ب أم ال كما صرح به ح خالف ما يف اخلرشي " زقال البناين: "وقول 2

  .   )70،ص1البناين،ج
  وهو تصحيف . ،ص: أيف 3
  .239،ص2املنزع النبيل، ج4
  .أساقطة من: 5
  : بني.ب: ماس، ويف مو  زيف 6
  : أو.بيف 7
  : من. مو  بيف 8
  .96،ص1ينظر: املختصر الفقهي،ج9

قال ابن �جي: "والصواب أنه إذا رفع نعله ولو مباشرة أنه ال يضّر؛ ألن هذه من املسائل اليت غلب فيها األصل على الغالب، 10

  . )267الشرح الكبري على التهذيب، ص(والصواب عدم القطع؛ ألن احملرك ليس حبامل".
  ، ويف بقية النسخ: الرفع.أكذا يف:   11
  . 182،ص1ينظر: فتاوى الربزيل،ج12
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بــــــذلك حــــــامال  أنــــــه ال يعــــــدّ " :-املصــــــلي لنعلــــــه أمامــــــه 1(دفــــــع)-يف  :وكــــــان الوالــــــد رمحــــــه هللا يقــــــول

  .2"له

ونــــص عليـــــه  ،"طــــرف"، أو نصــــبه عطفــــا علـــــى "ثـــــوب"جبـــــره عطفــــا علــــى ) هِ ريِ ِصــــحَ  فَ رَ  طَــــَال (     

ـــــــوهم مشـــــــاركته لـــــــه يف حكمـــــــه، ـــــــئال يت ـــــــراش (املصـــــــلي)و  ل ـــــــل احلصـــــــري كـــــــل ف بطرفـــــــه جناســـــــة ال  3مث

  يالبسها.

وهــــــو املشـــــهور عنــــــد  أو عجـــــز، ،أو نســــــي ،قـــــدرفيشـــــمل مــــــن ذكـــــر و ) ةٌ نَّ ُســــــ(وأطلـــــق يف قولـــــه      

ى �لنجاســــة �ســـــيا فمــــن صــــلّ "يف معــــىن ذلـــــك:  7)واو(قــــال، 6، وعبــــداحلق5وابــــن يـــــونس ،4ابــــن رشــــد

ــــه عــــاجز أعــــاد أبــــدا،أو عــــاجزا أعــــاد يف الوقــــت، وإن كــــان عامــــدا غــــري   ؛عاملــــا حبكمهــــا أو جــــاهال ب

  .8"و�مث العامد إمجاعا لرتكه السنة،

بوجــــود مطلــــق يزيلهـــــا ) رَ دَ قَــــوَ  رَ َكـــــذَ  نْ إِ (يعــــين وجـــــوب شــــرط كمــــا �يت لــــه ؟) ةٌ بِــــاجِ وَ  وَ أَ (وقولــــه:    

وعليــــــه فـــــــإن  ،10وغــــــريه كالبــــــاجي ،9وشــــــّهره اللخمـــــــي بــــــه أو ثــــــوب أو مكــــــان طـــــــاهر ينتقــــــل إليــــــه،

  .ا ذاكرا قادرا أعاد أبداى �صلّ 

                                                             
  : مجع. مو  بيف 1
  .153نوازل الزجلوي،ص2
  : للمصلي.بيف 3
  . 78،ص2البيان والتحصيل،ج4
  .268،ص1اجلامع ملسائل املدونة، ج 5

لقوله ابه، وقد أشار احلطاب على كتأقف مل  ،والصقلي يف كتاب �ذيب الطالب وفائدة الراغب على املدونةعبداحلق ذكر ذلك  6

بقوله:" وممن رجح القول �لّسنية عبداحلق يف �ذيب الطالب بل صرح �نه املشهور يف ترمجة أقسام الطهارة، ويف ترمجة من صلى 

بثوب جنس، أو حرير، ويف �ب الرعاف ومع ذلك فكالمه يف غري موضع من كتابه يدل على أن من صلى �لنجاسة عامدا يعيد 

  )132،ص1مواهب اجلليل،ج(". أبدا
  : قال.زو  أيف 7
  .286،ص1/اجلامع ملسائل املدونة،ج78،ص2ينظر: البيان والتحصيل،ج 8
  . 106،ص1ينظر: التبصرة،ج 9

  .41،ص1جينظر: املنتقى،10
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ويف املغـــــــرب ، )ارِ رَ فِ ْصـــــــِال لِ (الظهـــــــر والعصـــــــر) نِ يْ رَ ْهـــــــالظُّ ( 1]وهـــــــو يف ،يف الوقـــــــت[)ادَ َعـــــــ أَ الَّ إِ وَ (     

واإلعــــــــادة اســــــــتحبا� فــــــــال شــــــــيء علــــــــى  ويف الصــــــــبح إىل طلــــــــوع الشــــــــمس، والعشــــــــاء الليــــــــل كلــــــــه،

  .2ولو عمدا على املشهور ،�ركها

فكمـــــا ال يتنفـــــل إذا  اإلعـــــادة يف الوقـــــت اســـــتحبا� أشـــــبهت التنفـــــل، ملـــــا كانـــــت"وقـــــال ابـــــن يـــــونس: 

ـــــت إعادتـــــه يف الوقـــــت، ،اصـــــفرت الشـــــمس ـــــل   فكـــــذلك اليعـــــاد فيـــــه مـــــا وجب وكمـــــا جـــــاز التنفـــــل اللي

  .3"كله جازت اإلعادة فيه

أشــــد كراهــــة  �4نــــه (بعــــده)" :-عــــن إيــــراد أنــــه الخصوصــــية لكراهــــة النفــــل �الصــــفرار-ح وأجــــاب 

ــــه، ــــه للطلــــوع بقــــوة القــــول أنــــه  ،زام أنــــه ال إعــــادة للصــــبح بعــــد اإلســــفاروعــــن إلــــ ممــــا قبل مــــع أن إعادت

ــــه، ــــه أكمــــل ممــــا أتــــى بــــه  ال ضــــرورة ل ــــاه ليــــأيت ب ــــة الفــــرض معن وقــــول مــــن قــــال أن اإلعــــادة تكــــون بني

ــــــل:  بــــــل للغــــــروب أو إىل دخــــــول العصــــــر، ؛ومل �ت يف اجلمعــــــة قــــــول أ�ــــــا تعــــــاد لالصــــــفرار أوال، وقي

  .5"أ�ا كالفائتة

     

  

                                                             
  .بساقطة من: 1
اق على �ثيم من وردت جبانب هذا الكالم طرة يف ب تقول:" ومن عجيب هذه املسألة أن القاضي عبدالوهاب حكى االتف2

تعمد الصالة �لنجاسة. قال املازري: واالتفاق على الوجوب والتأثيم إمنا خيتص �لواجبات، قال: وقد سألت بعض أشياخي عن 

هذا، وقلت له: ما معىن االختالف يف كونه فرضا مع االتفاق على التأثيم؟ فوقف عن اجلواب، وسألت غريه من األشياخ فقال 

يف كونه فرضا أو سنة مع حكاية االتفاق على التأثيم حممل على االختالف يف طريق الوجوب هل ذلك �لقرآن  يل: أما االختالف

لعل : قلت. فيعرب عنه �لوجوب؟ أو �لسنة فيعرب عنه �نه سنة؟ فحمل االختالف على طريق الوجوب. انتهى من املديوين

 التلمساين، املعروف �بن مرمي صاحب البستان يف ذكر األولياء والعلماء صاحب هذا الكالم هو أبوعبدهللا دمحم بن دمحم املديوين

  .)53،ص1ينظر: التوضيح،ج(بتلمسان، وهللا أعلم، وأصل هذا القول يرجع للشيخ خليل، فقد حكاه يف توضيحه 
  .261،ص1اجلامع، ج3
  : بعد.مو  بيف 4
  .140، 139،ص1ينظر: مواهب اجلليل، ج5
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ال فائــــــــدة لـــــــــه يف  ،1وهـــــــــو لفظــــــــي علــــــــى هـــــــــذا (التقريــــــــر) ،أي: يف التشــــــــهري) فٌ َال ِخــــــــ(فقولــــــــه:   

واتباعــــــــــه معنــــــــــو� عــــــــــج ومســــــــــاه ، 6)مــــــــــصو(،5سو،4حو ،3قو ،2مــــــــــقوعليــــــــــه مشــــــــــاه  ،اخلــــــــــارج

إال أن ظـــــــواهر الشـــــــريعة : "قـــــــال ،8وهـــــــو املتبـــــــادر مـــــــن نصـــــــوص الفقهـــــــاء عنـــــــد القبـــــــاب ،7وحقيقيـــــــا

 ،11القاضـــــــــيو  ،10القـــــــــرطيب رها بـــــــــه كمـــــــــا فّســـــــــ ، 9"لوجـــــــــوبوالســـــــــنة يف ذلـــــــــك بعـــــــــدم ا ،تبعـــــــــده

                                                             
  : التقدير.أيف 1
بن مرزوق: "وما وقع من االختالف يف اإلعادة أبدا مع الوجوب إمنا ذلك لالختالف يف كونه واجبا شرطا، وإال فهو قال ا2

خالف يف حال، ومع هذا التفريق بني القولني �ذا القدر ضعيف، مها أقرب إىل اخلالف اللفظي منها إىل املعنوي كما ذكر 

  .    )20،ص3املنزع النبيل، ج(السائل". 
   )188،ص1التاج واإلكليل،ج(:"انظر ال ينبين على هذا حكم يف اخلارج".  خالفاملواق يف شرح قوله  قال3
قال احلطاب:" والذي يظهر يل من نصوص أهل املذهب أن هذا اخلالف إمنا هو خالف يف التعبري على القول الراجح يف حكم 4

  .)131،ص1مواهب اجلليل،ج(ته". إزالة النجاسة، وال ينبين عليه اختالف يف املعىن تظهر فائد
  .)320،ص 1تيسري امللك اجلليل،ج(قال السنهوري: "وقوله خالف خرب مبتدأ حمذوف، أي: يف ذلك خالف يف التشهري". 5
  .53،ص1ينظر: التوضيح،ج6
إن �ثيمه على القول قال األجهوري: "مث إن كالم ابن مرزوق يفيد أن القولني متفقان معىن، إال يف �ثيم من صلي عامدا قادرا، ف7

شرح األجهوري، (�لوجوب لرتك الواجب، وأما على القول �لسنية، فالستخفافه �لسنة، وهذا يوجب أن يكون اخلالف معنو�.

  )77ص
أمحد بن قاسم، الشهري �لقّباب اجلُذامي الفاسي، الفقيه املالكي، القاضي، املفيت، توىل القضاء  )ه778-هـ724(أبو العباس8

طارق وسبتة، أخذ عن شيوخ عدة كابن فرحون، واحلافظ السطي، وغريمها، وعنه أخذ الشاطيب، وعمر الرجراجي، وغريمها، جببل 

حّرر مؤلفات قيمة تشهد على نباهته منها: شرح اإلعالم حبدود قواعد اإلسالم للقاضي عياض، وشرح مسائل بيوع ابن مجاعة 

          )102/نيل االبتهاج،ص187،ص1الديباج، ج .(عيار، وغريهاالتونسي، وفتاوى كثرية جمموعة بعضها يف امل
قال ابن قباب يف شرحه: "ومنهم من حيمل اخلالف على حقيقته، وأنه اخُتلف يف الوجوب ابتداء، وهو املتبادر من نصوص 9

إلسالم للقاضي عياض أليب العباس شرح اإلعالم حبدود قواعد ا(الفقهاء، إال أن ظاهر الشريعة يبعده وهللا سبحانه وتعاىل أعلم". 

أمحد بن دمحم بن القاسم اجلذامي املعروف �لقّباب، دراسة وحتقيق :عبد هللا بنطاهر الّتناين السوسي: مركز الدراسات واألحباث 

    )398،ص1م،ج2014الطبعة األوىل -�طالر -وإحياء الرتاث الرابطة احملمدية للعلماء
صاري اخلزرجي األندلسي القرطيب، فقيه مالكي، من كبار املفسرين، أخذ عن عبدالوهاب بن رواج، أبوعبدهللا دمحم بن أمحد األن10

و�اء الدين بن هبة هللا، وأخذ عنه ابنه شهاب الدين أمحد، وروى عنه �إلجازة، له تصانيف مفيدة أشهرها: اجلامع ألحكام 

/شجرة 308،ص2الديباج،ج(هـ671سىن، وغريهم، تويف سنة القرآن، والناسخ واملنسوخ واإلعراب، وله شرح أمساء هللا احل

  .     )282،ص1النور،ج
قال القاضي عبدالوهاب: "وإن صلى �ا �سيا أو ذاكرا، ولكن ال يقدر على إزالتها فصالته جائزة ملا روي أن رسول هللا صلى 11

 =:" مل خلعتم نعالكم؟"،فقالوا: رأيناك خلعتها، فقال:هللا عليه وسلم خلع نعليه يف الصالة فخلع الناس نعاهلم، فلما فرغ قال هلم



عنھ منھا یعفى فصل في حكم إزالة النجاسة وما                                                    شرح الزجلوي على خلیل /القسم التحقیقي  
 

 
315 

علــــى القــــول  2وكثــــري مــــن النــــاس (يفّرعــــون)" :حقــــال  ،1"وعليــــه فــــال إعــــادة علــــى العامــــد أبــــدا"قــــاال:

ــــــه مل  ،انتهــــــى.4"وال يصــــــح ذلــــــك يف مــــــنت املصــــــنف عــــــدم إعــــــادة العامــــــد أبــــــدا، 3ة)(�لســــــنيّ  إمــــــا ألن

  .6"ضمامحله عليه يف  5(بدليل) ،له ره أحد خبصوصه كما قال، أو ألنه ليس مبراديشهّ 

 8فقــــــد اعرتضـــــــه ،7)ةين�لّســـــــ(اإلعـــــــادة �الســــــتحباب علـــــــى القــــــول  ومـــــــن تبعــــــهح وأمــــــا تفســــــري     

ـــــرك الســـــنن أئمـــــة نـــــه غـــــري صـــــواب لقـــــول األإ" وقـــــال: 9)مـــــق( ـــــى اخلـــــالف يف ت ـــــة عل ن اإلعـــــادة مبني

رك الســـــــنة يبطـــــــل شـــــــك أن اإلعـــــــادة أبـــــــدا مبنيـــــــة علـــــــى القـــــــول �ن تـــــــوال هـــــــل يبطـــــــل أم ال؟ قـــــــال:

ن : إيف قـــــــوهلم" وقـــــــال:، انتهـــــــى. 10"وهـــــــو الظـــــــاهر بـــــــال شـــــــك فتكـــــــون اإلعـــــــادة واجبـــــــة، ،الصـــــــالة

وبــــــه وجــــــه ابــــــن رشــــــد الــــــبطالن فيهــــــا أيضــــــا أن ذلــــــك ال  اإلمث علــــــى الســــــنة لتهاونــــــه �ــــــا ال لرتكهــــــا،

                                                                                                                                                                                              

املعونة على (إن جربيل أخربين أن فيها قذرا، وروي: جنسا، ومل يعد الصالة وال أمرهم �عاد�ا وال قطعها بل مضى عليها". ="

ي املالكي، حتقيق: محيش مذهب عامل املدينة "اإلمام مالك بن أنس " أليب دمحم عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغداد

- مكة املكرمة-عبداحلق "رسالة دكتوراة جبامعة أم القرى مبكة املكرمة": املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز

  .   )165د.طد.ت.ط،ص
 قال القرطيب :"قالت طائفة: إزالة النجاسة واجبة �لسنة من الثياب واألبدان، وجوب سنة وليس بفرض. قالوا: ومن صلى بثوب1

 اجلامع ألحكام القرآن(جنس أعاد الصالة يف الوقت، فإن خرج الوقت فال شيء عليه، هذا قول مالك و أصحابه إال أ� الفرج". 

الطبعة -رةالقاه-أليب عبدهللا دمحم مشس الدين القرطيب، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش: دار الكتب املصرية" تفسري القرطيب"

      )262،ص8م،ج1964الثانية 
  : يقرعون، وهو تصحيف. أ يف2
  : �لسنة.زو  أيف 3
  .  133،ص1مواهب اجلليل،ج4
  : به قيل.مو  ب يف5
  . 53، 52،ص1ينظر: التوضيح، ج6
  ة. جاءت يف كل النسخ: �لسنة، ولعل األصح: السنيّ  7
ابن مرزوق متأخر على احلطاب أو  معرتض بكالم مق بدل اعرتضه؛ ألن  لفظة اعرتضه توهم أن :كان أحرى �ملؤلف أن يقول8

  معاصر له، وهو متقدم عليه، وهللا أعلم.
  وهو تصحيف.    ،: صمو  أ يف9

  .17،ص3ينظر: املنزع النبيل،ج 10
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يف احتجـــــــاج كــــــــل مــــــــن -وكــــــــذلك قـــــــال البنــــــــاين ، 1"ينـــــــايف كــــــــون مـــــــآل القــــــــولني إىل شـــــــيء واحــــــــد

 ..انتهى2"والصواب أن اخلالف لفظي أنه المينع كون مآهلما واحد،:"-ملذهبهالفريقني 

 :للجماعــــــــــة األول تقريــــــــــران: ،قيــــــــــدا يف الوجــــــــــوب فقــــــــــط أو فيهمــــــــــا "إن ذكــــــــــر وقــــــــــدر"ويف كــــــــــون 

ـــــــــه ، 10]9زو ،8عـــــــــجوالثـــــــــاين: لــــــــــ[، 7)ياحملّشـــــــــ ز(و ،6سو، 5حو، 4مـــــــــقو ،3البســـــــــاطي وحنـــــــــا إلي

  .11تت

  

  

                                                             
  .19،20،ص3،ج املنزع النبيل1
  .72،ص1حاشية البناين،ج 2
شرح (و مل يقدر، أحدمها كاف".قال البساطي: "و إن ذكر وقدر شرط يف واجبة؛ واالشرتاط عدمي، أي: وإن مل يذكر، أ 3

  )24،ص1البساطي،ج
إن ذكر  : ق، وهو بعيد؛ ألن املواق قال �لقول الثاين: أي: قيدا فيهما معا، فاألصح: مق، وقد قال ابن مرزوق:" وقوله:ميف  4

لة النجاسة عما ذكر إذا  فهو شرط يف القول الثاين خاصة، وهو القول �لوجود أي إمنا قيل بوجوب إزاواجبة  راجع إىل قوله: وقدر

 )9،ص3املنزع النبيل،ج(كان املصلي ذاكرا أ�ا فيه ال يف حال نسيانه هلا، و إذا كان أيضا قادرا على إزالتها". 
  .131،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج5
  )121،ص1ل،جتيسري امللك اجللي(قال السنهوري: "ونظائر هذه املسألة يف الوجوب بقيد الذكر والقدرة يف اإلعادة". 6
يقصد �ا الزرقاين املتأخر، وهو قائل  زي؛ ألن وهو تصحيف وقع فيه النساخ ملا أسقطوا كلمة احملشّ ز،  :وردت يف كل النسخ7

هو املقصود، وقد ورد يف حاشيته ما يدل على قوله ��ا قيد يف الوجوب فقط، فقال  يز احملشّ �لقول الثاين كما سيأيت، فيكون 

سيأيت من كون إزالتها شرط هل هو قول �لث أم يرجع إىل القول �لوجوب بتقييد كل منهما �آلخر، فاجلواب فيها: "وإن قيل ما 

أن يقال: الذي ينبغي رجوعه إىل هذا �لتقييد املذكور، وذلك ألن يف كالم القرايف ما يدل على تضعيف القول �الشرتاط 

     )43حاشية أمحد الزرقاين،ص(مطلقا".
العجب أن بعض الشارحني محل قوله إن ذكر خاصا بقوله واجبة، وذكر أن اإلمث فيما إذا كان عامدا قادرا للتهاون  ونصه: "ومن 8

  .)77شرح األجهوري،ص(�لسنة ال لرتكها" 
فا ، ال يف واجبة فقط خالققال الزرقاين يف قوله إن ذكر وقدر:قيد فيهما ألن ابن رشد املشهر للسنية قيدها �ما أيضا كما يف 9

  .)71،ص1شرح الزرقاين،ج(لبعض الشراح".
  .مو  بساقطة من: 10
   ) 233،ص1جواهر الدرر،ج(أيضا".  سنة "وال يبعد كونه شرطا يف قال التتائي:11
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وأورد عليـــــــه أنـــــــه يقتضـــــــي أن العـــــــاجز والناســـــــي مطالبـــــــان   :1]القـــــــ[،والظـــــــاهر هـــــــو األول" البنــــــاين: 

وأجيـــــب �ن الســـــنة يف  ،م يف األصـــــول مـــــن امتنـــــاع تكليفهمـــــالِــــ�إلزالــــة علـــــى وجـــــه الســـــنة مـــــع مـــــا عُ 

 :وقـــــــد يقـــــــال" مث قـــــــال:، 3"إىل طلـــــــب اإلعـــــــادة يف الوقـــــــت بعـــــــد زوال العـــــــذر 2حقهمـــــــا (مصـــــــروفة)

ــــب عنهمــــا حــــال  4]رَ َظــــن مــــن نَ [إ ــــد فيهمــــا،: إقــــال العــــذرإىل رفــــع الطل ــــه قي ومــــن نظــــر إىل طلــــب  ن

ـــــد يف الوجـــــوب فقـــــط، وكالمهـــــا صـــــحيح،: إاإلعـــــادة منهمـــــا يف الوقـــــت قـــــال ـــــه قي ويعـــــود األمـــــر إىل  ن

  .5"فتأمله ،أن اخلالف يف ذلك لفظي

  ]على املصلي النجاسةسقوط [

 7لو(ســـــــــقطت)و " :ح ،)لٌ ِطـــــــــبْ مُ (فـــــــــرض أو نفــــــــل  6)ةٍ َال  َصــــــــِيف ( أي: النجاســـــــــة) اهَ وطُ قُ ُســــــــوَ (    

  .انتهى.8"وهذا على رواية ابن القاسم وهو املشهور عنه مكا�ا كما يف الرواية،

ــــه، أو  9والبــــد مــــن اتســــاع وقــــت (الصــــالة) إلدراك ركعــــة فــــأكثر بعــــد إزالتهــــا مــــن املختــــار إن كــــان في

ــــا فِ هَ رِ كْ ذِ َكــــ(وهــــو   ،10 وفيمــــا بعــــده ،فيــــهس هــــذا هــــو اجلــــاري علــــى املــــذهب عنــــد  ،الضــــروري ) ايَه

                                                             
  .زساقطة من: 1
  : طروفة، وهو تصحيف. بيف 2
أنه قيد يف الوجوب فقط، لكن  قال البناين: "والظاهر ما قرره به ابن مرزوق و ح و س و د ونسبه للمصنف يف شرح املدونة من3

ورد عليه أنه يقتضي أن العاجز والناسي مطالبان �إلزالة على وجه السنية مع ما علم يف األصول من امتناع تكليفهما، وأجيب 

حاشية (�ن السنية يف حقهما مصروفة لطلب اإلعادة يف الوقت بعد زوال العذر ال لطلب اإلزالة لعدم إمكا�ا". 

  .   )71ص،1البناين،ج
  .زساقطة من : 4
  .72،ص1حاشية البناين،ج5
  : يف الصالة. أيف 6
  : سقط.مو  بيف 7
  .140،ص1مواهب اجلليل،ج8
  الفريضة. ، ويف بقية النسخ:أكذا يف: 9

  .322،ص1تيسري امللك اجلليل،جينظر: 10
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 ذكــــــر ختــــــريج القــــــرايف هلــــــا يف ذخريتــــــه علــــــى مســــــألة مــــــن خشــــــى بتشــــــاغله �ملــــــاء فــــــوات الوقــــــت، مث

  .2"خفة النجاسةو  ،رفع احلدث إمجاعا وهذا أوىل �لتمادي لوجوب" :1]قال القرايف[

وال يبتــــــــدئ  ابتـــــــدأ الفــــــــرض �قامـــــــة،قطــــــــع و  4ومــــــــن علـــــــم بنجاســــــــة يف (صـــــــالته)"املدونـــــــة:  3)يفو(

ـــــــه محلهـــــــا  ظاهرهـــــــا يبتـــــــدئ �قامـــــــة طـــــــال أو مل يطـــــــل،" ن �جـــــــي:ابـــــــ، 5"النافلـــــــة إال أن حيـــــــب وعلي

وقــــــال آخـــــرون: إمنــــــا ، بعضـــــهم قـــــائال: ألن اإلقامــــــة األوىل كانـــــت لصـــــالة فاســــــدة فبطلـــــت لبطال�ـــــا

  .9والشامل، 8ضيف  7ا)نقلهو( ،انتهى.6"ذلك يف الطول

ــــــني الفــــــذ واإلمــــــام و و      ــــــرق ب ــــــه املــــــأموم يف وجــــــوب القطــــــع علــــــى ظاهرهــــــا،ال ف ، نزعهــــــا أم ال أمكن

ــــــه، ويســــــتخلف اإلمــــــام، ــــــا (منهــــــا) وإن رآهــــــا بعــــــض مأمومــــــه أعلمــــــه إن أمكن أراه  10فــــــإن كــــــان قريب

مـــــــع  يف تفســـــــري أعالمـــــــه هكـــــــذا يف نقـــــــل الشـــــــيخ ميـــــــارة ،منـــــــه كّلمـــــــه إلصـــــــالحها دَ ُعـــــــوإن بَـ  إ�هــــــا،

 ومتامـــــه وإن مل ميكنــــه ومتـــــادى معـــــه أعـــــاد، وأصــــله البـــــن حبيـــــب ،12املنقـــــول عـــــن البيـــــان ،11اإلمكــــان

                                                             
  .أساقطة من: 1
  .194،ص1الذخرية، ج2
  .من، ويف بقية النسخ: زكذا يف 3
  ة.: الصالمو  بيف 4
. وجاء يف التهذيب:" ومن رأى يف صالته دما يسريا يف ثوبه، دم حيض أو غريه، متادى ومل ينزعه 128،ص1ينظر: املدونة،ج 5

إن شاء، وإن نزعه فال �س به، وإن كان كثريا قطع ونزعه. وال يبين، ويبتدئ الفريضة �قامة، وال يبتدئ النافلة إال أن 

  )188،ص1ونة،جالتهذيب يف اختصار املد(يشاء".
  .268الشرح الكبريعلى التهذيب، ص 6
  : نقلهما.أيف 7
  .79،ص1التوضيح، ج8
  .  51،ص1الشامل،ج9

  : منهمو  بيف 10
قال ميارة: "اإلمام إذا ذكر جناسة استخلف وهي إحدى النظائر الذي تبطل فيها الصالة على اإلمام دون املأموم، وأما إن علم  11

الدر الثمني،  (مه إلصالحها".بثوب إمامه فإن كان قريبا منه أراها إ�ها، وإن بعد منه كلّ  املأموم وهو يف الصالة جناسة

 .  )145،ص1ج
  .78،ص2البيان والتحصيل،ج12
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ــــــاط، ــــــك مراعــــــاة لعــــــدم االرتب ــــــد مال ــــــد حيــــــىي بــــــن حيــــــىيو  يف الوقــــــت عن ــــــاط 1أبــــــدا عن ومــــــن  ، 2لالرتب

إذا خـــــاف فوا�ـــــا  ،تقييـــــد القطـــــع �تســـــاع الوقـــــت يفهـــــم وجـــــوب متاديـــــه يف اجلمعـــــة والعيـــــد واجلنـــــازة

  .3"إذا قلنا أ�ا بدل من الظهر ،ويف اجلمعة نظر" :ض، لعدم قضائها

فلـــــو هـــــّم بعـــــد ذكـــــره  ،لقطـــــع، وأفهـــــم أيضـــــا أن جمـــــرد الـــــذكر مبطـــــلح اد فيـــــه ســـــند مث رّجـــــوتـــــردّ " :ح

ولـــــو رآهـــــا فقطـــــع وذهـــــب ليغســـــلها فنســـــي وصـــــّلى  �لقطـــــع فنســـــي ومتـــــادى بطلـــــت، وهـــــو األصـــــح،

ـــــه كمـــــن صـــــّلى �ـــــا �ســـــيا ابتـــــداء فيعيـــــد يف الوقـــــت، ويؤخـــــذ هـــــذا مـــــن قـــــول  �ـــــا �نيـــــا مل تبطـــــل؛ ألن

ها قبــــــــــل الــــــــــدخول يف الصــــــــــالة ونســــــــــيها عنــــــــــد ومعنــــــــــاه: ال أن تــــــــــذّكر  ،4حقالــــــــــه ) اَهــــــــــلَ بْـ قَـ َال (:ص

  .ويعيد يف الوقت كمن مل يرها فإنه ال أثر له يف البطالن، ،الدخول فيها حىت فرغ

ـــــنَـ  لَ فَ ْســـــأَ (النجاســـــة ) تْ انَـــــكَ   وْ أَ (     وهـــــو معـــــىن  ،وذكـــــر يف الصـــــالة فـــــأزال رجليـــــه مـــــن النعـــــل) لٍ ْع

ليهــــــا كثيفــــــا نــــــه مبنزلــــــة مــــــا لــــــو بســــــط عوقــــــف عليهــــــا ومل حيملهــــــا؛ ألو  ،النعــــــل أي:) اَهــــــعَ لَ خَ فَ (قولــــــه 

  .5"كظهر حصري فيه جناسة  :ايناألبيعن "ويف الذخرية: ،وصّلى عليه

ــــد األســــفلية بطال�ــــا بغــــري أســــفله ــــو نزعهــــا دون حتريــــك وأُْفِهــــم قي خالفــــا ملــــا ذكــــره  ،وهــــو كــــذلك ،ول

 فــــــــأخرج ،يف أعــــــــاله جناســــــــة وهــــــــو يف الصــــــــالة :أي ،فــــــــيمن علــــــــم بنعليـــــــه"املـــــــازري عــــــــن بعضــــــــهم: 

  .7"دون حتريك صحت صالته 6ه)ي(رجل

                                                             
أبو دمحم حيىي بن حيىي بن كثري بن وسالس املصمودي األندلسي الفقيه، مسع من مالك بن أنس والليث، وابن القاسم، وبه تفقه،  1

تويف سنة  ،تشر مذهب مالك. مساه مالك العاقلد هللا، ودمحم بن وضاح، وغريمها، وبيحىي وعيسى انروى عنه ابنه عبي

  )352،ص2/الديباج املذهب،ج379،ص3ترتيب املدارك،ج(ه.234
     .77،ص2البيان والتحصيل،ج ينظر:2
  .79،ص1التوضيح، ج3
  .141،ص1مواهب اجلليل،ج4
  )195،ص1الذخرية،ج(نعله جناسة فنزعه ووقف عليه، جاز كظهر حصري".اين:" إذا كان أسفل األبيقال أبو العباس 5
  : رجله.أيف 6
قال املازري: "ومن قام على نعلني �سفلهما جناسة فإن أعالمها جلد كثيف حيول بني املصلي وبني النجاسة. فإذا نزعهما �ن 7

  )466،ص1شرح التلقني،ج(صالته.  حامل النجاسة صحت-فيكون بتحريكهما-أخرج رجليه منهما من غري أن حيركهما
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حيمـــــل  فـــــال كـــــذكرها فيهـــــا"،  ،ســـــبق مـــــن قولـــــه "وســـــقوطها يف صـــــالة مبطـــــل وهـــــذا ينـــــاقض مـــــا" :س

وكــــذا  وعــــدم ذكــــر كــــالم املــــازري يف توضــــيحه دليــــل علــــى عــــدم اعتمــــاده يف خمتصــــره، عليــــه كالمــــه،

  .2حانتهى، وأصله لـ.1"وعدم تقييده بعدم التحريك تقييده �ألسفلية

ـــــه بطال�ـــــا  3]أيضـــــا[وأفهـــــم : بـــــارةوبع ـــــه ويتفـــــرع علي ـــــه مكان ـــــد النعـــــل بطال�ـــــا �ســـــفل القـــــدم؛ ألن قي

ــــه، 4أيضــــا (لــــو) وإن رآهــــا بعــــد الفــــراغ مــــن ، وبــــه أفــــىت ابــــن عرفــــة رآهــــا مبحــــل ســــجوده بعــــد رفعــــه من

ي يف جناســــــة املصــــــلِّ  فيمــــــا لــــــو شــــــكّ "وكــــــان الوالــــــد رمحــــــه هللا يقــــــول:   ،5الصــــــالة أعادهــــــا يف الوقــــــت

وإال فـــــال  وإذا ســـــلم نظـــــر إن وجـــــده جنســـــا أعادهـــــا يف الوقـــــت، يقطـــــع، ه يف صـــــالته أنـــــه الشـــــيء رآ

  .6"شيء عليه

ـــــــة ــــــه  ،يف خلــــــع النعــــــل للنجاســــــة هــــــو واجــــــب :تتمــــــ ــــــك"[قــــــال غــــــريه:، 7سقال ــــــث يلــــــزم  8]وذل حي

�إلميــــــاء قائمــــــا  ن مل حيملهــــــا كمــــــن صــــــلى علــــــى ميــــــت، أوإ 9]ال[ ،علــــــى عدمــــــه محلهــــــا يف الصــــــالة

  .10"بغري مسجد

                                                             
  .323،ص1تيسري امللك اجلليل،ج1
  .141،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج2
  .مو  بساقطة من: 3
  : أو. ز: و، ويف أيف 4
قال ابن عرفة: "ولورأى يف حمل سجوده جناسة بعد رفعه فقال بعض أصحابنا: يتم صالته متنحيا عنه.وقلت: يقطع، إلطالق 5

الته أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وابتدأ صالته �قامة، وإن علم بعد صالته أعاد يف قوهلا:" من علم يف ص

  . )96،97،ص1تصر الفقهي،جاملخ(الوقت".
  .152نوازل الزجلوي،ص6
  .)323،ص1تيسري امللك اجلليل،ج(قال السنهوري: "وخلع النعل النجسة واجب".7
  .بساقطة من: 8
  .بساقطة من: 9

ري، حيث جاء يف شرحه: "حيث كان عدم خلعها يوجب محلها يف الصالة، فإن مل يوجبه كمن صلى على جنازة قاله األجهو  10

أو إمياء قائما فإنه ال جيب عليه نزعها  أوال كمسألة اللباس، وإال بطلت صالته إن دخل الصالة وهو عامل �ا، أو دخل غري 

  )86شرح األجهوري،ص(عامل".
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ــــــك مــــــا ،ويف اإلكمــــــال: "الصــــــالة يف النعــــــل رخصــــــة مباحــــــة فعلهــــــا رســــــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصــــــحابه مل  وذل

  .1تعلم فيها جناسة"

ـــــه قـــــد  ،وإن كـــــان جـــــائزا فـــــال ينبغـــــي أن يفعـــــل اليـــــوم الســـــيما يف املســـــاجد اجلامعـــــة" :األيبوقـــــال  فإن

كايــــــة وقعــــــت يف ذلــــــك أدت إىل وذكــــــر ح ،مــــــن إنكــــــار العــــــوام :يعــــــين "،يــــــؤدي إىل مفســــــدة أعظــــــم

"وأيضـــــا فإنـــــه يـــــؤدي إىل أن يفعلــــه مـــــن العـــــوام مـــــن ال يـــــتحفظ عـــــن النجاســـــة  قـــــال:، 2قتــــل الالبـــــس

 ،4بـــــــل اليـــــــدخل املســـــــجد �لنعـــــــل خملوعـــــــة إال وهـــــــي يف (كـــــــّن)" :األيبقـــــــال ، 3يف املشـــــــي بنعلـــــــه"

  .5"أي: من خرقة أو حمفظة

ــــــــه وخر  6و�خــــــــذها بشــــــــماله (يف)" قــــــــال يف املــــــــدخل: ــــــــري ممــــــــن ينســــــــب إىل العلــــــــم  وجــــــــه،دخول وكث

ـــــاب فيأخـــــذه بشـــــماله فيقـــــع يف اجلهـــــل �لســـــنة، ويـــــؤدي  7و(قـــــّل) ،�خـــــذها بيمينـــــه أن خيلـــــو مـــــن كت

وجيعلهــــــا عــــــن يســــــاره إال أن يكــــــون بــــــه  إىل التفــــــاؤل �خــــــذ الكتــــــاب �لشــــــمال واقتــــــداء النــــــاس بــــــه،

  .8"أحد فبْني يديه

   ]ما يعفى عنه من النجاسات[

ـــــني حكـــــم       ـــــة النجاســـــة شـــــرع يف ذكـــــر معفوا�ـــــاوملـــــا ب وقـــــّدم هلـــــا ضـــــابطا  وعـــــّدها عشـــــرين، ،إزال

ــــعُ وَ ( فقــــال: ،جامعــــا ألنواعهــــا ــــعَ َي ِف ــــه)) رُ ُســــعْ ا يُـ مَّ وهــــو املشــــقة  ،بعــــد وجــــود ســــببه 9االنفكــــاك (من

                                                             
    . 488،ص2إكمال املعلم،ج 1
: "وإن كان فال ينبغي أن يفعل السيما يف املساجد اجلامعة فإنه قد يؤدي إىل مفسدة أعظم كما اتفق يف رجل يسمى األيبقال 2

هداجا من أكابر أعراب أفريقية إذ دخل اجلامع االعظم بتونس �خفافه  فزجر عن ذلك، فقال: دخلت �ا كذلك وهللا على 

  ) 251،ص2إكمال إكمال املعلم،ج(، وقاموا عليه، وأفضت احلال إىل قتله، وكانت فتنة". السلطان، فاستعظم ذلك العامة منه
  .251،ص2إكمال إكمال املعلم ،ج3
  : كم. أيف 4
  .251،ص2املرجع نفسه،ج5
  : و.أيف 6
  : قال.بيف 7
  .46،ص1ينظر: املدخل ،ج8
  : عنه.  مو  بيف 9



عنھ منھا یعفى فصل في حكم إزالة النجاسة وما                                                    شرح الزجلوي على خلیل /القسم التحقیقي  
 

 
322 

) حٍ كِ نْ تَـ ْســــــمُ  ثٍ دَ َحــــــكَ (، 1ســــــاقط" ،علــــــى العبــــــاد "أن كــــــل مــــــأمور بفعلــــــه أو تركــــــه يشــــــقّ  للقاعــــــدة:

ــــه قــــاهر لصــــاحبه  ،يره صــــفة ملوصــــوف حمــــذوف، وكســــرها نعــــت حلــــدثبفــــتح الكــــاف بتقــــد مبعــــىن أن

إذ حقيقتـــــــه اخلــــــارج املعتـــــــاد يف  ؛وتســـــــميته حــــــد� مـــــــع كونــــــه مســــــتنكحا جمـــــــاز فقهــــــي وغالــــــب لــــــه،

ـــــالصـــــحة، ونَ   ؛ه مــــــن بـــــدن أو ثـــــوب أو مكــــــان أصـــــابه يف الصـــــالة ال قبلهــــــاوحمالّـــــ ،ره لــــــيعم أنواعـــــهكَّ

ـــــه ـــــردو ، إلمكـــــان التحـــــول عن ـــــئال يأف ـــــهه ل ـــــة في ومعـــــىن االســـــتنكاح أن �تيـــــه يف . تـــــوهم اشـــــرتاط اجلمعي

ــــــر ــــــوم مــــــرة أو أكث ــــــه، 2كــــــل ي ــــــيقن طهارت ــــــوب صــــــاحبه إال أن يت ؛ ألن والجيــــــوز ألحــــــد أن يصــــــلي بث

  قبل. 3)هإذا برئ فال عفو عن ماكان (أصابو ، العفو خاص به

ــــــبَـ وَ (     ــــــ�َ  لِ َل ، وخــــــروج الثآليــــــل �ملقعــــــدة وتوّرمهــــــا مــــــن داخــــــل �4ملوحــــــدة أعجمي،(وجــــــع)) ورٍ ُس

ــــكَ   نْ إِ  دٍ  يَــــِيف (والعفــــو عــــن مايصــــيبه منــــه ، وهــــي رؤوس عروقهــــا ،هنــــاك ــــ وْ أَ  دُّ الــــرَّ  رَ ثـُ ــــردّ )بٍ وْ ثـَ ــــر ال  كث

ـــــن ، أم ال ـــــد ابـــــن راشـــــد واب ه أم ال علـــــى ظـــــاهر وســـــواء فيهمـــــا اضـــــطر إىل ردّ  وابـــــن اإلمـــــام، ،5سعن

ـــــــــة؛ ألن الغالـــــــــب اضـــــــــطراره إىل رده قالـــــــــه   7)اءِ ـمَ لـــــــــ�ِ (ي جِ نْ تَـ ْســـــــــيَ  انَ َكـــــــــ"ويف احلـــــــــديث: ،6حاملدون

  .8"ورِ اسُ ن البَ مِ  اءٌ فَ شِ  وَ هُ  :ولُ قُ يَـ وَ 

                                                             
 نهّي شق عليهم اجتنابه سقط النهيألمر به، وكل مقال القرايف: "كل مأمور يشق على العباد فعله سقط ا1

  .)196،ص1الذخرية،ج(عنه".
  .)354،ص1الدر الثمني،ج(قال اجلزويل: "االستنكاح أن يكون يف اليوم مرة، وأما مرة يف السنة أو يف الشهر فليس مبستنكح. 2
  : أصاب.أيف 3
  : وقع.بيف 4

  .47،ص1ينظر: تنبيه الطالب،ج 5
  .144،ص1ل،جينظر: مواهب اجللي6
  : �ملاء البارد.بو ميف 7
عن مسلمة بن علي عن األوزاعي عن عائشة قالت: إن سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان  -يف املدونة- ليس فيه حديث، وإمنا مارواه بن وهب 8

قة عائشة، أمحد يف مسنده، يف مسند الصدي، أما ما أخرجه  118،ص1يفعله، وقالت: إنه شفاء من الباسور".املدونة،ج

، عن طريق عائشة "أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها، فأمر�ن أن يستنجني �ملاء"، وقالت:" مرن أزواجكن )24623ح:(

بذلك، فإن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كان يفعله وهو شفاء من الباسور"، فقال عنه  األرنؤوط: حديث صحيح دون قوله: وهو شفاء من 

مل يدرك عائشة فيما  -وهو ابن عبدهللا القرشي-قول عائشة، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه، شداد أبو عمار الباسور، إن كان من

  .171،ص41، جبن احلسني البيهقي قال  أمحد
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ويعفــــى عنــــه مطلقـــــا؛  ،1انتفــــاخ عروقهــــا وجــــر�ن ماد�ــــا :وهــــو �لنــــون عــــريب روى �لبــــاء و�لنــــون،يُــــ 

  تسيل. أي: ،2)صلمتألنه من اجلراح اليت (

 ]العفو عن بول الصيب للمرضعة[

ــــــــــوَ (      كو�ــــــــــا   ،أو مل يقبــــــــــل غريهــــــــــا يف حــــــــــال دها أو غــــــــــريه إن اضــــــــــطرت،ولــــــــــ) ةٍ عَ ِضــــــــــرْ مُ  بِ وْ ثـَ

أو  ،جبعـــــــل خـــــــرق للصـــــــغري متنـــــــع مـــــــن وصـــــــول البلـــــــل إليهـــــــا ،وجـــــــو� يف درء البـــــــول عنهـــــــا) دُ ِهـــــــتَ جتَْ (

ـــــــه عنهـــــــا حـــــــال البـــــــول، ـــــــك تنحيت ـــــــربزيل ذل كـــــــالم أهـــــــل املـــــــذهب صـــــــريح يف "و  :ح، 3ومل يشـــــــرتط ال

ح ابــــــن صــــــرّ و ذهب يف العفــــــو عــــــن بولــــــه، وعبــــــارة أهــــــل املــــــ ،وهــــــو ظــــــاهر املدونــــــة اشــــــرتاط  ذلــــــك،

  .4"ض له من أصحابنامل أر من تعرّ  :وقال اإلمام بعدم العفو عن غائطه،

أنـــــه يــــدخل يف قـــــول ": -زاد علــــى العــــادةو فــــيمن اخنـــــرق عليــــه بطنـــــه -وكــــان الوالــــد رمحـــــه هللا يقــــول  

لـــــة أمـــــه يف كـــــان يـــــرى الـــــيت تشـــــارك املرضـــــعة يف تربيتـــــه حـــــال الرضـــــاع مبنز و  ،"عفــــى عمـــــا يعســـــرو " ص

ـــــ، 5"العفـــــو ، 8أو عـــــدم قبـــــول الرضـــــيع لغريهـــــا كـــــالظئر �حتياجهـــــا، 7واتباعـــــه 6عـــــجد عنـــــد وهـــــو مقّي

  .9"أصاب املتربعة من ذلك ّماعوال يعفى " قالوا:

                                                             
قال اجلوهري: الباسور:واحد البواسري، وهي علة حتدث يف املقعدة ويف داخل األنف أيضا، وقال عياض: يقال: �سور و�سور، 1

متقارب، إال أنه �لنون عريب، و�لباء عجمي، وهي �لباء وجع املقعدة وتورمها من داخل، وخروج الثواليل هناك، ومعنامها 

  )140،ص1شفاء الغليل يف شرح لغات خليل،ج(و�لنون: انفتاح عروقها وجر�ن ماد�ا.
  : تعصر. أيف 2
فتاوى (يكون هلا ثوب غري الذي ُترضع فيه، إمنا هو استحباب". قال الربزيل: "وما ورد فيها من أ�ا جتتهد يف أن ال يصيبها، أو 3

  . )133،ص1الربزيل،ج
  .145،ص1ينظر:مواهب اجلليل،ج4
  . 141نوازل الزجلوي، ص5
يشمل األم سواء لزم الرضاع أم ال، ويشمل غريها، لكن غريها مقيد مبا إذا احتاجت مرضعة قال األجهوري:"وقول املصنف 6

  .)87شرح األجهوري، ص.(ولد غريها كما يف التوضيح"لذلك، أو مل يقبل ال
  .77،ص1شرح الزرقاين،ج7
شفاء الغليل يف (املرضعة غري ولدها. -بكسر الظاء،وبعدها مهزة-الظئر: قيل: هي احلاضنة، وقيل: هي املرضعة، وقيل: الظئر 8

  )400،ص2شرح لغات خليل،ج
  .77،ص1/ شرح الزرقاين،ج87ينظر:شرح األجهوري، ص 9
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ـــــاف    يلـــــزم عليـــــه " فقـــــال املشـــــدايل: مبنزلـــــة املرضـــــعة للمشـــــقة، 1ويف كـــــالم الوانّـــــوغي أن اجلـــــزّار والكّن

 ،ومقتضـــــى حبثهمـــــا هـــــذا العفـــــو عمـــــا أصـــــاب املتطوعـــــة مـــــن ظئـــــر ،أن يقـــــول بـــــذلك يف الظئـــــر أيضـــــا

  .2انتهى �ملعىن ".أو حاملة مربية

َــــ بَ دِ نُــــوَ (      ــــ(وملــــن أحلــــق �ــــا ) اَهل ــــلِ  بٌ وْ ثـَ ومل  جيــــب علــــيهم ذلــــك ولــــو قــــدروا عليــــه، وال ،)ةِ َال لصَّ

ن مـــــــن فــــــال ميكــــــنهم التصــــــوّ  ،يقولــــــوا ذلــــــك يف صــــــاحب الســــــلس وحنــــــوه؛ التصــــــال ســــــبب عــــــذرهم

 ج النجاسة حىت يف الصالة.خرو 

 ]ما يعفى عنه من الدم[

ــــــ مٍ َهــــــرْ دِ  ونَ دُ وَ (       ــــــلَ طْ مُ  مٍ دَ  نْ ِم أو ثــــــوب غــــــريه،  3أو خارجــــــه يف (ثوبــــــه) ،يعــــــين مــــــن اجلســــــد) اًق

أراد �لـــــــــدرهم الـــــــــدائرة الـــــــــيت تكـــــــــون يف �طـــــــــن ذراع البغـــــــــل، و  أو بدنـــــــــه يف الصـــــــــالة أو خارجهـــــــــا،

أصــــله و  ،5حـلــــتبعــــا  ،4سهــــذا تقريــــر  ،ولــــو كــــان فــــوق الــــدرهمو�لــــدم عينــــه ال أثــــره؛ ألن أثــــره يســــري 

ــــــاجي والــــــراجح أن " يف قولــــــه:7]عــــــج[فصــــــدق  ،و�يت مــــــن كالمهمــــــا مــــــا يــــــدل علــــــى ضــــــعفه ،6للب

  . 8"مقكما نص عليه   ،األثر يف ذلك سواءالعني و 

                                                             
  لكّناف: الذي يستخرج ما يف الُكُنف، وهي أماكن قضاء حاجة الناس املرحاض.ا 1
قال املشذايل:" وقوله ويستحب لألم قال بعضهم: وكذا اجلزّار والكّناف وانظر الظئر هل هي كاألم؟ قلت: إذا صح عنده إحلاق 2

 ؛ أل�ا أم �لرضاع، والعلة فيها موجودة، فال معىناألولني للمشقة، فكذا األخرى، ورمبا يقال: إ� ال نسلم عدم مشول اللفظ هلا

التعليقة مع (فحاصله أ�ا أقوى يف اإلدارة من وجهني؛ أحدمها لفظي؛ أل�ا أم واآلخر قياس َأْحروي".، للتوقف

  .)118، 117،ص1التكملة،ج
  : ثوب.أيف 3
  .326،ص1تيسري امللك اجلليل،ج4
  .147،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج5
  .  44،ص1قى،جينظر:املنت 6
  ، واألصح إثبا�ا؛ ألن الكالم الذي �يت بعدها لألجهوي.زو  أساقطة من: 7
أن عينه وأثره سواء على  مق"والذي يف  قال األجهوري:و  ).73،ص3املنزع النبيل، ج(وأثره". :"وال فرق بني عينه بن مرزوققال ا8

 /)88شرح األجهوري،ص(الراجح".

.   
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ـــــ(مـــــن ) وَ (       ،مطلقـــــا أيضـــــا، وأمـــــا مـــــاخرج مـــــن نفـــــط اجلســـــد مـــــن �ر أو حـــــر) 2يدٍ دِ َصـــــوَ  1حٍ يْ قـَ

وختصيصـــــه الـــــثالث �لـــــذكر مشـــــعر بعـــــدم العفـــــو عـــــن قليـــــل  ،كثـــــريه إذا مل ينكـــــأفـــــى عـــــن قليلـــــه و عفي

مــــــــن 3عـــــــن مالــــــــك اغتفـــــــار رؤوس (اإلبـــــــر) يوِ وهـــــــو كـــــــذلك علــــــــى املشـــــــهور املعـــــــروف، ورُ  غريهـــــــا،

ــــــول ــــــب علــــــى الظــــــن مــــــن بــــــول ا مــــــا" :زاد عليــــــه بعضــــــهمو  ،4الب ــــــني، مثــــــل أن يغل لطرقــــــات إذا مل يتب

فيصــــيبها مــــن تــــراب الطريــــق مــــا يغلــــب علــــى الظــــن خمالطــــة  ؛عــــل وهــــي مبلولــــةل مــــن النْجــــالرِّ  5)لّ (تــــز 

  . 6"ألن أصله الطهارةو  ال ميكن التحرز عنه إذ ؛البول له

ـــــــ ولَ بُــــــوَ (     وهـــــــذه "ح: ، كمــــــا يف الروايـــــــة  ،جيـــــــد مـــــــن ميســــــكه لـــــــه ال) بٍ رْ َحــــــ ضِ رْ �َِ  ازٍ غَـــــــلِ  سٍ رَ فـَ

ــــرب فيــــه كــــل ســــفر مبــــاح يضــــطر صــــاحبه إىل القيــــود لبيــــان حتقــــق الضــــرورة فــــال مفهــــوم هلــــا، وإمنــــا امل عت

ــــــه ــــــوقي جهــــــده فرســــــا أو غريهــــــا، مالبســــــة دابت ــــــه عنهــــــا  ،ويــــــؤمر �لت  ،7"كمــــــا جتتهــــــد املرضــــــع يف درئ

ــــــــزرع حــــــــني تدرســــــــه، :هنــــــــا 9والشــــــــامل، 8ضوذكــــــــر يف  ــــــــول الــــــــدواب يف ال وأصــــــــله  العفــــــــو عــــــــن ب

  .10لسحنون يف العتبية

 نْ ِمــــــ(كبعــــــوض ومنــــــل جيلــــــس علــــــى جناســــــة   ،ظ منــــــهميكــــــن الــــــتحف وحنــــــوه ممــــــا ال) بٍ �َ ذُ  رِ ثَــــــأَ وَ (     

ـــــــوب أو اجلســـــــد، و(، أو غريهـــــــا) ةٍ رَ ذِ َعـــــــ ـــــــه  11لتقييـــــــد)�مث يقـــــــع علـــــــى الث ـــــــتحفظ من مبـــــــا الميكـــــــن ال

                                                             
  )398،ص1الصحاح،ج(و املِدَّة اليت ال خيالطها دم، يقال منه: قاح اجلرح يقيح، وقّيح، وتقّيح".قال اجلوهري: " القيح: ه 1
الصديد: الدم املختلط �لقيح، كذا قال ابن فارس، وقال اجلوهري: هو ماء رقيق خيرج من اجلرح خمتلطا بدم، قبل أن تغلظ  2

  )496،ص2/الصحاح،ج115،ص1شفاء الغليل يف شرح لغات خليل،ج(املدة. 
  : اإل�ر.أيف 3

  تقدم الكالم يف هذه املسألة يف فصل األعيان الطاهرة والنجسة.  4
  : تزول.ب: تتزول، ويف م: تزيل، ويف أيف 5
/شرح اخلرشي على 328،ص1ينظر:تيسري امللك اجلليل،ج ،عن صاحب القول، وقد نقله شراح خليلأقف مل 6

  .107،ص1خليل،ج
  .149،ص1مواهب اجلليل،ج7
  . 55،ص1ضيح،جالتو 8
  .52،ص1الشامل، ج9

قال ابن رشد: "وقد سئل سحنون عن الدواب تدرس الزرع فتبول فيه، فخففه للضرورة، كالذي يكون يف أرض العدو فال جيد 10

   )39،ص1البيان والتحصيل،ج(بدا من أن ميسك عنان فرسه، وهو قصري فيبول فيصيبه بوله". 
  : التقييد.مو  بيف 11
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أو  ،الـــــــدال عليـــــــه قولـــــــه ســـــــابقا "وعفـــــــى عمـــــــا يعســـــــر" يســـــــقط االعـــــــرتاض بعـــــــدم وصـــــــفها �لصـــــــغر

  ب العفو.العذرة تنبيه �ألشد على األخف يف � 2ويف (ذكره) ،1(بذكر النمل)

ــــــجَ حِ  عَ ِضــــــوْ مَ (أثــــــر دم يف  )وَ (     ــــــدم )حَ ِســــــمُ (فصــــــادة أو )، ةٍ اَم ــــــه ال ــــــ(عن ــــــذَ إِ َف ــــــراء ) رئَ ا َب بفــــــتح ال

ــــــه �ن مل يغســــــله وصــــــلّ ) الَّ إِ وَ (وجــــــو�، ) لَ َســــــغَ (وكســــــرها  ــــــأَ (ى ب بعــــــد أن يغســــــله ) تِ قْــــــ الوَ ِيف  ادَ َع

ـــــــة ـــــــد )لَ وِّ أَ وَ ، (3علـــــــى مـــــــا يف املدون ـــــــن أيب زي ـــــــونس ،4عنـــــــد اب أمـــــــا العامـــــــد و  ،)انِ يَ ْســـــــلنِّ �ِ ( 5وابـــــــن ي

ــــــــــــدا ــــــــــــد أب ــــــــــــد أيب عمــــــــــــران )وَ ، (6"وهــــــــــــو الظــــــــــــاهر اجلــــــــــــاري علــــــــــــى القواعــــــــــــد" :سو ،ح ،فيعي عن

  .ليسارة الدم ومراعاة ملن ال �مره بغسله ؛�7سيا أو عامدا) قِ َال طْ إلِ �ِ (

ـــــرا ال عينـــــا هـــــو يســـــري يف نفســـــه ـــــه لكونـــــه أث ـــــه البنـــــاين ،ومعـــــىن يســـــارته أن  ضأخـــــذا مـــــن عبـــــارة  8قال

فُحِكـــــم  "وقيــــل ليســـــارة الــــدم يف نفســــه واتســـــاع حملــــه أخــــذ شــــبًها مـــــن اليســــري والكثــــري، وهــــي:، فيــــه

ــــه �إلعــــادة يف الوقــــت ولــــو مــــع العمــــد" ــــدرهم كمــــا فهمــــه ، .انتهــــى9ل ، تــــتولــــيس املــــراد أنــــه دون ال

ال إعـــــادة ليســـــارة مـــــابقي  :حيحكـــــان األحســـــن أن يشـــــري لقـــــول ابـــــن العـــــريب الصـــــ" فـــــاعرتض وقـــــال:

  .10"من الدم

                                                             
  : كذكر النحل. مو  بيف تقابلها 1
  : ذكر. مو  بيف 2
التهذيب (قال مالك: وال جيزئ مسحها، فإن مسحها وصلى أعاد يف الوقت بعد أن يغلسها". /126،ص1ينظر: املدونة، ج 3

  )186،ص1يف اختصار املدونة،ج
  .100،ص1النوادر والز�دات،ج4
  .173،ص1اجلامع ملسائل املدونة،ج5
  .329،ص1لك اجلليل،ج/ تيسري امل150،ص1مواهب اجلليل،ج6
اجلامع ملسائل املدونة، (قال أبو عمران: "سواء مسحها ساهيا أو عامدا فإمنا يعيد يف الوقت؛ الختالف يف جواز املسح عليها". 7

  .  )173،ص 1ج
  .80،ص14ينظر: حاشية البناين،ج8
  .65،ص1التوضيح،ج9

يف شرحه، غري أنه مل يصرح بقائله حيث قال: "قال بعضهم: ويف قال التتائي هذا القول  يف الكبري، ونقله عنه أيضا السنهوري 10

هذه املسألة مع قوهلم: يعفى عن يسري الدم حبث، وكان األحسن أن يشري لقول ابن العريب: الصحيح ال إعادة ليسارة ما بقي من 

  )329،ص1تيسري امللك اجلليل،ج(الدم ". 
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 ]لنجاسةط الطني �حكم اختال[

ـــــــرش،) رٍ َطـــــــمَ  نيِ ِطـــــــكَ وَ (      ـــــــه، ومـــــــاء ال ـــــــل (املســـــــتنقع) ومائ يف الســـــــكك والطـــــــرق  1وفضـــــــالت الني

ــــــه العــــــذرة وســــــائر النجاســــــات ،أو اجلســــــد 2أو (النعــــــل) يصــــــيب الثــــــوب أو اخلــــــف، كمــــــا قــــــال   ،وفي

ضــــــونه ويصــــــلون وال وكانــــــت الصــــــحابة خيو  قــــــال فيهــــــا: "ومازالــــــت الطــــــرق وهــــــذا فيهــــــا، ،يف املدونــــــة

مـــــن ذلـــــك كلـــــه ) يبِ صِ ـمُ لـــــ�ِ  ةُ رَ ذِ الَعـــــ تِ طَـــــلَ تَـ اخْ  نْ إِ وَ (بقولــــه:ص إىل هـــــذا كلـــــه أشـــــار و ، 3يغســــلون"

ــــــا أو ظنــــــا، و ــــــه للحــــــال ال للمبالغــــــة؛ إذ ال حمــــــل  4]إن[يقين ــــــواو في للعفــــــو إذا مل مل تظهــــــر عينهــــــا، وال

  .ختتلط �لطني وحنوه

ـــــه املبالغـــــة: 5وقـــــال البنـــــاين (يف) ـــــدواب و ني مطـــــر اختلطـــــت بـــــه أرو "وكطـــــ توجي بـــــل وإن ؛ أبواهلـــــااث ال

  . 6اختلطت به العذرة من النجاسات"

الطــــني عـــــن الطـــــرق كمــــا قيـــــل يف صــــاحب الســـــلس إذا بـــــرئ؛  وجيــــب غســـــله يف الصــــورتني إذا جـــــفّ 

  . الرش ومستنقع الطرق فالعفو دائماخبالف ماء  ،ألن الغسل حينئذ مرة واحدة

حــــىت لــــو كانــــت إحــــدى الطــــريقني  ملندوحــــة مــــن طريــــق النجاســــةا وقّيــــد البســــاطي العفــــو أيضــــا بعــــدم

رّد عليـــــه ��ـــــم و ، 7فـــــال يعفـــــى عـــــن مصـــــيب األخـــــرى إذا وجـــــدت املندوحـــــة عنهـــــا" أخـــــف جناســـــة،

  ال مطلقا. ،ما قالوا ذلك إال يف الغالبة أو القائمة

                                                             
  : املشكك.بيف 1
  : الدمل.زيف 2
"ال�س بطني املطر وماء املطر املستنقع يف السكك والطرق، وما أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو  ونصها: قال مالك: 3

جسد، فال �س بذلك، فقيل له: إنه يكون فيه أرواث الدواب، وأبواهلا والعذرة، قال: ال�س بذلك مازالت الطرق هذا فيها، 

  )128، 127،ص1املدونة،ج(وكانوا خيوضون املطر وطينه ويصلون وال يغسلونه".
  .أز�دة يف: 4
  : و. أيف 5
  .81،ص1حاشية البناين،ج6
قال البساطي:" العفو مشروط �ن يكون ذلك يف الطرق اليت ال مندوحة عنها، حىت قالوا: لو كانت إحدى الطريقني أخف 7

  .)29،ص1شرح البساطي،ج(جناسة من األخرى ال يعفى عما أصابه من األكثر جناسة  ".
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أن يكـــــــون كــــــ  ،أي: عينهــــــا علـــــــى الطــــــني) تْ بَــــــلَ غَ  نْ  إِ َال (بقولـــــــه:ص وإىل صــــــورة الغالبــــــة أشــــــار     

د الشــــيخ فيجــــب غســــله، وبــــه و�لصــــورة بعــــده قيّــــ ،طــــني مرحــــاض يف موضــــع فيخــــتلط بطــــني املطــــر

  وفهمه سند من كالمه أيضا. ،3وابن رشد ،2تبعه الباجيو  ،1كالم املدونة

وال  ،أو مســـــاو� ،ق وجـــــود النجاســـــة أربـــــع وهي:كــــون الطـــــني أكثـــــر منهـــــاوفيــــه مـــــن الصـــــور مـــــع حتّقــــ

أن تكــــــــون عينهــــــــا  :والرابعــــــــة لثالثــــــــة: غلبــــــــة النجاســــــــة علــــــــى الطــــــــني،وا إشــــــــكال يف العفــــــــو فيهمــــــــا،

  .قائمة

ـــــــه، 4وهـــــــذا احلمـــــــل لكـــــــالم الشـــــــيخ أوىل (ممـــــــا)" :ح مـــــــن أن  ضوتبعـــــــه يف  محلـــــــه ابـــــــن هـــــــارون علي

تســـــاوي احتمـــــال الوجـــــود وعدمـــــه  :معـــــىن غالبـــــة يغلـــــب علـــــى الظـــــن وجودهـــــا، وجعـــــل الصـــــور أربعـــــا

ــــرجيح الوجــــود ،ال يغســــل علــــى مــــا يف املدونــــة  ،دمحم عنــــد أيب علــــى مــــا ال ى بــــه علــــى مــــا فيهــــايصــــلّ  ت

ـــــه علـــــى ظاهرهـــــا ال علـــــى رأي أيب دمحم يحتقـــــق الوجـــــود الختالطهـــــا يصـــــلّ  وهـــــو أحســـــن لتحققهـــــا  ،ب

 .انتهى.5"ويبعد وجوده ،وال نعلم فيها خالفا عني قائمة تغسل،

ــــــا العَ َهــــــرُ اهِ ظَ وَ (فقولــــــه هنــــــا:     ا أو إىل مــــــ ،6ارونعــــــن ابــــــن هــــــض حيتمــــــل اإلشــــــارة إىل مــــــا يف ) وُ ْف

ــــه عــــن ابــــن بشــــري ونصــــه: وحيتمــــل أن يبقــــى الكتــــاب  "يف قــــول الشــــيخ حمتمــــل أن يكــــون تفســــريا، في

عينــــا قائمـــــة إذا تســـــاوت الطرقـــــات  7]أو[إن كـــــان غالبـــــا و ، علــــى ظـــــاهره، وأنـــــه يف املدونـــــة عفــــا عنـــــه

 ا،أنـــــه محلـــــه علـــــى هـــــذتـــــت ظـــــاهر و ، 9"ميكـــــن االنفكـــــاك عنـــــه ال 8و(كـــــان) يف وجـــــود ذلـــــك فيهـــــا،

 ابَ َصـــــأَ  نْ  إِ َال وَ (ه عــــن قولــــه:أنــــه لــــو أراده ألخـــــرّ "وفيـــــه:  واعرتضــــه بعــــدم ذكــــر عـــــدم املندوحــــة عنــــه،
                                                             

  .220،ص1ر والز�دات،جينظر: النواد1
  .64،ص1املنتقى،ج 2
ما مل يكن غالبا أو عينا قال دمحم بن رشد: مثل هذا يف املدونة، وزاد فيها: وإن كان فيه أبوال الدواب و أورثها، يريد  3

  )62،ص1البيان والتحصيل،ج(قائمة".
  : وما. زو  أيف 4
  .151، 150،ص1/ مواهب اجلليل،ج62،ص1ينظر:التوضيح،ج5
  .61،ص1: التوضيح، جينظر6
  .بساقطة من: 7
  : وإن كان.بيف 8
  .62،ص1،جتوضيحال9
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ال  2(أنــــــه) وقــــــال عنــــــه:، سعــــــن ابــــــن ض إذ ال فــــــرق بينهمــــــا علــــــى مــــــا أشــــــار إليــــــه يف ؛ 1")اَهــــــنَـ يْـ عَ 

 ،واحلاصــــــل يف تفســــــري قولــــــه:"ال إن غلبــــــت" أنــــــه لتأنيــــــث الفعــــــل �لتــــــاء، 3ينبغــــــي أن يكــــــون خالفــــــا

ـــــه األئمـــــة محلـــــه علـــــى مـــــا قـــــرّ  4)برتجـــــيح( ـــــه يتّ  وغـــــريه، 5حره ب للظـــــاهر بعـــــده علـــــى ش جـــــه محـــــل وب

  .وغريه، 7زوتضعيفه من  ،6اخلالف

 8مث تطـــــــاير (عليهــــــــا) ولوكـــــــان يف الطـــــــني جناســــــــة فطـــــــارت علـــــــى ثوبـــــــه" : قـــــــال البـــــــاجي:تتمــــــــــــــــــــــة

  .9"لوجب غسلها ،الطني فأخفى أثرها

    ]للنجاسة رأة والرِْجلجلباب املحكم مالمسة [

صـــــه ة أو أمـــــة علـــــى ظـــــاهر إطالقهـــــم، وخصّ حـــــرّ ) ةٍ أَ رَ اْمـــــ لِ ْيـــــذَ (أيضـــــا عـــــن مصـــــيب  يفـــــعُ ) وَ (      

، إذا كانــــــت عاد�ــــــا املشــــــي �لنعــــــال أو بغــــــري شــــــيء 11؛ أل�ــــــا املطلوبــــــة (�لســــــرت)�10حلــــــرة سابــــــن 

ض إذا كانـــــت اإلطالـــــة ه األر وهـــــو شـــــربان مـــــن عنـــــد مّســـــ ذراعـــــا بـــــذراع اليـــــد، 12شـــــربا (أو)) الٍ طَـــــمُ (

  وال عفو حينئذ. ،ال لقصد الزينة أو اخليالء فيحرم كالرجل )؛ْرتِ للسَّ (

                                                             
  .250،ص1جواهر الدرر،جينظر:1
  : إمنا.زيف 2
  .250،ص1،جاملرجع نفسهينظر: 3
  : برتجيح.مو  بيف 4
  .151،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج 5
تمل أن يكون تفسريا، وحيتمل أن يكون خالفا، قال �رام: "ال إن غلبت العذرة على الطني فال يعفى عنه، وكالم أيب دمحم حي 6

ينظر: حتبري (ويبقى الكتاب على ظاهره من العفو، وجزم الشيخ �ذا األخري، وإليه أشار بقوله وظاهرها العفو. 

  .)128،ص1املختصر،ج
شرح (األكثر ".  قال الزرقاين: "فقوله: وظاهرها العفو ضعيف ومقيد على تسليمه مبا إذا استوى وجودها يف الطريقني أو7

  )81،ص1الزرقاين،ج
  : عليه.أيف 8
  .64،ص1ج ينظر: املنتقى،9

مل يفرق ابن عبدالسالم  يف شرحه بني املرأة احلرة وغريها؛ بل خّص العفو إذا كان الذيل للسرت؛ فقال: "أن املرأة هلا أن تطيَل  10

  )58،ص1تنبيه الطالب،ج(لة شربا، أو ذرعا".ذيلها ما ليس للرجل، بل جيب عليها سرت رجليها، وهلا أن تبلغ �إلطا
  : �ملعىن.مو  بيف 11
  : و. مو  بيف 12
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ــــة خمرجــــة عليهــــامســــألة الرِّ و       رِْجــــٌل (عــــن مصــــيب  )وَ (وهــــي الــــيت أشــــار إليهــــا بقولــــه: ،جــــل املبلول

ل ْجـــــرفعـــــت الرِّ  ،حمقـــــق النجاســـــة) سٍ جِ نَ بِـــــ(ل املبلولـــــة والرْجـــــ ،كـــــل مـــــن الـــــذيل اليـــــابس)انِ رَّ بـُّلـــــْت َميُـــــ

  ﴿ بفـــــتح البـــــاء علـــــى أنـــــه مصـــــدر، كمـــــا يف قولـــــه تعـــــاىل:) بسَ يَـــــ( �حلضــــرة أو بعـــــد مهلـــــة،

 ﴾
علــــــــى  2ال (رطــــــــب) ،وبكســــــــرها علــــــــى صــــــــيغة الصــــــــفة املشــــــــبهة مبعــــــــىن �بســــــــا، ،1

ـــــك محلـــــه علـــــى �ب 4وإن كـــــان ظـــــاهر احلـــــديث ،3املشـــــهور ـــــة فـــــال  ،5ســـــهايشـــــمله؛ ألن مال وهـــــو رواي

  .6كما قال يف احلديث  ،أي: من أرض طاهرة) هٌ دَ عْ ا بَـ مبَِ  انِ رَ هُ طْ يَ ( يعدل عنه إىل غريه،

وهلــــــــذا قـــــــال ابــــــــن القاســـــــم:"فيمن لصــــــــق ثوبـــــــه جبــــــــدار  وال عفـــــــو عــــــــن غبـــــــار النجاســــــــة يف غريمهـــــــا،

  .7ه"إن كان يشبه الغبار رشّ و  مرحاض إن كان نداه يشبه البلل غسله،

ـــــــه علـــــــى النجاســـــــة اليابســـــــة"ة الناصـــــــرية: ويف األجوبـــــــ ـــــــرتاب الطـــــــاهر بعـــــــد وطئ   ،فيمـــــــا إذا مل جيـــــــد ال

  .8"أن تراب املسجد يكون له طهورا ،كالغبار وحنوه إال إىل املسجد

ــــــنَـ وَ  فٍّ ُخــــــ(عفــــــي للمشــــــقة عــــــن مصــــــاب ) وَ (        ــــــ(وكــــــل مــــــا ميشــــــى بــــــه )، لٍ ْع  وابَّ دَ  ثِ وْ رَ  نْ ِم

َـــــوْ بَـ وَ  ـــــت رطبـــــة، ومل حيـــــتج) اِهل ـــــو كان ـــــرية الـــــدواب اكتفـــــاء بقولـــــه:"وعفى  ول إىل التقييـــــد �ملواضـــــع الكث

 وإن كـــــــان األفضـــــــل الـــــــرتاب للحـــــــديث:  بـــــــرتاب أو خـــــــرق أو غريمهـــــــا،) اَكـــــــلِ دُ  نْ إِ ، (عمـــــــا يعســـــــر"
                                                             

  .77سورة طه، اآلية: 1
  : رطبا.مو  بيف 2
  .53،ص1الشامل يف فقه اإلمام مالك،ج3
ألت ن بن عوف أ�ا سريق أم ولد إلبراهيم بن عبدالرمح، عن ط)16ح:(وطأ، كتاب الطهارة، �ب ما ال جيب منه الوضوء،*امل 4

: "يطّهره ما أم سلمة زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت: إين امرأة أطيل ذيلي، وأمشي يف املكان القذر، قالت أم سلمة: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  .24،ص1بعده"، ج

  .  285،ص1،ج )341ح:(*سنن أيب داود، كتاب الطهارة، �ب األذى يصيب الذيل،

  . 209،ص1،ج)143ح:(ء يف الوضوء من املوطأ، الطهارة، �ب ما جا *سنن الرتمذي، أبواب
  .)127،ص1املدونة،ج(وهذا يف القشب اليابس"،  )يف الدرع يطهره ما بعده(لك: "معىن قول النيب عليه السالم: قال ما5
  حديث أم سلمة السابق. 6
  . 85،ص1النوادر والز�دات،ج 7
لرجل املبلولة إذا مرت بنجس يبس، ومل متر بطاهر إال املسجد نفسه، فأجاب املعترب جاء يف األجوبة الناصرية: "وُسئل عن ا8

     )5األجوبة الناصرية،ل(مرورها بطاهر البتة".مرورها بطاهر سواء كان مرورها به قبل دخول املسجد أو بعده، وقد قيل ال يشرتط 
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ـــــبِ  مْ كُ حـــــدُ أَ  ئَ ِطـــــا وَ ذَ "إِ  ـــــ ىذَ األَ  هِ نعِل ـــــ نَّ إِ َف ـــــطَ  هُ لَـــــ ابَ رَ التـُّ ـــــو داو ، ور"ُه ـــــدلك حـــــىت ال، 1درواه أب خيـــــرج  وي

  .واليشرتط زوال الريح كاالستجمار املسح شيئا،

وفضـــــالت  ،أي: غـــــري مـــــا ذكـــــر كالـــــدم) هِ ريِْ َغـــــ(النعـــــل مـــــن جنـــــس  2عــــن مصـــــاب اخلـــــف (و))َال (    

ـــــك يف الطرقـــــات، ،اآلدمـــــي ـــــه  والكـــــالب لنـــــدور ذل ـــــر صـــــار كـــــروث الـــــدواب قال ونقلـــــه  ،3حفـــــإن كث

  .4عن ابن العريب

 اءَ  َمـــــَال (هـــــو الـــــذي حصـــــل منـــــه املســـــح، حيـــــث و ، �لفعـــــل) حُ اِســـــاملَ ( :اخلـــــف5]أي[) هُ ُعـــــلَ خْ يَ فَـ (   

وأمـــــا مـــــن ، وغســــل النجاســـــة ال بـــــد لــــه ألن الوضـــــوء لــــه بـــــدل؛ )مُ مَّ يَ تَــــــيَـ وَ (يزيـــــل بـــــه النجاســــة ) هُ َعــــمَ 

وال  ،وهـــــو الــــذي جيــــوز لـــــه املســــح عليـــــه يف املســــتقبل، فإنــــه ينزعـــــه ويصــــلي بوضـــــوئه ،حكمــــه املســــح

  .6حقاله ، حيتاج إىل تيميم

ــــــرع ممـــــا ال يعفـــــى عنـــــه، فـــــال بـــــد مـــــن  ؟يف مصـــــيب خفـــــه هـــــل هـــــو روث أو غـــــريه شـــــكّ فـــــإن  :فــــــــــ

  .7عجقاله  ،غسله احتياطا

ـــــاخْ (و     ومثـــــل العـــــاجز  العـــــاجز عـــــن نعـــــل �خلـــــف،) ريِ ِقـــــالفَ  لِ ْجـــــرِ  اقَ ْحلَـــــإِ (اللخمـــــي وغـــــريه  )ارَ َت

ـــــ ينَ رِ خِّ أَ تَــــمُ لْ لِ  هِ ريِْ  َغـــــِيف وَ ، (أو ألنـــــه ال جيــــدها ،الــــذي ال يقـــــدر علــــى لبســـــه ملــــرض �الكتفـــــاء ) نِ َال وْ قـَ
                                                             

، عن طريق أيب هريرة. قال األرنؤوط: صحيح )385ح:(يف:*سنن أيب داود، كتاب الطهارة، �ب األذى يصيب النعل، أخرجه1

لغريه، وهذا إسناد ضعيف إل�ام شيخ األوزاعي فيه، وقد رواه ابن كثري الصنعاين عن األوزاعي عن دمحم بن عجالن عن سعيد 

  .286،ص1املقربي، ودمحم بن كثري ضعيف يعترب به ، ج

قال ابن . 257،ص1، جعن طريق أيب هريرة ،)592ح:(فليتوضأ، *املستدرك على الصحيحني، كتاب الطهارة، من مس فرجه 

  ).91،ص1الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية،ج(حجر: يف إسناده مقال. 
  : أو.زيف 2
  .154،ص1مواهب اجلليل،ج3
كثر صار    در، فإذاقال ابن العريب يف عارضته:" إذا وطئ جناسة خبفيه معا وعذرة مل يكن بد من الغسل؛ ألن ذلك يف الطرق �4

  )238،ص1عارضة األحوذي،ج(كروث الدواب".
  .أساقطة من: 5
  .155،ص1مواهب اجلليل،ج6
قال األجهوري: "لو شك فيما أصاب خفه أو نعله هل هو من أرواث الدواب وأبواهلا فيدلكها ويعفى عنها، أو من العذرة  7

  )93شرح األجهوري،ص(يف جناسة املصيب". وحنوها، فال بد من غسلها، فالظاهر الثاين احتياطا، وليس هذا كمن شك
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ــــــــدلك ــــــــاجي ،�ل ــــــــن رشــــــــد1وعليــــــــه الب ــــــــن العــــــــريب ،2والتونســــــــي، ، واب ، 3وعدمــــــــه وهــــــــو لّلخمــــــــي واب

، وإال مســــــــح ل ســــــــند بــــــــني أن جيــــــــد املــــــــاء عنــــــــد �ب املســــــــجد فيغســــــــلوفّصــــــــ د،للــــــــرتدّ  4]احملــــــــل[و

وحبــــــــث فيــــــــه البنــــــــاين �ن تعليــــــــل العفــــــــو �لعســــــــر أي: ، 6سو، 5حوتبعــــــــه عليــــــــه  ى كالنعــــــــل،صــــــــلّ و 

  .8")7ةئنوهو اليشرتط فيه حتقق (امل ر اإلزالة تعليل �ملظنة،بعس

  ]حكم املاء الساقط من الشرفات[

وحيمــــــل ) ارٍّ ى َمـــــلَـــــعَ (مـــــن ســـــقائف وحنوهـــــا ) عٍ اِقـــــوَ (عـــــن حـــــال  لـــــزوم الســـــؤال عـــــن يفـــــعُ ) وَ (    

ـــــى الطهـــــارة إن وقـــــع مـــــن قـــــوم مســـــلمني، ا كمـــــ)لَ أَ َســـــ نْ إِ وَ (ن جناســـــته برائحـــــة وعالمـــــة، ومل تتـــــيقّ  عل

بـــــــل حيمـــــــل ماســـــــقط مـــــــنهم علـــــــى  ؛عـــــــدل الروايـــــــة ال الكـــــــافر) مُ لِ سْ ـمُ الـــــــ قَ دِّ ُصـــــــ(هـــــــو املســـــــتحب 

  إال أن يكون عدل من املسلمني قاعدا عندهم وخيرب �لطهارة. النجاسة،

ـــــ  9مـــــن كـــــل مـــــا فيـــــه (صـــــالبة)) فٍ يْ َســـــكَ (عـــــن مصـــــيب )وَ (      ـــــة  ،11و(املـــــرآة) 10ْديَةـمُ كال ال ليون

ال أن غلــــــــب عليــــــــه  ،)يلٍ قِ َصــــــــ( ن الــــــــذي يفســــــــده الغســــــــل،بَــــــــدَ ال 13(و) ،12كــــــــالظفر و(الثــــــــوب)

                                                             
  .99،ص1املختصر الفقهي،ج1
قال ابن رشد: "وأما القدم فقياسه على اخلفني يف جواز مسحه ملشقة غسله كلما أراد الصالة أوىل من قياسه على النعلني، وإىل 2

   )65،ص1البيان والتحصيل،ج(هذا ذهب أبو إسحاق فيه". 
  .99،ص1خمتصر ابن عرفة،ج3
  .بطة من: ساق4
قال احلطاب:" وقال صاحب الطراز: إن تيسر له الغسل ووجد املاء عند �ب املسجد، وإال فليصل �ا، إذا مسح رجليه، كما 5

  )155،ص1اجلليل،جمواهب (يفعل �لنعل اهـ. وهذا هو الظاهر". 
  .333،ص 1تيسري امللك اجلليل،ج6
  : العلة. مو  بيف: 7
  . 83،ص1حاشية البناين،ج8
  : صفاته.بيف 9

.(البيان السكني قال مالك: وبلغين أن أ� هريرة قال: ما كنا نسمي السكني إال املدية حىت أنزل هللا يف كتابه سكينا :املدية هي 10

 )602،ص17والتحصيل،ج
  كتبت يف كل النسخ �لتاء املفتوحة: مرآت، وهو خطأ إمالئي.11
  : كالثوب.مو  بيف 12
  : أو.مو  بيف 13
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ــــــــه ال النتفائهــــــــا �ملســــــــح، ،�لغســــــــل) هِ ادِ َســــــــفْ ِإلِ ( والعفــــــــو، 1(الصــــــــدأ) ــــــــل ب إذ مل يشــــــــرتطه  ،وإن قي

ــــدم،"بــــل قــــال يف النــــوادر عــــن ابــــن القاســــم عــــن مالــــك:؛ ص فخــــرج  ؛2"أو مل ميســــحه مســــحه مــــن ال

ــــــ(املصــــــيب  الظفــــــر والزجــــــاج لعــــــدم فســــــادمها �لغســــــل إذا كــــــان ــــــب 3خاصــــــة)() مٍ دَ  نْ ِم ؛ ألنــــــه الغال

ـــــه، وهـــــو املفهـــــ ومقتضـــــى كـــــالم ابـــــن العـــــريب عـــــدم ، وم مـــــن أكثـــــر عبـــــار�ممـــــن النجاســـــة الواصـــــلة إلي

ـــــــمُ (، 4ضقالـــــــه يف  ،التخصـــــــيص  كالقصـــــــاص واجلهـــــــاد، والصـــــــيد للعـــــــيش، والـــــــذكاة الشـــــــرعية،)احٍ َب

  .5عجواملباح يف املنت شامل للمكروه عند 

أو ، أو صـــــديد ،أو قـــــيح ،وحكـــــة مـــــن دم ، وجـــــرب،حوقرحـــــة، وجـــــر ، بـــــه) لٍ مَّـــــدُ  رِ ثَـــــأَ (عـــــن  )وَ (   

ــــــو� أو جســــــدا ــــــنْ يُـ  ملَْ وَ (إذا ســــــال بنفســــــه  ،مــــــاء ســــــائل مــــــن نفــــــط �ر أو حــــــٍر أصــــــاب ث أي: مل ) أْ َك

  قبل السيالن. 6وال يضر (إنكاؤه) ومل يقشر عند خروجه منه، ،يفتح

أمـــــا لـــــو كثـــــرت كـــــاجلرب فهـــــو مضـــــطر إىل  حنـــــوه،ل الواحـــــد و مّ وهـــــذا فـــــيمن بـــــه الـــــدُّ "وغـــــريه:  سابـــــن 

  وقيل: �لعفو أيضا. فال يعفى عن ما أصابه منه، غريه خمرج لدمل "به"وقولنا  ،7"نكئها

ويشــــــبه هــــــذا اخلــــــالف خالفهــــــم يف صــــــاحب الســــــلس، هــــــل العفــــــو خــــــاص بــــــه أو متعــــــد إىل " :س

ـــــه عـــــدم التعـــــدي إىل غـــــريه ،غـــــريه؟ أ�ـــــا علـــــى " :-ألةصـــــيل هـــــذه املســـــيف حت-، مث قـــــال "واملـــــذهب في

أو ينقطــــــــع انقطاعــــــــا ال ينضــــــــبط كصـــــــــاحب  أن يتصــــــــل ســــــــيالنه وال ينقطــــــــع، :أحــــــــدمها: وجهــــــــني

حبيــــــث يشــــــق التـــــــوقي  ،كـــــــأن �يت يف كــــــل يــــــوم مــــــرة أو مـــــــرتني،الســــــلس، أو ينضــــــبط ولكــــــن يتكرر

                                                             
  دى.: الصمو  بيف 1
"قال عيسى يف روايته عن ابن القاسم عن مالك: مسحه من الدم أو مل ميسحه. قال عيسى: يريد يف اجلهاد، ويف الصيد الذي 2

  )83،ص1النوادر والز�دات،ج(هو عيشه". 
  : خاص.مو  بيف 3
  . 64،ص1التوضيح،ج4
ومثله دم مكروه وكره للرجل قتل أبيه وورثه، و قوله نص كالمه: "ومن املباح املكروه املشار إليه بقول املصنف يف الباغية، وه 5

  )95شرح األجهوري،ص.(األكل اخلارج من املذكي"
  : إنكاؤها.مو  بيف 6

تنبيه (يف الدمل الواحدة، وأما إذا كثرت كثرت كاجلرب فإنه مضطر إىل نكيها"  -وهللا أعلم–قال ابن عبدالسالم: "وهذا   7

  .)47،ص1الطالب،ج



عنھ منھا یعفى فصل في حكم إزالة النجاسة وما                                                    شرح الزجلوي على خلیل /القسم التحقیقي  
 

 
334 

ـــــه؛ فهـــــذا يعفـــــى عنـــــه يف الصـــــالة وخارجهـــــا، ـــــه واالحـــــرتاز عن  ،1وال (يـــــؤمر بغســـــله) ،وال تقطـــــع ألجل

ولــــــو  ،فهـــــذا ال يعفــــــى عنـــــه وأمكــــــن التـــــوّقي منــــــه بـــــال مشــــــقة، أن ال يتصــــــل خروجـــــه ثـــــاين:الوجـــــه ال

  .2"سالت بنفسها

وكــــــل قرحـــــة إن تركهــــــا صــــــاحبها مل تســــــل، وإن نكأهــــــا " إىل جمموعهـــــا أشــــــار يف املدونــــــة بقولــــــه:و     

ـــــه أو جســـــده غســـــله، وإن كـــــان يف  3]مـــــن[فمـــــا خـــــرج مـــــن هـــــذه  ســـــالت، دم أو غـــــريه فأصـــــاب ثوب

ــــــوال (يَـ  ،صــــــالة قطعهــــــا ــــــتِ فْ إال أن خيــــــرج منهــــــا الشــــــيء اليســــــري فيَـ  4)ِين ْب وإن كانــــــت  وال ينصــــــرف، هُ ُل

ــــــة،هَ َرأْ دْ ليَــــــو  صــــــلّ فليُ  ،مــــــن غــــــري أن تنكــــــأ لُ صَ مْ تـــُــــ و  كــــــفُّ ال تُ  وال  وال يقطــــــع لــــــذلك صــــــالته، ا خبرق

  .5"فيستحب له غسله ،إال أن يتفاحش وال �س أن يصلي �ا يغسل منه الثوب إذا أصابه،

ُــــــوَ (بقولــــــه:ص ىل هــــــذا الفصــــــل األخــــــري مــــــن كالمــــــه أشــــــار إو       ــــــه قــــــرره )، شَ احَ َفــــــتَـ  نْ إِ  بَ دِ ن وب

ونـــــــدب "فقـــــــال: ،شـــــــامال جلميـــــــع مـــــــا ســـــــبق مـــــــن املعفـــــــواتس جعلـــــــه و ، 9قو ،8حو ،7تـــــــتو،6ش

حبيـــــــث يســـــــتحيي منـــــــه يف  ،مـــــــن ثـــــــوب وجســـــــد إن تفـــــــاحش غســـــــل مجيـــــــع ماســـــــبق مـــــــن املعفـــــــّوات

كـــــان   ،مـــــن ثـــــوب تفـــــاحش فيـــــه) يـــــثَ اغِ رَ بَـ (خـــــرى أي: ) مِ دَ (اســـــتحباب غســـــل )ـَكـــــ( ،10"ا�ـــــالس

  أم ال. 11يف زمن (هيجا�ا)

                                                             
   بقية النسخ: يلزم غسله.، ويفأكذا يف:   1
  .335،ص1تيسري امللك اجلليل،جينظر:  2
  .بساقطة من: 3
  : حيط.ميف 4
  .126،ص1ينظر: املدونة،ج5
  .165/ الدرر يف شرح املختصرالشرح الصغري، ص132،ص1ينظر: حتبري املختصرالشرح الوسط،ج6
  ) 257،ص1ججواهر الدرر،(قال التتائي: " وندب غسل أثره إن مل يفتح إن تفاحش" 7
  .158،ص1مواهب اجلليل،ج8
قال املواق: "وندب غسل أثره إن مل يفتح إن تفاحش؛ ألن التفاحش ال يكاد يتكرر، مث شبه يف العفو واستحباب الغسل عند 9

  )257،ص1جواهر الدرر،ج(التفاحش".
  .336،ص1تيسري امللك اجلليل،ج10
  : هيجانه.مو  بيف 11
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وتفســــــري الــــــدم �خلـــــــرى خمــــــرج لــــــدمها احلقيقــــــي، فإنـــــــه كغــــــريه وال يعفــــــى إال عــــــن مـــــــا دون "مث قــــــال:

ــــــــه ــــــــه )الَّ إِ "( ،1"الــــــــدرهم من ــــــــراه  ،أن يتفــــــــاحش املعفــــــــّو عن ــــــــو ســــــــبق عليهــــــــا فــــــــال  )ةٍ الَ  َصــــــــِيف (وي ول

إرجـــــاع النـــــدب مـــــع التفـــــاحش جلميـــــع املعفـــــوات أمت و  ،لكـــــاف أيضـــــايقطعهـــــا، وهـــــو راجـــــع ملـــــا قبـــــل ا

  .2سكما قال   "،فائدة

فــــال يشــــذ عنــــه شــــيء مــــن النظــــائر الثمانيــــة يف األثــــواب الــــيت يقولــــون فيهــــا ال يــــؤمر بغســــلها إال مــــع 

ـــــيت جيـــــزئ عـــــن الغســـــل مســـــحهاو  التفـــــاحش، ـــــة ال ـــــذي يفســـــده  ،أمـــــا الثماني فأســـــقط منهـــــا الثـــــوب ال

يف مســــــــألة الســــــــيف: "وال يلحــــــــق بــــــــه غــــــــريه علــــــــى ح لقــــــــول ابــــــــن  صــــــــًداالغســــــــل والبــــــــدن أيضــــــــا ق

  . 3األصح"

فأمـــــا مســـــألة الثـــــوب الرفيـــــع فقـــــد تكـــــرر ذكـــــره يف درة الغـــــواص  ،4"كـــــالثوب واجلســـــم" :ضقـــــال يف 

املــــــرهم الــــــنجس يغســــــل و " أيضــــــا:ح وأمــــــا اجلســــــم فكأنــــــه يشــــــري بــــــه إىل قــــــول ابــــــن ، 5البــــــن فرحــــــون

كــــــان عمــــــل املــــــرهم مــــــن عظــــــام امليتــــــة أو  7]إذا[اشــــــد:قــــــال ابــــــن ر " ض:قــــــال يف ، 6علــــــى األشــــــهر"

ــــه اجلــــرح 8(طلــــي)و مــــن شــــيء جنــــس وهــــو قــــول ابــــن  ؟فهــــل يعفــــى عنــــه ملشــــقة غســــله مــــن اجلــــرح، ب

وهــــو املشـــــهور؛ ألنــــه أدخلـــــه علـــــى نفســــه، فكـــــان كمـــــا  ال يصـــــلي بــــه حـــــىت يغســـــله، أو ،9املاجشــــون

                                                             
  .337،ص1تيسري امللك اجلليل،ج 1
  .337،ص1رجع نفسه،جامل2
  .38،ص1جامع األمهات،ج3
  .65،ص1التوضيح،ج4
قال ابن فرحون: "جيوز إزالة النجاسة من السيف وشبهه �ملسح. ويف االكتفاء يف إزالتها من الثوب الصقيل �ملسح خالف، 5

ألغاز فقهية لربهان الدين  صدرة الغواص يف حماضرة اخلوا(وهذا إذا كان ثوب رفيع يفسده الغسل ومسحه يذهب عني النجاسة". 

-تونس-املكتبة العتيقة -القاهرة-إبراهيم بن فرحون املالكي، حتقيق: دمحم أبو األجفان و د. عثمان بطيخ: دار الرتاث

  . )87د.ت.ط،ص
  .37جامع األمهات، ص6
  .أساقطة من: 7
  : صلى، وهو تصحيف.مو  بيف 8
املاجشون القرشي، الفقيه، مفيت أهل املدينة يف زمانه، تفقه �بيه، ومالك،  أبومروان عبدامللك بن عبدالعزيز بن أيب سلمة بن 9

الديباج (ه.214أوه،212وسحنون، وغريمها، تويف سنة وابن دينار وغريهم، وعنه روى ابن حنبل، واملديين، وتفقه به ابن حبيب،

  )85،ص1/شجرة النور،ج6،ص2املذهب،ج
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جني بعـــــد االســـــتجمار، وكأنـــــه وبقـــــى عليـــــه مـــــن هــــذه الثمانيـــــة أثـــــر املخــــر ، .انتهــــى1"لــــو نكـــــأ القرحـــــة

  اكتفى بذكره بعد يف �به. 

وهــــي: أبــــواب  ،مفرقــــة حقيقــــة أو اّدعــــاء وأمــــا الثمانيــــة الــــيت حتمــــل علــــى الطهــــارة فهــــي كلهــــا فيــــه    

ــــــر، ــــــل البئ ــــــدور، وحب ــــــزاب الســــــطح،  ال ــــــى النجاســــــة، وقطــــــر ســــــقف احلمــــــام، ومي والــــــذ�ب يقــــــع عل

ــــيقطــــر مــــن ســــقف احلَ  ها مــــاأبعــــدو  وذيــــل املــــرأة، ونســــج املشــــرك، وطــــني املطــــر، ه مبــــا يوقــــد قــــلعر  امِ مَّ

  .حتته من النجاسة

رأى أن رطوبــــــــة النجاســـــــــة ال تصــــــــعد إىل ذلـــــــــك و  فـــــــــه أبــــــــو عمـــــــــران،خفّ "قــــــــال القاضـــــــــي عيــــــــاض: 

مـــــن  3ق)رَ إمنـــــا ذلـــــك (الَعـــــو  وخـــــروج أدخنتـــــه خارجـــــا، ،للحائـــــل بينهمـــــا مـــــن أرض احلمـــــام 2ق)رَ (الَعـــــ

طــــاهرة، ولــــو كانــــت جنســـــة  -أي: امليـــــاه-وهــــذا علــــى أ�ــــا  وامليــــاه املســــتعملة فيـــــه، 4خبــــار (الرطوبــــة)

بعـــــض  -ال شـــــك-فإنـــــه  كـــــدخان النجاســـــة وخبارهـــــا،  ،لكـــــان البخـــــار املتصـــــعد منهـــــا وعرقهـــــا جنســـــا

وعلــــــى هــــــذا ينبغــــــي أن حيمـــــل عــــــرق احلمامــــــات الــــــيت تســـــتعمل يف غســــــلها ميــــــاه احليــــــاض  أجزائهـــــا،

  .ه 5"يتحفظ داخلها من البول والنجاساتوال النجسة،

ــــ-بعــــد نقلــــه-ح قــــال ــــو اتصــــل الــــدخان الــــنجس  ،ه أبــــو احلســــن والّرجراجــــيّ : "وقَِبَل ــــم منــــه أنــــه ل وعل

  .7النجاسة" �6لعرق لتنّجس على املشهور يف (دخان)

ــــــــربزيل عــــــــن ابــــــــن قداح:"الصــــــــحيح طهــــــــارة عــــــــرق احلّمــــــــ  وهللا  ،ومــــــــا يقطــــــــر مــــــــن ســــــــقفه ،امويف ال

 .8أعلم"

                                                             
  .63،ص1التوضيح،ج1
  العرف.  :بيف 2
  : الرق.م و بيف 3
  : الرطبة.مو  بيف 4
  .1165،ص3التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة،ج5
  : داخل.أيف 6
  .107،ص1مواهب اجلليل،ج7
  .221،ص1فتاوى الربزيل،ج8
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  ]كيفية إزالة النجاسة[ 

ـــــه منهـــــاوملـــــا قـــــّدم حكـــــم        ـــــة النجاســـــة ومـــــا يعفـــــى عن ـــــة إزالتهـــــا فقـــــال: ،إزال ـــــان كيفي  شـــــرع يف بي

ـــــنَّ  لُّ َحمَـــــ رُ وَيْطُهـــــ( ـــــه حمكـــــوم عليهـــــا �لنجاســـــة،، بكســـــر اجلـــــيم وفتحهـــــا) جسِ ال ـــــه املعفـــــوات؛ ألن  ومن

 ،للمالبســـــة واملصـــــاحبة متعلقـــــة بـــــــ"يطهر") ةٍ يَّـــــ نِ َال بِـــــ(والبـــــاء يف  وال يطهـــــر شـــــيء منهـــــا إال بغســـــله.

  .2بل اإلمجاع عليه ؛1االتفاق يوحك، ياج إليها على املعروف من املذهبوعدم االحت

فاحلكميـــــة وهـــــي الـــــيت ال طعـــــم هلـــــا وال لـــــون وال ريـــــح، غســـــلها إن تكـــــاثر  ،للســـــببية) هِ لِ ْســـــغَ بِ (ويف    

والعـــــدد مـــــرات عنـــــد�، والَعْيِنّيـــــة نقـــــيض  وال تقـــــدير بـــــذنوب أو ذنـــــوبني،، 3)لـــــك(د �ملـــــاء مـــــن غـــــري

  هي ماهلا لون وطعم وريح البد من حماولة إزالة أوصافها.و  ة،يّ مِ كْ احلُ 

مــــــــع  �4ن (اشــــــــتبه)) الَّ إِ وَ ( يقينــــــــا،) فَ رِ ُعــــــــ(تّعــــــــني و) نْ إِ (النجاســــــــة  يتجــــــــاوز �لغســــــــل حمــــــــلّ وال   

مــــــن جســــــد أو ثــــــوب أو ) يــــــهِ فِ  وكِ كُ شْ ـمَ الــــــ يــــــعِ مجَِ (غســــــل )ـبِــــــ(ال يطهــــــر إال )ـفَــــــ، (حتقــــــق اإلصــــــابة

  .5"راد �لشك عدم اليقني فيدخل الظنوينبغي أن يكون امل":س ،مكان

ن الــــــوهم يف احلـــــــديث ال فـــــــإوعليـــــــه فيبحــــــث يف غســـــــل املوهــــــوم  ،6وهـــــــو مقتضــــــى اجلــــــالب" :عــــــج

فيكــــــون الظــــــن كــــــالعلم   ،وكالمــــــه يف هــــــذا حســــــن":طفــــــىقــــــال ، 7"فاخلبــــــث كــــــذلك أوىل �ثــــــري لــــــه،

  . 8"وأن املوهوم ال يغسل ر به،كما صدَّ 

                                                             
    )280،ص1التنبيه على مبادئ التوجيه،ج(زالة النجاسة ال تفتقر إىل نية".قال ابن بشري: "وال خالف يف املذهب أن إ1
  . 834،ص2ن األدلة،جينظر: عيو 2
  يف مجيع النسخ: ذلك، وهو تصحيف. 3
  : أشبه.أيف 4
  .339،ص1تيسري امللك اجلليل،ج5
الطبعة - بريوت-أليب القاسم ابن اجلالب املالكي،حتقيق: سيد كسروي حسن: دار الكتب العلميةالتفريع يف فقه اإلمام مالك 6

  .27،ص1م،ج2007األوىل
  .97شرح األجهوري،ص7
صي: "وكالمه حسن فيؤول األمر ملا صّدر به: �ن ظنها كالعلم، أو أن املوهوم ال يغسل؛ إذ ال �ثري له يف قال الرما 8

  .)304،ص1حاشية الرماصي،ج(احلدث".
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ـــــة:س  واحـــــتجّ  ـــــدري موضـــــعها غســـــله   ومـــــن" لبحثـــــه بقـــــول املدون أيقـــــن أن جناســـــة أصـــــابت ثوبـــــه الي

ـــــه، ـــــة غســـــلها كل ى موضـــــعها؛ ألنـــــه اليتحقـــــق زواهلـــــا إال وال يتحـــــرَّ " قـــــال:، 1"وإن علـــــم تلـــــك الناحي

بــــــــذلك، إال أن ال جيــــــــد مـــــــــن املــــــــاء مــــــــا يعـــــــــم بــــــــه الثــــــــوب أو يضـــــــــيق الوقــــــــت فيتحــــــــرى، قالـــــــــه يف 

  .3"أصله للطرازو  ،2الذخرية

إمنــــــا  بــــــن رحــــــال احلجــــــة للبحــــــث املــــــذكور مــــــن جهــــــة أن التحــــــريَّ اســــــتنبط منــــــه أبــــــو علــــــي وهــــــو او  

ــــــحيُ  فلــــــو كــــــان الظــــــن يكفــــــي يف تعيــــــني النجاســــــة عنــــــد وجــــــود املــــــاء مــــــع اتســــــاع " قــــــال:، نَّ الظَّــــــ لُ ّصِ

  .4"الستوى حمل االختيار والضرورة ،الوقت

ـــــاين: ـــــم هـــــو الظـــــن القـــــوي،"قـــــال البن ـــــزل منزلـــــة العل  واحلاصـــــل �لتحـــــري ظـــــن قـــــد يقـــــال يف الظـــــن املن

  .5"وهللا أعلم ،غري قوي

علـــــى  7]معــــا[بــــل البــــد مــــن غســــلهما ؛ معنــــاه أنــــه ال جيتهــــد فيغســــل أحـــــدمها) 6هِ ْيــــمَّ كُ كَ (وقولــــه:   

إال أن ُفصــــــال فيتفـــــق حينئــــــذ علــــــى  ،يف قياســـــه هلمــــــا علــــــى الثـــــوبني 8خالفــــــا البـــــن العــــــريب ،املـــــذهب

  بنجاسته منهما.   حكم اجتهاده وهو ما، إال غسل أحدمها 9فال (يلزمه) ،أ�ما كالثوبني

                                                             
  .129،ص1املدونة،ج 1
  .191،ص1ينظر: الذخرية،ج 2
  .340،ص1تيسري امللك اجلليل، ج3
  .88،ص1حاشية البناين،جينظر:4
  .89،ص1حاشية البناين،ج5
قال اجلوهري: الكم للقميص، واملراد به عند الفقهاء: مدخل اليد وخمرجها من الثوب، أو هو ما يدخل يده فيه من اجلياب  6

الطبعة -دمشق-/القاموس الفقهي لغة واصطالحا لد. سعدي أبو حبيب: دار الفكر2024،ص5الصحاح،ج.(وحنوه

  )325م،ص1988الثانية
  .مو  بساقطة من: 7
يف عارضته:" إذا حتقق أن النجاسة أصابت أحد الكمني كان االجتهاد كالثوبني �ختالف العلماء، فإن فصلهما  قال ابن العريب8

  .)227،ص1عارضة األحوذي،ج(جاز االجتهاد إمجاعا وهللا أعلم. 
  : يلزمهما.مو  بيف 9
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 ،الطــــــاهر منهمــــــا) ىرَّ َحــــــتَ يَـ فَـ  هِ ْيــــــبَـ وْ ثَـ  فِ َال ِخبِــــــ(بقولــــــه: صوإىل خمالفــــــة الثــــــوبني للكمــــــني أشــــــار     

وال إعـــــادة عليـــــه يف وقـــــت وال غـــــريه  فيصـــــلي فيـــــه مـــــن غـــــري غســـــل، ،أي: جيتهـــــد يف عالمـــــة متيـــــزه لـــــه

  .1على املشهور، وصححه ابن العريب

"إذا كانــــــت النجاســــــة منــــــه فالغالــــــب أن  وجــــــه االجتهــــــاد املــــــذكور:وكــــــان الوالــــــد رمحــــــه هللا يقــــــول يف 

  وإن كانت من غريه فبالعكس". ال تتعدى ثوبه الداخل إىل اخلارج،

ى �مـــــا صـــــحت صـــــالته؛ ألن ابـــــن العـــــريب أيضـــــا:"ولو لبســـــهما بعـــــد غســـــل مـــــاحكم بنجاســـــته وصـــــلّ 

  . 2واآلخر �الجتهاد"، املغسول طاهر بيقني

ـــــــه "فيتحـــــــرى" ـــــــن شـــــــان إو  وظـــــــاهر قول ـــــــن  ،3سمل يضـــــــطر، وهـــــــو أيضـــــــا ظـــــــاهر اب وهـــــــو يف  ،4حواب

  .5واختاره ابن العريب الواضحة،

وتبعـــــه  ،6والطهـــــار غريمهــــا ،وعــــدم وجـــــود املــــاء الكـــــايف للثــــوبني ،ند علـــــى اشــــرتاط الضـــــرورةَســــ ونــــصّ 

"اليصــــح غــــريه؛ ألنــــه إذا حتــــرى ومل يكــــن مضــــطرا فقــــد دخــــل احتمــــال اخللــــل يف  ابــــن هــــارون وقــــال:

ع وعليــــــه فــــــال فــــــرق بــــــني الثــــــوب والثــــــوبني يف وجــــــوب الغســــــل للجميــــــع مــــــ ،7ضــــــرورة"صــــــالته لغــــــري 

  .عدم الضرورة

                                                             
نه الطاهر منهما صلى به، وقيل أنه قال ابن العريب:" إذا كان معه ثو�ن جنس وطاهر، ومل يعينهما غرى ما غلب على ظنه أ1

  .)227،ص1املرجع نفسه،ج(يصلي بكل واحد صالة، والصحيح األول".
  .227،ص1عارضة األحوذي،ج2
عقد اجلواهر (قال ابن شاس:" فإن أصاب أحد ثوبيه جناسة ومل مييزه حترى، فما غلب على ظنه أنه الطاهر منهما صلى به". 3

  . )111،ص1الثمينة،ج
  .39ات،صجامع األمه4
  .227،ص1عارضة األحوذي،ج5
قال خليل: "ونّص سند على أنه إمنا يتحرى يف الثوبني عند الضرورة، وعدم وجود ما يغسل به الثوبني". 6

  .)79،ص1التوضيح،ج(
  .161،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج7
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ويعيـــــد يف  يصــــلي يف أحــــدمها أي: حتــــرً�،"فقــــال مالــــك:  ،وعلــــى فــــرض ســــند مــــن اشــــرتاط الضـــــرورة

فـــــاآليس  ،2وجيـــــري فيـــــه تفصـــــيل (املتـــــيمم)" :ح، 1"الوقـــــت اســـــتحبا� إن وجـــــد مـــــاء أو ثـــــو� طـــــاهرا

  .3"والراجي آخره ملرتدد وسطه،وا ،أول املختار

ـــــه و     ـــــطَ بِ (أعـــــاد قول ـــــاب -) ورٍ ُه ـــــه أول الب ـــــه: -"يرفـــــع"مـــــع تقدمـــــه ل ) كَ لِ ذَ َكـــــل ٍ ِصـــــفَ نْـ مُ (ألجـــــل قول

  .و انفصل غري طهور مل يطهر احمللفل أي: طهور من أوصاف النجاسة،

 مـــــــانع مـــــــن طهارتـــــــه، 5ه �وصـــــــاف الثـــــــوب (الطـــــــاهرة)يقتضـــــــي أن تغـــــــريّ  4]هـــــــذا[وظـــــــاهر كالمـــــــه  

ــــــيس كــــــذلك يف املتكاثفــــــةو  ــــــه[ ل ــــــاقي إمنــــــا هــــــو مــــــن األوســــــاخ 7تغــــــّري) إذا حتقــــــق (أنّ  6]في قالــــــه  ،الب

  أصله البن راشد.و  ،9سوتبعه عليه  ،8ح

وأن التغـــــري البــــــاقي  إذا حتقـــــق أو غلــــــب علـــــى الظـــــن زوال أوصــــــافها،"أيضــــــا مثلـــــه: اغِ بَّ وقـــــاال يف الصَّـــــ

ــــــه يطهــــــر (مصــــــبوغه)بــــــل ولــــــو كــــــان متنجســــــ ؛املصــــــبوغ بــــــه مــــــثال 10يــــــل�وصــــــاف النّ   11ا وصــــــبغ ب

  .انتهى 12"وال يشرتط انقطاع وصفه بغسله،

                                                             
  .180،ص2ينظر: البيان والتحصيل،ج1
  : التيمم.مو  بيف 2
  )341،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج( .ضا السنهوري تبعا للحطابوقاله أي، 162،ص1مواهب اجلليل،ج3
  .بساقطة من: 4
  : الطاهر.مو  بيف 5
  .أساقطة من: 6
  : ألن التغريمو  بيف 7
  . 163، 162،ص1مواهب اجلليل، ج8
 تيسري امللك(: "أي طهور من النجاسة ال من أوساخ كما قال ابن راشد". منفصل كذلكقال السنهوري يف قوله 9

  .)342،ص1اجلليل،ج
 يقصد �لنيل هنا: النيلة وهي: عشب صبغ أزرق داكن. 10
  : مطبوغه.مو  بيف 11
  .342،ص1/تيسري امللك اجلليل،ج163،ص1مواهب اجلليل ج12
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حيــــث عســــر  ،ومحلــــه علــــى معــــىن أّن مــــا بقــــى مــــن لــــون الصــــبغ الــــنجس حمكــــوم بطهارتــــهعــــج ونقلــــه 

 وقــــــال يف قــــــول املـــــنت "بطهــــــور منفصــــــل": ،مـــــا خيــــــرج مــــــن الصـــــبغ فهــــــو متـــــنجس إال فكــــــلّ و  زوالـــــه،

  .1"لو قال بدله منفصل طاهر حلسن"

ـــــــا) هُ رُ ْصـــــــعَ  مُ زَ ْلـــــــ يَـ َال وَ (     ـــــــه: ،3وبعـــــــض الشـــــــافعية ،2خالفـــــــا أليب حنيفـــــــة ،عنـــــــد علمائن ـــــــ(وقول  عَ َم

ــــعْ طَ  الِ وَ زَ  ــــه و يعــــين: و ) هِ ِم ــــل علــــى بقــــاء النجاســــة  4(فبقــــاء) ،رحيــــه املتيســــرينلون شــــيء مــــن ذلــــك دلي

وأجــــاز البســــاطي " مث قــــال: ،متعينــــاح وجعلــــه، 5تــــتمتعلقــــة بـــــ"يطهر" عنــــد غــــري  "مــــع"و يف احملــــل،

أي: عســـــــر زواهلمـــــــا ) ارَ ُســـــــعَ  يـــــــحٍ رِ وَ  نٍ وْ  لَــــــَال ، (6"وهـــــــو بعيـــــــد "وال يلـــــــزم عصــــــره" أن يتعلــــــق بقولـــــــه

 ،فالظـــــاهر عـــــدم الوجـــــوب ،أو صـــــابون 7ْشـــــنانولـــــو أمكـــــن قلعهمـــــا �ُ  فاحملـــــل طـــــاهر معهمـــــا �ملـــــاء،

  .8حقاله 

  ]حكم املاء املزال به النجاسة[

ـــــــــوالُغَســـــــــالَ (     ـــــــــن  هـــــــــذه) ةٌ َســـــــــجنَِ  ةُ ريَِّ غَ تَـ ـمُ ة ال ـــــــــارة اب وغـــــــــري املتغـــــــــرية :"زاد عليهـــــــــاو ، بلفظـــــــــه حعب

، املــــــاء الـــــــذي غســــــلت �لنجاســـــــة :ومعـــــــىن الُغســــــاَلة، الصــــــفةمبفهــــــوم  صواكتفــــــى عنـــــــه ، 9"طــــــاهرة

ـــــدن أو ثـــــوب، أو خرجـــــت مـــــن احلصـــــري إىل األرض  فـــــإن انـــــدفعت إىل موضـــــع آخـــــر مـــــن أرض أو ب

                                                             
  .100شرح األجهوري،ص1
ري مرئية فطهارته قال صاحب بدائع الصنائع: "إن كانت النجاسة مرئية فطهارته �لغسل والعصر إىل أن تزول العني، وإن كانت غ2

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع أليب بكر عالء الدين الكاساين: دار الكتب العلمية،الطبعة (�لغسل ثال�، والعصر كل مرة".

  )88،ص1م،ج1986الثانية
ال جيزئه حىت  قال أبوإسحاق الشريازي: "وإن كانت النجاسة على الثوب ففيه وجهان: أحدمها جيزئه املكاثرة كاألرض، والثاين 3

  )96،ص1املهذب يف فقه اإلمام الشافعي،ج(يعصر ألنه ميكن عصره خبالف األرض واألول أصح".
  : فبقى.بيف 4
  .115،ص1/شرح اخلرشي على خليل،ج343،ص1/تيسري امللك اجلليل،ج163،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج5
  .163،ص1مواهب اجلليل،ج 6
شجر ينبت يف األرض الرملية يستعمل هو أو رماده يف غسل الثياب واأليدي، يشبه  أشنان: بضم اهلمزة، ويف لغة بكسرها، وهو7

  )20ينظر: القاموس الفقهي، ص.(الصابون يف عصر�
  . 164،ص1مواهب اجلليل،ج8
  .38جامع األمهات، ص9
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ـــــدفع متغـــــري  ،حتتـــــه ـــــه إال أن يكـــــون املن ـــــه املـــــاء حـــــىت  إال صـــــبّ و  ا،فشـــــرط طهـــــارة مـــــا انـــــدفعت إلي علي

  تندفع عليه الغسالة غري متغرية. 

التنبيــــــه علــــــى عــــــدم  -عنهــــــا "منفصــــــل كــــــذلك"مــــــع إغنــــــاء قولــــــه -والنكتــــــة يف إتيانــــــه �ــــــذه املســــــألة 

  .1سقاله  ،ها �وصاف اللون والريح املتغرييناغتفار تغريّ 

 ]حكم زوال عني النجاسة بغري املطلق[

وخــــرج كهيئتــــه علــــى مــــا مشـــــى  ،ء املضــــاف لــــو غســــلت النجاســــة بــــهوكــــذا ينبغــــي طهــــارة املــــا"قــــال:

ـــــيَـ  ملَْ  قِ لَ مطْ لــُــــ ا ْريِ َغـــــبِ  ةِ اَســـــجَ النَّ  ْنيُ َعـــــ الَ زَ  وْ لَـــــوَ (يف قولـــــه: صعليـــــه  وهـــــو ، 2)"اَهـــــلِّ ي حمََ ِقـــــَال مُ  سْ جَ نَ تَـ

ــــــ مل يبــــــق إال احلكــــــم 4)إذ( ؛واجلمهــــــور 3مــــــذهب الشــــــيخ قالــــــه يف  ،واألعــــــراض ال تنقــــــل ضٌ رَ وهــــــو َع

 .7)لينيو األص(لكونه على خالف اصطالح  ؛�6ملعىنتت  عنه وعّرب  ،5ض

 ]للثوب نجاسةال حكم الشك يف إصابة[

ــــــــم علــــــــى حتقــــــــق النجاســــــــة        ــــــــى الشــــــــك يف اإلصــــــــابة  ،إصــــــــابتهاو وملــــــــا تكل أتبعــــــــه �لكــــــــالم عل

ــــــى الســــــواء أو ظــــــنّ ) كَّ َشــــــ نْ إِ وَ (فقــــــال: ،والنجاســــــة، أو فيهمــــــا ــــــب  عل ا هَ تِ ابَ َصــــــ إِ ِيف (ظنــــــا غــــــري غال

خيــــــــتص بكـــــــــل  9فالنضــــــــح" :لقولــــــــه يف القواعــــــــد ،8"ومثــــــــل الثــــــــوب اخلــــــــف والنعــــــــل":ح، )بٍ وْ ثـَــــــــلِ 

                                                             
  .343،ص1تيسري امللك اجلليل،ج1
  .344،ص1املرجع نفسه،ج2

  .82،ص1ينظر: النوادر والز�دات،ج  3
  : إذا، وهو تصحيف.مو  بيف  4
قال خليل: "وإذا زالت عينها بغري املطلق فذلك الثوب ال جتوز الصالة به على املشهور. وعليه فهل ينجس ما القاه؟ قوالن. 5

    )67،ص1التوضيح،ج(واألكثرون على عدم التنجيس إذ األعراض ال تنتقل".
ملضاف، وبقي حكمها مل يتنجس من بلل ذلك املغسول مالقي حملها؛ إذ قال التتائي:" ولو زال عني النجاسة بغري املاء املطلق كا6

  )260،ص1جواهر الدرر،ج(هو ال ينتقل، قاله ابن أيب زيد، وعليه األكثر". 
، واملراد �ألصوليني هنا: علماء أصول الدين، وعبارة األعراض ال تنتقل خالف عقيدة األشاعرة صحيف: األصليني، ولعله تأيف  7

  بعدم بقاءها، واملعىن أن التتائي عّدل عبارة خليل.القائلني 
  .170،ص1مواهب اجلليل،ج   8
  )411،ص1الصحاح،ج.(النضح: الرش  9
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ـــــه ـــــه وهـــــو طهـــــور لكـــــلّ "ويف املدونـــــة:، 1"ماشـــــك في علـــــى املشـــــهور ) هُ حُ ْضـــــنَ  بَ َجـــــوَ ( ،2"ماشـــــك في

قـــــال  ،ة أمكــــن أن تكــــون مــــن النضــــحد ذلــــك بلّــــفــــإن وجــــد بعــــ وحــــزازة الــــنفس، ،3لقطــــع الوسوســــة

: 7، و(قــــــاال)6حنيفــــــة أبــــــوو  ،5لشــــــافعيوخــــــالف فيــــــه ا ،4"أمــــــر النــــــاس وهــــــو مــــــن"مالــــــك يف املدونــــــة:

ـــــــت فهـــــــو ينشـــــــرها إن مل تكـــــــن جناســـــــة فـــــــال فائـــــــدة فيـــــــه،" ـــــــوهم ال يوجـــــــب، 8"وإن كان والظـــــــن  ،وال

ـــــ نْ إِ وَ ( الغالـــــب يوجـــــب الغســـــل كـــــاليقني. ـــــه يف حملـــــه  )كَ رَ تـَ ـــــ ادَ َعـــــأَ (النضـــــح مـــــن أمـــــر ب ـــــ  ةَ َال الصَّ ) ـَك

ـــــدا، ، فالعامـــــد)لِ ْســـــالغُ (إعـــــادة �رك   ،9لطلـــــوع)ل(والناســـــي لالصـــــفرار والفجـــــروالعـــــاجز  واجلاهـــــل أب

قـــــال يف ، 10، وعـــــزاه البــــن القاســــمحومــــا اقتضــــاه كالمــــه فيـــــه مــــن إعــــادة العامـــــد أبــــدا مثلــــه يف ابــــن 

فـــــيمن تـــــرك  :عـــــن ابـــــن القاســـــم ويف ا�موعـــــة ،�لعامـــــدِ  وأحلـــــق اجلاهـــــلَ  ،وحنـــــوه البـــــن حبيـــــب" :ض

ال "أشــــهب وابــــن �فــــع: وقــــال ابــــن املاجشــــون و  ،أو ســــهواالنضــــح يعيــــد يف الوقــــت، وظــــاهره عمــــدا 

وقــــــــد تقــــــــدم أن ظــــــــاهر  دمحم �ن النضــــــــح عنــــــــدهم مســـــــتحب،أبــــــــو وعّللــــــــه القاضـــــــي إعـــــــادة أصــــــــال،

  .13]هتقييد[ يف عزوه البن القاسم 12حوحبث ، انتهى.11"املذهب خالفه

                                                             
اإلعالم حبدود وقواعد اإلسالم للقاضي أيب (قال عياض: "فالنضح خيتص بكل ما شك فيه ومل تتحقق جناسته من مجيع ذلك".1

  )98م،ص1995طبعة-القاهرة-سوهاجي: دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصديرالفضل عياض، حتقيق: دمحم صديق املنشاوي ال
  .129،ص1املدونة،ج2
   )988،ص3الصحاح،ج:ينظر(سه وسوسًة، وِوسواسا بكسر الواو.يقال: وسوست إليه نفحديث النفس، اجلوهري:الَوْسَوسة قال3
  .129،ص1املدونة،ج4
  .589،ص2ينظر: ا�موع شرح املهذب،ج5
خمتصر الطحاوي ألمحد بن علي اجلصاص احلنفي، حتقيق: د. عصمت هللا عنايت هللا دمحم: دار البشائر اإلسالمية  ينظر: شرح6

  .45،ص2م، ج2010ودار السراج، الطبعة األوىل

النعمان بن �بت، الفقيه ا�تهد، أحد األئمة األربعة عند أهل السنة، صاحب املذهب احلنفي،  ه) هو:150-ه80*وأبوحنيفة(

  ). 36،ص8/األعالم،ج390،ص6ه مسند يف احلديث مجعه تالميذه، الفقه األكرب يف الكالم، وغري ذلك.(سري أعالم النبالء،جل
  : قال.مو ب يف 7
قال صاحب اجلمع: "وخالفنا اإلمام الشافعي وأبو حنيفة، ووافقهما ابن لبابة هنا؛ ألن الثوب إذا مل يكن فيه جناسة فال فائدة يف 8

  .  )166،ص1مواهب اجلليل،ج(كانت فيه فالنضح ينشرها".   النضح، وإن
  : والطلوع، وهو تصحيف.أيف 9

  .)40جامع األمهات،ص(قال ابن احلاجب:" ولو ترك النضح، فقال ابن القاسم وسحنون وعيسى بن دينار: يعيد كالغسل". 10
  .71،ص1التوضيح،ج11
  .167،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج12
  . : يعيدبو يف  أساقطة من: 13
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 حبيــــــب،وإمنـــــا التفصـــــيل البـــــن  املنقـــــول عـــــن ابــــــن القاســـــم يعيـــــد يف الوقـــــت مطلقــــــا،" :طفـــــىوقـــــال 

ــــــــى األول كــــــــان التشــــــــبيه يف مطلــــــــق اإلعــــــــادة ( ــــــــإن محــــــــل عل ــــــــرك النضــــــــح  3(إن)و، 2"1ال �مــــــــا)ف ت

وقـــــال ابـــــن  وحنـــــوه البـــــن �جـــــي،" ح:، 4"جـــــزاءال أظـــــنهم خيتلفـــــون يف اإل"فقـــــال البســـــاطي: ،غســـــلو 

وقـــــــد  ،6"جـــــــزاءاإلِ  يسُ ْقـــــــاألَ و  علـــــــى اخلـــــــالف يف غســـــــل الـــــــرأس بـــــــدل مســـــــحه، 5(جيـــــــري): "هـــــــارون

  .7"ومل يذكر فيه خالفا ،اءجز سند �إلح صرّ 

 ]تعريف النضح[

احملـــــــــل يف جهـــــــــة الشـــــــــك ظـــــــــاهرا و�طنــــــــــا ال يف  8)رمـــــــــيغ(وإن مل  ،حـــــــــدةمـــــــــرة وا) شٌّ رَ  وَ ُهـــــــــوَ (    

فلـــــو رش احملـــــّل  ،)ةٍ يَّـــــ نِ َال بِـــــ( ،ال �لفــــم لـــــئال يضـــــيفه)، دِ لَيـــــ�ِ (فيهمـــــا  ن شـــــكّ إ 9ال)إ( ،�حيتيــــه معـــــا

  لة ال يوجب النية.مطر كفى؛ ألن التعبد فيما تقع به اإلزا

 ِيف  كَّ َشــــــــ نْ  إِ َال (فقــــــــال: ،"وجــــــــب" قســـــــمي الشــــــــك البـــــــاقينيو "مث عطـــــــف علــــــــى "إن شـــــــكّ       

ولــــيس مــــن هــــذا مـــــا إذا ":ح، علــــى املشــــهور؛ ألن األصــــل الطهــــارة فــــال تصــــح ،)يبِ صِ ـمُ الــــ ةِ اَســــجنََ 

 ابتــــــلّ و  يف إزالتهـــــا، كمــــــا إذا شــــــرع يف غســــــلها مث القـــــى ثــــــو� آخــــــر حتققـــــت جناســــــة املصــــــيب وشــــــكّ 

ــــــه، وكأنــــــه أحــــــوط ببلهــــــا؛ ألن األصــــــل بقاؤهــــــا يف حملهــــــا،  ،10"فيجــــــب نضــــــح مــــــا القــــــاه وابتــــــل ببلل

                                                             
  : �م، وهو تصحيف.أ يف1
ونص كالمه:"فظهر من هذه النقول أن ابن القاسم مع عيسى وسحنون عندهم اإلعادة يف الوقت مطلقا، وعليه درج ابن شاس 2

  )309،ص1حاشية الرماصي،ج(وابن احلاجب، وأن التشبيه �لغسل يف مطلق اإلعادة، ال �ما".
  : لو.مو  بيف 3
نضح، وغسل، فقال بعضهم: خيرج على من ترك مسح رأسه، وغسله، وهذا كما ترى، وال أظنهم قال البساطي: "لو ترك ال 4

  )32،33،ص1شرح البساطي،ج(خيتلفون هنا يف اإلجزاء". 
  : جيزء.مو  بيف 5

  .71،ص1التوضيح،ج 6
  .166،ص1مواهب اجلليل،ج7
  : يغريه، وهو تصحيف.مو  بيف  8
  : ال.أيف 9

  .168،ص1مواهب اجلليل،ج10
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يف جناســـــــــة  كّ ؛ ألنـــــــــه مــــــــن �ب الّشـــــــــ2"الجيــــــــب فيـــــــــه شــــــــيء" وقــــــــال غريمهـــــــــا:، 1سوتبعــــــــه عليـــــــــه 

ــــــه الثــــــاين املصــــــيب، ــــــوب األول مشــــــكوك يف جناســــــة مــــــا أصــــــاب من ــــــذي يف الث ــــــاه أن البلــــــل ال  ،ومعن

  .3"اهروهو ظ"قال البناين:

وذكــــــره  فـــــال نضــــــح �التفـــــاق، ،أي: يف جناســــــة املصـــــيب علـــــى تقــــــدير اإلضـــــافة) اَمـــــيهِ فِ  وْ أَ (قولـــــه و 

  .ال للحاجة إليه ،تـَْتِميما لألقسام

ـــــــوَ (      ـــــــ(يف إصـــــــابتها لـــــــه  إذا شـــــــكّ ) دُ َســـــــاجلَ  لْ َه ـــــــ وْ أَ (ينضـــــــح ) بِ وْ الثـَّ َك فيـــــــه ؟) هُ لُ ْســـــــغَ  بُ جيَِ

ــــــــــ( ــــــــــ يف التشــــــــــهري،) فٌ َال ِخ ــــــــــاين أقــــــــــوى عن والبقعــــــــــة تغســــــــــل اتفاقــــــــــا لُِيْســــــــــر االنتقــــــــــال  ،4حد والث

ــــاديل وقيــــل: تنضــــح، ،5للمحقــــق ــــه متفــــق عليــــه أيضــــا 6وزعــــم الّت ــــه و وال ،7أن كــــذا طعــــام ال يطــــرح حلرمت

  .جنسا منهوقى تَ ال يُـ  إن كره سؤر ماو  املاء،

 ]اشتباه األواين واملياه[

ــــــحــــــرّ وقطــــــع فيهــــــا �لتّ ب وملــــــا تكلــــــم علــــــى اشــــــتباه الثيــــــا        8أمــــــر النجاســــــة (لالخــــــتالف) ةي خلفَّ

فيهـــــا؛ أراد اإلشـــــارة إىل الفـــــرق بينهـــــا وبـــــني األواين �التفـــــاق علـــــى اشـــــرتاط املطلـــــق يف رفـــــع احلـــــدث، 

ـــــــتَـَبَه ا ذَ إِ وَ (فقـــــــال: ،رها بصـــــــورتنيوصـــــــوّ  ـــــــطَ اْش ـــــــمبُِ  ورٌ ُه �ن وقـــــــع يف إحـــــــدى األواين جناســـــــة ) سٍ جِّ نَ تَـ

                                                             
  . 346،ص1 اجلليل،جتيسري1
قاله الزرقاين، حيث جاء يف شرحه: "فقوله وإن شك يف إصابتها لثوب أي: إصابتها له من غري طريق، ال إن شك أو ظن غري 2

  )94،ص1شرح الزرقاين،ج(قوي يف إصابتها له من طريق وقد خفيت عينها، فال شيء عليه كما نقله ابن عرفة". 
  .94،ص1حاشية البناين،ج3
  .)169،ص1مواهب اجلليل،ج(طاب: "واحلاصل أن القول بغسل اجلسد أقوى من القول بنضجه". قال احل4
قال ابن عرفة: "قال بعض شيوخ شيوخنا: والبقعة تغسل اتفاقا ليسر االنتقال حملقق، وبعض شيوخنا الفاسيني: كاجلسد". 5

  .  )103،ص1املختصر الفقهي،ج(
الفاسي، الفقيه املالكي،األصويل الفروعي، له شرح حفيل ممتع على رسالة أيب زيد، وشرح ن التاديل أبو العباس أمحد بن عبدالرمح6

الديباج .(هـ741حسن على عمدة األحكام يف احلديث، وله تقييد مفيد على التنقيح للقرايف يف أصول الفقه، تويف �ملدينة سنة 

    )42،ص1/درة احلجال،ج255،ص1املذهب،ج
أبو عبدهللا السطي ظاهر املدونة ثبوث النضح يف البقعة قال ومثله يف قواعد عياض، وزعم الّتاديل أنه قال احلطاب:"وقال الشيخ 7

  .)169،ص1مواهب اجلليل،ج(متفق عليه". 
  : بال اختالف. بيف 8
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ـــــــده، أو تغـــــــّري  مجيعهـــــــا بقـــــــراره أو هـــــــا لتغـــــــّري تغريّ  ومل يظهـــــــر هتغـــــــريّ  ، 1 بعضـــــــها (بكـــــــرتاب طـــــــاهر)مبتول

موافـــــــق أوصــــــــافه، مث  بـــــــول 2[و]كمـــــــاء )سٍ جنَِـــــــبِـــــــــ( اشـــــــتبه طهـــــــور) وْ أَ ( وبعضـــــــها بكـــــــرتاب جنـــــــس،

ـــــه: ـــــبِ (فيهمـــــا صـــــلوات بوضـــــوءات ) ىلَّ َصـــــ(أجـــــاب عنهمـــــا معـــــا بقول ـــــنَّ  دِ دَ َع مـــــن ) ءٍ �َ إِ  ةِ دَ �َ زِ وَ  سِ جِ ال

ـــــنجس مثلـــــه الطـــــاهر، ـــــني مـــــثال وال ـــــثالث صـــــلوات، ،فـــــإن كـــــان عـــــدده اثن كـــــل  برئـــــت الذمـــــة مـــــثال ب

دد الــــــنجس وز�دة ى بعــــــصــــــلّ  ،وهكــــــذا مهمــــــا تعــــــدد الطــــــاهر وعلــــــم عــــــدد الــــــنجس ،صــــــالة بوضــــــوء

  .إ�ء كما ذكر�

 ،عشـــــرة أواين فيهـــــا واحـــــد جنـــــس 4]معـــــه[؛ إذ لـــــو كـــــان 3وال ينبغـــــي أن خيتلـــــف (فيـــــه)" :ضقـــــال يف 

ـــــع  فمـــــا وجـــــه تيممـــــه ومعـــــه مـــــاء حمقـــــق الطهـــــارة مقـــــدور علـــــى اســـــتعم اله؟ ومـــــا وجـــــه اســـــتعمال اجلمي

 6]حمـــــل[5]عـــــدد[إمنـــــا حمـــــل اخلـــــالف إن مل يعلـــــم و  ني؟ئـــــلذمـــــة حاصـــــلة قطعـــــا �ســـــتعمال إ�بـــــراءة او 

  .انتهى.7"د الطاهراحتّ أو تعدد النجس و  النجس من الطاهر،

ــــــا جتــــــري األقــــــوال اخلمســــــة:  :أي":س  وهــــــو لســــــحنون وابــــــن املاجشــــــون، صأوهلــــــا كمــــــا ذكــــــر و فهن

ـــــربأ)وهـــــو الصـــــحيح، وعل ـــــه فـــــال (ي ز�دة إ�ء ى عـــــدد الـــــنجس و إذ ال يتـــــأتّ  ؛إال �ســـــتعمال اجلميـــــع 8ي

بــــل هـــــو عينـــــه،  ؛كمــــا تـــــوهم  صولــــيس هـــــذا مغــــايرا ملـــــا ذكـــــر  إال بــــه، فيتوضـــــأ ويصــــلي حـــــىت يفـــــرغ،

وعلـــــى فـــــرض حتققهــــــا  وال حيتـــــاج إىل غســـــل مـــــا أصـــــابه مـــــن األول مبـــــا بعــــــده لعـــــدم حتقـــــق جناســـــته،

  ..انتهى9"فانغسلت مبا بعده من الطاهر ،اين مما قبل اآلخر ال ندري من أيِّ األو فأ�َّ 

  

                                                             
  : بطاهر. أتقابلها يف  1
  .أساقطة من: 2
  : فيها.بيف 3
  .بساقطة من: 4
  .زساقطة من: 5
  .أز�دة يف: 6
  .78،ص1يح،جينظر: التوض7
  : يبدأ، وهو تصحيف.بيف 8
  .347،348،ص1تيسري امللك اجلليل،ج9
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    :تتمــات 

ويبـــــــين علـــــــى األكثـــــــر إن " :سفيمـــــــا يعمـــــــل عليـــــــه عنـــــــد الشـــــــك يف عـــــــدد الـــــــنجس، فقـــــــال  :األوىل

 فيــــــه اعــــــرتاض �ن مــــــا: "فقــــــال البنــــــاين، 3واتباعــــــه، 2عــــــجوكــــــذلك يف شــــــرح ســــــيدي  ،1"شــــــك فيــــــه

ــــــه أصــــــله الطهــــــارة والطهوريــــــة؛ إذ مهــــــا شــــــكّ  ــــــه "أو شــــــك يف مغــــــّريه هــــــل  في األصــــــل كمــــــا يــــــدل علي

مشـــــــكوك  4و(ثالثـــــــة) ،اثنـــــــني مـــــــن الطـــــــاهرو  ،خبمســـــــة منجوســـــــة وقـــــــال يف متثـــــــيلهم لـــــــذلك ،"يضـــــــر

 :يف قــــــوهلم وكــــــذلك قــــــال، 5"الظــــــاهر أن يصــــــلي ســــــتا محــــــال للمشــــــكوك فيــــــه علــــــى الطــــــاهر"فيهــــــا: 

ف العـــــــدد �لقلـــــــة تلـــــــواخ ز�دة إ�ء احتياطـــــــا فيمـــــــا لـــــــو جهـــــــل عـــــــدد كـــــــلٍّ يصـــــــلي بعـــــــدد األكثـــــــر و "

  .7"ز�دة إ�ءيصلي بعدد األقل و أن مقتضى كون األصل الطهورية أن " :6الكثرة"و 

ــــــه أنــــــه لــــــو عمــــــل مبقتضــــــى األصــــــل املــــــذكور  ال أل�ّ  الكتفــــــى بوضــــــوء واحــــــد وصــــــالة واحــــــدة؛ ،وفي

 ال نعّينـــــه منهــــــا،أل� نتحقـــــق جناســــــة مـــــا مــــــن الـــــنجس يف اجلميـــــع وهــــــو ال جيـــــوز؛ 8نـــــدري (الطـــــاهر)

ال  عليـــــه(وهـــــو الحيصـــــل إال �لبنـــــاء ، جـــــه البنـــــاء علـــــى األكثـــــر أ� نطلـــــب علـــــى يقـــــني الطهـــــرإمنـــــا و و 

عنـــــد إراقـــــة  11وعلـــــى قـــــول ابـــــن مســـــلمة ،10، وممـــــا يـــــدل علـــــى ذلـــــك تفريـــــع املـــــازري عليـــــه9األقـــــل)

  فتأمله. ،األواين كلها غري واحد أنه جيمع بني الوضوء منه والتيمم

                                                             
  .347،ص1تيسري امللك اجلليل،ج1
قال األجهوري: "فإن مل يعلم عدد النجس وال عدد مقابله ويف هذه يصلي بعدد اآلنية  كلها، الثانية: أن يعلم أن أحد النوعني 2

  )102شرح األجهوري،ص(ذا، ويف هذه حيتاط ويصلي بعدد األكثر وز�دة إ�ء".عدده كذا، واآلخر عدده كذا واليعلم هذا من ه
  .95،ص1شرح الزرقاين،ج3
  : ثالث.بيف 4
  .95،ص1حاشية البناين،ج5
  95،ص1قول عبدالباقي الزرقاين، ينظر: شرح الزرقاين،ج يقصد6
  .96،ص1ينظر: حاشية البناين،ج7
  : �لطاهر.أيف 8
  يف املنت. هل، ولعل األصح ما أثبت: على األقمو  بتقابلها يف  9

  .221،222،ص1ينظر:شرح التلقني،ج10
أبو هشام دمحم بن مسلمة بن دمحم بن املغرية املخزومي املدين،  كان أحد فقهاء املدينة من أصحاب مالك، ثقة مأمون حجة، 11

امت، وهارون بن عبدهللا احلمال، مجع العلم والورع، أخذ عن مالك بن أنس، والضحاك بن عثمان، وغريمها، وأخذ عنه أبو ح

  .     )156،ص2/الديباج املذهب،ج131،ص3ترتيب املدارك،ج(هـ.216وغريمها، له كتب فقه أخذت عنه، تويف سنة 
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ــــ: الثانيــــة فلــــو كــــان معــــه  مبــــا إذا مل يكــــن معــــه مــــاء حمقــــق الطهــــارة،د يف أن هــــذا القــــول الصــــحيح مقّي

تعينـــــت عليـــــه صـــــالة واحـــــدة  1أخـــــربه عـــــدل بطهـــــارة (أحـــــدها)و  ،أو كـــــان علـــــى شـــــاطئ �ـــــر ،متعينـــــا

إن أخـــــربه عـــــدل بنجاســـــة و  مبـــــا ذكـــــر؛ إلمكـــــان الوصـــــول إىل اليقـــــني الـــــذي طلبـــــت اإلعـــــادة ألجلـــــه،

  .3سا يف كم  ،ا أو اتفقا مذهباه وجهنيَّ بَـ ن إل بِ قُ  2(أحدها)

ـــــدهعـــــج وزاد   ـــــه،:"يف تقيي ـــــذي هـــــو في ـــــت ال ـــــر األواين جـــــدا، أن يتســـــع الوق ـــــرت  إنفـــــ وأن ال تكث كث

وهـــــــذا القيـــــــد ، 4"إال تـــــــيممو  اتســـــــع الوقـــــــت لـــــــه،و  ،إن أمكنـــــــه التحـــــــري ،توضـــــــأ بـــــــهى واحـــــــدا و حتـــــــرّ 

 ،وهـــــو كـــــاألول يف كـــــل ماســـــبق" :س ،6البـــــن أيب زيـــــد عـــــن ابـــــن مســـــلمةتـــــت إمنـــــا عـــــزاه  5(األخـــــري)

يف تقييـــــد تـــــت توقـــــف و ،  8"مـــــن األول �لثـــــاين احتياطـــــا للطهـــــارة 7دة غســـــل مـــــا (أصـــــابه)لكـــــن بـــــز�

ــــــهص  ــــــاين:، 9ب ــــــ"وقــــــال البن ــــــن مســــــلمة بواســــــطة ابــــــن ح ويف نقــــــل ، 10"د بــــــهاليصــــــح أن يقّي عــــــن اب

فقــــال  ،والتقييــــد مــــن طريــــق ابــــن أيب زيــــد عرفــــة مــــا يقتضــــي االطــــالق مــــن طريــــق البــــاجي ومــــن تبعــــه،

مـــــا غلـــــب  ىتحــــر ي 13]أنـــــه[ح ُصـــــحِ و  ،12دمحمو�11لثهـــــا: البـــــن ســــحنونو  لـــــه قــــولني، ولعـــــلّ "لــــذلك: 

                                                             
  : أحدمها.بيف 1
  : أحدمها.بيف 2
  .349،ص1تيسري امللك اجلليل،ج3
  .103شرح األجهوري،ص 4
  .: اآلخرأيف 5
 . 266،267،ص1ينظر: جواهرالدرر،ج6
  : أصاب.زو  بيف 7
  .349،ص1تيسري امللك اجلليل،ج8
جواهر (قال التتائي:"وانظر: هل يقيد كالمه هنا بذلك أو ال؟ وعلى تقييده: هل يعترب االجتهاد، أو ينتقل للتيمم".9

  . )268،ص1الدرر،ج
  .95،ص1حاشية البناين،ج10
بن اإلمام سحنون، مل يكن يف عصره أحذق بفنون العلم دمحم بن عبدالسالم التنوخي القريواين ا )هـ256-هـ202(أبو عبد هللا11

له ابن القطان، وأبو جعفر بن ز�د. ومسع من موسى بن معاوية، وسلمة بن شعيب، وعنه أخذ خلق كثري منهم: ،منه، تفقه �بيه

يباج الد/204،ص4ترتيب املدارك،ج(السري، وغري ذلكو  اجلامع، السند يف احلديث، والكبريمؤلفات كثرية منها: 

   )169،ص2املذهب،ج
  .175يقصد به ابن املواز، تقدمت ترمجته، ينظر: القسم التحقيقي،ص12
  .أساقطة من: 13
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لــــة، والبــــد عليــــه أيضــــا مــــن العجــــز عــــن الوصــــول إىل اليقــــني بْ علــــى ظنــــه طهارتــــه �مــــارة كالثيــــاب والقِ 

ــــــت،و  ،مبــــــا تقــــــدم كــــــالقولني الســــــابقني ــــــن القصــــــار كالثــــــاين إن قّل ــــــث إن ك رابعهــــــا: الب ــــــرتوكالثال  ،ث

ين وإلـــــــزام وضـــــــوء يمم كعـــــــادم املـــــــاء لوجـــــــود الشـــــــك فيـــــــه،ويتـــــــ وخامســـــــها: لســـــــحنون أيضـــــــا برتكهـــــــا

  .1"والتحري اليسقط الفرض بيقني صالتني على خالف األصل،و 

علـــــى هـــــذا القـــــول الـــــذي مشـــــى  ،لـــــني فـــــأكثرأو رجُ  لٍ ُجـــــفـــــرق بـــــني أن حيصـــــل االشـــــتباه لرَ ال :الثالثـــــة

مهم ؤُ ن ويـَــــــــــويصـــــــــلو  وز�دة إ�ء،ألواين بعـــــــــدد الـــــــــنجس ومـــــــــا أشـــــــــبه، فيتوضـــــــــؤون مـــــــــن ا صعليـــــــــه 

  .3حومثله يف  ،2ساهـ من  .أحدهم إن شاؤوا

ـــــو كـــــان معـــــه إ�ءان مـــــثال وصـــــلّ الرابعـــــة مث حضـــــرت صـــــالة أخـــــرى وهـــــو ، ى �مـــــا صـــــالتني: فيمـــــا ل

مث توضــــــأ  ها بطهارتــــــه الـــــيت هــــــو عليهـــــا،ويعلــــــم اإل�ء الـــــذي توضــــــأ بـــــه آخــــــرًا، صـــــّال  ،علـــــى طهارتـــــه

أجــــــــاب عنـــــــــه ابـــــــــن و ، يكـــــــــن أحـــــــــدث واستشـــــــــكل إعـــــــــادة الوضــــــــوء �ألول إذا مل ها،صــــــــّال و �ألول 

ــــــــاين ملــــــــا كــــــــان ملزومــــــــا لرفــــــــع احلــــــــدث"عرفــــــــة:  ــــــــزم (رفــــــــض) ،�ن الوضــــــــوء مــــــــن الث األول نيــــــــة  4الت

   .5"فعالو 

وإن مل يكــــــن علـــــــى طهارتــــــه أو كــــــان عليهـــــــا ومل يعلــــــم اإل�ء الـــــــذي توضــــــأ بـــــــه "وفيــــــه حبــــــث لغـــــــريه: 

بعــــــد أن يغســــــل أعضــــــاءه " :سفيــــــه ابــــــن  7]عليــــــه[زاد و ، 6"آخــــــرا؛ توضــــــأ �إل�ءيــــــن كمــــــا فعــــــل أوال

ــــــــدأ اآلن منــــــــه الطهــــــــارة ــــــــذي يب ــــــــوادر عــــــــن ابــــــــن  9]يف[ وهــــــــو" :حقــــــــال ، 8"مــــــــن اإل�ء ال نــــــــص الن

                                                             
  .171،173،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج1
  .348،ص1سري امللك اجلليل،جتي 2
  . 171،ص1ينظر:مواهب احلطاب،ج 3
  : رفع. بيف 4
  .106،ص1خمتصر ابن عرفة،ج5
   ) 25،ص1ينظر: عقد اجلواهر،ج(لى قول دمحم بن مسلمة يف جواهره قاله ابن شاش يف فرع مرتب ع6
  .أ:  ساقطة من7
  .72،ص1تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع األمهات،ج8
  .أساقطة من: 9
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انــــــــتقض وضــــــــوءه فإنـــــــه يتوضــــــــأ منــــــــه، وال يغســــــــل و َعـــــــَرَف األخــــــــري  نقــــــــل عنــــــــه أنــــــــه إنْ و  ،1مســـــــلمة

ـــــه "مث قـــــال:  ،"أعضـــــاءه ـــــذي مشـــــى علي ، وقـــــد صويتفـــــرع هـــــذا أيضـــــا علـــــى قـــــول ابـــــن املاجشـــــون ال

  .3"نصا 2وعن سحنون ،النوادر عنهنقله يف 

ــة  ـــــــفيمـــــــا لـــــــو اشـــــــتبه طهـــــــور بطـــــــاهر فإنـــــــه يتوضـــــــأ بكـــــــل مـــــــن األواين": اخلامســـــ ـــــــرت تْ ، قّل   ،أو كث

وأمـــــا لـــــو ": قـــــال ،د ومل يعلمـــــهد أو تعـــــدّ مبـــــا إذا اّحتـــــعـــــج ده وقّيـــــ، 4سقالـــــه  "،ى صـــــالة واحـــــدةصـــــلّ و 

 ي صـــــالة واحــــدة، وماشـــــكّ ز�دة إ�ء، مث يصــــلو علــــم عــــدد الطهـــــور مــــن غـــــريه لتوضــــأ بعــــدد الطـــــاهر 

مقتضــــــى األصــــــل الســــــابق "قــــــال البنــــــاين:و ، 5"فهــــــو مــــــن الطــــــاهر يف كونــــــه مــــــن الطهــــــور أو الطــــــاهر،

 .6"وهللا أعلم ،�يت فيه ما مرّ و ،أنه من الطهور

 ]حكم املاء يلغ فيه الكلب[

ــــــوغ الكلــــــبوملــــــا وقــــــع االخــــــتالف يف ســــــبب مطلوبيــــــة غســــــل         ــــــدا؛ اإل�ء مــــــن ول ــــــل: تعب ، فقي

اخل ) اءٍ َمـــــ ءِ �َ إِ  لُ ْســـــغَ  بَ دِ نُـــــوَ (فقـــــال: ،حســـــن ذكـــــره إثـــــر إزالـــــة النجاســـــة، لقذارتـــــه ولنجاســـــته وقيـــــل

  .7"اتٍ رَّ مَ  عَ بْ سَ  هُ لَ سِ غْ يَـ لْ  مثُّ  هُ قْ ريُِ لْ فَـ  مْ كُ دِ حَ أَ  ءِ �َ  إِ ِيف  بُ لْ الكَ  بَ رِ ا شَ ذَ حلديث:"إِ 

                                                             
  .92،ص1ينظر: النوادر والز�دات،ج1
  .92،ص1املرجع نفسه،ج2
  .174،ص1مواهب اجلليل،ج3
  .349،ص1تيسري امللك اجلليل،ج4
فيه أنه إذا  احتد عددها فإنه يتوضئ بكل منهما ويصلي صالة واحدة، وإن كثر عددها حبيث يزيد على اثنني،  واحلكمونصه: " 5

فإن علم عدد الطهور من غريه فيتوضأ بعدد الطاهر وز�دة إ�ء، ويصلي صالة واحدة، وما شك يف كونه من الطاهر أو الطهور، 

  )103شرح األجهوري،ص(فهو من مجلة الطاهر".
  .96،ص1ية البناين،جحاش6
البخاري بلفظ آخر يف  صحيحه، كتاب الوضوء، �ب املاء الذي يغسل به شعر  أخرجهمتفق عليه:*7

  .45،ص1،ج)172ح:(اإلنسان،

، عن طريق أيب هريرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: إذا ولغ الكلب )574ح:(صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب حك ولوغ الكلب،* 

بلفظ :"إذا شرب الكلب يف إ�ء ) 576ح:(�ء أحدكم فْلَريقه مث ليغسله سبع مرار"، وأخرجه أيضا عن طريق أيب هريرة يف إ

  .161،ص1أحدكم، فليغسله سبع مرات".ج
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ـــــة علـــــى اســـــتحبابه لقيـــــام الـــــدليل علـــــى طهـــــارة ام ابـــــن بشـــــري و وفِهـــــ قـــــال ، 1لكلـــــب عنـــــدهغـــــريه املدون

ــــــنب أو طعــــــام أُ و "فيهــــــا: ــــــغ الكلــــــب يف ل ــــــه اإل�ء، ،لَ ِكــــــإن ول إن كــــــان يغســــــل ســــــبعا و  ومل يغســــــل من

  .3وقيل: بوجوبه ،2"للحديث ففي املاء

والظــــــاهر علــــــى أصــــــولنا اشــــــرتاطه؛ ألن حقيقتــــــه عنــــــد� ال تــــــتم  وال نــــــص يف اشــــــرتاط الــــــدلك،"ص: 

  .5اشرتاطه ويف كالم ابن العريب مايدل على عدم، 4"إال به

و�ملــــاء مـــــن الطعــــام؛ ألن املـــــاء هــــو الـــــذي تتبــــدل أوانيـــــه  احــــرتز �إل�ء مــــن احلـــــوض إذ مل يــــرد فيـــــه،و 

  .7ابن وهب يغسل إ�ء الطعام أيضا 6]روى[و، أواين الطعام مصانة يف العادةو غالبا 

، 8"وهـــــــذا اخلـــــــالف علـــــــى خـــــــالف أهـــــــل األصـــــــول يف ختصـــــــيص العمـــــــوم �لعـــــــادة" قـــــــال املـــــــازري:

اخلـــــــالف يف أن الولـــــــوغ هـــــــل خيـــــــتص �ملـــــــاء أو يســـــــتعمل فيـــــــه ويف  9]أن[مـــــــن بنـــــــاه علـــــــى ومـــــــنهم 

 .10وهو الذي عند ابن راشد القفصي؟ غريه

                                                             
له: "إن  قال ابن بشري: إذا قلنا أن األمر �لغسل على سبيل التوقي فهل يعد واجبا أو ند�؟ قوالن. والذي يف املدونة أنه ندب لقو 1

    )240،ص1التنبيه،ج(كان يغسل سبعا ففي املاء وحده وكان يضعفه".
ونصها: "قال مالك: وإن ولغ الكلب يف لنب أو طعام أكل، وال يغسل منه اإل�ء، وإن كان يغسل سبعًا للحديث ففي املاء 2

  )173،ص1التهذيب يف اختصار املدونة،ج(وحده".
  .74،ص1التوضيح،ج3
  .76املرجع نفسه ،ص4
قال ابن العريب:" والدليل على أنه حمل عري عن النجاسة ههنا ذكر العدد فيه وخلط الرتاب معه، وهذا يدل على أنه طاهر عبادة 5

    )135،ص1عارضة األحوذي،ج(فيه عدد وال مدخل للرتاب عليه". فإن غسل النجاسة ال يكون
  : روي عن.بتقابلها يف  6
أنه يغسل اإل�ء من ولوغه فيه سبع مرات كان طعاما أو ماء، فظاهر الرواية أن الطعام  قال ابن رشد:" روى ابن وهب عن مالك7

  .)88،ص1املقدمات املمهدات،ج(يطرح فحمله على النجاسة وجعله أشد من السباع". 
لم بفوائد على كالم املازري هذا يف شرح التلقني، فلعله قاله يف مؤلف غريه، وقد نسبه له الكثريون. ينظر: املعأقف مل 8

  .74،ص1/التوضيح،ج362،ص1مسلم،ج
  .بساقطة من:  9

ينظر:مواهب (لعله قاله ابن هارون وليس ابن راشد القفصي، حيث نسب احلطاب يف شرحه الكالم البن هارون، 10

  .) 175،ص1اجلليل،ج
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ــــ(نــــدب أن  )وَ (      ــــه وال يغســــل بــــه علــــى الصــــحيح) اقُ رَ يـُ فــــإن غســــل بــــه  قــــال ســــند:، املولــــوغ في

بــــه أكــــل مــــا عجــــن ربه و وجيــــوز شــــ ،ولــــو كثــــر "يــــراق"وظــــاهر قولــــه ، 1أجــــزأ؛ ألنــــه إذا توضــــأ بــــه جيزيــــه

القـــــذارة، أو خمافـــــة كلـــــب الكلـــــب علـــــى مـــــا  2تشـــــديد النهـــــي ال علـــــى النجاســـــة (أو)و  ،علـــــى التعبـــــد

 ويــــدل لــــه حتديــــده �لســــبع؛ قــــال:"فيكون قــــد داخــــل مــــن لعابــــه مــــا يشــــبه الســــم، ،اختــــاره ابــــن رشــــد

  .3أل�ا مستحبة فيما طريقه التداوي"

ـــــع  )ادً بُّـــــعَ تَـ ( ومعـــــىن، شـــــر املعكـــــوس�ء علـــــى النّ مهـــــا مفهـــــوم إ) ضٍ وْ َحـــــوَ  امٍ َعـــــ طَ َال (وقولـــــه  أنـــــه مل يطّل

ــــا لقصــــور علمنــــا ــــه علــــى حكمــــة �لنســــبة إلين ــــه 4وهــــذا هــــو املشــــهور ،ل لطهــــارة الكلــــب  ؛ممــــا قيــــل في

  .عند�

ــــه أشــــارو       ــــ:(خلــــالف آخــــر بقول فهــــو مفعــــول مطلــــق كمــــا قــــال  ،وهــــو بيــــان لعــــدد الغســــل) اعً بْـ َس

ــــــت ــــــدو "قــــــال:، ت ــــــه تعب ــــــه، 5"األكثــــــر أيضــــــا أن ــــــل: معقــــــول املعــــــىن خلــــــوف كلب أو  ،أو لنجاســــــته ،وقي

ـــــــه ـــــــة لعاب ـــــــن فّســـــــو ، 6مسّي ـــــــداء،ح ر اب ـــــــع ابت ـــــــة بتشـــــــديد املن ألن بعـــــــض األعـــــــراب �ـــــــوا فلـــــــم و  املعقولي

  .7ينتهوا

فلــــــو أدخــــــل يــــــده أو ) بٍ ْلــــــكَ (بضــــــم الــــــواو أي: شــــــرب ) وغِ ُولُــــــبِ (الغســــــل املــــــأمور بــــــه خــــــاص و      

منهيـــــــا عنـــــــه أو  ؛)اًقـــــــلَ طْ مُ ( ،9اء علـــــــى جناســـــــته عنـــــــدهخالفـــــــا للشـــــــافعي بنـــــــ ،فـــــــال غســـــــل 8(رجلـــــــه)

  .فيختص �لنهي عنه دهالعال  ،مأذو� فيه، محال لألمر يف الكلب على العموم

                                                             
  .177،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج1
  .ويف ب: 2
  . 90،ص1ينظر: املقدمات،ج3
  . 46،ص1ينظر: الشامل،ج4
  .269،ص1جواهر الدرر،ج5
  229،ص1ينظر: شرح التلقني،ج6
  .40جامع األمهات،ص7
  : رجليه.بيف 8
قال الشافعي: "وال جناسة يف شيء من األحياء ماّسْت ماء قليال �ن شربت منه أو أدخلت فيه شيئا من أعضائها إال الكلب 9

  )19،ص2األم للشافعي،ج(واخلنزير".
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ــــــد  وغــــــريه مــــــن كــــــل مايســــــتعمل النجاســــــة، أي:الكلــــــب اخلنزيــــــرَ ) هِ ريِْ  َغــــــَال :(أخــــــرج بقولــــــهو       مث قّي

ــــــعِ (اســــــتحباب الغســــــل لــــــإل�ء بكونــــــه  ال فــــــورا بــــــنفس  ،حبيــــــث يتصــــــل بــــــه) الِ مَ عْ تِ ْســــــاالِ  دِ ْصــــــقَ  دَ ْن

ــــــوغ،  إذا اســــــتعمله قبــــــل غســــــله ال يســــــقط الغســــــل،و " :ح، وال إن مل يتصــــــل اســــــتعماله بقصــــــده الول

  .1"وعزاه لسند وال يؤمر بغسل ما أصابه ذلك املاء،

ـــــه  ـــــ:(وقول ـــــت)؛ ةٍ يَّـــــ نِ َال ِب ـــــد يف الغـــــري كغســـــل املي ـــــنفس، ،ألنـــــه تعب فلـــــو اســـــتعمله يف  خبـــــالف تعبـــــد ال

  ا.ت� ء قبل غسله حسب املاء الذي استعمله فيه مرة ويزيد سِ املا

ــــــبٍ  تـَرتِْ َال وَ (ومعــــــىن  ــــــرتاب؛أنــــــه ال حيّكــــــ) ي ــــــروا�ت" ه �ل ــــــت يف كــــــل ال زاد ، و 2شقالــــــه  "،ألنــــــه مل يثب

  .3"أو الضطراب روايته" فيه غريه:

ــــام،": عــــجقــــال   وهــــو أن  مبــــا نقلــــه عــــن احلــــافظ ابــــن حجــــر، 4مث متّــــم (األول) وهــــذا هــــو اجلــــواب الت

ـــــب  ـــــة مالـــــك،الّترتي ـــــت يف شـــــيء مـــــن الـــــروا�ت إال عـــــن ابـــــن ســـــرين مل يقـــــع يف رواي ، فتكـــــون 5وال ثب

وكمــــا جيــــري الشــــذوذ يف احلــــديث بتمامــــه جيــــري يف  قــــال: ،والشــــاذ مــــن قســــم املــــردود، ةذتــــه شــــارواي

  .6"خنبتهكما نبه عليه احلافظ يف شرح   ،الز�دة

                                                             
  .179،ص1مواهب اجلليل،ج1
  .138،ص1،جاملختصرحتبري 2
  )353،ص1نظر: تيسري امللك اجلليل،جي( السنهوري هقال3
  : األواين، وهو تصحيف.زو  بيف 4
أبوبكردمحم بن سريين األنصاري بن أيب عمرة البصري، اإلمام ا�تهد، روى عن موالة أنس، وأيب قتادة، وأيب هريرة وغريهم، وعنه  5

ه(األسامي والكىن أليب أمحد احلاكم، 110، رأى ثالثني من الصحابة �، تويف سنة روى �بت وأيوب، وعاصم األحول، وغريمها

 )154،ص6/األعالم،ج101،ص2م،ج1994الطبعة األوىل-املدينة املنورة-حتقيق: يوسف بن دمحم الدخيل: دار الغر�ء األثرية
 ثبت يف شيء من الروا�ت إال عن ابن سرين على أن بعض ونصه: " قال احلافظ ابن حجر: مل يقع يف رواية مالك الترتيب، وال 6

أصحابه مل يذكره عنه، وروي أيضا عن احلسن وابن رافع عنه عن الدارقطين ...انتهى، ويظهر من هذا مع ما ذكره غريه أن ابن 

حلديث بتمامه؛ جيري يف سريين خالفه من هو أوىل منه، فتكون روايته شاذة، والشاذ من قسم املردود، وكما جيري الشذوذ يف ا

  )104شرح األجهوري،ص(الز�دة كما نبه عليه احلافظ يف شرح النخبة".
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ـــــــتَـ  يَـ َال وَ ( ـــــــكَ   وغِ لُـــــــوُ بِ (الغســـــــل علـــــــى املشـــــــهور ) دُ دَّ َع  ؛)بٍ َال كِـــــــ(مجاعـــــــة ) وْ أَ ( ،مـــــــرات يف إ�ء) بٍ ْل

ــــــــــواقض  ،ألن األســــــــــباب إذا تســــــــــاوت موجبا�ــــــــــا اكتفــــــــــى �حــــــــــدها ، والســــــــــهو الوضــــــــــوء كتعــــــــــدد ن

  موجبات احلدود.و 

  

  

                     *******



فصل في فرائض الوضوء                                                                               الزجلوي على خلیل /القسم التحقیقي شرح  
 

 
355 

  ]فصل يف فرائض الوضوء[ 

أعقبهـــــــا  ،لثالثـــــــة الســـــــابقةالطهـــــــارة يف الفصـــــــول ا 1وملـــــــا فـــــــرغ مـــــــن الكـــــــالم علـــــــى (وســـــــائل)       

وهـــــــــو ، بـــــــــدهلما العـــــــــامو  ونواقضـــــــــها، بفصــــــــول الكـــــــــالم يف مقاصـــــــــدها وهـــــــــي: الوضـــــــــوء، والغســـــــــل،

  وهو مسح اخلف واجلبرية.  ،م، واخلاصالتيمّ 

  ]الوضوء لغة وشرعا [

ــــــــ ــــــــــلٌ ـــــــصْ فَ (فقـــــــال: ،وجـــــــو� أو نــــــــد� ،تـــــــه لكــــــــل صـــــــالةمطلوبيّ ره و وبـــــــدأ �ألول لتكـــــــرّ       ضُ ائِ رَ فـَ

ـــــــروض ،مبعـــــــىن فـــــــرض ،مجـــــــع فريضـــــــة،)وءِ ُضـــــــالوُ   الوضـــــــوء بضـــــــم الـــــــواو الفعـــــــل،و ، ا�مـــــــوع علـــــــى ف

مشــــتق مــــن الوضــــاءة وهــــي:  ،حكــــى الضــــم والفــــتح فيهمــــاو  بفتحهــــا املــــاء علــــى املعــــروف يف اللغــــة،و 

  .2النظافة واحلسن

ـــــن عرفـــــة لرجوعـــــه إىل التطهـــــري الـــــذي هـــــو رفـــــع مـــــانع الصـــــالة، وشـــــرعا: ض للصـــــالة رِ وفُـــــ مل حيـــــده اب

 .3رضت يف قول اجلمهورحني ف

 ]أقسام الوضوء[

  وينقسم إىل أربعة:

  : لكل عبادة الطهارة شرط فيها.واجب*

ـــــادة ال مســـــتحبو * ـــــدخول علـــــى األمـــــراء، 4)شـــــرتط(ي: لكـــــل عب  ركـــــوب البحـــــر،و  فيهـــــا، وللنـــــوم، وال

  .وفِ شبهه من املخُ و 

                                                             
  : مسائل.بيف 1
  .55/القاموس احمليط،ص 340،ص1/ خمتار الصحاح،ج80،ص1ينظر:الصحاح،ج2
  .   10،ص2ينظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم،ج 3

  : تشرتط.أيف  4
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لـــــــيس يف لكـــــــن  ،1: للتـــــــربد والتنظيـــــــف، وإن كـــــــان مطلـــــــو� شـــــــرعا ألحاديـــــــث ضـــــــعيفة فيـــــــهمبـــــــاحو *

  .دل على غسل أعضاء الوضوء خبصوصهاشيء منها ما ي

 .ومنه ا�دد قبل فعل عبادة به ،: وهو الوضوء لغري ما شرع لهممنوعو *

 ]شروط الوضوء[

  .3]صحة فقط أو، [أو وجوب فقط ،صحة معا 2وله شروط وجوب (و)

ــــدعوة، وجــــود كــــاف مــــن و  النقــــاء مــــن دم احلــــيض والنفــــاس،و  ،والعقــــل فــــاألول مخســــة: وهــــي بلــــوغ ال

  املاء املطلق.

ـــــرتك،و  الثـــــاين ســـــتة: وهـــــي دخـــــول الوقـــــت، والبلـــــوغ،و  ـــــى ال  وعـــــدم الســـــهو والنـــــوم، عـــــدم اإلكـــــراه عل

  الشك فيه. 4وثبوت احلدث (أو) والقدرة على استعمال املاء،

  .هاوالغسل كالوضوء فيها كلّ ، والثالث:اإلسالم فقط

بــــــه أشــــــد؛  5االعتنــــــاء)و ركــــــن داخــــــل فيهــــــا (والفــــــرض  وملــــــا كــــــان الشــــــرط خارجــــــا عــــــن املاهيــــــة،     

ــــــنص الكتــــــاب و  بــــــدأ �ألعضــــــاء ا�مــــــعو  ها ســــــبعا،عــــــدّ و  ،6(لفرائضــــــه) صض تعــــــرّ  الســــــنة عليهــــــا ل

 .بها على ترتيب اآلية الكرميةرتّ و  عليها،

  

                                                             
ضعيفة كما قال املؤلف، من ذلك حديث عامر بن سعد مرفوعا بلفظ: "إن هللا تعاىل  ورد أكثر من حديث يف النظافة، لكنها1

أفنيتكم وال تشبهوا �ليهود"، وقد أخرجه الرتمذي يف -أراه قال-طيب حيب الطيب نظيف حيب النظافة كرمي حيب الكرم، فنظفوا

نه الرتمذي: هذا حديث غريب وخالد بن إلياس ، قال ع)2799ح:(سننه،يف أبواب األدب واالستئذان، �ب ماجاء يف النظافة،

  .11،ص5يضعف،ج
  : أو، وهي تصحيف.أيف 2
  .أساقطة من: 3
  : و.أيف 4
  : فاالعتناء.أيف 5
  : فرائضها.زيف 6
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 ]غسل الوجه وما يدخل يف حده فريضة [

ـــــ اَمـــــ لُ ْســـــغَ (الوجـــــه عرضـــــا بقولـــــه: فحـــــدَّ      ـــــذُ األُ  ْنيَ بـَ ه مـــــابني العـــــذارين �إلمجـــــاع، فـــــدخل فيـــــ) ْنيِ نـَ

  ومنهما إىل األذنني على املشهور.

وهــــو مــــا فــــوق العظــــم  يســــتثىن مــــن ذلــــك أعلــــى الصــــدغ،و  والعــــذار: الشــــعر النابــــت علــــى العارضــــني،

ــــــرأس ميســــــح معــــــه، ــــــه مــــــن ال ــــــه مــــــن الشــــــعر هــــــو موضــــــع التحــــــذيف النــــــاتئ؛ ألن ــــــذال  ،1ومــــــا علي �ل

  املعجمة. 

 فبعضــــــه مــــــن الوجــــــه، وهــــــو مــــــن العظــــــم النــــــاتئ فمــــــا دونــــــه، ،3األذنبــــــني العــــــني و  2(مــــــا) والّصــــــدغ:

وميكـــــن أن املصـــــنف " مث قـــــاال: ،5حتبعـــــا لـــــ ،4سوبعضــــه مـــــن الـــــرأس، وهــــو مـــــا فوقـــــه، هكــــذا حـــــرره 

أو ألنــــــه مــــــن �ب مــــــا ال يــــــتم الواجــــــب إال بــــــه  قائــــــل بغســــــل موضــــــع التحــــــذيف جلــــــري العــــــادة بــــــه،

  .6"فهو واجب، وإن مل يكن من الوجه

 ادِ تَ عْ ـمُ الـــــ سِ أْ الـــــرَّ  رِ عْ َشـــــ تِ ابِـــــنَ مَ (غســـــل ) وَ ( طـــــوال فقـــــال عاطفـــــا علـــــى األذنـــــني:ه مث ذكـــــر حـــــدَّ     

اخلــــــد، والشــــــفة  7أهـــــدا�ما، واألنــــــف، و(صــــــفحتا)و  فـــــدخل فيمــــــا بــــــني األذنــــــني: العينــــــان) نِ قْ الــــــذَّ وَ 

والتقييـــــد ، 9والعنفقـــــة والشـــــفة الســـــفلى، ،8]واجلبينـــــان[ فيمـــــا بـــــني املنابـــــت والـــــذقن: اجلبهـــــة،و ، العليـــــا

                                                             
موضع التحذيف: هو الشعر الكثيف الذي بني ابتداء العذار والنزعة، وهو الداخل إىل اجلبني من جانيب الوجه، وقيل: هو القدر  1

النظم املستعذب يف تفسري (إذا وضع طرف اخليط على رأس األذن ،والطرف اآلخر على زاوية اجلبني وقع يف جانب الوجه.الذي 

- مكة املكرمة-غريب ألفاظ املهذب حملمد بن أمحد بن بطال الركيب، دراسة وحتقيق: د. مصطفى عبداحلفيظ سامل: املكتبة التجارية

  )27،ص1م،ج1988طبعة
  : من.ب يف2
  1323،ص4:الصحاح،جينظر3
  .358،ص1تيسري امللك اجلليل،ج4
  .186،ص1مواهب اجلليل،ج5
  .359،ص1/ تيسري امللك اجلليل،ج186،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج6
  : صفحة.بيف 7
  .بساقطة من: 8
األئمة شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام  أسهل املدارك". (هي احملل الذي ينبت فيه الشعر حتت الشفة السفلى العنفقة: 9

  )130،ص1الطبعة الثانية،ج-بريوت-مالك"أليب بكر بن حسن الكشناوي: دار الفكر
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ــــزعوخيــــرج موضــــع الّصــــ �ملعتــــاد ليــــدخل موضــــع شــــعر األغــــم فيمــــا جيــــب غســــله، جيــــب  إذ ال ؛لع والن

  عليهما غسله.

ــــــات الشــــــعر يف اجلبهــــــة ــــــه،، 1والغمــــــم: نب ــــــرأس والصــــــلع: خلــــــو الناصــــــية من ــــــزَع  ،وهــــــي مقدمــــــة ال والنَـ

  .2بفتحتني: خلو جانيب اجلبينني منه

العظـــــــم الـــــــذي تنبـــــــت فيـــــــه األســـــــنان  :هنـــــــا واملـــــــراد بـــــــه ،�3ملعجمـــــــة لغـــــــة جممـــــــع اللحيـــــــني :الـــــــذقنو 

مــــن حتــــت األذن ه مــــن طــــريف اللحــــى األســــفل اخلــــارج تنبــــت اللحيــــة علــــى ظــــاهره، وحــــدّ و  ،الســــفلى

  .4]األذن[ يف مست

ولـــــــــيس فيـــــــــه مـــــــــا يف املرفـــــــــق مـــــــــن  ،الفاكهـــــــــاين:"وال خـــــــــالف أن الـــــــــذقن داخـــــــــل يف غســـــــــل الوجـــــــــه

  .5"اخلالف

 ،والعظــــــم املــــــذكور فليســــــا مــــــن الوجـــــــه األذن ومهــــــا مـــــــا بــــــني التحديــــــد وتــــــد األذن، 6ذا)�ــــــوخــــــرج (

  .7"اتفاقا"ابن رشد:، وخرج أيضا ما حتت الذقن فال جيب غسله

 ]العمل يف غسل اللحية[

 ،بكســـــر الـــــالم وفتحهـــــا )ةِ َيـــــحْ اللِّ  رِ اهِ َظـــــ(غســـــل ) وَ (، مـــــن ال حليـــــة لـــــه غســـــل الـــــذقن يف حـــــقّ و     

وهــــــو الـــــــذي  ،ظــــــاهر الشــــــعر ؛ النتقــــــال الفــــــرض إىل8فــــــيمن لــــــه حليــــــة ولــــــو طالــــــت علــــــى املشـــــــهور

  وهو ما حاذى الصدر من أسفلها.  ،أما �طنها فال جيب غسلهو  حتصل به املواجهة،

                                                             
                                 )1997،ص5الّصحاح،ج(ينظر:وجبهة غماء.الغمم: أن يسيل الشعر حىت تضيق اجلبهة أو القفا، ورجل أغم 1
  .)1289،ص3الّصحاح،ج(عر عن جانيب جبهته". قال اجلوهري:" ورجل أنزع بّني النزع، وهو الذي احنسر الش2
  .2119،ص5املرجع تفسه،ج3
  .أساقطة من: 4
قال الفاكهاين: "ال خالف أن الذقن داخل يف الغسل وليس ما فيه ما يف حنوه قوله تعاىل:"فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل  5

  )522التحرير والتحبري،ص(املرافق".
  : هذا.أيف 6
  )168،ص1البيان والتحصيل،ج(ذقن، وليس عليه أن يغسل ما حتته، وهذا ما ال أعلم فيه اختالفا".قال ابن رشد:"و كذلك ال7

  .168،ص1البيان والتحصيل،ج8 
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ـــــالم،": سرها فّســـــو  ـــــت مـــــن الشـــــعر علـــــى ظـــــاهر اللحـــــى بفـــــتح ال كســـــرها يف املفـــــرد   يكـــــوحُ  مبـــــا ينب

  .1"احلنك األسفل وهو فكُّ  والتثنية،

حتريكهــــــا كمــــــا يف املدونــــــة؛ ألن اء و مـــــع املــــــ إمــــــرار اليــــــد عليهــــــا :واملــــــراد بغســــــل ظاهرهـــــا" :مــــــققـــــال 

كـــــــه حصــــــل اســــــتيعاب مجيـــــــع ظــــــاهره، وهــــــذا التحريـــــــك الشــــــعر ينبــــــو بعضــــــه عـــــــن بعــــــض، فــــــإذا حّر 

ــــــــل اآليت ــــــــيس املــــــــراد يف املوضــــــــعني إدخــــــــال و  إذ هــــــــو إيصــــــــال املــــــــاء إىل البشــــــــرة،؛ خــــــــالف التخلي ل

  .3"زه صالتهومن مل مير عليها املاء مل جت" ، مث قال سحنون:2"األصابع خلالل الشعر

  :تنبيهـــــــــــــــــــــــــــات

مـــــن الوجـــــه إال علـــــى  يف التقييـــــد مبـــــا بـــــني املنابـــــت فإنـــــه خمـــــرج لـــــنفس املنابـــــت؛ أل�ـــــا ال تعـــــدّ  :األول

ــــذقن مــــن حــــدّ و  ال يــــتم الواجــــب إال بــــه، القــــول بوجــــوب مــــا هــــو منــــه و  الوجــــه، يــــوهم أيضــــا خــــروج ال

  .4"ومن منابت ومنتهى الذقن": ف له تقديرفتكلّ تت فأما ، بال خالف أو على املشهور

بعـــــد أن جعـــــل  5"نِ قَ وغســـــل الـــــذَّ "فقـــــال: بـــــواو املعيـــــة، "مـــــا"فجعـــــل الـــــذقن معطوفـــــا علـــــى س أمـــــا و 

معطوفــــــا  "منابــــــت"و :وميكــــــن أن يقــــــال" فإنــــــه قــــــال:ح وأصــــــله لـــــــ ،6منابـــــت معطوفــــــا علــــــى األذنــــــني

الوجـــــه  واملعــــىن أن حــــدّ  ،"مــــا" معطوفــــان علـــــى "ظــــاهر اللحيــــة"و "قنالـــــذ"وقولــــه و ،"األذنــــني"علــــى 

فيغســــل ذلــــك مــــع الــــذقن إن مل تكــــن ، منابــــت شــــعر الــــرأسو  ،األذنــــني :َأْعــــين ،بــــني الثالثــــة هــــو مــــا

  .انتهى.7"إن كانت له حلية فيغسل ذلك مع ظاهرهاو  له حلية،

                                                             
  .361،ص1تيسري امللك اجلليل،ج1
  .203، 202،ص3ينظر: املنزع النبيل،ج 2
  .33،ص1النوادر والز�دات،ج3
  )272،ص1جواهر الدرر،ج(نتهى الذقن". قال التتائي: "من منابت شعر الرأس املعتاد وغايته م4
  .360،ص1تيسري امللك اجلليل،ج5
تيسري امللك (طوفان على ما".قال السنهوري: "واعلم إن جعلنا منابت معطوفا على األذنني والذقن، وظاهر اللحية مع6

  .)361،ص1اجلليل،ج
  .184،ص1مواهب اجلليل،ج7
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ففـــــي الوجـــــه مـــــن أعلـــــى  ؛يف أن الســـــنة يف غســـــل أعضـــــاء الوضـــــوء كلهـــــا أن يبـــــدأ مـــــن أوهلـــــا":الثـــــاين

الكعبـــــني لظـــــاهر الغايـــــة الــــــواردة يف وخيــــــتم �ملرافـــــق و  الـــــرجلني مـــــن أصـــــابعهما، اليـــــدين و ويف جبهتـــــه،

  .1سانتهى من  "،فإن ابتدأ من أسفلها فهو مكروه القرآن،

ض اليــــد قبـــــل كنف،املـــــاء مــــن دون اجلبهــــة، وهــــو مبطــــل صــــبُّ  :يف أمــــور تقــــع للعامــــة منهــــا :الثالــــث

ــــه�ملــــاء ورّشــــ 2أمــــا (لطمــــه)إيصــــال املــــاء للوجــــه، و   ،ال يضــــر كــــّب وجهــــه يف يــــده �ملــــاء فجهــــلٌ و ، ه ب

ــــك أو التشــــهد بدعــــة،، بــــل يفرغــــه عليــــه غاســــال لــــه بيــــده ــــري عنــــد ذل وكــــذلك األذكــــار املرتبــــة  والتكب

  د آخره.والتشهّ  على األعضاء منكرة سوى التسمية أوله،

ــــزم الــــتحفظ عليهــــا، :الرابــــع ــــو عنهــــا املــــاء ويل منهــــا شــــيئا كــــان  إن تــــرك املتوضــــئ و  يف املغــــابن الــــيت ينب

  كمن مل يتوضأ لدخوهلا يف حتديد الوجه.

 يرَ ارِ َســـــأَ وَ ، (وهــــي: احلـــــاجز بــــني ثقـــــيب األنــــف) 3ةَ رَ تَـ الـــــوَ  لُ ِســــغْ يَـ فَـ (وهــــي هــــذه الـــــيت أشــــار بقولـــــه:   

"مــــــــا غــــــــار مــــــــن ظــــــــاهر  الرســــــــالة: زاد عليــــــــه يفو  ،)هِ يْ تَـ فَ َشــــــــ رَ اهِ ظَــــــــوَ ( ،وهــــــــي خطوطــــــــه)، هِ ِتــــــــهَ بْـ جَ 

  .4أجفانه"

  ،عنـــــد التخاطـــــب )هُ تَــــحتَْ (أي: اجللـــــد  )5ةُ رَ َشـــــَتْظَهــــُر البَ  رٍ عْ َشـــــ يـــــلِ لِ خْ تَ بِ (عيـــــة يف قولــــه والبــــاء للم     

كــــل شــــعر   وذكــــر الشــــعر لــــيعمّ ، 6"الكثيــــف مــــا ال يظهــــر منــــه ذلــــكو " عــــن ابــــن بشــــري:تــــت كمــــا يف 

 7قــــــال)كمــــــا ( فــــــإن مل يصــــــل لقلتــــــه مل جيــــــزه يف الوجــــــه، ومعــــــىن التخليــــــل هنــــــا: إيصــــــال املــــــاء إليهــــــا،

  ألنه مكروه. ؛وال إىل داخله إيصاله إىل ظاهر الشعر ال إىل البشرة، فيما مرّ و ، سند

  

                                                             
  .362،ص1تيسري امللك اجلليل،ج1
  تصحيف.: لطعه، وهو أيف 2
  .)842،ص2الصحاح،ج(املنخرين. مابني ليَدة، ووترة األنف: حجابوالوترة: الِعرق الذي يف �طن الَكَمرة وهو جُ اجلوهري: قال3
  .16الرسالة،ص4
  . )590،ص2الصحاح،ج(قال اجلوهري: "البشرة والَبَشُر: ظاهر جلد اإلنسان. 5
  .274،ص1جواهر الدرر،ج6
  يف أ: قال.تقابلها 7
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 ]العمل مع اجلروح الغائرة[ 

ــــ      ــــرْ  جُ َال (:علــــى الــــوترة فقــــال "الـ"مث عطــــف ب ــــ وْ أَ ( غــــائرا،) ئَ رِ ا بَــــًح ــــ قَ ُخِل فغــــائرا حــــال  )،1ارً ائِ َغ

ــــــــــمنهمــــــــــا أو مــــــــــن �ئــــــــــب فاعــــــــــل "خُ  ــــــــــليقــــــــــدر مثلــــــــــه لفاعــــــــــل "بــــــــــرئ" كــــــــــذو  ق"،ِل فقــــــــــال  ،2ا قي

ــــــاين: والضــــــمري اليكــــــون  القتضــــــائه اإلضــــــمار يف العامــــــل املهمــــــل، 3)ممنــــــوع(والتنــــــازع يف احلــــــال "البن

ألــــزم أيضـــــا علــــى إعرابــــه حـــــاال منهمــــا أنــــه مفـــــرد، و  حــــاال للــــزوم تعريفـــــه ولــــزوم تنكــــري احلـــــال فتنافيــــا،

مـــــن �ب  فالصـــــواب جعلـــــه ،5انتهـــــى."يلـــــزم عليـــــه مـــــن تســـــلط عـــــاملني علـــــى معمـــــول واحـــــد 4و(ملـــــا)

  وهللا أعلم. ،حذف األوائل لداللة حذف األواخر

ــــَر قعــــره عنــــد (املواجهــــة)"قــــال:  ،سبــــد مــــن تقييــــد الغــــور �لكثــــري كمــــا يف  وال وهــــو مــــا مل يـُ
ملشــــقة  6

مثلـــــه و  ،7"لــــو أمكـــــن إيصــــال املـــــاء إليــــه مـــــن غــــري ذلـــــك وجــــبو  إيصــــال املــــاء إليـــــه، والقليــــل ضـــــده،

  .8حيف 

 ]وع اليدووضوء مقط ،غسل اليدين فريضة[

ــــــــدَ يَ وَ (مث أشــــــــار إىل الفريضــــــــة الثانيــــــــة بقولــــــــه:     ودخوهلمــــــــا يف الغســــــــل ، ببــــــــاء املعيــــــــة) هِ ْيــــــــقَ فَـ رْ مبِِ  هِ ْي

ـــــه واجـــــب لنفســـــهما علـــــى املشـــــهور، ـــــتم الواجـــــب إال ب ـــــاط مـــــن �ب مـــــاال ي ـــــل:  ،9وقيـــــل: لالحتي وقي

  .10وقيل: إليهما حد الغسل �ستحبابه،

                                                             
بكسر الياء اسم فاعل من غار، وقال اجلوهري: الغور: املطمئن من األرض، مث قال: وغار يغور غورا، أي: أتى الغور،فهو  غائرا: 1

  .)773،774،ص2الصحاح،ج.(غائر، وغارت عينه: دخلت يف رأسه
  365،ص1ينظر:تيسري امللك اجلليل،ج2
  ألصح ما أثبت، وهللا أعلم.هكذا وردت يف مجيع النسخ، ويف نص البناين: غري ممنوع، ولعل ا 3
  : مل.بيف 4
  .103،ص1ينظر: حاشية البناين،ج5
  : الواجهة.أيف 6
  .365،ص1تيسري امللك اجلليل،ج7
  .  191،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج8
  .119،ص1املختصر الفقهي،جينظر: 9

  .16الرسالة، ص10
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فقــــــــال:  ،اليـــــــد إن قطــــــــع أو ســـــــقط �مــــــــر مـــــــن هللا مث أشـــــــار إىل وجـــــــوب غســــــــل البـــــــاقي مــــــــن      

رمبــــــا و  ،1بكســــــر املــــــيم، وهــــــو موضــــــع الســــــوارين مــــــن اليــــــد) مٍ َصــــــعْ مِ (وإضــــــافته إىل  �جلــــــر،) ةُ يَّــــــقِ بَ وَ (

ـــــذراع، وهـــــو املـــــراد هنـــــا أو ســـــقط  ،أو جنايـــــة ،بقصـــــاص) عَ ِطـــــقُ  نْ إِ ، (أطلـــــق علـــــى اليـــــد الـــــيت هـــــي ال

فلـــــو استوصـــــل املعصـــــم  ه بعـــــد قطـــــع الكـــــوع،كّلـــــأوىل لـــــو بقـــــى  و  �مـــــر مـــــن هللا فيجـــــب غســـــل �قيـــــه،

  .3العضد من (جلدمها)علق �لذراع و وما ت ،2إىل العضو فال (غسل)

إال لوضــــــــوء  ،فـــــــإن حصــــــــل القطــــــــع بعــــــــد الوضــــــــوء مل جيــــــــب غســــــــل مــــــــا بقــــــــي" :حمــــــــن  :فـــــــــــــــــــــرع

  .4"آخر

ــــــرع  ـــــه فــ ـــــه،":آخـــــر من فـــــإن عجـــــز  إذا مل جيـــــد األقطـــــع مـــــن يوضـــــئه أو يعممـــــه إال �جـــــرة وجـــــب علي

  .5"لزمه مس املاء من غري ذلك

اتصـــل بـــه مـــن أصــــبع زاد عليـــه و يلـــزم غســـل مــــا ،وكمـــا يلـــزم غســـل مـــا بقــــي مـــن حمـــل الفـــرض :تتمـــــــة

  . 6قاله يف الطراز ،أظفار خرجت من رؤوس األصابعو  ت أم ال،زائدة، أحسّ 

  .7"كما طال من اللحية  ،وغسل ماطال من الظفر كاملسجون" يف ابن عرفة:

إىل أن مــــــن خلقــــــت لــــــه كـــــف مبنكــــــب مــــــن غــــــري عضــــــد وال ) ِمبَْنِكــــــبٍ  فٍّ َكــــــكَ (أشـــــار بقولــــــه و      

يف الطـــــراز مـــــا خيالفـــــه؛ ألنـــــه و  ،8وقالـــــه يف الســـــليمانية أنـــــه جيـــــب عليـــــه غســـــل تلـــــك الكـــــف، ،ســـــاعد

ــــــد الزائــــــدة: ــــــت مبرفــــــق غســــــلت لتنــــــاول اخلطــــــاب هلــــــا،" قــــــال يف الي إن مل تكــــــن مبرفــــــق فــــــإن  و  إن كان

                                                             
  .)1986،ص5الصحاح،ج(قال اجلوهري: "املعصم: موضع الِسوار من الساعد". 1
  : يغسل.مو  بيف 2
  وردت يف كل النسخ: جلدكهما، وهو خطأ وقع فيه النساخ، فاألصح :جلدمها.3
  .193،ص1مواهب اجلليل،ج4
  .193،ص1املرجع نفسه،ج5
  .193،ص1مواهب اجلليل،ج6
  .121،ص1املختصر الفقهي،ج7
  .120، ينظر: القسم الدراسي،صالسليمانية كتاب مالكي مفقود سبقت اإلشارة إليه8
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نّبــــــه ، 1" إن قصــــــرت عنــــــه مل تغســــــلو  ،العضــــــد وامتــــــدت إىل الــــــذراع غســــــلت يفكانــــــت يف الــــــذراع و 

  .2على ذلك سيدي زروق

) هِ عِ ابِ َصــــأَ  يــــلِ لِ خْ تَ بِ (نبّـــه علــــى بعضـــه بقولــــه: ،وملـــا كــــان يف اليـــد مــــا قـــد يغفــــل عنــــه كمـــا يف الوجــــه    

 وحيتمـــــل النصـــــب" قــــال: ،ببــــاء املعيـــــة، وهــــو عنـــــد البســــاطي �لـــــواو مرفوعــــا �لعطـــــف علــــى "غســـــل"

  .�4لعطف على مبرفقيه حواجلر فيه أقرب عند  ،3"على املعية

ل كــــل يــــد �لفــــراغ منهــــا الــــذي رجــــع إليــــه مالــــك عــــن إنكــــاره، فيخّلــــ 5ووجــــوب ختليلهــــا هــــو املشــــهور

، رؤوس األصـــــابعوالســـــفلى و مـــــن ظاهرهـــــا أو �طنهـــــا، ومنـــــه ظهـــــور عقـــــد األصـــــابع العليـــــا والوســـــطى 

  :6وفيها يقول �ظم املقدمة

 8ــــــــــيفِــــ كْ يَ  اكَ ذَ  لَ سْ غَ  نَّ إِ فَ  لْ ــــــــــــــــــسِ اغْ وَ      ــــــــــفِّ الكَ  7)طِ سْ  وَ ِيف (ا هَ وسَ ؤُ رُ  عْ امجَْ وَ              

 ]الوضوء �خلامت[

                                                             
لو كانت له كف زائدة فإن كانت يف ذراعه وجب غسلها مع يده؛ أل�ا �بعة حملل الفرض، وكذلك لو قدر� يدا سند: " قال1

زائدة يف حمل الفرض، فلو كان أصلها يف العضد أو املنكب فإن كانت مبرفق وجب غسلها إىل املرفق؛ لتناول اخلطاب هلا، وإن مل 

  )194،ص1مواهب اجلليل،ج(بلغت أصابعها إىل حد املرفق أم مل تبلغ".تكن مبرفق مل تدخل يف اخلطاب، سواء 
قال زروق: "ويغسل بقية املعصم إن قطع كف مبنكب، وال يغسل حمل القطع إن قطع من مفصله دون بقية قاله يف 2

  )151،ص1رح زروق على منت الرسالة،جش(التلقني".
  .36،ص1شرح البساطي،ج3
  .195ص ،1مواهب اجلليل،ج4
ليل:" ومل خيتلف يف طلب ختليل أصابع اليدين، وإمنا اختلف يف الطلب هل هو وجوب أو ندب، ابن راشد: واملشهور قال خ5

  .)111،ص1التوضيح،ج(الوجوب". 
هو أبو زيد عبدالرمحن بن علي الرقعي، السنوسي، الفاسي املالكي، صاحب النظم الشهري يف العبادات املسمى بـ"نظم مقدمة ابن 6

ينظر ترمجته: االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى أليب العباس أمحد ( ه859بيتا، تويف سنة722بادات" بلغت أبياتهرشد يف الع

/موسوعة أعالم املغرب، تنسيق وحتقيق: 8،ص7،ج- الدار البيضاء-بن خالد اجلعفري، حتقيق: جعفر ودمحم الناصري: دار الكتاب

  .)764،ص2دمحم حجي: دار الغرب اإلسالمي،ج
  : بوسط.)النص األصليابن رشد ( مقدمةيف  7
  . 14م، ص1975ن الرقعي،طبعة د يف مذهب اإلمام مالك لعبدالرمحنظم مقدمة ابن رش8
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قا علـــــى كـــــه، ولــــو ضــــيّ يأي: حتر ) هِ اَمتِــــخَ  1ةُ الَـــــجَ  إِ َال (مث عطــــف بــــال النافيــــة علـــــى ختليــــل فقــــال:      

فــــــإن قصــــــدها  الفضــــــة للرجــــــل إذا مل يقصــــــد الالبــــــس بــــــه املعصــــــية،، 2ئه أو غســــــلهاملشــــــهور يف وضــــــو 

ـــــه رخصـــــة،  ـــــه أو نزعـــــه؛ ألن العفـــــو عـــــن غســـــل مـــــا حتت ـــــد مـــــن إجالت وعّللـــــه ، واملعصـــــية تنافيهـــــافـــــال ب

بــــه جـــــزم و  ومعنــــاه أن جيـــــب غســــل ماحتتــــه إذا نزعـــــه بعــــد الوضـــــوء، ،3ابــــن رشــــد �نـــــه صــــار كـــــاجلبرية

ن وصـــــــول املـــــــاء ملـــــــا إال أن يتـــــــيقّ  ،فـــــــإن مل يغســـــــله مل جيـــــــزه" قـــــــاال:و  ،ســـــــند إذا كـــــــان ضـــــــّيقاالقـــــــرايف و 

  .4"حتته

وال ينتهـــــي األمــــر فيهــــا إىل عـــــدم  والظــــاهر أنــــه يـــــؤمر بنــــزع خــــامت احلديـــــد والنحــــاس والرصــــاص،": ح

  .5"ملا تقدم من كراهة لبس ذلك ،اإلجزاء كما يف الذهب

 صكمـــــــا أشــــــــار إليــــــــه   ،نزعــــــــهوأمـــــــا غــــــــري اخلـــــــامت مــــــــن كـــــــل حائــــــــل يف يـــــــد أو غريهــــــــا فيجـــــــب      

ـــــغَ  ضَ ِقـــــنُ وَ (بقولـــــه: النائـــــب، وظـــــاهره ولـــــو كـــــان  6وهـــــو �لضـــــاد املعجمـــــة، والبنـــــاء للفاعـــــل (أو)) هُ رُ يـْ

ــــــن) يســــــريا وهــــــو كــــــذلك يف املشــــــهور، رشــــــد يف اخلــــــيط مــــــن العجــــــني وحنــــــوه اغتفــــــاره 7واســــــتظهر (اب

قالــــه  ،فـــال بـــد مـــن إزالتـــهوأمـــا ابتــــداء  ،8وهــــو قـــول ابـــن دينـــار ،بعـــد الوقـــوع والنـــزول ،والتخفيـــف فيـــه

يف املـــــداد املتجســـــد يـــــراه الكاتـــــب بعـــــد أن صـــــّلى أنــــــه ال  :نقـــــل ســـــند عـــــن مالـــــك يف املوازيـــــةو ، 9غ

                                                             
  )169،ص1شفاء الغليل يف شرح لغات خليل،ج(إجالة اخلامت: إدارته.  1
  .111،ص1/ التوضيح،ج37،ص1ينظر: النوادر والز�دات،ج2
أن حيرك خامته عند الوضوء مثله يف بعض الروا�ت أليب زيد بن آمنة يف الذي يكون يف أصبعه  قال ابن رشد:" ال أرى على أحد3

خامت قد عض به، فهو كما قال؛ ألنه إن كان سلسا فاملاء يصل إىل ما حتته ويغسله، وإن كان قد عض �صبعه صار كاجلبرية ملا 

  )88،ص1البيان والتحصيل،ج(أ�ح الشرع له من لباسه إ�ه". 
  .197،ص1/ مواهب اجلليل،ج258،ص1الذخرية،ج :ينظر 4
  .197،ص1مواهب اجلليل،ج5
  : و.مو  بيف 6
  : البن.أيف 7
أبو عبدهللا دمحم بن إبراهيم بن دينار اجلهيين ،كان فقهيا فاضال ، مفيت أهل املدينة، يروي عن ابن أيب ذئب، وموسى بن عقبة، 8

ي، وغريمها، درس مع مالك عن ابن هرمز، قال أشهب والشافعي: ما رأينا يف وغريمها، روى عنه ابن وهب، وأبو مصعب الزهر 

   )155،ص2/الديباج املذهب،ج18،ص3ترتيب املدارك،ج(هـ.182أصحاب مالك أفقه من ابن دينار. تويف سنة 
  .137،ص1ينظر: شفاء الغليل،ج9
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ــــــد  يضــــــره لعســــــر احــــــرتازه عنــــــه خبــــــالف غــــــريه، ــــــ 1]بعــــــض شــــــيوخ[وتقيي ــــــه برقِّت ــــــن عرفــــــة ل ه وعــــــدم اب

ـــــة ،2دهجتّســـــ ـــــى ال، 3حقالـــــه ،خمـــــالف للرواي ـــــه فيمـــــا غلـــــب عل ظـــــن أنـــــه ونبـــــه أيضـــــا علـــــى أن هـــــذا كل

وأمكـــــن طـــــرؤه  ،أو كــــل حائـــــل يوجـــــد بعـــــض الوضـــــوء 4وأمـــــا (القـــــذى)" :قـــــال ســــابق علـــــى الوضـــــوء،

ـــــا يعيـــــد مـــــن آخـــــر نومـــــة  5فيحمـــــل علـــــى الطـــــرؤ ،بعـــــده جـــــر� علـــــى املشـــــهور فـــــيمن رأى يف ثوبـــــه منًي

  .6"�مها فيه

ــــان   :تنبيهـــــ

  .7"ده من التكلفأبعو  ،هو أمثل ما يضبط به:"يف الضبط السابق يف املنت غقال :األول

 التعمــــــــق والوسوســــــــة وإزالتــــــــه مــــــــن ،ويعفــــــــى عــــــــن وســــــــخ األظفــــــــار" :9حو، 8سيف شــــــــرح  :الثــــــــاين

كمـــــــا قالـــــــه ،ختــــــرج األظفـــــــار علـــــــى الطــــــول املعتاد مـــــــامل ،وخــــــالف ماعليـــــــه مجهـــــــور الســــــلف الصـــــــاحل

  و�ذا يقيد إطالق �ظم املقدمة يف قوله: قاال: ،10األيب

 11هُ ـــــــــــــــزِْلتَ  وْ أَ  جٌ رَ حَ  كَ يْ لَ ا عَ ـــــــــــــــمَ فَ            هُ ــــــــــــــــــــــتَــ كْ َر تَـ  نْ إِ  ارِ ــــــــــــفَ ظْ األَ  خُ سَ وَ وَ            

 ]مسح الرأسفريضة [

                                                             
  .بساقطة من: 1
  )120،ص1املختصر الفقهي،ج(هو مداد من مضى". قال ابن عرفة: "وقيده بعض شيوخنا برقته وعدم جتسده، إذ 2
  .201،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج3
كتبت يف كل النسخ �أللف املمدودة: القذا، واألصح ما أثبت يف املنت: القذى، والقذى: وهو مايسقط يف العني من الرتاب، 4

  .)1323القاموس احمليط، ص(رمصويف القاموس: القذى: مايقع يف العني ويف الشراب، قذت عينه: قذفت �لغمص وال
  الطرؤ: مصدر فعل طرأ. 5
  .200،ص1مواهب اجلليل،ج6
قال ابن غازي يف شرح قوهلنقض: "�لضاد املعجمة فعل مبين للفاعل أو للنائب، وهذا أمثل ما يضبط به وأبعد من التكلف". 7

  )137،ص1شفاء الغليل،ج(
  .372،ص1تيسري امللك اجلليل،ج8
  .202، 201،ص1مواهب اجلليل،ج9

:"هذا فيما مل يطل منها طوال غري معتاد فإنه يعفى عما تعلق به من قليل الوسخ، وأما مازاد طوله على املعتاد، فإنه ال  األيبقال 10

  )37،ص1إكمال إكمال املعلم،ج(يعفى عما تعلق به قل أو كثر".
  .14نظم مقدمة ابن رشد،ص11
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ـــــة) وَ (     ـــــع[ )حُ ْســـــمَ ( الفريضـــــة الثالث ـــــ( 1]مجي ـــــا عَ َم ـــــجُ مْ ى اجلُ َل �لنصـــــب واجلـــــر، شـــــعرا كـــــان ) 2ةِ َم

ــــدا، أو مســــح مجيعــــه قيــــل: �جــــزاء بعضــــه و  واجــــب علــــى املشــــهور، فــــإن تــــرك بعضــــه مل جيــــزه، أو جل

  .3أو بعد الوقوع والنزول ،ابتداء

، ت قبـــــل االســـــتيعابإذا جّفـــــ 5]يديـــــه[ د بلـــــلجيـــــدّ و ، 4ويف كيفيـــــة أخـــــذ املـــــاء لـــــه القـــــوالن يف الرســـــالة

  د إال للرجل األخرى.خبالف مسح اخلف فال جيدّ ، 6قاله مالك

إال إن كـــــان  ،وقايـــــة حـــــىت ينزعـــــه أو، أو عمامـــــة ،أو مخـــــار ،مـــــن حنـــــاء وال جيـــــوز املســـــح علـــــى حائـــــل

  . 7ذلك لضرورة

واملــــــراد  ،�8لتثنيــــــة مبعــــــىن "مــــــع"، والصــــــدغ: مــــــا بــــــني العــــــني واألذن) هِ يْ غَ دْ ُصــــــ مِ ْظــــــعَ بِ (البــــــاء يف و     

ــــاتئ علــــى العارضــــني، ــــا: ماكــــان فــــوق العظــــم الن ــــه هن ــــه النزعتــــان من ، موضــــع الّتحــــذيفو  9فيــــدخل في

شــــعر الـــــرأس مــــن مقـــــدم دخل فيــــه البيـــــاض الــــذي بـــــني األذن و ليـــــ ؛�لعظـــــم األعــــم مـــــن الشــــعر وعــــّرب 

  وحماذيه من خلفها. ،األذن

                                                             
  .بساقطة من: 1
شفاء .(شتمل على الدماغ، وقال اجلوهري: اجلُمة �لضم: شعر الرأس، وهي أكثر من الوفرةاجلمجمة: �لضم: عظم الرأس امل 2

  )172،ص1الغليل يف شرح لغات خليل،ج
على الثلثني منه أجزأه.  قال املازري: "أما املشهور مذهب من مالك فإن الواجب مسح الرأس كله، وقال ابن مسلمة: إن اقتصر3

  . )144،ص1شرح التلقني،ج(ى الثلث أجزأه". وقال أبو الفرج: إن اقتصر عل
قال ابن أيب زيد: "�خذ املاء بيده اليمىن فيفرغه على �طن يده اليسرى مث ميسح رأسه...، ولو أدخل يديه يف اإل�ء مث رفعهما 4

     )17، 16الرسالة،ص(مبلولتني ومسح �ما رأسه أجزأه". 
  .أساقطة من: 5
الفواكه الدواين على رسالة (جتديد املاء إن جفت إال قبل متام املسح الواجب، وإال كره التجديد". قال النفراوي:" أنه جيب عليه 6

  .)141،ص1ابن أيب زيد القريواين لشهاب الدين النفراوي: دار الفكرد.ط،ج
  .122،ص1ينظر: املختصر الفقهي،ج7
  .1323،ص4الصحاح،ج8
: نزع الرجل ينزع ري: مها املوضعان اللذان ينحسر عنهما يف مقادمي الرأس، يقالالنزعتان: �لتحريك مها جانبا اجلبهة، وقال اجلوه9

  )1289،ص3الصحاح،ج.(نزعا، فهو أنزع
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ــــرأس 1فمــــن (تركــــه)"قــــال ابــــن فرحــــون:  ــــ(فيجــــب مســــح مجيــــع ذلــــك ، 2"فقــــد تــــرك جــــزًءا مــــن ال  عَ َم

وعليــــــــــه " :ح ، 4جيـــــــــب وقيـــــــــل: ال ،3أي: املنســـــــــدل مــــــــــن الشـــــــــعر علـــــــــى املشــــــــــهور) يخِ رْ تَـ سْ ـمُ الـــــــــ

  .5"للخروج من اخلالف ،يستحبف

 ]فور للرجل واملرأةالشعر املض[

 َال وَ (قـــــــــال: ،وملــــــــا كـــــــــان الواجــــــــب يف املســـــــــح إيصــــــــال البلـــــــــل إىل ظــــــــاهر الشـــــــــعر دون �طنــــــــه      

والضــــــفر: �لضــــــاد املعجمــــــة ، 6شفضـــــمريه للشــــــعر كمــــــا عنـــــد  أي:املضــــــفور منــــــه، )هُ رَ فْ َضــــــ ضُ قُ نْـ يـَـــــ

ـــــــل الشـــــــعر بعضـــــــه ( ـــــــفت ـــــــنقض فيـــــــهوإذا مل جيـــــــب  ،7بعض)ل ففـــــــي املعقـــــــوص منـــــــه أحـــــــرى  ،عليـــــــه ال

ــــــــرأس ــــــــرو�ً  8ع)(َمجَــــــــ: هَصــــــــقَ وعَ  ،لتجــــــــاوزه ال ــــــــبمــــــــا ضــــــــفر منــــــــه ق كمــــــــا يف   ، صــــــــفا مــــــــن كــــــــل جان

  .9التنبيهات

عقصـــــــت الـــــــرأس يف و  أ�ـــــــا لـــــــو رفعـــــــت الضـــــــفائر مـــــــن أجنـــــــاب الـــــــرأس" هنـــــــا عـــــــن ســـــــند: حونقــــــل 

"، ن مــــا جيــــب مســــحهالوســــط، وهــــو لــــو تــــرك انســــدل عنهــــا أنــــه ال جيزيهــــا مســــحه؛ ألنــــه حائــــل دو 

  ..انتهى11"، وهو ظاهر10قَِبلهو  ونقله يف الذخرية قال:

                                                             
  : ترك.بيف 1
مواهب (قال ابن فرحون: "ميسح البياض الذي بني األذن وشعر الرأس خلف األذن، ومىت تركه فقد ترك جزءا من الرأس". 2

  .)205،ص1اجلليل،ج
  .184،ص1ختصار املدونة،جالتهذيب يف ا3
  .   169،ص1البيان والتحصيل،ج ينظر:4
  .205،ص1مواهب اجلليل،ج5
  )173الدرر يف شرح املختصر،ص(قال �رام: "وال ينقض املاسح ضفره؛ أي: ضفر الشعر". 6
ت خمتصر شفاء الغليل يف شرح لغا(: ببعض. قال يف املغرب: "الضفر: فتل الشعر وإدخال بعضه يف بعض معرتضا".أيف 7

  .)173،ص1خليل،ج
  : مجيع. أيف 8
  .75،ص1التنبيهات املستنبطة،ج9

  .268،ص1ينظر: الذخرية،ج10
  .206،ص1مواهب اجلليل،ج11
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وأمــــــا املعقــــــوص الــــــذي جيتــــــزئ �ملســــــح عليــــــه  ،وغــــــريه إطــــــالق عــــــدم نقضــــــه ولــــــو اشــــــتدّ  ضظــــــاهر و 

ر الوالـــــد وفّســـــ، 1ضقالـــــه يف  ،ألنـــــه حائـــــل ؛فهـــــو مـــــا يكـــــون خبيـــــوط يســـــرية، وأمـــــا مـــــاكثر فـــــال جيـــــزئ

  الشعر إلصالحه.رمحه هللا اليسري مبا حيتاج إليه 

مل جيــــــز أن متســـــــح  ،وكــــــذلك لــــــو كثّــــــرت شــــــعرها بصــــــوف أو شــــــعر" :2أيضــــــا عــــــن البــــــاجيض ويف 

  .4"ونقله عنه األئمة ،وهو يف الواضحة" :ح، 3"عليه؛ ألنه مانع من االستيعاب

دخـــــل يف االخـــــتالف يف  ،�زال عنـــــه أو بـــــه مربوطـــــا عنـــــد القفـــــا تْ رَ وإذا كـــــان مـــــاكثـَّ "قـــــال يف الطـــــراز:

  .5"نسدلمسح ما ا

ومنـــــع  ،لرجـــــال رؤوســـــهموهـــــو يقضـــــي جبـــــواز ضـــــفر ا فاعـــــل "نقـــــض"،) ةٌ أَ رَ اْمـــــ وْ أَ  لٌ ُجـــــرَ (وقولـــــه     

وعليــــــه فالبــــــد مــــــن نقضــــــه؛ ألن  واليعــــــرف منعــــــه لغــــــريه، قيــــــل:، 6ي يف شــــــرح الرســــــالةِســــــنْ لَ ذلــــــك البَـ 

 .7واملعصية تنافيها ،املسح عليه رخصة

 ]طريقة املسح[

عر املســـــــــدل أو املضـــــــــفور أو املعقـــــــــوص الّشـــــــــ 8واملـــــــــرأة إذا (مســـــــــحا)أي: الرجـــــــــل  )نِ َال خِ دْ يُـــــــــوَ (    

أ�مــــــا " :حومعنـــــاه كمـــــا يف ) حِ سْ ـمَ الــــــ دِّ  رَ ِيف ( عنهمـــــا، 9غـــــاب (منـــــه) ملســـــح مــــــا ) هُ تَـــــا حتَْ مَ هِ يْ دَ يَـــــ(

وهــــــــذا االدخـــــــال واجـــــــب لتمــــــــام "قـــــــال:  ،10"حتتـــــــه يــــــــديهماأإذا رّدا يـــــــديهما إىل املقـــــــّدم يُـــــــدخالن 
                                                             

  .112،ص1التوضيح،ج1
  .38،ص1ينظر: املنتقى،ج  2
  .112،ص1التوضيح،ج3
  .206،ص1مواهب اجلليل،ج4
  .206،ص1مواهب اجلليل،ج5
كى البَـَلْنِسي يف شرح الرسالة أن الرجل ال جيوز له أن يفتل شعر رأسه". قال خليل: "وحتقدمت ترمجة البلنسي،  6

  )112،ص1التوضيح،ج(
  .109،ص1ينظر: شرح الزرقاين،ج7
  : مسح.أيف 8
  : عنه.أيف 9

  .210،ص1مواهب اجلليل،ج 10
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وقطــــــع بــــــه ســــــيدي زروق يف شــــــرح ، 1"البــــــد هلمــــــا مــــــن ذلــــــك :الواضــــــحةلقولــــــه يف خمتصــــــر  ،املســــــح

 4(بقــــــي)نة بعــــــد ذلــــــك حيــــــث وخياطــــــب �لّســــــ"قــــــال: ،عــــــجأيضــــــا، و 3سوعليــــــه قــــــرره  ،2القرطبيــــــة

ــــــد رمحــــــه هللا يقــــــرره، 5"عــــــن اللخمــــــي حكمــــــا ذكــــــره   ،بلــــــل مــــــن مســــــح الفــــــرض مث  ،وبــــــه كــــــان الوال

علـــــى  7وهـــــو يف شـــــرح النفـــــراوي ،"اتمتســـــح أربـــــع مســـــح 6]أ�ـــــا[ :وقـــــال بعضـــــهم يف املـــــرأة" يقـــــول:

ـــــاين لــــــ، 8الرســـــالة ـــــالزم قولـــــه  عـــــجوعـــــزاه البن ـــــه"وخياطـــــب �لســـــنة إخل"ب بـــــل "وقـــــال:  ،، مث أنكـــــر علي

ــــ ــــه الشــــيخ عب ــــتح بــــه وصــــرّ  ،9عــــجن وهــــو جــــد دالرمحاحلــــق مــــا قال مــــن أنــــه   :10رســــالةيف شــــرح ال ت

الــــذي هــــو  ة الــــردّ تّمــــوأن اإلدخــــال مــــن ت للفــــرض مــــرة وللســــنة أخــــرى،؛ تني فقــــطميســــح مــــر  11]إمنــــا[

ـــــه ـــــدل علـــــى حكـــــم  ،"املســـــح يف ردّ " :ولـــــذا قـــــال املؤلـــــف ،ســـــنة وشـــــرط في وملـــــا كـــــان كالمـــــه هنـــــا الي

                                                             
  .211،ص1املرجع نفسه،ج1
املقدمة القرطبية (ظاهر أنه يف ذلك على الوجوب". قال زروق يف شرح القرطبية: "ويدخل املعقوص شعره يديه حتته عند رّده، وال2

ليحي القرطيب على مذهب السادة املالكية بشرح الشيخ أمحد زروق الربنسي، حتقيق: د.أحسن زقوررسالة ماجستري:دار الرتاث 

  )139م،ص2005الطبعة األوىل-بريوت-دار ابن حزم-اجلزائر-�شرون
  .379،ص1تيسري امللك اجلليل،ج3
  وهو تصحيف. يف أ: نفى،4
  .116شرح األجهوري،ص 5
  .ززائدة يف: 6
شهاب الدين أمحد بن غنيم النفراوي، الفقيه املالكي احملقق، انتهت إليه ر�سة املذهب، أخذ  )ه1125-ه1044(أبوالعباس7

شرح على الرسالة عن الباقي الزراقي واخلرشي، وغريمها، وعنه أخذ أبو العباس أمحد بن مصطفى الصباغ وغريه، له مؤلفات منها 

  )192،ص1/األعالم،ج460،ص1شجرة النور،ج( املعروف  �لفواكه الدواين، وشرح على النورية، وغريها
مل يصرح النفراوي بذلك وإمنا فُهم ذلك من كالمه حينما قال: "وجيب على املرأة يف حال مسح رأسها أن تدخل يديها من حتت 8

من اإلدخال والرد فرض لتوّقف التعميم عليه، وبعد تعميم رأسها �ملسح يسن يف  عقاص شعرها يف رجوع يديها يف املسح وكلّ 

حّقها الرد وتدخل يديها حتته يف الرّد للسنة أيضا حيث بقي بيديها بلل، وأفهم قوله من حتت عقاص شعرها أنه اليلزمها حل 

  )141،ص1الفواكه الدواين،ج(املعقوص وال فك املضفور" 
 .207ر:القسم التحقيقي،صتقدمت ترمجته، ينظ 9

ونص كالمه: "ولو بدأ بغري املقدم ورّد إىل حيث بدأ حصل الفرض والسنة، وإمنا كان الرد سنة، ومل يكن فضيلة، كاملرة الثانية 10

كد والثالثة يف املغسول؛ ألن الذي ميسحه يف الرد غري الذي ميسحه يف البداءة غالبا يف حق ذي الشعر؛ إذ للشعر وجهان، فلذا �

هنا دون تكرار املغسول؛ ألن املغسول أوال هو املغسول �نيا، ومن ال شعر له �بع لذي الشعر، وظاهر كالمه أنه ال يكرر 

ش عبدالعال تنوير املقالة يف حل ألفاظ الرسالة أليب عبدهللا دمحم بن إبراهيم التتائي، حتقيق: د.دمحم عاي.(املسح"

  )510،511،ص1شبري،د.�،د.ط،ج
  .أمن:  ساقطة11
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ـــــــردّ  ـــــــه بعـــــــد يف ترمجـــــــة الســـــــنن، ال ـــــــه علي ـــــــب مـــــــن (الضـــــــفر) يف نفســـــــه نب  1مث اســـــــتدل علـــــــى أن الغائ

 ،فيـــــه يف الـــــرد غـــــري الـــــذي مســـــحه أوًال  ظاهرهـــــا مبنزلـــــة وجهـــــي الشـــــعر يف غريهـــــا؛ ألن الـــــذي ميســـــحه

مث قـــــال: ولـــــو كــــــان ، بـــــه غـــــريهوأحلـــــق  قـــــال عنـــــه: وهـــــذا يف حـــــق ذي الشـــــعر، 2)لفاكهـــــاين(لوعـــــزاه 

 لكـــــان املمســــــوح أوًال  عـــــجصـــــاحب املســـــرتخي ميســـــح يف األوىل ظــــــاهر الشـــــعر و�طنـــــه كمـــــا زعمــــــه 

  .3"هو املمسوح �نيا

َــــــُدّلك عليهــــــا قــــــول الشــــــيخ زروق يف شــــــرح الرســــــالة: وهــــــذه مصــــــادرة الحجــــــة لــــــه فيهــــــا،  وهــــــل " وي

وهـــــــــــو  ،مل أقـــــــــــف فيـــــــــــه علـــــــــــى شـــــــــــيء ؟�لوجـــــــــــوب لتمـــــــــــام املســـــــــــح أو �لـــــــــــرد ياإلدخـــــــــــال منـــــــــــو 

  .انتهى.4"مشكل

مـــــــرة لباطنـــــــه لتحصـــــــيل مـــــــرة لظـــــــاهره و نفـــــــاه مـــــــن مســـــــحه ثـــــــالث مـــــــرات،  5واحلاصـــــــل أن (مـــــــا)    

ــــــــة لتحصــــــــيل الســــــــنة خــــــــالف صــــــــريحالتعمــــــــيم الواجــــــــب، و   ،والرســــــــالة ،وظــــــــاهر املــــــــنت" :ح ،الثالث

ــــــــة فيــــــــه فيحتمــــــــل؛ ألنــــــــه يف غــــــــري املضــــــــفور كاحلــــــــديث و ، 6"واختصــــــــار الواضــــــــحة أمــــــــا كــــــــالم العتبي

أن هـــــذا  مبـــــا �يت يف الســـــنن يف الـــــردّ  7]لـــــه[ مـــــقواجلـــــواب عـــــن معارضـــــة  الصـــــحيح فـــــال حجـــــة فيـــــه،

 إلزامــــــه علــــــى اإلدخــــــالو  ،فيــــــه 8(ال إمجــــــال)، ومــــــا �يت يف الــــــرد عــــــام واإلدخــــــال خــــــاص أمجــــــل فيــــــه

وهــــو مل يشـــــرع عنـــــد اجلمهــــور فيـــــه أنـــــه يف تكـــــراره  ثـــــال�،والــــرد إىل املقـــــدم أن يكـــــون بــــذلك ماســـــحا 

  .وهو هنا غريه، لعني املمسوح ثال�

                                                             
  : الظفرة.مو  بيف 1
  : الفاكهاين.أيف  2
  109،ص1ينظر: حاشية البناين ،ج3
ونص كالمه:" وهل إدخال اليد من حتت العقاص منو� �لوجه لتمام املسح أو �لرد، مل أقف على شيء بعد ذلك، وهو مشكل  4

  )155،ص1شرح زروق على منت الرسالة،ج.(فانظره"
  : من.بيف 5
  .210،211،ص1مواهب اجلليل،ج6
  .أساقطة من: 7
  : اإلمجال.أيف 8
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والتحقيــــــق بعــــــد هــــــذا كلــــــه أن وجــــــوب املســــــح إمنــــــا يتعلــــــق بظــــــاهر الشــــــعر دون �طنــــــه، فمــــــن       

بوجوبـــــه؛  :بعـــــدم وجـــــوب اإلدخـــــال، ومـــــن التفـــــت إىل أصـــــله قـــــال :نظـــــر إىل ظـــــاهره يف احلـــــال قـــــال

ــــه جيــــده خمتلطــــ الظــــاهر اآلن و ، ا مبعــــىن: أن ماغــــاب عنــــه اآلن قــــد يكــــون فيمــــا قبــــل ضــــفره ظــــاهراألن

وهــــــذا  بوجــــــوب أن ميســــــحا معــــــا مــــــن �ب مــــــا ال يــــــتم الواجــــــب إال بــــــه فهــــــو واجــــــب، ،منــــــه �طنــــــا

ــــــــه 1ظــــــــاهر)يف االســــــــتقراء يشــــــــبه اخلــــــــالف املنصــــــــوص ( وهللا  ،األذنــــــــني مــــــــاهو علــــــــى القــــــــول بوجوب

 .أعلم

 ]غسل الرأس بدل مسحه[

ـــــــرأس يف الوضـــــــوء الواجـــــــب مســـــــحه) هُ لُ ْســـــــغَ وَ ( ـــــــه[ أي: ال ـــــــ( 2]في وإن كـــــــان  عـــــــن مســـــــحه،) ئٌ زِ ُجمْ

  .3ح أيضا، وقيل: بعدم اإلجزاء أصالجِّ وقيل: يكره كراهة شديدة، ورُ  الجيوز ابتداء،

  ]غسل الرجلني وختليل أصابعهمافريضة [

ــــــلَ جْ رِ  لُ ْســــــغَ (الفريضــــــة الرابعــــــة ) وَ (     والقيــــــاس، وقــــــراءة النصــــــب  �لكتــــــاب والســــــنة واإلمجــــــاع) هْي

ـــــه ـــــه الغســـــل؛و  ،يف اآليـــــة ظـــــاهرة في ـــــه  أمـــــا اجلـــــر فعلـــــى اجلـــــواز أو املســـــح في ـــــه صـــــلى هللا علي ألنـــــه فعل

  .4 احلمل عليه أو على املسح للخفنيفتعّني  ؛فعل أصحابهوسلم و 

                                                             
  :  كظاهر.أيف 1
  .أزائدة يف: 2
قال ابن عرفة: "وإجزاء غسله البن شعبان، ابن سابق: وأ�ه غريه، وكرهه آخرون، وقول ابن احلاجب: "و جيزئ يف الغسل اتفاقا" 3

املختصر (حصول فضل تقدمي الوضوء فال". إن أراد �عتبار رفع حدث اجلنابة فحق إذا هو املنوي، وإن أراد �عتبار 

  )122،ص1الفقهي،ج
قرأ �فع وابن عامر والكسائي "وأّْرُجَلُكم" �لنصب، وقرأ ابن كثري وأبو عمرٍو ومحزة "وأَْرُجِلُكم" �خلفض، وحبسب : قال القرطيب4

 على أن الفرض يف الرجلني الغسل دون هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون، فمن قرأ �لنصب جعل العامل "فاغسلوا"، وبىن

قرأ املسح، وهذا مذهب اجلمهور والكافة من العلماء، وهو الثابث من فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، والالزم من قوله يف غري ما حديث. ومن 

هما خفان، وتلقينا هذا القيد �خلفض جعل العامل الباء، مث قال: إن اخلفض يف الرجلني إمنا جاء مقيدا ملسحهما لكن إذا كان علي

فيه الرجل واحلال اليت  من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، إذ مل يصح عنه أنه مسح رجليه إال وعليهما خّفان، فبني ملسو هيلع هللا ىلص بفعله احلال اليت تغسل

        )93،ص6تفسري القرطيب،ج(متسح فيه. 
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 ر الكعبــــــني الــــــذين إليهمــــــا حــــــدّ وفّســــــ، واخلــــــالف فيهمــــــا واحــــــد ،كبــــــاء مبرفقيــــــه) 1يــــــهِ بَ عْ كَ بِ (و�ء     

ـــــــ يلَ ِصـــــــفْ مبَِ (أي: املـــــــرتفعني  ،�هلمـــــــز واإلبـــــــدال �ء) ْنيِ ئَـ اتِ النَّـــــــ(بقولـــــــه  2الغســـــــل �إلمجـــــــاع ) ْنيِ اقَـ السَّ

  أي: من القدمني.

ــــــه 3مــــــن أســــــفلها (�خلنصــــــر)) امَ هِ عِ ابِ َصــــــأَ  يــــــلُ لِ ختَْ  بَ دِ نُــــــوَ (      ويف حــــــديث آخــــــر ، 4للحــــــديث في

ــــــدأ خبنصــــــر اليمــــــىن. 5حة�ملســــــبِّ  ولــــــو تركــــــه مل يضــــــر إذا وصــــــل املــــــاء إىل ، وخيــــــتم خبنصــــــر اليســــــرى يب

ـــــــــــورُ  وقيــــــــــل: بوجوبـــــــــــه، مــــــــــابني األصـــــــــــابع، ـــــــــــوَ ا تَـ ذَ ح حلــــــــــديث:"إِ ّجِ  كَ يْ دَ يَـــــــــــ عِ ابِ َصـــــــــــأَ  لْ لِّــــــــــخَ فَ  تَ أْ ضَّ

شــــــدة التصــــــاق : 8علــــــى املشــــــهور والفــــــرق، "حســــــن غريــــــب:"وقــــــال ،رواه الرتمــــــذي، 7")6كَ يــــــلَ جْ رِ (وَ 

  .اطنفأشبه مابينهما الب ،أصابع الرجلني

 ]لق بعد الوضوءالتلقيم واحل[

ــــــني كو�ــــــا أصــــــوال  وهــــــي مــــــرتدّ  وملــــــا اشــــــتملت الفــــــرائض األربعــــــة علــــــى األظفــــــار والشــــــعر،       دة ب

ـــــرية ـــــب كـــــاخلف واجلب ـــــه: ،كالبشـــــرة، أو نوائ ـــــّني خمتـــــاره فيهـــــا بقول ـــــدُ عِ يُ َال وَ (ب ـــــظُ  مَ لَّـــــقَـ  نْ َمـــــ ي بعـــــد  )هُ رَ ْف

                                                             
شفاء الغليل يف شرح لغات (ز عند ملتقى الساق والقدم، عن مينة القدم ويسر�ا".قال صاحب التنبيه: "الكعب: هو العظم الناش1

  )175،ص1خليل،ج
أحكام (الكعبان اللذان إليهما حد الوضوء �مجاع مها العظمان الناتئان من جنيب الرجل". " قال ابن الفرس:2

  ).382،ص2القرآن،ج
  : اخلنصري.أيف 3
، عن طريق املستورد بن شداد، بلفظ: "رأيت رسول هللا صلى هللا )148ح:(سل الرجل،*سنن أيب داود، كتاب الطهارة، �ب غ4

  .104،ص1عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه خبنصره"، ج

، برواية ابن هليعة عن طريق املستورد قال: "رأيت النيب صلى )40ح:(* سنن الرتمذي، أبواب الطهارة، �ب يف ختليل األصابع، 

لم إذا توضأ دلك أصابع رجليه خبنصره". قال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث ابن هللا عليه وس

  .94،ص1هليعة،ج
روى هذا احلديث ابن حبيب يف خمتصر الواضحة فقال: حدثين عبدهللا بن �فع القارئ عن األعرج عن أيب هريرة قال: "رأيت 5

  )9الواضحة، ص(بعه املسبحة بني أصابع رجليه عند الوضوء"، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يدلك �ص
  : رجلك.أيف  6
، عن طريق ابن عباس أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: "إذا توضأت )39ح:(*سنن الرتمذي، أبواب الطهارة، �ب يف ختليل األصابع،7

  .95،ص1فخلل بني أصابع يديك ورجليك". قال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب. ج

  .279،ص1عن طريق ابن عباس،ج)651ح:(*املستدرك على الصحيحني، كتاب الطهارة، من مس فرجه فليتوضأ،
  يقصد املؤلف هنا: الفرق بني أصابع اليدين والرجلني. 8
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شــــعر بعـــــد احللـــــق؛ ألن الفـــــرض مســـــح بشـــــرة ال) هُ َســـــأْ رَ  قَ َلـــــحَ  وْ أَ ( غســــله موضـــــع القلـــــم مــــن الظفـــــر،

ــــــل �عــــــادة الوضــــــوء   ؛قــــــد ســــــقط بغســــــله يف الظفــــــر أو مســــــحه يف الــــــرأس فــــــال يعــــــود بزوالــــــه، وال قائ

  .1وعليه درج ابن عرفة، وإن كان يف نقل بعضهم ما يقتضي ذلك كله،

ــــــيَ حلِْ (وجــــــوب إعــــــادة غســــــل موضــــــع ) ِيف وَ (      حــــــول العارضــــــني  أو حتــــــذيف يعــــــين أو شــــــاربه،) هِ ِت

ـــــورُ  مــــن غـــــري تــــرجيح عنــــده،) نِ َال وْ قـَــــ(وعــــدم وجوبـــــه ، فســــهقــــه أو ُحلِــــق لــــه أو ُأســـــقط بنإذا َحلَ  ح  ِجّ

  .2"أرجحهما عدم اإلعادة مطلقا يف اخلفيف والكثيف"عج: وقال ، كل منهما عند غريه

أو موضــــــع قطــــــع  وإذا مل يعــــــد موضــــــع الظفــــــر أو الشــــــعر، فموضــــــع القشــــــرة مــــــن اجللــــــد أو اجلــــــرح،"

أو إلخـــــــراج الشـــــــوكة أحـــــــرى يف  أو زوال مـــــــا �زاء الظفـــــــر، أو غســـــــله، اللحـــــــم مـــــــن أعضـــــــاء وضـــــــوئه

أو مســـــــحه إن  ،خمـــــــي يف إجيــــــاب الغســــــل يف ذلـــــــك كلــــــهخالفــــــا للّ  ،عــــــدم اإلعــــــادة، وهـــــــو كــــــذلك

ولـــــو كـــــان رأســـــها ظــــــاهرا  ،وأمـــــا قلــــــع الشـــــوكة فـــــال جيـــــب"وفيـــــه أيضـــــا: ، 3سقالـــــه  "،ر غســـــلهتعـــــذّ 

 .4"مقاله بعضه ،وأل�ا صارت من حيز الباطن للمشقة،

   ]فرض الدلك[

�طنهــــــــا، أو �لــــــــذراع، أو �خلرقـــــــــة، أو ظاهرهــــــــا أو  �ليــــــــد،) كُ لْ الــــــــدَّ (الفريضــــــــة اخلامســــــــة  )وَ (     

ـــــرجلني األخـــــرى حبـــــكّ  ـــــرره املســـــناوي ،إحـــــدى ال ـــــاين 5هكـــــذا ق ـــــد البن ـــــن " قـــــال: ،خبطـــــه عن وحنـــــوه الب

                                                             
م قال ابن عرفة: "ولو حلقه ففي إعادة مسحه �لثها يبتدئ الوضوء للخمي مع نقله عن عبدالعزيز، واملذهب فيه ويف تقلي1

  )123،ص1املختصر الفقهي،ج(األظفار، وعياض عن عبدالعزيز مع نقل الصقلي عنه انتقض وضوؤه كنزع اخلف". 
شرح ("واألرجح منهما عدم اإلعادة سواء كانت خفيفة أم ال". :)ويف حليته قوالن( قال األجهوري يف شرح قوله2

  .)117األجهوري،ص
  .383،ص1تيسري امللك اجلليل،ج3
  .383،ص1،جاملرجع نفسه4
دمحم بن أمحد الدالئي، الشهري �ملسناوي، شيخ اجلماعة وعمدة املفتني، أخذ عن والده، ) هـ1136-هـ1072(أبوعبدهللا5

منها:  وعبدالقادر الفاسي، وغريمها، وعنه أخذ أيب عبدهللا دمحم البناين، وولد عمه ابن عبدالسالم البناين، وغريمها، له �ليف عديدة

 أهل النسب الوثيق، القول الكاشف يف صحة االستنابة يف الوظائف، وتقارير على املختصر، صرف اهلمة إىل نتيجة التحقيق يف

  )13،ص6/ األعالم،ج481،ص1ة النور،جشجر ( .حتقيق معىن الذمة، وغري ذلك
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ـــــك  2)الفخـــــو( ،يقـــــوم مقامهـــــا : الـــــدلك إمـــــرار اليـــــد أو مـــــا1حمتجـــــا بقـــــول الفاكهـــــاين ،رحـــــال يف ذل

ـــــدلك ببـــــاطن الكـــــف 3عـــــج ـــــدلك  قـــــال ابـــــن رحـــــال:، ومـــــن تبعـــــه يف ختصيصـــــهم ال وقـــــول الفقهـــــاء ال

وقيـــــل: لتحقـــــق إيصــــــال ، حجـــــة فيـــــه، وهـــــو واجـــــب لنفســـــه فـــــال ،5"علـــــى الغالـــــب 4ى)جـــــر (ليـــــد �

ـــــــل: املـــــــاء، علـــــــى  7)علـــــــى( واخلـــــــالف يف الوضـــــــوء والغســـــــل ســـــــواء أو يســـــــتحب، يســـــــنّ 6]بـــــــل[ وقي

ـــــنغمـــــاس و فـــــال يكفـــــي اال ،املشـــــهور ـــــد مـــــن إمـــــرار الي ـــــل ال ب د أو مـــــا يقـــــوم مقامهـــــا الصـــــب ا�ـــــرد؛ ب

 ويكفـــــي اإلمـــــرار مقـــــار�، لـــــةإال أن تكـــــون جمســـــدة فتكـــــون حائ ،ولـــــو مل تـــــزل األوســـــاخ وســـــطاإمـــــرارا 

ــــــى الصــــــحيح،و  للصــــــبّ  وجتــــــوز  غــــــري مقــــــارن متصــــــال �إلفاضــــــة قبــــــل ذهــــــاب املــــــاء عــــــن العضــــــو عل

ـــــــوي  االســـــــتنابة عليـــــــه لضـــــــرورة اتفاقـــــــا، ـــــــع اتفاقـــــــا،وين وإن وقـــــــع  املغســـــــول ال الغاســـــــل، ولغريهـــــــا املن

املــــــــاء حلــــــــديث  جتــــــــوز االســــــــتنابة علــــــــى صــــــــبّ و  ،ار كــــــــل منهمــــــــفقــــــــوالن: �إلجــــــــزاء وعدمــــــــه، شــــــــهّ 

  .8 ملسو هيلع هللا ىلص"ِيب ى النَّ لَ عَ  ءَ ـَماال بُّ صُ يَ  انَ كَ   هُ نَّ املغرية:"أَ 

أن  :ومعنــــــاه ،9"عــــــدم اشــــــرتاطهظــــــاهر املــــــذهب " ض:فقــــــال يف  ،أمــــــا نقــــــل املــــــاء إىل العضــــــوو      

كمـــــا لـــــو توضـــــأ وهـــــو مـــــنغمس يف املـــــاء، إال يف مســـــح الـــــرأس فـــــإن   ،محـــــل املـــــاء إىل العضـــــو ال جيـــــب

 .مث ميسحها بيده وهي جافة برأسه املطر، يالقاملنصوص فيه أنه ال يكفي أن ي

 ]فرض املواالة[

                                                             
  )552التحرير والتحبري،ص(قال الفاكهاين: "التدلك: هو إمرار اليد وما يقوم مقامها مع املاء".1
  : خالفا.أيف 2
  )118شرح األجهوري،ص(قال األجهوري: "واملراد �ليد �طن الكف". 3
  : جري.بيف  4
  .114،ص1ينظر: حاشية البناين،ج 5
  .أساقطة من: 6
  : و على.أيف 7
،عن طريق املغرية بن شعبة أنه كان مع )182ح:(صحيح البخاري، كتاب الوضوء، �ب الرجل يوضئ صاحبه،*:متفق عليه8

ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر، وأنه ذهب حلاجة له، وأن مغرية جعل يصب املاء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، رسول هللا 

  .47،ص1ومسح على اخلفني، ج

  .158،ص1، عن طريق املغرية،ج)550ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب املسح على اخلفني،
  .107،ص1التوضيح،ج9
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ر فيهـــــــا مـــــــن هِ  ماُشـــــــإىل صأشـــــــار  ،وملـــــــا اختلـــــــف يف املـــــــواالة وهـــــــي: الفـــــــور �لوجـــــــوب وغـــــــريه     

وهـــــي: اإلتيـــــان �فعـــــال الطهـــــارة يف زمـــــن واحـــــد مـــــن غـــــري تفريـــــق ) ةُ اَال وَ مُ لــــــا لْ َهـــــوَ ( األقـــــوال بقولـــــه:

ــــاجِ وَ ( فــــاحش، ــــَدرَ وَ  ذََكــــرَ  نْ إِ  ةٌ َب فــــإن فــــّرق وضــــوءه  وهــــو املشــــهور عنــــد غــــري واحــــد مــــن الشــــيوخ،) َق

  ."وَقَدرَ  إن ذََكرَ "مفهوم  وهو ،إال فالو  عامدا أعاده مع الصالة أبدا،

 نْ إِ (أي: بنّيــــــــة إكمــــــــال الوضــــــــوء، ،)ةٍ ِنيَّــــــــ بِ َىن بـَــــــــوَ :(بقولــــــــه "رَ َكــــــــذَ  نْ إِ "مث أشــــــــار أوال إىل مفهــــــــوم     

ـــــــلَ طْ مُ (عضـــــــوا أو ملعـــــــة َي) ِســـــــنَ  ـــــــك العضـــــــو أو  طـــــــال أو مل يطـــــــل،) اًق ـــــــاء أن يغســـــــل ذل ومعـــــــىن البن

  .قربيا مرة فإن كا� من مسغول الوضوء غسله ثال� وما بعده إن كان اللعمة وجو�،

ــــــرتك كتيقّ  والشــــــكّ   ــــــهيف ال ــــــيقّ  قــــــال فيهــــــا: "ومــــــن شــــــكّ ، ن ــــــم يت ــــــه غســــــلهيف بعــــــض وضــــــوئه فل  ،ن أن

  . 1فيه" فليغسل ما شكّ 

ــــ"ويف النــــوادر: غســــل حملهــــا فقــــط مــــن  ،يف حملهــــا مــــن إحــــدى اليــــدين ق تلــــك اللمعــــة وشــــكّ ولــــو حتّق

  .2"مجيع اليد اليسرى إن كان قريبا، وإال فاللمعة فقط منهماو اليمىن 

وبقيـــــة اليـــــد اليســـــرى مـــــرة  ،إن كـــــان قريبـــــا غســـــل اللمعـــــة ثــــال� مـــــن اليـــــدين ،واجلــــاري علـــــى ماســـــبق"

  .3سقاله  "،للرتتيب، ولعله مراده

ـــــو ذكـــــر مســـــح رأســـــه مل جيـــــزه مســـــحه ببلـــــل ذ ق �ـــــا مـــــا حليتـــــه، إال أن تعظـــــم حليتـــــه ويتعلّـــــراعيـــــه و ول

  .وغريه ،4قاله ابن رشد ،يكفي املسح، ففيه خالف مبين على اخلالف يف املاء املستعمل

بــــــل الظـــــــاهر ؛ ويف هــــــذا البنــــــاء نظــــــر؛ ألن املـــــــذهب كراهــــــة املــــــاء املســــــتعمل مـــــــع وجــــــود غــــــريه" :ح

ــــــه ال  ، �وســــــاخرأســــــه أو يعمــــــه ولكنــــــه متغــــــّري  ماقالــــــه ابــــــن راشــــــد، وهــــــو إن كــــــان البلــــــل ال يعــــــمّ  فإن

                                                             
     .122،ص1املدونة،ج1
  . 44،ص1ينظر: النوادر والز�دات،ج2
  .389،ص1تيسري امللك اجلليل،ج3
  .63،ص1ج ينظر: البيان والتحصيل،4
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وإن كـــــان بعيــــــدا ه علـــــى مـــــذهب املدونـــــة، بِـــــرْ قُـ و إال فهـــــو مســـــتعمل يكـــــره مـــــع وجـــــود غـــــريه و  جيزيـــــه،

  .1انتهى "،من املاء فينبغي على مذهبها اإلجزاء، وحنوه لسند

وإن أّخـــــر �ســـــيا  وإذا قلنـــــا ببنـــــاء الناســـــي مطلقـــــا فـــــإن أّخـــــر بعـــــد ذكـــــره عمـــــدا جـــــرى عليـــــه حكمـــــه،

ه اخلـــــالف فيــــــه واســــــتقرأ غـــــري  ،3أنـــــه ال يعــــــذر �لنســـــيان الثـــــاين 2فظـــــاهر املدونـــــة عنـــــد (ابــــــن �جـــــي)

  .من املدونة وغريها

ألنـــــــه  ؛ومل يـــــــذكروا فيـــــــه نيـــــــة":س)، زَ َجـــــــعَ  نْ إِ (بـــــــىن )وَ ( مث أشـــــــار إىل مفهـــــــوم "وقـــــــدر" بقولـــــــه:     

ــــه، �ن أعــــدّ  :ولــــه صــــور مخــــس ذاكــــر، د، أهرقــــه هــــو غــــري متعّمــــ أو مــــن املــــاء مــــا يكفيــــه فــــأهرق علي

   .4"فيها فقصر به شكّ ، أو أو ُغِصبه، أو ظن كفايته

ــــــه: ــــــ(وظــــــاهر قول ــــــيَ  ملَْ  اَم ــــــع، منطبــــــق علــــــى) لْ ُط ــــــاجي ومجاعــــــة، اجلمي ــــــد الب ــــــة عن  وهــــــو ظــــــاهر املدون

�التفــــــــاق  ،�لبنــــــــاء فيهــــــــا وإن طــــــــال كالناســــــــي وقيــــــــل: يف الــــــــثالث األوىل ،5واســــــــتظهره الفاكهــــــــاين

فلــــيس مــــن  ،ال يكفيـــه قطعــــا أعــــّد مـــن املــــاء مــــا نْ وأمـــا َمــــ ،عنــــد غــــريه عنـــد اللخمــــي، وعلــــى املشـــهور

إال أن يكـــــون التفريـــــق يســـــريا  ،ا هـــــو الظـــــاهروهـــــذ" :ح، 6مل يطـــــل طـــــال أو وال يبـــــين ،صـــــور العجـــــز

                                                             
  .229،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج1
  : الباجي، وهو تصحيف.أيف 2
�سيا  : "ظاهره ترك ذلك بعد ذكره)فإن مل يغسله حني ذكره استأنف الغسل والوضوء( قال ابن �جي يف شرح قول التهذيب3

   )227الشرح الكبري على التهذيب،ص(أو عامدا، فلم يعذره �لنسيان الثاين".
  .391،ص1تيسري امللك اجلليل،ج4
  .485التحرير والتجبري،ص5
قال الرجراجي:"إن تعمد وأخذ ماء ال يكفيه فال جيوز له البناء طال أو مل يطل؛ ألنه قد تعمد إىل تفريق الطهارة واملتعدي ال 6

  .)135،ص1مناهج التحصيل،ج(يصل بتعديه إىل ما يريد، وينبغي أن يعاقب بنقيض مقصوده".ميكن أن 
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ـــــــداءا ـــــــاين:، ه.1"يغتفـــــــر ابت ـــــــه يف 2"جيـــــــب إخـــــــراج صـــــــورة الشـــــــك مـــــــن العجـــــــز"وقـــــــال البن  3ض؛ ألن

  .5مهوسلّ  ،عنهح ونقله  ،4عند ابن بزيزة" أنه املشهور"، وقال:تعمدأحلقه �مل

إذا مل يكـــــن  ءٌ ويظهــــر مــــن كالمهـــــم أن العجــــز والقـــــدرة ســــوا"يف اشـــــرتاط القــــدرة فقـــــال:طفــــى حبــــث و 

ـــــق اليســـــري عمـــــدا أو ســـــهوا،؛ أل�ـــــم صـــــرّ 6نســـــيان)( فيـــــه  جتـــــفّ  مـــــا 7]دون[وهـــــو  حوا �غتفـــــار التفري

ــــــري  ــــــه وهــــــو مــــــا جتــــــفّ -األعضــــــاء، والكث اســــــي غــــــري مغتفــــــر للعــــــاجز والقــــــادر، وإمنــــــا يغتفــــــر للنّ  -في

 واعتـــــذر البنــــــاين عـــــن ذلـــــك حبمـــــل العـــــاجز يف كالمـــــه علــــــى، 8"فـــــال معـــــىن الشـــــرتاط القـــــدرة فقـــــط،

 .9وهو من معه تفريط ما ،غري احلقيقي

  ]املعترب يف الطول[

ــــــتُ وملــــــا اخْ       ــــــة ،�جلفــــــاف أو الطــــــول �لعــــــرف يف حــــــدِّ  فَ ِل قطــــــع  ،وهــــــو املشــــــهور ومــــــذهب املدون

ـــــِجبَ ( فقـــــال:، 10]ص[بـــــه  ـــــ اءٍ َضـــــعْ أَ  افِ َف ـــــاعْ  نٍ مَ زَ ِب ـــــدّ  ،ومل يـــــذكر اعتـــــدال املكـــــان":عـــــج)، َال دَ َت  وال ب

ـــــه أيضـــــا، ـــــني الشـــــبابة والشـــــيوخة،وْ َكـــــ اء يف املـــــزاج الفاعتـــــدال األعضـــــ من ـــــك  ن الشـــــخص ب وإمنـــــا ذل

  .11"واعتدال الزمان واملكان بني احلرارة والربودة من صور اعتدال املزاج غالبا،

                                                             
  .227،ص1مواهب اجلليل،ج1
  .112،ص1حاشية البناين،ج2

  .117،ص1التوضيح،ج  3
يقطع �ن ال قال ابن بزيزة: "ذكر املتأخرون يف العاجز ثالث صور: الصورة األوىل: أن يقطع �ن املاء يكفيه، الصورة الثانية: أن 4

يكفيه، الصورة الثالثة: أن يشك يف ابتداء وضوئه هل يكفيه أم ال؟ ففي كل صورة قوالن: االبتداء والبناء، واملشهور يف األوىل 

م روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني أليب دمحم عبدالعزيز بن إبراهي( البناء، ويف الثانية والثالثة االبتداء، ووجه ذلك ظاهر،فتأمله".

  )187،ص1م،ج2010الطبعة األوىل-بريوت-ابن بزيزة التونسي، حتقيق: عبداللطيف زكاغ: دار ابن حزم
  .226،ص1مواهب اجلليل،ج5
  : النسيان.أيف 6
  .زو  أ ساقطة من:7
  .335،336،ص1ينظر:حاشية الرماصي،ج 8
  )113،ص1حاشية البناين،ج(يط". قال البناين: "ولذلك محلوا العاجز يف كالمه على غري احلقيقي، وهو من معه تفر  9

  .أساقطة من: 10
  .118شرح األجهوري،ص11
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 :عـــــــج، 1صــــــل األخـــــــري �ثــــــر الغســــــل الســـــــابقفيتّ  ،دليــــــل بقـــــــاء أثــــــر الوضـــــــوءح فقيــــــام البلــــــل عنـــــــد 

  .2"كما يظهر من كالمهم  ،ةواملعترب جفاف العضو األخري من الغسلة األخري "

ـــــــــة ــــــــدال األعضــــــــاء أو الزمــــــــان أو املكــــــــان أو مجيعهــــــــا :تتمـــــــــــ ــــــــه اعت فإنــــــــه يرجــــــــع إىل  ،فيمــــــــا إذا فات

ــــــك 3(التقــــــدير) ــــــه منهــــــا؟ يف ذل ــــــد رمحــــــه هللا هــــــل جتــــــف أعضــــــاؤه بتقــــــدير وجــــــود مــــــا فات ــــــه الوال  ،قال

  .4معزوا لبعض التواليف املعتمدة، رأيت حنوه خبط ابن أبو 

 إن فـــــــرقّ و  ،�ســـــــيا فــــــال شـــــــيء عليـــــــه وعليــــــه إن فـــــــرقّ "قـــــــال: ،وشـــــــّهره يف املقـــــــدمات) ةٌ نَّ ُســــــ وْ أَ (    

كـــــرتك  6]الصـــــالة والوضـــــوء يعيـــــد[وابـــــن القاســـــم  الشـــــيء عليـــــه، 5عامـــــدا فقـــــوالن: البـــــن عبـــــداحلكم

ـــــــــاين هـــــــــو املعتمـــــــــد يف " :ح، 7"ســـــــــنة مـــــــــن ســـــــــننها عامـــــــــدا؛ ألنـــــــــه كالالعـــــــــب املتهـــــــــاون وهـــــــــذا الث

عـــــج ال حقيقـــــي، ومســـــاه  ،لفظـــــي كمـــــا يف إزالـــــة النجاســـــة) فٌ َال ِخـــــ(ف يف قولـــــه واخلـــــال. 8"املـــــذهب

ـــــــــــه 9معنـــــــــــو� (و) ـــــــــــاين لتهاون ـــــــــــى األول لـــــــــــرتك الواجـــــــــــب، وعلـــــــــــى الث ـــــــــــا �عتبـــــــــــار أن اإلمث عل حقيقي

 .�10لسنة
                                                             

  .227،ص1مواهب اجلليل،ج1
شرح (ونص كالمه:"مث إن املعترب اجلفاف من الغسلة األخرية يف العضو األخري، هذا هو الظاهر من كالمهم". 2

  )118األجهوري،ص
  : التقصري.أيف 3
ينظر:نوازل (دمحم بن عبدالكرمي املغيلي على خليل املسمى "مغين النبيل"، وهو مفقود. يقصد املؤلف بـ"التواليف املعتمد": شرح  4

  .)145الزجلوي، ص
عبدهللا بن عبداحلكم املصري، صاحب اإلمام مالك، انتهت إليه ر�سة املذهب مبصر بعد أشهب، ) ه214-ه155(أبو دمحم 5

ك ابن حبيب وابن املواز، وغريمها، من آ�ره" ثالث خمتصرات يف ، وروى عنه عبدامللوغريمها روى عن مالك، والليث بن سعد،

/الديباج 363،ص3ترتيب املدارك،ج(وغري ذلكمفقود، وكتاب األهوال والقضا�، الفقه املالكي: كبري، وأوسط، وصغري، واألوسط

  )419،ص1املذهب،ج
  .أساقطة من: 6
  .80،ص1املقدمات،ج7
  .224،ص1مواهب اجلليل،ج8
  : أو. أيف 9

نص كالمه: "اخلالف الواقع يف كالم املصنف معنوي ال لفظي؛ ألنه ذكر أن الناسي ال شيء عليه على القول �لسنية، وقد و 10

علمت أنه على القول �لوجوب يبين، والبناء هو إعادة فعل ما بعد التفريق املخل �ملواالة وحده إن حصل التذكر بعد اجلفاف، 

  )118،119شرح األجهوري،ص(ما مافعل بعده". وإن حصل قبله فهو إعادته، وإعادة
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 ]فرض النية[

أّخرهــــــا لطـــــــول الكــــــالم فيهـــــــا، فيتفــــــرّع مـــــــن غريهــــــا هلـــــــا، وهــــــي فـــــــرض و  والفريضــــــة الســــــابعة: النّيـــــــة،

  .2أو على املشهور ،1اتفاقا

 ]مفهوم النية وحملها[

ـــــــوحملّ  إرادتـــــــه،ا يف كـــــــل موضـــــــع: القصـــــــد إىل الشـــــــيء و وحقيقتهـــــــ  ومـــــــن  القلـــــــب، :فهـــــــا مـــــــن املكّل

والثــــــاين:أن يكــــــون املنــــــوي مــــــن كســــــبه فيمتنــــــع نيــــــة اإلنســــــان  العبــــــادة أوهلــــــا، وهــــــو أحــــــد شــــــروطها،

 . 3كا لرتددهاال مشكو  ،والثالث: أن يكون معلوما وجوده أو مظنو� لفعل غريه،

 ]أنواع النية[

  وهي املقارنة ألول العبادة. :فعلية*  وتنقسم إىل: 

 .لشرع �ستصحا�ا بعد الذهول عنهاوحكمية: وهي اليت حكم ا*                

 ]احلكمة من مشروعيتها[

اتــــــب العبــــــادات كفــــــرض الصــــــالة متييــــــز العبــــــادات مــــــن العــــــادات، أو متييــــــز مر  وحكمــــــة مشــــــروعيتها:

فيهــــــــا ال حتتــــــــاج إىل نيــــــــة كاإلميــــــــان ��  سَ بْ لُــــــــا للتمييــــــــز كانــــــــت الُقــــــــَرب الــــــــيت ال ولكو�ــــــــ، ونفلهــــــــا

ـــــراءة القـــــرآن وتعظيمـــــه، وســـــائر األذكـــــار، وكـــــذلك األلفـــــاظ املنصوصـــــة يف شـــــيء،  ،ورجـــــاء ثوابـــــه، وق

 وما يف معناها. ،واألعيان املستأجرة

 ]أقسام املنوي[

   وأقسام املنوي:

  قصد �لنية وحده.مقصود لنفسه: كالصالة في*

    .  4 بني أن ينوي (ما شاء منهما)خّري فيُ  ومقصود لنفسه ولغريه: كالوضوء*

                                                             
  .154،ص1ينظر: املقدمات، ج1
  .258،ص1ينظر:التنبيه على مبادئ التوجيه،ج2
  .246،ص1ينظر:الذخرية،ج3
  : منها ما شاء.بو  ميف تقابلها 4
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ــــــواه وحــــــده دو ومقصــــــود لغــــــريه: كــــــالتيمّ * ن اســــــتباحة الصــــــالة فقــــــوالن م فــــــال يقصــــــد �لنيــــــة، فلــــــو ن

جيـــــزي لكونـــــه  جيزيـــــه؛ ألنـــــه نـــــوى مـــــا لـــــيس مبقصـــــود يف نفســـــه، والثـــــاين: أحـــــدمها: أنـــــه ال؛ للعلمـــــاء

 عبادة.

   ]يف الوضوء كيفية النية[

الوصــــــف القــــــائم  وهــــــو)، ثِ دَ احلَــــــ عِ ْفــــــرَ  ةُ يَّــــــنِ وَ (بقولــــــه: صإىل كيفيــــــة النيــــــة يف الوضــــــوء أشــــــار و      

ــــه�ألعضــــاء، أو املنــــع املرتّــــ ــــعِ (وتكــــون ، ب علي ــــه،؛ )هِ ِهــــجْ وَ (غســــل ) دَ ْن  وقيــــل: ألنــــه أول واجــــب في

  .1ضواستظهره يف  عند غسل يديه إىل كوعيه،

 أو الوضــــــوء الــــــذي أمــــــر هللا بــــــه، ،فينــــــوي امتثــــــال أمــــــر هللا �داء مــــــا افــــــرتض عليــــــه) ضِ رْ الَفــــــ وِ أَ (    

فمـــــا نــــواه مـــــن الثالثــــة كفـــــاه مــــا مل يقصـــــد عـــــدم  ممــــا ال يســـــتباح إال �لطهــــارة،) وعٍ نُـــــممَْ  ةِ احَ بَ تِ اْســــ وْ أَ (

ه أنواهـــــــا كلهــــــا أو بعضــــــها أجـــــــز  مث إذا إن حضــــــر ببالـــــــه مجيعهــــــا فهــــــو األكمــــــل،و  حصــــــول اآلخــــــر،

 وارتفع حدثه.

 ]واالستثناء يف النية التشريك[

ــــــــ )عَ َمــــــــ( 2(أشــــــــركه)) نْ إِ وَ (       ــــــــاح كــــــــنّي ــــــــتَـ ـ(ة منــــــــدوب كتعلــــــــيم، أو مب واخلــــــــالف فيــــــــه يف  ،)دٍ رُّ بَـ

 ضَ ْعـــــبَـ  جَ رَ ْخـــــأَ  وْ أَ ( ه بــــــ"لو"،وهـــــو ضـــــعيف، ومنـــــزع صـــــويف، فلـــــم حيـــــتج إىل ردّ  ،4وغـــــريه، 3املـــــذهب

                                                             
عضهم بني القولني قال خليل:" اختلف يف وقت النية، فاملشهور أ�ا عند غسل الوجه، وقيل: إ�ا عند غسل اليدين. ومجع ب1

فقال: يبدأ �لنية عند أول الفعل، ويستصحبها إىل أول الفرض، والظاهر هو القول الثاين؛ أل� إذا قلنا: إنه ينوي عند غسل 

الوجه، يلزم منه أن يعرى غسل اليدين واملضمضة واالستنشاق عن النية. فإن قالوا: ينوي له نية مفردة. قيل: يلزم منه أن يكون 

  .  )95،ص1التوضيح،ج(نيتان، وال قائل بذلك".للوضوء 
  : أشرك.زيف 2
حكى املازري اخلالف يف مسألة من نوى بوضوئه التربد ورفع احلدث معا: "فقيل: جيزيه ويرتفع حدثه؛ ألن التربد حاصل مبباشرته 3

ا كان أمر حاصال على كل حال أراده املاء البارد أراد ذلك أو مل يرده. فإضافته القصد إىل ذلك، إىل قصد رفع احلدث ال يضر، مل

شرح (أو مل يرده. وقيل: ال جيزيه ألنه مطلوب �ن يكون السبب الباعث له على إيقاع العبادة هو الوجه املشروع". 

  .   )134،ص1التلقني،ج
قهاء املذاهب، فقيل: إذا نوى املتوضئ  بطهارته نية رفع احلدث ونية التربد والتنظيف، فهل يرتفع حدثه؟ يف ذلك خالف بني ف 4

وقيل: ال يرتفع، وهو مذهب ابن حزم، وقول ية واحلنابلة، مذهب املالكية، والقول الصحيح من مذهب الشافع يرتفع، وهو

 =الطبعة-بريوت-ينظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني حمليي الدين النووي، حتقيق: زهري الشاويش: املكتب اإلسالمي.(للحنابلة
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ـــــ ـــــه د )احِ بَ تَـ سْ ـمُ ال ـــــو نـــــوى شـــــيئا ومل خيـــــرج غـــــريه،َىل وْ أَ و  املصـــــحف، ون مـــــسّ كـــــأن ينـــــوي الصـــــالة ب   ل

  إمنا مل يضر ذلك؛ ألنه ليس للمكلف أن يقطع مسببات األسباب الشرعية عنها.و 

 ،فـــــــال جيزئـــــــه لتالعبـــــــه منـــــــه غلطـــــــا ال عمـــــــدا، 1أو نـــــــوى (غـــــــري مـــــــا صـــــــدر))، �ً دَ َحـــــــ يَ ِســـــــنَ  وْ أَ (   

أن ": -كــــــر لغــــــريه ومل خيرجــــــهوهــــــو ذا  ،صــــــدر منــــــه فــــــيمن نــــــوى بعــــــض مــــــا-وقــــــال أيضــــــا  ،2حقالــــــه

  .3"هُ لَ بِ وقَ ض يف  هُ لَ قَ نَـ و  اإلجزاء، سظاهر النصوص فيه عند ابن 

ـــــن �ل وتَـ إكـــــ) هُ َجـــــرَ خْ أَ  َال (    ـــــاقض، أحـــــدمها دون اآلخـــــر 4]رفـــــع[ط ونـــــوى وَّ َغ ـــــه للتن  وْ أَ (، فـــــال جيزئ

ـــــــ ـــــــطْ ى مُ وَ نـَ ـــــــالطَّ  قَ َل ـــــــة هلـــــــذه )ةِ ارَ َه ـــــــث أي: احملتمل ـــــــ5]وهـــــــذه[ مـــــــن احلـــــــدث واخلب ه إذا أمكـــــــن ؛ ألن

وأمـــــا لـــــو قصـــــد الطهـــــارة ومل يـــــرتبط قصـــــده  ،6قالـــــه املـــــازري ،صـــــرف النيـــــة للخبـــــث مل يرتفـــــع احلـــــدث

ــــعْ قرينــــة فِ  اإلجــــزاء؛ ألنح فالظــــاهر عنــــد  ،بكو�ــــا مــــن حــــدث  قــــال:، تــــدل علــــى طهــــارة احلــــدث هِ ِل

ــــر األصــــحاب 7ونقلــــه عــــن ابــــن شــــعبان وهــــو يف الطــــراز،" مــــن  :ويؤيــــده قولــــه فيهــــا":س، 8"عــــن أكث

  .10"9أهزَ جْ أَ  رٍ هْ وضأ ليكون على طُ ت

  

  
                                                                                                                                                                                              

، الطبعة /الكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدامة املقدسي: دار الكتب العلمية49،ص1،جم1991الثالثة =

  )94،ص1د.ط،ج-بريوت-احمللى �آل�ر أليب دمحم علي بن حزم الظاهري: دار الفكر/56،ص1م،ج1994األوىل
  : غريه أصدر.ميف 1
  .236،ص1مواهب اجلليل،ج2
  .236،ص1املرجع نفسه،ج3
  .بساقطة من: 4
  .أمن: ساقطة 5
قال املازري:" أما قصده للطهارة املطلقة، فإن ذلك ال يرفع حدثه، ألن الطهارة على قسمني: طهارة جنس، وطهارة حدث. فإذا  6

    )131،ص1شرح التلقني،ج(قصد قصدا مطلقا وأمكن انصرافه لطهارة النجس، مل يرتفع به احلدث". 
  .12، ل1الزاهي الشعباين،ج 7
  .236،ص1مواهب اجلليل، ج8
 .198،ص1التهذيب يف اختصار  املدونة،ج 9

  .399،ص1تيسري امللك اجلليل،ج10
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 ]نية الوضوء املستحب[ 

ـــــــوى ) وْ أَ (     ـــــــ(ن ـــــــ ةَ احَ بَ تِ اْس ُـــــــ اَم ـــــــوم،و  ،1)ااهر طـــــــ(كقـــــــراءة القـــــــرءان )هُ لَـــــــ تْ بَ دِ ن ـــــــم العلـــــــم و الن (تعّل

ـــــه وال يســـــتبيح بـــــذلك شـــــيئا ممـــــا منعـــــه احلـــــدث علـــــى املشـــــهور،2وتعليمـــــه) ـــــل:  ، فـــــال يرتفـــــع حدث وقي

  .3وذلك يستلزم رفع احلدث يكون على أكمل احلاالت،يستبيح به؛ ألنه نوى أن 

ـــــــةف ،يف احلـــــــدث األصـــــــغر أو األكـــــــرب شـــــــكّ ) وْ أَ (     ـــــــ(ومل جيزمهـــــــا حـــــــني  توضـــــــأ ورّدد الني   نْ إِ  :الَ َق

ـــــفَـ  تُ ثْ دَ ْحـــــأَ  تُ ْنـــــكُ  ـــــّني  ،فـــــال جيزئـــــه ،هـــــذا الطهـــــر) هُ َل  حدثـــــه أو بقـــــي علـــــى شـــــكه يف قـــــول ســـــواء تب

 أن يعتقـــــــد أنّ  :تبـــــــّني حدثــــــه أم ال، ومعــــــىن اجلـــــــزم �ــــــا أمـــــــا لــــــو جــــــزم �ـــــــا فيجزئــــــهو  ،4ابــــــن القاســــــم

  وأنه صار حمد� جيب عليه الوضوء. وضوءه قد بطل فتبطل �لشك،

ــــــتَـ فَـ (وضــــــوءه قاصــــــدا للفضــــــيلة ) دَ دَّ َجــــــ وْ أَ (       َ بَـ ُــــــدَ حَ  نيَّ ــــــه علــــــى املشــــــهور،)، هُ ث ــــــل:  فــــــال جيزئ وقي

ــــــ وْ أَ (م لرفــــــع احلــــــدث،احلــــــاالت، وذلـــــك مســــــتلز  5جيزئـــــه؛ ألنــــــه نــــــوى أن يكـــــون علــــــى (أكمــــــل)  كَ رَ تـَ

ــــــــــمْ  ـــــــــة  )تْ لَ َســـــــــغَ انْـ فَ ( ،مـــــــــن الغســـــــــلة األوىل )ةً عَ ُل ـــــــــة أو الثالث ألن غـــــــــري  ؛)لِ ْضـــــــــالفَ  ةِ يَّـــــــــنِ بِ (يف الثاني

   .ر جرى على املواالةفإن أخّ  الواجب الجيزئ عنه، وال بد من غسلها بنية الفرض،

ــــــا" ســــــند: ــــــه ال ينــــــوي شــــــيئا معين  يســــــبغ يف األوىل وأســــــبغ يف إذا مل"وقــــــال اللخمــــــي:، 6"والظــــــاهر أن

الثانيــــة، كـــــان بعضـــــها فرضـــــا وهـــــو إســـــباغ مـــــا عجــــزت عنـــــه األوىل، وبعضـــــها فضـــــيلة وهـــــو مـــــا تكـــــرر 

 �ـــــــا موضـــــــع عجـــــــز األوىل وال يعـــــــم، ولـــــــه أن �يت برابعـــــــة خيـــــــصّ  ،علـــــــى املوضـــــــع الـــــــذي أســـــــبغ أوًال 

                                                             
  ، وهو تصحيف.: ظاهرامو  بيف 1
  : تعليم العلم وتعلمه. ميف تقابلها 2
قال خليل:" ومن نوى شيئا ال تشرتط فيه الطهارة كالنوم وقراءة القرآن طاهرا وتعليم العلم فال جيوز له أن يفعل بذلك الوضوء 3

 ت بنية مستلزمة لرفع احلدث عنه".ه على املشهور. وقيل: يستبيح؛ ألنه نوى أن يكون على أكمل احلاالغري 

   )102،ص1التوضيح،ج(
قال عيسى عن ابن القاسم يف من تطهر للجنابة ومل ينو اجلمعة، أو للجمعة، ومل يذكر اجلنابة، فال جيزئه، وكذلك إن تطهر ينوي 4

  )47،ص1النوادر،ج(ا فهذا هلا، مث يذكر أنه كان جنبا، فال جيزئه لذلك، وقال عيسى: جيزئه. إن كانت أصابته جنابة نسيه
  : إكمال.أيف 5
  .260،ص1مواهب اجلليل،ج6
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 لثانيــــــة الــــــيت أعـــــــمَّ صــــــارت ا ،�ألوىل ن أنــــــه مل يعــــــمَّ إذا تــــــيقّ ":حوقــــــال ، انتهــــــى.1"فيــــــدخل يف النهــــــي

  .2"ويزيد رابعة ،�اأوىل 

ـــــ وْ أَ (    صـــــورته كمـــــا قـــــال و  فـــــال جيزئـــــه علـــــى الصـــــحيح أو املنصـــــوص،) اءِ َضـــــعْ ى األَ َلـــــعَ  ةَ يَّـــــالنِّ  قَ رَّ فـَ

ة لـــــــه يف إمتــــــام الوضـــــــوء، مث يبــــــدو لـــــــه فيغســـــــل نيّــــــ ة رفــــــع احلـــــــدث والأن يغســـــــل وجهــــــه بنّيـــــــ"ســــــند:

تــــــه إمتــــــام الوضــــــوء علــــــى الفــــــور وأمــــــا لــــــو كــــــان يف نيّ  يريــــــد وهكــــــذا إىل آخــــــر الوضــــــوء،":ح، 3"يديــــــه

  .4"ويكمل وضوءه إال �جلميع، فليس من هذا الباب ،معتقدا أنه ال يرتفع حدثه

ـــــه     ـــــظْ األَ وَ (وقول ـــــ ريِ ِخـــــ األَ ِيف  رُ َه ـــــاين:)، ةُ حَّ الصِّ ـــــن رشـــــد مل يســـــتظهر  ؛هـــــذا مشـــــكل"قـــــال البن إذ اب

إمنـــــا اســـــتظهر قـــــول ابـــــن القاســـــم برفـــــع احلـــــدث و  ومل يـــــتكلم عليهـــــا، ،يف مســـــألة التفريـــــق شـــــيئا أصـــــال

ــــه جلــــواز أن يكــــون مــــا ذهــــب إليــــه مــــن الرفــــع ، 5"عــــن كــــل عضــــو �نفــــراده واليلزمــــه هــــذا التفريــــع علي

  ة الوضوء بتمامه.مشروط عنده بتقدم نيّ 

ـــــــوبُـ زُ عُ وَ (     ـــــــذهول عنهـــــــا  )اَه ـــــــبَـ (أي: انقطاعهـــــــا وال أي: بعـــــــد حملهـــــــا، وهـــــــو مبتـــــــدأ وخـــــــربه ) هُ دَ ْع

ويف  ،6والــــــــرفض لغــــــــة: الــــــــرتك )،رٌ َفــــــــتَـ غْ ا مُ هَ ُضــــــــفْ رَ وَ ( عليــــــــه املــــــــذكور بعــــــــده يف قولــــــــه: دلّ  ،حمـــــــذوف

ــــــادة كالعــــــدم 7الشــــــرع: (تقــــــدير) ــــــو  ،8مــــــا وجــــــد مــــــن العب ــــــه مــــــا هــــــو مقّي د يف األول �ن اليصــــــدر من

والثالثـــــة ملـــــن تـــــرك ملعـــــة مـــــن الغســـــلة األوىل،  �لثانيــــةمـــــن حنـــــو نيـــــة الفضـــــيلة  ،الفعليـــــة 9نيـــــة)اليضــــاد (

ويف الــــــــرفض �ن يكــــــــون بعــــــــد كمــــــــال  د انقضــــــــاء الطهــــــــارة وكماهلــــــــا ملــــــــن نســــــــي بعضــــــــها.أو اعتقــــــــا

                                                             
  .9،ص1التبصرة،ج1
  .261،ص1مواهب اجلليل،جينظر:  2
  .239،ص1مواهب اجلليل،ج3
  .239،ص1املرجع نفسه،ج4
  .120، 119،ص1حاشية البناين،ج5
  .1078،ص3الصحاح،ج6
  : تقدمي، وهو تصحيف.أيف 7
  .240،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج 8
  : نية.بو  أيف 9
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واحلــــــــج كالوضــــــــوء عكــــــــس الصــــــــالة والصــــــــوم،  لــــــــه �لقــــــــرب،الطهــــــــارة أو يف أثنائهــــــــا إذا رجــــــــع وكمَّ 

 .2سو ،1حس �ا كما يف واخلالف يف اجلميع بعد الفراغ منها، أو يف حال التلبّ 

 ]تقدم النية على الوضوء[

ــــــ)، فٌ َال ِخــــــ ريٍ ِســــــيَ بِ (علــــــى حملهــــــا  )اهَ مِ دُّ َقــــــتَـ  ِيف وَ (      ة ومنــــــه اخلــــــالف يف الــــــذاهب إىل احلمــــــام بنّي

ـــــن القاســـــم،�إل؛ الغســـــل بعـــــد التحمـــــيم، فلمـــــا أخـــــذ يف الغســـــل نســـــيها عدمـــــه لســـــحنون و  جـــــزاء الب

ــــــل الغســــــل، ففعــــــل مث اغتســــــل،، الشــــــتغاله �لتحمــــــيم ــــــه قب ــــــه لــــــو ذهــــــب إىل النهــــــر ليغســــــل ثوب  ومثل

ــــه فــــتحمّ مل يــــتحمّ  3]لــــو[و ــــو خــــرج إىل الغســــل فبــــدا ل ــــه ألجــــزأه �تفاقهمــــا، وأمــــا ل  ،مم ومل يغســــل ثوب

. 4د النيـــــــة لـــــــه عنـــــــد الشـــــــروع فيـــــــهلبطـــــــل غســـــــله �تفاقهمـــــــا إذا مل جيـــــــدّ  ،مث اغتســـــــل أو غســـــــل ثوبـــــــه

املفعــــــول  5وِّ رُ ُعــــــوكــــــذا لــــــو �خــــــرت لِ  ومفهــــــوم "بيســــــري" أ�ــــــا لــــــو تقــــــدمت بكثــــــري فــــــال جيــــــزئ اتفاقــــــا،

  عنها.

  ]لوضوءسنن ا[      

  [سنة غسل اليدين قبل دخوهلما يف اإل�ء]

ــــة ،وملــــا فــــرغ مــــن الكــــالم يف فرائضــــه شــــرع يف ســــننه      ــــدَ يَ  لُ ْســــغَ  هُ نُ نَـ ُســــوَ (فقــــال: ،عــــّدها مثاني  )،هِ ْي

يف أول الوضــــــوء؛ ) ًال وَّ أَ (ومعــــــىن ، ويكــــــره تركــــــه حلــــــدث أو غــــــريه، ،�ــــــر أو حــــــوضإ�ء أو توضــــــأ مــــــن 

فـــــإن توضـــــأ مـــــن إ�ء  يتوضـــــأ النـــــيب ملسو هيلع هللا ىلص قـــــط إال جعلهمـــــا يف أولـــــه، ألنــــه أول مـــــا يفعـــــل منـــــه؛ ألنـــــه مل

ـــــــه ـــــــدخلهما في ـــــــ مْ كُ دُ َحـــــــأَ  ظَ قَ يْـ تَـ ا اْســـــــذَ للحـــــــديث:"إِ  ،فقبـــــــل أن ي ـــــــدَ يَ  لْ ِســـــــغْ يَـ لْ فَـ  هِ ِمـــــــوْ نَـ  نْ ِم  نْ أَ  لَ ْبـــــــقَـ  هِ ْي

  .6"هُ دُ يَ  تْ تَ �َ  نَ يْ ي أَ رِ دْ  يَ َال  هُ نَّ إِ ، فَ �ً َال ثَ  ءِ �َ  اإلِ ا ِيف مَ هُ لْ خِ دْ يُ 

                                                             
  .241،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج1
  .404،ص1تيسري امللك اجلليل،ج2
  .مو  زساقطة من: 3
  .141،ص1البيان والتحصيل،ج4
 )48،ص15العرو: اخلِْلو، يقال: هو ِعْرٌو من هذا األمر، أي: هو ِخْلٌو منه.(لسان العرب،ج 5
  .43،ص1، عن طريق أيب هريرة، ج)162ح:(*صحيح البخاري، كتاب الوضوء، �ب االستجمار وترا،  :متفق عليه 6

، عن )564ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإل�ء حىت يغسلها ثال�،

  =.160،ص1طريق أيب هريرة،ج
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ــــثالث مــــا يــــدل علــــى أن غســــلهما للتعبــــد :قيــــل ويف التعليــــل ، وهــــو قــــول ابــــن القاســــم ،�لتحديــــد �ل

ـــــه للنظافـــــة وهـــــو قـــــول أشـــــهب ـــــى أن ـــــت مـــــا يـــــدل عل ـــــدري أيـــــن �ت ـــــثالث يف  ،1بكونـــــه ال ي وجعـــــل ال

  .2ذكره ابن فرحون عنه ،احلديث للمبالغة يف التنظيف

علـــــــى ) �ً َال ثَـــــــ(ىل ذلـــــــك أشـــــــار يف املـــــــنت بتقدميـــــــه ثليـــــــث، وإفهمـــــــا متفقـــــــان علـــــــى التّ "قـــــــال البنـــــــاين:

عـــــــــا علــــــــــى يف جعلـــــــــه أيضـــــــــا مفرّ  3]و، [والبســـــــــاطيتـــــــــت وقـــــــــد خفـــــــــى ذلـــــــــك علـــــــــى  ،)ادً بُّـــــــــعَ تَـ (

 حوحكـــــى  ،5يّ احملّشـــــز ح وظـــــاهر قولـــــه "ثـــــال�" أنـــــه مـــــن متـــــام الســـــنة وبـــــه صـــــرّ ، انتهـــــى.4"خالفهمـــــا

يغســــــلهما "ويف الكــــــايف: ،6هعــــــن اجلــــــزويل قــــــوال �القتصــــــار علــــــى اثنتــــــني؛ الخــــــتالف األحاديــــــث فيــــــ

 .7"مرتني أو ثال�

 ،ع عليــــــه فروعــــــا مخســــــةولــــــذلك فــــــرّ  وهــــــو املشــــــهور، ،أنــــــه غــــــري معقــــــول املعــــــىن "تعبــــــدا"ومعــــــىن      

وينــــــوي بغســــــلهما  نة ال حتصــــــل إال بغســــــلهما �ملــــــاء املطلــــــق،ومعنـــــاه أن الّســــــ) ةٍ يَّــــــنِ وَ  قٍ َلــــــطْ مبُِ (فقـــــال:

فالبــــــد مـــــن غســـــلهما �نيـــــا قبــــــل )، هِ ائِـــــنَ ثْـ  أَ ِيف  ثَ دَ ْحـــــأَ  وْ ، أَ ْنيِ تَـــــــيفَ ظِ نَ (كانتـــــا )وْ لَـــــوَ ( ،ســـــنة الوضـــــوء

مث  �ن يفـــــــــــرغ علــــــــــى اليمـــــــــــىن فيغســـــــــــلها وحـــــــــــدها، )ْنيِ تَــــــــــــقَـ ْفرتَِ مُ (ويغســـــــــــلهما  إدخاهلمــــــــــا يف اإل�ء،

ــــــدخلها يف اإل�ء وهــــــذا هــــــو املشــــــهور  فيفــــــرغ �ــــــا علــــــى يــــــده اليســــــرى فيغســــــلها أيضــــــا وحــــــدها، ،ي

وعلــــــــى النظافــــــــة ، بعــــــــد فــــــــراغ اآلخــــــــرال يغســــــــل عضــــــــوا إال  ؛ ألن شــــــــأن التعبــــــــد أن8وقــــــــول مالــــــــك

  .9عجقاله  ،بل هو مستحب ؛وليس غسلهما مفرتقتني من متام السنة، خالفه يف اجلميع

                                                                                                                                                                                              

  .                                23،ص1،عن طريق أيب هريرة،ج)50ح:(وقوت الصالة، �ب وضوء النائم، *موطأ اإلمام مالك،=
  .118،ص1ينظر: التوضيح،ج1
  .122،ص1ينظر: حاشية البناين،ج 2
  .مساقطة من: 3
  .122،ص1ينظر: حاشية البناين،ج4
  )91الزرقاين،صأمحد حاشية (الغسل واحدة، وما زاد مستحب". ظاهره أن السنة الغسل ثال�، ال ثال�قال أمحد الزرقاين: "قوله 5
  .243،ص1مواهب اجلليل،ج6
  .166،ص1الكايف يف فقه أهل املدينة ،ج 7
  .274،ص1الذخرية،ج 8
قال األجهوري:"وظاهر كالم املصنف أنه يتوقف حتقق السنية على تثيليث غسلهما، وهو ظاهر كالم غريه، وأ�ا تتوقف على 9

  )129شرح األجهوري،ص.(قني، لكن املنصوص أن غسلهما متفرقني مستحب"غسلهما متفر 
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لظــــــاهر  1]ااتباًعـــــ[ يــــــة أشـــــهب أن يغســـــلهما جمتمعتــــــنياواالختيـــــار عنــــــد مالـــــك مـــــن رو "ويف البيـــــان: 

  .2"احلديث

 ]واالستنثار ة املضمضة واالستنشاقسنيّ [

إدخـــــال املـــــاء يف الفـــــم وخضخضـــــته وجمّـــــه بقـــــوة هكـــــذا  :وهـــــي، )ةٌ َضـــــمَ ضْ مَ ( الســـــنة الثانيـــــة)وَ (     

ــــرّ  ــــدق ـــــ ،ره الوال ــــدالوهاب، 3عــــجتبعــــا ل ه ودفعــــه بقــــوة يف اشــــرتاط جمّــــ":سوقــــال ، 4وأصــــله للقاضــــي عب

لـــــو ابتلعـــــه مل يكـــــن آتيـــــا �لســـــنة " ز:والـــــذي يف حاشـــــية ، 6إىل عـــــدم اشـــــرتاطهماح ومـــــال  ،5"قـــــوالن

 .9؛ ألنه بدعة8صويت (مبجه)ويكره التّ ، 7"الراجح على

فيهمــــــا معــــــا ) غَ لَــــــ�َ وَ ( ،وهـــــو جــــــذب املــــــاء إىل أنفــــــه �لـــــنفس)، اقٌ َشــــــنْ تِ اسْ ( الســـــنة الثالثــــــة: )وَ (    

ـــــفْ مُ ( ره للصـــــائم خوفـــــا مـــــن ســـــبق املـــــاء إىل حلقـــــه، فـــــإن ســـــبقه ْكـــــويُ  علـــــى جهـــــة االســـــتحباب،) رٌ ِط

فـــــرق بينهمـــــا علـــــى  ، ولكـــــن ال10منـــــا ورد يف االستنشـــــاقأصـــــل احلـــــديث إو  وإن تعّمـــــد كّفـــــر، قضـــــى،

  وغريها. ،11ما يف الذخرية

                                                             
  .أساقطة من: 1
  .133،ص1البيان والتحصيل،ج2
شرح (قال األجهوري: "املضمضة اصطالحا: خضخضة املاء يف الفم وّجمه على ما يظهر من كالم الفاكهاين ترجيجه.3

  )128األجهوري،ص
  .20،ص1التلقني،ج4
  .406،ص1تيسري امللك اجلليل،ج5
  .245،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج6
  .91الزرقاين،صأمحد  حاشية 7
  : �ملج.ميف 8
  )225،ص1املدخل،ج(قال صاحب املدخل: "ينبغي أن ال يصوت مبّج املاء من املضمضة حني الوضوء فإنه بدعة ومكروه ". 9

ة، قال: قلت: � رسول هللا أخربين عن ، عن طريق لقيط بن صرب 142سنن أيب داود، كتاب الطهارة، �ب يف االستنثار،ح:10

  .99،ص1الوضوء، قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بني األصابع ، و�لغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما".ج

، عن طريق لقيط بن صربة، قال 788*سنن الرتمذي، أبواب الصوم، �ب ما جاء يف كراهية مبالغة االستنشاق للصائم،ح:

  .147،ص2حيح،جالرتمذي: هذا حديث حسن ص

  . 84،ص1، ،ج98*السنن الكربى للنسائي، كتاب الطهارة،�ب األمر �ملبالغة يف االستنشاق لغري الصائم،ح:
  )276،ص1الذخرية،ج(قال القرايف: "يستحب املبالغة فيهما ما مل يكن صائما". 11
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فهــــــــو مســــــــتحب، واملــــــــراد �جلــــــــواز يف غريهــــــــا )، لُ َضــــــــفْ أَ (مــــــــن غرفــــــــات ) تٍّ ِســــــــوِفْعُلُهمــــــــا بِ (     

ــــــاين:، 2حوحنــــــوه يف  ،1زقالــــــه  ،الكفايــــــة يف حتصــــــيل الســــــنة اجلــــــواز يف املــــــنت علــــــى معــــــىن "وقــــــال البن

ومل يـــــــــذكر "مـــــــــا يشــــــــهد لـــــــــه يف قولـــــــــه:ض ويف  ،3"إذ هـــــــــو مقابــــــــل النـــــــــدب ؛خــــــــالف األوىل قطعـــــــــا

   .5"غرفات 4)ستِّ من وهي أن يفعلهما ( املصنف الصفة الفاضلة عندهم،

مث يستنشـــــــق   ،بغرفـــــــة أن يتمضـــــــمض منهـــــــا ثـــــــال� علـــــــى الـــــــوالء) اازَ َجـــــــوَ (وتفســـــــري قولـــــــه هنـــــــا       

ـــــأَ  وْ أَ ( ســـــنة،وهكـــــذا إىل متـــــام ال كـــــذلك، أو يتمضـــــمض واحـــــدة ويستنشـــــق أخـــــرى، ـــــرْ غَ ا بِ مهَُ دُ َح ) ةٍ َف

ومــــــن بــــــه عّلــــــة متنعــــــه مــــــن املضمضــــــة ، مث يستنشــــــق �خــــــرى ثــــــال� ،يتمضـــــمض منهــــــا ثــــــالث مــــــرات

 ومــــــن بفمــــــه أو أنفــــــه جناســــــة ال ختــــــرج إال �كثــــــر مــــــن ثالثـــــــة زاد، واالستنشــــــاق فــــــال شــــــيء عليــــــه،

  .الث ال سيما عند القيام من النومويكره ما دون الث

ـــــر 6[مـــــن] وهـــــو خالفـــــا ملـــــن عـــــّده مـــــن االستنشـــــاق واحـــــدة،) ارُ ثَ نْـ تِ اْســـــ(الرابعـــــة:الســـــنة  )وَ (        نث

 :وهـــــو معـــــىن قـــــول الرســـــالة أصـــــبعيه الســـــبابة واإل�ـــــام مـــــن اليـــــد اليســـــرى،طرحـــــه بنفســـــه و  أي: ،املـــــاء

  .ألنه كاحلمار ويكره دون وضع اليد؛ ،7"وجيعل يده على أنفه كامتخاطه"

  ة مسح األذنني وجتديد مائهما][سنيّ 

ـــــجْ وَ  حُ ْســـــمَ (الســـــنة اخلامســـــة ) وَ (       ـــــ  يْ َه أي: ظاهرمهـــــا و�طنهمـــــا، فالظـــــاهر مـــــا يلـــــي ) نٍ ذُ أُ  لِّ ُك

؛ أل�ــــــا وســـــبب اخلــــــالف النظـــــر إىل ابتــــــداء خلفهمـــــا، عكســــــه :الـــــرأس، والبــــــاطن مـــــا يواجــــــه، وقيـــــل

ـــــــــل:  والبـــــــــاطن ظـــــــــاهرا، إذ الظـــــــــاهر اآلن كـــــــــان �طنـــــــــا ؛وإىل احلـــــــــال انفتحـــــــــت،فيـــــــــه كـــــــــالوردة و  وقي

                                                             
  .123،ص1ينظر:شرح الزرقاين،ج 1
  .264،ص1مواهب اجلليل،جينظر: 2
  .123،ص1حاشية البناين،ج3
  :  بست.بو  أيف 4
  .119،ص1التوضيح،ج5
  .مزائدة يف: 6
  .15،ص1الرسالة،ج7
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ــــــن ، 1وب مســــــحهما وبوجــــــوب الظــــــاهر فقــــــطبوجــــــ وال حيســــــن النظــــــر يف اخلــــــالف يف معنــــــاه ":ساب

  . 2"فال يظهر اخلالف فيه فائدة ،ة مسحهما معاأما على املشهور من سنيّ  إال على هذا،

ابتني يف بّ آخـــــــــر الّســـــــــو  ،نيوصـــــــــفة مســـــــــحهما أن جيعـــــــــل �طـــــــــن اإل�ـــــــــامني علـــــــــى ظـــــــــاهر الشـــــــــحمت

وكــــــره ابــــــن حبيــــــب تتبــــــع  ،دائــــــرتني مــــــع اإل�ــــــامني اآلخــــــر وســــــطهما مالقيــــــا للبــــــاطنالصــــــماخني، و 

  �ملسح التخفيف والتتبع ينافيه. ألن مقصود الشارع ؛3غضو�ما

ه علـــــــى ذلـــــــك نبّـــــــ ه،يْ اخَ مَ الســـــــبابتني يف ِصـــــــ"أي:  -"وجيعلهمـــــــا"ح يف شـــــــرح قـــــــول ابـــــــن - ضويف 

ــــــئال يظــــــنّ  ــــــه مــــــن متــــــام ســــــنة"ي:احملّشــــــز فظــــــاهره كمــــــا قــــــال ، 4"ســــــقوط املســــــح عنهمــــــا ل مســــــح  أن

ـــــــني ـــــــه: ق 6)فهـــــــم(كمـــــــا   ، ال ســـــــنة مســـــــتقلة ،5"األذن ـــــــ" واعـــــــرتض بقول ـــــــذكر الّصِ  ،7"ماخَ انظـــــــر مل ي

إشــــــراف وهــــــو إمنـــــا حكــــــاه بســـــبب ذكـــــره للخــــــالف يف فرضـــــية  ،8قالـــــه اللخمـــــي ،وهـــــو ســـــنة اتفاقــــــا

  �طنهما.األذنني ظاهرمها و 

د فهـــــــــو كمـــــــــن تـــــــــرك دّ إن مل جيـــــــــو ": ابـــــــــن حبيـــــــــب ،)اَمـــــــــهِ ائِ مَ  يـــــــــدُ دِ جتَْ (الســـــــــنة السادســـــــــة  )وَ (     

ــــــر،  ضوعــــــزاه يف [ ،ة واحــــــدةهــــــذا علــــــى أن مســــــحهما مــــــع التجديــــــد ســــــنّ ":ح، 9"مســــــحهما لألكث

  .11"نتنيفقد أتى �حد السّ  ،10]ية كل واحد منهما فإذا مسح من غري جتديدوأما على سنّ 

                                                             
  ..407،ص1/ تيسري امللك اجلليل،ج120،ص1ينظر: التوضيح،ج1
   107،ص1تنبيه الطالب لفهم ألفاظ ابن احلاجب،ج2
ن حبيب، املصدر الشاملة الواضحة يف السنن لعبدامللك اب(قال ابن حبيب: "وليس عليك أن تتبع غصون أذنيك �ملاء". 3

  . )6الذهبية، ص
  .120،ص1التوضيح، ج4
  .93حاشية أمحد الزرقاين،ص5
  . أممحية من: 6
  .357،ص1التاج واإلكليل،ج7
  )33،ص1ج التبصرة،(قال اللخمي:" فأما الصماخان فسنة قوال واحدا". 8
  .120،ص1التوضيح،ج9

  .بهذه العبارة ساقطة من:  10
  .120،ص1/ التوضيح،ج 249ص،1ينظر: مواهب اجلليل،ج 11
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  ية رد مسح الرأس وترتيب الفرائض][سنّ 

، ويكـــــره جتديـــــد املــــــاء لٌ لَـــــيف يـــــده بَـ  يبـــــدأ إن بقـــــإىل حيـــــث  )هِ ِســـــأْ رَ  حِ ْســـــمَ  دُّ رَ (الســـــابعة  )وَ (      

عــــــن النــــــووي أن مــــــن  األيبملــــــن هــــــو لــــــه، ونقــــــل  ومــــــن ال شــــــعر لــــــه تبــــــعٌ  وغــــــريه، 1حلــــــه عنــــــد ابــــــن 

  .2ومل يعرتضه ،يطلب به الشعر له ال

ـــــب اآليـــــة الكرميـــــة؛ ملداومتـــــه عليـــــه الســـــالم علـــــى )هِ ِضـــــائِ رَ فَـ  يـــــبُ تِ رْ تَـ ( الســـــنة الثامنـــــة )وَ (    علـــــى ترتي

 .3مروي على مالك وغريه وهو ،حيتمل الوجوبو  ذلك،

 ] التنكيس يف غسل األعضاء[

مــــــرة  ،مـــــن عضــــــو أو بعضــــــه ،وهــــــو املقــــــّدم علـــــى موضــــــعه عمــــــدا أو ســــــهوا) سُ كَّ نَ لـــــــمُ ا ادُ َعـــــيُـ فَـ (    

ـــــَد ِجبَ  نْ إِ ( ،بــــــــدون �بعــــــــه) هُ دَ ْحــــــــوَ ( 4]فيعــــــــاد[ ،واحــــــــدة علــــــــى وجــــــــه الســــــــنة األعضــــــــاء ) افٍ َفــــــــبـَُعـــ

  .5عجقاله ، املكان املعتدلنيوالزمان و  املعتدلة،

ــــــق عمــــــدا:ح وقــــــال    ،7"بــــــل بدونــــــه كمــــــا يف املــــــواالة ؛يف اجلفــــــاف 6)دينبغــــــي أن ال (جيــــــد"يف التفري

ـــــــة":ح، 8"قـــــــد فهـــــــم قولـــــــه "فيعـــــــاد املـــــــنكس" أن الصـــــــالة ال تعـــــــاد" :تـــــــت  ،9"وهـــــــو مـــــــذهب املدون

                                                             
  )51جامع األمهات،ص(قال ابن احلاجب: "ورّد أن التكرار املكروه مباء جديد".1
:" قال أصحابنا: إمنا يستحب فيمن شعره غري مظفور، وأما من ال شعر له أو له شعر مضفور فال يستحب له الرد؛ األيبقال 2

إكمال إكمال (ن مسحة �نية؛ ألن املاء صار مستعمال يف املسحة األوىل". ألنه ال فائدة فيه، قالوا ولو ردوا حلالة هذه مل تك

  .)20،ص2املعلم،ج
  .157،ص1البيان والتحصيل،ج3
  .م:زائدة يف4
قال األجهوري يف شرح قوله إن بعد اجلفاف: "من الغسلة األخرية من العضو األخري، ويعترب مثل ما تقدم من اعتدال العضو  5

  .)133األجهوري،ص شرح(والزمن واملكان".
  ، فاألصح: جيدد، كما وردت يف النص األصلي للحطاب.والظاهر أنه تصحيفجيد،  :يف كل النسخ كتبت6
  .251،ص1مواهب اجلليل،ج7
  .297،ص1جواهر الدرر،ج8
  .251،ص1مواهب اجلليل،ج 9
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جهـــــــه مث مث و  ،س وضـــــــوءه فغســــــل رجليــــــه قبـــــــل يديــــــهها علــــــى اختصـــــــار أيب ســــــعيد:"ومن نّكــــــونّصــــــ

  .1وما أدري ما وجوبه" ،أجزأته صالته، ويعيد الوضوء أحب إيلّ  ،ىصلّ 

يعيـــــد الوضـــــوء  فثالثـــــة أقـــــوال: ،وكـــــان متعمـــــدا وضـــــوؤه جـــــفّ ن كـــــان قـــــد تباعـــــد و وإ" ويف املقـــــدمات:

ال إعــــــــادة عليــــــــه يف وقــــــــت  ظــــــــاهره أنــــــــهو " :ح، 2"وهــــــــو قولــــــــه يف املدونــــــــة ،وال يعيــــــــدمها والصــــــــالة،

  . 5وهو البن حبيب ،ويعيد الوضوء فقط ،لثالثة يف قولها 4مث (ذكر) ،3"البعدهو 

ــــــالَّ إِ وَ ( رح مبفهــــــوم الشــــــرط يف قولــــــه:مث ّصــــــ       علــــــى وجــــــه  6]سفيعيــــــد املــــــنكّ [ شــــــرعا) هِ ِعــــــبِ �َ  عَ  َم

ــــر ، الســــنة أيضــــا ثــــال�  وبــــه كــــان الوالــــد رمحــــه هللا يقــــرره، واتباعــــه،، 7عــــجو�بعــــه مــــرة نــــد� هــــذا تقري

أنـــــه مل يـــــره لغــــــري طفــــــى مـــــع قـــــول  ،8فـــــانظره ،ن أيب عمـــــران الفاســــــيللجــــــزويل عـــــتـــــت وعـــــزاه لنقـــــل 

ابـــــن (ونصــــه قــــال ، ضعلــــى  وعــــزاه حلاشــــية الناصــــر فإنــــه ممــــا يؤيــــد مــــا رأيتــــه خبــــط ابــــن أب، 9عــــج

                                                             
  .182،ص1التهذيب يف اختصار املدونة،ج1
  .81،ص1املقدمات،ج2
  .251،ص1مواهب اجلليل،ج3
  : قال.ميف 4
  .253،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج5
  .أساقطة من: 6
قال األجهوري: "وإن مل يذكر البعد املذكور، فإنه يعاد املنكس ثال� مع �بعه مرة مرة، وال فرق يف هذه احلالة بني الناسي 7

  )133شرح األجهوري،ص(والعامد".
  .298،ص1جواهر الدرر،ج8
الفاسي...اخل  ما نسبه للجزويل يف هذه مل أره فيه، بل اقتصر على جمرد اإلعادة، كما  :اجلزويل عن أيب عمرانتتقال الرماصي:"9

قال املصنف، ومل يزد، وال معىن إلعادته ثال�، ويف غسله أوال ثال�، وهو غسل صحيح، وإمنا أعيد ألجل حتصيل السنة فقط، ولذا 

ري بني القرب؛ فيعاد املكنس ثال�، والبعد مرة، قائال: ألن حالة قال الّطخيخي والسنهوري:يعاد املكنس مرة مرة. وتفريق األجهو 

    )349،ص1حاشية الرماصي،ج(القرب مظنة تيّسر اإلعادة مل أره لغريه".
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ـــــن عمـــــران-1)قـــــونزر  ـــــه ال يكـــــرّ -يف شـــــرحه للموطـــــأ يف أواخـــــر �ب الوضـــــوء عـــــن اب ر مـــــا غســـــل : أن

 . 2ملعىن الرتتيب

 ]أو سنة حكم ترك فرض[

ـــــن القاســـــم حكـــــم املـــــنكّ  3)وملـــــا كـــــان حكـــــم (املنســـــيّ       ـــــه فقـــــال:، أس فيمـــــا تقـــــدمعنـــــد اب  تبعـــــه ب

) هِ ى بِـــــتَــــأَ (عضــــوا أو ملعــــة، عمــــدا أو ســــهوا  ،)اًضـــــرْ فَـ (أو شــــًكا غــــري مســــتنكح  يقينًــــا) كَ رَ تـَــــ نْ َمــــوَ (

ــــــُرب أو بـَُعــــــد؛ ألنــــــه مل يغســــــل أصــــــال خبــــــالف املــــــنكّ  ،ثــــــال� إن كــــــان مغســــــوال ، س فإنــــــه قــــــد فعــــــلقـَ

ـــــ�ِ (بعـــــد إتيانـــــه بـــــه �يت  )وَ ( مـــــرة مـــــرة اســـــتحبا�، 4]يف القـــــرب[ اد مـــــا بعـــــدهأعـــــو  الـــــيت كـــــان  )ةِ َال لصَّ

  ها. ها بذلك الوضوء قبل كماله؛ ألنه كمن مل يصلّ صّال 

دون مــــــا ) اَهــــــلَ عَ فَـ (ا أيضــــــا مــــــن ســــــنن الوضــــــوء أو الغســــــل يقينــــــا أو شــــــك� ) ةُ نَّ ُســــــ(مــــــن تــــــرك  )وَ (    

ِــــ (بعـــــدها ولـــــو قريبـــــا  اتفاقـــــا  ،مـــــن الصـــــلوات، وال يعيـــــد مـــــا صـــــّلى يف وقـــــت وال بعـــــده) لُ بَ قْ تَـ ْســـــا يُ مَ لــ

للمتعمـــــــد أن  "ويســــــتحبّ  :ح والــــــذي يف ابـــــــن ،5سقالـــــــه  ،وعلــــــى املعـــــــروف يف العمــــــد ،يف الســــــهو

  .7مدتعومنهم من جعله امل ،6يعيد الصالة يف الوقت"

                                                             
دمحم بن سعيد األنصاري، ) ه586-ه502(أبو عبدهللاوردت يف مجيع النسخ: رزقون، وهو تصحيف، واألصح زرقون وهو: 1

الفقيه املالكي، املقرئ، مسع من أبيه، وأيب الفضل عياض، وأخذ عنه جلة منهم: سهل بن دمحم  اإلشبيلي، يعرف �بن زرقون،

األسدي، وأبو احلسن القطان، وغريمها، ويل قضاء شلب وسبتة، له �ليف منها: األنوار يف اجلمع بني املنتقى واالستذكار، ومجع 

  ) 228،ص1/شجرة النور،ج259ص،2الديباج املذهب،ج(بني الرتمذي وسنن أيب داود يف كتاب.
  على املوطأ.زرقون شرح ابن مل أقف على 2
  .: املنكسأيف 3
  .أساقطة من: 4
  .410،ص 1تيسري امللك اجلليل،ج5
  .50جامع األمهات،ص6
  .127،ص1ينظر:املختصر الفقهي،ج7
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ا يف مكـــــروه كاملضمضـــــة وال يوقـــــع اإلتيـــــان �ـــــ هـــــا،ض بغريهـــــا يف حملّ ويشـــــرتط هلـــــذه الســـــنة أن ال تعـــــوّ 

وســــــــــــنته الرتتيــــــــــــب تقــــــــــــدمت  مســــــــــــح األذنــــــــــــني أو صــــــــــــماخهما يف الغســــــــــــل، 1واالستنشــــــــــــاق (أو)

  .  2املتقدمز خالفا لـ ،بتفصيلها فال تدخل يف كالمه هنا

وقـــــد تبـــــني �ـــــذا كلـــــه خمالفـــــة الفـــــرض للســـــنة وهـــــي النـــــدب؛ ألنـــــه ال يـــــؤتى بـــــه أصـــــال كالســـــنة الـــــيت  

ـــــدين إوفّســـــ عـــــوض حملهـــــا، ح مســـــ كـــــردّ   ،وقـــــع اإلتيـــــان �ـــــا يف مكـــــروه ىل الكـــــوعني أورت بغســـــل الي

فـــــال يفعـــــل  ،االســـــتنثار ملـــــا يـــــؤدي إليـــــه مـــــن إعـــــادة االستنشـــــاقو  ،الـــــرأس بعـــــد أخـــــذ املـــــاء للـــــرجلني

  :عجفقال  ،واختلف يف جتديد املاء لألذنني، شيء منها

ـــــــــــــــــــــــــــــُه أَْرَجـــــــــــــــــــــــــــــُح ِإْذ ِيف ِفْعلِـــــــــــــــــــــــــــــهِ    َوتـَرُْك

   
3لُ َتْكرِيــــــــــــــــُر َمْســــــــــــــــِح اُألُذنَــــــــــــــــِني ُحيَْصــــــــــــــــ

  

    

  .4"ؤمر به ملا يستقبليُ  :عن ابن شعبان"ح:ويف 

ي بــــــــذلك فهــــــــم مــــــــن قولــــــــه "ملــــــــا يســــــــتقبل" أنــــــــه إذا كــــــــان قصــــــــده أن ال يصــــــــلّ : يُ األول :تنبيهــــــــات

وجيـــــري مثـــــل هـــــذا ": عـــــج ،5"وهـــــو ظـــــاهر" :ح، وقالـــــه غــــري واحـــــد ،فإنـــــه ال يـــــؤمر بفعلهـــــا ،الوضــــوء

ـــــــــؤمر �عـــــــــادة املـــــــــنكس إذا أراد نقـــــــــض طهارتـــــــــه؛ أل�ـــــــــا وســـــــــيلة إىل  يف اإلعـــــــــادة للرتتيـــــــــب، فـــــــــال ي

  .7"ال تشرع 6)مقصدوالوسيلة إذا مل يرتتب عليها ( الصالة،

                                                             
  : و.ميف 1
حاشية أمحد (رتتيب؛ أل�ا مل يثبت هلا بدل". قال أمحد الزرقاين: "والذي يعاد أربعة املضمضة واالستنشاق ومسح األذنني وال 2

  )97الزرقاين،ص
  139شرح األجهوري،صينظر: 3
  .255،ص1مواهب اجلليل،ج4
  .253،ص1مواهب اجلليل،ج5
  : مقصدها. أيف 6
ذا مل قال األجهوري:"وإما أن أراد نقضها عقب فعله فال يؤمر بعودها ذكر يف قوله فيعاد املنكس وحده إىل آخره؛ ألن الوسيلة إ7

  )137شرح األجهوري،ص(يرتتب عليه مقصدها مل تشرع"
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ف علـــــى الطهـــــارة  ويظهـــــر أّن مـــــا توقّـــــ" :عـــــجيف قـــــوهلم "ملـــــا يســـــتقبل مـــــن الصـــــلوات"، قـــــال  :الثـــــاين

ــــــه  مصــــــحف كــــــذلك، كطــــــواف ومــــــسّ  وال يــــــؤمر بفعلهــــــا إذا أراد البقــــــاء علــــــى وضــــــوئه أو القــــــراءة ب

  والشأن طلب الكمال دائما.، حدث معهألنه أل ويف هذا نظر؛ ،1"مصحفيف غري 

ــــــث ة يف أثنــــــاء وضــــــوئه كاملضمضــــــة واالستنشــــــاق، فــــــإن كــــــان الــــــرتك عمــــــدا فــــــيمن تــــــذكر ســــــنّ  :الثال

إن كــــــان �ســــــيا فكــــــذلك عنــــــد ســــــيدي يعقــــــوب و  رجــــــع لفعــــــل مــــــا تركــــــه قبــــــل متــــــام وضــــــوئه قطعــــــا،

وأصـــــل هـــــذه املســـــألة يف ، وهـــــو القيــــاس ،3"ضـــــوءهيرجــــع إليـــــه حـــــىت يــــتم و  ال"، وقـــــال غـــــريه: 2الــــزغيب

ـــــل أن يتمضـــــمض، ،ونصه:"ســـــئل مالـــــك عـــــن رجـــــل توضـــــأ، املوطـــــأ  قـــــال: فنســـــي وغســـــل وجهـــــه قب

  وهللا أعلم. ،5إىل أنه حمتمل املذهبني  حوقد أشار ، 4فليتمضمض وال يعيد غسل وجهه"

 ]فضائل الوضوء[

وهـــــي: مـــــا يف فعلـــــه أجـــــر وال  ع فضـــــيلة،مجـــــ :وملـــــا فـــــرغ مـــــن الكـــــالم يف ســـــننه أتبعـــــه �لفضـــــائل      

 وهــــــــي كثــــــــرية منهــــــــا:، أي: مســــــــتحباته) هُ لُ ائِ َضــــــــفَ وَ (فقــــــــال: ،ومل يؤكــــــــد الشــــــــارع أمــــــــره إمث يف تركــــــــه،

ـــــــ عٌ ِضـــــــوْ مَ ( وحنـــــــوه مـــــــن املواضـــــــع املتنجســـــــة خوفـــــــا مـــــــن  ،6فـــــــال يوقـــــــع يف موضـــــــع (اخلـــــــالء)) رٌ اهِ َط

واالرتفــــــاع عــــــن األرض  ،واجللــــــوسواستشــــــعار النيــــــة يف مجيعــــــه،  الوسوســــــة، ومنهــــــا اســــــتقبال القبلــــــة،

  عليه ماينزل إليها. لئال يتطاير

                                                             
ونصه: "إذا أراد غري الصالة من سائر ما يتوقف على الطهارة كالطواف وحنوه، فال يؤمر بفعلها، والظاهر أنه كالصالة، ومقتضاه 1

شرح (رآن يف غري املصحف".أيضا أنه اليؤمر بفعلها إذا أراد البقاء على وضوئه فقط، أو أراد البقاء عليه مع قراءة الق

  )137األجهوري،ص
أبو يوسف يعقوب بن أيب القاسم الزغيب التونسي، اإلمام الفقيه القاضي، وىل قضاء القريوان مث قضاء اجلماعة �ا بعد أيب مهدي 2

، وابن وزيد الثعاليبم القسنطيين، وأبالغربيين، من أكبار أصحاب ابن عرفة، وعنه أخذ، وبه انتفع وعن غريه، أخذ عنه أبو القاس

  .)351،ص1/شجرة النور،ج621نيل االبتهاج،ص(هـ.�833جي الذي أكثر من النقل عنه يف �ليفه شرح املدونة، تويف سنة
بعد أن شرع يف الوجه، فال يرجع إليهما حىت يتم وضوءه". : "ومن تذكر املضمضة واالستنشاق قاله أبو زيد األخضري، ونصه3

ي: مكتبة ومطبعة دمحم علي ن بن دمحم الصغري األخضر ب اإلمام مالك أليب زيد عبدالرمحادات على مذهيف العبمنت األخضري (

  )5ص-ميدان األزهر–صبيح وأوالده 
  .20،ص1موطأ مالك، كتاب الطهارة، �ب العمل يف الوضوء، ج4
  .263،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج5
  تكتب مهزة االسم املمدود. ، وهي الكتابة القدمية اليت اليف النسخ كتبت: اخلال6
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بســـــــيالن أو تقطـــــــري عــــــــن )، دٍّ  َحــــــــَال بِـــــــ(أي: تقليلــــــــه مـــــــع األحكـــــــام والتعمــــــــيم ) اءٍ َمـــــــ ةُ لَّـــــــقِ وَ (     

قالـــــه غـــــري  ،العضــــو، وأمـــــا الســــيالن علـــــى العضــــو فـــــال بــــد منـــــه؛ ألنـــــه مــــع عدمـــــه مســــح بغـــــري شــــك

يف  بعـــــد االســـــتنجاء، أو بصـــــاعٍ  يف الوضـــــوء مبـــــدٍّ  أنـــــه ال حيـــــدّ وبعبـــــارة يف معـــــىن "بـــــال حـــــد" ، 1واحـــــد

 ،: وعلــــــى كــــــال التقـــــــديرينتَ ْلـــــــوإن شــــــئت قُـ  ،)لِ ْســــــالغُ كَ (وهلـــــــذا قــــــال: الغســــــل بعــــــد إزالــــــة األذى؛

  والوضوء كالغسل.

ـــــــوَ (       )وَ ( وفعـــــــال، �2ن يغســـــــل اليمـــــــني قبـــــــل اليســـــــار؛ ألمـــــــره ملسو هيلع هللا ىلص بـــــــذلك قـــــــوال) اءٍ َضـــــــعْ أَ  نُ مُّ يَ تـَ

ا جعلــــــه علــــــى فــــــإن كــــــان أعســــــر اليــــــد أو ضــــــيق ألنــــــه أمكــــــن لــــــه يف تناولــــــه،؛ )فُــــــِتحَ  نْ إِ  ءٍ �َ إِ (ن تــــــيمّ 

  .4وعزاه ألهل العلم ،وعلى الضيق عياض ،3عجعلى األعسر نصّ  ،يساره

 هِ لِ ْســــــغَ  عُ فْ َشــــــوَ ( ،5قالــــــه ابــــــن بشــــــري ،وجيــــــري يف غــــــريه مــــــن األعضــــــاء) هِ ِســــــأْ رَ  مِ دَّ َقــــــمبُِ  ءٌ دْ بَــــــوَ (    

حيتمــــــــل أ�مــــــــا فضــــــــيلتان أو فضــــــــيلة واحــــــــدة، ويفعــــــــل فيهمــــــــا مــــــــا يفعــــــــل يف األوىل مــــــــن  )هُ يثُــــــــلِ ثْ تَـ وَ 

ـــــــدلك ،واالنتهـــــــاء ،االبتـــــــداء ـــــــع املغـــــــابن، وال ـــــــه  ،وتتب ـــــــك قال ـــــــى  ،6سوغـــــــري ذل ويكـــــــره االقتصـــــــار عل

يف املضمضـــــــــة واالستنشــــــــاق خــــــــالف الغســــــــالت بعـــــــــد األوىل يف   8(جيــــــــري)و ،7الواحــــــــدة إال لعــــــــامل

                                                             
  .257،ص1/مواهب اجلليل،ج164،ص1/ الدرر الثمني،ج127،ص1ينظر: التوضيح،ج1
ب يف لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "إذا لبستم إذا توضأمت، فابدؤوا ��منكم"، أخرجه أيب داود يف سننه عن طريق أيب هريرة، كتاب اللباس، �2

ماجة يف سننه، كتاب الطهارة وسننها عن طريق أيب هريرة، �ب التيمن يف /وأخرجه ابن 225،ص6،ج4141النعال،ح

  . 141،ص1،ج402الوضوء،ح:
هذا يف الذي يفعل بيديه على املعتاد أو األضبط، وأما األعسر فيضعه على " ):وإ�ء إن فتح( قال األجهوري يف شرح قوله3

  )140شرح األجهوري،ص(يساره".
ان حكمه وضعه على اليسار ليفرغ منه على اليمني ومييله بيساره، فهذا اختيار أهل قال عياض: "وما ضاق عن ذلك ك4

  )85،ص2إكمال املعلم،ج(العلم".
جاء يف شرح احلطاب: "قال ابن راشد يف شرح ابن احلاجب: قال ابن بشري: االبتداء �ملقدم غري خاص �لرأس بل هو عام يف 5

   )261،ص1مواهب اجلليل،ج(سائر األعضاء". 
  .413،ص1تيسري امللك اجلليل،ج6
    )48،ص1اجلامع ملسائل املدونة،ج(ال أحب الواحدة إال من العامل �لوضوء". قال مالك: "و 7
  : جيزئ.ميف 8
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وقـــــــد  ومفهــــــوم غســـــــله أن تكــــــرار املمســـــــوح ال فضــــــيلة فيـــــــه،، أو فضـــــــيلتنيكو�مــــــا فضـــــــيلة واحــــــدة 

  .1ح ابن رشد بكراهتهصرّ 

 وْ أَ ( يف حتديـــــــــد غســـــــــلهما �لــــــــــثالث،؟) كَ لِ ذَ َكـــــــــ(تــــــــــني قيّ يعـــــــــين: غـــــــــري النّ ) نِ َال جْ الـــــــــرِّ  لِ َهـــــــــوَ (   

 غالبــــــا،األقــــــذار واألوســـــاخ  لكو�مـــــا حمـــــلّ  ؛ولـــــو زاد علـــــى الــــــثالث ،)اءُ َقــــــنْـ اإلِ ( فيهمـــــا) وبُ لُ طْ ـمَ الـــــ

ر املســـــناوي اإلنقـــــاء املطلـــــوب هنـــــا بكونـــــه مـــــن الوســـــخ وفّســـــ، فـــــإن كانتـــــا نقيتـــــني فكســـــائر األعضـــــاء

  .2"وأما غري احلائل فال تطلب إزالته يف الوضوء"احلائل كطني، قال: 

ومهــــا طريقـــــان عنـــــد غـــــريه يف نقـــــل املـــــذهب ) فٌ َال ِخـــــ ؟عُ َنـــــمتُْ  وْ أَ  ةُ َعـــــابِ الرَّ ( الغســــلة) هُ رَ ْكـــــتُ  لْ َهـــــوَ (    

ـــــادة، وحملّـــــ ،علـــــى اخلـــــالف ـــــز�دة علـــــى وجـــــه العب ـــــة األوســـــاخ جلـــــازو ه يف ال قالـــــه  ،أمـــــا لـــــو قصـــــد إزال

  . 5فهو مكروه على أصل املذهب يف غريه 4إزالته)ألنه إذا مل تطلب ( وفيه نظر؛ ،3عج

 لــــى الوجـــــه،م الســــنن الثالثـــــة األوىل ع�ن يقـــــدّ ) هِ ِضـــــائِ رَ فَـ  عَ َمــــ وْ أَ ( فيمــــا بينهـــــا،) هِ نِ نَ ُســـــ يــــبُ تِ رْ تَـ وَ (   

  والفريضتان بعده على األذنني، وخيتم �لرجلني.  وهو

 ]فضيلة السواك[

كاخلرقــــــــة اخلشــــــــينة يف األســــــــنان لتــــــــذهب الصــــــــفرة  ،وهــــــــو اســــــــتعمال عــــــــود وحنــــــــوه) اكٌ وَ ِســــــــوَ (     

وهـــــو  واألخضـــــر لغـــــري الصـــــائم، ،وأفضـــــله األراك ،وحيصـــــل بكـــــل عـــــود إال مـــــا اســـــتثين وغريهـــــا عنهـــــا،

وقبـــــل املضمضـــــة فيـــــه ليزيـــــل املـــــاء  يتأكـــــد عنـــــد الصـــــالة والوضـــــوء،و  ،وقـــــاتمنـــــدوب إليـــــه يف كـــــل األ

                                                             
  .84،ص1املقدمات املمهدات،ج1
التها يف الوضوء، �ذا قال البناين: "احلائل الذي يطلب إزالته يف الوضوء كطني مثال، أما مطلق األوساخ الغري احلائلة فال يطلب إز 2

  )128،ص1حاشية البناين،ج(قرره الشيخ مسناوي كما نقله بعض شيوخنا عنه". 
: حمل ذلك مامل يفعله للتربد أو التنظيف، فإن فعلها لذلك فال  )وهل تكره الرايعة أو متنع خالف( قال األجهوري يف شرح قوله3

  )141شرح األجهوري،ص(كراهة وال منع".
  لته.: إلزابو  أ يف4
قال ابن �جي:" وأما الرابعة فقال ابن بشري: ال جتوز �مجاع، قال ابن احلاجب: تكره الز�دة، وقال ابن عبدالسالم: ورمبا فهم  5

  .  )100،ص1شرح ابن �جي على الرسالة،ج(من أحباثهم التحرمي. قلت: وظاهر كالمه أنه محل الكراهة على ��ا". 
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وطـــــوال يف  ،ويكــــون عرضـــــا يف األســـــنان وعنـــــد القــــراءة، وتغـــــري رائحـــــة الفــــم بنـــــوم أو غـــــريه، مــــا ينثـــــره،

  سان. اللّ 

ـــــه)     ـــــه: ؛عنـــــد أهـــــل املـــــذهب 1وملـــــا كـــــان غـــــري األصـــــبع أفضـــــل (من ـــــه بقول ) عٍ بَ ْصـــــ�ُِ  نْ إِ وَ (�لـــــغ علي

وألنـــــــه يـــــــؤثر ز�دة يف التنظيـــــــف علـــــــى  ،2ن القاســـــــم مـــــــن مل جيـــــــد ســـــــواكا فأصـــــــبعه جتزيـــــــهلســــــماع ابـــــــ

ــــــف القلــــــح، ،حمــــــض املضمضــــــة و�ليمــــــىن ال �ليســــــرى  وهــــــو صــــــفرة األســــــنان، ويكــــــون معهــــــا لتخفي

يثــــري كــــره الرائحــــة، ويغســــلها بعــــده قبــــل إدخاهلــــا اإل�ء و  ،وبرفــــق لــــئال يزيــــد يف الــــبلغم ها األذى،ملّســــ

ك مبـــــا عليهـــــا، فـــــإن مل يغســـــلها فخفيـــــف ليســـــارة مـــــا عليهـــــا، ويف حصـــــول الســـــواخـــــوف إضـــــافة املـــــاء 

والحيصـــــل �ألصـــــبع " قـــــال النـــــووي: يف غـــــري مضمضـــــة مـــــن غـــــري مـــــاء قـــــوالن، 3)اء�ألصـــــبع (احلرشـــــ

  . 4"اللينة

ـــــبَـ  ةٍ َال َصـــــكَ (وملـــــا كانـــــت الصـــــالة مـــــن مواضـــــعه املتأكـــــدة صـــــرّح �ـــــا فقـــــال:    ـــــمِ  تْ دَ ُع أي: مـــــن ) هُ ْن

 .الذي استاك فيهمن الوضوء  5(و) الستياك،السواك مبعىن ا

 ]التسمية يف الوضوء[

والتعـــــوذ  ،كوينـــــوي �ـــــا التـــــربّ  ،وقيـــــل: يكملهـــــا ،6ويقتصـــــر فيهـــــا علـــــى بســـــم هللا وال يزيـــــد) يةٌ مِ ْســـــتَ وَ (

 من الشيطان. 

  ]أين تشرع التسمية؟[

ــــــــدب أيضــــــــا ) عُ رَ ْشــــــــتُ وَ (     ــــــــى جهــــــــة الن ــــــــوَ ، لٍ ْســــــــ غُ ِيف (أي: تطلــــــــب شــــــــرعا عل  ،لٍ ْكــــــــأَ ، وَ مٍ مُّ يَ تـَ

ــــوَ  وإن نســــيها يف أولــــه  وجيهــــر �ــــا؛ ليتــــذكر الغافــــل ويعلــــم اجلاهــــل، ،7تها فيهمــــاوقيــــل: بســــنيّ ) بٍ رْ ُش

                                                             
  : منها.ميف 1
  .131،ص1ي،جاملختصر الفقه2
  كتبت يف مجيع النسخ: احلرشى.3
  )282،ص1ا�موع شرح املهذب،ج(قال النووي: "وأما األصبع فإن كانت لينة مل حيصل �ا السواك بال خالف". 4
  : أو.ميف 5
  .368،ص1شرح ابن �جي على الرسالة،ج6
  الضمري يف "سنيتهما" يعود على آخر مذكورين ومها: األكل والشرب.7
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ــــــرغ قــــــرأ ســــــورة اإلخــــــالص ،1آخــــــرهلــــــه و بســــــم هللا أوّ  :قــــــال يف األثنــــــاء ــــــذكر حــــــىت ف فــــــإن  ،فــــــإن مل يت

  .2الشيطان يتقيأ ما أكله

ــــــذكر يف ) وَ (       ــــــذَ (وجــــــو� مــــــع ال ــــــة أو األربعــــــة�نواعهــــــ) اةٍ َك ــــــد  )وَ ( ،3ا الثالث  وبِ ُكــــــ(ُر نــــــد� عن

ثـــــوب ) سٍ بْ لُـــــوَ  ،دٍ جِ ْســـــمَ وَ  ،لٍ زِ ْنـــــمَ لِ (وهـــــو اخلـــــروج )، هِ دِّ ِضـــــوَ  ولٍ ُخـــــدُ (عنـــــد  )وَ ( ،)ةٍ ينَ فِ َســـــوَ  ةٍ ابَّـــــدَ 

ــــــــغَ وَ ( وحنــــــــوه ونزعــــــــه، ــــــــطْ إِ وَ ( وفتحــــــــه،)، بٍ �َ  قِ ْل ــــــــِده،و ) احٍ بَ ْصــــــــمِ  اءِ َف ال  ،أي: مبــــــــاح) ءٍ طْ وَ وَ ( َوِقي

 ودِ عُ ُصــــــــ(عنــــــــد  )وَ (، كمــــــــا يف ســــــــائر احملرمــــــــات واملكروهــــــــات،  فتكــــــــره أو حتــــــــرم روه،حــــــــرام أو مكــــــــ

ـــــبٍ طِ خَ  لـــــه �حســـــن هـــــم تقبة رســـــول هللا اللّ علـــــى ملّـــــ" :ويزيـــــد)، هِ دِ َحلْـــــوَ  تٍ يِّـــــمَ  يضِ ِمـــــغْ تَـ وَ  ا،رً بَــــــنْـ مِ  ي

  .أو غريه من الدعاء "،قبول

ــــــوم، ــــــتالوة، والن ــــــداء ال ــــــه أيضــــــا عنــــــد ابت ــــــه، وممــــــا تشــــــرع في ــــــة، واالنتبــــــاه من  والطــــــواف، وصــــــالة النافل

  .وآذان، وذكر ودعاء، وصالة مفروضة ،وال تشرع يف حج وعمرة، ودخول وضده خلالء

 ]الدعاء بعد الوضوء[

ـــــــه يف الرســـــــالة ويســـــــتحبّ          ـــــــد خـــــــتم الوضـــــــوء ماختمـــــــه ب  أيضـــــــا أن يقـــــــول بعـــــــده: يورو ، 4عن

ـــــت ،هـــــم وحبمـــــدكســـــبحانك اللّ " ـــــه إال أن هـــــم اغفـــــر يل اللّ  إليـــــك، أتـــــوباســـــتغفرك و ، أشـــــهد أن ال إل

                                                             
ائشة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم هللا، فإن نسي أن يذكر اسم هللا يف أوله فليقل: �سم هللا حلديث ع 1

، وأخرجه الرتمذي 590،ص5،ج)3767ح:(يف أوله وآخره"، أخرجه أبو داود يف كتاب األطعمة، �ب التسمية على الطعام،

  .288،ص4، قال الرتمذي: حديث حسن صحيح، ج)1858ح:(الطعام،يف �ب ماجاء يف التسمية على 
أحد، إذا  ذكر ذلك النووي ملا رواه عن جابر � عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: "من نسَي أن يسّمَي على طعامه فليقرأ: قل هو هللا 2

  )230األذكار،ص(فرغ".
أو غريه يف  ،و�ثري بقطع ،وذبح يف احللق للطيور ،غري املقدور عليه قال ابن جزي: "أنواع الذكاة وهي أربعة: صيد يف3

  )123،ص1،ج)د.ط (،)د.�(القوانني الفقهية أليب القاسم دمحم بن أمحد بن جزي،(اجلراد".
أن ال إله إال هللا  جاء يف الرسالة: "وقد قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من توضأ فأحسن الوضوء، مث رفع طرفه إىل السماء فقال: أشهد4

وحده ال شريك له، وأشهد أن دمحما عبده ورسوله، فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء"، وقد استحب بعض 

، أما احلديث األول فقد أخرجه )18صالرسالة،(العلماء أن يقول �ثر الوضوء: اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين".

، وزاد الرتمذي لفظ اللهم 143،ص1،ج)474ح:(حه، كتاب الطهارة، �ب الصالة والذكر عقب الوضوء،مسلم يف صحي

  . 109،ص1،ج)55ح:(اجعلين من التوابني، واجعلين من املتطهرين، يف �ب ما يقال بعد الوضوء،
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ــــــــين مبــــــــا زويــــــــت عــــــــين، ،وقّنعــــــــين مبــــــــا رزقتــــــــين �رك يل يف رزقــــــــي،و  ،ع يف داريوّســــــــو ، ذنــــــــيب  وال تفت

  .1"ويقرأ سورة القدر ثال� ويصلي على النيب ملسو هيلع هللا ىلص،

 ]ال يندب يف الوضوءما[

ـــــــ تَـ َال وَ (     مـــــــق ح وصـــــــرّ  لـــــــى حمـــــــل الفـــــــرض،وهـــــــي: الـــــــز�دة يف املغســـــــول ع) ةِ رَّ الغُّـــــــ ةُ الَـــــــطَ إِ  بُ دَ ْن

 3"لْ َعـــــفْ يَـ لْ فَـ  هُ تَـــــرَّ غُ  يـــــلَ طِ يُ  نْ أَ  مْ كُ نْ ِمـــــ اعَ طَ تَ اْســـــ نِ "َمـــــ :أجـــــاب أهـــــل املـــــذهب عـــــن حـــــديثو ، 2بكراهتهـــــا

ــــــة، ــــــز�دة  4]أو[ ،وبــــــه قــــــال مجاعــــــة مــــــن احلفــــــاظ �نــــــه مــــــدرج فيــــــه مــــــن كــــــالم أيب هريــــــرة رواي مــــــن ال

الــــــــذي يف كــــــــالم القاضــــــــي  وهــــــــو ،، ومل يصـــــــحبه عمــــــــل5وبــــــــه قــــــــال احلــــــــافظ ابــــــــن حجــــــــر، الشـــــــاذة

  واالحتمال ال تقوم به حجة.، فهو جممل الحتماله ،، أو معناه إدامة الوضوء6عياض

                                                             
سعيد اخلذري، بلفظ:"من  ، عن طريق أيب)9829ح:(: النسائي يف عمل اليوم والليلة، مايقول إذا فرغ من وضوئه،أخرجه 1

توضأ فقال: سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ُكِتب يف رّق مث طبع بطابع فلم يكسر إىل 

سبحانك  . وزاد السيوطي يف عمل اليوم والليلة لفظ:37،ص9يوم القيامة"، قال أبو عبدالرمحن: هذا خطأ، والصواب موقوف،ج

مدك، أشهد أن ال إله إال أنت، استغفرك و أتوب إليك، الّلهم اغفر يل ذنيب، ووّسع يف داري، و�رك يل يف رزقي، وقّنعين الّلهم وحب

ن جلالل الدين عبدالرمح عمل اليوم والليلة( .مبا رزقتين وال تفتين مبا زويت عين، ويصلي على النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ويقرأ سورة القدر ثال�"

  .)6ي، د.ط د.ت.ط،صالسيوط
حتقيق: د.أمحد بن  املنزع النبيل يف شرح خمتصر خليل وتصحيح مسائله �لنقل والدليل أليب عبدهللا دمحم بن مرزوق التلمساين،2

  .61،ص3م،ج2022الطبعة األوىل-مصر-عبدالكرمي جنيب، د.حافظ بن عبدالرمحن دمحم: دار املذهب
،عن طريق أيب )136ح:(، �ب فضل الوضوء والغر احملجلون من آ�ر الوضوء،:*صحيح البخاري، كتاب الوضوءمتفق عليه3

  .  39،ص1هريرة،بلفظ: "إن أميت �تون يوم القيامة غرّا حمجلني من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل"، ج

  .148،ص1،ج)501ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب أنتم الغر احملجلون،
  .ب: ساقطة من4
قال ابن حجر: "مث إن ظاهره أنه بقية احلديث، لكن رواه أمحد من طريق فليح عن نعيم، ويف آخره قال نعيم: ال أدري قوله من 5

وهم استطاع إخل من قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص أو من قول أيب هريرة، ومل أر هذه اجلملة يف رواية أحد ممن روى هذا احلديث من الصحابة 

  )236،ص1فتح الباري،ج(ال ممن رواه عن أيب هريرة غري رواية نعيم هذه، وهللا أعلم". عشرة، و 
ـ  ـ،قال ميارة: "ال فضيلة عند أهل املذهب يف إطالة الغرة، ابن عبدالسالم: وينبغي أن يعدوها من الفضائل ملا ثبث يف ذلك اه6

  . )167،ص1الدرر الثمني،ج(على خالفه". كان أبو هريرة يقول أحب أن أطيل غريت، قال عياض: والناس جممعون
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 حُ ْســــــــمَ  كُ رْ تـَــــــــوَ ( ،1ح اللخمــــــــيوبــــــــه صــــــــرّ  لعــــــــدم وروده عنــــــــه ملسو هيلع هللا ىلص فيكــــــــره،) ةِ قبَــــــــالرَّ  حُ ْســــــــمَ وَ (    

ـــــــة مـــــــثال،) اءِ َضـــــــعْ األَ  ـــــــة: خبرق وهـــــــو يفيـــــــد  ،2"نـــــــديل بعـــــــد الوضـــــــوءوال�س �ملســـــــح يف امل"ويف املدون

  .3خالفا لقول الشافعية بكراهته ،إ�حته كما قيل

ترجيحـــــــا  ،أي: اإلتيـــــــان) اَهــــــتِ اهَ رَ ي كَ ِفـــــــفَ ؟ (هـــــــل هـــــــي رابعــــــة)، ةٍ ثَــــــلِ �َ (غســـــــلة ) ِيف  كَّ َشــــــ نْ إِ وَ (    

ـــــــى) ـــــــن  ،5"وهـــــــو الظـــــــاهر"قـــــــال يف الشـــــــامل: .حتصـــــــيل الفضـــــــيلة 4للســـــــالمة مـــــــن فعـــــــل املنهي(عل اب

 ؛ ألن احملقـــــــــق اثنتـــــــــان6"واســـــــــتحبا�ا اعتبـــــــــارا �ألصـــــــــل كركعـــــــــات الصـــــــــالة ،لفتـــــــــوىوبـــــــــه ا"�جـــــــــي:

، 8قالـــــه اخلرشـــــي ،الســــنن والفـــــرائض وهـــــذا اخلـــــالف يعـــــمّ  ،7حكامهـــــا املـــــازري عـــــن الشــــيوخ) نِ َال وْ قـَــــ(

وُســــِئل يف صـــــوم يـــــوم عرفـــــة ملـــــن  فيـــــه، يف أصـــــل الغســــل لغســـــل مـــــا شـــــكّ  ولـــــو شـــــكّ "املــــازري أيضـــــا:

وإىل هــــــذا  ،9"�ن خــــــالف الشـــــيوخ يف املســـــألة الســـــابقة �يت فيـــــه ب:فأجـــــا ،يف كونـــــه عاشـــــرا شـــــكّ 

ويف بعـــــــض النســـــــخ "يف صـــــــوم يـــــــوم )، ةَ فَـــــــرَ عَ  مِ وْ  يـَـــــــِيف  هِ كِّ َشـــــــكَ   :الَ قَـــــــ(بقولـــــــه: صالتخــــــريج أشـــــــار 

ـــــة" قيـــــل لـــــه: مـــــا ختتـــــار مـــــن :"قـــــال ابـــــن بشـــــري يف شـــــرحه علـــــى اجلـــــالب)، ؟دُ ْيـــــالعِ  وَ ُهـــــ لْ َهـــــ،(عرف

                                                             
 )384،ص1التاج واإلكليل،ج(جاء يف شرح املواق:" اللخمي: ويكره مسح الرقبة". 1
  .125،ص1املدونة،ج2
ذكر النووي أن للشافعية مخس أوجه يف حكم تنشيف أعضاء الوضوء مبنديل: الصحيح منها أنه ال يكره لكن املستحب تركه، 3

اقيني، وحكاه إمام احلرمني عن األئمة، والثاين:أنه مكروه، والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه، والرابع: أنه و�ذ قطع مجهور العر 

ينظر: ا�موع شرح .(مستحب ملا فيه من االحرتاز من األوساخ، واخلامس: يكره يف الصيف دون الشتاء

  )461،462،ص1املهذب،ج
  : عن.ميف 4
  .23،ص1الشامل يف فقه اإلمام مالك،ج5
ونصه قال ابن �جي: "واختلف إذا شك: هل هي �لثة أو رابعة؟ فقيل إنه يفعلها كركعات الصالة، وقيل ال، لرتجيح السالمة 6

  .)213الشرح الكبري على التهذيب،ص(من ممنوع على حتصيل فضيلة. قلت: وهذا هو احلق وبه أدركت كل من لقيته يفيت". 
يمن شك يف إيقاع الثالثة هل يكره له إيقاعها خمافة أن تكون رابعة، فيقع يف احملظور، أو ال يكره قال املازري:" تنازع األشياخ ف 7

له ذلك، ألن األصل يف الطهارة والصالة أن يبين على اليقني إذا شك يف العدد، كمن شك هل صلى ثال� أو أربعا؟، فإنه يبين 

  )171،ص1شرح التلقني،ج(كون اخلامسة حمظورة.على اليقني و�يت بركعة، وإن جاز أن تكون خامسة، مع  
  .140،ص1شرح اخلرشي،ج 8
قال املازري: "وقد كتب إىل بعض أهل العلم يسأل عن صوم يوم التاسع من ذي احلجة، يوم عرفة، إذا شّك أن يكون يوم   9

رم؟ فأجبته ��ا مثل هذه النحر، هل يكره خمافة أن يقع يف صوم يوم النحر وهو حمظور، فيكون طلب فضال �ن رعى حول حم

     )171،ص1شرح التلقني،ج (املسألة اليت تنازع الشيوخ فيها. وطريق الكالم عليهما واحد".
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ـــــاء علـــــى استصـــــحاب احلـــــال، قـــــال: نعـــــم القـــــولني؟ قـــــال: الصـــــوم، قيـــــل لـــــه: وُعلِـــــم مـــــن " :ح، 1"بن

ـــــــيس  هـــــــذا أّن القـــــــولني يف الصـــــــوم �الســـــــتحباب والكراهـــــــة ال املنـــــــع؛ ألن املســـــــألة املخـــــــرج عليهـــــــا ل

  .2"فيها قول �ملنع

، 4عـــــــن ابـــــــن عرفـــــــة 3حنقلـــــــه ، يقبـــــــل قـــــــول الغـــــــري يف اإلخبـــــــار بكمـــــــال الوضـــــــوء والصـــــــوم :تتمــــــــــــــــة

مث  ،"وظــــــاهره عــــــدم قبــــــول خــــــربه �صــــــل الوضــــــوء أو الصــــــوم بعــــــدل روايــــــة،وينبغــــــي تقييــــــده "عــــــج:

 ى أو أمتّ فمـــــن أخربتـــــه زوجتـــــه وهـــــي ثقـــــة أو عـــــدل �نـــــه قـــــد صـــــلّ  والصـــــالة ليســـــت كالوضـــــوء،"قـــــال:

ــــــــيس ا-أربعــــــــا ــــــــهِرب خْ مُ لـــــــــول ــــــــه - مأمومــــــــا ل وقــــــــال ، 5"إال أن يكــــــــون موسوســــــــا ،فــــــــال يرجــــــــع إىل قول

وهللا  ،جيــــــب تطهــــــريه ه أن املـــــاء قــــــد أتـــــى علــــــى مـــــاّنــــــكفاه غلبـــــة ظ،فــــــيمن توضـــــأ يف ظلمــــــة"الـــــربزيل:

  .6"أعلم

                      ********  

          

                                                             
ينظر: مواهب (على شرح ابن بشري على اجلالب، وقد نقل احلطاب هذا القول أيضا عن ابن بشري. أقف مل 1

  ) 267،ص1اجلليل،ج
  .267،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج2
  .267،ص1نفسه،ج املرجع3
جاء يف خمتصر ابن عرفة: "وفرق الباجي ��ا عبادة شرعت فيها اجلماعة والطواف عبادة مل تشرع فيها، فيعترب قول من ليس معه 4

    )161،ص2املختصر الفقهي،ج(فيها كالوضوء والصوم".
  .147شرح األجهوري،ص 5
أعضاء وضوئه حىت يغلب على ظنه اإلسباغ هل يكفيه ذلك أم ال؟ قال الربزيل: "وسئل عز الدين عمن يتوضأ يف الظلمة فيدلك 6

وإن مل جتب فهل يندب إىل إعادة الصالة إذا توضأ يف الضوء أم ال؟ فأجاب: من توضأ يف ضياء أو ظلمة يكفيه غلبة ظنه أن املاء 

   )179،ص1فتاوى الربزيل،ج(أتى على ما جيب تطهريه وال يندب إىل إعادة ما صلى بذلك الوضوء". 
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    ]فصل يف آداب قضاء احلاجة واالستنجاء[                          

 ]مندو�ت قضاء احلاجة[

ــــــلٌ صْ فَ (      وهـــــي عامـــــة يف  ،غـــــريهء احلاجـــــة ومـــــا معـــــه مـــــن االســـــتنجاء و :ذكـــــر فيـــــه آداب قضـــــا)ــــــــــ

يعــــين مـــــن ) ةِ اَجـــــي احلَ اِضــــقَ لِ  بَ دِ نُــــ(فقـــــال: ،1هلــــا)وبــــدأ (�وّ  ،الكنيــــف، وخاصــــة �حـــــدمهاالفضــــاء و 

جيــــــــوز القيــــــــام إذا أمــــــــن و  إذا كــــــــان املكــــــــان رخــــــــوا طــــــــاهرا؛ ألنــــــــه أقــــــــرب للســــــــرت،) وسٌ لُــــــــجُ (البــــــــول 

 قائمـــــا،يستشـــــفى بـــــه مـــــن وجـــــع الصـــــلب، وعليـــــه محلـــــوا فعلـــــه عليـــــه الســـــالم مـــــن البـــــول و  االطـــــالع،

وقــــــال  ،2"أنــــــه ال جيــــــوز إال جالســــــا:"-طيف الغــــــائ-ض د� احلاجــــــة يف كالمــــــه �لبــــــول لقولــــــه يف وقّيــــــ

  .3"واألقرب أنه مكروه فقط" ابن �جي:

ــــمُ وَ (     ــــ 4وٍ ْخــــرَ بِ (اجللــــوس  )عَ ِن ــــنجس ثوبــــه،) سٍ جنَِ ينبغــــي محــــل املنــــع ":حهلــــذه العلــــة قــــال و  لــــئال يت

 ،يســـــــرى) لٍ ْجـــــــى رَ لَــــــعَ  6ادٌ َمـــــــتِ اعْ وَ (، 5"علـــــــى ثوبــــــه يف كالمــــــه علــــــى الكراهـــــــة؛ ألنــــــه قـــــــد يــــــتحفظ

ـــــــه أعـــــــون علـــــــى اخلـــــــروج، ـــــــى صـــــــدرها؛ ألن �ملـــــــاء ) اءٌ جَ نْ تِ اْســـــــوَ ( وإقامـــــــة عرقـــــــوب رجلـــــــه اليمـــــــىن عل

  أو شــــــللٍ  فــــــإن فعــــــل �ـــــا كــــــره إال لعــــــذر مـــــن قطــــــعٍ  يســــــرى أيضـــــا تكرمــــــة لليمـــــىن،) دٍ َيــــــبِ (واحلجـــــارة 

 ،نيلَ امِ أعــــــين الخــــــتالف الَعــــــ ،د مقطــــــوع �ضـــــماريــــــنعــــــت لرجـــــل و ) ُيْســــــَريـَْنيِ (كاالمتخـــــاط، فقولــــــه 

  .8وغريه، 7سلفظا ومعىن، قاله  "ءالبا"و "على"مها و 

 ،ىذَ األَ ( أي: مالقــــــاة) يِّ ِقـــــلُ  لَ ْبـــــقَـ (أي: اليــــــد اليســـــرى ) اَهـــــلُّ بَـ (دب للمســـــتنجي �ملـــــاء نُـــــ )وَ (     

ــــــرَ ا بِ هَ لُ ْســــــغَ وَ  ــــــع الرائحــــــة )، ابٍ َكتـُ ــــــبَـ (أو صــــــابون ممــــــا يقل فلــــــو القــــــت  ،د االســــــتنجاءأي: بعــــــ) هُ دَ ْع

                                                             
  : أوهلما. ميف 1
  .130،ص1التوضيح، ج2
  .311،صالشرح الكبري على التهذيب3
.-بكسر الراء وفتحها-قال اجلوهري: َرْخٌو ورِْخوٌ  4   )2354،ص6الصحاح،ح(أي: َهشٌّ
  .268،ص1مواهب اجلليل،ج5
  : واعتماده.أيف 6
  .420،ص1تيسري امللك اجلليل،ج7
  .269،ص1مواهب اجلليل،ج8
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ــــــوَ ( احلكــــــم فقــــــط مل ينــــــدب بّلهــــــا وال غســــــلها، ــــــه  أي: يســــــتحبّ ) رٌ تْـ َس ــــــ حمََ َىل إِ (إدامت  أي: حمــــــلّ ) هِ لِّ

ـــــه فيـــــدمي الســـــرت إىل دنـــــوه مـــــن األرض إذا مل ،خـــــروج األذى ـــــى ثياب ـــــه،و  ،خيـــــش عل ـــــو  إال رفعهـــــا قبل ول

  .رتخاف رؤية أحد له وجب السّ 

كمـــــــا يف   ،املنـــــــدوب إعـــــــدادمها معـــــــا" ن مـــــــائع أو جامـــــــد، وقـــــــال البنـــــــاين:مـــــــ) هِ يِلـــــــزِ مُ  ادُ دَ ْعـــــــإِ وَ (     

ـــــاض ـــــُرهُ و ( ،2"1قواعـــــد عي ـــــالث إىل ســـــبع، ،أي: املزيـــــل اجلامـــــد) ِوتْـ ـــــب إال اإلنقـــــاء، مـــــن ث  مث ال يطل

إال وجـــــب، وحيصـــــل و  ،وحمـــــل اســـــتحباب الـــــوتر إن أنقـــــى الشـــــفع قبلـــــه ،وأمـــــا املـــــائع فـــــال جتديـــــد فيـــــه

  .  4العدد معاو خالفا ملن يقول بوجوب اإلنقاء  ،ث شعبحبجر له ثال 3فضل (اِإليتار)

ـــــتَـ وَ (       إال إن كـــــان بولـــــه ، 7]لـــــو عكـــــس[ 6ث)يـــــعلـــــى دبـــــره خـــــوف (التلو ) 5هِ ِلـــــبُ قُـ (نقـــــاء ) ميُ دِ ْق

فيهمــــــــا ) هُ اؤُ خَ رتِْ اْســــــــوَ ( اســــــــتنجائه،يف اســــــــتفراغه و ) هِ يْــــــــذَ خِ فَ  يجُ رِ ْفــــــــتَـ وَ ( يقطـــــــر عنــــــــد مــــــــس الـــــــدبر،

خوفــــــا مــــــن ) هِ ِســــــأْ رَ  ةِ َيــــــطِ غْ تَـ وَ ( احملــــــل مــــــن النجاســــــة، 8ا يف (غضــــــون)أيضــــــا؛ ألنــــــه أبلــــــغ يف إزالــــــة مــــــ

ا مـــــن فًـــــأو ألنـــــه أمجـــــع لَِمَســـــام البـــــدن، وأســـــرع يف خـــــروج احلـــــدث، أو ختوّ  ،علـــــوق الرائحـــــة �لشـــــعر

  . اجلنّ 

ـــــوَ (      ـــــفَ تِ لْ اِ  مُ دَ َع ـــــه ويقـــــوم فيتـــــنجس ثوبـــــه، )هِ اِت ـــــرى مـــــا يؤذي وأمـــــا قبـــــل قعـــــوده  بعـــــد قعـــــوده لـــــئال ي

أيضــــــا عـــــدم نظـــــره إىل الســـــماء والعبــــــث  ويســـــتحبّ  تفاتـــــه ميينـــــا ومشـــــاال حتــــــرزا مـــــن ذلـــــك،فينـــــدب ال

  بيده. 

                                                             
  .)100اإلعالم حبدود وقواعد اإلسالم،ص(ب االستجمار ومستحباته: "اجلمع بني األحجار واملاء".قال عياض يف آدا1
  .137،ص1حاشية البناين،ج2
  : اإلتيار .أيف 3
قال خليل:"اختلف يف الواجب يف االستجمار، واملشهور أنه اإلنقاء دون العدد. وقال أبو الفرج وابن شعبان بوجو�ما، واختاره 4

  .  )142،ص1التوضيح،ج(ملسو هيلع هللا ىلص حني سئل عن االستطابة: "أَوال جيد أحدكم ثالثة أحجار" خرجه يف املوطأ.  بعضهم لقوله
"الُقْبل والُقُبُل: نقيض الُدبر، وقد قدَّ قميصه من قـُُبل ومن ُدبُِر، أي: من مقّدمه ومن وهري:اجل قال5

  )1795،ص5الصحاح،ج.(مؤخره
  : التلّوث.مو  بيف 6
  .أقطة من: سا7
  : عضو.ميف 8
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ــــــــبَـ (يف احلــــــــديث ) دٍ رْ وَ  َوِذْكــــــــرُ (      ــــــــه ملسو هيلع هللا ىلص:"غُ )هُ دَ ْع ــــــــ، و"احلَ 1"كَ انَــــــــرَ فْ كقول ــــــــذِ  ِ�ِّ  دُ ْم  يهِ نِ غَ وَّ ي َســــــــال

 احلمــــــد� الــــــذي رزقــــــين لذتــــــه، وأخــــــرج عــــــين مشــــــقته،" ويف الرســــــالة:، 2ا"يثًــــــبِ  خَ ينِّ َعــــــ هُ َجــــــرَ خْ أَ وَ يًِّبــــــا طَ 

 مَّ ُهــــــممــــــا ورد أيضــــــا كقولــــــه ملسو هيلع هللا ىلص يف حــــــديث الصــــــحيحني: "اللَّ ) هُ َلــــــبْـ قَـ وَ (، 3"أبقـــــى يف جســــــمي قوتــــــهو 

  إ�ثهم.ذكران الشياطني و ، يريد 4"ثِ ائِ بَ اخلَ وَ  ثِ بُ اخلُ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ  أَ ّينِ إِ 

كر البعــــــدي؛ م الــــــذِّ وقـــــدّ  حـــــال تقدمــــــة اليســــــرى، ذعــــــو ا قبـــــل التوجيمـــــع مــــــع التســـــمية ويبــــــدأ �ــــــ      

ــــ ــــه لريّت ــــ(ب عليــــه قول ــــ نْ إِ َف ــــهِ (قــــول القبلــــي قبــــل وصــــول احملــــل ) اتَ َف ــــيَـ  ملَْ  نْ إِ  َفِفي أي: ومل جيلــــس ) دْ ُع

، 6ستبعـــــــا البــــــــن  ،�ملنــــــــع 5ضح يف فصـــــــرّ  ،كـــــــالكنيف أو جلــــــــس يف غـــــــريه للحـــــــدث، فـــــــإن أعــــــــدّ 

أو  رٌ ْكــــــوكــــــذا يقــــــال يف الــــــدخول إليــــــه مبــــــا فيــــــه ذِ " ، قــــــال:8علــــــى الكراهــــــةح ، ومحلــــــه 7وابــــــن شــــــاس

ــــراءة القــــرآن فيتعــــني محــــل املنــــع فيهــــا علــــى ظــــاهره، قــــرآن، وهــــذا مــــا مل تــــدع إىل ذلــــك ضــــرورة  وأمــــا ق

  .9أو خوف ضياع أو حنوه، فيجوز من غري كراهة ،من ارتياع

  

                                                             
، عن طريق عائشة: أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا )30ح:(*سنن أيب داود، كتاب الطهارة، �ب ما يقول الرجل إذا خرج من اخلالء، 1

  .24،ص1خرج من الغائظ قال: "غفرانك".ج

يق عائشة، قال الرتمذي: هذا حديث حسن ، عن طر )7ح:(خرج من اخلالء، *سنن الرتمذي، أبواب الطهارة، �ب ما يقول إذا

غريب، ال نعرفه إال من حديث إسرائيل عن يوسف بن أيب بردة، و أبو بردة  بن أيب موسى امسه عامر بن عبدهللا بن قيس 

  .57،ص1األشعري، وال يعرف يف هذا الباب إال حديث عائشة،ج
  .28،ص1عارضة األحوذي،ج2
  .163الرسالة،ص3
  .40،ص1،عن طريق أنس بن مالك،ج)142ح:(الوضوء،�ب ما يقول عند اخلالء، *صحيح البخاري، كتاب4

  . 195،ص1عن طريق أنس، ج ،)760ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب ما يقول إذا أراد دخول اخلالء،
  .129،ص1ينظر: التوضيح،ج5
  .112،ص1ينظر: تنبيه الطالب، ج6
  .38،ص1ينظر: عقد اجلواهر الثمينة،ج7
 .272،ص1اهب اجلليل،جينظر: مو 8
  .274،ص1ج املرجع نفسه،9
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ــــــــه ذِ و     ملماســــــــته  والتحــــــــرمي ،1]الكراهــــــــة[وأنكــــــــروا  ر ففيــــــــه اجلــــــــواز،ْكــــــــأمــــــــا االســــــــتنجاء خبــــــــامت علي

وصــــــرّح يف العارضــــــة  ،3"ويف أمســــــاء األنبيــــــاء"واملــــــدخل فيــــــه:  ،2رشــــــادوهــــــو ظــــــاهر اإل ،النجاســــــة لــــــه

  .4ويف أمساء هللا حلرمتها ،�لتحرمي فيها

َــــــ) وتٌ كُ ُســــــوَ (     ــــــب مــــــؤذ�  ت عاطســــــا، والشــــــمِّ د إن عطــــــس، واليُ ّمــــــا، وال حيَُ ســــــالمً  ردّ فــــــال ي جيي

ــــمُ  لِ الَّ إِ ( ــــه األذىفيجــــوز) مٍّ ِه وقــــد جيــــب للتحــــذير مــــن  والتعــــوذ الرتياعــــه، ،، ومنــــه طلــــب مــــا يزيــــل ب

 .أو حنوها ،أو دابة أعمى يقعو  حرق،

 ]ما يتعلق �لفضاء يف قضاء احلاجة[

ــــــــ ،وملــــــــا فــــــــرغ مــــــــن اآلداب املشــــــــرتكة بــــــــني الفضــــــــاء والكنيــــــــف       م علــــــــى اخلاصــــــــة �حــــــــدمها تكّل

يف الغـــــائظ حبيـــــث اليســـــمع لـــــه ) بـُْعـــــدٌ وَ ( ار أو كثيـــــب،بكشـــــجرة أو جـــــد) رٌ َتَســـــتـُّ  اءِ َضـــــلفَ �ِ وَ (فقـــــال:

ــــــــه شــــــــخص، وال صــــــــوت، وال ــــــــه ريــــــــح، يشــــــــمّ  يــــــــرى ل ــــــــث يســــــــترت ل و�مــــــــن مســــــــاع  ،ويف البــــــــول حبي

 ، خوفـــــا مـــــن خـــــروج اهلـــــوامّ 5بضـــــم فســـــكون، مفـــــرد ِجَحـــــر بكســـــر ففـــــتح) ُجْحـــــرٍ  َقـــــاءُ اتِّ وَ (، الصـــــوت

  .6ولو جرى إليها ،ل دو�اوأ�ح ابن حبيب البو  أو لكونه مساكن اجلان، ،ية منهذملؤ ا

رود املـــــــاء وهـــــــو موضـــــــع وُ )، دٍ رِ وْ َمـــــــ(اّتقـــــــاء ) وَ ( ومها�ـــــــا ولوكانـــــــت ســـــــاكنة،) يـــــــحٍ رِ ( اّتقـــــــاء) وَ (    

والحاجـــــــة إليهمـــــــا؛ ألن  "وشـــــــط ومـــــــاء دائــــــم"ويف بعـــــــض النســــــخ ز�دة  ،أو عـــــــنيٍ  أو �ــــــرٍ  مــــــن بئـــــــرٍ 

  .7حكما قال   ،واملاء نفسه أحرى من املورد ،الشط هو جانب النهر

                                                             
  .مساقطة من:  1
قال شهاب الدين: "ويستجمر بشماله يصب عليها املاء قبل مالقا�ا األذى يبتدئ بقبله، فإن كان فيها خامت فيه ذكر هللا نقله 2

  )6إرشاد السالك، ص(إىل اليمىن". 
ان عليه اسم من أمساء هللا تعاىل أو اسم من أمساء األنبياء عليهم الصالة قال ابن احلاج: "وليحذر أن يستنجي وهو يف يده إن ك3

  .)175،ص2املدخل،ج(والسالم".
عارضة (قال ابن العريب: "ومن آداب االستنجاء أن ينزع اخلامت فيه اسم هللا فال حيل ملسلم أن يستنجي به يف يده".4

   ) 29،ص1األحوذي،ج
  .609،ص2الصحاح،ج5
  .)134،ص1املختصر الفقهي،ج(بن حبيب: ويتقي اجلحر واملهواة وليبل دو�ا جيري إليها". قال ابن عرفة: "ا6
  .276،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج7
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وحكـــــى قـــــوال  وهـــــو يف القليـــــل أشـــــد،"قـــــال: والنهـــــي يف ذلـــــك كلـــــه الكراهـــــة عنـــــد القاضـــــي عيـــــاض، 

ــــــن  ،1"�لتحــــــرمي ــــــى املــــــذهب التفصــــــيل؛":�جــــــيوقــــــال اب ويكــــــره يف  ،فيحــــــرم يف القليــــــل اجلــــــاري عل

  وجيوز يف اجلاري إن مل يكن فيه ضرر. ،3"مامل يكثر جدا كاملستبحر" ويف التلقني: ،2"الكثري

كــــا بلفــــظ احلــــديث الــــوارد فيهــــا وإمنــــا ذكــــره تّرب  الطريــــق أعــــم ممــــا قبلــــه،) لٍّ ِظــــوَ  يــــقٍ رِ طَ (اّتقــــاء ) وَ (     

ـــــه الســـــالم: "اِ  ـــــتـَّ وهـــــو قولـــــه علي ـــــثَّ  نَ عِ َال ـمَ وا الـــــُق ــــــا ِيف  ازَ ث الـــــربَِ َال ال ـــــوَ  يـــــقِ رِ الطَّ  ةِ َعـــــارِ قَ وَ  ،دِ ارِ وَ مَ ل  ،4"لِّ الظِّ

ــــه عــــادة روه �لظــــل الــــذي يســــتظلّ وفّســــ فقــــد  ،حيــــرم القعــــود عنــــده لــــيس كــــل ظــــلٍّ و " قــــال عيــــاض:، ب

  النخل املتلف. :واحلائش ،5"ومعلوم أن له ظال حائش،حتت قضاها ملسو هيلع هللا ىلص 

وصــــــــنيع املصــــــــنف  املكــــــــروه اليلعــــــــن، 6إذ (فاعــــــــل) ؛ �لتحــــــــرمي علــــــــى ظــــــــاهر احلــــــــديثفعــــــــّرب : "س

ة املــــاء ضــــفّ الطريــــق و ط بقارعــــة ن يتغــــوّ أيكــــره "يقتضــــي الكراهــــة فيهــــا، وهــــو الــــذي يف النــــوادر، قــــال:

                                                             
   105،ص2إكمال املعلم،ج 1
ونصه قال ابن �جي: "اجلاري على أهل املذهب أن الكراهة على التحرمي يف القليل؛ إذ قد يتغري منه ويفسد فيُظّن من مّر به أّن 2

  .)311الشرح الكبري على التهذيب، ص(اده لقراره أو مكثه، وعزاه عياض لبعضهم، وأما الكثري فهي على ��ا.فس
  .27،ص1التلقني،ج3
  .21،ص1،عن طريق معاذ بن جبل ج)26ح:(*سنن أيب داود، كتاب الطهارة، �ب املواضع اليت �ي عن البول فيها،4

  .119،ص1،عن طريق معاذ،ج)328ح:(النهي عن اخلالء على قارعة الطريق،*سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، �ب 

  .259،ص1، ج)596ح:(*املستدرك على الصحيحني، كتاب الطهارة، من مس فرجه فليتوضأ،

قال ابن امللقن: "هذا احلديث رواه أبو داود، وابن ماجه يف سننيهما، واحلاكم يف املستدرك من حديث أيب سعيد احلمريي، عن  

ويف  ،لسكن حيث ذكره يف صحاحه املأثورةذ بن جبل، قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد. قلت: وكذا صححه ابن امعا

ذلك نظر؛ فأبو سعيد هذا قيل: مل يسمع من معاذ فيكون منقطًعا. قال احلافظ مجال الدين املزي: أبو سعيد هذا أراه مل يدرك 

اود ملا ذكر هذا احلديث �لطريق املذكور قال: ليس هذا مبتصل، وذكر ابن القطان: معاذ بن جبل ... وعن كتاب "التفرد" أليب د

ينظر: البدر املنري يف ختريج األحاديث واآل�ر الواقعة يف الشرح الكبري أليب (أن أ� سعيد هذا ال يعرف يف غري هذا اإلسناد".

- الر�ض-�سر بن كمال: دار اهلجرة للنشر والتوزيع حفص عمر بن امللقن، حتقيق: مصطفى أبو الغيط، عبدهللا بن سليمان،

  . )310،ص2م،ج2004الطبعة األوىل
  .192،ص2ينظر: إكمال املعلم ،ج5
  .: فعلأيف 6
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وظـــــاهر   فــــإن الــــرباز فيـــــه بكســــر املوحــــدة الغــــائط، ،ه �لغــــائط علــــى ظـــــاهر احلــــديث، فخّصــــ1"وقربــــه

  .انتهى.2"كالم أهل املذهب عموم البول والغائط

ومسيــــــــت املالعــــــــن للعــــــــن النــــــــاس فاعــــــــل الغــــــــائط " عــــــــن الــــــــذخرية: 5تــــــــتو، 4حو، 3ضوالـــــــذي يف 

  .7"الشمس يف أ�م الشتاء ومثل الظلّ وقال سيدي زروق: "قال علماؤ�: ، 6"فيها

ويكـــــره البـــــول  ومـــــن اآلداب جتنـــــب بيـــــع اليهـــــود وكنـــــائس النصـــــارى خـــــوف فعلهـــــم ذلـــــك مبســـــاجد�،

  ة، واجلواهر النفيسة، وحيرم يف النقدين.يف خمازن الغلّ 

ــــــه خــــــالف تفصــــــيل البــــــاجي) بٍ لْ ُصــــــ(اّتقــــــاء ) وَ (       �تّقائــــــه إن كــــــان  ،فيــــــه 8وغــــــريه وإطالقــــــه في

لـــــئال  ؛وظــــاهر كالمهــــم وجـــــوب اجللــــوس وحرمــــة القيــــام وتعــــّني جلوســــه فيــــه إن كـــــان طــــاهرا، جنســــا،

ـــــه، ـــــه، ويف املدونـــــة كراهت ونصـــــها علـــــى اختصـــــار الرباذعـــــي: "وأكـــــره البـــــول مبوضـــــع  يتطـــــاير عليـــــه بول

ـــــع د أبـــــووتـــــردّ ، 9جالســـــا" وليبـــــلْ  ،يتطـــــاير فيـــــه  ح:، احلســـــن يف إبقائهـــــا علـــــى ��ـــــا ومحلهـــــا علـــــى املن

  .10"من التطاير عليه نَ مِ إالّ إن أَ  ،اهرواملنع ظ"

                                                             
  .  22،ص1النوادر والز�دات،ج1
  .427،ص1تيسري امللك اجلليل،ج2
  .   128،ص1ينظر:التوضيح،ج3
  .276ينظر: مواهب اجلليل،ج،ص 4
  .313،ص1جواهر الدرر،ج5
قال القرايف: "ومسيت هذه مالعن من �ب تسمية املكان مبا يقع فيه، كتسمية احلرم حراما، والبلد آمنا ملا حّل فيهما من حترمي 6

  .)202،ص1الذخرية،ج(الصيد وأمنه، وملا كانت هذه املواضع يقع فيها لعن الفاعل الغائط من الناس مسيت مالعن".
/شرح 277،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج(وأغلب شراح املختصر نقلوا عنه هذا القول.قال ذلك زروق يف كتابه شرح اإلرشاد، 7

  . )427،ص1/تيسري امللك اجلليل،ج145،ص1اخلرشي،ج
ل الباجي يف املوضع الصلب فقّسمه إىل أقسام، فقال: إن كان موضع طاهرا لينا يؤمن فيه تطاير البول جاز البول قائما فصّ  8

أسرت، وإن كان صلبا طاهرا خياف أن يتطاير منه البول تعني اجللوس، وإن كان جنسا رخوا �ل قائما؛ وقاعدا واجللوس أوىل؛ ألنه 

   )129،ص1ينظر:املنتقى،ج(�ل قاعدا ومل يبل قائما.  خمافة أن تنجس ثيابه، وإن كان صلبا جنسا
  .192،ص1التهذيب يف اختصار املدونة،،ج9

  .268،ص1مواهب اجلليل،ج10
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ـــــه مـــــن غـــــري نظـــــر إليـــــه ببصـــــره؛ ألنـــــه يـــــذهب   ـــــه علـــــى اعتبـــــاره مبـــــا خيـــــرج من وبقـــــى مـــــن اآلداب التنبي

وهـــــو مــــــن اآلداب  ،را يعافـــــه ويهـــــرب منـــــهذِ وصـــــار قَـــــ ،وكيـــــف كـــــان طيبـــــا يتغـــــاىل فيـــــه ،بنـــــور الوجـــــه

  العامة.

 ]قضاء احلاجة �لكنيف[

ـــــرغ مـــــن خـــــواصِّ         ـــــف فقـــــال: الفضـــــاء اتبعـــــه خبـــــواصِّ  وملـــــا ف ـــــذِ ى َحنَّـــــ 1يـــــفٍ نِ كَ بِ وَ (الكني ) 2هللاِ  رَ ْك

النقـــــــول يف و " :حبورقــــــة أو درهــــــم أو خــــــامت إن أمكــــــن، وهــــــل وجــــــو� أونــــــد�؟ قــــــال  ،الكــــــائن معــــــه

  .3"ذلك خمتلفة

فــــــإن مل ميكــــــن  ،4ويف غــــــريه ،واالســــــتحباب يف بعضــــــه �لوجــــــوب يف القــــــرءان الكامــــــل،عــــــج ل وفّصــــــ

ـــــــ، ولكـــــــن بعـــــــد أن يلّفـــــــفإنـــــــه يـــــــدخل بـــــــه قالـــــــه الوالـــــــد رمحـــــــه هللا علـــــــى جهـــــــة  ،ا جيـــــــدا يف ثوبـــــــهه لف�

إلطالقهــــــــم علــــــــى جــــــــواز دخولــــــــه بــــــــه مســــــــتورا الرتيــــــــاع أو خــــــــوف  ،االســــــــتحباب تعظيمــــــــا حلرمتــــــــه

فيكــــــره لــــــه  ،خيــــــاف علــــــى نفســــــه وأمــــــا مــــــن ال"قــــــال: ،حويــــــدل علــــــى هــــــذا احلمــــــل مــــــايف ، 5ضــــــياع

  . 6"جوزإال أن خيشى عليه الضياع في ،إدخاله معه

مـــــن جلـــــد أو غريه،كمـــــا صـــــّرحوا بـــــه يف  7هُ كنُّـــــويَ  ،املـــــراد �لســـــاتر مطلـــــق مايســـــرته بـــــه"وقـــــال البنـــــاين:

ـــــــه "وحـــــــرز بســـــــاتر"، مث ذكـــــــر يف اجليـــــــب أنـــــــه اليكفـــــــي؛ ألنـــــــه ظـــــــرف واســـــــع، وعـــــــزاه إلجوبـــــــة  قول

  .9")8طفى(

                                                             
  )214،ص1شفاء الغليل يف شرح لغات خليل،ج( ء املعد لقضاء احلاجة، وهو من الكنف، وهو التحويطالكنيف: هو اخلال1
  ّحنى ذكر هللا: أي: أزال وأبعد عند إرادة دخول اخلالء ما فيه اسم هللا تعاىل. 2
  .272،ص1مواهب اجلليل،ج3
  .153،154شرح األجهوري،ص4
  .142نوازل الزجلوي،ص 5
  .274،ص1مواهب اجلليل،ج6
 )360،ص13َكنَّ الشي يكّنه كّنا أي: سرته.(لسان العرب،ج 7
  : مص، وهو تصحيف.أيف 8
  .)141،ص1ينظر:حاشية البناين،ج(مل أقف على خمطوط أجوبة الرماصي الفقهية،  9
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 اهُ نَـــــميُْ وَ ( مواضـــــع الظلـــــم،ام و ومثلـــــه احلّمـــــ ،أي: يف دخولـــــه للكنيـــــف) وًال ُخـــــدُ  اهُ رَ ْســـــيُ  مُ دِّ َقـــــيُـ وَ (     

ــــــرُ خُ  ــــــه،)اوًج ــــسَ عَ ( أي: يف خروجــــــه من ويضــــــع يســــــراه يف اخلــــــروج منــــــه علــــــى  ،فيهمــــــا )دٍ جِ ْســــــمَ  كــ

 إذ ال أذى وال ؛أي: فيهمـــــا )اَمـــــ�ِِ  اهُ َنـــــميُْ (م فيـــــه يقـــــدّ  )لُ زِ نْ ـمَ الـــــوَ (، ظهـــــر نعلـــــه ليلـــــبس اليمـــــىن قبلهـــــا

 .عبادة

 ]حكم استقبال القبلة واستد�رها[

وقــــــــال ، 1ورد يف احلــــــــديث النهــــــــي عــــــــن اســــــــتقبال القبلــــــــة واســــــــتد�رها ببــــــــول أو غــــــــائطوملــــــــا       

أنــــــه رآه يف :"وحــــــديث ابــــــن عمــــــر، 2"رأيتــــــه عليــــــه الســــــالم قبــــــل أن يقــــــبض بعــــــام مســــــتقبلها"جــــــابر:

ـــــــ ؛3"بيـــــــت أختـــــــه حفصـــــــة يقضـــــــي حاجتـــــــه مســـــــتقبل الشـــــــام مســـــــتدبر الكعبـــــــة ل النهـــــــي علــــــــى محُِ

ـــــف  الفلـــــوات، ـــــه الســـــالم علـــــى الكن ص فأشـــــار  ،واملـــــدن حرصـــــا علـــــى اجلمـــــع مـــــا أمكـــــنوفعلـــــه علي

قلــــــت : "، ونــــــص الكــــــالم4إىل مســــــاواة الــــــوطء للبــــــول يف احلكــــــم كمــــــا هــــــو يف التهــــــذيبإىل ذلــــــك و 

ـــــــك يف هـــــــذا شـــــــيئا، ،أجيـــــــامع الرجـــــــل امرأتـــــــه مســـــــتقبل القبلـــــــة ـــــــال: ال أحفـــــــظ عـــــــن مال ـــــــه  ق وأرى أن
                                                             

عن طريق أيب أيوب  ،)394ح:(:*صحيح البخاري، كتاب الصالة، �ب قبلة أهل املدينة وأهل الشام واملشرق،متفق عليه1

إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة، وال تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا" قال أبو أيوب: "فقدمنا " النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: ألنصاري أنا

الشام فوجد� مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف، ونستغفر هللا تعاىل"، وعن الزهري عن عطاء قال: مسعت أ� أيوب عن النيب 

  88،ص1مثله.ج

،عن طري أيب )530ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها،

  . 153،ص1أيوب،ج
، عن طريق جابر بن عبدهللا قال: �ى نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن نستقبل )13ح:(سنن أيب داود، كتاب الطهارة، �ب الرخصة يف ذلك،2

  . 11،ص1ل، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، جالقبلة ببو 

،عن طريق جابر بن عبدهللا، قال الرتمذي: حديث )9ح:(*سنن الرتمذي، أبواب الطهارة، �ب ما جاء من الرخصة يف ذلك،

  60،ص1جابر يف هذا الباب حديث حسن غريب،ج
اج النيب ملسو هيلع هللا ىلص وما نسب من البيوت : *صحيح البخاري، كتاب فرض اخلمس، �ب ما جاء يف بيوت أزو متفق عليه3

،عن طريق عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: "ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقضي حاجته )3102ح:(إليهن،

  .82،ص4مستدبر القبلة مستقبل الشام".ج

، عن طريق ابن عمر، )533ح:(تقبلوا القبلة وال تستدبروها،*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب إذا أتيتم الغائط فال تس

  .     154،ص1ج
جاء يف التهذيب:"وال يكره استقبال القبلة واستد�رها لبول أو غائط أو �امعة إال يف الفلوات، فأما املدائن والقرى واملراحيض 4

    )175،ص1ار املدونة،جالتهذيب يف اختص(اليت على السطوح فال �س به، وإن كانت تلي القبلة". 
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ــــــذلك ــــــرى �ملــــــراحيض يف املــــــدائن والقــــــرى �ســــــا1"ال�س ب ــــــه الي ــــــوَ (ال:فقــــــ ،؛ ألن ــــــمبَِ  ازَ َج مــــــن  )لٍ زِ ْن

إىل  إذا ُأجلِــــــئَ ا) رً بِ دْ تَ ْســــــمُ  3(َو) ةٍ َلــــــبْـ قِ  لَ بِ قْ تَـ ْســــــمُ  2]طٌ ائِ َغــــــوَ [، لٌ وْ بـَــــــ، وَ ءٌ طْ وَ (منــــــازل القــــــرى واملــــــدن 

وأمكنـــــــه إليـــــــه  )أْ َجـــــــلْ يُـ  ملَْ  نْ إِ وَ ؛ بـــــــل (ل عنهـــــــاكمـــــــا يف مـــــــراحيض املـــــــدن الـــــــيت يعســـــــر التحـــــــوّ   ،ذلـــــــك

أنـــــه  :وهـــــو ،لـــــرّد مـــــا يف الواضـــــحة ـ"إن"وأشـــــار بـــــ، لســـــطوحمـــــراحيض االتحـــــول عنـــــه كفضـــــاء املـــــدن و 

  .4جيوز فيها ال

ــــــ(ل إمكــــــان التحــــــوُّ و  اجلــــــواز يف حــــــال اإلجلــــــاء) لَ وِّ أُ وَ (      ــــــني  ،)رِ اتِ �لسَّ أي: مبــــــا إذا كــــــان بينــــــه وب

ــــــبعض شــــــيوخه القبلــــــة ســــــاتر، وهــــــو أليب عمــــــران  ،وهــــــو ظاهرهــــــا )قِ َال ْطــــــإلِ �ِ وَ ، (وعــــــزاه عبــــــداحلق ل

ها علــــــــى اختصــــــــار أيب ســــــــعيد: ونّصــــــــ ،؟معــــــــىن اإلطــــــــالق ســــــــواء ُوِجــــــــد ســــــــاترا أم ال، و 5وعبــــــــداحلق

وأمــــــا يف  إال يف الفلــــــوات، ،أو جمامعــــــة ،أو غــــــائط ،وال اســــــتد�رها لبــــــول ،"واليكــــــره اســــــتقبال القبلــــــة

  .6"وإن كانت تلي القبلة املدائن والقرى واملراحيض اليت على السطوح فال،

ــــــث ال ســــــاتر، مــــــن الثالثــــــة ســــــتقبال واالســــــتد�ر بكــــــلٍّ فيحــــــرم اال )اءِ َضــــــ الفَ  ِيف َال (     ولفــــــظ ، حي

وهـــــل العلـــــة فيـــــه طلـــــب الســـــرت مـــــن املالئكـــــة املصـــــّلني وصـــــاحل ، املدونــــة �لكراهـــــة حممـــــول علـــــى املنـــــع

 ْرتٍ ِســـــبِ وَ ( ع اخلـــــالف يف قولـــــه:اجلـــــن لـــــئال ينكشـــــف إلـــــيهم؟ أو تعظيمـــــا جلهـــــة القبلـــــة؟ وعليهمـــــا يتفـــــرّ 

  املدونة.  )امَ هُ لُ مِ تَ حتَْ (واملنع لوجود القبلة أي: استقباهلما �جلواز لوجوده، ) نِ َال وْ قَـ 

                                                             
  .117،ص1املدونة،ج1
  غائط، ومل ترد يف خمتصر خليل؛ بل وردت يف املدونة، فالتبس األمر على املؤلف أو النساخ.و : مجيع النسخ كلمةأثبتت يف  2
  : أو.أيف  3
  .51الواضحة يف السنن،ص ينظر:4
فقال:" قال عبداحلق  ،بن هارون، غري أن احلطاب نقل عنه فائدة الراغب لعبداحلق بن دمحم أقف على خمطوط �ذيب املطالب و مل5

يف التهذيب :وقال بعض شيوخنا من أهل بلد�: ال جيوز أن يتغوط مستقبل القبلة و ال مستدبرها يف سطح ال حييط جدر وذلك  

ه جدر وهذا عندي ال كالفيايف وقال: إنه منصوص هكذا وأنه ليس خبالف للمدونة وإمنا حتمل مسألة املدونة على سطح حييط ب

    )279،ص1مواهب اجلليل،ج(معىن له وال فرق عندي بني سطح مستور وغريه، ومثل ذلك ذكر عن أيب عمران انتهى". 
  .175،ص1التهذيب يف اختصار املدونة،ج6
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ــــــن �جــــــي: ــــــصّ "اب ــــــووي عــــــن مــــــذهبه يف مقــــــدار الســــــرتة، وال ن  ،1)لْحــــــالرّ (م قــــــدر مــــــؤخرة ونقــــــل الن

ـــــا ذراع، ـــــة أذرع فمـــــا دو�ـــــا، وهـــــي ثلث ـــــه وبينهـــــا ثالث ومـــــاذكره  ،2فـــــإن زاد فهـــــو حـــــرام كالصـــــحراء وبين

ــــــه  األيبونقلــــــه ، انتهــــــى.3"ليعلــــــى مــــــذهبنا يف ســــــرتة املصــــــ جــــــارٍ  عنــــــه يف شــــــرح مســــــلم، وحكــــــى عن

ــــه بينــــه وبــــني القبلــــة"أيضــــا أنــــه قــــال: وقــــد " :األيبقــــال  ،5"4وأظهــــر القــــولني عنــــد� كفايــــة إرخــــاء ذلي

  .6"تقدم للخمي أنه إمنا يكفي على التعليل حبرمة املصلني

ــــــــمُ اوَ (       ـــــــ(للخمـــــــي مـــــــن القـــــــولني مـــــــع وجـــــــود الســـــــاتر  )ارُ تَ خْ ل حـــــــىت يف فضـــــــاء املنـــــــازل ) كُ رْ التـَّ

ـــــة ـــــيس اختيـــــاره خاصـــــا بفضـــــاء الصـــــحاري خـــــالف مايومهـــــه  ،تعظيمـــــا للقبل ويـــــوهم أيضـــــا أن  ص،ول

 فإنــــــه اختـــــار فيــــــه اجلــــــواز مــــــع الســــــاتر يف الفضــــــاء وغــــــريه، ،اختيـــــاره جــــــار يف الــــــوطء ولــــــيس كــــــذلك

 سَ لَـــــجَ  نْ َمـــــ":قـــــال: قـــــال النـــــيب ملسو هيلع هللا ىلص 8يف مســـــند البـــــزاز 7واحـــــتّج اللخمـــــي ملختـــــاره �حلـــــديث املرفـــــوع

  .انتهى .9"هُ لَ  رَ فَ غْ  يُـ ىتَّ حَ  هِ سِ لِ جمَْ  نْ مِ  مْ قُ يَـ  ا ملَْ  هلََ َال َال جْ ا إِ هَ نْـ عَ  فُ رَّ حَ تَ يَـ فَـ  رَ كَ ذَ فَ  ةِ لَ بْـ القِ  ةَ الَ بَ ول قُـ بَ لِ 

                                                             
  يف مجيع النسخ وردت: الرجل، وهو تصحيف.1
أن يكون بينه وبني اجلدار وحنوه ثالث أذرع فما دو�ا، ويكون قال النووي: "إمنا جيوز االستقبال واالستد�ر يف البنيان بشرط 2

ا�موع (اجلدار وحنوه مرتفعا قدر مؤخرة الرحل، فإن زاد ما بينهما  على ثالث أذرع أو قصر احلائل عن مؤخرة الرحل فهو حرام".

  )79، 78،ص2شرح املهذب،ج
  .170الشرح الكبري على التهذيب،ص 3
  79ص،2ا�موع شرح املهذب،ج 4
  .41،ص2إكمال إكمال املعلم، ج5
  .41،ص2املرجع نفسه،ج 6
 .66،ص1ينظر:التبصرة،ج7
أبوبكر أمحد بن عمروبن عبداخلالق العتكي، املعروف �لبزار، اإلمام احلافظ الكبري، صاحب املسند الكبري املعلل، مسع هدبة بن 8

�ريخ بغداد للخطيب البغدادي:حتقيق: (ه292تويف سنة خالد، وعبداألعلى بن محاد، وغريمها، وحدث عنه ابن قانع، وغريه،

  )532،ص10سري أعالم النبالء،ج/94،ص5ه،ج1417الطبعة األوىل-ريوتب-مصطفى عبدالقادر عطا: دار الكتب العلمية
: دار ابن الغيالنيات أليب بكر دمحم بن عبدهللا البزّاز ،حتقيق: حلمي كامل أسعد عبداهلادي أخرجه البزار يف: كتاب الفوائد 9

عن طريق أيب بكر مرفوعا بلفظ مقارب جاء فيه:"...ومن جلس على حاجة  )109ح:(م،1997الطبعة األوىل - الر�ض-اجلوزي

ذنوبه كيوم ولدته  من بول أو غائط فبعد عن القبلة إجالال هلا أن يستقبلها فأخر فرجه مل يقم من جملسه ذلك حىت خيرج  من

، قال السيوطي: )660/221ح: (، فقد عّده السيوطي من قسم املوضوعات،عيفض: فاحلديث قلت .147،ص1أمه"،ج

ينظر:جامع األحاديث اجلامع  الصغري وزوائده واجلامع الكبري قسم (أخرجه الطربي يف �ذيبه عن احلسن مرسال وفيه كذاب.

طبعة -بريوت-كراملوضوعات جلالل الدين السيوطي، محع وترتيب:عباس أمحد صقر، أمحد عبداجلواد: دار الف

  .)238،ص12م،ج1994
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وإن كانــــــت الصــــــور كلهــــــا جــــــائزة  أي:، 1"فينبغــــــي هلــــــذا احلــــــديث التجنــــــب مطلقــــــا إال لضــــــرورة" :ح

  .ماعدا صورة الفضاء يف الصحاري والفيايف �لساتر ،لى الراجحعنده اتفاقا وع

  ]استقبال القمرين وبيت املقدس[

وإن   الشـــــــمس والقمـــــــر، :أي) ينِ رَ َمـــــــ القَ َال ( ،والنهـــــــي عـــــــن االســـــــتقبال واالســـــــتد�ر يف الكعبـــــــة     

  .2سقاله  ،كان من آداب احلدث اجتناب ذلك عند غري واحد

ــــــك أيضــــــا يف) (وَ        ــــــبَـ ( اليكــــــره ذل ــــــ تِ ْي ــــــه الصــــــخرة)، سِ دِ قْ ـمَ ال ــــــب الشــــــافعية املــــــراد ب ؛ 3ويف كت

ـــــت ِقبْ  ـــــه  ،وهـــــو ظـــــاهر لـــــة،أل�ـــــا هـــــي الـــــيت كان ـــــدي :وحـــــدثين شـــــيخاي ،5سو  ،4تـــــتقال ـــــن  وال واب

ـــــن بعمـــــر: بعمـــــر أ�ـــــا يف اهلـــــواء بغـــــري عمـــــد، واجلهـــــة  وعليهـــــا صـــــعد النـــــيب ملسو هيلع هللا ىلص ليلـــــة املعـــــراج،"قـــــال اب

فألقــــــت محلهــــــا مــــــن  ؛الــــــذي حيكـــــى أن امــــــرأة رأ�ــــــاو " وقــــــال: "،ة إىل األرضالـــــيت صــــــعد منهــــــا مائلــــــ

  .6"وهللا أعلم ،الفزع فرفع الناس إليها بناء حىت الصفوة �ا

 

 

                                                             
  .281،ص1مواهب اجلليل،ج1
قال السنهوري: "والشمس والقمر ال ينهى عن استقباهلما واستد�رمها، ال حترميا وال كراهة، وإن كان من أدب احلدث اجتناب 2

  .)430،ص1تيسري امللك اجلليل،ج(ذلك كما عده منها ابن املعال واجلزويل. 
  )443،ص17ا�موع شرح املهذب،ج(ان ببيت املقدس فعند الصخرة".قال النووي: "وإن ك 3
  .317،ص1جواهر الدرر،ج4
  .431،ص1تيسري امللك اجلليل،ج5

ماذكره املؤلف من كالم حول صخرة املقدس ال يعدو أن يكون من األحاديث الشبعية اليت ألفت حول الصخرة، تناقلها العوام   6

اس هلا من الصحة لعدم وجود أي دليال شرعيا يثبتها ويؤكد صحتها، ويف هذا الصدد يقول واخلواص، فما هي إال ادعاءات ال أس

يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: "ومن األكاذيب املشهورة أنه ملا أراد العروج  -رمحه هللا-العالمة شهاب الدين دمحم األلوسي

ة وارتفعت لتلحقه، فأمسكتها املالئكة،  ففي طرف منها أثر قدمه َصعَد على صخرة بيت املقدس، وركب الرباق، فمالت الصخر 

فهي واقفة يف اهلواء، قد انقطعت من كل جهة، ال ميسكها إال  -عليهم السالم-الشريف، ويف الطرف اآلخر أثر أصابع املالئكة 

يم والسبع املثاين أليب الفضل حممود روح املعاين يف تفسري القرآن العظ.(الذي ميسك السماء أن تقع على األرض سبحانه وتعاىل"

  )10، 9،ص15،ج-بريوت-األلوسي: دار إحياء الرتاث العريب
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 ]كيفية االستفراغ ووسائله[              

ـــــــى قاضـــــــي احلاجـــــــة  )بَ َجـــــــوَ وَ (     ـــــــال خـــــــالف يف املـــــــذهب عل ـــــــاِ (ب ـــــــ�ِ (ره وفّســـــــ، )اءٌ رَ بْـ تِ ْس  اغِ رَ فْ تِ ْس

ودليــــــــل وجــــــــوب  مــــــــن نتــــــــف إبــــــــط أو غــــــــريه، ؛ويكــــــــره اشــــــــتغاله بغــــــــريه البــــــــول والغــــــــائط،) هِ ْيــــــــثَـ بَـ خْ أَ 

  .1"هِ لِ وْ بَـ  نْ مِ  ئُ ربِْ تَـ سْ  يَ َال  انَ كَ ا فَ مهَُ دُ حَ ا أَ مَّ أَ فَ "االسترباء قوله عليه السالم يف حديث القربين:

 لـــــى البـــــول مـــــاوع كاالعتمـــــاد واالســـــرتخاء،  ،م فيـــــه مـــــن اآلدابويعـــــني علـــــى إخـــــراج الغـــــائط مـــــا تقـــــدّ 

ـــــخَ  نـَثْــــرٍ ذََكـــــٍر وَ  َســــْلتِ  عَ َمـــــ:(زاده هنــــا بقولــــه هـــــو مقتضــــى كـــــالم "وقــــال: بوجو�مـــــا،ح ح وصــــرّ  ،)افَّ

  .2"غري واحد

 أن جيعلـــــه بـــــني أصـــــبعيه الســـــبابة واإل�ـــــام مـــــن يســـــراه وميرمهـــــا مـــــن أصـــــله إىل كمرتـــــه، :رِ كَ الـــــذَّ  تِ لْ َســـــو 

يســــــلته بقــــــوة فيضــــــعف �نعاظــــــه،  فــــــال ،ةواشــــــرتط فيهمــــــا اخلفــــــ �لفوقيــــــة الســــــاكنة جذبــــــه، :3والنــــــرت

إىل حصـــــول الظــــن �لنقـــــاء حســـــب أو يـــــنقص  ،، ويزيـــــد إذا احتــــاج4يفعــــل ذلـــــك ثـــــال� حلــــديث فيـــــه

  .عادته

ــــزل منــــه"اللخمــــي: ــــامٌ  ،5"وجــــب عليــــه أن يقــــوم ،مــــن عادتــــه احتبــــاس بولــــه وإن قــــام ن ــــه قي  ولــــيس علي

  من الشيطان. وما حّس به بعد البول والتنظيف جعله  ،مل يعتده تنحنحٌ  وال

                                                             
، عن طريق ابن عباس، قال: )216ح:(: *صحيح البخاري، كتاب الوضوء، �ب من الكبائر أن ال يسترت من بوله،متفق عليه1

سمع صوت إنسانني يعذ�ن يف قبورمها، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "يعذ�ن، وما يعذ�ن مّر النيب ملسو هيلع هللا ىلص حبائط من حيطان املدينة، أو مكة، ف

  .53،ص1يف كبري" مث قال: "بلى، كان أحدمها ال يسترت من بوله، و كان اآلخر ميشي �لنميمة"،ج

  .   166،ص1عباس،ج،عن طريق ابن )603ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب االستتار من البول واالستنزاه عنه،
  .282،ص1مواهب اجلليل،ج2
  )822،ص2الصحاح،ج(قال اجلوهري: النثر: جذب يف جفوة، ويف احلديث: "فلنثر ذكره ثالث نثرات"، يعين: بعد البول. 3
: ، عن طريق عيسى بن يزداد اليماين عن أبيه قال)326ح:(سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، �ب االسترباء بعد البول،*4

  .118،ص1قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:" إذا �ل أحدكم فلينرت ذكره ثالث مرات"، ج

  . 400،ص31،ج)19054ح:(*مسند أمحد، حديث عيسى بن يزداد بن فساءة عن أبيه،

ضعيف، وقال  ، فقد قال عنه النووي: "رواه أمحد وأبو داود يف املراسيل، وابن ماجة والبيهقي، واتفقوا على أنهضعيفواحلديث 

األكثرون: هو مرسل، وال صحبة ليزداد، وممن نص على أنه ال صحبة له البخاري يف �رخيه، وأبو حامت الرازي، وابنه عبدالرمحن 

  .)91،ص2ا�موع شرح املهذب،ج(وأبو داود، وأبو أمحد بن عدي احلافظ وغريه، وقال حيىي بن معني وغريه: النعرف يزداد".
  .99،ص1ينظر:التبصرة،ج5
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 ،مث وجـــــد نقطـــــة يف الصـــــالة أو هـــــو ســـــائر إليهـــــا ،ئل ابـــــن رشـــــد فـــــيمن اســـــتنجى �ملـــــاء وتوضـــــأوُســـــ

وديـــــــن هللا  ،الشــــــيء عليــــــه إذا اســــــتنكحه ذلــــــك:"فأجــــــاب ،جيــــــدها وقــــــد ال فيفــــــتش فيجــــــدها �رة،

ـــــــك -رمحـــــــه هللا-وســـــــألت الوالـــــــد ، 1"يســـــــر املطلـــــــوب ":قـــــــال يلف ،موســـــــوس -يومئـــــــذ–وأ�  ،يف ذل

  .2" يفتشمنه أن ال

ـــــــرَه يف يـــــــده ولـــــــو حتـــــــت ثوبـــــــه، ومـــــــن آداب االســـــــترباء أن ال    ويف جـــــــواز  خيـــــــرج علـــــــى النـــــــاس وذََك

األقــــرب املنــــع مــــن غــــري "�لثهــــا: إن مل يبــــق بيــــده رطوبــــة، وقــــال ابــــن �جــــي: قــــراءة حــــال التنشــــيفال

 .4ملا فيه من إهانته ،أيضا منع التنشيف يف املسجد 3]عنده[، والصواب "خالف

 ]للمستنجيمايندب [

ــــــــب االســــــــتنجاء بقولــــــــه:      ُــــــــوَ ( مث أشــــــــار إىل مرات ــــــــ عُ َمجْــــــــ بَ دِ ن إلزالتهمــــــــا العــــــــني ) رٍ َجــــــــحَ وَ  اءٍ َم

﴾     ﴿ بـــــــــــذلك يف قولـــــــــــه: ءوقـــــــــــد مـــــــــــدح هللا أهـــــــــــل قبـــــــــــا واحلكـــــــــــم،
5 

ــــفْ ويُـ  م اَحلَجــــر،ويقــــدّ  ،اآليــــة ــــه احلجــــر لَه ــــةم مــــن تعيين مث إذا أراد ، أنــــه األصــــل لكــــل جامــــد غــــريه إلزال

 كمـــــا أفـــــاده بقولـــــه:  ،إىل العلمـــــاء وأحـــــبُّ  وأطيـــــبُ  املـــــاء؛ ألنـــــه أطهـــــرُ  ىاالقتصـــــار علـــــى أحـــــدمها فعلـــــ

 أو جامد غريه لبقاء احلكم معهما. ،ويليه احلجر) اءٌ مَ  مثَُّ (

  

 

 

 

                                                             
  .810،ص2مسائل أيب الوليد ابن رشد،ج1
  .484ينظر: نوازل الزجلوي،ص 2
  .أساقطة من: 3
ونص كالمه: "اختلف املتأخرون يف جواز القراءة ملن يتنشف على ثالثة أقوال: فقيل �جلواز، وقيل �ملنع، وقيل �جلواز إن مل تبق  4

 الفرع الثاين املنع، وال ينبغي أن ُخيتَلف فيه، قال بعض أصحابنا: وأما رطوبة بيده، وهذن الفرعان ال أعرفهما لغريه، واألقرب يف

االستنشاف يف املسجد، فإن مل تتحقق السالم حرم، وإن حتققها جاز، واألوىل أن ال يُفعل. قلت: الصواب حترمي هذا القسم؛ ألن 

  .)314شرح الكبري على التهذيب،صال(.فيه إهانة للمسجد، وهو عندي أشد من دخول النجاسة فيه ملفوفة وفيها قوالن"
  .108التوبة اآلية:5
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  ]مواطن يتعني فيها املاء[ 

َ تَعـــــوَ (     ـــــ(ِ واليكفـــــي احلجـــــر عنـــــه ، املـــــاء) نيَّ مل يوجـــــب  1مـــــن غـــــري صـــــاحب الســـــلس (إذا)) ِينٍّ يف َم

لســـــــلس يكفيـــــــه احلجــــــر كـــــــالبول واحلصـــــــا م، ومـــــــين صــــــاحب اكـــــــان فرضــــــه التـــــــيمّ  عليــــــه غســـــــال، أو

  .وأما بغريها فال استنجاء كالريح ،2ولو ببلة (ظاهرة) ،الدودو 

ـــــنِ وَ  ضٍ يْ َحـــــوَ (دم احلـــــيض والنفـــــاس يف قولـــــه:ص ختصـــــيص و   ـــــه  خمـــــرج لـــــدم الســـــلس فيكفـــــي) اسٍ َف في

ـــــ لِ وْ بـَـــــوَ ، (3وهـــــو الـــــذي يف اجلـــــواهر األحجـــــار، يٌّ ِصـــــوخَ ) ةٍ أَ رَ اْم
النتشـــــاره منهمـــــا، واحـــــرتز ببوهلـــــا ؛ 4

  عن غائطها فإ�ا فيه كالرجل.

ــــكَ   جٍ رَ َخمْــــ نْ َعــــ رٍ ِشــــتَ نْـ مُ وَ (      وهــــو اليســــري احملــــدود  ،الرخصــــة فيجــــب غســــله خلروجــــه عــــن حمــــلّ ) اريً ِث

ـــــرب جـــــدا مـــــن املخـــــرج ـــــه ال ينفـــــك عـــــن إصـــــابتهأو مبـــــا يعلـــــم  ،مبـــــا ق وإذا مل يغتفـــــر الكثـــــري ، عـــــادة أن

 ،أو ال بــــد مـــــن غســــل اجلميـــــع ؟وجيــــزئ احلجـــــر يف البــــاقي ،فهــــل يغســــل ا�ـــــاوز حملــــل الرخصــــة فقـــــط

  .5عجوهو الذي جزم به 

ــــوَ (      لِ ْســــغَ بِ (، والبــــاء مبعــــىن "مــــع" يف 6خيــــرج عنــــد اللــــذة �إلنعــــاظ ،وهــــو مــــاء أبــــيض رقيــــق) يٍ ذْ َم

ـــــــكُ   هِ رِ َكـــــــذَ  ـــــــل غســـــــله مـــــــن احلـــــــدث حـــــــديث املقـــــــداد بـــــــن األســـــــود[ علـــــــى املشـــــــهور،) هِ لِّ        ،8*]7ودلي

                                                             
  .: إذميف 1
  .: ظاهرهأيف 2
قال ابن شاس:" وجيزي االستجمار فيما عدا املين، وكذلك املذي على املشهور من مجيع املعتاد. قال الشيخ أبوبكر وغريه: 3

  . )39،ص1عقد اجلواهر الثمينة،ج (منه".وجيزي يف النادر كاحلصا والدم والدود، كما يف الغائط؛ ألنه ليس �كد 
معجم (شق األنثيني  وانتزاع البيضتني. اخلصي: زوال األنثيني قطعا أو سّال، ويطلقه الفقهاء على مقطوع أحدمها، وقيل: هو4

  )34،ص2املصطلحات الفقهية،ج
  .158شرح األجهوري،صينظر: 5
  .10،ص1الرسالة،ج6
، عن علي بن أيب طالب قال:  )132ح:(م، �ب من استحيا فأمره غريه �لسؤال، : *صحيح البخاري، كتاب العلمتفق عليه7

  .38،ص1كنت رجل مذاء فأمرت املقداد بن األسود أن يسأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فسأله، فقال: "فيه الوضوء"،ج

  .169،ص1، ج)621ح:(*صحيح مسلم،كتاب الطهارة، �ب املذي،

   ع غزوات الرسول لبة الكندي البهراين، ويقال له املقداد بن األسود، صحايب بدري، شهد بدرا ومجيبن عمرو بن ثع هو:  املقدادو *

  )159،ص6/اإلصابة يف متييز الصحابة،ج235،ص3سري أعالم النبالء،ج(ه33روى عنه علي وأنس، وغريمها، تويف سنةملسو هيلع هللا ىلص 
  .مهذه العبارة زائدة يف:   8



 قضاء الحاجة واالستنجاء آدابفصل في                                                              الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي شرح

 

 
415 

 ةٍ حتتــــاج فيــــه إىل نيّــــ وال ويكفــــي عنــــد أهــــل العــــراق مــــن مــــذهبنا االقتصــــار علــــى حمــــل األذى كــــاملرأة،

 ةِ َال َصـــــــ نِ َال ْطـــــــبُ (يف ) وَ (عليـــــــه وعدمـــــــه، )ةِ يَّـــــــالنِّ (وجـــــــوب ) يِفـــــــفَ ( ،خبـــــــالف الرجـــــــل ،1عـــــــجقالـــــــه 

كمــــــا يف التنبيـــــه البــــــن   ،ال مراعــــــاة للخـــــالف علــــــى القـــــول بوجو�ــــــا لـــــرتك واجــــــب عنـــــده أو) اَهـــــكِ ِر �َ 

واخلـــــــالف أيضـــــــا يف ، 3"ومـــــــن ال فـــــــال فمـــــــن قـــــــال بوجو�ـــــــا قــــــال تبطـــــــل،": ضوالـــــــذي يف  ،2بشــــــري

ــــكُ   كِ رِ �َ  وْ أَ (كمــــا قــــال:  ،بطــــالن صــــالة �رك غســــله كلــــه ــــبطالن يكمــــل غســــله ملــــا ) هِ لِّ وعلــــى عــــدم ال

  .5وغريه ،4ضويف  ،يف الفروع الثالثة) نِ َال وْ قَـ (يستقبل 

مــــع ذلــــك عــــدم الــــبطالن لرتكهــــا، والقــــوالن يف الفــــرع الثالـــــث عــــج ح ورَجــــ، والظــــاهر وجــــوب النيــــة 

فــــإن  أنــــه كــــاملين يف ذلــــك،:"-يف املــــذي اخلــــارج بغــــري لــــذة معتــــادة-وقــــال أيضــــا  ،6عنــــده متســــاو�ن

 .7"فيه املاء وإن أوجبه تعّني  مل يوجب الوضوء كفى فيه احلجر،

 

   

  

                                                             
قفهسي يف شرح الرسالة: خص الذكر �لذكر هنا، وإن كانت املرأة تشارك يف ذلك؛ ألنه يغسل منه مجيع ونص كالمه:"قال األ 1

  )159شرح األجهوري،ص(الذكر  واملرأة تغسل حمل األذى فقط، أي: وال حتتاج إىل نية".
الصالة أم ال؟ ومقتضى إجياب النية قال ابن بشري:" واختلف القائلون �الفتقار إىل النية لو صلى وقد غسله بال نية؛ هل يعيد 2

  )260،ص1تنبيه على مبادئ التوجيه،جال(أن يعيد الصالة، وترك اإلعادة مراعاة اخلالف". 
اين، قال: وإن ترك النية أعاد األبيوجوب النية لظهور التعبد، وهو قول أيب العباس -على قول املغاربة-قال يف التوضيح:" والظاهر 3

   )138،ص1التوضيح،ج(زيد: ال يفتقر إىل نية؛ ألن املقصود بغسل اجلميع قطع مادته".  الصالة. وقال ابن أيب
قال خليل: "واختلف يف بطالن صالة من ترك غسل مجيع الذكر، فقال حيي بن عمر: ال يعيد، ويغسل ذكره ملا يستقبل. وقال 4

  . )138،ص1التوضيح،ج(حب". اين: يعيد أبدا. وأجراه بعض املتأخرين على أن اجلميع واجب أو مستاألبي
  .173،ص1/ الدر الثمني واملورد املعني،ج139،ص1شرح التلقني،ج5
 ونص كالمه:"وقوله قوالن راجع للفروع الثالثة، واألول منهما يف الفروع الثالثة  لإلبياين، وخمالفه يف األول ابن أيب زيد، ويف الثاين6

ذكره كله بنية وال تبطل صالة �ركها، ويف بطال�ا بغسل بعضه ولو بنية  والثالث حيىي بن عمر، ولو قال املصنف ومذي بغسل

  )159شرح األجهوري،ص(قوالن ألتى مبا مبا جتب به الفتوى".
قال األجهوري: "وأما ما خرج بغري لذة معتادة؛ فينبغي أن جيري على حكم املين اخلارج بال لذة معتادة، وإنه إن مل يوجب 7

  )158شرح األجهوري،ص(وإن أوجبه تعني فيه املاء". الوضوء كفى فيه احلجر،
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 ]ماال يستنجى منه[   

، 1حقالــــــــه  ،وفيــــــــه حــــــــديث منكــــــــر حيــــــــرم ذلــــــــك أو يكــــــــره، :أي ،)يــــــــحٍ رِ  نْ ِمــــــــ يجِ نْ تَـ ْســــــــيَ َال وَ (     

ــــــــ َال وَ وملــــــــا ورد عنـــــــه ملسو هيلع هللا ىلص يف االســــــــتجمار:"أَ  ،2"يــــــــحٍ رِ  نْ ى ِمـــــــجَ نْ تَـ اْســــــــ نْ ا َمــــــــنَّـــــــمِ  سَ يْ "لَــــــــ ولفظـــــــه:  دُ جيَِ

  .3"؟رٍ اجَ حْ أَ  ةَ ثَ َال ثَ  مْ كُ دَ حَ أَ 

  ]جيوز به االستجمار وما ال جيوز ما[

االســـــــــتجمار املفهـــــــــوم مـــــــــن ) ازَ َجـــــــــوَ ( أشـــــــــار إليـــــــــه بقولـــــــــه: ،وقـــــــــاس املشـــــــــهور غريهـــــــــا عليهـــــــــا     

فاعــــــل "يف حاشــــــيته:  زوقــــــال  قبلــــــه، 6حو، 5سو، 4عــــــجقالـــــه  ،"رٍ َجــــــحَ وَ  اءٍ َمــــــ عُ َمجْــــــ بَ دِ "ونـُـــــ:قولـــــه

ــــة مــــا االســــتنجاء، "جــــاز" �ملــــاء أو �ألحجــــار، فأعــــاد الضــــمري عليــــه يف احملــــل  وهــــو يطلــــق علــــى إزال

                                                             
  .286،ص1مواهب اجلليل،ج1
: *أخرجه ابن عدي يف الكامل، قال ابن عدي:" ولشرقي بن قطامي عن أيب الزبري عن جابر أحاديث حديث ضعيف جدا 2

عشرة أو حنوه ويف بعض ما  ثالثة أحد تلك األحاديث من استنجى من الريح فليس منا، وليس لشرقي هذا من احلديث إال قدر

-بريوت-الكامل يف ضعفاء الرجال أليب أمحد عبدهللا بن عدي اجلرجاين، حتقيق: حيىي خمتار غزاوي: دار الفكر(رواه مناكري".

  )35،ص4م، ج1988الطبعة الثالثة

يث فيها مناكري وساق هذا قال املناوي عقب ذكره هذا احلديث: "فيه شريف بن قطامي، قال عنه يف امليزان: له حنو عشرة أحاد

فيض القدير شرح اجلامع الصغري لزين الدين دمحم املناوي، (منها، وقال الساجي: شريف ضعيف، ويف اللسان عن الندمي كان كذ�".

  )60،ص6ه،ج1356الطبعة األوىل-مصر- حتقيق: املكتبة التجارية الكربى

اه جدا. وله ثالث علل: األوىل: عنعنة أيب الزبري، وامسه دمحم بن قال األلباين:" هذا احلديث يف احلقيقة ضعيف جدا، وسنده و 

مسلم، وقد كان يدلس كما قال احلافظ ابن حجر وغريه، واملدلس ال يقبل حديثه حىت يصرح �لسماع عند اجلمهور. الثانية: 

عنه ابن معني أنه قال فيه:  ضعف شريف بن قطامى. الثالثة: ابن �ز وهو الكليب، ويف ترمجته ساق احلديث ابن عساكر وروى

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل حملمد �صر الدين األلباين، حتقيق: زهري (الشيء. وعن صاحل جزرة: ليس بذاك. 

   ) 86،ص1م،ج1985الطبعة الثانية -بريوت-الشاويش: املكتب اإلسالمي
ريق هشام بن عروة عن أبيه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُسئل عن ، عن ط)27ح:(موطأ مالك، كتاب الطهارة، �ب جامع الوضوء،3

  . 28،ص1االستطابة، فقال:"أوال جيد أحدكم ثالثة أحجار"،ج
  )159شرح األجهوري،ص(لالستجمار  املفهوم من قوله وندب مجع ماء وحجر". جازقال األجهوري: "الضمري يف  4
  .435،ص1تيسري امللك اجلليل،ج5
  .286،ص1يل،جمواهب اجلل6
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ــــــار املعــــــىن الثــــــاين ــــــوع األرض كــــــاحلجر،) سٍ ابِ يَــــــبِ (، 1"�عتب وهــــــو الطــــــوب، أو غــــــريه   ْدرِ ـمَ والــــــ مــــــن ن

ــــــ ْريِ َغــــــ ،قٍ ٍر ُمْنــــــاهِ َطــــــ(، كــــــاخلرق واخلشــــــب ــــــحمُْ َال وَ ، ذٍ ؤْ ُم ويف كــــــالم ميــــــارة ال يبعــــــد االكتفــــــاء )، مٍ رَ تَـ

  .2"غري مؤذ"بوصف اإلنقاء من قوله 

فقـــــال  ،ا مل يعتــــرب غــــري مفهــــوم الشـــــرط لزومــــا أخــــرج مفــــاهيم هـــــذه األوصــــاف مــــن اجلــــوازـمّ ولــــ       

ـــــ ـــــبْـ مُ َال (ب ف والنشـــــر املرتّـــــعلـــــى الّل ـــــه، والبـــــد مـــــن  ،لنشـــــره النجاســـــة) لٍّ َت وإن اســـــتجمر بـــــه فـــــال جيزئ

ـــــه االســـــتجمار؛ أل�ـــــا جناســـــة طارئـــــة عليـــــه، وإن صـــــلّ  غســـــل احملـــــل بعـــــد ذلـــــك �ملـــــاء ى واليكفـــــي في

  عامدا قبل غسله أعاد أبدا. 

 مـــــــــــن الزجـــــــــــاج، فِ كغـــــــــــري احملـــــــــــرَّ )سَ َلـــــــــــمْ أَ وَ ( يقـــــــــــال فيــــــــــه، ومـــــــــــا قيـــــــــــل يف املبتـــــــــــلِّ ) سٍ جنَِــــــــــوَ (     

ــــحمُْ وَ ( ،وهــــو املكســــور منــــه والقصــــب ِف،كــــاحملرَّ )دٍ دَّ ُحمَــــوَ (  ،لكونــــه طعامــــا آلدمــــي أو حــــق الغــــري) مٍ رَ تَـ

وغـــــــري اخلـــــــالص مـــــــن  ،األدويـــــــة والعقـــــــاقري وإن كـــــــان مـــــــن) ومٍ ُعـــــــطْ مَ  نْ ِمـــــــ( فأشــــــار إىل األول بقولـــــــه:

حلرمـــــة احلـــــروف ولـــــو ) وبٍ ُتـــــكْ مَ وَ :(، وإىل الثـــــاين بقولـــــه3ء)النشـــــا(النخالــــة وامللـــــح والـــــورق الـــــذي فيـــــه 

ـــــفِ وَ  بٍ َهـــــذَ وَ ( �طـــــال كالســـــحر، فيحـــــرم يف مجيـــــع مـــــا  ،ويف معنامهـــــا اليـــــاقوت واجلـــــوهر للســـــرف، )ةٍ ضَّ

  .رَ كِ ذُ 

ـــــ( بــــــ )وَ (      لضـــــرورة التصـــــاقه هـــــو أو  ؛ويكـــــره مبلكـــــه أو ملـــــك غـــــريه، ،قـــــفأو و  ،ملســـــجد )ارٍ دَ ِج

طــــــاهرين لتعلــــــق حــــــق ) مٍ ظْــــــعَ وَ  ثٍ وْ رَ (كــــــذا يكــــــره أو مينــــــع )وَ (، فرمبــــــا أصــــــابته جناســــــة ،غــــــريه إليــــــه

ــــــاين طعــــــامهم علــــــى مــــــا الغــــــري؛ ألن األول علــــــف دواب اجلــــــن، وصــــــرّح ابــــــن  ،4ورد يف احلــــــديث والث

                                                             
  .118الزرقاين،صأمحد حاشية 1
الدر .(املذهب أن املطلوب يف االستجمار االنقاء دون العدد، فإذا حصل االنقاء حبجر واحد أو اثنني كفى ذلك"قال ميارة: " 2

  .)187،ص1الثمني،ج
  يف كل النسخ كتبت: النشا، وهي كتابة قدمية �مل كتابة اهلمزة يف االسم املمدود. 3
أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، �ب االستنجاء �حلجارة،  "،وال َ�تِيِين ِبَعظٍم َوَال َرْوثٍ صد املؤلف حديث أيب هريرة "قد يق4

سننه، كتاب الطهارة، �ب ما ينهى عنه أن يستنجى أو يقصد حديث أبو داود الذي رواه يف  ،42،ص1،ج)155ح:(

دم وفد اجلن على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا: � دمحم، انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو ، عن طريق عبدهللا بن مسعود قال: ق)39ح:(به،

 =وهو-روثة أو ُمحَمة، فإن هللا جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك. قال األرنؤوط: إسناده ضعيف، ابن عياش
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قـــــــــال ، 2ووقــــــــع يف كــــــــالم غــــــــريه التعبــــــــري �ملنــــــــع ،1رشــــــــد �ن اخلــــــــالف فيهمــــــــا �لكراهــــــــة والتحــــــــرمي

  .والنجس منهما داخل فيما مرّ  ،3"وينبغي محله على الكراهة":ح

تزيـــــل  د احملـــــل والوقـــــد اختلـــــف فيهـــــا �جلـــــواز وعدمـــــه؛ أل�ـــــا تســـــوّ  ومل يـــــذكر احلميمـــــة وهـــــي الفحـــــم،

  .4"أن النقل يؤيده" ومال فيه للجواز لقوله: ض،قاله يف  ،النجاسة

 تْ َقــــــنْـ أَ  نْ إِ فَــــــ(ومــــــا يف معنامهــــــا بـــــدليل قولــــــه: ،والـــــنجس تجمر مبنهــــــي عنـــــه غــــــري املبتــــــلّ فـــــإن اســــــ    

وأراد �ـــــا األصـــــابع الوســــــطى مـــــن اليــــــد ) دِ الَيــــــكَ ( ه يف اإلجــــــزاء مـــــع اإلنقــــــاء قولـــــه:وشـــــبّ  ،)تْ أَ زَ ْجـــــأَ 

ــــــه إذا مل جيــــــد غريهــــــا اليســــــرى، ؤمر بغســــــل النجاســــــة مــــــن يــــــده بعــــــد ويــــــ ويكــــــره �ليمــــــىن، ،وجيــــــوز ل

ـــــــك ـــــــرق بـــــــني التمســـــــح مقلوعـــــــا أو متصـــــــال، قـــــــال يف  إذ ال ؛نـــــــب الدابـــــــة وصـــــــوفها كاليـــــــدذو ، ذل ف

  .5"ه متصال مبكروه ملا يتقى من إصابة النجاسة لغريهلكنّ " الطراز:

ــــــــثَّ  ونَ دُ وَ ( محــــــــال حلــــــــديث "قــــــــال يف اإلكمــــــــال: ،مــــــــن حجــــــــر أو حجــــــــرين علــــــــى املشــــــــهور) ثِ َال ال

  .7"على الندب 6الثالث

                   ********  
                                                                                                                                                                                              

قد تفرد �ذا السياق، ومل يتابع عليه إال من طريق ضعيف، -ن أهل بلده، وهذا منهاإمساعيل، وإن كان صدوقا يف روايته ع=

  .29،ص1وضعفه �ذا السياق الدراقطين والبيهقي.ج
  . 533،ص18ينظر: البيان والتحصيل،ج 1
ه حرمة ويتعلق به حق ذهب اللخمي إىل القول �جلواز واملنع يف األشياء اليت يستجمر �ا فقال:" والرابع: ما كان طاهرا وليست ل2

  .  )70،ص1التبصرة،ج(الغري، وهو العظم والبعر".
  .288،ص1مواهب اجلليل،ج3
قال خليل:"وأما احلممة فقال املصنف: إن األصح فيها عدم اجلواز. وقال التلمساين: إن ظاهر املذهب اجلواز، والنقل يؤيده، مث 4

  .)141، 140،ص1التوضيح،ج(تزيل النجاسة". قال: قيل وإمنا منعت احلممة؛ أل�ا تسود احملل، وال 
  .438،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج5
يقصد حديث سلمان الفارسي قال: قال لنا املشركون إين أرى صاحبكم يعلمكم حىت يعلمكم اخلراءة، فقال: أجل إنه �ا� أن  6

 يستنجي أحدكم بدون ثالثة أحجار، وقد أخرجه يستنجي أحد� بيمينه، أو يستقبل القبلة، و�ى عن الروث والعظام، وقال: ال

  .153،ص1،ج)528ح:(مسلم يف كتاب الطهارة، �ب االستطابة،
  . 69،ص2ينظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم،ج 7
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 ]فصل يف نواقض الوضوء[

 ]األحداث الناقضة للوضوء[

ـــــــــلٌ ــــــــــــصْ فَ (      وإال  اهــــــــا بــــــــذلك لتــــــــأخريه هلــــــــا عنــــــــه،ومسّ  ،:يف الكــــــــالم علــــــــى نــــــــواقض الوضــــــــوء)ـ

  .1حقاله  ،فالتعبري �ملوجب أوىل؛ ألنه يصدق على السابق وعلى املتأخر

ـــــــيس واحـــــــد ،ونـــــــواقض الوضـــــــوء: أحـــــــداث، وأســـــــباب فأشـــــــار إىل األحـــــــداث  ،2منهمـــــــا اً قيل:ومـــــــا ل

 وهــــــو مــــــا نقــــــض بنفســــــه، واألســــــباب مجــــــع: ســــــبب، وهــــــو مــــــا)، ثٍ دَ ِحبَــــــ وءُ ُضــــــالوُ  ضَ ِقــــــنُ ( :بقولــــــه

 .كان مؤد� إىل خروج احلدث

 ]ومايستثىن منه تعريف احلدث[

ــــــا جُ ارِ اخلَـــــ وَ ُهـــــوَ (    ـــــِيف  ادُ تَ عْ مُ ل ـــــة ،)ةِ حَّ  الصِّ ـــــداخل كاحلقن ـــــر  ،واحـــــرتز �خلـــــارج مـــــن ال  ،3ةومـــــن القرق

  وقــــد صـــــرّح بــــذلك يف قولـــــه: والـــــدود، ،مـــــن غــــريه كالـــــدم واحلصــــى 4ملعتــــاد)�و( واحلقــــن الشـــــديدين،

  .)ودٌ دُ ى وَ صً حَ َال (

ــــــوَ :(وملــــــا اختلــــــف يف مبتلهمــــــا أشــــــار إىل رّد اخلــــــالف فيــــــه بقولــــــه     ــــــك )، ةٍ لَّــــــبَـ بِ  وْ َل واعتمــــــده يف ذل

ـــــ ،مـــــن الـــــدبر كـــــدود ختـــــرج  ،أن غـــــري املعتـــــاد اليـــــنقض:"علـــــى قـــــول ابـــــن رشـــــد املشـــــهور ة خرجـــــت نقّي

وكــــذلك احلصـــــاة ختــــرج مـــــن اإلحليـــــل، إال أن "ويف ابــــن يـــــونس: عــــن ابـــــن القاســـــم:  ،5"ةأو غــــري نقّيـــــ

  .6"خيرج �ثرها بول

                                                             
  .290،ص1مواهب اجلليل،ج1
ض على القول به، قال ميارة: "نواقض الوضوء أحداث، و أسباب، وغريمها، وهو ما ليس حد� وال سببا وهو الردة وكذا الرف2

والظاهر رجوعهما يف املعىن إىل األحداث واألسباب؛ ألن الردة حمبطة للعمل الذي من مجلته الوضوء فكأنه مل يتوضأ، وكذا الرفض 

  . 171)،ص1الدرر الثمني،ج(فإنه يصري الواقع كأن مل يقع فكأنه مل يتوضأ".
  )18شرح غريب ألفاظ املدونة،ص(. القرقرة: صوت الريح يف اجلوف، من قرقر القمري إذا صّوت3
  : من املعتاد. أيف 4
  .160،ص1البيان والتحصيل،ج5
  .140،ص1اجلامع ملسائل املدونة،ج6



 الوضوء نواقض في فصل                                                                                الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي شرح

 

 
420 

ـــــذَّ "اللخمـــــي:، 1"وكـــــذلك الـــــدم" ويف الكـــــايف: و�ـــــذا التقريـــــر ، .ه2"رِ بُ أو الـــــدُّ  رِ كَ وســـــواء خـــــرج مـــــن ال

لقدوســـــــي احلصــــــاة يف املـــــــنت يف تقريرمهــــــا مبـــــــا إذا وشــــــيخه ا ،حاجـــــــة إىل تقييــــــد الوالـــــــد يظهــــــر أنــــــه ال

 "،وأمــــــا لــــــو ابتلعهــــــا فخرجــــــت منــــــه فــــــإن وضــــــوءه يــــــنقض؛ ألنــــــه معتــــــاد" قــــــاال:، قــــــت يف الــــــبطنختلّ 

ـــــره ال مـــــن ذكـــــره ألن مـــــا عـــــج؛وبعـــــض شـــــيوخ ، 3زوقالـــــه  ـــــه ،بلعـــــه خيـــــرج مـــــن دب ـــــيس كالمـــــه في ، ول

 وكلهــــا جنـــــس، ،وهــــو أنـــــواع ،ا �لبلــــلويفســـــره لــــة يف املــــنت بفـــــتح البــــاء املوحــــدة،وكــــان أيضــــا يقـــــرأ البَ 

  .4"أنه جيب غسل حمل وقعت فيه :"ولذلك يقول يف تقريره

 ،املـــــراد هنـــــا األذى ال الطـــــراوة"وقـــــال: لـــــل،يت بكســـــر البـــــاء علـــــى أنـــــه اهليئـــــة مـــــن البِ يوضـــــبطه الشـــــربخ

وحنــــــوه يف  ،5تفســــــري األذى بعــــــني النجاســــــة الــــــيت هــــــي العــــــذرة :وفيــــــه "،ولــــــو عــــــّرب بــــــه لكــــــان أظهــــــر

ويف غــــــري "ولفظــــــه: ،وفيــــــه مايــــــدل علــــــى صــــــحة التقريــــــرين معــــــا ،مث أتــــــى بــــــنص ابــــــن عرفــــــة ،6اينالبنــــــ

ـــــداحلكم ،مٍ أو حصـــــى أو دَ  ودٍ املعتـــــاد كـــــدُ  وابـــــن رشـــــد علـــــى  ،�لثهـــــا: إن قارنـــــه أذى أو بلـــــة البـــــن عب

  .7"وعزاه اللخمي البن �فع ومل يعز الثالث، املشهور،

 ]مىت ينقض السلس الوضوء؟[

ــــــةوملــــــا كــــــان يف       ــــــق املغارب ــــــه "يف الصــــــحة" وهــــــو الســــــلس تفصــــــيل علــــــى طري وهــــــي  ،مفهــــــوم قول

ن الزم مجيعــــــــه أو إ الزمـــــــان، ال) رَ ثـَـــــــكْ أَ  قَ ارَ فَــــــــ سٍ لَ َســـــــبِ وَ : (نــــــــه بقولـــــــهفبيّ  املشـــــــهور مـــــــن املـــــــذهب؛

                                                             
  .145،ص1الكايف يف فقه أهل املدينة،ج 1
  .85،ص1التبصرة، ج2
�لنقض كماء شربه  قال الزرقاين: "لو ابتلع حصاة ونزلت منه كما هي فرتدد فيها بعض مشاخيي ومن عاصرهم فمنهم من قال3

ونزل بصفته ومنهم من قال بعدمه عمال بقوله ال حصا، وفيه نظر؛ إذ كالمه يف حصا ختلق يف البطن كما يفيده النقل قاله عج، 

شرح (أي: وال يقال: إذا مل ينقض ما ختلق منهما يف البطن فأوىل ما مل يتخلق؛ أل� نقول ما مل يتخلق فيه خروج معتاد". 

  )151ص،1الزرقاين،ج
  لعل تقرير والد املؤلف َحممد الزجلوي كان شفهيا؛ ألنه مل يذكر ذلك يف نوازل والده.  4
  .203شرح الشربخييت،ص5
  .151،ص1ينظر: حاشية البناين،ج 6
  .140،ص1املختصر الفقهي،ج7
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ـــــنقض، ،أكثـــــره أو نصـــــفه ـــــه الي ـــــذة يعـــــمّ  "سٍ لَ َســـــ"وتنكـــــري  فإن ـــــال ل ـــــ ،1نعـــــاظإوال  املـــــين خيـــــرج ب ة والعّل

ـــــة ال ـــــريح معهـــــا لكـــــرب أو حنـــــوه،يســـــتطي اجلوفي ـــــ االستحاضـــــة، 2(أو) ع حـــــبس ال د البـــــول أو فـــــإن تعّم

  . 3قاله الباجي وعزاه لرواية علي يف ا�موعة عن مالك ،سبب املذي �ن يالعب نقض

ـــــنقض مطلقـــــا قولـــــه مث شـــــبّ      ـــــ سِ لَ َســـــكَ (ه يف ال ـــــة) يٍ ذْ َم فيخـــــرج مـــــن غـــــري ســـــبب وال  ،لطـــــول عزب

وغـــــريه  5سونقلــــه  ،4قالــــه ابـــــن دقيــــق العيـــــد ،أو مســــع أو تـــــذكرلــــذة، أو للـــــذة تســــتنكحه مهمـــــا رأى 

ـــــه، إذا  ـــــفْ ى رَ لَـــــعَ  رَ دَ قَـــــ(عن مل  فـــــإن شـــــقّ  عليـــــه، أو صـــــوم مل يشـــــقّ  ،أو مـــــداواةٍ  ،أو تســـــرٍّ  ،بتـــــزّوجٍ ) هِ ِع

فيــــه هــــو املشــــهور مــــن القــــولني فيــــه عنــــد ابــــن ص ومــــا مشــــى عليــــه ، 7عــــن املــــازري 6مــــققالــــه  ،يلزمــــه

  .10؟بن شاس على أن من ملك أن ميلك هل يعّد مالكا أم الوا، 9وبنامها ابن بشري ،8ح

  .13وقَِبله ابن عرفة ،12"11ةريّ وينبغي أن يكون معذورا يف زمن طلب الزوجة والسُ " :سابن 

                                                             
َعظ نـَْعظًا و نَعظًا ونـُُعوظا و أنعظ: قام وانتشر، واإلنع 1 اظ: الشبق، وأنعظت املرأة: شبقت، قال ابن منظور: "نعظ الذَكُر يـَنـْ

  .)464،ص7لسان العرب،ج(واشتهت أن جتامع، وانعاظ الرجل: انتشار ذكره، وأنعظ: اشتهى اجلماع". 
  : و.ميف 2
قال الباجي: "ومن به سلس البول فإنه جيب عليه الوضوء إذا تعمد البول كالذي به سلس املذي ال جيب عليه الوضوء حىت 3

  .)89،ص1املنتقى،ج(عب فيخرج منه املذي للذة وروى معىن هذا علي بن ز�د عن مالك". يقصد اللذة �ن يال
  قال ذلك ابن دقيق العيد يف شرحه على خمتصر ابن احلاجب، وهو شرح مفقود.4
  .440،ص1تيسري امللك اجلليل،ج5
  .212،ص3املنزع النبيل،ج6
إنه ال يعذر فيه �لتكرر، كمن كثر مذيه، وتكرر لطول عزبته، ولكنه قال املازري:" ومىت كان هذا التكرر لسبب يقدر على رفعه ف7

يقدر على رفع عزبته �لتزوج أو التسري أو صوم ال يشق عليه فعله، فإن هذا ال يعذر بتكرر املذي لقدرته على زوال سببه. مث 

سه �ألفضل ويؤدي الصالة على وجه قال: وإن أسقطنا عمن سلس بوله ومذيه الوضوء ملشقة ذلك، فإ� نستحب له أن �خذ لنف

   )175،ص1شرح التلقني،ج(متفق عليه". 
  )55جامع األمهات،ص(قال ابن احلاجب: "وإن كثر املذي للعزبة أو للتذكر فاملشهور الوضوء". 8
  .256،ص1التنبيه على مبادئ التوجيه،ج9

  .122،صقواعد الفقه للمقري/43،ص1ينظر: اجلواهر الثمينة،ج10
ر، وهو اجلماع، ومن الّسر، وهو اإلخفاء؛ ألنه خيفيها من قال اجلوهري11 : الُسريّة: األمة اليت بوأ�ا بيتا، وهي مشتقة من الّسِ

  . )682،ص2الصحاح،ج(زوجته ويسرتها، يقال: تسّررت اجلارية وتسرّيت أيضا.
    .120،ص1تنبيه الطالب لفهم ألفاظ ابن احلاجب،ج12
  .140،ص1املختصر الفقهي،ج13
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 سفقـــــــــــــال  ،2"عليـــــــــــــه الوضـــــــــــــوء 1ر)كّ تـــــــــــــذ وال خـــــــــــــالف أنـــــــــــــه إذا (" عـــــــــــــن أيب احلســـــــــــــن: ضويف 

ـــــد، والكمـــــا مـــــ  ،حيمـــــل علـــــى غـــــري املســـــتنكح بنظـــــر أو فكـــــر أو مســـــاع"أيضـــــا: ـــــن دقيـــــق العي  ّر عـــــن اب

ها يســــــر املندوحــــــة عنهــــــا يصــــــريّ و  قلنــــــاه مــــــا مــــــّر عــــــن البــــــاجي لفرضــــــه االلتــــــذاذ �ملالعبــــــة، ينــــــايف مــــــا

  .. انتهى3"معتادة، �مل

ــــه ابــــن  ،إذا قــــدر علــــى عالجــــه ومثــــل املــــذي البــــولُ  ــــه ،4سقال وأصــــله البــــن  ،وتبعــــه ابــــن فرحــــون علي

  .قصور فيه 7"كرهمل أر أحدا ذ ":ضفقول  ،6مقكما يف ،  5بشري

 ]وضوء صاحب السلس[

ــــــكْ م أَ زَ َال  نْ إِ (الوضــــــوء للســــــلس  )بَ دِ نُــــــوَ (      فهــــــو مفهــــــوم موافقــــــة  ،الزمــــــان، وأوىل إن ســــــاوى) رَ ثـَ

 ،يف هــــــذه احلالــــــة لــــــربد وحنــــــوه) قَّ َشــــــ 8نْ  إِ َال "، (فــــــارق أكثــــــر"يعــــــارض الصــــــفة الســــــابقة يف قولــــــه  ال

ر مــــــن كَ صــــــيص النــــــدب �لوضــــــوء دون غســــــل الــــــذَّ وخت، إذ ال فائــــــدة لــــــه ؛وكــــــذا إن دام ،فــــــال ينــــــدب

  .9على نفيه، وهو قول سحنون املذي يدلُّ 

ـــــــتِ اعْ (قصـــــــر ) ِيف وَ (       ـــــــ) ةِ مَ زَ َال ـمُ الـــــــ ارِ َب ـــــــ وَ ِيف (ة وكثـــــــرة علـــــــى املوجـــــــود مـــــــن الســـــــلس مـــــــن قّل  تِ ْق

ـــــ االعتبـــــار، فـــــال  10)نعـــــويلغـــــى مـــــن طلـــــوع الشـــــمس إىل زواهلـــــا ( مـــــن اليـــــوم والليلـــــة فقـــــط،) ةِ َال الصَّ

                                                             
  .ضمجيع النسخ: تذاكر، واألصح ما أثبت يف املنت، كما ورد يف كتبت يف 1
  .148،ص1التوضيح،ج2
  .441، 440،ص1تيسري امللك اجلليل،ج3
قال ابن عبدالسالم:"كمن سلس بوله لربد يتمكن من رفعه �ملداواة، وينبغي أيضا أن يغتفر هلذا الزمان الذي يستعمل فيه الدواء 4

  .)120،ص1الب،جتنبيه الط(لبذله فيه وسعه". 
  .259،ص1التنبيه على مبادئ التوجيه،ج5
  .213،ص3املنزع النبيل،ج6
  . )148،ص1التوضيح،ج(أحد ذكر هذا يف البول، وإمنا ذكروه يف املذي".  أر قال خليل: "مل7
  : ألن، وهو تصحيف.أيف 8
النجاسة أخف من  قال ابن �جي:"وحيث يستحب من السلس الوضوء فقال سحنون: ال يستحب غسل فرجه؛ ألن9

  )69،ص1شرح ابن �جي على الرسالة،ج(احلدث".
  : على.أيف 10
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ــــهين ــــلَ طْ مُ (عتبــــار مجيــــع �ــــاره وليلــــه ا) وْ أَ ( ، ظــــر إىل مــــا في واألول  يف احلكــــم لعــــدم الــــنص،) دٌ دُّ رَ ا تـَــــًق

ـــــاين للـــــربزيل ،2ومـــــال إليـــــه املنـــــويف واختـــــاره ابـــــن هـــــارون، ،1البـــــن مجاعـــــة ـــــن  ،والث ـــــه قـــــال:، سواب  فإن

مث �يت  الثلــــــث،وينقطـــــع عنـــــه  ،معـــــىن املالزمـــــة هنــــــا وهللا أعلـــــم أن �تيـــــه مقــــــدار ثلثـــــي ســـــاعة مــــــثالً "

  .3"وكذلك يعم سائر �اره وليله ،ثلثي ساعة

 ]اعتبار املخرج املعتاد[

ــــــــــــجَ رَ خمَْ  نْ ِمــــــــــــ(وقولــــــــــــه       ، وقــــــــــــال 5لــــــــــــه عنــــــــــــد اجلماعــــــــــــة 4)هو(ضــــــــــــمري  ،متعلــــــــــــق �خلــــــــــــارج) هِ ْي

ـــــــدور"البنـــــــاين: ـــــــزم ال ـــــــد غـــــــريهص ومعـــــــىن كـــــــالم ، 6"للمتوضـــــــئ أو املكلـــــــف لـــــــئال يل أن احلـــــــدث  7عن

فــــــال ، عتــــــاد مــــــن خمرجــــــي ذلــــــك اخلــــــارج املعتــــــادين لــــــه، ومهــــــا القبــــــل والــــــدبرالنــــــاقض هــــــو: اخلــــــارج امل

ــــــاد القــــــيء بصــــــفة املعتــــــاد،، نقض خــــــارج اجلائفــــــة واحللــــــق إذا قــــــدريــــــ ــــــأخرين قــــــوالن  إال أن يعت فللمت

واألظهـــــــر إن " :سوقـــــــال ابـــــــن  ،9"املـــــــراد بصـــــــفة مـــــــن صـــــــفاته ال كلهـــــــا":ضويف ، 8حذكرمهـــــــا ابـــــــن 

ـــــ وإن كـــــان خروجـــــه مـــــن  وجـــــب الوضـــــوء، ،القيـــــئ حمـــــال لـــــهه وصـــــار موضـــــع انقطـــــع خروجـــــه مـــــن حمّل

  .10"ه أكثر مل جيبحملّ 

                                                             
أبو حيي أبو بكر بن القاسم بن مجاعة اهلواري التونسي، الفقيه العمدة، أخذ عن أئمة من أهل املشرق واملغرب كابن دقيق 1

به بشيخ شيوخنا، ألف كتبا علمية قيمة منها: العيد،وغريه، وعنه أخذ ابن عبدالسالم اهلواري، وابن عرفة الورغمي الذي كان يلق

   )335،ص3/درة احلجال،ج295،ص1لنور،جشجرة ا.(هـ712فرض العني، وتذكرة املبتدي، ومسائل يف البيوع، وتويف سنة
  .147،ص1ينظر: التوضيح،ج2
  .120، 119،ص1ينظر: تنبيه الطالب لفهم ألفاظ ابن احلاجب،ج3
  : ضمري.أيف 4
ري يف خمرجيه متعلق بقوله "اخلارج" أي احلدث اخلارج املعتاد يف الصحة، وقد قال بذلك مجاعة شراح يقصد املؤلف أن الضم5

الشرح "/حتبري املختصر153،ص1/شرح اخلرشي،ج443،ص1/تيسري امللك اجلليل،ج293ينظر: مواهب اجلليل،ج،ص(خليل، 

  .)153،ص1/شرح الزرقاين،ج167،ص1،ج"الوسط
  .153،ص1حاشية البناين،ج 6
  يقصد عند غري البناين. 7
  .)55جامع األمهات،ص(بصفة املعتاد فللمتأخرين قوالن". قال ابن احلاجب: "ولو صار يتقيأ عادة8
  .150،ص1التوضيح،ج9

  .121،ص1تنبيه الطالب، ج10
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ــــه "مــــن خمرجيــــه"      ــــة عنــــه مطلقــــا وملــــا أوهــــم قول ــــه مــــن خــــالف  ،خــــروج خــــارج الثقب أشــــار إىل مافي

ــــــقْ ثُـ (مــــــن ) وْ أَ : (وتفصــــــيل بقولــــــه ــــــ تَ َحتْــــــ ةٍ َب ــــــد،) ةِ دَ عِ ـمَ ال ـــــــ مبعــــــىن الســــــرّة يف تقريــــــر الوال  ،سوأصــــــله ل

ــــ" قــــال: ــــ ووي:قــــال الن ة ومــــا حاذاهــــا حكــــم مــــا فوقهــــا، فعلــــى هــــذا املــــراد مبــــا رّ وحكــــم املنفــــتح يف السُّ

ـــــ ـــــ ة،رّ حتـــــت املعـــــدة مـــــا حتـــــت السُّ ح ونقلـــــه ، 2"1ة فمـــــا فوقهـــــا إىل منخســـــف الصـــــدررَّ ومبـــــا فوقهـــــا السُّ

  .3"خيتلف فيه مل أقف للمالكية فيه على شيء، والظاهر أنه ال" أيضا وقال:

�ن مل ينســـــــــّدا، أو انســـــــــّد  )الَّ إِ وَ ( املخرجـــــــــان، أي: بطـــــــــل اخلـــــــــروج منهمـــــــــا،أي:  ،)ادَّ َســـــــــانْ  نْ إِ (   

 أو انســــــــدّ  ا،ا أو مل ينســــــــدّ أحــــــــدمها فقــــــــط القبــــــــل أو الــــــــدبر، أو كانــــــــت الثقبــــــــة فــــــــوق املعــــــــدة انســــــــدّ 

 يف كــــــل واحــــــد مــــــن الســــــبع صــــــور هــــــذا تقريــــــر الوالــــــد رمحـــــــه هللا، )نِ َال وْ َقــــــفَـ (أحــــــدمها فقــــــط أيضــــــا 

  .4عجوأصله لـ

، 6عــــــن ابــــــن بزيــــــزة 5ضمــــــا إذا انســــــّدا معــــــا أو مل ينســــــدا فحكــــــى اخلــــــالف فيهــــــا يف فأمــــــا مســــــائل 

ــــــى  الــــــذي يظهــــــر مــــــن كــــــالم صــــــاحب الطــــــراز تــــــرجيح عــــــدم الــــــنقض،" :حوقــــــال  ــــــه اجلــــــاري عل وأن

  . 7"ومل يذكر يف ذلك خالفا ،املذهب

ـــــة فقـــــال  ـــــوا)ومل (يتنزَّ " :سوأمـــــا الصـــــور الباقي ـــــت ملـــــا إذا انســـــّد أحـــــدمها 8ل جيـــــري يف وكـــــان  ،فيمـــــا رأي

ــــــة ــــــد الشــــــيخ أن ينظــــــر إىل خــــــارج الثقب ــــــنقض ،املباحثــــــة عن ــــــال، أو ؟هــــــل هــــــو خــــــارج املنســــــّد في  ال ف

الســـــابق يف موضـــــع س قلــــت: ويـــــدل لـــــذلك قـــــول ابـــــن  ،وســــكت الشـــــيخ علـــــى ذلـــــك كاملرتضـــــى لـــــه

                                                             
  .8،ص2ا�موع شرح املهذب،ج 1
  .443،ص1تيسري امللك اجلليل،ج2
  .294،ص1مواهب اجلليل،ج3
  .165،166شرح األجهوري،ص4

  .150،ص1التوضيح،ج 5
قال ابن بزيزة: "إن انفتق خمرج احلدث من غري السبيلني فال خيلو إما أن ينسد املخرجان املعلومان أم ال؟، فإن انسّدا وكان املنفتق 6

ب. وكذلك حتت املعدة فهو كاملخرج املعتاد، وإن مل ينسدا فهل جيري مكان املنتفق جمرى املخرج املعتاد أم ال؟ فيه قوالن يف املذه

  .)211،ص1روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني،ج(إذا كان فوق املعدة، وهذه خاصة �حلدث".
  .293،ص1مواهب اجلليل،ج7
  .سوردت يف كل النسخ: يتنازلوا، واألصح ما أثبت يف املنت، كما ورد يف نص 8
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ولـــــو محلــــــت قولـــــه "إن انســـــد" علــــــى أعـــــّم مـــــن صــــــورة االنفـــــراد واالجتمـــــاع ليشــــــمل  ،القـــــيء فتأمـــــل

والــــراجح مــــن القــــولني عــــدم الــــنقض كمــــا " قــــائال:عــــج و�ــــذا احلمــــل جــــزم  ،نتهــــى. ا1"ذلــــك مل يبعــــد

 .، وهللا أعلم2"عن سندح قاله 

 ]األسباب الناقضة للوضوء[

أي: ) هِ بِ بَ َســـــبِ وَ (تبعـــــه �لكـــــالم يف أســـــبا�ا فقـــــال:أضـــــة وملـــــا فـــــرغ مـــــن الكـــــالم يف األحـــــداث الناق     

ــــــ(احلــــــدث، وحصــــــره يف  ــــــ، وهــــــي: زوال عقــــــل 3ة)ثالث ــــــذكر، ، ومــــــسّ ىهتَ ْشــــــمــــــن تُ  سُ مْ َـ ول فأشــــــار  ال

 .أي: استتاره) لٍ قْ عَ  الُ وَ زَ  وَ هُ وَ ( إىل أوهلا بقوله:

 ]مىت جيب الوضوء من النوم؟[

ـــــبِ  نْ إِ وَ (      والفـــــرق  فأدخـــــل فيمـــــا قبـــــل املبالغـــــة مـــــا إذا زال جبنـــــون أو إغمـــــاء أو ســـــكر،) لَ ُقـــــثَـ  مٍ وْ نَـ

ـــــني طويلهـــــا وقصـــــريها، ـــــة ب ـــــد يف الثالث ـــــك وي واختلـــــف يف زوالـــــه ، تفصـــــيله يف النـــــوم دو�ـــــال علـــــى ذل

  .4الدنيا عن األقدمني، وفيمن غالب عقله يف حب هللا عند املتأخرين مِّ �َ 

ــــــه كمــــــا قــــــال:      ــــــل من ــــــنقض الوضــــــوء الثقي ــــــوم في ــــــوَ (وأمــــــا الن علــــــى املشــــــهور، خبــــــالف ) رَ ُصــــــقَ  وْ َل

) الَ طَـــــ نْ إِ  بَ دِ نُـــــوَ  ،فَّ  َخـــــَال (وعلـــــى ذلــــك نّبـــــه بقولـــــه: اخلفيــــف فـــــال جيـــــب منـــــه ولـــــو كـــــان طـــــويال،

  .واآلخر نقضه ،6وعلى أحد القولني عند ابن بشري ،5عند اللخمي بال خالفٍ 

                                                             
  .444، 443،ص1تيسري امللك  اجلليل،ج1
  .165شرح األجهوري،ص2
  نسخ: ثالث، وهو خطأ حنوي، فاألصح ثالثة؛ ألن معدوده مذكر وهو "سبب".وردت يف كل ال 3
قال زروق: "قال مالك فيمن حصل له همُّ أذهل عقله يتوضأ، وعن ابن القاسم ال وضوء عليه، وذكر التاديل الوضوء من غيبة 4

شرح زروق على (ه نظر لعدم اعتباره". العقل �لوجد واحلال، ونظره غريه مبن استغرق يف حب الدنيا حىت غاب عن إحساسه، وفي

/ وقال احلطاب:"وقد صرح الشيخ يوسف بن عمر فقال: وال وضوء من الوجد إذا استغرق عقله يف حب )97،ص1الرسالة،ج

    )296،ص1ل،جمواهب اجللي(هللا تعاىل حىت غاب عن إحساسه فهذا ال وضوء عليه؛ ألنه مل يذهب عقله". 
  .78،ص1التبصرة،ج5
  .251،ص1التوجيه،ج على مبادئالتنبيه 6
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ــــــل أن (تنحــــــل) ــــــه 1وعالمــــــة الثقي ــــــه، أو تســــــقط َســــــ2حبوت ــــــدهحَ بْ ، أو يســــــيل لعاب م لَّــــــكَ أو يُ  ،ة مــــــن ي

فـــــــإن مســـــــع ، "4عنـــــــهح ونقلـــــــه ، 3قالـــــــه الشـــــــيخ زروق ،مـــــــن قريـــــــب مث اليـــــــتفطن لشـــــــيء مـــــــن ذلـــــــك

  .5زقاله  "،وإن مل يفهم معناه ،و خفيفالصوت فه

وإن اســـــتيقظ الحنالهلـــــا  إن اســـــتيقظ احملتـــــيب قبـــــل احنـــــالل احلبـــــوة فـــــال وضـــــوء،" :6عـــــن اللخمـــــيض و

ـــــــى املشـــــــهور ،النـــــــوم حـــــــدثٌ  7]ن[أ :نقـــــــض علـــــــى قـــــــول مـــــــن قـــــــال وكـــــــذلك إن احنلّـــــــت ومل  ،ال عل

مروحـــــــة فـــــــإن مل وكـــــــذلك إن كانـــــــت يف يـــــــده  يشـــــــعر ومل يطـــــــل، وإن طـــــــال وكـــــــان مســـــــتندا انـــــــتقض،

قـــــال  ،ســـــقوطها فعلـــــى القـــــولني إال أن يطـــــولوإن اســـــتيقظ ل تســـــقط مـــــن يـــــده فهـــــو علـــــى طهارتـــــه،

كونــــــــه جعــــــــل اخلــــــــالف يف احلالــــــــة الثانيــــــــة والثالثــــــــة دون األوىل ال وجــــــــه لــــــــه؛ ألن  ابــــــــن عطــــــــاء هللا:

  . .انتهى8"األوىل جيري أيضا فيها اخلالف

وقيــــــل: إن دام  ،10طفــــــىو ،9ه النفــــــراويوجــــــزم بــــــ ،خمرجــــــه الــــــنقض �لثقيــــــل ولــــــو ســــــدّ  صوظــــــاهر 

 . 12، وجزم البساطي بعدم النقض ولو طال11البن العريبس وعزاه  ثقيال نقض وإال فال،

  

                                                             
  : حتّل، واألصح ما أثبته.أيف 1
يقال: َحلَّ  واالسم احلِبـَْوُة، ،قيه بعمامته، وقد َحيَْتيب بيديهقال اجلوهري يف شرح الفعل حبا: اْحَتىب الرجل، إذا مجع ظهره وسا2

  .)2307،ص6الصحاح،ج(ِحبـَْوَتهُ وُحبـَْوَتهُ 
  .97،ص1شرح زروق على منت الرسالة،ج3
  .294،ص1مواهب اجلليل،ج4
  .154،ص1شرح الزرقاين،ج5

  .49،ص1املنتقى،ج  6
  .أساقطة من: 7
  .152،ص1التوضيح،ج8
  .114،ص1الفواكه الدواين،ج9

  .404،ص1حاشية الرماصي،ج 10
أن  جاء يف شرح السنهوري: "ابن العريب: وهو صحيح على املذهب؛ ألن النوم ليس حد�، فإذا توثق بسّد املخرج ألغي إال11

  .)446،ص1تيسري امللك اجلليل،ج(يدوم ثقيال".
  .52شرح البساطي،ص12
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 ]أحكام اللمس[ 

َــــ (الســــبب الثــــاين: )وَ (      ــــِه) هُ بُ احِ َصــــ ذُّ تَــــلْ يَـ  سٌ مْ لـ فــــأخرج بقيــــد )، ةً ادَ َعــــ( وملمــــوسٍ  مــــن المــــسٍ  ِب

ــــــروج ســــــائر احليــــــوان ،2األمــــــرد 1)أدخــــــلو( ،مَ رَ العــــــادة الصــــــغرية واْحملــــــ  قــــــال القاضــــــي يف قواعــــــده:، وف

املـــــــرأة  مل أقـــــــف علـــــــى نـــــــص يف مـــــــسّ " :حويف ، 3"فـــــــروج احليـــــــوان للـــــــذة �قـــــــضلغلمـــــــان و ا سُ مْ َـ ولـــــــ"

  .أي: يف كونه �قضا ،4"ملثلها، والظاهر أنه كذلك

ــــــاين: ــــــه جعلــــــه كلمــــــس ال5الــــــذي يف شــــــرح التلقــــــني للمــــــازري أنــــــه غــــــري �قــــــض"وقــــــال البن رجــــــل ؛ ألن

ـــــــه ـــــــه نصـــــــا،لَ الصـــــــغري لغـــــــريه أو قـُبْـ  يف مـــــــسِّ ":سوقـــــــال  ، 6"ملثل  تـــــــه، أو مـــــــّس ذكـــــــر نفســـــــه، مل أر في

  . 7"�مل ،ه بشيء من ذلك ومل يساعده بنقلؤ وضو  ينتقض وذكر بعض الناس أنه ال

 رٍ ْفــــظُ كَ (كــــان امللمــــوس )وْ لَــــوَ (وملــــا كــــان املنصــــوص أنــــه ال فــــرق بــــني اجلســــم ومــــا اّتصــــل بــــه قــــال:    

أي: ولــــــو كـــــــان  ،9ويف بعـــــــض النســــــخ �لـــــــالم، 8"فيهمــــــا ويف الســـــــن روايتــــــان"اللخمـــــــي: ،)رٍ عْ َشــــــ وْ أَ 

 12وروى (علــــــي)، 11وأطلقــــــه ابــــــن القاســــــم يف املدونــــــة) لٍ ائِــــــحَ  وْ أَ ( كظفــــــر أو شــــــعر،   10(امللمــــــوس)

                                                             
  : إدخال.أ يف1
قال الفراء: "األمرد يف كالم العرب: الذي خذاه أملسان ال شعر فيهما، أخذا من قول العرب: شجرة مرداء: إذا سقط ورقها  2

يف معاين كلمات الناس أليب بكردمحم بن القاسم األنباري، الزاهر (عنها، ويقال متّرد الرجل: إذا أبطأ خروج حليته بعد إدراكه".

  )155،ص1م،ج1992الطبعة األوىل-بريوت-حتقيق: د. حامت صاحل الضامن: مؤسسة الرسالة
  .95اإلعالم حبدود وقواعد اإلسالم ،ص 3
  .297،ص1مواهب اجلليل،ج4

  .)189،ص1ني،جشرح التلق(ل الرجل، واملرأة املرأة".قال املازري: " فأشبه ملس الرج 5
  .157،158،ص1حاشية البناين،ج6
  .447،ص1تيسري امللك اجلليل،ج7
  .89،ص1التبصرة،ج8
  أي: وردت: لظفر أو شعر. 9

  : اللمس.ميف 10
قال ابن القاسم: "وكذلك إذا مّس الرجل املرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق ثوب كان أو من حتته، فهو مبنزلة 11

  .)121،ص1املدونة،ج(واحدة".
  كتبت يف كل النسخ: على، وهو تصحيف، فاملقصود هو: علي بن ز�د.   12
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فـــــــال يـــــــنقض المـــــــس ، )يـــــــفِ فِ خلَ وُأوَِّل �ِ ( فقـــــــال:؛ 2، وجعلـــــــه ابـــــــن رشـــــــد تفســـــــريا1إن كـــــــان خفيفـــــــا

ــــــــ ــــــــده،ن ضــــــــإف إال الكثي ــــــــه، أو أقــــــــبض عليهــــــــا بي ــــــــن ) قِ َال ْطــــــــإلِ �ِ وَ ( ّمها إلي ، 4واللخمــــــــي، 3حالب

  .5وجعله ميارة املشهور

  ] شرط االنتقاض �للمس[

ــــــــ دَ َصــــــــقَ  نْ إِ (فأشــــــــار إىل األول بقولــــــــه: ،وشــــــــرط الــــــــنقض �للمــــــــس القصــــــــد أو الوجــــــــدان     ) ةً ذَّ َل

ـــــــــه:وإىل شـــــــــرط الوجـــــــــدان و  وجـــــــــدها أو ال، ـــــــــن رشـــــــــد:)، اهَ دَ َجـــــــــوَ  وْ أَ (إن مل يقصـــــــــدها بقول وال " اب

  ). انـْتَـَفَياَال (كما قال:  ،فإن انتفيا القصد والوجدان فال نقض، 6"خالف فيه

 ]القبلة اليت تنقض الوضوء[

 الَّ إِ ( فقـــــــال: ،مـــــــن أحــــــدمها لصـــــــاحبه علــــــى الفـــــــم ةِ َلـــــــبْـ واســــــتثىن مـــــــن هــــــذه الصـــــــورة الــــــنقض �لقُ     

ــــبِ  ةَ َلــــبْـ القُ  ــــولــــو  عــــن اللــــذة، أل�ــــا ال تنفــــكّ  ؛)مٍ َف واملــــراد علــــى فــــم " :عــــج، ل علــــى غــــريه فمالمســــةقّب

  .7"�ا عادة من يلتذّ 

ـــــت القبلـــــة علـــــى الفـــــم العاريـــــة عـــــن اللـــــذة وقصـــــدها )نْ إِ وَ (      لقولـــــه يف ) الٍ فَ غْ تِ اْســـــ وِ أَ  هٍ رْ ُكـــــبِ (كان

ــــــه  أو طائعــــــةَ  ةً َهــــــرَ كْ إن قّبلهــــــا علــــــى الفــــــم مُ " ا�موعــــــة: ــــــن �فــــــع مــــــن غلبت فليتوضــــــأ مجيعــــــا، وروى اب

ـــــه ف ؛ أل�ـــــا ال تنفـــــك عـــــن اللـــــذة كمـــــا قـــــال 8"وهـــــو كـــــاره ال جيـــــد اللـــــذة فعليـــــه الوضـــــوء ،قّبلتـــــهزوجت

                                                             
قال عليٌّ، عن مالك يف ا�موعة، والعتبية: إالَّ من فوق ثوب كثيف ال َتِصُل يده مبََجسَّته إىل جسدها، فال شيء عليه، فإْن كان 1

  )52،ص1النوادر والز�دات،ج( ثوً� خفيًفا فعليه الوضوء.
  .75،ص1حصيل،جالبيان والت2
  .57جامع األمهات،ص 3
  .89،ص1التبصرة،ج4
قال ميارة:" إذا وقع اللمس من فوق حائل فإن كان خفيفا فالنقض، وإن كان كثيفا فقوالن املشهور النقض، وهذا إن كان 5

  .)176الدر الثمني،ص(اللمس �ليد وإن ضمها إليه فالكثيف كاخلفيف". 
البيان ( خالف يف أن الوضوء واجب عليه، سواء قصد إىل االلتذاذ به أو مل يقصد".�للمس فال قال ابن رشد:" من التذّ 6

  .)75،ص1والتحصيل،ج
  .169شرح األجهوري،ص7
  .150،ص1اجلامع ملسائل املدونة،ج8



 الوضوء نواقض في فصل                                                                                الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي شرح

 

 
429 

ــــــن يــــــونس:ق وزاد  ،1غ ــــــه عــــــن اب ــــــد يف هــــــذا القــــــول ولــــــو يف غــــــري الفــــــم،" يف نقل وكــــــذلك قــــــال  يري

فيهـــــا الوضــــــوء جممـــــال مــــــن  لَِمــــــا جـــــاء أن القبلــــــةَ  ،ْكــــــرَِه أو اْســـــتُـْغِفلإْن أُ و  ،عليــــــه الوضـــــوء نّ أ 2أصـــــبغ

وهـــــو الـــــنقض �لقبلـــــة مطلقـــــا، وهـــــي  ،هـــــذه الروايـــــة هـــــي أحـــــد األقـــــوال":سفقـــــال  ، 3"يلغـــــري تفصـــــ

ـــــــد يف هـــــــذا القـــــــول إخل ـــــــونس: يري ـــــــن ي ـــــــدل علـــــــى ضـــــــعفها قـــــــول اب عـــــــن ابـــــــن  ضويف ، 4"ضـــــــعيفة ي

ــــه ابــــن النعلــــم خالفــــا بــــني الشــــيوخ يف التقبيــــل علــــى غــــري الفــــم أنــــه كاملالمســــة، إال مــــا �وَّ "هــــارون:  ل

 فـــــذكر مـــــا تقـــــدم عنـــــه، ،يف الـــــذي اســـــتغفلته زوجتـــــه فقّبلتـــــه أنـــــه يتوضـــــأ يـــــونس يف روايـــــة ابـــــن �فـــــع

  انتهى..5"وقال: فيه نظر

 ]القبلة اليت ال تنقض الوضوء[

ـــــ ْريِ إال أن يلتـــــّذ يف كبـــــرية َغـــــ ،فـــــال نقـــــض) ةٍ ْمحَـــــرَ  وْ أَ  اعٍ دَ وَ لِـــــ(إن كانـــــت القبلـــــة  )َال (       قالـــــه  ،مٍ رَ َحمْ

ـــــك ـــــة  "ال"وأعـــــاد معـــــه ، 7ش"لـــــوداع" ملـــــا عنـــــد ، مث عطـــــف �لـــــواو علـــــى 6ابـــــن يـــــونس عـــــن مال النافي

ــــــنَ بِ  ةٌ ذَّ  لَــــــَال وَ ( فقــــــال: ــــــهح وزاد ابــــــن )، رٍ َظ ــــــه املــــــازري �ملشــــــهور ،8"علــــــى األصــــــح" :في ، 9وعــــــّرب عن

ــــه مــــا ــــه أنــــه " عــــن ابــــن يــــونس عــــن ســــحنون:ض نقلــــه يف  ومن ــــيت َكَســــْت زوجهــــا أو نزعــــت ُخّف يف ال

ا ،ال وضوء عليهما   . 10"وإن اْلَتذَّ

                                                             
  .143،ص1شفاء الغليل،ج1
حب ابن القاسم وابن هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن �فع، رحل إىل املدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات مالك، وص2

وهب وأشهب، وعليه تفقه ابن املواز وغريه، له �ليف حسان منها: كتاب األصول، وتفسري غريب املوطأ، وكتاب مساعه من ابن 

 )299،ص1/الديباج املذهب،ج17،ص4ه.(ترتيب املدارك،ج225القاسم، وكتاب املزارعة، تويف سنة 
  .431،ص1إلكليل،ج/ التاج وا150،ص1اجلامع ملسائل املدونة،ج 3
  .448،ص1تيسري امللك اجلليل،ج4
  .155،ص1التوضيح،ج5
اجلامع ملسائل (قال ابن يونس: "قال مالك يف غري املدونة: وال وضوء عليه يف قبلته امرأته لوداع أو رمحة وحنوه، إال أن يلتذ".6

  .)151،ص1املدونة،ج
  قاله يف الشرح الكبري.7
  .)57، 56جامع األمهات،ص( تنقض على األصح". قال ابن احلاجب:"واللذة �لنظر ال8
شرح ("أما من نظر فالتذ بقلبه دون ملس، فاجلمهور من أصاحبنا على أن وضوءه ال ينتقض". قال املازري:9

  .)189،ص1التلقني،ج
  .154،ص1التوضيح،ج10
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بــــــذلك  إن التــــــذّ و  ،ال جيــــــب بــــــه وضــــــوء" :-علــــــى غــــــري اجلســــــم يف املــــــسّ - 1ابــــــن رشــــــد عــــــنح ويف 

ــــه أن مــــن ضــــرب شخصــــا بطــــرف كّمــــه قاصــــدا عــــج ونقلــــه ، 2"واشــــتهى عنــــه �ملعــــىن يف حكايتــــه عن

يف شـــــــرطه أن يكـــــــون اللمـــــــس يف  5ص)وأخـــــــذه أيضـــــــا مـــــــن كـــــــالم ( ،4هؤ ينـــــــتقض وضـــــــو ال 3(اللـــــــذة)

ولـــــــو قصـــــــد  ،ها بعـــــــود مل ينـــــــتقضفيمـــــــا لـــــــو مّســـــــ" ، وقـــــــال:6أو فيمـــــــا اّتصـــــــل بـــــــه كالشـــــــعر ،اجلســـــــم

  .7"رذ �لنظر أو التذكّ وجهه أنه من �ب التلذّ و  ،دَ جَ وَ وَ 

ــــه، وهــــذا هــــو الصــــحيح ) اظٍ َعــــنْـ إِ كَ (وشــــّبه بــــه        ــــو كــــامال، ولــــو كــــان مــــن عادتــــه اإلمــــذاء عقب ول

ــــهح مــــن خــــالف حكــــاه ابــــن  ــــ8يف الكامــــل من  قــــال، أيضــــا 10وابــــن شــــاس ،9ده البــــاجي، وبــــذلك قّي

  .11"نعاظُهإبنفي اخلالف عّمن مل يكمل  وهو يـُْؤِذنُ " :ضيف 

ــــو قصــــد اللــــذة ووجــــدها،        وخــــرج  وبقيــــد العــــادة فيمــــا مــــّر خرجــــت الصــــغرية الــــيت ال تشــــتهى ول

ــــه:، أيضــــا مــــا لــــو وجــــدها يف حمرمــــه ــــعَ  مٍ رَ ْحــــمبَِ  ةٌ ذَّ لَــــوَ ( وإليــــه أشــــار بقول ض وعــــزاه يف  ،)حِّ َصــــى األَ َل

إذا وجـــــــد -القاضـــــــي عبـــــــدالوهاب وغـــــــريه  ونـــــــصّ " ، قـــــــال:12ن اجلـــــــالبوابـــــــح لظـــــــاهر كـــــــالم ابـــــــن 

  . 13"على النقض -اللذة

                                                             
  .115،ص1البيان والتحصيل،ج 1
  .297،ص1مواهب اجلليل،ج2
  : للذة ميف 3
  )168شرح األجهوري،ص(ر الشيخ ح أن من ضرب شخصا بطرف كمه قاصدا اللذة ال ينقض وضوءه".ونص كالمه: "وقد ذك4
  .: ضميف 5

  .154،ص1التوضيح،ج  6
  .شرح األجهورييف القول مل أقف على هذا  7
  )57جامع األمهات،ص(قال ابن احلاجب: "ويف االنعاظ الكامل قوالن بناء على لزوم املذي أوال".  8
  .93،ص1املنتقى،ج9

  .46،ص1ج اجلواهر الثمينة،10
  .156،ص1التوضيح،ج11
  )51،ص1التفريع،ج(قال ابن اجلالب: "والوضوء عليه يف مس ذوات حمارمه، مثل أمه، وابنته، وأخته".12

  .153،ص1التوضيح، ج13
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ـــــتوإدراج  ـــــ 2سو، 1ت ـــــه يف  ،ذة يف هـــــذا اخلـــــالفالقصـــــد لّل ـــــك مـــــن قول �ثـــــر ض وكأ�مـــــا أخـــــذا ذل

ــــت زاد و ، وينبــــين علــــى اخلــــالف يف الصــــورة النــــادرة ،مــــا مــــرّ  ــــا لـــــت ــــو أّخــــص أن األصــــح هن ره نفســــه ل

  .3اللذة �لنظر وهو مسألة ،هعن حملّ 

علـــــــى ذلـــــــك حـــــــىت يقصـــــــد القصـــــــد يف تقبيـــــــل احملـــــــارم للحنـــــــان والرمحـــــــة، فهـــــــو حممـــــــول "ويف البيـــــــان:

ـــــه تعـــــرض للوجـــــدان خـــــالف مانســـــبه إليـــــه انتهـــــى، .4اه"ســـــو  ـــــيس في مـــــن الـــــنقض [ ومـــــن تبعـــــه 5غول

وإمنـــــا فيـــــه التصـــــريح �لــــنقض يف القصـــــد إىل االلتـــــذاذ �ـــــن مــــن الفاســـــق الـــــذي ال يتقـــــي هللا،  ،6]فيــــه

ممّــــــا ال خــــــالف فيــــــه، وعلــــــى كالمــــــه هــــــذا فيــــــه اقتصــــــر ابــــــن عرفــــــة ومل حيــــــك فيـــــــه  7]أنــــــه[وظــــــاهره 

بــــه  11مــــا (فّســــره) 10]معنــــاه[ فلــــيس، 9"وجمــــرد قصــــد اللــــذة �حملــــرم فســــق"قــــال املســــناوي:، 8خالفــــا

                                                             
  .325،ص1جواهر الدرر،ج1
  .449،ص1تيسري امللك اجلليل،ج2
  .قاله يف الشرح الكبري3
  .99،ص1البيان والتحصيل،ج4
أن وجود اللذة �حملرم �قض قصد أو ال، خبالف جمرد  رأىو  )ولذة مبحرم على األصح(اعرتض ابن غازي على خليل يف قوله 5

القصد فال ينقض ما مل يكن فاسقا، وهذا ما عناه بقوله: "أنه إذا كان هناك لذة فال فرق بني الزوجة واألجنبية وذات احملرم، وقبله 

 ملس احملرم إال عن الشافعية، قال: كما اختلفوا يف الصغرية والعجوز اهلرمة. فأنت ترى املؤلف عدل املازري، وما ذكر اخلالف يف

عن هذا كله، وجعل األصح أال أثر للمحرم لو جدت اللذة، اعتمادا على ظاهر قول ابن اجلالب: وال وضوء عليه يف مّس ذوات 

ى تقرير ابن عبد السالم هلذا الظاهر مع حكايته خالفه عن بعض أئمة حمارمه وعلى ظاهر قول ابن احلاجب: فال أثر حملرم، وعل

املذهب، وقوله: ال يبعد إجراء ذلك على اخلالف يف مراعاة الصور النادرة وعلى ذلك خرجها الشارمساجي؛ إال أنه استثىن قبلتها 

واملازري ومن وافقهم، واآلخر غايته أنه  على الفم، واحلق وهللا سبحانه أعلم أن املذهب ما قدمناه عن عبد الوهاب وابن رشد

  .    )144 ،143،ص1شفاء الغليل،ج(ختريج أو متسك بظاهر سهل التأويل، فكيف جيعله هو األصح؟". 
  .أساقطة من: 6
  .مساقطة من: 7
  .)144،ص1املختصر الفقهي،ج(قال ابن عرفة: "وقصدها الفاسق يف احملرم �قض".8
  .158،ص1حاشية البناين،ج9

  .أة من: ساقط10
  : فّسر.أيف 11
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واملــــراد �حملــــرم �عتبــــار ماعنــــد الالمــــس، فلــــو  "، وهــــو مــــن يلتــــذ مثلــــه مبحرمــــه، مث قــــاال:1تبعــــا لغــــريهز 

 .2"هؤ انتقض وضو  ،فظهرت حمرما ملسها يظنها أجنبيةقصد 

 ]الذكر االنتقاض من مسّ [

 3)سّ املـــــويفيــــده إضـــــافة ( يعـــــين: مــــن غـــــري حائـــــل،) هِ رِ َكـــــذَ  سِّ َمــــ قُ َلـــــطْ مُ ( الســــبب الثالـــــث )وَ (      

ــــــه ،إليــــــه ــــــتو، 4حكما أشــــــار إلي وإطالقــــــه يف اللمــــــس يشــــــمل مــــــا لــــــو مّســــــه عمــــــدا أو ســــــهوا،  ،5ت

: املقطــــــــوع يّ ِصــــــــالــــــــذي ال �يت النســــــــاء، واخلَ  7ورُصـــــــواحلَ  نيُ نِّــــــــالعِ  6)رِ َكــــــــيف (ذَ و  قصـــــــد اللــــــــذة أم ال؟

ـــــثَـ نْـ األُ  ــــــ ،ْنيِ يَـ ـــــ( واحـــــرتز ب ـــــر لـــــه يف  ؛بِّ لـــــو مّســـــه مقطوعـــــا أو مـــــّس موضـــــع اجلَـــــ ممّـــــا) لِ صِ تَّ ـمُ ال ـــــال أث ف

 وبقولنـــــا:"من غـــــري حائـــــل" فإنـــــه جيـــــري علـــــى حكـــــم املالمســـــة، ،غـــــريه وبــــــ"ذََكرِه" مـــــن ذََكـــــر قض،الـــــنّ 

، وهــــو 9، وعلــــى املشــــهور يف اخلفيــــف8مــــا لــــو مّســــه مــــن فــــوق ثــــوب فــــال يــــنقض اتفاقــــا يف الكثيــــف

                                                             
  يقصد بغريه: ابن رشد.1
  .99،ص1/البيان والتحصيل،ج158،ص1شرح الزرقاين على خليل،ج2
  : اللمس.أيف 3
  .299،ص1مواهب اجلليل،جقال احلطاب: "ألن املّس إذا أطلق انصرف يف الغالب ملّسٍ دون حائل". 4
  .336،ص1جواهر الدرر،ج5
  :  الذكر.أيف 6
نني: من ال ينتشر ذكره كاألصبع يف جسده ال ينقبض وال ينبسط، واحلصور: الذي خيلق بغري ذكر أو بذكر قال ابن حبيب: الع7

، وقال يف املغرب: الِعّنني هو الذي ال يقدر على إتيان )538،ص4النوادر والز�دات،ج(صغري كالزر وشبهه، الميكن به وطء. 

  )427،ص1رح لغات خليل،جالغليل يف ششفاء (النساء؛ من عّن إذا حبس يف العنة.
  .)78،ص1البيان والتحصيل،ج(قال ابن رشد: "وأما إن كان احلائل كثيفا فال وضوء عليه قوال واحدا". 8
قال ابن رشد: "إن كان مسه على حائل رقيق فاختلف قول مالك: روى عنه ابن وهب أنه ال وضوء عليه وهو األشهر". 9

  .  )102،ص1املقدمات املمهدات،ج(
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ـــــذي ـــــد الربمـــــوين ،حيـــــّس الّالمـــــس فوقـــــه برطوبـــــة اجلســـــد ال أن يســـــتثىن عـــــج مـــــن شـــــيوخ  1وينبغـــــي عن

  .3على العزية 2منه ما كان وجوده كالعدم، وحنوه للفيشي

ــــوَ (    ــــنْـ خُ (كــــان مــــن مــــّس ذكــــره )وْ َل ــــيّقن الطهــــارة وشــــكَّ  ،علــــى املشــــهور) 4ًال كِ ْشــــى مُ َث يف  فــــيمن ت

  .5سقاله  ،فرجه فال أثر له على املذهب يف مس املرأة فرجها وأما لو مسّ  احلدث،

 ]يشرتط للنقض ما[

ــــــذكر كونــــــه  مث شــــــرط يف نقــــــض الوضــــــوء مبــــــسِّ       ــــــ(ال ــــــٍب لِ  وْ أَ  نٍ طْ بَ ِب ــــــَجْن ال أن  )عٍ بَ ْصــــــإِ  وْ أَ  فٍّ َك

كــــــان مــــــا   )نْ إِ وَ ، (أمــــــا رؤوس األصــــــابع ومــــــا بينهمــــــا فبمنزلــــــة �طنــــــهو  ه بظــــــاهر كفــــــه أو ذراعــــــه،مّســــــ

 ن نقــــص عنهــــا فــــال نقـــــض،إال  ،وســــاوى غـــــريه إحساســــا وتصــــرفا)، سَّ َحــــاً دائِــــزَ (مّســــه بــــه أصــــبعا 

 .6عن ابن راشدض قاله يف  ،يف احلدث جرى على ما تيّقن الطهارة وشكّ  وإن شكّ 

 ]نقض الوضوء �لردة والشك[

 وأعـــــاد العامـــــل فقـــــال: الكـــــالم يف األحـــــداث واألســـــباب شـــــرع فيمـــــا لـــــيس منهمـــــا،وملـــــا أ�ـــــى        

ــــــرِ وَ ( ــــــل نقــــــض وضــــــوئه والعيــــــاذ ��،) ةٍ دَّ ِب ــــــاه إذا �ب ورجــــــع إىل اإلســــــالم قب ــــــده إذا  ،ومعن ــــــه يعي فإن

ألن الوضـــــــوء عمـــــــل  -والعيـــــــاذ ��-كفــــــره    7)نتـــــــيقّ ب� (دِ أراد القيــــــام إىل الصـــــــالة؛ ألنـــــــه صــــــار ُحمْـــــــ

                                                             
عبد الكرمي بن �صر الدين الربموين املصرايت املالكي، الفقيه احملدث املسند الرّاوية، تفقه عن ) هـ 998بعد-هـ893(لدينكرمي ا1

عبدالسالم األمسر، وأخذ عن األخوين اللقانِيَـْنيِ، له حاشية على خمتصر خليل، وروضة األزهار يف مناقب شيخه عبدالسالم ابن 

      )406،ص1/شجرة النور،ج373،صنيل االبتهاج(سليم الطرابلسي
دمحم بن دمحم حمب الدين الفيشي، الفقيه احملدث صاحب السند املتني، أحد أعيان املالكية يف مصر ) هـ972-هـ917(أبو عبد هللا2

، والطَُّخْيِخي،واألجهوري، زغريهم، وعنه أخذ بدر الدين القرايف وغريه، له: املنح الوفية شرح املقدمة العزية،  أخذ عن اللقانِيَـْنيِ

      )405،ص1/شجرة النور،ج598نيل االبتهاج،ص(واملنح اإلهلية شرح املقدمة العشماوية. 
  . 53ينظر: املنح الوفية لشرح املقدمة العزية،ل3
 اخلنثى: الذي له ما للرجال والنساء مجيعا، ومعىن اخلنثى املشكل: أي: امللتبس، مسي بذلك؛ ألنه ملا تعارضت فيه عالمات4

  ) 234،ص1شفاء الغليل يف شرح لغات خليل،ج(الرجال والنساء، التبس أمره فسّمي  مشكال.
  .450،ص1تيسري امللك اجلليل،ج5
  .157،ص1التوضيح،ج6
  : بنفس.أ يف7
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﴾      ﴿ :ر لقولـــــــــــه تعــــــــــاىلأحبطــــــــــه الكفـــــــــــ
1

والغســـــــــــل مثلـــــــــــه علـــــــــــى  ،

 .5ومقابله البن مجاعة ،اعتماده 4شو ،3س، ويظهر من 2الصحيح عند ابن العريب

حبـــــاط للثـــــواب فقـــــط؛ ألنـــــه ووجهـــــه أن اإل ،ز�بعـــــه عليـــــه و  ،ترجيحـــــهح ويظهـــــر مـــــن " قــــال البنـــــاين:

، إســـــالمه بقضـــــاء مـــــا قدمـــــه قبلهـــــا مـــــن صـــــالة وصـــــيام، فكـــــذا مـــــا قدمـــــه مـــــن غســـــلال يطلـــــب بعـــــد 

 ..انتهى6"ال يلزمه إعادته بعدها ا�إن أحبط و 

ألن  ؛)طُْهــــٍر ُعِلـــــمَ  دَ ْعـــــبَـ (أراد بــــه مـــــا يشــــمل الســــبب و )، ثٍ دَ  َحــــِيف (قبــــل الصـــــالة ) كٍّ َشــــبِ وَ (      

ــــدخول فيهــــا إال بيقــــني طــــر�ن الشــــكّ  فــــال خيــــرج منهــــا   ،فيهــــا وبعــــدها 7ه)(خبالفــــ ،قبلهــــا مينــــع مــــن ال

ـــــه شـــــكٌّ  كمـــــا ســـــيأيت إال بيقـــــني، ـــــدها إال بيقـــــني؛ ألن ـــــادة،  وكـــــذا ال يعي ـــــيّقن ســـــالمة العب طـــــرأ بعـــــد ت

ـــــر  ـــــه 9وتبعـــــه اخلرشـــــي، 8سهـــــذا تقري احلاصـــــل  مـــــن جهـــــة أن إلغـــــاء الشـــــكّ طفـــــى وقـــــد اعرتضـــــه ، في

مــــــا �يت علــــــى القــــــول إن درج فيو ص و ،وإن كــــــان قــــــوال يف املســــــألة فيهــــــا خــــــالف مــــــذهب املدونــــــة،

وإن أراد أنـــــه مطلـــــوب �لتمـــــادي   فالصـــــحة مقيـــــدة عنـــــده ببيـــــان الطهـــــر فيهـــــا أو بعـــــدها، ،�لتمـــــادي

ففيـــــــه أيضـــــــا أن الكـــــــالم هنـــــــا يف الـــــــبطالن  ،ونســـــــبه للمدونـــــــة -فيمـــــــا �يت-كمـــــــا عنـــــــد ابـــــــن رشـــــــد 

 .وبعضه �ملعىن ،.انتهى10وعدمه ال يف التمادي

                                                             
  .65سورة الزمر، اآلية: 1
لصحيح بطالن قال ابن العريب: "إن اغتسل وصلى مث ارتّد، فاختلف علماؤ� املالكية هل ينتقض غسله و وضوءه، وا2

  ).89، 88،ص3عارضة األحوذي،ج(الكل".
  . )451،ص1تيسري امللك اجلليل،ج(قال السنهوري:"ونقض الوضوء والغسل أيضا على الصحيح بردة". 3
  .171،ص1حتبري املختصرالشرح الوسط،ج/194ينظر:الدرر يف شرح املختصرالشرح الصغري،ص 4
وء �لردة فقال: ونص ابن مجاعة يف نواقض الوضوء والردة: "وهي أن يكفر مث نقل احلطاب قول ابن مجاعة يف مسألة نقض الوض5

  )300،ص1مواهب اجلليل،ج(يرجع إىل اإلسالم، فإنه يبتدئ الوضوء دون الغسل". 
  .160،ص1حاشية البناين،ج6
  : خمالفه.أيف 7
  .451،ص1تيسري امللك اجلليل،ج8
  .157،ص1شرح اخلرشي،ج9

وبشك قبل الصالة، خبالفه فيها وبعدها، فال خيرج منها إال بيقني، كما سيأيت،  ول السنهوريمعرتضا على ق-قال الرماصي 10

وكذا اليعيدها إال بيقني إن أراد ال خيرج منها إال بيقني صحتها مع بقاء الشك: ففيه نظر؛ إذ القول �لغاء الشك الطارئ فيها 

 =رج عليه املؤلف فيما �يت؛ لتقييده الصحة ببيان الطهر. وإن أرادخالف مذهب املدونة وإن كان قوال يف املسألة، وخالف ما د
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 ]حكم املستنكح للشك[

خبـــــالف الـــــوهم فـــــال يوجـــــب شـــــيئا،  ،هيف احلـــــدث فـــــأحرى مـــــع ظّنـــــ الوضـــــوء للشـــــكّ إذا وجـــــب و      

يف كــــــل وضــــــوء  وهــــــو املوســــــوس الــــــذي يشــــــكّ )، حَ كِ نْ تَـ ُمسْ ـ الــــــالَّ إِ ( ،الوضــــــوء منــــــه ولكــــــن يســــــتحبّ 

ــــم الطهــــرأو صــــالة، أو يف اليــــوم مــــرة أو مــــرتني، فــــال أثــــر لشــــكّ  وعكــــس فــــرض ، ه الطــــارئ بعــــدم عل

ـــــه �ليقـــــني اتفاقـــــايف رفـــــع احلـــــدث �ل وهـــــو الشـــــكّ ص  ـــــب في ـــــة الصـــــور الســـــتة  ،طهـــــر يطال وهـــــي �ني

  وتؤخذ من املنت �ألوىل.  ،1اليت ذكرها ابن حمرز

ـــــه:      ـــــيّقن الطهـــــارة وشـــــكّ ) امَ هِ قِ ابِ  َســـــِيف  كٍّ َشـــــبِ وَ (مث أشـــــار إىل �قيهـــــا يف قول ـــــن ت  ،يف احلـــــدث لَِم

ــــــضظــــــاهر كالمــــــه أن الشــــــّك يف ســــــو  ،2]أو شــــــّك فيهمــــــا[نهمــــــا،وعكســــــه، أو تيقّ  ــــــو  ،ابقهما �ق ول

فــــــانظره  ،وغــــــريه ماخيالفــــــه 4ولكــــــن يف األقفهســــــي ،مــــــا يوافقــــــه 3ويف أيب احلســــــن ،اســــــتنكحه الشــــــكّ 

  .5عجيف 

                                                                                                                                                                                              

أنه مطلوب �لتمادي؛ بدليل قوله كما سيأيت مث إن �ن الطهر صحت وإال فال كما نسبه البن رشد فيما �يت ففيه أيضا نظر؛ =

الصالة، خبالفه فيها عنا مشوش؛ خلروجه إذ ليس كالمنا هذا يف التمادي وعدمه، بل يف البطالن وعدمه، فذكره القيد بكونه قبل 

  )416، 415،ص1اشية الرماصي،جح(عن املقام".
ابن حمرز صوره ست: "إن تيقنهما وشك يف األحداث. ولوشك معه يف وجودمها فكذلك. ولو أيقن �حلدث وشك يف رفعه 1

. فإن شك مع ذلك يف تقدمه فواجب. فإن شك مع ذلك يف تقدمه فأوجب. ولو أيقن �لوضوء وشك يف نقضه جاء اخلالف

  )146، 145،ص1شفاء الغليل،ج(فالوضوء أضعف". انتهى. 
  . مساقطة من: 2
  .91،ص1التبصرة،ج3
، انتهت إليه ر�سة املذهب قاضي الد�ر املصرية ،الفقيه العامل، األقفهسي القاضي مجال الدين عبدهللا بن مقداد بن إمساعيل4

ن البكري، وعبادة ومجاعة، له شرح أخذ البساطي، وعبدالرمحن خليل وانتفع به وبغريه، وعنه والفتوى مبصر، نشأ �لقاهرة فأخذ ع

(نيل هـ823على خمتصر شيخه خليل يف ثالث جملدات، وشرح على رسالة ابن أيب زيد القريواين، وتفسري للقرآن الكرمي، تويف سنة 

    )346،ص1/ شجرة النور،ج229االبتهاج،ص
ومن استنكحه الشك يف السهو قليله ة: يخ األقفهسي وابن عمر مايفيد خالف ذلك، قال يف الرسال: "ذكر الشكالمه  ونص5

عنه، قال األقفهسي: قليله عنه يريد إجيا�؛ ألنه وسوسة من الشيطان، ومتابعة له، قالوا: واالشتغال به يؤدي إىل الشك يف التوحيد 

لهىى عنه، فإذا قال له ما صليت الظهر مثال، فيقول: بل صليت، وإذا قال عند املوت، ويؤدي إىل الشك يف العصمة، ودواؤه أن ي

له ما صليت إال ثال�، فيقول له: بل صليت أربعا، وقال ابن عمر: االستنكاح سحنة وبلية، ودواء ذلك اإلهلاء عنه، واإلهلاء عنه 

صليت، فيقول له: صليت، وإن قال له توضأت أو ما  إذا قال له: صليت ثال� أو أربعا، فيقول له أربعا، وإن قال له صليت أو ما

  .)171شرح األجهوري، ص(توضأت، فيقول له: توضأت، فإذا رّد عليه �ذه األشياء فإنه ينتهي عنه انتهى".
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ــــــة ـــــه[فـــــال وضـــــوء  هـــــل ارتـــــد أم ال؟ فـــــيمن وقـــــع يف نفســـــه الشـــــكّ  :تتمــــــــــــــ  ،2ياحملّشـــــ زعنـــــد  1]علي

ــــــاس منــــــه  3]علــــــم[فــــــيمن :"بقــــــول عيــــــاض وغــــــريهعــــــج واحــــــتّج لــــــه  ــــــى بلفــــــظ حمتمــــــل  4]أنــــــه[الن أت

 .6"حيكم بكفره ال 5(أنه) ،للكفر

  ]ماال ينقض الوضوء يف املذهب خالفا ملذاهب أخرى[

ــــيس منهــــا علــــى املــــذهب           َال (فقــــال عاطفــــا علــــى حــــدث: ،وملــــا فــــرغ مــــن النــــواقض أتبعهــــا مــــا ل

ُـــــدُ  سِّ مَ بــِــــ  ـــــرج املـــــر  8محـــــديسو  ،7خالفـــــا للشـــــافعي)، رٍ ب ـــــه علـــــى ف  وْ أَ ( ،9أةمـــــن أصـــــحابنا يف قياســـــه ل

ــــــْنيِ  ــــــزبري خالفــــــا لعــــــروة )أُنـْثـَيَـ ــــــن ال ــــــ وْ أَ ( ،*10اب مــــــا مل يقصــــــد  ،أو صــــــغريا، أو �يمــــــة ،)ةٍ ريَ غِ َصــــــ جِ رْ فـَ

  .11، قاله ابن رشددَ جَ وَ وَ  دَ صَ ولو قَ  ،جسدها فال ينقض وأما مسّ  لذة أو جيدها،

                                                             
  .مساقطة من: 1
  .130الزرقاين،صأمحد حاشية 2
  .مساقطة من: 3
  .مساقطة من: 4
  : ألنه.أيف 5
حد من أّن من أتى بلفظ حيتمل الكفر من وجوه كثرية، وحيتمل اإلسالم من وجه واحد؛ ونص كالمه: "ما ذكره عياض وغري وا6

  )171شرح األجهوري،ص(فإنه ال جيري عليه أحكام املرتد، واملراد �لشك هنا الرتدد على حد سواء".
جب عليه الوضوء، وكذلك : "وإذا أفضى الرجل ببطن كفه إىل ذكره ليس بينها وبينه سرت و -يف نواقض الوضوء-قال الشافعي  7

  )44،ص2األم للشافعي،ج(لو مّس دبره".
أمحد بن دمحم األشعري، يعرف حبمديس القطان، كان ورعا ثقة مأمو�، من أصحاب سحنون، لقي )هـ 289-هـ230(أبوجعفر8

ال يف اخلري مع شدة يف اين، كان علما يف الفضل، ومثاألبيابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، أخذ عنه مجاعة منهم: ابن اللباد و 

  )106،ص1/شجرة النور،ج 379،ص4ترتيب املدارك،ج(مذاهب أهل السنة. 
  .48،ص1ينظر: عقد اجلواهر الثمينة،ج 9

  234،ص1ينظر: الذخرية،ج10

، عامل املدينة، أحد الفقهاء *وعروة هو :أبو دمحم عروة بن الزبري بن العوام، ابن حواري رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وابن عمته صفية، اإلمام الفقيه

سري أعالم (هـ93هـ، وتويف سنة29السبعة، مجع العلم والسيادة والعبادة، كان يصوم الدهر ومات صائما، ولد سنة 

 .)373،ص1/شذرات الذهب،ج31،ص3النبالء،ج
  . 98،ص1البيان والتحصيل،ج11
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 2جـــــة وغـــــريهواحلـــــديث الـــــذي رواه ابـــــن ما ،1خالفـــــا أليب حنيفـــــة ،أو قلـــــس) ءٍ يْ قَـــــ(خـــــروج  )وَ (    

ـــــ ،3ويف الرعـــــاف ضـــــعيف ،فيـــــه ـــــه احملّل ـــــاب للخـــــازن ،*4يقال ـــــه قـــــوم مـــــن العلمـــــاء" :5ويف اللب  ،أخـــــذ ب

ـــــه كـــــل جناســـــة خرجـــــت مـــــن غـــــري الســـــبيلني، واتفـــــق هـــــؤالء علـــــى أن القليـــــل منـــــه  قـــــال: وقاســـــوا علي

  .6"الينقض

        

                                                             
  )25،ص1بدائع الصنائع،ج(حد�".ساين:"خروج القيء ملء الفم يكون قال الكا 1
، عن )1221ح:(:*سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، �ب ما جاء يف البناء على الصالة، حديث ضعيف 2

طريق عائشة بلفظ:"من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ مث لينب على صالته، وهو يف ذلك ال 

  .385،ص1يتكلم"،ج

  .280،ص1،عن طريق عائشة،ج)563ح:(رة، �ب يف الوضوء من اخلارج من البدن كالرعاف،كتاب الطها،*سنن الدارقطين 

  . 142،ص1،ج )687ح:(*السنن الكربى للبيهقي، كتاب الطهارة، �ب ترك الوضوء من خروج الدم من غري خمرج احلدث، 

مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة ( قال البوصريي: هذا إسناد ضعيف؛ ألنه من رواية إمساعيل عن احلجازيني، وهي ضعيفة".

  .)144،ص1هـ،ج1403الطبعة الثانية-بريوت-أليب العباس شهاب الدين البوصريي، حتقيق: دمحم املنتقى الكشناوي: دار العربية
أي سنده املتصل ضعيف، وله طريق مرسل صّححه احلافظ الزيعلي يف نصب الراية، وكذا له شواهد كثرية كلها ال ختلو من  3

  . )39، 38،ص1ينظر: نصب الراية،ج(قال.م
ذكر احمللي ذلك يف شرحه مجع اجلوامع عند حديثه على شروط العلة يف أركان القياس فقال: "ومن شروط اإلحلاق �لعلة أن ال 4

ص يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على املختار لالستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل، ومثاله يف اخلصو 

حديث: "من قاء أو رعف فليتوضأ"، فإنه دال على علة اخلارج النجس يف نقض الوضوء، فال حاجة للحنفي إىل قياس القيء أو 

الرعاف على اخلارج من السبيلني يف نقض الوضوء جبامع اخلارج النجس، لالستغناء عنه خبصوص احلديث، واحلديث رواه ابن 

  .)212،213،ص2الطالع يف حل مجع اجلوامع،ج ينظر: البدر(ماجة وغريه، وهو ضعيف". 

دمحم بن أمحد جالل الدين احمللي،املصري، مفسر،أصويل من فقهاء الشافعية، أخذ عن ) هـ864-هـ791(*واحمللي هو: أبو عبدهللا 

جلوامع، وشرح حممود األقصرائي، والربهان البيجوري، وعنه أخذ السخاوي وغريه، صنف كتبا تشد إليها الرحال منها: شرح مجع ا

  .)333،ص5/ األعالم،ج243،ص2درة احلجال،ج(املنهاج والورقات يف األصول، تفسري اجلاللني، وغريها 
ه) عالء الدين علي بن دمحم بن إبراهيم الشيحي املعروف �خلازن، فقيه شافعي، عامل �لتفسري 741-ه678أبواحلسن( 5

اسم بن املظفر، وغريه، له تصانيف منها: لباب التأويل يف معاين التنزيل، واحلديث، كان خازن الكتب �لسميساطية، أخذ عن الق

 )5،ص5/األعالم،ج116،ص4وعدة األفهام يف شرح عمدة األحكام يف فروع الشافعية، وغريها.(الدرر الكامنة، ج
-بريوت-: دار الكتب العلميةلباب التأويل يف معاين التنزيل أليب احلسن عالء الدين املعروف �خلازن، حتقيق: دمحم علي شاهني6

  .381هـ،ص1415الطبعة األوىل
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وخــــــالف فيــــــه اإلمــــــام  ويقــــــع علــــــى الــــــذكر واألنثــــــى مــــــن اإلبــــــل، أي: حلمــــــه، ،)1رٍ وْ زُ َجــــــ لِ ْكــــــأَ وَ (    

، إنشــــــــاد شـــــــعر خالفــــــــا لقــــــــومو  وثــــــــن، وكلمــــــــة قبيحـــــــة، وقلــــــــع ضـــــــرس، ومـــــــسّ  ،)حٍ بْــــــــذَ وَ ( ،2أمحـــــــد

، ومتّســــــك يف قهقهــــــة 3خالفــــــا أليب حنيفــــــة يف الثالثــــــة )،ةٍ َال َصــــــبِ  ةٍ َهــــــقَ هْ قَـ وَ ( فصــــــادة،و  ،)ةٍ اَمــــــجَ حِ وَ (

النــــيب صــــلى  فــــأمره الصــــالة مبــــا روي أن أعمــــى وقــــع يف حفــــرة مــــن املســــجد فقهقــــه بعــــض املصــــلني،

ــــــه وســــــلم �عــــــادة وضــــــوئه وصــــــالته ــــــب بضــــــعفه ،4هللا علي ويف احلجامــــــة والفصــــــادة �لقيــــــاس ، 5وأجي

 ،وأمــــا لــــو قهقــــه بغريهــــا، وهــــو ضــــعيف أيضــــا كمــــا مــــرّ  ،"أْ َضــــوَ تَـ يَـ لْ فَـ  فَ ِعــــرَ  وْ أَ  اءَ قَــــ نْ َمــــ"علــــى حــــديث 

  فال ينتقض عند اجلميع.

 ]هل ينتقض وضوء املرأة مبس فرجها؟[ 

وال ينـــــــتقض وضـــــــوء "لظـــــــاهر قوهلـــــــا: ؟لطفـــــــت أم الأقبضـــــــت عليـــــــه أو ) اَهـــــــجَ رْ فَـ  ةٍ أَ رَ اْمـــــــ سِّ َمـــــــوَ (   

ــــــوِّ أُ وَ ( ،6"املــــــرأة إذا مّســــــت فرجهــــــا واإللطــــــاف: أن تــــــدخل أصــــــبعها ) افِ َطــــــلْ اإلِ  مِ دَ َعــــــبِ ا ًضــــــيْ أَ  7تْ َل

ـــــني الشـــــفرين، ـــــا صوصـــــنيع  ب ـــــل، ودرج عليـــــه شـــــرّ  8ضويف  هن احه مـــــن يقضـــــي بضـــــعف هـــــذا التأوي

                                                             
الَبعري، ذكرا كان أو أنثى، إال أن لفظه مؤنث، يقال: هذه اجلزور، وإن أردت ذكرا، واجلمع: -بفتح اجليم وضم الزاي-اجلَُزور: 1

  )238،ص1شفاء الغليل يف شرح لغات خليل،ج(ُجُزر.
  )38،ص1املغين البن قدامة،ج(لوضوء، نيئا ومطبوخا، عاملا كان أو جاهال".قال صاحب املغين: "أكل حلم اإلبل ينقض ا2
  .32، 25،ص1ينظر: بدائع الصنائع،ج 3
حديث ضعيف*سنن الدارقطين، كتاب الطهارة، �ب أحاديث القهقهة يف الصالة وعللها، عن طريق أيب املليح بن أسامة عن  4

 إذ أقبل رجل ضرير البصر فوقع يف حفرة، فضحكنا منه، فأمر� رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبيه، قال: "بينما حنن نصلي خلف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  .296،ص�1عادة الوضوء كامال وإعادة الصالة من أوهلا"، ج

طريق عن  )،698ح:(م،1995*اخلالفيات أليب بكر البيهقي، حتقيق: مشهور بن حسن آل سلمان: دارالصميعي، الطبعة األوىل

  . 378،ص2عمران بن حصني. قال البيهقي: عمر بن قيس املكي، املعروف بسندل ضعيف، ذاهب احلديث. ج
�� مساه �ب  -يف سننه-تكلم الدراقطين وغريه من احلفاظ على أحاديث القهقهة وبينوا عللها، فأفرد هلا احلافظ الدارقطين5

 طرق هذا احلديث ونقذها فقال:"قد اضطرب ابن إسحاق يف روايته عن أحاديث القهقهة يف الصالة وعللها، وأطال الكالم يف

احلسن بن دينا، فمرة رواه عنه عن احلسن البصري، ومرة رواه عنه عن قتادة، عن أيب املليح عن أبيه، وقتادة إمنا رواه عن أيب العالية 

   )322،... 297، ص1ينظر: سنن الدارقطين،ج(مرسال عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص" 
  .)118،ص1املدونة،ج(ونص املدونة: "وبلغين أن مالكا قال: يف مس املرأة فرجها إنه ال وضوء عليها". 6
  وردت يف كل النسخ: �ّولت، واألصح ما ورد يف خمتصر خليل، وأثبت يف املنت.7
  .159،ص1التوضيح،ج8
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فـــــإ�م جعلـــــوه املـــــذهب، ويـــــدل  3، والبنـــــاين*2ف متـــــأخري املغاربـــــة كـــــابن عاشـــــرخبـــــال ،1أهـــــل بلـــــده

 .4"نقض اتفاقا ،ألطفت أو إن قبضت عليه"يف ابن يونس قال: هلم ما

 ]من مستحبات الوضوء[

ــــ مٍ فَــــ لُ ْســــغَ (لكــــل أحــــد، ويتأكــــد علــــى مريــــد الصــــالة ) بَ دِ نُــــوَ (    ــــوَ  مٍ َحلْــــ نْ ِم وقّيــــده يوســــف ) َنبٍ َل

أيضــــا غســــل اليــــد منــــه، ومــــن  ب، ومثــــل اللحــــم كــــل مــــا لــــه مــــن دســــم، ويســــتحبّ �حلليــــ 5ابــــن عمــــر

  وغسل الثوب من كل ماله ريح. اللحم النيئ إذا قطعه، ومن مّس إبط ونتفه،

ـــــدُ دِ جتَْ وَ (     ـــــة  أي: لكـــــلّ  )وءٍ ُضـــــوُ  ي ـــــلَّ َصـــــ نْ إِ (صـــــالة مكتوب ـــــة،و  الً أو ) هِ ى ِب ومثـــــل الصـــــالة  لـــــو �فل

ــــــه" أنــــــه إن مل يصــــــّل بــــــه ال جيــــــدده، ةيفتقــــــر إىل الطهــــــار  وكــــــل مــــــا ،الطــــــواف ، ومفهــــــوم "إن صــــــّلى ب

  .6فيه خالف ؟وهل يكره أو مينع وهو كذلك،

 ]يف الطهارة يف الصالة [الشكّ 

) مثَُّ  هِ تِ َال  َصـــــِيف  كَّ َشــــ وْ لَــــوَ (فقــــال: ،قبــــل الصــــالة أفـــــاد حكمــــه فيهــــا ا ذكــــر حكــــم الشــــكّ مَّ ـولــــ     

ــــــالطُّ  نَ �َ (فيهــــــا  بعــــــد خروجــــــه منهــــــا أو ــــــدْ  ملَْ  رُ ْه ــــــن القاســــــم) يُِع ــــــد مالــــــك واب إن مل يكــــــن نواهــــــا  ،عن

ـــــــــك: .�فلـــــــــة ـــــــــؤمر �لقطـــــــــع أو ":ح، 7"لبقـــــــــاء الطهـــــــــارة يف نفـــــــــس األمـــــــــر"قـــــــــال مال وانظـــــــــر هـــــــــل ي

                                                             
/ حتبري 454،ص1ليل،جينظر: تيسري امللك اجل/172/شرح األجهوري، ص341،ص1ينظر:جواهر الدرر،ج1

  .173،ص1املختصر،ج
  .7ينظر: املرشد املعني على الضروري من علوم الدين لعبدالواحد ابن عاشر:مكتبة املعارف،ص2

عبدالواحد بن أمحد بن عاشر األنصاري الفاسي،الفقيه األصويل، شيخ اجلماعة ) هـ1040-هـ990(*وابن عاشر هو: أبومالك 

ليف عدة ر، وأبو النجاة السنهوري وغريهم، وعنه أخذ عبدالقادر الفاسي، وميارة، وغريهم، له �بفاس ونواحيها، أخذ عن القصا

                                                              )434،ص1/شجرة النور،ج20،ص1درة احلجال،ج(املرشد املعني، وشرح على خمتصر خليل، وغري ذلك.منها: املنظومة املسماة 
  )164،ص1حاشية البناين،ج(قال البناين:" ألطفت أم ال هذا هو املذهب". 3
  .125،ص1اجلامع ملسائل املدونة،ج4
  .302يقصد يوسف بن عمر األنفاسي، وقد تقدمت ترمجته، ينظر: ص5
  .302،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج6
  .340،ص1ينظر: النوادر الز�دات،ج7
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ـــــــــــك علـــــــــــى القـــــــــــولني الســـــــــــابقني يف الشـــــــــــ ؟�لتمـــــــــــادي ـــــــــــدخول  كّ جيـــــــــــري ذل ـــــــــــل ال يف احلـــــــــــدث قب

  ..انتهى1"فيها

إن  ،فهـــــــي صـــــــحيحة ومتـــــــادى فـــــــإن خـــــــالف ،ومقتضــــــاه أن املـــــــذهب عنـــــــده وجـــــــوب القطـــــــع ابتــــــداءً 

وهـــــو خمـــــالف مـــــا مـــــّر البـــــن رشـــــد  ،3غو، 2ض لـــــه الطهـــــر فيهـــــا أو بعـــــدها، وهـــــو أيضـــــا ظــــاهر تبــــّني 

  .8أيضاز وأتباعه ، 7عجو، 6سو ،5ياحملشّ ز وبه قرره  ،4من وجوب التمادي عليه

وال إعــــــادة علــــــى مــــــن صــــــّلى خلفــــــه يف هــــــذه ،  لــــــهومفهــــــوم "�ن الطهــــــر" أنــــــه يعيــــــدها إن مل يتبــــــّني 

  .9يف حاشية الرسالةعج وبه جزم  ينبغي به، الة على مااحل

 ]ما مينعه احلدث[

ـــــوَ طَ وَ  ةً َال َصـــــ ثٌ دَ َحـــــ عَ َمَنـــــوَ (      َال  نْ حلـــــديث املوطـــــأ "أَ  )فٍ حَ َصـــــمُ  سَّ َمـــــوَ (، جبميـــــع أنواعهمـــــا )ااًف

ــــــن ، بــــــني األســــــطر أحــــــرى طــــــرف املكتــــــوب ومــــــاو  ، وجللــــــده حكمــــــه،10"رٌ اهِ  َطــــــالَّ إِ  آنَ رْ الُقــــــ سَّ َميـَـــــ اب

                                                             
  .303،ص1مواهب اجلليل،ج1
  .162-161،ص1يح،جالتوض2
  146،ص1شفاء الغليل،ج3
  .6،ص2البيان والتحصيل،ج4
قال أمحد الزرقاين ففي رسم بع  من مساع عيسى: "من شّك أثناء صالته هل هو على وضوئه أم ال متادى على صالته، وهو على 5

  )132حاشية الرزقاين،ص(شكه ذلك".
  .455،ص1تيسري امللك اجلليل،ج6
ل الصالة متيقن الطهارة، مث شك يف أثنائها، فإنه جيب عليه التمادي، مث إن تبني له بعد فراغها أنه قال األجهوري: " من دخ 7

  )186شرح األجهوري،ص(�ق على طهارته فصالته صحيحة وال إعادة عليه".
  .166،ص1شرح الزرقاين،ج8
  على خمطوط شرح األجهوري على الرسالة.أقف مل 9

األمر �لوضوء ملن مس القرآن، عن طريق عبدهللا بن أيب بكر بن حزم، فأخرجه مالك *موطأ مالك ، كتاب القرآن، �ب 10

  . 199،ص1مرسال، ج

ذكر ابن عبدالرب يف االستيعاب: رواه مالك مرسال ووصله النسائي وابن حبان، وهو معلول؛ ألنه من رواية سليمان بن داود، وهو 

ه ظن أنه سليمان بن داود  اليماين، وليس كذلك؛ بل هو سليمان بن داود متفق على تركه كما قال ابن حزم، ووهم يف ذلك، فإن

= من اخلوالين، وهو ثقة، قال ابن عبدالرب: إنه أشبه املتواتر لتلقي الناس له �لقبول، وقال يعقوب بن سفيان: ال أعلم كتا� أصحّ 
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ـــــــة فيهمـــــــا بعـــــــض ســـــــورة، أو لوحـــــــا أو  " بيـــــــب:ح وســـــــواء كـــــــان مصـــــــحفا جامعـــــــا، أو جـــــــزءا، أو ورق

وقـــــــــال ابـــــــــن ، 2"هكـــــــــاحلكم يف مّســـــــــ  ،واحلكـــــــــم يف كتـــــــــب املصــــــــحف"اللخمـــــــــي:، 1"كتفــــــــا مكتوبـــــــــة

 وأجــــاز مالــــك أن يكتــــب اآليــــة مــــن القــــرآن يف الكتــــاب علــــى غــــري وضــــوء، قــــد اســــتخفّ " فرحــــون:

 وزاد غـــــــريه عنـــــــه:، 3"وشـــــــيء مـــــــن القـــــــرآن واملـــــــواعظ ،للجنـــــــب أن يكتـــــــب صـــــــحيفة فيهـــــــا البســـــــملة

، 4"وأرجــــــــو أن يكــــــــون خفيفــــــــا وفيــــــــه آ�ت مــــــــن القــــــــرآن، ويقــــــــرأ الكتــــــــاب الــــــــذي يعــــــــرض عليــــــــه،"

ــــــب: واحــــــرتز �ملــــــسّ  ــــــن حبي ــــــوادر عــــــن اب  5ال�س أن (يفــــــتح)" مــــــن النظــــــر فإنــــــه جــــــائز، كمــــــا يف الن

  .8تتقاله  ،7"وهو على غري وضوء ،ملن يقرأ فيها 6األوراق (طاهر)

إن كــــــان فإنــــــه �خــــــذه و  ،لــــــو خــــــاف علــــــى املصــــــحف غرقــــــا أو حرقــــــا أو يــــــد كــــــافر" وقــــــال النــــــووي:

  انتهى..9"ويكره كتب القرآن يف حائط مسجد أو غريه حمد� للضرورة،

 علـــــــــى معلـــــــــم ويتعـــــــــّني  لـــــــــوح القـــــــــرآن أو بعضـــــــــه �لبصـــــــــاق، 10(ميســـــــــح) الجيـــــــــوز أن"ويف املـــــــــدخل:

  .11"الصبيان أن مينعهم من ذلك

  

                                                                                                                                                                                              

جي، حتقيق: أبوعبدالرمحن صالح بن دمحم بن عويضة: دار فتح العالم لشرح بلوغ املرام أليب اخلري نور احلسن القنو (هذا الكتاب".=

  )86،ص1،ج-بريوت-الكتب العلمية
  .49الواضحة يف السنن، ص1
  .136،ص1التبصرة،ج2
 /49ينظر: الواضحة يف السنن، ص.(ورد هذا الكالم يف شرح ابن فرحون على ابن احلاجب، ونقله عنه ابن حبيب واحلطاب3

     )303،ص1مواهب اجلليل،ج
  694،ص2ينظر: اجلامع ملسائل املدونة،ج، كر ذلك ابن يونس يف جامعهذ  4
  : فتح.ميف 5
  : ظاهر. ميف 6
 .122،ص1النوادر والز�دات،ج 7
  .343،ص1جواهر الدرر،ج8
  .70،ص2ا�موع شرح املهذب،ج9

  : ميس.أيف 10
  .318،ص2املدخل،ج11
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ــــــذ  �لقــــــرآن، الخيــــــتصّ " :-لصــــــون عــــــن األقــــــذاريف ا-س وقــــــال   وهلــــــذا أجــــــاب بعضــــــهم بعــــــدم تنفي

ـــــه ـــــه، ،وصـــــية مـــــن أوصـــــى أن جيعـــــل ختمـــــة القـــــرآن يف أكفان ـــــة،  أو جـــــزء من ـــــث النبوي أو مـــــن األحادي

  . 1"أو أدعية حسنة

ــــــع مــــــا يف حكمــــــه      وال ) 2يبٍ ِضــــــقَ بِ  نْ إِ وَ ( ،وكمــــــا مينــــــع مّســــــه �ليــــــد أو غريهــــــا مــــــن األعضــــــاء مين

ـــــــــب و  ـــــــــمحَْ (منـــــــــع  )وَ (أو غـــــــــريه،  ،رقـــــــــه بعـــــــــوديقّل  وْ أَ ( جيعلهـــــــــا يف يـــــــــده مـــــــــثال،) 3ِبِعالقـــــــــة إنْ وَ  هُ َل

) ةٍ َعــــــتِ مْ �َِ (أن حيمــــــل ) الَّ إِ ، (وهـــــي أحــــــرى �ملنـــــع مــــــن مــــــا قبلـــــه وهــــــي املرفـــــع يكــــــون فيــــــه،)، ةٍ ادَ ِســـــوِ 

ــــــه ال هــــــو،) تْ دَ ِصــــــقُ ( ،4جٍ أي: معهــــــا يف حنــــــو صــــــندوق أو ُخــــــرْ  ــــــصّ  وال �حلمــــــل دون ــــــه  مهــــــا، ن علي

أن يكـــــــون :"وقــــــال يف معـــــــىن قصــــــده فقــــــط زوارتضــــــاه  ،6فيــــــهس هــــــذا تقريـــــــر  ،5صــــــاحب اإلرشــــــاد

، وهـــــو تفســـــري صـــــحيح مـــــأخوذ مـــــن 8"محلهـــــا محلـــــه مـــــا 7و(لـــــوال) محـــــل األمتعـــــة ألجـــــل محلـــــه فقـــــط،

والـــــذي  ،ن الـــــذي حيمـــــل املصـــــحف علـــــى وســـــادة أراد محالنـــــه ال محـــــالن ماســـــواهأكـــــ" :قـــــول اإلمـــــام

ـــــك ـــــه يف الغـــــرارة وحنـــــو ذل ـــــه:، 9"إمنـــــا أراد محـــــالن ماســـــواه ،محل ـــــه بقول ـــــذا �لـــــغ علي �حلمـــــل ِإْن) وَ ( ول

                                                             
  456،ص.1تيسري امللك اجلليل،ج1
  )203،ص1الصحاح،ج(قضبان، وهي األغصان، وَقَضَبهُ َقْضًبا: ضربه �لقضيب".قال اجلوهري: "القضيب: واحد ال 2
علوق: ما ُعلق به من حلم أو عنب، وكل شيء ُعلِّق به شيء فهو معالقه، والِعالقة 3

ُ
: عالقة -�لكسر–قال اجلوهري: "املِْعَالق وامل

  )1531،ص4الصحاح،ج(القوس والسوط وحنومها.
وِخَرَجة: وعاء من َشْعر أو جلد ذو ِعْدلني يوضع على ظهر الدابة لوضع األمتعة فيه، فيقال: "وضع  ُخرْج: ج َأْخراج وِخراج4

/معجم اللغة العربية املعاصرة لد. أمحد 89،ص1خمتار الصحاح،ج.(أمتعته يف اخلُرْج"، وقيل: اخلرج: مجعه َخَرَجة: وعاء ذو عدلني

  .)628،ص1م،ج2008كتب،الطبعة األوىلخمتار عبداحلميد عمر مبساعدة فريق عمل:عامل ال
  .)7إرشاد السالك،ص(ونص عبارته: "ال بني أمتعة قصد محلها".  5
  .457،ص1تيسري امللك اجلليل،ج6
  : لو.ميف 7
  .168،ص1شرح الزرقاين،ج8
  .692،ص2اجلامع ملسائل املدونة،ج9
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ــــعَ ( ــــَل ــــنص مــــا":عــــج وقــــال، )رٍ افِ ى َك إن قصــــد محــــل املصــــحف  2حابــــن  1يــــدل (لظــــاهر) يف هــــذا ال

 .3"لو قصدها وحدها معها مبنزلة ما

 ]حمرتمات ال تشرتط هلا الطهارة[

إلجــــــازة ســــــلف األمــــــة  ؛ه شــــــيء مــــــن القــــــرآنأو دينــــــار فيــــــ) مٍ َهــــــرْ دِ ( مينــــــع احلــــــدث مــــــسّ ) َال (و     

ــــــة ) ريٍ ِســــــفْ تَـ وَ ( ،4ذلــــــك ملــــــا فيهــــــا مــــــن املنفعــــــة أخــــــذا وإخراجــــــا ــــــه اآل�ت أو مكتوب غــــــري مكتــــــوب في

ـــــــه ـــــــة، في ـــــــو كتفســـــــري ابـــــــن عطي ـــــــه غـــــــري القـــــــرآن5ول ـــــــه يف ، ؛ ألن املقصـــــــود من وحنـــــــوه البـــــــن  ،6ضقال

  .7عرفة

ـــــــع مـــــــسّ  ال )وَ (      صـــــــيب أو ) لِّمٍ عَ ُمـــــــتَـ  8و( س للتعلـــــــيم أم ال،يصـــــــلحه، جلـــــــ )لِّمٍ عَ ٍح لــــــــِمُ وْ لَـــــــ( مين

ــــم، ومــــا أحلــــق �مــــا ممــــا يضــــطر إليــــهحــــال تعلــــيم و  رجــــل، علــــى ظــــاهر مــــا البــــن  ،كحملــــه لبيتــــه  ،تعّل

  .9"موظاهر العتبية قصر اجلواز على حال التعليم والتعلّ "وقال أيضا:، عجحبيب عند 

                                                             
  : ظاهر.ميف 1

  .59جامع األمهات،ص 2
أي: قصدت وحدها أو معه، وحيتمل وحده فقط، واألول ظاهر كالم ابن حاجب، )، روإن كاف(قال األجهوري يف شرح قوله:  3

شرح (والثاين: موافق ملا يف اإلرشاد، ونص ابن احلاجب: وال�س حبمل صندوق أو ُخرج  هو فيه مامل يكن املقصود محله انتهى".

  )176األجهوري،ص
  .31،ص18ينظر: البيان والتحصيل،ج4
داحلق بن أيب بكر بن عطية األندلسي احملاريب، الفقيه املالكي، املفسر الشهري، أخذ عن والده عب) ه542 -ه481(أبودمحم5

والصديف، وغريمها، وعنخ أخذ ابنه محزة، وأبو جعفر بن مضاء، وغريمها، ألف احملرر الوجيز يف كتاب هللا العزيز، كما له بر�مج يف 

  )189،ص1/شجرة النور،ج75،ص2الديباج املذهب،ج.(مرو�ته
  .164،ص1التوضيح،ج6
املختصر (قال ابن عرفة: "ال �س �لتفاسري غري ذات كتب اآلي مطلقا وذات كتبها إن مل تقصد، وأطلق ابن شاس اجلواز". 7

  ).150،ص1الفقهي،ج
  : أو.أيف 8
م، وهذا مستفاد من كالم قال األجهوري يف شرح قوله ولوح ملعلم ومتعلم وإن حائضا: "إمنا جيوز هلما ذلك حال التعلم والتعلي 9

العتبية، وظاهر كالم ابن حبيب اإلطالق، قاله مق، وعليه فقول بعض مشاخيي ينبغي اجلواز يف حال التعلم والتعليم، وما أحلق �ما 

  .)176شرح األجهوري،(مما يضطر له املعلم واملتعلم كحمل األلواح لوضعها يف حملها، أو لذهابه �ا لبيته انتهى".
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فــــإن   ،الف اجلنــــب؛ ألن رفــــع حدثــــه بيــــدهخبــــ) اًضــــائِ حَ (مــــن املعلــــم أو املــــتعلم  كــــان كــــلٌّ )نْ إِ وَ (     

م كلمـــا انــــتقض علـــى قيـــاس مــــا أفتـــاين بــــه ويتـــيمّ  م لــــه،مم فلـــه حكمهـــا بعــــد أن يتـــيمّ كـــان فرضـــه التــــيّ 

ومل جيعلـــــــه مبنزلـــــــة الناســـــــخ الـــــــذي ال يلزمـــــــه  ،1الوالـــــــد يف معلـــــــم الصـــــــبيان إذا أجنـــــــب وفرضـــــــه التـــــــيمم

  إال يف االبتداء.  2(الوضوء)

جيـــــوز لـــــه  ومفهومـــــه أن الكامـــــل ال)، غَ َلـــــبَـ  نْ إِ وَ (بـــــل  ؛صـــــيب )مٍ لِّ عَ تَـ مُ لِــــــ ءٍ زْ ُجـــــ( المينـــــع مـــــسّ  )وَ (     

ـــــن يـــــونس:  ه،مّســـــ ـــــه[املشـــــهور "وهـــــو كـــــذلك، ففـــــي اب ـــــو   ،4)للرجـــــل مـــــّس الكامـــــلالجيـــــوز ( 3]أن ول

وإمنـــــا اخلـــــالف  االتفـــــاق علـــــى جـــــواز مّســـــه للمـــــتعلم، :حلكايـــــة ابـــــن بشـــــري وفيـــــه ردّ  ،5"كـــــان متعّلمـــــا

وقـــــــــال ابـــــــــن  ،9املكمـــــــــل للصـــــــــغري يف مـــــــــسّ  8ص مالـــــــــك يف املختصـــــــــرورّخـــــــــ، 7)6عنـــــــــده يف (املعلـــــــــم

 11وأراد �جلــــــزء (ماعــــــدا)" :مــــــق، 10"املصــــــحف اجلــــــامع إال علــــــى وضــــــوء يكــــــره لــــــه مــــــسّ "حبيــــــب:

                                                             
جلوي:"وسألته عن املعلم اجلنب وفرضه التيمم أراد أن يصلح لوحا، أو يفيت الصبيان املتعلمني. فقال يل:يستبيح ذلك قال الز 1

   )144نوازل الزجلوي،ص(�لتيمم. قلت: فإن انتقض تيممه فهل يعيده؟ قال:البد من إعادته".
  : وضوء.أيف 2
  .مساقطة من: 3
  : مس الرجل الكامل.أتقابلها يف 4
  .692،ص2،ج اجلامع5
  : املتعلم، واألصح ما أثبتناه يف املنت، كما يفيده كالم ابن بشري يف النص األصلي.أ يف6
قال ابن بشري: "وأما املتعلم فال خالف يف املذهب يف جواز مّسه للمصحف بغري طهارة؛ ألنه مضطر إىل مّسه ويشق عليه تكرار 7

املتعلم. والثاين: أنه الضرورة به إىل ذلك كسائر الناس. وهذا ينبغي أن يكون خالفا الوضوء. وأما املعّلم ففيه قوالن: أحدمها: أنه ك

    )522،ص2تنبيه على مبادئ التوجيه،جال(يف حال". 
فأما  ،ثالثة أقسام: كبري، ووسط، وصغري إذا أطلق املختصر يف كتب املالكية فإ�م يعنون به خمتصر عبدهللا بن عبداحلكم، وهو8

عون احملتبس (. املوطأ، وأما األوسط فإنه صنفان ا به اختصار كتب أشهب، وأما الصغري فقد اقتصر به على علمالكبري فقد حن

ن بن السالك ابن �ب العلوي، دراسة وحتقيق: د. دمحم األمني بن دمحم فاألّ�ه، كتب املذهب للقاضي دمحم عبدالرمحفيما يعتمد من  

  .)77م،ص2010الطبعة األوىل -مصر-ويه للمخطوطات و خدمة الرتاثد. أمحد بن عبدالكرمي جنيب: مركز جنيب
املختصر الكبري (قال مالك:"أرجو أن يكون مس الصبيان املصاحف للتعليم على غري وضوء خفيفا، وال�س �مساكهم األلواح".9

الطبعة -القاهرة-وخدمة الرتاث أليب دمحم عبدهللا بن عبداحلكم، حتقيق: د.أمحد بن عبدالكرمي جنيب: مركز جنيبويه للمخطوطات

  )60م،ص2011األوىل
  49الواضحة يف السنن،ص10
  رمست يف كل النسخ : ما عدى .11
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ـــــــو كـــــــان تســـــــعة أعشـــــــاره، ـــــــال: املصـــــــحف الكامـــــــل، وظـــــــاهره ول ـــــــه نظـــــــر، إال أن يُق أراد �جلـــــــزء  وفي

  .انتهى.1"الوجهوجتزئة املصحف عادة ال تكون على هذا ، املعتاد

ويقـــــرأ يف البـــــاقي  وكـــــان الوالـــــد رمحـــــه هللا �خـــــذ مـــــن مصـــــحفه حنـــــو تســـــعة أحـــــزاب مـــــن جتزئـــــة ســـــتني،

  . 3على غري وضوء 2)مايتعل(

 ]قية املكتوبةحكم الرّ [

أمســـــــاؤه وذكــــــر هللا و  فيــــــه آ�ت القــــــرآن الكثــــــرية والقليلــــــة،) زٍ رْ ِحــــــ(مينــــــع احلــــــدث محــــــل  ال )وَ (      

 ال أيضـــــا:وقــــ ،4"وأكــــره قصــــبة احلديــــد" قــــال مالــــك: .أو غــــريه صــــونه مــــن جلــــدٍ يســــرته وي) رٍ اتِ َســــبِ (

ـــــه شـــــيء،" ـــــيس علي ـــــه وال يعلـــــق ول ـــــت مـــــن فعل أو �يمـــــة، ولـــــو   ،وصـــــيب )،ضٍ ائِ ِحلَـــــ نْ إِ وَ (، 5"ومـــــا رأي

ـــــو �لـــــغ علـــــى البهيمـــــة  :6]قيـــــل[، أو عـــــني ،عّلقـــــه ملـــــا يتوقـــــع مـــــن مـــــرضو  كـــــان حاملـــــه صـــــحيحا ول

  .8تعريض للكتاب العزيز لإلهانةو   يف ذلك �نه بدعة،أفىت 7لكان أحسن؛ ألن عز الدين

                                    ********  

                                                             
  .339،ص3املنزع النبيل،ج1
  وردت يف كل النسخ: تعلّما، ولعل األصح ما أثبت يف املنت، تبعا للنص األصل فيه. 2
  .)144نوازل الزجلوي،ص(ة للقراءة فيه بنية التعليم". قال الزجلوي:" ورأيته ينزع من مصحفه التسعة األحزاب األخري 3
  .182،ص24اجلامع ملسائل املدونة،ج4
  .438،ص1البيان والتحصيل،ج5
  .أساقطة من: 6
عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي، امللقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي بلغ درجة ) هـ660-هـ578(الشيخ عز الدين7

ريعة العارف مبقصدها، روى عنه تالمذته ابن دقيق العيد، والباجي، وغريمها، صّنف: القواعد االجتهاد،املطلع على حقائق الش

الكربى، وكتاب جماز القرآن، كما اختصر القواعد الكربى يف قواعد صغرى، وله كتاب شجرة املعارف وكتاب الدالئل، 

  )209،ص8/طبقات الشافعية الكربى،ج84،ص2طبقات الشافعية لإلسنوي،ج(وغريها.
جاء يف اختصار النهاية:"وسئل عن تعليق احلرز يف رقاب اخليل؟ فقال: هذه بدعة، وتعريض لكتاب هللا لإلهانة، مبا يتعلق به من 8

الغاية يف اختصار النهاية لعزالدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي، حتقيق: (النجاسة،ومل يكن الصحابة يصنعون شيئا من ذلك". 

  .)93،ص1م،ج2016الطبعة األوىل-بريوت-دار النوادرإ�د خالد الطباع: 
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 ]فصل يف أحكام الغسل وما يتعلق به                                  [

 ]موجبات الغسل[

يف ) ـلٌ ـــــــــصْ فَ ( وملـــــا فـــــرغ مــــــن الكـــــالم يف الطهـــــارة الصــــــغرى أتبعـــــه �لكـــــالم يف الكــــــربى فقـــــال:      

ـــــ مندو�تـــــه، ومـــــاو  ســـــننه،و  واجباتـــــه،و  موجبـــــات الغســـــل، بـــــدأ منهـــــا �لواجـــــب الـــــذي و  ق بـــــذلك،يتعّل

َــــ ( فقـــــال: ،هـــــو تعمـــــيم اجلســـــد �ملـــــاء ــ  ودخـــــل فيـــــه مغابنـــــه،) دِ َســـــاجلَ  رِ اهِ ظَـــــ(مجيـــــع ) لُ ْســـــغَ  بُ جِ ي

 تنشــــــاق،وخـــــرج �طــــــن اجلســـــد مـــــن املضمضـــــة واالس ة ومـــــا معهـــــا،رَ تَـ مغـــــابن الوضـــــوء مـــــن حنـــــو الــــــوَ و 

  ومسح صماخ األذنني؛ أل�ا سنة فيه. 

  ]املوجب للغسل املينّ [

ل أو ُجــــــــأي: بســـــــبب خروجــــــــه مـــــــن رَ ) ِينّ ِمبَـــــــ(وهـــــــو اإلنـــــــزال بقولــــــــه: ،أشـــــــار إىل أحـــــــد موجباتــــــــهو         

ـــــه، بلـــــذة معتـــــادة ولـــــو مل يقار�ـــــا كمـــــا �يت :يعـــــين ،امـــــرأة  )نْ إِ وَ ( :و�لـــــغ علـــــى خروجـــــه يف حالـــــة النـــــوم بقول

ـــــبِ ( كـــــان خروجـــــه وإن ، واإلمجـــــاع علـــــى وجـــــوب الغســـــل عليـــــه ،أي: فيـــــه؛ ألن الغالـــــب خروجـــــه هلـــــا ،)مٍ وْ نَـ

 ه:ونّصــــــ ،يف ذلــــــك خالفــــــاح ونقــــــل ابــــــن راشــــــد يف شــــــرحه علــــــى ابــــــن ، 1قالــــــه القــــــرايف ،مل يـــــذكر احتالمــــــا

ـــــه احـــــتلم ـــــذكر أن ـــــر ومل ي ـــــل  ومثلـــــه يف نقـــــل املـــــازري، ،2ففـــــي وجـــــوب الغســـــل قـــــوالن" ،"وإن وجـــــد األث وعّل

  .4بغري لذة 3ونفيه �نه ماء (خرج) مبا تقدم،وجوبه 

                                                             
  .295،ص1الذخرية،ج1
هذا الشهاب الثاقب يف شرح خمتصر ابن احلاجب"، وقد نقل عنه احلطاب أيضا مل أقف على شرح ابن راشد املسمى "2

  )305،ص1ينظر:مواهب اجلليل،جالقول.(
  : ُأْخرِج.ميف 3
ثر ومل يذكر االحتالم: فاختلف الناس يف ذلك هل يوجب الغسل أم ال؟ فمنهم من قال املازري:"وإن استيقظ من نومه فرأى األ4

أوجبه؛ ألنه عليه السالم سئل عن الرجل جيد البلل وال يذكر االحتالم فقال يغتسل، وألن الغالب أن املاء ال خيرج من النائم إال 

ألنه ماء خيرج بغري لذة، وما كان كذلك ال يوجب  بشهوة، وإن خفيت عنه عند يقظته، لغمرة النوم له. وقيل: الغسل عليه؛

  )202،ص1شرح التلقني،ج(غسال". 
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ــــه جيــــامع ومل خيــــرج منــــه شــــيء 1وهــــذا (خبــــالف)      ــــو رأى يف منامــــه كأن فإنــــه ال غســــل عليــــه  ،مــــا ل

ـــــــه احلـــــــديث: �التفـــــــاق، َـــــــ"إِ  وفي ـــــــمنَّ ــــــــ نَ ِمـــــــ اءُ ـمَ ا ال ـــــــه، :أي ،2"اءِ مَ ال إن ورد يف االحـــــــتالم و وهـــــــو  برؤيت

ال فيهـــــا  ،وخـــــالف ســـــند إمنـــــا هـــــو يف اليقظـــــة يف املـــــرأة فقـــــط ،اليقظـــــة يف قـــــول اجلمهـــــور فلفظـــــه يعـــــمّ 

ة لـــــــيس بشـــــــرط يف جنابتهــــــــا؛ ألن عادتـــــــه يــــــــنعكس إىل أخــــــــروج مـــــــاء املــــــــر "ه:ونّصـــــــ ،3ل)ُجـــــــويف (الرَّ 

  .اهـ.4"وإن مل يربز ،فإذا أحست بنزوله وجب عليها الغسل الرحم فيتخلق منه الولد،

) ةٍ ذَّ لَـــــــ ابِ َهـــــــذَ  دَ ْعـــــــبَـ (كـــــــان خروجـــــــه )وْ أَ ( :ة بقولـــــــهمث أشــــــار إىل عـــــــدم اشـــــــرتاط مقارنتـــــــه للـــــــذّ      

بــــــل  )؛لْ ِســــــتَ غْ يَـ  ملَْ وَ ( وال مفهــــــوم لقولــــــه:، يف الفــــــرج) اعٍ  ِمجَــــــَال بِــــــ(يف نــــــوم أو يف يقظــــــة  5)لتحصــــــ(

لكــــان أحســــن  ،ولــــو قــــال:ولو اغتســــل" :حأعــــاد غســــله، وهلــــذا قــــال  ،لــــو اغتســــل هلــــا مث خــــرج املــــين

حكمـــــــه أنـــــــه ال  :أي ،ت لـــــــه قبـــــــل خروجـــــــهفيـــــــه إعطـــــــاء حلكـــــــم مـــــــن حصـــــــل" :سوقـــــــال ، 6"أبـــــــنيو 

  .7"بل حىت يربز؛ يغتسل لتلك اللذة مبجردها

ــــه للحــــال؛ ألنــــه لــــو اغتســــل هلــــا مث خــــرج املــــين أعــــاد غســــله �نيــــا؛ ألنــــه إمنــــا صــــار  وليســــت الــــواو في

ـــــــــه قيـــــــــدا يف معطـــــــــوف حمـــــــــذوف جنبـــــــــا خلروجـــــــــه ال قبلـــــــــه، ـــــــــه وبعضـــــــــهم جعل أي:  ،وتقـــــــــديره: أو ب

ـــــه للحـــــال،ومل يغتســـــل إىل أن  �جلمـــــاع ـــــواو في ـــــزل فيكـــــون ال ـــــو اغتســـــل للجمـــــاع مل  أن ـــــه ل ومفهومـــــه أن

ح �ــــذا املفهــــوم يف قولــــه بعــــد "كمــــن جــــامع فاغتســــل مث أمــــىن" وقــــد صــــرّ ، يعــــد الغســــل خلــــروج املــــين

ـــــمُ أن هــــذا ا"وفيــــه أيضــــا كمــــا قــــال:، 8غكمــــا قــــال   ،فهــــو ممــــا يضــــعف هــــذا اإلصــــالح ذي َجاِمع الــــل

  .9" ينزلإن ملو  ،مل يغتسل ذمته عامرة �لغسل

                                                             
  اخلالف.  :أيف 1
  .185،ص1، عن طريق أيب سعيد اخلذري،ج)701ح:(صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب إمنا املاء من املاء، 2
  : املدخل، وهو تصحيف.أيف 3
  .72،ص1لى الرسالة، جنقل نص ابن �جي نص سند، فينظر: شرح ابن �جي ع4
  : جعلت.أيف 5
  .306،ص1مواهب اجلليل،ج6
  .460،ص1تيسري امللك اجلليل،ج7
  .148،ص1شفاء الغليل،ج 8

  .148،ص1املرجع نفسه،ج9 
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ــــــادة فقــــــال:      ــــــذة معت ــــــه "مبــــــين" وهــــــي بل ــــــى الصــــــفة املقــــــدرة بعــــــد قول إن خــــــرج  )َال (مث عطــــــف عل

ــــــ( ــــــه عقــــــرب فــــــأمىن،فــــــأمْ  بَ رِ كمن ُضــــــ،أصــــــالً  )ةٍ ذَّ  لَــــــَال ِب ، )ةٍ ادَ تَــــــعْ مُ  ْريِ غَــــــ(بلــــــذة ) وْ أَ ( ىن، أو لدغت

  .فأمىن ةٍ ابّ دَ  أو ركضِ  ،بٍ رَ جلَ  أو حكّ  ،نزل يف ماء حار كما لو

ـــــــد ذلـــــــك مبـــــــا إذا مل حيـــــــّس مببـــــــادئ اللـــــــذة فيســـــــتدمي، فقـــــــد قـــــــالوا يف احلـــــــجوينبغـــــــ":س أن  :ي أن يقّي

  . 3الدابة 2ّز)ه(يف منسكه يف  صح بذلك وصرّ  ،1"ذلك يفسده

هــــــل هــــــو لــــــذة غالبــــــة أو  ،الدابــــــة 4)واختلــــــف يف (هــــــزّ " ويف حاشــــــية اللقــــــاين عــــــن اجلــــــزويل مانصــــــه:

ــــــادئ  وظــــــاهره مطلقــــــا ســــــواء أحــــــسّ "اين:قــــــال البنــــــ، 5"واملشــــــهور وجــــــوب الغســــــل قــــــوالن، ؟�درة مبب

، وأن الـــــــراجح عنـــــــده فيـــــــه 6يف قولـــــــه أو غـــــــري معتـــــــادةص مـــــــع مـــــــق مث ذكـــــــر حبـــــــث  "،اللـــــــذة أم ال؟

  .7وجوب الغسل

ــــــــادرة؛ ألن " :ضويف  واخلــــــــالف يف ذلــــــــك وفيمــــــــا خــــــــرج بغــــــــري لــــــــذة علــــــــى اخلــــــــالف يف الصــــــــور الن

 ،سوبــــــــه يتأيــــــــد حبــــــــث  ،8"وطالعـــــــادة خــــــــروج املــــــــين بلــــــــذة اجلمــــــــاع أو مقدماتـــــــه، واملشــــــــهور الســــــــق

  وهللا أعلم .، مقويسقط ما للجزويل و

                                                             
  .461،ص1تيسري امللك اجلليل،ج1
  : هذا، وهو تصحيف.أيف  2
منسك خليل خلليل بن (ر على املشهور". قال خليل يف مفسدات احلج والعمرة:"ويفسد حبركة دابة مستدامة عن نظر أو تذك3

الطبعة -موريتانيا-إسحاق املالكي، حتقيق: ا�تىب بن املصطفى بن سيدي بن دمحم  مبارك: دار يوسف بن �شفني

  .)63م،ص2007األوىل
  : هذا، وهو تصحيف.أيف 4
  .)172،ص1ينظر: حاشية البناين،ج(نقل قول اللقاين من حاشيته البناين أيضا 5
أي: وال جيب الغسل خبروج مين كائن بال جيب،  عطف على)ال بال لذة أو غري معتادة (ن مرزوق يف شرح قول خليل قال اب6

 وعلىمبين عاطفة على  اللذة غري معتادة، أو يكون التقدير: المبين خارج بال لذة أو خارج بلذة غري معتادة خلروجه، فتكون 

املقدرتني أي ال كائن بال لذة أو كائن بلذة غري معتادة، واملعىن لذة و مينيت على صف الصفته املقدرة ومتعلقها. ويصح عطف 

واحد على مجيع التقديرات، وقد �ن أن غري املعطوفات بـأو صفة �بت عن موصوفها، وهذا املين وإن مل يوجب الغسل، فإنه 

  )363،ص3املنزع النبيل،ج(يوجب الوضوء؛ بل الحتمال أن خيرج معه شيء من البول".
  . 172،ص1حاشية البناين،ج7
  .166،ص1التوضيح،ج8
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ـــــــــوَ تَـ يَـ (إذا مل جيـــــــــب الغســـــــــل يف الصـــــــــورتني  )وَ (      اخلـــــــــارج �ثـــــــــريا يف  1وجـــــــــو�؛ ألن (هلـــــــــذا)) أُ ضَّ

اخلـــــارج علــــى وجـــــه الســــلس ال يوجـــــب  د أن املــــينّ يقّيـــــص وكــــالم  مــــن الصـــــغرى، فــــال أقـــــلّ  ،الكــــربى

ـــــ 3وهــــو أيضــــا ظــــاهر كــــالم ابــــن عرفــــة ،لــــو قــــدر علــــى رفعــــه 2)و( غســــال،  ياحملّشــــز وغــــريه، خالفــــا ل

  . 4"وأنه املشهور، بوجوب الغسل منه إذا قدر على رفعه:"يف قوهلماتت و

 5عـــــــجهــــــذا مــــــا يفهــــــم مــــــن  يف املــــــذي،ص أمــــــا الوضــــــوء منــــــه ففيــــــه التفصــــــيل الــــــذي قدمــــــه و      

خيــــرج املــــين بــــال لـــــذة وقــــد "عــــن الشــــيخ زروق مـــــا نصــــه: 8حيف فصــــل النــــواقض مــــن 7[و] ،6واتباعــــه

مقيـــــد مبـــــا كـــــان منـــــه سلســــــا  وهـــــو، انتهـــــى.9"وهـــــذا الجيـــــب منـــــه شـــــيء علـــــى املشـــــهور وال انعـــــاظ،

ـــــر  خيـــــصُّ  وهـــــذا التقســـــيم ال" :ضويوافقـــــه قـــــول  وغـــــريه،، 10سعلـــــى مـــــا حققـــــه األئمـــــة  ،فـــــارق أكث

املتقـــــدم يف إجيابـــــه الوضـــــوء منـــــه مطلقــــــا إذا  12]ز[ علــــــى ه ردّ ويف ذلـــــك كلّـــــ ،11"حـــــد� دون حـــــدث

  .13مل يقدر على رفعه

                                                             
  : هذا.أ يف1

  : أو، وهو تصحيف.أيف  2
  .141،ص1املختصر الفقهي،ج3
قال أمحد الزرقاين:"إذا خرج املين لسلس مثال، وهذا ما مل يقدر على رفعه بشيء من ذلك، فإنه جيب عليه الغسل، قاله التتائي يف 4

  . )137اين،صالزرقأمحد حاشية (شرح الرسالة".
قال األجهوري: "وأما الوضوء منه ففيه التفصيل الذي يف سلس البول، فإن قدر على رفعه وجب منه الوضوء مطلقا، وإن مل يقدر 5

  )117شرح األجهوري،ص(على رفعه فإن جيب به الوضوء إن فارق أكثر، وكالم ابن بشري يفيد هذا".
  .172،ص1ينظر: شرح الزرقاين على خليل،ج 6
  .أطة من: ساق7
  .292،ص1موهب اجلليل،جينظر: 8
  .93،ص1شرح زروق على منت الرسالة،ج9

  .440، 439،ص1تيسري امللك اجلليل،ج10
  .147،ص1التوضيح،ج11
  .أ ساقطة من: 12
قال أمحد الزرقاين: "وإذا مل يقدر على رفعه ينتفي الغسل ويثبت الوضوء من غري تفصيل بني املفارقة وعدمها، وهللا 13

  )136شية أمحد الزرقاين،صحا(أعلم".
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ــــال غســــلمث شــــبَّ        ــــكَ (فقــــال: ،ه يف وجــــوب الوضــــوء ب ــــ نْ َم ــــأَ  مثَُّ  لَ َســــتَ اغْ فَ  عَ امَ َج فــــال يعيــــد )، َىن ْم

ــــــة الواحــــــدة ال يتكــــــرّ  ــــــو صــــــّلى ا) وَ ، (ر الغســــــل هلــــــا ولكــــــن يتوضــــــأالغســــــل؛ ألن اجلناب ذ بــــــال ملتلــــــذّ ل

ــــــه أو بعضــــــه، مجــــــاع أو بــــــه بعــــــد غســــــله ــــــهمث خــــــر  وقبــــــل خــــــروج منيّــــــه كّل ــــــا: يغتســــــل  ،ج أو بقّيت وقلن

ـــــــ يــــــدُ عِ يُ  َال ( ،األول ويتوضــــــأ الثــــــاين فقـــــــط توجيــــــه كـــــــل  وقــــــد مـــــــرّ  الســــــابقة واحـــــــد منهمــــــا،) ةَ َال الصَّ

  .منهما

 . 1"خروج مائه من فرجها بعد غسلها كبوهلا" :روى ابن حبيب :فــــــــــــرع

  ]التقاء اخلتانيني يوجب الغسل[

 ةِ فَ َشــــــحَ  يــــــبِ غِ مبَِ وَ (فقــــــال: ،موجبــــــات الغســــــل وهــــــو اجلمــــــاع مث أشــــــار إىل املوجــــــب الثــــــاين مــــــن      

وهـــــي  ،بغيبتـــــه مجيــــع احلشــــفة ،أو مفعــــول ،ف مـــــن فاعــــلجيــــب الغســـــل علــــى املكلّــــ ومعنــــاه:)، غٍ لِــــ�َ 

فخــــرج بقيــــد اآلدمــــي مــــا لــــو رأت اإلنســــّية  بغــــري حائــــل كثيــــف، ،�لــــغٍ  ،رأس الــــذكر مــــن آدمــــي حــــيٍّ 

ــــراه مــــن اإلنــــس مــــن الــــوطء وال ــــه ابــــن �جــــي ،لــــذة، فــــال غســــل عليهــــامــــن اجلــــن مــــا ت ح ونقلــــه  ،2قال

ـــــه، مث قـــــال: ـــــزل"عن ـــــزال، والظـــــاهر أن الرجـــــل   ؛ومـــــا قالـــــه ظـــــاهر مـــــا مل تن فيجـــــب عليهـــــا الغســـــل لإلن

�ن الشــــــك يف احلــــــدث يوجـــــــب عــــــج تلميــــــذه و  ،وحبــــــث فيهمــــــا البــــــدر القـــــــرايف ،انتهــــــى.3"كــــــذلك

  .4الغسل عند�

ح فـــــإن الظـــــاهر كمـــــا قـــــال  ،مّيـــــت يف فرجهـــــا ةَ فَ واحـــــرتز� �حلـــــي عـــــن مـــــا لـــــو غّيبـــــت امـــــرأة حشـــــ    

وقيـــــــل: ، فــــــال غســـــــل عليــــــه راهـــــــق أم ال ؛و�لبـــــــالغ مــــــن غـــــــريه، 5أنــــــه ال غســـــــل عليهــــــا لعـــــــدم اللــــــذة

فـــــــــال غســـــــــل عليـــــــــه، وال علـــــــــى  )قٍ اِهـــــــــرَ  مُ َال :(بقولـــــــــه صه أشـــــــــار إىل ردّ و  بوجوبــــــــه علـــــــــى املراهـــــــــق،

                                                             
  .153،ص1ينظر:املختصر الفقهي،ج1
ونص كالمه: "ولو وجدت امرأة إنسية من نفسها أنه يطؤها ِجّينٌ وتنال منه ما تنال من اإلنسي من اللذة فال غسل عليها، صرّح 2

  .)353الكبري على التهذيب،ص شرحال(به أبو املعايل احلنبلي وغريه من احلنيفة، وبه أقول، وال أعرف فيها نصا يف املذهب"
  .309،ص1مواهب اجلليل،ج3
/ وقال األجهوري: )290،ص1ينظر: الذخرية،ج(أسباب الغسل عند القرايف سبعة عشر سببا من بينها: الشك يف أحدمها.4

  )178شرح األجهوري،ص("الشك يف موجب الغسل كتحققه".
    .308،ص1مواهب اجلليل،ج5
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وال بلفيفـــــــة كثيفـــــــة  الثلثـــــــني، وال جيـــــــب أيضـــــــا بغيبـــــــة بعـــــــض احلشـــــــفة ولـــــــو ،إال أن تنـــــــزل ،موطوءتـــــــه

  .حتصل اللذة ملن وطئ معها وهي ما، خبالف اخلفيفة

ـــــــه:       ـــــــب احلشـــــــفة قـــــــدرها مـــــــن مقطوعهـــــــا كمـــــــا أشـــــــار إليـــــــه بقول ـــــــ وْ أَ (ومثـــــــل مغي مـــــــن ) (اهَ رِ دْ َق

ــــــِيف (إن مل تبلــــــغ و ، ومثلـــــه مــــــا اســـــتعملته املــــــرأة مـــــن ذكــــــر �يمـــــة":س، 1)مقطوعهـــــا  لٍ بُــــــمـــــن قُـ  )جٍ رْ  فـَ

ُـــــأو دُ  ـــــه ذكـــــر، أو خنثـــــى مشـــــكال، أو شـــــيخا فانيـــــا، أو ، 2"رٍ ب ـــــو كـــــان الفاعـــــل معرتضـــــا ال يقـــــوم ل ول

غابــــــت مــــــن ) نْ إِ وَ (، أو ذاهــــــب عقــــــل جمنــــــون، أو نــــــوم، أو عاصــــــيا � ،أو املفعــــــول بــــــه مكرهــــــا هــــــو

ـــــــ(مكلـــــــف يف غـــــــريه  ـــــــ(أو  ،صـــــــغرية مطيقـــــــة) نْ ِم ـــــــمَ وَ  ،ةٍ يمَ هِ ـَب ـــــــت لعـــــــدم )، تٍ ْي وال يعـــــــاد غســـــــل املي

  .كليفالتّ 

 ]له الغسلمن يندب [

تـــــؤمر �لصـــــالة ) ةٍ ريَ غِ َصـــــ(ندبـــــه لــــــ )ـَكـــــ( ،أو مطيقـــــة ،وطـــــئ كبـــــرية) قٍ اِهـــــرَ مُ لِ (الغســـــل  )بَ دِ نُـــــوَ (    

ــــــــئَـ طِ وَ ( تعيــــــــد " وإن صــــــــّلت بغــــــــري غســــــــل أعــــــــادت عنــــــــد أشــــــــهب، وقــــــــال ســــــــحنون: ،)غٌ لِــــــــ�َ  3اَه

ى تضــــفــــال غســــل علــــى مق ؛وهــــو لــــو وِطئهــــا صــــغري مثلهــــا ،ومــــن قيــــد البــــالغ يفهــــم الرابــــع ،4"�لقــــرب

 8والبســــاطي 7ق، ففهمــــه 6"وقــــد يــــؤمران بــــه علــــى جهــــة النــــدب"قــــال: 5املــــذهب عنــــد (ابــــن بشــــري)

 .9 �اعلى اجلزم به حني حذف "قد" من كالمه، والبناين: على أنه مل جيزم به حني عّرب 

                                                             
  يف مجيع النسخ مبداد أمحر، مما يوهم أ�ا من منت خليل، وهذا تصحيف وقع فيه النساخ. :كتبت هذه العبارة"من مقطوعها"1
  .462،ص1تيسري امللك اجلليل،ج2
  : وطيئها، وهو خطأ إمالئي.أيف 3
  .62،ص1النوادر والز�دات،ج4
  : ابن رشد، وهو تصحيف.أيف 5
  .166،ص1التوضيح،ج6
  .450،ص1التاج واإلكليل،ج7
يندب للصغرية أن تغتسل؛ ولكن قيدوه �ن يكون الواطئ هلا �لغا، وهذا التقييد حسن لكالم من حيتمل  قال البساطي:"كما 8

كالمه غري الندب، كقول ابن احلاجب: وتؤمر الصغرية، فيقيد مبا إذا وطئها �لغ، وأما إذا كا� صغريين، فقال ابن بشري: مقتضى 

  )57،ص1شرح البساطي،ج(ب، فهذا احلكم عام".املذهب ال غسل عليهما، ويؤمران به على جهة الند
  .174،ص1حاشية البناين،ج ينظر:9
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  ]ال يوجب الغسل مبينا م[

الـــــــواطئ خـــــــارج ســـــــال مـــــــن ) ِينٍّ مَ بِــــــــ َال ( مث ذكـــــــر مفهـــــــوم مغيـــــــب احلشـــــــفة يف الفـــــــرج فقـــــــال:      

ــــــذة اتفاقــــــاِج) رْ َفــــــلْ ل لِ َصــــــوَ (و الفــــــرج، ــــــوَ ، (دون ل ــــــلْ اِ  وْ َل ــــــزل) تْ ذَّ َت ــــــن القاســــــم ومل تن وهــــــو  ،عنــــــد اب

ويف هـــــــذا التأويـــــــل عنـــــــدي  ،؛ ألن التـــــــذاذها مظنـــــــة إنزاهلـــــــا2ومقابلـــــــه للتونســـــــي والبـــــــاجي ،1املشـــــــهور

 .3"�ن خروج املاء يف اليقظة ليس بشرط يف جنابتها:"موافقة لقول سند

   ]بعد الطهرسل احلائض والنفساء غ[

ـــــات    ـــــث املوجب ـــــهو  مث أشـــــار إىل �ل ـــــنِ وَ  ضٍ يْ ِحبَـــــوَ :(رابعهـــــا بقول ـــــ اسٍ َف أو قبلـــــه  ،أو بعـــــده ،معـــــه) مٍ دَ ِب

ص وحيتملــــــــه كــــــــالم " :تــــــــت، 4أن املوجــــــــب للغســــــــل هــــــــو انقطاعهمــــــــاح ويف كــــــــالم ابــــــــن  ألجلــــــــه،

  . 5"بتقدير مضاف

ــــه لــــو ولــــدت بــــدون دم مل جيــــب ا وعليــــه اقتصــــر  ،وهــــو مــــروي عــــن مالــــك لغســــل،ومفهــــوم "بــــدم" أن

ــــــه أيضــــــا الوجــــــوب اللخمــــــي، ــــــن  ،6وروى عن ــــــه أشــــــار بقولــــــه:، 8ضيف ص و، 7سواســــــتظهره اب              وإلي

نـــــــادرة حكـــــــم �لبنـــــــاء علـــــــى إعطـــــــاء الصـــــــورة ال ،أي بغـــــــري دم)، هِ ريِْ َغـــــــبِ (ولـــــــدت ) نْ إِ وَ  نَ ِســـــــحْ تُ اسْ وَ (

  . 9وجه بال دم البتةعن بعض من يثق به أنه شاهد خر  يكوح، غالبها

                                                             
  .135،ص1املدونة،ج1
  .)97املنتقى،ج،ص(قال الباجي: قال الشيخ أبو إسحاق: وقد قيل عليها الغسل وإن مل تنزل، وهو االختيار احتياطا".2
  .72،ص1شرح ابن �جي على منت الرسالة،ج3
  .61جامع األمهات،ص4
  .350،ص1ر الدرر،ججواه5
قال اللخمي:"وإن كانت الوالدة ومل تر دما مل يكن عليها غسل، واستحب مالك الغسل، وقال: ال �يت من الغسل إال 6

  . )125،ص1التبصرة،ج(اخلري".
  .135،ص1تنبيه الطالب،ج7
  .169،ص1التوضيح،ج8
وج الولد من زوجته بال دم البتة ومل يعقبه بعده دم". قال ابن �جي:" وكان بعض من أدركناه حيكي عمن يثق بقوله أنه شاهد خر 9

  )73،ص1شرح ابن �جي على الرسالة،ج(
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ـــــــك يرو  ومـــــــا ،1خالفـــــــا لظـــــــاهر الرســـــــالة )،ةٍ اَضـــــــحَ تِ سْ �ِ (جيـــــــب الغســـــــل  )َال (و    ـــــــه عـــــــن مال  ،2في

  . 3واختاره ابن القاسم ،وإليه رجع مالك)، هِ اعِ طَ قِ نْ ِال  بَ دِ نُ وَ (

  ]بعد إسالمه الكافرغسل [

ــــــ�ِ (النطــــــق ) دَ ْعــــــبَـ  رٍ افِ َكــــــ  لَ ْســــــغُ  بُ جيَِــــــوَ ( م علــــــى الغســــــل لإلســـــالم فقــــــال:مث تكلّـــــ         )ةِ ادَ هَ لشَّ

ــــــد والرســــــالة، ــــــاثواإل، وال النفــــــي "أشــــــهد"وال يشــــــرتط فيهــــــا لفــــــظ  �لتوحي ، ومعــــــىن 4األيبقالــــــه  ،ثب

وقيــــل: جيــــب  بســــبب شــــيء ممــــا ذكــــر ســــابقا مــــن املوجبــــات األربعــــة علــــى املشــــهور، :أي )رَ ِكــــا ذُ ِمبَــــ(

ــــــات ــــــه شــــــيء مــــــن املوجب ويف ، 5وشــــــّهره الفاكهــــــاين ،الغســــــل علــــــى مــــــن أســــــلم مطلقــــــا، ومل يتقــــــدم ل

إن مل يكــــــن جنبـــــــا "وقــــــال اللخمــــــي: ،6"حلــــــق مــــــا خــــــالف زّي اإلســــــالمو  ،ويــــــؤمر �خلتــــــان"الطــــــراز:

  .7"اغتسل لنجاسة جسمه

ــــــلَ بْـ قَـ (الغســــــل ) حَّ َصــــــوَ (      ــــــه احلــــــال) وَ  8اَه ــــــ( أن ــــــه  )عَ ْمجَــــــأَ  دْ َق ــــــعَ (أي: عــــــزم بقلب ــــــى اإلِ َل  )مِ َال ْس

فـــــإن مل "ويف املدونـــــة: ،9اإلســـــالم أجـــــزأه، قالـــــه ابـــــن القاســـــم فـــــإن مل ينوهـــــا ونـــــوى �ـــــا ،وينـــــوي اجلنابـــــة

، 10"مــــــــه اجلنابــــــــة أيضــــــــا، فــــــــإن وجــــــــد املــــــــاء فليغتســــــــلوينــــــــوي بتيمّ  م لإلســــــــالم،جيــــــــد املــــــــاء فليتــــــــيمّ 

ـــــــة، وإمنـــــــا اعتقـــــــد التنظيـــــــف"اللخمـــــــي:  مل  ؛زوال األوســـــــاخو  ،ولـــــــو اغتســـــــل لإلســـــــالم ومل ينـــــــو اجلناب

  . 11"جيزه من غسل اجلنابة

                                                             
  .11الرسالة،ص1
  .220،ص1التهذيب يف اختصار املدونة،ج2
  .153،ص1املدونة،ج3
دمحم رسول هللا كفى، : "ال يشرتط يف داخل اإلسالم النطق بلفظة أشهد وال التعبري �لنفي واالثبات، فلو قال هللا واحد واأليبقال 4

  )117،ص1إكمال إكمال املعلم،ج(وأما كون النطق بذلك شرطا يف حصول الثواب املذكور". 
  .)163التحرير والتحبري،ص(قال الفاكهاين: "وإسالم الكافر على املشهور يف هذا األخري". 5
  مل أقف على هذا الكالم لسند يف املصادر اليت نقلت كالمه. 6
  .151،ص1التبصرة،ج7
  : قبله.أيف  8
  .140،ص1املدونة،ج9

  .140،ص1املرجع نفسه،ج10
  .152،ص1التبصرة،ج11
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ــــه مل جيــــزه 1)لــــو( :لــــى اإلســــالم"ومفهــــوم "أمجــــع ع ــــه يف الطــــراز ،اغتســــل جلنابتــــه علــــى دين وهــــو  ،2قال

 .3(الظاهر)

  ]وجوب النطق �لشهادتني[

وال حيكــــــم لــــــه بــــــه إال  ،منـــــه فــــــال يصــــــحّ )؛ مُ َال ْســــــ اإلِ َال (فقــــــال: "صـــــح"مث عطـــــف علــــــى فاعــــــل      

قاضـــــــي يف الصـــــــحيح عنـــــــد ال وهـــــــذا هـــــــو نـــــــه شـــــــرط أو شـــــــطر،أهادتني، ســـــــواء قلنـــــــا �لنطـــــــق �لشـــــــ

وعـــــزاه النـــــووي  يكـــــون مؤمنـــــا يف البـــــاطن عنـــــد هللا أيضـــــا، أنـــــه الص وهـــــو ظـــــاهر  ،ظـــــاهرهو  4ءالشـــــفا

ولـــــو مـــــات قبـــــل نطقـــــه مـــــات  ،إســـــالمه �لقلـــــب إســــالم حقيقـــــي" وقـــــال ابـــــن رشـــــد:، 5ألهــــل الســـــنة

جلمهـــــــــور  7وعـــــــــزاه الســـــــــعد، 6"حيكـــــــــم لـــــــــه حبكمـــــــــه حـــــــــىت يظهـــــــــر إلينـــــــــا بلســـــــــانه إال أن ال ،مؤمنـــــــــا

  .احملقيقني

                                                             
  : ولو.أيف 1
  .467،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج2
  .: ظاهرأيف 3
قال القاضي عياض فيمن يصدق بقلبه ويطول مهله، وعلم ما يلزمه من الشهادة فلم ينطق �ا مجلة، واستشهد يف عمره وال مرة، 4

لف فيه أيضا: فقيل هو مؤمن؛ ألنه مصدق ..والشهادة من مجلة األعمال فهو عاص برتكها غري خملد، وقيل ليس مبؤمن  فهذا اخت

حىت يقارن عقده شهادة اللسان؛ إذ الشهادة إنشاء عقد، والتزام إميان، وهي مرتبطة مع العقد، وال يتم التصديق مع املهلة إال 

الطبعة -نعما-حقوق املصطفى للقاضي أيب الفضل عياض السبيت: دار الفيحاء الشفا بتعريف(�ا..وهذا هو الصحيح".

  )13،14،ص2هـ،ج1407الثانية
املنهاج شرح صحيح مسلم أليب (قال النووي: "وفيه أنه ال حيكم �سالمه إال �لنطق �لشهادتني، وهذا مذهب أهل السنة". 5

  .)197،ص1ه،ج1392الطبعة الثانية-وتبري -زكر� حميي الدين النووي: دار إحياء الرتاث العريب
  .186،ص1البيان والتحصيل،ج6
أخذ عن  نحوي،مسعود بن عمر بن عبدهللا التفتازاين، الفقيه احلنفي املتكلم النظار األصويل ال) هـ793-هـ712(سعد الدين7

ف تصنايف قيمة منها: ه، صنّ وردي اخلطييب، وغري األبين اإلجيي وغريه، وأخذ عنه الكثري كحسام الدين عضد الدين عبدالرمح

الدرر .(�ذيب املنطق، املطول يف البالغة، حاشية على شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب يف األصول، وغريها

  )285،ص2/بغية الوعاة،ج112،ص6الكامنة،ج



فصل في أحكام الغسل وما یتعلق بھ                                                                     الزجلوي على خلیل/القسم التحقیقي شرح  

 

 
455 

وميكـــــن " ، قـــــال:"حيـــــث مل تكـــــن عنـــــده إ�يـــــة مــــن النطـــــق عنـــــد طلبـــــه منـــــه" :عـــــجعنــــاه كمـــــا قـــــال وم

نفـــــــــي اإلســـــــــالم الـــــــــذي يوجـــــــــب إجـــــــــراء  "اإلســــــــالم ال"�ن يريـــــــــد بقولـــــــــه  ،عليـــــــــهص محــــــــل كـــــــــالم 

  ؛ ألنه يف بيان األحكام املتعلقة �لظاهر ال االعتقاد.1"ال اإلميان ،األحكام عليه

النطــــــق فهـــــو مـــــؤمن يف الـــــدنيا وعنــــــد هللا، علـــــى الصـــــحيح مـــــن القــــــولني  منـــــه عـــــن) زٍ ْجـــــعَ  لِ َال إِ (     

ــــــــــة قبــــــــــل اتســــــــــاع الوقــــــــــت للنطــــــــــق  :الــــــــــذين حكامهــــــــــا يف الشــــــــــفاء صــــــــــّدق بقلبــــــــــه مث اخرتمتــــــــــه املنّي

ــــــه البســــــاطي �خلــــــوف ،�2لشــــــهادة ــــــل ل ّدعــــــاه بعــــــد ويصــــــدق عنــــــدي املفــــــيت وغــــــريه إن اِ "قــــــال: ،ومّث

 .3"زوال عذره، وعند القاضي إن قامت القرائن

 ]فيما وجد �لثوب الشكّ [

 فيـــــه فقـــــال: تكلـــــم هنـــــا علـــــى الشـــــكّ  ،اإلنـــــزال مـــــن موجبـــــات الغســـــل وابتـــــدأ بـــــه صوملـــــا عـــــّد       

 ومل يشــــــــك يف �لــــــــث؟)، ِينٌّ َمــــــــ مْ أَ (مــــــــثال ) يٌ ذْ َمــــــــأَ (يف شــــــــيء رآه يف ثوبــــــــه أو بدنــــــــه  )كَّ َشــــــــ نْ إِ وَ (

فأمـــــا إن مل يكـــــن ينـــــام  دون غـــــريه، وهــــذا مقّيـــــد يف الثـــــوب مبـــــا إذا كـــــان ينـــــام فيـــــه وجـــــو�،) لَ َســـــتَ اغْ (

إذا اغتســـــل يف الصـــــورة الســـــابقة  )وَ (، فـــــال غســـــل عليـــــه ،أو ينـــــام فيـــــه هـــــو وغـــــريه ممـــــن حيـــــتلم ،فيـــــه

ـــــه ) ادَ َعـــــأَ ( ـــــ(مـــــا صـــــّلى في ـــــه) ةٍ َمـــــوْ نَـ  رِ آِخـــــ نْ ِم ـــــل: ؟ســـــواء كـــــان ينزعـــــه أم ال ،�مهـــــا في  مـــــن أول وقي

وإطالقـــــــه هنــــــــا  ، 6عـــــــن األكثـــــــر 5لنقــــــــل البـــــــاجيض وعـــــــزاه يف  وقيـــــــل: �لفـــــــرق، ،فيهمـــــــا 4]ومـــــــة[ن

  .7قاله البناين ،ينبغي خمالفة األكثر وال وهو طريقة الباجي،، حكإطالق ابن 

                                                             
آمن بقلبه ومل ينطق : هذا خالف ما عليه احملققون واجلمهور من أن من "ال اإلسالم إال لعجز" قال األجهوري يف شرح قوله1

بلسانه، مع القدرة على النطق، واتساع الزمن له، فإنه يكون مؤمنا بذلك، حيث مل تكن عنده إ�ية من النطق عند طلبه منه، 

وعليه اللخمي واملازري، وميكن محل كالم املصنف عليه، �ن يريد بقوله ال اإلسالم: نفي اإلسالم الذي يوجب أجر حكم 

    )187شرح األجهوري،ص(لى أن كالمه يف اإلسالم ال يف اإلميان".املسلمني عليه، ع
  .13،ص1الشفا بتعريف حقوق املصطفى،جينظر: 2
قال البساطي: "أما لو أمجع على اإلسالم، وعجز عن النطق، فإن إسالمه صحيح إن مات عند املفيت، وإن كان حيا واّدعاه بعد 3

  )58،ص1شرح البساطي،ج(بذلك قرائن".إن قامت -أيضا-زوال عذره صّدق، وعند القاضي
  .أساقطة من: 4
  .104،ص1ينظر: املنتقى،ج5
  .168،ص1التوضيح،ج ينظر:6
  .180،ص1حاشية البناين،ج7
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شـــــّكها يف وقـــــت حـــــيض رأتـــــه يف ثو�ـــــا كشـــــكها يف اجلنابـــــة، فتغتســـــل وتعيـــــد الصـــــالة علـــــى مـــــا و     

دم تعيــــد صــــوم يـــــوم واحــــد؛ ألن الـــــ" وقــــال ابــــن حبيـــــب: ،م، والصــــوم مـــــن أول يــــوم صــــامته فيـــــهتقــــدّ 

ــــــو دام مل خيــــــفَ  ،انقطــــــع مكانــــــه ــــــب يصــــــوم وهــــــو جنــــــب عليهــــــا، ول ــــــل: ،"فصــــــارت كاجلن وهــــــو  وقي

  .1أقيس

فظـــــــــاهر كـــــــــالم اللخمـــــــــي ال  ؟مـــــــــثال يف �لـــــــــث �ن اليـــــــــدري أمـــــــــذٌي أم مـــــــــٌين أم عـــــــــرقٌ  وإن شـــــــــكّ 

اغتســــل لــــه مث تبــــّني لـــــه  ولــــو التجــــويز املرجــــوح فــــال غســــل فيــــه، وخــــرج �لشــــكّ ": سقــــال ، 2غســــل

  .3"مل جيزه ،أنه جنب

ــــ     شــــبهها �ملتفــــق عليــــه فيهمــــا  ،وإعــــادة الصــــالة لــــه ا ذكــــر وجــــوب الغســــل يف مســــألة الشــــكّ ـمّ ول

أعـــــاد الصـــــالة مـــــن آخـــــر نومـــــة إن كـــــان و  ،فيغتســـــل اتفاقـــــا أنـــــه مـــــينٌ ) هِ ِقـــــقُّ حَ تَ كَ ( فقـــــال: ،يف اجلملـــــة

  .ويف اليابس ما ّمر من االختالف طرّ� اتفاقا أيضا،

 ]فرائض الغسل[

النيـــــــة  :ومهـــــــا ،اثنـــــــان متفـــــــق عليهمـــــــا :اجباتـــــــه وهـــــــي أربعـــــــةن موجباتـــــــه شـــــــرع يف و وملـــــــا فـــــــرغ مـــــــ     

ـــــــاب بـــــــه، واثنـــــــان خمتلـــــــف فيهمـــــــا ـــــــذي ابتـــــــدأ الب الـــــــدلك واملـــــــواالة، وإىل  ومهـــــــا: ،وتعمـــــــيم اجلســـــــد ال

وشــــــّبههما معــــــا �لوضــــــوء يف )، ةٌ اَال وَ ُمــــــوَ  ةٌ يَّــــــنِ  هُ بُــــــاجِ وَ وَ (وجــــــوب النيــــــة واملــــــواالة أشــــــار هنــــــا بقولــــــه:

  ألنه مل حيك فيه خالفا يف وجوب النية.؛)وءِ ضُ الوُ كَ (م يف قوله:الصفة واحلك

أو  ،أو الفـــــرض ،وينـــــوي رفـــــع اجلنابـــــة ل واجـــــب فيـــــه،ومعنـــــاه �عتبـــــار الصـــــفة فيهـــــا إن ذكـــــر عنـــــد أوَّ 

 أو أخـــــــرج بعـــــــض املســـــــتباح إىل آخــــــــر مـــــــا قّدمـــــــه يف الوضــــــــوء، ،وإن مـــــــع تــــــــربّد ،اســـــــتباحة املمنـــــــوع

مــــــن البنــــــاء مــــــع  ويف املــــــواالة �عتبــــــار الصــــــفة مــــــا مــــــرَّ  ،فيــــــه رَّ يف تقــــــدمها أو �خريهــــــا مــــــا مــــــ وصــــــحّ 

                                                             
  .131،130،ص1/التبصرة،ج66،ص1ينظر: النوادر والز�دات،ج1
مالك فيه يف "ا�موعة"  وأيقن أنه ليس بعرق، فوقف ري هل ذلك مين أو مذي؟قال اللخمي: "فإن وجد بلال فقال: ال أد2

  .)129،128،ص1التبصرة،ج(وقال: ال أدري.وعلى قول ابن حبيب ال يغتسل".
  .469،ص1تيسري امللك اجلليل،ج3
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ويف احلكـــــم مــــــا قّدمـــــه مــــــن الســـــنة أو الوجــــــوب  النســـــيان مطلقــــــا، ويف العجـــــز بشــــــرط عـــــدم الطــــــول،

 كما مّر.  ،وهو خالف لفظي أيضا مع الذكر والقدرة،

 ]هل تغين نية عن نية؟[

ـــــَوتْ  نْ إِ وَ ( فقـــــال: ،هابّينهـــــا كّلهـــــا أو بعضـــــع علـــــى اجتمـــــاع األحـــــداث و مث فـــــرّ      امـــــرأة حـــــائض ) نـَ

ـــــَوتْ  )وْ أَ  ،ةِ ابَـــــنَ اجلَ وَ  ضَ يْ احلَـــــ(جنـــــب  ـــــ وْ ، أَ رِ َخـــــْآل لِ  ةً يَ ِســـــا �َ مهَُ دَ َحـــــأَ ( نـَ ـــــمُ اجلُ وَ  ةَ ابَـــــنَ ى اجلَ وَ نـَ  )وْ ، أَ ةُ َع

وجــــــواب  ،)ةِ َعــــــمُ اجلُ (عــــــن املنــــــدوب كـــــــ )ةً ابَــــــيَ نِ (نـَــــــَوى الواجــــــب منهمــــــا حيضــــــا أو جنابــــــة، وقصــــــد 

  ة.أي: الغسالن يف املسائل الستّ ) َال صَ حَ (الشرط 

أي: نيابــــــــة  ،)ةً ابَـــــــيَ نِ  دَ َصـــــــقَ (و ،ذكرهـــــــا ومل ينوهـــــــا )وْ ، أَ ةَ ابَـــــــنَ اجلَ  يَ ِســـــــنَ (ى اجلمعـــــــة ونـَـــــــوَ  )نْ إِ وَ (   

وبقــــي مــــا  ،والنائــــب واملنــــوب عنــــه نواه ومــــا نســــيه،مــــا) انـْتَـَفيَــــا(وجوابــــه  ،)اَهــــنْـ عَ ( 1(غســــل اجلمعــــة)

ـــــــة دون اجلمعـــــــة؛ حلـــــــديث:"إِ فيح ،إذا نـــــــوى اجلنابـــــــة �ســـــــيا للجمعـــــــة ـــــــه مـــــــانواه مـــــــن اجلناب ا منََّ صـــــــل ل

  .2"اتِ يَّ لنِّ �ِ  الُ مَ عْ األَ 

  [فريضة ختليل الشعر يف الغسل]

وهــــو مــــن متــــام تعمـــــيم )، رٍ عَ َشــــ يــــلُ لِ ختَْ وَ (فقـــــال: ،مث عطــــف علــــى الواجــــب مــــاهو واجــــب مثلــــه      

ـــــــيعّم الّشـــــــوالتخليـــــــل: إيصـــــــال املـــــــاء إىل البشـــــــرة، وذكـــــــر  اجلســـــــد الواجـــــــب �إلمجـــــــاع، عر كلـــــــه يف ه ل

بضــــــــاد معجمــــــــة فغــــــــني ســــــــاكنة فمثلثــــــــة  )َضــــــــْغثُ (جيــــــــب  )وَ (، كثيفــــــــا أو خفيفــــــــا  ،الــــــــرأس وغــــــــريه

ــــــاه أي: الشــــــعر، ه)،َمْضــــــُفورِ ( ضــــــَمه ومجعــــــه وحتريكــــــه وعصــــــره،  :وهــــــو �لضــــــاد غــــــري املشــــــالة، ومعن

    .االّتكاء �ليد عليه ليداخله املاء، ومربوطه كمضفوره :واملراد به هنا

                                                             
  : الغسل.أيف تقابلها 1
، عن طريق عمر بن )1ح:(:*صحيح البخاري، �ب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،متفق عليه2

طاب،بلفظ: "إمنا األعمال �لنيات، وإمنا لكل امرئ مانوى، فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إىل اخل

  .6،ص1ما هاجر إليه"،ج

  .48،ص6، عن طريق عمر بن اخلطاب،ج)4962ح:(*صحيح مسلم، كتاب اجلهاد، �ب إمنا األعمال �لنية،
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 املـــــاء إىل وســــــطه، 1إذا كـــــان مرخــــــوا (يصـــــل)" ابـــــن �جـــــي:، بجيــــــ فـــــال ؛أي: حلّـــــه )هُ ُضـــــقْ نَـ َال (    

 ،3"وإال نقضـــــه ،إذا مل يكـــــن حائـــــل"وقـــــال ابـــــن بشـــــري: ،هأو ترخيتـــــ :يعـــــين ،2"هإال فــــال بـــــد مـــــن حّلـــــو 

ومنــــــه اخليــــــوط الكثــــــرية، وظــــــاهره وجــــــوب غســــــل الــــــرأس ولــــــو لعــــــروس يف رأســــــها طيــــــب، وبــــــه أفــــــىت 

فأجـــــاز هلــــا املســـــح  ؛5)4وخــــالف فيـــــه أبــــوعمران (اجلــــورائي رف املنهــــى عنـــــه،الّســــالشــــيوخ؛ ألنــــه مـــــن 

 .6عليه صيانة للمال

 ]فريضة وجوب الدلك يف الغسل[

ــــــــات املختلــــــــف فيهــــــــا ) وَ (       ــــــــكٌ (�ين الواجب وهــــــــو واجــــــــب لنفســــــــه، واليشــــــــرتط مقارنتــــــــه  )،َدْل

 ،7ه عـــــن البــــــدن علـــــى الصــــــحيحقبــــــل ســـــيالنه وانفصــــــال)، ءِ ـَماالـــــ( صــــــبّ  )دَ ْعـــــبَـ  وْ لَــــــوَ (بـــــل  ؛للمـــــاء

بـــــــل مثلهــــــا دلـــــــك األعضــــــاء بعضـــــــها  ؛يف آلتــــــه اليــــــدواليشـــــــرتط  وفيـــــــه حــــــرج، ،8ومقابلــــــه للقابســــــي

جـــــــــــزاء قـــــــــــوالن ويف اإل ولغريهـــــــــــا �مث، ،لضـــــــــــرورة )ةٍ ابَ نَ تِ اْســـــــــــ وْ أَ ( ،وحنوهـــــــــــا )،ةٍ قَـــــــــــرْ ِخبِ  وْ أَ ، (بـــــــــــبعض

  .9مشهوران

وأمـــــا لـــــو كـــــان  يديـــــه ويـــــدلك بوســـــطه،ومعـــــىن الـــــدلك �خلرقـــــة أن جيعـــــل شـــــيئا بـــــني " يف حاشـــــيته: ز

يعتقـــــده مـــــن عـــــدم اإلجـــــزاء يف  بســـــبب مـــــاعـــــج وحبــــث فيـــــه ، 10"بيــــده ودلـــــك بـــــه فهـــــو دالـــــك بيـــــده

                                                             
  : إيصال.أيف 1
  )346الشرح الكبري على التهذيب،ص(إذا كان ضفرها مرخوا حبيث يدخل املاء وسطه، وإال فال بد من حّله".قال ابن �جي: "2
  . 300،ص1التنبيه على مبادئ التوجيه،ج3
  : اجلوزائي.أيف 4
  أبوعمران اجلورائي أحد شيوخ أيب احلسن الزرويلي، وأيب زيد اجلزويل، له كتاب يف النظائر.مل أقف على ترمجته.5
  .181،ص1/شرح الزرقاين،ج472،ص1طر:تيسري امللك اجلليل،جين6
  ).1ينظر: الرسالة،ص(قال بذلك ابن أيب زيد،  7
قوال الشيخ، والقابسي بعض شيوخ عبد احلق: لو كانت جبسمه جناسة مل  -قال ابن عرفة: "ولو تدلك إثر انغماسه ففي إجزائه8

  .)157،ص1املختصر الفقهي،ج(ى ملعة وما عجز عنه ساقط".جيزئه، أل�ا ال تزول إال مبقارنة الدلك للصب فتبق
  .)472،ص1تيسري امللك اجلليل،ج.(يوسف بن عمر،وشّهر اجلزويل عدمه قال السنهوري:"�مث وجيزئ على املشهور عند9

آلخر بيده ونص كالمه: "ومعىن الدلك �خلرقة أن جيعل شيئا بني يديه، ويدلك به كفوطة جيعل طرفها بيده اليمىن وطرفها ا10

اليسرى، ويدلك بوسطها، وأما لو جعل شيئا بيده ودلك، ككيس يدخله يف يده ويدلك به، فإن الدلك إمنا هو �ليد، هكذا وقع 

   )147حاشية أمحد الزرقاين،ص(يف املذاكرة وارتضاه بعض شيوخنا".
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ـــــــد، وقـــــــال: ـــــــدلك بغـــــــري الي ـــــــه نظـــــــر ملـــــــا أجـــــــازه ( ،1"الســـــــيما إن كـــــــان خبرقـــــــة كثيفـــــــة"ال مـــــــن ويف حبث

ـــــــدلك) ـــــــذلك�جلـــــــدرات املعـــــــدّ  2الت ـــــــدلك بكـــــــل وجـــــــه  )رَ ذَّ َعـــــــتَـ  نْ إِ وَ (، ة ل ـــــــ(ال  3و(يكفـــــــي)، )طَ قَ َس

  املاء عليه. صبّ 

  ]سنن الغسل[

ـــــه شـــــرع يف ســـــننه      ـــــرغ مـــــن واجبات ـــــدَ يَ  لُ ْســـــغَ  هُ نُ نَـ ُســـــوَ (فقـــــال: ،وملـــــا ف ـــــه قبـــــل  )ًال وَّ أَ  هِ ْي أي: يف أول

 ؟ أو مـــــرة واحــــــدةمــــــن اإل�ء فقبـــــل إدخاهلمــــــا فيـــــه، وهــــــل يغســـــلهما ثــــــال�ً  رفــــــإن تطّهـــــ إزالـــــة األذى،

  ل سننه.فيه احتماالن، وهو أوّ 

وهـــــو يف كالمـــــه مرفـــــوع  وهـــــو الثقـــــب الـــــداخل يف الـــــرأس،)، هِ ْيـــــنَـ ذُ أُ  اخُ مَ ِصـــــ(�نيهمـــــا مســـــح  )وَ (    

 املضـــــاف الـــــذي هـــــو "املســــــح" لقيامـــــه فيـــــه مقامـــــه، ومــــــا 4]حــــــذف[�لعطـــــف علـــــى "غســـــل" بعـــــد 

 يصــــبّ  وال �طنــــا؛ أل�مــــا مــــن مجلــــة ظــــاهر اجلســــد،ظــــاهرا و  ،عــــداه مــــن الصــــفحتني واجــــب غســــله

ـــــل يقلبه ؛فيهمـــــا املـــــاء ـــــكب ـــــدير أصـــــبعه أثـــــر ذل أو معـــــه إن أمكـــــن،  ،مـــــا علـــــى كفـــــه مملـــــوءة مـــــاء، وي

  ويتعاهد تكسريمها. 

ــــــذي يف األذن ز و أفــــــاد ــــــة فيــــــه 5عــــــل)جت( يف حاشــــــيته: أن الثقــــــب ال ــــــاطن فــــــال  ،احلقل ــــــه حكــــــم الب ل

  .6"خالفا لبعض ا�تهدين"وقال:  جيب غسله، وحكاه عن السنهوري عن بعض شيوخه،

                                                             
غري حائل، وهو خالف ظاهر ما ذكروه  ونص كالمه: ".....هذا يقتضي جواز الدلك به؛ بل جوازه مع القدرة على الدلك من1

يف تعريف الدلك، السيما إن كانت خبرقة كثيفة، وقد ذكروا أنه إذا حال بني احلشفة والفرج خرقة كثيفة؛ يكون وطؤه غري موجب 

  .)191شرح األجهوري،ص(للغسل، فيحمل هذا بتقدير تسليمه على إذا كانت اخلرقة اليت جيعلها على يده رقيقة".
  .ه، ويف �قي النسخ: �لتدلك، واألصح ما أثبتزت يف كذا ورد2
  يف ز: يكفيه.3
  .أساقطة من: 4
  ، ويف �قي النسخ: جيعل.زكذا يف: 5
  .150حاشية أمحد الزرقاين،ص6
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االســــــتنثار جــــــر� علــــــى  يعــــــمّ  أطلقــــــه علــــــى مــــــاو )، اقٌ َشــــــنْ تِ اسْ وَ  ةٌ َضــــــمَ ضْ مَ (بعــــــة الثالثــــــة والرا )وَ (     

ــــــ مـــــذهب مـــــن يقـــــول بـــــذلك يف اللغـــــة، ـــــر وهـــــو ل ـــــه ســـــنة  ،1املتقـــــدمز و�ـــــذا التقري ال ينـــــايف القـــــول �ن

 .2مستقلة كما يف الوضوء

 ]مندو�ت الغسل[

ـــــه كثـــــرية، وعـــــّد       ـــــزَ �ِِ  ءٌ دْ بَـــــ بَ دِ نُـــــوَ (فقـــــال:، 3)ســـــبعة(منهـــــا هنـــــا ومندو�ت  عـــــن حمـــــلّ  )ىذَ األَ  ةِ اَل

ــــه ــــ ليقــــع الغســــل علــــى أعضــــاء طــــاهرة، ؛هــــو في ــــة، وإن نواهــــا يف حــــني اإلزالــــة مث يســــتنجى بنّي ة اجلناب

لــــئال تقــــع يــــده علــــى  ؛ومــــا معهــــا 5رفــــاغمــــا وااله مــــن األويغســــل معــــه  ،4أجــــزأه علــــى مــــذهب املدونــــة

علــــــى ) ةً َلــــــامِ كَ (لها بنيـــــة رفــــــع اجلنابــــــة عنهـــــا فيغســــــ )،هِ وئِ ُضـــــوُ  اءِ َضــــــعْ أَ  مثَُّ (، رهـــــا عنــــــهفرجـــــه لــــــو أخّ 

ح ، وهــــــو مصــــــرّ 7"وإن شــــــاء أخرمهــــــا"ويف الرســــــالة: ،فيقــــــدم الــــــرجلني معــــــه ،6ظــــــاهر حــــــديث عائشــــــة

  .8به يف حديث ميمونة

                                                             
قال الزرقاين يف حاشيته:"أطلق املصنف هنا االستنشاق على ما يشمل الشيئني، كما هو مذهب بعض الشيوخ، وإن كان مل ميش 1

  )150الزرقاين،صأمحد  حاشية (ك يف الوضوء".على ذل
عّد صاحب الشامل االستنثار سنة مستقلة فقال: "وسننه: غسل يديه أوال، والصماخ، واملضمضة، واالستنشاق واالستنثار   2

  . )69،ص1الشامل، ج(كالوضوء".
  : السبعة.أيف  3
  .121،ص1التبصرة،ج4
خذين من �طن، ومها ما اكتنفا أعايل جانيب العانة عند ملتقى أعايل بواطن قال ابن منظور: األرفاغ مجع رفغ وهو أصول الف5

الفخذين وأعلى البطن، واألرفاغ: املغابن من اآل�ط وأصول الفخذين واحلوالب وغريها من مطاوي األعضاء وما جيتمع فيه الوسخ 

   )429،ص8لسان العرب،ج(والعرق. 
،عن طريق عائشة، بلفظ:"أن النيب صلى هللا )248ح:(ب الوضوء قبل الغسل،*صحيح البخاري، كتاب الغسل، �:متفق عليه6

عليه وسلم كان إذا اغتسل من اجلنابة، بدأ فغسل يديه، مث يتوضأ كما يتوضأ للصالة، مث يدخل أصابعه يف املاء، فيخلل �ا أصول 

  .59،ص1شعره، مث يصب على رأسه ثالث غرف بيديه، مث يفيض املاء على جلده كله"،ج

  . 174،ص1طريق عائشة، بلفظ مطول،ج، عن )644ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب صفة غسل اجلنابة،
  .19الرسالة،ص7
، عن طريق ميمونة، )274ح:( ،نابة مث غسل سائر جسدهصحيح البخاري، كتاب الغسل، �ب من توضأ يف اجل:*متفق عليه 8

 جلنابة، فأكفأ بيمينه على مشاله مرتني أو ثال�، مث غسل فرجه، مث ضرب يده �ألرض أو بلفظ: "وضع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وضوءا

اء، مث تنحى فغسل احلائط مرتني أو ثال�، مث مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، مث أفاض على رأسه امل

  .63،ص1رجليه".ج

  .174،ص1ميمونة،ج عن طريق ،)648ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطهارة، �ب صفة غسل اجلنابة، 
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؛ ألنــــــه صــــــورة وضــــــوء ال وضــــــوء "يتوضــــــأ"وتعبــــــريه �عضــــــاء وضــــــوئه أحســــــن مــــــن قــــــول غــــــريه "قيــــــل:

وفيـــــه أيضـــــا اإلشـــــعار �نـــــه  ،)ةً رَّ َمـــــ(؛ وهلـــــذا قـــــال:1"رهوإليهامـــــه التكـــــرار، والفضـــــيلة يف تكـــــرا حقيقـــــة،

ـــــه،لـــــو مل يقـــــدّ  ـــــه مها الجتـــــزى بغســـــلها يف مجلـــــة جســـــده كل ـــــه:، وهـــــو جممـــــع علي ـــــل  ومـــــن مندو�ت ختلي

  .2وُشهِّر أيضا القول بوجوبه أصابع الرجلني على املشهور،

ـــــه ومياســـــره) هُ َال ْعـــــأَ (منهـــــا تقـــــدمي ) وَ (       مـــــن أعـــــاله وأســـــفله علـــــى  )هُ نُـــــامِ يَ مَ ( تقـــــدمي) وَ ( ،مبيامن

وأخـــــــذا  هنـــــــا علــــــى أن أعلــــــى األيســــــر مقـــــــدم علــــــى األســــــفل األميــــــن، سوح ه مياســــــره منهــــــا، ونبّــــــ

  .3وبطنه �ليا لظهره، وأنه خيتم غسله بصدره ،ذلك من كالم ابن مجاعة

ل �مـــــا فيخلّـــــ ويغمـــــس يديـــــه بعـــــد وضـــــوئه فيـــــه، ويرفعهمـــــا غـــــري قـــــابض �مـــــا شـــــيئا،"ويف الرســـــالة: 

ـــــدأ مـــــن مـــــؤخره فيمنعـــــه الزكـــــام والنزلـــــة"قـــــال بعـــــض مـــــن شـــــرحها:، 4"ر رأســـــهأصـــــول شـــــع وهـــــو  ،ويب

وفيــــه فائــــدة أخــــرى وهــــي  مســــامه فــــال يتضــــرر بــــربد املــــاء، وهــــي فائــــدة طيبــــة، ؛ ألنــــه تنســــدّ 5(جمــــرب)

ـــــك ذو  نس الشـــــعر بـــــه فـــــال يدفعـــــه،آي ســـــرعة وصـــــول املـــــاء إىل البشـــــرة لتـــــفقهيـــــة: وهـــــ وســـــواء يف ذل

  .6"الوفرة وغريه

فيغــــرف علــــى رأســــه ثــــالث غرفــــات غاســــال لــــه �ــــن، فيعّمــــه بكــــل  ،أي:غســــله )هِ ِســــأْ رَ  يــــثُ لِ تثْ وَ (    

ـــــو (اجتـــــزأ) ،واحـــــدة علـــــى ظـــــاهر كالمهـــــم ـــــه الفتـــــوى، ول وإن مل تكفـــــه الـــــثالث  بواحـــــدة أجـــــزأه، 7وب

 .8زاد إىل الكفاية

                                                             
  .)475،ص1ينظر:تيسري امللك اجلليل،ج(قاله السنهوري يف شرحه على خليل، 1
ينظر:تيسري امللك (شّهر ابن الفخار القول بوجوب ختليل أصابع الرجلني، أشار لذلك السنهوري يف شرحه.2

  .)475،ص1اجلليل،ج
  .475،ص1/تيسري امللك اجلليل،ج315،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج3
  .19رسالة،صال4
  : حجزه.أيف 5
  .)148،ص1ينظر:الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد،ج.(قاله النفراوي يف شرح الرسالة 6
  ، ومعىن اجتزأ: اكتفى.خطأ إمالئيبت يف كل النسخ: اجتزئ، وهو كت7
عل عليه السالم، ولو اجتزأ قال ابن حبيب: "ال أحب أن ينقص عن الثالث ولو عم بواحدة زاد الثانية والثالثة إذ كذلك ف8

  .)166،ص1شرح زروق على منت الرسالة،ج(�لواحدة أجزأته، وإن مل تكف الثالث زاد إىل الكفاية". 
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 ]مقدار ما يغتسل به من املاء[

ومـــا مـــّر اســــتطراد  ه،بصــــاع مـــع تقدمـــه لـــه؛ ألن هــــذا حملّـــ أي:) دٍّ  َحـــَال بِـــ اءٍ َمــــ ةُ لَّـــقِ وَ (ر قولـــه:وكـــرّ     

خبــــــالف  نِ رف للموســــــوس مــــــا ال يغتفــــــر لغــــــريه البتالئــــــه، ويكفيــــــه غلبــــــة الظَّــــــويغتفــــــر مــــــن الّســــــ لــــــه،

 فال بد له من اليقني.  ؛غريه

 ]ما يستحب للجنب قبل غسله[

ـــــ لِ ْســـــغَ كَ (فقـــــال: ،ه �فـــــادة احلكـــــم الـــــذي هـــــو االســـــتحبابمث شـــــبّ      ) اعٍ َمـــــجلِِ  هِ دِ وْ َعـــــلِ  بٍ نُـــــجُ  جِ رْ فـَ

إزالـــــة النجاســـــة، وهـــــي رطوبـــــة فـــــرج و  ،وإمتـــــام اللـــــذة، تقويـــــة العضـــــو :يف زوجتـــــه أو أمتـــــه، وفيـــــه فوائـــــد

  .2قبله فيهز خمالفا لـ، 1عجوال يندب ذلك للمرأة قاله ، املرأة

ذكــــــرا أو  ،أي: اجلنـــــب 3)هِ وئِ ُضـــــوُ وَ (فقـــــال: ،مث عطـــــف عليـــــه مـــــا يســـــتحب هلمـــــا عنــــــد اجلمـــــاع     

ــــــلِ (نثــــــى أ ــــــه يف املــــــذهب يف ليــــــل أو �ــــــار،) مٍ وْ نَـ وكــــــذا يســــــتحب لغــــــريه  ،5وخارجــــــه ،4وقيــــــل: بوجوب

  . 6ا لنوم للحديث فيهمن كل مريدً 

                                                             
  ).194شرح األجهوري،ص(".دقال األجهوري يف شرح قوله كغسل فرج جنب لعوده جلماع: "خاص �لرجل خالفا للشيخ  1
  .)151الزرقاين،صأمحد حاشية (ذكرا أو أنثى". "أي: ):جنب كغسل فرج(قال أمحد الزرقاين يف شرح قوله 2
يف كل النسخ كتبت اهلمزة على السطر: وضوءه، وهو خطأ؛ ألن "وضوئه" معطوفة على "كغسل" فتتبعها يف حركة اإلعراب 3

  وهي اجلر.  
فعل ذلك فليستغفر هللا رواه عنه يف قال ابن العريب: "وقال مالك والشافعي ال جيوز للجنب أن ينام حىت يتوضأ. قال مالك: فإن 4

عارضة (ا�موعة، وقال ابن حبيب: ذلك واجب وجوب الفرائض حلديث عمر بن اخلطاب �". 

  ).183،182،ص1األحوذي،ج
  )156،ص2ا�موع شرح املهذب،ج(قال النووي: "قال أصحابنا: ويكره للجنب أن ينام حىت يتوضأ". 5
،عن طريق )247ح:(صحيح البخاري،كتاب الوضوء، �ب فضل من �ت على الوضوء،*تفق عليهاملاحلديث  املؤلف يقصد 6

الرباء بن عازب، بلفظ:"إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصالة، مث اضطجع على شقك األمين، مث قل: اللهم أسلمت وجهي 

نجا منك إال إليك، اللهم آمنت بكتابك إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال م

  .58،ص1ج ،الفطرة، واجعلهن آخرما تتكلم به"الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن متَّ من ليلتك، فأنت على 

  .77،ص8،ج)6981ح:(*صحيح مسلم، كتاب الدعوات، �ب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع،
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ة يف اســــتحبابه للجنـــــب مــــا فيــــه مـــــن النشــــاط للغســــل، وهلـــــذا ال يطلــــب بــــه إذا كـــــان معــــه مـــــن والعلّــــ

ــــِدم املــــاء،، املــــاء مــــا ال يكفيــــه للغســــل وإليــــه أشــــار ، 1هــــذا هــــو املشــــهور فيــــهو  وال �لتــــيمم بدلــــه إذا ُع

ــــــَال ( بقولـــــه: ، 2"وهــــــو قــــــول ابــــــن حبيــــــب ،وعلـــــى أنــــــه لتحصــــــيل طهــــــارة يــــــؤمر بــــــه"ض:ويف  ،)مٍ مُّ يَ  تـَ

  .3"على التعليل �لنشاط األمر بناءً  واملشهور يف احلائض عدم"وفيه أيضا:

  انتهى..4"ويستوي حكمها وحكم اجلنب إذا انقطع احليض":قال يف النكت

 ]ضوء اجلنابةيبطل و  ما[

ألنـــــــــه مل يشـــــــــرع لرفـــــــــع احلـــــــــدث  ؛)اعٍ َمـــــــــ ِجبِ الَّ إِ (وضــــــــوء اجلنـــــــــب للنـــــــــوم بشـــــــــيء ) لْ طُـــــــــبْ  يَـ ملَ وَ (      

 ، وحكــــاه عـــــن يوســــف ابــــن عمـــــر،6سقالــــه  ،فيبطلــــه مايبطــــل الوضـــــوء 5خبالفــــه مــــن غـــــريه ،فينقضــــه

ال الواقـــــــع  ،ونقـــــــل بعـــــــده عـــــــن القاضـــــــي عيـــــــاض أنـــــــه ينـــــــتقض �حلـــــــدث الواقـــــــع قبـــــــل االضـــــــطجاع

 .7هبعد

  ]ما متنعه اجلنابة[

شـــــــرع يف موانـــــــع اجلنابـــــــة  ؛مندو�تـــــــهو  ،وســـــــننه ،واجباتـــــــهو  ،وملـــــــا فـــــــرغ مـــــــن موجبـــــــات الغســـــــل       

ـــــــمتَْ وَ (فقـــــــال:  ُـــــــنَ اجلَ  عُ َن ـــــــوَ مَ ة ُ اب ـــــــه:، )رِ غَ ْصـــــــاألَ (احلـــــــدث ) عَ اِن ـــــــه الســـــــابقة يف قول ـــــــع  أي: ممنوعات "ومن

) ةٍ آيَـــــــ كَ الَّ إِ ( ،حبركـــــــة اللســـــــان) ةَ ءَ ارَ الَقـــــــ(متنـــــــع ز�دة علـــــــى ذلـــــــك  )وَ ( حــــــدث صـــــــالة وطوافـــــــا إخل"،

                                                             
  .64،ص1النوادر والز�دات،جينظر: 1
  174،ص.1التوضيح،ج2
  .174،ص1املرجع نفسه،ج3
قال عبداحلق: "إذا ارتفع دم احليض عن املرأة ومل تغتسل �ملاء، حكمها حكم اجلنب يف منعها من قراءة القرآن، وأ�ا ال تنام حىت 4

يب دمحم كتاب النكت والفروق ملسائل املدونة واملختلطة أل(تتوضأ، أل�ا قد ملكت طهرها، فصار حكمها حكم اجلنب يف ذلك". 

غريب،الدار البيضاء، دار ابن عبداحلق بن هارون الصقلي، حتقيق: أبو الفضل الدمياطي؛ أمحد بن علي: مركز الرتاث الثقايف امل

  )40،ص1م،ج2009الطبعة األوىل- بريوت-حزم
جلماع فقط، فهو عبادة يقصد املؤلف هنا أن وضوء النوم من غري اجلنب يبطل كما يبطل غريه، خبالف وضوء اجلنب للنوم يبطله ا5

  الينقضه إال ما أوجبه.
  .477،ص1تيسري امللك اجلليل،ج6
  .477،ص1املرجع نفسه،ج7
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ــــــني وثــــــالث، ال علــــــى معــــــىن القــــــراءة ــــــل  ؛وآيت ــــــٍذ وَ وُّ َعــــــتَـ لِ (ب ــــــى واالســــــتدالل إلظهــــــار  )هِ وِ َحنْ مــــــن الّرَق

قالــــــه  ،فـــــإن قصــــــد بــــــه الـــــذكر فلــــــه ثوابــــــه فيمـــــا يظهــــــر ؛وال يعــــــد قــــــار� وال لـــــه ثــــــواب القــــــراءة احلـــــق،

  .1عج

الســــــيما إن   ،وحنــــــوه ا يقــــــال هــــــو أوىل مــــــن التعــــــوذّ رمبــــــ" وقــــــال: وحبــــــث أيضــــــا يف فتحــــــه علــــــى غــــــريه،

  .2"كان يرتتب عليه خلط آية رمحة �ية عذاب

ومينـــــع مـــــع ذلـــــك عنـــــد خلـــــط  وينبغـــــي عنـــــدي قياســـــه علـــــى االســـــتدالل جبـــــامع إظهـــــار احلـــــق فيهمـــــا،

  فال يرتكب ممنوع ألجله.  ،آية رمحة �ية العذاب؛ ألن غاية ما فيه أنه مكروه

 ال جيـــــوز قراءتـــــه مطلقـــــا، ،وحنـــــوه" أن مـــــا ال تعـــــوذ فيـــــه واليـــــذكر إال قـــــرآ� م مـــــن قولـــــه "للتعـــــوذِهـــــوفُ 

ــــــ ،3وبـــــه صـــــرّح يف الـــــذخرية ﴾   ﴿ومثّـــــل لـــــه بــ
ونقلـــــه ، 5ضوهـــــو أيضـــــا ظـــــاهر  ،4

ـــــاين ، 8رقـــــى بـــــه أو يســـــتدل""وجيـــــري حنـــــوه فيمـــــا يُ  وزاد:، عـــــجوتبعهمـــــا ، 7تـــــتو ،6ح و�زع فيـــــه البن

ذ وال وإن مل يكــــــــن فيــــــــه لفــــــــظ التعـــــــــوّ  �نـــــــــه يتعــــــــوذ �لقــــــــرآن، 9ح ابــــــــن مــــــــرزوقصــــــــرّ  قــــــــائال: "وقــــــــد

  اهـ..10معناه"

                                                             
أصال، وهذا حيث مل يقصد الذكر، فإن قصده فالظاهر أنه -للتعوذ وحنوه-قال األجهوري: "مث أنه ال ثواب فيما جيوز قراءته 1

  )195جهوري،صشرح األ(حيصل له له ثواب الذكر كما ذكره الشافعية".
  .195نفسه،ص صدرامل2
  .316،ص1الذخرية،ج3
  .160: سورة الشعراء، اآلية4
  .172،ص1التوضيح،ج5
  .317،ص1مواهب اجلليل،ج6
  365،ص1جواهر الدرر،ج7
  .195شرح األجهوري،ص8
  .512،ص3املنزع النبيل،ج9

  .188،ص1حاشية البناين،ج10
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مبثلهـــــا علـــــى الفقهــــــاء  ولكــــــن ال حيـــــتجّ  وهـــــذا منـــــزع صـــــويف يليـــــق مبثلــــــه لوجـــــود شـــــواهده يف اجلملـــــة،

ـــــدليل مـــــا أفـــــردوه مـــــن التواليـــــف يف خواصـــــه خلفـــــا عـــــن ســـــلف، ا مَ ويف حـــــديث الرقيـــــة �لفاحتـــــة:"وَ  ب

  وهللا أعلم.     ،2"ِيب لْ  قَـ ِيف  وْ أَ  -�لضم– يَ عِ وْ  رَ ِيف  يَ قِ لْ أُ  ءٌ يْ فقال: "شَ  ،1"ةٌ يَ قْـ ا رُ هَ نـَّ أَ  يكَ رِ دْ يُ 

فظـــــــــاهره جـــــــــواز قـــــــــراءة " :ح، 3"كـــــــــاملعوذتني جـــــــــائز قراء�مـــــــــا  ذٌ مـــــــــاهو تعـــــــــوّ " ويف الـــــــــذخرية أيضـــــــــا:

  .4"املعوذتني مجيعا

ــــه مــــن طريــــق تــــت ويف نقــــل  ،5"وال حــــد فيــــه تعــــوذا ،وهــــو ظــــاهر قــــول البــــاجي: يقــــرأ اليســــري":س عن

 من القرآن يف حنو الرسائل. ما خفّ  7مّر أيضا جواز (كتابة)و  ،6ابن عرفة ز�دة وتربكا

 ]حرمة دخول اجلنب املسجد[

ــــــــدُ (متنــــــــع أيضــــــــا  )وَ (      أو  ،ولــــــــو مســــــــجد بيتــــــــه يف قــــــــول مالــــــــك يف الواضــــــــحة) دٍ جِ ْســــــــمَ  ولَ ُخ

وخـــــالف ابـــــن عرفـــــة واألقفهســـــي  ،8الطــــراز علـــــى مـــــا يف ،مســــتأجر يرجـــــع بعـــــد مـــــدة اإلجــــارة حـــــانو�

وســـــطحه ورحابـــــه الداخلـــــة فيـــــه مـــــن احلرمـــــة مـــــا لـــــه  ،فأجـــــاز للجنـــــب مكثـــــه فيـــــه ؛يف مســـــجد البيـــــت

قالـــــه القاضـــــي  ،ولـــــذا أجـــــاز البيـــــع بـــــه ،خبـــــالف اخلارجـــــة عـــــن جـــــداره املســـــمى �لفنـــــاء؛ أل�ـــــا طريـــــق

                                                             
، عن )2276ح:(طى يف الرقية على أحياء العرب بفاحتة الكتاب،*صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، �ب ما يع متفق عليه:1

  .92،ص3،جطريق أيب سعيد

  .19،ص7، عن طريق أيب سعيد،ج)5784ح:(*صحيح مسلم، كتاب الطب، �ب أخذ األجرة على الرقية �لقرآن،
، أخبار يف فضائل القرآن والز�دة الواقعة يف احلديث أخرجها:* احلاكم يف مستدركه على الصحيحني، كتاب فضائل القرآن2

وما يدريك أ�ا رقية؟ قلت: �رسول هللا ما دريت أ�ا رقية،  سعيد، بلفظ: قال: فجعل يقول: "، عن طريق أيب)2106ح:(مجة،

ى ولكن شيء ألقى هللا يف نفسي، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "كلوا واضربوا يل معكم بسهم"، قال احلاكم: هذا حديث صحيح عل

  .26،ص4، كتاب البيوع،جيف سننه الدارقطين، وأخرجها 758،ص1ومل خيرجاه �ذه السياقة،جشرط  مسلم 
  .316،ص1الذخرية،ج3
  .317،ص1مواهب اجلليل،ج4
  .478،ص1تيسري امللك اجلليل،ج5
  .365،ص1جواهر الدرر،ج6
  : كتابته.زيف 7
  )314،ص1الذخرية،ج(رجع بعد انقضاء اإلجارة حانو�". قال صاحب الطراز: "والفرق بني املؤجر واملستأجر، وإن كان ي8
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ــــــاض ــــــآليب ،1عي ــــــ: "زاد فيــــــهو  ،2وحنــــــوه ل ــــــع الشــــــيوخ مــــــن صــــــالة الفجــــــر في واحتضــــــار اجلنــــــازة  ه،ومن

  .3"ال ألنه منه ،واإلمام يصلي لقربه من اجلامع

م ودخــــــل، قطــــــع تــــــيمّ  ،د اجلنــــــب املــــــاء إال يف جــــــوف املســــــجد مــــــن بئــــــر أو ســــــاقيةجيــــــإن مل " :فــــــرع

د فيـــــه املـــــازري، وهـــــذا يف احلاضـــــر الصـــــحيح، وأمـــــا أصـــــحاب األعـــــذار ملـــــرض أو بـــــذلك ســـــند، وتـــــردّ 

ـــــيّممهم لدخولـــــه علـــــى ظـــــاه ،ســـــفر م املرضـــــى واملســـــافرون خلســـــوف الشـــــمس ويتـــــيمّ  ر قوهلـــــا،فيبـــــاح ت

ــــــــه، أو كــــــــان بيتــــــــه داخــــــــل املســــــــجد ، س.اهـــــــــ مــــــــن 4"والقمــــــــر، وكــــــــذا يتــــــــيمم امللتجــــــــئ للمبيــــــــت في

 ،يف الفـــــــرع األخـــــــري يف النـــــــائم إذا أجنـــــــب �الحـــــــتالم يف بيتـــــــه وهـــــــو يف داخـــــــل املســـــــجد 5و(معنـــــــاه)

  .هويغتسل خارج ،رج منه إىل املسجدوخي م يف موضعه،فيتيمّ 

خــــــرج ومل  ،فـــــإن تـــــّذكر يف املســـــجد أنـــــه جنـــــب"وعـــــن ابـــــن يـــــونس: ق آخـــــر منـــــه هـــــو يف فــــــــــــــــــــرع 

ــــــيّمم، ــــــيب ملسو هيلع هللا ىلص يت ــــــو �م يف نفــــــس املســــــجد  ،عنــــــد ســــــند"ح:، 6وكــــــذا اّتفــــــق للن ــــــه يف مــــــا ل وجيــــــري مثل

  .7"فاحتلم

      

  

  

  

                                                             
  .435، 434،ص2ينظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم،ج1
  .225،ص2إكمال إكمال املعلم،ج2
  226،ص2إكمال إكمال املعلم،ج ينظر:3
  .478،ص1تيسري امللك اجلليل،ج4
  : معنا.أيف 5
  .463،ص1/التاج واإلكليل،ج250،ص1اجلامع ملسائل املدونة،ج 6
  .331،ص1مواهب اجلليل،ج7
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ــــوَ (    ــــد ابــــن ) اازً تَــــجمُْ  وْ َل  وهــــو قــــول زيــــد ابــــن  مالــــك اجلــــواز فيــــه، ونقــــل عــــن ،1حعلــــى األشــــهر عن

 .6دخوله مطلقا 5أجاز ابن سلمةو  ،4"اجلنب �ملسجد 3ال�س أن (مير)" :قال 2أسلم

 ]ال يدخل املسجد كافر[

لــــــه ) َأِذنَ  نْ إِ وَ ( فيمنــــــع مــــــن دخــــــول كــــــل مســــــجد، )رٍ افِ َكــــــكَ (مث شــــــّبه يف منــــــع دخولــــــه فقــــــال:      

مل  ؛ ألنــــه حــــق هللا واليســــقطه إذنــــه، مــــا7الشــــافعية يف ذلــــكعلــــى  وأشــــار بـــــ"أن" للــــردّ ) مٌ لِ ْســــمُ (فيــــه 

ـــــه ضـــــرورة مثـــــل أن يهـــــدم املســـــجد ـــــدع إلي ـــــا�م لـــــه ؛ت ـــــدخلوا مـــــن  واســـــتحبّ  ،فيجـــــوز بني ـــــك أن ي مال

 .8جهة عمله

  

  

                                                             
  .62جامع األمهات،ص1
وغريهم،  ،أبو عبدهللا زيد بن أسلم العدوي العمري املدين، وقيل: أبوأسامة، الفقيه، موىل عمر، روى عن أبيه وابن عمر وأنس 2

ر من مائيت حديث، قال قال الذهيب:" لزيد تفسري رواه عنه ابنه عبد الرمحن وكان من العلماء العاملني"، ظهر له من املسند أكث

  )395،ص3/�ذيب التهذيب،ج316،ص5أعالم النبالء،ج سري(ه136ة عامل وكان يرسل"، تويف سنة ابن حجر:" ثق
  �مر.:ز يف3
  .137،ص1ينظر: املدونة،ج4
وشعيب  أبو هشام دمحم بن مسلمة بن دمحم بن هشام املخزومي، املدين، روى عن مالك، والضحاك بن عثمان، وإبراهيم بن سعد،5

/الديباج 131،ص3ترتيب املدارك،ج(ه216 الرازي، وغريمها، تويف سنة بن طلحة، وروى عنه أبو زرعة الدمشقي، وأبو حامت

  156)،ص2املذهب،ج
أجاز دمحم بن مسلمة دخول اجلنب املسحد مجلة وقال: ال ينبغي للحائض أن تدخل املسجد؛ أل�ا ال �من أن خيرج من احليضة  6

جد عنه، ويدخله اجلنب؛ ألنه ال خياف ذلك منه. قال: ومها يف أ�ما طاهران سواء وليسا بنجسني كما قال مالك يف ما ينزه املس

  )216،ص1ينظر: التبصرة،ج(املستحاضة ال �س أن تطوف إذا استثفرت بثوب 
ل مساجد غري احلرم �ذن قال النووي: "وأما الكافر فال ميّكن من دخول حرم مكة حبال، سواء مساجدها وغريها، وله دخو 7

  )296،ص1روضة الطالبني،ج(مسلم، وليس له دخوهلا بغري إذن على الصحيح".
واستحث أن حيازوا إىل موضع منه وأن  -ملسو هيلع هللا ىلص-بنيان النصارى يف مسجد رسول هللا-رمحه هللا-قال دمحم بن رشد: مل ينكر مالك8

البيان (م فيه، وإمنا خفف ذلك ووسع فيه، وإن كان مذهبه أن مينعوا من دخول املساجد".يدخلوا مما يليه وال خيرتقوا ما ال عمل هل

  .)409،ص1والتحصيل،ج
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  ]عالمات املين وأوصافه[

ـــــ       ـــــه مـــــن غـــــريه مث ذكـــــر عالمـــــات املـــــين املمّي ـــــو قـــــدّ -زة ل ـــــه "وإن شـــــكّ ول أمـــــذي أم  مها عنـــــد قول

ويعقبـــــه  وخـــــروج بشـــــهوة،)، قٌ فُّ دَ تَـــــ ينِّ َمـــــلْ لِ وَ ( :يف قولـــــه -2وغـــــريه 1تـــــتقالـــــه  ،لكـــــان أحســـــن "؟مـــــين

ــــطَ  ةُ َحــــائِ رَ وَ ( فتــــور واســــرتخاء، فكــــل واحــــدة مــــن هــــذه الــــثالث إذا "قــــال الفاكهــــاين: ،)نيٍ ِجــــعَ  وْ أَ  عٍ ْل

ـــــــه منّيـــــــا، ـــــــة .انتهـــــــى، 3"فـــــــإن فقـــــــدت كلهـــــــا فلـــــــيس مبـــــــينّ  انفـــــــردت اقتضـــــــت كون وهـــــــذا كلـــــــه يف حال

ــــــه، 5تلــــــف)خته و( منيّــــــ، فــــــإن املــــــريض يتغــــــّري 4كمــــــا يف اجلــــــواهر  ،عتــــــدالاال ويف حــــــال رطوبتــــــه  رائحت

 .6أيضا؛ ألنه إذا يبس كان برائحة البيض (أشبه)

 ]االكتفاء �لغسل عن الوضوء[

ـــــــداخلتني يف الشـــــــريعة     خـــــــتم  ،وملـــــــا انتهـــــــى الكـــــــالم يف الطهـــــــارتني الصـــــــغرى والكـــــــربى وكانتـــــــا مت

ــــــوَ (ة ذلــــــك فقــــــال:الكــــــالم عليهمــــــا بفائــــــد إن كــــــان جنبــــــا يف  )وءِ ُضــــــالوُ  نِ َعــــــ(الغســــــل بنّيتــــــه ) ئُ زِ ُجيْ

َ بَـــــتَـ  نْ إِ وَ (بـــــل  ؛نفــــس األمــــر وأمــــا غــــري الواجـــــب فــــال جيـــــزئ  بعــــد اغتســــاله بنّيتهـــــا، )هِ ِتـــــابَ نَ جَ  مُ دَ َعــــ نيَّ

  عن الوضوء.

ــــحمََ  لِ ْســــغَ  نْ َعــــ(بنّيتــــه ) وءِ ُضــــالوُ  لُ ْســــغَ وَ (      مث غســــل بقيــــة  ،جلنابتــــه وهــــو ذاكــــر بنّيــــة األكــــرب) هِ لِّ

 مث تـــــذكرها وبـــــىن علـــــى حكـــــم املـــــواالة، ،)هِ تِـــــابَ نَ ا جلَِ يً ِســـــ�َ (كـــــان  )وْ لَـــــوَ (بـــــل  ؛ة األكـــــربجســـــده بنيّـــــ

ــــــو ذاكــــــرا" بــــــدل "�ســــــيا" ــــــه ، وكــــــان الوالــــــد رمحــــــه هللا يقــــــول: هــــــذا صــــــواب العبــــــارة "ول ق وحبــــــث في

  .��ما مما اختلف فيه :هوميكن اجلواب عن ،7أيضا �لنسبة لتخليل اللحية وأصابع الرجلني

                                                             
  قال التتائي ذلك يف شرحه الكبري.1
  .189،ص1شرح الزرقاين،ج/478،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج 2
  .155التحرير والتحبري، ص3
  .52،ص1عقد اجلواهر الثمينة،ج4
  ، ويف �قي النسخ: خيتلف، واألصح ما أثبت يف املنت.ز: كذا وردت يف  5
  : أشبهه.أيف 6
  .456،ص1التاج واإلكليل،ج7
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 ؛مـــــا إذا تقـــــدم غســـــل الوضـــــوء أو �خـــــر وملـــــا مشـــــل قولـــــه "وغســـــل الوضـــــوء" عـــــن "غســـــل حملـــــه"     

مث غســـــلت  ،أي: مـــــن اجلنابـــــة نســـــيها يف أعضـــــاء وضـــــوئه )،اَهـــــنْـ مِ  ةٍ َعـــــمْ لَ كَ (أفـــــاد ذلـــــك نصـــــا بقولـــــه:

 ،مســـــح عليهـــــا يف غســـــله) ةٍ رَ ـيـــــبِ جَ  نْ َعـــــ(كانـــــت اللمعـــــة الـــــيت يف أعضـــــاء الوضـــــوء  )نْ إِ وَ ( فيـــــه بنّيتـــــه،

ـــــــت) ـــــــهفغســـــــلت يف الوضـــــــوء بنيّ  1مث (بُرَِئ ـــــــصّ  ،ت ـــــــة ن ـــــــه يف املدون ـــــــونس يف معنـــــــاه:2علي ـــــــن ي  ، قـــــــال اب

ــــة)" ــــه عــــن غســــل (اجلناب فــــأجزأ  ؛؛ ألن الفعــــل فيهمــــا واحــــد ومهــــا فرضــــان3فيجــــزئ غســــل الوضــــوء في

  . 4"أحدمها عن اآلخر

وكـــــذا مســـــحه عـــــن  ،هغســـــل حملّـــــفـــــال جيـــــزئ عـــــن  ،"وغســـــل الوضـــــوء" عـــــن مســـــحه:فـــــاحرتز بقولـــــه

وصـــــورته: أن مــــــن بــــــه نزلــــــة يف رأســــــه وال يقــــــدر علــــــى ، سمســـــح حملــــــه يف قــــــول بعــــــض شــــــيوخ ابــــــن 

س واختـــــــار ابــــــــن  ه،ئــــــــتــــــــه فـــــــال جيز فــــــــإن مســـــــحه يف الوضـــــــوء بنيّ  غســـــــله يف الغســـــــل فإنــــــــه ميســـــــحه،

ــــــه ،5اإلجــــــزاء ــــــي بــــــن قــــــداح قيــــــل: ومبثل وحبــــــث فيــــــه ابــــــن عرفــــــة �ن مســــــح الغســــــل   ،6قــــــال أبــــــو عل

، ويدخلـــــه عنـــــدي اخلـــــالف يف مـــــن تـــــيّمم للوضـــــوء �ســـــيا 7واملســـــح اليكفـــــي عـــــن الغســـــل ل،كالغســـــ

  وهللا أعلم . ،للجنابة

  

                                  ********

                                                             
  يف أ: برءت، وهو تصحيف.1
  .130،129،ص1املدونة،ج2
  يف أ: جنابة.3
  .202،201،ص1اجلامع ملسائل املدونة،ج4
  . 148،ص1تنبيه الطالب،ج5
  . )191،ص1ينظر:حاشية البناين،ج(لي بن قداح ". قيل: ومبثل قول ابن عبدالسالم قال شيخه أبوع"6
ينظر: اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفةشرح حدود ابن عرفة أليب عبدهللا دمحم الرصاع التونسي:املكتبة العلمية 7

  .43،42هـ،ص1350الطبعة األوىل 
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  ]فصل يف املسح على اخلفني[                                    

  ]للمسافر واملقيم املسح رخصة[

شــــرع يف الكــــالم علــــى �ئــــب  -صــــغرى وكــــربى -الطهــــارة األصــــليةوملــــا فــــرغ مــــن الكــــالم علــــى      

ــــرُ  ــــــلٌ ــــــــــصْ فَ (فقــــال  ،وهــــو املســــح علــــى اخلــــف ،للصــــغرى املخــــتص بــــبعض األعضــــاء  ،جــــوازا) صَ خِّ

 إىل ســـــهولة لعـــــذر مــــــع احلكـــــم الشــــــرعي املتغـــــّري  :والرخصـــــة هـــــي ال وجـــــو� وال نـــــد� علـــــى األصــــــح،

  .1للحكم األصلي قيام السبب

فإنــــه ؛ فيــــه مــــا لــــو كــــان لبســــه معتــــادا لــــه 3ليــــدخل)( ،2العــــذر هنــــا مبشــــقة النــــزع واللــــبس عــــجر وفّســــ

ويظهــــر يل  ،4ال بغــــريه ؛فيــــه مــــن ترفــــه اعتبــــارا حبالــــه ومل يعتــــرب مــــا قــــد صــــرّح فيــــه جبــــواز مســــحه عليــــه،

 ر أيضـــــا قيـــــام الســـــبب للحكـــــم األصـــــلي بكـــــون العضـــــو قــــــابالوفّســـــ، أن ذلـــــك علـــــى غـــــري املشـــــهور

ــــــد رمحــــــه هللا ،ا إذا ســــــقطللغســــــل احــــــرتازا ممــــــ ــــــذي أخــــــذ�ه عــــــن الوال ــــــه أشــــــار ،5وهــــــو ال ض يف  وإلي

مــــــع قيــــــام  ،وهــــــي عبــــــارة عــــــن مــــــا شــــــرع مــــــن األحكــــــام لعــــــذر" :-يف تفســــــري الرخصــــــة-حــــــني قــــــال 

  . 7، فهو أوىل من تفسري البناين له �لقيام إىل الصالة6"املانع لوال العذر

ــــــــرَ لِ (     ــــــــغ بقولــــــــه:، )ةٍ أَ رَ اْمــــــــوَ  لٍ ُج ــــــــئال ) ةً اَضــــــــحَ تَ سْ مُ  نْ إِ وَ ( و�ل بــــــــني  يتــــــــوهم عــــــــدم اجلمــــــــع هلــــــــال

ــــو�ئــــب فاعـــــل "رُ  ،)رٍ فَ َســــ وْ أَ  رٍ َضــــِحبَ (واملعــــروف جــــواز املســـــح  رخصــــتني، )، بٍ رَ وْ َجـــــ حُ ْســــمَ ( "صَ ّخِ

                                                             
عبداخلالق  38عبد الرؤوف احلدادي املناوي القاهري: عامل الكتبينظر: التوقيف على مهمات التعريف لزين الدين دمحم املدعو ب1

  .176م،ص1990الطبعة األوىل- القاهرة-ثروت
  .200شرح األجهوري،ص2
  : ليدخل له زيف  3
قال األجهوري:"ولذا اختلف يف مسح البسه للنوم وحنوه، واملشهور مسحه لغري ضرورة، فهو أسهل من ذي العذر، وال يقال أن  4

شرح .(خلالف توجب كراهته؛ أل� نقول مراعاة اخلالف ليست من املستحب املتأكد حىت يكون تركها مكروها"مراعاة ا

  )200األجهوري،ص
  . 486ينظر: نوازل الزجلوي،ص5
  .219،ص1التوضيح،ج6
  .192،ص1حاشية البناين،جينظر: 7
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ــــه أن يكــــون  أو غريمهــــا، ،أو كتــــان ،مــــن قطــــن كــــان علــــى شــــكل اخلــــفّ  وهــــو مــــا وشــــرط املســــح علي

وهــــو مــــا علــــى ظهــــر )، هُ رُ اهِ ظَــــ دَ لِّــــجُ ( ار بقولــــه:وإىل ذلــــك أشــــ مــــن فوقــــه ومــــن حتتــــه جلــــد خمــــروز،

  وهو ما يلي األرض حتته. )،هُ نُ طِ �َ وَ ( القدم فوقه،

  ]فوق خفّ  حكم مسح خفّ [

إن كـــــان كـــــل منهمـــــا منفـــــردا  )ُخـــــفٍّ وَ (وملـــــا فيـــــه مـــــن خـــــالف قّدمـــــه وعطـــــف عليـــــه �جلـــــر قولـــــه:     

ـــــعَ  وْ لَـــــوَ (ولـــــذلك قـــــال: أو مزدوجـــــا، ـــــل: الجيـــــوز  ،)فٍّ ى ُخـــــَل واخلـــــالف  ،املســـــح علـــــى األعليـــــنيوقي

وعلـــــــى  قبـــــــل أن ميســـــــح األســـــــفلني، أو بعـــــــد أن مســـــــح عليهمـــــــا، 1)األعليـــــــنيجـــــــار ســـــــواء لـــــــبس (

فيشــــــرتط يف مســـــحه علــــــى األعليـــــني أن يكــــــون لبســـــهما وهــــــو علـــــى الطهــــــر الـــــذي لــــــبس  ،املشـــــهور

وأمــــــا لــــــو لــــــبس األســــــفلني علـــــــى ، أو بعــــــد أن أحــــــدث ومســــــح علــــــى األســــــفلني بعــــــده األســــــفلني،

ــــني قبــــل أن يتوضــــأ وميســــح علــــى األســــفلنيطهــــر مث ــــبس األعلي اهـــــ  .فــــال ميســــح عليهمــــا ، أحــــدث ول

  .2حمن 

ـــــــــ(ولـــــــــذلك قـــــــــال: ؛وشـــــــــرط املســـــــــح مباشـــــــــرة املمســـــــــوح      أعـــــــــاله يف أســـــــــفله و  أي:) لٍ ائِـــــــــ حَ َال ِب

ــــــكَ ( ــــــه لــــــو " ، وقــــــال الفاكهــــــاين:)نيٍ ِط ــــــق األوىل؛ ألن ــــــك يف األســــــفل علــــــى طري ينبغــــــي أن يكــــــون ذل

  . 3" يعد عند ابن القاسم إال يف الوقتترك مسحه مجلة مل

للراكــــــب يف الســــــفر إىل مــــــا يف النــــــوادر عــــــن ســــــحنون،  :يعــــــين)، 4ازَ مَ هْ ـمِ  الــــــالَّ إِ (وأشـــــار بقولــــــه:     

ـــــــــــــــال: وهـــــــــــــــذا  ،وال�س �لركـــــــــــــــوب �ملهمـــــــــــــــاز، وللمســـــــــــــــافر أن ميســـــــــــــــح عليهـــــــــــــــا وال ينزعهـــــــــــــــا" ق

  .هابة يف مؤخر خفّ ئض للدّ علها الراره الوالد رمحه هللا حبديدة جيوفسّ ، انتهى.5"خفيف

                                                             
  : على األعليني.أيف 1
  .319،ص1مواهب اجلليل،ج2
سح على اخلف إذا كان يف أسفله طني وحنوه، وهذا عندي فيه نظر بل ينبغي أن يكون ذلك على قال الفاكهاين: "الجيوز امل3

التحرير (طريق األوىل دون الوجوب؛ ألنه لو ترك مسح أسفل اخلف مجلة مل يكن عليه إعادة على قول ابن القاسم إال يف الوقت". 

  . )650والتحبري،ص
  .)902،ص3الصحاح،ج(مؤّخر خفِّ الرائض". قال اجلوهري: "واملهماز: حديدة تكون يف 4
  .95،ص1النوادر والز�دات،ج5
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؛ ألنــــــه وقــــــع يف النقـــــل التقييــــــد �ملســــــافر، وأقــــــرّه وال حلاضــــــرٍ  1)وال رخصــــــة فيــــــه لغــــــري (راكـــــبٍ ":عـــــج

ــــن رشــــد وغــــريه، ومل يــــذكروا أنــــه ال مفهــــوم لــــه ــــه ،عليــــه اب ركــــب  ،مث إن مــــن الغالــــب ركوبــــه ميســــح علي

  انتهى..2"ال إن مل يركب ،ومن يركب �درا ميسح عليه إن ركب ال، �لفعل أو

، ونقــــل يف قولــــه "وال حومــــا قالــــه مــــن ختصــــيص عــــدم نــــزع املهمــــاز �ملســــافر لظــــاهر النقــــل مثلــــه يف 

؛ ألنــــــه صــــــار 3حيتمــــــل للمســــــح وحيتمــــــل ال للمســــــح وال بعــــــده"ينزعهــــــا" عــــــن ابــــــن عرفــــــة أنــــــه قــــــال: 

 .4"فإذا نزعه بعد مسحه صار ملعة ،بعض ممسوح

 ]مدة املسح[

ـــــــل علـــــــى  يدار زمـــــــن املســـــــح، ورو لـــــــى املـــــــذهب ملقـــــــع )دَّ  َحـــــــَال وَ (   مـــــــن اجلمعـــــــة إىل اجلمعـــــــة، ومحُِ

 .5االستحباب

  ]شروط املمسوح[

أشـــــار  ،منهـــــا مخســـــة يف املمســـــوح، ومخســـــة يف املاســـــح ؛وملـــــا كـــــان مجلـــــة شـــــروط املســـــح عشـــــرة      

 عُ ابُ َتـــــتَـ  نَ َكـــــمْ أَ وَ  ،ضِ رْ الَفـــــ لَّ َحمَـــــ رَ تَـ َســـــوَ ، 6ُخـــــِرزَ  رٍ اهِ طَـــــ دٍ ْلـــــجِ  طِ رْ َشـــــبِ (إىل الـــــيت يف املمســـــوح بقولـــــه:

                                                             
  : الراكب.أيف 1
قال األجهوري يف شرح قوله: إال املهماز: أي: املأذون يف اختاده، لكن إمنا ميسح عليه الراكب يف السفر، فال ميسح عليه غري  2

إذ وقع يف النقل التقييد �ملسافر وأقره ابن رشد وغري واحد، ومل : احلاضر واملسافر سواء. فيه نظر، دالراكب وال احلاضر، وقال 

يذكروا أنه ال مفهوم له، والراكب سواء قلنا بتخصيصه �ملسافر أو بعمومه فيه، ويف احلاضر إمنا ميسح عليه زمن ركوبه غالبا، فإذا  

ا، فإنه ميسح يف الوقت الذي يغلب فيه ركوبه، كان إمنا يركب غالبا من طلوع الشمس للعصر، وال يركب غري هذا الوقت إال �در 

  )202شرح األجهوري،ص(ولو مل يركب، وأما مايركب فيه �درا فإمنا ميسح حالة ركوبه فقط".
  .178،ص1ينظر: املختصر الفقهي،ج 3
  .319،ص1مواهب اجلليل،ج4
ه للحاضر من اجلمعة إىل اجلمعة. قال عنه ع قال عنه ابن �فع5 ليٌّ وابن القاسم: والرجال والنساء يف ذلك سواء. يف ا�موعة: َحدُّ

وكذلك يف املختصر. قال غري واحد من البغداديني من أصحابنا: وما ذُِكَر يف الرسالة املنسوبة إىل مالٍك، َكَتَب �ا إىل هارون 

حُّ عنده. وقال عبد الرمحن بن الرشيد من التوقيت يف املسح، �ن شيوخنا ذكروا أ�ا مل َتِصحَّ عن مالك، وفيها أحاديث ال َتصِ 

: ال أصل حلديث التوقيت.   .)93،ص1النوادر والز�دات،ج(مهديٍّ
  )876،ص3الصحاح،ج(.قال اجلوهري: "خرز اخلّف وغريه َخيِْرزُُه وَخيُْرزُُه َخْرزًا، فهو َخرَّاٌز، واِخلرازة: حرفته" 6
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ـــــ يِ شْ ـمَ الـــــ ـــــه مـــــن لَ  )،هِ ِب ـــــفخـــــرج بــــــاجللد مـــــا صـــــنع علـــــى هيئت علـــــى الرجـــــل مـــــن  أو لُـــــفَّ  ،وحنـــــوه 1دٍ ْب

 مـــــا ُلِصــــــق علـــــى هيئتـــــه، وبـــــــالساتر 2خـــــرق، وبــــــالطاهر الــــــنجس يف ذاتـــــه كجلـــــد امليتــــــة، و(بــــــاخلروز)

ـــــرى منـــــه القـــــدم جـــــاز املســـــح عليـــــه � 3[كـــــان] حملـــــل الفـــــرض مـــــا نقـــــص، فـــــإن ـــــه خلـــــل ال ي تفـــــاق في

جــــــاز املســــــح إذا أغلقـــــه، وإن فُــــــِتح غْلُقــــــه  -يفــــــتح ويغلـــــق-4خ)شــــــر (وإن كــــــان فيـــــه  ،أهـــــل املــــــذهب

ــــه يبــــني منــــه إذا مشــــى لَ طَــــبَ  ــــه يف الطــــراز، املســــح وإن كــــان ال يبــــني منــــه شــــيء؛ ألن ونقلــــه عــــن  ،5قال

  .وأقرّه ،6يالشافع

ــــــ"حنـــــوه قـــــال:  قويف  نقــــــل الـــــربزيل عـــــن ابــــــن  ،؟هــــــل القفـــــل كـــــاخلرز ،الـــــذي �لقفـــــل اطَ بَ وانظـــــر الِسّ

  .ومفهوم األخري �يت، 7"قداح أنه جيوز املسح عليه

ال يكــــــون إال مــــــن جلــــــد، واجلــــــورب تقــــــدم  إن اخلــــــفّ "وحبــــــث البنــــــاين يف الشــــــرط األول فقــــــال فيــــــه: 

  .8"وقد جياب �نه ذكره توطئة ملا بعده"، مث قال: "اشرتاطه فيه

ـــــاين:  طفـــــىوقـــــال   ـــــة النجاســـــةأنـــــه يؤخـــــذ مـــــن فصـــــل إزا"يف الشـــــرط الث ـــــذكر هنـــــا إال مـــــاهو  ،ل وال ي

ولــــــيس   ،ه هنــــــا يــــــوهم بطـــــالن املســــــح عنـــــد فقــــــده عمــــــدا أو ســـــهوا أو عجــــــزارُ خـــــاص �لبــــــاب، وِذْكـــــ

  .9"كذلك

  

                                                             
، املعحم الوسيط(ع حتت السرج، وضرب من البسط.اللبد: ج ألباد ولبود، وهو كل شعر أو صوف متلبد، وما يوض 1

  .)812،ص2ج
  : املخروز.زيف 2

  أ.ساقطة من:  3
  يف كل النسخ وردت: شرح، وهو تصحيف. 4
  .320،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج5
  .498،ص1ينظر: ا�موع شرح املهذب، ج6
  .468،ص1التاج واإلكليل،ج7
  .194،ص1حاشية البناين،ج8
  .467،ص1ينظر: حاشية الرماصي،ج9
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  ]شروط املاسح[    

 أو مــــــــن وضــــــــوء )اءٍ َمـــــــ ةِ ارَ َهــــــــطَ بِ (أن يلبســــــــه  وهـــــــي: ،شـــــــار إىل شــــــــروط املاســـــــح اخلمســــــــةمث أ      

ــــــتْ ، (غســــــل ــــــ )َكُمَل أو  ،أو علــــــى طهــــــارة ترابيــــــة ،يســــــمح البســــــه علــــــى حــــــدثٍ فــــــال  ؛ا ومعــــــًىن حس�

ـــــة �قصـــــة ـــــت لنحـــــو دخـــــول ســـــوق ،مائي ـــــو ملعـــــة، أو كان الصـــــالة  ا ال حتـــــلّ ممّـــــ ،أو علـــــى ســـــلطان ،ول

  به.

ــــــــ(      ــــــــرَ تَـ َال ِب ــــــــرب )هِ رِ فَ َســــــــ وْ أَ ( ،كــــــــاحملرم)هِ ِســــــــبْ لُ بِ  انٍ يَ ْصــــــــعِ (و، �يت مفهومــــــــه )هٍ فِّ كــــــــاآلبق، ومل يعت

ـــــــائال: عامســـــــح ال 1تصـــــــحيح (ســـــــند جـــــــواز) ألن املســـــــح ال اختصـــــــاص بســـــــفر وال "صـــــــي بســـــــفره ق

 .4وابن س ،3وحنوه البن يونس ،2"حضر

 ]أحوال ال ميسح فيها لفقد أحد الشروط[

 :وتكلّـــــم علــــــى ماســـــواه فقــــــال ،وملـــــا أكمـــــل الشــــــروط تـــــرك الكـــــالم علــــــى مفهـــــوم الواضــــــح منهـــــا    

ال  )عٌ اِســـــــوَ ( خـــــــفٌّ  -مفعـــــــول�لبنـــــــاء لل-)حُ َســـــــ ميُْ َال (بســـــــبب اشـــــــرتاط إمكـــــــان تتـــــــابع املشـــــــي )ـفَـــــــ(

ـــــه[قدمـــــه أو جّلهـــــا  يســـــتقرّ  كثـــــريا   ُخمَـــــرٌَّق)(ميســـــح  ســـــبب اشـــــرتاط ســـــرته حملـــــل الفـــــرض الب)وَ ( .5]في

ــــثُـ  رَ دْ قَــــ( ــــ ثِ ُل ــــه يف الطــــرا ،مــــن أعــــاله أو أســــفله، ظهــــر منــــه القــــدم أو ال )مِ دَ الَق ، وفيــــه أيضــــا: 6زقال

    .7"هولو كان اخلرق املتفاحش فوق الكعبني مل يضرّ "

                                                             
  : جواز سند.متقابلها يف 1
  .484،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج 2
  .733،ص2ينظر: اجلامع ملسائل املدونة،ج3
واحلق أنه ال ينفي من الرتخص بسبب العصيان �لسفر إال رخصة  يظهر أثرها يف السفر دون احلضر  قال ابن عبدالسالم: "4

  تنبيه الطالب،(لسفر واإلقامة كالتيمم ومسح اخلفني فال مينع العصيان منها".كالقصر والفطر، وأما رخصة يظهر أثرها يف ا

  )144،ص1ج
  .زساقطة من: 5
  .485،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج6
  .485،ص1املرجع نفسه،ج 7
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ــــــث أم ال )كٍّ َشــــــبِ  نْ إِ وَ (مث �لــــــغ علــــــى أن الثلــــــث مينــــــع املســــــح بقولــــــه:      ألن  ؟أي: هــــــل بلــــــغ الثل

كمـــــــا أشـــــــار إليـــــــه   ،فيجـــــــب مســـــــح مـــــــا دون الثلــــــث ؛يف الرخصـــــــة يبطلهــــــا والشـــــــكّ  ،الغســــــل أصـــــــل

َــــــ(بقولــــــه:  ــــــع املســــــح، ويوافقــــــه نســــــخة "ال  :ويف بعــــــض النســــــخ )،هُ ونَــــــدُ  لْ ب "ال دونــــــه" أي: فــــــال مين

مــــن غــــري شــــيء مــــن ذلــــك كلــــه، راجعــــا للمفهــــوم، وزعــــم بعضــــهم ) قَ َصــــتَ الْ  نِ إِ (خــــرى: أقــــل"، ويف أ

وإمنـــــا ميســـــح علــــــى "إشـــــارة لقـــــول ابــــــن رشـــــد:  1وعلـــــى كــــــل حـــــال (هـــــو)، صأنـــــه الـــــذي يف أصـــــل 

  . 2"أي: كالشق ،إذا كان ملتصقا بعضه ببعض ،اخلرق الذي يكون أقل من الثلث

ـــــنْـ مُ كَ (وشـــــّبهبه أيضـــــا      ـــــو مـــــا ال يصـــــل بَـ وهـــــ)، رَ غُ َصـــــ حٍ تِ َف لإلشـــــارة إىل  ،اليـــــد إليـــــه يف مســـــحه لُ َل

إال أن يكــــــون يســــــريا   ،وإن عــــــرض اخلــــــرق حــــــىت ظهــــــر منــــــه القــــــدم فــــــال ميســــــح عليــــــه"قولــــــه أيضــــــا: 

كالثقــــب اليســــري الــــذي ال ميكنــــه غســــل مــــا ظهــــر منــــه مــــن قدمــــه؛ ألنــــه إذا ظهــــر مــــا ميكنــــه غســــله مل 

 .3"يصح املسح؛ ألنه ال جيتمع مسح وغسل

 ]ميسح على اخلفني املنكس ال[

ـــــــه      ـــــــمُ كَ "مث أفـــــــاد مفهـــــــوم قول ـــــــلَ جْ رِ  لَ َســـــــغَ  وْ أَ (فقـــــــال:  ،بصـــــــورتني "تْ َل يف أول وضـــــــوئه �ن  )هِ ْي

ـــــكَ   مثَُّ ( قبـــــل كمـــــال وضـــــوءه، -بكســـــر البـــــاء-)امَ هُ َســـــبِ لَ فَـ ( علـــــى وجـــــه التنكـــــيس قـــــدمها فيـــــه )، لَ مَّ

 )ًال ْجـــــرِ (غســـــل ) وْ أَ (تى �ـــــا، مث ذكـــــر عضـــــوا أو ملعـــــة فـــــأ ،بـــــه ولبســـــهما بعـــــد كمالـــــهرتّ  ومثلـــــه مـــــا لـــــو

ـــــ(فـــــال ميســـــح يف الصـــــور كلهـــــا إذا أحـــــدث  ،قبـــــل غســـــل األخـــــرى )اَهـــــلَ خَ دْ أَ فَ ( ميـــــىن أو يســـــرى  ىتَّ َح

 وهو على طهارته. )الِ مَ الكَ  لَ بْ قَـ  وسَ بُ لْ ـمَ ال عَ لَ خيَْ 

 ]اخلفني ال ميسح احملرم على[

 .للبسه )رَ طَ ضْ يَ  مْ لَـ( لى خفّ ع )مٌ رِ حمُْ (ميسح رجل ) َال (بسبب اشرتاط العصيان بلبسه  )وَ (

 ]املسح على خف مغصوب[

 .5، ومنعه البن عطاء هللا4جبواز املسح عليه للقرايف ؛يف حكمه )دٌ دُّ رَ تَـ  بَ صِ غُ  فٍّ  خُ ِيف وَ (   

                                                             
  : فهو.ميف 1
  206،ص1البيان والتحصيل،ج2
  .206،ص1،جاملرجع نفسه3
  .327،ص1/الذخرية،ج149،ص2ينظر: الفروق،ج4
  .227،ص1وضيح،جالت 5
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 ]حكم املسح للهارب من الغسل[   

كراهــــــة )حِ سْ ـمَ الــــــ دِ جــــــرَّ مُ لِ  سٍ بِـــــَال (ميســــــح عليــــــه  )َال (بســـــبب اشــــــرتاط عـــــدم الرتفــــــه بلبســـــه  )وَ (    

ــــه،  ،مشــــقة الغســــل فقــــط ــــاء يف رجلي ــــر احلن ــــ أوْ (َ أو لبقــــاء أث ــــيَـ ( أنأجــــل ـ) ِل ــــث خي )؛امَ َن شــــى مــــن حي

ـــــام (أل ه علـــــى املشـــــهور، ويعيـــــد زِ مل ُجيْـــــبراغيـــــث، فـــــإن فعـــــل يف الصـــــورتني  1)ذىعـــــدم لبســـــه أن ال ين

ـــــــدا ـــــــفِ وَ (، أب ـــــــيُ ( علـــــــى اختصـــــــار أيب ســـــــعيد )ايَه ـــــــص األم: ، 2)هُ رَ ْك أبقـــــــى ابـــــــن ، و 3"ال يعجبـــــــين"ون

  .4سقاله ، وهو خالف املشهور ،رشد الكراهة على ��ا

إمنــــا أبــــيح املســــح علــــى اخلفــــني إذا لبســــهما للوجــــه املعتــــاد مــــن املشــــي فيهمــــا ": قــــال البــــاجي: تتمــــة

فإنـــــه  ،أو لكونـــــه عادتـــــه ،وهـــــو يفيـــــد أن مـــــن لبســـــه لكونـــــه ملسو هيلع هللا ىلص لبســـــه .انتهـــــى،6"�مـــــا 5أو (التـــــدّيف)

  .8غريه أنه على غري املشهور السابقويظهر من كالم  ،7عجما قال ميسح عليه ك

، وكـــــالم 9"فيمســـــح عليـــــه بـــــل هـــــو أوىل ؛ولبســـــه خـــــوف عقـــــارب كلبســـــه خـــــوف بـــــرد"وفيـــــه أيضـــــا:  

ن فرحـــــون بـــــالبــــاجي املتقـــــدم شـــــاهد لـــــه، وإن تعقبـــــه البنـــــاين يف خـــــوف العقـــــارب �نـــــه خمـــــالف لنقـــــل ا

 .13طو، 12تتو ،11س، وبه جزم 10كعن ابن رشد: أنه ال ميسح عليه البسه لذل

                                                             
  : ألكل.أيف 1
  .207،ص1التهذيب يف اختصار املدونة،ج 2
  .144،ص1املدونة،ج 3
  .489،ص1تيسري امللك اجلليل،ج4
  : التوقي. زيف 5
  .79،ص1املنتقى،ج6
  .202شرح األجهوري،ص7
ف املشهور، وإن محال قال السنهوري: "فإن أبقى املكروه وعدم اإلعجاب على ظاهره كما عند ابن رشد متت الصالة، وكان خال8

  )489،ص1تيسري امللك اجلليل،ج(على املنع كما عند غريه وافق".
  .202شرح األجهوري،ص9

  .196،ص1حاشية البناين،ج10
  .489،ص1تيسري امللك اجلليل،ج11
  .374،ص1جواهر الدرر،ج12
  .66شرح البساطي،ص13
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 ]ما يكره فعله �خلف[

ــــــــه ومبطالتــــــــه ،وملــــــــا أ�ــــــــى الكــــــــالم يف شــــــــروط املســــــــح وبعــــــــض مفاهيمهــــــــا      ،شــــــــرع يف مكروهات

ألن املســـــح أول مراتـــــب الغســـــل فيقـــــع و  ،ة املســـــح؛ ألن فيـــــه إفســـــاد لـــــهبنيّـــــ )هُ لُ ْســـــغَ  هَ رِ ُكـــــوَ (فقـــــال: 

  دا، وجيزئه. املأمور به وهو املسح تبعا، واألصل كونه مقصو 

ــــة رفــــع احلــــدث، وأمــــا إن مل ينــــو شــــيئا فظــــاهر   1]وكــــذا": عــــج[ ــــة وضــــوئه، أو بني جيزئــــه إن غســــله بني

  .انتهى.2"أنه ال جيزئه ق كالم

  .ملنافاته التخفيف) هِ ونِ ضُ غُ  عُ بُّ تَـ تَـ وَ (أي: املسح مباء جديد ملخالفة السنة،  )هُ ارُ رَ كْ تَ وَ (

 ]مبطالت املسح[

علـــــى البســـــه؛ ألنـــــه ال يتوصـــــل لغســـــل مجيـــــع البـــــدن  )بَ َجـــــوَ  لٍ ْســـــغَ بِ (ســـــح حكـــــم امل )لَ طَـــــبَ وَ (     

وخــــــرج �لواجـــــب غـــــريه كاجلمعـــــة والعيـــــد، ولــــــو  ،إال بنزعـــــه، والســـــنة �ملســـــح إمنـــــا وردت يف األصـــــغر

  .سواء اغتسل أم ال ،قال: "مبوجب غسل" لكان أحسن؛ ألن املبطل هو املوجب

كاألقــــل املنفـــــتح   ،صـــــحيحا، والكثــــري الثلـــــث ومــــا يف حكمـــــه بعــــد مســـــحه عليــــه )اريً ِثـــــكَ   هِ ِقــــرْ ِخبَ وَ (    

ــــــه يف  ،الــــــذي ميكــــــن غســــــله، وإن كــــــان يف الصــــــالة قطعهــــــا عــــــن هــــــذا مــــــا وال يغــــــين ": س، 3ضقال

أســــــفله، كثــــــريا بــــــني أعــــــاله و  وال فــــــرق يف خرقــــــه": ح، 4"وهــــــذا يف الــــــدوام ســــــبق؛ ألنــــــه يف االبتــــــداء

  .5"وإن كان إذا ترك مسح األسفل إمنا يعيد يف الوقت

                                                             
  .ز ساقطة من:1
نية رفع احلدث، سواء انضم هلا إزالة النجاسة والطني أم ال، وأما إن مل ينو  قال األجهوري: "وكذا جيزئه إن غسله بنية وضوئه، أو 2

  )205شرح األجهوري،ص(املتقدم أنه ال جيزئه". قشيئا فظاهر كالم 
  .224،ص1التوضيح، ج3
  .491،ص1تيسري امللك اجلليل،ج4
  .321،ص1مواهب اجلليل،ج5
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ــــــــبِ وَ (    ــــــــكْ أَ  عِ زْ نَـ ــــــــجْ رِ  رِ َث ــــــــة ،وأحــــــــرى كلهــــــــا ،2واإلرشــــــــاد ،1كمــــــــا يف اجلــــــــالب)هِ ِل ، 3وهــــــــو يف املدون

ـــــخُ  اقِ َســــلِ ( جــــل يف اخلـــــف ابتـــــداء ودوامــــا، وهلـــــذا لــــو توضـــــأ ووضـــــع ؛ ألن شـــــرط املســــح كـــــون الرِّ )هِ فِّ

ـــــــه يف ســـــــاق اخلـــــــفّ  ـــــــه املســـــــح مل جيـــــــزْ  فأحـــــــدث رجل ـــــــزع )َال (، ل ـــــــالعَ ( بن إىل  اخلـــــــفّ  5(مـــــــن) 4)بِ ِق

 وســــــواء نزعــــــه بقصــــــد نــــــزع اخلــــــفّ  ،كثــــــر؛ ألن األقــــــل �بــــــع لألاخلــــــفّ والقــــــدم كمــــــا هــــــي يف  ،ســــــاقه

  أو من احلركة للمشي. ،هُ بدا له فردَّ و 

أعــــــاد  ،ل مكا�ـــــا فـــــوراْجـــــالرِّ  وإن خـــــاط اخلــــــرق وردَّ " :قبـــــل هـــــذه 6(للمقولــــــة) عـــــج: يف شـــــرح تتمـــــة

، مث "ا يبطــــــل املســــــح ال الطهــــــارةبنــــــاه علــــــى زعمــــــه أن اخلــــــرق الكثــــــري إمنــــــ": طفــــــى ، فقــــــال7"املســــــح

إن ذلــــك كلــــه غــــري ظــــاهر،  ،كــــذا لــــو نــــزع أكثــــر رجليــــه ورّدهــــا ومســــح �لفــــور"و قــــال يف قولــــه أيضــــا: 

 مَ جـــــــل حتـــــــتّ ونـــــــزع أكثـــــــر الرِّ  ،إذ بظهـــــــور اخلـــــــرق الكثـــــــري؛ وكأنـــــــه خـــــــرج بـــــــذلك عـــــــن أقـــــــوال املالكيـــــــة

ـــــه غســـــلهما وبطـــــل املســـــح، ـــــة ظـــــاهر يف خمالفت ـــــصّ  .انتهـــــى،8"وكـــــالم املدون ـــــزع قـــــال  ون املدونـــــة يف الن

فـــــــال جيزئــــــــه إال أن  ،وقـــــــد كــــــــان مســـــــح عليـــــــه وإن خـــــــرج مجيـــــــع قدميــــــــه إىل ســـــــاق اخلـــــــفّ "مالـــــــك:

فـــــإن أّخــــــر ذلــــــك اســــــتأنف  ،خيرجهمـــــا ويغســــــلهما مكانــــــه، وكــــــذلك يف خـــــروج قدمــــــه لســــــعة اخلــــــفّ 

 .10فيما لو نزع خفيه أو أحدمها ويف العتبية مثله، 9"الوضوء

                                                             
  .30،31،ص1التفريع،ج1
  .9إرشاد السالك،ص2
  .144،ص1املدونة،ج3
  )256،ص1الصحاح،ج(: مؤّخر القدم، وهي: مؤنثه".-�لكسر-قال اجلوهري: "الَعِقب 4
  : فإن.م يف5
  : القولة.ز يف6
قال األجهوري: "من غسل رجليه، مث حصل يف اخلف خرق كثري، أو نزعت إحدى رجليه منه أو كالمها مل يضر ذلك يف طهارته، 7

دما خييط اخلرق، ويرد الرجل مكا�ا يعيد املسح، ويدل عليه ما �يت يف اجلبرية يف وأما من مسح مث حصل واحد مما ذكر، فإنه بع

  )207شرح األجهوري،ص(قوهلوإن نزعها".
قال الرماصي: "وقع لألجهوري أن اخلرق الكثري إمنا ييبطل املسح ال الطهارة، فلو خاطه وهو البسه مسح عليه، وكذا نزع أكثر  8

سح �لفور، و�بعه من بعده على ذلك، وهو غري ظاهر، وكأنه خرج بذلك عن أقوال املالكية؛ إذ الرجل فإنه يردها، ويعيد امل

حاشية (بظهور اخلرق الكثري ونزع أكثر الرجل حتتم غسلها وبطل املسح، وكالم املدونة الذي نقله تت ظاهر يف خمالفته".

  .)472،ص1الرماصي،ج
  .144،ص1املدونة،ج9

  .137،ص1البيان والتحصيل،ج10
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 ]شرط املواالة يف املسح[

 )اَمــــــهُ عَ زَ نَـ (مســــــح علـــــى منفـــــردين مث ) اذَ إِ وَ (فيـــــه أشـــــار بقولـــــه: وإىل حكـــــم مـــــا إذا حصـــــل نــــــزعٌ      

أبقــــــى أحــــــد و فقــــــط ) اِمهَ دِ َحــــــأَ (نــــــزع ) وْ أَ ( ،مجيعـــــا) هِ ْيــــــيَـ لَ عْ أَ (مث نــــــزع  ،علــــــى مــــــزدوجني) وْ أَ ، (مجيعـــــا

 1)او(مهـــــــ)، لِ فَ ْســـــــْألَ لِ  رَ دَ �َ (وأجـــــــاب عـــــــن الصـــــــور األربعـــــــة بقولـــــــه:، أو أحـــــــد املـــــــزدوجني ،املنفـــــــردين

وجيـــــب نـــــزع الفـــــرد اآلخـــــر كمـــــا �يت يف قولـــــه: "وإن نـــــزع رجـــــال  جالن �لغســـــل يف األوىل والثالثـــــة،الـــــرِّ 

 وال وهــــــي صــــــورة أحــــــد املــــــزدوجني، ،إخل"، واألســــــفالن مســــــحا يف الثانيــــــة وأحــــــدمها فقــــــط يف الرابعــــــة

ــــه، 2ا)مــــفيه(جيــــب  ــــزع األعلــــى اآلخــــر خالفــــا ملــــن أوجب الثــــة بقــــاء البدليــــة والفــــرق بينهمــــا وبــــني الث ن

ــــبس األعلــــى بعــــد املســــح علــــى األســــفل ــــو أعــــاد ل ــــه إذا أحــــدث أن  ،هنــــا وبطال�ــــا هنــــاك، ول جــــاز ل

  .4وحنوه يف املدونة ،3قاله ابن القاسم يف العتبية ،ميسح عليه

ـــــو أّخـــــر الغســـــل أو املســـــح بـــــىن أو اســـــتأنف  "ومفهـــــوم "�در ــــــمُ اكَ (ل :علـــــى التفصـــــيل 5]أي[)،ةِ اَال وَ ل

 د، ويف التحديد �جلفاف وعدمه.من نسي أو عجز أو تعمّ  يف حقّ  ،السابق فيها

  ] [حكم تعذر نزع أحد اخلفني

وجــــــب نـــــــزع األخــــــرى إن تيســـــــرت، ويغســـــــل )، ًال ْجـــــــرِ (البـــــــس اخلفــــــني املنفـــــــردين  )عَ زَ نـَــــــ نْ إِ وَ (     

ــــــك[ الــــــرجلني كمــــــا تقــــــدم قريبــــــا، فــــــإن مل يتيســــــر لــــــه ــــــه) ىرَ ْخــــــاألُ  تْ رَ ِســــــعُ وَ ، (6]ذل  اقَ َضــــــوَ ( ،علي

ـــــالوَ  ـــــفَ ، (7"إن مل أرهو  ،ينبغـــــي املختـــــار وهـــــو واضـــــح"س:) تُ ْق أي: انتقالـــــه إليـــــه؛ ألنـــــه  )هِ ِمـــــمُّ يَ ي تَـ ِف

إذ جيتمــــع فيهـــــا املســـــح والغســـــل لضـــــرورة  ؛قياســـــا علـــــى اجلبـــــرية) هِ ْيـــــلَ عَ  هِ حِ ْســـــمَ  وْ أَ ( طهــــارة مســـــتقلة،

ــــــكَ   نْ إِ (يفّصــــــل فُيعطــــــى حكــــــم اجلبــــــرية  )وْ أَ (، والضــــــرورة هنــــــا ماليــــــة ،البــــــدن ــــــيمَ قِ  تْ رَ ثـُ �ن ) الَّ إِ وَ ، هُ ُت

                                                             
  ، ويف �قي النسخ: هو.أكذا يف   1
  ، ويف �قي النسخ: فيها.أ كذا يف2
  .205،ص1البيان والتحصيل،ج3
  .143،ص1املدونة،ج4
  .أ ساقطة من:5
  .مز�دة يف: 6
  .492،ص1تيسري امللك اجلليل،ج7
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وينبغــــي أن الكثــــرة والقلّــــة يف القيمـــــة ": س، ثالثــــة )الٌ وَ قْـــــأَ (ويغــــرم قيمتــــه  ،ولــــو لغــــريه )ُمــــزِّقَ ( تْ قلَّــــ

  .2"مبا يلزمه شراء املاء يف التيمم 1حبسب الشخص الّالبس له، وحيتمل (حتديدها)

 قوهـــــو الــــذي يــــدل عليــــه نقـــــل  ،3"ال لالبســــه ،ينبغــــي أن تعتــــرب �لنظـــــر حبــــال اخلــــفّ ": عــــجوقــــال 

ــــــونس 4)عــــــن( ــــــن ي ــــــل:" ونصــــــه: ،اب ــــــاين وقي ــــــا إن كــــــان اخلــــــفّ  ،خيــــــرق الث  فاستحســــــن بعــــــض فقهائن

فليمســــــح عليــــــه   ،وإن كــــــان كثــــــريا الــــــثمن وإن كــــــان لغــــــريه، ويغــــــرم لــــــه قيمتــــــه، ليخرقــــــهقليــــــل الــــــثمن ف

  .5"كاجلبرية

  ][مندو�ت املسح على اخلف

يف عـــــدم عـــــّده  سوحبـــــث  ألجـــــل غســـــلها، )ةٍ َعـــــمجُُ (يـــــوم ) لَّ ُكـــــ  هُ َعـــــزْ نَـ ( لالبـــــس اخلـــــفّ ) بَ دِ نُـــــوَ (   

  . 6سنة؛ ألنه وسيلة إليها

  ]صفة املسح[

 )هِ عِ ابِ َصـــــأَ  افِ رَ ْطـــــى أَ َلـــــعَ (بعـــــد إرســـــال املـــــاء منهـــــا ، )اهُ َنـــــميُْ  عَ َضـــــوَ (يف صـــــفة املســـــح  نـــــدب )وَ (    

ا ُمهَـــــرَّ ميُِ وَ (  أســــفل خفــــه،أي: حتــــت أطــــراف أصــــابعه يف )اَهـــــتَـ اه حتَْ ُيْســــرَ وَ ( مــــن ظــــاهر قدمــــه اليمــــىن،

                                                             
  : حتديدمها.أيف 1
  .492،ص1تيسري امللك اجلليل،ج2
  )208شرح األجهوري،ص(ها �لنظر حلال اخلف، ال �لنظر حلال البسه".ونص كالمه: " مث إنه يعترب كثرة قيمته وقلت3
  وعن. :أيف  4
  .475،ص1/التاج واإلكليل،ج307،ص1اجلامع ملسائل املدونة،ج5
: وقيده ابن يونس واملازري وغريمها �حلاضر، وحبث فيه ابن فرحون �ن النساء ال وندب نزعه كل مجعةقال السنهوري عقب قوله 6

ن، قلت: فمقتضى ذلك استحباب نزعه كل مجعة ولو مل يغتسل هلا ومل حيضرها، وهو مقتضى محلهم رواية ابن �فع  مجعة عليه

�لتحديد من اجلمعة إىل اجلمعة على االستحباب لرتجع إىل وفاق املذهب، فعلى هذا كان األوىل التعبري �ألسبوع ليشمل البسه 

ن يقال ختصيصهم  اجلمعة �لذكر ملطلوبية النزع فيها للمغتسل ولو قبل متام األسبوع، يف أثنائه، فيحسب إىل مثلهم، اللهم إال أ

ويتجه أن يقال حينئذ: مل مل ميكن نزعه ألجل غسل اجلمعة سنة كالغسل؛ ألن مايتوصل إىل الواجب إال به واجب، فكذا ما 

   )493،ص1تيسري امللك اجلليل،ج(يتوصل به إىل السنة سنة".
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وهـــــــذا  ، ويســـــــتوعب اخلـــــــف مســـــــحا،1هكـــــــذا أرى مالـــــــك أصـــــــحابه عـــــــن ابـــــــن شـــــــهاب)، يـــــــهِ بَ عْ كَ لِ 

قالـــــــــه يف الطـــــــــراز  ،خالفـــــــــا جلماعـــــــــة مـــــــــن أصـــــــــحابنا ،أصـــــــــل املـــــــــذهب كســـــــــائر أعضـــــــــاء الوضـــــــــوء

ـــــذخرية ـــــد يف أثنا ل اليســـــرى، والْجـــــ، وجيـــــدد البلـــــل للرِّ 2وال ئهـــــا جيـــــدده للرجـــــل الواحـــــدة إذا جفـــــت الي

  . 3سهـ من ا .خبالف الرأس

 ]كيفية املسح مع القدم اليسرى[

ى رَ ْســــــاليُ (يضــــــع اليـــــد )وْ أَ ( ،فيضـــــع اليمــــــىن فوقهـــــا واليســــــرى حتتهـــــا) كَ لِ ذَ ى َكـــــرَ ْســــــاليُ  لْ َهـــــوَ (     

ه طهـــــارة خّفـــــ 4إن مل (يتحقــــق) ،ن بعـــــد أن يغســـــل مــــا �هلـــــا مــــن �طـــــن اليمـــــىنَكــــمْ ألنـــــه أَ ؛ ؟)اَهــــقَـ وْ فَـ 

ـــــَال وِ �َْ ( ـــــن شـــــبلون )،نِ ي ـــــاين:5األول: الب ـــــن أيب زيـــــد ، والث ـــــه مـــــروي ورجّ  ،، واختـــــاره ســـــند6الب حـــــه �ن

 .7عن مالك

 ]السنة يف املسح[

ُــــــــ )وَ (      ــــــــأَ وَ  هُ َال ْعــــــــأَ  حُ ْســــــــمَ (ب دِ ن ــــــــى املعيــــــــة،) هِ لِ فَ ْس ــــــــاه أن اجلمــــــــع بينهمــــــــا  �لنصــــــــب عل ومعن

ـــــــر  ـــــــة: "ال ،9سوتبعـــــــه  ،8يف صـــــــغريه شمســـــــتحب، هـــــــذا تقري جيـــــــزئ مســـــــح مث قـــــــال يف قـــــــول املدون

                                                             
بن عبيد هللا بن شهاب القرشي الزهري املدين، الفقيه احلافظ أحد األئمة األعالم، وعامل احلجاز والشام، روى عن  دمحم بن مسلم1

 مجاعة من الصحابة منهم: عبدهللا بن عمر، وعبدهللا بن جعفر، وغريمهت، وروى عنه األوزاعي، ومالك، وملالك عنه يف املوطأ رواية

  .)70،ص1/شجرة النور،ج171،ص2الديباج املذهب،ج(هـ124هـ، وقيل سنة125تويف سنة حيي مائة واثنان وثالثون حديثا،
  .328،ص1الذخرية،ج 2
  .493،ص1تيسري امللك اجلليل،ج3
  : حيقق.ميف 4
  )72جامع األمهات،ص(قال ابن شبلون: "بظاهره اليسرى كاليمىن".   5
  .94،ص1النوادر والز�دات،ج 6
  .324،ص1مواهب اجلليل،جينظر: 7
  .214رر يف شرح املختصرالشرح الصغري،صالد8
  .494،ص1تيسري امللك اجلليل،ج9
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الجيــــــزئ يف الكمـــــال بــــــدليل " أعـــــاله دون أســــــفله وأســـــفله دون أعــــــاله"، قـــــال املصــــــنف يف شـــــرحها:

  .1"قوله: يعيد يف الوقت

فيعيــــــد ) هُ َال ْعــــــأَ  كَ رَ تـَــــــ نْ إِ  تْ لَــــــطَ بَ وَ (وإىل وجــــــوب مســــــح األعلــــــى دون األســــــفل أشــــــار بقولــــــه:     

أي: املختــــــار )تِ قْـــــ الوَ ِيف (يعيـــــد ـ)فَـــــ(ه قولـــــه ب عليــــــتِّـــــرَ ليُـ ) هِ لِ فَ ْســـــ أَ َال (أبـــــدا، وصـــــرّح مبفهومـــــه وهـــــو 

عــــــاة لقــــــول ابــــــن �فــــــع بوجوبــــــه كــــــاجلبرية إذا تــــــرك بعضــــــها وهــــــو القيــــــاس، وبــــــه امر  ،آخــــــر 2(بوضـــــوء)

 ،أنـــــــه فعــــــل ال مصـــــــدر:"-يف قولــــــه "ومســـــــح" يف املــــــنت-وعــــــزاه لظـــــــاهر املدونــــــة، وقـــــــال ، حصــــــدر 

مراعـــــــاة  ،الصــــــالة يف الوقــــــتفيعيــــــد الوضــــــوء أبــــــدا و ": -يف تــــــرك األســــــفل-وقــــــال  ،"علــــــى الظــــــاهر

  .  3وكل ذلك استحباب ،للخالف

إمنـــــا هـــــي إذا تـــــرك مســـــح األســـــفل جهـــــال أو عمـــــدا أو عجـــــزا "يف إعـــــادة الوضـــــوء:عـــــج ويف شـــــرح    

كمــــــا لــــــو كــــــان الــــــرتك ســــــهوا وطــــــال أو مل يطــــــل؛ ألن   ،فــــــإن مل يطــــــل مســــــح األســــــفل فقــــــط، وطــــــال

  م. ، وهللا أعل4"إعادة الوضوء إمنا هي لالخالل �ملواالة

                                     ********  

                                                             
  .494،ص1،ج تيسري امللك اجلليل1
  : مبوضع.أيف 2
  .365،ص1مواهب اجلليل،ج3
  .208شرح األجهوري،ص4
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 ]م ومسائلهفصل يف التيمّ                                      [

وهــــــو املســــــح  ،وملــــــا فــــــرغ مــــــن الكــــــالم فيمــــــا ينــــــوب عــــــن بعــــــض األعضــــــاء يف الطهــــــارة الصــــــغرى    

ــــــــــــــــى اخلــــــــــــــــفّ   ،مموهــــــــــــــــو التــــــــــــــــيّ  ،شــــــــــــــــرع فيمــــــــــــــــا ينــــــــــــــــوب عــــــــــــــــن مجيعهــــــــــــــــا يف الطهــــــــــــــــارتني ،عل

  وغري ذلك. ،وما يستباح به ،:أي يف مسائله من أعذار �قلة إليه)ـــــــــــــــــــــــــلٌ صْ فَ (ل:فقا

 ]م لغة وشرعاتعريف التيمّ [

  . 1: القصدلغة وهو

ومعــــــىن ضــــــرورية: أ�ــــــا  ،2: طهــــــارة ترابيــــــة ضــــــرورية تشــــــتمل علــــــى مســــــح الوجــــــه واليــــــدينويف الشــــــرع

مـــــن خصـــــائص هـــــذه األمــــــة   3و(هــــــو) ،ى اســـــتعمالهملـــــاء أو علــــــى القـــــدرة علـــــتســـــتعمل عنـــــد عـــــدم ا

 والوصية �لثلث.  ،قسمة الغنائمو  ،تكالصالة على املي

 ]م وحكمهاحلكمة من مشروعية التيمّ [

  : إدراك الصالة يف أوقا�ا. وحكمة مشروعيته

 ،: الوجــــــــوب يف اجلملـــــــة، وهــــــــو رخصـــــــة يف حــــــــق الواجـــــــد للمــــــــاء العـــــــاجز عــــــــن اســــــــتعمالهوحكمـــــــه

ح ومل يصــــــرّ  ،4ّد �ن الرخصــــــة قــــــد تكــــــون واجبــــــةالعــــــادم لــــــه، ورُ  عزميــــــة يف حــــــقّ وقيــــــل:  والعــــــادم لــــــه،

 .بيان حكمه لكونه من املعلوم ضرورة ص

  

  

                                                             
  )2064،ص5الصحاح،ج(قال اجلوهري: "ميَّمته: قصدته، وتيمَّمته: تقصدته.1
  .181التوضيح،ج،ص2
  : هي.أيف 3
  .108،ص1ح ابن �جي على منت الرسالة،جينظر: شر 4
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 ]م؟من يشرع له التيمّ [

ـــــــيَـ (فقـــــــال: ،وابتـــــــدأ البـــــــاب �ألســـــــباب الناقلـــــــة إليـــــــه وأهلـــــــه      ومنـــــــه املائـــــــد يف )، ضٍ رَ و َمـــــــذُ  مُ مَّ يَ تَـ

ــــــذي ال ميســــــك نفســــــه للوضــــــوء ــــــذي اليقــــــدر علــــــى  1ئه، واملبطــــــونِضــــــوَ جيــــــد مــــــن يُـ وال ، البحــــــر ال ال

وأمــــــا  ا،ئً ِضـــــوَ جيـــــد مُ  ت بطنـــــه حــــــىت اليســـــتطيع تنـــــاول املـــــاء، والَمـــــظُ الوضـــــوء لضـــــرر املـــــاء بـــــه، أو عَ 

وقيـــــل: يتوضـــــأ لكـــــل  يتـــــيمم،": 2فقـــــال الطليطلـــــي ،الـــــذي انطلقـــــت بطنـــــه حـــــىت اليســـــتطيع إمســـــاكه

ـــــــــى املعـــــــــروف يف املـــــــــ" :ح، 3"صـــــــــالة ذهب يف األحـــــــــداث املســـــــــتنكحة، والثـــــــــاين هـــــــــو اجلـــــــــاري عل

ــــــريح إن توضــــــأ ــــــيمم مــــــن مل يســــــتطع إمســــــاك ال ــــــوى اللخمــــــي: يت  سوقــــــال ، 4"واألول قريــــــب مــــــن فت

ــــــــه: تــــــــيمم ال خيــــــــرج رحيــــــــه، وإن توضــــــــأ خــــــــرج، وهــــــــذه ليســــــــت   فــــــــرض مســــــــألة اللخمــــــــي إنْ  نّ "إفي

  . 5"كذلك

ــــــوَ (      ــــــو قــــــال:  وأحــــــرى إن وجــــــب أو نــــــدب،)، يحَ بِــــــأُ  رٍ فَ َس ، وخــــــرج صّ لــــــدخال �لــــــن "جــــــاز"ول

  .فال خيرج املكروه ،�6لعصيان ح األكثر ومنهم ابن وعّرب  �ملباح احلرام، واملكروه كالّالهي،

وكـــــــذلك العاصـــــــي يف ســـــــفره املبــــــــاح، وإذا مل  ،7"وهـــــــو الظـــــــاهر؛ ألن املكـــــــروه ال مينـــــــع القصــــــــر" :ح

ــــه أن هللا اليثيبــــه علــــى هــــذا التــــيمم ــــيمم فمعــــىن الكراهــــة في ــــه  ،مينــــع الســــفر املكــــروه الت ، 8املتــــأخر زقال

                                                             
بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري (املبطون: الذي كلما قام للماء واستعمله انطلق بطنه. 1

  .)180،ص1أليب العباس أمحد اخللويت، الشهري �لصاوي: دار املعارفد.ط،د.ت.ط،ج
، كان فقيها عاملا ثقة زاهدا ورعا، أخذ عن عبيد هللا بن حيىي وسيم بن سعدون، وغريمها، روى أبواحلسن علي بن عيسى طُليطلي 2

عنه ابن مدراج وشكور بن حبيب، له خمتصر مشهور ينتفع به "خمتصر الطليطي"، عاش يف القرن الرابع وال يعرف �ريخ 

  )96،ص2/الديباج املذهب،ج171،ص6ك،جترتيب املدار (وفاته.
ي: "وإن كان مبطو� قد غلب عليه بطنه، وال يستطيع إمساكه فإنه يتيمم ويصلي، وقد قيل فيه إنه يتوضأ لكل قال الطليطل3

خمتصر الطُليطلي أليب احلسن علي بن عيسى بن عبيد الطُلليطلي، حتقيق: دمحم شايب شريف: دار ابن حزم للطباعة (صالة". 

  )31م ،ص2004الطبعة األوىل-بريوت-روالنش
  .326،ص1ليل،جمواهب اجل4
  .497،ص1تيسري امللك اجلليل،ج5
  .)65جامع األمهات،ص(ص �لعصيان على األصح".قال ابن احلاجب: "وال يرتخّ 6
  .327،ص1مواهب اجلليل،ج7
  .203،ص1شرح الزرقاين،ج8
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لتفســـــــريه هلـــــــا �جلـــــــواز واملكـــــــروه  2]و، [1وأمـــــــا املتقـــــــدم فجعـــــــل اإل�حـــــــة يف املـــــــنت شـــــــاملة للمكـــــــروه

ومـــــن ، خالفـــــا للبنـــــاين يف فهمـــــه لـــــذلك منـــــه، مـــــهينفـــــي عنـــــدي كراهـــــة تيمّ  وذلـــــك ال حقيقـــــة جـــــائزة،

  .3ح

ومل جيعلــــــه مبنزلــــــة  ،ِتــــــلقُ  بْ تُـــــيـــــؤمر �لتوبــــــة، فــــــإن مل يَـ "املتقــــــدم أيضــــــا:ز وأمـــــا العاصــــــي بســــــفره فقـــــال 

م فيصـــــلي �لتـــــيمّ  ،أنـــــه حيتمـــــل أن يكـــــون مبنزلتـــــه"ونقـــــل البنـــــاين عـــــن بعضـــــهم:  ،4"احلاضـــــر الصـــــحيح

  . 5"إذا عدم املاء وخاف فوات الوقت

قابـــــل احملــــــرم املـــــنت علــــــى ما 6)يف(علــــــى محـــــل املبــــــاح  ،ومثلــــــه يقـــــال يف الســــــفر املكـــــروه"قـــــال البنـــــاين:

  .هـ.7"كروهوامل

 وال .ولــــو تـــــّيقن عــــدم املـــــاء يف الطريـــــق ،اءعلــــى مـــــذهب مالــــك ومجهـــــور الفقهـــــ وإن قصــــرت مســـــافته

  .8نص عليه (أبوعمران)، جيب محله

                                                             
يكون املراد �إل�حة هنا قال أمحد الزرقاين: "ظاهره أن املسافر لصيد اللهو ال يتيمم؛ ألن سفره غري مباح؛ بل مكروه، وينبغي أن 1

  .)165الزرقاين،صأمحد حاشية (اجلواز ليدخل املكروه واملطلوب أيضا". 
  .أزائدة يف: 2
قال البناين:" الذي للشيخ أمحد ما نصه ينبغي أن يكون املراد �إل�حة اجلواز أي: مقابل احلرمة فيدخل املكروه واملطلوب وخيرج 3

إلقدام على التيمم يف السفر املكروه جائز ال مكروه، قال ح: وهو الظاهر لقول ابن سفر املعصية فقط اهـ، فيفيد أن ا

  .)203، ص1حاشية البناين،ج(احلاجب".
قال أمحد الزرقاين: "أما سفر املعصية فإنه يؤمر �لتوبة، فإن مل يتب؛ فالظاهر أنه يؤخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري، ويقتل 4

قيل: احلاضر الصحيح إذا عدم املاء وخاف فوات الوقت يباح له التيمم ولو كان عاق�ا لوالديه، فِلَم مل يبح حينئذ وهللا أعلم، فإن 

للمسافر يف هذه احلالة؛ فاجلواب أن السفر ملا كان له دخل يف عدم املاء أو خوف الفوات، وهو عاص به، مل يبح له التيمم 

  )167، 165الزرقاين،صأمحد حاشية (لذلك.
  .203،ص1البناين،ج حاشية5
  : ويف.أيف 6
  .203،ص1حاشية البناين،ج7
وردت يف كل النسخ، غري أن شروح خليل أسندت الكالم أليب عمر، بقوهلم: "وقال أبوعمر: غري واجب محل املاء كذا 8

  .)497،ص1/تيسري امللك اجلليل،ج481،ص1ينظر: التاج واإلكليل،ج(للوضوء". 
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قالــــــــه يف  ،أو غــــــــريه مــــــــن احلــــــــوائج واملصــــــــاحل ،1)للرعــــــــيوجيــــــــوز أيضــــــــا اإلقامــــــــة علــــــــى غــــــــري مــــــــاء (

فـــــل وفائـــــدة اخلـــــالف يف النوا وأشـــــار قـــــوم إىل اشـــــرتاط مســـــافة القصـــــر، ،3وحنـــــوه للبـــــاجي ،2اإلكمـــــال

ـــــــى األول ؛والســـــــنن ـــــــيمم هلمـــــــا مـــــــن ســـــــافر دون مســـــــافة القصـــــــر عل ـــــــه يف حكـــــــم  ،فيت ـــــــاين؛ ألن ال الث

 احلاضر. 

 ]م املقيمحكم تيمّ [

) تْ نَــــيـَّ عَ تَـ  نْ إِ  ةٍ ازَ نَــــجلِِ  حَّ َصــــ رٌ اِضــــحَ (م غريمهــــا وهــــو ويتــــيمّ  )،لٍ ْفــــنَـ وَ  ضٍ رْ َفــــلِ (م كــــل منهمــــا ويتــــيمّ     

ــــــه،مــــــا و إال تيمّ و غــــــريه مــــــن مــــــريض أو مســــــافر،  �ن مل يوجــــــد مصــــــلٍّ  ــــــرره  صــــــّليا دون ــــــر ق و�ــــــذا التقري

وال  ،يف معنـــــــاه أن ال يوجـــــــد متوضـــــــئ يصـــــــلي عليهــــــــا سو ح وعنـــــــد  ،6زورّجحـــــــه  ،5تـــــــتو، 4ش

فلـــــــو عـــــــدم املـــــــاء مســـــــافرون ومرضـــــــى "ميكـــــــن �خريهـــــــا إىل أن حيملـــــــوا املـــــــاء أو ميضـــــــوا إليـــــــه، قـــــــاال: 

ـــــــيمّ  ـــــــو وجـــــــد متوضـــــــئ يصـــــــلي علحاضـــــــرون أصـــــــحاء ت ـــــــع وصـــــــّلوا، ول ـــــــيّمم املســـــــافرون م اجلمي يهـــــــا ت

  .7"دون احلاضر الصحيح الذي خيشى بتحصيل املاء فوا�ا ،واملرضى وصّلوا معه عليها

  :تتمــــــــــــــــــــــة

دخلــــــوا يف الصـــــالة مث أتــــــى مـــــوا و ولــــــو تيمّ  ،اجلماعـــــةق يف احلاضـــــر الصــــــحيح بـــــني الواحــــــد و فـــــر  ال   

  . 8استشكلهو  سقاله ابن  ،مفظاهر كالم أهل املذهب أنه اليدخل معه ،أحد بعدهم

                                                             
  : شرعي.أيف 1
اإلقامة مبوضع ال ماء فيه حلوائجه ومصاحله، فإنه ال جيُب عليه االنتقال عنه؛ ألن فرَضه هو ما لزمه فيه من  وازقال عياض: "ج 2

  )215،ص2املعلم بفوائد مسلم،ج إكمال( طهارة املاء أو التيمم إن عدمه".
قام على طلب ماله وحفظه وإن أدى ذلك إىل عدم املاء يف الوق3

ُ
ت واالضطرار إىل أداء الصالة قال الباجي: "فيجوز للرجل امل

  )108،ص1املنتقى،ج(�لتيمم". 
  .193،ص1حتبري املختصر"الشرح الوسط"،ج4
  .379،ص1جواهر الدرر،ج5
  .204،ص1شرح الزرقاين،ج6
  .499، 498،ص1/تيسري امللك اجلليل،ج328،ص1مواهب اجلليل،ج7
  .144، 143،ص1تنبيه الطالب،ج8
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ــــوَ (     ــــ، (أو خــــاف �ســــتعماله خــــروج وقــــت ،1]لــــه[ إذا عــــدم املــــاء) ضِ رْ فـَ م فــــال يتــــيمّ ) ةٍ َعــــمجُُ  ْريِ َغ

ـــــاءً ، هلـــــا إذا خـــــاف فوا�ـــــا ـــــدليتها عـــــن الظهـــــر وإن فعـــــل مل جيـــــزه بن  وهـــــي ال تفـــــوت بفوا�ـــــا، ،علـــــى ب

 . 2وقيل: يتيمم هلا بناء على أ�ا فرض يومها

 ]مملصلي �لتيمّ ال يعيد ا[

ـــــدُ عِ  يُ َال ( فــــــ ،مث وجـــــد املـــــاء بعـــــد ذلـــــك ،م احلاضـــــر الصـــــحيح وصـــــّلىإذا تـــــيمّ ) وَ (      وجــــــده يف ) ي

، 4"وملالـــــك قـــــول يف احلضـــــري أنـــــه يعيـــــد إذا توضـــــأ" :وزاد فيهـــــا ،3قالـــــه يف املدونـــــة ،الوقـــــت أو بعـــــده

م احلاضـــــر الصـــــحيح  يتـــــيمّ فـــــال)، ةٍ نَّ  ُســـــَال (فقـــــال: ،�لنفـــــي "نـــــتمث عطـــــف علـــــى قولـــــه:"جلنازة إن تعيّ 

 م املســــــافر واملــــــريض لتحصــــــيل اجلماعــــــة يف املســــــجد،ويتــــــيمّ  ،وأحــــــرى لرغيبــــــة أو فضــــــيلة دو�ــــــا ،هلــــــا

علـــــى ســـــبيل  5قالـــــه العـــــويف ،جيـــــوز ذلـــــك للحاضـــــر الصـــــحيح؛ ألن اجلماعـــــة غـــــري مضـــــطر إليهـــــا وال

 .6البحث ال اجلزم

 ]مأسباب التيمّ [

 نْ إِ (فقــــــال: ،شــــــرع يف أســــــبابه الناقلــــــة إليــــــه -حكمــــــه يف ضــــــمن اإلميــــــاء إىل-وملــــــا ذكــــــر أهلــــــه      

ــــافِ كَ   اءً َمــــ(فيــــه مــــن التجــــوز  بــــواو اجلمــــع الشــــاملة للمــــريض علــــى مــــا) وامُ دِ َعــــ جيــــب تطهــــريه  7(مل)) اًي

يكفــــــي أعضــــــاء الوضــــــوء الواجبــــــة ولــــــو  ِدث حــــــد� أصــــــغر مــــــا ال�ن مل جيــــــدوه أصــــــال، أو وجــــــد احملــــــ

ــــو كفــــى وضــــوءه،و  ال يكفــــي مجيــــع بدنــــه، أو أكــــرب مــــا ،لُْمعــــة ومملــــوك الغــــري مــــن  ،وواجــــد املضــــاف ل

  .ل للشرب خاصة فاقد للماءمسبّ و  ،مغصوب

                                                             
  .أساقطة من: 1
  .292، 291،ص1ينظر: شرح التلقني،ج 2
  .146،ص1املدونة،ج3
  .146،ص1املرجع نفسه،ج4
إمساعيل  بن مكي بن عوف الزهري اإلسكندري، من ذرية عبدالرمحن بن عوف، كان  )ه581-ه480(العويف: هو أبو الطاهر5

شرحه على  إمام عصره يف الفقه على مذهب مالك، أخذ عن والده، وسند، وأيب بكر الطرطوشي وبه تفقه، له �ليف أشهرها"

  . )209،ص1/شجرة النور،ج292،ص1الديباج املذهب،ج(التهذيب املعروف �لعوفية، كما له شرح على اجلالب.
  .500،ص1/تيسري امللك اجلليل،ج154،ص1ينظر: تعليقة الوانوغي،ج6
  : ملا .ميف 7
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يغســـــــل بـــــــه  وكـــــــذا مـــــــا م،الوضـــــــوء يتوضـــــــأ ويـــــــرتك الســـــــنن وال يتـــــــيمّ  1واجـــــــد مـــــــايكفي (مفـــــــروض)و  

وقــــــدر علــــــى مجــــــع مايســــــقط ويكمــــــل بــــــه لوجــــــوب التطهــــــري �ملســــــتعمل عنــــــد عــــــدم  ،وجهــــــه ويديــــــه

  .2غريه

واســــــتندوا يف  أي: حدوثــــــه، )اًضــــــرَ مَ (أو  ،تلفــــــا اتفاقــــــا) هِ الِ مَ عْ تِ ْســــــ�ِ (أي: الثالثــــــة  ،)واافُ َخــــــ وْ أَ (    

كتجربــــــــة يف نفســــــــه، أو غــــــــريه مــــــــن مقــــــــارب لــــــــه يف املــــــــزاج، أو خــــــــرب عــــــــارف   ،خــــــــوفهم إىل ســــــــبب

خــــــــاف  )وْ أَ ( ،وجمــــــــرد األمل مــــــــن غــــــــري خــــــــوف العاقبــــــــة ،�لطــــــــب، وال عــــــــربة خبــــــــوف اجلــــــــنب واخلــــــــور

 .ةدوام علّ و )، ءٍ رْ بُـ  رَ خُّ �ََ  وْ أَ  ،هُ تَ دَ �َ زِ (املريض 

 ]م إذا خاف عطش روح حمرتمة؟هل يتيمّ [

ـــــــحمُْ  شَ َطـــــــعَ (خـــــــاف مـــــــن يقـــــــدر علـــــــى اســـــــتعماله مـــــــنهم  )وْ أَ (       ـــــــمَ  مٍ رَ تَـ ـــــــه مـــــــن  ،)هُ َع أو يف رفقت

ـــــــة يف ملكـــــــه أو لغـــــــريه، و(أحـــــــرى) إن خـــــــاف علـــــــى نفســـــــه، وعـــــــّرب �خلـــــــوف تبعـــــــا  3آدمـــــــي أو �مي

 ،6ضوحنــــــــوه يف ، 5سقالــــــــه  ،ولــــــــو يف �ين حــــــــال ،والــــــــوهم ،لشــــــــكوا ،فيشــــــــمل الظــــــــن ،4للمدونــــــــة

ـــــه  ـــــة الظـــــنح و�زع في ـــــاط بغلب ـــــن رحـــــال:، �7ن األحكـــــام الشـــــرعية إمنـــــا تن إمنـــــا يف الغالـــــب "وقـــــال اب

ـــــّبس �لعطـــــش فرياعـــــى خوفـــــه مطلقـــــا، وبـــــني غـــــريه فـــــال  8عـــــجوصـــــّوب تفصـــــيل  فقـــــط، بـــــني مـــــن تل

ألن ":ضقـــــــال يف  ،" خيـــــــرج الكلـــــــب واخلنزيـــــــروالتقييـــــــد بــــــــ"احملرتم، 9"يعمـــــــل إال علـــــــى الظـــــــن وحـــــــده

  .10"املذهب جواز قتلهما فيتعني هنا؛ ألن االنتقال إىل التيمم مع القدرة مع املاء ممتنع

                                                             
  : على مفروض.ميف 1
  .502،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج2
  : كذا.ميف 3
  .145،ص1جينظر: املدونة،4
  .504،ص1تيسري امللك اجلليل،ج5
قال خليل:" قول املصنف:وكظن عطشه قريب منه يف اجلواهر، والذي يف كتب أصحابنا كاملدونة واجلالب والتلقني وابن بشري 6

  )189،ص1التوضيح،ج(عطشه أو عطش من معه فإنه يتيمم".وغريمها:إذا خاف 
  .334،ص1مواهب اجلليل،ج7
  .214،صينظر: شرح األجهوري8
  .208،ص1ينظر: حاشية البناين،ج9

  .190،ص1التوضيح،ج10
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 فـــــال ؛خيـــــرج احلـــــريب واملرتـــــد والـــــزاين احملصـــــن ،وكمـــــا خيـــــرج بقيـــــد احملـــــرتم الكلـــــب واخلنزيـــــر" قـــــال غـــــريه:

د مـــــن يقـــــيم احلـــــد علـــــيهم عـــــاجال أنـــــه ال فيمـــــا إذا مل يوجـــــ" :عـــــجوقـــــال ، 1"يراعـــــى اخلـــــوف علـــــيهم

  .2"يعذ�م �لعطش

ـــــه أنـــــه ال حرمـــــة هلمـــــا، :حقـــــال  ـــــر عنـــــد عـــــدم القـــــدرة علـــــى قتلهمـــــا، وفي  وكـــــذلك يف الكلـــــب واخلنزي

ــــه احلــــد ــــايف املعصــــية صخّ علــــى أن الــــرتّ  فكالمــــه فيــــه مبــــين ،وأمــــا مــــن وجــــب علي خبــــالف  وهــــو ،الين

  .3حاألصح عن ابن 

  :ــــــاتتتمــــــــــــــــــــــ

إال أن تســــــتقذره  ،: فيمــــــا إذا أمكــــــن مجــــــع املــــــاء وشــــــربه فإنــــــه جيــــــب للجمــــــع بــــــني املصــــــلحتنياألوىل

  النفس وتعافه حبيث خيشى املرض به.

  .ىوالعجن أحر ، تراعى حاجة الشرب تراعى حاجة الطبخ 4: (وكما)الثانية

وال ضـــــرورة بـــــه  ،ملـــــاء: يف غـــــري اآلدمـــــي إن أمكـــــن بيعـــــه أو بيـــــع حلمـــــه بـــــرخص مايشـــــرتى بـــــه االثالثـــــة

  .5قاله ابن عرفة ،إليه ألغى اخلوف عليه

ــــتَـ  هِ بِــــلَ طَ بِ (خــــاف القــــادر علــــى اســــتعماله  )وْ أَ (     ــــزم شــــراء املــــاء مبثلــــه ) الٍ َمــــ(أو  ،نفــــس )فَ َل ال يل

  .إن ذهب إليه ،أو فوا�م ،به، أو غري مأمون يف رفقتهأو يرتقّ  ،أو سبع معه ،من لصّ 

  

  

                                                             
  .335،ص1مواهب اجلليل،ج1
ونص كالمه: "واحلاصل أن غري احملرتم يقدم عليه استعمال املاء يف الوضوء، إال أن يكون يف الوضوء �ملاء تعذيب له �لعطش، 2

  )212شرح األجهوري،ص(جال".فإنه يتيمم، وسواء كان من يعذب آدميا أو غريه، حيث تعذر قتله عا
  .336، 335،ص1مواهب اجلليل،ج3
  : فكما.زيف 4
  .162،ص1املختصر الفقهي،ج5
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  ]قتم خلوف فوات الو التيمّ [

أو تســـــخينه ملـــــن ال يقـــــدر علـــــى  ،أو رفعـــــه مـــــن البئـــــر ،هـــــو فيـــــه بذهابـــــه إليـــــه) تٍ ْقـــــوَ  وجَ رُ ُخـــــ وْ أَ (   

وهـــــــذا " :ح، 1قالـــــــه اللخمـــــــي ،يـــــــدرك فيـــــــه مـــــــن الصـــــــالة ركعـــــــة واملـــــــراد خبـــــــروج الوقـــــــت أن ال �رده،

ـــــه، ـــــة وهـــــو أحـــــد األقـــــوال الثال ظـــــاهر يف الضـــــروري، وأمـــــا املختـــــار فينبغـــــي مراعـــــاة مجيـــــع الصـــــالة في ث

  .4")3وسيأيت أن املشهور مراعاة ركعة فيه (من الضروري":س ،2"فيه

ـــــرع ــــه خــــروج الوقــــت :فــــــــــــــــــــــــــ فخــــرج عقبــــه فإنــــه يتوضــــأ ويصــــلي؛  ،فيمــــا لــــو تــــيّمم مــــن خــــاف بطلب

  .5ألن التيمم إمنا هو إلدراك فضيلة الوقت وقد ذهب، قاله ابن �جي عن بعض الفضالء

ـــــكَ (      ـــــه للتشـــــبيه، ويكتـــــب بـــــالم التعليـــــل  وحنـــــوه، 6للمـــــاء (ملـــــرض بـــــه)) لٍ اوِ نَـــــمُ  مِ دَ َع والكـــــاف في

ــــــر  ،أيضــــــا، ويف هــــــذا حبــــــث؛ ألنــــــه ال يتقيــــــد خبــــــوف خــــــروج الوقــــــت فيهمــــــا  7حخالفــــــا لظــــــاهر تقري

ـــــوْ أَ (ويف قولـــــه  فيـــــه، ـــــوَ فَـ  افَ َخـــــ نْ إِ (م القـــــادر علـــــى اســـــتعماله يتـــــيمّ  )لْ َهـــــوَ (، كـــــدلو وحنـــــوه )ةٍ آَل  )هُ اَت

ــــــيمّ و  ؟)هِ الِ مَ عْ تِ ْســــــ�ِ (ت الــــــذي هــــــو فيــــــه أي: الوقــــــ ــــــو فــــــات الوقــــــت أو يتوضــــــأ ،م أدركــــــهإن ت يف  ،ول

  .8)فٌ َال خِ (ذلك 

  

  

                                                             
  .183،ص1التبصرة،ج1
  .337، 336،ص1مواهب اجلليل،ج2
  يف املنت. ه: كل لضروي، ويف نص السنهوري: من االختياري، ولعل األصح ما أثبتأيف 3
  .505،ص1تيسري امللك اجلليل،ج4
"وإذا فّرعنا على املشهور من املذهب أنه من أهل التيمم فخرج الوقت عقب التيمم، توضأ وصّلى؛ ألن التيمم إمنا ونص كالمه: 5

شرع إلدراك فضيلة الوقت وقد ذهب، قاله بعض الفضالء أصحابنا قائال: وال وجه لتوّقف بعضهم يف ذلك وميله إىل الصالة به 

   )458الشرح الكبري على التهذيب،ص(.قائال: ألنه فعله بوجه جائز كما إذا أحرم"
  : ملن ضر به.أيف 6
  .337،ص1مواهب اجلليل،ج7

  )189،ص1ينظر:التوضيح،ج(ملن خاف فوات الوقت �ستعمال املاء.ح خليل يف توضيحه القول �لتيمم رجّ  8
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  ]م وما ال يبيحهيبيحه التيمّ  ما[

 ازَ َجــــوَ (فقــــال: ،جيــــوز فعلــــه بـــه ممّــــا الجيــــوز بــــّني مـــا ،يرفـــع احلــــدث كالوضــــوء م الملـــا كــــان التــــيمّ و       

  .1ونقله عن مالك يف ا�موعة صرّح به سند، ،للفرض والنفلنة �لتبع أي: غري متعيّ ) ةٌ ازَ نَ جَ 

 غــــــري واجــــــب، )افٌ وَ طَــــــوَ ( جلنــــــب، )ةٌ اءَ رَ ِقــــــوَ  ،فٍ حَ ْصــــــمُ  سُّ َمــــــوَ ( وأحــــــرى مــــــا دو�ــــــا،) ةٌ نَّ ُســــــوَ (    

ـــــبِ  اهُ َتـــــعَ كْ َر وَ ( ـــــ مِ مُّ يَ تَـ ـــــ�ََ  نْ إِ ( م ســـــنةوأحـــــرى بتـــــيمّ  ،)لٍ ْفـــــنَـ  وْ أَ  ضٍ رْ فـَ هـــــذه األشـــــياء مـــــن اجلنـــــازة ) تْ رَ خَّ

 ،يف نفســـــه م شــــيء منهـــــا عليــــه صــــحّ ومفهومــــه خمالفـــــة �لنســــبة للفــــرض؛ ألنـــــه لــــو تقــــدّ  ،ا بعــــدهاومــــ

ـــــــه يف اجلـــــــالب: ؛مـــــــه للفـــــــرض، وموافقـــــــة �لنســـــــبة للنفـــــــلأعـــــــاد تيمّ و  ـــــــوى نفـــــــال مل جيـــــــزه "لقول ـــــــو ن ول

ولــــــو ملــــــس  صم لواحــــــد ممــــــا ذكــــــره إذا تــــــيمّ ":زويف شــــــرح ، 2"ى مــــــن النفــــــل ماشــــــاءالفــــــرض، وصــــــلّ 

  .3"ها به قبل فعله أو بعدهفله فعل �قي ،مصحف

فــــــإن فصــــــله بطــــــول أو خــــــروج  ،ببعضــــــه بعضــــــاتصــــــاله �لفــــــرض و ومــــــن شــــــرط صــــــحة النفــــــل أيضــــــا ا

ـــــه آيـــــة الكرســـــي ،ه، ويســـــري الفصـــــل مغتفـــــرٌ َمـــــأعـــــاد تيمُّ  ،املســـــجد ـــــات ،ومن  ،4أيضـــــاز قالـــــه  ،واملعقب

ولـــــــو كثـــــــر  كاملدونــــــة  صوظـــــــاهر  ،5وزاد عليــــــه الوالـــــــد مـــــــا خــــــّف مـــــــن الـــــــدعاء يف رفــــــع اليـــــــد إىل هللا

وزاد ابــــــن رشــــــد يف الشــــــروط أن ال تكــــــون النافلــــــة  ،6النفـــــل، وقيــــــل مــــــن شــــــروطه: أن ال يكثــــــر جــــــدا

  .7قاله اخلرشي ،وهو ضعيف ،م الفرضمنوية عند تيمّ 

  

  

                                                             
  .506،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج1
  .36،ص1التفريع يف فقه اإلمام مالك،ج2
  .210ص،1شرح الزرقاين،ج3
  .209،ص1املرجع نفسه،ج4
  .148ينظر: نوازل الزجلوي،ص 5
تيسري امللك (قال السنهوري:"ومن صحة النفل: أن ال يكثر جدا عند التونسي، ونقله يف النوادر عن مالك".6

  )507،ص1ل،جاجللي
  .188،ص1شرح اخلرشي،ج7
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  :تتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

لمســــــافر واملـــــــريض جيـــــــوز ل م اجلنــــــب لتحصـــــــيل اجلماعــــــة يف املســـــــجد، قــــــال العــــــويف:: يف تــــــيمّ األوىل

 ،ذلـــــك للحاضــــــر الصـــــحيح؛ ألن اجلماعـــــة فضــــــيلة زَ وَّ وينبغـــــي أن ال ُجيَـــــ قــــــال: وأخـــــذه مـــــن املدونـــــة،

  .1وهو غري مضطر إليها

ــــة :الثانيــــة ــــه النافل فتيــــاه و  -رمحــــه هللا-هــــذا رأي الوالــــد  ،يف أنــــه اليصــــلي �ــــا الفريضــــة كمــــا يصــــلي ب

وال يســــــــتباح جلنــــــــب إال  ب إليــــــــه،وجهــــــــه أن الــــــــدخول للمســــــــجد للصــــــــالة فيــــــــه منــــــــدو و  يف ذلــــــــك،

  .2فاحتاج إىل جتديده هلا ،ى بتيمم �فلة على املشهورلَّ صَ والفريضة ال تُ  ،بتيمم

يتـــــــيمم للصـــــــالة مكانـــــــه وال " فقـــــــال الوالـــــــد أيضـــــــا: تـــــــذكره يف املســـــــجد،فيمـــــــا لـــــــو نســـــــيه و  :الثالثـــــــة

  .3"خيرج

البـــــد مـــــن إعادتـــــه " ل:فكـــــان الوالـــــد يقـــــو  ،فيمـــــا لـــــو طـــــال مكثـــــه يف املســـــجد بعـــــد فرضـــــه :الرابعـــــة

ــــــيمّ  ــــــد النافلــــــة أو القــــــراءة مام عنــــــدالت ــــــده يف ذلــــــك، ،يري وخالفــــــه  اعتمــــــادا علــــــى ظــــــاهر كالمهــــــم عن

حمتجـــــا �ن املعـــــىن الــــذي أ�ح لـــــه املكـــــث يف املســــجد بـــــه يســـــتبيح  ،عاصـــــره يف ذلــــك 4بعــــض (مـــــن)

ورّجــــح  ،5وهــــو أقــــيس، إال أين رأيــــت اخلــــالف يف هــــذا يف كبــــري اخلرشــــي ،التنفــــل مــــع طــــول الفصــــل

                                                             
جد لصالة اجلماعة، أو إعادة ما صلى منفردا، فهل يتيمم جاء يف التعليقة: "العويف: انظر على هذا لو أراد اجلنب أن يدخل املس1

لدخول املسجد مث للصالة؟ فقد يقال: ال جيوز؛ ألن اجلماعة واإلعادة غري مضطر إليها، ولقوله: اليتيمم احلاضر لسنة، هذا يف 

  )154،ص1تعليقة الوانوغي،ج(حق احلاضر الصحيح، وأما املريض واملسافر فيجوز".
ئل الوالد أيضا على اجلنب إذا تيمم لدخول املسجد، فهل يصلي به الفريضة، كما يصلي به النافلة؟ فقال: ال؛ قال الزجلوي:"وس2

إذ ال شك يف أن الدخول للمسجد للصالة فيه أمر مندوب إليه، وال ُيستباح جلنب إال بتيمم، فإذا أوقع الفريضة بتيمم الدخول 

ب، وهو الصحيح املعمول عليه، حسبما يؤخذ من تقرير من جعل من شراح فقد أبطلها عليه بذلك على املشهور من املذه

نوازل (املختصر الـالم من قوله:"ال بتيمم ملستحب" أصلية ال مقحمة، رادا له للفرض املفهوم من قوله: "ال فرض آخر". 

  )146الزجلوي،ص
  .146نوازل الزجلوي،ص3
  : ما.أيف 4
مى الشرح الكبري، والثاين يسمى الشرح الصغري، و�نيهما هو املطبوع املتداول بني للخرشي شرحان على خمتصر خليل أحدمها يس5

  جملدا. 15، نسخة منه يف مكتبة القرويني مبدينة فاس، يقع يف اخمطوطالناس اليوم، أما الكبري فال يزال 
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ولعــــــل وجهــــــه أن التــــــيمم ملــــــا كــــــان اليرفــــــع احلــــــدث مل جيــــــز أن يتجــــــاوز بــــــه يف كــــــل  فيــــــه مــــــا للوالــــــد،

  .1وهللا أعلم ،خبالف التنفل به ،والشرط يف لبثه يف املسجد موضع ما هو مشروط فيه،

ــــراءة احلــــزب الراتــــب مــــثال :اخلامســــة  ،فيمــــر بســــجدة الــــتالوة ،فــــيمن تــــيّمم لفرضــــه وأخــــذ بعــــده يف ق

وإن ،[فأجـــــاب يف اجلنـــــب �نـــــه يســـــجدها ،ُســـــِئل عـــــن ذلـــــك الوالـــــد؟ ن يعيـــــد التـــــيمم هلـــــا أم الإن كـــــا

  .3ال إن مل يطل ،م فرضه، ويف غريه: يعيده إن طالبتيمّ  2]طال

ــــــيّمم لفريضــــــة العشــــــاء يف آخــــــر وقتهــــــا :السادســــــة وأخــــــذ يف النافلــــــة بعــــــدها إىل أن طلــــــع  ،فــــــيمن ت

ـــــه �ل ـــــه لـــــذلك ألن ـــــع أم ال؟ واجلـــــواب: أنّ الفجـــــر، إن كـــــان يقطـــــع تنّفل حكـــــاه  معروفـــــاً  فيـــــه خالفـــــاً  تب

ـــــركعيت الفجـــــر �لنســـــبة ملـــــن تـــــيمّ ، 5عـــــجو�لقطـــــع جـــــزم  ،4س شـــــفاع لألم وكـــــذا خيتلـــــف يف جتديـــــده ل

  وهللا أعلم. ،يف آخر الليل فطلع عليه الفجر، و�يت حتريره بعد

 إذا كـــــــــان وال ميتنـــــــــع منـــــــــه إال ،يف جـــــــــواز النفـــــــــل للحاضـــــــــر الصـــــــــحيح �لتبـــــــــع للفـــــــــرض :الســـــــــابعة

 . 8فانظره، مقوعزاه البناين لـ ،7سومال إليه  ،واتباعه 6عجاستقالال، وبه قطع 

 ]م ال يبيح أكثر من فرضالتيمّ [

ــــــَال (فقــــــال: "جــــــاز"مث عطــــــف علــــــى فاعــــــل          ،ودخــــــل فيــــــه الطــــــواف الواجــــــب)، رُ آَخــــــ ضٌ رْ  فـَ

 نْ إِ وَ ، (فرضــــان بتــــيمم واحــــد وغريمهــــا مــــن كــــل متعــــني؛ ألنــــه غــــري �بــــع، فــــال جيــــوز ،واجلنــــازة املتعينــــة

ـــــيمم،) ادَ ِصـــــقُ  ـــــبَ وَ ( معـــــا عنـــــد الت ـــــ وَ اِين الثَّـــــ(الفـــــرض ) لَ ُط أو  ،ملـــــريض اليقـــــدر علـــــى مـــــّس املـــــاء) وْ َل

                                                             
  .   148ينظر:نوازل الزجلوي،ص 1
  .أساقطة من: 2
  .147نوازل الزجلوي،ص3
  . )507،ص1تيسري امللك اجلليل،ج(تونسي يتنفل، وعلى قول غريه ال".و تيمم آخر الوقت فعلى قول القال السنهوري:"ل 4
  .216شرح األجهوري،ص5
  .216املصدر نفسه،ص6
  .508، 507،ص1تيسري امللك اجلليل،ج7
  .209،ص1حاشية البناين،ج8
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ـــــــت، أو  ـــــــتمـــــــع األخـــــــرى يف ) ةً كَ رَ تَـ ْشـــــــمُ (قاضـــــــي فوائ ـــــــدا علـــــــى املشـــــــهورو  ،الوق وقـــــــال ، أعادهـــــــا أب

 .1أصبغ: يف الوقت

 ]م املستحبما يبيحه التيمّ [

:ألنــــــــه 2]تــــــــت[،)بٍّ حَ تَ ْســــــــمُ لِ  مٍ مُّ يَ تَـــــــــ بِ َال (فقــــــــال: ،علــــــــى "بتــــــــيمم فــــــــرض أو نفــــــــل"مث عطــــــــف      

كتـــــــيمم طـــــــاهر لقـــــــراءة   ،م مســـــــتحبجيـــــــوز شـــــــيء مـــــــن هـــــــذه املــــــذكورات بتـــــــيمّ  ال :، ومعنـــــــاه3زائــــــدة

 ،4"حيتمـــــل أن الـــــالم فيـــــه أصـــــلية ال زائـــــدة:"وقـــــول مـــــن قـــــال، أو مناجـــــاة ،أو لـــــدعاء ،القـــــرآن ظـــــاهرا

ويزيـــــد  قبلـــــه ال غــــريه، ال تتوقـــــف صــــحته علـــــى طهــــارة فيـــــه أنــــه عـــــني مــــا مــــا :ويــــراد �ملســــتحب هنـــــا

  .وهللا أعلم ،ى استحباب التيممعليه األول �لتنصيص عل

 ]مشرط صحة التيمّ [

وحـــــّد املـــــواالة فيـــــه أن ال ميضـــــي مقـــــدار اجلفـــــاف  لـــــه، لَ ِعـــــيف نفســـــه ومـــــع مـــــا فُ ) هُ تُـــــاَال وَ مُ  مَ زِ لَـــــوَ (    

ــــــك، وقيــــــل: �لعــــــرفبتقــــــدير الوضــــــوء يف الزمــــــان واملكــــــا ــــــدل كــــــل ذل ــــــو ،ن والشــــــخص املعت  ذكــــــره أب

ـــــــّرق تيّممـــــــه وكـــــــان أمـــــــرا قريبـــــــا أجـــــــزأه،"ويف املدونـــــــة:  ، 5احلســـــــن م  وإن تباعـــــــد ابتـــــــدأ التـــــــيمّ  مـــــــن ف

ميكــــن أن يقــــال �لــــبطالن علــــى مـــــن فــــّرق �ســــيا مــــن جهــــة اشــــرتاط اتصـــــاله ":ضويف ، 6"كالوضــــوء

 زوكــــــذلك اعتمــــــده  ،9"وبــــــه صــــــرّح ســــــند ،روهــــــو ظــــــاه":ح، 8"مــــــن جهــــــة املــــــواالة 7]ال، [�لصـــــالة

  .10وغريه

                                                             
  .69،ص1البيان والتحصيل،ج 1
  .أساقطة من: 2
  .398،ص1جواهر الدرر،ج 3
  .210،ص1شرح الزرقاين،ج ينظر:4
  .59،ص1ينظر: الشامل يف فقه اإلمام مالك،ج 5
  .147،ص1املدونة،ج6
  .أساقطة من: 7
  .213،ص1التوضيح،ج8
  .342،ص1مواهب اجلليل،ج9

  .189،ص1/شرح اخلرشي،ج509،ص1تيسري امللك اجلليل،ج/211،ص1شرح الزرقاين،ج: ينظر 10
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ـــــــرع فإنــــــه اليلزمــــــه إعــــــادة  ،يف إحرامــــــه وقطــــــع مث شــــــكّ  ،فــــــيمن تــــــيّمم ودخــــــل يف الفريضــــــة :فـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــه، ،مالتـــــيمّ  ـــــه الـــــربزيل عن ـــــه الســـــيوري ونقل ـــــده مبـــــا إذا مل يطـــــل، قـــــال: قال ـــــه يبطـــــل  ؛فـــــإن طـــــال"وقّي فإن

بـــــــــل إقامـــــــــة احملـــــــــدث  ؛م ال يضـــــــــره أن يكـــــــــون قبـــــــــل اإلقامـــــــــةأن التـــــــــيمّ وُعِلـــــــــم منـــــــــه ":ح، 1"تيممـــــــــه

 وهو يفيد أنه يطلب �عادة اإلقامة قبله يف مسألة ما إذا طال.، انتهى.2"مكروهة

 ]شراء املاء وطلبه للوضوء[

بـــــه  نُّ ؛ ألن املــــاء مبتـــــذل ال ُميـَــــ3ةنَّـــــيدركــــه يف ذلـــــك مِ  إذ ال ؛لفاقـــــده) اءٍ َمـــــ ةِ َبـــــهِ  ولُ بُـــــقُـ ( لــــزم )وَ (    

، وظــــاهره أنــــه اليلزمــــه طلــــب اهلبــــة وهــــو 4قالــــه املقــــري ،فــــإن حتققهــــا مل يلزمــــه قبولــــه يف غالــــب األمــــر،

  .6"يؤخذ حكمه من قوله وطلبه لكل صالة"وقال البناين: ،5زقاله  ،الزم له

ـــــــ 7أي: اليلزمـــــــه قبـــــــول (هبـــــــة)) نٍ َمثَـــــــ َال (       ،�جلـــــــر) هُ ِضـــــــرْ قَـ  وْ أَ ( ة فيـــــــه،ليشـــــــرتيه بـــــــه لوجـــــــود املّن

ـــــثمن"هبـــــة مـــــاء"فـــــا علـــــى عط ـــــى قبـــــول، ،، وضـــــمريه للمـــــاء أو ال ـــــزم قبـــــول  وجيـــــوز رفعـــــه عطفـــــا عل فيل

فـــــيمن كـــــان -س وأمـــــا قبـــــول قـــــرض الـــــثمن فقـــــال ابـــــن ، وهـــــو أحـــــرى مـــــن قبـــــول هبتـــــه ،قـــــرض املـــــاء

ــــــا  ال يلزمــــــه حيمــــــل علــــــى مــــــن مل  ول األقفهســــــيوقــــــ ،8لزمــــــه :-وجــــــد مــــــن يســــــلفه الــــــثمنببلــــــده و ملّي

    .10وصرّح البساطي بلزوم اقرتاضه أيضا، 9حقاله  ،يكن ملّيا ببلده

                                                             
يمم مث دخل الفريضة مث شك يف اإلحرام فقطع، هل يعيد التيمم أم ال؟ فأجاب: جاء يف نوازل الربزيل: "وسئل السيوري عمن ت1

اليلزمه إعادة التيمم. قال الربزيل: يريد إذا مل يطل، وأما إذا طال يبطل تيممه على ما حكاه ابن اجلالب أن من شرطه اتصاله 

  )315،ص1فتاوى الربزيل،ج (�لصالة".
  .343،ص1مواهب اجلليل،ج2
 )281لـِمّنة واالمتنان: تعديد الصنيعة على وجه اإليذاء والتبجج، وقيل: املنة �دم الصنيعة.(حترير ألفاظ التنبيه،صالـَمّن وا3
ز له قال املقري: "كلُّ ما يُطوق اإلنسان رفق املِنَّة فإنَّه ال يلزمه وَيْسقط عنه به ما توقف وجوبه عليه، فمن ُوِهب له مثُن املاء جا4

  )325القواعد،ص(خبالف املاء نفسه، إال أن تتحقق املِنَّة فيه". التيمم عند مالك
  .211،ص1شرح الزرقاين،ج5
  .211،ص1حاشية البناين،ج6
  .: هبتهزيف 7
  .146،ص1تنبيه الطالب،ج8
  .343،ص1مواهب اجلليل،ج9

  .70،71،ص1شرح البساطي،ج 10
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  . 1"وال يف قبول قرضه ،النص فيه" وقال الشربخييت:

ــــ هُ ذُ ْخــــأَ (لــــزم واجــــده يبــــاع  )وَ (     ــــ ملَْ  يــــدَ تِ عْ اُ  نٍ مَ ثَ ِب ــــ جْ تَ َحيْ واملعتــــاد مــــا اعتيــــد  لنفقــــة ســــفره مــــثال،) هُ َل

حيتمـــــل أن "ب:ويف اجلــــّال  ،فـــــابيعــــه بـــــه يف ذلــــك املكـــــان ومــــا قاربـــــه، وغــــريه مـــــازاد ز�دة متفاحشــــة عر 

 يــــدَ عــــن عبــــداحلق: "فمــــن زِ  مــــق، ونقــــل 3"والظــــاهر أنــــه إمنــــا أراد ثلــــث الــــثمن":عــــج، 2"حيــــّد �لثلــــث

  .4أكثر أنه ال يلزمه"

ــــرق بــــني شــــرائه بــــثمن معجــــل أو مؤجــــل قــــال:         ــــمَّ ذِ بِ  نْ إِ وَ (وملــــا كــــان ال ف ــــه مــــع القــــدرة ؛ )هِ ِت ألن

ــــثمن، وهــــو ــــزوم القــــرض ملــــا فيــــه مــــن املشــــاحة، ويف القــــرض  علــــى الوفــــاء أشــــبه واجــــد ال أحــــرى مــــن ل

ــــزم عــــادم املــــاء  )وَ ( ،ةنَّ مِ ـمــــن الــــ ــــلِ  هُ بُــــلطَ (ل علــــى مــــا ) هُ مهََّــــوَ تَـ  وْ لَــــوَ (بعــــد دخــــول وقتهــــا ) ةِ َال َصــــ لِّ ُك

، "طلبـــــــه وإن مل يتحقـــــــق عدمــــــه" حقــــــول ابــــــن س ر ابـــــــن وبــــــه قــــــرّ  ،6وابــــــن عطـــــــاء هللا ،5يف اجلــــــواهر

رّد بلـــــو علـــــى و  ،انتهـــــى. 8"لـــــوال االحتيـــــاط 7قط الطلـــــب عـــــن (التـــــوهم)ينبغـــــي أن يســـــ"وقـــــال أيضـــــا:

به صـــــــوّ و  ،9ألن الظــــــن معمــــــول بــــــه يف الشــــــرعيات راشــــــد لــــــه مبــــــا عــــــدا املتـــــــوهم قــــــائال: تقــــــدير ابــــــن

 .10مق

  

  

                                                             
ى ما يقتضيه العطف، وإال فال نص يف اقرتاضه، وال يف قال الشربخييت: "وقولنا: ولزم قرضه، وقولنا: فأحرى قبول القرض عل 1

  )242شرح الشربخييت على خمتصر خليل،ص(قبول قرضه". 
  .32،ص1التفريع يف فقه اإلمام مالك،ج2
  .219شرح األجهوري،ص3
  .171،ص4املنزع النبيل،ج 4
وال يتحدد ذلك حبد؛ إذ الشاب القوي  قال ابن شاس:"أن يتوهم وجوده حواليه، فليرتدد إىل حد ال يدخل عليه ضرر وال مشق،5

  )56،ص1عقد اجلواهر الثمينة،ج(ال يشق عليه ما يشق على املرأة والرجل املسن". 
  .186،ص1التوضيح،ج6
  : املتوهم.زيف 7
  .145،ص1تنبيه الطالب،ج8
 دم فالمعمول به، وأما القطع �لعغلبة الظن يف الشرعيات  ألن �لتحقق غلبة الظن؛ قال ابن راشد:"يريد9

  .185)،ص1التوضيح،ج(يتصور".
  .173،ص4املنزع النبيل،ج 10
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    ]ما يسقط به طلب املاء[ 

لتحقــــــق واملــــــراد �" :ح ،فــــــال جيــــــب عليــــــه طلبــــــه؛ ألنــــــه ال فائــــــدة فيــــــه) هُ َمــــــدَ عَ  قَ قَّــــــحتََ (إن ) َال (    

وينبغـــــي أن خيتلـــــف حكـــــم " :سابـــــن  ،1"ال التحقـــــق يف نفـــــس األمـــــر، د فيـــــهاالعتقـــــاد الـــــذي ال تـــــردّ 

ـــــــب وهـــــــو يف هـــــــذا ، .انتهـــــــى2"وال الشـــــــاك كـــــــاملتوهم فلـــــــيس طلـــــــب الظـــــــان كطلـــــــب الشـــــــاك، ؛الطل

  �مل. ،ومن معه، إال أن يريد �حلكم املقدار واملسافة ،موافق البن راشد

ــــلَ طَ (    ــــ قُّ ُشــــيَ ا َال ًب ــــيس عليــــه أن "البــــاجي: ،وال الضــــعيف مثــــل القــــوي فلــــيس الرجــــل كــــاملرأة،)، هِ ِب ل

وال أن يعـــــدل عـــــن طريقـــــه أكثـــــر ممـــــا جـــــرت  املعتـــــاد، 3وال أن خيـــــرج علـــــى (مشـــــيه) جيهـــــد يف اجلـــــري،

وإن   وامليــــــاه الــــــيت يعــــــدل �ــــــا عــــــن الطريــــــق، ،�لعــــــدول لــــــه إىل االســــــتقاء مــــــن العيــــــون 4]بــــــه[العــــــادة 

ـــــه أ ـــــيمم ،صـــــحابهكـــــان إن خـــــرج إليـــــه فات ـــــزم منـــــه مـــــا جـــــرت " ويف املقـــــدمات:، 5"فإنـــــه يت والـــــذي يل

خيشـــــى أن مينعـــــه  وال ،العــــادة بـــــه مـــــن طلبـــــه يف رحلـــــه، أو ســـــؤال مـــــن يليـــــه ممـــــن يرجـــــو وجـــــوده عنـــــده

ميكنــــه مــــن غــــري مشــــقة مــــع األمــــن  إن كــــان مســــافرا علــــى قــــدر مــــا ،إ�ه، والعــــدول إليــــه عــــن طريقــــه

 الخــــــتالف أحــــــوال النــــــاس، وقــــــال يف امليلــــــني كثــــــري، يف ذلــــــك يقتصــــــر عليــــــه وال حــــــدّ  علــــــى نفســــــه،

القــــــــــــوي وذلــــــــــــك للراكــــــــــــب أو الراجــــــــــــل  ويف امليــــــــــــل ونصــــــــــــف امليــــــــــــل مــــــــــــع األمــــــــــــن أنــــــــــــه يســــــــــــري،

وهــــذا ":ق، 7"عليــــه نصــــف امليــــل فمــــن النــــاس مــــن يشــــقّ "وهــــو معــــىن قــــول مالــــك:، نتهــــى.ا6"القــــادر

ويقبـــــل خـــــرب ، نتهـــــىا.8"مقيـــــد مبـــــا إذا مل جيـــــد مـــــن يســـــتأجر عليـــــه مبســـــاوي الـــــثمن الـــــذي يشـــــرتي بـــــه

  .9قاله ابن فرحون يف تبصرته ،الواحد املرسل عن املاء أنه مل جيده

                                                             
  .344،ص1مواهب اجلليل،ج1
  .145،ص1تنبيه الطالب،ج2
  : مشية.أيف 3
  .أزائدة يف: 4
  .110، 109،ص1املنتقى،ج5
  .118،ص1املقدمات املمهدات،ج6
  .66/جامع األمهات،ص56،ص1ينظر: عقد اجلواهر الثمينة،ج  7
  .504،ص1التاج واإلكليل،ج8
قال ابن فرحون: "إذا وجب على أهل قافلة طلب املاء، فأرسلوا واحدا منهم إىل صوب الطلب، فرجع وقال: مل أجد شيئا، قُِبل 9

  )355،ص1تبصرة احلكام،ج(خربه وجاز هلم التيمم". 
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 ]حمل لزوم طلب املاء[ 

ـــــــفْـ رُ كَ (فقـــــــال  ،وشـــــــّبه يف وجـــــــوب الطلـــــــب علـــــــى الرفقـــــــاء      ،  مثـــــــل األربعـــــــة واخلمســـــــة) ةٍ يَلـــــــلِ قَ  ةٍ َق

ـــــــكـــــــاألربعني إن علـــــــم إعطـــــــا)ةٍ ريَ ِثـــــــكَ   نْ ِمـــــــ هُ لَـــــــوْ حَ  وْ أَ ؟ (كانـــــــت حولـــــــه أم ال  أو شـــــــكّ  ،هءهم، أو ظّن

ــــه ــــه:، في ــــجَ  نْ إِ ( وهــــو معــــىن قول ــــلَ خبُْ  لَ ِه ــــم خبلهــــم بــــه فــــال  أنــــه :أي: �ملــــاء، ومفهومــــه)،هِ بِــــ مْ ُه ــــو عل ل

  .يطلبه فيهم

ـــــة لــــو تــــرك طلــــب املــــاء عنــــد مــــن يليــــه ممــــن يرجــــو وجــــوده ":قــــال ابــــن رشــــد يف مســــاع أيب زيــــد: تتمــــــــــــ

ومثلــــــــه  ،2"فإنـــــــه يعيــــــــد أبــــــــدا إذا وجــــــــد املــــــــاء ى،وصــــــــلّ  1م)(تــــــــيمّ و ،مينعــــــــه أو يظــــــــن أنــــــــه ال ،عنـــــــده

ـــــــــه:3للخمـــــــــي ـــــــــت؛ ألن " ، وزاد في ـــــــــد يف الوق وإن أشـــــــــكل األمـــــــــر ومل يطلـــــــــب، جـــــــــاز أن يقـــــــــال يعي

  انتهى..4"األصل الطلب

ــــــرع ـــــيّمم  :آخـــــر فـــــيمن طلـــــب املـــــاء ممـــــن يليـــــه، فــــــــــــــــــــــــــ وقـــــالوا: لـــــيس عنـــــدهم، مث وجـــــدوه بعـــــد أن ت

مل يعــــد، وإال أعــــاد  ،�ــــم منعــــه مــــع العلــــم بــــه إن كــــانوا ممــــن يظــــنّ " يعيــــد، فقــــال مالــــك:وصــــّلى، فإنــــه 

 . 5"يف الوقت

 ]مصفة النية يف التيمّ [

ـــــ ةِ احَ بَ تِ اْســـــ ةُ يَّـــــنِ (لـــــزم أيضـــــا  )وَ (      مث إن نـــــوى مطلـــــق الصـــــالة الصـــــاحلة للفـــــرض والنفـــــل ) ةِ َال الصَّ

ــــــة ختّصــــــ ــــــه غــــــري الفــــــرض؛ ألن الفــــــرض حيتــــــاج إىل ني ــــــن دقيــــــق العيــــــد ،هفعــــــل ب ــــــن ، قالــــــه اب ونقلــــــه اب

ــــه يف شــــرح ابــــن   ،حاضــــرا أو فائتــــا ،وأمــــا لــــو عــــّني فرضــــا فــــال يصــــلي بــــه فرضــــا غــــريه ،6حفرحــــون عن

                                                             
  : يتيمم.أيف 1
  .212،ص1البيان والتحصيل،ج2
  ).185،ص1التبصرة،ج(ل أعاد أبدا يف املوضعني مجيعا".ذا سأقال اللخمي: "وأرى إن كان الغالب عنده أ�م يعطونه إ3
  .185،ص1املرجع نفسه،ج4
  .211،ص1،جالبيان والتحصيل5
/تيسري امللك 347،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج(ذكر قول ابن فرحون هذا احلطاب والسنهوري يف شرحهما 6

  .)512،ص1اجلليل،ج
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إمنــــــا يكــــــون بعــــــد "م الفــــــرض:، ولقــــــوهلم يف تــــــيمّ 1"م نــــــواه لغريهــــــاوال صــــــالة بتــــــيمّ "لقــــــول ابــــــن رشــــــد:

  . 2"رهاوقت الفائتة إذا تذكّ و  ،دخول وقته

ـــــة: قـــــال ابـــــن ، 3"تـــــيّمم هلـــــا أيضـــــا ،ها مث ذكـــــر صـــــالة نســـــيهايّمم لفريضـــــة فصـــــّال ومـــــن تـــــ" ويف املدون

وبــــــه ":ح، 5)"4هلــــــا أعــــــاده(وكــــــذلك لــــــو ذكرهــــــا قبــــــل الصــــــالة  :قــــــال بعــــــض الفضــــــالء منــــــا:"�جــــــي

  .6"جزم سند على أنه املذهب

، يشـــــرتط بكونـــــه فرضـــــا أو نفـــــال أو مهـــــا معـــــا ال ؛متعيـــــني املســـــتباح يف التـــــيمّ  وحاصـــــل هـــــذا كلـــــه أنّ  

صــــّلى بــــه  ،مــــن غــــري تعيــــني لــــه بكونــــه ظهــــرا مــــثال باحة صــــالةمــــه اســــتوعليــــه فمــــن نــــوى بتيمّ " :عــــج

  .7"ما عليه من ظهر أو عصر، وال يصلي به ما خرج وقته

ونقلــــه عــــن ابــــن -فقــــال ابــــن فرحــــون أيضــــا  ،بــــل نــــوى اســــتباحة مــــا مينعــــه احلــــدث ؛وإن مل يعـــّني فعــــال

ـــــد ـــــو نـــــوى فـــــرض ":ز، 8"االتصـــــال شـــــاء بشـــــرطوفعـــــل �ـــــم مـــــا ، تيممـــــه صـــــحّ ":-دقيـــــق العي وكـــــذا ل

  .انتهى.9"التيمم كما يف الوضوء

املتقــــدم عــــن الشــــيخ  زونقــــل  ،10سقالــــه  ،أل�ــــا أول واجــــب فيــــه ؛النيــــة عنــــد الضــــربة األوىل وحمــــلّ  

أنــــــه املتعــــــني؛ ألن الضــــــربة األوىل "وقــــــال البنــــــاين: ،11"أ�ـــــا عنــــــد مســــــح الوجــــــه بــــــال خــــــالف" :زروق

  .12"لوجه يف الوضوء، ومسح الوجه هو أول واجب مقصودكأخذ املاء ل،  إمنا هي وسيلة
                                                             

  .118،ص1املقدمات املمهدات،ج1
  .64،ص1نة يف مذهب عامل املدينة،جعقد اجلواهر الثمي2
  .214،ص1التهذيب يف اختصار املدونة،ج3
  وردت يف كل النسخ: أعادها، واألصح ما أثبت يف املنت: "أعاده هلا"، كما جاء يف النص األصلي.4
  .488الشرح الكبري على التهذيب،ص 5
  .346،ص1مواهب اجلليل،ج6
  .221شرح األجهوري،ص 7
 .347،ص1مواهب اجلليل،ج 8
  .214،ص1شرح الزرقاين،ج9

  .512،ص1تيسري امللك اجلليل،ج10
  .174الزرقاين،صأمحد حاشية 11
  .214،ص1حاشية البناين،ج12
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حيضـــــا أو  )انَ َكـــــ  نْ إِ  رَ بَــــــكْ أَ  ةُ يَّـــــنِ وَ ( ولـــــذلك قـــــال:؛ والبـــــد يف تـــــّيمم احلـــــدث األكـــــرب مـــــن نيـــــة      

، فــــــإن 1"م للجنابـــــة كّلمــــــا صـــــّلىويتــــــيمّ "لقولــــــه يف املدونـــــة:  ،أي:الصـــــالة، )تْ رَ رَّ َكــــــتَ  وْ لَـــــوَ ( جنابـــــة،

ــــد أبــــدا ،ورنســــيه مل جيــــزه علــــى املشــــه ــــردّ ، ويعي مــــه قــــول ابــــن العريب:"لــــو �ل بعــــد تيمّ  وأشــــار بـــــ"لو" ل

جبـــــواز وطء  :وهـــــو حنـــــو قـــــول ابـــــن شـــــعبان وعـــــزاه ســـــند لـــــبعض الشـــــافعية، ،2جلنابتـــــه جـــــاز أن يقـــــرأ"

ـــــيمّ  ـــــيمّ وهـــــذا اخلـــــالف حملّـــــ ،3ماحلـــــائض بطهـــــر الت فـــــال  ،م، أمـــــا إن مل حيـــــدثه إذا أحـــــدث بعـــــد أن ت

ــــة � ــــه ينــــوي اجلناب ــــه البنــــاينخــــالف أن ــــيمم ولــــو تكــــرر، قال ــــيمم هــــل  5]أن[وبنــــاه أيضــــا علــــى  ،4لت الت

 .7طفىو ،6حأحال على نظر ؟ و يرفع احلدث أم ال

 ]م احلدث أم يبيح العبادة فقط؟هل يرفع التيمّ [

 وعليــــــه وطء احلــــــائض إذا طهــــــرت بــــــه،؛ يرفعــــــه :، وقيــــــل8املشــــــهورعلــــــى  )ثَ دَ احلَــــــ عُ فَــــــرْ يَـ  َال وَ (     

  ال يف اجلميع.  ،وعلى املشهور 10قبل الوقت 9م للمتوضئ، و(فعله)ملتيمّ وعدم كراهة إمامة ا

ـــــك لفظيـــــا؛ ألنـــــه قـــــال: ـــــل إىل غايـــــة وجـــــود املـــــاء  ؛ال يرفعـــــه مطلقـــــا" وجعـــــل القـــــرايف اخلـــــالف يف ذل ب

وحنـــــــــــوه  ،11"واإل�حـــــــــــة حاصـــــــــــلة حمققـــــــــــة إمجاعـــــــــــا، إذ احلـــــــــــدث املنـــــــــــع ؛لـــــــــــئال جيتمـــــــــــع النقيضـــــــــــان

 ،ر قيامــــــه �ألعضــــــاءى أن احلــــــدث هنــــــا هــــــو الوصــــــف املقــــــدّ واملــــــانع لكونــــــه لفظيــــــا يــــــر  ،12للمــــــازري

                                                             
  .149،ص1املدونة،ج1
  .170،ص1ينظر: املختصر الفقهي،ج2
  )16،ل1ابن شعبان:"فإذا تطهرت �ملاء أو التيمم حّل له ما كان حمرما عليه منها".(الزاهي الشعباين،جقال 3
  .214،ص1اشية البناين،جح4
  .أساقطة من: 5
  .347،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج6
  .498،ص1ينظر: حاشية الرماصي،ج7
  .69جامع األمهات،ص8
  : فعل.أ يف9

 .367،ص1الذخرية،ج10
  .252،ص1الذخرية،ج11
  .307،ص1شرح التلقني،ج12
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وبعـــــد  ،االتفــــاق علــــى وجــــوب اســــتعمال املــــاء بعــــد وجــــوده :ويــــدل لــــه حكايــــة املــــازري ،1(ال املنــــع)

 .2زوال مانع استعماله

 ]مأعضاء التيمّ [

ــــــــــيمّ  )وَ (       ــــــــــزم املت ــــــــــجْ وَ  يمُ ِمــــــــــعْ تَـ (م ل ــــــــــن شــــــــــعبان �ملســــــــــح، )هِ ِه ــــــــــع غضــــــــــونه":اب ويف  ،3"وال يتب

وميـــــــر "ســــــند: ، 5"العنفقـــــــة إن مل يكــــــن عليهــــــا شـــــــعرو  ،4وحجــــــاج العــــــني ،ويراعــــــى الـــــــوترة"رشــــــاد:اإل

ــــه الطويلــــة ه يف يــــال جيز  ومــــا ويبلــــغ �مــــا حيــــث يبلــــغ �مــــا يف الغســــل للوجــــه، ،يديــــه علــــى شــــعر حليت

ــــــفَّ كَ وَ ( ،6"مجيزيــــــه يف التــــــيمّ  الوضــــــوء ال ل لّــــــوخي ومهــــــا داخــــــالن كــــــاملرفقني يف الوضــــــوء،)، هِ ْيــــــوعَ كُ لِ  هِ ْي

 ،9حاملفهــــــــوم مــــــــن كــــــــالم  وهــــــــو ،8واتباعــــــــه ،7عــــــــجأصـــــــابعه وجــــــــو� علــــــــى ظــــــــاهر املــــــــذهب عنــــــــد 

ــــه،10سو ــــه؛ ألنــــه ":زوقــــد أغفلــــه البنــــاين حــــني اعــــرتض فيــــه علــــى  في وخيللهــــا ببــــاطن األصــــبع ال جبنب

ولــــــو كــــــان يســــــريا علـــــــى  ،ولــــــو تــــــرك شــــــيئا ممــــــا وجـــــــب عليــــــه مســــــحه مل جيــــــزه، 11"ال ميســــــه صــــــعيد

ـــــن  ،فـــــإن صـــــالته جتزئـــــه ،نـــــه إذا مل يســـــتوعب حمـــــل الفـــــرضإال األقطـــــع فإ ،املشـــــهور ـــــه اب  ،فرحـــــونقال

                                                             
  يف أ: إال للمنع.1
  .307،ص1شرح التلقني،ج2
لزاهي ا(م من التقصي يف الغضون ما عليه يف الوضوء؛ ألن املسح ختفيف، والوضوء إيعاب".ونص كالمه: "وليس عليه يف التيم 3

  . )16ل،1الشعباين،ج
  )86،ص7املنتقى،ج( حجاج العني: العظم املستدير حول العني، ويقال: هو األعلى الذي حتت احلاجب، واجلمع أحّجة.4
  .10إرشاد السالك إىل أشرف املسالك،ص5
  .350،ص1ليل،جينظر:مواهب اجل 6
شرح (قال األجهوري: "والبد من ختليل أصابعه على املذهب، ويكفي فيها ختليل واحد، وجيوز التوكيل يف التيمم لعذر". 7

  )222األجهوري،ص
  .215،ص1شرح الزرقاين،ج8
  .349،ص1مواهب اجلليل،ج9

  .517،ص1تيسري امللك اجلليل،ج10
  .216،ص1حاشية البناين،ج11
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ـــــــوط: ـــــــب مـــــــرَّ  يســـــــتنيب كالوضـــــــوء،"وقـــــــال أيضـــــــا يف املرب ـــــــه يف فـــــــإن مل جيـــــــد النائ ـــــــه في غ وجهـــــــه ويدي

 .1"الرتاب

 ]منزع اخلامت يف التيمّ [ 

ـــــه )وَ (     ـــــزم في ـــــ( ل ــــــاخَ  عُ زْ نـَ ـــــو مـــــأذو� يف لبســـــه أو واســـــعا؛ ،ليمســـــح مـــــا حتتـــــه )هِ مِ ِت ألن الـــــرتاب  ول

 .2ال يدخل حتته، فإن مل ينزعه مل جيزه على املشهور

 ]م به؟معىن الصعيد املتيمّ ما [

ــــــطَ (وقولــــــه  وهــــــو مــــــا صــــــعد علــــــى وجــــــه األرض مــــــن أجزائهــــــا، )،يدٌ عِ َصــــــ(لزمــــــه  )وَ (       هــــــو )رَ ُه

وهـــــو  ،اخمـــــل والســـــبخبـــــالف الرّ  ،4وهـــــو الـــــرتاب ،وقيـــــل يف معنـــــاه: املنبـــــت ،3يف اآليـــــة ﴾﴿ معـــــىن

ـــــه: ،5مـــــذهب الشـــــافعي ـــــكَ (وإىل رّده أشـــــار بكـــــاف التمثيـــــل يف قول مـــــا  6إذ يـــــدخل (حتتهـــــا))؛ ابٍ رَ تـُ

  أو حجر صلب. ،أو رمل ،ال ينبت من سباخ

أي: مـــــع  )،لَ َضـــــفْ األَ  وَ ُهـــــوَ (وملـــــا أثبـــــت للـــــرتاب حكـــــم اجلـــــواز أثبـــــت لـــــه حكمـــــا آخـــــر بقولـــــه:      

ومــــا يف حكمـــــه  ،أي: الــــرتاب )،نُِقـــــلَ  وْ لَــــوَ (بقولــــه: وجــــود غــــريه، مث �لــــغ علــــى  اجلـــــواز ال األفضــــيلة

  *.7خالفا البن بكري ،يف وعاء أو طبق

                                                             
 غازه الفقهية: "فإن قلت: هل جتوز الصالة بتيمم مل يستوعب فيه الوجه كله و ال اليدين، وليس به قروح؟قال ابن فرحون يف أل1

قلت: نعم، إذا ربطت يداه ومل جيد من ييممه؛ فمرّغ وجهه وذراعيه يف الرتاب ومل يستوعب حمّل الفرض، فإنه جتزيه الصالة بذلك 

  )93، 92درة الغواص،ص(التميمم". 
ضيح: "وأما اخلامت فال خالف أنه مطلوب نزعه ابتداء؛ ألن الرتاب ال يدخل حتته، وإن مل ينزعه فاملذهب أنه ال جيزئه، قال يف التو 2

  )210،ص1التوضيح،ج(واستقرأ اللخمي من قول ابن مسلمة اإلجزاء". 
  .6املائدة،اآلية:سورة  3
  .)498،ص2الصحاح،ج(قال اجلوهري: "الصعيد: الرتاب".  4
  )105،ص2األم للشافعي،ج(ي يف بيان معىن الصعيد الذي يتيمم به: "وال يقع اسم صعيد إال على تراب ذي غبار".قال الشافع5
  : حتته .زيف  6
   158،ص1نظر: البيان والتحصيل،جي 7

مساعيل دمحم بن أمحد بن عبد هللا بن بكري البغدادي التميمي، وقيل: امسه أمحد بن دمحم بن بغدادي، تفقه �* وابن بكري هو: 

له كتاب يف أحكام القرآن، وكتاب الرضاع، وكتاب مسائل  ،، كان فقيهًا جدلياً، ويل القضاءالقاضي،وعنه ابن اجلهم والتسرتي

  )117،ص1/شجرة النور،ج185،ص2الديباج املذهب،ج(ه. 305اخلالف، تويف سنة 
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  ؛ ألن اسم الصعيد �ق عليه. 1وأما محله على وجه األرض فليس (بنقل)   

 ]م بهما جيوز التيمّ [ 

ويقــــــــاس عليــــــــه املــــــــاء اجلامــــــــد ":س، ألن مجــــــــوده علــــــــى األرض صــــــــّريه كجــــــــزء منهــــــــا ؛)جٍ ْلــــــــثَـ وَ (     

ــــد،واجل ونقلــــه  ،3والبــــاجي لروايــــة ابــــن القاســــم ،2ولــــو وجــــد غــــريه علــــى مــــا عــــزاه اللخمــــي للكتــــاب لي

   .4"ابن سحنون عن أبيه

ـــــراب أو جبـــــل ،وحنـــــوه 5)اضٍ خَ ْضـــــخَ (طـــــني ) وَ (    قالـــــه يف  ،ممـــــا لـــــيس مبـــــاء إن مل جيـــــد غـــــريه مـــــن ت

 9بــــــن راشــــــدوقيــــــل: وإن وجــــــد الــــــرتاب، أنكــــــره ا ،8حوقــــــول ابــــــن  ،7وهــــــو ظــــــاهر املدونــــــة ،6الشــــــامل

  .10وابن عرفة

ــــــج(أثــــــر كالمــــــه يف اخلضــــــخاض ) ايَهــــــفِ وَ (    ــــــدَ يَ  فَ فَّ مــــــن  )اءٍ َخــــــوَ (مــــــن اجلفــــــاف،  )يمٍ ي ِجبِــــــوِ رُ  هِ ْي

  . 11ومجع بينهما يف املختصر الكبري التخفيف،

                                                             
  : ينقل.أيف 1

  .175،ص1التبصرة،ج 2
  .116،ص1املنتقى،ج  3
  .518،ص1ليل،جتيسري امللك اجل4
جاء يف لسان العرب: مكان خضيض وخضاخض: مبلول �ملاء، وقيل: هو الكثري من املاء والشجر، خضخضت األرض إذا 5

لسان (قلبتها حىت يصري موضعها مثارا رخوا إذا وصل املاء إليها أنبتت. واخلضيض: املكان املترتب تبله األمطار. 

  . )396،ص1جواهر الدرر،ج(ضخاض هو الطني اللني جدا. وقال التتائي: اخل )،144،ص7،ص1العرب،ج
  77،ص1الشامل يف فقه اإلمام مالك،ج6
  .148،ص1املدونة،ج7
  .68جامع االمهات،ص8
  )204،ص1التوضيح،ج(مل أره. -وإن وجد غريه- جاء يف التوضيح: ابن راشد: والقول �نه يتيمم به9

  .)168،ص1قهي،جاملختصر الف(قال ابن عرفة: ال أعرفه نصا يف الطني.10
املختصر (قال يف املختصر: "إذا مل جيد إال طينا تيمم به، وجففه يف يديه قليال، مث قال: خيفف وضع يديه عليه. 11

  )61،ص1الكبري،ج
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ـــــىن بـــــه مـــــن جـــــبس بكســـــر اجلـــــيم وفتحهـــــا، )جـــــصٍّ وَ (        ،)خُ بَ ْطـــــيُ  ملَْ ( آُجـــــرّ و  ،وجـــــري ،وهـــــو مـــــا يُب

ــــه يف  ،ماهيــــة الصــــعيد فــــإن طــــبخ خــــرج عــــن ــــص املنتقــــى1ضقال ــــه عــــن ن ومثلــــه يف اللخمــــي  ،2، ونقل

واجلــــــري واجلــــــبس بعــــــد حرقــــــه، فــــــإن  كــــــاآلجر واجلــــــصّ   ،م علــــــى املصــــــنوع مــــــن األرضوال يتــــــيمّ "قــــــال:

وإن مل جيــــد غـــــريه ُأِجيــــز؛ ألنــــه كــــان لــــه أن يصـــــلي  فعــــل مــــع القــــدرة علــــى غـــــري مصــــنوع أعــــاد أبــــدا،

  ..انتهى3"على أحد األقوال بغري تيّمم

ـــــها أو حجـــــرً ر� يف احلـــــائط إذا كـــــان آُجـــــ–وهـــــذا التفصـــــيل أصـــــله البـــــن حبيـــــب قـــــال   :-ا أو اضـــــطر إلي

، 4ن طبخــــــهأالتونســــــي لــــــه كــــــوقــــــد استشــــــكله  ،"مل يكــــــن عليــــــه إعــــــادة؛ ألنــــــه مضــــــطر ،م بــــــهفيتــــــيمّ "

 فيصــــــحّ  م عليــــــه،التــــــيمّ  كلمــــــا دخلتــــــه صــــــنعة غــــــري الطــــــبخ يصــــــحّ "ويف النفــــــراوي: ،5وضــــــعفه البــــــاجي

  ، وبه أفىت اجلزويل. 6"كسرت أم ال  ،على الّرحى التيّمم

ـــــــمَ وَ (        ـــــــاء جـــــــارة، معطـــــــوف علـــــــى تـــــــراب،) نٍ دِ ْع إذ ال  ؛وهـــــــي مشوشـــــــة ويف بعـــــــض النســـــــخ بب

 ،م مبعــــدن مــــن أي أرض عليــــه مــــن حنــــاسويتــــيمّ "لــــه: تــــت وقــــّدر  يــــدري حينئــــذ علــــى مــــاذا يعطــــف،

 َكِتـــــْرب )دٍ ْقــــنَـ  ْريِ َغـــــ(يهــــا بقولــــه:ســـــلبية دّل عل ووصـــــفه بصــــفات ثــــالثٍ ، 7"ورصــــاص وحنــــوه، أو حديــــد

 ،وزمـــــــرد، زبرجـــــــدو  ،كيـــــــاقوت  ممـــــــا مل يقـــــــع بـــــــه تواضـــــــع � )رٍ هَ وْ َجـــــــ(غـــــــري )وَ ( ة،ار فّضـــــــونَِقـــــــ ذهـــــــبٍ 

ـــــن يـــــونس عـــــن مالـــــك ،ورخـــــام ـــــه اب ـــــده اللخمـــــي يف الرخـــــام بكونـــــه بعـــــد نشـــــره وصـــــقله، ،8قال ال  وقّي

اجلــــــــواهر يف لنقــــــــد و م �ى مذهبــــــــه يف جــــــــواز التــــــــيمّ وهــــــــو جــــــــار علــــــــ":س ، 9قبــــــــل ذلــــــــك يف معدنــــــــه

                                                             
  .203،ص1التوضيح،ج1
  . 116،ص1املنتقى،ج 2
  .177،ص1التبصرة،ج3
  .)204 ،203،ص1التوضيح،ج(يَتيمم عليه وهو كالرماد؟.  التونسي: انظر قوله: آجرّاً أو حجراً. واآلجرُّ طني قد طُِبَخ، فكيف4
  .116،ص1املنتقى،ج5
  .156،ص1الفواكه الدواين،ج6
  .397،ص1جواهر الدرر،ج7
  .341،ص1اجلامع ملسائل املدونة،ج8
  .  174،ص1التبصرة،ج9
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ــــــو مل جيــــــد غريهــــــا   صوظــــــاهر إطــــــالق  معــــــد�ا لضــــــيق الوقــــــت، ــــــونس، ول ــــــن ي كــــــإطالق املــــــازري واب

  .ـاه.1"وضاق الوقت خالفا له

النقـــــــــل املتقـــــــــدم يف وعـــــــــاء أو ، 3حوبدونـــــــــه عنـــــــــد  ،2س�لتنـــــــــوين عنـــــــــد ) ولُقـــــــــنْـ مَ ( غـــــــــري) وَ (     

ــــه  ،طبــــق؛ ألنــــه ال ينطلــــق عليــــه اســــم الصــــعيد بــــذلك ألنــــه ملــــا "قــــال: وه يف الســــليمانية،وحنــــ ،4شقال

نُِقــــل مــــن موضــــع منهــــا ووضــــع علــــى  وأمــــا مــــا ،5"صــــار يف أيــــد النــــاس معــــّدا ملنفعــــتهم أشــــبه العقــــاقري

  .6سقاله ابن  ،م عليهفال مينع التيمّ  ،موضع آخر

ـــــه  ،خيـــــرج عـــــن جـــــنس األرض ومهـــــا ممّـــــا ال)، بٍّ َشـــــكَ :(مث أتـــــى مبثـــــالني للمنقـــــول فقـــــال     فيلتحـــــق ب

معـــــــدين أو ) حٍ ْلـــــــمِ وَ ( والكحـــــــل، ،7والـــــــزرنيخ ،والكربيـــــــت ،والنحـــــــاس ،مـــــــن حنـــــــو احلديـــــــدمـــــــا أشـــــــبه 

 وهو مما خيرج عنها إىل الطعمية. ،وجد غريه أم المصنوع، 

 ]م على احلائطاختصاص املريض �لتيمّ [

ــــــ يضٍ رِ َمــــــلِ وَ (     ــــــِنبٍ   طُ ائِ َح ــــــاء) َل  ،احلــــــرق 8إذا مل (يغــــــّريه)) رٍ َجــــــحَ  وْ أَ ( ،وهــــــو الطــــــوب ،بكســــــر الب

وال مفهـــــــوم  وال حائـــــــل بـــــــه مينـــــــع مباشـــــــرته مـــــــن تـــــــنب أو حنـــــــوه، ،أو آجـــــــرا ،فيصـــــــري جـــــــريا أو جبســـــــا

ــــك ملراعــــاة اخلــــالف ؛للمــــريض ــــه ذل ــــه يكــــره ل ــــه، إال أن ــــه ميــــارة فيمــــا  ،فــــإن الصــــحيح يف ذلــــك مثل قال

  . 9نقله البناين عنه

                                                             
  .520، 519،ص1تيسري امللك اجلليل،ج1
  .520،ص1،ج تيسري امللك اجلليل2
  .353،ص1مواهب اجلليل،ج3
  .199،ص1حتبري املختصرالشرح الوسط،ج4
  .206،ص1التوضيح،ج5
  .155،ص1تنبيه الطالب،ج6
الزرنيخ: حجر ملون، منه أبيض وأمحر وأصفر، وقيل: هو عنصر شبيه �لفلزات، له بريق الصلب ولونه، ومركباته سامة، يستخدم 7

  )202،ص2معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية،ج(يف الطب، ويف قتل احلشرات.
  : يغري.زيف 8
  .218،ص1حاشية البناين،ج9
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  ]م بهالتيمّ  ما ال يصحّ [

ــــــي: وحنــــــوه مــــــن لُ أ، )ريٍ ِصــــــ ِحبَ َال (ر فقــــــال:مث عطــــــف علــــــى مقــــــدَّ       ــــــاب ،دٍ ْب إال  ،أو بســــــط ،أو ثي

ــــر مــــا عليــــه مــــن الــــرتاب م مبــــا والتقــــدير: وجيــــوز التــــيمّ  ،1ضقالــــه يف  ،فيتناولــــه اســــم الصــــعيد ،أن يكث

  ذُِكر ال حبصري.

وزرع  ،يف األرض أو ملقـــــــــاة عليهـــــــــا، ومـــــــــا يف معناهـــــــــا مـــــــــن حلفـــــــــاء 3)ة�بتـــــــــ() بٍ َشـــــــــخَ  2وَ (     

خالفــــــا لأل�ــــــري  ،ويعيــــــد أبــــــدا ؟وجــــــد غريهــــــا أم ال ؟أم الأمكــــــن قعلهــــــا  ،حشــــــيش علــــــى املشــــــهورو 

واختــــاره  ،4وضــــاق الوقــــت ،ومل جيــــد غــــريه ،إذا مل يقــــدر علــــى قلعــــه ،م علــــى مــــا ذكــــريف جــــواز التــــيمّ 

وجيـــــــوز التــــــــيمم �حلشـــــــيش النابـــــــت علــــــــى " قـــــــال:، وحنـــــــوه يف املقــــــــدمات، 6والفاكهـــــــاين ،5اللخمـــــــي

ـــــن ســـــعيد وقـــــد قـــــال حيـــــىي األرض وحـــــال بينـــــك وبينهـــــا، إذا عـــــمّ  ،وجـــــه األرض ـــــك 7ب : مـــــا حـــــال بين

ـــــني األرض فهـــــو منهـــــا ـــــه اعتمـــــاده وترجيحـــــهح وظـــــاهر حتصـــــيل  ـ، .اهـــــ8"وب  ،9كمـــــا قـــــال البنـــــاين  ،في

ـــــــــك ، 11]مقابلـــــــــه[ 10سولكنـــــــــه ال يعـــــــــادل تشـــــــــهري  وكفـــــــــى �ســـــــــتدالل ابـــــــــن رشـــــــــد لـــــــــه علـــــــــى ذل

 .12شاهدا

                                                             
  .205،ص1التوضيح،ج1
  : أو.أيف 2
  : �بتات.أيف 3
 .346،ص1ينظر:الذخرية،ج 4
  .178،ص1التبصرة،ج 5
  .  599التحرير والتحبري،ص 6
مالك وعروة بن سعيد بن قيس بن ثعلبة األنصاري، أبو سعيد القطان، كان إماما حافظا، قاضيا �ملدينة، روى عن أنس بن  حيىي7

ترتيب (ه143مالك، والسفيانيان، وابن املبارك، تويف سنة  يب، وغريهم، وعنه خلق كثري منهم:بن الزبري، وابن املس

  ).106،ص14/�ريخ بغداد،ج171،ص2املدارك،ج
  .113 ،112،ص1املقدمات املمهدات،ج8
حاشية (القصار والوقار يف اخلشب". قال البناين:"فإن نقل ح يقتضي أن الراجح ما للخمي وأصله لأل�ري وابن 9

  )218،ص1البناين،ج
  .521،ص1تيسري امللك اجلليل،ج10
  .مز�دة يف: 11
  .113،112،ص1أي: االستدالل السابق الذكر يف املقدمات املمهدات،ج12
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 ]شرط دخول الوقت للتيمم[ 

ـــــزم ) وَ (        ـــــعْ فِ (ل ـــــ الوَ ِيف  هُ َل ـــــه يفهـــــم اتصـــــاله مبـــــا فُ ) تِ ْق ـــــل: ومن ـــــقي ـــــه، وتقـــــّدم صـــــرحيا وقـــــت ِع ل ل

وبعبـــــارة  ،1م هلــــا قبـــــل ذلـــــكمــــه، فـــــال يتـــــيمّ الفائتــــة ذكرهـــــا، وصـــــالة اجلنــــازة الفـــــراغ مـــــن غســـــله أو تيمّ 

  .2"شرطه للفرض دخول وقته" هذا يف الفرائض لقول ابن عرفة:

 م لــــه قبــــل وقتــــه،لفجــــر ولــــو تــــيمّ وأمــــا النوافــــل فيجــــوز أن يصــــليها ولــــو تــــيّمم قبــــل وقتهــــا؛ فيصــــلي ا 

 ،4واتباعـــــه 3عــــجوبــــه قــــال ، م لــــه قبــــل مغيــــب الشـــــفقوالــــوتر يف مجــــع العشــــاءين ليلــــة املطـــــر إذا تــــيمّ 

، 6يف خصــــــوص ركعــــــيت الفجــــــروخــــــالفهم النفــــــراوي يف ذلــــــك  مــــــن أئمتنــــــا، 5ورأيــــــت مثلــــــه للكنتــــــوري

 وهللا أعلم. ،وهو عندي أرجح من جهة أنه ال جيوز إيقاعها قبل طلوعه

 ]اختالف وقت املتيممني[

ـــــ( :مـــــني قـــــالوملـــــا كـــــان خيتلـــــف �خـــــتالف املتيمّ        ـــــمٍ ) سُ اآليِ َف مـــــن وجـــــود املـــــاء، أو  أو ظـــــنٍّ  بعل

ـــــــيمّ  ،حلوقـــــــه، أو زوال مـــــــانع اســـــــتعماله يف الوقـــــــت ـــــــلـا لَ وَّ أَ (م اســـــــتحبا� يت ليحـــــــوز فضـــــــيلة )، ارِ تَ خْ ـُم

وهــــو يف الظهــــر نصـــــف )، هُ طَ َســـــوَ  هِ ودِ ُجــــوُ  وْ أَ  هِ وِقــــ حلُُ ِيف  دُ دِّ رَ تَـ مُ ـالــــوَ ( الوقــــت إذا فاتتــــه فضــــيلة املـــــاء،

ــــن رشــــد:  7]وقــــال، [القامــــة ــــاه"اب ، 8"م مــــن الوقــــت يف آخــــر مــــا يقــــع عليــــه اســــم أولــــهأن يتــــيمّ  :ومعن

                                                             
  .521،ص1ينظر:تيسري امللك اجلليل،ج1
  .163،ص1املختصر الفقهي،ج2
ذا يف الفرائض، أما النوافل فيجوز أن يصليها ولو بتيمم قبل وقتها؛ ألنه تقدم أنه ه: ")وفعله يف الوقت(قال األجهوري يف قوله 3

  )224شرح األجهوري،ص(يصلي الفجر والوتر، ولو تيمم للفجر قبل الفجر".
  .218،ص1شرح الزرقاين،ج4
، خترج على يديه لتنالينحفص عمر بن عبدالقادر ا ن بن إسحاق اإلنصاحلي اجلنتوري، أخذ عن والده، وأيبأبو زيد عبدالرمح 5

ن بن عمر التنالين، دمحم املسعدي الذي مجع ورتب نوازل شيخه، خّلف �ليف قيمة منها:شرح على الكثري أمثال: أبو زيد عبدالرمح

     )22/الغصن الداين،ص18رة الفاخرة،صالد(هـ1160خمتصر خليل، نوازله، نظم معونة الغرمي وشرح عليها، وغريها.تويف سنة 
  .154،ص1اكه الدواين،جالفو 6
  .مزائدة يف: 7
  .121،ص1املقدمات املمهدات،ج8
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ــــــــذي ال اع،بســــــــلصــــــــوص أو ويلتحــــــــق �ــــــــا القســــــــم اخلــــــــائف مــــــــن "ويف الطــــــــراز:  جيــــــــد  واملــــــــريض ال

  . 1"زاد غريه املسجون فيكونون مخسةو  ،"مناوال

 ُري ِخـــــا �َْ يَهـــــفِ وَ ( أي: يف آخـــــر مـــــايقع عليـــــه وقـــــت،)، هُ رَ آِخـــــ( ظـــــنٍّ  أو غلبـــــةِ  بعلـــــمٍ  )ياِجـــــالرَّ وَ (     

ـــــــلِ  بِ رِ غْ ـمَ الـــــــ ـــــــب الّشـــــــ)، قِ فَ لشَّ ـــــــد إىل مغي ـــــــار ممت أو  ،2ضفق كمـــــــا قـــــــال يف إمـــــــا ألن وقـــــــت االختي

ـــــداد كمـــــا قـــــال  ـــــزم أن يكـــــون مفرّ  ،3حملراعـــــاة اخلـــــالف لقـــــوة القـــــول �المت  4]غـــــري[ عـــــا علـــــىفـــــال يل

وزعـــــم أن هـــــذا هـــــو ظـــــاهر  ر إىل آخـــــر املختـــــار إال يف املغـــــرب،والراجـــــي يـــــؤخّ  كأنـــــه قـــــال:و  ،املشـــــهور

 .5املدونة ملن �ملها

 ]مسنن التيمّ [

ـــــه شـــــرع يف ســـــننه، وذكـــــر منهـــــا ثـــــال�       ـــــرغ مـــــن واجبات ـــــنَّ وَ (فقـــــال: ،وملـــــا ف ـــــتِ رْ تَـ  ُس �ن يبـــــدأ ) هُ يُب

، فقيـــــل: لصـــــالة 6"يعيـــــده بغـــــري تنكـــــيس"ال فيهـــــا:فقـــــ ،�لوجـــــه قبـــــل اليـــــدين كالوضـــــوء، فـــــإن عكـــــس

  . 7له به بعد فرضهوقيل: لتنفّ  وهو مستغىن عنه؛ ألنه ال بد منه، ،أخرى

ــــــ اَىل إِ وَ ( ـــــه عيـــــاض) ْنيِ قَ فَـ رْ مِ ل ـــــه الوضـــــع،و )، ةٍ بَ رْ َضـــــ يـــــدُ دِ جتَْ وَ ، (8كمـــــا صـــــرّح ب  )هِ يْـــــدِ يَ لِ :(وقـــــال أراد ب

ــــة الوجــــه أيضــــارد�  وهــــي  ،عليــــه ســــنة رابعــــة 10و(بقــــي) ،9مــــع اليــــدين ا علــــى القائــــل �ن ميســــح �لثاني

علــــى  صــــحّ  ،فلــــو مســــح �مـــا علــــى شــــيء قبــــل مســــح وجهــــه ويديــــه نقـــل مــــا تعلــــق �مــــا مــــن الغبــــار،

                                                             
  .356،ص1مواهب اجلليل،ج1
  .195،ص1التوضيح،ج2
  .356،ص1مواهب اجلليل،ج3
  .أساقطة من: 4
  .356،ص1املرجع نفسه،ج5
  .147،ص1املدونة،ج6
  .109،ص1ينظر: التنبيهات املستنبطة،ج7
إلعالم حبدود وقواعد ا.(مسح الوجه، وجتديد الضربة لليدين، ومسحهما إىل املرفقني" قال عياض: من سنن التيمم الرتتيب بتقدمي8

  )96اإلسالم،ص
  . 114،ص1/املقدمات املمهدات،ج93،ص1ينظر:البيان والتحصيل،ج 9

  : بقى.ميف 10
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وإمنــــا فاتـــــه : قـــــال ،ولـــــو كــــان املســـــح قــــو�"زاد فيـــــه النفــــراوي:و  ،1األظهــــر مـــــن قــــولني فيـــــه للمتــــأخرين

 .2"السنة

 ]مندو�ت التيمم[

زاد غـــــــريه و  ،3"ذكـــــــر هللا تعـــــــاىلو  ،والصـــــــمت ،الســـــــواك" ويف املــــــدخل ز�دة:، )ةٌ يَ مِ ْســـــــتَ  بَ دِ نُـــــــوَ (    

ة التطــــــــاير يف لفقــــــــد علّـــــــ ،وال ينـــــــدب أن يكــــــــون يف موضـــــــع طـــــــاهر"قــــــــال: 4]و[ فيهـــــــا االســـــــتقبال،

 .5"الوضوء

 ]طريقة التيمم[

ـــــــــــ(ب يف صـــــــــــفته دِ نُـــــــــــ )وَ (      ـــــــــــبِ  ءٌ دْ َب ـــــــــــميُْ  رِ اهِ َظ ـــــــــــة و �ؤه للصـــــــــــلة أيو )، اهُ َن  اإللصـــــــــــاق،: التعدي

 حُ ْســـــــمَ  مثَُّ  ،قِ فَ رْ مِ ـ الـــــــَىل إِ (�ـــــــا  6]وينتهـــــــي املســـــــح[ لالســـــــتعانة؛ أل�ـــــــا آلـــــــة املســـــــح) اهُ رَ ْســـــــيُ بِ (ويف:

مــــــن  )عِ ابِ َصــــــاألَ  رِ ِخــــــِآل (قابضــــــا عليــــــه بكفــــــه اليســــــرى  ،مــــــن ذراع مينــــــاه مــــــن طــــــي مرفقــــــه) نِ اطِ الَبــــــ

وضــــــوء يف قياســـــا علـــــى ال ،أكثـــــر األصـــــحابو ، وعبــــــداحلق، 7مينـــــاه، واختـــــار هـــــذه الصـــــفة الشـــــيخان

  .8لتحصيل فضيلة الرتتيبو  ،رة العضو قبل الشروع فيما بعدهتكميل طها

                                                             
  .213،ص1التوضيح،ج1
  .157،ص1الفواكه الدواين،ج2
  .177،ص2املدخل،ج3
  .مز�دة يف: 4
  .195،ص1شرح اخلرشي،ج5
  .أساقطة من: 6
 املذهب املالكي.(إذا أطلق الشيخان يف مذهب املالكية  فاملراد �ما الشيخ ابن أيب زيد القريواين، والشيخ ابن القابسيالشيخان: 7

  )496مدارسه ومؤلفاته، ص
  .211،ص1/التوضيح،ج21ينظر: الرسالة،ص8
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 مث مـــــن اليســـــرى، ،اليمـــــىن 2]يـــــده[بـــــل يبلـــــغ الكـــــوع مـــــن ":1وقـــــال األخـــــوان)، لكذَ َكـــــ  اهُ رَ ْســـــيُ  مثَُّ (   

ال  ،وكـــــــون املنـــــــدوب اهليئـــــــة االجتماعيـــــــة" البســـــــاطي:، 3وهـــــــو الـــــــذي يف الرســـــــالة "،مث ميســـــــح كفيـــــــه

 .4"األفراد فروضا يقدح فيه كون

 ]ممبطالت التيمّ [

ـــــــــبَ وَ (      ـــــــــبْ مبُِ (أو األكـــــــــرب، ويعـــــــــود جنبـــــــــا  5م (األصـــــــــغر)التـــــــــيمّ  )لَ َط الســـــــــابق يف  )وءِ ُضـــــــــالوُ  لِ ِط

ــــ 6ودِ ُجــــوُ بِ وَ ( نواقضــــه، ــــقَـ  اءِ مَ ـال ــــ لَ ْب ــــه، وأمــــا ع الوقــــت للوضــــوء و بشــــرط اتســــا ) ةِ َال الصَّ إدراك ركعــــة من

ــــــتفــــــال يبطــــــل تيممــــــه ،إدراكهــــــا 7)نعــــــلــــــو ضــــــاق ( و�لوضــــــوء  ،8(الــــــذي هــــــو فيــــــه) ، واملــــــراد �لوق

  .ال وسوسةو  ،املفوت له وضوء السنة من غري تراخ

ــــــاتتت فإنـــــه يبطـــــل  ،فبـــــادر إليـــــه أحـــــدهم ،فيمـــــا لـــــو رأى مجاعـــــة مـــــاء بعـــــد تـــــيممهم :األوىل : مــــــــــــــــــ

لــــــو وهبــــــه و ، 9حقالــــــه ابــــــن  ،موه لــــــه اختيــــــارا علــــــى األصــــــحمــــــه فقــــــط دون غــــــريه، وكــــــذا لــــــو ســــــلّ تيمّ 

ـــــــوا   مل يبطـــــــل تـــــــيّمم مـــــــن ســـــــّلمه إن كثـــــــروا جـــــــدا، ،ألحـــــــدهم ومل يســـــــّمه، فســـــــّلموه ألحـــــــدهم ولـــــــو قّل

 ،هـــــذا املـــــاء لكـــــم :وإن قـــــال ،انـــــتقض تـــــيّمم مـــــن أســـــلمه ،أســـــلموه لواحـــــد مـــــنهمو كالثالثـــــة واألربعـــــة 

، م مـــــن أســــــلمه إليــــــه وحــــــدهمل ينــــــتقض إال تــــــيمّ  ،يكفيــــــه لوضـــــوئه لـــــيس يف نصــــــيب كــــــل واحـــــد مــــــاو 

  .10حنونقاله س

                                                             
�ذا اللقب لكثرة اتفاقهما يف أحكام املسائل، ومصاحبتهما يف  با األخوان: املراد �ما عبدامللك بن املاجشون ومطرف، وقد لقّ 1

  )493ص مدارسه ومؤلفاته، املذهب املالكي.(كتب الفقه ذكرا
  .أزائدة يف: 2
  .21الرسالة،ص3
  .74،ص1شرح البساطي،ج 4
  : لألصغر.ميف 5
  : وجود.أيف 6
  : على.أيف 7
  : هو الذي فيه.أتقابلها يف 8
  .67جامع األمهات،ص9

  .354،ص1ملسائل املدونة،ج اجلامع10
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يتوضــــــأ بــــــه واحــــــد  يف رجلــــــني بينهمــــــا مــــــاء قــــــدر مــــــا: يف مســــــاع ســـــحنون مــــــن ابــــــن القاســــــم :الثانيــــــة

ــــه ــــن رشــــد: ،1منهمــــا يتقاومان ــــه مــــا مل يرفــــع عليــــه 2ألنــــه ملــــا وجــــب عليــــه شــــراؤه (�كثــــر)" اب  ،مــــن مثن

 ،أحـــــــدمها دون مقـــــــاواة 5مه)لَ وإن (أْســـــــ التقـــــــاوم شـــــــراء، 4(ألن) صـــــــاحبه؛ 3)اةه (مقـــــــاو وجـــــــب عليـــــــ

إذ لـــــيس مـــــن  ؛ى أعـــــاد أبــــداصــــلّ و  6)متـــــيمّ (و ،يلزمـــــه الشـــــراء بــــهقبــــل بلوغـــــه فيهــــا القـــــدر الــــذي الأو 

   .7"مأهل التيمّ 

ط أو ضــــــّيع احلــــــزم حــــــىت يضــــــطر مقتضــــــى الفقــــــه يف كــــــل مــــــن فــــــرّ "وقــــــال: ،يف هــــــذا ق 8(اعرتضــــــه)و

  . 9"تيّمم وال إعادة عليه أبدا ،للتيمم

ــــــن رشــــــد أيضــــــا: ــــــ"اب ــــــو كــــــا� متيمّ عــــــاه وتيمّ أو �  اقتســــــماهو كــــــا� معــــــدمْني ول  مل يبطــــــل مــــــْني مــــــا، ول

ــــ ،مهمــــاتيمّ  ــــه،إال إن أحّب ــــه ا االســــتهام علي ــــه �لســــهم توضــــأ ب وانــــتقض تيّممــــه، وكــــان  ،فمــــن صــــار ل

ولــــو كــــان أحــــدمها موســــرا دون اآلخــــر كــــان أحـــــّق  ،صــــاحبه دينــــا إن مل يبعــــه عليـــــه عليــــه قيمــــة حــــظّ 

  .10"ويقسم بينهما الثالثة ،حّق بهإال أن حيتاج إىل حّظه فهو أ ،ى نصيب شريكهأدّ و ، به

 ،وظـــــن أن معهــــــم مــــــاء قــــــال فـــــيمن تــــــيّمم فطلــــــع عليـــــه ركــــــب قبـــــل شــــــروعه يف الصــــــالة،"يف الطـــــراز:

 م،مــــه؛ ألن الطلــــب ملــــا وجـــــب كــــان شــــرطا يف صــــحة التـــــيمّ فإنــــه يعيـــــد تيمّ  ،فســــأهلم ومل جيــــده معهــــم

                                                             
ن بن القاسم العتقي، حتقيق:مصطفى �حو:دار الفالح للبحث عنها مالك أليب عبدهللا عبدالرمحجمالس ابن القاسم اليت سأل 1

  . 528،ص1/التاج واإلكليل،ج166،ص1/البيان والتحصيل،ج59العلمي وحتقيق الرتاث،ص
  : فأكثر.م يف2
 .)366،ص39ج العروس،ج�(خطأ إمالئي. ومقاواة من الفعل: قاويته، أي: غلبته.كتبت يف كل النسخ: مقاوات، وهو 3
  : إىل.أيف 4
  : سّلمه.ميف 5
  : يتيمم، وهو تصحيف.أيف  6
  .167، 166،ص1البيان والتحصيل،ج7
  : اعرتض.أيف 8
  .528،ص1التاج واإلكليل،ج9

  .167،ص1البيان والتحصيل،ج10
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مــــــانع فإنــــــه يعيـــــــد  وكــــــذا لــــــو رأى مـــــــاء فقصــــــده فحــــــال دونــــــه ،الطلــــــبالتــــــيّمم إال بعــــــد  وال يصــــــحّ 

 وعندي فيه نظر كالفرع قبله.  ،1"تيممه

  ]ميبطل التيمّ  ال ما[

وإىل  ،2"فــــــال يقطــــــع لــــــذلك صــــــالته ،ولــــــو وجــــــدوه يف الصــــــالة أو طلعــــــوا عليــــــه فيهــــــا"مث قــــــال:      

ــــــه: ــــــ فِ َال ( هــــــذا أشــــــار بقول ــــــصّ  ،)ايَه ــــــا للماضــــــي منهــــــا 3ابــــــن العــــــريب علــــــى حرمــــــة القطــــــع ون  ،تغليب

  .ال تستحب له اإلعادة ،بعدهاوحكمه حكم من وجده 

ــــه:      تــــيّمم ودخــــل يف و  ،وهــــو مــــن كــــان املــــاء يف رحلــــه)، هُ يَ ِســــ �َ الَّ إِ (مث اســــتثىن ممــــن ذكــــر فيهــــا قول

، ســـــــع الوقـــــــت أيضـــــــا لوضـــــــوئهفإنـــــــه يقطـــــــع لتفريطـــــــه إن اتّ  ،فيهـــــــا 4ذكر)تـــــــمث ( الصـــــــالة �ســـــــيا لـــــــه،

  .�لنصب على االستثناء و"�سيه" وإدراك ركعة منه،

 ]ملقصر يف طلب املاءحكم ا[

ـــــرغ مـــــن الكـــــالم ع      ـــــل الصـــــالة وفيهـــــاوملـــــا ف شـــــرع يف الكـــــالم علـــــى واجـــــده  ،لـــــى واجـــــد املـــــاء قب

وســــــواء قّصــــــر يف طلبــــــه أو  لــــــذلك، كالرتمجــــــة)تِ ْقــــــ الوَ ِيف  رُ صِّ قَ مُ ـالــــــ يــــــدُ عِ يُ وَ (وجعــــــل قولــــــه: بعــــــدها،

مــــع أن كــــل إعــــادة يف - )دْ ِعــــيُ  ملَْ  نْ إِ  تْ حَّ َصــــوَ (وفائــــدة قولــــه:، أو يف خمالفــــة مــــا أُِمــــر بــــه اســــتعداده،

علــــى مــــن تركهــــا فيــــه �ســــيا  ،التنبيــــه علــــى خــــالف مــــن أوجــــب اإلعــــادة بعــــده -الوقــــت فهــــي فضــــيلة

 . 5أو عمدا

  

                                                             
 .357،ص1مواهب اجلليل،ج1
  .357،ص1ج، املرجع نفسه2
  .)197،ص1التوضيح،ج(قال ابن العريب:"وحيرم عليه القطع".3
  : ذكر. مو بيف 4
جامع ( ."يعده بعده، وقال ابن حبيب: يعيدوكل من أُِمر أن يعيد يف الوقت فنسي بعد أن ذكر مل "قال ابن احلاجب: 5

  .)68األمهات،ص
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 ]ر الذي يعيدأمثلة عن املقصّ [ 

قـــــال يف مســــــاع أيب  ،لتقصـــــريه يف الطلــــــب) هِ بِـــــرْ قُ بِ  هِ دِ اِجــــــوَ كَ (مث أوضـــــح القاعـــــدة �فرادهــــــا فقـــــال:    

ــــــــدون يف  ،مث وجــــــــدوا مــــــــاء قريبــــــــا جهلــــــــوه، نزلــــــــوا بصــــــــحراء وال مــــــــاء معهــــــــمفــــــــيمن "زيــــــــد: أ�ــــــــم يعي

ـــــهِ  وْ أَ ، (1"الوقـــــت ـــــه فيـــــه ومل جيـــــده،) رَْحِل ـــــهُ حْ رَ  بَ َهـــــذَ  نْ  إِ َال ( بعـــــد أن طلب ـــــيّمم وصـــــّلى،  ،مبائـــــه) ُل فت

  فال يعيد لعدم تقصريه. مث وجده،

وقـــــد  ،4تبعـــــا للبســـــاطي ،3تـــــتكمـــــا يف خافـــــه   مـــــا 2]عـــــدم[إن تبـــــّني ) َســـــُبعٍ  وْ أَ  صٍّ لِـــــ فِ ائِ َخـــــوَ (    

 ،ن  املـــــــاء املمنـــــــوع مـــــــن الوصـــــــول إليـــــــهمبـــــــا إذا تـــــــيقّ  7)ض(وقيّـــــــده  ،6ومـــــــن تبعـــــــه، 5عـــــــجاعتمـــــــده 

يعيــــد إذا وجــــد غــــري املــــاء املمنــــوع منــــه، وإعادتــــه  وكــــذا ال":س، 8"ولــــو مل يتــــيّقن املــــاء مل يعــــد"وقــــال:

 ضوهــــــو يف ، انتهــــــى.9"بنفســــــه جيــــــوز لــــــه أن يغــــــرّ  إذا وجــــــد مــــــا كــــــان ممنوعــــــا منــــــه مشــــــكلة؛ إذ ال

  .10أيضا

ـــــــوَ (   ـــــــ يضٍ رِ َم ـــــــمُ  مَ دِ َع ـــــــه (الـــــــداخل) إذا كـــــــان ال )اِوًال َن ولـــــــو " ، قـــــــال:ضكمـــــــا يف ، 11يتكـــــــرر علي

  يف استعداده.  أي: ،12"ر عليه فليس مبقصرتكرّ 
                                                             

  .166،ص1املختصر الفقهي،ج1
  .أ ساقطة من:2
  .401،ص1جواهر الدرر،ج3
قال البساطي: "ومن تيمم خلوف اللصوص أو السباع، مث وجد املاء يف الوقت له صور�ن: إحدامها: أن جيد املاء يف غري املوضع  4

الذي خاف منه السباع، والثانية: أن جيده يف ذلك املوضع، ويظهر أنه ال سباع، وال لصوص به، ففي الصورة األوىل ال تقصري 

اده هذه الصورة فقد مجع املقصر مع غريه؛ الشرتاكهما يف احلكم، أي: اإلعادة  يف الوقت، وأما الصورة عنده حينئذ، فإن كان مر 

  )75،ص1شرح البساطي،ج(الثانية ففيها احتمال".
  .228شرح األجهوري،ص 5
  .223،ص1شرح الزرقاين،ج6
  تقييده. ضتقابلها يف م: ويف 7
  .199،ص1التوضيح،ج8
  .526،ص1تيسري امللك اجلليل،ج9

  .199،ص1التوضيح،ج10
  : الدخول.أيف 11
  .199،ص1التوضيح،ج12
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 وهـــــذا يـــــدل علـــــى أن �خـــــريه وإن وجـــــد غـــــريه فـــــال، مث وجـــــد املـــــاء الـــــذي يرجـــــوه،) مَ دَّ اٍج قَـــــرَ وَ (     

ــــــن القاســــــمال مســــــتحب ــــــه واجــــــب ،1 واجــــــب، وهــــــو قــــــول اب ــــــد لتقدميــــــه أبــــــدا، ،ورأى غــــــريه أن  فيعي

  .2"الظان يف الوقتو  ،د املتيقن أبدايعي" وقال ابن حبيب:

وتــــيّمم يف الوقـــــت املقــــدر لـــــه وهــــو الوســـــط، خبـــــالف  مــــع القطـــــع بوجـــــوده،) هِ وِقـــــ حلُُ ِيف  دٍ دِّ رَ تَـــــمُ وَ (    

وســـــواء فعلـــــه يف الوقـــــت املـــــأمور  األصـــــلي، 3اده (للعـــــدم)الســـــتن ؛د يف وجـــــوده فـــــال إعـــــادة عليـــــهاملــــرتدّ 

فلـــــم  6لمـــــاء)ل() سٍ �َ وَ (، 5وغـــــريه ،4حعليـــــه  هـــــذا هـــــو املعتمـــــد فيـــــه الـــــذي نـــــصّ  ،قّدمـــــه عليـــــه أو بـــــه

، 7إعادتـــــــه يف الوقــــــت روايــــــة ابــــــن القاســــــم يف املدونـــــــةو )، اهَ دَ ْعــــــبَـ  رَ َكــــــذَ (مث  صــــــّلىم و وتــــــيمّ  ،يطلبــــــه

  . 8" الّظهارأبدا كناسي الرقبة يف" وقال أصبغ:

 ]اإلعادة مراعاة للخالف[

وهــــو اإلعــــادة يف الوقـــــت ، وشـــــّبه �ــــم إلفــــادة احلكـــــم وكــــّل مــــن تقــــّدم ذكـــــرهم يعيــــدون بوضــــوء،     

ــــــوعَ كُ (مســــــح ) ىَلــــــعَ ( 9(يف تيممــــــه)) رٍ ِصــــــتَ قْ مُ كَ (فقــــــال: ،بتــــــيّمم جديــــــد ــــــه ) هِ ْي لقــــــوة القائــــــل بوجوب

ــــــــمُ كَ وَ ( ،بوجــــــــوب الثانيــــــــةلضــــــــعف القــــــــول ) ةٍ بَ رْ ى َضــــــــَلــــــــ عَ َال ( إىل املــــــــرفقني، صــــــــعيد ) ىَلــــــــعَ  مٍ مِّ يَ تَـ

ومــــــن تــــــيّمم علــــــى موضـــــــع "والوقــــــت يف هــــــذه االصــــــفرار، ونــــــص املدونــــــة فيهــــــا:)، لٍ وْ بـَــــــ ابِ َصــــــمُ (

  واستشكل �ن من توضأ مباء جنس يعيد أبدا. ،10"فليعد ما كان يف الوقت ،جنس

                                                             
  .209،ص1التهذيب يف اختصار املدونة،ج 1
  .195،ص1ينظر: التوضيح،ج2
  : العدم.أيف 3
  .358،ص1مواهب اجلليل،ج4
/شرح 402،ص1الدرر،ج /جواهر204،ص1ملختصرالشرح الوسط،ج/حتبري ا526،ص1امللك اجلليل،ج تيسري5

  .224،ص1الزرقاين،ج
  : املاء.أ يف6
  .148،ص1املدونة،ج7
  200،ص1التوضيح،ج8
  : كتيممه.أ يف9

  .140،ص1املدونة،ج10
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قهــــــــا ألعـــــــاد أبــــــــدا، لـــــــو حتقّ و  ،إصـــــــابته يف) وكِ كُ شْ ـمَ لــــــــ�ِ (أصـــــــبغ عنـــــــد ابـــــــن حبيــــــــب و  )لَ ُأوِّ وَ (     

أوال تــــــت وعليـــــه محلـــــه  ،2ضره لنـــــا، والـــــذي يف وبـــــه كـــــان الوالـــــد رمحـــــه هللا يقـــــرّ  ،1سوهكـــــذا قـــــرره 

أن املوضــــع علمـــــت " :طفـــــىمعنــــاه كمـــــا قــــال و  ،4وهــــو �ويـــــل أيب الفــــرج ،3أنــــه مشــــكوك يف جناســـــته

وقــــد عــــّربوا عــــن "قــــال: ،"هفيكــــون كاملــــاء القليــــل الواقــــع فيــــه جناســــة ومل تغــــريّ  ،جناســــته لكنهــــا مل تظهــــر

  .نتهىا.6"الرتاب 5(فكذا)، املاء املذكور فيما سبق �نه مشكوك

، واعتـــــذر عنـــــه مبـــــا 7فأبقاهـــــا علـــــى ظاهرهـــــا ،اإلصـــــابة) قِ قَّ حَ ملــُــــ �ِ (أّولـــــه القاضـــــي عيـــــاض  )وَ (       

ــــه:ص أشــــار إليــــه  ــــعَ  رَ َصــــتَ اقْـ وَ (يف قول ــــقَ لْ لِ  تِ قْــــى الوَ َل ــــجلَ �ِ  ضِ رْ األَ  ةِ ارَ َهــــطَ بِ  لِ اِئ وهــــو(دمحم بــــن ) افِ َف

    ،9ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودمحم بن احل ،*8من قدماء احلنفية احلسن

  

                                                             
  .527،ص1تيسري امللك اجلليل،ج1
  .206،ص1التوضيح،ج2
  .403،ص1جواهر الدرر،ج3
مع القاضي أبو الفرج هو: عمر، وقيل: عمرو بن دمحم بن عمرو الليثي،البغدادي، القاضي، اللغوي، من كبار علماء العراق، تفقه 4

إمساعيل وصحبه، ، أخذ عنه األ�ري، وأبوعلي بن السكن وغريمها، صّنف كتاب احلاوي يف مذهب مالك، وكتاب اللمع يف 

  .)118،ص1/شجرة النور،ج127،ص2الديباج املذهب،ج(هـ. 331هـ، وقيل: سنة330أصول الفقه، تويف سنة
  : كذا.أيف 5
  .514،ص1حاشية الرماصي،ج 6
  .)96،ص1التنبيهات املستنبطة،ج(هر املدونة أنه حمقق النجاسة". قال عياض: "وظا7
ذكر دمحم بن احلسن مسألة طهارة األرض جبفوفها يف كتابه املبسوط فقال: "أرأيت رجال صلى يف مكان من األرض قد كان فيه  8

عروف �ملبسوط أليب عبدهللا دمحم ينظر: األصل امل(بول أوعذرة أودم أو قيء أو مخر، وقد جّف ذلك وذهب أثره، فصالته �مة".

   )207،ص1،ج-كراتشي-بن احلسن بن فرقد الشيباين، حتقيق: أبو الوفا األفغاين: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية

أبو عبد هللا حممَّد بن احلسن الشيباين الكويف، اإلمام العّالمة، صاحب أيب حنيفة، أخذ عنه وعن أيب *ودمحم بن احلسن هو:

رى احلديث عن مالك ودّون املوطأ، صنف كتب ظاهر الّرِواية: املبسوط، واجلامع الصغري والكبري، والسري الصغري يوسف، و 

-اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية أليب دمحم عبدالقادر بن دمحم احلنفي: مري دمحم خانه(ه.189والكبري، والز�دات. تويف سنة 

  )42،ص2ج-كراتشي
 دمحم بن اإلمام علي بن أيب طالب، وأمه هي خولة بن جعفر احلنفية وإليها نسب متييز له عن أخويه احلسن أبوالقاسم وأبوعبدهللا9

واحلسني، �بعي ثقة فقيه متكلم، روى عن أبيه وأيب هريرة وعثمان، وغريهم، وعنه حّدث: بنوه عبدهللا واحلسن وإبراهيم، وآخرون، 

  )354،ص9/�ذيب التهذيب ج55،ص5ء،جسري أعالم النبال(هـ.93هـ، وقيل81هـ، وقيل:سنة73اختلف يف وفاته فقيل: سنة
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 . 3له يف املرفوع عند احلفاظ 2(ال أصل)و، 1ا"هَ سُ بَ يَـ  ضِ رْ األَ  اةُ كَ فيه:"ذَ  ىورو 

  ]ما مينع لفاقد املاء[

ـــــمُ وَ (      ـــــ عَ ِن ـــــ مِ دَ َعـــــ عَ َم ـــــمُ  يـــــلُ بِ قْ : تَـ اءٍ َم حـــــىت  5كـــــل �قـــــض يقـــــدر علـــــى (دفعـــــه) 4(مثلـــــه)) ضٍّ وَ تَـ

ــــــه ــــــك "ســــــند:، ا الصــــــالة تفســــــد �ــــــحبيــــــث ال ؛البــــــول إن َخّفــــــْت َحْقنَـُت وال خــــــالف أنــــــه إن فعــــــل ذل

  . 6"أهرقه بعد دخول الوقتوكذلك إن كان معه ماء و  م،تيمّ 

ــــة، ،أو زوجــــة مســــلمة ،ألمــــة) لٍ ِســــتَ غْ مُ  اعُ ِمجَــــ(منــــع أيضــــا مــــع عــــدم املــــاء  )وَ (     ــــع فيــــه  أو ذمّي واملن

ــــــه، ــــــل: علــــــى الكراهــــــة وفيمــــــا قبلــــــه علــــــى �ب ــــــوبــــــه فّســــــ ،7وهــــــو قــــــول ابــــــن وهــــــب، وقي ن رشــــــد ر اب

  أنه املعتمد.  10طفىو، 9عجوزعم  ،8املدونة

                                                             
، عن طريق أيب جعفر موقوفا، قال: زكاة األرض 629مصنف ابن شيبة، حتقيق: دمحم عوامة: دار القبلة، ح:*1

  .430،ص1يبسها،ج

الطبعة -بريوت-املكتب اإلسالمي-اهلند-*مصنف عبدالرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق: حبيب الرمحان األعظمي: ا�لس العلمي

  .158،ص3عن طريق أيب قالبة بلفظ: "جفوف األرض طهورها، وصلى هللا على دمحم وسلم كثريا"،ج 5143هـ،ح:1403الثانية

  .)59،ص1التلخيص احلبري،ج(قال ابن حجر:حديث"ذكاة األرض يبسها" احتج به احلنفية وال أصل له يف املرفوع. 

الآللئ املنثورة يف األحاديث املشهورة (اة األرض يبسها" ال أصل له وإمنا هو من كالم دمحم بن احلنفية. وقال الزركشي: حديث "ذك

املعروف بـ"التذكرة يف األحاديث املشتهرة" أليب عبدهللا بدرالدين دمحم الزركشي الشافعي، حتقيق:مصطفى عبدالقادر عطا: دار 

وقال السخاوي أيضا: حديث "ذكاة األرض يبسها" احتج به احلنفية وال  )،57م،ص1986الطبعة األوىل-بريوت-الكتب العلمية

املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة أليب اخلري مشس الدين دمحم السخاوي، (أصل له يف املرفوع. 

    ).355م،ص1985الطبعة األوىل-بريوت-حتقيق: دمحم عثمان اخلشت: دار الكتاب العريب
  : األصل، وهو تصحيف.أيف 2
  سبق بيان حكم العلماء يف احلديث عند خترجيه.3
  : مثل.ميف 4
  : رفعه.ميف 5
  .359،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج6
  .136،ص1املدونة،جينظر: 7
  .57،ص1البيان والتحصيل،ج8
 .230شرح األجهوري،ص 9

  .521،ص1حاشية الرماصي،ج10
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ـــــيت انقطـــــع عنهـــــا دم حـــــيض أو نفـــــاس �لطهـــــر (َطـــــوال يَ " :ويف الرســـــالة ـــــه ال ـــــيمم)ل�أ الرجـــــل امرأت  ،1ت

  .2"مث ما يتطهران به مجيعا حىت جيد من املاء ما تتطهر به املرأة،

ــــن يــــونس: ــــه إال بعــــد أمــــد"اب ــــو كــــان املســــافر مبوضــــع ال جيــــد املــــاء في ــــه إىل أهلــــه ول  ،طويــــل حيتــــاج في

وإليـــــه أشـــــار ، 3"ةويصـــــري حكمــــه حكـــــم صـــــاحب الشــــجّ  ،فـــــإن لــــه أن يطـــــأ بـــــه تــــرك الـــــوطء، ويضــــرّ 

ــــــه: ــــــوطء لصــــــاحب الشــــــجّ )، ولٍ طُــــــ لِ الَّ إِ ( بقول ــــــة ال  ،ابتــــــداء 4ةفيجــــــوز اتفاقــــــا، وقــــــد أجــــــاز يف املدون

ـــــــوطء عنـــــــد الطـــــــول بطـــــــول أمـــــــره، 5و(عّللـــــــه) ـــــــه ال ـــــــاين، زاد ،ومل يقـــــــل فل ـــــــه البن ـــــــى  قال ـــــــه ز عل يف قول

 .6بذلك

 ]نسيان صالة وبراءة الذمة[

وقلنــــــــا  �ن جهــــــــل عينهــــــــا) سَ ْمــــــــاخلَ (الصــــــــلوات  )ىدَ ْحــــــــإِ (م مــــــــن فرضــــــــه التــــــــيمّ  )َنِســــــــيَ  نْ إِ وَ (    

 لكل صالة تيّمم.  ،بعد الصلوات) اسً مخَْ  مَ مَّ يَ تَـ ( ،يصلي مخس صلوات

 ]�ملاء املشرتك من أحقّ [

مَ وَ (       ــــــذُ  قُــــــدِّ ــــــ اءٍ و َم ــــــمَ وَ  اتَ َم ــــــجُ يٌّ (حــــــ) هُ َع ــــــك، )بٌ ُن َــــــالَّ إِ ( أو غــــــريه حفظــــــا حلــــــق املال  فِ وْ  ِخل

ــــــه مثــــــن علــــــى احلــــــيّ ) شٍ َطــــــعَ  ــــــه إن كــــــان ل ــــــت حفظــــــا للنفــــــوس،، و فيأخــــــذه لنفســــــه بقيمت ــــــَيمَُّم املي  يـُ

 نَ مِ َضـــــــوَ ( فيقـــــــّدم احلـــــــي فيـــــــه أيضـــــــا لإلمجـــــــاع علـــــــى وجـــــــوب طهارتـــــــه،)، اَمـــــــهلَُ (مملوكـــــــا ) هِ نِـــــــوْ كَ كَ (

ال  أو الطـــــــالب، قّلتهـــــــاوتلــــــك احلالـــــــة مــــــن كثـــــــرة الرفقــــــة و  ،يــــــت يف ذلـــــــك املكـــــــانلورثـــــــة امل) هُ تَــــــيمَ قِ 

 .7مثله

                                                             
  : بتيمم.ميف 1
  .22الرسالة، ص2
  .252،ص1ملسائل املدونة،ج اجلامع3
مالك: وال يشبه هذا املسافر؛ ألن صاحب الشجة يطول أمره إىل أن يربأ أو املسافر ليس بتلك  قال4

  )136،ص1املدونة،ج(املنزلة".
  : عليه، وهو تصحيف.أيف 5
  .228،ص1حاشية البناين،ج6
  )68،صجامع األمهات(قال ابن احلاجب: "فيضمن قيمته للورثة ال مثله". 7
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 ]حكم فاقد الطهورين[

ــــــة       ــــــة أو ترابي ــــــف العلمــــــاء يف الطهــــــارة مائي هــــــل هــــــي شــــــرط وجــــــوب أو أداء؟ وبنــــــوا  ،وملــــــا اختل

 طُ قُ ْســـــــتَ وَ (علـــــــى ذلـــــــك خطـــــــاب عادمهـــــــا �لصـــــــالة وعدمـــــــه، أشـــــــار إىل املشـــــــهور يف ذلـــــــك بقولـــــــه:

ـــــا بِ هَ اؤُ َضـــــقَ وَ  ةٌ َال َصـــــ ـــــ مِ دَ َع ، ومثّلـــــوه 2واختـــــاره الســـــيوري وغـــــريه ،1وهـــــو قـــــول مالـــــك)، يدٍ عِ َصـــــوَ  اءٍ َم

حتتـــــه مـــــانع منـــــه، أو مـــــريض أو فـــــوق شـــــجرة و  يصـــــل إىل املـــــاء، مصـــــلوب ال 3(أو)، براكـــــب ســـــفينة

وا لــــــــه أن الطهــــــــارة شــــــــرط ؟ واحتّجــــــــإىل األرض أم ال ال جيــــــــد منــــــــاوال، و ظــــــــاهره أمكنــــــــه أن يــــــــومئ

  ق األداء �لقضاء. شرط القضاء تعلّ و  اء وقد ُعِدم،أد

ـــــه  ـــــه شـــــرط وجـــــوبغ وأمـــــا توجي ـــــه �ن ـــــه القـــــرايف �ن الطهـــــارة  ،5، وأصـــــله للمـــــازري4ل فقـــــد حبـــــث في

ــــــه ابــــــن  ،6ليســــــت شــــــرطا يف الوجــــــوب إمجاعــــــا وإالّ مل خياطــــــب احملــــــدث �لصــــــالة وهــــــو �طــــــل، وقال

وهـــــــو شـــــــرط  ،جـــــــود املـــــــاء والصـــــــعيدإال أن يريـــــــد بشـــــــرط الوجـــــــوب و  ،7ضالعـــــــريب أيضـــــــا كمـــــــا يف 

  . 8انظر البناين ،وأما نفس الطهارة فهي شرط صحة فقط صحة أيضا،

                                                             
  .203،ص1التبصرة،ج1
  .224الدر الثمني واملورد املعني،ص2
  : و.ميف 3
نظم ابن غازي يف تكميله وجه األقوال يف مسألة الطهارة هل هي شرط أداء أم شرط وجوب، وقد ذهب إىل القول �ألخري 4

  فقال: 

ـــــأوجبوشرطا أداء عند من بعد   أرى الطهر شرطا يف الوجوب ملسقط                           ــــــ   ا ـــــ

ــــــوحيتاط �قيهم ومن قال إنــ           ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ   ألشهب شرط دون عجز قد اغر�. ه                  ــــــ

  .)231،230،ص1حاشية البناين،ج(           
  .451،ص1شرح التلقني،ج5
يس مشروطا �لطهارة، وإال لكان لكل مكلف أن يقول: أ� ال جتب علّي قال القرايف: "فإن األمة جممعة على أن الوجوب ل6

  )351،ص1الذخرية،ج(الصالة حىت أتطهر، وأ� ال أتطهر؛ فال جيب علي شيء...".
جاء يف التوضيح:"وجعل املازري سبب اخلالف كون الطهارة شرط يف الوجوب، أو يف األداء، وأنكره ابن العريب، وقال: الطهارة 7

  )219،ص1التوضيح،ج(األداء �تفاق؛ بدليل خطاب احملدث �لصالة إمجاعا".  شرط يف
  .231،ص1حاشية البناين،ج8
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وهـــــــو البـــــــن القاســـــــم، ويقضـــــــي وال  ،ومقابـــــــل املشـــــــهور أقـــــــوال ثالثـــــــة: يصـــــــلي و يقضـــــــي احتياطـــــــا

، 1عكســــــه ألشــــــهبو  وهــــــو ألصــــــبغ بنــــــاء علــــــى أن شــــــرط القضــــــاء تعلــــــق األداء يف اجلملــــــة، ،يـــــؤدي

عـــــدمها ال مينـــــع مـــــن فعلهـــــا كســـــائر شـــــروطها مـــــن ســـــرت عـــــورة و  ،علـــــى أ�ـــــا أداء ليـــــه األكثـــــر بنـــــاءوع

  وطهارة خبث واستقبال. 

ــــــاين يف توجيهــــــه أ�ــــــا شــــــرط مــــــع القــــــدرة دون العجــــــز ــــــد البن  ،وال إغــــــراب فيــــــه" قــــــال: ،والظــــــاهر عن

ـــــ ــــه شــــرط إل ومــــن قــــا :يف قولــــهغ خالفــــا ل نــــه ألشــــهب شــــرط دون عــــذر قــــد أغــــرب، إال أن يريــــد أن

لكنــــــــــــه خـــــــــــــالف ، حينئــــــــــــذ صــــــــــــحيح 3(فــــــــــــاإلغراب) ،2ري تقييــــــــــــد (�لقـــــــــــــدرة)مطلقــــــــــــا مــــــــــــن غــــــــــــ

  .انتهى.4"املتبادر

ـــــيمّ :"وحكـــــى اللخمـــــي عـــــن القابســـــي يف املربـــــوط ـــــه يـــــومئ للت ـــــه كمـــــا يـــــومئ أن م �ألرض بوجهـــــه ويدي

وقـــــــــال ابــــــــــن  ،6"وهــــــــــو مشـــــــــهور مـــــــــذهب مالـــــــــك"، قـــــــــال ابـــــــــن احلـــــــــاج يف املـــــــــدخل: 5"للســـــــــجود

  .7"أعلم وهللا ،يومئ للماء ال للتيمم"العريب:

                     ********  

  

                                                             
  .109، 108،ص1النوادر والز�دات،ج1
  يف أ: يف القدرة.2
  يف أ: فال إغراب.3
  .231،ص1حاشية البناين،ج4
  .205،ص1التبصرة،ج5
ماله ومل جيد من ييممه أومأ إىل األرض �لتيمم على املشهور من مذهب قال ابن احلاج:" فإن عدم املاء تيمم، فإن عجز عن استع6

  )205،ص4املدخل،ج(مالك". 
/تيسري 360ص،1فينظر:مواهب اجلليل،ج(مل أقف على كالم ابن العريب هذا يف مؤلفاته غري أن احلطاب والسنهوري نقاله عنه، 7

  )531،ص1امللك اجلليل،ج
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 ]فصل يف املسح على اجلرح واجلبرية[                     

 ]دوافع املسح ومراتبه[

م، ومســـــــح اخلـــــــف، وملـــــــا كانـــــــت النظـــــــائر الـــــــيت ال ترفـــــــع احلـــــــدث علـــــــى املشـــــــهور ثالثـــــــة: التـــــــيمّ      

ــــث  ،وفــــرغ مــــن األولــــني واجلبــــائر، ـــــــصْ فَ (فقــــال:شــــرع يف الثال ــــفَ خِ  نْ إِ  ـلٌ ـــ ــــ لُ ْســــغَ  ي يعــــين: أو ) حٍ رْ ُج

ــــــ(اخلــــــوف الســــــابق يف �ب ) ـَكــــــ( ،غــــــريه مــــــن كــــــل موضــــــع مــــــألوم خوفــــــا أو حــــــدث  ،اتلًفــــــ )مِ مُّ يَ التـَّ

أي: اجلـــــــرح نفســــــــه وجــــــــو� إن خــــــــاف هالكــــــــا أو )، حَ ِســــــــمُ ، (ءٍ رْ ، أو ز�دتــــــــه، أو �خــــــــري بـُــــــــمـــــــرضٍ 

ــــــد أن  2]و"[:عــــــج ،1ث)ولــــــو كــــــان يف مغســــــول (ثــــــال ،شــــــديد أذى، وإال فجــــــوازا مــــــرة واحــــــدة ال ب

  .3"خبالف اخلف ،إال مل جيزهو  ،يعمّ 

وهــــــي )، هُ تُــــــريَ بِ جَ (مســــــح  ،إن خــــــاف مــــــن مســــــحه بوصــــــول البلــــــل إليــــــه اخلــــــوف الســــــابق) مثَُّ (     

 كالقافلــــة،   مسيــــت �ــــا تفــــاؤال ،وحنوهــــا تــــربط علــــى الكســــر أو اجلــــرح 4(أعــــواد) :مبعــــىن فاعلــــة يــــةلَ عِ فَ 

 ؛وأطلقهـــــــا ابـــــــن عرفـــــــة علـــــــى مـــــــا يشـــــــملهما، 5عـــــــل علـــــــى اجلـــــــرح�لـــــــدواء الـــــــذي جي :تـــــــترها وفّســـــــ

، 6"دواء أو غـــــــــــــريه ،وعلـــــــــــــى جبريتـــــــــــــه إن شـــــــــــــّق مســـــــــــــحه، غســـــــــــــله ميســـــــــــــح مـــــــــــــا يشـــــــــــــقّ "فقـــــــــــــال:

وإن مل ميســـــــــح "ويف املدونـــــــــة: ،8يشـــــــــهد لـــــــــه مـــــــــا حويف  ،7"وإال مل جيـــــــــزه ،ويســـــــــتوعبها �ملســـــــــح":س

  .9"على اجلبائر أعاد الصالة أبدا

                                                             
  ؛ ألنه جاء اسم كان، وخربها شبه اجلملة. : ثال�، واألصح �لرفع: ثالثميف 1
  .مساقطة من: 2
  )236شرح األجهوري،ص(ونص كالمه: "وإن كان يف حمل يغسل ثال�، والبد من أن يعمه املسح، وإال مل جيزه خبالف اخلف".3
  : أعوادا، واألصح: أعواد.أيف 4
  .405،ص1جواهر الدرر،ج5
  .180،ص1املختصر الفقهي،ج6
  .533،ص1ليل،جتيسري امللك اجل7
  .362،ص1ينظر:مواهب اجلليل،ج8
  .130،ص1املدونة،ج9
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ــــد احلــــق: �لكســــر، ) هُ تُ ابَـ َصــــعِ  مثَُّ ( ــــه إن تعــــذر حّلهــــا أو أفســــد دواءهــــا، عب مــــن  "وهــــي مــــا ُعِصــــب ب

  .2"فوقه مل جيزه على ما، وأمكنه مسح أسفلها 1كثرت (عصائبه)

 ]مسألة اجلرح حيتاج العصابة ألجل املسح[

ـــــــة ــــــه مسألـــــــــ ــــــب �ــــــا أم ، يف اجلــــــرح وحنــــــوه إذا مل حيــــــتج إىل عصــــــابة إال ألجــــــل املســــــح علي فهــــــل يطال

  ال؟ 

ــــــه بفتيــــــا الناصــــــر اللقــــــاين و  ،"اليطلــــــب منــــــه ذلــــــك" ســــــألت الوالــــــد عــــــن ذلــــــك فقــــــال:كنــــــت  أعلمت

 4حســــــبما هـــــو يف نقـــــل اخلرشــــــي ،يســـــتطيع املســــــح علـــــى عينيـــــه ذلـــــك لألرمــــــد الـــــذي ال 3(يطلـــــب)

ــــــن يــــــونس مايشــــــهد للناصــــــر وغــــــريه، فــــــرآه مــــــن قبيــــــل التكلــــــف، قال:"قــــــال بعــــــض  ،مث رأيــــــت يف اب

ميســــــح  ،وال قــــــدر علــــــى أن يــــــربط عليــــــه شــــــيء  غســــــله،فقهائنــــــا: مــــــن مل يســــــتطع مســــــح العضــــــو وال

ـــــ ، والشـــــاهد منـــــه للناصـــــر قولـــــه:"وال قـــــدر علـــــى 5م"فينبغـــــي هلـــــذا أن ينتقـــــل إىل التـــــيمّ  ،ة بـــــهعليـــــه لعّل

، 6أعظــــــم حجــــــة لــــــه أن يــــــربط عليــــــه شــــــيء ميســــــح"، فــــــإن مفهومــــــه لــــــو قــــــدر للزمــــــه، ويف احلــــــديث:

فغســــــله أصــــــحابه فمــــــات  ،وأجنـــــبأن رجــــــال أصــــــابه جــــــدري "وهـــــو مــــــارواه ابــــــن وهــــــب يف املدونـــــة:

                                                             
  : عصايبه.مو  أيف 1
  .180،ص1املختصر الفقهي،ج2
  : فطلب.ميف 3
  .201،ص1شرح اخلرشي،ج4
  .200،ص1اجلامع ملسائل املدونة،ج5
اب رجال معنا حجر ، عن جابر قال: خرجنا يف سفر فأص)336ح:(سنن أيب داود، كتاب الطهارة، �ب ا�دور يتيمم،  6

فشجه يف رأسه، مث احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل جتدون يل رخصة يف التيمم؟ قالوا: ماجند لك رخصة وأنت تقدر على املاء، 

السؤال، إمنا   عيفاغتسل فمات، فلما قدمنا على النيب ملسو هيلع هللا ىلص أخرب بذلك، فقال: قتلوه قتلهم هللا، أال سألوا إذ مل يعلموا، فإمنا شفاء ال

كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، شّك موسى على جرحه خرقة، مث ميسح عليها ويغسل سائر جسده".قال األرنؤوط: 

إسناده ضعيف، الزبري بن خريق لني احلديث، وقد تفرد بروايته عن عطاء عن جابر، واحملفوظ حديث عطاء عن ابن عباس، وليس 

: إال أن احلديث له شاهد يرتقي به لدرجة قلت. 252،ص1جلبرية، بل فيه ما خيالفها.جيف حديث ابن عباس املسح على ا

  احلسن، وهو موافقته ألصول الشريعة ومقصدها يف رفع الضرر.
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َـــــبـــــذلك، فقـــــال عليـــــه الســـــالم: إِ  ـــــيَـ  نْ أَ  يـــــهِ فِ كْ يَ  انَ ا َكـــــمنَّ ـــــى عَ وَســـــمُ  دَّ َشـــــ هُ بَ ِصـــــعْ يَـ  وْ أَ  ،بَ رَ ْضـــــيَ وَ  مَ مَّ يَ تَـ ى َل

  .انتهى.1"هِ دِ سَ جَ  رَ ائِ سَ  لَ سِ غْ يَـ وَ  ،اهَ يْـ لَ عَ  حَ سَ ميَْ  ُمثَّ  ،ةً قَ رْ خِ  هِ حِ رْ جُ 

م ابتــــــداء عنــــــدما إىل التــــــيمّ  2مــــــن النــــــاس (يف انتقــــــاهلم) علــــــى كثــــــري ويف هــــــذه الفتيــــــا أيضــــــا مــــــا يــــــردّ 

وقــــــد نّبهــــــين علــــــى ذلــــــك شــــــيخنا األســــــتاذ الصــــــاحل ســــــيدي عبدالســــــالم  يعــــــرض هلــــــم وجــــــع العــــــني،

 .4وافق عليهو  ،عرضته على الوالد فقبله، و 3البلبايل

إن كــــــان ميســــــح  7عينيــــــه لوجــــــع (�مــــــا) 6مل يقــــــدر علــــــى غســــــل (أطبــــــاق) 5من)قــــــدميا (فــــــي تُ لْ ئِ وُســــــ

ـــــــدمها إإال  فأجبـــــــت: �ن األصـــــــل وجـــــــوب غســـــــل بقيتـــــــه، همـــــــا بقيـــــــة وجهـــــــه،مع ن كـــــــان غســـــــله يزي

  وهللا أعلم. ،وجعا

ويصـــــــــــلح أن يكـــــــــــون  إىل آخـــــــــــره، 9)دٍ ْصـــــــــــفَ كَ (للعصـــــــــــائب �ملثـــــــــــال  8شمث أشــــــــــار كمـــــــــــا يف       

ه؛ ألن الفصــــــد مصـــــدر وهــــــو ال ميســــــح، وللجبــــــرية وأراد بـــــه حمّلــــــ نفســــــه، 11ال (للجــــــرح) ،10(مثـــــاال)

مبــــاح يكســـــى �ـــــا الظفـــــر إذا ) ةٍ ارَ رَ َمـــــوَ (وهـــــي ، 12تـــــتوهـــــو يف  ،مبـــــا بعـــــده علــــى الرتتيـــــبوالعصــــابة 

                                                             
  .147،ص1املدونة،ج1
  : �نتقاهلم.ميف 2
عاصر أنه: فقيه م الزجلويوازل ادمحم عبدالسالم البلبايل مل أعثر على ترمجة له، و قد أشار الدكتور دمحم جرادي من خالل حتقيقه لن3

الزجلوي، تويف األب، رحل متعلما إىل تفياللت فأخذ عن إبراهيم من ال خياف، مث عاد إىل توات معلما، وأخذ عنه دمحم  ويللزجل

 ، وقد سألت عنه أحد أعيان منطقة زاجلو فقال يل:إن الروا�ت)149نوازال الزجلوي،صينظر:.(�ا بزاجلو وقربه معروف

  تضاربت بشأن أصله، فقيل: إنه قدم من عني بلبال، وقيل: إنه من تبلبالة، وقد استقر بزاجلو يف مكان يدعى قصبة مكي.
  .  149نوازل الزجلوي،ص4
  : عّمن.م: على من، ويف زتقابلها يف 5
  : �ق.ميف 6
  : �ا.ميف 7
  207،ص1الوسط،جحتبري املختصرالشرح /225ينظر: الدرر يف شرح املختصرالشرح الصغري،ص8
/لسان  519،ص2قال اجلوهري: الفصد: قطع العرق، وقال ابن منظور: الفصد: شق العرق. الصحاح،ج9

  .336،ص3العرب،ج
  : مثال.أيف 10
  : جلرح.أيف 11
  .405،ص1جواهر الدرر،ج12
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ـــــه لصـــــداع،) غٍ دْ ُصـــــ اسِ َطـــــرْ قِ وَ ( ســـــقط، ـــــفَ خِ  ةٍ اَمـــــمَ عِ وَ ( يلصـــــق علي ـــــه ) اَهـــــعِ زْ نَـ بِ  ي ـــــو أمكن ضـــــرر، ول

  . 1ونُِقل فيه االستحباب أيضا مسح بعض رأسه فعل، وال يستحّب له املسح على العمامة،

مــــــن حــــــالل أو حــــــرام كمــــــا 3)وجــــــب) (لٍ ْســــــغُ بِ (ترتيبــــــه الســــــابق جــــــار� كــــــان املســــــح و   )2]نْ إِ [وَ (    

وإن كـــــان فيـــــه  وهــــو الظـــــاهر مـــــن حيــــث الفقـــــه،":ح، وبعـــــض فقهـــــاء مـــــراكش ،4أفــــىت بـــــه ابـــــن رشــــد

 وإذا علـــــــم املنـــــــع كـــــــفّ  إليهـــــــا، 5عـــــــاد)(نـــــــه إذا علـــــــم الرتخـــــــيص إانــــــة علـــــــى املعصـــــــية مـــــــن حيـــــــث إع

  .7"هلم فيه من أهل مراكش أيضا 6املخالف)انزجر، وهو وجه ما أفىت به (و 

ـــــه ينتقـــــل للمســـــح مـــــن برأســـــه علّـــــة ال يســـــتطيع ":سويؤخـــــذ مـــــن هـــــذه املســـــألة كمـــــا قـــــال ابـــــن    أن

ـــــاه"، قـــــال:"معهـــــا غســـــله يف الطهـــــارة الكـــــربى وقـــــال:  ،وحنـــــوه للجـــــزويل ،8"وبـــــه أفـــــىت أكثـــــر مـــــن لقين

  . 9"مل أره منصوصا"

ــــــ طُ َال بِــــــ(وضــــــعت اجلبــــــائر  نْ إِ جــــــاز املســــــح 10)وْ أَ ( هــــــي أو ) تْ رَ َشــــــتَ انْـ  11وَ ( للضــــــرورة إليهــــــا،) رٍ ْه

 جاوزت حمل األمل؛ ألن ذلك من ضرور�ت الشّد. العصائب و 

  

  

                                                             
  .533،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج1
  .مساقطة من:  2
  ا من منت خليل، وهو تصحيف.كتبت يف كل النسخ مبداد أمحر، مما يوهم أ�  3
  .938،ص2،جمسائل أيب الوليد بن رشد4
  : أعاد.أيف 5
  : للمخالف.أيف 6
  .362،ص1مواهب اجلليل،ج7
  .174،ص1تنبيه الطالب ،ج  8
"وللجزويل: من به نزلة إن غسل رأسه ميسح رأسه ويغسل جسده، مسعته من شيوخ عدة، حىت لو احتجت له لفعلته ومل أره 9

  )534،ص1يسري امللك اجلليل،جت(منصوصا". 
  : إن.ميف  10
  : أو.أيف  11
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  ]وغريها شرط املسح على اجلبرية[

الــــذي يريـــــد  )هِ دِ َســـــجَ  لَّ ُجــــ حَّ َصـــــ نْ إِ (مث بــــّني شــــرط مســـــح املــــألوم وغســــل مـــــا عــــداه بقولــــه:        

ـــــرب يف الوضـــــوء إال أعضـــــاؤه،تطهـــــريه يف وضـــــوء أو غســـــل، فـــــال يع ـــــر )، هُ لَّـــــقَـ أَ ( صـــــحّ  )وْ أَ ( ت وهـــــو أكث

، 1شكمــــــا عنــــــد   ،اجلــــــريج حيتمــــــل يف هــــــذه الصــــــورة الثانيــــــة) هُ لُ ْســــــغَ  رَّ ُضــــــيَ  ملَْ وَ ( مــــــن يــــــد أو رجــــــل،

 . 3مقره وبه قرّ  ،وحيتمل فيهما، 2تتو

 ]مانتقال اجلريح إىل التيمّ [

ــــــــ هُ ُضــــــــرْ فَ فَـ ( ،غســـــــل الصــــــــحيح اجلـــــــريحأو أضــــــــّر  ،�ن عّمـــــــت اجلــــــــراح جســـــــده )الَّ إِ وَ (     ) مُ مُّ يَ التـَّ

ـــــ نْ أَ َكـــــ( ،رفعـــــا للمشـــــقة ـــــ(الصـــــحيح ) لَّ َق ـــــّدا كَ ِج إن مل ل ولـــــو مل يضـــــّر غســـــله اجلـــــريح، و ْجـــــأو رِ ) دٍ َي

ــــــه مل �ت �ألصــــــل ــــــثالث وغســــــل الصــــــحيح ومســــــح اجلــــــريح مل جيــــــزه؛ ألن ــــــيّمم يف املســــــائل ال وال  ،يت

ذه املســـــألة يف حاشـــــيته ومل حيـــــّرر البنـــــاين هـــــ ،6حومثلـــــه يف ابـــــن  ،5ح بـــــه يف اإلرشـــــادصـــــرّ ، 4(ببدلـــــه)

  وال قارب.

ـــــ) نْ إِ وَ (     ـــــنيتكّل ـــــيمّ  ،ف مـــــن فرضـــــه اجلمـــــع بـــــني املســـــح والغســـــل يف الصـــــورتني األولي م فيمـــــا أو الت

كصــــــالته قائمــــــا أو ،يف اجلميــــــع إلتيانــــــه �ألصل )أَ زَ ْجــــــأَ (اجلميــــــع املــــــألوم وغــــــريه ) لَ َســــــغَ (عــــــدامها، و

 جراحه. الفطر، هذا حكم من يقدر على مسِّ اجللوس و بيح صيامه مع م

  

  

                                                             
  .207،ص1حتبري املختصرالشرح الوسط،ج1
  .407،ص1جواهر الدرر،ج2

  300،ص4املنزع النبيل،ج 3
  : بدله.أيف 4
  .9إرشاد السالك إىل أشرف املسالك،ص5
  )66جامع األمهات،ص(غسل ما صّح ومسح على اجلبائر مل جيزه". قال ابن احلاجب:"فلو6
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 ]االنتقال إىل الوضوء[        

ــــــمَ (عليــــــه ) رَ ذَّ َعــــــتَـ  نْ إِ وَ (       يَ ِهـــــــوَ ( ،مه بــــــذلكـال ميســـــــح مبــــــاء وال تــــــراب لتألّــــــ ،بكــــــل وجــــــه)اهَ سُّ

وحبــــــث ، 1"قنيالظــــــاهر الوجــــــه واليــــــدين إىل املــــــرف" :حوقــــــال  الوجــــــه والكــــــوعني،) هِ ِمــــــمُّ يَ تَـ  اءِ َضــــــعْ �َِ 

ــــــه يف التــــــيمّ  سفيــــــه  ــــــا مبــــــا تقــــــدم ل م مــــــن عــــــدم مراعــــــاة مــــــا يكفــــــي مــــــن املــــــاء للســــــنن إن وجــــــد كافي

ـــــكَ رَ تَـ (جـــــواب الشـــــرط 3(و)، 2"فكـــــذا ينبغـــــي يف املســـــح"قـــــال:  للفـــــرائض، بـــــال مســـــح وال غســـــل ) اَه

ــــوَ تَـ وَ ( ــــط[)أَ ضَّ ــــو تــــيّمم تركهــــ 5حوغســــل ماســــوامها كــــابن  ولــــو قــــال:" :4]ب ــــه ل ا لشــــمل الطهــــرين؛ ألن

ومفهــــــوم "تعــــــذر" لــــــو قــــــدر علــــــى مّســــــها مبســــــح  ،6"وغســــــل �قــــــص أوىل مــــــن تــــــيمم �قــــــص أيضــــــا،

 م؛ ألن ترابّية �مة أوىل من مائية �قصة. فإنه ينتقل للتيمّ  ،الرتاب ال مبس املاء

 ]ماالختيار بني الوضوء والتيمّ [

أي:األقــــــــوال ) اَهـــــــثُـ الِ ثَ فَـ (ر مّســـــــها يف غــــــــري أعضـــــــاء تيّممــــــــه �ن كانـــــــت اجلـــــــراح املتعــــــــذّ  )الَّ إِ وَ (      

ـــــــــيَـ ؛ (7كلهـــــــــا للمتـــــــــأخرينو  ،فيـــــــــه ـــــــــكَ   نْ إِ  مُ مَّ يَ تَـ ـــــــــع ) رَ ثـُ وإن قـــــــــّل غســـــــــل مـــــــــا عـــــــــداه؛ ألن األقـــــــــل �ب

 وهـــــو أحـــــوط، ،وفيـــــه استحســـــان" قـــــال ابـــــن يـــــونس: ،م الوضـــــوءويقـــــدّ  )اَمـــــهُ عُ مَ ا جيَْ ُهـــــعَ ابِ رَ وَ (لألكثـــــر،

، وابــــــن عرفـــــة لعبــــــد 8"ض أصـــــحابهوعــــــزاه لـــــبع، والقيـــــاس يتـــــيّمم مطلقــــــا ليـــــأيت بطهـــــارة ترابيــــــة كاملـــــة

ورابعهــــا  وهــــو أن يغســــل مــــا صــــّح ويــــدع مــــا عــــداه، و�لثهــــا لنقــــل ابــــن بشــــري، ،و�نيهــــا لغــــريه احلــــق،

                                                             
    .363،ص1مواهب اجلليل،ج1
  .535،ص1تيسري امللك اجلليل،ج2
  : يف، وهو تصحيف.أيف 3
  ، ويشري �ا إىل البساطي. بو م ساقطة من:  4
  .74جامع األمهات،ص5
ونص كالمه: " أن من تعذر عليه مس جراحه بوجه، فال خيلو إما أن يكون �عضاء تيممه الوجه واليدين، أو يكون يف غريمها؛  6

األول يرتك اجلراحة، وال يتيمم؛ ألن الفرض أ�ا يف أعضاء التيمم، وأنه ال يستطيع مسها، ومل أدر مل قال: وتوضأ، ومل يقل كما ففي 

  )80شرح البساطي،ص.(قال ابن احلاجب: وغسل ما سواها، فيعم الغسل والوضوء"
هنا اختلف املتأخرون على ثالثة طرق:أحدها: أن يتوضأ  قال ابن بشري:"فإن كان األمل يف غري أعضاء التيمم كالرأس والرجلني فها7

إىل ويرتك املوضع املألوم، والثاين: أنه ينتقل إىل التيمم،والثالث: أنه إن كان املوضع املألوم يسريا توضأ وتركه، وإن كان كثريا انتقل 

  )281،ص1تنبيه على مبادئ التوجيه،جال(التيمم".
  .200،ص1اجلامع ملسائل املدونة،ج8
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والنـــــوادر، وأحــــــال ، ويف حاشـــــية البنــــــاين عـــــزو الثـــــاين البـــــن عبـــــداحلكم، 1لـــــبعض شـــــيوخ ابـــــن يـــــونس

 .4كلها للمتأخرين  3فهو وارد على (عزوها) ،2مقعلى نظر 

 ]ة وغريهاسقوط اجلبري [

ـــــة عـــــن مســـــح أو غســـــل حمّلهـــــا كـــــاخلفّ        ـــــائر �ئب ـــــت اجلب وكـــــان ظهـــــور األصـــــل يبطـــــل  ،وملـــــا كان

ـــــب أي: األمـــــور احلائلـــــة بعـــــد املســـــح عليهـــــا يف وضـــــوء أو غســـــل أو تـــــيّمم  )عهـــــازَ نَـ  نْ إِ وَ (قـــــال: ،النائ

 )عَ طَـــــــــقَ  ةٍ َال َصــــــــبِ (كــــــــان )نْ إِ وَ ( ،بنفســــــــها )تْ طَ قَ َســــــــ وْ أَ ( لــــــــه منــــــــه، البــــــــدّ  )واءٍ دَ لِــــــــ(اختيــــــــارا، أو 

ـــــــة، ـــــــه تبعـــــــا للرواي ـــــــه، وعـــــــّرب ب ـــــــبطالن أليـــــــقو  النتقـــــــاض طهارت ـــــــريه �ل ـــــــه  ،إال فتعب ـــــــدَّ رَ وَ (، 5سقال  )اَه

 وإن أّخــــــر جــــــرى علــــــى املـــــــواالة، مطلقــــــا، ســــــواء كــــــان يف الصـــــــالة أو خارجهــــــا، )حَ َســــــمَ وَ (�لفــــــور 

م مــــــن لتـــــيمّ اســـــتأنف الوضـــــوء أو ا ،وإن مل يفعـــــل ذلـــــك حــــــىت طـــــال األمـــــر"وعبـــــارة ابـــــن رشـــــد فيـــــه: 

 .6"أوله

 ]ما يفعل إذا عويف من اجلرح[

 ،موضــــــــعها إن كــــــــان مغســـــــــوال) لَ َســـــــــغَ (ماســــــــح اجلبــــــــرية وهـــــــــو علــــــــى طهارتــــــــه ) حَّ َصــــــــ نْ إِ وَ (     

ــــــــأْ رَ  ئٌ ِضــــــــوَ تَـ مُ  حَ َســــــــمَ وَ ( ــــــــة:)، هُ َس ــــــــربء،"ابــــــــن عرف �خــــــــريه �خــــــــٌري و جيــــــــب فعــــــــل األصــــــــل حــــــــني ال

  .7"للمواالة

                                 ********

                                                             
  .180،ص1املختصر الفقهي،ج1

  .325ص4ينظر: املنزع النبيل،ج 2
  : عزو.أيف 3
  .235،ص1حاشية البناين،ج4
  .536،ص1تيسري امللك اجلليل،ج5
  .168،ص1البيان والتحصيل،ج6
  .180،ص1املختصر الفقهي،ج7
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 ]فصل يف احليض والنفاس واالستحاضة                         [

تقـــــدم لــــــه و  كـــــالّ أو بعضـــــا،  1(�ئبهمــــــا)م علــــــى الطهـــــارة الصـــــغرى والكـــــربى ووملـــــا أ�ـــــى الكـــــال     

شـــــــرع يف الكــــــالم علـــــــى حقيقـــــــة   ،أن احلــــــيض و النفـــــــاس مــــــن موجبـــــــات الكـــــــربى دون االستحاضــــــة

  وغري ذلك. ،من مّدة وعالمة 2]به[ وما يتعلق كل واحد من الثالثة

 ]تعريف احليض لغة وشرعا[

االجتمـــــاع الجتمــــــاع و  ،الســـــيالن لغــــــة:) ضُ يْ احلَـــــ ـــــــلٌ ـصْ فَ (ره فقـــــال:وبـــــدأ �حلـــــيض لكثـــــرة تكــــــرّ      

بــــــــه  4احلَيضــــــــة �لفــــــــتح املــــــــرّة منــــــــه، و�لكســــــــر مــــــــا (تســــــــتثفر)و ، وهــــــــو واحملــــــــيض مصــــــــدران، 3الــــــــدم

  شرع أربعة.، ومراتبه يف ال6أمساؤه كثرية، و 5احلائض

احلــــــيض أولــــــه دم، مث صـــــــفرة، مث تريّــــــة، مث كــــــدرة، مث يصــــــري رقيقــــــا كالفضـــــــة، مث "قــــــال ابــــــن حبيــــــب:

ـــــه:ص وإليـــــه أشـــــار  ،7"ينقطـــــع فتصـــــري جافـــــة فشـــــّبهه �ملختلـــــف فيـــــه  ،عليـــــه 8إلمجـــــاع)ل() مٌ دَ ( بقول

يّـــــــــة، ، وأحــــــــرى مـــــــــا بينهمــــــــا وهــــــــو الرتِّ  )ةٍ رَ دْ ُكــــــــ  وْ أَ  ةٍ رَ فْ ُصــــــــكَ (فقـــــــــال: ،مــــــــن �ب عكــــــــس التشــــــــبيه

                                                             
  : �ئبها.ميف 1
  .أساقطة من: 2
  )143،ص7لسان العرب،ج(لدم إىل ذلك املكان". قال ابن منظور:"معىن حيضت:سيلت، واحمليض واحليض: اجتماع ا3
  : تستشعر.م: تستثفى، ويف أيف 4
  .371،ص1الذخرية،ج5
  للحيض مخسة عشر اسم نظمها التتائي يف قوله:6

ـــــللحيض عشرة أمساء ومخسه                   ــــــ ـــــــــــــــ   ا        حيض حميض حماض طمث إكبارــ

ـــــــدرس دراس نفاس قرء إعص   عراك فراك مع أذى ضحك      طمس                      ارــــــــــــ

  )538،ص1تيسري امللك اجلليل،ج(
  .128،ص1النوادر والز�دات،ج 7
  ، ويف بقية النسخ: واإلمجاع.زكذا يف:   8
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بضـــــم الكـــــاف شـــــيء   :الُكـــــدرةو  شـــــيء كالصـــــديد تعلـــــوه صـــــفرة يشـــــبه مـــــاء العصـــــفر، :1(فالصـــــفرة)

  .2املاء املتغري دون الصفرة :والّرتِيّة كشاللة اللحم،

فهــــــــي  ،صــــــــفرة أو كــــــــدرة يف أ�م حيضــــــــتها أو غريهــــــــا قــــــــال ابــــــــن القاســــــــم: وإذا رأتْ "قــــــــال فيهــــــــا:  

فإنــــه ال يــــرى فيهمــــا  ،ومقابلــــه البــــن املاجشــــون ،، وهــــذا هــــو املشــــهور3"إن مل تــــر معــــه دمــــاو  حــــيض

، 4ا"ئً يْـ َشـــــ رِ ْهــــالطُّ  دَ ْعــــبَـ  ةَ رَ دْ الُكــــوَ  ةَ رَ فْ الصُّــــ دُّ ُعــــ نَـ ا َال نَّــــحلــــديث أم عطيــــة: "كُ  ،بعــــد الغســــل إال الوضــــوء

ـــــــىتَّ َحــــــ نَ ْلــــــجَ عْ  تَـ ويــــــدل للمشــــــهور حــــــديث:"َال  وهــــــو مــــــن كــــــالم عائشـــــــة  ،5"ءَ اَضــــــيْ البَـ  ةَ صَّــــــالقَ  نَ يْ رَ  تـَ

�. 

أو مــــــــــــرض وهـــــــــــو دم االستحاضــــــــــــة، أو  ،أي:ال بســـــــــــبب والدة) هِ ِســــــــــــفْ نَـ بِ  جَ رَ َخـــــــــــ(وقولـــــــــــه:       

ــــربأ بــــه مــــن العــــدة"فقــــال:  ،أوعــــالج علــــى مــــا حبثــــه املنــــويف ،اقتضــــاض وحنــــوه ألنــــه   ؛الظــــاهر أ�ــــا ال ت

، 7"والظـــــــاهر علـــــــى حبثـــــــه عـــــــدم تركهمـــــــا" :ص، 6"كاالســـــــهال وتوقـــــــف يف تركهـــــــا الصـــــــوم والصـــــــالة

بــــــــل "وقــــــــال البنــــــــاين: ،9"تقضــــــــيهماالظــــــــاهر ترتكهمــــــــا و " :عــــــــجوقــــــــال ، 8إىل الــــــــرتك حومــــــــال فيــــــــه 

  .10"قضاء الصوم بعده دون الصالةو  ،األظهر فعلهما

                                                             
  ، وهو تصحيف.: يف الصفرةميف 1
يسري من الصفرة أو الكدرة تراها املرأة بعد االغتسال من احليض الرتية: اخلفي: وهو أقل من الصفرة، وقيل: هو الشيء اخلفي ال2

  )77،ص7عرب،جلسان ال(ووز�ا تفعلة. 
  .152،ص1املدونة،ج3
عن طريق أم عطية، بلفظ: "كنا ال نعد  ،)326ح:(، كتاب احليض، �ب الصفرة والكدرة يف غري أ�م احليض،البخاريصحيح  4

  .72،ص1الكدرة والصفرة شيئا"،ج
البخاري، كتاب احليض، �ب إقبال احمليض وإد�ره، وكن نساء يبعثن إىل عائشة �لدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، صحيح 5

  .71،ص1فتقول: "ال تعجلن حىت ترين القصة البيضاء" تريد بذلك الطهر من احليضة، ج

عائشة أم املؤمنني أ�ا قالت: كان عن طريق علقمة عن أمه موالة  )،97ح:(*موطأ مالك، كتاب الطهارة، �ب طهر احلائض،

النساء يبعثن إىل عائشة أم املؤمنني �لدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم احليضة، يسألنها عن الصالة، فتقول هلن: "ال 

  .59،ص1تعجلن حىت ترين القصة البيضاء". تريد بذلك الطهر من احليضة،ج
  .237،ص1التوضيح،ج6
  .237،ص1املرجع نفسه،ج7
  .365،ص1اهب اجلليل،جمو 8
  .240شرح األجهوري،ص9

  .236،ص1حاشية البناين،ج10
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ــــة محــــل،إلوأمــــا املــــداوة  ــــه عنــــد �خــــره عــــن وقتــــه مــــن غــــري ريب ــــه حــــيض تيان ــــه  ،فالظــــاهر أن مث  ،1حقال

ـــــهة لرفعـــــه و يف املـــــداوا:"قـــــال ـــــه أو لتـــــأخريه عن ـــــل أوان ـــــي ،قطعـــــه قب ـــــه إال الكراهـــــة خـــــوف ضـــــرر فل س في

وحبــــث يف قـــــول ابـــــن فرحــــون يف الـــــدواء الـــــذي يقطـــــع  ،2اجلســــم علـــــى ظـــــاهر مــــا يف العتبيـــــة وشـــــرحها

ـــــــه كحكـــــــم احلـــــــائض، وإن طافـــــــت فكأ�ـــــــا  ـــــــه ال جيـــــــوز هلـــــــا، وأن حكمهـــــــا في ـــــــوم وحنـــــــوه أن ـــــــدم الي ال

ـــــدم، وإن عاودهـــــا بعـــــد الثمانيـــــة والعشـــــرة صـــــّح طوافهـــــا يف ذلـــــك الطهـــــ وإن   ر،طافـــــت مـــــع وجـــــود ال

  .انتهى.3"فلم أر نصا يف إقدامها على ذلك ،كانت جاهلة بتأثريه

ـــــلٍ  نْ ِمـــــ(وقولـــــه       ـــــْن َحتِْمـــــلُ (أي: ال مـــــن دبـــــر أو غـــــريه  )قـُُب ال صـــــغرية وال آيســـــة، :أي)، ةً ادَ َعـــــ َم

 ،بنـــــت الســـــبعني ءايســـــة :وفيهـــــا أقـــــوال، ؟وهـــــل �وهلـــــا أو وســـــطها أو آخرهـــــا ومنتهـــــى الصـــــغر تســـــع،

 .6ومل حيك الباجي غريه ،5، وقال ابن شعبان: مخسون4غريها ويسأل النساء يف

 ]أقل مدة احليض[

ـــــه يف املـــــذهب �لزمـــــان وملـــــا كـــــان ال حـــــدّ        ـــــّني أقلـــــه �ملقـــــدار ،ألقل بضـــــم  )ةً َعـــــدفْـ  نْ إِ وَ (فقـــــال: ،ب

فهـــــــي حـــــــيض حتـــــــرم بـــــــه الصـــــــالة وبقيـــــــة العبـــــــادات، وجيـــــــب �نقطاعهـــــــا الغســـــــل،  ،الـــــــدال وفتحهـــــــا

، 7حنيفـــــــــة: أقلـــــــــه ثالثـــــــــة أ�م وقـــــــــال أبـــــــــو ،ة واالســـــــــترباء�ـــــــــا يف العـــــــــدّ وليســـــــــت حيضـــــــــة حيتســـــــــب 

 .8يوم وليلة :والشافعي

  

                                                             
  .366،ص1مواهب اجلليل،ج1
  .460،ص3ينظر: البيان والتحصيل،ج2
  .366،ص1ينظر: املرجع نفسه،ج 3
مل أقف يف املدونة على هذا القول �ذا اللفظ؛ بل جاء فيها: "أو كانت يف سن من ال حتيض من بنات السبعني أو 4

  )414،ص2التهذيب يف اختصار الدونة،ج(نني".الثما
قال ابن شعبان: "والالئي �سن من احمليض هن من مبلغ اخلمسني، هكذا قال عمر بن اخلطاب �: بنت مخسني عجوز يف 5

  ).19،ل1الزاهي،ج(الغابرين".
  .182،ص1ينظر:املختصر الفقهي،ج6
بدائع (نيفة أن أقل احليض ثالثة أ�م بليلتهما املتخّللتني".قال صاحب بدائع الصنائع: "روى احلسن عن أيب ح7

  )40،ص1الصنائع،ج
  )147،ص2األم،ج(قال الربيع: "وهو آخر قوليه يعين الشافعي إن أقل احليض يوم وليلة". 8
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 ]وأقل الطهر أكثر مدة احليض[

بـــــّني مـــــا  ،ومعتـــــادة وحامــــلوملــــا كـــــان النســــاء يســـــتوين يف أقّلـــــه ويفــــرتقن يف أكثـــــره مــــن مبتـــــدأة        

ــــــكْ أَ وَ (لكـــــل واحـــــدة منــــــه فقـــــال:    رٍ هْ ُشــــــ فُ ْصــــــنِ (يف عمرهـــــا إن متــــــادى �ـــــا  مل حتـــــض) ةٍ أَ دَ َتــــــبْـ مُ لِ  هُ رُ ثـَ

ـــــأَ كَ  ـــــالطُّ  لِّ َق ـــــة ،أقلـــــه عشـــــرة :علـــــى املشـــــهور، وقيـــــل )رِ ْه ـــــني العبـــــادة  ،ومثاني ومخســـــة، والفـــــرق فيهـــــا ب

أو حصـــــــوله مـــــــرة أو  ،ألكثـــــــره جلـــــــواز عـــــــدم احلـــــــيض واالســـــــترباء جلميـــــــع النســـــــاء، وال حـــــــدّ  ،والعـــــــدة

 مرتني يف العمر.

 ]الطهر فائدة حتديد أقل[

لغـــــُو الـــــدم العائـــــد قبلـــــه ملـــــن بلغـــــت أكثـــــر حيضـــــها،  الطهـــــر يف العبـــــادة مـــــن فوائـــــد حتديـــــد أقـــــلّ و      

ويف الِعــــــــّدة االســــــــترباء عــــــــدم  ،واعتبــــــــاره بعــــــــده فترتكهــــــــا ،ه العبــــــــادةوُحِكــــــــم بطهرهــــــــا، فــــــــال تــــــــرتك لــــــــ

االعتــــــداد بدونــــــه طهــــــرًا فاصــــــال، فــــــال حتــــــّل لــــــزوج وال ملشــــــٍرت عاودهــــــا عنــــــده قبــــــل ُمِضــــــّي أقلــــــه مــــــن 

  إلضافة الثاين لألول، فاجلميع حيضة واحدة. ؛ند البائعطهرها ع

 ]القول يف االستظهار[

ـــــعْ مُ لِ (أكثـــــره  )وَ (       ـــــو مـــــرّة يف عمرهـــــا  )ةٍ ادَ َت ـــــَال ثَ (غـــــري حامـــــل ســـــبق هلـــــا حـــــيض ول ا ارً هَ ظْ تِ ْســـــاِ  ةٌ َث

ـــــكْ ى أَ َلـــــعَ  متـــــادى و  ،أ�مـــــا ال جميئـــــا، وســـــواء كـــــان اخـــــتالف العـــــادة يف فصـــــل أو فصـــــلني )اِ�َـــــادَ عَ  رِ َث

ــــدم يف فصــــل األقــــل أو األكثــــر ــــر  ،�ــــا ال ــــه 1سهــــذا تقري ــــب �لبنــــاء "مث قــــال: ، في وخــــالف ابــــن حبي

ـــــد مبـــــن ختتلـــــف عاد�ـــــا �لفصـــــول، ويتمـــــادى �ـــــا يف فصـــــل األقـــــل، و(هـــــو) معـــــىن  2علـــــى أقلهـــــا مقّي

 ،3"يف اســــتظهار خمتلفــــة العــــادة علــــى أكثرهــــا أو أقلهــــا قــــوال املشــــهور وابــــن حبيــــب"قــــول ابــــن عرفــــة 

، وكـــــذلك قـــــال يف خمتلفـــــة 4"مـــــا إن متـــــادى يف فصـــــل األكثـــــر فإ�ـــــا تســـــتظهر علـــــى األكثـــــر اتفاقـــــاوأ

                                                             
  .542،ص1تيسري امللك اجلليل،ج1
  : هي.ميف 2

  .184املختصر الفقهي،ج،ص 3
  .542،ص1تيسري امللك اجلليل،ج 4
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فتصــــري هــــي  ،العــــادة يف الفصــــل الواحــــد، مث حبــــث يف أنــــه هــــل يثبــــت هلــــا �الســــتظهار عــــادة أخــــرى

  .1كذا قال: وهو الظاهر، وأتى عليه مبا يؤيده من كالم املدونةو  األكثر؟

ـــــ(ة �لثالثـــــ االســـــتظهار وحمـــــلّ      ـــــا "أي: نصـــــف شـــــهر، قـــــال فيهـــــا: ،)هُ زْ اوِ ُجتَـــــ ا ملَْ َم فـــــاليت أ�مهـــــا اثن

عشـــــر يومـــــا فـــــدون ذلـــــك تســـــتظهر بثالثـــــة أ�م، وثالثـــــة عشـــــر بيـــــومني، وأربعـــــة عشـــــر بيـــــوم، ومخســـــة 

  .2"عشر ال تستظهر بشيء، مث تصري مستحاضة

ــــــ مثَُّ (     ــــــني االســــــتظهار واخلمســــــة عشــــــر  )يَ ِه ــــــ(فيمــــــا ب فتطــــــوف  شــــــهور،حقيقــــــة علــــــى امل )رٌ اهِ َط

وتصـــــوم وتصـــــلي وتوطـــــأ، وال جيـــــب عليهـــــا غســـــل بعـــــد اخلمســـــة عشـــــر، وال قضـــــاء الصـــــوم، ومقابلـــــه 

ــــــع وطئهــــــا وطالقهــــــا ؛املرجــــــوع عنــــــه يقــــــول بــــــذلك احتياطــــــا وتعيــــــد الغســــــل  ،وتصــــــوم وتصــــــلي ،فيمن

أ�ـــــا ليســـــت  ، وفُِهـــــم مـــــن قولـــــه "مث هـــــي طـــــاهر"3وتقضـــــي الصـــــوم دون الصـــــالة ،بعـــــد مخســـــة عشـــــر

  . 5وحكى ابن هارون عليه االتفاق ،4وهو يف نص املدونة، م االستظهارطاهرا يف أ�

 ]أكثر مدة احليض للمرأة احلامل[

ــــت احلامــــل عنــــد� حتــــيض      ــــرحم ظنيــــة اكتفــــى �ــــا الشــــرع  ،وملــــا كان ــــراءة ال ــــة احلــــيض علــــى ب ودالل

 ةِ ثَـــــَال ثَ  دَ ْعـــــبَـ  لٍ اِمـــــحلَِ (أكثـــــره  )وَ (قـــــال:  ،6"لـــــيس أول احلمـــــل كـــــآخره"رفقـــــا �لنســـــاء، وقـــــال مالـــــك: 

ـــــوَ  فُ ْصـــــالنِّ (أي: بعـــــد دخوهلـــــا فيهـــــا  )رٍ هُ ْشـــــأَ  ـــــتّم العشـــــرين )هُ وُ َحنْ ـــــن  يومـــــا علـــــى مـــــا يف الطـــــراز فت واب

ـــــة، قـــــال يف  8(ظـــــاهر)) ةٍ تَّ  ِســـــِيف وَ ( ،7فرحـــــون ـــــه مجاعـــــة الشـــــيوخ �فريقي ـــــدخول فيهـــــا، وعلي : ضيف ال

 )رَ ثَـ كْ أَ فَـــــــ، (9"ريضـــــــةوهــــــو أظهـــــــر؛ ألن احلامـــــــل إذا بلغــــــت ســـــــتة أشـــــــهر صــــــارت يف أحكامهـــــــا كامل"

                                                             
  .543،ص1،جتيسري امللك اجلليل ينظر:1
  .151،ص1املدونة،ج2
  . 243،ص1التوضيح،ج3
  )217،ص1التهذيب يف اختصار املدونة،ج(جاء يف اختصار املدونة: "وأ�م االستظهار كأ�م احليض".4
  )243،ص1التوضيح،ج(جاء يف التوضيح: "صرّح ابن هارون: واتفق على أن أ�م االستظهار حيض عند من قال به".  5
  .155،ص1املدونة،ج6
  .369،ص1ينظر: مواهب اجلليل،ج7
  : ظاهره.ميف 8
  246،ص1التوضيح،ج9
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والقــــــوالن  ،بــــــز�دة مخســــــة أ�م أو عشــــــرة 1و(هــــــو) )،اَهــــــوُ حنَْ ا وَ ًمــــــوْ يَـ  ونَ رُ ْشــــــعِ ( أي:إىل آخــــــر محلهــــــا

ـــــة حكـــــم الســـــتة كالثالثـــــة قبلهـــــا، وهـــــو ظـــــاهر"البـــــن القاســـــم، وقـــــال ابـــــن شـــــبلون:  وإن  ،قـــــول املدون

أنـــــه رجـــــع  ي، وحكــــ"كرأتــــه بعـــــد ســــتة أشـــــهر مــــن محلهـــــا تركــــت الصـــــالة مــــابني العشـــــرين وحنــــو ذلـــــ

  .2عنه ملخالفة الشيوخ له

ــــــوَ (       ــــــاقَـ مَ (حكــــــم  )لْ َه ــــــَال الثَّ  لَ ْب ــــــكَ (وهــــــو الشــــــهران األوالن  )ةِ َث ــــــا بَـ َم ، وحنــــــوه النصــــــف )اهَ دَ ْع

وهــــــــو البــــــــن شــــــــبلون،  ،الــــــــيت ال محــــــــل �ــــــــا ؟)ةِ ادَ تَ عْ ـمُ الــــــــكَ (حكمهــــــــا  )وْ أَ ، (3ايناألبيــــــــوهــــــــو قــــــــول 

ـــــ، (4"واســـــتظهارها فتمكـــــث عاد�ـــــا"واختـــــاره ابـــــن يـــــونس قـــــال:  ـــــدأة  )نِ َال وْ قـَ والقـــــوالن أيضـــــا يف املبت

ــــــو قــــــال: أو  ــــــة احلــــــيض، فل ــــــت قبــــــل رؤي ــــــ(كاحلاالــــــيت محل ــــــه  ،لشــــــملها 5ل)ئ : عــــــج ،وغــــــريه ،6سقال

ــــه خــــالف ":طفــــىوقــــال ، 8"لكــــن بغــــري اســــتظهار، 7و�نيهمــــا املعتمــــد كمــــا يفيــــده ابــــن عرفــــة" يف نفي

مــــــا علمــــــت مالكــــــا قالــــــه يف احلامــــــل "ملدونــــــة وال حجــــــة لــــــه يف قـــــول ا ،9ابــــــن يــــــونس (�ثباتــــــه) نـــــصّ 

ـــــــه  ومـــــــا ،؛ ألن كالمهـــــــا يف ظـــــــاهرة احلمـــــــل11قـــــــدميا" وال 10ال(حـــــــديثا) ـــــــونس يف غريهـــــــا لقول البـــــــن ي

 .انتهى.12"هي كاحلامل

                                                             
  : هي.زيف 1
قال ابن يونس:"وحكي عن ابن شلبون أن حكم الستة أشهر حكم الثالثة على ظاهر الكتاب، وخالفه مجاعة شيوخ أفريقية، 2

 )393،ص1اجلامع،ج(إىل هذا".  ورأوا أن حكم الستة أشهر حكم ما بعدها، وذكر أن ابن شلبون رجع
  .)246،ص1التوضيح،ج(اين: جتلس مخسة عشر مبنزلة الثالثة". األبيقال خليل:"واختلف الشيوخ يف الشهر األول والثاين،فقال 3
  .393،ص1اجلامع،ج 4
  : كاحلامل.بو ميف  5
  .545،ص1تيسري امللك اجلليل،ج6

  .185،ص1املختصر الفقهي،ج 7
  )243شرح األجهوري،ص(م ابن عرفة أن هذا هو املشهور، ال القول األول".ونص كالمه: "مقتضى كال 8
  : �تيانه.ميف 9

  : حاد�.ميف 10
  .155،ص1املدونة،ج 11
قال الرماصي معرتضا على األجهوري: "فقول األجهوري ومن تبعه:"التشبيه يف أ�ا متكث عاد�ا وال تستظهر، وهذا هو الذي  12

ليطابق ماجتب به الفتوى"،انتهى، غري ظاهر. ومل أر ما يدل له من كالم الزرقاين، بل نقل كالم ابن  يتعني يف كالمه على نقل أمحد

يونس كما نقلناه، ولعله وقع عنده حتريف لقوله واالستظهار، فجعله ال استظهار بال النافية للجنس، فأداه ذلك ملا قال. وال دليل 

 =انتهى؛ ألن كالمها يف ظاهرة احلمل، امل تستظهر بثالث الحديثا وال قدمياله يف قول املدونة:ماعلمت أن مالكا قال يف احل
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 ]لفيقكيفية التّ [

حُســــــن إضــــــافة التقطيــــــع إليــــــه دون  ،وألقــــــّل الطهــــــر حــــــدّ  وملــــــا كــــــان احلــــــيض ال حــــــّد ألقلــــــه        

ــــــــه:  ــــــــدم يف قول ــــــــطُ  عَ طـَّـــــــقَ تَـ  نْ إِ وَ (ال ــــــــدَّ  مَ �َّ أَ  1تْ َقــــــــفَّ لَ (أي:ختّللــــــــه دم  )رٌ ْه ــــــــفَـ  مِ ال  ،إىل بعضــــــــها )طْ َق

وألغـــــت أ�م الّطهــــــر إن نقصـــــت عــــــن أ�م الــــــدم اتفاقـــــا، وكــــــذا إن زادت أو ســـــاوت علــــــى املشــــــهور، 

ـــــت علـــــى ذلـــــك  ،وتكـــــون طـــــاهرا فيهـــــا حقيقـــــة، كمـــــا أ�ـــــا حـــــائض يف أ�م احلـــــيض حقيقـــــة ولـــــو بقي

  ال استيعاب مجيعه. ،حصل فيها الدم، أو يف أوله ولو قطرة م الدم ماعمرها، واملراد ��

ـــــعَ :(وقولـــــه     ـــــدأة )اهَ يلِ ِصـــــفْ ى تَـ َل ـــــ ،ومعتـــــادة ،أي: مـــــن مبت ـــــادة عاد�ـــــا وحامـــــل، فتلّف ق احلامـــــل املعت

واســـــتظهرها، واملبتـــــدأة نصـــــف شـــــهر، واحلامـــــل يف وســـــط محلهـــــا النصـــــف وحنـــــوه، ويف آخـــــره عشـــــرين 

 ه على اخلالف فيه.يوما وحنوها، ويف أول

 ]االستحاضة[

ــــــنْـ عَ  عَ طَــــــقَ نْـ ا اِ َمــــــلَّ كُ   لُ ِســــــتَ غْ تَـ وَ  ،ةٌ اَضــــــحَ تَ سْ مُ (بعــــــد ذلــــــك  )يَ ِهــــــ مثَُّ (       أل�ــــــا التــــــدري هــــــل  )؛اَه

ــــــــربأ) )ومُ ُصــــــــتَ وَ ؟ (يعاودهــــــــا أم ال ــــــــتُ وَ  3]َوُتَصــــــــلِّي[، (منــــــــه 2و(ت وإذا رأت "ونــــــــص املدونــــــــة:  )،أُ وَط

لفقـــــت أ�م الــــــدم عـــــّدة أ�مهــــــا الـــــيت كانــــــت  ،هكــــــذا اخـــــتلطو  ،الطهـــــر يومـــــا والــــــدم يومـــــا أو يــــــومني

حتـــــــــــيض وألغــــــــــــت أ�م الطهــــــــــــر، مث تســـــــــــتظهر بثالثــــــــــــة أ�م، فــــــــــــإن اخـــــــــــتلط عليهــــــــــــا الــــــــــــدم يف أ�م 

االســــــتظهار أيضــــــا لفقــــــت ثالثــــــة أ�م مــــــن أ�م الــــــدم هكــــــذا، مث تغتســــــل وتصــــــري مستحاضــــــة بعـــــــد 

ت بعـــــدها دمـــــا ىل احلـــــيض رأواأل�م الـــــيت اســـــتظهرت �ـــــا هـــــي فيهـــــا حــــائض، وهـــــي مضـــــافة إ ،ذلــــك

ـــــدم يف (خـــــالل)أأم ال؟ إال أ�ـــــا يف  ـــــيت كانـــــت تلغيهـــــا تتطهـــــر عنـــــد انقطـــــاع ال ذلـــــك،  �4م الطهـــــر ال

بــــــه يف عــــــّدة مــــــن  وهــــــي فيهــــــا طــــــاهر، وليســــــت تلــــــك األ�م بطهــــــر تعتــــــدّ  ،وتصــــــلي وتصــــــوم وتوطــــــأ

ــــــــدم قــــــــد ضــــــــّم بعضــــــــه إىل بعــــــــض فجعــــــــل حيضــــــــة ، طــــــــالق؛ ألن مــــــــا قبلهــــــــا ومــــــــا بعــــــــدها مــــــــن ال
                                                                                                                                                                                              

حاشية .(وهذه ال؛ لقول ابن يونس:هي كاحلائل، واحلاصل لألجهوري هنا ختليط ميجه الذهن، أشر� لبعضه"=

  )537، 536،ص1الرماصي،ج
  ).1550،ص4الصحاح،ج(و أن تضم شقه إىل اآلخر.لفقت: مبعىن ضمت، قال اجلوهري: َلَفْقُت الثوب أَْلِفُقُه َلْفًقا، وه1
  : تبرتئ.ميف 2
  ساقطة من كل النسخ، وهي مثبتة يف نص خليل. 3
  : خلل.مو  أيف 4
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ــــــوهيم املخــــــالف فيهمــــــا صويف تصــــــريح ، انتهــــــى.1"ةواحــــــد ــــــوطء يف املــــــنت إشــــــارة إىل ت  ،�لصــــــوم وال

 وهللا أعلم.

 ]دم االستحاضة ودم احليض[

دام الــــــدم مسرتســـــــال مــــــا ،مث إن احملكــــــوم هلــــــا �الستحاضــــــة تكــــــون علــــــى ذلـــــــك طــــــول عمرهــــــا      

بفــــــتح اليــــــاء،  )زُ يـَّ مَ مُ ـالــــــ(الـــــدم  )وَ (عليهـــــا حبالــــــة واحــــــدة، فـــــإن مّيزتــــــه فهــــــو مـــــا أشــــــار إليــــــه بقولــــــه: 

مــــــن يــــــوم حكــــــم هلــــــا �الستحاضــــــة  )َمتَّ  رٍ ْهــــــطُ  دَ ْعــــــبَـ ( أو بتأملهــــــا �ــــــيء احلــــــيض ،أو لــــــون ،برائحــــــة

  يف العبادة اتفاقا، ويف العّدة على املشهور. )ضٌ يْ حَ (

ـــــر عاد�ـــــا ؛إن متـــــادى �ـــــا )رُ هِ ظْ تَ ْســـــتَ َال وَ (    كمـــــا    ،وترجـــــع مستحاضـــــة ،بـــــل تقتصـــــر منـــــه علـــــى أكث

ـــــت ـــــل التمييـــــز  كان ـــــعَ (قب ـــــك وابـــــن القاســـــم؛ ألن االســـــتظهار إمنـــــا هـــــو  )حَّ َصـــــى األَ َل وهـــــو قـــــول مال

بقولـــــه:  ضقــــد غلــــب علـــــى الظــــن اســـــتمراره، وعــــن هــــذا املعـــــىن عــــّرب يف  2و(هـــــذا)،رجــــاء االنقطــــاع 

 -إذا زاد علــــــى حيضــــــها-ألن املستحاضـــــة قــــــد تقــــــرر هلـــــا حكــــــم االستحاضــــــة، فاألصـــــل أن دمهــــــا "

  .3"استحاضة

حـــــيض  4قــــت (أنــــه)اخلــــالف إذا أشــــكل عليهـــــا الــــدم، وأمــــا لــــو حتقّ  وجعــــل اللخمــــي حمــــلّ "مث قــــال: 

قــــــت �نتقــــــال عاد�ــــــا مــــــا مل جتــــــاوز أقصــــــى احلــــــيض، وكــــــذلك إذا حتقّ  مَ ِكــــــعملــــــت علــــــى ذلــــــك، وحُ 

  .5"عليه تْ لَ مِ أ�ا استحاضت عَ 

ـــــ"قـــــال:  قوحنـــــو هـــــذا التحريـــــر يف   اعِ ، ومـــــا يف َمسَـــــرُ كَ نْ تَـ ْســـــإن دام بصـــــفة مـــــا يُ  رُ هِ تظْ ْســـــعيســـــى تَ  عَ مسُِ

 6ا (ال) عنــــه ابــــن يــــونس بقولــــه: قــــال ابــــن القاســــم عــــن مالــــك يف املستحاضــــة تــــرى دًمــــعيســــى عــــربَّ 

 مُ فــــــإن متــــــادى �ــــــا اســــــتظهرت، فــــــإن عاودهــــــا دَ  ،الصــــــالة عُ دَ قــــــال: تَــــــ ،ةٍ َضــــــيْ حَ  مُ فيــــــه أنــــــه دَ  تشــــــكُّ 

                                                             
  .152،ص1املدونة،ج1
  : هنا.أيف 2
  249،ص1التوضيح،ج3
  : أ�ازو  أيف 4
  .249،ص1التوضيح،ج5
  : فال.ميف 6
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ـــــه  ،بعـــــد حيضـــــتها صـــــّلت بغـــــري اســـــتظهار االستحاضـــــةِ  ـــــد بعـــــد أن تغتســـــل، وقال ـــــن القاســـــم يف يري اب

ــــَه)(وُ ابــــن رشــــد: وَ  ،1ورواه علــــي عــــن مالــــك ،ا�موعــــة ِجّ
أ�ــــا كانــــت تصــــلي بــــه قبــــل أن تــــرى الــــدم  2

ــــــه وجــــــب أيضــــــا أن تكــــــون يف حكــــــم  ،املســــــتنكر ــــــا رجعــــــت إلي ــــــه يف حكــــــم الطــــــاهر، فلّم ــــــت ب وكان

  ..انتهى4"3الطّاهر وال تستظهر

ـــــة   ـــــن يـــــونس–والجتمـــــاع الشـــــيوخ الثالث ـــــن رشـــــد واب م بصـــــفة علـــــى االســـــتظهار إن دا -اللخمـــــي واب

ـــــه إىل انقضـــــاء عـــــدة  ـــــيت كانـــــت أمـــــا ميزت يف  -قـــــال عـــــج واتباعـــــه  ،حتـــــيض قبـــــل االستحاضـــــة�مهـــــا ال

  .5"بل تغّري إىل دم استحاضة ؛ال بصفة حيض مّيزته ،أنه مقّيد مبا إذا دام":-صكالم 

طهـــــٌر فـــــإن مضــــى مـــــن انقطاعــــه  ،فــــإن انقطـــــع دم االستحاضــــة مث عـــــاد بصــــفته"قــــال:  سمـــــن  فــــرع

�ٌم فحـــــيض، وإن مل ميـــــض ذلـــــك مـــــن انقطاعـــــه فهـــــو استحاضـــــة تضـــــّم ملـــــا قبلـــــه، وإن عاودهـــــا علـــــى 

بلـــــغ مقــــدار الطهــــر فحـــــيض،  7(فــــإن) أ�م االستحاضـــــة والنقــــاء، 6]الطهــــر مــــن[قـــــت غــــري صــــفته لفّ 

 .8"وإالّ فال

 ]عالمات الطهر[

ــــــى عالمــــــات       ــــــداء احلــــــيض؛ شــــــرع يــــــتكّلم عل ــــــرغ مــــــن الكــــــالم علــــــى ابت ــــــه فقــــــال:  وملــــــا ف انتهائ

ـــــِجبُ (منـــــه يعـــــرف �حـــــدى عالمتـــــني: )رُ ْهـــــالطُّ وَ ( ـــــ يـــــرادو( )،وفٍ ُف اجلفـــــاف، وهـــــو خـــــروج اخلرقـــــة  9ه)ب

ـــــا هلـــــا جافـــــة ال دم فيهـــــا وال أثـــــره، وال يضـــــّرها بللهـــــا ـــــ وْ أَ (، بغـــــري ذلـــــك ممـــــا ال خيلـــــو عنـــــه غالب  )ةٍ َقصَّ

                                                             
  .380،ص1اجلامع ملسائل املدونة،ج 1
  ه.: وّجهزو  ميف 2
  .149،ص1البيان والتحصيل،ج 3
  .545، 544،ص1التاج واإلكليل،ج4
  .243،ص1شرح الزرقاين،ج/247شرح األجهوري،صينظر: 5
  .مساقطة من: 6
  : وإن.ميف 7
  .546،ص1تيسري امللك اجلليل،ج8
  : يرادفه.أيف 9
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أو اخلـــــــيط  ،2كـــــــاملين؛ أل�ـــــــا مـــــــاء أبـــــــيض مثلـــــــه، وقيـــــــل:  1وهـــــــو اجلـــــــري ،بفـــــــتح القـــــــاف مـــــــن الَقـــــــصّ 

 .3ضاألبي

 ]   أفضلية القصة يف الطهر[

ـــــــــبْـ أَ  يَ ِهـــــــــوَ (      الطهـــــــــر مـــــــــن [وأقـــــــــوى يف حصـــــــــول يقـــــــــني ، 4مبعـــــــــىن أ�ـــــــــا أقطـــــــــع (للّشـــــــــك) )غُ َل

يعـــــين  )اِ�َـــــادَ تَ عْ مُ لِ (؛ أل�ـــــا ال يوجـــــد بعـــــدها دم واجلفـــــوف قـــــد يوجـــــد بعـــــده، وقّيـــــد بقولــــه 5]اجلفــــوف

علـــــــــــى جهـــــــــــة  6ا)َهـــــــــــرَ ظِ تَ نْـ تَـ فَـ األبلغيـــــــــــة يف قولـــــــــــه: (وحــــــــــدها أو مـــــــــــع اجلفـــــــــــوف، مث ذكـــــــــــر فائـــــــــــدة 

ـــــ(الوقـــــت  )رِ ِخـــــِآل (االســـــتحباب إذا رأت اجلفـــــوف قبلهـــــا  والغايـــــة خارجـــــة فـــــال تســـــتغرق  )،ارِ تَ خْ ـمُ ال

بـــــل توقــــع الصــــالة يف بقيـــــة منــــه كمـــــا يف قولــــه "والراجــــي آخـــــره"، ولــــيس التقييـــــد  ؛املختــــار �النتظــــار

نقـــــول عـــــن ابـــــن القاســـــم أ�ــــا أبلـــــغ يف حـــــّق معتـــــادة اجلفـــــوف فــــإن امل مبعتاد�ــــا لالحـــــرتاز عـــــن غريهـــــا،

ـــــه[، لكـــــن مبعـــــىن أ�ـــــا إذا رأ�ـــــا 7أيضـــــا ـــــ(عالمـــــة طهـــــر ) ِيف (و، ال تنتظـــــره 8]قبل يف  )دُ دُّ رَ تـَـــــ ةِ أَ دَ تَ بْـ ـمُ ال

النقـــــــل عـــــــن ابـــــــن القاســـــــم، هـــــــل ال تطهـــــــر إال �جلفـــــــوف؟ أو �يهمـــــــا رأتـــــــه أوًال؟ فهمـــــــا يف حقهـــــــا 

 .10"الفتيا وبه": مق ،9قاله ابن رشد ،وأبني يف النظر ،سواء، وهذا أصّح يف املعىن

                                                             
  )77،صجامع األمهات(قال ابن احلاجب:"والقّصة البيضاء: وهو ما ابيّض كالفضة وهو اجلري". 1
   )373،ص1اجلامع،ج(ض".األبيقال علي عن مالك:"والقصة ماء أبيض كاملين ومسي قصة؛ ألنه شبيه �لرتاب 2
  .71،ص4/النهاية يف غريب احلديث واألثر،ج77،ص7ينظر: لسان العرب،ج3
  : لشك.ميف 4
  م.ساقطة من: 5
  : فتنظرها.مو  أيف 6
غ يف الداللة على انقطاع الدم من اجلفوف، فتطهر معتادة اجلفوف عنده قال املازري: "ذهب ابن القاسم إىل أن القصة أبل7

  )346،ص1شرح التلقني،ج(�لقصة؛ أل�ا وجدت ما هو أبلغ". 
  .مساقطة من: 8
قال ابن رشد: "ونقل عبدالوهاب يف الشرح عنهما أ�ا إن رأت اجلفوف تطهرت به، مث تراعي بعد ما يظهر من أمرها من جفوف 9

ل: إن هذا هو القياس؛ أل�ما مجيعا عالمتان، فأيهما وجدت قامت مقام األخرى، وال فرق بني املبتدأة وغريها يف أو قصة، وقا

  )134،ص1املقدمات املمهدات،ج(ذلك، ونقله أصح يف املعىن وأبني يف النظر مما حكى ابن حبيب عنها". 
 تنتظر اجلفوف، وهذا النقل هو الذي صحح ابن رشد؛ قال ابن مرزوق: "وإن رأت القصة أوال؛ طهرت �ا أحرى وأوىل، ومل10

املنزع النتقاء انتقاض عنه خبالف ابن حبيب وهو خمتار املازري، ولو اقتصر املصنف على الفتيا به لكان أوىل".(

  )407،ص4النبيل،ج
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 ]؟مراقبة الطهر من احليضمىت تكون [

ــــوَ (       ــــيْـ لَ عَ  سَ يْ َل ــــل يكــــره  ؛وجــــو� وال نــــد� )اَه ــــنَ (ب ــــرِ هْ طُ  رُ َظ ــــقَـ  1اَه ال "لقــــول اإلمــــام:) رِ ْجــــالفَ  لَ ْب

إرادة  )دَ ْنـــــعِ ( جيــــب )لْ بَـــــ؛ (2"ومل يكـــــن للنــــاس مصــــابيح ،وال هــــو مـــــن عمــــل النــــاس ،يعجبــــين ذلــــك

ـــــــ( ـــــــوَ (حكـــــــم صـــــــالته  3لـــــــيًال (لـــــــتعلم) )مِ وْ النـَّ وعلـــــــيهن أن ينظـــــــرن يف أوقـــــــات ":4(مالـــــــك) )،حِ بْ الصُّ

 آخـــــــره حبيــــــــث ويتعـــــــّني  ،عاجيـــــــب يف وقـــــــت كــــــــل صـــــــالة وجـــــــو� موّســـــــ"ابـــــــن رشـــــــد: ، 5"الصـــــــلوات

  .8"ال الصالة ،يف طهرها قبل الفجر قضت الصوم 7(شّكت) 6(ولو) تؤديها،

ت بقــــــــــدر مــــــــــا لــــــــــو رأت الطهــــــــــر اغتســــــــــلت وصــــــــــلّ  ،رهــــــــــا قبــــــــــل الفجــــــــــرنظ 9ديوأوجــــــــــب الــــــــــداو  

  .11"ةأسقطه مالك من �حية املشقّ و  ،وهو القياس"ابن رشد:  ،10العشاءين

  

  

                                                             
  : فرجها.أيف 1
  .75،ص1/البيان والتحصيل،ج120،ص1املنتقى،ج 2
  : تعلم.أ يف3
  تصحيف.: ملك، وهو زو  أيف 4
  .120،ص1املنتقى،ج 5
  : فلو.ميف 6
  : شكته.أيف 7
  .76،ص1البيان والتحصيل،ج8
أبو جعفر أمحد بن نصر الداودي األسدي، فقيه مالكي مغريب، كان له حظ يف اللسان واجلدل، كان درسه وحده فلم يتفقه يف 9

، وأبو بكر بن أيب زيد، وغريمها.له تواليف منها: النامي أكثر علمه على إمام مشهور وإمنا وصل �دراكه، أخذ عنه أبوعبدهللا البوين

ترتيب (هـ.402سنة األموال، وغري ذلك. تويف بتلمسانيف شرح املوطأ، وشرح صحيح البخاري، والراعي يف الفقه، وكتاب 

  )165،ص1/الديباج املذهب،ج102،ص7املدارك،ج
  .186،ص1ينظر: املختصر الفقهي،ج10
بقدر ما ميكنها إن رأت الطهر أن تغتسل وتصلي املغرب  ،أن جيب عليها أن تنظر قبل الفجر قال ابن رشد:" كان القياس11

والعشاء قبل طلوع الفجر؛ إذ ال اختالف يف أن الصالة تتعني يف آخر الوقت على من مل يصلها يف سعة من الوقت، فسقط ذلك 

  )75،ص1يان والتحصيل،جالب(يل". ومن �حية املشقة اليت تدركها يف القيام من الل ،عنها يف االتساع
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      ]موانع احليض[

 ،وقضـــــاءً  ا، أداءً َمـــــهُ لُ فْ نَـ ا وَ مَ هُ ُضـــــرْ فَـ  )مٍ وْ َصـــــوَ  ةٍ َال َصـــــ ةَ حَّ ِصـــــ عَ َنـــــمَ وَ (مث أشـــــار إىل موانعـــــه بقولـــــه:      

وعلــــــى املشــــــهور يف الصــــــوم، وقضــــــاؤه دون الصــــــالة �مــــــر جديــــــد  ،اتفاقــــــا يف الصــــــالة )اَمــــــهُ وبَـ جُ وُ وَ (

 ءَ دْ بَــــــوَ (، 3وغـــــري املــــــدخول �ـــــا ،اتفاقــــــا يف غـــــري احلامـــــل )اقًـــــَال طَ وَ ( ،2لعـــــدم تكــــــرره 1رع)امـــــن (الشـــــ

فيــــــه،  4قهــــــذه عبــــــارة  ،د مبــــــا بقــــــى مــــــن تلـــــك احليضــــــةمــــــن طــــــالق إن وقــــــع فيــــــه، فـــــال تعّتــــــ )ةٍ دَّ ِعـــــ

ـــــه فيهـــــاويف، وليســـــت حبســـــنة  ، وأشـــــار5بـــــل مبـــــا بعـــــده مـــــن الطهـــــر" ؛ كـــــالم غـــــريه:"فال حتتســـــب بزمن

ـــــ ـــــاين إىل مـــــا يف هـــــذه مـــــن التكّل ال فائـــــدة يف التنصـــــيص علـــــى  :قـــــال بعـــــض الشـــــيوخ"ف بقولـــــه: البن

�إلمجــــــاع،  )جٍ رْ فـَـــــ ءَ طْ وَ وَ (، 7"علـــــى نفيــــــه 6هـــــذا أصـــــال؛ ألنــــــه ال يتـــــوهم بــــــدؤها منـــــه حـــــىت (يــــــنص)

   .نةنو أو جم ،أو كتابّية ،ر يف مسلمةوجتب التوبة منه واالستغفا

  ]االستمتاع من احلائض[

ـــــــه:      ـــــــة-)ارٍ زَ إِ  تَ َحتْـــــــ 8وْ أَ (وأشـــــــار بقول ـــــــني الســـــــرة والركب ـــــــه  -وهـــــــو مـــــــا ب إىل حتـــــــرمي االســـــــتمتاع في

ــــــد الشــــــافعية ،�لــــــوطء فمــــــا دونــــــه، وهــــــو املشــــــهور عنــــــد� ــــــو 10، وأجــــــازه أصــــــبغ9وعن  ،11حنيفــــــة وأب

                                                             
  ، ويف �قي النسخ: الشرع.ميف: كذا وردت   1
  .207،ص1/شرح اخلرشي،ج549،ص1ينظر: تيسري امللك اجلليل،ج2
املقدمات (فيه طول عليها العدة وأضّر �ا".قال ابن رشد:"وإمنا �ي املطلق أن يطلق يف احليض؛ ألنه إذا طلق 3

  ). 500،ص1املمهدات،ج
  .549،ص1اإلكليل،جالتاج و 4
  ).549،ص1نظر: تيسري امللك اجلليل،جي(العبارة للسنهوري،5
  : ال ينص، وهو تصحيف.زيف 6
  .245،ص1حاشية البناين،ج7
  : لو.أيف 8
  .361،ص2: ا�موع،جينظر 9

شرح (غ".ه أصبقال املازري: " أما وطء احلائض فيما دون الفرج بني فخذيها، فاملشهور من املذهب النهي عنه واستخفّ 10

  )392،ص1التلقني،ج
ذهب دمحم بن احلسن الشيبايب من احلنفية إىل جواز االستماع مبا حتت اإلزار �ستثناء موضع الدم، فقال: "وال �س أن يصيبها 11

ه ِإذا كانت وهي حائض فيما دون الفرج، وال �س مبباشر�ا وإن مل يكن عليها إزار، َفَأما أَبُو حنيَفة قَال للرجل من امرأَته وجاريت

  )70، 69،ص3األصل املعروف �ملبسوط،ج(حائًضا ما فوق اْإلزَار وكره ما َحتت اْإلِزار".
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 ،عليــــه 3عــــجوتبعــــه  ،2س، هــــذا تقريــــر 1"والخــــالف فيــــه"بشــــري:  ابــــن، ومفهومــــه أنــــه جيــــوز مبــــا فوقــــه

  .4وزاد عليه:"ولو على حائل"، زوتلميذه 

عــــــن ابــــــن عاشــــــر: أن ظــــــاهر عبــــــارا�م  5وقــــــد أعظــــــم النكــــــري فيــــــه العالمــــــة ابــــــن رحــــــال (بنقــــــل)     

جــــــواز مــــــا دون الــــــوطء حتــــــت اإلزار مــــــن ملــــــس ومباشــــــرة، ويف آخــــــر كالمــــــه فتطلــــــب نــــــص ذلــــــك، 

ال  ،ن نصــــوص األئمــــة إمنــــا تــــدل علــــى أن الــــذي مينــــع حتــــت اإلزار هــــو الــــوطء فقــــطفــــإ"وقــــال هــــو: 

بنفـــــي  عــــجو ،سوال تعـــــرض فيهــــا ملــــا قـــــااله  ،7املدونــــة وغريهــــا 6، مث ذكــــر (نصـــــوص)"التمتــــع بغــــريه

  وال �ثبات.

إال أن الــــــوطء فيمــــــا دون اإلزار مــــــن املختلــــــف فيــــــه،  8(ولــــــيس فيهــــــا) ضقلــــــت: وهــــــذه عبــــــارة     

فيمـــــا وقفـــــت عليـــــه  ش، وكـــــذا قـــــرره 9إال بقـــــول أصـــــبغ حقابـــــل املشـــــهور يف كـــــالم ابـــــن مث مل يفّســـــر م

ظــــــاهره أنــــــه جيــــــوز لــــــه االســــــتمتاع بكــــــل مــــــا عــــــدا ذلــــــك منهــــــا حــــــىت "فقــــــال: غوأمــــــا ،10يف شــــــروحه

االســـــتنماء بيـــــدها، وال أعلـــــم أحـــــدا مـــــن أهـــــل املـــــذهب صـــــرّح بـــــذلك، وقـــــد صـــــرّح جبـــــوازه الغـــــزايل يف 

  .12"11اإلحياء

                                                             
  )357،ص1التنبيه على مبادئ التوجيه،ج(قال ابن بشري: "وأما مافوق اإلزار فال خالف يف جوازه".1
  .363،ص1تيسري امللك اجلليل،ج2
 السرة والركبة فال يتمتع مبا حتت اإلزار ولو على حائل بغري الوطء وال به، وأما ما قال األجهوري: "املراد مبا حتت اإلزار ما بني 3

  )250شرح األجهوري،ص(فوق اإلزار فله التمتع به ولو �لوطء"
 .245،ص1شرح الزرقاين،ج4
  : فنقل.ميف 5
  : أن نصوص.ميف 6
  . 246،ص1نقل الزرقاين كالم ابن رحال فينظر: شرح الزرقاين،ج 7
  : "وليس فيما وقفت عليه".أ يف تقابلها8
  .253، 252،ص1التوضيح،ج9

حتبري (قال �رام: "أمجعوا على أنه مينع الوطء يف الفرج، وفيما دونه  مما حتت اإلزار قوالن املشهور املنع خالفا ألصبغ". 10

  )215،ص1املختصر،ج
إحياء علوم الدين أليب حامد دمحم الغزايل: دار (".قال الغزايل: "وله أن يستمتع جبميع بدن احلائض وال�تيها يف غري املأتى11

  )50،ص2د.ط،ج-بريوت-املعرفة
  .159،ص1شفاء الغليل،ج12
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ــــــــهقــــــــال ع قومثلــــــــه يف  ــــــــدها": 1ن احلــــــــيض ســــــــوى  2ومبــــــــا حتــــــــت اإلزار (زمــــــــن) ،لــــــــه أن يســــــــتمين بي

فيمـــــــا فـــــــوق  4]�ـــــــا[ واالســـــــتمتاع ،ومضـــــــاجعتها ،وال�س مبباشـــــــر�ا"ب: لكـــــــن يف اجلـــــــّال  ،3"الوقـــــــاع

  .5"إزارها

شـــــــــــــارحه  7، (قـــــــــــــال)6"وال�س �الســـــــــــــتمتاع �عاليهـــــــــــــا شـــــــــــــادة عليهـــــــــــــا إزارهـــــــــــــا"ويف اإلرشـــــــــــــاد: 

ة، ومــــا حتــــت اإلزار مــــا فــــوق اإلزار مبــــا فــــوق الســــرّ  9وابــــن اجلهــــموقــــد حــــّد ابــــن القصــــار ":8البحــــريي

ع �علـــــى جســـــدها وإمنـــــا جيـــــوز عنـــــد األربعـــــة أن يتمّتـــــ"ويف القـــــوانني:  ،10"ة إىل الركبـــــة�نـــــه مـــــن الســـــرّ 

  .11"بعد أن تشد إزارها

ــــــــة  ــــــــف لــــــــبعض شــــــــيوخ املالكي يف كيفيــــــــة ف اختلــــــــ"األحكــــــــام مــــــــا نصــــــــه:  13يف (آ�ت) 12ويف �لي

ر بــــه علـــــى أقـــــوال ثالثــــة: أحـــــدها: اعتـــــزال مجيــــع بـــــد�ا أن يباشـــــره بشــــيء مـــــن بدنـــــه االعتــــزال املـــــأمو 

                                                             
  ).50،ص2ينظر: إحياء علوم الدين،ج.(أي نقل املواق عن الغزايل أيضا1
  : من، وهو تصحيف.أيف 2
  .550،ص1التاج واإلكليل،ج  3
  ساقطة من: أ4
  .44،ص1التفريع يف فقه اإلمام مالك،ج5
  .12إرشاد السالك،ص 6
  : قاله، وهو تصحيف.زو أ يف 7
سليمان بن شعيب بن خضر البحريي القاهري، الفقيه املالكي، األصويل، أخذ عن عدة مشايخ منهم: النور السنهوري، 8

شرح على والعلمي، وغريمها، وعنه أخذ اإلمام الطخيخي وغريه، له شرح على إرشاد ابن عسكر، وحاشية على خمتصر اجلالب، و 

   )391،ص1/شجرة النور،ج186،ص1تهاج،جنيل االب(هـ، ومل أقف على وفاته. 866اللمع، مولده تقريبا بسنة 
أبوبكر دمحم بن أمحد بن دمحم بن اجلهم املروزي البغدادي، املعروف �بن الوراق، الفقيه املالكي، صحب إمساعيل القاضي وتفقه 9

عن إبراهيم بن محاد، وغريه، وروى عنه أبوبكر األ�ري، وأبوإسحاق الدينوري، وغريمها، معه ومع أصحابه ابن بكري وغريه، وروى 

ابن عبداحلكم الصغري، وغريها، تويف  أّلف عدة كتب منها: الرد على دمحم بن احلسن، ومسائل اخلالف، وشرح خمتصر

  . 118،ص1/شجرة النور،ج185،ص2املذهب،ج هـ.الديباج332هـ، وقيل 330هـ،وقيل 329سنة
شرح على إرشاد ابن عسكر لسليمان بن شعيب البحريي، خمطوط ملكتبة د.سيدي أمحد ولد األمري مبوريتانيا،  أوضح املسالك10

  .27ل/
  .31القوانني الفقهية،ص11
  يقصد أبو دمحم عبد املنعم ابن فرس املالكي صاحب أحكام القرآن.12
  يف م: آية.13
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ـــــه للحـــــديث:  ،والثـــــاين: إ�حـــــة مـــــافوق اإلزار ،مث جهـــــل قائلـــــه ،1علـــــى ظـــــاهر اآليـــــة ـــــزال مـــــا دون واعت

هب ، وعـــــزاه جلمهـــــور فقهـــــاء األمصـــــار، قـــــال: وهـــــو مـــــذ2ا"َهـــــَال عْ �َِ  كَ نُ أْ َشـــــ ا ُمثَّ َهـــــارَ زَ ا إِ َهـــــيْـ لَ عَ  دَّ ُشـــــتَ "لِ 

ــــــو ــــــث : إ�حــــــة كــــــل شــــــيء منهــــــا ماعــــــدا  ،حنيفــــــة مالــــــك ومجهــــــور أصــــــحابه، وإليــــــه ذهــــــب أب والثال

، وهــــو 3"جِ رْ ا الَفــــدَ اَعــــمَ  لٌ َال ا َحــــَهــــنْـ مِ  هُ لَــــ ءٍ يْ َشــــ لُّ لقــــول عائشــــة � ملــــن ســــأهلا عــــن ذلك:"ُكــــ ،الفــــرج

 4 إمنـــــا (جــــــاء)ورأى أن حـــــديث النـــــيب ملسو هيلع هللا ىلص ،الصـــــحيح مـــــن مـــــذهب الشـــــافعي، وإليـــــه ذهــــــب أصـــــبغ

ويف هـــــــــذا كلـــــــــه ، انتهـــــــــى بـــــــــبعض اختصـــــــــار وانتقـــــــــاء، 5"محايـــــــــة للـــــــــذرائع لـــــــــئال جيامعهـــــــــا يف الفـــــــــرج

 فتأمله جتده فيه إن شاء هللا. ،، �مل التحرمي مافوق احلائل أيضا7بّني للشيخني 6تمسك)م(

 ]أمد املنع[

ــــــوَ  اءٍ َقــــــنَـ  دَ ْعــــــبَـ  وْ لَــــــوَ (ولــــــذلك قــــــال:  ،ويســـــتمر منــــــع الــــــوطء إىل أن تغتســــــل �ملـــــاء      حتــــــل ) مٍ مُّ يَ تـَ

واملبالغـــــة راجعـــــة لـــــوطء الفـــــرج ومـــــا حتـــــت اإلزار، وهـــــو مقتضـــــى قـــــوهلم غـــــري " ي:احملّشـــــ ز �لصـــــالة،

ــــه ــــع ل ــــ ،الفــــرج تب ــــه عليــــه الســــالم: "َم ــــيَـ  نْ أَ  كُ وِشــــمــــى يُ احلِ  لَ وْ َحــــ امَ َحــــ نْ لقول ــــهِ فِ  عَ َق : ويف قلــــتُ  .9"8ي

                                                             
 .22البقرة:سورة ،﴾    ﴿ :يقصد قوله تعاىل 1

، عن طريق زيد بن أسلم أن رجال سأل رسول )93ح:(ا حيل للرجل من امرأته وهي حائض،موطأ مالك، كتاب الطهارة، �ب م2

  .57،ص1: "لتشد عليها إزارها مث شأنك �عالها"،جهللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ما حيل يل من امرأيت وهي حائض؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
،عن طريق مسروق بن األجدع قال: دخلت على عائشة، )1260ح:(مصنف عبدالرزاق، كتاب احليض، �ب ترجيل احلائض،3

امسع  فقلت: � أم املؤمنني ما حيل للرجل من امرأته حائضا؟ قالت: "ما دون الفرج". قال: فغمز مسروق بيده رجال كان معه أي

، وأخرجه  أيضا يف: كتاب الصيام، �ب 327،ص1قال: قلت: فما حيل يل منها صائما؟ قالت: "كل شيء إال اجلماع"،ج

الباري شرح صحيح فتح (. وقال عنه ابن حجر: إسناده صحيح. 190،ص4، عن طريق مسروق،ج)7439ح:(مباشرة الصائم،

  ).149،ص4البخاري،ج
  .: ُجِعلميف 4
  .290 ،289،ص1آن البن فرس،جينظر: أحكام القر 5
  : مستمسك.أيف 6
  يقصد �ما الشيخ خليل وشيخه ابن احلاجب، وهللا أعلم. 7
بن  ، عن طريق النعمان)2051ح:(صحيح البخاري، كتاب البيوع،�ب احلالل بّني واحلرام بني وبينهما مشبهات،:*متفق عليه8

  .20،ص1، ج)52ح:(ب فضل من استربأ لدينه،وأخرجه أيضا يف كتاب اإلميان، � ،53،ص3جبشري رضي هللا،

  . 51،ص5عن طريق النعمان بن بشري،ج ،)4104ح:(*صحيح مسلم،كتاب البيوع، �ب احلالل بني واحلرام بني،
  .194الزرقاين،صأمحد حاشية 9
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ــــد الكراهــــة فقــــط 1هــــذا االســــتدالل نظــــر؛ ألنــــه الينــــتج (مــــدعاة) وهــــو قــــول  ،مــــن التحــــرمي، وإمنــــا يقّي

   .أصبغ فيه

ـــــــو"ومقابـــــــل  ـــــــن بكـــــــري "ل ـــــــن �فـــــــع واب ـــــــونس: ، 2يف النقـــــــاء الب وهـــــــو أقـــــــيس، واألول أحـــــــوط "ابـــــــن ي

وقــــال اللخمـــــي: ، بنامهـــــا ارتفــــاع احلــــدث بــــه وعدمــــهوم ،4، ويف التــــيمم البــــن شــــعبان 3"إلينــــا وأحــــبّ 

وتنـــــــوي بـــــــه الطهـــــــر مــــــــن  ،مهـــــــاتيمّ  ويســـــــتحبّ  إن كـــــــان يف ســـــــفر وطـــــــال جـــــــاز لـــــــه أن يصــــــــيبها،"

  . �7لسفر 6الطول مبا حيصل فيه ضرر من قلة الوطء، ومل (يقّيده) عجوفّسر ،5"احليض

ـــــرَ (منـــــع أيضـــــا  )وَ (      ـــــوَ (أي: حـــــدث احلـــــيض أو غـــــريه ، )اهَ ثِ دَ َحـــــ عَ ْف ـــــنَ جَ  وْ َل ـــــه  )ةً اَب تقـــــدمت علي

، وصــــــّوب 8ضقالــــــه يف  ،اءة �لغســــــلأو �خـــــرت، وقيــــــل: يرتفــــــع، وفائــــــدة اخلــــــالف: يف إ�حـــــة القــــــر 

  .9يف املقدمات قراء�ا، وعّلله �ن حكم اجلنابة مرتفع مع احليض

ـــــن رشـــــد )دٍ جِ ْســـــمَ  ولَ ُخـــــدُ (منـــــع  )وَ (      ـــــ( ،10ملكـــــث أو مـــــرور فيـــــه اتفاقـــــا عنـــــد اب  فُ ِكـــــتَ عْ  تَـ َال َف

أو  ،ظـــــاهرا )ةً اءَ رَ ِقـــــ َال ، فٍ حَ ْصـــــمُ  سَّ َمـــــ(أيضـــــا  منـــــع)وَ (، أل�مـــــا اليكـــــو�ن يف غـــــريه )؛وفُ طُـــــ تَ َال وَ 

، فيجـــــوز هلـــــا ـــــه مـــــن غـــــري مـــــّسٍ وهلـــــذا متنـــــع  ،متكنهـــــا مـــــن الغســـــلخافـــــت النســـــيان أم ال؛ لعـــــدم  ،في

ن  إو  ،لـــــــــذكروال ا ،ال وقـــــــــوف عرفـــــــــةو ، وال مينـــــــــع احلـــــــــيض الســـــــــعي"اللخمـــــــــي: ، منهـــــــــا إذا طهـــــــــرت

  .11"كثر

                                                             
  : مرعاة ميف 1
  .)360،ص1جلامع، جا(قال ابن يونس:"وذهب ابن بكري وأهل العراق إىل جواز وطئها إذا طهرت، وإن مل تغتسل".2
  .361،ص1اجلامع،ج3
  .16،ل1الزاهي الشعباين،جينظر: 4
  .219،ص1التبصرة،ج5
 : يقّيد.أيف 6
  )250شرح األجهوري،ص(قال األجهوري: "وهذا ما مل يوجد طول حيصل به ضرر، وإال جاز له أن يطأها بعد أن يتيمم".  7
  .253،ص1التوضيح،ج8
رتفع مع احليض، فيكون هلا أن تقرأ القرآن ظاهرا وإن مل تغتسل للجنابة وهو قال ابن رشد:"وقيل إن حكم اجلنابة م9

  )136،ص1املقدمات املمهدات،ج(الصواب".
يرى ابن رشد أن دم احليض والنفاس مينع من مخسة عشر شيئا، من بينها عشرة أشياء متفق عليها، منها دخول 10

   )135،ص1ينظر:املقدمات املمهدات،ج(املسجد.
  .216،ص1التبصرة،ج11
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  ]فاس،تعريفه، أحكامهالنّ [ 

، 1لغــــــــة: والدة املـــــــــرأة) اسُ َفــــــــالنِّ وَ :(فقــــــــالوملــــــــا أكمــــــــل الكــــــــالم يف احلــــــــيض أتبعــــــــه �لنفـــــــــاس       

ــــــِوَالَدةِ دَ (وشــــــرعا: األكثــــــر، أو قبلهــــــا [ أو معهــــــا علــــــى قــــــول بعــــــدها وال خــــــالف فيــــــه،) ٌم َخــــــَرَج لِْل

فـــــال خـــــالف  ،، فـــــإن مل يكـــــن ألجلهـــــا2واآلخـــــر أنـــــه حـــــيض ورّجـــــح ،ألجلهــــا علـــــى أحـــــد قـــــولني فيـــــه

  .3]أنه حيض ال نفاس

ـــــــى "قـــــــال: "،محـــــــلدم إلقـــــــاء "وحـــــــّده ابـــــــن عرفـــــــة بقولـــــــه:  ـــــــه دم إلقـــــــاء الـــــــدم ا�تمـــــــع عل فيـــــــدخل في

  .االقتضاضض واالستحاضة والعالج و وخرج دم احلي، 4"املشهور

ــــــ وْ لَــــــوَ (وأشــــــار بقولــــــه:    ــــــ ْنيَ بـَ لهمــــــا مــــــن إىل أن مــــــا ختلّ  -ومهــــــا الولــــــدان يف بطــــــن واحــــــد-) ْنيِ مَ أَ وْ تـَ

فيمــــــا  ،مــــــا وحنوهـــــايو  5الـــــدم نفـــــاس بلــــــغ أكثـــــره أم ال، وقيــــــل: هـــــو حــــــيض؛ فتمكـــــث لــــــه (عشـــــرين)

  . 6وإليه رجع مالك يف املدونة جاوز ستة أشهر،

ـــــكْ أَ وَ (   ـــــ(إذا متـــــادى ) هُ رُ ثـَ وال تعـــــّول علـــــى  مث هـــــي مستحاضـــــة وال تســـــتظهر عليهـــــا،)، اًمـــــوْ يَـ  ونَ تُّ ِس

أي: التـــــــوأمني أكثـــــــره، وهـــــــو ) اَمـــــــهُ لَ لَّ ختََ  نْ إِ فَـــــــ(عاد�ـــــــا، وعلـــــــى أن املتخّلـــــــل بـــــــني التـــــــوأمني نفـــــــاس، 

ــــــفَ نِ فَ (ســــــتون يومــــــا  ــــــألول ويصــــــري اجلميــــــع  ومفهومــــــه أن مــــــا)، انِ اَس ــــــاين فيــــــه ل دون ذلــــــك تضــــــم الث

  .8، وابن أيب زيد7نفاسا واحدا، وهو الذي عّول عليه الرباذعي

  

  

                                                             
  .985،ص3الصحاح،ج1
  255،ص1/التوضيح،ج188،ص1ينظر: املختصر الفقهي،ج2
  .أكل هذه العبارة سقط من: 3
  .187،ص1املختصر الفقهي،ج4
  : عشرون، وهو خطأ حنوي.أيف 5
  .154،ص1املدونة،ج6
  .222،ص1ينظر: التهذيب يف اختصار املدونة،ج 7
  .183،ص1ينظر: النوادر والز�دات،ج8
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 ]فاس وموانعهتلفيق أ�م النّ [

، طهــــــر دام لفقــــــت أكثــــــره 1فــــــإن تقطــــــع (بغــــــري))، ضِ يْ احلَ َكــــــ  هُ ُعــــــنْـ مَ وَ (فــــــاس النّ  أي: )هُ ُعــــــطَ قْ تَـ وَ (     

ق الســـــتني مــــن أ�م الـــــدم، وتلغـــــي أ�م واملعـــــىن فيــــه أ�ـــــا تلّفــــ �م كـــــان مــــا أتـــــى بعــــده حيضـــــا، طهــــرول

و�يت فيـــــه "ومنـــــع صـــــحة صـــــالة  االنقطـــــاع، وتغتســـــل كلمـــــا انقطـــــع عنهـــــا، وتصـــــوم وتصـــــلي وتوطـــــأ،

 . 2وصوم" إخل قوله "ال قراءة"

 ]حكم اهلادي[

ــــيض تــــراه احلامــــل يف آخــــر  :وهــــو ،3اســــميف قــــول مالــــك وابــــن الق) ادٍ ِ�َــــ وءٍ ُضــــوُ  بَ َجــــوَ وَ (     مــــاء أب

  .الرائحة من الطعام شمّ احلمل، أو يف أوله عند محل الشيء الثقيل، أو 

 ســـــــند �نـــــــه معتـــــــاد للحامـــــــل، ونظـــــــر فيـــــــه �نـــــــه ال خيـــــــرج إال غلبـــــــة يف حكـــــــم الســـــــلس، 4و(وّجهـــــــه)

ابـــــن رشــــــد  عنـــــد )رُ َهـــــظْ األَ وَ (وإىل هــــــذا أشـــــار بقولـــــه: عـــــن مالـــــك أيضـــــا: أنـــــه ال شـــــيء فيـــــه، يورو 

ـــــفْ نَـ ( ـــــاد"قـــــال:) هُ ُي ، وعلـــــى كـــــل مـــــن القـــــولني فهـــــو جنـــــس ككـــــل مـــــائع خيـــــرج مـــــن 5"لكونـــــه غـــــري معت

  ت به.خافت خروج الوقت صلّ و فإن لزم املرأة  السبيلني،

  انتهى �ب الطهارة من شرح دمحم الزجلوي على خمتصر خليل.                             

                      ********                                         

                                                             
  لغري. :زو  ميف 1
ال ...إىل  قوله ومنع صحة صالة وصوميقصد املؤلف أن موانع النفاس هي نفسها موانع احليض السابقة الذكر يف قول خليل 2

  قراءة.
جاء يف النوادر: ومن العتبية، قال ابن القاسم وأشهب عن مالك يف احلامل ترى ماء أبيض قال عنه ابن القاسم: يف آخر احلمل 3

  )138،ص1النوادر والز�دات،ج(فليس عليها إال الوضوء". أو أوله أو وسطه، 
  .: وجبه، وهو تصحيفأيف 4
قال ابن رشد: "األظهر يف هذا أنه ال جيب فيه وضوء؛ ألنه ليس من املعتادات، وما خرج من السبيلني من غري املعتادات ال 5

البيان (وضوء، وخرج يف ذلك عن املذهب". وضوء فيه عند مالك ومجيع أصحابه، حاشا دمحم بن احلكم فإنه أوجب فيه ال

  )162،ص1والتحصيل،ج
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  : وثيقة أيب مدين التمنطيطي املوجودة خبزانة متنطيط01امللحق رقم 
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  ، خبزانة أنزمجريمنوذج من رحلة دمحم الزجلوي  :02رقم  امللحق

   



مالحق البحث                                                                                     شرح الزجلوي على خليل   

 

 
548 

    

  وين فيها بشرح الزجلل احلكمااليت استدّ  �زلة اجلزويل :03امللحق رقم 
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  املوجودة خبزانة ملوكة �زلة اجلزويلوثيقة من  :03امللحق رقم 
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  : وثيقة من خزانة املطارفة ذكر صاحبها شرح الزجلوي04امللحق رقم
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  : منوذج من إعارة لكتاب شرح الزجلوي05امللحق رقم 
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 ، خبزانة املطارفةخمطوط غاية األماينمن �زلة وجالن : 06 :امللحق رقم



 

 
553 
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ية املذكورة يف املخطوطآنرس اآل�ت القر فه    

   

  

  

  

   

﴿     ﴾  164  110  آل عمران  

﴿﴾  502  06  املائدة  

﴿   ﴾  263  145  األنعام  

﴿  ﴾  161  03  إبراهيم  

﴿   ﴾  167  12  احلجر  

﴿    ﴾  158  93  مرمي  

﴿   ﴾    330  77  طه  

﴿     ﴾  434  65  الزمر  

﴿   ﴾   167  42  املدثر  

﴿       ﴾  209  06  الغاشية  
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   واآل�ر النبوية فهرس األحاديث                           

 

لِّ ِاتـَُّقوا الـمَ    405  َالِعَن الثََّالث الِربَاَز ِيف الـَمَوارِِد، َوقَاِرَعِة الطَّرِيِق َوالظِّ

 249 ادُ رَ اجلَ وَ  كُ مَ السَّ  :انِ تَ تَـ يْـ ا مَ نَ لَ  تْ لَّ حِ أُ 

َلَة، َوالَ َتْسَتْدِبُروَها َوَلِكْن َشّرُِقوا َأْو َغّرِبُو  ُتُم الَغاِئَط َفالَ َتْستَـْقِبُلوا الِقبـْ   408 اِإَذا أَتـَيـْ
 

َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نـَْوِمِه فـَْليَـْغِسْل َيَدْيِه قـَْبَل َأْن ُيْدِخْلُهَما ِيف اإلِ   384 َ�ِء َثَالً�...ِإَذا اْستَـيـْ

 372 ِإَذا تـََوضَّْأَت َفَخلِّْل َأَصاِبِع َيَدْيَك َورِْجَليكَ 

 350 ْليَـْغِسَلُه َسْبَع َمرَّاتٍ  ِإَذا َشِرَب الَكْلُب ِيف ِإَ�ِء َأَحدُِكْم فـَْلُريِْقُه مثُّ 

 331 ِإَذا َوِطَئ َأحدُُكْم بِنعِلِه اَألَذى فَِإنَّ التـَُّراَب َلُه َطُهور

 302 َأنَّ َفصَُّه َكاَن َحَبِشي�ا"

ُرَها َوَأْكَرُمَها َعَلى ِهللا تـََعاَىل  ُتْم تُِتمُّوَن َسْبِعَني ُأمًَّة َأنْـُتْم َخيـْ  164 أَنـْ

َا األَ   457 ْعَماُل ِ�لنِّيَّاتِ ِإمنَّ

َا الـَماُء ِمَن الـَماءِ   447 ِإمنَّ

َم َوَيْضَربَ  َيمَّ َا َكاَن َيْكِفيِه َأْن يـَتـَ  522 ِإمنَّ

 416 َأَوَال جيَُِد َأَحدَُكْم َثَالثََة َأْحَجاٍر؟

 403 ايثً بِ  خَ ينِّ عَ  هُ جَ رَ خْ أَ وَ يًِّبا طَ  يهِ نِ غَ وَّ ي سَ الذِ  ِ�ِّ  دُ مْ احلَ 

 516 َكاُة اَألْرِض يـََبُسَهاذَ 

 408 رأيته عليه السالم قبل أن يقبض بعام مستقبلها

 397 وأتوب إليك،...... سبحانك الّلهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، استغفرك

 403 ُغْفَراَنكَ 

 303 "َكاَن َخاَمتُ النَِّيبّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َحِديٍد َمْلِو�� َعَلْيِه ِفضَّةٌ 

 374 َيُصبُّ الـَماَء َعَلى النَِّيب ملسو هيلع هللا ىلص" مغرية  َكانَ 

 322 َكاَن َيْستَـْنِجي ِ�لـَماِء َويـَُقوُل:ُهَو ِشَفاٌء ِمن الَباُسورِ 

 157 ......يمِ حِ الرَّ  نِ محَْ الرَّ  هللاِ  مِ سْ بِ بِ  يهِ فِ  أُ دَ بْ  يُـ َال  لٍ ي �َ ذِ  رٍ مْ أَ  لُّ كُ 
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َها َحَالٌل َماَعَدا الَفْرجِ  ُكلُّ َشْيٍء َلهُ   541      ِمنـْ

 166 ُكلُّ َكَالٍم َالُيْذَكُر هللاُ فـَيُـْبَدأُ ِبِه َوِ�لصََّالِة َعَليَّ فـَُهَو َأْقَطُع َممُْحوٌق ِمْن ُكلِّ برََكةٍ 

ًئا  528 ُكنَّا َال نـَُعدُّ الصُّْفَرَة َوالُكْدرََة بـَْعَد الطُّْهِر َشيـْ

 ، فسأله،....مرت املقداد بن األسود أن يسأل النيب ملسو هيلع هللا ىلصكنت رجل مذاء فأ
414   

 161 َال ُأْحِصي ثـََناًء َعَلْيَك َأْنَت َكَما َأثْـنَـْيَت َعَلى نـَْفِسكَ 

 528             َال تـَْعَجْلَن َحىتَّ تـََرْيَن الَقصََّة البَـْيَضاَء"

َها ِإزَاَرَها مثَُّ شَ   541   ْأُنَك �َِْعَالَهالَِتُشدَّ َعَليـْ

 403 اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اخلُُبِث َواخلََباِئثِ 

 416 لَْيَس ِمنَّا َمْن اْستَـْنَجى ِمْن رِيحٍ 

 263 الـِمْسُك َأْطَيُب الطِّْيبِ 

 َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن يُِطيَل ُغرََّتُه فـَْليَـْفَعلْ 
398 

 437 ُه َقْيٌء َأْو رَُعاٌف َأْو قـََلٌس َأْو َمْذيٌ َمْن َأَصابَ 

 297 َمْن َحتَلَّى ِبَذَهٍب، َأْو َحَلى َوَلَدُه ِمْثل َخْرَبِصيَصة َملْ َيْدُخْل اجلَنَّةَ 

َها ِإْجَالَال َهلَا َملْ يـَُقْم مِ  َتَحرَُّف َعنـْ َلِة َفذََكَر فـَيـَ  410 هِ ْن َجمِْلسِ َمْن َجَلَس لَِبول قـَُباَلَة الِقبـْ

 541          َمْن َحاَم َحْوَل اِحلمى يُوِشُك َأْن يـََقَع ِفيهِ 

 169 �ِّ  ةارَ خَ تِ اسْ  هُ كُ رْ تَـ  هِ تِ وَ قَ شِ  نْ مَ وَ  ،ا�َ  هُ تُ ارَ خَ تِ اسْ  ءِ ـَمرْ ال ةِ ادَ عَ سَ  نْ مِ 

  193  هُ كَ تِ هْ يَـ لِ  يهِ خِ أَ  ةَ رَ ثْـ عَ  بَ لَ طَ  نْ مَ 

 307 ِمْن ُطوِل َما لُِبسَ 

ْليَـتَـَوَضأْ َمْن قَاَء  ، 437  َأْو َرِعَف فـَ
438  

 249 هُ تُ تَـ يْـ مَ  لُّ احلِ  ،هاؤُ مَ  ورُ هُ الطَّ  وَ هُ 

 162 سبيح،...�رب شغلتين بكسب يدي؛ فعلمين شيئا جتمع يل فيه جمامع احلمد والت

ُرُه َما بـَْعَدهُ   330 يَُطهِّ

ْلِم َفَال جيَُِدوَن َعاِلًما َأْعَلَم ِمْن َعالِـِم يُوَشُك َأْن َيْضِرَب النَّاُس َأْكَباَد اِإلِبِل ِيف َطَلِب العِ 

 املِديَنةِ 

168 
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  فهرس الروا�ت والسماعات                        

 

  

 243 رواية ابن أيب أويس عن مالك

 .514، 503، 317، 182 رواية ابن القاسم

 231 رواية أيب مصعب

 421 عن مالك رواية علي

 .396، 301، 290، 242 مساع ابن القاسم

 .513، 498 مساع أيب زيد

 .268، 261، 242 مساع أشهب

 534 مساع عيسى                          

 229 مساع موسى من ابن القاسم 
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  فهرس القواعد الفقهية                                   

  فهرس الفروق الفقهية                                       

  271 والصلق الفرق بني األصل والطرف

  211 الفرق بني املاء املتغري �مللح فيضّر، أو ال فال

  254 الفرق بني املسكر واملفسد واملرقد

الفرق بني أن ميوت احليوان يف املاء فيكون طاهرا، أو ميوت يف الرب فيكون 

 جنسا

250  

  281 الفرق بني بول الذكر واألنثى

  256 ل إىل فساد الفرق بني ما تغّري واستحال إىل صالح ، وما استحا

    

             

 398  به حجةاالحتمال ال تقوم 

 354 األسباب إذا تساوت موجبا�ا اكتفى �حدها

 351 ختصيص العموم �لعادة

 519، 518 شرط القضاء تعلق األداء �لقضاء

 518 الطهارة هل هي شرط وجوب أو أداء؟

 322 كل مأمور بفعله أو تركه يشق على العباد ساقط  

، 361، 359 فهو واجبما ال يتم الواجب إال به 
371 

 421 من ملك أن ميلك هل يعّد مالكا أم ال؟

 247 ورود املاء على النجاسة كعكسه

 392 الوسيلة إذا مل يرتتب عليها مقصد ال تشرع
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  واألنظام العلمية فهرس األشعار                                   

   

  َوأخالقه تبدو حبسن التوّسم         إذا الشيخ �لّصرب ارَتَدى ُمتواِضعا      

 بعقٍل وآداٍب وحسن التفهِم            فقد ّمتت النـُّْعَمى على املتعلـّــــــــم      

 دمحم الزجلوي(املؤلف)
191 

 وحفٍظ وفهِم �قٍب يف التعلـــــــــِم            بعشر يُنال العلم: قوٍت وصحــــــــــــــــــــٍة  

 وشرخ شباٍب واجتهاد معلـــــــــمٍ            وحرٍص ودرٍس واغرتاٍب وِمهَّــــــــــــــــٍة   

و احلسن علي بن أب

دمحم احلسيين املوسوي 

 الطوسي

191 

دمحم ابن غازي  وُعّد ظَْرفني وَحْصر أْغيَــــــــــــــــــــــا              ِصْف واْشَرتِْط َعِلْل وَلقب ثـُْنيا      

 املكناسي
183 

 فيهتك هللا سرتا عن مساويكا             ال تلتمس من عيوب الناس ماسرتوا  

 والتعب أحدا منهم مبافيكــــا            كر حماسن مافيهم إذا ذكروا        واذ 

 ابن غالب املصرايت
193 

 363 عبدالرمحن الرقعي َواْغِسْل فَِإنَّ َغْسَل َذاَك َيْكفــــِــــــــــي             َواْمجَْع رُُؤوَسَها ِيف َوْسِط الَكــــــــــفِّ 

 365  َما َعَلْيَك َحَرٌج َأْو زِْلَتهُ فَ                   ِإْن تـَرَْكتــَــــُه             َوَوَسُخ اَألْظَفاِر 

أبو اإلرشاد زين  َتْكرِيُر َمْسِح األُُذَنِني ُحيَْصلُ                       َوتـَرُْكُه َأْرَجُح ِإْذ ِيف ِفْعِلِه         

 العابدين األجهوري
392 

 



التحقیق ح الزجلوي على خلیل                                                                                                      فھارسشر  

 
560 

  فهرس األقوام واملذاهب والفرق                                                    

  510  خوانألا

  164  أزواج النيب ملسو هيلع هللا ىلص وذريته

  182  أصحاب املذاهب

  239  األطباء

  .194، 150  آل دمحم وأصحابه

أمة الرسول صلى هللا عليه 

  وسلم

164  

  .404، 280، 269، 166  األنبياء

  450، 379، 267، 192، 163، 158  (اإلنسان)اإلنس

  182  أهل اإلفتاء

  219، 168  أهل األندلس

  415، 172  أهل العراق

  294  أهل الكتاب 

  167  أهل املغرب

  156  أهل تلمسان

  523  أهل مراكش

  203  أهل مصر

  164  بين املطلب

  163  بين هاشم

  531  مجاعة الشيوخ �فريقية

  .450، 409، 163  اجلن 

  302  احلبشي

  .515، 251   ةاحلنفي
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، 411، 399، 341، 301، 264، 250، 239، 238  الشافعية

467 ،500 ،538  

  509  الشيخان

  326  الصحابة

  185  الطبقة السادسة

  163  العجم

  .263، 163  العرب 

  .518، 437، 413، 413، 262، 163، 158  العلماء

  .485، 465، 374، 314، 245، 197، 159، 150  الفقهاء

  154  فقهاء تلمسان

  523  فقهاء مراكش

  182  القائلني

  163  قريش

  540، 478، 171  املالكية

  .425، 214، 213، 207، 185، 181، 180  املتأخرون

  439  متأخري املغاربة

  .268، 214، 185، 180  املتقدمون

  243  املدنيون

  181  املستفيت

  .294، 163  املسلمون

  179  املشّهرون

  420، 261، 168  املغاربة

  182  نو املقلد

  182  الناقلني
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  واألماكن واملواضع البلدان فهرس                             

  203  الناصرية  177  إفريقية

  340، 326  النيل  176  األندلس

  203  بركة الفيل

  155  تلمسان

  178  تونس

  302   احلبشة

  203  اخلليج

  203  سكندريةاإلخليج 

  154  درعة

  154  سجلماسة

  159  ةالشيخون

  177  صقيلية

  159  القاهرة

  176  قرطبة

  177  مازر

  156، 154  مستغامن

  176  املسجد اجلامع

  159  مصر

، 176، 153  املغرب

177  

  176  مقربة العباس

  411  قدسامل

  159  مكة

  177  املهدية
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  والكلمات الغريبة الفقهية فهرس املصطلحات

 

 

 

 200  اجلاللة 364  إجالة اخلامت

 366  اجلمجمة 209  اآلجن

 219  حبل سانية 220  أسحات الليل

 426  بوةاحل 341  أشنان

 450  احلشفة  398 إطالة الغرة

 432  احلصور 438 اإللطاف(ألطفت)

 268  احلََلم 427 األمرد

 203  محأة 414  انعاظ

 418  احلميمة 282  إمناع

 442  جرْ خُ  301  أمنلة

 472  خرز 238  أواين الصفر

 208  اخلزز 322  �سور

 432  اخلصي 360  البشرة

 503  خضخاض 262  بلغم

 433  خنثى مشكل 538  حتت إزار

 374  الدلك 254  حتمست

 .324، 282  دون درهم 360  ختليل الشعر

 251  ذكاةال 528  الرتية

 .267، 240  ذو نفس سائلة 520 بريةاجل

 305  ذي احللقة 252  جزت

 256  الرشح 438  جزور

 163  رمسه 535  جفوف
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 357  العذار 264  الز�د

 384  العرو 505  نيخالزر 

 478  العقب 229  الزير

 367  عقص ضفره 211  سبخة

 357  العنفقة 421  السرية

 432  العّنني 251  ال السّ 

 361  غائرا 412  سلت ذكر

 358 الغمم 310  السلس

 264  فأرة املسك 290  مسط

 522  الفصد 279 سوداء 

 307  القبقاب 200  سؤر

 365  القذى 366، 357  الصدغ

 419  القرقرة 278  صديد

 536  القصة 262  صفراء

 207  القطران  528  صفرة 

 396  القلح 358  الصلع

 261  القلس 459  صماخ األذنني

 528  كدرة 210  الّصري

 372  كعبيه الناتئني 367  الضفر

 338  كميه 208 الطحلب

 .323 ،296 الكناف 266  الطرطار

 276  كيمختال 270  ظلف

 473  لبد 323  الظئر

 533  لفقت 274  عاج

 187 لو اإلغيائية 279 العبيط
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 344،  343، 342  النضح 265  الليطة

 211  الّنورة 223 ماء الزرجون

 187  واو النكاية 484  املبطون

 360  الوترة 416  الـَمْدرِ 

 206  الودك 332  املدية

 278  وديٌ  257  املذر

 343  وسوسة 278  مذي

 241  الوكح 321  مستنكح

 333  ينكأ 217  مصطكى

 362  معصم

 211  مغرة

 305  املغشى

 183  مفهوم املخالفة

 184  مفهوم املوافقة

 511  مقاواة

 305  املمّوه

 471  املهماز 

 375  املواالة

 357  التحذيفموضع 

 232  امليزاب

 412  نثر ذكره

 198 ندى

 240  زحالن

 358  عزَ النَـ 

 366  النزعتان
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  فهرس األعالم املذكورين يف املخطوط                  

  

، 374، 308، 303، 300، 166 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
384 ،398 ،410 ،411 ،438 ،
541. 

 154  ن من ال خياف الفاليلإبراهيم بن عبدالرمح

 .390، 215  مري التوايتابن أّب= دمحم املز 

 172  أبوعبدهللا دمحم بن عبدهللا  =بن أيب زمننيا

، 283، 212، 185، 172  أبو دمحم عبدهللا املالكي =بن أيب زيد القريواينا
284 ،289 ،297 ،299 ،
326 ،348 ،481 ،498 ،
513 ،543. 

 ،238، 236، 232، 227، 225  زيد عبدالرمحن بن دمحم  أبو =ابن اإلمام
242 ،245 ،270 ،278 ،322 ،
323. 

 209  أبو القاسم دمحم بن أمحد  =بن اجلزيا

، 430، 339، 337، 282  أبو القاسم عبيد هللا بن احلسن  =ابن اجلالب
478 ،491 ،496 ،540 

 540 أبوبكر دمحم بن أمحد بن دمحم  =بن اجلهما

 519، 159 أبوعبدهللا دمحم بن دمحم العبدري الفاسي =ابن احلاج 

، 258، 216، 206، 198، 151 أبو عمر عثمان املصري =ابن احلاجب
271 ،278 ،306 ،335 ،341 ،
352 ،388 ،429 ،430 ،446 ،
452 ،484 ،539. 

 177  دمحم اهلروي القريواين  عبد احلميد أبو دمحم بن=ابن الصايغ 

، 326، 306، 263، 238  أبوبكر دمحم بن عبدهللا  =ابن العريب
331 ،332 ،333 ،338 ،
339 ،351 ،426 ،434 ،
500 ،512 ،518 ،519. 

 307   فص عمر بن دمحم التميميأبو ح=ابن العطار 

 272، 237  هللا عبداملنعم بن دمحم املعروف أبوعبد =ابن الفرس

، 229، 226، 223، 182، 172  نعبدالرمح أبو عبدهللا =بن القاسما
231 ،235 ،285 ،286 ،290 ،
317 ،333 ،343 ،344 ،378 ،
383 ،391 ،396 ،427 ،452 ،
471 ،479 ،519 ،534 ،535 ،
536. 

 540، 349، 212 األ�ري ن علي بن أمحد البغداديأبو احلس =ابن القصار
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 .306، 245، 239  أبو احلسن عمر بن علي  =ابن الكدوف

 155  لقسنطيين الشريف احلسين أبوعبدهللا دمحم بن أمحد ا =ابن الكماد

، 350، 346، 343، 335  أبو مروان عبدامللك بن عبدالعزيز بن أيب سلمة  =بن املاجشونا
528. 

 .348، 275  �ح اإلسكندري دمحم بن إبراهيم بن ر  =ابن املواز

 424، 377، 180  براهيم التميمي التونسي أبو دمحم عبدالعزيز بن إ=ة ز ابن بزي

، 260، 229، 214، 209  د الصمد التنوخيأبو الطاهر إبراهيم بن عب =بن بشريا
284 ،285 ،294 ،304 ،
328 ،351 ،360 ،394 ،
399 ،415 ،421 ،422 ،
425 ،444 ،451 ،458 ،
525 ،539. 

 280  أبو احلسن علي بن خلف  =ابن بطال

 542، 502  دمحم بن أمحد بن عبد هللا =بن بكري ا

الكندي يم املعروف إبراهأبو الطيب عبداملنعم بن =ابن بنت خلدون 

 القريواين

 174 

 461، 434، 423 أبو حيي أبو بكر بن القاسم اهلواري =بن مجاعةا

، 388، 344، 318، 276، 256  عبدامللك أبو مروان بن سليمان السلمي الطليطي =بن حبيبا
390 ،404 ،441 ،443 ،444 ،
450 ،456 ،463 ،504  ،514 ،
515 ،527 ،530 . 

 398، 353، 302، 160  الفضل شهاب الدين أمحد بن علي  أبو =ينابن حجر العسقال

  272  ابن حزم

 438، 201  أبو عبدهللا أمحد بن دمحم الشيباين =بن حنبلا

، 422، 421، 278، 259  لي أبو الفتح تقي الدين دمحم بن ع =ابن دقيق العيد
498 ،499. 

 364 أبو عبدهللا دمحم بن إبراهيم =بن دينار ا

، 245، 211، 207، 205 أبوعبدهللا دمحم بن عبدهللا البكري القفصي =ن راشدبا
281 ،281 ،322 ،335 ،
340 ،351 ،376 ،433 ،
446 ،496 ،497 ،503. 

، 488، 374، 338، 288  أبو علي احلسن بن أمحد بن علي املعداين التدالوي =بن رحالا
539. 

 176  القرطيب بن رشد دمحم أبو القاسم أمحد بن
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، 219، 179، 178، 176  أبو الوليد دمحم بن أمحد القرطيب =اْبن رشد
222 ،242 ،244 ،257 ،
260 ،261 ،266 ،279 ،
288 ،294 ،303 ،315 ،
364 ،383 ،395 ،413 ،
417 ،419 ،420 ،
428..... 

 391  أبو عبدهللا دمحم بن سعيد األنصاري =ابن زرقون

 503، 348  دالسالم أبو عبد هللا دمحم بن عب =ابن سحنون

، 421، 403، 292، 272، 228  أبو دمحم جالل الدين عبدهللا بن جنم  =بن شاسا
430 

 532، 481، 289  أبو القاسم عبداخلالق بن خلف  =بن شبلونا

 154  البوسعيديأبو دمحم احلسني بن دمحم  =بن شرحبيلا

، 306 ،298، 297، 237  أبو إسحاق دمحم بن القاسم  =بن شعبانا
381 ،392 ،500 ،501 ،
529 ،542. 

 481 دمحم بن مسلم بن عبيد هللا القرشي =بن شهابا

 182  عثمان   أبو عمرو تقي الدين =صالحابن 

 439  أبو مالك عبدالواحد بن أمحد  =بن عاشرا

 .526، 420، 378  أبو دمحم عبدهللا املصري  =بن عبد احلكما

، 237، 227، 223، 205، 151  بد هللا دمحم أبوع =بن عبدالسالم اهلواريا
258 ،267 ،267 ،268 ،279 ،
322 ،328 ،329 ،333 ،348 ،
349 ،353 ،381 ،388 ،403 ،
421 ،422 ،423 ،424 ،452 ،
467 ،469 ،474 ،486 ،495 ،
496 ،497 ،503 ،505 ،523. 

، 229، 208، 198، 186  أبوعبدهللا دمحم بن دمحم التونسي= بن عرفةا
249 ،268 ،285 ،290 ،
294 ،297 ،299 ،301 ،
308 ،348 ،355 ،365 ،
431 ،465 ،469 ،472 ،
520 ،525 ،530 ،543. 

، 282، 260، 223، 205  أبو الفضل �ج الدين أمحد بن دمحم  =بن عطاء هللا اإلسكندريا
426 ،475 ،496. 

 443  أبودمحم عبداحلق بن أيب بكر  =بن عطيةا

 281  هللا دمحم بن علي األندلسيأبوعبد  =بن عالقا
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 215  أبو العباس أمحد = البجائي بن عمرانا

، 181، 179، 173، 152   العثماين املكناسي أبوعبدهللا دمحم بن أمحد =بن غازيا
183 ،184 ،185 ،187 ،
189 ،210 ،221 ،267 ،
365 ،440 ،431 ،447 ،
492. 

 193  وايندمحم عبدالسالم املسرايت القري  أبو =ابن غالب

 .310، 238، 187، 160  عبد اخلالق بن علي بن احلسن. =ابن فرات

، 238، 210، 206، 182  أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم اليعمري=بن فرحون ا
282 ،385 ،422 ،476 ،
497 ،499 ،529. 

، 469، 336، 311، 278، 206  التونسيأبو علي عمر بن علي =ابن قّداح 
473. 

 435، 174  ن املقري القريواينأبو القاسم عبدالرمح= بن حمرزا

، 222، 215، 192، 153  أبو عبدهللا دمحم بن أمحد العجيسي التلمساين  (احلفيد)=بن مرزوقا
235 ،244 ،253 ،254 ،
269 ،280 ،293 ،295 ،
300 ،309 ،311 ،314 ،
315 ،316 ،324 ،359 ،
398 ،421 ،422 ،444 ،
445 ،448 ،464 ،496 ،
524 ،526 ،536 . 

 .349، 348، 347 أبو هشام دمحم بن دمحم بن املغرية املخزومي =بن مسلمةا

، 343، 272، 257، 249  أبو دمحم عبدهللا القرشي. =بن �فعا
420 ،428 ،429 ،482 ،
542. 

، 260، 257، 233، 219، 217 أبو عبدهللا دمحم الكناين =بن هارونا
269 ،328 ،339 ،344 ،423 ،
429 ،531. 

 287  أبودمحم عبدهللا بن يوسف األنصاري =بن هشاما

 267  دمحم األمويأبوعبدهللا بن وّضاح ا

، 226، 213، 178، 175، 171 الصقلي التميمي   أبو بكر دمحم بن عبد هللا =بن يونسا
244 ،248 ،260 ،275 ،280 ،
312 ،313 ،326 ،419 ،429 ،
439 ،444 ،466 ،469 ،474 ،
480 ،504، 505 ،517 ،521 ،
525 ،526 ،532 ،534 ،535 ،
542. 

، 297، 280، 261، 174  أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق القريواين التونسي
332 ،504. 
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، 215، 212، 204، 152 أبو اإلرشاد األجهوري علي بن زين العابدين 
220 ،224 ،231 ،255 ،
258 ،264 ،301 ،314 ،
341 ،348 ،350 ،369 ،
370 ،378 ،407 ،415 ،
425 ،430 ،433 ،436 ،
440 ،450 ،458 ،470 ،
478 ،482 ،535 ،539 ،
542. 

 .406، 261  علي بن عبداحلق الزرويلي  = الصغري أبو احلسن

 199  أمحد بن عبدالعزيز =اهلاليل أبو العباس 

 515  عمر بن دمحم بن عمرو الليثي=أبو الفرج 

 231  لوليديأبو الفضل راشد بن أيب راشد ا

 175  بن أيب العباس ا بكر أبو

 285  ابن اللباد بكر أبو

 307  ن بن عبدهللا اخلوالين القريواينبكر أمحد بن عبدالرمح أبو

 175  أبو جعفر بن رزق أمحد بن دمحم القرطيب

 177  ن األموي التنالين املهداويأبو حفص عمر بن عبدالرمح

 541، 538، 529، 343  أبو حنيفة

 164  أبو ذؤيب اهلذيل.

 155  أبو زكر� السراج األندلسي.

 369، 207  عبدالرمحن بن علي =أبو زيد األجهوري 

 458  عمران اجلورائي أبو

 274  أبو دمحم صاحل بن دمحم اهلسكوري الفاسي

 231  مطرف بن عبدهللا اهلاليل=أبو مصعب 

 .289، 275  أبوبكر األ�ري دمحم بن عبدهللا التميمي

 287  يوسف النفزيدمحم بن  =انأبوحيّ 

، 291، 289، 263، 206  موسى بن عيسى الغفجوميالفاسي = أبوعمران
326 ،390 ،409 

 .430، 386، 314، 179  دمحم عبدالوهاب بن علي البغدادي املالكيأبو



التحقیق ح الزجلوي على خلیل                                                                                                      فھارسشر  

 
571 

، 321، 288، 273، 162  أبوعبدهللا دمحم بن خلفة الوشتاين التونسي= األيب
389 ،365 ،410 ،453 ،
466. 

 532، 319، 221  أبو العباس عبدهللا بن أمحد بن إسحاق =ايناألبي

 .255، 160  أمحد �� بن أمحد أبوالعباس التبنكي السوداين.

 154  أمحد بن بومجع 

 .155، 153  أمحد بن �صر الدرعي أبو العباس

 172  أسد بن الفرات أبوعبدهللا

 243  س أبو عبدهللاإمساعيل بن أيب أوي

، 268، 261، 242، 225  أبو عمرو بن عبدالعزيز العامري =أشهب
343 ،385 ،386 ،451 ،
519. 

، 515، 514، 494، 429  أصبغ بن الفرج بن سعيد بن �فع
519 ،538 ،539 ،541 

 164  أصحمة النجاشي

، 262، 260، 213، 203  أبو الوليد سليمان بن خلف =الباجي
264 ،272، 293 ،298 ،
304 ،312 ،327 ،329 ،
332 ،348 ،368 ،376 ،
406 ،421 ،422 ،430 ،
452 ،455 ،465 ،476 ،
497 ،503 ،504 ،529. 

 169  عبدهللا دمحم بن إمساعيل أبو  =البخاري

 .543، 406، 173  خلف بن أيب القاسم األزدي أبوسعيد = الرباذعي

، 266، 263، 256، 211  أبو القاسم بن أمحد  =الربزيل
274 ،278 ،283 ،290 ،
294 ،299 ،303 ،307 ،
307 ،323 ،336 ،400 ،
473 ،495. 

 433  كرمي الدين عبد الكرمي بن �صر الدين   =الربموين

 410  أبوبكر أمحد بن عمرو بن عبداخلالق  =البزار

، 203، 200، 173، 152 أبو عبدهللا مشس الدين دمحم بن أمحد  =البساطي
210 ،226، 227 ،235 ،
246 ،249 ،257 ،258 ،
259 ،260 ،262 ،266 ،
271 ،277 ،296  ،304 ،
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316 ،327 ،341 ،344 ،
363 ،385 ،426 ،451 ،
455 ،495 ،510 ،513. 

 255  نكري التبنكيت السوداين أبو عبدهللا دمحم بن حممود الو  =بغيع

 368، 213  أبودمحم عبدهللا بن أمحد بن سعيد العبدري  =البلنسي

، 313، 311، 220، 210، 207  و عبدهللا دمحم بن احلسن أب =البناين
318 ،329 ،334 ،372 ،380 ،
468 ،474 ،477 ،480 ،489 ،
497 ،505 ،509 ،523 ،528 ،
530 ،542. 

، 229، 226، 225، 213، 151 الدمريي البقاء �ج الدين  أبو =�رام
234 ،241 ،258 ،263 ،287 ،
295 ،303 ،334 ،367 ،434 ،
481 ،522 ،524 ،539. 

 345  ن الفاسيأبو العباس أمحد بن عبدالرمح =التاديل

، 186، 180، 174، 152  أبو عبدهللا مشس الدين دمحم بن إبراهيم  =التتائي
205 ،231 ،251 ،299 ،
306 ،307،309 ،328 ،
342 ،348 ،359 ،360 ،
369 ،385 ،390 ،431 ،
449 ،465 ،504 ،515. 

 .372، 300، 164  أبو عيسى دمحم =الرتمذي

، 448، 385، 292، 284  أبو زيد عبد الرمحان بن عفان  =اجلزويل
504 ،523 

 437  أبو عبدهللا دمحم بن أمحد  =جالل الدين احمللي

 507  ن بن إسحاق اإلنصاحلي أبو زيد عبدالرمح =اجلنتوري

 270، 263، 191  أبو نصر إمساعيل بن محاد الفارايب =اجلوهري

 .156، 154  اجلياليل بن أمحيد املزغراين

 150  احلسن بن دمحم الزجلوي

 175  د بن عبدالرمحنأبو احلسن أمح =احلصائري

، 197، 196، 190، 151  هللا دمحم بن دمحم الرعيين أبوعبد =احلطاب
198 ،199 ،201 ،202 ،
204 ،206 ،211 ،218 ،
224 ،235 ،238 ،241 ،
249 ،255 ،284، 340...، 

 69 عفر أمحد بن دمحم األشعري أبوج =محديس

 437  علي بن دمحم بن إبراهيم الشيحي  عالء الدين اخلازن=
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، 234، 215، 191، 185  أبو عبدهللا دمحم بن عبدهللا  =اخلرشي
311 ،399 ،434 ،491 ،
492 ،521. 

 159  خليل بن إسحاق بن موسى

 537  أبو جعفر أمحد بن نصر  =الداودي

 287 بدرالدين دمحم بن أيب بكر القرشي اإلسكندري  =الدماميين

 336، 300  أبو احلسن علي بن سعيد = لرجراجيا

 365، 363 أبو زيد عبدالرمحن بن علي  =الرقعي

املعروف �بن   الرمحن شهاب الدين أمحد بن دمحم أبو عبد =الزرقاين

 فجلة

152 ،199 ،201 ،231 ،
233 ،246 ،247 ،262 ،
266 ،316 ،385 ،386 ،
388 ،392 ،416 ،436 ،
449 ،458 ،459 ،462 ،
485 ،500 ،541. 

، 369، 363، 298، 208  الربنسي.أبو العباس أمحد بن أمحد  =زروق
370 ،406 ،426 ،449 ،
500. 

 467  زيد بن أسلم أبو عبدهللا العدوي العمري املدين

، 285، 283، 256، 172  يأبو سعيد عبدالسالم بن سعيد التنوخ =سحنون
325 ،346 ،348 ،349 ،
350 ،359 ،384 ،422 ،
429 ،451 ،471 ،503 ،
510 ،511. 

 242  سعيد بن النمر بن سليمان الغافقي

 540  سليمان بن شعيب بن خضر البحريي

، 242، 224، 221، 202  أبو علي األزدي =سند بن عنان
261 ،282 ،319 ،327 ،
332 ،339 ،340 ،344، 
364 ،365 ،447 ،474 ،
499 ،500 ،544. 

، 181، 169،178، 166، 151  والنجا سامل بن دمحم أب =السنهوري
182 ،183 ،185 ،186 ،189 ،
200 ،201 ،207 ،214 ،218 ،
219 ،220 ،224 ،225 ،226 ،
229 ،232 ،233 ،236 ،241 ،
245 ،248 ،251 ،253 ،256 ،
258........ 

 518، 495، 174  اخلالق بن عبدالوارث القريواين.أبو القاسم عبد =السيوري
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 229  أبو احلسن نور الدين دمحم املنويف املصري =الشاذيل 

، 473، 343، 256، 247، 238  الشافعي=أبو عبدهللا دمحم بن إدريس
502 ،529  ،541. 

 .496، 420، 216  أبو إسحاق إبراهيم بن مرعي بن عطية =الشربخييت 

، 268، 262، 219، 208   عبدهللا بن دمحم بن يوسف البلويأبو دمحم=الشبييب 
310. 

 445  الشيخ عز الدين بن عبدالسالم

 .243، 210  أبوبكر دمحم بن الوليد  =الطرطوشي

 484  أبو احلسن علي بن عيسى  =طُليطليال

 182  ن اليفرينعلي بن عبدالرمح =الطنجي

، 270، 246، 238، 220، 205 أبودمحم بن يوسف  =عبدالباقي الزرقاين
316 ،387 ،420 ،426 ،432 ،
440 ،442 ،484 ،486 ،491 ،
494 ،495 ،499 ،501 ،539. 

، 409، 312، 212، 204 أبو دمحم بن دمحم بن هارون السهمي =عبداحلق
496 ،510. 

  155 الفاسي بن عبدالرمحنأبو زيد =بن عمران ا الرمحنعبد

 154  ي.ن العجمي املستغامنعبدالرمح

 150  زيد التنالين أبوعبدالرمحن بن عمر 

 522  عبدالسالم البلبايل

 288  أبو دمحم بن علي  الفاسي= عبدالقادر

 .420، 155، 153  عبدالواحد بن أمحد القدوسي.

 175  عبداجلبار الربعي الفرضي الصقيليعتيق أبوبكر بن 

 436  عروة بن الزبري بن العوام أبو دمحم

 535، 427، 421، 199 أبو احلسن التونسي =بن ز�دعلي 

 .492، 487  أبو الطاهر إمساعيل بن مكي بن عوف  =العويف

، 261، 229، 202، 177  عياض بن موسى السبيت أبو الفضل.
269 ،289 ،336 ،394 ،
398 ،402 ،405 ،436 ،
466 ،509 ،515. 

 .534، 250  عيسى بن دينار بن واقد أبو دمحم الغافقي

 .289، 268  أبو القاسم أمحد بن أمحد بن أمحد  =الغربيين
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، 374، 358، 245، 244  أبو حفص �ج الدين عمر بن علي. =الفاكهاين
376 ،453 ،468 ،471 ،
506. 

  433 أبو عبد هللا دمحم بن دمحم  =الفيشي

 .519، 289، 212 أبواحلسن علي بن دمحم املعافري =القابسي

 314   العباس أمحد بن قاسمبو أ =القّباب

، 294، 278، 196، 181 أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس  =القرايف
304 ،318 ،364 ،446 ،
450 ،475 ،501 ،518. 

 .314  أبوعبدهللا دمحم بن أمحد األنصاري األندلسي  =القرطيب

 208  أبو العباس أمحد بن دمحم التونسي =القلشاين

، 178، 177، 175، 174 احلسن علي بن دمحم الربعي  أبو =الّلْخِميّ 
179 ،212 ،217 ،219 ،
220 ،221 ،231 ،261 ،
263 ،269 ،280 ،285 ،
286 ،295 ،296 ،312 ،
332 ،369 ،376 ،382 ،
388 ،399 ،410 ،412 ،
420 ،425 ،426 ،427 ،
428 ،441 ،452 ،453 ،
456 ،484 ،490....... 

، 187، 180، 179، 177  عمرأبو دمحم بن =الـَماِزِريِّ 
217 ،246 ،266 ،280 ،
319 ،320 ،348 ،399 ،
429 ،505. 

، 181، 180، 172، 167  مالك بن أنس أبوعبدهللا احلمريي األصبحي
186 ،199 ،221 ،230 ،
235 ،242 ،261 ،272 ،
274 ،276 ،279 ،285 ،
290 ،293 ،319 ،325 ،
330 ،343 ،363 ،386 ،
389 ،393 ،408 ،439 ،
408 ،439 ،441 ،444 ،
465 ،467 ،481 ،485 ،
487 ،491 ،534 ،537 ،
541 ،543 ،544. 

 155  دمحم بن الشريف بن أبوعبدهللا =دمحم البوعناين

 163  دمحم بن أيب بكر الصديق
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، 288، 275، 220، 153  )والد املؤلفَحممد بن أمحد العامل الزجلوي(
312 ،320 ،323 ،339 ،
368 ،369 ،378 ،386 ،
390 ،407 ،413 ،420 ،
424 ،444 ،445 ،468 ،
470 ،471 ،491 ،492 ،
493 ،515 ،521 ،522 ،
599. 

 155  عبدهللا  دمحم بن أمحد بن �صر الدرعي أبو

 515  أبوالقاسم وأبوعبدهللا =دمحم بن احلنفية

 154  دمحم بن ُخوي

 156  دمحم بوقلع

 154  دمحم بوكلخ

، 273، 263، 177، 161  سني القشريي النيسابوريمسلم بن احلجاج أبو احل
302. 

 .431، 395، 374  أبوعبدهللا دمحم بن أمحد الدالئي  =املسناوي

 291  أبو عبدهللا دمحم بن أيب القاسم  =املشذايل

، 235، 192، 156، 151 أبو اخلريات املعسكري اجلزائري =مصطفى الرماصي
261 ،201 ،230 ،231 ،
251 ،261 ،274 ،282 ،
338 ،344 ،377 ،390 ،
407 ،426 ،434 ،473 ،
478 ،500 ،515 ،516 ،
523. 

 155  أبوعبدهللا دمحم بن أمحد املغريب.=املصمودي 

 .495، 309، 255  أبو العباس شهاب الدين أمحد بن دمحم التلمساين =املقري

 .528، 423، 254، 159  أبو دمحم عبدهللا بن دمحم  =املنويف

، 257، 243، 214، 152 أبوعبدهللا دمحم بن يوسف العبدوسي الغر�طي =املواق
264 ،286 ،307 ،314 ،
388 ،429 ،451 ،466 ،
468 ،473 ،480 ،497 ،
511 ،535 ،538 ،540. 

، 428، 417، 318، 253 أبو عبدهللا َحممد ابن أمحد بن دمحم =ميارة
506 ،597.  

 .521، 448، 390، 230  حسن أبوعبدهللا دمحم بن =�صر الدين اللقاين
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 509، 507، 504، 426، 369 أبو العباس شهاب الدين أمحد بن غنيم  =النفراوي

، 254، 239، 218، 169  أبوزكر� حيي بن شرف  =النووي
389 ،396 ،410 ،424 ،
441 ،454. 

 .324، 206  التونسيأبو عبدهللا دمحم بن أمحد  =وغيالوان

 506  بن سعيد حيىي

 319   بن حيىي بن كثري أبو دمحمحيىي

 393  أبو يوسف بن أيب القاسم التونسي =يعقوب الزغيب

 .463، 439، 302  احلجاج األنفاسي يوسف بن عمر أبو

  فهرس الكتب املذكورة يف املخطوط                           

  407  األجوبة الفقهية ملصطفى الرماصي

  .331، 259  صرية يف بعض مسائل البادية لإلمام دمحم بن �صر الدرعيألجوبة الناا

  540، 272  أحكام القرآن أليب دمحم عبداملنعم املعروف �بن الفرس األندلسي

  539  إحياء علوم الدين أليب حامد دمحم الغزايل

بن عسكر الإرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالك 

  البغدادي

197 ،243 ،277 ،

357 ،404 ،442 ،

478 ،501 ،524 ،

540.  

  280  االستذكار أليب عمر يوسف بن عبدالرب

  427، 402، 342  اإلعالم حبدود وقواعد اإلسالم للقاضي أيب الفضل عياض

  410  األيبإكمال إكمال املعلم لإلمام أيب عبدهللا دمحم بن خلفة الوشتاين 

  486، 321،418  الفضل عياضإكمال املعلم بفوائد مسلم لإلمام أيب 

  248  البديع من شرح التفريع لعبدهللا الشارمساحي

  177  الربهان يف أصول الفقه أليب املعايل عبدامللك بن عبدهللا احلويين 

، 293، 260، 251البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة أليب الوليد 
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  . 431، 386،  318  دمحم بن أمحد بن رشد القرطيب

م لربهان الدين براهيم ابن تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكا

  فرحون

182،497.  

  175  التبصرة أليب احلسن اللخمي

"الشرح الوسط على خمتصر خليل" لتاج الدين �رام حتبري املختصر 

  الدمريي

226 ،539  

  245  ين الفاكهاينالتحرير والتحبري شرح رسالة ابن أيب زيد لتاج الد

  159  ترمجة املنويف(مناقبه) خلليل بن إسحاق

  498  تسهيل املهمات يف شرح جامع األمهات لربهان الدين بن فرحون

  287  تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد حملمد بدر الدين الدماميين

  177  التعليقة على املدونة أليب عبدهللا املازري.

لوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" أليب دمحم تفسري ابن عطية "احملرر ا

  عبداحلق بن عطية.

443  

  405، 281  التلقني يف الفقه املالكي أليب دمحم عبدالوهاب بن علي الثعليب البغدادي

عياض بن موسى بن لالتنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة 

  عياض

268 ،367  

رح التتائي على الرسالة) أليب عبدهللا تنوير املقالة يف حل ألفاظ الرسالة(ش

  دمحم بن إبراهيم التتائي

369  

، 226، 204، 173  التهذيب يف اختصار املدونة أليب سعيد خلف بن أيب القاسم الرباذعي

275 ،406 ،408 ،

409 ،476 ،541 .  

  159،320، 151  التوضيح على ابن احلاجب خلليل بن إسحاق

  159  اجبجامع األمهات أليب عمرو بن احل

  175  اجلامع ملسائل املدونة أليب بكر بن يونس التميمي
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  440  على رسالة بن أيب زيد القريواين إليب اإلرشاد األجهوريحاشية 

، 416، 266، 201  حاشية أمحد بن دمحم الزرقاين على خمتصر خليل

458 ،459.  

  526 ،524 ،208  بناينلفتح الر�ين فيما ذهل عنه الزرقاين" حملمد الحاشية البناين "ا 

، 390، 230، 208  حاشية �صر الدين اللقاين على التوضيح.

448.  

  335  درة الغواص يف حماضرة اخلواص لربهان الدين إبراهيم بن فرحون

تاج الدين لالدرر يف شرح املختصر "الشرح الصغري" على خمتصر خليل 

  �رام 

226،481 ،539     

، 261، 257، 234  دين أمحد بن إدريس القرايفأليب العباس شهاب الالذخرية 

262 ،319 ،338 ،

367 ،386 ،406 ،

464 ،456 ،481.  

، 252، 231، 165  الرسالة أليب دمحم بن أيب زيد القريواين

360 ،366 ،370 ،

387 ،397 ،403 ،

453 ،460 ،461 ،

510.  

  306  لزاهي الشعباين أليب إسحاق دمحم ابن القرطيب الشعباينا

  .505، 362  يمانية أليب الربيع سليمان بن سامل القطانالسَّل

  236، 226  شرح ابن اإلمام التلمساين على ابن احلاجب(جامع األمهات)

  215  شرح ابن احلاجب أليب العباس أمحد ابن عمران  البجائي

شرح ابن زرقون على املوطأ املسمى "األنوار يف اجلمع بني املنتقى 

  واالستذكار"

391  

  427، 177  لتلقني أليب عبدهللا املازري.شرح ا
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  492  الشرح اخلرشي الكبري على املختصر 

  .191  شرح اخلرشي على خمتصر خليل

  205  شرح الزُّرقاين على خمتصر خليل لعبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين

  539، 243،  226   الشرح الكبري على خمتصر خليل لتاج الدين �رام

  264  لألجهوري على خمتصر خليلالشرح الكبري 

  399  شرح تفريع اجلالب البن بشري التنوخي

عبدهللا بن أمحد العبدري شرح رسالة بن أيب زيد القريواين أليب دمحم 

  البلنسي

368  

  370  شرح زروق على منت الرسالة أليب العباس شهاب الدين أمحد بزروق

  455، 454  اضالشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي أيب الفضل عي

  446  الشهاب الثاقب يف شرح خمتصر ابن احلاجب البن راشد القفصي.

  169  صحيح البخاري

  161  صحيح مسلم

، 233، 228، 202  طراز ا�الس أليب علي سند بن عنان األزدي

245 ،262 ،273 ،

297 ،298 ،362 ،

368 ،381 ،418 ،

424 ،453 ،454 ،

465 ،473 ،474 ،

481 ،508 ،511 ،

531.  

  404، 308  عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي حملمد أبوبكر بن العريب

، 248، 235، 204  العتبية على املوطأ أليب عبدهللا دمحم بن أمحد العتيب

273 ،274 ،276 ،
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284 ،325 ،370 ،

443 ،478 ،479 ،

529.  

، 468، 414، 298  عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة أليب دمحم جالل الدين بن شاس

496.  

  .277، 255  ن بن دمحم بن عسكر البغدادي املالكيالعمدة لعبدالرمح

  294  الفروق أليب العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف

  369  الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين لشهاب الدين النفراوي

  265، 250، 209  وز آ�ديالقاموس احمليط �د الدين دمحم بن يعقوب الفري 

القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي دمحم بن عبدهللا أبوبكر بن 

  العريب

263  

  540  القوانني الفقهية أليب القاسم دمحم بن أمحد بن جزي

  .420، 385، 305  الكايف يف فقه أهل املدينة أليب عمر يوسف بن عبدالرب

  175  ي.كتاب الفرائض أليب بكر بن يونس التميم

كتاب النكت والفروق ملسائل املدونة واملختلطة أليب دمحم عبداحلق بن 

  هارون الصقلي

463  

  437  لباب التأويل يف معاين التنزيل أليب احلسن عالء الدين املعروف �خلازن

  282  جمهول اجلالب

  262  خمتصر الشبييب لشرح الفاكهاين على رسالة ابن أيب زيد القريواين

  503، 444  الكبري أليب دمحم عبدهللا بن عبداحلكم.املختصر 

  167  خليل بن إسحاقتصر خم

، 321، 290، 159  املدخل أليب عبدهللا دمحم ابن احلاج

404 ،441 ،509 ،

519.  

، 173، 171، 168  املدونة ملالك بن أنس األصبحي
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175 ،177 ،182 ،

186 ،201 ،204 ،

218 ،229 ،231 ،

233 ،237 ،242 ،

244 ،248 ،252 ،

260 ،261 ،269 ،

273.......  

، 292، 230، 229  املقدمات املمهدات أليب الوليد دمحم بن أمحد بن رشد القرطيب

378 ،390 ،497 ،

506 ،542.  

املقدمة القرطبية ليحي القرطيب على مذهب السادة املالكية بشرح الشيخ 

  أمحد زروق الربنسي

369  

  433  حملمد ابن دمحم الفيشياملنح الوفية لشرح املقدمة العزية 

  .448، 159  منسك خليل خلليل بن إسحاق

  365  حملمد بن املواز املوازية

  .440، 393، 261  املوطأ ملالك بن أنس األصبحي

بن حجر النزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر 

  العسقالين

353  

  192  السعادات ابن األثري.النهاية يف غريب احلديث واألثر �د الدين أبو 

بن أيب زيد النوادر والز�دات على ما يف املدونة من غريها من األمهات ال

  القريواين

289 ،290 ،333 ،

349 ،375 ،441 ،

471 ،526.  

، 368، 339، 204  الواضحة من السنن والفقه لعبداملالك بن حبيب األندلسي

369 ،370،409 ،

465.  

  193  الم بن غالب املسرايتالوجيز يف الفقه لعبدالس
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  املصادر واملراجع قائمة                                    

 القرآن الكرمي برواية ورش عن �فع  

     المخطوطاتأوال: 

   
   .ن األنصاري، وثيقة خمطوطة خبزانة أنزمجرية الشيخ الونقايل للشيخ عبدالرمحإجاز  .1

ن بن �عمر التنالين، احملبس حملمد بن عبدالرمح يس خبطإفهام املقتبس يف ثبوت التحب .2

   .خمطوط خبزانة أنزمجري، اجلزائر

األجوبة الناصرية يف بعض مسائل البادية لإلمام دمحم بن �صر الدرعي مجعها عنه سيدي دمحم  .3

   .1674بن أيب القاسم الصنهاجي، خمطوط �ملكتبة الوطنية، املغرب، رقم 

حتت - تونس- ريع لعبدهللا الشارمساحي، خمطوط بدار الكتب الوطنيةالبديع من شرح التف .4

   .6213رقم:

   .ن بن عمر التنالين، خمطوط خبزانة بلوليد �عبدهللا،اجلزائرالرحلة احلجازية لعبدالرمح .5

الزاهي الشعباين أليب إسحاق دمحم ابن القرطيب الشعباين، خمطوط مبركز مجعة املاجد للثقافة  .6

   5951ديب،رقم احلفظ:  والرتاث،

الزهرات الوردية يف الفتاوى األجهورية أليب اإلرشاد نور الدين علي بن دمحم األجهوري،  .7

   .304750خمطوط مبكتبة األزهر الشريف، مصر، حتت رقم 

 املعاين فيمن ثبت لدي من علماء األلف الثاين، خزانة أوالد القاضي، متنطيط، أدرار. .8

هـ)،خمطوط مكتبة جامعة 917ية لشرح املقدمة العزية حملمد ابن دمحم الفيشي(تاملنح الوف .9

   .5820امللك سعود، رقم 

النسرين الفائح النسيم حملمد بن أمحد املسعدي اجلراري(نوازل اجلنتوري)، خمطوط خبزانة  .10

 �در�ن، تيميمون،اجلزائر.

بن شعيب البحريي، خمطوط أوضح املسالك(شرح على إرشاد ابن عسكر) لسليمان  .11

 .ملكتبة د.سيدي أمحد ولد األمري مبوريتانيا

تسهيل اإلرشاد للدرر املتعينة من األصول والفروع على مذهب عامل املدينة حملمد  .12

 .الزجلوي، خمطوط خبزانة أنزمجري، أدرار، اجلزائر

بكرية بتمنطيط، أدرار، تقييد على نظم ألفية الغريب حملمد الزجلوي، خمطوط �خلزانة ال .13
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 .اجلزائر

جوهرة املعاين فيما ثبت لدي من علماء األلف الثاين حملمد بن عبدالكرمي بكرواي،  .14

 خمطوط خبزانة الشيخ دمحم �ي بلعامل أولف،أدرار، اجلزائر

حاشية أمحد بن دمحم الزرقاين على خمتصر خليل، خمطوط �ملكتبة األزهرية، حتت رقم  .15

 ، مصر.94992، والرقم العام:2969اخلاص: 

درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم حملمد بن عبدالكرمي  بن عبداحلق التمنطيطي،  .16

 .خمطوط خبزانة املطارفة، أدرار، اجلزائر

رحلة عمر بن عبدالقادر إىل سجلماسة، خمطوط خبزانة الشيخ �ي، أولف، أدرار،  .17

 اجلزائر.

اطي على خليل املسمى "شفاء الغليل يف شرح خمتصر خليل" حملمد بن أمحد شرح البس .18

 .1ق،ج842البساطي، خمطوط �ملكتبة الوطنية �لر�ط، رقم احلفظ:

 .94994شرح الشربخييت على خمتصر خليل، خمطوط �خلزانة األزهرية، مصر، حتت رقم: .19

طوطة مؤسسة امللك عبدالعزيز آل شرح عبداخلالق بن علي بن الفرات على املختصر، خم .20

  .051/2الدار البيضاء، رقم- سعود

 .، أدرار،اجلزائرغاية األماين يف أجوبة أيب زيد التنالين، خمطوط خبزانة املطارفة .21

الغنية البلبالية)حملمد عبدالرمحن غنية املقتصد السائل فيما وقع بتوات من القضا� واملسائل( .22

 لوكة أدرار،اجلزائر.زانة مالبلبايل،خمطوط خب

ن التنالين، خمطوط خبزانة الشيخ �ي بلعامل �ولف، املصون لعبدالرمحخمتصر الدر  .23

 .أدرار،اجلزائر

مسائل يف االسرتعاء للفقيه دمحم عبدالعايل بن أمحد اإلنصاحلي، خمطوط خبزانة  .24

 .أنزمجري،أدرار،اجلزائر

شرح األجهوري على خليل"أليب اإلرشاد علي بن مواهب اجلليل حبل ألفاظ الشيخ خليل" .25

 .2053دمحم األجهوري، خمطوط �ملكتبة األزهرية مبصر، حتت رقم:

  نوازل اجلنتوري، خمطوط خبزانة قصر � عبدهللا، تيمي،أدرار،اجلزائر .26

 وثيقة خمطوطة للشيخ عبدهللا بن أيب مدين التمنطيطي، خزانة بومدين، متنطيط، اجلزائر. .27

 .ورقة من رحلة َحممد الزجلوي، مجعها ابنه دمحم الزجلوي، خمطوط خبزانة أنزمجري،اجلزائر .28
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بن �جي الشرح الكبري على �ذيب املدونة للقاضي أيب الفضل أيب القاسم بن عيسى  .1

دراسة وحتقيق: عبداحلكيم ميالد الكاسح، مذكرة  -كتاب الطهارة-التنوخي التونسي

ماجستري يف الفقه اإلسالمي، إشراف: أ.د.محزة أبوفارس، كلية اآلداب والعلوم اخلمس، 

 م.2009/2010قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، جامعة مصراتة، ليبيا،

قليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني من احلياة االجتماعية � .2

خالل نوازل الغنية البلبايل البن عبد املؤمن �ية، رسالة ماجستري يف التاريخ و احلضارة 

 .م2005/2006اإلسالمية ، كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران،

م 18ه/�12قليم توات من خالل نوازل اجلنتوري يف القرن احلياة االجتماعية والثقافية  .3

ألمحد بوسعيد، رسالة ماجستري يف التاريخ العام، كلية العلوم االجتماعية  والعلوم 

   .م2011/2012اإلسالمية، جامعة أدرار،

احلياة الفقهية  يف توات خالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر، أطروحة دكتوراه  يف  .4

اإلسالمية لعبدالسالم األمسر بلعامل، إشراف: أ.د. سعيد فكرة،  كلية العلوم  العلوم

   .م2015/2016 ،�تنة1جامعة احلاج خلضر اإلسالمية، قسم الفقه وأصوله، 

يف  أطروحة دكتوراهلعبدالرمحن بعثمان،  م17/18منطقة توات خالل القرنيني القضاء يف  .5

أد. دمحم بن معمر، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم  :إشراف واحلضارة اإلسالمية، التاريخ

   .م2016/ 2015اإلسالمية، قسم احلضارة اإلسالمية، جامعة وهران،

اهلجريني 13و12الوضع االقتصادي يف إقليم توات من خالل خمطوط الغنية يف القرنني .6

نعيمة عبدا�يد،  ، إشراف: بن وراه يف التاريخ احلديث واملعاصرهلر�ش زاجية، أطروحة دكت

، جامعة كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، قسم التاريخ وعلم اآل�ر

   م.2011/2012،وهران

شرح على القصيدة التلمسانية حملمد بن َحممد الرجلوي، دراسة وحتقيق: عبدالرمحن زهرة،  .7

وم اإلنسانية مذكرة ماجستري يف الفقه وأصوله، حتت إشراف: د�غ دمحم، كلية العل

 .م2014/ 2013جامعة أدرار، م العلوم اإلسالمية،قس واالجتماعية والعلوم اإلسالمية،

ن اجلنتوري،  ء املليم للشيخ أيب زيد عبدالرمحشرح منظومة معونة الغرمي ببعض أحكام قضا .8

إشراف: أ.د. أحني  دراسة وحتقيق: علي عبدالفتاح صديقي، أطروحة دكتوراه حتت

 جامعة أمحد بنة،العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالميية زقور،كل
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   م.2017،2018بلة،وهران،

ن مذكرة لنيل شهادة التنالين دراسة وحتقيق: �عثمان عبدالرمحن بن عمر فهرسة عبدالرمح .9

والعلوم اإلنسانية، جامعة بشار،  املاجستري يف التاريخ احلديث، كلية اآلداب

   .م2008/2009اجلزائر

خمتصر الشبييب لشرح الفاكهاين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، دراسة وحتقيق:  .10

عبداملطلب دمحم مفتاح القندي، أطروحة دكتوراه يف اآلداب والعلوم اإلنسانية، حتت 

إشراف: د.محيد دمحم حلمر، قسم الدراسات اإلسالمية، كلية: اآلداب والعلوم اإلنسانية 

  .م2018/2019-فاس- سايس

نسيم النفحات يف ذكر جوانب من أخبار توات ومن دفن فيها من األولياء والصاحلني   .11

والعلماء العاملني الثقات ملوالي أمحد الطاهري اإلدريسي احلسين، دراسة وحتقيق: خري هللا 

سعيدي، مذكرة ماجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر، إشراف: أ.د شايب قدادرة، كلية 

م قاملة، 1945ماي08االجتماعية، قسم التاريخ واآل�ر،جامعةالعلوم اإلنسانية و 

    م2012،2013

دراسة وحتقيق: دمحم جرادي، أطروحة دكتوراه يف الفقه وأصوله، إشراف:  ،نوازل الزجلوي .12

سعاد سطحي، كلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية، جامعة األمري عبدالقادر 

 م.2011- 2010للعلوم اإلسالمية قسنطينة، 

الطالبة  -مجع وحتقيق–أجوبة دمحم بن َحممد  �لعامل بن أمحد الزجلوي من خالل غنية املقتصد .1

  .م2015،سبتمرب7فاطمة محوين ،جملة رفوف، جامعة أدرار، العدد:

عبدالكرمي البكري  االستشارة يف القضاء عند املالكية "ا�لس االستشاري للقاضي عبداحلق بن.2

  .14،العدد:12ه)"، خدجية قامسي ودمحم جرادي، جملة احلوار الفكري، جملد:1210التوايت(ت

ن زهرة، مداخلة مقدمة حلضارية يف إقليم توات، عبدالرمحالبيوت األنصارية وإسهاما�ا العلمية وا.3

ضارية يف إقليم توات"، املكتبة للملتقى الوطين املوسوم بـ:"البيوت العلمية وإسهاما�ا العلمية واحل

  .م2018أفريل  29الرئيسية للمطالعة العمومية �لتعاون مع جامعة أدرار ،يوم 

هجريني، قامسي خدجية، جملة احلوار الفكري،  13و2القضاء مبنطقة توات خالل القرنني.4

  م.2020، 20، العدد:15جملد:
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روان سامل نوري، جملة دراسات يف التاريخ القضاء يف مصر يف العصر اململوكي لـد.صاحل حسن، م.5

  .م2018/ 67واآل�ر،جامعة تكريت، العدد:

ه، لد. جعفري مبارك، ملتقى 12تنقل علماء توات و�ثريهم يف السودان الغريب خالل القرن .6

  م.2010أعالم توات، أدرار،

ة مقدمة للملتقى حاضرة توات وإسهام أعالمها يف علوم اللغة، أ.د: عبداحلميد كرومي، مداخل.7

  م.2018الوطين حول إسهامات علماء اجلزائر يف خدمة اللغة العربية وعلومها بوالية وهران،

سجلماسة كمحطة للتواصل احلضاري بني ضفيت الصحراء حلسن �وشخيت، أعمال ندوة .8

دعوة التواصل الثقايف واالجتماعي بني األقطار اإلفريقية على جانيب الصحراء، منشورات كلية ال

  م، طرابلس.1999اإلسالمية 

ه، لـ.د. مبارك 13إىل القرن  9منطقة توات ودورها يف جتارة القوافل الصحراوية من القرن .9

جعفري، د.عبو الطاهر، مداخلة مقدة للملتقى الدويل السابع "التجارة والتجار عرب التاريخ"، تنظيم 

جتماعية واالقتصادية، مدينة املنستري اجلمهورية اجلمعية التونسية املتوسطية للدراسات التارخيية واال

  م.2014التونسية،سنة

        

، حتقيق: دمحم األمحدي أبو لديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب البن فرحونا .1

     (د.ط)،(د.ت).- القاهرة–دار الرتاث للطبع والنشر النور:

حاضرة مكناس البن زيدان عبدالرمحن السجلماسي، إحتاف أعالم الناس جبمال أخبار  .2

     .م2008الطبعة األوىل-القاهرة- حتقيق:د.علي عمر:مكتبة الثقافة الدينية

ن السجلماسي، حاضرة مكناس البن زيدان عبدالرمحإحتاف أعالم الناس جبمال أخبار  .3

     .م2008الطبعة األوىل-القاهرة- حتقيق:د.علي عمر:مكتبة الثقافة الدينية

ن ث النبوية لشمس دمحم بن عبدالرمحاألجوبة املرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحادي .4

الطبعة - الر�ض–السخاوي ،حتقيق: د.دمحم إسحاق دمحم إبراهيم: دار الراية للنشر والتوزيع 

     هـ.1418األوىل

طه بن علي بو أحكام القرآن أليب دمحم عبداملنعم املعروف �بن الفرس األندلسي ،حتقيق: د.  .5

     .م2006الطبعة األوىل- بريوت–سريح: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 



التحقیق ح الزجلوي على خلیل                                                                                                      فھارسشر  

 
588 

اإلحكام يف أصول األحكام أليب احلسن سيد الدين علي اآلمدي، حتقيق: عبدالرزاق  .6

     دمشق.-بريوت-عفيفي: املكتب اإلسالمي

م أليب العباس شهاب الدين اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلما .7

أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة: دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر 

     .م1995الطبعة الثانية -بريوت- والتوزيع

األدب املفرد أليب عبدهللا دمحم بن إمساعيل البخاري، حتقيق: علي عبد الباسط مزيد، وعلي  .8

     .م2003الطبعة األوىل- مصر- تبة اخلاجنيعبداملقصود رضوان: مك

     - القاهرة-األدب يف العصر اململوكي لد. دمحم زغلول سالم: دار املعارف  .9

عبدالقادر األرنؤوط: دار الفكر  األذكار أليب زكر� حميي الدين بن شرف النووي، حتقيق: .10

     .م1994طبعة -بريوت- للطباعة والنشر والتوزيع

بن شرف النووي، حتقيق: عبدالقادر األرنؤوط: دار   حميي الدين حيىياألذكار أليب زكر� .11

     .م1994طبعة منقحة -بريوت-الفكر والنشر والتوزيع

إرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالك أليب زيد شهاب الدين بن عسكر  .12

     بعة الثالثة.الط- مصر–البغدادي : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده 

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول حملمد بن علي الشوكاين، حتقيق وتعليق: أيب  .13

الطبعة األوىل -الر�ض- حفص سامي بن العريب األشري: دار الفضيلة للنشر والتوزيع

     .م2000

قيق: زهري إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل حملمد �صر الدين األلباين، حت .14

     .م1985الطبعة الثانية -بريوت-الشاويش: املكتب اإلسالمي

مكتبة الكليات -بريوت-األزهر يف ألف عام لد. دمحم عبد املنعم خفاجي: عامل الكتب .15

 .م1987الطبعة الثانية-القاهرة- األزهرية

-ثريةاألسامي والكىن أليب أمحد احلاكم، حتقيق: يوسف بن دمحم الدخيل: دار الغر�ء األ .16

 .م1994الطبعة األوىل-املدينة املنورة
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- بغداد-ه): دار الشؤون الثقافية6االستبصار يف عجائب األبصار لكاتب مراكشي(ت:ق .17

     .م1986

االستذكار أليب عمر يوسف بن عبدالرب، حتقيق: سامل دمحم عطا، دمحم علي معوض: دار  .18

     .م2000الطبعة األوىل- بريوت-الكتب العلمية

ألخبار دول الغرب األقصى أليب العباس أمحد بن خالد الناصري، حتقيق وتعليق:  االستقصا .19

     .- الدار البيضاء- جعفر الناصري ودمحم الناصري :دار الكتاب

أسهل املدارك "شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك"أليب بكر بن حسن  .20

     .الطبعة الثانية-بريوت- الكشناوي: دار الفكر

صابة يف متييز الصحابة أليب الفضل أمحد بن حجر العسقالين، حتقيق: عادل أمحد عبد اإل .21

     م1995الطبعة األوىل -بريوت–املوجود وعلي دمحم معوض: دار الكتب العلمية 

     م2002د.ط-اجلزائر-أصل أقدم اللغات يف أمساء أماكن اجلزائر لبوساحة: دار هومه .22

عبدهللا دمحم بن احلسن بن فرقد الشيباين، حتقيق: أبو الوفا  األصل املعروف �ملبسوط أليب .23

     كراتشي-األفغاين: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية

اإلعالم حبدود وقواعد اإلسالم للقاضي أيب الفضل عياض، حتقيق: دمحم صديق املنشاوي  .24

     م1995طبعة- القاهرة-السوهاجي: دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير

- الر�ط–اإلعالم مبن حل مبراكش من األعالم أليب العباس السماليل :املطبعة املالكية  .25

     م1993الطبعة الثانية 

ن الفاسي الفهري، حتقيق: احلادي عشر لعبدهللا بن عبدالرمحاإلعالم مبن غرب من أهل القرن  .26

     م2008فاطمة �فع: دار ابن حزم، الطبعة األوىل 

     م2002الزركلي:دار العلم للماليني ،الطبعة اخلامسة عشر  األعالم خلري الدين .27

اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم أليب العباس أمحد بن تيمية، حتقيق:  .28

     م1999الطبعة السابعة - بريوت-�صر عبدالكرمي العقل: دار الكتب العلمية
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مليالديني لفرج حممود فرج: ديوان إقليم توات خالل القرنني  الثامن عشر والتاسع عشر ا .29

     م.2007املطبوعات اجلامعية

املالكي: دار الكتب  األيبإكمال إكمال املعلم لإلمام أيب عبدهللا دمحم بن خلفة الوشتاين  .30

     .-بريوت-العلمية

إكمال املعلم بفوائد مسلم لإلمام احلافظ أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض،  .31

الطبعة األوىل -املنصورة–ل: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع حتقيق:د. حيي إمساعي

     .م1998

     م.2001الطبعة األوىل- املنصورة-األم للشافعي، حتقيق: رفعت فوزي عبداملطلب:دار الوفاء .32

أهل البيت عند شيخ اإلسالم ابن تيمية لد. عمر بن صاحل القرموشي: مركز التأصيل  .33

     .م2012الطبعة األوىل - جدة-ة العربية السعوديةاململك-للدراسات والبحوث

- وكاين اليمين: دار املعرفةالبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع حملمد بن علي الش .34

     .بريوت

البدر الطالع يف حل مجع اجلوامع أليب عبدهللا جالل الدين دمحم بن أمحد احمللي الشافعي،  .35

-ي بن دمحم احملمدي الداغستاين: مؤسسة الرسالة �شرونشرح وحتقيق: أيب الفداء مرتضى عل

     .م2005الطبعة األوىل- بريوت

البدر املنري يف ختريج األحاديث واآل�ر الواقعة يف الشرح الكبري أليب حفص عمر بن امللقن،  .36

- حتقيق: مصطفى أبو الغيط، عبدهللا بن سليمان، �سر بن كمال: دار اهلجرة للنشر والتوزيع

     .310،ص2م،ج2004الطبعة األوىل-ضالر�

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة جلالل الدين السيوطي، حتقيق :دمحم أبو الفضل  .37

     .(د.ط)(د.ت)- لبنان-إبراهيم: املكتبة العصرية

بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري أليب العباس  .38

     .هري �لصاوي: دار املعارف(د.ط)أمحد اخللويت، الش
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة أليب الوليد دمحم بن أمحد بن  .39

الطبعة الثانية –بريوت –رشد القرطيب،حتقيق:د. دمحم حجي وآخرون: دار اإلسالمي 

     م.1988

 مرتضى، حتقيق: جمموعة من �ج العروس من جواهر القاموس أليب الفيض دمحم بن دمحم .40

     احملقيقني:دار اهلداية.

�ج اللغة وصحاح العربية أليب �صر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، حتقيق: أمحد  .41

     م.1987الطبعة الرابعة - بريوت- عبدالغفور عطار: دار العلم للماليني

تب العلمية ،الطبعة األوىل التاج واإلكليل أليب عبدهللا دمحم بن يوسف املواق :دار الك .42

     هـ.1994

-بريوت- �ريخ ابن الفرات لناصر الدين دمحم بن عبدالرحيم ابن الفرات: املطبعة األمريكانية .43

     .م1943طبعة

)دراسة يف احلياة السياسية 20مطلع القرن 17التاريخ االجتماعي لدرعة(مطلع القرن .44

الدار -لية ألمحد البوزيدي: مؤسسة عبدالعزيزواالجتماعية واالقتصادية من خالل الو�ئق احمل

     .م1994طبعة - البيضاء

ه للصديق احلاج أمحد: دار 14ه إىل القرن 11التاريخ الثقايف إلقليم توات من القرن  .45

     م.2003الطبعة األوىل-أدرار- لثقافةا

السامل: دار  �ريخ السودان لعبد الرمحان بن عبدهللا السعدي، تقدمي وتعليق: محاه هللا ولد .46

     م.20012الطبعة األوىل- بريوت-الكتب العلمية

�ريخ الفتاش يف أخبار البلدان واجليوش وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور وعظائم األمور  .47

وتفريق أنساب العبيد من األحرار حملمود كعت التنبكي، حتقيق: د. آدم مببا: مؤسسة الرسالة 

     م.2014ألوىلالطبعة ا -دمشق،بريوت-الناشرون

-حيدرآ�د–التاريخ الكبري أليب عبدهللا دمحم بن إمساعيل البخاري :دائرة املعارف العثمانية  .48

     .الدكن
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-�ريخ بغداد للخطيب البغدادي:حتقيق: مصطفى عبدالقادر عطا: دار الكتب العلمية .49

     ه.1417الطبعة األوىل- بريوت

-ن السخاوي: دار الكتب والو�ئق القوميةبدالرمحيف ذيل امللوك حملمد بن عالترب املسبوك  .50

     .م2002طبعة- القاهرة

تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام إلبراهيم بن علي بن فرحون: مكتبة  .51

     .م1986الطبعة األوىل- القاهرة-الكليات األزهرية

لكرمي جنيب: وزارة التبصرة أليب احلسن علي بن دمحم اللخمي، دراسة وحتقيق: د.أمحد عبدا .52

     .م2011الطبعة األوىل - قطر- األوقاف والشؤون اإلسالمية

"الشرح الوسط على خمتصر خليل" لتاج الدين �رام الدمريي، حتقيق: د. حتبري املختصر  .53

ن خري: مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة لكرمي جنيب و د.حافظ بن عبدالرمحأمحد بن عبدا

     .م2013الرتاث، الطبعة األوىل 

حترير ألفاظ التنبيه أليب زكر� حميي الدين حيىي بن شرف النووي،حتقيق:عبدالغين الدقر :دار  .54

     .هـ1408الطبعة األوىل -دمشق- القلم

التحرير والتحبري يف شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين لتاج الدين أيب حفص الفاكهاين،  .55

     .الشاملة الذهبية املكتبة موقع

دارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى بن ترتيب امل .56

     الطبعة األوىل.-املغرب-عياض السبيت، حتقيق: جمموعة من احملققني:مطبعة فضالة، احملمدية

التسهيل لعلوم التنزيل ألبو القاسم دمحم بن أمحد بن جزي الكليب "تفسري ابن جزي"،  .57

     .ه1416الطبعة األوىل- بريوت-: شركة دار األرقم بن أيب األرقمحتقيق: د.عبدهللا اخلالدي

–تعريف اخللف برجال السلف أليب القاسم دمحم احلفناوي :مطبعة بيري فونتانة الشرقية  .58

     .م1906طبعة  –اجلزائر 

لفتح على منت التهذيب يف تعليقات كلنبوي على حاشية مري أيب ا .59

 ).د.ت.ط(،)د.ط(،املنطق
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رائد على تسهيل الفوائد حملمد بدر الدين الدماميين، حتقيق: د. دمحم بن عبدالرمحن تعليق الف .60

     .م1983املفدى: (د.�)، الطبعة األوىل

تعليقة الوانوغي على �ذيب املدونة أليب عبدهللا دمحم بن أمحد بن عمر الوانوغي التونسي،  .61

طبع على نفقة مسو الشيخ ن خري: عبدالكرمي، د.حافظ بن عبدالرمححتقيق: د.أمحد بن 

     .م2014محدان بن دمحم بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب، الطبعة األوىل 

التفريع يف فقه اإلمام مالك أليب القاسم ابن اجلالب املالكي، حتقيق: سيد كسروي حسن:  .62

     .م2007الطبعة األوىل-بريوت-دار الكتب العلمية

إىل آخر سورة السجدة، دراسة وحتقيق: عالل  تفسري ابن فورك من أول سورة املؤمنون .63

عبدالقادر بندويش، رسالة ماجستري: جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، الطبعة 

     .م2009األوىل

تفسري الطربي حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب أبو جعفر الطربي، حتقيق: د.عبد  .64

ع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر:دار هللا بن عبداحملسن الرتكي �لتعاون م

     .م2001الطبعة األوىل -القاهرة- هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن

الطبعة -سور�-تقريب التهذيب أليب الفضل أمحد بن حجر، حتقيق: دمحم عوامة: دار الرشيد .65

     .م1986األوىل

كبري البن حجر العسقالين، حتقيق: أبو عصام التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي ال .66

     .م1995الطبعة األوىل -مصر-حسن بن عباس بن قطب: مؤسسة قرطبة

التلقني يف الفقه املالكي أليب دمحم عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي  .67

عة األوىل ،حتقيق: أيب أويس دمحم بو خبزة احلسين التطواين: دار الكتب العلمية، الطب

     م.2004

التمهيد يف ختريج الفروع على األصول أليب دمحم مجال الدين عبدالرحيم اإلسنوي الشافعي،  .68

     هـ.1400الطبعة األوىل - بريوت-حتقيق: د. دمحم حسن هيتو :مؤسسة الرسالة
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تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع األمهات البن احلاجب أليب عبدهللا دمحم بن عبدالسالم  .69

مركز  -بريوت-هلواوي، حتقيق: د.عبداللطيف بن عبدالسالم الشيباين العامل: دار بن حزما

     .م2018الطبعة األوىل- اجلزائر-اإلمام الثعاليب

التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة أليب الفضل عياض بن موسى بن عياض  .70

الطبعة - بريوت-ييت: دار ابن حزمبن عمرون، حتقيق: د.دمحم الوثيق، د. عبد النعيم مح

     .م2011األوىل

تنوير املقالة يف حل ألفاظ الرسالة أليب عبدهللا دمحم بن إبراهيم التتائي، حتقيق: د.دمحم عايش  .71

     .عبدالعال شبري،(د.�)،(د.ط)

-للرتاث �ذيب اآل�ر أليب جعفر الطربي، حتقيق: علي رضا بن عبدهللا: دار املأمون .72

     م.1995عة األوىلالطب- دمشق

-�ذيب التهذيب أليب الفضل أمحد بن حجر العسقالين: مطبعة  دائرة املعارف النظامية .73

     هـ.1326الطبعة األوىل  -اهلند

التهذيب يف اختصار املدونة أليب سعيد خلف بن أيب القاسم دمحم ابن الرباذعي األزدي  .74

سامل بن الشيخ :دار البحوث للداسات املالكي،دراسة وحتقيق: د.دمحم األمني ولد دمحم  

     .م2002الطبعة األوىل -ديب-اإلسالمية وإحياء الرتاث

توات واألزواد خالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر للهجرة(الثامن عشر والتاسع عشر  .75

 (د.ط).-اجلزائر- ميالدي) حملمدحوتية: دار الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة

يح األحكام شرح حتفة احلكام لعثمان بن املكي التوزري: املطبعة التونسية،الطبعة توض .76

     .ه1339األوىل 

التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب خلليل بن إسحاق بن موسى اجلندي  .77

املالكي، حتقيق: د.أمحد بن عبدالكرمي جنيب: مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، 

     .م2008ىل الطبعة األو 
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التوقيف على مهمات التعريف لزين الدين دمحم املدعو بعبد الرؤوف احلدادي املناوي  .78

     .م1990الطبعة األوىل- القاهرة-عبداخلالق ثروت 38القاهري: عامل الكتب

تيسري امللك اجلليل جلمع الشروح و حواشي خليل يف الفقه املالكي أليب النجا سامل بن دمحم  .79

الطبعة -بريوت- سنهوري، حتقيق: عبداحملسن العتال: دار الكتب العلميةعز الدين ال

     .م2019األوىل

جامع األحاديث اجلامع  الصغري وزوائده واجلامع الكبري (قسم املوضوعات) جلالل الدين  .80

طبعة -بريوت- السيوطي، محع وترتيب:عباس أمحد صقر، أمحد عبداجلواد: دار الفكر

     .م1994

أليب عمرو مجال الدين ابن احلاجب الكردي املالكي، حتقيق: أبوعبد  جامع األمهات .81

     .م2000الطبعة الثانية - الرمحان األخضر األخضري: اليمامة للطباعة و النشر والتوزيع

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأ�مه(صحيح البخاري)  .82

 بن إمساعيل البخاري اجلعفي، حتقيق: دمحم زهري بن �صر الناصر: دار طوق أليب عبدهللا  دمحم

     .هـ1422الطبعة األوىل -النجاة

اجلامع ألحكام القرآن(تفسري القرطيب)أليب عبدهللا دمحم مشس الدين القرطيب، حتقيق: أمحد  .83

     .م1964الطبعة الثانية -القاهرة- الربدوين وإبراهيم أطفيش: دار الكتب املصرية

اجلامع ملسائل املدونة أليب بكر دمحم بن يونس التميمي، حتقيق: جمموعة �حثني يف رسائل  .84

     .م2013دكتوراه :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل 

جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ألمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي، حتقيق: د.  .85

     .- بريوت-لي: املكتبة العصريةيوسف الصمي

جواهر الدرر يف حل ألفاظ املختصر أليب عبدهللا مشس الدين دمحم بن إبراهيم بن خليل  .86

الطبعة - بريوت-التتائي، حتقيق: د. أبو احلسن نوري حسن حامد  املساليت :دار ابن حزم

     .م2014األوىل
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- در بن دمحم احلنفي: مري دمحم خانهاجلواهر املضية يف طبقات احلنفية أليب دمحم عبدالقا .87

     .كراتشي

حاشية الرماصي على التتائي على خليل ملصطفى الرماصي، حتقيق:مصطفى بن حسان:  .88

     .م2015الطبعة األوىل -اجلزائر-منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

بن عابد دمحم عالء حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة ال .89

     .- بريوت-دار الفكر للطباعة والنشر الدين أفندي:

ه لد. أمحد أ� الصايف جعفري: 13ه حىت �اية 7احلركة األدبية يف أقاليم توات من القرن  .90

     .م2009الطبعة األوىل-اجلزائر- منشورات احلضارة

قيق: دمحم أبو الفضل حسن احملاضرة يف �ريخ مصر والقاهرة جلالل الدين السيوطي،حت .91

     .م1967الطبعة األوىل-مصر-إبراهيم: دار إحياء الكتب العربية عيسى احلليب وشركاه

(د.ط)، -بريوت–خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر حملمد أمني احمليب: دار صادر .92

     .(د.ت)

كرب(مقدمة ابن ن األيوان املبتدأ واخلرب يف �ريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأد .93

ن بن دمحم بن خلدون احلضرمي اإلشبيلي، حتقيق: خليل شحادة: دار خلدون) لعبدالرمح

     .م1988الطبعة الثانية- بريوت-الفكر

الدر الثمني واملورد املعني "شرح املرشد املعني على الضروري من علوم الدين" حملمد بن أمحد  .94

     .م2008طبعة -القاهرة–ي :دار احلديث ميارة املالكي، حتقيق: عبدهللا املنشاو 

الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية أليب الفضل أمحد بن حجر العسقالين، حتقيق: السيد  .95

     .-بريوت-عبدهللا هاشم اليماين املدين: دار املعرفة

درة الغواص يف حماضرة اخلواص(ألغاز فقهية) لربهان الدين إبراهيم بن فرحون املالكي،  .96

-تونس-املكتبة العتيقة - القاهرة-: دمحم أبو األجفان و د. عثمان بطيخ: دار الرتاثحتقيق

     .(د.ت.ط)
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دمحم عبد املعيد حجر العسقالين، حتقيق: مراقبة و الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن .97

     .م1972الطبعة الثانية -صيدر ا�د اهلند- جملس دائرة املعارف العثمانية :ضان

لدرر املرصعة �خبار أعيان درعة حملمد املكي بن موسى بن �صر الدرعي، حتقيق: دمحم ا .98

     م.2014طبعة-سال- احلبيب نوحي: املؤسسة الناصرية للثقافة والنشر

الدرر يف شرح املختصر "الشرح الصغري" على خمتصر خليل يف الفقه املالكي لإلمام �ج  .99

د.أمحد  راسة وحتقيق :د.حافظ بن عبدالرمحن خري ،الكي، دالدين بن عبدهللا �رام الدمريي امل

     .م2014الطبعة األوىل- قطر–بن عبدالكرمي جنيب :وزارة األوقاف و الشؤون األسالميىة 

100.  

     .دليل والية أدرار، مجعية األحباث والدراسات التارخيية �درار

قيق:دمحم حجي :دار الغرب الذخرية أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حت .101

     .م1994الطبعة األوىل –بريوت –اإلسالمي 

ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد لتقي الدين أيب الطيب دمحم بن أمحد املكي الفاسي،  .102

 .م1990الطبعة األوىل-بريوت- حتقيق: كمال يوسف احلوت: دار الكتب العلمية

مصار وعجائب األسفار) أليب عبدهللا دمحم بن حلة ابن بطوطة(حتفة النظار يف غرائب األر  .103

     ه.1417(د.ط)،- الر�ط-عبدهللا بن بطوطة: أكادميية اململكة املغربية

-رحلة العبدري، حتقيق: د. علي إبراهيم كردي: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع .104

     .م2005الطبعة الثانية - دمشق

بعض األعالم واآل�ر واملخطوطات وما يربط توات رحلة العلية إىل منطقة توات لذكر ال .105

     .م2005الطبعة األوىل-اجلزائر- من اجلهات حملمد �ي بلعامل: مطبعة دار هومه

لرحلة العياشية للبقاع احلجازية املسمى(ماء املوائد) لعبدهللا بن دمحم العياشي، حتقيق: أمحد ا .106

   .  م2011ألوىلالطبعة ا- لبنان-فريد املزيدي: دار الكتب العلمية

رحليت لز�رة  قرب الوالد لضيف هللا بن دمحم بن أب التوايت، حتقيق ودراسة: أ.د.أمحد أ�  .107

     .م2015(د.ط)- اجلزائر-الصايف جعفري: دار الكتاب العريب
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     الرسالة أليب دمحم بن أيب زيد القريواين: دارالفكر(د.ط)و(د.ت.ط). .108

دار إحياء  يم والسبع املثاين أليب الفضل حممود األلوسي:روح املعاين يف تفسري القرآن العظ .109

     .- بريوت-الرتاث العريب

روضة الطالبني وعمدة املفتني حمليي الدين النووي، حتقيق: زهري الشاويش: املكتب  .110

 .م1991الطبعة الثالثة -بريوت- اإلسالمي

إحسان عباس: مؤسسة  الروض املعطار يف خرب األقطار أليب عبدهللا دمحم احلِمريى، حتقيق: .111

     .م1980الطبعة الثانية-بريوت-�صر للثقافة

روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني أليب دمحم عبدالعزيز بن إبراهيم ابن بزيزة التونسي،  .112

   .م2010الطبعة األوىل- بريوت-حتقيق: عبداللطيف زكاغ: دار ابن حزم

-لتومي سعيدان: دار هومةسكان تديكلت القدماء واالتكال على النفس للحاج ا .113

     .م2005طبعة - اجلزائر

سلسلة النوات يف إبراز شخصيات من علماء وصاحلي  إقليم توات، موالي التهامي  .114

     م.2005طبعة مارس -اجلزائر-غيتاوي: املطبعة احلديثة

السلوك ملعرفة دول امللوك أليب العباس تقي الدين أمحد بن علي العبيدي املقزيري،  .115

     .م1997الطبعة األوىل-بريوت-دمحم عبدالقادر عطا: دار العلميةحتقيق: 

     سنن ابن ماجة، حتقيق: فؤاد عبدالباقي: دار إحياء الكتب العربية. .116

–سنن أيب داود، حتقيق: شعيب األرنؤوط، دمحم كامل قره بللي: دار الرسالة العاملية  .117

     م.2009الطبعة األوىل - بريوت

 -بريوت-بشار عواد معروف: دار الغرب اإلسالمي سنن الرتمذي، حتقيق: .118

     .م1998طبعة

سنن الدارقطين أليب احلسن علي الدارقطين، حتقيق: شعيب األرنؤوط، حسن عبد املنعم  .119

  .م2004الطبعة األوىل-بريوت- شليب، عبداللطيف حرز هللا، أمحد برهوم: مؤسسة الرسالة
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قيق: شعيب األرنؤوط،وآخرون: مؤسسة سنن الدارقطين أليب احلسن علي الدارقطين، حت .120

     م.2004الطبعة األوىل-بريوت- لرسالةا

ن أمحد بن شعيب النسائي، حتقيق: د. عبدالغفار سليمان السنن الكربى أليب عبدالرمح .121

   م.1991الطبعة األوىل-بريوت-البنداري، سيد كسروي حسن: دار الكتب العلمية

النقي ألمحد بن احلسني بن علي اخلرساين  السنن الكربى للبيهقي ويف ذيله اجلوهر .122

     هـ.1344الطبعة األوىل -حيدر آ�د- أبوبكر البيهقي: جملس دائرة املعارف

- سنن النسائي بشرح جالل الدين السيوطي وحاشية السندي: دار الكتب العلمية .123

 .م2019الطبعة األوىل- بريوت

 - القاهرة-ز: دار احلديثسري أعالم النبالء لشمس الدين دمحم بن أمحد بن قاميا  .124

    .م2006طبعة

شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية حملمد بن دمحم خملوف، حتقيق: عبدا�يد خيايل: دار  .125

     .م2003الطبعةاألوىل- لبنان-الكتب العلمية

 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن عماد: دار الكتب العلمية،(د.ط)،(د.ت) .126

-لى الرسالة، حتقيق: أمحد فريد املزيدي: دار الكتب العلميةشرح ابن �جي التنوخي ع .127

     .م2007الطبعة األوىل- بريوت

شرح األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية لتقي الدين أبو الفتح دمحم بن علي  .128

   .م2003الطبعة السادسة –القشريي املعروف �بن دقيق العيد: مؤسسة الر�ن 

قواعد اإلسالم للقاضي عياض أليب العباس أمحد بن دمحم بن القاسم  شرح اإلعالم حبدود .129

اجلذامي املعروف �لقّباب، دراسة وحتقيق :عبد هللا بنطاهر الّتناين السوسي: مركز الدراسات 

 .م2014الطبعة األوىل - الر�ط-واألحباث وإحياء الرتاث الرابطة احملمدية للعلماء

ن علي املازري، حتقيق: مساحة الشيخ دمحم املختار شرح التلقني أليب عبدهللا دمحم ب .130

     .م2008الّسالمي: دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل 
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- شرح الزرقاين على خمتصر خليل لعبدالباقي بن يوسف الزرقاين :دار الكتب العلمية .131

   .  م2002الطبعة األوىل - بريوت

أمحد بن أمحد املعروف بزروق، شرح زروق على منت الرسالة أليب العباس شهاب الدين  .132

     .م2006الطبعة األوىل - بريوت-حتقيق:أمحد فريد املزيدي: دار الكتب العلمية

-بريوت-شرح غريب ألفاظ املدونة للجيب، حتقيق: دمحم حمفوظ: دار الغرب اإلسالمي .133

     .م2005الطبعة الثانية

- لكي: دار الفكر للطباعةشرح خمتصر خليل أليب عبدهللا دمحم بن عبدهللا اخلرشي املا .134

     .(د.ط)، (د.ت.ط)- بريوت

-الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي أيب الفضل عياض السبيت: دار الفيحاء .135

     هـ.1407الطبعة الثانية-عمان

دراسة وحتقيق:  ،حملمد بن أمحد بن غازي العثماين شفاء الغليل يف حل مقفل خليل .136

الطبعة األوىل -القاهرة- ويه للمخطوطات وخدمة الرتاثد.أمحد بن عبدالكرمي جنيب:مركز جنيب

     .م2008

شفاء الغليل يف شرح لغات خمتصر الشيخ خليل أليب احلسن علي بن دمحم املنويف،  .137

-نواكشط- حتقيق: د.أمحد بن عبدالكرمي جنيب: مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث

     .م2018الطبعة األوىل

- نشاء ألمحد بن علي القلقشندي:دار الكتب العلميةصبح األعشى يف صناعة اإل .138

     .- بريوت

–صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق: شعيب األرنؤوط: مؤسسة الرسالة  .139

     م.1993الطبعة الثانية - بريوت

صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن احلادي عشر حملمد بن احلاج بن دمحم بن  .140

الدار –تقدمي وحتقيق: د.عبدا�يد خيايل: مركز الرتاث الثقايف املغريب عبدهللا الصغري اإلفراين، 

 . م2004الطبعة األوىل- البيضاء
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الصلة يف �ريخ أئمة األندلس أليب القاسم بن بشكوال: مكتبة اخلاجني، الطبعة  .141

   .م1955الثانية

ار مكتبة ن السخاوي :داسع لشمس الدين دمحم بن عبدالرمحالضوء الالمع ألهل القرن الت .142

     (د.ط)،(د.ت).–بريوت –احلياة 

الطبعة - بريوت-دار الكتب العلمية طبقات احلفاظ جلالل الدين السيوطي: .143

     ه.1403األوىل

 –طبقات احلنابلة أليب احلسني دمحم ابن أيب يعلى، حتقيق: دمحم حامد الفقي: دار املعرفة  .144

     .- بريوت

الوهاب السبكي، حتقيق: د.حممود دمحم طبقات الشافعية  الكربى لتاج الدين عبد .145

 .هـ1413الطناحي، د.عبدالفتاح دمحم احللو: هجر للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة الثانية 

طبقات الشافعية أليب دمحم عبدالرحيم اإلسنوي، حتقيق: كمال يوسف احلوت: دار  .146

     .م2002الكتب العلمية،الطبعة األوىل

 .ا وروادها لد.عامر النجار: دار املعارف،الطبعة اخلامسةالطرق الصوفية، نشأ�ا ونظمه .147

-عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي حملمد أبوبكر بن العريب:دار الكتب العلمية .148

     .(د.ط)(د.ت.ط)- بريوت

العزيز شرح الوجيز املعروف �لشرح الكبري أليب القاسم عبدالكرمي بن دمحم الرافعي  .149

- بريوت–وض، عادل أمحد عبد املوجود: دار الكتب العلمية القزويين، حتقيق: علي دمحم ع

    . م1997الطبعة  األوىل

الطبعة األوىل -القاهرة-عصر سالطني املماليك لد.قاسم عبده قاسم: دار الشروق .150

     .م1994

عقد اجلمان يف �ريخ أهل الزمان حملمود بن أمحد احلنفي الشهري ببدر الدين العيين،  .151

 . م1987طبعة- مركز حتقيق الرتاث-كتابمني: اهليئة املصرية العامة للحتقيق: أ.د.دمحم أ
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عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة أليب دمحم جالل الدين بن شاس اجلذامي  .152

     .م2003الطبعة األوىل -بريوت- املالكي: دار الغرب اإلسالمي

ه ملبارك بن الصايف 12العالقات الثقافية بني توات والسودان الغريب خالل القرن  .153

     .م2009الطبعة األوىل-اجلزائر- جعفري: دار السبيل للنشر والتوزيع

ن بن دمحم بن عسكر البغدادي املالكي، حتقيق: السعيد الصمدي العمدة لعبدالرمح .154

 .م2021الطبعة األوىل-بريوت- النتيفي: دار ابن حزم

النسائي، حتقيق: د. فاروق  ن أمحد بن شعيب بن عليعمل اليوم والليلة أليب عبدالرمح .155

     .هـ1406الطبعة الثانية –بريوت –محادة: مؤسسة الرسالة 

     .ن السيوطي، (د.ط) (د.ت.ط)وم والليلة جلالل الدين عبدالرمحعمل الي .156

عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار أليب احلسن علي املعروف �بن  .157

يد بن سعد بن �صر السعودي: مكتبة امللك فهد القصار، دراسة وحتقيق: د. عبداحلم

     م.2006طبعة - الر�ض-الوطنية

الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي، حتقيق: إ�د خالد  الغاية يف اختصار النهاية لعز .158

     .م2016الطبعة األوىل-بريوت- الطباع: دار النوادر

ين أليب عبدهللا دمحم العامل الشهري ن التنال يف ترمجة وحياة الشيخ عبدالرمحالغصن الداين .159

     .م2004- اجلزائر-�لشيخ �ي: مطبعة دار هومه

فتاوى ابن رشد أليب الوليد دمحم بن أمحد بن رشد، حتقيق: د. املختار بن الطاهر التليلي:  .160

     .م1987الطبعة األوىل -بريوت-دار الغرب اإلسالمي

ن رشد، حتقيق: د. املختار بن الطاهر التليلي: فتاوى ابن رشد أليب الوليد دمحم بن أمحد ب .161

     م.1987الطبعة األوىل -بريوت-دار الغرب اإلسالمي

فتاوى الربزيل جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضا� �ملفتني واحلكام أليب القاسم بن  .162

-بريوت- أمحد البلوي الربزيل التونسي، حتقيق: أ.د.دمحم احلبيب اهليلة :دار الغرب اإلسالمي

     .م2002الطبعة األوىل 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري أليب الفضل بن حجر العسقالين، حتقيق: دمحم فؤاد  .163

    . ه1379طبعة -بريوت- عبدالباقي: دار املعرفة

فتح العالم لشرح بلوغ املرام أليب اخلري نور احلسن القنوجي، حتقيق: أبوعبدالرمحن صالح  .164

     .- بريوت- الكتب العلميةبن دمحم بن عويضة: دار 

فتح العليم اخلالق يف شرح المية الزقاق لإلمام أيب عبدهللا دمحم بن أمحد ميارة الفاسي،  .165

 .م2008الطبعة األوىل- الدار البيضاء-حتقيق: رشيد البكاري: دار الرشاد احلديثة

دار الفروق أليب العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف، حتقيق: خليل املنصور:  .166

     .م1998طبعة  - بريوت-الكتب العلمية

الفكر السامي يف �ريخ الفقه اإلسالمي حملمد بن احلسن بن العريب بن دمحم احلجوي  .167

    م.1995الطبعة األوىل -بريوت-علميةالثعاليب اجلعفري :دار الكتب ال

   .م1981الطبعة األوىل-بريوت-فنون اإلسالم لزكي دمحم حسن: دار الرند العريب .168

- تونس- فهرسة الرصاع أليب عبددهللا دمحم األنصاري، حتقيق:  دمحم العنايب: املكتبة العتيقة .169

     .م1976طبعة

واين لشهاب الدين النفراوي:دار الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القري  .170

     .الفكر(د.ط)

بة التجارية فيض القدير شرح اجلامع الصغري لزين الدين دمحم املناوي، حتقيق: املكت .171

     .ه1356الطبعة األوىل-مصر-الكربى

الطبعة -دمشق- القاموس الفقهي لغة واصطالحا لد. سعدي أبو حبيب: دار الفكر .172

     .م1988الثانية

القاموس احمليط �د الدين أبو طاهر دمحم بن يعقوب الفريوز آ�دي ،حتقيق: مكتب  .173

العرقسوسي :مؤسسة الرسالة للطباعة  حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة �شراف دمحم نعيم

     .م2005الطبعة الثامنة -بريوت- والنشر والتوزيع
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-القاهرة-قاموس املصطلحات الصوفية ألمين محدي: دار قباء للطباعة والنشر .174

     .م2000طبعة

القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي دمحم بن عبدهللا أبوبكر بن العريب، حتقيق:  .175

   م.1992 ولد كرمي: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل د.دمحم عبدهللا

-اجلزائر-قطف الزهرات من أخبار علماء توات لسيد عمر دمحم عبدالعزيز: دار هومه .176

     .م2002الطبعة الثانية

-قواعد الفقه أليب عبدهللا دمحم بن أمحد املقري، حتقيق:د. دمحم الدردايب: دار األمان .177

     .م2012طبعة -الر�ط

     .القوانني الفقهية أليب القاسم دمحم بن أمحد بن جزي،(د.�)،(د.ط) .178

القول البسيط يف أخبار متنطيط حملمد الطيب بن احلاج عبدالرحيم املشهور �بن ��  .179

حيدة، حتقيق: فرج حممود فرج، ملحق بكتاب إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع 

     عشر.

ام أمحد البن قدامة املقدسي: دار الكتب العلمية، الطبعة الكايف يف فقه اإلم .180

     .م1994األوىل

الكايف يف فقه أهل املدينة أليب عمر يوسف بن عبدالرب القرطيب، حتقيق: دمحم دمحم أحيد  .181

     .م1980الطبعة الثانية- الر�ض-ولد ماديك املوريتاين: مكتبة الر�ض احلديثة

أمحد عبدهللا بن عدي اجلرجاين، حتقيق: حيىي خمتار الكامل يف ضعفاء الرجال أليب  .182

     .م1988الطبعة الثالثة- بريوت-غزاوي: دار الفكر

كتاب التعريفات لعلي بن دمحم بن علي الزين الشريف اجلرجاين، ضبطه وصححه مجاعة  .183

   .م1983الطبعة األوىل -بريوت- من العلماء �شراف الناشر:دار الكتب العلمية

الغيالنيات) أليب بكر دمحم بن عبدهللا البزّاز ،حتقيق: حلمي كامل أسعد كتاب الفوائد( .184

     .م1997الطبعة األوىل - الر�ض-عبداهلادي: دار ابن اجلوزي
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كتاب النكت والفروق ملسائل املدونة واملختلطة أليب دمحم عبداحلق بن هارون الصقلي،  .185

الثقايف املغريب،الدار البيضاء، دار  حتقيق: أبو الفضل الدمياطي؛ أمحد بن علي: مركز الرتاث

     .م2009ابن حزم،بريوت،الطبعة األوىل

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل أليب القاسم جار  .186

     .ه1407طبعة- بريوت-هللا الزخمشري: دار الكتاب العريب

 هـ1402- بريوت-الفكر: دار كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حلاجي خليفة .187

كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب إلبراهيم بن علي بن فرحون، دراسة  .188

الطبعة -بريوت-وحتقيق: محزة أبو فارس، د.عبدالسالم الشريف: دار الغرب اإلسالمي

    . م1990األوىل

ة" أليب الآللئ املنثورة يف األحاديث املشهورة املعروف بـ"التذكرة يف األحاديث املشتهر  .189

عبدهللا بدرالدين دمحم الزركشي الشافعي، حتقيق:مصطفى عبدالقادر عطا: دار الكتب 

     .م1986الطبعة األوىل-بريوت-العلمية

لباب التأويل يف معاين التنزيل أليب احلسن عالء الدين املعروف �خلازن، حتقيق: دمحم  .190

     .ـه1415الطبعة األوىل-بريوت-علي شاهني: دار الكتب العلمية

لباب اللباب يف بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من األركان والشروط واملوانع واألسباب  .191

     .م2003أليب عبدهللا دمحم بن راشد البكري القفصي املالكي،الطبعة األوىل

حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ أليب الفضل تقي الدين دمحم بن دمحم اهلامشي: دار  .192

     .م1998ة األوىلالكتب العلمية، الطبع

لسان العرب البن منظور، حتقيق: عبدهللا علي الكبري ودمحم أمحد حسب هللا وهاشم دمحم  .193

     .-القاهرة-الشاذيل :دار املعارف

-اهلند- لسان امليزان ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق: دائرة املعارف النظامية .194

     م.1986الطبعة الثالثة-بريوت-مؤسسة األعلمي
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ن بن دمحم ب اإلمام مالك أليب زيد عبدالرمحمنت األخضري  يف العبادات على مذه .195

     .ميدان األزهر–الصغري األخضري: مكتبة ومطبعة دمحم علي صبيح و أوالده 

ن بن القاسم العتقي، عنها مالك أليب عبدهللا عبدالرمحجمالس ابن القاسم اليت سأل  .196

     .ث العلمي وحتقيق الرتاثحتقيق:مصطفى �حو:دار الفالح للبح

م) حلماه هللا ولد السامل: مركز 1898- م1591ا�تمع األهلي املوريتاين مدن القوافل( .197

    .م2008الطبعة األوىل-بريوت-دراسات الوحدة العربية

ا�تمع املصري يف عصر سالطني املماليك لد.سعيد عبدالفتاح عاشور: دار النهضة  .198

     .م1992طبعة-القاهرة-العربية

ا�موع شرح املهذب أليب زكر� حميي الدين النووي :دار الفكر، طبعة كاملة معها تكملة  .199

     .السبكي واملطيعي

   (د.ط).- بريوت- احمللى �آل�ر أليب دمحم علي بن حزم الظاهري: دار الفكر .200

- دمحم بن أب املزمري حياته وآ�ره، أ.أمحد أ� الصايف جعفري: دار الكتاب العريب .201

     م.2004الطبعة األوىل- اجلزائر

خمتار الصحاح لزين الدين أبوعبدهللا دمحم بن أيب بكر بن عبدالقادر احلنفي الرازي،  .202

الطبعة -صيدا–بريوت - الدار النموذجية–حتقيق: يوسف الشيخ دمحم: املكتبة العصرية 

     .م1999اخلامسة 

لليطلي، حتقيق: دمحم شايب خمتصر الطُليطلي أليب احلسن علي بن عيسى بن عبيد الطُ  .203

     .م2004الطبعة األوىل-بريوت-شريف: دار ابن حزم للطباعة والنشر

ن دمحم خري: مؤسسة خلف ن عرفة، حتقيق: د. حافظ عبدالرمحاملختصر الفقهي حملمد ب .204

     .م2014أمحد اخلبتور لألعمال اخلريية، الطبعة األوىل 

بداحلكم، حتقيق: د.أمحد بن عبدالكرمي جنيب: املختصر الكبري أليب دمحم عبدهللا بن ع .205

     م.2011الطبعة األوىل- القاهرة-مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث
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املخطوطات اجلزائرية وأعالمها يف اخلزائن واملكتبات اإلفريقية لد. أمحد أ� الصايف  .206

     .م2015-اجلزائر-جعفري: إصدارات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

     .دخل أليب عبدهللا دمحم ابن احلاج :دار الرتاث،(د.ط)،(د.ت.ط)امل .207

املدونة ملالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل  .208

     .م1994

   .املرشد املعني على الضروري من علوم الدين لعبدالواحد ابن عاشر:مكتبة املعارف .209

(اجلد)أليب الوليد دمحم بن أمحد بن رشد القرطيب ،حتقيق: دمحم مسائل أيب الوليد ابن رشد  .210

 م.1993الطبعة الثانية - املغرب–دار اآلفاق اجلديدة -بريوت-احلبيب التجكاين :دار اجليل

مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين، حتقيق: أيب معاذ طارق بن عوض هللا بن  .211

     م.1999ألوىلالطبعة ا- مصر–دمحم :مكتبة ابن تيمية 

املستدرك على الصحيحني أليب عبدهللا دمحم احلاكم النيسابوري، حتقيق: أبوعبد الرمحان  .212

     .م1997الطبعة األوىل-القاهرة- مقبل بن هادي الوادعي: دار احلرمني

مسند أمحد، حتقيق: شعيب األرنؤوط ،عادل مرشد ،وآخرون: مؤسسة الرسالة، الطبعة  .213

     م.2001األوىل

ند اإلمام أمحد، حتقيق: شعيب األرنؤوط، عادل مرشد وآخرون، إشراف: د. عبدهللا مس .214

  .م2001بن عبداحملسن الرتكي: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أليب احلسني مسلم  .215

- مسلم)، حتقيق: جمموعة من احملققني: دار اجليل بن احلجاج القشريي النيسابوري(صحيح

   .ه1334طبعة مصورة من الطبعة الرتكية املطبوعة يف استانبول سنة - بريوت

مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة أليب العباس شهاب الدين البوصريي، حتقيق: دمحم  .216

     .هـ1403الطبعة الثانية-بريوت- املنتقى الكشناوي: دار العربية

صباح املنري يف غريب الشرح الكبري أليب العباس أمحد بن دمحم الفيومي احلموي: املكتبة امل .217

     .-بريوت–العلمية 
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مصر والشام يف عصر األيوبيني واملماليك لد. سعيد عبدالفتاح عاشور: دار النهضة  .218

     .م1972طبعة-بريوت-العربية للطباعة والنشر

     .دار القبلةمصنف ابن شيبة، حتقيق: دمحم عوامة:  .219

-مصنف عبدالرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق: حبيب الرمحان األعظمي: ا�لس العلمي .220

     هـ.1403الطبعة الثانية-بريوت- املكتب اإلسالمي-اهلند

معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر لعادل نويهض: مؤسسة  .221

   .م1980الطبعة الثانية-بريت لبنان–نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر 

   .-اجلزائر-معجم أعالم توات لد. مقاليت؛ أ. مبارك جعفري: : وزارة الثقافة .222

معجم اللغة العربية املعاصرة لد. أمحد خمتار عبداحلميد عمر مبساعدة فريق عمل:عامل  .223

     .م2008الكتب،الطبعة األوىل

   .دار الفضيلةن عبداملنعم:عبدالرمحلفاظ الفقهية لد.حممود معجم املصطلحات واأل.224

        .املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى، وغريه: دار الدعوة .225

معرفة الصحابة أليب نعيم أمحد بن مهران األصبهاين، حتقيق: عادل بن يوسف العزازي:  .226

   .354،ص1م،ج1998الطبعة األوىل -الر�ض- دار الوطن للنشر

- مذ�م وأصدقائهم السوسني حملمد املختار السوسياملعسول يف اإللغيني وأساتذ�م وتال .227

     .م2014-بريوت–دار الكتب العلمية

املعونة على مذهب عامل املدينة "اإلمام مالك بن أنس " أليب دمحم عبدالوهاب بن علي  .228

بن نصر الثعليب البغدادي املالكي، حتقيق: محيش عبداحلق "رسالة دكتوراة جبامعة أم القرى 

 ).(د.ط)(د.ت.ط-مكة املكرمة-": املكتبة التجارية، مصطفى أمحد البازمبكة املكرمة

مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهج لشمس الدين دمحم بن أمحد اخلطيب الشربيين  .229

     .م1994الشافعي: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

     .املغين البن قدامة: مكتبة القاهرة،(د.ط) .230
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يان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة أليب اخلري مشس الدين املقاصد احلسنة يف ب .231

الطبعة - بريوت-دمحم السخاوي، حتقيق: دمحم عثمان اخلشت: دار الكتاب العريب

     .م1985األوىل

دار رشد القرطيب، حتقيق:د.دمحم حجي:  املقدمات املمهدات أليب الوليد دمحم بن أمحد بن .232

     .م1988عة األوىل الطب- بريوت-الغرب اإلسالمي

املقدمة القرطبية ليحي القرطيب على مذهب السادة املالكية بشرح الشيخ أمحد زروق  .233

دار ابن -اجلزائر- الربنسي، حتقيق: د. أحسن زقور(رسالة ماجستري): دار الرتاث �شرون

     م.2005الطبعة األوىل-بريوت-حزم

.د. أمحد علي طه ر�ن: دار الكلمة مناقب املنويف خلليل بن إسحاق املالكي، حتقيق: أ .234

 .م2012للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل املشكالت أليب احلسن  .235

-علي بن سعيد الرجراجي، حتقيق: أبو الفضل الدمياطي و أمحد بن علي: دار بن حزم

   م.2007الطبعة األوىل -ر البيضاءالدا- مركز الرتاث الثقايف  املغريب- بريوت

- جبوار حمافظة مصر- املنتقى شرح املوطأ أليب الوليد سليمان الباجي :مطبعة السعادة .236

      . ه1332الطبعة األوىل 

- منح اجلليل شرح خمتصر خليل أليب عبدهللا دمحم بن أمحد بن عليش املالكي: دار الفكر .237

         (د.ط).- بريوت

ح خمتصر خليل وتصحيح مسائله �لنقل والدليل أليب عبدهللا دمحم بن املنزع النبيل يف شر  .238

مرزوق التلمساين،حتقيق: د.أمحد بن عبدالكرمي جنيب، د.حافظ بن عبدالرمحن دمحم: دار 

     م.2022الطبعة األوىل- مصر- املذهب

د املنزع النبيل يف شرح خمتصر وتصحيح مسائله �لنقل والدليل أليب عبدهللا دمحم بن أمح .239

بن دمحم ابن مرزوق التلمساين، دراسة وحتقيق: أ. جياليل عشري و أ. دمحم بور�ن و أ. مالك  
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الطبعة األوىل -اجلزائر-رويبة–كرشوش: مركز اإلمام الثعاليب للدراسات ونشر الرتاث 

     م.2012

منسك خليل خلليل بن إسحاق املالكي، حتقيق: ا�تىب بن املصطفى بن سيدي بن دمحم   .240

 .م2007الطبعة األوىل- موريتانيا-ارك: دار يوسف بن �شفنيمب

منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه أليب زكر� النووي، حتقيق:عوض قاسم أمحد  .241

     .م2005عوض: دار الفكر، الطبعة األوىل 

-املنهاج شرح صحيح مسلم أليب زكر� حميي الدين النووي: دار إحياء الرتاث العريب .242

    .ه1392طبعة الثانيةال- بريوت

منهج الناشئني من القضاة واحلكام أليب الشتاء بن احلسن الغازي الصنهاجي: املطبعة  .243

     .م1930طبعة-اجلديدة

   املهذب يف فقه اإلمام الشافعي أليب إسحاق إبراهيم الشريازي: دار الكتب .244

املقزيري: دار الكتب املواعظ واالعتبار(اخلطط املقريزية) أليب العباس تقي الدين أمحد  .245

     .م1998الطبعة األوىل-بريوت-العلمية

ن املغريب بدهللا دمحم بن دمحم بن عبدالرمحيف شرح خمتصر خليل أليب ع مواهب اجلليل .246

     .م1992املعروف �حلطاب الرعيين: دار الفكر، الطبعة الثالثة 

   سالميموسوعة أعالم املغرب، تنسيق وحتقيق: دمحم حجي: دار الغرب اإل .247

الطبعة - مصر- موسوعة القبائل العربية  للطيب دمحم سليمان: دار الفكر العريب .248

     . 1056،ص1م،ج1997الثانية

املوسوعة املغربية  لألعالم البشرية واحلضارية لعبدالعزيز بن عبدهللا: وزارة األوقاف  .249

     .م1976-الر�ط–والشؤون اإلسالمية 

ك بن عامر األصبحي، حتقيق: دمحم فؤاد عبدالباقي: موطأ اإلمام مالك بن أنس بن مال .250

     .م1985طبعة -بريوت- دارإحياء الرتاث العريب

  م2010-اجلزائر-ي: الطباعة العصريةالنبذة يف �ريخ توات وأعالمها لعبداحلميد بكر  .251
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نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار البن حجر العسقالين، حتقيق: محدي  .252

     .م2008الطبعة الثانية - بريوتدمشق،-:دار ابن كثري يد السلفيعبدا�

نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار البن حجر العسقالين، حتقيق: محدي  .253

     .م2008الطبعة الثانية - بريوتدمشق،-يد السلفي :دار ابن كثريعبدا�

الظاهري:  النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغري بردي بن عبد هللا .254

     .- مصر -وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب

نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر أليب الفضل أمحد بن حجر  .255

    .م2000الطبعة الثالثة-دمشق- العسقالين، حتقيق: نور الدين عرت: مطبعة املصباح

الزيلعي، حتقيق: دمحم عوامة: مؤسسة نصب الراية ألحاديث اهلداية أليب دمحم عبدهللا  .256

     .م1997الطبعة األوىل- بريوت-الر�ن للطباعة والنشر

النظم املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب حملمد بن أمحد بن بطال الركيب، دراسة  .257

   .م1988طبعة-مكة املكرمة-وحتقيق: د. مصطفى عبداحلفيظ سامل: املكتبة التجارية

   .م1975ن الرقعي،طبعة يف مذهب اإلمام مالك لعبدالرمح دنظم مقدمة ابن رش .258

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب لشهاب  .259

الطبعة -بريوت-ر صادرالدين أمحد املقري التلمساين، حتقيق: إحسان عباس: دا

     م.1997األوىل

مربن احلبيب  البوداوي، دراسة نقل الرواة عمن أبدع قصور توات للشيخ دمحم بن ع .260

 .م2015الطبعة األوىل- اجلزائر–وحتقيق: موالي عبدهللا مساعيلي: دار الكلمة للنشر والتوزيع 

النهاية يف غريب احلديث واألثر �د الدين أبو السعادات ابن األثري، حتقيق: طاهر أمحد  .261

     .م1979طبعة -بريوت-الزاوى وحممود دمحم الطناحي: املكتبة العلمية

النوادر والز�دات على ما يف املدونة من غريها من األمهات أليب دمحم عبدهللا بن أيب زيد  .262

الطبعة األوىل -بريوت- القريواين، حتقيق: د. عبد الفتاح دمحم احللو: دار الغرب اإلسالمي

     .م1999
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يل، حتقيق: نور البصر شرح خطبة املختصر للعالمة خليل أليب العباس أمحد اهلاليل الفال .263

 -كيفة والعني-دمحم حممود ولد دمحم األمني: دار يوسف بن �شفني ومكتبة اإلمام مالك

     .م2007الطبعة األوىل 

نيل االبتهاج بتطريز الديباج ألمحد ألمحد �� التنبكيت، حتقيق: د.عبد احلميد عبدهللا  .264

     .م2000الطبعة الثانية، -طرابلس–اهلرامة: دار الكاتب 

داية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة(شرح حدود ابن عرفة) أليب عبدهللا اهل .265

     ـ.ه1350دمحم الرصاع التونسي:املكتبة العلمية الطبعة األوىل 

هدية العارفني أمساء املؤلفني وآ�ر املصنفني إلمساعيل البغدادي: دار إحياء الرتاث العريب  .266

     .م1951طبعة -بريوت–

وايف �لوفيات لصالح الدين الصفدي، حتقيق: أمحد األر�ؤط، وتركي مصطفى: دار ال .267

     م.2000بعة األوىلالط- بريوت-إحياء الرتاث

الورقات أليب املعايل عبدامللك اجلويين امللقب �مام احلرمني، حتقيق: د. عبداللطيف دمحم  .268

  .العبد،(د.�)،(د.ط)

الم على تلك البالد حتديدا وختطيطا وعادا�م الوسيط يف تراجم أد�ء شنقيط والك   .269

- مصر- وأخالقهم وما يتعلق بذلك ألمحد بن األمني الشنقيطي: الشركة الدولية للطباعة

  .م2002الطبعة اخلامسة

وصف إفريقيا للحسن بن دمحم الوزان الفاسي، ترمجة: دمحم حجي، دمحم األخضر: دار  .270

     .م1983الطبعة الثانية - بريوت-الغرب اإلسالمي

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان أليب العباس أمحد بن دمحم بن خلكان، حتقيق: إحسان  .271

 .بريوت- عباس: دار صادر

الوفيات لتقي الدين دمحم بن رافع، حتقيق: صاحل مهدي عباس، د.بشار عواد معروف:  .272

     ـ.ه1402الطبعة األوىل-بريوت- مؤسسة الرسالة
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ن مذهب عامل املدينة حملمد البشري ضافر األزهري: مطبعة اليواقيت الثمينة يف أعيا .273

     .ه1325املالجئ العباسية، طبعة حجرية 

1. Tombouctou Voyage au Maroc au Sahara et Soudan, Oskar 

Lenz : Librairie Hachette, Paris,188,        

2.Le grand désert itinéraire d un caravane du Sahara au pays des 

Nègers, Daumas Eugene :Royaume de Haoussa,Paris,1848.     

3.Le Sahara, Qautier.E.F, Paris :Payot, 1946                            

4.Quatre Siècles D’histoire  Marocaine Au Sahara de 1504 à 

1902 au Maroc de 1892 à 1912 , Martin, Librairie Félix Alcan, 

Paris , 1923, P5     

 

فهرس املوضوعات

  

 5 اإلهداء 

 6 الشكر والتقدير

 8   املقدمة

 15  
 

 16لفصل األولمتهيد ل

 17 الفصل األول: التعريف خبليل بن إسحاق وخمتصره
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 18 املبحث األول: عصر خليل بن إسحاق

 18 املطلب األول: احلياة السياسية

 18 الفرع األول:  حملة عن عصر املماليك

 18 الفرع الثاين: أقسام الدولة اململوكية

 19 لة املماليك البحريةالفرع الثالث: قراءة سريعة يف جهاز احلكم بدو 

 20 الفرع الرابع: القضاء يف العصر اململوكي

 20 االقتصاديةاألنشطة املطلب الثاين: 

 21 الفرع األول: اإلقطاع والزراعة

 21 : الصناعةفرع الثاينال

 22 : التجارةالفرع الثالث

 22 :عدم االستقرار االقتصاديالفرع الرابع

 22 جتماعيةاملطلب الثالث: احلياة اال

 22 الفرع األول: ا�تمع اململوكي

 23 الفرع الثاين: طبقات ا�تمع  اململوكي

 23 الدينيةاملطلب الرابع: احلياة العلمية و 

 24 الفرع األول: املدارس

 24 الفرع الثاين: التأليف

 26 الفرع الثالث: التصوف يف العصر اململوكي

 27 املبحث الثاين: ترمجة خليل 

 27 املطلب األول: احلياة الشخصية خلليل 

 27 الفرع األول: امسه، نسبه، لقبه، كناه

 28 الفرع الثاين: مولده وأسرته 

 28 الفرع الثاين: وفاته.

  29 املطلب الثاين: احلياة العلمية خلليل

 29 الفرع األول: شيوخ خليل ونشأته العلمية

 30 فاته)الفرع الثاين: آ�ر خليل (تالميذه/مؤل

 32 لفرع الثالث: وظائف خليل ومكانته العلميةا

 33 ملختصر التعريف �الثالث:  بحثامل

 33 للمختصر العلمية القيمة: إبراز املطلب األول

 34 : توثيق نسبة الكتاب للمؤلف املطلب الثاين

 35 : منهج خليل يف خمتصره وبعض ما أخذ عليهاملطلب الثالث

 37                                                                                                   ين                               الثامتهيد للفصل 

 38 توات وعصر الزجلويالفصل الثاين: التعريف �قليم 
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 39 املبحث األول: التعريف �قليم توات ومناخه 

 39 تسمية املطلب األول: املوقع وال

 39 الفرع األول: املوقع والتقسيم اإلداري 

 40 الفرع الثاين: التسمية 

 42 التضاريس واملناخاملطلب الثاين: 

 42 تواتالفرع األول: تضاريس 

 43                                                                                                                           توات الفرع الثاين: مناخ

  44 املبحث الثاين: الوضع السياسي �قليم توات
 

 44  املطلب األول: اهليئات احلاكمة الإلقليم توات

 44 الفرع األول: الوضع األمين �إلقليم

 45 الفرع الثاين: ثورات ضد الغزو العلوي

 46 اصرهية نظام القضاء يف توات، وعناملطلب الثاين: أمه

 46 ول: أمهية النظام القضائي بتواتالفرع األ

 47 الفرع الثاين: عناصر نظام القضاء يف توات

 52 الفرع الثالث: بعض اإلجراءات املتعلقة بسريورة القضاء التوايت

 53 الفرع الرابع: القضاة الذين عاصرهم الزجلوي

 55 املبحث الثالث: احلياة االجتماعية لعصر الزجلوي

 55 �تمع التويت وموقف اإلسالم من ذلكاملطب األول: طبقات ا

 55 للمجتمع التوايتالفرع األول: الرتكيبة البشرية 

 60 الفرع الثاين: موقف اإلسالم من التمايز الطبقي  

 61 املطلب الثاين: جوانب من احلياة  االجتماعية إلقليم توات

 61 يد الفرع األول: التمسك �لعادات والتقال

 62 الفرع الثاين: التكافل والتضامن االجتماعي

 63 املبحث الرابع: احلياة االقتصادية إلقليم توات

 63 املطلب األول: الزراعة

 63 الفرع األول: أمهية الفقارة يف النشاط الزراعي   

 64    الفرع الثاين: اإلنتاج الفالحي يف اإلقليم 

 65    املطلب الثاين: التجارة

 65    الفرع األول: أمهية املوقع يف التبادل التجاري

 66    الفرع الثاين: األسواق والسلع التجارية

 68    كة العلمية والدينية �قليم تواتاملبحث اخلامس: احلر 

 68    عوامل قيام النهضة العلمية �قليم تواتاملطلب األول: 

 69    قليماملطلب الثاين: مظاهر النهضة العلمية �إل
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 69   الفرع األول: املساجد

 70   الفرع الثاين: املدارس العلمية والزوا� 

 71 الفرع الثالث: الرحالت

  73 الفرع الرابع: املناظرات واحملاورات العلمية
 

  74                                                 الفرع اخلامس: اإلجازات العلمية                                                                  

 75 الفرع السادس: التأليف والتصنيف

  83 الفرع السابع: النشاط الصويف �قليم توات
 

 86                              متهيد للفصل الثالث                                                                                                        

 87 الفصل الثالث: التعريف مبحمد الزجلوي

 88 املبحث األول: احلياة الشخصية للزجلوي

 88 املطلب األول: التعريف �لزجلوي

 88 الفرع األول: كنيته، امسه، نسبه، لقبه

 88 الفرع الثاين: أسرته

 92 املطلب الثاين: املولد والنشأة

 92 األول: مولده الفرع 

 92 الفرع الثاين: املنبت واملعني  

 93 املبحث الثاين: حياة الزجلوي العلمية

 93 الفرع األول: النشأة العلمية 

 94 الفرع الثاين: شيوخه 

 96 املطلب الثاين: وظائفه وتالميذه

 96 ول: الوظائف اليت تقلدها الزجلويالفرع األ

 97   هالفرع الثاين: أشهر تالميذ

 101  املبحث الثالث:آ�ر الزجلوي 

 101  املطلب األول: مؤلفات الزجلوي

 101  ع األول: �ليف الزجلوي املنظومةالفر 

 106  الفرع الثاين: �ليفه املنثورة

 108  علم، وفاته، وثناء العلماء عليهاملبحث الرابع: أخالقه، جهاده يف سبيل نشر ال

 108  وجهاده يف سبيل نشر العلمخالقه، املطلب األول: أ

 108  أخالق الزجلوي ومشائله الفرع األول:

 109 لثاين: جهاده يف سبيل نشر العلمالفرع ا

 109 املطلب الثاين: وفاته وثناء العلماء عليه

 109 الفرع األول:وفاته

 109 الفرع الثاين: ثناء العلماء عليه
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 112                                                                                                                             متهيد للفصل الرابع                  

 113 لكتاب ودراسة منهج الزجلوي يف شرحهالفصل الرابع: التعريف �

 114 وزمنه املبحث األول: توثيق نسبة الكتاب لصاحبه ودوافع �ليفه

 114 األول: توثيق نسبة الكتاب لصاحبهاملطلب 

 114 الفرع األول:  توثيق عنوان الكتاب

 115 الفرع الثاين: توثيق نسبة الكتاب إىل صاحبه 

 116 ليف دمحم الزجلوي لشرحه وزمن �ليفهاملطلب الثاين: دوافع �

 116                   الفرع األول: دوافع �ليف الشرح                                                                                               

 117                                                                                                                       الفرع الثاين: زمن �ليف الكتاب

 117 املبحث الثاين: أمهيته الكتاب وقيمته ومصادره     

 117   طلب األول: أمهية الكتاب وقيمتهامل

 120 املطلب الثاين: مصادر الشرح

 125  الشرحمنهج الزجلوي ومصطلحاته يفاملبحث الثالث: 

 125 املطلب األول: منهجه وأسلوبه

 128 هشرحلب الثاين: مصطلحات الزجلوي يف املط

 131 ات الكتاب وبعض املآخذ على الشرحاملبحث الرابع: موضوع

 131 املطلب األول: موضوعات الكتاب

 132 باملطلب الثاين: مآخذ على الكتا

 132 التحقيق املبحث اخلامس: النسخ املعتمدة والعمل يف

 132 : وصف النسخ املعتمدة يف التحقيقاملطلب األول

 135 املنهج املتبع وعملي يف التحقيق املطلب الثاين:

 140 مناذج من صور املخطوطات املعتمدة يف التحقيق

 149 

 150 مقدمة املؤلف

 157 شرح خطبة خمتصر خليل بن إسحاق

 157 �لبسملة االبتداء

 159 ترمجة خليل

 160 معىن احلمد والشكر والثناء على هللا

 166     دوافع �ليف املختصر                                                                                                          

 167 اإلمام مالكترمجة 

 169 الكالم يف االستخارة

 170 ية مقدمة الكتابأمه

 170 تعريف الفقه

 171 موضوع الفقه واستمداده
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 171 واضعه وفضيلته

 171 ورموزه املستخدمة يف املختصربيان مصطلحات خليل  

 171 املقصود بـ"فيها"

 171 أمهية املدونة

 173 املقصود بـ"أّول"

 174 املقصود بـ"االختيار"، وترمجة الّلخمي

 175 جيح"، وترمجة ابن يونساملقصود بـ"الرت 

 176 املقصود �لظهور، وترمجة ابن رشد

 177 املقصود بـ"القول"، وترمجة املازري

 179 سبب اعتماد خليل على الشيوخ األربعة

 179 املقصود مبصطلح "خالف"

 180 املقصود مبصطلح "قولني" أو "أقوال"

 183 اقتصار خليل على مفهوم الشرط

 184 "صحح" و"استحسن" املقصود مبصطلح

 185 املقصود مبصطلح "الرتدد"

 187 املقصود مبصطلح "لو"

 190 دعاء خليل يف خامتة خطبته

 191                                                                                                         عذار املصنِّف وتصحيح أخطاء املصنَّفإ

 195 لطهارة وما يتعلق �ا(املياه،أنواعها،حكمها)      �ب ا

 196 وما يقابلهاتعريف الطهارة 

 197 تعريف املاء املطلق الرافع للحدث

 198 أنواع املاء املطلق

 200 التطهري بسؤر احليوان وغريه

 202 حكم املاء الكثري خالطته جناسة

 204 حكم تغري املاء مبا جياوره

 211 تغري �مللححكم املاء امل

 216 مب يتنجس املاء؟

 219 حكم تغري مياه اآل�ر

 225 حكم التطهري مباء الفم

 227 مايكره من املياه يف الطهارة

 237 ما استثين من الكراهة

 237 شمساملحكم املاء 

 239 تقييد الكراهة يف سؤر شارب اخلمر
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 240                                                                                                       حكم الطهارة مباء راكد سقط به حيوان

 241 احلكمة من النزح

 243 حكم زوال تغري املتنجس بغري املطلق 

 246 مىت يصدق املخرب �لنجاسة؟

 248 فصل يف األعيان الطاهرة واألعيان النجسة

 248 تعريف الفصل لغة واصطالحا

 248 األعيان الطاهرة

 249                      طاهرة                                                                                                                         ميتة البحر

 253 هل املسكرات جنسة؟ 

 254 الفرق بني املسكر واملفسد واملرقد

 256 رة احلي إنسا� وحيوا�طها

 258 حكم لنب اآلدمي واحليوان

 259 القول يف أبوال وأرواث الدواب

 260 القيء، وحكم أنواعه

 263 طهارة املسك وفأرته

 265 الزرع املسقي �لنجاسة

 266 حكم ما حتجر من اخلمر أو ختلل

 267 األعيان النجسة

 267 جناسة القملة

 268 تة اآلدمياخلالف يف جناسة مي

 269 جناسة ما فصل من احليوان

 271 جناسة جلد امليتة وحكم االنتفاع به

 274 كراهة العاج وحكم االنتفاع به

 276 اخلالف يف الكيمخت

 277 جناسة املين واملذي

 279 جناسة الدم املسفوح

 279 رماد النجس ودخانه

 280 جناسة بول ورجيع اآلدمي

 282  النجس والعكسحكم حلول الطاهر يف

 284 حكم اختالط الطعام �لنجاسة

 291 االنتفاع �ملتنجس يف غري املسجد   

 292 حكم التداوي �خلمر واالنتفاع بعظام امليتة

 294 حكم  الصالة بلباس الكافر ونسجه
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 295 ال يصلى فيه من الثياب ما

 297 ماحيرم استعماله على الذكور

 298 لتحلية �لذهب والفضةما استثين من حرمة ا

 301 إ�حة خامت الفضة للرجال، وضوابط اختاذه

 304 حرمة اختاذ أواين الذهب والفضة

 305                                                                                                                                    ما اختلف فيه

 306 يباح للمرأة اختاذه من النقدين ما 

 308                                                                                         االكتحال مبورد الذهب والفضة

 309 فصل يف حكم إزالة النجاسة ومايعفى عنه منها

 309 إزالة النجاسة واجبة أم سنة؟ 

 317 صليسقوط النجاسة على امل

 321 ما يعفى عنه من النجاسات

 323 العفو عن بول الصيب للمرضعة

 324 ما يعفى عنه من الدم

 327 حكم اختالط الطني �لنجاسة

 329 حكم مالمسة جلباب املرأة والرِْجل للنجاسة

 333 حكم املاء الساقط من الشرفات

 337 كيفية إزالة النجاسة

 341 سةحكم املاء املزال به النجا

 342 حكم زوال عني النجاسة بغري املطلق

 342 حكم الشك يف إصابة النجاسة للثوب

 344 تعريف النضح

 345 اشتباه األواين واملياه

 350 حكم املاء يلغ فيه الكلب

 355 فصل يف فرائض الوضوء

 355 الوضوء لغة وشرعا

 355 أقسام الوضوء

 356 شروط الوضوء

 357 ما يدخل يف حدهفريضة غسل الوجه و 

 358 العمل يف غسل اللحية

 361 العمل مع اجلروح الغائرة

 361 فريضة غسل اليدين، ووضوء مقطوع اليد

 364 الوضوء �خلامت

 366 فريضة مسح الرأس
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 367 الشعر املضفور للرجل واملرأة

 368 طريقة املسح

 371 غسل الرأس بدل مسحه

 371 ابعهمافريضة غسل الرجلني وختليل أص

 373 التلقيم واحللق بعد الوضوء

 374 فرض الدلك

 375 فرض املواالة

 377 املعترب يف الطول

 379 فرض النية

 379 مفهوم النية وحملها

 379 أنواع النية

 379 احلكمة من مشروعيتها

 379 أقسام املنوي

 380 كيفية النية يف الوضوء

 380 التشريك واالستثناء يف النية

 382 نية الوضوء املستحب

 384 تقدم النية على الوضوء

 384 سنن الوضوء

 384 سنة غسل اليدين قبل دخوهلما يف اإل�ء

 386 ة املضمضة واالستنشاق واالستنثارسنيّ 

 387 سنية مسح األذنني وجتديد مائهما

 389 سنية رد مسح الرأس وترتيب الفرائض

 389 التنكيس يف غسل األعضاء

 391 ترك فرض أو سنة حكم

 393 فضائل الوضوء

 395 فضيلة السواك

 396 التسمية يف الوضوء

 396 أين تشرع التسمية؟

 397 الدعاء بعد الوضوء

 398 ال يندب يف الوضوءما

 401 فصل يف آداب قضاء احلاجة واالستنجاء

 401 مندو�ت قضاء احلاجة

 404 ما يتعلق �لفضاء يف قضاء احلاجة
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 407 ء احلاجة �لكنيفقضا

 408 حكم استقبال القبلة واستد�رها

 411 استقبال القمرين وبيت املقدس

 412 كيفية االستفراغ ووسائله

 413 ما يندب للمستنجي

 414 مواطن يتعني فيها املاء

 416 ماال يستنجى منه

 416 ما جيوز به االستجمار وما ال جيوز

 419 فصل يف نواقض الوضوء

 419  حداث الناقضة للوضوءاأل

 419 تعريف احلدث ومايستثىن منه

 420 مىت ينقض السلس الوضوء؟

 422 وضوء صاحب السلس

 423 اعتبار املخرج املعتاد

 425 األسباب الناقضة للوضوء

 425 مىت جيب الوضوء من النوم؟

 427 اللمس أحكام

 428 شرط االنتقاض �للمس

 428 القبلة اليت تنقض الوضوء

 429 القبلة اليت ال تنقض الوضوء

 432 االنتقاض من مس الذكر

 433 ما يشرتط للنقض

 433 نقض الوضوء �لردة والشك

 435 حكم املستنكح للشك

 436 ماال ينقض الوضوء يف املذهب خالفا ملذاهب أخرى

 438 هل ينتقض وضوء املرأة مبس فرجها؟

 439 من مستحبات الوضوء

 439                                                                                                            طهارة يف الصالةالشك يف ال

 440 ما مينعه احلدث

 443 حمرتمات ال تشرتط هلا الطهارة

 445 حكم الرقية املكتوبة

 446 فصل يف أحكام الغسل وما يتعلق به

 446 موجبات الغسل
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 446 املين املوجب للغسل

 450 التقاء اخلتانيني يوجب الغسل

 451 من يندب له الغسل

 452 ما ال يوجب الغسل مبين

 452 غسل احلائض والنفساء بعد الطهر

 453 غسل الكافر بعد إسالمه

 454 وجوب النطق �لشهادتني

 455 الشك فيما وجد �لثوب

 456 فرائض الغسل

 457 ن نية؟هل تغين نية ع

 457 فريضة ختليل الشعر يف الغسل

 458 فريضة وجوب الدلك يف الغسل

 459 سنن الغسل

 460 مندو�ت الغسل

 462 مقدار ما يغتسل به من املاء

 462 ما يستحب للجنب قبل غسله

 463 مايبطل وضوء اجلنابة

 463 ما متنعه اجلنابة

 465 حرمة دخول اجلنب املسجد

 467 سجد كافرال يدخل امل

 468 عالمات املين وأوصافه

 468 االكتفاء �لغسل عن الوضوء

 470 فصل يف املسح على اخلفني

 470 املسح رخصة للمسافر واملقيم

 471 حكم مسح خف فوق خف

 472 مدة املسح

 472 شروط املمسوح

 474 شروط املاسح

 474 أحوال ال ميسح فيها لفقد أحد الشروط

 475 سح على اخلفنياملنكس ال مي

 475 ال ميسح احملرم على اخلفني

 475 املسح على خف مغصوب

 476 حكم املسح للهارب من الغسل
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 477 ما يكره فعله �خلف

 477 مبطالت املسح

 479 شرط املواالة يف املسح

 479 حكم تعذر نزع أحد اخلفني

 480 مندو�ت املسح على اخلف

 480 صفة املسح

 481 سح مع القدم اليسرىكيفية امل

 481 السنة يف املسح

 483 فصل يف التيمم ومسائله

 483 تعريف التيمم لغة وشرعا

 483 احلكمة من مشروعية التيمم وحكمه

 484 من يشرع له التيمم؟

 486 حكم تيمم املقيم

 487 ال يعيد املصلي �لتيمم

 487                                                                                                                             أسباب التيمم

 488 هل يتيمم إذا خاف عطش روح حمرتمة؟

 490 التيمم خلوف فوات الوقت

 491 مايبيحه التيمم وما ال يبيحه

 493 التيمم ال يبيح أكثر من فرض

 494 ما يبيحه التيمم املستحب

 494 صحة التيمم شرط

 495 شراء املاء وطلبه للوضوء

 497 ما يسقط به طلب املاء

 498 حمل لزوم طلب املاء

 498 صفة النية يف التيمم

 500 هل يرفع التيمم احلدث أم يبيح العبادة فقط؟

 501 أعضاء التيمم

 502 نزع اخلامت يف التيمم

 502 ما معىن الصعيد املتيمم به؟

 503 مم بهما جيوز التي

 505 اختصاص املريض �لتيمم على احلائط

 506 ما ال يصح التيمم به

 507 شرط دخول الوقت للتيمم
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 507 اختالف وقت املتيممني

 508 سنن التيمم

 509 مندو�ت التيمم

 509 طريقة التيمم

 510 مبطالت التيمم

 512 ال يبطل التيممما 

 512 حكم املقصر يف طلب املاء

 513 ة عن املقصر الذي يعيدأمثل

 514 اإلعادة مراعاة للخالف

 516 ما مينع لفاقد املاء

 517 نسيان صالة وبراءة الذمة

 517 من أحق �ملاء املشرتك

 518 حكم فاقد الطهورين

 520 فصل يف املسح على اجلرح واجلبرية

 520 دوافع املسح ومراتبه

 521 مسألة اجلرح حيتاج العصابة ألجل املسح

 524 شرط املسح على اجلبرية وغريها

 524 انتقال اجلريح إىل التيمم

 525 االنتقال إىل الوضوء

 525 االختيار بني الوضوء والتيمم

 526 سقوط اجلبرية وغريها

 526 ما يفعل إذا عويف من اجلرح

 527 فصل يف احليض والنفاس واالستحاضة

 527 تعريف احليض لغة وشرعا

 529 احليضأقل مدة 

 530 أكثر مدة احليض وأقل الطهر

 530 الطهر فائدة حتديد أقل

 530 القول يف االستظهار

 531 أكثر مدة احليض للمرأة احلامل

 533 كيفية التلفيق

 533 االستحاضة

 534 دم االستحاضة ودم احليض

 535 عالمات الطهر
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 536 أفضلية القصة يف الطهر   

 537 هر من احليض؟مىت تكون مراقبة الط

 538 موانع احليض

 538                                                                                                                            االستمتاع من احلائض

 541 أمد املنع

 543 النفاس،تعريفه، أحكامه

 544 تلفيق أ�م النفاس وموانعه

 544 كم اهلاديح

 545  مالحق 

 553  فهارس التحقيق

 554  املذكورة يف املخطوط  فهرس اآل�ت القرآنية

 555  فهرس األحاديث النبوية واآل�ر

 558  والسماعات الروا�تفهرس 

 559  فهرس القواعد الفقهية 

 559  فهرس الفروق الفقهية

 560  فهرس األشعار واألنظام العلمية

  561  واملذاهب والفرق فهرس األقوام

  563  واألماكن واملواضع البلدان فهرس

  564  فهرس املصطلحات الفقهية والكلمات الغريبة

  570  فهرس األعالم املذكورين يف املخطوط

  581  فهرس الكتب املذكورة يف املخطوط

  587  قائمة املصادر واملراجع

  617  فهرس املوضوعات
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 -دراسة وحتقيق-على خمتصر خليله) 1212التوايت(تالزجلوي العامل  حمد: شرح دمحم بن مَـ عنوان األطروحة

  الطهارة)�ب (من أول الكتاب إىل آخر 

املعتمد يف نقل أرجح األقوال اليت ّمت اعتمادها يف  يعترب خمتصر خليل بن إسحاق وشروحه�لعربية:  امللخص

املذهب املالكي، ومل يكن فقهاء اجلزائر مبنأى عن املشاركة يف خدمة املختصر؛ فهذا الفقيه دمحم الزجلوي يضرب 

قدمة الكتاب و�ب الطهارة ق مبسهمه يف قدح املشاركة يف شرح وحّل أقفال املختصر. فجاء هذا البحث ليحقّ 

من شرح الزجلوي على خليل؛ للوقوف على منهج الزجلوي يف شرحه، وإبراز القيمة العلمية اليت أضافها على 

ودوره يف -دمحم الزجلوي-املختصر، كما جاء البحث ليعّرف  �حد القامات العلمية يف املدرسة املالكية التواتية 

اليت أغىن �ا خزانة املدرسة املالكية  -النثرية واملنظومة–الل مؤلفاته الفقهية إرساء قواعد املذهب املالكي من خ

  �إلقليم.

  : خمتصر خليل، الزجلوي، توات، شرح، الطهارة، النجاسة...الكلمات املفتاحية

  امللخص �الجنليزية:

Thesis Title: Mohamed Ibn Mohamed Ezajlawi’s Explanation of Khalil Brief (From the 

beginning of the book to the last chapter of purity) Study and investigation. 

Abstract: 

Khalil IbnIshaq’ Brief and its explanations are the basis of the most likely 

sayings adopted in The Maliki School. Algerian sharia scholars were not apart from 

contributing in the study of this brief. Therefore, Mohamed Ibn Mohamed Ezajlawi 

have taken part in the clarification of this reference. The present thesis investigates 

the introduction and chapter of purity so as to elucidate Ezajlawi’s method of 

explanation as well as show the scientific value added to Khalil’s Brief. Besides, this 

work brings to light one of the pioneers of Maliki School in Touat region and his 

contribution in establishing the basis of this school via his books and writing -both 

prose and poetry- that enriched the local Maliki school library.  

Key words: Khalil’s Brief; Ezajlawi ;Touat region ; explanation ; purity. 

 

 

 


