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  :ملخص رسالة الدكتوراه والتي هي بعنوان
يف بايب العبادات  يف الفقه اإلسالمي مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ الصحة البدنية"

  ". ةقارنواألسرة دراسة فقهية م
األنام املبعوث رمحة للعاملني،  احلمد هللا على نعمة اإلسالم، والصالة والسالم على خري

  :وعلى آله وصحبه والتابعني، وبعد
هذا البحث يبني أن من مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ الصحة البدنية؛ ألن به يكون حفظ ف

وذلك بدراسة مجلة من األحكام الفقهية املتناثرة يف كتايب العبادات واألسرة من خالل ما  النفس،
ه، ويظهر اإلعجاز التشريعي والعلمي الذي أقَر به علماء الطب من خالل أمر به الشرع أو ى عن

ولعله يكون نواة ملوسوعات  ما مت من دراسات وحبوث توضح أثر هذه األحكام يف حفظ الصحة،
  .وقد جعلته يف متهيد وفصلني وخامتة، ى وموسوعات يف شىت العلوم األخرىفقهية طبية أخر

  .واألدلة عليها وأقسامهاالتمهيد يف تعريف املقاصد 
  :وأما الفصالن

: فيما أمر به الشارع للمحافظة على الصحة البدنية، وفيه مخسة مباحث: األول فالفصل
يف : واخلامس. يف احلج: والرابع. يف الصوم: والثالث. يف الصالة: والثاين. يف الطهارة: األول

ائل تناوهلا البحث من ناحية فقهية وحوت هذه املباحث مطالب ومس. األحكام املتعلقة باألسرة
  .هلذه األحكام الصحيةوأخرى طبية تبني الفوائد 
فيما ى عنه الشارع للمحافظة على الصحة البدنية، وفيه مخسة مباحث : والفصل الثاين

  .كالفصل األول
صحة  وأما اخلامتة فقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات، ومن هذه النتائج برز أن احملافظة على

اإلنسان مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية؛ إما على سبيل األصل، أو على سبيل التبع، كما 
ظهر اإلعجاز التشريعي والعلمي يف األحكام، وظهر جلياً سبق اإلسالم لكل األنظمة واحلضارات 

صحية يف إقرار مادة التربية ال: ومن التوصيات. بتشريعاته السمحة يف احملافظة على صحة اإلنسان
املقررات الدراسية، وتكثيف املادة العلمية يف مادة اآلداب والسلوك، وتأصيلها بذكر األدلة 

ويف اخلتام أسأل اهللا العظيم أن يتقبل هذا اجلهد خالصاً لوجهه الكرمي، وينفع به . الشرعية ملفرداا
  .واحلمد هللا رب العاملني اإلسالم واملسلمني، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،

  مقدمته الطالبة      
  احلريبفاطمة بنت عويض بن حممد اجللسي 
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In the name of almighty ALLAH the most merciful 
 

Abstract of a doctorate epistolary titled as: 
((The means of Islamic policies to preserve the human body fitness from the family's 
activities and warships perspectives: a comparison religiously study.)) 
 
The study clarifies the intent of the Islamic religion in encouraging the total human 
body preservation through the retaining the human body fitness as it shall lead to 
preserve the human soul. 
The study was an out put of reviewing, verifying and studying  a group of Islamic 
policies that were involving the warship and family practices, the practices those clearly 
defined and compiled through the Islamic policies either to be done and those in which 
clearly defined and dictated not to be done. And as it has been fully supported by the 
results of the latest human medical doctors searches and studies as of which it reveal 
that the Islamic religion was the leading agent ١٤٠٠ years ago for such a way and quality 
of life and by this study I hope to be the planted seed for an Islamic medical 
encyclopedia  / Journals. 
The study was made of an introduction, Chapter one, Chapter tow and of the 
conclusion. 
The introduction was to determine the definitions, evidence and categories. 
Chapter one was about what are the Islamic policies dictated to all mankind to do in 
order to achieving a total human body fitness from many perspective as the following:  
First was from the cleaning ness of the body  
Second was from the Prayer body motions 
Third was from the body fasting 
Fourth was from when the people perform HAJJ (Pilgrimage to Makkah) 
Fifth was focusing on family activities and other religious perspectives. 
These above mentioned perspectives and issues were found in deep harmony and 
support from one to the other between the Islamic policies and the human medical 
doctor studies results and recommendations. 
Chapter tow was also using the same perspective those are used in chapter one , but 
from the other side of the coin as things are forbidden fro being done. 
The conclusion includes this study results and recommendations that clarifies that the 
human body fitness and preservation was one of top priorities and main objectives of 
Islam and it also reflects the melody and the beauty between the Islamic policies and the 
scientific finding of the human medical doctors studies and researches and how Islam 
considered human health care prior to other civilizations nor life systems and ways of 
people lives. 
The recommendations were to emphasize and to enhance the schooling curriculums as 
well as the behavioral and humanitarian ethics those subjectively and objectively 
evidence based and accredited. 
 
Last but not least we may supplicate to almighty ALLAH to blessing and may bless our 
profit Mohammad peace be up on him. 
 

Student: 
Fatimah bent Owayedh bin Mohammad Al-Jelsi Al-Harbi 
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  داءــاإله
  

  .إىل والدي الكرميني ـ رمحهما اهللا ـ اللذين ربياين صغريةً 
  

  .إىل زوجي وأبنائي وإخويت الذين صربوا معي حىت إمتام هذا العمل 
  

  .إىل شيوخي وأساتذيت الذين صرفوا أوقام يف تعليمي وحسن توجيهي 
  

  .إىل كل من أسدى إيل معروفاً، أو دعا يل بظهر الغيب 
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  الشكـر والتقـدير
  

احلمد هللا على نعمه العظيمة، وآالئه اجلسيمة اليت ال تعد وال حتصى كثرة، فله  
  . ل وجهه وعظيم سلطانهاحلمد باإلسالم، وله احلمد بالقرآن، محداً يليق جبال

فضيلة األستاذ الدكتور عطيـة :  مث الشكر واالمتنان للمشرفني على الرسالة 
احلليم صقر الذي توىل اإلشراف على اجلانب الفقهي من الرسالة والذي عبد

  .كان لتوجيهاته أبلغ األثر يف إجناز هذه الرسالة
لطيب من الرسالة خدار املشرف على اجلانب اوالعزيز جوالدكتور هاين عبد 

  .والذي بذل يل النصح والتوجيه بصرب ورحابة صدر
  .مث الشكر جلامعة امللك عبدالعزيز اليت يسرت ابتعاثي 
وإىل جامعة أم القرى اليت احتضنتين يف مرحليت املاجستري والدكتوراه، ولكل  

  .القائمني عليها
بنائي األعزاء وكل كما ال يفوتين يف هذا املقام الكرمي أن أشكر زوجي الكرمي وأ 

  . من مد يل يد العون واملساعدة، فلهم مين جزيل الشكر وخالص الدعاء
 هذا العمل وختاماً أسأل اهللا العظيم بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يتقبل مين 

ويثقل به موازيين، وينفعين به يوم ال ينفع مال وال بنون ، خالصاً لوجهه العظيم
  .سليم، وصلِّ اللهم على نبينا وعلى آله وصحبه إال من أتى اهللا بقلب
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  بسـم اللـه الرمحـن الرحيـم
  مقدمة

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن  ،ونستهديه ،ونستعينه ،حنمده ،إن احلمد هللا  
إله إال  وأشهد أن ال ،ومن يضلل فال هادي له ،من يهده اهللا فال مضل له ،سيئات أعمالنا
صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه  ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،شريك له اهللا وحده ال

  :أما بعد، وسلم تسليماً كثرياً 
قد  وشرع لنا األحكام اليت فيها من املصاحل واحلكم ما ،فقد فرض اهللا تعاىل الفرائض  

درك بعضه وخيفى أكثرهفعلم الفقه من  ،كون بالتفقه يف الدينتمعرفة هذه األحكام إمنا و ،ي
والتفقه  .فبه تعرف األحكام من حالل وحرام ؛عجب وال ،وأعمها نفعاً ،أعظم العلوم فائدة

اللثام إماطة كما أن  ،ويف سبيله تبذل نفائس األوقات واألموال ،يف الدين من أعظم األماين
عن احلكم واملصاحل والفوائد مبا كشفه األطباء منها من غري تكلف تزيد املؤمنني إمياناً مع 

رمحه _قاله اإلمام الشافعي  ولعل من املناسب ذكر ما ،وتقيم احلجة على الكافرين ،ميامإ
إال أن  ؛ال أعلم علماً بعد احلالل واحلرام أنبل من الطب" :يف هذا الصدد حيث قال_ اهللا

: ضيع املسلمون من الطب ويقول وكان يتلهف على ما ."أهل الكتاب قد غلبونا عليه
: العلم علمان " :_رمحه اهللا_وقال  .)١("ووكلوه إىل اليهود والنصارى ضيعوا ثلث العلم"

يبني إرشاد  )٣(هـ٧٥١وهذا ابن القيم املتوىف سنة . )٢("وعلم الدنيا وهو الطب ،علم الدين
 حفظ الصحة، واحلمية عن: قواعد طب األبدان ثالثة" :اهللا عباده إىل أصول الطب فيقول

فقال يف آية  ؛األصول الثالثة فذكر سبحانه هذه ،اسدةالف املواد واستفراغ املؤذي،

⎯...{:الصوم yϑsù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³Òƒ Í £∆ ÷ρr& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yzé&...{)فأباح ،)٤  

                                                 
ديوان اإلمام الشافعي أليب  .)١٠/٥٧(مام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب سري أعالم النبالء لإل )١(

مناقـب اإلمـام    .)٥٩(حممد عبدالرحيم  :عبد الرمحن حممد بن إدريس بن العباس الشافعي ، مجعه وشرحه ورتبه
  ).٢٣٨،٢٣٧(خليل إبراهيم مال خاطر   :حتقيق ،الشافعي أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري

  ).٦٨(الشافعي ديوان  .)١٠/٤١(سري أعالم النبالء للذهيب  )٢(
حممـود  : انظر شذرات الذهب يف أخبار من ذهب لشهاب الدين أيب الفالح عبداحلي أمحد بن العماد حتقيق )٣(

  .)٨/٢٩٢(األرناؤوط 
  ).١٨٤( :من اآلية، سورة البقرة) ٤(
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الفطر للمريض لعذر املرض، وللمسافر طلباً حلفظ صحته وقوته؛ لئال يذهبها الصوم يف السفر؛ 
حتلل، فتخور القوة  وما يوجبه من التحليل، وعدم الغذاء يخلُف ماالجتماع شدة احلركة 

... { :احلج وتضعف، فأباح للمسافر الفطر حفظاً لصحته وقوته عما يضعفها، وقال يف آية

⎯ uΚsù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³Òƒ Í £∆ ÷ρr& ÿ⎯ Ïµ Î/ “]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Å™ ù& §‘ ×π tƒô‰Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$uŠ Ï¹ ÷ρr& >π s% y‰|¹ ÷ρr& 

77 Ý¡èΣ...{)أن _ ا من قمل ، أو حكة ، أو غريمه_ فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه  ،)١

حيلق رأسه يف اإلحرام استفراغاً ملادة األخبرة الرديئة اليت أوجبت له األذى يف رأسه باحتقاا 
يقاس  غحتت الشعر، فإذا حلق رأسه تفتحت املسام فخرجت تلك األخبرة منها ، فهذا االستفرا

الدم إذا : ومدافعتها عشرة  واألشياء اليت يؤذي احنباسها،  ستفراغ يؤذي احنباسهاعليه كل 
، والبول ، والغائط ، والريح ، والقيء ، والعطاس ، والنوم ، واجلوع ، )٢(هاج ، واملين إذا تبيغ

وأما احلمية فقال . هبسشرة يوجب حبسه داء من األدواء حبوالعطش ، وكل واحد من هذه الع

(βÎ...{ :يف آية الوضوء تعاىل  uρ Λ ä⎢Ψ ä. #© yÌó£∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ ÷ρr& u™!$y_ Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒ z⎯ÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρ r& 

ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# öΝ n=sù (#ρß‰ Åg rB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù # Y‰‹Ïè|¹ $Y7ÍhŠsÛ...{)فأباح للمريض العدول عن  ،)٣

يؤذيه، وهذا تنبيه على احلمية عن كل مؤذ له  جسده ما املاء إىل التراب محية له أن يصيب
  )٤(".من داخل أو خارج، فقد أرشد سبحانه عباده إىل أصول الطب وجمامع قواعده

يصادم العلم كما يزعمون؛ بل  وهذا من أصدق الشواهد على أن الدين مبصادره ال  
أن أمجع وأرتب مجلة يرشده ويهذبه ويضبطه مبا ينفعه ويبعده عن العبث، ومن هنا رأيت 

من األحكام الفقهية اليت أسهمت يف احملافظة على صحة اإلنسان البدنية يف بايب العبادات 
توصل إليه األطباء يف أثرها يف احملافظة  ة مبينة ماوأقوم بدراستها دراسة فقهية مقارنواألسرة، 

مقاصد الشريعة ": ومسيت املوضوع ، هر فيه اإلعجاز العلمي والتشريعيعلى الصحة مما يظ
  ".قارنةيف بايب العبادات واألسرة دراسة فقهية ميف الفقه اإلسالمي يف حفظ الصحة البدنية 

                                                 
    .)١٩٦: (من اآلية ،سورة البقرة )١(
رب أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكـرم بـن   لسان الع انظر. تبيغ به الدم إذا هاج بههاج يقال  : تبيغ )٢(

  .)١٠/٣٠٣() بيغ(مادة منظور 
  .)٤٣( :من اآلية ،سورة النساء )٣(
  ).٤/٧،٦(زاد املعاد يف هدي خري العباد، لشمس الدين أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر الزرعي ابن قيم اجلوزية ) ٤(
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  :أمهية املوضوع وسبب اختياره 
حيث يربز مدى  ؛بالنظر إىل هذا املوضوع يتضح أنه على جانب كبري من األمهية  

وقاية من األمراض اجلرثومية والعضوية العلم املتعلق بال" وهو  ،عناية اإلسالم بالطب الوقائي
الذين وافقوين عليه وشجعوين  األفاضل األساتذة وقد استشرت. )١("والنفسية للفرد واتمع 

، _ اهللامبشيئة _فاستخرت اهللا وعزمت على الكتابة فيه  ،هعلى املضي يف مجع مسائل
  :ص دوافعي الختيار املوضوع فيما يليخوتتل
والصحة مل تعد تعين  األحكام اليت عنيت باحملافظة على الصحة البدنيةمجع مجلة من  :أوالً

بل أصبحت تعين ، فقط خلو البدن من األسقام واألمراض كما كانت تعرف يف املاضي 
حالة من االنسجام واالستقرار البدين والنفسي  : "بتعريف منظمة الصحة العاملية 

 أو ما( )٢("ته اليوميه على الوجه الطبيعيتمكِّن الشخص من ممارسة نشاطا، واالجتماعي 
وإبراز أثرها يف ذلك كما يقرره أهل الذكر  ،واليت نص عليها الفقهاء )يسمى بالطب الوقائي

مما يدفع  ، وهو أمر مهم السيما يف عصرنا احلاضر ،وهم العلماء واألطباء ؛االهذا يف 
مما  ، بل تسبقه وتؤكده ؛ليه العلموصل إ تعارض ما ال الباحثني لليقني بأن أحكام الشرع

فال يسرح إال  ؛ويكون العقل تابعاً للشرع ،حيدوهم لالنضباط واالنطالق من الدين احلنيف

© (yϑ̄ΡÎ$ { : قال تعاىل  كما ؛ليكونوا من أخشى الناس هللا ؛يسمح به الشرع بقدر ما y´øƒ s† 

©!$# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑn=ãèø9 $# 3   { )٣(.  

املغترين بسطوة  ،يف ذلك كبحاً جلماح العلماء املتفلتني من ضوابط الدينكما أن   
ليدركوا أن هذا  ؛الذين يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا ،املتجاسرين على الشريعة ،العلم

  . الدين حق وأنه وحي من اهللا تعاىل
هناك وإن كان  ،أطروحة علميةكمن كتب هذا املوضوع _ حسب علمي _ مل أجد  :ثانياً

وا وبالتايل فقد مرُّ ،أريد إظهاره يف الصالة والصوم وغريها مل يكن الغرض منها ما مؤلفات

                                                 
عبـداجلواد  .عبداهللا بن عبدالعزيز املصـلح و د ، جلامعي اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة منهج التدريس ا )١(

  ) .٢٥٥(وجمموعة من األطباء ، الصاوي 
  ) .٦٠٩(أمحد حممد كنعان . د، املوسوعة الطبية الفقهية  )٢(
  . )٢٨( :من اآلية ،سورة فاطر )٣(



١٠ 
  

خاصة يف السنوات _ وقد أفرد األطباء  ،على احلكمة من مشروعيتها وفوائدها مروراً عابراً
ة كتباً يف منافع وفوائد الصالة والصوم وحنوها دون دراسة األحكام الفقهية دراس_  األخرية

الفقه أمر جدير بالبحث  لذلك فإن دراستها من قبل املختصني يف ؛مؤصلة تأصيالً شرعياً
  .والتأصيل

 ،إن مثل هذه الدراسة فيها لفت ألنظار الباحثني إلظهار روعة الفقه اإلسالمي :ثالثاً
للعامل بأسره  نالنظر يف أسراره وحكمه ودقائقه وهم على يقني من أم سيكشفوإلمعان و

تستحق تسخري وسائل وإمكانيات العلم _ فرضيات ال_ووقائع _ نظريات ال_ق حقائ
  .احلديث
 ؛املضي يف درب علماء السلف الذين مجعوا النصوص الشرعية وأفادوا منها يف الطب :رابعاً

مثله أليب و  ،)١(هـ٢٣٨سنة  النبوي لعبدامللك بن حبيب املتوىفكتاب الطب  :ومن ذلك
  .، وآخر البن القيم)٢(هـ ٤٣٠سنة  نعيم األصفهاين املتوىف

كما يف آداب األكل  ؛بعض هذه األحكام يعد من أجبديات احملافظة على الصحة :خامساً
لكن ربط الناشئة ا  ؛والشرب اليت عقد هلا الفقهاء فصالً يف وليمة العرس يف فقه األسرة

ويزيدهم فخراً  ،اومتسكهم مبادئ طبية يقوي من اهتمامهم  على أا أحكام شرعية ال
وتكون بديالً عن بعض اآلداب احلديثة املخالفة  ،ترك خرياً إال ودهلم عليه بدينهم الذي ما

  .، وغريهاتناول األطعمة يف واإلسراف ،كاألكل باليد اليسرى ؛للشرع
  

  : الدراسات السابقة 
 ؛وعكما ذكرت سابقاً فإين مل أجد من املختصني يف الفقه من كتب يف هذا املوض  

ويف "كتاب  :مثل ؛اداتبوإمنا هناك كتب كتبها أطباء تناولت اآلثار الصحية لبعض الع
الصيام معجزة علمية دراسة " ، وكتاب للدكتور فارس عبداهللا علوان" ةوقايصحة والصالة 

" بالصالة  االستشفاء" ، وكتاب للدكتور عبد اجلواد الصاوي" يامعن احلقائق يف الص

                                                 
قـاموس   األعالم .)١٥٤(الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب إلبراهيم بن علي بن حممد فرحون : انظر) ١(

  .)٤/١٥٦(خلري الدين الزركلي  تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني
  .)١/١٥٧(األعالم للزركلي انظر ) ٢(



١١ 
  

من حتقيق  ؛مل تتناول النواحي الفقهية إال أن هذه املؤلفات؛ قرامي للدكتور زهري رابح
  .، كما هو متبع يف الرسائل العلميةومناقشة األدلة ،وختريج األحاديث ،املذاهب

  
  : خمطط البحث

  .وخامتة ،وفصلني ،ومتهيد ،يتكون البحث من مقدمة
  

  :أما املقدمة 
واملنهج  البحثخمطط و ،راسات السابقةوالد وسبب اختياره،املوضوع  أمهيةفذكرت فيها 

  .املتبع
  

  :وأما التمهيد 
  .ففي تعريف املقاصد، واألدلة عليها، وأقسامها

  
  :وأما الفصول 

  :الصحة البدنية، وفيه مخسة مباحث فيما أمر به الشارع للمحافظة على: فالفصل األول 
  :يف أحكام الطهارة، وفيه أربعة مطالب: املبحث األول 

  :، وفيه ست مسائلالصحيةيف آداب قضاء احلاجة وفوائدها : ألول املطلب ا
  .االعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء احلاجة: املسألة األوىل 
  .لالعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء احلاجة الصحيةالفوائد : املسألة الثانية 
  .ها متهيد ومخسة فروعاالستنجاء واالستجمار واجلمع بينهما، وفي: املسألة الثالثة 

  .يف تعريف االستنجاء واالستجمار: التمهيد
  :وأما الفروع 

  .حكم االستنجاء واالستجمار: فالفرع األول 
  .حكم اجلمع بني االستنجاء واالستجمار: الفرع الثاين 

  .كيفية االستنجاء: الفرع الثالث 



١٢ 
  

  .فيما يستجمر به وشروطه: الفرع الرابع 
  .ة االستجماركيفي: الفرع اخلامس 
  .لالستنجاء واالستجمار واجلمع بينهما  الصحيةالفوائد : املسألة الرابعة 

  .غسل اليد بعد الفراغ من االستنجاء: املسألة اخلامسة 
  .لغسل اليد بعد الفراغ من االستنجاء الصحيةالفوائد :  املسألة السادسة
  .هيد وست مسائل، وفيه متالصحيةيف سنن الفطرة وفوائدها : املطلب الثاين 

  .ففي تعريف السنة والفطرة: أما التمهيد 
  :وأما املسائل 

  .يف تعريف السواك: التمهيد .السواك، وفيها متهيد وسبعة فروع: فاملسألة األوىل 
  :وأما الفروع 

  .حكم السواك: فالفرع األول 
  .آلة السواك: الفرع الثاين 

  .كيفية السواك: الفرع الثالث 
  .املواضع اليت يتأكد فيها استحباب السواك: الفرع الرابع 

  .حكم تعويد الصيب على السواك: الفرع اخلامس 
  .حكم السواك بسواك غريه: الفرع السادس 
  .للسواك الصحيةالفوائد : الفرع السابع 
  .اخلتان ، وفيها متهيد ومخسة فروع : واملسألة الثانية 

  . يف تعريف اخلتان: التمهيد
  :وأما الفروع 

  .حكم اخلتان : الفرع األول ف
  .وقت اخلتان : الفرع الثاين 

  .صفة اخلتان : الفرع الثالث 
  .حكم اخلتان ملن أسلم كبرياً : الفرع الرابع 

  .للختان  الصحيةالفوائد : الفرع اخلامس 



١٣ 
  

  .االستحداد، وفيها متهيد وأربعة فروع : املسألة الثالثة 
  .العانة ففي تعريف االستحداد و: أما التمهيد 

  :وأما الفروع 
  .حكم االستحداد : فالفرع األول 
  .كيفية إزالة شعر العانة : الفرع الثاين 

  . التوقيت يف حلق العانة: الفرع الثالث 
  .حللق العانة  الصحيةالفوائد : الفرع الرابع 

  .نتف اإلبط ، وفيها متهيد وأربعة فروع : املسألة الرابعة 
  .النتف واإلبط  ففي تعريف: أما التمهيد 

  :وأما الفروع 
  .حكم نتف اإلبط: فالفرع األول 
  .اإلبط إزالة شعركيفية : الفرع الثاين 

  .التوقيت يف نتف اإلبط: الفرع الثالث 
  .لنتف اإلبط  الصحيةالفوائد : الفرع الرابع 

  .تقليم األظافر ، وفيها متهيد وأربعة فروع: املسألة اخلامسة 
  .عريف التقليم ففي ت: أما التمهيد 

  :وأما الفروع 
  .حكم تقليم األظافر: فالفرع األول 
  .كيفية تقليم األظافر : الفرع الثاين 

  .التوقيت يف تقليم األظافر : الفرع الثالث 
  . لتقليم األظافر الصحيةالفوائد : الفرع الرابع 

  .وفيها متهيد وستة فروع  ،قص الشارب: املسألة السادسة 
  .والسبلة في تعريف القص واحلف والشارب ف: أما التمهيد

  :وأما الفروع 
  .حكم قص الشارب :فالفرع األول 



١٤ 
  

  .كيفية األخذ من الشارب : الفرع الثاين 
  .حكم قص السبالني: الفرع الثالث 
  .التوقيت يف قص الشارب: الفرع الرابع 

  . حكم إزالة شارب املرأة: الفرع اخلامس 
  .لقص الشارب يةالصحالفوائد : الفرع السادس 
  :، وفيه سبع مسائل  الصحيةيف الوضوء فروضه وسننه وفوائده : املطلب الثالث 
  .غسل اليدين إىل الرسغني ، وفيها متهيد وفرعان : املسألة األوىل 

  .يف تعريف اليد والرسغ : التمهيد 
  :وأما الفروع 

  .غسل اليدين إىل الرسغني حكم : فالفرع األول 
  .لغسل اليدين إىل الرسغني  الصحيةالفوائد : الفرع الثاين 

  .املضمضة واالستنشاق واالستنثار ، وفيها متهيد وثالثة فروع : املسألة الثانية 
  .يف تعريف املضمضة واالستنشاق واالستنثار:  التمهيد

  :وأما الفروع 
  .حكم املضمضة واالستنشاق : فالفرع األول 
  .حكم االستنثار : الفرع الثاين 

  .للمضمضة واالستنشاق واالستنثار الصحيةالفوائد : ع الثالث الفر
  . غسل الوجه ، وفيها متهيد وفرعان: املسألة الثالثة 

  .يف تعريف الوجه وحده: التمهيد 
  :وأما الفروع 

  .حكم غسل الوجه : فالفرع األول 
  .لغسل الوجه الصحيةالفوائد : الفرع الثاين 

  .ىل املرفقني ، وفيها متهيد وفرعان غسل اليدين إ: املسألة الرابعة 
  .يف تعريف اليد حدها وتعريف املرفق : التمهيد 

  :وأما الفروع 
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  .حكم غسل اليدين إىل املرفقني: فالفرع األول 
  .لغسل اليدين إىل املرفقني الصحيةالفوائد : الفرع الثاين 

  .مسح الرأس واألذنني، وفيها متهيد وثالثة فروع : املسألة اخلامسة 
ففي تعريف املسح، واملقدار ازئ يف مسح الرأس، ويف األذنني هل مها من : أما التمهيد 

  الرأس أو عضوان مستقالن ؟
  :وأما الفروع 

  .حكم مسح الرأس : فالفرع األول 
  .حكم مسح األذنني : الفرع الثاين 

  .ملسح الرأس واألذنني  الصحيةالفوائد : الفرع الثالث 
  .غسل الرجلني ، وفيها متهيد وفرعان : املسألة السادسة 

  .ففي حد الرجل : أما التمهيد 
  :وأما الفروع 

  .حكم غسل الرجلني  :فالفرع األول 
  .لغسل الرجلني الصحيةالفوائد : الفرع الثاين 

  .حكم جتديد الوضوء : املسألة السابعة 
  .، وفيه متهيد وأربع مسائل  الصحيةالغسل وفوائده : املطلب الرابع 

  .ففي تعريف الغسل : أما التمهيد 
  :وأما املسائل 

  .يف صفة الغسل: فاملسألة األوىل 
  . يف األغسال الواجبة : املسألة الثانية 
  .يف األغسال املستحبة : املسألة الثالثة 
  .للغسل الصحيةيف الفوائد : املسألة الرابعة 

  .د وثالث مسائل ، وفيه متهي الصحيةيف التيمم وفوائده : املطلب اخلامس 
  .يف تعريف التيمم : التمهيد 

  :وأما املسائل 



١٦ 
  

  .حكم التيمم لربودة اجلو وعدم وجود ما يسخن به املاء : فاملسألة األوىل 
  .حكم التيمم للجروح والقروح واحلروق وحنوها : واملسألة الثانية 
  .وهاللتيمم للجروح والقروح واحلروق وحن الصحيةالفوائد : املسألة الثالثة 
  :ية ، وفيه مطلبان يف ذلك من فوائد صح يتعلق ا وما يف الصالة وما: املبحث الثاين 
يف اشتراط الطهارة من النجاسة يف الثوب والبدن واملكان أثناء الصالة : املطلب األول 

  .، وفيه متهيد ومسألتان  الصحيةوفوائده 
  .يف تعريف الشرط والطهارة والنجاسة : التمهيد 
  :املسألتان  وأما

  .  يف اشتراط الطهارة من النجاسة يف الثوب والبدن واملكان أثناء الصالة: فاملسألة األوىل 
  الشتراط الطهارة من النجاسة يف الثوب والبدن واملكان  الصحيةيف الفوائد : واملسألة الثانية 
  .  أثناء الصالة

، وفيه متهيد وثالث الصحيةر وفوائده تأخري صالة الظهر واجلمعة يف شدة احل: املطلب الثاين 
  . مسائل

  . يف وقت الظهر واجلمعة: التمهيد 
  :وأما املسائل 

  .يف حكم تأخري صالة الظهر يف شدة احلر: فاملسألة األوىل 
  .حكم تأخري صالة اجلمعة يف شدة احلر : املسألة الثانية 
  .عة يف شدة احلرلتأخري صالة الظهر واجلم الصحيةالفوائد : املسألة الثالثة 

ية ، وفيه ثالثة صحفيها من فوائد  يف الصوم واألحكام املتعلقة به وما: املبحث الثالث 
  :مطالب

  : الفطر ملن غلبه اجلوع والعطش فخاف اهلالك ، وفيه مسألتان: املطلب األول 
  .حكم الفطر ملن غلبه اجلوع والعطش فخاف اهلالك : املسألة األوىل 
  .لتشريع الفطر ملن غلبه اجلوع والعطش فخاف اهلالك الصحيةالفوائد : املسألة الثانية 
  :الفطر على التمر وتعجيله ، وفيه أربع مسائل : املطلب الثاين 
  .حكم الفطر على التمر : املسألة األوىل 



١٧ 
  

  .للفطر على التمر الصحيةالفوائد : املسألة الثانية 
  .حكم تعجيل الفطر : املسألة الثالثة 

  .لتعجيل الفطر الصحيةالفوائد : ة الرابعة املسأل
  .السحور وتأخريه ، وفيه متهيد وأربع مسائل : املطلب الثالث 

  .ووقته ، يف تعريف السحور : التمهيد 
  :أما املسائل 

  .حكم السحور : املسألة األوىل 
  .للسحور  الصحيةالفوائد : املسألة الثانية 
  .حكم تأخري السحور : املسألة الثالثة 
  .لتأخري السحور  الصحيةالفوائد : املسألة الرابعة 
  ، وفيه مطلب واحد وهو الصحيةيف احلج وما يتعلق به من أحكام وفوائدها : املبحث الرابع 

  : وفيه متهيد ومسألتان ، اشتراط السالمة من املرض يف اهلدي واألضحية 
  .يف تعريف اهلدي واألضحية وحكمها : التمهيد

  :ن وأما املسألتا
  . اشتراط السالمة من املرض يف اهلدي واألضحية: لة األوىل فاملسأ

  .الشتراط السالمة من املرض يف اهلدي واألضحية الصحيةالفوائد : املسألة الثانية 
  :وفيه ثالثة مطالب ، دها الصحية يف األحكام املتعلقة باألسرة وفوائ: املبحث اخلامس 

  :متهيد ومسألتان يف النكاح ، وفيه : املطلب األول 
  .ففي تعريف النكاح وحكمه : أما التمهيد 

  :وأما املسألتان 
  . يف توجيهات الشرع يف اختيار الزوجة: فاملسألة األوىل 
  .لتوجيهات الشرع يف اختيار الزوجة الصحيةيف الفوائد : واملسألة الثانية 
رب ، وفيه متهيد ومخس يف الوليمة وما يتعلق ا من آداب األكل والش: املطلب الثاين 
  .عشرة مسألة 

  .يف تعريف الوليمة : التمهيد 



١٨ 
  

  : وأما املسائل 
  .حكم غسل اليدين قبل الطعام: فاملسألة األوىل 
  .حكم غسل اليدين بعد الطعام: املسألة الثانية 
  .لغسل اليدين قبل الطعام وبعده الصحيةالفوائد : املسألة الثالثة 
  .ل الفم بعد الطعام حكم غس: املسألة الرابعة 

  .لغسل الفم بعد الطعام الصحيةالفوائد : املسألة اخلامسة 
  . حكم األكل جالساً على الرجل اليسرى ناصباً اليمىن: املسألة السادسة 
  .على الرجل اليسرى ناصباً اليمىنجالساً لألكل  الصحيةالفوائد : املسألة السابعة 
  .وإجادة املضغ وطول البلع حكم تصغري اللقمة : املسألة الثامنة 

  .لتصغري اللقمة وإجادة املضغ وطول البلع الصحيةالفوائد : املسألة التاسعة 
  .حكم جعل البطن أثالثاً للطعام والشراب والنفس: املسألة العاشرة 

  .جلعل البطن أثالثاً للطعام والشراب والنفس الصحيةالفوائد : املسألة احلادية عشرة 
  .حكم تقدمي الفاكهة قبل غريها : عشرة  املسألة الثانية

  .لتقدمي الفاكهة قبل غريها الصحيةالفوائد : املسألة الثالثة عشرة 
  .حكم ختليل األسنان إن علق ا شيء من الطعام: املسألة الرابعة عشرة 

  .لتخليل األسنان إن علق ا شيء من الطعام الصحيةالفوائد : املسألة اخلامسة عشرة 
وفيه ، يف املرضعة الرضاع والصفات اليت حث اإلسالم على مراعاا يف : لثالث املطلب ا

  . متهيد ومسألتان
  .يف تعريف الرضاع : التمهيد

  :وأما املسألتان 
  . الصفات اليت حث اإلسالم على مراعاا يف املرضعة: فاملسألة األوىل 
  .على مراعاا يف املرضعة لصفات اليت حث اإلسالمالفوائد الصحية ل :املسألة الثانية 
  :فيما ى عنه الشارع للمحافظة على الصحة البدنية، وفيه أربعة مباحث : الفصل الثاين 
  :وفيه ست مسائلوما فيها من مناٍه ومضارها الصحية يف أحكام الطهارة ، : املبحث األول 
  . حكم القيام أثناء قضاء احلاجة: املسألة األوىل 
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  .قائماً  قضاء احلاجةل الصحية ضارامل: املسألة الثانية 
  .قضاء احلاجة يف املاء والظل والطريق حكم : املسألة الثالثة 
  .قضاء احلاجة يف املاء والظل والطريق الصحية ل املضار: املسألة الرابعة 

  .االستنجاء باليمني حكم : املسألة اخلامسة 
  .ستنجاء باليمنيالصحية لإل املضار: املسألة السادسة 

ا وما فيها من مناٍه ومضارها الصحية، وفيه يتعلق  يف أحكام الصالة وما: املبحث الثاين 
  :مطالبأربعة 

  .الصالة وهو حاقن أو حاقب : املطلب األول 
  . لصالة وهو حاقن أو حاقبالصحية ل املضار: املطلب الثاين 

  .فرقعة األصابع يف الصالة : املطلب الثالث 
  .الصحية لفرقعة األصابع  ملضارا: املطلب الرابع 

  :وما فيه من مناٍه ومضارها الصحية ، وفيه مخسة مطالبيف أحكام الصيام : املبحث الثالث 
  :يقابلها من سحب الدم، وفيه ثالث مسائل  احلجامة وما: املطلب األول 
  .أثناء الصوم حكم احلجامة : املسألة األوىل 
  . اء الصوم أثن حكم سحب الدم: املسألة الثانية 
  . أثناء الصوموسحب الدم لحجامة الصحية ل ضارامل: املسألة الثالثة 
  :اجلماع أثناء الصوم، وفيه مسألتان : املطلب الثاين 
  .حكم اجلماع أثناء الصوم : املسألة األوىل 
  .لجماع أثناء الصومضار الصحية لامل: املسألة الثانية 

  . وثالث مسائل ، وفيه متهيد الوصال: املطلب الثالث 
  .ففي تعريف الوصال : أما التمهيد 

  :وأما املسائل 
  .حكم الوصال : فاملسألة األوىل 
  .حكم الوصال إىل السحر : املسألة الثانية 
  .لوصال الصحية ل املضار: املسألة الثالثة 
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  .م الدهر، وفيه متهيد ومسألتان صيا: املطلب الرابع 
  .م الدهر يف تعريف صيا: التمهيد 

  :وأما املسألتان 
  .م الدهرحكم صيا:  فاملسألة األوىل
  .م الدهر الصحية لصيا املضار: واملسألة الثانية 

  .حكم صوم احلاج يوم عرفة: املطلب اخلامس 
، وفيه فيها من مناٍه ومضارها الصحية  يتعلق ا وما يف أحكام األسرة وما: املبحث الرابع 

  : مطالب ثالثة 
  :فيما ى عنه الشارع من نكاح احملرمات، وفيه أربع مسائل: املطلب األول 
  .يف حكم النكاح من احملرمات للنسب والرضاع: املسألة األوىل 
  .لنسب والرضاعالصحية لنكاح احملرمات من ا املضار: املسألة الثانية 
  .حكم نكاح الزانية: املسألة الثالثة 
  .الزانيةمن نكاح الصحية لل املضار: املسألة الرابعة 
وما فيها من مضار  يتعلق ا من املنهيات أثناء األكل والشرب يف الوليمة وما: املطلب الثاين 

  :، وفيه ثالث عشرة مسألة صحية 
  .حكم أكل الطعام وهو حار والنفخ فيه: املسألة األوىل 
  .طعام وهو حار والنفخ فيهالصحية ألكل ال املضار: املسألة الثانية 
  .حكم التنفس يف اإلناء: لثة املسألة الثا
  .لتنفس يف اإلناءالصحية ل املضار: ابعة املسألة الر

  .حكم األكل متكئاً أو مضطجعاً أو منبطحاً، وفيها متهيد وثالثة فروع: املسألة اخلامسة 
  .يف تعريف االتكاء واالضطجاع واالنبطاح : التمهيد

  :وأما الفروع 
  .حكم األكل متكئاً :فالفرع األول 
  .حكم األكل مضطجعاً أو منبطحاً: الفرع الثاين 

  .كل متكئاً مضطجعاً أو منبطحاًالصحية لأل املضار: الفرع الثالث 
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  .حكم الشرب من فم السقاء : املسألة السادسة 
  .لشرب من فم السقاءالصحية ل املضار: املسألة السابعة 
  .و التخمة حكم اإلكثار من األكل إذا خاف األذى أ: املسألة الثامنة 

  .إلكثار من األكل إذا خاف األذى أو التخمةالصحية ل املضار: املسألة التاسعة 
  .حكم تقليل الطعام: شرة املسألة العا

  .الصحية لتقليل الطعام املضار: املسألة احلادية عشرة 
  .حكم إدمان اللحم : املسألة الثانية عشرة 

  .ن اللحمدماالصحية إل املضار: لثة عشرة املسألة الثا
وما فيها من مضار  ا هو متعلق بعشرة النساءفيما ى عنه الشارع مم: الثالث  املطلب

  :، وفيه أربع مسائلصحيـة 
  .حكم وطء احلائض والنفساء : املسألة األوىل 
  .وطء احلائض والنفساءالصحية ل املضار: املسألة الثانية 
  .حكم الوطء يف الدبر: املسألة الثالثة 

  .لوطء يف الدبرالصحية ل املضار: الرابعة املسألة 
  .وتشمل على أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث والتوصيات: اخلامتة

  
  : املنهج املتبع

  :أوالً
وقد أذكر مذاهب الصحابة  ،بني املذاهب األربعة مقارنةجعلت البحث دراسة     

   .عند املناقشة وكذلك قد أتطرق ملذهب الظاهرية ضمناً ،والتابعني
فإن مل أقف ألحد املذاهب على قول  ،اعتنيت بذكر املذاهب األربعة يف مسائل البحث :ثانياً

  .فإن أمكن استنباط وختريج مذهبهم أذكره وأبني مناسبة ذلك، يف املسألة أشري إىل ذلك
  .أو أكثرهم، قال بعضهم :كقوهلم ؛من مل يصرح بقائله ت األقوال إىل قائليها إالعزو :ثالثاً
مث املالكية ومن  م،ومن وافقه ةفأبدأ باحلنفي ؛يف عرض املذاهب تبعت الترتيب الزمينا :رابعاً
ين أبدأ إن ففإن كان ألحد املذاهب قوال ،مث احلنابلة ،مث الشافعية ومن وافقهم ،وافقهم
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غفل ما مل وقد أ ،وقد أذكر بعض األقوال أو الروايات يف اهلامش ،ا مث ما دونهمباألقوى منه
  .يكن قوياً أو مؤيداً بدليل

دأ بالتمهيد هلا مبا حتتاج إليه من تعريفات أو أحكام فقهية  عند عرض املسألة أب :خامساً
ج إىل متهيد أذكر ما وقع عليه ، فإن مل حتتاألدلة واملناقشة ا أقوال العلماء دونفيه ذاكرة

بني  هو حمل خالف مث ماربعة ، اإلمجاع إن وجد ، مث ما اتفق عليه أصحاب املذاهب األ
  .العلماء
  .ذكرت سبب اخلالف إن وجد :سادساً
فإن مل أجد ملذهب من  ،ذكرت األدلة مع بيان وجه الداللة إال فيما هو ظاهر الداللة :سابعاً

ذكر أو" واستدل هلم"  :أشري إليه بلفظ ،يف مصادره ووجدته يف غريها املذاهب دليالً
وميكن أن يستدل " :أشري إليه بلفظ ،أحد املذاهب ألدلة ما يؤيد، فإن وجدت من ااملصدر
  ."هلم بكذا
ما ترتيبها يف املسألة بذكر ما يرد عليها من اعتراضات مث أذكر ل وفقاًمناقشة األدلة  :ثامناً

 :أشري إليه بلفظإين وما ميكن يل االعتراض عليه أو دفعه أو اإلجابة عنه ف ورد لدفعها،
  .أو ميكن أن جياب بكذا ،عليه بكذاوميكن أن يعترض 

بعد عرض حجج املذاهب ومناقشتها يتم الترجيح بني أقوال العلماء على ضوء قوة  :تاسعاً
  .إال فيما مل يظهر يل فيه الراجح الدليل كما ظهر يل ، مع ذكر سبب الترجيح

رمجاً إليها حبسب ذكرت ما يراه األطباء يف املسألة من املراجع العربية أو ما كان مت :عاشراًً
أذكر ما قاله _ وهو قليل _ فإن مل أجد هلم حبثاً يف املسألة  مبسطة،وا إليه بعبارة لما توص
ليكون جمال املتقدمون ، أو ما نقله الفقهاء عنهم إن وجدت وإن مل أجد أتوقف؛ األطباء 

  :وقد وقع ذلك يف مسألتني هي حبث وحتقيق من أهل الطب يف زماننا
والفوائد الصحية لنهي ، يسخن به املاء لتيمم لربودة اجلو وعدم وجود ماحية لالفوائد الص

  .احلاج عن صوم يوم عرفة 
اعتنيت بذكر الدراسات واألحباث واإلحصاءات ملا يرد يف املسائل من  :حادي عاشر
أين مل  على ويف هذا داللة ،فإن مل أجد فإين أنسب املعلومات إىل من ذكرها ،معلومات طبية

وأن املعلومات الواردة متثل رأي قائليها وليس فيها إثبات  ،ف على إحصاءات ودراساتأق
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مع بذل اجلهد يف مناقشتها وقد أستعني بالشبكة العنكبوتية حلداثة األحباث أو  علمي قاطع
  .لكوا مل تنشر بعد باللغة العربية 

  .اآليات القرآنية إىل سورها وأرقامها وتعز :عشر ثاين
عليه  اًفإن كان احلديث متفق ،خرجت األحاديث النبوية وعزوا إىل مصادرها :عشر لثثا

وإن كان  ،كتب السنة األخرىل الرجوعأو يف أحد الصحيحني اكتفيت بالعزو إليهما دون 
عتين ببيان من أخرجه مع ذكر حكم العلماء عليه من حيث الصحة أيف غريمها فإين 

  .إىل ذلك مع ذكر املصدر الذي ورد فيهفإن مل أجد من أخرجه أشري  ،والضعف
أجده خمرجاً أشري إىل ذلك مع  ختريج اآلثار من الكتب املعنية ا ، وحني ال: رابع عشر

  .العزو إىل املصدر الذي ذكره 
أما ما عداه مما تصرفت فيه فإين  ،أضع ما مت نقله نصاً بني عالميت تنصيص :عشر خامس

  ).انظر( :أحيل إليه بلفظ
عند ذكرهم _ حسب ما ظهر يل ما عدا املشهورين منهم _  ترمجت لألعالم :شرع سادس

 ،لقلة املعلومات املعروفة عنهم ؛د ذكرت التعريف م يف الصلبقوأما األطباء ف ؛ألول مرة
  .وذلك مما توصلت إليه من كتبهم وأحباثهم

 الصحيةو يثيةواألصولية واحلد الفقهية واملصطلحات الغريبة األلفاظ بينت :عشر سابع
  .واألمراض الواردة عند ذكرها حسب ما أقف عليه منها

وإذا تكرر  ،اسم املصدر واملؤلف كاملني ذكرعند ذكر املرجع ألول مرة أ :عشر ثامن
وقد اعتمدت على طبعة واحدة ما عدا صحيح اإلمام مسلم ومسند اإلمام  ،أذكره خمتصراً

وما مل أشر إىل الطبعة اليت أعود إليها نادراً  وكنت أشري إىل الطبعة ،أمحد وجممع الزوائد
ومبسند اإلمام أمحد املوسوعة احلديثية طبعة مؤسسة ، فمرادي بصحيح مسلم طبعة دار القلم

  .ومبجمع الزوائد طبعة دار الريان والتراث العريب، الرسالة
  :وهي كالتايل  _مبشيئة اهللا _ عمل فهارس حملتويات الرسالة : تاسع عشر

  .هرس اآليات القرآنية ف. أ 
  .فهرس األحاديث النبوية . ب 
  .فهرس اآلثار . ج 
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  .فهرس األعالم . د 
فهرس األلفاظ الغريبة واملصطلحات واحلدود الفقهية واحلديثية واألصولية والقواعد . هـ

  .الفقهية 
  .فهرس األمراض . و 
  .فهرس املصادر واملراجع . ز
  .فهرس احملتويات . ح

والكمال حمال  ،ت يف سبيل إخراج هذا البحث من اجلهد ما استطعتوبعد فقد بذل
  خطأ فمين ومن الشيطان من وما كان  ،فما كان فيه من صواب فمن اهللا !لغري ذي اجلالل

ويتجـاوز عـن تقصـريي     ،سائلة إياه أن يغفر يل خطئي ،ستغفر اهللاأواإلسالم منه برئ و
وآخر دعوانـا أن   ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ،لهويثيبين عليه مبا هو أه ،تقبل مينيو ،وزللي

 ،احلمد هللا رب العاملني محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه
  .واحلمد هللا رب العاملني ،وسالم على املرسلني
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  متهيد
  تعريف مقاصد الشريعة واألدلة عليها وأقسامها

  
خامتة   لة اإلسالمية اليت بعث ا نبينا حممدالرسا -وجل  عز –جعل اهللا 

tΠ{: حتتاج إىل شيء من إضافة أو تعديل، قال تعاىل حبيث ال ؛الرساالت وأكملها öθu‹ ø9 $# 

àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ © ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ 4 {.)ووعد  )١

من متسك ا بالفوز العظيم يوم القيامة، وبالسعادة يف الدنيا، قال  _سبحانه وتعاىل _ 

⎯{: تعاىل tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù # ·—öθsù $̧ϑŠ Ïà tã{)وتوعد تعاىل كل من ختلف  )٢

⎯{ :عنها برد عمله وخسارته، قال تعاىل tΒuρ Æ tGö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒÏŠ ⎯ n=sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθèδuρ 

’ Îû Íο t ÅzFψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒÌ Å¡≈ y‚ø9  وجعل اهللا تعاىل يف الرسالة احملمدية من اخلصائص ما. )٣(} #$

يا يف كل زمان ومكان من خالل قواعدها الكربى ومقاصدها كِّم ن البشر من التمسك
  .اليت جاءت لتراعي املصاحل وتدفع املفاسد 

عة يحسن أن نذكر تعريفها من حيث وقبل الشروع يف احلديث عن مقاصد الشري
  .ومن حيث هي علَم على علم بعينه، تركيبها اإلضايف 

  : من حيث هي مركب إضايف" مقاصد الشريعة"تعريف  :أوالً
  . )٤(مجع مقصد، واملقصد والقصد مبعىن واحد: املقاصد. أ

   :فمنها ؛يف اللغة يأيت ملعان: القصد 
  .وقصد له وإليه إذا أَمه وتوجه إليه: قصده: لتوجه، تقولوإتيان الشيء، وا األم،.  أ 

                                                 
  ).٢: (سورة املائدة، اآلية ) ١(
  ).٧: (اآلية ،سورة األحزاب) ٢(
  ).٨٥: (اآلية، سورة آل عمران) ٣(
عبدالسالم حممد هـارون مـادة   : يب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق وضبطمعجم مقاييس اللغة أل) ٤(
إبراهيم مصطفى، أمحد حسن الزيات، حامد عبدالقادر، حممد علـي  : املعجم الوسيط، إخراج ).٥/٩٥) (قصد(

  ) .٧٤٥، ٢/٧٤٤) (دقص( النجار إشرف عبدالسالم هارون مادة
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’{  :تعاىل استقامة الطريق، قال. ب  n? tã uρ «!$# ß‰óÁs% È≅‹ Î6 ¡¡9 $# $yγ ÷ΨÏΒuρ Ö Í←!$y_...{)١(.  

   )٢( ."وتأيت مبعىن العدل ؛التوسط". ج 
وإتيان الشيء، ويظهر أن املعىن األول هو املتبادر إىل الذهن إذا ذُكرت املقاصد، وهو األم ،

ستقامة والتوسط ألن مقاصد الشريعة معلوم فيها اال ؛تبعد املعاين األخرى ال والتوجه إليه، و
  . والعدل
  : الشريعة .ب

  .ما شرعه اهللا لعباده من الدين: والشريعة . مورد الشاربة: عة مشرعة املاء وهو الشري

≅9e{:هللا تعاىلقال ا )٣(والسنةالدين، : استعمل هذا االسم مبعىنمث  ä3 Ï9 $oΨ ù=yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° 

% [`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ 4 {)٤( .  

وهي كل ما أمر اهللا به وى عنه يف  ؛الشريعة اإلسالمية :واملقصود بالشريعة يف البحث
  .)٥(هي االئتمار بالتزام العبودية: جاء يف التعريفات الشرعية .  كتابه وسنة نبيه 

  : من حيث هي علَم على علم معني تعريف مقاصد الشريعة: نياَثا
حوال التشريع هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أ": )٦(عرفها ابن عاشور .١

ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام  حبيث ال معظمها؛ التشريع أو
 .)٧("الشريعة

                                                 
  ).٩( : سورة النحل، من اآلية) ١(
معجم مقاييس اللغة، البن فارس  .)٢/٧٣٨) (قصد(إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : ملعجم الوسيط إخراجا) ٢(

  ).٥/٩٥) (قصد(مادة 
أمحد عبدالغفور عطار مـادة  : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إلمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيقانظر  )٣(
  ).٣/١٢٣٦) (شرع(
  ).٤٨(: ، من اآلية ملائدةسورة ا )٤(
  ).١٢٧( للشريف علي بن حممد اجلرجاينالتعريفات،  )٥(
م ١٩٣٢عني عـام  . وفروعه ةني بتونس، وشيخ جامع الزيتونيهو حممد الطاهر بن عاشور رئيس املفتني املالك )٦(

مقاصد الشريعة اإلسالمية، وأصول النظام االجتمـاعي يف اإلسـالم،   : له مصنفات منها . اًشيخاً لإلسالم مالكي
  ).٦/١٧٤(لزركلي انظر األعالم ل. هـ١٣٩٣تويف سنة . قف وآثاره يف اإلسالموالو

  .)٥١(مقاصد الشريعة اإلسالمية، حملمد الطاهر بن عاشور ) ٧(
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اليت  الغاية منها واألسرار: املراد مبقاصد الشريعة: فقال: )١(وعرفها عالل الفاسي .٢
  .)٢("وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

  : األدلة على أن املقاصد الشرعية ثابتة بالنقل 
إن الناظر يف الكتاب والسنة جيدمها طافحان باألدلة على مراعاة املصاحل ودفع 

  .املفاسد وبيان علل التشريع
حكام باحلكم مملوءان من تعليل األ القرآن وسنة رسول اهللا : ")٣(يقول ابن القيم

واملصاحل، وتعليل اخللق ما، والتنبيه على وجوه احلكم اليت ألجلها شرع تلك األحكام 
وألجلها خلق تلك األعيان، ولو كان هذا يف القرآن والسنة يف حنو مائة موضع أو مائتني 

  .)٤("لسقناها؛ ولكنه يزيد على األلف موضع بطرق متنوعة
ىت يكون موصوالً إىل الغايات احملمودة واملطالب ال يكون الكالم حكمة ح: "وقال

النافعة، فيكون مرشداً إىل العلم النافع والعمل الصاحل، فتحصل الغاية املطلوبة، فإذا كان 
املتكلم به مل يقصد مصلحة املخاطبني وال هداهم ، وال إيصاهلم إىل سعادم وال داللتهم 

ية املقصودة املطلوبة، وال تكلم ألجلها، مل يكن على أسباا وموانعها، وال كان ذلك هو الغا
   )٥(".حكيماً وال كالمه حكمة

                                                 
. هو عالل أو حممد عالل بن عبد الواحد الفاسي الفهري، زعيم وطين، من كبار اخلطباء والعلماء يف املغرب) ١(

انظر األعالم للزركلـي   .دفاع عن الشريعة ومقاصد الشريعة ومكارمها :صنفاتهولد بفاس وتعلم بالقرويني من م
)٢٤٧ ،٤/٢٤٦.(  
يوسف أمحـد البـدوي   . عند ابن تيمية دمقاصد الشريعة ومكارمها لعالل الفاسي نقالً عن مقاصد الشريعة  )٢(
)٤٨.(  
الدين، من أركـان اإلصـالح    هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبداهللا مشس )٣(

مـن   . كان حسن اخللق حمبوباً عند النـاس  ، هـ هذْب كتب شيخ اإلسالم ونشرها٦٩١اإلسالمي، ولد سنة 
األعالم  :انظر. هـ٧٥١سنة _ رمحه اهللا_إعالم املوقعني، زاد املعاد يف هدي خري العباد، وغريها مات " : مؤلفاته 

  ).٨/٢٩٢،٢٨٧( العماد ت الذهب البنشذرا .)٦/٥٦(للزركلي 
مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة لشمس الدين أيب عبداهللا حممد بن بكر ابن قيم اجلوزية ) ٤(

 علي بن حسن بن علي بن عبداحلميد اجللـيب األثـري  : اجلوزية قدم له وضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه
)٢/٣٦٣(. 
السيد حممد بدر الـدين  : در واحلكمة والتعليل، لإلمام ابن القيم تصحيحشفاء العليل يف مسائل القضاء والق )٥(

  .)١٩٠( فراس النعساين احلليب
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  :رق متعددة وأساليب متنوعة منها إن إثبات املقاصد يف النصوص جاء بط
يف كتابه يف أكثر من موضع أنه حكيم، وذلك _ سبحانه وتعاىل_إخبار اهللا . أ

  .كون عبثاًيقتضي أن تكون أحكامه سبحانه مشروعة ملقاصد وال ت
كما يف قوله  )١(إخبار اهللا عن نفسه أنه أرحم الرامحني يف أكثر من موضع،. ب 

©{:تعاىل ÉL yϑômu‘ uρ ôM yèÅ™ uρ ¨≅ ä. &™ó© x« 4{)وذلك ال يتحقق إال بأن يقصد رمحة خلقه مبا )٢ ،

مل تكن أوامره ألجل الرمحة واحلكمة واملصلحة  م، ومبا أمرهم به وشرعه هلم فلوخلقه هل
  . ادة اإلحسان إىل عباده، ملا كانت رمحة ولو حصلت ا الرمحة اتفاقاًوإر

ومن ذلك إخباره أنه فعل كذا لكذا، أو من أجل كذا، أو بأي مسلك من . ج

tΒ ß‰ƒ${: كقوله تعاىل )٣(مسالك العلة؛ Ì ãƒ ª!$# Ÿ≅ yèôfuŠ Ï9 Ν à6 ø‹ n=tæ ô⎯ ÏiΒ 8l t ym ⎯ Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Ì ãƒ 

öΝ ä. t Îdγ sÜ ãŠ Ï9 §Ν ÏGãŠ Ï9 uρ … çµ tGyϑ÷èÏΡ öΝ ä3 ø‹ n=tæ öΝ à6 ¯=yès9 šχρã ä3 ô±n@{.)٤(   

إخباره سبحانه عن أمهية كتابه، وعظم فائدته، ومقصد إنزاله، والقرآن أصل . د
 .)٦)(٥(الشريعة وأسها

  :أقسام املقاصد
ميكن تقسيم املقاصد إىل تقسيم باعتبار املصاحل اليت جاءت الشريعة باحملافظة عليها، 

مرتبتها يف القصد، وتقسيم باعتبار الشمول، أما تقسيم املقاصد باعتبار  وتقسيم باعتبار
  :عليها فتنقسم إىل ثالثة أقسام  املصاحل اليت جاءت الشريعة باحملافظة

  .مقاصد ضرورية: األول 
  .مقاصد حاجية: الثاين 

                                                 
  ).١٠٧،١٠٨( حممد اليويب . مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ، د انظر )١(
  ).١٥٦(: ية آسورة األعراف، ) ٢(
 ).١٠٨(ليويب حممد ا. انظر مقاصد الشريعة اإلسالمية ، د )٣(
  ).٦( : سورة املائدة، آية )٤(
  ).١١٠(حممد اليويب . مقاصد الشريعة اإلسالمية ، دانظر  )٥(
ذكر األدلة النقلية والعقلية، فمـن أراد   سالته مقاصد الشريعة اإلسالمية عندوقد أحسن الدكتور اليويب يف ر )٦(

 .التوسع فلريجع إليها
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  .مقاصد حتسينية:  الثالث
  : املقاصد الضرورية : فاألول

حفظ الدين ، : مقصود من املقاصد اخلمسة؛ وهي  هي املصاحل اليت تتضمن حفظ
  .) ١(والنفس، والعقل، واملال، والنسب
بأا البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا؛ حبيث إذا : "وعرفها صاحب املوافقات

ويف األخرى  ،فُقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة؛ بل على فساد وارج وفوت حياة
  .)٢("م والرجوع باخلسران املبنيفوت النجاة والنعي

ما يقيم أركاا، ويثبت قواعدها ، وذلك عبارة : واحلفظ هلا يكون بأمرين أحدمها
يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها،  ما: والثاين . عن مراعاا من جانب الوجود

 )٣(.وذلك عبارة عن مراعاا من جانب العدم

 الشريعة جاءت حبفظ هذه الضرورات ؛ فرة على أنونصوص الكتاب والسنة متضا 

≅ö{: فمن ذلك قوله تعاىل è% (# öθs9$yès? ã≅ ø?r& $tΒ tΠ § ym öΝ à6 š/ u‘ öΝ à6 øŠ n=tæ ( ωr& (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ 

$\↔ ø‹ x© ( È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) ( Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? Ν à2y‰≈ s9 ÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) ( ß⎯ ós¯Ρ öΝ à6 è% ã—ö tΡ 

öΝ èδ$−ƒ Î) uρ ( Ÿωuρ (#θç/ t ø) s? |·Ïm≡ uθx ø9 $# $tΒ t yγ sß $yγ ÷Ψ ÏΒ $tΒuρ š∅sÜ t/ ( Ÿωuρ (#θè=çGø) s? š[ ø ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# 

tΠ § ym ª!$# ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ 4 ö/ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ ÷/ ä3 ª=yè s9 tβθè=É) ÷ès? ∩⊇∈⊇∪ Ÿωuρ (#θç/ t ø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9 $# 

ωÎ) © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4© ®L ym x è=ö7 tƒ … çν £‰ä© r& ( (#θèù÷ρ r& uρ Ÿ≅ ø‹ x6 ø9 $# tβ# u” Ïϑø9 $# uρ ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ ( Ÿω 
ß#Ïk=s3 çΡ $²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ ( # sŒ Î) uρ óΟ çFù=è% (#θä9 Ï‰ôã $$sù öθs9 uρ tβ% Ÿ2 # sŒ 4’ n1ö è% ( Ï‰ôγ yèÎ/ uρ «!$# (#θèù÷ρr& 4 

                                                 
ايـة  ). ٤/٨٢(ناصر الدين عبداهللا بن عمر البيضاوي مع اية السـول  منهاج األصول ، للقاضي  :انظر )١(

إرشـاد  ). ٤/٨٣،٨٢(مام مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن األسـنوي  السول يف شرح  منهاج االصول ، لإل
  ).١٨٩(الفحول إىل حتقيق احلق من على األصول، حملمد بن علي الشوكاين 

 إسحاق الشاطيب إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املـالكي، شـرحه   املوافقات يف أصول الشريعة ، أليب )٢(
عبدالسـالم  : حممد عبداهللا دراز خرج آياته وفهـرس موضـوعاته  : عبداهللا دراز ووضع ترامجه: وخرج أحاديثه

  ).٢/٨(عبدالشايف حممد 
  .انظر املرجع السابق )٣(



٣٠ 
  

öΝ à6 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ ÷/ ä3 ª=yès9 šχρã ©. x‹ s? ∩⊇∈⊄∪ ¨βr& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É) tGó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨?$$sù ( Ÿωuρ 

(#θãèÎ7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ öΝ à6 ¯=yès9 tβθà) −Gs? ∩⊇∈⊂∪ ¢{.)١(  

 د فيها حفظ الدين يف، فقد ور فقد اشتملت هذه اآليات على العناية بالضروريات

.ωr& (#θä{: قوله تعاىل Î ô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ $\↔ ø‹ x© ( {ويف قوله :}¨βr& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É) tGó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨?$$sù ( 

Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tGsù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹ Î7 y™ {وحفظ النفس يف قوله تعاىل: }Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? 

Ν à2y‰≈ s9 ÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) (  {وقوله:}Ÿωuρ (#θè=çGø) s? š[ ø ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# tΠ § ym ª!$# ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/{ .

/Ÿωuρ (#θç ){: وجاء حفظ النسل يف قوله تعاىل t ø) s? |·Ïm≡ uθ x ø9 $# $tΒ t yγ sß $yγ ÷Ψ ÏΒ $tΒuρ š∅sÜ t/{ .

/Ÿωuρ (#θç{: قولهوجاء حفظ املال يف . ويدخل يف هذا حفظ العرض t ø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9 $# ωÎ) 

© ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4© ®L ym x è=ö7 tƒ … çν £‰ä© r& ({ .وقوله: }(#θèù÷ρr& uρ Ÿ≅ ø‹ x6 ø9 $# tβ# u” Ïϑø9 $# uρ ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ {

وال يقوم لوب ؛ ألن التكليف ذه األمور ال يكون إال ملن سلم عقله، وأما حفظ العقل فمط

/÷{: تعاىللذلك كان اجلنون رافعاً للتكليف ، ويف قوله ول ؛ ا فاسد العق ä3 ª=yès9 tβθè=É) ÷ès? {

  )٢(.إشارة إىل ذلك
حيل دم امرئ ال "  واألحاديث يف هذا الباب أكثر من أن حتصر، فمن ذلك قوله

ين رسول اهللا إال بإحدى ثالث النفس بالنفس، والثيب أمسلم يشهد أن ال إله إال اهللا و
 ة مبشروعية القصاص، ألنه مقررفالنفس حمفوظ .)٣("الزاين، واملفارق لدينه التارك للجماعة

                                                 
  ).١٥٣_١٥١(: سورة األنعام، اآليات من  )١(
  )١٨٧،١٨٩(حممد اليويب .د الشريعة اإلسالمية، د مقاص انظر )٢(
مام أمحد بن علـي بـن   مساعيل البخاري يف صحيحه، بشرح فتح الباري لإلإمام أبو عبداهللا حممد بن رواه اإل )٣(

مام واإل. واللفظ له) ١٢/٢٠٩(تل حبجر كتاب الديات ، باب إذا قحمب الدين اخلطيب : حتقيقحجر العسقالين، 
بشرح حمي الدين حيي بن شرف النووي ، كتاب  يف صحيحه سلم بن احلجاج القشريي النيسابوريأبو احلسني م

  ).١١/١٧٦(يباح به دم املسلم  قسامة ، باب مالا
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öΝ{ : قال تعاىل ، للحياة اليت هي من أجل املنافع ä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×ο 4θuŠ ym ’ Í<'ρé'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{ $# 

...{ )١( .  
والدين حمفوظ مبشروعية القتال مع احلربيني واملرتدين؛ فإن التضاد يف الدين يقتضي 

واملال حمفوظ مبشروعية الضمان . ر عن املسكراتالتدافع، والعقل حمفوظ مبشروعية الزج
  .)٢(والنسب حمفوظ مبشروعية احلد على الزنا .د السارق واحملاربحبعند أخذه بالباطل؛ و

  : املقاصد احلاجية: الثاين 
وهي األمور اليت إن وجدت أدى وجودها إىل التوسعة ورفع الضيق، وإن فقدت     

 )٣(.أدى فقداا إىل الضيق واملشقة

≅tΒuρ Ÿ${ : وقد جاءت الشريعة الكاملة مبا يرفع احلرج ويدفع املشقة، قال تعاىل yèy_ 

ö/ ä3 ø‹ n=tæ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym 4{.)وقال تعاىل )٤ :}ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ t ó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ 

u ô£ ãèø9 $# {.)٥(   

تعمال املاء، واإلبراد بالظهر اس العجز عن عندالتيمم ه بأمر: ومن ذلك يف العبادات
يف شدة احلر، والفطر يف رمضان ملن غلبه اجلوع والعطش، والنهي عن الوصال يف الصوم 

   )٦(. وعن صيام الدهر
يرفع عنه احلرج من شىت أنواع الطيبات يف  أباح اهللا تعاىل للمكلف ما: ويف العادات

ما البد منه فهذا يف رتبه : راتباملآكل واملشارب، بل جعل املآكل واملشارب على ثالث م
وكذلك ما زاد عن ) ولذا ى عن تقليل الطعام حبيث يتضرر اإلنسان بذلك(الضروريات 

                                                 
  .)١٧٩: (من اآلية ، سورة البقرة  )١(
 شرح خمتصر الروضة لنجم الدين). ٤/٨٢،٨٤(منهاج األصول للبيضاوي مع اية السول لألسنوي : انظر )٢(

عبـداهللا بـن عبداحملسـن التركـي     . د  :أيب الربيع سلمان بن عبدالقوي بن عبد الكرمي ابن سعيد الطويف حتقيق
  ).١٨٩(إرشاد الفحول للشوكاين ). ٣/٢٠٩(
  ).٣/٢٠٧(شرح خمتصر الروضة للطويف ). ٢/٩(املوافقات للشاطيب : انظر )٣(
  ).٧٨: (سورة احلج، من اآلية  )٤(
  ).١٨٥(: اآلية  سورة البقرة، من )٥(
  .ر الواردة يف ثنايا هذه األطروحةهذه بعض الصو )٦(



٣٢ 
  

مرتبة الضروريات إن حلق احلرج بتركه فهو يف مرتبة احلاجيات، وإن مل يلحق بتركه حرج 
  .)١(كان من مرتبة التحسينات

رفع احلرج، والتيسري على : د فمنهاوالناظر يف هذه األحكام جيدها مشروعة ملقاص
املسلم، وتوقي انقطاعه عن العبادة، وكذا احملافظة على الضرورات اخلمس، ألن وجود هذه 

  .)٢(األمور احلاجية كاحلمى للضرورات تدفع ما ميكن أن ميسها ويؤثر فيها 
  :املقاصد التحسينية: الثالث

ألحوال املدنسات اليت تأنفها األخذ مبا يليق من حماسن العادات، وجتنب ا "وهي 
   )٣(". العقول الراجحات، وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق

  :ومن املقاصد التحسينية يف العبادات 
األمر بالطهارة، وستر العورة، وأخذ الزينة من اللباس، وحماسن اهليئات، والطيب  

  .عند كل مسجد، وأخذ اإلنسان نفسه بسنن الفطرة
هيئة اجللوس املشروعة، والنهي عن : ومنها األكل والشربكآداب :  ويف العادات

األكل مضجعاً أو منبطحاً أو متكئاً ومنها النهي عن النفخ يف الطعام والشراب والتنفس فيه 
  .  )٥(واإلسراف واإلكثار يف املتناوالت. )٤(والتقليل منه حبيث يتضرر بذلك

اوتظهر أمهية املصاحل التحسينية يف أ ال األمة، وكماهلا، وحسن أخالقها، ر مجهِظْت
  .)٧( وكذلك فإن املصاحل التحسينية خادمة للحاجية والضرورية )٦(وبديع نظامها 

  .أما أقسام املقاصد باعتبار مرتبتها يف القصد
  :فتنقسم إىل قسمني

                                                 
 ).٣٢٠(حممد اليويب . انظر مقاصد الشريعة اإلسالمية ، د  )١(
  ).٢/١٤(للشاطيب  انظر املوافقات) ٢(
  ).٢/٩(املرجع السابق  )٣(
  .هذه بعض الصور اليت سريد بياا يف ثنايا هذه األطروحة  )٤(
  ).٢/١٠(فقات للشاطيب انظر املوا )٥(
  ).٨٢(انظر مقاصد الشريعة اإلسالمية، للطاهر ابن عاشور  )٦(
  ).٢/١٩(انظر املوافقات للشاطيب ) ٧(



٣٣ 
  

هي الضروريات املعتربة يف كل اليت الحظ فيها للمكلف، و: وهي: مقاصد أصلية :األول
يام مبصاحل عامة، مطلقة، ال ختتص حبال دون حال، وال بصورة دون صورة، وال وهي ق. ملة

  :بوقت دون وقت وتنقسم إىل
فعلى كل مكلف يف نفسه حفظ دينه، ونفسه، وعقله، ونسله،  :ضرورية عينية . أ

  .وماله
ألا منوطة بالغري أن يقوم ا على العموم يف مجيع املكلفني  :ضرورية كفائية . ب

 .ل العامة اليت ال تقوم اخلاصة إال التستقيم األحوا
ا، وهي مقاصد روعي فيها وهي اخلادمة للمقاصد األصلية، واملكملة هل :مقاصد تابعة :الثاين
  .ظ املكلفح

فمن رمحة وحكمة احلكيم اخلبري أن جعل قيام الدين والدنيا إمنا يصلُح ويستمر     
؛ج إليه هو وغريه، فخلق الشهواتبل اإلنسان حتمله على اكتساب ما حيتابدواع من ق 

  )١( .لتحرك اإلنسان للتسبب يف سدها باكتساب األسباب املوصلة هلا
  :أقسام املقاصد باعتبار الشمول

  :تنقسم إىل
  .مقاصد عامة. أ  
  .مقاصد خاصة. ب
  .مقاصد جزئية. ج 
ل التشريع هي اليت ال تنحصر يف باب من األحكام معني؛ بل تالَحظ يف مجيع أحوا: فالعامة

حفظ الضرورات اخلمس، ومن ذلك جلب املصاحل ودرء املفاسد، : ومن ذلك. أو معظمها
 .)٢(ومن ذلك التيسري ورفع احلرج 

أي األهداف والغايات واملعاين اخلاصة بباب معني من أبواب الشريعة أو  :املقاصد اخلاصة
  .مقاصد اجلناياتأبواب متجانسة، كمقاصد العبادات مجيعاً، ومقاصد املعامالت، و

                                                 
  .)١٣٣(يوسف البدوي . مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، د )٢/١٣٦،١٣٤(املوافقات للشاطيب  :انظر) ١(
  ).٥١( انظر مقاصد الشريعة اإلسالمية ، للطاهر بن عاشور )٢(



٣٤ 
  

مقصد مسألة خاصة : ويدخل يف هذا . أي املتعلقة مبسألة معينة دون غريها :املقاصد اجلزئية
 )١(. يف الوضوء أو يف الصالة أو يف البيوع

 

                                                 
 ).٤١٥، ٤١١(حممد اليويب . الشريعة دانظر مقاصد  )١(



٣٥ 
  

  الفصـل األول
  

  فيما أمر به الشارع للمحافظة على الصحة البدنية
  :ويشتمل على مخسة مباحث 

  
  .الصحيةارة وفوائدها يف أحكام الطه: املبحث األول 
  .ة تعلق ا وما يف ذلك من فوائد صحييف الصالة وما ي: املبحث الثاين 

  .ية تعلقة به وما يف ذلك من فوائد صحيف الصوم واألحكام امل: املبحث الثالث 
  . الصحيةيف احلج وما يتعلق به من أحكام وفوائدها : املبحث الرابع 

  . الصحيةعلقة باألسرة وفوائدها يف األحكام املت: املبحث اخلامس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٦ 
  

  املبحث األول
  الصحيةيف أحكام الطهارة وفوائدها 

  
  : وفيه مخسة مطالب

  . الصحيةيف آداب قضاء احلاجة وفوائدها : املطلب األول 
  . الصحيةيف سنن الفطرة وفوائدها : املطلب الثاين 
  .  الصحيةئده وفوا) أركانه وسننه(يف الوضوء :  املطلب الثالث
  . الصحيةيف الغسل وما يتعلق به وفوائده : املطلب الرابع 

  .  الصحيةيف التيمم وفوائده : املطلب اخلامس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٧ 
  

  املطلب األول
  الصحيةآداب قضاء احلاجة وفوائدها 

  
اإلنسان كائناً ينمو، وجعل من أعظم أسباب منوه الغذاء  -عز وجل  - خلق اهللا   

لص منه البدن ما ينفعه وحيتاجه، ويلفظ الزائد عن حاجته وما يضره منه ويؤذيه، الذي يستخ
على عباده، وهي كذلك دليل على أن الدنيا دار  - عز وجل  -وهذه نعمة من نعم اهللا 

وكما أن اإلسالم . زهة عن األقذارـأكدار، خبالف دار القرار اليت جعلها اهللا داراً طاهرة من
يع أمور حياته، فإنه كذلك نظم جانب لفظ األقذار من بدنه، وجعل نظم شؤون العبد يف مج

حىت يكون اإلنسان متخلصاً مما يؤذيه،  ؛من هذا التنظيم ما هو واجب وما هو مستحب
ا؛ ومن  -عز وجل  - بعيداً عن األقذار، متنـزهاً عما ال يليق بآدميته اليت كرمه اهللا 

ره مما خيرج منه مما يعلق ببدنه ويده، كل ذلك ل قضاء حاجته، وتطهاهيئة جلوسه ح: ذلك
 داب، وقد جعلت هذا املطلب يف ستمن شأنه أن حيافظ على صحة املتمثل ذه اآل

  :مسائل
  .حكم االعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء احلاجة:  املسألة األوىل
  .اء احلاجة لالعتماد على الرجل اليسرى أثناء قض الصحيةالفوائد :  املسألة الثانية
  .الصحيةحكم االستنجاء واالستجمار واجلمع بينهما وفوائده : املسألة الثالثة 
  .لالستنجاء واالستجمار الصحيةالفوائد :  املسألة الرابعة

  .حكم غسل اليدين بعد الفراغ من االستنجاء :اخلامسة املسألة 
  .االستنجاء لغسل اليدين بعد الفراغ من الصحيةالفوائد  :املسألة السادسة 

  



٣٨ 
  

  األوىلاملسألة 
  االعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء احلاجة

  
وقد اتفـق  من آداب قضاء احلاجة االعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء احلاجة   

ملن يقضي احلاجة أن جيلس معتمداً على الرجل اليسرى ناصـباً   )١(الفقهاء على أنه يستحب
  .)٢(اليمىن

    : األدلة
الفقهاء ملا ذهبوا إليه من استحباب اجللوس معتمداً على الرجل اليسرى ناصباً استدل 

  :اليمىن بالسنة واملعقول
  :أما السنة

  إذا دخل علَّمنا رسول اهللا : " قال - رضي اهللا عنه-  )٣(فما رواه سراقة بن جعشم

                                                 
 .٩٦سيأيت تعريف املستحب عند ذكر سنن الفطرة انظر ص ) ١(
تبيني احلقائق لفخر الـدين  ). ١/٢٦٥(البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم بن حممد الشهري بابن جنيم : انظر) ٢(

). ١/٣٤٥(ار على الدر املختار حملمد أمني الشهري البن عابدين حاشية رد احملت ).١/٧٧(عثمان بن علي الزيلعي 
الشرح الكبري أليب الربكات أمحد بن حممد بن ). ١/٧٦٣( البناية يف شرح اهلداية أليب حممد حممود بن أمحد العيين

حاق خمتصر خليل بن إس ).٣٣،٣٢/ ١( ألمحد بن حممد بن أمحد الدرديرالشرح الصغري ).١/١٠٥(أمحد الدردير 
اخلرشي على خمتصر خليـل أليب  ). ٥٧(مع مواهب اجلليل من أدلة خليل للشيخ أمحد بن أمحد املختار الشنقيطي 

اموع شرح املهذب ). ١/٤٠(مغين احملتاج حملمد اخلطيب الشربيين ). ١/١٤١(عبداهللا حممد بن عبداهللا اخلرشي 
: ة أمحد بن القاسم العبادي على حتفة احملتاج ضـبط حاشي). ٢/٨٩(أليب زكريا حمي الدين حيىي بن شرف النووي 

احلاوي الكبري أليب احلسن علي بن حممد بـن حبيـب املـاوردي    ). ٢٦٥،٢٦٤/ ١(حممد عبدالعزيز اخلالدي 
حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العالمة ابـن   ).١/١٥٧( علي معوض وعادل أمحد: البصري حتقيق

كشاف القناع عن منت اإلقناع ملنصور بن إدريـس  ).١٢٦،١٢٥/ ١( أيب شجاع القاسم الغزي على منت الشيخ
احملسن التركـي   اهللا بن عبد عبد.د:  املغين أليب حممد عبداهللا ابن أمحد بن قدامة املقدسي حتقيق ).١/٦٠(البهويت
 ).١/١٩١(مة املقدسي املقنع ملوفق الدين أيب حممد عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدا).١/٢٢٦(عبدالفتاح احللو.ود
. وقد ينسب إىل جده، يكىن أبا سفيان. سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم الكناين املدجلي) ٣(

. سواري كسرى ومنطقته وتاجـه  -رضي اهللا عنه-أسلم يوم الفتح، ألبسه عمر بن اخلطاب . كان ينـزل قديداً
انظر اإلصابة يف متييز الصحابة لشـهاب الـدين أيب   . ع وعشرينسنة أرب _رضي اهللا عنه_مات يف خالفة عثمان 

  ).٣/٧٠(الفضل أمحد بن حممد بن علي العسقالين 



٣٩ 
  

  )١(". أحدنا اخلالء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمىن 
  : وجه الداللة

يث على اإلرشاد إىل االتكاء على الرجل اليسرى ونصب اليمىن عند قضاء نص احلد
  .احلاجة

  : أما املعقول
   )٢( .كان بوالً كروا فيه أنه أعون على خروج اخلارج ولوفذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
رقم ) ١٦١،١٦٠/ ٧(محدي عبدايد السلفي : حتقيق ،املعجم الكبري للحافظ أيب القاسم بن أمحد الطرباين) ١(

هقي مع اجلوهر النقي لعالء الدين بن علي بن السنن الكربى أليب بكر أمحد بن احلسني البي .)٦٦٠٥(احلديث 
، باب تغطية الرأس يوسف عبدالرمحن املرعشلي، كتاب الطهارة: إعداد .املارديين الشهري بابن التركماينعثمان 

وقال عنه ). ١/٩٦(واللفظ له . عند دخول اخلالء واالعتماد على الرجل اليسرى إذا قعد إن صح اخلرب فيه 
  ).٢/٨٩(موع ضعيف ا: النووي

كشاف ). ١/٤٠(مغين احملتاج للشربيين ). ٢/٨٩(اموع للنووي . )١/٣٣(الشرح الصغري للدردير : ظران) ٢(
  ).١/٦٠(القناع للبهويت 



٤٠ 
  

  الثانيةاملسألة 
  لالعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء احلاجة الصحيةالفوائد 

  

  )١(.اجلانب األيسر قليالً، فاالعتماد على الرجل اليسرى يسهل خروج اخلارج املعدة أميل إىل
    .وحتتاج هذه املسألة إىل حتقيق من قبل األطباء واملختصني بعلم األعضاء منهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٣/٢٤٤(انظر اآلداب الشرعية لعبداهللا حممد ابن مفلح املقدسي ) ١(



٤١ 
  

  املسألة الثالثة
  حكم االستنجاء واالستجمار واجلمع بينهما

  
  : وفيها متهيد ومخسة فروع

  .ستنجاء واالستجماريف معىن اال : متهيد
  : وأما الفروع فعلى النحو اآليت

  .حكم االستنجاء واالستجمار:  الفرع األول
  .حكم اجلمع بني االستنجاء واالستجمار:  الفرع الثاين
  .كيفية االستنجاء:  الفرع الثالث
  .فيما يستجمر به وشروطه:  الفرع الرابع
  .كيفية االستجمار:  الفرع اخلامس



٤٢ 
  

  متهيد
  االستنجاء واالستجمار تعريف

  

  :  تعريف االستنجاء
هو :  وقيل. ، وهو استخراج النجو من البطن)استفعال(على وزن :  االستنجاء يف اللغة

أي قطعته، فكأنه قطع :  وجنوت الشيء. إزالته عن بدنه بالغسل باملاء أو التمسح باحلجارة
املكان : والنجاة  والنجوة. اخلارج من البطن، وهو العذرة:  والنجو. األذى عن نفسه

  )١(. املرتفع من األرض؛ ألنه يطلبها ليجلس حتتها
  )٢()".وهو ما خيرج من البطن(طلب طهارة القبل والدبر من النجو : "عرفه احلنفية : شرًعا

  )٣(".إزالة البول والغائط عن خمرجيهما : "وعرفه املالكية بأنه
إزالة اخلارج : "عية واحلنابلة، أما الشافعية فقالواوقريباً من تعريف املالكية عرفه به الشاف

  )٤(".النجس امللوث من الفرج عن الفرج مباء أو حجر بشروطه
  )٥(".إزالة اخلارج من السبيلني عن خمرجه باملاء: "وأما احلنابلة فقالوا

ويالحظ على التعريفات السابقة أن تعريف احلنفية أقرب إىل التعريف اللغوي، وأما بقية 
وتعريف املالكية . ملذاهب فنصوا على فعل االستنجاء نفسه، وأنه إزالة اخلارج من السبيلنيا

عام يشمل االستنجاء واالستجمار؛ حيث مل يذكروا مب يزال، وأما الشافعية فيدل تعريفهم 
على أن االستنجاء يكون باملاء واحلجر، وأما االستجمار فال يكون إال باحلجر، وهو ما نص 

 حترير ألفاظ التنبيه ، وأما احلنابلة فذكروا أن االستنجاء إمنا يكون باملاء، وأما عليه يف
  .االستجمار فيكون باحلجر وحنوه كما سيأيت

  :تعريف االستجمار 

                                                 
  ).١٠/١٧٨) (جنا(ي العريب مادة انظر لسان العرب جلمال الدين حممد بن بكر بن منظور اإلفريق) ١(
  ).١/١٨(بدائع الصنائع للكاساين يف ترتيب الشرائع لعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين ) ٢(
حممد أبو : حتقيق ، مطبوع مع شرح حدود ابن عرفة حدود ابن عرفة أليب عبد اهللا حممد األنصاري الرصاع ) ٣(

  ).١/٩٦( األجفان والطاهر املعموري
  ).١/١١٥(حاشية البيجوري على ابن قاسم ) ٤(
  ).١/٥٨(كشاف القناع للبهويت ) ٥(



٤٣ 
  

  )١(.إلزالة النجاسة ا) وهي احلجارة(طلب اجلمار : وأما االستجمار فهو يف اللغة 

  )٢(.السبيل حبجر إزالة اخلارج من: وهو يف اصطالح الفقهاء 
  

  :الفرع األول
  حكم االستنجاء واالستجمار 

  

  :ال خيلو األمر بعد قضاء احلاجة من إحدى حالتني 
  .أال يتعدى اخلارج منه موضع العادة: احلالة األوىل 
  .أن يتعدى اخلارج منه موضع العادة: احلالة الثانية 

هاء يف حكم االستنجاء أو أما إذا مل يتعد اخلارج منه موضع العادة، فاختلف الفق
  :االستجمار، وهلم يف ذلك مذهبان

  :  املذهب األول
  .أن االستنجاء أو االستجمار من البول أو الغائط سنة مؤكدة

  )٣(.وإىل هذا ذهب احلنفية
  : املذهب الثاين

  .أن االستنجاء أو االستجمار من البول أو الغائط واجب 
  )٤(.لشافعية واحلنابلةوإىل هذا ذهب املالكية على املعتمد وا

                                                 
  ).٤٢(انظر املصباح املنري ألمحد بن حممد بن علي الفيومي املعزي ) ١(
حممـد أبـو األجفـان والطـاهر     : شرح حدود ابن عرفة أليب عبداهللا حممد األنصاري الرصاع حتقيق: انظر) ٢(

حترير ألفاظ التنبيه حملي الدين حيىي بن شـرف  ). ١/٢٥٩(ادي على حتفة احملتاج حاشية العب). ١/٩٧(املعموري 
الروض املربع شرح زاد املستقنع ملنصور بن يونس بن إدريس البهويت مـع  ). ٣٦(عبدالغين الدقر : النووي حتقيق

  ).١/٣٣(حاشية عبداهللا بن عبدالعزيز العنقري 
د بن عبدالواحد السيواسي اإلسكندري املعـروف بـابن اهلمـام    شرح فتح القدير لكمال الدين حمم: انظر) ٣(
بـدائع الصـنائع   ). ١/٣٣٥(حاشية رد احملتار البن عابـدين  ). ١/٣٥٢(البحر الرائق البن جنيم ). ١/٢١٢(

  ).١/١٨(للكاساين 
لربـاين  شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد املسمى كفاية الطالب ا). ١/٩٦(الشرح الصغري للدردير: انظر) ٤(

  سـعيد : الذخرية لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف حتقيـق ). ١/١٥٢(أليب احلسن علي بن حممد بن خيلف 
 =).١/٦٨(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري حملمد عرفة الدسوقي ). ١/٢٢١(أعراب وحممد حجي وغريهم 



٤٤ 
  

  )٥)(٤(.والطربي )٣(وأبو ثور )٢(وداود )١(وبه قال إسحاق
  

                                                                                                                                               
 ).٤٢(الشيخ عبدالسميع اآليب األزهري : مجع الثمر الداين يف تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين= 

املهـذب أليب  ). ١/٩٤(الدكتور أمحد بدر الدين حسـون  : األم لإلمام حممد بن إدريس الشافعي توثيق وتنسيق
احلـاوي  ). ٢/٩٥(اموع للنـووي  ). ١/١١٠(إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز آبادي الشريازي 

تقومي النظر يف مسائل ذائعة ونبذ مذهبية نافعة أليب ). ١/١٥٩(معوض وعادل أمحد علي : الكبري للماوردي حتقيق
املغين البن قدامة ). ١/٨٠(أمين نصر الدين األزهري : شجاع حممد بن علي بن شعيب املعروف بابن الدهان حتقيق

بـن مفلـح   الفروع لشمس الدين املقدسي أيب عبـداهللا حممـد   ). ١/٧٠(كشاف القناع للبهويت ). ١/٢٠٦(
  ).١/١٢٢،١٢١(املستوعب لنصري الدين حممد بن عبداهللا السامري ). ١/١١٩(
هو إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن راهويه، أبو يعقوب، أحد أئمة الدين، وأعالم املسلمني، اجلامع بني الفقه، ) ١(

روى عنه كثري مـن  . سنة ست وستني ومائة: والورع، والتقوى، ولد سنة إحدى وستني ومائة، وقيل، واحلديث
تويف سنة مثان وثالثـني  . مل يعرب اجلسر إىل خرسان مثل إسحاق: أصحاب الصحيح والسنن، قال عنه اإلمام أمحد

طبقات  .)٨٨،٨٥،٨٣/ ١(طبقات الشافعية الكربى أليب نصر عبدالوهاب ابن تقي الدين السبكي :انظر. ومائتني
  ).٣٢(املفسرين ألمحد بن حممد األدنه وي 

. هو داود بن علي األصفهاين، الفقيه الذي ينسب إليه املذهب الظاهري، أخذ العلم عن إسحاق وأيب ثـور  )٢(
بدأ شافعي املذهب متعصباً له، مث رفض القيـاس ومتسـك   ). ٢٠٢: (للهجرة، وقيل) ٢٠٠( الكوفة سنة ولد يف

األعـالم  . )٢/٢٨٤(للسبكي طبقات الشافعية الكربى : انظر. هـ)٢٧٠(تويف ببغداد سنة . بظواهر النصوص
  ).٢/٣٣٣(لزركلي ل
وناقل األقوال القدميـة  ، هو إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب الفقيه البغدادي، صاحب اإلمام الشافعي ) ٣(

. أعرفه بالسنة منذ مخسني سـنة : عنه، كان أحد الفقهاء واألعالم والثقات املأمونني يف الدين، قال عنه اإلمام أمحد
طبقات الشافعية ألمحد بن ). ٢٢٨،٢٢٧/ ١(طبقات الشافعية الكربى للسبكي : انظر.  سنة أربعني ومائتنيتويف

وفيات األعيان وأنباء أبنـاء الزمـان أليب   ). ١/٥٥(حممد بن عمر بن حممد تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي 
  ).١/٢٢٦(حسان عباس الدكتور إ: العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن بكر بن خلكان حتقيق

هـ، قال عنه اإلمام السيوطي ) ٢٢٤(هو اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير بن زيد بن كثري الطربي، ولد سنة ) ٤(
. "رأس املفسرين على اإلطالق، أحد األئمة، مجع من العلوم مامل يشاركه فيه أحد من أهل عصـره :" _رمحه اهللا_

أحكام شرائع اإلسالم، تـويف ـ رمحـه اهللا ـ سـنة      : ل وألف كتابهكان شافعي املذهب، مث انفرد مبذهب مستق
طبقات املفسرين جلـالل الـدين   : انظر. جامع البيان يف تفسري القرآن، وتاريخ األمم: من مؤلفاته. هـ )٣١٠(

  ).٤/١٩٢(وفيات األعيان البن خلكان  .)٥١،٤٨(السيوطي 
جمموعة من : حتقيق، يب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد بن عبدالرب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد أل) ٥(

  ).١١/١٧(األساتذة 



٤٥ 
  

  :سبب اخلالف
  :سبب اخلالف يف هذه املسألة راجع إىل ثالثة أمور

y7{:  -تبارك وتعاىل  -اختالفهم يف قوله :  األمر األول t/$u‹ ÏO uρ ö Îdγ sÜ sù{)هل ذلك حممول  )١

  ؟ على احلقيقة أو حممول على ااز
  .تعارض ظواهر اآلثار يف وجوب ذلك:  األمر الثاين

اختالفهم يف األمر والنهي الوارد لعلة معقولة املعىن هل تلك العلة املفهومة من : األمر الثالث 
ذلك األمر أو النهي قرينة تنقل األمر من الوجوب إىل الندب والنهي من احلظر إىل الكراهة 

ذلك بني العبادة املعقولة املعىن وغري املعقولة، وإمنا صار من أم ليست قرينة ؟ وأنه ال فرق يف 
صار إىل الفرق يف ذلك ألن األحكام املعقولة املعاين يف الشرع أكثرها من باب حماسن 
 :األخالق أو من باب املصاحل، وهذه يف األكثر مندوب إليها، فمن محل قوله تعاىل

}y7 t/$u‹ ÏO uρ ö Îdγ sÜ sù {الطهارة من النجاسة واجبة، ومن محلها على : ة قالعلى الثياب احملسوس

  .      الكناية من طهارة القلب مل ير فيها حجة
! إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري: " حديث: وأما اآلثار املتعارضة يف ذلك فمنها

  )٣(....".من بوله) ٢(أما أحدمها فكان ميشي بالنميمية، وأما اآلخر فكان ال يستتر
احلديث يقتضي وجوب إزالة النجاسة من اخلارج من السبيلني؛ ألن العذاب ال  فظاهر هذا

أنه رمي عليه وهو يف الصالة "من  وأما املعارض لذلك فما ثبت عنه  يتعلق إال بالواجب،
  النجاسةـة ، وظاهر هذا أنه لو كانت إزال")٤( سال جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصالة

                                                 
  ).٤(: سورة املدثر، آية ) ١(
  ).١/٢٠٥(شرح النووي على صحيح مسلم . أي ال يتجنبه وحيترز منه: ال يستتر من بوله) ٢(
). ١/٣٧٩(ستتر مـن بولـه   ي ، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن الصحيح البخاري بشرح فتح الباري ) ٣(

) ٣/٢٠٤(بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب الدليل على جناسة البول ووجوب االسترباء منـه   صحيح مسلم
  .واللفظ له

رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب إذا أُلقي على ظهر املصلي قذر أو جيفة ) ٤(
مـن   حيحه بشرح  النووي، كتاب اجلهاد والسري، باب ما لقي النيب مسلم يف ص). ١/٤١٥(مل تفسد صالته 

  ) .١٢/٢٩٤،٢٩٣(أذى املشركني واملنافقني 



٤٦ 
  

كان يف  ما روي أن النيب : ومنها. احلدث لقطع الصالة واجبة كوجوب الطهارة من
فطرح الناس لطرحه نعاهلم، فأنكر ذلك ، صالة من الصلوات يصلي يف نعليه، فطرح نعليه

فظاهر هذا أنه لو كانت  )١(".إمنا خلعتها ألن جربيل أخربين أن فيها قذراً:" وقال عليهم 
  .واجبة ملا بىن على ما مضى من الصالة

إما بالوجوب إن رجح ظاهر "  هب يف هذه اآلثار مذهب ترجيح الظواهر قالفمن ذ
  .)٢("حديث الوجوب، أو بالندب إن رجح ظاهر حديثي الندب 

    :األدلة
  :أدلة أصحاب املذهب األول القائل بأن االستنجاء أو االستجمار سنة مؤكدة : أوالً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالكتاب والسنة واملعقول
  : الكتاب أما

‰pκš${: فقوله تعاىل r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî$$sù....{)٣(.  

  : وجه الداللة
وهذه اآلية  ،)٤(فاشتراطه زيادة يف النص وذلك نسخ ،مل يأمر اهللا تعاىل باالستنجاء
  .)٥(غري منسوخة وثابتة احلكم بال خالف

  : أما السنة

                                                 
كتاب الصالة، اين األزدي بشرح عون املعبود،سنن أيب داود للحافظ أيب داود سليمان بن األشعث السجست )١(

، كتاب الصالة، عبدالرمحن الدارمي السمرقنديبن  سنن الدارمي لإلمام عبداهللا .)٢/٢٤٩( باب الصالة يف النعل
املستدرك على الصحيحني للحافظ أيب عبداهللا حممد بن عبداهللا املعروف  .)١/٣٧٠(باب الصالة يف النعلني 

والبيهقي يف سننه مع .صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه: وقال) ١/٢٦٠(كتاب الصالة،  ،باحلاكم النيسابوري
وابن ). ٢/٤٠٢(مل يعلم به مث علم به  الة، باب من صلى ويف ثوبه أو نعله أذى أو خبثاجلوهر النقي، كتاب الص

بن بلبان الفارسي، كتاب الصالة باب  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان لألمري عالء الدين عليكما يف حبان 
  ).٥/٥٦٠( ذكر األمر ملن أتى املسجد للصالة أن ينظر يف نعليه ويسمح األذى عنهما إن كان ما

  .)١٩٢، ١/١٩٠(حممد صبحي حالق : حتقيق، قتصد حملمد بن أمحد بن رشدبداية اتهد واية امل) ٢(
  ).٦(: من اآلية ، سورة املائدة) ٣(
مناهل العرفان يف علوم القرآن حملمد عبدالعظيم الزرقـاين  ". هو رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي": النسخ) ٤(
)٢/٧١.(  
  ).٢/٣٥٨(القرآن أليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص  انظر أحكام) ٥(



٤٧ 
  

اخلالء يدخل  كان رسول اهللا : " قال  - رضي اهللا عنه-ما رواه أنس بن مالك ف .١
  .)٣(متفق عليه" فيستنجي باملاء  )٢(من ماء وعنزة )١(فأمحل أنا وغالم إداوة

  : وجه الداللة
على االستنجاء باملاء، مما  _عليه الصالة والسالم_ ظاهر احلديث يدل على مواظبته

  .)٤(ومقتضاه كراهة تركه  ة،يدل على أنه سنة مؤكد
من اكتحل فليوتر، من فعل : " قال عن النيب  _رضي اهللا عنه_ وعن أيب هريرة .٢

ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن ال  .فقد أحسن، ومن ال فال حرج
لسانه فليبتلع، ومن فعل فقد ب )٥(ومن أكل فما ختلل فليلفظ، وما الك. فال حرج
نثر، فإن مل جيد إال أن جيمع كثيباً ستومن أتى الغائط فلي. حرج ومن ال فال ،أحسن

من فعل فقد أحسن، ومن  ،فإن الشيطان يلعب مبقاعد بين آدم ؛من رمل فليستدبره
 . )٦("ال فال حرج 

  : وجه الداللة
  :يستدل ذا احلديث من وجهني

  . لكان يف تركه حرج نفى احلرج يف ترك االستنجاء، ولو كان فرضاً أنه : الوجه األول
                                                 

يف غريب احلديث واألثر د الدين أيب السـعادات   النهاية.إناء صغري من جلد يتخذ للماء: داوة بالكسراإل) ١(
  ).١/٣٣(بن األثري با املبارك بن حممد اجلزري املعروف

  ).٣/٣٠٨(النهاية البن األثري . ثل سنان الرمحمثل نصف الرمح أو أكرب شيئاً وفيها سنان م: ةنـزع) ٢(
وصـحيح   .)١/٣٠٣(صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب من محل معه املاء لطهوره ) ٣(

  ).٣/١٦٦(باب االستنجاء باملاء من التربز  ،مسلم بشرح النووي، كتاب الطهارة
  ).١/٣٣٥(ة رد احملتار البن عابدين حاشي. )١/٢١٢(شرح فتح القدير البن اهلمام  :انظر) ٤(
  ).٤/٢٧٨(النهاية البن األثري  .وهو إدارة الشيء يف الفم؛ من اللوك: الك ) ٥(
واللفظ له ) ١/٣٧،٣٦(ء باب االستتار يف اخلال، كتاب الطهارة ،رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود) ٦(

والبيهقي يف  .)١/١٢٢،١٢١(رتياد للغائط والبول اال باب، يف سننه، أبواب الطهارة ماجهوابن  .له وسكت عنه
،كتـاب  املسـتدرك  واحلاكم يف ). ١/١٠٤(اب اإليتار يف االستجمار سننه مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، ب

اإلحسان يف تقريب صحيح  وابن حبان يف صحيحه كما يف .)٤/١٣٧(باب األكل مع جمذوم يف قصعته األطعمة، 
ذكر األمر باالستتار ملن أراد الرباز عنـده  لطهارة، باب االستطابة، كتاب ا، دين علي الفارسيلعالء ال ابن حبان

 .سـناد ومل خيرجـاه  صـحيح اإل  :وقال احلاكم .)٢/٩٥(اموع  :انظرواحلديث حسنه النووي، . )٤/٢٥٧(
  ).٤/١٣٧(املستدرك 



٤٨ 
  

، ومثل هذا ال يقال يف "من فعل فقد أحسن، ومن ال فال حرج : " قال أنه : الوجه الثاين
  .)١(وإمنا يقال يف املندوب إليه ؛املفروض

  : فقالوا، أما املعقول
إن االستنجاء باملاء ال جيب مع وجود املاء والقدرة عليه، فال جيب االستجمار باحلجارة 

فإذا مل جيب به فكيف جيب  ،اء آلة التطهري وهو مطَهر حقيقةألن امل ؛ باب أوىل وحنوها من
  .)٢(بغريه، فصار كالباقي بعد االستجمار
فوجب  ،بأا جناسة ال يلزم إزالة أثرهاقال أبو حنيفة :" وقال صاحب احلاوي الكبري
  .)٣("أال يلزم إزالة عينها كدم الرباغيث

الثاين القائل بأن االستنجاء أو االستجمار من البول والغائط  أدلة أصحاب املذهب: ثانياً
  :واجب

  :القياس استدل أصحاب هذا املذهب بالكتاب والسنة و
  : أما الكتاب

“t{:فقوله تعاىل ô_”9 $# uρ öàf÷δ $$sù {)٤(.  

  :وجه الداللة
  .)٥("اسم للقبيح املستقذر، وهو معىن الرجس: الرجز"
  )٦(.سواء يف املكان، أو الثوب، أو البدن ،كل رجس آلية دالة على وجوب هجرانفا

  :أما السنة

                                                 
  ).١/١٨(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ١(
  ).١/٧٧(ق للزيلعي انظر تبيني احلقائ) ٢(
، واهللا ومل أقف عليه يف كتب احلنفية اليت بني يـدي  ).١/١٥٩(علي معوض وعادل أمحد :  حتقيق ،املاوردي )٣(

  .أعلم
  ).٥( :آية ،سورة املدثر) ٤(
  ).٣٠/١٧١،١٧٠(التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب لإلمام فخر الدين الرازي ) ٥(
  ).١/٧٠(انظر كشاف القناع للبهويت ) ٦(



٤٩ 
  

إمنا أنا لكم مثل الوالد، فإذا " :قال أن النيب  _رضي اهللا عنه_فما رواه أبو هريرة  _ ١
بثالثة  ذهب أحدكم إىل الغائط فال يستقبل القبلة وال يستدبرها بغائط وال بول، وليستنج

  )٣(."وأن يستنجى الرجل بيمينه )٢(،ةوالرم )١(،وى عن الروث. أحجار
كل شيء حىت  قد علَّمكم نبيكم : أنه قيل له _رضي اهللا عنه_)٤(وعن سلمان _ ٢

أو أن نستنجي باليمني، أو  ،ا أن نستقبل القبلة بغائط أو بوللقد ان ،أجل"  :فقالاخلراءة، 
  .)٥("أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم

  : وجه الداللة
والنهي يقتضي  ، ثة أحجارعن االقتصار على أقل من ثال _عليه الصالة والسالم_ى 
  .)٦(وإذا حرم ترك بعض النجاسة فترك مجيعها أوىل ،التحرمي
  بان يفا يعذـومإما ليعذبان ، " ...  _ رضي اهللا عنهما_  )٧(ابن عباس حديثو _٣

                                                 
  ).٢/٢٧١(رجيع ذوات احلافر، النهاية البن األثري : الروث) ١(
الفائق يف غريب احلديث جلـار اهللا حممـود بـن عمـر     ). ٢/٢٦٦(النهاية البن األثري . العظم البايل: الرمة) ٢(

  ).٢/٨٤(حممد أبو الفضيل إبراهيم وعلي حممد البجاوي : حتقيق ،الزخمشري
القبلة عند قضاء احلاجـة   رح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبالرواه أبو داود يف سننه بش) ٣(
والنسائي يف سننه أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي بشرح السيوطي جلالل الـدين  . وسكت عنه )١/١٥(

 عبداهللا أليب يف سننه ماجهوابن ). ١/٣٨(عبدالرمحن السيوطي، كتاب الطهارة، باب النهي عن االستطابة بالروثة 
السنن ). ١/١١٤(حممد فؤاد عبدالباقي، كتاب الطهارة، باب االستنجاء باحلجارة  :حتقيق ،حممد بن يزيد القزويين

الكربى للبيهقي مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة واسـتدبارها لغـائط أو بـول    
  .يلناه يف مسلم من حديث سلمان التاومع). ١/٩١(
مـن   :وقيل أصله من هرمز،. وسلمان اخلري سلمان ابن اإلسالم، :ويقال له أبو عبداهللا، هو سلمان الفارسي،) ٤(

كان أول مشاهده اخلنـدق،  . ث، فخرج يف طلب ذلك، فأُسر وبِيع باملدينةعبيس ،كان قد مسع بأن النيب  أصبهان
 .ست وثالثني أوسبع وثالثني، وعمره مثانون سنة كما رجح ابن حجر كان عاملاً زاهداً، مات سنة.شهد بقية املشاهد

  .)٦١، ٢/٥٦( االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبدالرب النمري القرطيب ).٣/١١٣(اإلصابة البن حجر :انظر
  ).٣/١٥٥(صحيح مسلم بشرح النووي ،كتاب الطهارة،باب االستطابة ) ٥(
  .)١/٢٠٧(انظر املغين البن قدامة ) ٦(
هو عبداهللا بن العباس بن عبداملطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي اهلامشي، أبو العباس، ابن عم رسول اهللا ) ٧(
أدركت مخسـني أو سـبعني مـن   : قال طاوس .خبمس سنني، واألول أثبت :، ولد قبل اهلجرة بثالث، وقيل 

وكان يسمى . هو كما قلت، أو صدقت :ا ابن عباس ال يقومون حىت يقولواالصحابة إذا سئلوا عن شيء فخالفو
  ).٤/٩٤(انظر اإلصابة البن حجر . البحر لكثرة علْمه، مات سنة مثان وستني



٥٠ 
  

  .)١("...كبري
  :  وجه الداللة

ألن العذاب إمنا يكون لترك واجب ال  ".يعذبان  ": من قولهداللة احلديث تظهر 
   .)٢( سنة

إذا ذهب أحدكم إىل الغائط : "قال أن النيب  _ رضي اهللا عنها_  وعن عائشة _٤
  . )٤("فإا جتزئ عنه ؛ن )٣(فليذهب معه بثالثة أحجار يستطيب

  : وجه الداللة
 رالسالم الصالة و عليه_ ملا أَم _عا لَّباألحجار ولَّ ذلك على وجوا، د ق اإلجزاء

  .)٥(ظاهر فيما جيب )اإلجزاء  ( وعدم اإلجزاء بفقدها،كما أن لفظ
  :فذكروا فيه ما يلي ،وأما القياس

أن البول والغائط جناسة ال تلحق املشقة بإزالتها غالباً، فال تصح الصالة معها كسائر  .١
  .)٦(النجاسات

 .)٧(على ما لو زادت النجاسة عن قدر درهمبالقياس  .٢
  

                                                 
  .٤٥ص سبق ) ١(
  ).٣/٢٠٤(انظر شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(
اخلبـث  ألنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من  االستطابة واإلطابة كناية عن االستنجاء، ومسي ما من الطيب؛) ٣(

  ).٣/١٤٩(النهاية البن األثري ). ٢/٥١) (طيب(لسان العرب البن منظور مادة . باالستنجاء
. واللفظ لـه ) ١/٤٠(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب االستنجاء باألحجار ) ٤(

ة، باب االجتـزاء يف االسـتطابة   والنسائي أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب يف سننه بشرح السيوطي، كتاب الطهار
والدارقطين علي بن عمر يف سننه مع التعليق املغين أليب الطيب حممد مشـس  ). ٤٢،٤١/ ١(باحلجارة دون غريها 

  ).املرجع السابق. (إسناده صحيح: وقال عنه الدارقطين .)١/٥٤(احلق العظيم أبادي 
كشـاف القنـاع للبـهويت    ).١/١٥٩( ادل أمحـد علي معوض وع: احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق :انظر) ٥(
)١/٧٠.(  
تقومي النظر يف مسائل خالفية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة أليب شجاع حممد ). ١/١١٠(املهذب للشريازي : انظر) ٦(

  ).١/٨١(نصر الدين األزهري : حممد ابن علي بن شعيب املعروف بابن الدهان، حتقيق
تقومي النظر البـن الـدهان    ).١/١٥٩( علي معوض وعادل أمحد :احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق: انظر) ٧(
)١/٨١.(  



٥١ 
  

  .)١(أا طهارة مبائع أقيم اجلامد فيها مقام املائع، فاقتضى أن تكون واجبة كالتيمم .٣
  : األدلة مناقشة

  : مناقشة أدلة املذهب األول القائل بأن االستنجاء أو االستجمار سنة مؤكدة: أوالً 

‰pκš$ { :تعاىل أما استدالهلم بقوله  - ١ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ# u™ #sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù..{  وأنه

  . واشتراطه زيادة يف النص، والزيادة نسخ تعاىل مل يأمر باالستنجاء ،
 :اعترض عليه مبا يليف

وهلذا جتب باالتفاق إذا زادت على  ؛االستنجاء وتطهري البدن من النجاسات عبادة منفردة
إىل  حكموإمنا ضم وهذا ليس بنسخ ؛  وال تعلق هلذه العبادة بآية الوضوء،قدر درهم، 

والناسخ يكون بعد املنسوخ، وال نعلم أن وجوب االستنجاء ورد بعد آية  ،حكم
  .)٢( الوضوء، ولعله شرِع معها

كان رسول اهللا : "وأنه قال _رضي اهللا عنه  _وأما استدالهلم مبا رواه أنس بن مالك  - ٢
 فيمكن أن يعترض ، واظبته عليه تدل على كراهة تركه وأن م... " الءيدخل اخل

  :عليه مبا يلي
  .وجوبهتدل على  _كما يف األحاديث الصحيحة_ ومداومته عليه مع األمر به أن فعله 

من ، ليوتر ومن استجمر ف: " _ رضي اهللا عنه_رة وأما استدالهلم حبديث أيب هري - ٣
نفى احلرج يف ترك  -المعليه الصالة والس -هإن: وقوهلم، ..." فعل فقد أحسن

 :فاعترض عليه مبا يليو كان فرضاً لكان يف تركه حرج، ولاالستنجاء، 
زائد على ثالثة أحجار؛ نفي احلرج إما أن يعود إىل اإليتار، وهو حممول على اإليتار ال

إىل  ، فإذا تركه)٣(كحديث سلمان وغريه ؛مجعا بينه وبني باقي األحاديث الصحيحة
 :وذَكَر جوابه ،"من استجمر:"ر الشرط وهو قوله ألنه ذَكَ ؛)٤(الشفع فال حرج عليه

                                                 
تقومي النظر البـن الـدهان    ).١/١٥٩( علي معوض وعادل أمحد :احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق: انظر )١(
)١/٨١.(  
سليمان .د: اسةحتقيق ودر ،االنتصار يف املسائل الكبار أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين انظر) ٢(

  ).١/٣٨٠(العمري 
  ).٢/٩٦(انظر اموع للنووي ) ٣(
  .) ٢/٦٥٣(راوية الظهار . د:حتقيق ، انظر احلاوي للماوردي) ٤(



٥٢ 
  

يريد اإليتار، ألنه عقيبه، والكالم حيمل على " من فعل فقد أحسن: "، مث قال"فليوتر"
وذا  ،)٢( خيري بينهما وأأو يعود إىل ترك األحجار إىل املاء  ،)١(أقرب املذكورين إليه

  .)٣( هذا احلديث وباقي األحاديث الصحيحة جيمع بني
  :عنه مبا يليوقد أجيب 

صيص بغري داللة، كما تسقط إنه ال حرج بترك األحجار إىل املاء، فهو خت: أما قوهلم
باملاء أفضل من االستجمار باألحجار، فغري جائز أن ينفى ألنه معلوم أن االستنجاء  ؛فائدته

  .)٤( مستحيل ال يقوله النيب  احلرج عن فاعل األفضل، وهذا ممتنع
  :وأما ما استدل هلم به من القياس على دم الرباغيث فـاعترض عليه مبا يلي - ٤

  .) ٥(حيث جيب إزالة عينه عندهم دون أصله هذا القياس منتقض على أصلهم باملين ؛ . أ
خبالف االستنجاء من  ،مشقة عظيمةيف إزالته أنه قياس مع الفارق؛ فدم الرباغيث   . ب

ومل  وهلذا تظاهرت األحاديث الصحيحة على األمر باالستنجاء ،؛ )٦(الغائطالبول و
  .)٧(يرِد خرب يف األمر بإزالة دم الرباغيث

  :الترجيح
  ، يتبني أن الراجح هو املذهب بعد عرض أدلة املذهبني، وبيان ما جرى من مناقشة          
رية الصحيحة عليه األدلة الكثحيث دلت  ؛االستجماربوجوب االستنجاء أو  الثاين القائل

مع ما يعلَم من حث الشريعة على الطهارة واالسترباء واالستنـزاه من  ،الساملة من املعارضة
    . النجاسات، وموافقة هذا للفطرة السوية

   
                                                 

  ).١/٣٨٠(انظر االنتصار يف املسائل الكبار أليب اخلطاب الكلوذاين  )١(
معامل السنن  ).٢/٦٥٣(راوية .د :احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق ).١/٣١٦( بن حجرالالباري  فتح: انظر )٢(

 الشايف حممدعبدالسالم عبد: يمشرح سنن أيب داود لإلمام أيب سليمان حممد بن حممد اخلطايب البسيت، ختريج وترق
)١/٢٢.(  
  ).١/١٦٠(علي معوض وعادل أمحد : احلاوي الكبري للماوردي، حتقيقانظر ) ٣(
  ).٢/٣٥٩(أحكام القرآن للجصاص  انظر) ٤(
  .)٢/٦٥٣(راوية الظهار . د: احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق رانظ) ٥(
  .)٢/٦٥٣(راوية الظهار . د :حتقيق، احلاوي الكبري للماوردي). ٢/٩٦(اموع للنووي  :انظر) ٦(
  ).٢/٩٦(انظر اموع للنووي ) ٧(



٥٣ 
  

  :أن يتعدى اخلارج من السبيلني موضع العادة: احلالة الثانية
عدى اخلارج من السبيلني موضع العادة مل جيز على أنه إذا ت_ من حيث اجلملة_اتفق الفقهاء 

  )٣)(٢(.وبه قال إسحاق وابن املنذر )١(،إال االستنجاء باملاء
  :واختلفوا يف بعض الصور على النحو التايل

ذهب احلنفية إىل أن ما تعدى موضع العادة إن كان أكثر من قدر درهم وجب غسل  .١
يفرقوا بني ب غسله عند حممد، ومل فإن قَلَّ عن درهم وج املتجاوز بال خالف بينهم،

  .والرجل يف ذلك املرأة
 .)٥()٤(واملراد بالدرهم من حيث املساحة على الصحيح عند حممد

 يعد مما تعدى موضع العادة،  _ اًبكراً كانت أم ثيب _ن بول املرأة املالكية إىل أ وذهب .٢
  

                                                 
بـدائع الصـنائع    .)١/٢١٥(شرح بداية املبتدئ لربهان الدين علي بن أيب بكـر املرغينـاين    ةاهلداي :انظر) ١(

مواهب اجلليل بشـرح   .)١/١٤٨(اخلرشي على خليل  .)١/٢٥٢(البحر الرائق البن جنيم  .)١/١٩(للكاساين 
الدسوقي على حاشية  .)١/٢٨٤(د بن حممد بن عبدالرمحن املغزي املعروف باحلطابمخمتصر خليل أليب عبداهللا حم

احلـاوي الكـبري   ). ١/١١٥(املهـذب للشـريازي   ). ٩٧، ١/٩٦(األم للشافعي ). ١/١١٢(الشرح الكبري 
امـوع للنـووي   ). ١/٤٥(مغين احملتاج للشـربيين  ). ١/١٦٩(علي معوض وعادل أمحد : للماوردي، حتقيق

  ).١/٢١٤(املقنع البن قدامة ). ١/٦٦(كشاف القناع للبهويت ). ٢/١٢٥(
وممن يقتـدى بنقلـه يف احلـالل     ألئمة األعالم،د اأح. أبو بكر النيسابوري هو حممد بن إبراهيم بن املنذر، )٢(

توىف سـنة   ، اًال يقلد أحد كان جمتهداً .عرفة اخلالف، واألوسط، واإلمجاعاإلشراف يف م :من مصنفاته .واحلرام
األعـالم   ).١٠٣، ٢/١٠٢(طبقات الشافعية الكربى للسـبكي  : انظر.وقيل غري ذلك ،وثالمثائة تسع أو عشر

  .)٥/١٩٤(للزركلي 
  ).١/٢١٤(الشرح الكبري البن قدامة انظر  )٣(
 ،صنف الكتـب ، أخذ عنه الفقه وعن أيب يوسف ، حنيفة  صاحب اإلمام أيب ،ن الشيباينهو حممد بن احلس) ٤(

اإلمام الشـافعي  وروى عنه  ،  به ثَدوح، ن املوطأ ودو، روى احلديث عن اإلمام مالك ، ونشر علم أيب حنيفة 
سـنة سـبع    _رمحه اهللا_مات  .واجلامع الكبري، واجلامع الصغري ، السري الكبري : من مصنفاته. والزمه وانتفع به

اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية، لعبد القادر بن حممد بن نصـر   :انظر .ان ومخسني سنةومثانني ومائة وهو ابن مث
لكـان  وفيات األعيان البن خ. )٣/١٢٦،١٢٢(عبدالفتاح حممد احللو . د :اهللا بن سامل أيب الوفاء القرشي، حتقيق

)٤/١٨٥،١٨٤.(  
لشمس الدين حممد  املبسوط. )١/٧٨(تبيني احلقائق للزيلعي  .)٨٠، ١/١٩(للكاساين  بدائع الصنائع: انظر) ٥(

  ).١/٢٠٢(اهلداية للمرغيناين  .)١/٦٠(بن أمحد السرخسي 



٥٤ 
  

 .)١(ى ما جاوز املعتادوال جيزئ فيه إال املاء يف كل املوضع، وال يقتصر يف الغسل عل
املرأة والثيب وومل يفرق الشافعية واحلنابلة على الصحيح من مذهبهم بني الرجل  .٣

واختلفوا فيما إذا وصل البول إىل مدخل الذكر، فقد نص الشافعية على أن . والبكر
الثيب إذا تيقنت دخول البول إىل مدخل الذكر فال جيزئ فيه إال املاء، خبالف احلنابلة 

 .)٢(لذين يرون أن االستجمار جيزئ يف هذه احلالة ا
  :األدلة
  :أدلة الفقهاء على أن اخلارج من السبيلني إذا جتاوز املعتاد مل جيزئ فيه إال املاء : أوالً

استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من أن اخلارج من السبيلني إذا جتاوز املعتاد مل جيزئ فيه إال 
  :جهنياملاء باملعقول، وذلك من و

  :القياس  :األول
  ررـلتك ؛ ألجل املشقة يف غسله )٤)(٣( يف احملل املعتاد رخصةذكروا أن االستجمار _  ١

                                                 
حاشية الدسوقي على الشـرح  ). ١/٢٨٤( مواهب اجلليل للحطاب). ١/١٤٨( اخلرشي على خليل :انظر) ١(

 الـذخرية ). ١/١٤٨(حاشية العدوي على اخلرشي على خليل لعلي الصعيدي العدوي ).١١٢، ١/١١١(الكبري
  ).١/٢٠٧(للقرايف 

يف معرفة مذاهب الفقهـاء   علماءحلية ال .)١/٤٥(مغين احملتاج للشربيين ). ٢/١١١(اموع للنووي : انظر) ٢(
اية احملتاج  ).١/٢٠٩(الدكتور ياسني أمحد دراوكة  :حتقيق، مد بن أمحد الشاشي القفالر حملسيف الدين أيب بك

كشـاف   ).١/١٤٣(شهاب الدين الرملي إىل شرح املنهاج لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن 
سن علي ابن احلسـن بـن   اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف لعالء الدين أيب احل). ١/٦٧(القناع للبهويت 
عبدالفتاح حممد . عبداهللا بن عبداحملسن التركي ود. د :حتقيق ،، مطبوع مع املقنع والشرح الكبريسليمان املرداوي

  ).١/٢١٥(الشرح الكبري البن قدامة ). ١/٢١٥(احللو 
فعرفهـا  : صـوليني أما يف اصـطالح األ ). ٨٥(املصباح املنري للفيومي . اليسر والسهولة: الرخصة يف اللغة) ٣(

. ما شرِع لعذر شاق استثناه من أصل كلي يقتضي املنع مع االقتصار على مواضـع احلاجـة فيـه   : الشاطيب بأا
ما وسّع للمكلف يف فعله لعذر وعجز عنه مع قيام : وعرفها الغزايل بأا). ١/٢٢٤(املوافقات يف أصول الشريعة 

وانظر الذخرية ). ١/٢٧٥(إبراهيم رمضان : أليب حامد الغزايل، حتقيقاملستصفى من علم األصول . السبب احملرم
  ).١/٧١(للقرايف 

الشرح الكبري لشمس الـدين  ). ١/١٧٠(علي معوض وعادل أمحد : احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق: انظر) ٤(
  ).١/٢١٤(أيب الفرج عبدالرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي 



٥٥ 
  

كما لو تعدت النجاسة إىل يده أو  فيه إال املاء،النجاسة فيه، فما ال يتكرر ال جيزئ  
  .)١(رجله
  .)٢(بالقياس على سائر النجاسات  _ ٢
  :النظر :الثاين

وال ضرورة فيما جاوز  فيه بغري املاء للضرورة، يفما على املخرج اكت وذكروا فيه أن
  .)٣(املخرج

  : أدلة احلنفية على أن املتعدي إن كان أكثر من قدر درهم وجب غسل املتجاوز: ثانياً
  :استدلوا لذلك باألثر واملعقول 

  :أما األثر
: فقالسة يف الثوب ل عن القليل من النجاأنه سئ -رضي اهللا عنه- فما روي عن عمر 

 .)٤("إذا كان مثل ظفري هذا ال مينع جواز الصالة "
  :وجه الداللة

  مقدار ظفر من النجاسة قليالً ومل جيعله مانعاً من جواز _رضي اهللا عنه _ عد عمر 
  .)٦)(٥(كان قريباً من كفنا، فعلم أن قدر الدرهم عفو _ رضي اهللا عنه_ وظفره  الصالة ،

  : الوافق، وأما املعقول
  .)٧(إن القليل من النجاسة مما ال ميكن االحتراز عنه

  : أدلة املالكية على أن بول املرأة يعد مما جتاوز موضع العادة : ثالثاً

                                                 
). ١/١٤٢(شراف على نكت مسائل اخلالف للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصـر البغـدادي   اإل: انظر) ١(

  ). ١/٣٨(شرح منتهى اإلرادات ملنصور البهويت ). ١/٢١٤(الشرح الكبري البن قدامة 
  ).١/١١٥(انظر األم للشافعي ) ٢(
  ).١/٧٨(انظر تبيني احلقائق للزيلعي ) ٣(
، وابن عابدين )١/٦٠(، والسرخسي بصيغة التمريض يف املبسوط )١/٧٩( ذكره الكاساين يف بدائع الصنائع) ٤(

  .ومل أجد من رواه بعد التتبع). ١/٣١٦(يف حاشيته على الدر املختار 
  ).١/٨٠(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ٥(
  .إن ظفر عمر رضي اهللا عنه مثل كفنا فيه مبالغة واضحة: قوهلم) ٦(
  ).١/٢٠٢( انظر اهلداية للمرغيناين) ٧(



٥٦ 
  

  :استدلوا لذلك باألثر واملعقول 
  : أما األثر

  .)٢("إمنا ذلك وضوء النساء:" يف االستنجاء باملاء  )١(فيقول ابن املسيب
  : وجه الداللة

فإن املرأة ال جيزئها املسح باحلجر من  ؛ يد أن ذلك إمنا يكون يف حق النساءير "
  .)٣(" البول؛ ألنه يتعدى خمرجه وجيري إىل مقاعدهن

  : أما املعقول
فيلحق فيه غري الغالب  ،فذكروا أن املرأة يتعدى بوهلا خمرجها إىل مقعدا غالباً

  .)٤(بالغالب
  : لى عدم التفريق بني الذكر واألنثى والبكر والثيبأدلة الشافعية واحلنابلة ع: رابعاً

  :استدلوا لذلك بالسنة واملعقول 
  : أما السنة

  .)٥(فعموم األدلة السابقة
    :فقالوا، أما املعقول

                                                 
رضـي اهللا  _هو سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب القرشي املخزومي، ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر) ١(

،كان من سادة التابعني ، وأحد الفقهاء السبعة باملدينة ، مجع بني الفقه واحلديث والزهد والورع، اتفقوا على _عنه
مات سنة ثـالث أو أربـع   . ال أعلم يف التابعني أوسع علماً منه :أن مرسالته من أصح املراسيل، قال ابن املديين

األعـالم للزركلـي   ). ٣/٣٧٤(ذيب التهذيب البن حجـر  ). ٢٥(طبقات احلفاظ للسيوطي : انظر. وسبعني
)٣/١٠٢.(  
رواه اإلمام مالك يف املوطأ مع شرح تنوير احلوالك جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السـيوطي، ضـبط   ) ٢(
  ).٥٥(كتاب الطهارة ، باب جامع الوضوء ،حممد عبد العزيز اخلالدي : تصحيح و
  ).١/٢٨٥،٢٨٤(مواهب اجلليل للحطاب ) ٣(
جواهر اإلكليـل شـرح خمتصـر خليـل لصـاحل      ). ١/١١١(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري : انظر) ٤(

  ).١/٢٨٤(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/١٩(عبدالسميع اآليب األزهري 
  ). ١/٦٧(انظر كشاف القناع للبهويت  )٥(



٥٧ 
  

فال تعلق  ،لبول خيرج  من ثقب يف أعلى الفرجبة والبكارة يف أسفل الفرج واوإن الثي .١
،كما أنه لو تعدى بول الثيب فهو معتاد  )١(ألحدمها باآلخر، فاستوت البكر والثيب

  . )٢(فيجزئ فيه االستجمار كثرياً ،
  .)٣(تاج إىل معرفتهحألنه مما ي ؛ألزواجه لو كان الغسل واجباً لبينه النيب  .٢

إىل مدخل الذكر  البول وصول تيقنت إذا املاء نمن تعيِّ لشافعية ملا ذهبوا إليهواستدل ا
  :فقالوا، باملعقول

  . )٤(البول إن نزل إىل مدخل الذكر ال يصل احلجر إىل هناك فيتعني املاء  كما أن
  :مناقشة األدلة : خامساً 

  :مناقشة أدلة احلنفية .أ
حديد ال يثبت إال ألن الت ؛وال معىن يصح ،فقول ال أصل له" لتقدير بالدرهم أما ا

  . )٥("ال من جهة الرأي  ،من جهة التوقيف
ل محبأن هذا ي أما استدالهلم باألثر عن ابن املسيب فاعترض عليه :ةمناقشة أدلة املالكي .ب

  .)٦(أو أن األحجار عنده أفضل ،وجوب املاء على اإلنكار على من اعتقد
لفهمه  )_رمحه اهللا  _ أي قول سعيد بن املسيب(إمنا ذكره  ":جاء يف فيض القدير

  .)٧(" رد غلوهغلواً من السائل يف منع األحجار، فقابله باملبالغة يف
  
  
  
  

                                                 
  ).٢/١١١(انظر اموع للنووي ) ١(
  .انظر املرجع السابق) ٢(
  ).١/٢١٨(انظر املغين البن قدامة ) ٣(
  ).١/١٤٣(انظر اية احملتاج للرملي ) ٤(
  ).٢٢/٣٤٣(جمموعة من األساتذة : التمهيد البن عبدالرب حتقيق) ٥(
  ).٢/١٠١(انظر اموع للنووي ) ٦(
  ).٣/١٧٨(حممد عبد الرؤوف املناوي ) ٧(



٥٨ 
  

  : الترجيح
بعد النظر يف أدلة املذاهب وما جرى عليها من مناقشات يظهر أن الراجح هو 

القائل بعدم التفريق بني الذكر واألنثى والثيب والبكر؛ لعدم ورود دليل يفرق بني املذهب 
  .واهللا أعلم، انهاألمر مما تشتد احلاجة إىل بي ومثل هذا، املرأة والثيب والبكر يف هذا الرجل و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥٩ 
  

  :الفرع الثاني
  حكم اجلمع بني االستنجاء واالستجمار 

  
  .على أنه لو اقتصر على املاء وحده يف االستنجاء أجزأه أمجع العلماء

ما مل يتعد اخلارج موضع  تهعلى أنه لو اقتصر على األحجار وحدها أجزأ أمجعواكما 
وهو أفضل من  ى أن اجلمع بني املاء واألحجار وحنوها سنة،عل أمجعواكما .)٢)(١(العادة

  .)٣(االقتصار على أحدمها
  :األدلة
إال إذا تعدى  أدلة الفقهاء على أن االقتصار على االستنجاء أو االستجمار جمزئ،:  ًأوال

  : اخلارج موضع العادة فال جيزئ إال املاء 
  :استدلوا لذلك بالسنة واإلمجاع واملعقول

  : نةأما الس

                                                 
حاشية رد احملتار البن عابدين ). ١/٢١٥(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ١/٦٠(املبسوط للسرخسي : انظر) ١(
). ٢/٢١١(اموع للنـووي  ). ١/١٩(جواهر اإلكليل لآليب ). ١/١١١(الشرح الكبري للدردير ). ١/٣٣٨(

الشرح الكـبري البـن   ). ١/١١١(املهذب للشريازي ). ٢/٦٥٦(راوية . د: حتقيق  ،احلاوي الكبري للماوردي 
  ).١/٢١٩(املغين البن قدامة ). ١/٢١٢(اإلنصاف للمرداوي ). ١/٢١٣(قدامة 

وخصـص األدلـة الـواردة يف     وانفرد ابن حبيب من املالكية بعدم إجزاء االستجمار مع القدرة على املاء ،) ٢(
حاشية العـدوي علـى شـرح أيب    ). ١/١٤٨(اخلرشي على خمتصر خليل : انظر. م املاءاالستجمار بالسفر وعد
وقـال القـرطيب يف   ). ١/٢٠٨(الذخرية للقرايف  .)١/١٥٥(زيد لعلي الصعيدي العدوي احلسن لرسالة ابن أيب 

ف وخالف ما عليه العلماء من السلف واخللف ، وخـال ) ٨/٢٤٣(" هو شذوذ : " اجلامع ألحكام القرآن عنه 
  ).١٦٧، ٣/١٦٦(وي يف شرحه على صحيح مسلم كما قال ذلك النو". ظواهر السنن

تبـيني احلقـائق   ). ١/٢١٤(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ١/٣٣٨(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٣(
خليـل   اخلرشي على خمتصـر . )١/١١٠(الشرح الكبري للدردير ). ١/٧٧(لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 

 املهـذب للشـريازي   ).١/٩٧( الشرح الصـغري للـدردير   .)١/٢٨٤( واهب اجلليل للحطابم .)١/١٤٨(
كشاف .)١/٤٣( منهاج الطالبني أليب زكريا شرف النووي مع مغين احملتاج ).١/٩٧(األم للشافعي ). ١/١١١(

  .)١/٢١٢( اإلنصاف للمرداوي .)١/٢١١(الشرح الكبري البن قدامة  .)١/٦٦(القناع للبهويت 



٦٠ 
  

فأمحل أنا ، يدخل اخلالء  كان النيب : "قال _رضي اهللا عنه  _فما رواه أنس  .١
  .)١("، فيستنجي باملاءةزـوغالم حنوي إداوة من ماء وعن

  : وجه الداللة
  .يدل على جواز االقتصار على املاءظاهر احلديث 

أهل  نزلت هذه اآلية يف: "قال عن النيب  _رضي اهللا عنه  _روى أبو هريرة  ما .٢

%Ïµ‹Ïù ×Α{قباء  y` Í‘ šχθ™7 Ït ä† βr& (#ρã £γ sÜ tGtƒ 4{)زلت ـكانوا يستنجون باملاء فن: قال )٢

  .)٣("فيهم هذه اآلية
إذا ذهب أحدكم إىل :"  قال : قالت _رضي اهللا عنها  _وعن أم املؤمنني عائشة  .٣

  .)٤("فليذهب معه بثالثة أحجار يستطيب ن؛ فإا جتزئ عنه ،الغائط
  : اللةوجه الد
نص احلديث على أن االستجمار وحده جيزئ، ويحمل على ما مل جياوز موضع  
  )٥( .العادة
 _رضي اهللا عنه_بال رسول اهللا وقام عمر : "قالت _رضي اهللا عنها_وعن عائشة  .٤

                                                 
  .٤٧سبق ص ) ١(
  ). ١٠٨: (من اآلية ، سورة التوبة ) ٢(
. واللفظ لـه ) ١/٤٤(رواه أبو داود يف سننه مع شرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب االستنجاء واملاء ) ٣(

وأبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي أليب العـالء حممـد   . وسكت عنه
وابـن  . هذا حديث غريب من هذا الوجـه : وقال) ٨/٣٩٩(اركفوري، أبواب تفسري القرآن، سورة التوبة املب

والبيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب ). ١/١٢٧(ماجه، أبواب الطهارة، باب االستنجاء باملاء 
ابن حجر يف تلخيص احلـبري يف ختـريج   قال ). ١/١٠٥(اجلمع يف االستنجاء بني املسح باألحجار والغسل باملاء 

يف سنده يونس بن احلارث بن إبراهيم بـن أيب  : وقال ابن التركماين). ١/١٢٣(ضعيف : أحاديث الرافعي الكبري
جمهول احلـال، ال  : ميمونة، ويونس ضعيف ضعفه ابن معني وأمحد والنسائي، وقال ابن قطان عن ابن أيب ميمونة

  ).١/١٠٥(اجلوهر النقي . بن احلارثيعرف أنه روى عن غري يونس 
  . ٥٠سبق ص ) ٤(
   ).٢١٨، ١/٢١٧(انظر املغين البن قدامة ) ٥(
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ما أُمرت كلما بلت أن : قال. ماء تتوضأ به: ما هذا يا عمر؟ فقال: فقال )١(خلفه بكوز،
  .)٢("لت ذلك كانت سنةأتوضأ، ولو فع
  : وجه الداللة
لو واظبت : أي واجباً الزماً، معناه" لكان سنة : " _  عليه الصالة والسالم _ قوله

  .)٣(على االستنجاء باملاء لصار طريقة يل جيب اتباعها
      : أما اإلمجاع

ا وإن اقتصر على احلجر أجزأه بغري خالف بني أهل العلم؛ ملا ذكرن:"فجاء يف املغين 
  ".)٤(من األخبار، وألنه إمجاع الصحابة

   :فقالوا، أما املعقول
إن االستجمار كاٍف؛ ألنه لو كُلِّف الناس إزالة أثر البول والغائط باملاء لشق عليهم 

  .)٥(ذلك يف أكثر األسفار واحلج واجلهاد، وهو مما ال ميكن مدافعته لتكرره
  : سنة  جاء واالستجماراجلمع بني االستن أنأدلة الفقهاء على  :ثانياً

بالكتاب سنة اجلمع بني االستنجاء واالستجمار  أنوا إليه من باستدل الفقهاء ملا ذه
  :ر واإلمجاع واملعقولثواألوالسنة 

  : أما الكتاب
  

                                                 
القاموس احمليط د الدين حممد بـن يعقـوب   .وإال فهو كوب؛ ال يقال كوز إال إذا كانت له عروة : الكوز) ١(

  .)٢/٨١١) (كوز(دة ماوآخرين، إبراهيم مصطفى  :إخراج ،املعجم الوسيط). ١٧٠(الفريوز آبادي 
جمموعـة مـن    :حتقيـق عبداهللا بن عبداحملسن التركي، .د: إلمام أمحد يف املوسوعة احلديثية، إشرافمسند ا) ٢(

وابن ماجـه يف  . )١/٤٢(وأبو داود بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب االسترباء .) ٤١/١٨٧(األساتذة 
والدارقطين يف سننه مع التعليق املغين، كتاب ). ١/١١٨(س ماء باب من بال ومل مي كتاب الطهارة وسنتها،،سننه 

ى مع اجلـوهر  والبيهقي يف السنن الكرب). املرجع السابق(ال بأس به : وقال) ١/٦١(الطهارة، باب يف االستنجاء 
ـ قال شعيب األرنؤوط يف حتقيقه ملسند ا). ١/١١٣(النقي، كتاب الطهارة، باب االسترباء عن البول  : دإلمام أمح

  ).١٨٧/ ٤١( لضعف عبداهللا بن حيىي العذبيإسناده ضعيف؛ 
  .)٢/٩٩( انظر اموع  للنووي) ٣(
  .)١/٢٠٨(بن قدامة ال )٤(
  ).١/٤٤(انظر املنتقى شرح موطأ مالك أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي ) ٥(



٦٢ 
  

›Ïµ{: فقوله تعاىل  Ïù ×Α% y Í̀‘ šχθ™7Ïtä† βr& (#ρã£γsÜtG tƒ 4 ª!$# uρ =Ïtä† š⎥⎪ ÌÎdγ©Üßϑø9 $# {)١(.  

   : وجه الداللة
نزلت هذه اآلية يف أهل قباء، فسأهلم : "قال _رضي اهللا عنه  _يظهر مما رواه ابن عباس 

  . )٢("نتبع احلجارة املاء :  ، فقالوا رسول اهللا 
  :السنة أما

مرنَ أزواجكن أن " :قالت للنساء _ رضي اهللا عنها_  فما روي أن أم املؤمنني عائشة
  .)٣("كان يفعله فإن النيب  ؛ أستحييهم فإين ؛والبولئط أثر الغا يتبعوا احلجارة املاء من

  :وأما األثر
إن من كان قبلكم كانوا " :قال _ رضي اهللا عنه _ عن علي بن أيب طالبفما روي 

 ، )٥(وأنتم تثلطون ثلطاً )٤(يبعرون بعراً

                                                 
 ).١٠٨( :من اآلية، سورة التوبة  )١(
الشـيخ  : حتقيـق  ،الدين علي بن أيب بكر اهليثمي البزار على الكتب الستة  لنوركشف األستار عن زوائد ) ٢(

ال نعلـم  : وقال البـزار ). ١/١٣١،١٣٠(حبيب الرمحن األعظمي، كتاب الطهارة، باب اجلمع بني املاء واحلجر 
لعزيز ضعفه أبـو  بن عبداحممد : وقال ابن حجر. أحداً رواه عن الزهري إال حممد بن عبدالعزيز، وال عنه إال ابنه

قـال النـووي يف   ). ١/١٢٣(تلخيص احلـبري  . ليس له وال ألخويه عمران وعبداهللا حديث مستقيم :حامت فقال
نتبع احلجارة املاء، فكذا يقوله أصحابنا وغريهم يف كتب الفقه والتفسري،وليس له أصل : أما قول املصنف: اموع

  .حيث رواه البزار كما تبني  _هللا رمحه ا _هم منه و هذا). ٢/١٠٠(يف كتب احلديث 
ورواه اإلمام أمحد والترمذي والنسائي  .ومل أجده. رواه سعيد :وقال) ١/٢٠٩(تدالل به يف املغين ورد االس) ٣(

فإنا  ؛ن يغسلوا عنهم أثر اخلالء والبولمرن أزواجكن أ:"فهو يف املسند بلفظ  ،فيه األمر بإتباع احلجارة املاء وليس
رقـم  ) ٤١/١٨٢"(كـان يفعلـه  _  صلى اهللا عليـه وسـلم   _وإن رسول اهللا  هاهم عن ذلك،نستحيي أن نن

 )١/٧٧(أبواب الطهارة، باب ماجاء يف االستنجاء باملاء  والترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي ، ).٢٤٦٣٩(
االسـتنجاء  ، كتاب الطهارة، باب والنسائي يف سننه بشرح السيوطي. )املرجع السابق(حسن صحيح : وقال عنه

  ). ١/٤١،٤٣(باملاء 

) بعـر (لسان العرب البن منظور مـادة  .رجيع اخلف والظلف من اإلبل والشاء وبقر الوحش والظباء: البعر) ٤(
)٥/١٣٨.(  
ـم  ر؛ ألأي كانوا يتغوطون يابساً كالبع :واملعىن ،ثر ما يقال لإلبل والبقر والفيلةوأك، الرجيع الرقيق: الثلط) ٥(

انظر النهاية البـن األثـري   . وهو إشارة إىل كثرة املآكل وتنوعها ،وأنتم تثلطون رقيقاً ،ألكل واملآكلكانوا قليلي ا
  ).١/٩٩) (ثلط(مادة  .الغائط غري املتماسك :ف يف املعجم الوسيط خمتصراً بأنهوعرِّ). ١/٢٢٠(
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 .)١("فأتبعوا احلجارة املاء
    : وجه الداللة

وعندها ال  ،؛ أي فتتلوث املقعدة لرقة رجيعهممعىن ذلك أن الناس اليوم يثلطون ثلطاً
  .)٢(جيزئ االستجمار وحده

  :  وأما اإلمجاع
الذي عليه اجلماهري من السلف واخللف :" يف شرحه لصحيح مسلم )٣(فقال النووي

فيستعمل  ،األفضل أن جيمع بني املاء واحلجروأمجع عليه أهل الفتوى من أئمة األمصار أن 
فإن أراد االقتصار على . نجاسة، وتقل مباشرا بيده، مث يستعمل املاءلتخف ال ؛احلجر أوالً

  ".)٤(أحدمها جاز االقتصار على أيهما شاء؛ سواء وجد اآلخر أم مل جيد
  :  وأما املعقول

  )٥( .فذكروا أن احلجر يزيل ما غَلُظَ من النجاسة فال تباشرها يده، واملاء يزيل ما بقي
)٥(  

  

  

                                                 
ستنجاء بـني املسـح باألحجـار    رواه البيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب اجلمع يف اال) ١(

: حتقيـق ، املصنف يف األحاديث واآلثار لعبد اهللا بن حممد ابن أيب شيبة الكويف العبسي ). ١/١٠٥(والغسل باملاء 
قال يف الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ألمحد بن علي بـن حممـد بـن حجـر     ). ١/١٧٩(سعيد حممد اللحام 

  ).١/٩٧(إسناده حسن :العسقالين 
  ).١/٧٧(انظر حاشية الشليب على تبيني احلقائق ألمحد بن حممد بن أمحد الشليب  )٢(
كـان  . من اهلجرة  ٦٣١ولد سنة . هو اإلمام احلافظ حمي الدين أبوبكر حيىي بن شرف النواوي أو النووي ) ٣(

، ومتون أحاديث، فقهاً : متفنناً يف أصناف العلوم، ال يصرف ساعة يف غري طاعة ، زاهدا مصابراً على أنواع اخلري 
يعـد حمـرر مـذهب    ، واألذكار ، ورياض الصاحلني ، شرح صحيح مسلم : من مصنفاته . ولغة، وأمساء رجال 

طبقـات  ). ٥١٣(طبقات احلفاظ للسـيوطي  : انظر. هـ٦٧٦سنة _ رمحه اهللا_تويف . الشافعية ومنقحه ومهذبه
  ).٣٩٦، ٨/٣٩٥(الشافعية الكربى للسيوطي 

)٣/١٦٦( )٤.(  
كفاية األخبار يف حل غاية االختصار لتقي الدين أيب بكر بـن  ) .١/٢١١(الشرح الكبري البن قدامة : انظر) ٥(

  ).٣٢(علي عبداحلميد بلطه جي وحممد وهيب سليمان : حممد حممد احلسيين احلصين ، حتقيق 
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  :الفرع الثالث

  ستنجاءيفية االك
  

وذهب احلنفية واملالكية والشافعية على الوجه . شرط )١(اتفق الفقهاء على أن اإلنقاء
الصحيح واحلنابلة على الصحيح من املذهب إىل أنه ال يلزم غسل داخل الفرج وداخل 

  )٢(.فال يلزم إدخال اإلصبع يف فرج الثيب أو يف الدبر الدبر، وهو ما ال يصل إليه املاء ،
  :يف اشتراط العدد يف استعمال املاء، وهلم يف ذلك مذهبانواختلفوا 
  : املذهب األول

  .يرى القائلون به أنه ال يشترط يف االستنجاء باملاء عدد
وهو رواية عن  ،لكية والشافعيةوإىل هذ ذهب احلنفية على الصحيح، وهو مذهب املا

  .)٣(إا األصح: اإلمام أمحد، قال عنها يف املغين
  :يناملذهب الثا

  .يرى القائلون به أنه يشترط يف االستنجاء باملاء العدد
  .وإىل هذا ذهب احلنفية يف قول، واإلمام أمحد يف رواية

احلنفية العدد بالثالث،وقَد بغسل النجاسة سبعاً مروي عن  والقول سبع، :وقيل ر
  . اإلمام أمحد

                                                 
  .)١/٢١٩(البن قدامة املغين . أن تذهب لزوجة النجاسة وآثارها: نقاء يف االستنجاء باملاءضابط اإل) ١(
مواهب اجلليـل للحطـاب   ). ١/٢٥٣(البحر الرائق البن جنيم . )١/٢١٣(فتح القدير البن اهلمام  :انظر) ٢(
، احلاوي للمـاوردي . )١٥٤، ١/١٥٣(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد  .)١/٢٨٣(

. )١/٦٨(كشاف القنـاع للبـهويت  .)١/٤٦(بيين مغين احملتاج للشر .)١/١٦٤(علي معوض وعادل أمحد: حتقيق
، ١/٣٨(شرح منتهى اإلرادات للبـهويت  ). ٢٢٠، ١/٢١٩(وي اإلنصاف للمردا .)١/٢١٩(املغين البن قدامة 

٣٩(.  
البحر الرائـق البـن جنـيم     .)١/٢١٥(شرح فتح القدير البن اهلمام  .)١/٢١٥(اهلداية للمرغيناين  :انظر) ٣(
اإلشراف على نكت مسـائل اخلـالف للقاضـي عبـد الوهـاب      ). ١/٦٨( لباجيانظر املنتقى ل .)١/٢٥٤(
. )١/٢١٩(املغين البـن قدامـة    .)١/١٦٥(علي معوض وعادل أمحد  :حتقيق، احلاوي للماوردي .)١/١٤٠(

  .)٢/٢٨٧(اإلنصاف للمرداوي  .)١/٧٠(كشاف القناع للبهويت 
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راحلنفية العدد بعشر مرات بعض وقَد  رويف  ثالثاً )١(يف اإلحليل، ومنهم من قَد ،
  .)٢(املقعدة مخساً 

  :األدلة
  :أدلة الفقهاء على أن اإلنقاء شرط : أوالً 

  :استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من أن اإلنقاء شرط بالسنة واملعقول 
  :أما السنة 
: فقالوا قَدم وفد اجلن على النيب :" قال _رضي اهللا عنه_ )٣(فما رواه ابن مسعود .١

_ عز وجل_؛ فإن اهللا )٤(أو روثة، أو حممة ،مد، انه أمتك أن يستنجوا بعظمحم يا
  ".)٥(  فنهى النيب: قال. جعل لنا فيها رزقاً

  :وجه الداللة
، ومنه )٦(ألنه ى عن الفحم الرخو، ألنه ال ينقي ؛دل احلديث على أن اإلنقاء شرط

  .يعلم وجوبه أيضاً يف االستنجاء باملاء

                                                 
  ).١٤٨( عبداهللا مشس الدين حممد بن أيب الفتح البعلي املطلع على أبواب املقنع أليب. خمرج البول: اإلحليل) ١(
حاشية رد احملتار البـن عابـدين   ). ١/٢٥٤(البحر الرائق البن جنيم ). ١/٢١٥(اهلداية للمرغيناين : انظر) ٢(
اإلنصـاف  ). ١٠٢، ١/٤٠(شرح منتـهى اإلرادات للبـهويت   ). ١/٧٠(كشاف القناع للبهويت ). ١/٣٣٨(

  ).١/١٤٨(شرح الزركشي ). ١/٢٣٧(فروع البن مفلح ال). ٢/٢٨٦(للمرداوي 
، أبو عبدالرمحن، أسلم قدمياً وهاجر اهلجـرتني  ،عبداهللا بن مسعود بن غافل بن وفاء بن حبيب بن مسح اهلذيل) ٣(

القرآن من أربعـة   وااستقرؤ ": قال النيب  .وكان صاحب نعليه،  والزم النيب وشهد بدراً واملشاهد بعدها، 
، ٢/٣١٦(انظر االستيعاب البـن عبـد الـرب    . مات سنة اثنتني وثالثني باملدينة ".عبداهللا بن مسعود:م منه ؛نفر

٣٢٤، ٣١٨(.  
الفحم الرخو الذي يتنـاثر    :وزاد البغوي أن املراد باحلُممة  .)١/٤٤٤(النهاية البن األثري  .الفحمة: احلُممة ) ٤(

  ).٢/١١٧(وي اموع للنو. إذا غمز، فال يقلع النجاسة 
). ١/٣٧(باب ما ينهى عنه أن يسـتنجى بـه   ، كتاب الطهارة ، رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود ) ٥(

إسناد : وقال .)٥٦، ١/٥٥(باب االستنجاء ، كتاب الطهارة، وسكت عنه والدارقطين يف سننه مع التعليق املغين 
باب االستنجاء مبا يقوم به مقام احلجارة ، كتاب الطهارة ، ي والبيهقي يف سننه مع اجلوهر النق .شامي ليس بثابت
وقـال  ). ٢/١١٦(وضعفه النـووي يف امـوع    .)١١٠، ١/١٠٩(ي عن االستنجاء به  يف اإلنقاء دون ما

  ).١/٤٠(يف إسناده إمساعيل بن عياش وفيه مقال، عون املعبود للعظيم آبادي  :املنذري
  ).١/٢٢٧(شرح الزركشي  .)١/٢١٤(املغين البن قدامة : انظر) ٦(



٦٦ 
  

أو أن نستنجي بأقل من ثالثة .. .انا : "... _  رضي اهللا عنه _ان وحديث سلم .٢
 .)١(" أحجار

  .)٢(..." ليعذبان، وما يعذبان يف كبري ما إ" : وحديث .٣
   :فقالوا  ،وأما املعقول

  )٣(.إن املقصود من االستنجاء اإلنقاء
  :عقولأدلة الفقهاء على أنه ال يلزم غسل داخل الفرج وداخل الدبر بامل: ثانياً
وأما الباطن فال يلزم غسله؛ ألن  ،)٤(ألنه يشبه ما بني األصابع يلزم غسل الظاهر؛: قالوا

وهذا ، )٧)(٦(إنه يورث الباسور: وألن إدخال اإلصبع داخل الدبر قيل ،)٥(املشقة تلحق به
  .القول حيتاج لدراسه إلثباته من الناحية الطبية 

  : ه ال يشترط يف االستنجاء باملاء عددالقائل بأن أدلة املذهب األول :ثالثاً
  :حاب هذا املذهب بالسنة واملعقولاستدل أص
  :أما السنة
  .)٨( يف ذلك عدد وال أمر به نه مل يصح عن النيب إف

  :وأما املعقول
)٩(، فال يشترط له عدد فذكروا أن االستنجاء باملاء ال يشترط له تراب

 .  
  :ترط يف االستنجاء باملاء عدديش القائل أدلة املذهب الثاين: اًرابع

  :استدل أصحاب املذهب الثاين بالسنة والقياس
                                                 

  . ٤٩ سبق ص) ١(
  . ٤٥ سبق ص) ٢(
  .)١/٢٢٧(شرح الزركشي ). ١/٢١٤(املغين البن قدامة  :انظر) ٣(
  .)٢/١١٢(انظر اموع للنووي ) ٤(
  .)١/٢١٩(انظر اإلنصاف للمرداوي ) ٥(
وصحاح العربيـة  حاح تاج اللغة الص. ، وهي علة حتدث يف املقعدة ويف داخل األنفواحد البواسري: الباسور) ٦(
  ).٢/٥٨٩) (بسر(لجوهري مادة ل
  .)١/٢٥٣(البحر الرائق البن جنيم  .)١/٢١٣(فتح القدير البن اهلمام : انظر) ٧(
  ).١٤٩، ١/١٤٨(انظر شرح الزركشي ) ٨(
  ).١/٢١٩(انظر املغين البن قدامة ) ٩(



٦٧ 
  

  :أما السنة
  كان يغسل مقعدته أن النيب " _رضي اهللا عنها_عائشة أم املؤمنني فما روت  .١

  )١(".ثالثاً 

  . )٢(" أُمرنا بغسل األجناس سبعاً: " قال_  رضي اهللا عنه_ ما رواه ابن عمر  .٢
  : وجه الداللة
  . )٣( إىل أمر النيب  "أُمرنا  ": رف قولهينص
  : أما القياس

العدد فيه فكذلك يشترط يف  ترِطشفبالقياس على االستجمار باحلجر، فكما اُ .١
  .)٤(االستنجاء باملاء

مع أنه _ ؛ ألنه إذا وجب السبع يف ولوغ الكلب )٥(وقياساً على جناسة الكلب .٢
ففي بول اآلدمي وحنوه مع االتفاق على _ خمتلف يف جناسته ومرخص يف االنتفاع به 

  . )٦(جناسته أوىل وأحرى
  :مناقشة األدلة

                                                 
: البوصريي يف الزوائدقال ). ١/١٢٧(ستنجاء باملاء يف سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب اال ماجهرواه ابن ) ١(

. ضعيف ؛ لضعف زيد العمي وجابر اجلعفي وإن وثقه شعبة وسفيان الثوري فقد كذبه أيوب السختياين إسناده
)١/١٢٨.(  
:  ولهق_ رضي اهللا عنهما_مل أقف عليه ذا اللفظ؛ لكن روى اإلمام أمحد وأبو داود والبيهقي عن ابن عمر ) ٢(

وغسل الثوب من البول سبع مرار، فلم يزل رسول اهللا  ،سني، والغسل من اجلنابة سبع مراركانت الصالة مخ: " 
  يسأل حىت جم أمحد مسند اإلما". لت الصالة مخًسا، والغسل من اجلنابة مرة ، وغسل الثوب من البول مرةع
باب يف الغسـل مـن   الطهارة، ،كتاب وسنن أيب داود بشرح عون املعبود). ٥٨٨٤(رقم ) ١٠/١٢٤،١٢٣(

تكلم فيه غري واحد، والراوي عنه أبو  ابن عصمة: د اهللا بن عصم ويقالفيه عب: قال املنذري. )١/٢٨٩(اجلنابة 
البيهقي ). ١/٢٨٩(بادي آعون املعبود لشمس احلق العظيم . سليمان اليمامي وال حيتج حبديثه أيوب بن خالد أبو

  ). ١/٢٤٤(الطهارة، باب غسلها واحدة يكتفى عليها  يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب
أو ينا عن كذا له حكم الرفع على  أمرنا بكذا،: وقول الصحايب ).٢/٢٨٧(انظر الشرح الكبري البن قدامة) ٣(

  ).٤٤(الباعث احلثيث البن كثري ).١/١٥٣(تقريب النواوي مع تدريب الراوي للسيوطي : انظر.على الصحيح
  ).٢/٢٨٧(اإلنصاف للمرداوي ). ١/٣٣٨(احملتار البن عابدين حاشية رد : انظر) ٤(
  .انظر املراجع السابقة) ٥(
  ).١/٣٤٦(حتقيق املستوعب ملساعد بن قاسم الفاحل ) ٦(



٦٨ 
  

نشت أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل باشتراط العدد يف االستنجاء باملاء مبا يليوق:  
 ميكن أن يعترض عليه بأن _رضي اهللا عنها  _استدالهلم مبا روت أم املؤمنني عائشة 

  .)١(احلديث ضعيف كما سبق 
  : وأما القياس على االستجمار فيمكن أن يعترض عليه مبا يلي

أنه قياس مع الفارق؛ فاملاء قالع لعني النجاسة وأثرها، وهو أقوى من غريه يف إزالة  .١
  . النجاسة

وأما القياس على جناسة الكلب فيمكن أن يعترض عليه بأنه قياس يف مقابل النص،  .٢
  . دليل؛ ألن املقدرات ال تثبت بالرأيالتقدير بالعدد حيتاج إىلووهو فاسد 

  : الترجيح
بالنظر إىل أدلة املذهبني تبني يل أن الراجح هو املذهب األول القائل بعدم اشتراط 

ولعدم  ،ف بني الفقهاءالعدد يف االستنجاء باملاء؛ ألن املراد هو اإلنقاء، وهو شرط بال خال
ولعدم سالمة أدلة ، نه النيب شرطًا لبي ة إليه وتكرره، فلو كانورود األمر به رغم احلاج

  .من قال باشتراطه من املعارضة، واهللا أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفرع الرابع
                                                 

  . ٦٧انظر ص ) ١(
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  ما يستجمر به وشروطهفي
  

  :أما ما يستجمر به وشروطه فكالتايل
وإىل هذا ذهب وحنوها، شب اخلرق واخلتراب وال يقوم مقامهااالستجمار يكون باألحجار و

  )٢)(١(.والشافعية واحلنابلة على املذهب احلنفية واملالكية
  : )٣(واشترطوا فيما يستجمر به ما يلي

كروث غري مأكول (كالروث غري الطاهر  ؛وذا خيرج  النجس :أن يكون طاهراً .١
  .، والعظم)٤( والعذرة ،)اللحم

 .)٥(كالزجاج  ؛ذا خيرج  غري املنقيو: أن يكون منقياً  .٢

                                                 
تبيني احلقائق للزيلعـي  ) .١/٢١٣(شرح فتح القدير البن اهلمام  ).١/١٨( بدائع الصنائع للكاساين: انظر) ١(
اخلرشي على خمتصر خليـل مـع حاشـية    ). ١/١١٣(شية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير حا). ١/٧٧(

امـوع  ). ١/٩٥(األم للشافعي ). ٦٨١، ٢/٦٨٠(راوية . د: احلاوي للماوردي، حتقيق). ١/١٥٠(العدوي 
البن قدامة املغين  ).١/٣٩( شرح منتهى اإلردات للبهويت ).١/٤٣(منهاج الطالبني للنووي  ).١/١١٥( للنووي

  ).١/٦٨(كشاف القناع للبهويت ).١/٢١٤(
ار أو ما ال جيوز االستجمار إال باألحج: وخالف يف هذا أصبغ من املالكية واإلمام أمحد يف رواية ؛ حيث قالوا) ٢(

 فال جيـوز بـه ،   _كاخلرق والقطن والصوف  _أما ما كان من غري جنس األرض  ،يف معناها من جنس األرض
حاشـية  ) .١/٢٨٦(مواهب اجلليـل للحطـاب   : انظر". أو ال جيد أحدكم ثالثة أحجار:" احلديثمتسكاً بلفظ 

اإلنصـاف للمـرداوي    .)١/٢١٣(املغين البـن قدامـة   ). ١/١٥٠(العدوي على اخلرشي على خمتصر خليل 
)١/٢٢١.(  
، فال يكـون  ستنجاءن اإلنقاء هواملقصود باال؛ ألخمرج الشرط لكوا سنةوضع احلنفية هذه القيود وخرجت ) ٣(

  ).١/٧٧(انظر تبيني احلقائق للزيلعي . سنة دوا
  ).١٥١(املصباح املنري للفيومي . اخلرء: العذرة) ٤(
حاشية الدسوقي علـى الشـرح   ). ١/٢٥٣(البحر الرائق البن جنيم ). ١/٧٧(تبيني احلقائق للزيلعي : انظر) ٥(

 .)١/٤٣(مغين احملتاج للشـربيين  ). ١/١٥٠(ة العدوي اخلرشي على خمتصر خليل مع حاشي). ١/١١٣(الكبري 
 :احلاوي للماوردي، حتقيـق ). ٢/١١٧(اموع للنووي ). ١/١١٣(املهذب للشريازي ). ١/٩٥(األم للشافعي 

كشـاف القنـاع   ). ١/٣٩(للبهويت  شرح منتهى اإلرادات). ١/٢١٤( املغين البن قدامة ). ٢/٦٨١(راوية . د
  ).١/٦٨(للبهويت 
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، والذهب،  كالكتب خيرج  الطعام وما له شرف ؛وذا :  حرمة لهأن يكون ال  .٣
  .)١(والفضة ، واجلوهر

  .)٢( وخرج ذا الرطب:  أن يكون جامداً .٤
. كعقب، وذنب دابة، وشبه ذلكغري متصل حبيوان مما هو جزء منه؛  أن يكون. ٥

وهو  ،ة على الصحيحواشترطه الشافعي واشترط هذا الشرط احلنفية كما يفهم من كتبهم
  .)٤)(٣( نابلةمذهب احل

    :األدلة
  :يقوم مقام احلجر _كاخلشب واخلرق وحنوها_أدلة الفقهاء على أن غري احلجر  :أوالً 

  : استدلوا لذلك بالسنة واألثر واملعقول
  

                                                 
البحر الرائق البن جنـيم  . )١/٣٣٩(رد احملتار البن عابدين  حاشية. )١/١٨(دائع الصنائع للكاساين ب: نظرا) ١(
حاشـية   .)١/١٠٠(الشرح الصـغري للـدردير   ). ١/١١٣( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ).١/٢٥٥(

حلاوي للمـاوردي،  ا. )٤٤، ١/٤٣(مغين احملتاج للشربيين ). ١/١٥٠(العدوي على اخلرشي على خمتصر خليل 
شـرح  ). ١١٩، ٢/١١٨(اموع للنووي ). ١/١١٣(املهذب للشريازي ). ٦٨٢، ٢/٦٨١(راوية . د: حتقيق

  ).١/٦٩(كشاف القناع للبهويت ). ١/٢١٦(املغين البن قدامة ). ١/٤٠(منتهى اإلرادات للبهويت 

حاشية رد احملتار البن عابدين ). ١/٢٥٥ ( البحر الرائق البن جنيم .)١/١٨(بدائع الصنائع للكاساين  :انظر )٢(
اخلرشي علـى خمتصـر    .)١/١١٣(حاشية الدسوقي  .)٢٨٩، ١/٢٨٦( مواهب اجلليل للحطاب  .)١/٣٤٠(

منهاج ). ١/١١٣(املهذب للشريازي ). ٦٨٢، ٢/٦٨١(راوية . د: حتقيقاحلاوي للماوردي، . )١/١٥٠(خليل 
سحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بـن  إاملبدع يف شرح املقنع أليب  .)١/٤٣(الطالبني للنووي مع مغين احملتاج 

  .)١/١٢٦(املستوعب للسامري .) ١/٦٨(كشاف القناع للبهويت  .)١/٩٢(عبداهللا بن مفلح 
 :يفهم مما نص عليه يف اللباب عند ذكر ما يصح االستجمار به بقوله هإال أن ؛مل ينص احلنفية على هذا الشرط) ٣(

وجاء يف البحـر   .)١/٥٤(لعبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين ". هرة قالعة غري حمترمة وال متقومةكل عني طا" 
رد احملتـار البـن عابـدين     وانظر حاشية .)١/٢٥٣( "واجللد املمتهن" :الرائق يف تعداد ما جيوز االستجمار به

 .ومل يشترط املالكية هذا الشرط). ١/٣٤٠(
احلـاوي الكـبري   . )١/٢٥٣(البحر الرائق البـن جنـيم   ). ١/٣٤٠(البن عابدين  حملتارحاشية رد ا :انظر )٤(

امـوع للنـووي   ). ١/٤٣(مغين احملتاج للشـربيين  . )١/١٦٨(علي معوض وعادل أمحد : حتقيقللماوردي، 
 .)١/٢١٦(املغين البـن قدامـة    .)١/١٢٧(املستوعب للسامري  .)١/١١٣(املهذب للشريازي ). ٢/١٢١(

  ).١/٢٢٤(املقنع البن قدامة  .)١/١٢٣(ن مفلح الفروع الب
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  :أما السنة
  فخرج حلاجته فكان ال اتبعت النيب :" قال _رضي اهللا عنه_هريرة فما رواه أبو  .١

،وال تأتين بعظم وال  _أو حنوه_غين أحجاراً أستنفض ا اب: يلتفت، فدنوت منه، فقال
فأتيته بأحجار بطرف ثيايب، فوضعتها إىل جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه . روث
 . )١("ن

  : وجه الداللة
" أستنفض:"خشي أن يفهم من قوله  كأنه " وال تأتين بعظم وال روث: " قوله 

 اختصاص لذلك باألحجار، فنبهه باقتصاره يف النهي كل ما يزيل األثر وينقي كاٍف وال أن
على العظم والروث على أن ما سواها جيزئ، ولو كان ذلك خمتصاً باألحجار مل يكن 

  )٢(.لتخصيص هذين بالنهي معىن
 وى. وليستنج بثالثة أحجار: ".. قال : قال _ رضي اهللا عنه_وروى أبو هريرة  .٢

 .)٣("عن الروث والرمة 
  :  ةوجه الدالل

عن الروث والعظم دليل على أن غري احلجر يقوم مقامه؛ وإال مل يكن  ي النيب      
  .)٤(لتخصيصها بالنهي  معىن

الغائط، فأمرين أن  أتى النيب :"قال - رضي اهللا عنه  - ما رواه عبداهللا بن مسعود  .٣
آتيه بثالثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة 

 . )٦)(٥("هذا ركس: فأخذ احلجرين وألقى الروثة وقال، أتيته ا ف
  

                                                 
  ).١/٣٠٧(بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب االستنجاء باحلجارة يف صحيحه رواه البخاري ) ١(
  ).١/٣٠٨(انظر فتح الباري البن حجر ) ٢(
  .٤٩سبق ص ) ٣(
  ).٢/١١٣(انظر اموع للنووي ) ٤(
: املعجم الوسيط إخراج ). ٩٠(املصباح املنري للفيومي . ر ركسهو الرجس، وكل مستقذ: الرِّكْس بالكسر) ٥(

  ).١/٣٦٩(مادة ركس ، إبراهيم مصطفى وآخرين
  ).١/٣٠٨(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب ال يستنجى بروث ) ٦(
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  : وجه الداللة
  .)١(منع االستنجاء بالروث بكوا ركساً، ومل يعلل بكوا ليست حبجر علل النيب 
أحدكم  إذا قضى: "قال رسول اهللا : قال _رضي اهللا عنهما_وما رواه ابن عباس  .٤

  .)٢("بثالثة أعواد، أو بثالث حثيات من ترابحاجته فليستنج بثالثة أحجار، أو 
  : وجه الداللة

يدل على التخيري، مما يظْهِر تساوي احلجر مع اخلشب وحنوه مما يزيل " أو " حرف 
 .من غري املنهي عنه

 . )٤)(٣("بثالثة أحجار ليس فيها رجيع: " عن االستطابة فقال سئل النيب  .٥
  : وجه الداللة

ألنه ال حيتاج إىل حلجر وما يف معناه مل يستثن منها الرجيع؛ أراد ا لوال أن النيب 
  .)٥(لتخصيصه بالذكر معىن ذكر، ومل يكن

  :أما األثر
  ناولين : إذا بال قال _رضي اهللا عنه  _كان عمر  :"قال  )٦(فما رواه يسار بن منري

                                                 
  ).٢/١١٣(انظر اموع للنووي ) ١(
والبيهقي يف سننه مـع  ). ١/٥٧(غين، كتاب الطهارة، باب االستنجاء رواه الدارقطين يف سننه مع التعليق امل) ٢(

الصحيح أنـه مـن كـالم    : وقال) ١/١١١(اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب ما ورد يف االستنجاء بالتراب 
  .املراجع السابقة. طاووس

النهايـة البـن   . اماً أو علفاًمسي رجيعاً ألنه رجع عن حالته األوىل بعد أن كان طع، العذرة والروث: الرجيع) ٣(
  ).٢/٢٠٣(األثري 

وابن ماجـه  ). ١/٤١(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب االستنجاء باألحجار ) ٤(
وأصله يف مسلم مـن  ). ١/١١٤(يف سننه، كتاب الطهارة، باب االستنجاء باحلجارة والنهي عن الروث والرمة 

  .حديث سلمان السابق
  ).١/٢١٤(انظر املغين البن قدامة ) ٥(
و أيب _ رضي اهللا عنه _ وخازنه، روى عن عمر _ رضي اهللا عنه_هو يسار بن منري موىل عمر بن اخلطاب ) ٦(

وائل وأيب إسحاق السبيعي وعبيداهللا بن سعد الغطفاين وسعيد بن أيب بردة، ثقة قليل احلديث، ذكره ابن حبان يف 
  ).٢/٦٧٨(تقريب التهذيب البن حجر ). ٩/٣٩٣(التهذيب البن حجر ذيب : انظر. الثقات
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ه األرض ومل يكن فأناوله العود واحلجر، أو يأيت حائطاً يتمسح به أو يمسُّ. شيئاً أستنجي به
  ".)١(يغسله

  :أما املعقول فمن وجهني
  :وفيه قالوا ،القياس: األول
  .)٢( وحنوها كاحلجر يف اإلزالة...  إن غري احلجر كاخلشب واخلرق والقطن .١
واملعىن  إنه مىت ورد النص بشيء ملعىن معقول وجب تعديته إىل ما وجِد فيه املعىن، .٢

 . )٣(حيصل بغري األحجار كما حيصل ا ، وهو ما هنا إزالة عني النجاسة
  .)٤(يف املفعول به ألن الرخصة يف الفعل ال ؛كل جامد له صفة احلجر على احلجر قاسوا .٣
  : النظر، وفيه ما يلي: والثاين
  .)٥( أن النص على احلجر ال مينع االستجمار بغريه؛ ألنه إمنا ذكره لكونه أكثر وجوداً .١

)٥(.  
  .)٦(وسع فيها خبالف التيمممتيرورية، فَأن االستجمار رخصة لكنها غري ض .٢
  :األدلة على الشروط الواجب توافرها فيما يستنجى به :ثانياً

  : استدل الفقهاء هلذه الشروط مبا يلي
  :فاستدلوا له بالسنة واإلمجاع  أن يكون طاهراًأما اشتراطهم  ) أ(

  :أما السنة 
  ". )٧(م وال روثوال تأتين بعظ: "... _  رضي اهللا عنه_ فحديث أيب هريرة  .١
  ".)١(هذا ركس: فألقى الروثة وقال... :"_ رضي اهللا عنه_ حديث ابن مسعود  .٢

                                                 
: وقال) ١/١١١(كتاب الطهارة، باب ما ورد يف االستنجاء بالتراب ، رواه البيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي) ١(

  .هذا أصح ما روي يف هذا الباب
  ).١/٣٩(انظر شرح منتهى اإلرادات ملنصور بن إدريس البهويت ) ٢(
  ).١/٢١٤(ر املغين البن قدامة انظ) ٣(
راوية الظهار . د: احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق). ١/١٥٠(حاشية العدوي على اخلرشي على خليل  :انظر) ٤(

  ).٣/٦٧٩(الظهار 
  ).١/١٥٠(انظر حاشية العدوي على اخلرشي على خليل ) ٥(
  .انظر املرجع السابق) ٦(
  .٧١سبق ص ) ٧(
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وى عن . وليستنج بثالثة أحجار:"... _  رضي اهللا عنه_ حديث أيب هريرة  .٣
 .")٢( الروث والرمة

  :وأما اإلمجاع
 )٣(.فقد أمجع العلماء على حرمة االستنجاء بالنجس

   :فقالوا ،ون منقًيا، فاستدلوا له باملعقولوأما اشتراطهم أن يك) ب(
  .)٥(، و ينشر النجاسة)٤(إن غري املنقي ال يزيل النجو

  : وأما اشتراطهم أن يكون ال حرمة له، فاستدلوا له بالسنة واإلمجاع واملعقول )ج(
  :أما السنة
 ، يف حادثة داعي اجلن للنيب  _رضي اهللا عنه  _فما روى عبد اهللا بن مسعود  .١

اسم اهللا عليه، يقع يف  ركلكم كل عظم ذُ:" اعه هلم القرآن، وسألوه الزاد فقالوإمس
فال :" قال رسول اهللا ، ف"ف لدوابكمأيديكم أوفر ما يكون حلماً، وكل بعرة عل

ا؛ فإ ٦(ا طعام إخوانكممتستنجوا(. "  
  : وجه الداللة

  .؛ حلرمتها ألا طعام للجن وائمهميدل احلديث على النهي عن االستنجاء بالعظام والروث     
عن إضاعة املال يف احلديث الذي رواه  _عليه الصالة والسالم  _ما ورد من يه  .٢

 إن اهللا كره لكم "  :يقول مسعت النيب : قال _رضي اهللا عنه _  )٧(املغرية بن شعبة

                                                                                                                                               
  .٧١سبق ص ) ١(
  .٤٩سبق ص )  ٢(
وانظر حاشية حممد بن أمحد بن يوسف الرهوين ). ٤٠(حسن أمحد : اإلمجاع البن حزم الظاهري ، طبع بعناية) ٣(

  ).١/١٧١(على شرح الزرقاين على خمتصر خليل 
  ).١/٣٩(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/١١٤(املهذب للشريازي : انظر) ٤(
  ).١/٢٠٩(الذخرية للقرايف ) ٥(
حيحه بشرح النووي، كتاب الصالة، باب اجلهر بالقراءة يف الصبح والقراءة علـى اجلـن   رواه مسلم يف ص) ٦(
)٤/٤١٣.(  
يكـىن أبـا   : أبو حممد ،وقال الطربي: هو املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود الثقفي، أبو عيسى، ويقال) ٧(

شهد اليمامة وفتوح الشام . ة الرأيمغري: أسلم قبل عمرة احلديبية وشهدها وبيعة الرضوان،كان يقال له. عبداهللا
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 ". )١(قيل وقال، وإضاعة املال، وكثرة السؤال: ثالثاً
  : مجاعوأما اإل

  .)٢(قد أمجع الفقهاء على حرمة االستجمار مباله حرمةف
  :أما املعقول فمن وجهني

   :فقالوا فيه، القياس: األول
ى عن العظم؛ ألنه زاد  حيرم االستنجاء به؛ ألنه _  كطعام اآلدمي_إن ما له حرمة 

  .)٣(اجلن، فزاد اآلدمي أوىل
  :فيه قالوا النظر،: الثاين 

واستخفاف  ،يف استعماله هتك للشريعة_  لفقه واحلديثككتب ا_ إن ما له حرمة  .١
 .)٤(حبرمتها، وهذا أعظم من حرمة الروث والرمة 

 .)٦(وإفساد للمال من غري ضرورة  )٥(إن استعمال ماله حرمة فيه إسراف .٢
  :فقالوا ،باملعقول...واستدلوا الشتراطهم أن يكون جامداً) د(

  .)٨(حيصل به اإلنقاءفال  )٧(إن الرطب يلوث وال يزيل النجاسة، .١
 .)١(بل قد ميتزج ا فيزيدها )٩(إن الرطب ينشر النجاسة؛  .٢

                                                                                                                                               
). ٦/١٣٢،١٣١(اإلصابة البـن حجـر   : انظر. مات سنة مخسني عند األكثر. والعراق ،كان من دهاة العرب

  ).٣/٣٨٨(االستيعاب البن عبدالرب 
"  ال يسألون الناس إحلافا: " كتاب الزكاة، باب قول اهللا تعاىل ،صحيحه بشرح فتح الباري رواه البخاري يف) ١(
كتاب األقضية، باب النهي عن كثرة املسائل من غـري حاجـة    ،ومسلم يف صحيحه بشرح النووي). ٣/٣٩٨(
)١٢/٢٥٣.(  
  ).١/١٧١(حاشية الرهوين على شرح الزرقاين ). ٤٠(اإلمجاع البن حزم : انظر) ٢(
  ).١/٤٤(انظر مغين احملتاج للشربيين  )٣(
  ).١/٤٠(شرح منتهى اإلرادات للبهويت  ).١/٢٥٥(الشرح الكبري البن قدامة : انظر )٤(
  ).١/٣٥٥(انظر البحر الرائق البن جنيم  )٥(
  ).١/١٨(انظر بدائع الصنائع للكاساين  )٦(
  ).١/٣٤٠(انظر حاشية رد احملتار البن عابدين ) ٧(
  ).١/٦٩(انظر كشاف القناع للبهويت ) ٨(
  ).١/١١٣(انظر حاشية الدسوقي ) ٩(
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وذلـك مـن    ، وأما اشتراطهم أال يكون جزءاً من حيوان، فاستدلوا له باملعقول) هـ(
  :وجهني

  :القياس، وقالوا فيه: األول
  عامهوهلذا يمنع مالك احليوان من إط )٢(إن املتصل باحليوان له حرمة كاحليوان؛ .١

 .)٣(النجاسة 
 .)٤(إن املتصل باحليوان له حرمة كالطعام  .٢
 . )٥(إذا كان علفه نهي عن االستجمار به فاالستجمار جبزء منه  أوىل بالنهي .٣
   :قالوا فيهو، النظر: الثاين

  .)٦(إنه إذا استنجى مبا هو متصل باحليوان فإنه قد ينجس غريه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
  ).١/٩٢(لح انظر املبدع البن مف) ١(
  ).١/٢٥٥(انظر الشرح الكبري البن قدامة ) ٢(
  ).١/٦٩(انظر كشاف القناع للبهويت ) ٣(

  ).١/٢٢٥(الشرح الكبري البن قدامة . )١/١١٤(املهذب للشريازي : انظر) ٤(
  ).١/١٣٥(انظر الشرح املمتع على زاد املستقنع  حملمد بن صاحل العثيمني ) ٥(
  ).١/٢٥٥(قدامة  انظر الشرح الكبري البن )٦(
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  اخلامسالفرع 
  اركيفية االستجم

  

)١(اتفقوا على أن إنقاء احملل
واختلفوا يف  )٢(.مستحب من النجاسة شرط، واإليتار 

  : ، وهلم يف ذلك مذهبان اشتراط العدد يف املسحات
  : املذهب األول

  . وال جيب يف االستجمار عدد معني ء،يرى القائلون به أنه يكتفى باإلنقا    
   .)٣(وإىل هذا ذهب احلنفية واملالكية         

  : املذهب الثاين
يرى القائلون به أنه يشترط مع اإلنقاء العدد، وأا ال تكون أقل من ثالث ليجزئ           

  .  زاد االستجمار، فإن مل حيصل اإلنقاء
  )١(وإىل هذا ذهب أبو الفرج

                                                 
اموع للنـووي   ".حىت ال يبقى إال أثر ال يزيله إال املاء ، إزالة العني اخلارجة من السبيلني" : اإلنقاء ضابطه) ١(
  ).١/٢٢٢(اإلنصاف للمرداوي  .)١/٦٩(كشاف القناع للبهويت  :وانظر. )٢/١٠٢(
البحر الرائق البن جنيم  .)١/٢١٣(بن اهلمام شرح فتح القدير ال .)١/١١٩(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٢(
مراقي الفالح شرح نور اإليضاح حلسن بن عمار بن علـي الشـرنباليل    .)١/٥٤(اللباب للغنيمي .)١/٢٥٣(
ـ  .)١/١١٤(حاشية الدسوقي  .)١/٢٩٠(مواهب اجلليل للحطاب  .)١/٢٦( شـرح أيب   ىحاشية العدوي عل

     امـوع للنـووي   .)١/٩٧(األم للشـافعي   . )١١/١٧(التمهيـد البـن عبـد الـرب    . )١/١٥٥(احلسن 
منهاج الطالبني للنووي مـع  .)١/١١٢(املهذب للشريازي  .)١/٤٥(مغين احملتاج للشربيين  .)٢/١٠٣،١٠٢(

حممد الرافعـي مطبـوع مـع امـوع     بن فتح العزيز أليب القاسم عبدالكرمي  .)١/٤٤(حاشييت قليويب وعمرية 
منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مـع   .)١/٢٠٩(املغين البن قدامة ). ١/٧٠(للبهويت كشاف القناع .) ١/٥٠٨(

  ).١/٣٨(عبداهللا التركي  :حتقيق ،التنقيح وزيادات لتقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي
تبـيني احلقـائق للزيلعـي     .)١/١٩(بدائع الصنائع للكاسـاين  ). ١/٢٥٣(البحر الرائق البن جنيم : انظر)  ٣(
 .)١/١١٤(الشرح الكبري للدردير  .)١/٦٨(املنتقى للباجي  .)١/٢١٣(شرح فتح القدير البن اهلمام  .)١/٧٧(

  ).١١/١٨،١٧(التمهيد البن عبدالرب . )١/٢١٠(للقرايف  ةالذخري
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  .الكية من امل )٢(وابن شعبان
   .)٣( الشافعية واحلنابلةوهو مذهب 

  .)٤(وبه قال إسحاق وأبو ثور
  : سبب اخلالف

هو تعارض املفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ يف األحاديث اليت ذُكر فيها العدد، 
وذلك أن من كان املفهوم عنده من األمر بإزالة النجاسة إزالة عينها مل يشترط العدد أصالً، 
أقل ومحل العدد الوارد يف االستجمار كما يف حديث سلمان الذي فيه األمر أال يستنجي ب

حىت جيمع بني املفهوم من الشرع واملسموع من ؛  من ثالثة أحجار على سبيل االستحباب
هذه األحاديث، وجعل العدد املشترط يف غسل اإلناء من ولوغ الكلب عبادة ال لنجاسة، 
وأما من صار إىل الظواهر من هذه اآلثار واستثناها من املفهوم، فاقتصر بالعدد على هذه 

د العدد فيها، وأما من رجح الظاهر على املفهوم فإنه عدى ذلك إىل سائر احملال اليت ور
  .)٥( النجاسات
  :األدلة
  .)٦( )سبق ذكرها(أدلة الفقهاء على اشتراط اإلنقاء  :أوالً

                                                                                                                                               
ونشأ ببغداد ،كان فصيحاً  ،كىن بأيب الفرج، أصله من البصرةهو عمر بن حممد بن عمرو الليثي البغدادي امل)  ١(

انظر الديباج املـذهب  . هـ٣٣١مات سنة . كتاب احلاوي يف الفروع، وكتاب اللمع: ومن مؤلفاته. اً فقيهاًلغوي
  ).٢١٥(يف معرفة أعيان علماء املذهب إلبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون 

يه رئاسـة  انتهت إل هو أبو إسحاق حممد بن القاسم بن شعبان املصري املعروف بابن القرطيب، الفقيه احلافظ، )٢(
مناقـب مالـك    وكتاب ليس يف املختصر ، وكتاب خمتصر ما كتاب أحكام القرآن ،:من مؤلفاته . املالكية مبصر

انظر الـديباج  . هـ وعمره فوق الثمانني سنة٣٥٥يف مجادى األوىل سنة  _رمحه اهللا  _تويف  .والرواة عنه، وغريه
  ).٢٤٨(املذهب البن فرحون 

لعدوي علـى شـرح أيب   حاشية ا .)١/١١٤(حاشية الدسوقي ). ١/٢٩٠( لحطابمواهب اجلليل ل: انظر) ٣(
). ١/٤٥(مغين احملتاج للشربيين ). ٢/١٠٣،١٠٢(اموع للنووي ). ١/٩٧(األم للشافعي  .)١/١٥٥(احلسن 

املغـين البـن   ) .١/٧٠(كشاف القناع للبهويت ). ١/٥٠٨(فتح العزيز للرافعي ). ١/١١٢(املهذب للشريازي 
  ).١/٢٩(اإلقناع للحجاوي ). ١/٣٨(منتهى اإلرادات للفتوحي  .)١/٢٠٩(قدامة 

  ).٢/١٠٤(اموع للنووي انظر  )٤(
  ).١/٢١٥،٢١٤(انظر بداية اتهد البن رشد  )٥(
  .البحث من ٦٦، ٦٥ انظر ص) ٦(



٧٩ 
  

  :أدلة الفقهاء على استحباب اإليتار يف االستجمار: ثانياً
  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة، فمن ذلك 

من توضأ فليستنثر، :"قال أن رسول اهللا _  رضي اهللا عنه_  ما رواه أبو هريرة .١
  .)١("ومن استجمر فليوتر

  :وجه الداللة
  .)٢(يدل احلديث على استحباب قطع االستجمار على وتر

  ...ومن استجمر فليوتر ... حديث  .٢
  :األول القائل بأن االستجمار ال جيب فيه عددأدلة املذهب  :ثالثاً

  :املعقول استدلوا لذلك بالسنة و
  : أما السنة
الغائط فأمرين أن آتيه  أتى النيب :" قال _ رضي اهللا عنه_ فما رواه ابن مسعود  .١

بثالثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته 
  .)٣("هذا ركس: ا، فأخذ احلجرين وألقى الروثة وقال

  : وجه الداللة
 ترك به ال يظَن يف املسألة؛ إذ شرطاً العدد ليس أن على اًثالث حجراً يدل عدم سؤاله"
  .)٤("الواجب
  .)٥(... "ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن ال فال حرج"... وحديث  .٢

")٥(.  
  : وجه الداللة

                                                 
 
  

ومسـلم  ). ١/٣١٦(باب االستجمار وتراً ، كتاب الوضوء ، رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري ) ١(
  . واللفظ له) ١/١٢٨(ن االستنثار واالستجمار باب اإليتار م، كتاب الطهارة ، يف صحيحه بشرح النووي 

  ).١/٩٥(يف أحاديث سيد األخيار شرح منتهى األخبار حملمد بن علي الشوكاين  انظر نيل األوطار) ٢(
  .٧١ سبق ص) ٣(
  ).١/١٩(بدائع الصنائع للكاساين  )٤(
  .٤٧سبق ص  )٥(



٨٠ 
  

على أن األمر باإليتار ليس مقصوداً لذاته؛ بل حلصول  )١(أن اإليتار أقله مرة واحدة
مل  وإن ،)٢(دون الثالث فقد حصل املقصود فينتهي حكم األمرالطهارة، فإذا حصلت مبا 

واحلديث حمكم  .)٣(حيصل اإلنقاء بالثالث يزاد عليه إمجاعاً حىت حيصل املقصود وهو اإلنقاء
  .)٤(يف التخيري، مما يدل على نفي وجوب االستنجاء، وعلى نفي وجوب العدد فيه

  :فمن وجهني أما املعقول
  القياس: األول
الستجمار على االستنجاء باملاء، فكما أنه ال يعترب فيه عدد فكذلك قاسوا ا .١

  .)٥(االستجمار
  .)٦(بالقياس على سائر النجاسات .٢
 .)٧(بالقياس على ما لو كانت النجاسة يف غري هذا املوضع .٣
   :وفيه قالوا، النظر: الثاين

من غري إن الغرض هو التطهري واإلنقاء، وقد حصل بواحدة، وال جيوز تنجيس الطاهر 
  .)٨(ضرورة
  :الثاين القائل باشتراط العدد يف االستجمار أدلة املذهب  :رابعاً

  :استدلوا لذلك بالسنة والقياس
  : أما السنة

                                                 
  ).١/٦٨(املنتقى للباجي .)١/١٩(بدائع الصنائع للكاساين  .)١/٢١٤(ناين ياهلداية للمرغ :انظر )٦(
  ).١/١٩(للكاساين  انظر بدائع الصنائع) ٧(
  ).١/٧٧(انظر تبيني احلقائق للزيلعي  )٣(
  ).١/٢٦(انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ) ٤(
شرح  .)١/١٤٠(شراف على نكت مسائل اخلالف للقاضي عبدالوهاب اإل .)١/٦٨(املنتقى للباجي  :انظر) ٥(

حممد زهري النجار : ، حتقيقشرح معاين اآلثار أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األزدي الطحاوي
)١/١٢٣،١٢٢.(  
  ).١/١٤٠(شراف على نكت مسائل اخلالف للقاضي عبدالوهاب إلانظر ا) ٦(
  .انظر املرجع السابق) ٧(
  ).١/١٩(الصنائع للكاساين  انظر بدائع) ٨(



٨١ 
  

أن نستنجي بأقل   لقد انا رسول اهللا :"قال - رضي اهللا عنه- فحديث سلمان  .١
  .  )١("من ثالثة أحجار

  : وجه الداللة
  

  .)٢(حاتاحلديث نص على وجوب الثالث مس
إذا ذهب أحدكم إىل الغائط : "قال : قالت _رضي اهللا عنها  _وحديث عائشة  .٢

  .)٣("فليذهب معه بثالثة أحجار يستطيب ن؛ فإا جتزئ عنه
... إمنا أنا لكم مثل الوالد "  :مرفوعاً_  رضي اهللا عنه_ وحديث أيب هريرة  .٣

  . )٤(..."وليستنج بثالثة أحجار
  : وجه الداللة

قتصار على أقل من ثالثة أحجار ال جيوز وإن حصل اإلنقاء حاديث أن االبينت األ
  .)٥(بدوا، ولو كان اإلنقاء كافياً مل يكن الشتراط العدد معىن؛ ألن اإلنقاء قد حيصل بواحد

  .)٥(بواحد
  . )٦(..."فأمرين أن آتيه بثالثة أحجار:" ... _ رضي اهللا عنه_ حديث ابن مسعود  .٤

  : وجه الداللة
  .)٧( "طلبها وإال ملا الثالثة أحجار دليل على اعتبارها ،  _ه الصالة والسالمعلي_يف طلبه "

)٧(.  
  : أما القياس

                                                 
   .٤٩ سبق ص )١(
  ).٢/١٠٤(انظر اموع للنووي ) ٢(
  .٥٠ سبق ص )٣(
  .٤٩ سبق ص) ٤(
  ).٢/١٠٥(انظر اموع للنووي  )٥(
  .٧١ سبق ص )٦(
  ).١/٣١٠(عون الباري حلل أدلة البخاري أليب الطيب صديق حسن علي احلسيين القنوجي البخاري  )٧(



٨٢ 
  

فقياسا على العدة باإلقراء ملا كانت داللتها ظناً اشترِطَ فيها العدد، وإن كانت براءة " .١
الرحم قد حتصل بقرء؛ وهلذا اكتفي بقرء يف استرباء األمة، ولو كانت العدة بالوالدة 

  )١(."يشترط العدد؛ ألن داللتها قطعيةمل 
أن هذه النجاسة شرِعت إزالتها بعدد، فوجب حتقيقه فيها؛ كالعدد يف تطهري اإلناء  .٢

  .)٢(إذا ولغ فيه الكلب
  : مناقشة األدلة

  :القائل بعدم وجوب العدد يف االستجمار مناقشة أدلة املذهب األول :أوالً
  :فقد اعترض عليه مبا يلي_  ضي اهللا عنهر _أما استدالهلم حبديث ابن مسعود 

عن  )٣(جاء يف بعض روايات هذا احلديث زيادة من رواية أيب إسحاق :االعتراض األول
ويف  يعين ثالثاً، )٥("ائتين حبجر: فألقى الروثة وقال"  :عن ابن مسعود ) ٤(علقمة بن قيس
  .)١( لثالث داالً على وجواوبالتايل يكون األمر با،  )٦("ائتين بغريها :" بعض الروايات 

                                                 
  ).١/٣٠٩(ن حجر فتح الباري الب )١(
  ).١/١٦١(علي معوض وعادل أمحد  :حتقيق ،انظر احلاوي الكبري للماوردي) ٢(
ولـد  أيب شعرية ، أبو إسحاق السبيعي الكـويف،  ابن : ويقال ، علي: ويقال  ،هو عمرو بن عبداهللا بن عبيد )٣(

مات سنة . ثقة: ام أمحد والنسائيقال عنه ابن معني واإلم_ رضي اهللا عنه_لسنتني بقيتا من خالفة عثمان بن عفان 
يب التهـذيب البـن حجـر    ـذ  :انظر . سنةنيوتسع اًوكان عمره ست، وقيل غري ذلك، ست وعشرين ومائة

 ).١/٤٤٢(تقريب التهذيب البن حجر ). ٦/١٧٤،١٧٣(
بن النخع ابن املنتشر : ابن كهيل، ويقال: ، ويقالهو علقمة بن قيس بن عبداهللا بن مالك بن علقمة بن كهلي )٤(

وعن _ رضي اهللا عنهم _ روى عن عمر وعثمان وعلي وسعد وحذيفة ،  ولد يف حياة الرسول ،النخع النخعي
وروى عنه ابن أخيه عبدالرمحن بن يزيد بن قيس وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي وإبراهيم بن سـويد   .غريهم

يب ـذ  :ظـر ان. وستني، وقيل غري ذلـك مات سنة إحدى . لشعيب وأبو الرقاد النخعي وغريهمالنخعي وعامر ا
طبقـات احلفـاظ للسـيوطي     .)١/٤٠٨(تقريب التهذيب البن حجر ). ٥/٦٤٣،٦٤٢(التهذيب البن حجر 

)٢١،٢٠.(  
رواه البيهقي يف سننه مـع  و .)٤٠٥٦(رقم ) ٧/١٤٦(" ائتين بثالثة أحجار: "أخرجه أمحد يف مسنده بلفظ) ٥(

 :وقال عنه احلافظ ابـن حجـر   .)١/١٠٣(ب االستنجاء بثالثه أحجار كتاب الطهارة، باب وجو ،اجلوهر النقي
  )١/٣٠٩(فتح الباري  .رجاله ثقات أثبات

  ).١/٥٥(باب االستنجاء ، كتاب الطهارة، قطين يف سننه مع التعليق املغينرواه الدار )٦(



٨٣ 
  

  : وقد أجيب عن هذا االعتراض مبا يلي
فإن أبا إسحاق مل يسمع من علقمة شيئاً بإقراره  )٢( منقطعة؛" ائتين حبجر " زيادة 
  ، كما أن ، وسكت عنه هنا صرح بذلك البيهقي يف سننه يف غري هذا املوضع ،على نفسه

  .)٤(مل يذكر هذه الزيادة  )٣(حديث البخاري
  : وقد اعترض على هذا اجلواب مبا يلي

األمر أوالً باإلتيان بثالثة أحجار يغين عن طلب ثالث بعد إلقاء الروثة، فلم جيدد 
ألن املقصود بالثالثة أن ميسح ا  ؛األمر بطلب الثالث، أو اكتفى بطرف أحدمها عن الثالث

ه لو مسح بطرف ثالث مسحات، وذلك حيصل ولو حبجر واحد، والدليل على صحته أن
  .)٥(واحد مث رماه مث جاء شخص آخر فمسح بطرفه اآلخر ألجزأمها بال خالف

أما ما ذكروه من االنقطاع ألن أبا إسحاق مل يسمع من علقمة، فقد أثبت مساعه  
   )١(وعلى تقدير أن يكون أرسل فاملرسل )٦(الكرابيسي، هلذا احلديث

                                                                                                                                               
 ،شـبيلي الشـافعي  خمتصر خالفيات البيهقي ألمحد بن فرح اللخمي اإل .)٢/١٠٤(اموع للنووي  :انظر )١(

  ).١/٢٣٣(ذياب عبدالكرمي  :حتقيق
سواء كان الساقط منـه الصـحايب أو    ؛مامل يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه: "احلديث املنقطع هو )٢(

تقريب  تدريب الراوي يف شرح" .غريه، واملرسل واحد، وأكثر مايستعمل يف رواية من دون التابعي عن الصحايب
 الباعث احلثيث شرح :وانظر. )١٧٢، ١/١٧١(جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي النواوي للحافظ 

 تيسري مصـطلح . )١٦٨(علوم احلديث ومصطلحه لصبحي الصاحل . )٤٨،٤٧(علوم احلديث للحافظ ابن كثري
  ).٤٣(كثريانظر الباعث احلثيث البن . ديث املنقطع من األحاديث الضعيفةواحل. )٧٧(حممود الطحان. د احلديث

روى  .صاحب الصحيح، احلافظ العلم ،هو أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي موالهم )٣(
 وعنه مسلم والترمذي وإبراهيم احلريب وابن أيب الـدنيا  .اإلمام أمحد وإبراهيم بن املنذر وابن املديين وغريهم نع

، ولد سنة أربع وتسعني ومائـة  .واألدب املفرد ،التاريخ الكبري :مؤلفاتهأحد حفاظ الدنيا من  .وأبو حامت وغريهم
وفيات األعيان البن خلكـان   .)٢٥٣،٢٥٢(طبقات احلفاظ للسيوطي  :انظر .ومات سنة ست ومخسني ومائتني

)١٩٠،١٨٨/ ٤.(  
  ).١/٢١٧(انظر نصب الراية جلمال الدين الزيلعي  )٤(
  ).١/٣١٠،٣٠٩(انظر فتح الباري البن حجر ) ٥(
تفقه أوالً على  ،كان إماماً جليالً جامعاً بني الفقه واحلديث ، أبو علي الكرابيسي،هو احلسني بن علي بن يزيد) ٦(

روى عنه عبيد بن  .سحاق األزرقإومسع منه احلديث ومن يزيد بن هارون و ،مث على الشافعي ،مذهب أهل الرأي
مثـان   :وقيـل ، سنة مخس وأربعـني  _رمحه اهللا_مات  .عفراينحممد بن خلف البزار، أجازه الشافعي يف كتب الز



٨٤ 
  

  .)٢(حجة إذا اعتضد 
نص يف عدم االقتصار على ما  _ رضي اهللا عنه_ ديث سلمان ن حأ: االعتراض الثاين
أن نستنجي بأقل من ثالثة _ صلى اهللا عليه وسلم_انا رسول اهللا "  :دوا يف قوله

  . )٣(م القولمث حديث سلمان قول، وحديث ابن مسعود فعل، وإذا تعارضا قُدِّ ،"أحجار
 ،... "حرجعل فقد أحسن، ومن ال فال تر، من فمن استجمر فليو:" وأما استدالهلم حبديث 

  : فاعترض على قوهلم إن اإليتار يقع بواحدة مبا يلي

                                                                                                                                               
طبقـات الشـافعية البـن قاضـي شـهبة       .)٢/١٢٠،١١٧(طبقات الشافعية للسبكي  :انظر .وأربعني ومائة

)١/٦٤،٦٣.(  
صورته اليت ال خالف فيها هو حديث التابعي الكبري الذي قد أدرك مجاعة من الصحابة "احلديث املرسل ) ١(

. "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يار، مث سعيد بن املسيب وأمثاهلم إذا قاليد بن عدي بن اخلوجالسهم كعب
عبدالرمحن  ي لإلمام حممد بنقلعرالفتح املغيث بشرح ألفية احلديث : وانظر. )٤٥(الباعث احلثيث البن كثري

  :أقوال كمه ففيه ثالثةأما ح .)١٦٦( علوم احلديث ومصطلحه لصبحي الصاحل .)١/١٥٧،١٥٦(السخاوي 
شرطاً  هوذلك لفقد ؛ راء مجاعة حفاظ احلديث ونقاد األثر كما قال ابن الصالحآاستقر عليه  وهو ما: ضعيف . أ

احملذوف غري  الحتمال أن يكوناوي احملذوف ؛ للجهالة حبال الر ؛ وهو اتصال السند ؛ من شروط القبول
ديث علوم احل .)١/١٦٢(تدريب الراوي للسيوطي  .)٤٦(الباعث احلثيث البن كثري : انظر. الصحايب

  ).                                                                             =١٦٦(ومصطلحه لصبحي الصاحل 
وهو قول اإلمام أيب حنيفة واإلمام  :بشرط أن يكون املرسل ثقة وال يرسل إال عند الثقات ،صحيح حيتج به. ب=

عبدالرمحن  فتح املغيث أليب عبداهللا حممد بن :انظر .إلمام أمحد يف رواية ومجاعة من احملدثنيمالك وا
التقريب والتيسري أليب زكريا النواوي مطبوع مع تدريب الراوي  .)١/١٦٣،١٦١(السخاوي 

)١/١٦٢.( 
 :وهذه الشروط هي ،وهو قول اإلمام الشافعي :يقبل بشروط . ج

  .كسعيد بن املسيب،تابعني أن يكون املرسل من كبار ال -١
  .وال خيالفوه ونأن يشاركه احلفاظ املأمون -٢
من وجه آخر مرسالً عن غري رجـال املرسـل    ىاحلديث من وجه آخر مسنداً، أو يرو ىأن يرو -٣

تدريب الراوي يف شرح تقريـب   :انظر. األول، أو يوافق قول صحايب، أو يفيت مبقتضاه أكثر أهل العلم
 ).١/١٧٥،١٦٩(فتح املغيث للسخاوي ).١/١٦٣(بكر السيوطي أيب  بن الدين عبدالرمحنالنواوي جلالل 

  ).٤٦(الباعث احلثيث البن كثري . )٤٦٣،٤٦٢(الشافعي لإلمام حممد بن إدريس الرسالة،
  ).١/٣٠٩(انظر فتح الباري البن حجر ) ٢(
  .) ١/١٢١(انظر تلخيص احلبري البن حجر ) ٣(
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  .)١("وليستنج بثالثة أحجار: " بقوله خمصوص "من استجمر فليوتر" :قوله أن عموم . أ
أي يف ترك الوتر ال يف ترك العدد؛ ألن املأمور به " ال حرج : " أن املقصود بقوله  . ب

  .)٢(يف اخلرب الوتر
  
  
، أو جيمع )٣(أن هذا احلديث خمالف حلديث سلمان، وهو أصح منه، فيقدم عليه . ج

بينهما بأن يشترط العدد مع مراعاة اإلنقاء، وإذا مل حيصل بالثالث زاد حىت ينقي 
 .)٤(ويستحب الوتر 

  .)٥(أن الوتر الذي ال حرج بتركه هو ما زاد عن الثالث مجعاً بني األحاديث . د
  : األخريوقد أجابوا عن االعتراض 
وإن مل حيصل  ،ألنه إن حصل اإلنقاء بالثالث فالزيادة بدعة عندهم ؛بأنه قول فاسد
فيجري على  ،واحلديث يدل على جواز تركها وجواز اإلتيان ا ،اإلنقاء وجبت الزيادة

  .)٦(ألا وتر حقيقة ،إطالقه حىت جيوز االكتفاء بالواحدة
  : ء فاعترض عليه مبا يليالغسل باملا وأما استدالهلم بالقياس على

بأنه قياس مع الفارق؛ ذلك أن املاء ليس بأصل لألحجار، كما أن املاء ملا اُعتبِرت  .١
فيه إزالة األثر مل يفتقر إىل العدد، واألحجار ملا مل يعترب فيها إزالة األثر افتقرت إىل 

  .)٨(يه العدد ، كما أن احلجر يفيد الطهارة ظاهراً ال قطعاً؛ لذا اشترط ف)٧(العدد
  : فيمكن أن يعترض عليه اسهم على املسحة الرابعةوأما قي

                                                 
  ).١/١٦١(علي معوض وعادل أمحد  : لماوردي، حتقيقانظر احلاوي الكبري ل )١(
  ).١/٢٢٩(انظر الشرح الكبري البن قدامة  )٢(
  ).١/٦٧(انظر حتفة األحوذي للمباركفوري ) ٣(
  ).١/٦٧(حتفة األحوذي للمباركفوري ). ١/٣٠٩(فتح الباري البن حجر : انظر) ٤(
  )١/٣٠٩(فتح الباري البن حجر ). ٢/١٠٥(اموع للنووي : انظر) ٥(
  ).١/٧٧(انظر تبيني احلقائق للزيلعي  )٦(
  ) .١/١٦٢(علي معوض وعادل أمحد : انظر احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق )٧(
  ).٢/١٠٥(انظر اموع للنووي  )٨(
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  .بأن الوتر مقصود ومأمور به كما جاء يف األحاديث 
  : فاعترض عليه، اإلنقاء وقد حصل  وأما استدالهلم باملعقول وأن املراد

  .)١(؛ كما يف تطهري اإلناء إذا ولغ فيه الكلب تعبداً اإلنقاء يعترب مع بأن 
  :الثاين القائل باشتراط العدد يف االستجمار مناقشة أدلة املذهب  :انياًث

  :فاعترض عليه مبا يلي_ ، رضي اهللا عنه _ حبديث سلمان أما استدالهلم 
احلديث متروك الظاهر؛ ألنه لو استنجى حبجر له ثالثة أحرف جاز باإلمجاع فال  .١

والعادة؛ ألنه حيصل  يصح االستدالل به، ولعل ذكر الثالث خرج خمرج الغالب
  .)٢(اإلنقاء ا غالباً 

 .)٣(أو حيمل على االستحباب توفيقاً بني األحاديث .٢
إن احلديث متروك الظاهر؛ ألنه لو استنجى حبجر له ثالثة أحرف : قوهلم نوقد أجيب ع

  :جاز باإلمجاع مبا يلي
  .) ٤(أحجارألن احلجر الكبري الذي له ثالثة أوجه هو كثالثة  ؛قوهلم غري مسلَّم

ن ذكر الثالث خرج خمرج الغالب؛ ألن اإلنقاء حيصل به إ:  وقد أجيب عن قوهلم
  :غالباً مبا يلي

شرط باالتفاق فكيف يخل به ويذْكَر  ،محل احلديث على هذا؛ ألن اإلنقاءال جيوز "
ك من ذل :فقد ترِك ذكر اإلنقاء، قلنا: لفإن قي! ما ليس بشرط مع كونه مومهاً لالشتراط؟

ال بتوقيف، فَنص على املعلوم الذي يستغىن بظهوره عن ذكره، خبالف العدد فإنه ال يعرف إ
ولو حملَ على ما قالوه لكان إخالالً بالشرطني معاً وتعرضاً ملا  ،وترك ما ال خيفىما خيفى 

  )٥(".ال فائدة فيه؛ بل فيه إيهام 

                                                 
  ).١/١٦٢(علي معوض وعادل أمحد  :حتقيق ،انظر احلاوي الكبري للماوردي )١(
  .)١/٧٧(انظر تبيني احلقائق للزيلعي ) ٢(
املنتقى  .)١/٧٧(تبيني احلقائق للزيلعي  .)١/٢١٤(حاشية سعدي جليب مطبوع مع شرح فتح القدير  :انظر) ٣(

  ).١/٦٨(املنتقى للباجي 
  ).١/٩٥(انظر األم للشافعي ) ٤(
  ).٢/١٠٥(اموع للنووي ) ٥(
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، كانت براءة الرحم حتصل بقرء أما استدالهلم بالقياس على العدة باإلقراء وإن 
  : اعترض عليهف

كما  واآليسة وعدة الوفاة قبل الدخول،بأن هذا خيالف ما يف باب العدة بالصغرية 
  )١(.أن العدة على خالف القياس

  :الترجيح
القائل باشتراط  ثاينبعد عرض أدلة املذهبني ومناقشتها يتبني أن الراجح هو املذهب ال

ملوافقته لألدلة الصحيحة الدالة على عدم اإلجزاء مبا دون الثالث،  العدد يف املسح؛ وذلك
  .، واهللا أعلم والعدد أمر مألوف يف الطهارة

                                                 
  .)١/٧٦٩(انظر البناية يف شرح اهلداية حملمود بن أمحد العيين ) ١(
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  املسألة الرابعة
  لالستنجاء واالستجمار الصحيةالفوائد 

  
إنه من السنن اليت حتصن املسلم ضد األمراض، وتقيـه   :الدكتور فارس علوان عنهيقول 

كما أن التوجيهات النبوية املوجهة خباصة إىل . جتعله نقياً طيب الرائحةفات، ومن العلل واآل
وعلى أمـراض اجلهـاز    ،أغلب أمراض جهاز البول والكليتنيمنطقة السبيلني تقضي على 

لتهابية أو وعلى أمراض الشرج والعجان ، وخاصة منها األمراض اال ،نيالتناسلي عند اجلنس
  . )١()اخلمجية(اإلنتانية 

نظافة فتحة الشـرج  : " كل من الدكتور أمحد القاضي والدكتور أشرف غور ويقول 
والعناية ا تعترب من العوامل اهلامة يف الوقاية من االلتهابات اليت تصيب هذا املوضـع مـن   

ويعتقد بأن اإلصابة املزمنة يف منطقة املستقيم وفتحة الشرج قد تزيد من احتماالت  اجلسم ،
مهال يف العناية بتنظيف هذا املكان مـن  ة الشرجية؛ لذلك نعتقد أن اإلاإلصابة بسرطان القنا

جسم اإلنسان قد يزيد بطريقة مباشرة أو غري مباشـرة مـن حـدوث سـرطان القنـاة      
  )٢(".الشرجية

والسبيالن وما خيرج منهما من غائط وبول هلما من أخطر األسـباب لنقـل العـدوى    
   )٣( .إذا أمهلت نظافتهاباألمراض اجلرثومية والطفيلية املختلفة 

أرشدنا إليه هدي الرسول األمني  إن طهارة السبيلني وغسل اليدين بعد اخلالء وغريها مما
أو  ،يت تريد أن تدخل البدنتقطع الطريق على العوامل املرضية ال_ صلى اهللا عليه وسلم _ 

يـدين   _شرج  _أي بطريق  (اليت تنتقل بني إنسان وآخر عن طريق الفم واجلهاز اهلضمي 
  .)٤( ) فم إنسان آخر _طعام  _

                                                 
  .)٢٦٤(فارس علوان .دحة ووقاية يف الصالة صوانظر ) ١(
  .)١١٧(أوجه االرتباط بني القيم اإلسالمية واإلصابة بالسرطان :العدد الثاين، مقالة ،نشرة الطب اإلسالمي) ٢(
  .)٢/٨٠(حممد نزار الدقر، العبادات يف اإلسالم وأثرها يف صحة الفرد واتمع ،انظر روائع الطب اإلسالمي) ٣(
  .)٢٦٤( فارس علوان.صحة ووقاية ديف الصالة وانظر ) ٤(
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وال . )١(ًكما أن تنظيف هذه املناطق وويتها يفيد اجلسم صحياً واجتماعياً وجنسـيا 
خيفى على أحد أن بقاء آثار البول أو الرباز حول فوهات خروجهما يـؤدي إىل ختـريش    

ن جتد العوامـل املرضـية   اجللد واألغشية املخاطية يف تلك املناطق والتهاا ، ويؤدي إىل أ
طريقها إىل جهاز البول ومسالكه ، أو قد جتد طريقا آخر إىل جهاز التناسل عنـد الـذكر   
واألنثى ، فقد تغزو اإلحليل وتصيب الربوستاتا بااللتهاب الذي يتطور عادة ليصبح التـهاباً  

بااللتهاب، ومنها اإلحليل إىل القناة الدافقة لتصيبها  )٢(وقد تعرب من مزمناً يصعب عالجه ،
ومنه قد يصعد االلتهاب ليشمل القناة الناقلة ، وينتهي األمر بإصـابة   إىل احلويصل املنوي ،

وهـو   ،شكل هـالل وهو عضو صغري حييط باخلصية من ورائها وأسفل منها على ( الرببخ 
ل األمـر  ، وقد يصواخلصية بااللتهاب) ناة الناقلة يوصل احليوانات املنوية من اخلصية إىل الق

فضالً عن أن إصـابة هـذه األعضـاء    . اصة إذا وصل االلتهاب إىل اخلصيةإىل العقم، خ
، يرافقه  مزعجا للمريض وأهله ،طور ألن يكون مزمنا شديد األعراضبااللتهاب غالباً ما يت

 ، )٣(أمل ومفرزات وسخة ، وتزاد نسبة اإلصابة عند النساء لقصر قناة جمرى البول عنـدهن 
  . ، وحدوث ناصور شرجي إىل جتمعات صديديةوقد يؤدي 

هذا ومل يكن االستنجاء معروفاً عند الغرب قبل هذا القرن امليالدي، ولكنهم بـدؤوا يف  
مطلع الستينات يطبقون هذه السنة املطهرة مرغمني مكرهني بعـد أن ثبـت هلـم فوائـد     

أجنـيال  "باحثة الربيطانية االستنجاء  وأثره على الوقاية من األمراض ، وهذا ما أشارت إليه ال
الذي كتبته بدموعها وآالمها بعـد أن  ) لكي تفهم التهاب املثانة(يف كتاا " كيلما رتون 

وبالفعل شـرعوا اآلن  . عانت وقاست هي نفسها من التهاب املثانة البولية املتكرر املزعج 
  )٤(.يقيمون يف أماكن اخلالء أدوات صحية خاصة من أجل عملية االستنجاء

وقد أوصى الشارع باستعمال املاء لتمام نظافة السبيلني ، ومل يغفل إمكانية وجود بيئات 
احملـارم  (فلفت النظر إىل إمكانية التطهر باحلجارة وسواها من ورق ؛ تفتقر حىت ملاء الشرب

، وهي أنفع يف  وخرق وحجر واليت ميكن أن تتوفر يف البيئة الريفية والبدوية) الورقية اليوم 
                                                 

    .)٢١٤(فارس علوان .يف الصالة صحة ووقاية دانظر و) ١(
  .)١٠٦(ولوة آل علي لالوقاية الصحية ل ).٢١٦، ٢١٥(فارس علوان . الصالة صحة ووقاية ديفو :انظر )٢(
  .)١٠٥(ولوة آل علي لالوقاية الصحية لانظر  )٣(
    ).٢١٧، ٢١٦( رس علوانفا.يف الصالة صحة ووقاية دوانظر  )٤(
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وخاصة الدهون وبيوض الديدان، ومل يكن الصابون قد عرف املفرغات من املاء ؛ بعض  قلع
  )١(.فجعل من كمال الطهارة البدء باالستجمار باحلجر وحنوه، مث إمتام ذلك باملاء بعد ،

ويرى بعض األطباء أن النظافة ال تتم باستعمال الورق اخلفيف؛ بل باستعمال املـاء  
؛  )٢(، أما استعمال الورق فقد يؤدي إىل التهابات موضـعية  لوث كلياًالغزير إلزالة آثار الت

وذلك أن ذرات الورق ال ميكنها أن حتوز املواد العالقة باجللد متاما، أو الداخلة يف مسـامه  
الدقيقة، أو الباقية يف ثنياته الكثرية مع كثري من اجلراثيم أيضاً، وبقاء هذا القليل ال يؤمن شره 

   .)٣(!ة، فكيف به إذا تكرر؟للمرة الواحد

وجيب تنظيف :" وقد جاء يف إعالن عمان لتعزيز الصحة باتباع أمناط احلياة اإلسالمية 
وهو غسلها باملـاء،   (خمرج البول وخمرج الرباز واألعضاء التناسلية باالستنجاء أو االستطابة 

  )٤()". أو مسحها بالورق أو احلجر
اً من اجلراثيم اليت تشكل أكثر من ربع وزنه، ففي وحيتوي الرباز على كمية كبرية جد

أكثرها ضار، وبعضها ) مليارات جرثومة  ١٠_مليون ١٠٠(من الرباز يوجد )  غ١ (كل 
  )٥( .وشرع االحتراز والتطهري منه  لذلك اعترب جناسة ، يسبب أمراضاً خطرية ؛

نسان، وتنتقل عن طريق وتعد جراثيم أمراض القذارة من أهم اجلراثيم اليت دد حياة اإل 
ومن أهم هذه . تلوث اليدين ومصادر املاء والطعام ، فتصيب اجلهاز اهلضمي بأبلغ األضرار 

اجلراثيم يف إحصائية املعهد الطيب بأكادميية العلوم الوطنية بالواليات املتحدة اليت قدرت عدد 
  :م كما يلي١٩٨٦اض بسببها يف دول العامل الثالث املصابني باألمر

وتسبب احلمى التيفودية اليت تصـيب ثالثـني مليونـاً مـن     : رثومة الساملونيال ج .١
 .األشخاص 

                                                 
  .)٢/٨١(حممد نزار الدقر ،العبادات يف اإلسالم وأثرها يف صحة الفرد واتمع ،روائع الطب اإلسالمي :انظر )١(
    .)١٠٦(ولوة آل علي لالوقاية الصحية ل )٢(
  .يف اإلسالم صحاحاملاء واإل )٢( انظر منظمة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي لشرق متوسط، اهلدي الصحي )٣(
  عالن عمان لتعزيز الصحة باتباع أمناط احلياةإ .انظر منظمة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي لشرق متوسط )٤(
  .)١٦، ٥/١٥( اإلسالمية 
  .)١٤٠( الفقهية أمحد حممد كنعان الصحيةانظر املوسوعة  )٥(



٩١ 
  

زالت املعوية احلادة اليت تصيب ستمائة وثالثني مليوناً ـوتسبب الن: عصيات كويل .٢
 .من األشخاص

 وتسبب النـزالت املعوية أيضاً وتصيب مائتني ومخسني مليوناً :عصيات الدسنتري .٣
 .من األشخاص

 .وتصيب سبعة ماليني من األشخاص: لرياالكو .٤
 .وتصيب مخسة ماليني من األشخاص :  Aفريوس االلتهاب الكبدي الوبائي  .٥
 )١( .من األشخاص ويصيب مائة وأربعني مليوناً: فريوس النـزالت املعوية  .٦

نصفهم _ ثالثة ماليني من األشخاص) أمراض القذارة ( ويذهب ضحية هذه األمراض 
جة عدم االهتمام بنظافة اليدين وغسلهما قبل الطعام، وكـذلك تلـوث   نتي _من األطفال

مصادراملاء والطعام، وعدم االهتمام باالستنجاء؛ وهلذا اجتهت جهود الطب الوقائي يف كل 
  )٢( .دول العامل إىل نشر الوعي الصحي واالهتمام بنظافة الفرد والبيئة

ـ   أما التهاب املثانة املضين واملستعصي على العالج ب بفيعاين منه ثلث نساء الغـرب بس
  )٣(.إمهال نظافة منطقة السبيلني

وأخرياً فإن اهلدي النبوي يف تعليم األمة قواعد االستنجاء بكل تفصيالا ، إمنـا هـو   
إعجاز طيب، وسبق صحي يف جمال الطب الوقائي سبقت به شريعتنا الغراء كافـة األنظمـة   

سجم مع كافة متطلبات الصحة البدينة والوقائية مـن  الصحية يف العامل قدميها وحديثها، وتن
  )٤( .التلوث اجلرثومي، واحلد من انتشار األوبئة واألمراض املعدية

فـود بصـورة   بإجنلترا أن ظهرت حاالت تي" دندي " م مبدينة ١٩٦٣وحدث يف عام 
ية مما أثار القلق من حدوث وباء باملدينة، وصدرت تعليمات صح ،متالحقة يف فترة وجيزة

بوجوب االستنجاء باملاء بعد التربز، واالمتناع عن استعمال أوراق املراحيض ، وقد ثبت أن 
االستنجاء باملاء هو الطريقة املثالية ملنع انتشار العدوى باملدينة، وقد جاء يف هذه التعليمات 

                                                 
عبدالرزاق .يف اإلسالم د الصحيةاحلقائق  .)٣٤٩( امدححامد أمحد .د رحلة اإلميان يف جسم اإلنسان :انظر )١(

  .)١٠٢( الكيالين
  .)٣٤٩( امدححامد أمحد .انظر رحلة اإلميان يف جسم اإلنسان، د )٢(
  .)٧٨( فارس علوان.يف الصالة صحة ووقاية دوانظر  )٣(
  .)٢/٨٠( الدقر حممد نزار ،الفرد واتمع العبادات يف اإلسالم وأثرها يف صحة ،انظر روائع الطب اإلسالمي )٤(



٩٢ 
  

ختفـت  ، وا"النظافة الشخصية تكون باملاء؛ وليس باألوراق اليت يف دورات املياه: " نصه ما
  )١( .حاالت التيفود باملدينة بعد أيام قليلة

                                                 
  .)١٠٢، ١٠١(ولوة آل علي لانظر الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة ل )١(



٩٣ 
  

  املسألة اخلامسة
  غسل اليد بعد الفراغ من االستنجاء

  
غسل اليد بعد الفراغ من االستنجاء ، مما سبق إليه اإلسالم كل النظم والتشريعات احلضارية 

ويقوم مقام  ،بعد االستنجاء  يستحب له دلك يديه باألرضوقد اتفق األئمة األربعة على أنه 
  )١(. ذلك الصابون وحنوه

  :األدلة 
  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة وذلك على النحو التايل 

_ رضي اهللا عنها_حدثتنا ميمونة : قال_ مارضي اهللا عنه_ما رواه ابن عباس  .١
غسالً، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، مث غسل فرجه،  صببت للنيب " : قالت

سحها بالتراب، مث غسلها، مث متضمض واستنشق، مث غسل مث قال بيده األرض فم
. )٢(" وجهه وأفاض على رأسه، مث تنحى فغسل قدميه، مث أتى مبنديل فلم ينفُض ا

مث أفرغ على فرجه وغسله بشماله، مث ضرب بشماله األرض " :ويف رواية ملسلم 
 .  )٣(" ..فدلكها دلكاً شديداً 

أتيته إذا أتى اخلالء  كان رسول اهللا ": قال  _ه رضي اهللا عن_ وعن أيب هريرة   .٢
   )٤(مباء يف تور

                                                 
مراقي الفالح حلسن بن عمار ). ١/٣٤٥(حاشية ابن عابدين ). ١/٢٥٣(البحر الرائق البن جنيم : انظر) ١(

رح أيب احلسن لرسالة ابن أيب ش). ١/٤٩(الفتاوى اهلندية للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند ). ٢٧(الشرنباليل 
). ٢/١١٢(اموع للنووي ). ١/١٥٤،١٥٣(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن ). ١/١٥٤،١٥٣(زيد 

كشاف القناع ). ١/٢١٣(املغين البن قدامة ). ١/٧١(روضة الطالبني للنووي ). ١/٤٦(مغين احملتاج للشربيين 
  ).١/٢١٨(الشرح الكبري البن قدامة ). ١/٦٦(للبهويت 

املضمضة واالستنشاق يف اجلنابة  كتاب الغسل، باب بشرح فتح الباري، صحيحه يف رواه البخاري) ٢(
)١/٤٤٢.(  
  ).٣/٢٣٥(صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب احليض، باب صفة غسل اجلنابة ) ٣(
) تور(منظور مادة لسان العرب البن ). ٢/٣٥٢(النهاية البن األثري . إناء يشرب منه، وقد يتوضأ منه: التور) ٤(
)٥/١٦٤،١٦٣.(  



٩٤ 
  

  .)٢(" ، فاستنجى، مث مسح يده على األرض، مث أتيناه بإناء آخر فتوضأ)١( أو ركوة
  

  املسألة السادسة
  لغسل اليدين بعد الفراغ من االستنجاء الصحيةالفوائد 

  
  

ض أو إليه، ير املرض؛ سواء من املريشكِّل غسل اليدين أمهية كبرية يف منع انتشا" 
وهو كثرياً ما حيول دون انتقال املرض الذي يدخل اجلسم عن طريق الفم من طعام أو 

  .غريه شراب أو
يغسل يديه أكثر مما يفعل املسلم، قاطبة وال أظن أن أي إنسان على وجه املعمورة 

قبل الطعام وبعده،  فهو يغسلها مع كل وضوء ثالثاً، فهذه مخس عشرة مرة، مث يغسلها
  .)٣("ويسن غسلها بعد النوم. أو اتساخ كل تلوثاخلالء وبعد وبعد 
، )٤(، وغسل الرباجم مر بتخليل األصابعمر املسلم أن يتقن هذا الغسل؛ فقد أُوقد أُ  

  .وتثليث الغسل
ولغسل اليدين دور أساسي يف جتنب ومكافحة األمراض اليت تنتقل عن طريق الفم   

فم إنسان ... يدي ... ضمي، وانتقال األمراض فيها يكون عن طريق شرج واجلهاز اهل
  ).فم _طعام  _ذباب  _أو براز ( )فم _طعام  _يدين  _أي براز (...آخر
  : وهذه األمراض هي  
الدوسنتاريا اجلرثومية (العصوي : ، الزحار بنوعيه ، الكولريا )التيفوئيد(احلمى التيفيه   

 ،هو الذي يتسبب باجلراثيم اليت تدعى العصيات الزحارية: ويأو العصوية والزحار العص
  ، النـزالت )الدوسنتاريا اآلميبية(الزحار املتحويل  ، )وتكون على شكل عصا صغرية

                                                 
غريب احلديث أليب عبيد ). ٢/٢٦١(النهاية البن األثري . إناء من جلد يتوضأ منه، ويشرب فيه املاء: الركوة ) ١(

  ).٣/٢٦٧(القاسم بن سالم 
 .واللفظ له) ١/٤٥(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، باب الرجل يدلك يده باألرض إذا استنجى ) ٢(

  ).١/١٢٨(وسكت عنه وابن ماجه يف سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب من دلك يده باألرض بعد االستنجاء 
  ).٢٦٠(فارس علوان . ويف الصالة صحة ووقاية د) ٣(
النهاية يف غريب . هي العقد اليت يف ظهور األصابع جيتمع فيها الوسخ ، الواحدة برمجة بالضم: الرباجم ) ٤(

  ).١/١١٣(البن األثري احلديث واألثر 



٩٥ 
  

، احلمى املالطية أو احلمى  ، والتهابات املعدة واألمعاء ، تسممات األمعاء املعوية املختلفة
، بعض الديدان  ، شلل األطفال )ب) (أ(نتاين بنوعيه ، التهاب الكبد الوبائي اإل الراجعة
الديدان (، احلرقص  ، دودة شعرية الرأس )حيات البطن(، الديدان اخلراطينية  الشريطية
، الدودة املقنفذة اليت تسبب الكيسات املائية اخلطرية، وغريها  ، الديدان اإلبرية)اخليطية

    )٢)(١(. من الطفيليات الكثرية
اهلدي النبوي بتعليم األمة قواعد االستنجاء بكل تفصيالا إمنا هو  وال شك أن"  

إعجاز طيب، وسبق صحي يف جمال الطب الوقائي سبقت ا شريعتنا الغراء كافة األنظمة 
لبات الصحة البدنية والوقائية من ، وتنسجم مع كافة متط الصحية يف العامل قدميها وحديثها

  )٣(".تشار األوبئة واألمراض املعدية، واحلد من ان التلوث اجلرثومي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                 
  ).٢٦٢،٢٦١(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ١(
  .وما بعدها ٩٠ص  اإلشارة إليه من أمراض القذارة تانظر ما سبق) ٢(
  ).٢/٨٠(حممد نزار الدقر . انظر روائع الطب اإلسالمي، د) ٣(



٩٦ 
  

  املطلب الثاني
  الصحيةسنن الفطرة وفوائدها  

  
على حب اجلمال والكمال  اإلنسان يف أحسن تقومي، وفطره_ وجل  عز_ خلق اهللا   

كل ما ينقص من قدره وكمال النفرة من التشبه باحليوان، و يف هيئاته وتصرفاته ، وغرس فيه
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ومما شرعه اهللا لعباده من عبادات ترتقي م إىل الكمال، وتبتعد م عن مشاة   
؛ لذلك جعلت هذا املطلب يف بياا وبيان شيء من أحكامها، وقد سنن الفطرة: احليوان

حبثت فيما سبق االستنجاء وهو من سنن الفطرة، على أين قدمته يف املطلب األول ملناسبته 
  .آلداب قضاء احلاجة وحماكاة لترتيب كثري من كتب الفقه

  :وقسمت هذا املطلب إىل متهيد وست مسائل
  .نة والفطرةأما التمهيد ففي تعريف الس

  : وأما املسائل
  .الصحية السواك وفوائده : فاملسألة األوىل
  .الصحية اخلتان وفوائده :  املسألة الثانية
  .الصحية االستحداد وفوائده :  املسألة الثالثة
  .الصحية نتف اإلبط وفوائده :  املسألة الرابعة
  .الصحية تقليم األظافر وفوائده :  املسألة اخلامسة

  .الصحية حف الشارب وفوائده :  السادسة املسألة

                                                 
  ).٣٠: (من اآلية ، سورة الروم) ١(
  ).٤: (آية ، سورة التني) ٢(



٩٧ 
  

  متهيد 
  تعريف السنة والفطرة 

  

حيسن التعريـف بالسـنة    باألخذ االشارع احلديث عن سنن الفطرة اليت أمر  قبل
  .والفطرة يف اللغة وعند الفقهاء

  .السرية حسنةً كانت أو قبيحة: فتطلق ويراد ا عدة معاين؛ منها :أما السنة يف اللغة
  .)١(الطريقة املستقيمة احملمودة: وقيل. الطريقة: اومنه

  .)٢(ما يطَالب املرء بإقامتها من غري افتراض وال وجوب :أما يف اصطالح الفقهاء فالسنة
  :وتنقسم عند احلنفية إىل أقسام

  .سنن اهلدى أو السنن املؤكدة: األول 
اللوم والكراهيـة   هي قريبة من الواجب، يثَاب فاعلها، ويستوجب تركها: حكمها

  .ألن تركها استخفاف بالدين؛ كاجلماعة واألذان واإلقامة وسائر شعائر اإلسالم ؛واإلساءة
  .سنن الزوائد: الثاين 

وال يأمث بتركها؛ كسرية  يؤجر على فعلها إذا قصد االقتداء بالرسول : وحكمها
  .يف لباسه وقيامه وقعوده النيب 
  .، واملندوب، واملستحب، واألدبالنفل، ويرادفه التطوع: الثالث

، وهـو دون  وهو ما ورد بدليل ندب عموماً أو خصوصاً ومل يواظب عليه النيب 
  .)٣(سنن الزوائد

  .)١)(٤( يثَاب على فعله، وال يالم على تركه، وتركه مكروه تنـزيهاً: وحكمه

                                                 
  ).١٧/٩٠،٨٩) (سنن(انظر لسان العرب البن منظور مادة ) ١(
 كشف األسرار لعبدالعزيز البخاري).٢/٣٠٨(أصول البزدوي أليب احلسن علي بن حممد البزدوي : انظر) ٢(
  ).١/٢١(علي بن حممد العمران :ن حممد املختار الشنقيطي، حتقيقشرح مراقي السعود حملمد األمني ب). ٢/٣٠٨(
التنقيح ). ١/١١٥،١١٤(أصول السرخسي ). ١/١٢٤،١٢٣،١٠٣(حاشية رد احملتار البن عابدين  :انظر) ٣(

  ).٢/١٢٤(يف أصول الفقه لعبيد اهللا بن مسعود احملبويب 
املذهب عند احلنفية ألمحد ). ١/١٠٣(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ١/١١٥(أصول السرخسي : انظر) ٤(

  ).١٣٥(أمحد سعيد حوى . املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد د). ٢٩٧-١/٢٩٥( بن حممد بن نصري الدين النقيب



٩٨ 
  

  .ومسي نفالً ألنه زائد على الفرض والواجب ويزيد به الثواب
  .ألن فاعله يفعله تربعاً من غري أن يؤمر به حتماً ومسي تطوعاً

  .ومسي مندوباً ألن الشارع بين ثوابه وفضيلته، من ندب امليت وهو تعديد حماسنه
  )٢(.ومسي مستحباً ألن الشارع حيبه ويؤثره

  :وهي أما السنة عند املالكية فتنقسم إىل ثالثة أقسام؛
مـن   وتطلق على ما واظب عليه النيب  ، ي األقساموهي أعلى مرتبة من باق. السنة: األول

  .وأظهره يف مجاعة ، غري إجياب
  .، وال يعاقب تاركها يثَاب فاعلها: حكمها
ورغب فيها  وهي ما أمر ا النيب ،  ورغيبة،  ومندوباً ، ويسمى فضيلة. املستحب: الثاين 

 ، ، وتركه يف بعض األحيان  مؤكدأو هي ما أمر به أمراً غري. بذكر ثواا ومل يداوم عليها
  .أو مل يظهره يف مجاعة

  .يثاب فاعلها، وال يعاقب تاركها: وحكمها
؛ ولكنه أخرب عما فيها من األجر  ومل يداوم عليه ، فيه وهي ما مل يرغب . النافلة: الثالث
  .)٣(، وهي دون املستحب والثواب

وتطوعاً،  ، ومرغَّباً فيه ، وتسمى نافلة ، ةمرتبة واحد فهي أما السنة عند الشافعية واحلنابلة
  .)٥)(٤(طاعة، وقربة، وإحساناً: ومستحباً، وزاد احلنابلة

                                                                                                                                               
  .٥٧٢سيأيت تعريفه ص ) ١(
    ).١/١٢٣(انظر حاشية رد احملتار البن عابدين ) ٢(
مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته املدونة من األحكام أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد، مطبوع على : انظر) ٣(

املعونة للقاضي عبدالوهاب ). ١/٢٨(عبداهللا التركي . د: شرح مراقي السعود للشنقيطي، حتقيق). ١/٣(املدونة 
)٣/١٦٩٤،١٦٩٣.(  
شرح البدخشي ملنهاج الوصول يف علم األصول حملمد بن احلسن ). ١/٥٧،٥٦(اإلاج للسبكي : انظر) ٤(

  ).١/٣٥٤،٣٥٣(شرح خمتصر الروضة للطويف ). ١/٦٢(البدخشي 
ما : املستحب -٢.ما واظب عليه النيب : فالسنة  -١: إا مراتب: اضي حسني من الشافعية وقال الق) ٥(

اإلاج : انظر. وهو ما ينشئه اإلنسان باختياره ومل يرد فيه نقل: التطوع  -٣. مرة أو مرتني فعله النيب 
). ١/٦٢(البدخشي شرح البدخشي ملنهاج الوصول يف علم األصول حملمد بن احلسن ). ١/٥٧،٥٦(السبكي 

  .)١/٣٥٤،٣٥٣(شرح خمتصر الروضة للطويف 



٩٩ 
  

  .)١(وال يذَم تاركها، يحمد فاعلها: وحكمها عند الشافعية
  .)٢(وال يعاقب تاركها يثاب فاعلها ،: وحكمها عند احلنابلة
  .الشق: فأصل الفطر :أما الفطرة يف اللغة

  .)٣(هي اخللقة: والفطرة. ما فطر اهللا عليه اخللق من املعرفة به: فطرةوال
  .)٤(اليت أُمرنا أن نقتدي م فيها _عليهم الصالة والسالم  _السنة؛ أي سنن األنبياء : والفطرة

  :أما الفطرة يف اصطالح الفقهاء فاختلفوا يف تفسريها إىل ثالثة أقوال
هم عنها بأا السنة القدمية اليت اختارها األنبياء واتفقت عليهـا  ر بعضبعأا السنة، و: األول
  .)٥(وهو قول أكثر احلنفية وأكثر املالكية وبعض الشافعية واحلنابلة. الشرائع
  .الفطرة هي الدين: الثاين 

  .)٦(وبه قال ابن الكمال من احلنفية وبعض املالكية وبعض الشافعية
  .كمل ا املرء حىت يكون على أفضل اهليئاتهي اخلصال اليت ي :الفطرة: الثالث

  .)٧(وبه قال بعض املالكية

                                                 
    ).١/٦٢(انظر شرح البدخشي ) ١(
عبداهللا بن .د: الواضح يف أصول الفقه أليب الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي، حتقيق: انظر) ٢(

طبوع مع شرح خمتصر الروضة، روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة املقدسي، م). ١/١٢٦(عبداحملسن التركي 
املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل لعبد القادر بن بدران الدمشقي، ). ١/٣٥٣(عبداهللا التركي .د: حتقيق
  ).١٥٣،١٥٢(عبداهللا بن عبداحملسن التركي : حتقيق

  ).٦/٣٦٣،٣٦١) (فطر(لسان العرب البن منظور مادة ) ٣(
  ).٣/٤٥٧(النهاية البن األثري ). ٦/٣٦٥) (فطر(لسان العرب البن منظور مادة ) ٤(
حاشية العدوي على شرح أيب احلسن ). ١/٥٦(شرح العناية للبابريت ). ١/١٣(تبيني احلقائق للزيلعي : انظر) ٥(

شرح الزرقاين على ). ١٤/٢٢٢(أوجز املسالك إىل موطأ مالك حملمد زكريا الكاندهلوي ). ٢/٤٠٧(احلسن 
فتح الباري البن حجر ). ١/٢٨٤(اموع للنووي ). ٧/٢٣٢،٢٣١(جي املنتقى للبا).٤/٢٨٣(موطأ مالك 

املغين ). ١/٣٢٨(الشرح الكبري البن قدامة ). ٦٦٥(تنوير احلوالك شرح موطأ مالك للسيوطي ). ١٠/٣٥٢(
  ).١/١٦٨(البن قدامة 

). ١/٥٢٦(احلسن شرح أيب  على حاشية العدوي ).٦٨١( لآليب الداين الثمر ).٢/٤٠٧( حاشية الشليب :انظر) ٦(
  ).١٠/٣٥١(فتح الباري البن حجر ). ١/٢٨٤(اموع للنووي ). ١/٥٢٦(
أسهل املدارك للكشناوي ). ١/٥٢٦(احلسن  شرح أيب على حاشية العدوي ).٦٨١(الثمر الداين لآليب : انظر) ٧(
)٣/٣٦٣.(  



١٠٠ 
  

  املسألة األوىل 
  السواك

    
  . فروع وسبعةوفيها متهيد 

  . التمهيد يف تعريف السواك
  : وأما الفروع
  . حكم السواك:  فالفرع األول
  . آلة السواك:  الفرع الثاين
  . كيفية السواك:  الفرع الثالث
  . املواضع اليت يتأكد فيها استحباب السواك:  الفرع الرابع
  . حكم تعويد الصيب على السواك:  الفرع اخلامس
  . حكم السواك بسواك غريه:  الفرع السادس

  . للسواك الصحيةالفوائد : السابع الفرع 



١٠١ 
  

  متهيد
  السواكتعريف 

  
    : السواك يف اللغة

بكسر  ـمسواك : يف اآللة ويطلق السواك على اآللة والفعل، كما يقال بكسر السني،
جاءت اإلبل  :يعين التمايل، يقال مشتق من التساوك؛: وقيل. دلكه: وساك الشيء ،ـ امليم

  .)١(أي تتمايل يف مشيتها: تتساوك
  : السواك يف اصطالح الفقهاء

  )٢(."اسم خلشبة معينه لالستياك: " هو عند احلنفية
  )٣(".سنان إلذهاب الصفرة والريحاستعمال عود أو حنوه يف األ:"وهو عند املالكية

استعمال عود أو حنوه يف األسنان إلذهاب "هو: وقريبا من هذا عرفه الشافعية واحلنابلة فقالوا
  .)٤("التغري وحنوه

، بينما بقية الفقهاء أرادوا به  ونالحظ يف هذه التعريفات أن احلنفية أطلقوه على اخلشبة
  .الفعل

                                                 
) ساك(دي مادة القاموس احمليط للفريوز آبا). ١٢/٣٣٠) (سواك(لسان العرب البن منظور مادة : انظر) ١(
)١٢١٩.(  
  ).١/٢٤(شرح العناية على اهلداية ألكمل الدين حممد بن حممود البابريت ) ٢(
  ).١/٢٦٤(مواهب اجلليل للحطاب ) ٣(
املبدع البن ). ١/٧١(كشاف القناع للبهويت ). ١/٥٥(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٢٧٠(اموع للنووي ) ٤(

  ).١/٩٨(البن مفلح 



١٠٢ 
  

  الفرع األول 
  حكم السواك

  
سنة على األصح عنـد احلنفيـة، وهـو مـذهب املالكيـة والشـافعية       ، سواكال

  .)٣)(٢)(١(احلنابلةو
  : األدلة

  :استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من أن السواك سنة بالسنة واألثر
  :  أما السنة
لوال أن أشق على " :قال رسول اهللا : قال_ رضي اهللا عنه  _فما رواه أبو هريرة  .١

  .)٤("واك مع كل صـالةأميت ألمرم بالس
لوال أن أشق على أميت ألمرم " :بلفظ _رضي اهللا عنه  _وروي عن أيب هريرة  .٢

  .)٥("بالسواك عند كل وضوء
  : وجه الداللة 

                                                 
بدائع الصنائع للكاساين ). ١/٢١(البحر الرائق البن جنيم ). ١/٢٥(لقدير البن اهلمام شرح فتح ا: انظر) ١(
مواهب ). ١/١٠٢(حاشية  الدسوقي على الشرح الكبري ). ١/١١٣(حاشية رد احملتار البن عابدين  .)١/١٩(

املهذب  ).١/١٠٢(األم للشافعي ). ١/١٢٥(حاشية الصاوي على الشرح الصغري ). ١/٢٦٤(اجلليل للحطاب 
شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/٢٣٩(املقنع البن قدامة ). ١/٢٧١(اموع للنووي ). ١/٦٦(للشريازي 

). ١/١٣٣(املغين البن قدامة ). ١/٢٣٩(الشرح الكبري البن قدامة ). ١/٧١(كشاف القناع للبهويت  .)١/٤٢(
  ).١/١٦٤(شرح الزركشي 

: انظر. إن العلك يقوم مقام السواك؛ لضعف بشرن: املرأة فقالوا خص احلنفية هذا احلكم بالرجل، أما) ٢(
البناية يف شرح اهلداية للعيين ). ٣٨(مراقي الفالح للشرنباليل ). ١/١١٥(حاشية رد احملتار البن عابدين 

  .وال خيفى ضعف هذا القول؛ لعدم الفرق يف ذلك بني الرجل واملرأة إال ما دل الدليل عليه). ١/١٥٠(
الشرح الصغري : املشهور عند املالكية أن السواك مستحب حبسب ما فرقوا بني السنة واملستحب، انظر) ٣(
  .من البحث٩٨وانظر ص ). ١/١٠٢(حاشية الدسوقي ). ١/٢٦٤(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/١٢٤،١٢٢(
ومسلم ). ٢/٤٣٥(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب اجلمعة، باب السواك يوم اجلمعة ) ٤(

  . واللفظ هلما) ٣/١٤٥(يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب السواك 
  ).٤/١٨٧(بشرح فتح الباري،كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم صحيح البخاري ) ٥(



١٠٣ 
  

  : األحاديث على أن السواك سنة من وجهني تدل
  .)١(ألمرهم به شق عليهم أو مل يشقلو كان واجباً . أ
  .)٢( يأمرهم به دليل على أنه مل" ألمرم"قوله . ب
 ،السواك مطهرة للفم" :قال رسول اهللا  :قالت _رضي اهللا عنها  _وعن عائشة  .٣

  .)٣("مرضاة للرب
موضع القلم من  كان السواك من أذن النيب : "قال _رضي اهللا عنه  _وعن جابر  .٤

  .)٤("أذن الكاتب 
قص  :من الفطرة عشر:"اهللا قال رسول : قالت_ رضي اهللا عنه _ عن عائشة  .٥

عفاء اللحية، والسواك، واملضمضة، واالستنشاق، وقص األظفار، وغسل الشارب، وإ
  .)٦) (٥( "وانتقاص املاء الرباجم، ونتف اإلبط، وحلق العانة،

  :أما األثر 
إن أفواهكم طرق للقرآن " :قال _رضي اهللا عنه  _فما روي عن علي بن أيب طالب 

  )٧(."فطيبوها بالسواك

                                                 
  ).١/١٠٢(انظر األم للشافعي ) ١(
  ).١/٨٤(انظر احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق علي معوض، عادل أمحد ) ٢(
  ).٤/١٨٧(باب سواك الرطب واليابس للصائم  رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري،كتاب الصيام، )٣(
  ). ١/٣٧(رواه البيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب تأكيد السواك عند القيام إىل الصالة ) ٤(
انتقاص البول بسبب استعمال املاء يف غسل : معناه: ريهوقال أبو عبيدة وغ. يعين االستنجاء: انتقاص املاء) ٥(

النهاية البن األثري ). ٣/١٥٢(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر. هو االنتضاح باملاء: وقيل. مذاكريه
)٥/١٠٧.(  
  ).٣/١٥٣،١٥٢(رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة ) ٦(
. ضعيف: وقال ابن حجر والعراقي). ١/١٠٦(ننه، كتاب الطهارة وسننها، باب السواك رواه ابن ماجه يف س )٧(

طرح التثريب يف شرح التقريب لزين الدين أيب الفضل عبدالرحيم بن ). ١/٨٠(انظر تلخيص احلبري . ضعيف
  ).١/٦٦(احلسني العراقي 



١٠٤ 
  

  الفرع الثاني
  السواك آلة

  
اتفق الفقهاء على أن أفضل آلة للسواك هي عود اآلراك الذي يكون متوسطاً بني اللني      

  .)١(والشدة 
  :وهلم يف ذلك مذهبان ،)٢(واختلفوا يف السواك بعود الرحيان والرمان والقصب     

  :األولاملذهب 
  .يرى القائلون به أنه يكره حترمياً السواك ا     
  .)  ٣(ا ذهب احلنفية وإىل هذ     

  :الثايناملذهب 
  .الرمان والقصبو يرى القائلون به أنه يكره تنـزيهاً السواك بعود الرحيان     
  .)٤(وإىل هذا ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة      
  :األدلة

                                                 
البحر الرائق ). ١/٢٥(اهلمام  شرح فتح القدير البن). ١/١١٥،١١٤(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ١(

اخلرشي على ). ١/١٢٤(الشرح الصغري للدردير ). ١/١٤٩(البناية على اهلداية للعيين  ). ١/٢١(البن جنيم 
املهذب ). ١/١٠٢(الشرح الكبري للدردير ). ١/٢٦٥،٢٦٤(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/١٣٩(خمتصر خليل 

حاشية أيب الضياء نور الدين ). ١/٥٥(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٢٨٢(اموع للنووي ). ١/٦٧(للشريازي 
). ١/٤١(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/٧٢(كشاف القناع للبهويت ).١/١٧٩( علي بن علي الشرباملسي

اإلقناع للحجاوي ). ١/١٣٦(املغين البن  قدامة ). ١/١٢٨(الفروع البن مفلح ). ١/٢٤٦(املقنع البن قدامة 
)١/٣١.(  
املعجم الوسيط ). ١٦٠). (قصب(القاموس احمليط للفريوز آبادي مادة . كل نبات ذي أنابيب: القصب) ٢(

  ).٢/٧٤٤) (قصب(وآخرين مادة  مصطفىإخراج إبراهيم 
  ).٣٧(حاشية الطحطاوي ). ١/١١٥(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر )٣(
اخلرشي على خمتصر ). ١/١٠٢(الكبري للدردير الشرح ). ١/٢٦٥،٢٦٤(مواهب اجلليل للحطاب : انظر )٤(

). ١/٥٥(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٢٨٢(اموع للنووي ). ١/٦٧(املهذب للشريازي ). ١/١٣٩(خليل 
املغين ). ١/١٢٨(الفروع البن مفلح ). ١/٤١(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/٧٢(كشاف القناع للبهويت 

   ).١/١٣٦(البن قدامة 



١٠٥ 
  

  :أدلة الفقهاء على أن أفضل آلة للسواك هي عود اآلراك :أوالً
  :استدلوا لذلك بالسنة واألثر

  : أما السنة
  .)١("استاكوا ذا: أمر لوفد عبد قيس بأراك وقال" فما روي أنه 

  : أما األثر
سواكاً من  كنت أجتين لرسول اهللا :"قال ـرضي اهللا عنهـفما رواه ابن مسعود 

  .)٢("أراك
واستدلوا ملا ذهبوا إليه من أن أفضل السواك ما كان متوسطاً بني الشدة والرخاوة      
  :قولباملع

  .)٤)(٣(فذكروا أن الشديد جيرح اللثة، واللني ال يزيل القلح      
  :السواك بعود الرحيان والرمان والقصب ى أنه يكره حترمياًعلأدلة احلنفية : ثانياً

  :استدلوا لذلك بالسنة
  عن السواك  ى رسول اهللا  :" )٥(وذلك باحلديث الذي رواه صخرة بن حبيب

  
  

                                                 
وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد، باب بأي شيء يستاك؟ ). ٩٢٣(رقم ) ٢٢/٣٦٨(اه الطرباين يف الكبري رو) ١(
  ".إسناده حسن: "وقال). ٢/١٠٠(
وأورده ). ٨٤٥٢(رقم ) ٩/٧٨(والطرباين يف الكبري ). ٣٩٩١(رقم ) ١/٤٢٠(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٢(

وصححه الضياء كما يف ). ٩/٢٨٩(باب ماجاء يف عبداهللا بن مسعود  اهليثمي يف جممع الزوائد، كتاب املناقب،
  ).١/٨٢(تلخيص احلبري البن حجر 

  ).١/١١٤(انظر حاشية رد احملتار البن عابدين ) ٣(
  ).٣/٢٢٠(الفائق للزخمشري ). ٤/٩٩(النهاية البن األثري . صفرة تعلو األسنان ووسخ يركبها: الْقَلَح) ٤(
هيب الزبيدي، أبو عتبة احلمصي روى عن شداد بن أوس وأبو أمامة الباهلي وعوف صخرة بن حبيب بن ص )٥(

بن مالك وعبدالرمحن بن عمرو السلمي وعبداهللا بن زغب اإليادي وغريهم وعنه ابنه عتبة ومعاوية بن صاحل 
ثقة إن شاء  كان: ثقة وقال ابن سعد: احلضرمي، وأبوبكر بن أيب مرمي وغريهم قال عثمان الدارمي عن ابن معني

انظر ذيب التهذيب البن . مات سنة ثالثني ومائة، ال بأس به وذكره ابن حبان يف الثقات: وقال أبو حامت. اهللا
  ).٤/٨٨(حجر 



١٠٦ 
  

  )٢)(١(".حيرك عرق اجلذام: وقال ان بعود الرحيان والرم
بعود الرمان والرحيان  زيهاً السواكـيكره تن أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل: ثالثاً

  :والقصب
  :استدلوا لذلك بالسنة واملعقول

  : أما السنة
 عن السواك بعود الرحيان  ى رسول اهللا: "فما رواه صخرة بن حبيب قال

  ".اجلذامحيرك عرق : والرمان وقال
  :فقالوا، أما املعقول

  .)٣(القصب رمبا جرحه إن .١
، وأن السواك بالرحيان واآلسي )٥(والربص )٤(كما ذكروا أن القصب يورث األكلة .٢

  .)٦(يضر بلحم الفم 
  :واختلف الفقهاء فيما لو استاك بأصبعه هل يقوم مقام السواك أم ال ؟ وهلم يف ذلك مذهبان

  :املذهب األول
  ه أنه لو استاك بأصبعه فإنه يصيب السنة، وحيصل ا السواك عنديرى القائلون ب

  .أو حنوه األراكعدم  

                                                 
علة حتدث من انتشار السواد يف البدن كله ، فيفسد مزاج األعضاء وهيئتها ، ورمبا انتهى إىل تآكل : اجلذام) ١(

وانظر املعجم الوسيط ). ١٤٠٤) (اجلذم(لقاموس احمليط للفريوز آبادي مادة ا. األعضاء وسقوطها عن تقرح
  ).١/١١٣) (جذم(مصطفى وآخرين مادة  إبراهيم: إخراج

وقال ). ٦/٢٤٤(رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب األدب، يف التخلل بالقصب والسواك بعود الرحيان ) ٢(
  ).١/٨٣( "مرسل وضعيف أيضاً: "ابن حجر يف تلخيص احلبري

  ).١/٤٢(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/٧٤(كشاف القناع للبهويت : انظر) ٣(
) أكله(القاموس احمليط للفريوز آبادي مادة . "تتآكل منه) وهو هنا األسنان(داء يف العضو ": اآلكلة) ٤(
)١٢٤٣.(  
). ٧٩٠) (برص(وز آبادي مادة القاموس احمليط للفري ".بياض يظهر يف ظاهر البدن لفساد مزاج": الربص) ٥(

  ).١/٤٩) (برص(إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : وانظر املعجم الوسيط إخراج
الشرح الصغري للدردير  ).١/١٠٢( الشرح الكبري للدردير ).١/١٣٩(خمتصر خليل على اخلرشي : انظر )٦(
)١/١٢٥.(  



١٠٧ 
  

ورواية  وإىل هذا ذهب احلنفية واملالكية، وهو وجه عند الشافعية اختاره النووي،
  .)٢()١(ابن قدامة عند احلنابلة اختارها

  : املذهب الثاين
  .يب السنة، وال حيصل به السواكيص يرى القائلون به أنه لو استاك بأصبعه فإنه ال

وإىل هذا ذهب الشافعية بال خالف فيما لو كانت األصبع لينة، وعلى الصحيح إن 
  .)٤)(٣(وهو مذهب احلنابلة مطلقاً من غري تفريق بينهما  كانت خشنة،

  :األدلة
  : أوالً
عند  بأنه لو استاك بأصبعه أجزأ عن السواك باآلراك القائلاألول  املذهبأصحاب دلة أ

  :عدم اآلراك وحنوه
  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واملعقول

  :أما السنة
  

                                                 
بو حممد موفق الدين شيخ اإلسالم، وإمام هو عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي مث الدمشقي، أ) ١(

ما دخل الشام بعد األوزاعي أفقه من . قال عنه ابن تيمية. من اهلجرة ٥٤١ولد سنة . املذهب وأحد األعالم
انظر الذيل على طبقات احلنابلة . من اهلجرة ٦١٥املغين، والكايف، واملقنع، مات سنة : الشيخ املوفق من مصنفاته 

)٢/١١٣،١١٠،١٠٧،١٠٥.(  
مراقي الفالح ). ١/٢٥(ر لداماد أفندي جممع األ). ١/١١٥(البن عابدين حاشية رد احملتار : انظر) ٢(

). ١/٢٦٦(مواهب اجلليل للحطاب ). ٣٧(حاشية الطحطاوي ). ١/١٥٠(البناية للعيين ). ٣٨(للشرنباليل 
مطبوع مع الدرر الثمني ). ٨٠(شرح خطط السداد والرشد للتتائي املالكي ). ١/٢٨٥(الذخرية للقرايف 

اية احملتاج للرملي ). ١/٢٨٢(اموع للنووي ). ١/١٠٢(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ). ١/١٢٤(
  ).١/٧٤(كشاف القناع للبهويت  ).١/١٠٢( املبدع البن مفلح ).١/٢٤٨( اإلنصاف للمرداوي). ١/١٨٠(
مغين ). ١/١٨٠(اية احملتاج للرملي ). ١/٦٦(ي املهذب للشرياز). ١/٢٨٢(اموع للنووي : انظر )٣(

املغين البن ). ١/٢٤٧(اإلنصاف للمرداوي ). ١/٤٢(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/٥٥(احملتاج للشربيين 
  ).١/٣٢(اإلقناع للحجاوي ). ١/١٠٢(املبدع البن مفلح ). ١/١٣٧(قدامة 

أنه حيصل السواك باإلصبع اخلشنة ولو وجد سواكاً حلصول قطع القاضي حسني واحملاملي والبغوي والروياين ) ٤(
  ).١/٢٨٢(انظر اموع للنووي  . حلصول املقصود من السواك



١٠٨ 
  

  
   )١(."جيزئ من السواك األصابع: "قال النيب  أن _رضي اهللا عنه  _أنس فما رواه  .١

  : وجه الداللة
  .نص احلديث على أن السواك باإلصبع جيزئ

يا رسول اهللا، إنك  :قال وروى أنس أن رجالً من األنصار من بين عمرو بن عوف .٢
أصبعاك سواك عند وضوئك متر " :رغَّبتنا يف السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال

  .)٢( "ا على أسنانك، إنه ال عمل ملن ال نية له، وال أجر ملن ال حسبة له
علَّم السائل عن وضوء  عندما _رضي اهللا عنه  _ما روي أن علي بن أيب طالب  .٣

  .)٣(... " ا متضمض أدخل بعض أصابعه يف فيه ومل توضأ ، رسول اهللا 
  :أما املعقول

  .)٤(فذكروا أن الدلك باألصبع يؤثر زيادة على جمرد املضمضة يف التنظيف، فهو خيفف القلح  
أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بأن السواك بأصبعه ال يقوم مقام السواك : ثانياً

  :باآلراك وحنوه
  :فقالوا ،استدلوا لذلك باملعقول

  .)٦(وال يف معىن السواك )٥(ن السواك باإلصبع ال يسمى استياكاًإ .١
 .)٧(نه ال حيصل به اإلنقاء كما حيصل بالعود إ .٢

                                                 
، وسيأيت )١/٤٠(رواه البيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب االستياك باألصابع ) ١(

  .احلكم عليه عند مناقشة األدلة
وهو ). ١/٤١(ن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة ،باب االستياك عرضاً رواه البيهقي يف السن) ٢(

، مث ساق األحاديث، انظر السنن "وقد روي يف االستياك باألصابع حديث ضعيف: "حديث ضعيف، قال البيهقي
ه عن أنس هذا احلديث رجاله ثقات؛ إال أن الراوي ل: "وقال احلافظ العراقي يف طرح التثريب ) ١/٤٠(الكربى 

  ).٢/٦٨" (بعض أهله غري مسمى، وقد ورد يف بعض طرقه بأنه النضر بن أنس وهو ثقة
  .إسناده ضعيف: ، وقال األرناؤوط يف حتقيقه للمسند)١٣٥٦(رقم ) ٢/٤٥٩،٤٥٨(مسند اإلمام أمحد ) ٣(
  ).١/٢٦٦،٢٦٥(انظر مواهب اجلليل للحطاب ) ٤(
  ).١/٥٥(انظر مغين احملتاج للشربيين ) ٥(
  ).١/٢٨٢(انظر اموع للنووي ) ٦(
  ).١/١٣٧(انظر املغين البن قدامة ) ٧(



١٠٩ 
  

 .)٢(مع غلبة وجوده وتيسره )١(أن الشرع مل يرد به .٣
  .)٣(فال حيسن أن تكون سواكاً صبع جزء من اإلنسان،أن اإل .٤

  :مناقشة األدلة
عند عدم اآلراك  ألول القائل بأن السواك باإلصبع جمزئأدلة أصحاب املذهب ا نوقشت
  : مبا يلي

جيزئ من السواك األصابع :"  ـ رضي اهللا عنه ـأما استدالهلم حبديث أنس بن مالك 
  )٥(.والنووي )٤(فاعترض عليه بأنه حديث ضعيف ضعفه البيهقي"

حد بأن هذا احلديث قال عنه احلافظ حممد بن عبد الوا : هذا نوقد أجيب ع
  .)٧("هذا إسناد ال أرى به بأساً: ")٦(املقدسي
  : الترجيح

بالنظر إىل أدلة الفقهاء جند أن األحاديث الواردة يف إجزاء األصبع عن السواك وإن      
قوم يكما أن األصبع  .كانت ضعيفة إال أن األحاديث الضعيفة يعمل ا يف فضائل األعمال

إضافة إىل أن اإلنسان قد ال يتوفر له السواك يف كل  مقام السواك يف إزالة صفرة األسنان،
  .مكان ويأيت من السنة بقدر الوسع واإلمكان، واهللا أعلم

                                                 
  ).١/١٣٧(انظر املغين البن قدامة  )١(
  ).١/٢٢٢(صاحل بن حممد احلسن : انظر شرح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق ) ٢(
  ).١/١٨٠(اية احملتاج للرملي ). ١/٣٢(فيض اإلله املالك للبقاعي : انظر) ٣(
لزم احلاكم وخترج . من اهلجرة ٣٨٤هو أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي، أبوبكر ولد سنة ) ٤(

السنن الكربى، السنن الصغرى، : وخترج به، وأكثر عنه جداً، كتب احلديث وحفظه يف صباه وبرع، من كتبه
ت احلفاظ للسيوطي طبقا: انظر. من اهلجرة ٤٥٨سنة ـ رمحه اهللا  ـمات . اخلالفيات، شعب اإلميان

  ).١/٧٦،٧٥(وفيات األعيان البن خلكان ). ٤٣٣،٤٣٢(
  ).١/٢٨٢(اموع للنووي ). ١/٤٠(السنن الكربى مع اجلوهر النقي للبيهقي : انظر) ٥(
كان حمدث عصره، . ولد سنة تسع وستني ومخسمائة. هو حممد بن عبدالواحد بن أمحد السعدي املقدسي) ٦(

مات . فضائل األعمال، صفة اجلنة، فضائل القرآن، وغريها: من مصنفاته. م، ورعاً متديناًعارفاً بالرجال وأحواهل
انظر الذيل على طبقات احلنابلة لعبدالرمحن بن شهاب الدين أمحد بن . سنة ثالث وأربعني وستمائة_ رمحه اهللا_

  .)٤/١٩٣،١٩٠(أيب حازم أمامة بن حسن وأيب الزهراء حازم علي جت : رجب، حتقيق
  ).١/٢٤٧(الشرح الكبري البن قدامة ) ٧(



١١٠ 
  

  الفرع الثالث
  كيفية السواك

  
وأن يستاك عرضاً بالنسبة اتفق الفقهاء على أنه يستحب أن يبدأ جبانب فمه األمين، 

  .)١(وأما اللسان فَيسوِّكه طوالً  ،لألسنان
وزاد املالكية والشافعية واحلنابلة أنه يستحب أن مير السواك على أطراف أسنانه،          

  .)٢( وسقف حلقه، إمراراً لطيفاً وكراسي أضراسه،
  :األدلة
   :ملا ذهبوا إليه من استحباب البدء جبانب فمه األمين أدلة الفقهاء :أوالً

  :استدلوا لذلك بالسنة واملعقول
  : أما السنة
حيب التيامن  كان رسول اهللا : "  - رضي اهللا عنها -م املؤمنني عائشة فما روت أ .١

  .)٣( "ه كله؛ يف تنعله، وترجله، وطهورهيف شأن
                                                 

). ١/١١٤(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ٣٨(حاشية الطحطاوي ).١/٢١(البحر الرائق البن جنيم : انظر )١(
الشرح الكبري للدردير ). ١/١٣٩(اخلرشي على خمتصر خليل ). ١/١٢٥،١٢٤(الشرح الصغري للدردير

). ٦٧/ ١(املهذب للشريازي ). ١/٢٦٤(مواهب اجلليل للحطاب  ).١/٢٨٦(الذخرية للقرايف ). ١/١٠٢(
حاشية ). ١/١٧٩،١٧٨(اية احملتاج للرملي ). ١/٥٥(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٨٤(حاشية البيجوري 

). ١/٥٠(القليويب على شرح جالل الدين احمللي لشهاب الدين أمحد بن سالمة القليويب مطبوع مع حاشية عمرية 
معونة أويل النهى شرح املنتهى لتقي الدين حممد بن أمحد بن عبدالعزيز علي ). ١/٢٨٢،٢٨٠(لنووي اموع ل

املغين ). ١/٧٣(كشاف القناع للبهويت ). ١/٢٣٩(عبدامللك بن دهيش . د: الفتوحي الشهري بابن النجار، حتقيق 
الشرح ). ١/١٠٢(بن مفلح املبدع ال). ١/٤٣،٤١(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/١٣٥(البن قدامة 

  ).٢٤٩، ١/٢٤٥(الكبري البن قدامة 
حاشية الشرباملسي على ). ١/٢٨٣،٢٨١(اموع للنووي ). ١/٢٦٥(مواهب اجلليل للحطاب : انظر) ٢(

الشرح ). ١/٧٣(كشاف القناع للبهويت ). ١/٤٣(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/١٧٩(اية احملتاج 
  ).١/٢٤٩(الكبري البن قدامة 

). ١/٣٢٤(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري ،كتاب الوضوء، باب التيمن يف الوضوء والغسل ) ٣(
) ٣/١٦٤(بشرح النووي ، كتاب الطهارة ، باب التيمن يف الطهور وغريه يف صحيحه ومسلم ). ١/٣٢٤(

  .واللفظ له



١١١ 
  

  :أما املعقول فمن وجهني 
  القياس: األول

  )١(.يقاس على الوضوء: قالوا
  النظر  : الثاين

  .)٢(فذكروا أنه يبدأ باجلانب األمين لشرفه
ة ألسنانه وطوالً بالنسبة ى أنه يستحب أن يستاك عرضاً بالنسبأدلة الفقهاء عل :ثانياً

  :للسانه
  :استدلوا لذلك بالسنة واملعقول 

  :أما السنة
وإذا استكتم فاستاكوا  ، اًـإذا شربتم فاشربوا مص " :قال   فما روي أنـه .١

  .)٣("عرضاً 
  : وجه الداللة

  .نص احلديث على أن السواك إمنا يكون عرضاً
 )٤(بن اليمان وحديث حذيفة .٢

كان  إن رسول اهللا : "قال ـ ـامرضي اهللا عنه ـ
  .)٥("إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك

  :وجه الداللة
  

                                                 
  ). ١/٢٨٣(انظر اموع للنووي ) ١(
  ).١/٥٥(انظر مغين احملتاج للشربيين ) ٢(
). ١/٤٠(، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف االستياك عرضاً عن عطاءرواه البيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي ) ٣(

وقال ابن حجر يف تلخيص ). ١/٢٨٠(اموع للنووي " حديث ضعيف غري معروف : " وقال عنه النووي
وثقه ابن معني وابن حبان : ابن حجرال يعرف، وقال : فيه حممد بن خالد القرشي قال ابن القطان: احلبري

)١/٧٦.(  
هو حذيفة بن اليمان العبسي، من كبار الصحابة، شهد هو وأبوه أحداً، وشهد هو اخلندق، روى عن النيب ) ٤(
  ا حىت مات سنة ست وثالثني_ رضي اهللا عنه _ الكثري استعمله عمر بن اخلطاب على املدائن ، فلم يزل .
  ).١/١٠٩،١٠٨(تقريب التهذيب البن حجر ). ١/٣٣٢(جر اإلصابة البن ح: انظر

  ).٣/٢٤(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب التهجد، باب طول القيام من صالة الليل ) ٥(



١١٢ 
  

  .)٢)(١(هو االستياك عرضاً كما رجح اإلمام النووي :الشوص 
)٣(وعن أيب موسى .٣

وطرف السواك  دخلت على النيب : "قال ـ رضي اهللا عنه ـ
كأنه يسنت  :قال الراوي ."يسنت إىل فوق"  :ويف رواية زاد أمحد .)٤("على لسانه 

  )٥(.طوالً
  : وجه الداللة

)٦(قال ابن حجر
  .)٧("يستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طوالً: " ـ رمحه اهللا ـ

  .)٧("طوالً
  :وأما املعقول 

وهذا حيتاج إىل حبث من . )٨(ويفسد األسنان فذكروا أن االستياك طوالً يدمي اللثة،
  .طباء األنسجة واألسنان أ

                                                 
هو أن يستاك من سفل : وقيل. الغسل والتنظيف، واملراد هنا غسل األسنان ودلكها وتنقيتها: الشوص: وقيل) ١(

  ).٣١٩(خمتار الصحاح للرازي ). ٢/٢٦٩(الفائق للزخمشري ). ٢/٥٠٩(لنهاية البن األثري ا: انظر. إىل علو
  ). ١/١٠٦(نيل األوطار للشوكاين ). ٣/١٤٧(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر) ٢(
أسلم . هو عبداهللا بن قيس بن سليم بن حضار بن األشعر، أبو موسى األشعري، مشهور بامسه وكنيته معاً) ٣(

قدم املدينة بعد فتح خيرب، استعمله . بل رجع إىل بالد قومه ومل يهاجر، وهو قول األكثر: ر إىل احلبشة، وقيلوهاج
اختلفوا . كان حسن الصوت بالقرآن.كان أحد احلكمني يوم صفني، مث اعتزل الفريقني. على بعض اليمن النيب 

  .)٤/١٢٠(انظر اإلصابة البن حجر . يف وفاته إىل أقاويل كثرية
  ). ٣/١٤٧،١٤٦(رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب السواك ) ٤(
إسناده صحيح : " وقال األرناؤوط يف حتقيقه للمسند). ١٩٧٣٧(رقم ) ٣٢/٥١٤(رواه أمحد يف مسنده ) ٥(

  .على شرط الشيخني
ولد سنة ثالث وسبعني . اةهو أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد العسقالين، حافظ الدنيا، قاضي القض) ٦(

من مصنفاته فتح الباري شرح صحيح . وتقدم يف مجيع فنونه، وسبعمائة ، الزم شيخه العراقي، وبرع يف احلديث
انظر طبقات احلفاظ . سنة اثنتني ومخسني ومثامنائة_ رمحه اهللا_تويف . البخاري، وتعليق التعليق، واإلصابة، وغريها

  ).٥٥٣،٥٥٢(للسيوطي 
  ).١/٤٢٤(الباري فتح ) ٧(
). ١/٢٨٠(اموع للنووي ). ١/٢٦٥(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/٢١(البحر الرائق البن جنيم : انظر) ٨(

  ).١/١٣٥(املغين البن قدامة ). ١/١٧٩(اية احملتاج للرملي 



١١٣ 
  

  الفرع الرابع
  املواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك

  
  :تأكد استحباب السواك يف املواضع التالية اتفق األئمة األربعة على   
  . عند الوضوء .١
  .عند الصالة .٢
  .عند االستيقاظ من النوم .٣
الطعام، وخلو املعدة من  كسكوت طويل،؛ عند تغري رائحة الفم مبأكول أو غريه .٤

  .وحنوه
  .عند قراءة القرآن .٥
  .عند دخول البيت .٦
  )١(.عند اصفرار األسنان .٧

  :وزاد احلنفية والشافعية املواضع التالية    
  .عند االجتماع بالناس .٨
  )٢(.عند النوم .٩

                                                 
حملتار حاشية رد ا). ١/١١٤،١١٣(الدر املختار للحصكفي ). ١/٢٥(شرح فتح القدير البن اهلمام : انظر) ١(

الشرح الصغري ). ٣٧(مراقي الفالح للشرنباليل ). ١/٢١(البحر الرائق البن جنيم ). ١/١١٤(البن عابدين 
حاشية الدسوقي ). ١/١٠٢(الشرح الكبري للدردير ). ١/٢٦٤(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/١٢٦(للدردير 

اموع ). ١/١٠٢(األم للشافعي . )١/٦٦(املهذب للشريازي ). ١/٣١(فيض اإلله املالك للبقاعي ). ١/١٠٢(
حاشية ). ١/١٨٠،١٨٢(اية احملتاج للرملي ). ١/٥٦(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٢٧٣،٢٧٢(للنووي 

شرح منتهى اإلرادات ). ١/٢٣٩(املقنع البن قدامة ). ١/٣٥٩(الشرواين على حتفة احملتاج لعبد احلميد الشرواين 
كشاف القناع للبهويت ). ١/٢٤٥،٢٤٤(اإلنصاف للمرداوي ). ١/٣١( اإلقناع للحجاوي). ١/٣٤٢(للبهويت 

  ).١/١٣٥(املغين البن قدامة ). ١/٢٤٤(الشرح الكبري البن قدامة ). ١/٧٣،٧٢(
منحة اخلالق على البحر ). ١/٢١(البحر الرائق البن جنيم ). ١/١١٤(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٢(

مغين ). ١/١٤٩،١٤٨(البناية يف شرح اهلداية للعيين ). ١/٢١(املعروف بابن عابدين  الرائق حملمد أمني بن عمرو
حاشية ). ١/٣٦٠،٣٥٩(حاشية الشرواين ). ١٨١، ١/١٨٠(اية احملتاج للرملي). ١/٥٦(احملتاج للشربيين 

  ).١/٨٤(البيجوري 



١١٤ 
  

  :وزاد املالكية والشافعية     
  .)١(عند حديث أو درس. ١٠

  :وزاد الشافعية واحلنابلة      
  .)٢(عند دخول املسجد. ١١

  :وانفرد الشافعية بذكر املواضع التالية      
  .عند إرادة األكل .١
  .عند إرادة السفر والقدوم منه .٢
  .عند دخول الكعبة .٣
  .عند الطواف .٤
  .عند سجود التالوة والشكر .٥
  .عند الذكر .٦
  .عند االحتضار .٧
  .)٣(بعد الوتر .٨
  :األدلة

  :مبا يلي استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من استحباب السواك يف تلك املواضع
  :أما عند الوضوء

  لوال "  :قال رسول اهللا  :قال ـ رضي اهللا عنه ـفما سبق من حديث أيب هريرة 
  )٤(".أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل وضوء

  

                                                 
، ١/١٨٠(اية احملتاج للرملي ). ١/٥٦(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٣١(فيض اإلله املالك للبقاعي : انظر) ١(

  ).١/٨٤(حاشية البيجوري ). ١/٣٦٠،٣٥٩(حاشية الشرواين ). ١٨١
كشاف القناع للبهويت ).١٨١، ١/١٨٠(اية احملتاج للرملي ). ١/٥٦(مغين احملتاج للشربيين : انظر )٢(
)١/٧٣.(  
، ١/٣٥٩(حاشية الشرواين ). ١٨١،  ١/١٨٠(اية احملتاج للرملي ). ١/٥٦(مغين احملتاج للشربيين : انظر) ٣(

  ).١/٨٤( حاشية البيجوري ). ٣٦٠
  .١٠٢سبق ص ) ٤(



١١٥ 
  

  :وأما عند القيام للصالة
  :فاستدلوا له من السنة وذلك    
  .)١("صالة لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل: " حبديث .١
الركعتان بعد السواك أحب إيلّ من " :عن النيب  _ رضي اهللا عنها_ وعن عائشة  .٢

  )٢(."سبعني ركعة قبل السواك
  :وأما عند االستيقاظ من النوم

  : فاستدلوا له بالسنة واملعقول    
  : أما السنة     
فاه  يشوص إذا قام من الليل كان النيب :"قال _ رضي اهللا عنه_ فما رواه حذيفة  .١

  )٣(".بالسواك
كنا نعد لرسول اهللا ثالثة : " قالت ـرضي اهللا عنها  ـوملا روت أم املؤمنني عائشة  .٢

  .)٤("وإناء لشرابه  وإناء لسواكه، إناء لطهوره،: آنية خممرة من الليل
يرقد من ليل أو ار ال  كان النيب " :قالت_ رضي اهللا عنها _ عائشة وعن  .٣

  .)٥("بل أن يتوضأتسوك ق فيستيقظ إال
  :فقالوا،  أما املعقول

  وينشط القائم بعد مغالبة النوم على  والسواك يقطع الرائحة، إن النوم مظنة تغري رائحة الفم،
  

                                                 
  .١٠٢سبق ص ) ١(
). ١/٣٨(رواه البيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة ،باب تأكيد السواك عند القيام إىل الصالة ) ٢(

  ).بقاملرجع السا(إنه من رواية الواقدي وهو ال حيتج به : وقال عنه
  ).١/٤٢٤(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب السواك  )٣(
يف : وقال البوصريي يف الزوائد). ٢/١١٢٩(رواه ابن ماجه يف سننه، كتاب األشربة، باب ختمري اإلناء ) ٤(

  ).املرجع السابق(إسناده حريش بن خريت وهو ضعيف 
وأبو داود يف سننه مع عون املعبود، كتاب ). ٢٣٤٥٨(رقم ) ٣٨/٤٤٦(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٥(

وابن أيب شيبة يف ). ٣٥٥٧(رقمه ) ٤/٤٠(والطرباين يف األوسط ).١/٥٦(الطهارة، باب السواك ملن قام بالليل 
انظر . ويف إسناده علي بن زيد وهو ضعيف) ١/١٩٥(مصنفه، كتاب الطهارات، باب ما ذكر يف السواك 

  ).١/٧٥(ري البن حجر تلخيص احلب



١١٦ 
  

  )١(.ألن من خصائص السواك التنبيه والتنشيط؛  القيام
  :وأما عند تغري رائحة الفم

  :  فاستدلوا له بالسنة واملعقول
  : أما السنة
  )٢(."مرضاة للرب السواك مطهرة للفم،: " فحديث .١
إذا قام من الليل  كان النيب " :قال ـ رضي اهللا عنه ـوحديث حذيفة بن اليمان  .٢

  )٣(."يشوص فاه بالسواك
  : وجه الداللة

وهذا املعىن موجود يف كل ما  ملا كان النائم ينطبق فمه فتتغري رائحته استحب السواك،
  )٤(.يغري الفم

   :وافقال، أما املعقول
رِإن السواك ش٥(فتأكد السواك عند تغريه لتطييب الفم وإزالة رائحته، ع(.  

 :وأما عند قراءة القرآن
  :فاستدلوا له بالسنة واملعقول

  : أما السنة
إن العبد إذا قام يصلي :"  قال رسول اهللا : قال ـرضي اهللا عنه  ـفما رواه علي   

فال يزال يستمع ويدنو حىت يضع فاه على فيه فال  ،أتاه امللك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو
  )٦(."يقرأ آية إال كانت يف جوف امللك

                                                 
  ).١/٥٠(انظر تيسري العالم شرح عمدة األحكام لعبداهللا بن عبدالرمحن البسام ) ١(
  .١٠٢سبق ص ) ٢(
  .١١٥سبق ص ) ٣(
  ).١/٥٠(تيسري العالم للبسام ). ١/٦٧(املهذب للشريازي : انظر) ٤(
  ).١/٢٤٥(انظر الشرح الكبري البن قدامة ) ٥(
، باب حسن الصوت _ رضي اهللا عنه_ه موقوفًا على علي بن أيب طالب رواه عبدالرزاق يف مصنف )٦(
ورواه البزار اإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن عمر البزار يف البحر الزخار املعروف مبسند البزار، ). ٢/٤٨٧(



١١٧ 
  

    :فمن وجهني ،أما املعقول
  :وفيه قالوا، القياس: األول

  )١(.إذا كان السواك يستحب عند االجتماع بالناس فأوىل مع حضور املالئكة
  :وفيه قالوا، النظر: الثاين

  )٢(.شرِع حىت ال يتأذى امللك عند تلقي القرآن منهفَ ،إن السواك يطَيب الفم
  :زل فاستدلوا له بالسنةـوأما عند دخول املن

كان إذا دخل بيته  أن النيب "_ رضي اهللا عنها_ وذلك مبا روت أم املؤمنني عائشة
  )٣(".بدأ بالسواك

  :وأما عند اصفرار األسنان فاستدلوا بالسنة
 !ًما يل أراكم تأتوين قلحا" :قال عن النيب  ـ امهرضي اهللا عن ـما رواه ابن عباس  .١

 )٤(."لوال أن أشق على أميت لفرضت عليهم السواك كما فُرِض عليهم الوضوء
 .)٥("السواك مطهرة للفم، ومرضاة للرب: " وحديث .٢

  :وأما عند االحتضار فاستدلوا له بالسنة
                                                                                                                                               

رضي اهللا _هذا احلديث ال نعلمه يروى عن علي : وقال) ٦٠٣(رقم ) ٢/٢١٤(حمفوظ الرمحن زين .د: حتقيق
  =مـع والبيهقي يف سننه  ).املرجع السابق( رواه غري واحد عنه موقوفاً وقد بإسناد أحسن من هذا اإلسناد،_ هعن

قال العراقي يف طرح ). ١/٣٨(النقي، كتاب الطهارة، باب تأكيد السواك عند القيام إىل الصالة اجلوهر = 
ري، وهو وإن أخرج له البخاري ووثقه ابن رجاله رجال الصحيح؛ إال أن فيه فضيل بن سليمان النم: "التثريب

رواه : وقال املنذري). ٢/٩٩(رجاله ثقات : قال اهليثمي يف جممع الزوائد). ٢/٦٦(حبان فقد ضعفه اجلمهور 
الترغيب والترهيب للحافظ زكي الدين . البزار بإسناد جيد ال بأس به، وروى ابن ماجه بعضه موقوفًا ولعله أشبه

  ).١/١٦٧(املنذري عبدالعظيم عبدالقوي 
  ).١/٢٤٥(الشرح الكبري البن قدامه ). ١/٤٣(شرح منتهى اإلرادات للبهويت : انظر) ١(
  .انظر املراجع السابقة ) ٢(
  ).٣/١٤٦(رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب السواك ) ٣(
باب الدليل على أن السواك سنة ليس  ،كتاب الطهارة ، رواه البيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي) ٤(

ومع االختالف أبو علي الصيقل : وقال ابن التركماين. خمتلف يف إسناده:" وقال عنه البيهقي). ١/٣٦(بواجب 
كذا ذكر ابن القطان، وذكر عن ابن أيب السكن أن متاماً كان أصغر ، املذكور يف إسناده ال يعرف له حال وال اسم

  ).١/٣٦(اجلوهر النقي . مساع من وجه ثابت له عن رسول اهللا ولد العباس وليس حيفظ 
  .١٠٢سبق ص ) ٥(



١١٨ 
  

حني  كان النيب " :أا قالت ـرضي اهللا عنها  ـروت أم املؤمنني عائشة وذلك مبا         
 النيب فدخل عبدالرمحن بن أيب بكر ويف يده سواك، فدعا به: ُقبِض مسنداً ظهره إيل، قالت

، ،وهو  ،فجعل يسنت به فأخذت السواك فطيبته مث دفعته إليه فثقلت يده وثقل علي
تقول ". مث قبض" :التق ،"ـ مرتنيـ اللهم يف الرفيق األعلى ،اللهم يف الرفيق األعلى: يقول
  .)٢)(١("وهو بني سحري وحنري قبض رسول اهللا : "عائشة

  

  الفرع اخلامس
  حكم تعويد الصبي على السواك

  
ــتدلوا   )٣(،ذكر املالكية والشافعية أنه يستحب أن يعود الصيب السواك ليعتاده   واسـ

فكمـا   ،ئر العباداتفقالوا إنه يقاس على سا ستحباب تعويد الصيب على السواك بالقياس،ال
  )٤(.يستحب تعويده عليها فكذلك السواك

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢٥٦٤٠(رقم ) ٤٢/٤٢٨(رواه أمحد يف مسنده ) ١(
  ).٢/٣٤٦(النهاية البن األثري . أي أنه مات وهو مستند إىل صدرها وما حياذي سحرها منه. الرئة: السحر) ٢(
  ).١/٢٨٣(اموع للنووي . )١/٢٦٥(مواهب اجلليل للحطاب : انظر) ٣(
  ).١/٢٨٣(انظر اموع للنووي ) ٤(
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  الفرع السادس
  حكم السواك بسواك غريه

  
نص املالكية والشافعية واحلنابلة على أنه ال بأس باستعمال سواك غريه بإذنه، وأنه إذا    

  .)٢)(١(أراد السواك به فيستحب غسله
  :األدلة 

  :السواك بسواك غريه بإذنه  أدلة الفقهاء على جواز: أوالً 
  :استدلوا لذلك بالسنة

يعطيين  كان رسول اهللا "  :قالت ـ رضي اهللا عنها ـما روت أم املؤمنني عائشة  .١
 )٣(."مث أدفعه إليه ،فأبدأ به فأستاك، مث أغسله ،السواك ألغسله

  :وجه الداللة 
طلباً  النيب كانت تستاك بسواك  ـ رضي اهللا عنها ـ نص احلديث على أن عائشة  
  )٦)(٥(.جائز هغريمما يدل على أن استعمال سواك  )٤(،للربكة
 ،أراين أتسوك بسواك": قال أن النيب  _مارضي اهللا عنه_وما روى ابن عمر  .٢

 :فقيل يل، فناولت السواك األصغر منهما  ،فجاءين رجالن أحدمها أكرب من اآلخر
 . )٧("ر، فدفعته إىل األكرب منهما كَبِّ

  
                                                 

ـووي اموع للن). ١/٦٨(ميسر اجلليل للدمياين ). ١/٢٦٦،٢٦٥(مواهب اجلليل للحطاب : انظر) ١(
). ١/١٠٢(املبدع البن مفلح ). ١/٣٦٣،٣٦٢(حاشية الشرواين ). ١/١٧٩(اية احملتاج للرملي ). ١/٢٨٣(

  ).١/٤٣(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/٧٤(كشاف القناع للبهويت ). ١/١٣٦(ة املغين البن قدام
  .مل أقف للحنفية على نص للمسألة فيما بني يدي من مراجعهم، واهللا أعلم) ٢(
  .وسكت عنه). ١/٥٢(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب غسل السواك ) ٣(
  ).١/٣٦٣(اين انظر حاشية الشرو) ٤(
  ).١/٥٢(انظر عون املعبود حملمد العظيم آبادي ) ٥(
وهذا دال على عظيم أدا وكبري فطنتها؛ ألا مل تغسله ابتداًء حىت ال يفوا : "_ رمحه اهللا_قال ابن حجر ) ٦(

  ).١/٤٢٦(فتح الباري " ، مث غسلته تأدباً وامتثاالًاالستشفاء بريقه 
  ).١/٤٢٥(حه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب دفع السواك إىل األكرب رواه البخاري يف صحي) ٧(
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  :الداللةوجه 
إال أن املستحب أن يغسله  ؛ دل احلديث على أن استعمال سواك غريه ليس مبكروه  

  .)١(مث يستعمله
  :أدلة الفقهاء على أنه يستحب له إذا أراد السواك غسله :ثانياً

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة واملعقول
  : أما السنة
يعطيين  كان رسول اهللا  : "قالت ـرضي اهللا عنها  ـ فما روت أم املؤمنني عائشة .١

  )٢( ."مث أدفعه إليه مث أغسله، ، السواك ألغسله، فأبدأ به فأستاك
 كنا نعدُّ لرسول اهللا : " قالت - رضي اهللا عنها-وما روت أم املؤمنني عائشة  .٢

  )٣(".إناء لطهوره، وإناء لسواكه، وإناء لشرابه: ثالثة آنية خممرة من الليل
  :أما املعقول
  )٤(.ه يغسله ليزيل ما عليه من األوساخفذكروا أن

  
  
  
  

                                                 
  ).١/٤٢٥( انظر فتح الباري البن حجر ) ١(
  .١١٩سبق ص ) ٢(
    .١١٥سبق ص ) ٣(
  ).١/١٣٦(انظر املغين البن قدامة ) ٤(
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  سابعالفرع ال
  للسواك الصحيةالفوائد 

  

فيما سبق عرضنا حكم السواك واألوقات واألحوال اليت يستحب أن يستاك فيها، 
 عليه مدى أمهيته، ونعرض اآلن أمهية الفم، _عليه الصالة والسالم _وتبني لنا من حث النيب 

ومدى  مراض اليت ميكن أن تصيب الفم واألسنان إذا ما أمهلت،واأل والعناية باألسنان،
  .تأثريها على اجلسم

ولذا فإن كثرياً من املخاطر ميكن أن  إن الفم هو املدخل الرئيسي ألعضاء اجلسم الداخلية؛  
إذا ما  ـسواء اجلهاز التنفسي العلوي أو الرئتني أو اجلهاز اهلضمي  ـتصيب أجهزة اجلسم 

، إضافة إىل أن اجلهاز العصيب املتصل باألسنان ومبنطقة الوجه ميثل خطورة كبرية أُصيب الفم
لذا كانت  ؛)املخ(على اإلنسان؛ إذ هو أقرب املناطق إىل اجلهاز العصيب املركزي الرئيسي 

آالمه ال تحملت.  
لعاب وتكسو كل سن سليم طبقة رقيقة من هذا ال أما األسنان فتسبح دائماً يف اللعاب،     

وتلتصق به، فإذا ما اتسخت الغاللة اللعابية فإن األسنان يعلوها الكلس واألوساخ اليت تضم 
اجلراثيم، ووجد العلماء أنه حىت بعد تنظيف األسنان فإن هذه الغاللة تتكون يف أقل من 

رار، ومن مث تبدأ اجلراثيم يف االلتصاق ا، وإذا مل تتم إزالة هذه املادة الرخوة باستم ساعة،
وأثبت . فإنه يتضح بالنظر إىل األسنان وجود رواسب رخوة عند اتصال اللثة بأعناق األسنان

العلماء يف جتارم على احليوانات أن ترسب هذه املادة الرخوة ال يتأثر إطالقاً مبرور الطعام 
  .ولو كان ليفياً من عدمه يف أفواه احليوانات اليت تتغذى بطريقة األنابيب املعدية

ومل يتمكن العلماء حىت اآلن من معرفة كيفية التصاق هذه الرواسب اجلرثومية بأسطح      
األسنان؛ لكن ثبت أن هذه االلتصاقات تزداد داخل أفواه األشخاص الذين ال ينظفون 
 أسنام باستمرار، واليت سرعان ما تبدأ اجلراثيم الفمية باحتالهلا، وتسمى اجلراثيم املتلصقة

   روبات ودورـوما حتتويه من ميك  ”Dental plaque“اللوحية السنية " ألسنان على أسطح ا
  . )١(وأمراض اللثة األسنان خنر يف العامل األساسي هي واليتبقايا الطعام  منيكون  الذي احلامض

                                                 
  = ةـاسة سريرينشرة الطب اإلسالمي، العدد األول، حبث استعمال السواك لنظافة الفم وصحته در: انظر) ١(
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وكذلك طرف  وأثبتت البحوث أن هذه اجلراثيم تغري شكلها وكميتها على الدوام ،     
والصلبة " اللثة " داد عتوها ويتمركز تأثريها على كل األنسجة الرخوة التصاقها، وبذلك يز

وتساعد  وقد أثبتت األحباث أن املواد السكرية تساهم يف تكوين هذه الطبقة ،". األسنان " 
على سرعة وقوة التصاق اجلراثيم بأسطح األسنان، كما تتحكم الظروف احمليطة باللوحية 

يف قوة تأثري هذه الترسبات على األنسجة ااورة، ومن هذه  السنية وما حتتويه من جراثيم
  .وتركيز السكر يف اللعاب واألمحاض األمينية والفيتامينات نسبة احلموضة ،:  الظروف

كما تقوم املواد السامة اليت تفرزها هذه اجلراثيم بتنظيم ديناميكية األنزميات املطلوبة يف      
  .ي للوحيةعملية التمثيل والنمو اجلرثوم

ازداد متثيلها الغذائي، قاومت قوة اإلزاحة واللوحية السنية كما أنه كلما ازداد مسك 
  .باستعمال أي آلة إلزالتها كالفرشاة

وقد متكن العلماء من إصابة بعض املرضى بأمراض اللثة عندما طلبوا منهم االمتناع عن 
أن السبب املباشر اللتهاب اللثة وخنر  وذا استنتجوا ،)١(استعمال الفرشاة ملدة ثالثة أسابيع

حيث ثبتت العالقة بني وجود اجلراثيم  ؛ Bacterial plaqueاألسنان هو اللوحية اجلرثومية 
وأمراض الفم واألسنان؛ ولذلك فإن مستعمل السواك يف أحسن حال من جهة تكرار إزالة 

تكرار  على النيب وبذلك يتضح أثر حث  اللوجية بتكرار استعمال السواك يف اليوم ،
األمر الذي  ،ة بعد االنتهاء من تنظيف األسنانألنه قد ثبت تراكم اجلراثيم مباشر ؛السواك
وكلما ركد ، يوصي بإزالة هذه الترسبات اليت ال تزول إال باحلك اآليل رسول اهللا جعل 

 جاء يفاجلراثيم ، وقد  اللعاب ازدادت ترسبات اللوحية السنية اليت تشجع على استيطان
  ، وذا يزيل االلتصاقات من"قام من الليل يشوص فاه بالسوك كان إذا أن النيب " احلديث

  .)٢(على السن
  : األمراض اليت يسببها اإلمهال يف صحة الفم ونظافة األسنان

                                                                                                                                               
إحسان . أمحد رجائي، د. إبراهيم املهلهل، د. أمحد عبد العزيز اجلاسم، د. حممود رجائي، د. وكيميائية، د= 

  ).٨٣(السواك للدكتور حممد علي البار ). ٤٠٧(شكري الطبعة الثانية 
  .هذا خمالف لطرق البحث حيث تتعرض عينة البحث للمرض  ) ١(
العدد األول، حبث استعمال السواك لنظافة الفم وصحته، دراسة سريرية وكيميائية، نشرة الطب اإلسالمي، ) ٢(
  =أمحد رجائي اجلندي، . إبراهيم املهلهل الياسني، د. أمحد عبد العزيز اجلاسم، د. حممود رجائي املصطيهي، د. د
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من املعروف أن أعضاء اجلسم تعمل كوحدة متكاملة مترابطة لصاحل اجلسم، فإذا مرض      
وإن أصابته آفة مبكان ما فمن احملتمل أن تنتقل  األعضاء إلنقاذه ووقايته،عضو هبت له سائر 

اجلراثيم بواسطة الدورة الدموية واجلهاز اللمفاوي وتسبب أمراضاً يف أماكن أخرى، وهناك 
  :ومنها أمراض باجلسم سببها علة باألسنان والفم؛

  ":التقيح السنخي السين" والرعال  والتهاب الفم، خراج اللثة، .١
أو التهابات  خراج الرئة، أوتقيح غشاء اجلنب، :مثل من احملتمل أن تسبب أمراضا؛    

والتهابات يف  وآالم يف املعدة أو األمعاء، وإمساك وعسر يف اهلضم، يف القصبة اهلوائية،
  .املفاصل والروماتيزم

  : خنر األسنان .٢
عصاب الوجهية أو األذن يف األ وآالماً من احملتمل أن يسبب التهابا يف شبكية العني،    

أو األنف واحلنجرة والصداع؛ بل إن أمراض الفم واألسنان تسبب بؤرة فساد فموية؛ 
فتنتقل عرب  كمرض البيوريا الذي يسبب جيوباً لثوية مليئة بالصديد يبلعها املرء مع األكل،

إىل األوردة  فقد تنتقل اجلراثيم الدم إىل أجزاء اجلسم من احملتمل أن تسبب أمراضا خطرية،
  )١(.اليت داخل اجلمجمة، فتؤدي إىل التهابات األغشية الدماغية

  :وخنر األسنان ينشأ عن عاملني 
  . وهي تؤثر يف اهليكل العضوي للمينا بعض اخلمائر اليت تفرزها بعض اجلراثيم ،.  أ
  )٢(.ااملواد احلمضية الناشئة عن ختمر السكاكر واليت حتل األمالح الكلسية يف املين. ب
   :القلح .٣

وبازدياد تراكمه يصبح  وهو رسوب بعض األمالح الكلسية على سطح األسنان،  
  .قاسياً ويشكل طبقة كثيفة مصفرة

  .التهاب الفم القرحي والقالعي .٤
  .وااللتهابات الرئوية والتهاب البلعوم، التهاب اللوزات، .٥

                                                 
  ).٤٠٨(إحسان شكري .د= 
  ).٥٧،٥٦(اق السعيد عبد اهللا عبد الرز. انظر السواك والعناية باألسنان، د) ١(
  ).١/١٨٤(انظر الطب النبوي والعلم احلديث حملمود ناظم النسيمي ) ٢(
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  )١(.إنتانات عامة كانت جراثيمها أو محاا الراشحة يف الفم .٦
الفم بعد الطعام وغسله  د أمجع أطباء األسنان والباحثون على أمهية تنظيفوق  

ومبا أن اإلنسان يف العصر احلديث يأكل بني الوجبات  .واستخدام السواك ،باملضمضة 
يقول  ويشرب سوائل حمالة بالسكر، فإنه حيتاج إىل استخدام السواك كل أربع ساعات،

إن مبدأ حفظ صحة األسنان هو التأكيد " : )دمشق من جامعة(الدكتور عبدالغين السروجي 
ومبا أن الصلوات ." كل أربع ساعات ـوخباصة الثلم اللثوي  ـعلى تنظيفها تنظيفاً مستمراً 

، فإن املسلم املطبق لسنة السواك يتسوك مخس  املفروضة مخس صلوات يف اليوم والليلة
ليصل بذلك إىل  استحباب السواك، ، مث يضاف إليها باقي املواضع اليت يتأكد فيها مرات

فأىن يتأتى للوحية السنية أن تتجمع وتترسب وهي تزال كلما  ،أكثر من عشر مرات 
  )٢(؟تكونت

نتعرف على  وبعد أن عرفنا األمراض اليت ميكن أن يسببها اإلمهال يف نظافة األسنان،
  .مكونات السواك وفوائدها وأثرها يف محاية األسنان واحملافظة عليها

ونعرض هنا فوائد استعمال  فيما مضى بينا أن أفضل آلة السواك هي أعواد اآلراك،    
  :اآلراك يف تنظيف األسنان

ثبت أن استعمال السواك يوقف منو البكتريا بالفم؛ وذلك ميكن أن يكون بسبب  .١
  )٣(.مادة حتتوي على الكربيت

طب األسنان جامعة امللك سعود كلية (جاء يف حبث لألستاذ الدكتور عبدالرحيم حممد         
كلية الطب جبامعة تينيسي ) (James Turner(واألستاذ الدكتور جيمس ترنر ) بالرياض

أن مسواك األراك حيتوي ) بالواليات املتحدة واملنشور يف جملة طب الفم واألسنان االستوائية
كما  ).ب(ول ومادة سيستوستري الكربيت، :على مواد مطهرة وقاتلة للميكروبات؛ أمهها 

  راون ـحيتوي على بيكربونات الصودا وعلى مواد مضادة لاللتهاب والتسوس كما ذكر ب
  . وقد أكَّدا وجود مواد قاتلة للميكروبات ،يف حبثهما عن املسواك) يعقوب(وجاكوب 

                                                 
  ).١/١٨٥(انظر الطب النبوي والعلم احلديث حملمود ناظم النسيمي ) ١(
  ).٩٦، ٧٦(انظر السواك حملمد علي البار ) ٢(
  ).١٥٣(انظر السواك حملمد علي البار ) ٣(
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وأوضح الدكتور عبدالرحيم والدكتور جيمس أن حلاء وخشب عود األراك املقطوع حديثاً 
ولكن إذا ترك اجلزء املستعمل ألربع وعشرين ساعة فإنه  اد ضارة باخلاليا ؛ال يوجد فيه مو

لذا ينصح بقطع اجلزء املستعمل كل أربع وعشرين  ؛ حيتوي على مواد ضارة للخاليا
  .)١(ساعة
واملادتان تساعدان  ، ومادة السيستوستريول ، )ج(حيتوي السواك على مادة فيتامني  .٢

، كما  املغذية للثة، وبالتايل وصول الدم إليها بكمية كافيةعلى تقوية الشعريات الدموية 
  .)٢(حيمي اللثة من االلتهابات )ج( أن فيتامني

  .)٣()مادة عطرية تشبه الصمغ وتقوي اللثة(حيتوي على مادة راتنجيه  .٣
  )٤(.حيتوي على مادة الكلوريد والفلوريد والسيليكات،وهي مواد تزيد بياض األسنان .٤

إىل أن نبات األراك غين  _ وهو عامل نبات هندي ـ" Sharma"وقد توصل شارما   
وفقري يف مادة  مبادة الفلور والسيلكون والكالسيوم واخلشب وسيلكا اللحاء والبوتاسيوم،

 . الكالسيوم اللحائي
شجرة فرشاة "عن ) Sirvastava(وجاء يف الدراسة اليت قام ا فاروقي وسريفا ستافا   
بت مؤخراً صناعة الدواء يف بعض الدول األوروبية املادة املستخلصة طل" :ما نصه " األسنان

  وثبت أن معجون األسنان الذي حيتوي على مستخلصات  ، Salvadora persicaمن شجرة 
  وأنه يضفي على  من هذا النبات لديه القدرة على االحتفاظ باللثة واألسنان يف صحة جيدة ،

  )٥(."األسنان بياضاً ناصعاً
                                                 

)١ (                               Mohammad A.R, Turner J: in vitro Evaluation of saudi Arabian 
toobrush tree  (salvadora persica) Odonto stomatol Trop ١٤٨-١٤٥ : (٣),٤, ١٩٨٣   
Brown  JM, Jacob Jw : An investigation into antibacterial  activity in Chewing Sticks 
against oral streptococci. Odonto stomatopl Trop ٣٠-٢٥ :(٥),١٩٧٩,٢                     

              ).١٥٧، ١٥٦(نقالً عن السواك حملمد علي البار 
  .انظر املرجع السابق) ٢(
العدد األول حبث استعمال السواك لنظافة ، نشرة الطب اإلسالمي).١٥٣(حممد علي البار . السواك د: انظر) ٣(

 ٤٠٩(موعة من األساتذة الفم وصحته.(  
العدد األول حبث استعمال السواك لنظافة الفم ، نشرة الطب اإلسالمي). ١٥٤، ١٥٣(السواك للبار : انظر )٤(

  ).٤٠٩(وصحته موعة من األساتذة 
)٥(          ٍSharma, B.M Chemical Analysis of some Desert chemicalAbstracts, ٢٨٨٦٢J‚    



١٢٦ 
  

 ، وهلذه املادة تأثري مضاد للتعفنات واإلسهاالت ، لسواك على العفصحيتوي ا .٥
  )١(.ويشفي جروحها ، ومينع نزفها ويطهر اللثة،

حيتوي السواك على بلورات السيليس الصلبة اليت حتك القلح عن األسنان والذي  .٦
وبذلك تتكاثر اجلراثيم  ، حيدث بقاؤه خدوشاً يف اللثة تتجمع فيها بقايا الطعام

  .لتخمروا
مما يساعد على  حيتوي السواك على نشا وصمغ يساعد على جعل قوام اللعاب لزجاً، .٧

  .)٢(التنظيف وتوزيع املواد الفعالة على مجيع أسطح األسنان 
وهو  حيتوي السواك على تراي ميثل أمني الذي خيفض من األس اهليدروجيين للفم ، .٨

  .ن فرص منو هذه اجلراثيم قليلة وبالتايل فإ أحد العوامل املهمة لنمو اجلراثيم ،
حيتوي السواك على بيكربونات الصوديوم اليت أوصى ا جممع معاجلة األسنان التابع  .٩

رة هلا أثرها الفعال ضد اجلراثيم ومل وهي مادة مطه جلمعية أطباء األسنان األمريكية ،
  .يذكر املؤلف املصدر هلذه املعلومات الواردة

ألن النخر حيدث  ؛ وية هلا تأثري مفيد يف الوسط الفمويحيتوي السواك على مواد قل .١٠
؛ بل إن كثرياً من أمراض )٣(عند تكون األمحاض اليت خترش ويج األنسجة اللثوية

  )٤(.الفم تفيدها األوساط القلوية أكثر من احلامضية
  للسواك طعم مقبول عطر يزيد من إفراز اللعاب الذي يساعد على تنظيف األسنان،  .١١

  )٥(.وزيادة الدفاع العضوي للفم ، ل اجلراثيموعلى قت
" رودات"حيتوي السواك على مواد تشبه البنسلني يف تأثريها اكتشفها الدكتور  .١٢

  .)١(وهي مبيدة للجراثيم اهولة التركيب 

                                                                                                                                               
  ١٩٧١,).                                      ٣٣، ٣٢(عائدة عبدالعظيم البنا .الم والتربية الصحية دنقالً عن اإلس

اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي الشريف ). ٥٧،٥٦(السواك والعناية باألسنان عبد اهللا السعيد : انظر) ١(
  ).٨٦(عبد الرحيم مارديين 

  ).٢٠٩(عبد اهللا السعيد . انظر السواك والعناية باألسنان د) ٢(
  ).٢١٠(عبد اهللا السعيد . انظر السواك والعناية باألسنان د) ٣(
  ).١/٥١١(صاحل بن أمحد رضا . انظر اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية د) ٤(
  ).٢١٠(عبد اهللا السعيد . انظر السواك والعناية باألسنان د) ٥(



١٢٧ 
  

 .)٢(مواد عطرية زيتية تكسب الفم رائحة زكية  .١٣
  .ك وأكثر انتشاراًيرى املشرف أن رائحة معجون األسنان أقوى من رائحة السوا: قلت

وكمية  والكلس، أمالح احلديد، :منها ثنتني وعشرين مادة فعاله؛احيتوي على  .١٤
 .)٣(زفـالذي يكافح الن) ث(مناسبة من فيتامني 

) حالياً يف كلية العلوم جامعة امللك عبدالعزيز(الدكتور صاحل األزمرييل وقام األستاذ     
بدراسة )بالواليات املتحدةن جامعة إنديانا وكالمها م( والدكتور شينج والدكتور ويلسون

  :وقد أكد الباحثون على وجود املواد التالية )٤(،)salvadora persica( املسواك من عود األراك
  .monoclinic From (lemental Sulphar( عنصر الكربيت .١
 ) .Trimethylamine) (ثالثي املثيل أمني(مادة تراي مثيل أمني  .٢
 ).B Sisto Sterol(مادة سيستو ستريول  .٣
 ) .m-anisic acid(حامض اليانسون  .٤
وتركيبها  ،)salvadurea(مادة نتروجينية غري قلوية تسمى سلفادويريا  .٥

 .urea )methoxybenzyl(bisc٣: كالتايل 
كما متكنوا من فصل عنصر الكربيت  وقد قام الباحثون بفصل هذه املادة ومعرفة تركيبها،  

 ، وقد بني أن كمية الكربيت املوجودة املوجودة)monoclinic sulphar( ومعرفة تركيبه بدقة
) الترميد(وذلك بواسطة حتليل املادة بعد االحتراق  ،باملئة) ٤,٧٣(جذور األراك كانت  يف
)combustion analysis(.  

املائية والغولية ) salvadora persica(وقد أوضح الباحثون أن خالصة جذور األراك   
وأن هذه  ومواد خمفضة للسكر، ومواد مضادة لاللتهاب، مضادة للبكتريا، حتتوي على موادة

                                                                                                                                               
  ).٢٠٨(اهللا السعيد عبد . انظر السواك والعناية باألسنان د) ١(
الطب النبوي والعلم احلديث حملمود ناظم ). ٢١٩(عبد اهللا السعيد . السواك والعناية باألسنان د: انظر) ٢(

  ).١/١٨٩(النسيمي 
  ).٥٤(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ٣(
)٤(   Ezmirly S, cheng J, wilson R: saudi Arabian Medicinal plants persica (٢),١٩٧٩,٣٥: 

                                                                  .١٩-١٩١    ).١٥٨،١٥٧(نقالً عن السواك حملمد علي البار 



١٢٨ 
  

جمم لكل كيلو جرام من ) ١٢٠٠(اخلالصات مل تكن سامة عندما حقنت يف الفئران بواقع 
  .وزن الفأر

وأنه ال توجد ، وهذه املعلومات مهمة توضح الفوائد العديدة الستعمال عود األراك    
  .كبرية جداً بالنسبة لوزن فئران التجاربفيه مواد سامة حىت بكميات 

نشر حبث مث قام األستاذ الدكتور صاحل األزمرييل والدكتور مدحت سيف النصر ب    
وهي مادة ، وهو اكتشافهم مادة جديدة يف جذور األراك  آخر متعلق بعود األراك

  . )١(كستانيةونشرت البحث جملة اجلمعية الكيميائية البا،)Glucotropaeolin(جلوكوتروباولني
وحلقة برتينية وهي  ومادة السينانيد، وهذه املادة عضوية مركبة فيها مادة الكربيت،

وهذه املواد قاتلة للميكروبات  ،)Benzyl iso thiocyanate(تدعى برتيل إيزو ثايوسيانيت 
  . الضارة املوجودة بالفم

  :معجون األسنان من عود األراك 
  :وهي  د األراك؛قامت شركات بتحضري معجون من عو

قامت بتحضري معجون أسنان من جذور : يف الباكستان ) sarkan(شركة ساركان  .١
وذكرت أن خالصة األراك حتتوي  ،) salvadora persica(وعروق شجرة األراك 

ومادة غروية  ،) يبيض األسنان ويلمعها (والسليكا  ،) يزيل البقع(على الكلور 
ومادة تراي  وفيتامني ج ، ة إىل مواد قابضة ،باإلضاف، تغطي مينا السن وحتميه 

وكلها مهمة للمحافظة على صحة اللثة ، مث هناك املواد املوجود ا  ميثايل أمني ،
واملواد القلوانية اليت متنع التسوس وتقضي على اجلراثيم الضارة املوجودة  ، الكربيت
  .يف الفم 

كوايل " معجون األسنان قامت بتحضري :شركة فاربا بازل احملدودة يف سويسرا .٢
، وإليك نص النشرة اليت )salvadora persica(سواك من جذور شجرة األراك 

أصدرا الشركة وهي تعترف باستفادا من أحباث الدكتور صاحل األزمرييل وزمالئه 
  :وبتأكيد وجود املواد املضادة لنمو اجلراثيم الضارة يف الفم 

                                                 
)١(zmirly S, seif El-nasr M: Isolation of Glucotropaeline From salvadora persica. J        
                               ١٢-٩ : (١),١٩٨١,٣ Chem  Soc pak ).١٥٩(بار نقالً عن السواك حملمد علي ال 
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  :كوايل مسواك 
لإلسالم واملسواك يستعمل لنظافة األسنان ، لطهارة الفم وإلكسابه  منذ العصور األوىل

  .رائحة منعشة
ويف قسم األحباث بشركة فاربا بازل ليمتد السويسرية لألدوية وبإشراف العلماء فيها متَّ 
إجراء التجارب العلمية على خالصة املسواك فجاءت النتائج القاطعة املذهلة باحتواء املسواك 

اليت تسبب على مواد قاتلة جلراثيم الفم الضارة ) سلفادورا برزيكا(ميا باسم واملعروف عل
  .التهابات اللثة وتسوس األسنان

هذه النتائج أُثبتت باألحباث العلمية اليت أُجريت يف كل من قسم الكيماء جبامعة الرياض 
دة األمريكية؛ حيث باململكة العربية السعودية، وقسم الكيمياء جبامعة إنديانا بالواليات املتح

جاءت املؤشرات الفارماكولوجية مؤكدة لوجود املفعول املضاد لاللتهابات والبكتريا يف نبات 
  .املسواك 

خالصة وقد قام قسم األحباث العلمية بشركة فاربا بازل ليمتد باستبعاد الشوائب من 
  .الضارة املسواك بدون إضافة أي مواد كيماوية قد تكون هلا بعض اآلثار اجلانبية

معجون األسنان كوايل مسواك معتمداً على التقاليد اإلسالمية واحلكمة العربية أصبح 
  )١(.اإلجابة القاطعة ملتطلبات العصر يف نظافة األسنان واحملافظة عليها

  .ومل يذكر املؤلف املصدر وال تاريخ األحباث )سويسرا _فاربا بازل ليمتد (
وكذلك يزيد من التقرن اللثوي  وية األنسجة ،تنظيف اللسان بالسواك يزيد من حي .١٥

املوجود يف الطبقة السطحية للغشاء املخاطي، وهذه الطبقة تقاوم التأثريات اخلارجية 
  .وحتافظ على ما حتتها من أنسجة

ت وحليمات ألن سطحه خشن وفيه نتوءا نظافة السطح العلوي للسان مهمة جداً؛ .١٦
 حملتمل أن تكون به شقوق عميقة خلفية األوساخ، ومن ا وشقوق كثرية تتجمع ا

 .)٢(تكون خمبأ للفضالت ومنو اجلراثيم 
  : مقارنة بني السواك وفرشاة األسنان

                                                 
  ).١٦٠(انظر السواك حملمد علي البار ) ١(
  ).٢٠٣(انظر السواك حملمد علي البار ) ٢(



١٣٠ 
  

جليش الواليات املتحدة األمريكية  A.D.Aأجرت مجعية طب األسنان األمريكية  .١
اليت استعملت إحدى  Stcksجتارب أثبتت فيها فعالية وتفوق أعواد التنظيف اخلشبية 

 ايتها لتنظيف السطوح السنية وأثبتت التجارب فعالية السواك أكثر من فرشاة
وبالتايل  معاً من حيث نقص كمية القلح املترسب على األسنان، األسنان واملعجون

  )١(.نقص نسبة اإلصابات اللثوية
بأمريكا وجدت أن املسلمني الزنوج الذين  taminnesoكما أن أحباث جامعة  .٢

 )٢(.ك سليمو األسنان واللثة نسبياً إذا قورنوا مبن يستعملون الفرشاةيستعملون املسوا
  .ومل يذكر املؤلف املصدر الذي ذكر تفوق السواك على الفرشاة

وأجرى الدكتور عبد اهللا عبد الرزاق السعيد أحباثاً على بعض املقربني له وكانوا  .٣
عند استعمال  والذين يشكون من اصفرار أسنام ونزيف بلثام حتت مراقبته،

وبعد مدة ال  ، السواك أو حىت بدون استعماله، وكان يفحصهم دورياً كل أسبوع
تزيد عن عشرين يوماً من استعماهلم السواك أصبحت لثام سليمة معافاة ال 

  )٣(.زف وأسنام بيضاء خالية من االصفرارـتن
املسواك : " _ اهرةأستاذ علم اهلستولوجيا يف جامعة الق ـ ويقول الدكتور فوزي رزيق .٤

  : وله مفعوالن وهو أفضل منها، يغين عن الفرشاة،
ويدخل  ألنه يسري على سطح كل سن، فهو يفوق الفرشاة هنا؛ :ميكانيكي :األول

  .بني األسنان على عكس الفرشاة
يرى املشرف الدكتور هاين جوخدار أن الفرشاة قد تطورت تطوراً كبرياً من :  قلت

  .لتصل إىل كل زوايا وخبايا الفم واألسنان ، ع حيث األحجام واألنوا
  وهنا ال توجد أي مزية للفرشاة ومعجون األسنان على السواك؛ حيث  :كيماوي :الثاين

                                                 
  ).٢٠٤(عبد اهللا السعيد . انظر السواك والعناية باألسنان د) ١(
  ).٢٠٥(انظر املرجع السابق ) ٢(
  ).١٨٨(عبد اهللا السعيد . والعناية باألسنان دانظر السواك ) ٣(



١٣١ 
  

إنه بعد عشرين دقيقة فقط من استعمال معجون األسنان يعود مستوى اجلراثيم بالفم 
ء عدة جتارب يف كل وهذه النتيجة حصلت عليها بعد إجرا ، Oral Floraحلالته األوىل 

  .) ١(ومل يشر إىل هذه التجارب." من مصر وأملانيا الغربية 
طب األسنان الوقائي (ويف حبث قيم للدكتور طارق اخلوري نشرته جملة   
، وقد  دراسة عن استخدام السواك وعالقته بالصحة الوقائية للفم) كييناإلكل

وغريها حسب ما وصله من  استعرض خمتلف أنواع املساويك املستخدمة يف أفريقيا
وأثبت فيه أن السواك ينظف األسنان ويقي الفم من األمراض باملفعولني  علم ،
  )٢(.السابقني

لويس وجمموعتها أحباثهم اليت أجروها على أنواع السواك _وينقل عن ألفني    
اليت توصلوا فيها إىل أن السواك يزيل الترسبات اليت تتراكم على األسنان واملختلفة واليت 

ويذكر عنهم أن تسوس األسنان وأمراض )٤)(٣(،)Dental Plaque(تعرف باسم اللوحية السنية 
  ) ٥(األسنان األخرى نادرة يف اموعات اليت تستخدم السواك بانتظام،

                                                 
  ).١٨٩(عبد اهللا السعيد . السواك والعناية باألسنان د)  ١(
)٢(khoory T: the use of chewing sticks in preventive oral hygiene. Clinical preventive    

dentisty ١٤-١١-(٤),١٩٨٣,٥  

  ).١٧٦(نقالً عن السواك حملمد علي البار 
)٣ (     Elvin-Lewis M, Hall JB, Adu Tutu M et al: The Dental Health of Chewing Stick 

Users of Southern  Ghana. J Prevent Dent ١٥٩-١٥١ :٦ ,١٩٨٠                
                                                                                             ).١٧٧، ١٧٦(نقالً عن السواك حملمد علي البار 

)٤(  Elven-lewis M,Kendellk, lewis W H, harwood m:the anti Cariogenic potential of      
African chewing  sticks. Jdent Res ١٩٧٤,٥٣:٢٧٧.    

   ).١٧٧(نقالً عن السواك حملمد علي البار 
)٥  (Elvin-Lewis M: Plants nd dental health J prevent Dent ٦٠-٥٩ :٦ ,١٩٨٠                        
  ).١٧٧(نقالً عن السواك حملمد علي البار  

 



١٣٢ 
  

) ٨٨٧(صحة الفم واألسنان لدى ) ١(لويس وزمالؤها- م درست ألفني١٩٨٠ويف عام 
، )Garcinia(يك من شجرة تنمو هناك من فصيلة شخصاً من جنوب غانا يستخدمون املساو

تسوس األسنان نادر أن امرأة ، وقد وجدت ) ٤٣٧(رجالً و ) ٤٥٠(وقد مشلت الدراسة 
باملئة كانوا يتمتعون بصحة لألسنان جيدة ) ٨٣,٧(وأن  احلدوث بني هذه اموعة الكبرية ،

  .ميات كبرية رغم أن كثرياًَ منهم كانوا يتناولون مواد نشوية وسكرية بك
لويس وباحثون أن فقدان األسنان نادر لدى البالغني وحىت كبار السن يف البلدن  ـ ووجدت ألفني

  )٢( .اليت تستخدم املساويك

فالعامل امليكانيكي يقوم بعملية ؛  ـكما أسلفنا  ـوترجع فائدة املساويك إىل عاملني     
  .األطعمة واإلفرازات والبكترييا التنظيف املتكررة لألسنان مما يقع عليها من بقايا 

، فقد ثبت  والعامل الثاين يرجع إىل املواد الكيميائية املوجودة يف هذه املساويك    
يف بعض أنواع ) اليت حتمي األسنان من التسوس(وجود كمية كبرية نسبياً من مادة الفلورايد 

ومواد عفصية ، لوانية ومادة ق ،كما وجِد يف بعضها مادة السليكا املنظفة  ، املساويك
)Tannins ( ومواد مضادة لنمو اجلراثيم وبعض أنواع الصموغ الوقائية ،، القابضة)٣ ( .  

أجرى كل من الدكتور حممود رجائي والدكتور أمحد عبد العزيز اجلاسم والدكتور  .٥
إبراهيم املهلهل الياسني والدكتور أمحد رجائي اجلندي والدكتور إحسان شكري 

؛ حبيث استعمل كل عشرين  انني شخصاً وقسموهم إىل أربع جمموعاتحبثاً على مث
ومادة النشا، وكان  ، ومسحوق أسنان جتاري والسواك املسحوق، منهم السواك،

 : الغرض من البحث هو إجياد أجوبة عن األسئلة التالية
  

                                                 
)١  (Elvin-Lewis M: Plants used for teeth cleaning throughout the world J Prevent Dent 

  ٧٠-٦١ :٦ ,١٩٨٠                    ).                                      ١٧٧(نقالً عن السواك حملمد علي البار 
)٢(         Elvin-Lewis M: Plants nd dental health J prevent Dent ٦٠-٥٩ :٦ ,١٩٨٠                 

   .)١٧٧(نقالً عن السواك حملمد علي البار 
)٣ (    Mohammed S., Mohammed A: Significance of Chewing Sticks in . oral hygiene  
           ٨٩-٤: ٣١ ,١٩٨١ Pakistan Med Association J).١٧٨، ١٧٧(الً عن السواك حملمد علي البار نق



١٣٣ 
  

هل يحل السواك كما هو حمل الفرشاة ومعجون األسنان بالرغم من كونه آلة . أ
  اللسانية لألسنان ؟: ؛ مثل األسطح قيمة ال ميكن استعماهلا يف أماكن معينة من الفممست
هل ميكن ما ناعم واستعماله مع فرشاة األسنان عند سحق السواك إىل مسحوق . ب

  إزالة اللوحية السنية كما يفعل املعجون التجاري والفرشاة ؟
ق كمنظفني لألسنان إذا ما كم تبلغ درجة كفاءة املسواك أو املسواك املسحو. ج

  ؛ سواء الناعم منها أو اخلشن ؟ قورنت هذه الكفاءة بكفاءة املساحيق املصنعة
ما مكونات املسواك الطبيعي اليت ميكن استعماهلا بعد استخالصها كيميائيا بالتوايل . د

  لتقرير صالحية أي من هذه املكونات يف نظافة األسنان ؟
  : العديد من النقاط؛ أمههاوقد أثبت البحث السريري     
باستعمال السواك متاثل متاماً ما  إن تعاليم اإلسالم وتوجيهات رسول اهللا  :أوالً    

؛ أال وهو ضرورة إزالة اللوحية اجلرثومية وهي بكر قبل  ترنو إليه مهنة طب األسنان احلديثة
  .نضوجها وازدياد عتوها على األنسجة الرخوة والصلبة

استمرار السواك يوميا قبل الصالة وبصورة متكررة كما ورد يف تعاليم  عملية :ثانًيا    
  .املصطفى تؤدي إىل درجة عالية من نظافة الفم

واستعمال املسلم له منذ الصغر يعطيه  احتواء السواك على املواد الطبيعية ، :ثالثًا    
والحتوائه  سنان ،نعومة لألسنان، والحتوائه على مادة السيليكا يعطيه صالبة يف ميناء األ

يقوي األوعية الدموية ) ج(والحتوائه على التانني وفيتامني  على الفلورين يعطيه قوة للثة،
  . )١()الكربيت ( اللثوية، وكذلك الحتمال وجود مادة مطهرة للفم خاصة 

املسحوق قد وصلت على درجة  أظهر البحث أن نظافة فم مستعملي السواك :رابًعا
وغياب االلتهاب مقارنة باملسحوق التجاري والنشا املستعملني يف  من النظافةعالية 

  .جمموعتني أخريني

                                                 
انظر نشرة الطب اإلسالمي العدد األول، حبث استعمال السواك لنظافة الفم وصحته دراسة سريرية ) ١(

  ).٤١٠، ٤٠٩(وكيميائية 



١٣٤ 
  

حتسنت التهابات اللثة اليت سجلت قبل بدء البحث يف اموعتني اللتني  :خامًسا
استعملتا السواك والسواك املسحوق، مقارنة باموعتني اللتني استعملتا املسحوق 

  .باحثون أكثر من ذلكومل يذكر ال التجاري والنشا ،
  استخلص البحث ضرورة تطبيق استعمال السواك إذا ما ابتدأت إحدى  :سادًسا

؛ خصوصاً وأن  البلدان اإلسالمية يف إجراء حبوث وقائية لسالمة الفم واألسنان
  .)١(املسواك موجود بكثرة يف هذه البلدان ورخيص الثمن

نسج املرضية للفم يف جامعة ويقول الدكتور حممد سعيد اجلريديل رئيس قسم ال .٦
 ـوخاصة االلتهابات اللثوية ـإن األطباء يصفون ألمراض الفم : ما ملخصه ـالقاهرة 

مث يدلك املريض بأصبعه لثته ذا احمللول  ، %٨٠وجلسرين ،%٢٠حامض العفص 
مع العلم أنه كلما كانت نسبة محض العفص أعلى كان التأثري أفضل وأجود، 

طعمه الالذع وغري املقبول، يف حني أنه حيتمل % ٢٠نسبته عن  ومينعهم من زيادة
وطعمه مقبول وله رائحة طيبة % ٢٠وجوده يف السواك بنسبة أعلى بكثري من 

  .)٢(ونكهة 
أن األلياف املنظفة يف السواك تكون دائماً حمفوظة ومصونة من أي تلويث خارجي؛  .٧

اليت نزيلها ونقشرها قبل  ألا مغلفة بطبقتني خارجيتني فلينية وقشرية، وهي
االستعمال، وبذلك يزول أي احتمال لتلوثها، بعكس الفرشاة اليت تكون شعرياا 
معرضة دائما للتلوث إن مل تغسل مباء مث توضع يف حملول ملح، أو بوضعها يف مقدار 
ملعقة من مزيج من ملح الطعام وبيكربونات الصودا بالتساوي، مث يوضع  على هذا 

هذا ومل يذكر الدكتور عبداهللا السعيد أية . وب ماء توضع فيه الفرشاةاملقدار ك
  .)٣(دراسة تثبت ذلك

يف حني  ، كما أن القناة الداخلية لشعر الفرشاة جموفة، مما جيعلها مستعمرة للجراثيم .٨
أن بني ألياف املسواك نسيجاً متخشباً وأشعة حمنية مليئة حببيبات النشا وبلورات 

                                                 
ل السواك لنظافة الفم وصحته دراسة سريرية انظر نشرة الطب اإلسالمي العدد األول، حبث استعما) ١(

  ).٤١٠(وكيميائية 
  ).١٩١، ١٩٠(عبد اهللا السعيد . انظر السواك والعناية باألسنان د) ٢(
  ).١٩٩، ١٩٨(املرجع السابق ) ٣(



١٣٥ 
  

؛ خاصة بيكربونات الصوديوم اليت أوصى جممع  ت واألمالحالسيليس واحلماضا
وبدأ . باستعماهلا يف املعاجني السنية A.D.Aمعاجلة األسنان جلمعية طب األسنان 

العلم احلديث بتقليد املسواك بعمل فرشاة يوجد بأشعارها مادة مطهرة ال يزيد 
 Dr. west Germ“"ويست"مفعوهلا عن أربعة أشهر تسمى فرشاة الدكتور 

Fightertooth Brush” ،  وأشعارها إما أن تكون قاسية(H) أو طرية ،(S) أو ،
  . )١(،كما يوجد باملقبض مادة مطهرة متنع تكاثر اجلراثيم  (M)متوسطة 

بينما اجلزء  أن أشعار الفرشاة باالستعمال تصبح طرية غري صاحلة وجيب تغيريها ، .٩
ويظهر لنا جزء جديد منه غري  ر ،املستعمل يف السواك يبتر ويرمى من حني آلخ

  )٢(.ملوث
ميكننا التحكم يف السواك من حيث الثخانة والطول والقصر لتناسب أحجام األفواه   

كما ميكن التحكم بقساوته بتفريق أليافه كما . للصغار والكبار؛ حيث ميكن قصه أو قضمه
الوصول إىل كل سطح  كما أن صغر رأس املسواك جيعله قادراً على . ، بعكس الفرشاة نريد

  .)٣(ومل يشر إىل أكثر من ذلك .من السن 
ن به املواد أإذ  ؛ ، فال حيتاج إىل معجون املسواك أرخص من غريه وأسهل وأيسر .١٠

 .)٤(املطلوبة لتنظيف األسنان 
 ٢٠٠٤العلمية عام  Journal of clincal periodontologyنشر يف جملة ويف حبث     

بشرية للدكتور ك وتأثريه على صحة الفم ومناعة اخلاليا الأسرار مسواك عود األراعن 
استشاري طب األسنان ماجستري ودكتوراه من جامعة كارولينسك ( مشاري بن فرج العتييب

ومت اختاذ العينة املستهدفة بشكل عشوائي من  ، قام بدراسة طبية إكلينيكية) بالسويد الصحية
رشاة، فمن كان يستخدم يف بداية البحث السواك اتمع وبطريقة التعاقب بني السواك والف

هو نفسه يستخدم الفرشاة مباشرة ولنفس مدة استخدام السواك والعكس، وأعمارهم كانت 
ومن اخلطة املتبعة أيضاً أن حيجب عن الطبيب الذي يأخذ  ، من املراجعني ٢٦ – ٢١مابني 

                                                 
  ).٢٠٠، ١٩٩(عبد اهللا السعيد .انظر السواك والعناية باألسنان د) ١(
  ).٢٠١(اهللا السعيد عبد .انظر السواك والعناية باألسنان د) ٢(
  ).٢١٤، ٢٠١(انظر املرجع السابق ) ٣(
  ).٢٠١(عبد اهللا السعيد .انظر السواك والعناية باألسنان د) ٤(



١٣٦ 
  

لباحث برفع معدل جودة كما قام ا ، القياسات أي الوسائل يستعمل املشارك يف البحث
  .كيفية استخدام الفرشاة والسواك

  :أما نتائج هذا البحث فكانت كالتايل  
بالنسبة لصحة اللثة والقدرة على إزالة طبقات اللوحية السنية املوجودة يف الشق     

اللثوي وعلى أسطح األسنان فقد وجد اخنفاض معدالت ومستويات وجود اللوحية السنية 
رحلة استخدام مسواك األراك أعلى مما وجد خالل مرحلة استخدام فرشاة واليت كانت يف م

ولقد كان ذلك االخنفاض واضحاً وبفارق إحصائي  األسنان على العينة اليت متت دراستها،
  .وكذلك للوحية السنية وكذلك بالنسبة لصحة اللثة ، كبري لصاحل مسواك عود األراك ،

  :للبكترييا الفموية املسماةأما تأثري خالصة السواك فهو قاتل     
   Actinomy (citem comitan) Actinobacillus    

  .الصحيةوهذه املعلومة تسجل للمرة  األوىل على مستوى املعرفة  ،(AA) واختصارها 
أما تأثري خالصة املسواك على مناعة اخلاليا البشرية فقد أثبتت التجارب قدرة خالصة     

من املوت فيما لو مت  (monocytes)اخلاليا اإلنسانية املناعية  مسواك عود األراك على محاية
يف محاية اخلاليا  كبري، فقد كان له تأثري (Aa)تعريضها لسموم أشرس أنواع البكتريا الفموية 

البشرية عند تعريضها لسموم البكتريا من املوت احملقق الذي كان ظاهراً من خالل التجربة 
وهذا يعترب مفتاحاً جديداً  وم لوحدها وكان مصريها املوت ،حينما وضعت اخلاليا مع السم

  )١(.للعديد من أبواب البحث والتقصي لبيان السبب وراء هذا التأثري

                                                 
  .  WWW.NOORAN.ORG  :موقع هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ) ١(



١٣٧ 
  

  املسألة الثانية
  اخلتان

  
  .وفيها متهيد ومخسة فروع
  .التمهيد يف تعريف اخلتان

  : وأما الفروع
  .حكم اخلتان:  فالفرع األول
  .تانوقت اخل:  الفرع الثاين
  .صفة اخلتان:  الفرع الثالث
  .حكم اخلتان ملن أسلم كبرياً:  الفرع الرابع
  .للختان الصحيةالفوائد :  الفرع اخلامس



١٣٨ 
  

  متهيد
  تعريف اخلتان

  
فرياد ) اخلتان(القطع ويطلق لفظ  :وأصل اخلنت ، مصدر مأخوذ من اخلنت: اخلتان يف اللغة

كان  عىن األول؛ وهو فعل اخلاتن؛ سواًءصود هنا املبه الفعل ،كما يطلق ويراد به احملل، واملق
  .برجل أو امرأة

: وأما اإلناث فيقال يف حقهن ومن أهل اللغة من ذهب إىل ختصيص لفظه بالذكور،    
 .)١(خفاض

بالنسبة ) رأس الذكر(هو قطع اجللدة اليت تغطي احلشفة : وأما عند الفقهاء فاخلتان    
  )٢(.أعلى الفرج بالنسبة للنساء أو قطع أدىن جزء من جلدة للرجال،

  

  الفرع األول
  حكم اخلتان 

  

  : اختلف العلماء يف هذه املسألة، وهلم يف ذلك ثالثة مذاهب    
  : األولاملذهب 

  .يرى القائلون به أن اخلتان سنة مؤكدة للذكور واإلناث    
  .)٣( وإىل هذا ذهب احلنفية واملالكية    

                                                 
براهيم مصطفى إ: املعجم الوسيط إخراج). ١٦/٢٩٥) (خنت(لسان العرب البن منظور، مادة  :انظر )١(

  ).١/٢١٧) (خنت(وآخرين مادة 
نيل األوطار للشوكاين ). ١٠/٣٤٠(فتح الباري البن حجر ). ٢/٧٥(طرح التثريب للعراقي : انظر) ٢(
  ).١/٣٤(فيض اإلله املالك للبقاعي ). ٣/٤٧(حاشية حممد البناين مع شرح الزرقاين على خليل ). ١/١٠٩(
انظر الدر املختار للحصكفي ). ٨/٥٥٤(البحر الرائق البن جنيم . )٣/١٩٩(املبسوط للسرخسي : انظر )٣(
الفتاوى اهلندية للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند ). ٧/٣٢٨(بدائع الصنائع للكاساين ). ٦/٧٥١،٧٢٨(
التاج واإلكليل حملمد ). ١/٥٢٦(رسالة ابن أيب زيد مع حاشية العدوي ). ١/١٦٦(الذخرية للقرايف ). ٥/٣٥٧(

التلقني للقاضي عبد الوهاب ). ٤١٠(الثمر الداين لآليب ). ٣/٢٥٨(وسف بن أيب القاسم الشهري باملواق بن ي
  ).٢/٩٣٠(اإلشراف البن املنذر ). ٢/١٥١(الشرح الصغري للدردير ). ١/٢٦٦(



١٣٩ 
  

  :الثايناملذهب 
  .ن اخلتان واجب على الذكر واألنثىيرى القائلون به أ   
من املالكية، وهو الصحيح املشهور من مذهب الشافعية  )١(وإىل هذا ذهب سحنون    

  )٢(.واحلنابلة على املذهب
  :املذهب الثالث

  .يرى القائلون به أن اخلتان واجب على الذكور، مكرمة للنساء    
  .)٣(إا أصح الروايتني: لعقال عنها يف املط ،وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد يف رواية

  :األدلة
  :أدلة أصحاب املذهب األول القائل بأن اخلتان سنة مؤكدة للذكور اإلناث: أوالً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واألثر والقياس
  :أما السنة
عشر من " قال رسول اهللا :قالت  _رضي اهللا عنها  _فعن أم املؤمنني عائشة  .١

 وقص األظافر، واستنشاق املاء، والسواك، عفاء اللحية،إو قص الشارب،: الفطرة

                                                 
رب اجتمع هو عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي القريواين، قاضي فقيه، انتهت إليه رياسة العلم يف املغ) ١(

فيه من الفضائل ما تفرق يف غريه، توىل القضاء ، واشترط أال يرتزق منه، وأن ينفذ احلقوق يف األمري وأهل بيته ، 
. سنة أربعني ومائتني_ رمحه اهللا_عن اإلمام مالك توىف .روى املدونة يف فرع املالكية عن عبدالرمحن بن القاسم 

  ).٤/٥(األعالم للزركلي ).  ٧٠،  ٦٩(شجرة النور الزكية حملمد خملوف : انظر
حاشية العدوي على شرح أيب ). ٣/٢٥٨(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/٦١(البحر الرائق البن جنيم  :انظر )٢(

اموع للنووي ). ١٩٢(القوانني الفقهية حملمد بن أمحد بن حممد بن جزي الكليب ). ١/٥٢٦(احلسن 
روضة الطالبني للنووي ). ٤/٢٠٢(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٦٨(املهذب للشريازي ). ١/٣٠١،٣٠٠(
). ١/١٣٣(الفروع البن مفلح ). ١/٢٦٥(املستوعب للسامري ). ١/٣٥(اإلقناع للحجاوي ). ١٠/١٨٠(

كشاف ). ١/٤٤(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/١١(احملرر يف الفقه د الدين أيب الربكات ابن تيمية 
التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع لعالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان بن أمحد . )١/٨٠(القناع للبهويت 

  ).٤٨(ناصر بن سعود السالمة . السعدي املرادي، حتقيق د
التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح ). ١/١١٥(املغين البن قدامة ). ١/١٠٤(املبدع البن مفلح : انظر) ٣(

املطلع على أبواب املقنع أليب عبد اهللا مشس الدين ). ١/٢٦٦(ح الكبري البن قدامة الشر). ١/٢٢٩(للشوبكي 
  ).١٦، ١٥(حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي 



١٤٠ 
  

: قال بعض الرواة" .وانتقاص املاء وحلق العانة، ونتف اإلبط، وغسل الرباجم،

  . )١(ونسيت العاشرة؛ إال أن تكون املضمضة 
اخلتان، : الفطرة مخس: " قال أن النيب  -رضي اهللا عنه-وعن أيب هريرة  .٢

  . )٣)(٢("ونتف اإلبط  تقليم اإلظفار،و وقص الشارب، ،واالستحداد
  : وجه الداللة من احلديثني

  :يدل احلديثان على أن اخلتان سنة من عدة أوجه    
  .ألن الفطرة سنة الدين؛يدل على أنه سنة" من الفطرة : " قوله. أ
  قُرِنَ اخلتان مبا ليس واجباً؛ كقص األظافر ،ونتف اإلبط، وال خالف يف أا ليست . ب

  .)٤(مما يدل على عدم وجوب اخلتان اجبة ،و     
  اخلتان سنة للرجال، :"قال أن رسول اهللا  ـ رضي اهللا عنهما ـما رواه ابن عباس  .٣
  . )٥("مكرمة للنساء      

  :وجه الداللة
دل على أن السنة املذكورة يف  ملا وقَعت التفرقة بني الرجال والنساء يف اللفظ،    

  .)٦( وليست مبعىن الطريقة ب؛احلديث هي ما يقابل الواج
 أن امرأة كانت ختنت باملدينة، فقال  _رضي اهللا عنها  _ )٧( عن أم عطية األنصارية .٤

  
                                                 

  .١١٣سبق ص ) ١(
. واللفظ له) ١٠/٣٦١(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب اللباس، باب تقليم األظفار ) ٢(

  ).٣/١٤٩(كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة مسلم يف صحيحه بشرح النووي، 
زيادة على _ كاحلديث األول _ فيه داللة على احلصر، وقد ثبت يف أحاديث أخرى " الفطرة مخس: "قوله) ٣(

  ).١٠/٣٤٩(فتح الباري البن حجر: انظر. اخلمس املذكورة، فدل ذلك على أن احلصر فيها غري مراد
  ).٧/٢٣٢(انظر املنتقى للباجي ) ٤(
والبيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي،كتاب األشربة ). ٢٠٧١٩(رقم ) ٣٤/٣١٩(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٥(

  .وسيأيت احلكم عليه عند مناقشة األدلة ). ٨/٣٢٥(واحلد فيها، باب السلطان يكره على االختتان 
  ).١٠/٣٥٣(انظر فتح الباري البن حجر ) ٦(
هلا عدة أحاديث، وهي اليت . بنت كعب: هي نسيبة بنت احلارث، وقيل: قيلأم عطية األنصارية اخلافضة، و) ٧(

  ).٢/٣١٨(سري أعالم النبالء للذهيب ). ٨/٢٥٩(اإلصابة البن حجر : انظر. زينب غسلت بنت النيب 



١٤١ 
  

   )٢(."وأحب إىل البعل فإن ذلك أحظى للمرأة، )١(؛ال تنهكي:"  هلا النيب 

  :وأما األثر
بشي، الرومي واحل قد أسلم مع رسول اهللا : " قوله )٣(عن احلسن البصري فروي    

٤( "وا عن شيءفما فُتِّش(.  
   :فقالوا، وأما القياس

  ) ٥( .وسائر حتسينات البدن وقص الشارب، إن اخلتان يقَاس على قص األظافر،
  :على الذكر واألنثى القائل بوجوب اخلتان الثاين  أدلة املذهب :ثانياً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالكتاب والسنة واألثر واملعقول
  : ابأما الكت

ΝèO !$uΖ§{ :فقوله تعاىل  .١ øŠym÷ρ r& y7ø‹s9 Î) Èβr& ôìÎ7̈? $# s'©# ÏΒ zΟŠ Ïδ≡ tö/Î) $Z‹ÏΖ ym (  ...{)٦( .  

  : وجه الداللة 
وهذا يقتضي إجياب كل فعل فعله إال ما قام دليل  اآلية صرحية يف اتباعه فيما فعله،"    

  : يف تفسري اآلية  -محه اهللا ر - )١(وقال قتادة )٧(".كالسواك وحنوه؛ على أنه سنة يف حقنا

                                                 
  ).١٤/١٢٣(عون املعبود للعظيم آبادي . ال تبالغي يف القطع: ال تنهكي) ١(
). ١٤/١٢٣،١٢٢(عون املعبود، كتاب األدب، باب ما جاء يف اخلتان أخرجه أبو داود يف سننه بشرح ) ٢(

. إسناده حسن: وقال) ٥/١٧٢(وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد، باب اخلتان ). ١٤/١٢٦(ضعيف : وقال عنه
_ رضي اهللا عنه_ورواه احلاكم يف املستدرك،كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر الضحاك بن قيس األكرب 

يهقي يف سننه مع اجلوهر النقي،كتاب األشربة واحلد فيها، باب السلطان يكره على االختتان والب). ٣/٥٢٥(
  .وضعفه) ٨/٣٢٤(
هو احلسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، شيخ أهل البصرة، وحرب األمة يف زمنه، وهو أحد العلماء ) ٣(

  ).٣٥(طبقات احلفاظ للسيوطي انظر . الفقهاء، ولد باملدينة عام عشرين، ومات سنة مائة وعشرة
  ).٤١٥(رواه البخاري يف األدب املفرد، باب اخلتان للكبري ) ٤(
  ).٢/٩٣٠(اإلشراف البن املنذر ). ٤/١٦٦(الذخرية للقرايف ). ٧/٢٣٢(املنتقى للباجي : انظر) ٥(
    ).١٢٣: (من اآلية ، سورة النحل) ٦(
  ). ١/٢٩٨(اموع للنووي ) ٧(



١٤٢ 
  

  .)٢("هو اخلتان "

(ÏŒÎ{  :وقوله تعاىل .٢ uρ #’ n? tFö/ $# zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) … çµš/ u‘ ;M≈ uΚÎ=s3 Î/ £⎯ ßγ £ϑs?r' sù (...{")٣(.  

  : وجه الداللة
هللا ا كما صح ذلك عن ابن عباس اخلتان من مجلة تلك الكلمات اليت ابتاله ا    

  .)٤(يقع يف الغالب فيما هو واجب  ، واالبتالء إمنا_ رضي اهللا عنهما_
 : وأما السنة

عن أبيه عن جده أنه جاء إىل   _رضي اهللا عنه  _ )٥(فما رواه عثيم بن كليب .١
  .)٧)(٦("ألق عنك شعر الكفر واختنت : " قد أسلمت، فقال: فقال رسول اهللا 

  : وجه الداللة
فدل ذلك على  وب،واألمر للوج أمر،" اختنت" :_ عليه الصالة والسالم_ قوله     

كما ، )١( وخطابه للواحد يشمل غريه حىت يقوم الدليل على اخلصوصية وجوب االختتان،
   .)٢(أن ما ثبت يف حق الرجال ثبت يف حق النساء ما مل يقم دليل على ختصيصه

                                                                                                                                               
مفسر حافظ، أحد األئمة األعالم، ولد سنة . امة بن عزيز ، أبو اخلطاب، السدوسي البصريهو قتادة بن دع) ١(

   =قلما جتد: وقال عنه اإلمام أمحد . ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة: قال ابن املسيب . إحدى وستني: ستني، وقيل
ذيب ). ٥٥،٥٤(ظ للسيوطي طبقات احلفا: انظر. مات سنة سبع عشرة ومائة. من يتقدمه ، أما املثل فلعل=

  ).٢/٤٨٤(تقريب التهذيب البن حجر ). ٦/٤٨٥،٤٨٢(التهذيب البن حجر 
فتح القدير حملمد بن ). ٢/١٠٦(اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب : انظر) ٢(

  ).٤/٣٥(التفسري الكبري لفخر الدين الرازي ). ١/١٣٩(علي الشوكاين 
  ).١٢٤: (من اآلية ، سورة البقرة ) ٣(
  ).٢/١٠٥(انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٤(
هو عثيم بن كثري بن كليب احلضرمي، أو اجلهين ، حجازي وقد ينسب إىل جده ، روى عن أبيه وجده ) ٥(

ذيب التهذيب  :انظر. وروى عنه حممد بن مسلم اجلوسق، وعبداهللا بن منيب وإبراهيم بن أيب حيىي وهو جمهول
  ).١/٣٩٦(تقريب التهذيب البن حجر ). ٥/١٦٦(اإلصابة البن حجر ). ٥/٥٢٤(البن حجر 

) ٢/١٥(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل ) ٦(
عبد الرزاق يف مصنفه كتاب واللفظ له و) ١/١٧٢(والبيهقي يف سننه كتاب الطهارة، باب الكافر يسلم فيغتسل 

  .وسيأيت احلكم عليه عند مناقشة األدلة ) ٦/١٠(أهل الكتاب، باب ما جيب على الذي يسلم 
انظر الروضة الندية . سره أن يتمثل عند اخلروج من شيء أصرح ما يكون يف هذا إشارة إىل أن النيب  )٧(

  . نقالً عن احلجة البالغة) ١/٥٢(للحسيين 



١٤٣ 
  

  اختنت إبراهيم"  : قال رسول اهللا :  قال _رضي اهللا عنه _ ما رواه أبو هريرة  .٢
  )٤)(٣(."وهو ابن مثانني سنة بالقدوم ـ عليه السالم ـ
إذا التقى اخلتانان :  قال النيب : قالت _رضي اهللا عنها _ عن أم املؤمنني عائشة  .٣

  )٥(."فقد وجب الغسل
  : وجه الداللة

نت ، وألن هناك فضلة فوجب إزالتها يف احلديث داللة على أن النساء كن خيت  
  .)٦( كالرجل
  : وأما األثر

  .)٧("ال تقبل صالة رجل مل خيتنت: "قال_ رضي اهللا عنهما_ن عباس فما روي أن اب    
  : وجه الداللة

  )٨(.قوله يدل على أنه كان يوجبه
  : أما املعقول فمن وجهني

  :وذكروا فيه ما يلي، القياس: األول

                                                                                                                                               
   ).  ١/١١٤(نيل األوطار للشوكاين ). ١٠/٣٥٤(فتح الباري البن حجر  :انظر )١(
  ).١٦٧/ ١(عبداهللا بن دهيش بن عبدامللك:حتقيق ،احلنبلي التنوخي املنجي الدين لزين املقنع شرح املمتع يف انظر )٢(
انظر ). لفأسأي ا(قدوم النجار : _بالتخفيف والتشديد_القدوم : وقيل. هي قرية بالشام: قيل: القدوم) ٣(

  ).٤/٢٧(النهاية البن األثري 
"  الً واختذ اهللا إبراهيم خلي: " رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب األنبياء، باب قوله تعاىل) ٤(
 بشرح النووي، كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم اخلليل  يف صحيحه مسلمو. واللفظ له) ٦/٤٤٧(
)١٥/١٣١.(  
) ١/١٩٩(بن ماجه يف سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف وجوب الغسل إذا التقى اخلتانان رواه ا) ٥(

والترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى اخلتانان وجب الغسل . واللفظ له
  ).١/٣٠٧(حديث حسن صحيح : ، وقال عنه)١/٣٠٦(
  ).١/٢٤٨(معونة أويل النهى البن النجار ). ١/٨٠(للبهويت كشاف القناع : انظر) ٦(
والبيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب ). ١١/١٧٥(أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، باب الفطرة واخلتان ) ٧(

  ).٨/٣٢٥(األشربة واحلد فيها، باب السلطان يكره على االختتان 
  ).٨/٣٢٥(انظر سنن البيهقي ) ٨(



١٤٤ 
  

 .)١(فهو واجب كسائر شعائره أن اخلتان من شعار اإلسالم، .١
  
  .)٢(جباً ملا قُطع كما يف قطع يد السارقفلو مل يكن وا أنه قطع جزء ال يخلَف ، .٢
  :وذكروا فيه، النظر: الثاين
ولو مل جيب ملا جاز النظر إليها لفعل  أنه جيوز كشف العورة من أجل اخلتان، .١

  .)٣(مندوب
وال يتم ذلك إال  ،التها واجبة لتتم طهارته وعبادتهحتبس النجاسة، وإز )٤(أن القلفة .٢

  )٦)(٥(.ا ال يتم الواجب إال به فهو واجبباخلتان، فيكون واجباً؛ ألن م
ويخرج من مال وليه أجرة اخلاتن  أن اخلتان يؤمل الصيب ويعرِّضه للتلف بالسراية، .٣

  .)٧(وال يضمن سرايته بالتلف، ولو مل جيب ما جاز ذلك  ،ومثن الدواء
تون بني مجاعة وبه يعرف املسلم من الكافر، وإذا وجِد املخ أن اخلتان شعار الدين، .٤

  .)٨(صلِّي عليه ودفن يف مقابر املسلمني  قتلى غري خمتونني،
  :القائل بأن اخلتان واجب على الرجال مكرمة للنساءأدلة أصحاب املذهب الثالث  :ثالثاً

إن الرجل إن مل خيتنت فإن اجللدة املدالة على الكمرة متنع من : فقالوا استدلوا لذلك باملعقول
  .)١)(٩(املرأة أهونإنقاء ما مث، و

                                                 
  ).١/٥٠،٤٩(الكايف البن قدامة ). ١/٦٨(ذب للشريازي امله: انظر) ١(
  ).٤/٢١١(انظر حاشية القليويب ) ٢(
  ).١/١١٥(املغين البن قدامة ). ١/٣٠٠(اموع للنووي : انظر) ٣(
إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : إخراج ،املعجم الوسيط . اجللدة اليت يقطعها اخلاتن من ذكر الصيب: القلفة) ٤(
  ).٢/٧٦٢) (قلف(
حتفة املودود بأحكام املولود البن ). ١/١١٥(املغين البن قدامة ). ٤/٢٠٣(مغين احملتاج للشربيين : انظر) ٥(

  ).٩١(القيم 
املستصفى للغزايل ). ٣٦،٣٥(روضة الناظر البن قدامة : انظر يف مسألة ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب) ٦(

  ).١/٣٣٥(شرح خمتصر الروضة للطويف ). ١/١٧٩،١٧٨(للغزايل 
  ).٩١(انظر حتفة املودود بأحكام املولود ) ٧(
  ).١٠/٣٥٤(فتح الباري البن حجر ). ٩١(حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم : انظر) ٨(
  ).١/١١٥(انظر املغين البن قدامة ) ٩(



١٤٥ 
  

  :مناقشة األدلة
  
للذكور  مناقشة أدلة أصحاب املذهب األول القائل بأن اخلتان سنة مؤكدة :أوالً

  :واإلناث
    :فاعترض عليه مبا يلي وأن الفطرة هي السنة، ..."عشر من الفطرة: " أما استدالهلم حبديث

هذا فيه إشكال؛ :"  )٢(الصالح إن الفطرة هي السنة غري مسلم، قال أبو عمرو بن: قوهلم. أ
أو أدب  ،فلعل وجهه أن أصله سنة الفطرة: لقا. لبعد معىن السنة عن معىن الفطرة يف اللغة

  .)٣( "الفطرة فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه
بأن تفسري الفطرة يف احلديث بالسنة هو الصواب، فقد روى  وقد أجيب عن هذا

قص : من السنة"  :قال عن النيب  _رضي اهللا عنهما_ر البخاري يف صحيحه عن ابن عم
  . )٤(" الشارب، ونتف اإلبط، وتقليم األظفار

وأصح ما فسر به غريب احلديث تفسريه مبا جاء يف رواية أخرى؛ ال سيما يف 
  )٥(.صحيح البخاري

 ؛فاملراد ا الطريقة  )السنة( )الفطرة( أما ما جاء يف بعض ألفاظ احلديث بدل لفظ. ب
  .ال السنة اليت تقابل الواجب

فداللة االقتران ال تقوى على  أما ذكر اخلتان يف مجلة السنن فال يعين أنه غري واجب؛. ج
  . )٦(معارضة الوجوب

                                                                                                                                               
  .إضافة إىل ما سبق من أدلة املذهب األول) ١(
: الدين عبدالرمحن بن عثمان الشهرزوري، صاحب كتاب هو عثمان ابن صالح: أبو عمرو بن الصالح ) ٢(
. مسع من ابن سكينة وابن طربزد واملؤيد الطوسي وغريهم. وغريها" كتاب أدب املفيت واملستفيت"، "علوم احلديث"

). ٥٠٣(طبقات احلفاظ للسيوطي : انظر. كان سلفياً زاهداً، حسن االعتقاد، مات سنة ثالث وأربعني وستمائة
  ).٧/٣٨٥،٣٨٣(هب البن العماد شذرات الذ

  ).١٠/٣٥١(فتح الباري البن حجر ). ١/٢٨٤(اموع للنووي ) ٣(
مل أقف عليه يف صحيح البخاري؛ وإمنا هو يف السنن الكربى للبيهقي مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب ) ٤(

  ).١/١٤٩(الدليل على أن الكالم وإن عظُم مل يكن فيه وضوء 
  ).١٠/٣٥١(فتح الباري البن حجر ). ١/٢٨٤(موع للنووي ا: انظر) ٥(
  ).٩٦(حتفة املودود البن القيم ). ١/٢٨٥(اموع للنووي : انظر) ٦(



١٤٦ 
  

      
  

⎯ θè=à2#) 4 { :كما يف قوله تعاىل كما أنه قد يقْرن املختلفان؛ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ì yϑrO !# sŒ Î) t yϑøO r& (#θè?# u™uρ 

… çµ ¤) ym uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$|Áym (... {")وكقوله)٢(، واألكل مباح واإليتاء واجب)١ ، :}öΝ èδθç7Ï?% s3sù ÷βÎ) 

öΝ çGôϑÎ=tæ öΝ ÍκÏù # Z öyz ( Ν èδθè?# u™uρ ⎯ ÏiΒ ÉΑ$̈Β «!$# ..{)٤(،واإليتاء واجب والكتابة سنة  )٣(.  

كما أن اخلصال املذكورة يف احلديث منها ما هو واجب؛ كاملضمضة واالستنشاق     
  .)٥(جاء، ومنها ما هو مستحب ؛كالسواك واالستن

اخلتان سنة للرجال، مكرمة "  _ رضي اهللا عنهما_ أما استدالهلم حبديث ابن عباس 
  : فاعترض عليه مبا يلي ،"للنساء
، واحملفوظ أنه )٦(بإسناد ضعيف _رضي اهللا عنهما  _احلديث يروى عن ابن عباس  .١

  .)٨(عليه )٧(موقوف
وهذا يدل على أنه  )١(".وال تقبل صالته تؤكل ذبيحة األقلف، ال" كما روي عن ابن عباس
  سنه وأمر به  وأن رسول اهللا  أراد به سنة النيب " اخلتان سنة: "كان يوجبه، وأن قوله

                                                 
  ).١٤١: (من اآلية ، سورة األنعام) ١(
  ).١٠/٣٥٣(فتح الباري البن حجر ). ١/٢٨٥(اموع للنووي : انظر) ٢(
  ).٣٣: (من اآلية ، سورة النور) ٣(
  ).١/٢٨٥(ر اموع للنووي انظ) ٤(
  ). ٩٦(انظر حتفة املودود البن القيم ) ٥(
  ).١٠/٣٥٣(انظر فتح الباري البن حجر ) ٦(
ويستعمل يف غريهم . هو املروي عن الصحابة قوالً هلم أو فعالً أو حنوه، متصالً كان أو منقطعاً: املوقوف) ٧(

وعند . قهاء خراسان تسمية املوقوف باألثر، واملرفوع باخلربوعند ف. وقفه فالن على الزهري وحنوه: مقيداً، فيقال
الباعث : وانظر). ١/١٥٠،١٤٩(انظر التقريب والتيسري أليب زكريا النواوي . احملدثني كل هذا يسمى أثراً

  ).٣٨٠(حممد عجاج اخلطيب . أصول احلديث علومه ومصطلحه، د). ٤٣(احلثيث البن كثري 
فتح الباري ). ٩٧،٩٦(حتقة املودود البن القيم ). ٨/٣٢٥(جلوهر النقي للبيهقي السنن الكربى مع ا: انظر) ٨(

): أحد رجال السند: (وقال ابن حجر يف تلخيص احلبري عن احلجاج بن أرطاة). ١٠/٣٥٣(الباري البن حجر 
  ).٤/٩٢(مدلس وقد اضطرب فيه 



١٤٧ 
  

  
  .)٢( فيكون واجباً

أي " اخلتان سنة للرجال:" أي شرعت، فقوله: سننت كذا: هي الطريقة، يقال: السنة  .١
؛ لقوله )٣(غري واجب، فالسنة هي الطريقة املتبعة وجوباً واستحباباًمشروع هلم؛ ال أنه ندب 

  ":وقوله  ، )٤("من رغب عن سنيت فليس مين  ": عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين
، وختصيص السنة مبا جيوز تركه اصطالح حادث؛ وإال فالسنة ما سنه رسول )٥("من بعدي

  .)٦(ألمته من واجب ومستحب  اهللا 
 قد أسلم مع رسـول اهللا  : "_ رمحه اهللا _بصري ا األثر الوارد عن احلسن الأم

  :فاعترض على االستدالل به مبا يلي ،..."الرومي واحلبشي 
كانوا خيتنون من اخلتان؛ فإن العرب قاطبة أم استغنوا عن التفتيش مبا كانوا عليه 

تنت، وفرقة ال ختتنت، وقد علم فرقة خت: واليهود كذلك، ومل يبق إال النصارى، وهم فرقتان
كل من دخل يف اإلسالم منهم ومن غريهم أن شعار اإلسالم اخلتان، فكانوا يبادرون إليه 
كما يبادرون إىل الغسل إذا أسلموا، وال يترك ذلك إال من كان كبرياً يشق عليه وخياف 

  .)٧(التلف

                                                                                                                                               
... السلطان يكره على االختتان  رواه البيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب األشربة واحلد فيها، باب) ١(
)٨/٣٢٥.(  
  ).١٠/٣٥٣(فتح الباري البن حجر ). ٩٧، ٩٦(حتفة املودود البن القيم : انظر) ٢(
  ).١٠/٣٥٣(فتح الباري البن حجر ). ٩٦(حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم : انظر) ٣(
مسلم يف ). ٩/٥(اب الترغيب يف النكاح رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب النكاح، ب) ٤(

صحيحه بشرح النووي، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز 
  ).٩/١٨٥(عن املؤن بالصوم 

الترمذي ). ١٢/٢٣٤،٢٣٥(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب السنة، باب يف لزوم السنة ) ٥(
حسن : وقال عنه) ٧/٣٦٨،٣٦٥(حتفة األحوذي، أبواب العلم، باب األخذ بالسنة واجتناب البدعة  بشرح

  ).١/١٦(ابن ماجه يف املقدمة، باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني ). ٧/٣٦٨(صحيح املرجع السابق 
  ).٩٦(انظر حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ) ٦(
  .ابقانظر املرجع الس )٧(



١٤٨ 
  

فاعترض  ائر حتسينات البدن،أما استدالهلم  بالقياس على قص األظافر، وقص الشارب ،وس
  وأما  ،)١(الطهارة بأن تقليم الظفر إذا طال جداً حبيث جيتمع حتته الوسخ واجب لصحة :عليه

  
من شاربه فليس  من مل يأخذ: "؛ حلديث )٢( قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال

  .)٣("منا 
  :ان على الذكر واألنثى مناقشة أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بوجوب اخلت :ثانياً

Ν§{:أما استدالهلم بقوله تعاىل èO !$uΖ øŠ ym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) Èβr& ôì Î7 ¨?$# s'©#ÏΒ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) $Z‹ ÏΖ ym (...{،  فاعترض

Z‹ÏΖ${: بقوله )٤( وهلذا بينها وهي التوحيد؛ بأن امللة هي احلنيفية، : عليه ym ( $tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫Å2 Î ô³ßϑø9$# {،)ل على الوجه الذي فعله،  )٥فْعولو دخلت األفعال يف امللة فمتابعته فيها أن ت

فعله، فإن كان فعلها على سبيل الوجوب فاتباعه أن يفعلها كذلك، وإن كان على وجه 
الندب فاتباعه أن يفعلها على وجه الندب، فليس يبقى من االستدالل إال جمرد فعل إبراهيم، 

زاع املعروف، واألقوى أنه إمنا يدل على ـوفيه الن دب ؟والفعل هل هو على الوجوب أو الن
  .)٦(الندب إذا مل يكن بياناً لواجب، فمىت فعلناه على وجه الندب كنا قد اتبعناه

  :وقد أجيب عما سبق مبا يلي     
 ،وهي جمموع أقوال وأفعال واعتقاد ،إن امللة هي التوحيد، فامللة هي الدين : وأما قولكم

يف امللة كدخول اإلميان، فامللة هي الفطرة، وهي الدين ،وحمال أن يأمر اهللا ودخول األعمال 
باتباع إبراهيم يف جمرد الكلمة دون األعمال وخصال الفطرة، وإمنا أمر مبتابعته يف - سبحانه -

                                                 
  ).٩٦(انظر حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ) ١(
  ).٩٦(انظر حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم  )٢(
والترمذي بشرح حتفة األحوذي، كتاب األدب، ). ١٩٢٦٣٩(رقم ) ٣٢/٧(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٣(

والنسائي يف سننه ). ٨/٣٦(املرجع السابق  "حسن صحيح: "وقال عنه). ٨/٣٤(باب ما جاء يف قص الشارب 
  ).١/١٥(بشرح السيوطي، كتاب الطهارة، باب قص الشارب 

  ).٩٢(انظر حتفة املودود البن القيم ) ٤(
  ).١٢٣: (من اآلية ، سورة النحل) ٥(
  ).٩٢(انظر حتفة املودود البن القيم ) ٦(



١٤٩ 
  

اختنت امتثاالً ألمر ربه الذي أمره به وابتاله ، فَوفَّاه كما  توحيده وأقواله وأفعاله ،وهو 
 )١(.فإن مل نفعل كما فعل مل نكن متبعني له أُمر،

  
  

ÏŒ{  :وأما استدالهلم بقوله تعاىل Î) uρ #’ n? tFö/ $# zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) …çµ š/ u‘ ;M≈ uΚÎ=s3 Î/ ...{  وأن االبتالء إمنا

  : فاعترض عليه مبا يلي، يقع غالباً مبا يكون واجباً 

ألنه من اجلائز  الوجوب؛فعله على سبيل _ عليه السالم _ ال يلزم إال إن كان إبراهيم 
كما أن  فيحصل امتثال األمر باتباعه على وفق ما فعل، أن يكون فعله على سبيل الندب،

  .)٢(باقي الكلمات العشر اليت ابتلي ا ليست واجبة
  :وقد أجيب عنه مبا يلي

  .)٣(ال يفعل ذلك يف مثل سنه إال بأمر من اهللا_ عليه السالم _ أن إبراهيم 
   :فاعترض عليه مبا يلي ،"ألق عنك شعر الكفر واختنت : " م حبديثوأما استدالهل

  )٥(.وعثيم وأبوه جمهوالن فيه انقطاع ، )٤(،أن احلديث ضعيف. أ
بقرينة أنه ذكره مع إلقاء شعر الكفر وهو  أن احلديث إن صح حيمل على االستحباب؛. ب

  .  )٦(ليس بواجب
 )٧( .ث صححه األلباينوميكن أن جياب عن تضعيفهم احلديث بأن احلدي

بأن احلديث  فيمكن أن يعترض عليه" إذا التقى اخلتانان وجب الغسل: " أما حديث
وهذا  وإمنا يدل على مشروعية اخلتان للرجال والنساء، ؛ليس فيه ما يدل على وجوب اخلتان

  .ال نزاع فيه

                                                 
  ).٩٧(حتفة املولود البن القيم ) ١(
  ).١٠/٣٥٤(البن حجر انظر فتح الباري ) ٢(
  .انظر املرجع السابق) ٣(
  ).٢/١٦(انظر عون املعبود للعظيم آبادي  ) ٤(
  ).٤/٩٢(انظر تلخيص احلبري البن حجر ) ٥(
  ).٨/٣٢٤،٣٢٥(عبد الرمحن املرعشلي على السنن الكربى . انظر تعليق د) ٦(
  ).٢/١٢٤٥(زهري الشاويش : افصحيح اجلامع الصغري وزياداته، حملمد ناصر الدين األلباين، إشر) ٧(



١٥٠ 
  

تفرد به،  بأنه قول صحايب وأما استدالهلم باألثر الوارد عن ابن عباس فاعترض عليه
  .)١(" وقد خالفه احلسن البصري وغريه وكان يشّدد فيه،:"_ رمحه اهللا _وقد قال اإلمام أمحد 

  : وقد أجيب عن هذا االعتراض مبا يلي
وبالغ اإلمام  ،وصرحوا بأا حجة ،قد احتج األئمة األربعة وغريهم بأقوال الصحابة    

 !عن صحايب خالف ما قال ابن عباسالشافعي وجعل خمالفتها بدعة، كيف ومل يحفظ 
ومثل هذا التشديد ال يقوله عامل مثل ابن عباس يف ترك مندوب خيري الرجل بني فعله 

  .)٢(وتركه
كسائر  فهو واجب ،أن اخلتان من شعائر اإلسالم وأما استدالهلم بالقياس والذي جاء فيه

  :فاعترض عليه مبا يلي، شعائره
اإلسالم صحيح؛ لكن ليس كل ما كان من شعائر إن اخلتان من شعائر  :قوهلم    

فالتلبية وسوق اهلدي وتقليده من شعائر اإلسالم وهي مستحبة،  اإلسالم يكون واجباً؛
واألذان والعيدان  والصلوات اخلمس واحلج والصيام هي من شعائر اإلسالم وهي واجبة،
م أن اخلتان من قسم واألضحية واخلتان من شعائر اإلسالم وهي خمتلف فيها، فمن أين لك

  !.؟)٣(الشعائر الواجبة 
   :وقد أجيب عن هذا االعتراض مبا يلي

إن الشعائر تنقسم إىل مستحب وواجب فَمسلَّم؛ لكن مثل هذا الشعار  :أما قولكم    
العظيم الفارق بني عباد الصليب وعباد الرمحن والذي ال تتم الطهارة إال به وتركه شعار 

  .)٤(إال من أعظم الواجبات عباد الصليب ال يكون
إن اخلتان قطع جزء ال يخلف، ولو مل جيب ملا قُطع : أما استدالهلم بالقياس والذي قالوا فيه

بأن هذا القياس من أبرد األقيسة؛ فأين اخلتان من  فاعترض عليه كما يف قطع اليد يف السرقة،

                                                 
  ).٩٣(انظر حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ) ١(
فواتح الرمحوت : وانظر يف مسألة حجية قول الصحايب). ٩٧(انظر حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ) ٢(

  ).٢٥٥(ه للشنقيطي مذكرة أصول الفق). ١٦١(املختصر يف أصول الفقه البن اللحام ). ٢/٣٥٣(لألنصاري 
  ).١٠/٢٥٤(فتح الباري البن حجر ). ٩٣(حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم : انظر) ٣(
  ).٩٧(انظر حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ) ٤(



١٥١ 
  

وقطع يد السارق عقوبة له،  فاخلتان إكرام للمختون،! فيا بعد ما بينهما! قطع يد اللص؟
  )١(! وأين باب العقوبات من أبواب الطهارات والتنظيف ؟

   :وقد أجيب عن هذا االعتراض مبا يلي
حنن مل جنعل ذلك أصالً يف وجوب اخلتان؛ بل اعتربنا وجوب أحدمها بوجوب "     

قامته وال اآلخر؛ فإن أعضاء املسلم وظهره ودمه حرام إال من حد أو حق، وكالمها يتعني إ
  .)٢(" جيوز تعطيله 
إنه جيوز كشف العورة من أجله، ولوال وجوب اخلتان ملا جاز النظر إىل العورة : وأما قوهلم

   :لفعل مندوب، فاعترض عليه مبا يلي
  .)٣(بأن كشف العورة جيوز للمداواة وهي غري واجبة باإلمجاع 

   :وقد أجيب عن هذا االعتراض مبا يلي
فيما يقول أهل العرف أن املصلحة  وإمنا جيوز جيوز لكل مداواة؛أن كشف العورة ال  .١

فلو مل تكن  )٤(،يف املداواة راجحة على املصلحة يف احملافظة على املروءة وصيانة العورة
كشف : وهي؛  مصلحة كشفها من أجل اخلتان مل جيز ارتكاب ثالث مفاسد عظيمة

  .)٥(فعله وتركهألمر مندوب جيوز  وملسها، والنظر إليها، العورة،
 فاعترض عليه إن األقلف ال تتم طهارته وعبادته ألن القلفة حتبس النجاسة، :أما قوهلم 

وما خرج عن اختياره وقدرته مل يلَم عليه  بأن األقلف إمنا يالَم على ذلك إذا كان باختياره،  
ه من املذي، فإذا فعل ما يقدر علي وسلس والرعاف، كسلس البول، ومل تفسد طهارته؛

  .)٦(االستجمار واالستنجاء مل يؤاخذ مبا عجز عنه
كأن ؛ وميكن أن جياب عن هذا بأنه إمنا ال يالم على تركه اخلتان إن كان لعذر معترب      

  .لتركه الواجب مع قدرته عليهسه اهلالك، أما من غري عذر فيالم ؛ خياف على نف

                                                 
  ).١٠/٣٥٤(فتح الباري البن حجر ). ٩٣(حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم : انظر) ١(
  ).٩٧(ود بأحكام املولود البن القيم حتفة املود) ٢(
  ).١٠/٣٥٤(فتح الباري البن حجر ). ٢/١٠٦(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : انظر )٣(
  ).١/٢٩٩(انظر اموع للنووي ) ٤(
  ).٩٧(انظر حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ) ٥(
  ).٩٤(انظر حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ) ٦(



١٥٢ 
  

لسراية، وخيرج من ماله أجرة اخلاتن ومثن إن اخلتان يؤمل الصيب ويعرضه للتلف با: وأما قوهلم
بأن ما ذُكر ال يدل  فاعترض عليه الدواء وال يضمن سرايته، ولو مل جيب ما جاز ذلك ،

على وجوبه، فكما أن الويل يؤمله بضرب التأديب ملصلحته، ويج من ماله أجرة املؤدب رِخ
ضه للتلف، فإنه قَلَّ من يتلف إنه يعر: وأما قوهلم )١(.واملعلم واألضحية عنه، فكذلك هنا

  .)٢(منه
   :وقد أجيب عن هذا االعتراض مبا يلي

إن الويل خيرج من مال الصيب أجرة املعلم واملؤدب، فإن ذلك ألن تعليمه : أما قولكم    
فما أخرج من ماله إال فيما ال بد له من  وتأديبه حق واجب على الويل، واخلتان كذلك،

فإنه  بوجوا، وأما األضحية فهي خمتلف يف وجوا، فمن قال رته منهه وآخصالحه يف دنيا
ما حيصل ا من جرب قلبه واإلحسان إليه : إا سنة قال: أخرج من ماله يف واجب، ومن قال

  .)٣(وتفرحيه أعظم من بقاء مثنها يف ملكه 
   :إنه باخلتان يعرف املسلم من الكافر،فاعترض عليه مبا يأيت: أما قوهلم

الكفار خيتنون وهم اليهود، فاخلتان ال مييز بني املسلم والكافر إال إذا كان  أن بعض    
يف حمل ال خيتنت فيه إال املسلمون، وحينئذ يكون فرقاً بني املسلم والكافر، وال يلزم من ذلك 

  .)٤(كما ال يلزم وجوب سائر ما يفرق بني املسلم والكافر  ؛وجوب
  :الترجيح

هب الثالثة يتضح أن الراجح هو القول بأن اخلتان واجب على بعد النظر يف أدلة املذا    
إال إذا كان  ؛ الذكور، مكرمة لإلناث؛ لصحة ما استدلوا به من األدلة وكثرا وتعدد طرقها

فيجب اخلتان  _ كما ذكر األطباء أن هذا قد يوجد يف بعض املناطق_للمرأة بظر نامٍ 
  .ادات عليه، واهللا أعلمحينها؛ لتوقف الطهارة، وبالتايل صحة العب

  
  

                                                 
  ).٩٤(انظر حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ) ١(
  ).١/٢٦٨(انظر اإلنصاف للمرداوي ) ٢(
  ).٩٨،٩٧(انظر حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ) ٣(
  ).١٠/٣٥٤(فتح الباري البن حجر ). ٩٤(حتفة املودود البن القيم : انظر) ٤(



١٥٣ 
  

  
  



١٥٤ 
  

  الفرع الثاني
  صفة اخلتان

  
القلفة أو الغرلة حىت تنكشف للذكر فهو قطع جلدة احلشفة، وهي  أما بالنسبة    

  .)١( احلشفة
وأما بالنسبة للمرأة فقطع جلدة فوق حمل اإليالج تشبِه عرف الديك فوق خمرج     

  .)٢(على شيء يسري ويسمى ختاا خفاضاً ويستحب أن يقتصر. البول
واختلفوا فيما إذا قطع أكثر اجللدة من الذكر هل يعد ختاناً أم ال ؟ وهلم يف ذلك     

  : مذهبان
  :املذهب األول

  . يرى القائلون به أنه إذا قطع أكثر اجللدة فإنه يعد ختاناً    
  .)٣(وإىل هذا ذهب احلنفية واحلنابلة     

  :املذهب الثاين
جيب قطع مجيع ما يغطي احلشفة، وال يعد ختاناً قطع أكثر  يرى القائلون به أنه    

  .اجللدة
  
  

                                                 
أسهل املدارك للكشناوي ). ١/٣٤(يض اإلله املالك للبقاعي ف). ٦/٢٢٦(تبيني احلقائق للزيلعي : انظر) ١(
منهاج الطالبني للنووي مع  ).١٠/١٨٠( روضة الطالبني للنووي ).١/٣٠١(  اموع للنووي ).٣/٣٦٤(

). ١/١٠٤(املبدع البن مفلح  ).١/٤٤( للبهويت اإلرادات شرح منتهى ).٤/٢١٠(حاشييت قليويب وعمرية 
  ).١/٨٠(كشاف القناع للبهويت 

). ٤/١٦٧(الذخرية للقرايف ). ٣/٢٥٩(مواهب اجلليل للحطاب ). ٢/٧٥(طرح التثريب للعراقي : انظر) ٢(
منهاج الطالبني للنووي مع حاشييت قليويب وعمرية  ).١/٣٠٢( اموع للنووي). ٧/٢٣٢(املنتقى للباجي 

  ).١/٨٠(القناع للبهويت كشاف).١/٤٤( للبهويت اإلرادات منتهى شرح ).١/١٠٤( مفلح البن املبدع ).٤/٢١٠(
). ٥/٣٥٧( للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند اهلندية الفتاوى ).٦/٧٥١( املختار للحصكفي الدر :انظر )٣(

). ١/٤٤(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ٦/٢٢٦( تبيني احلقائق للزيلعي). ٨/٥٥٣(البحر الرائق البن جنيم 
  ).١/٨٠(كشاف القناع للبهويت 



١٥٥ 
  

  .)١(وإىل هذا ذهب املالكية والشافعية على الصحيح 
  : األدلة
  : القائل بأن اخلتان ما قطع فيه أكثر اجللدة أدلة أصحاب املذهب األول: أوالً

ختاناً ألن لألكثر حكم إذا قطع أكثر اجللدة فإنه يعد : استدلوا لذلك باملعقول فقالوا
فإن قطع  إن مل يقطع أكثر اجللدة فإنه ال يعتد به لعدم اخلتان حقيقةً وحكماً ؛و، )٢(الكل

  .)٣(أكثرها اعتد به 
  :ةأدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بأن اخلتان قطع مجيع اجللد :ثانياً

اسة،وإزالتها إن القلفة حتبس النج: استدل أصحاب هذا املذهب باملعقول فقالوا    
  .)٤( لتتم طهارته وعبادته، وال يتم ذلك إال بقطع مجيع القلفة ؛ واجبة

  :الترجيح
بعد النظر يف أدلة املذهبني يتبني أن الراجح هو املذهب القائل بأن اخلتان هو قطع     

  .مجيع القلفة؛ ألن بقاء بعضها وإن قَلَّ مينع الطهارة، واهللا أعلم

                                                 
). ١/٥٢٦(شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد ). ١/٥٢٦(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن  :انظر )١(

). ٤/٢٠٣(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٣٠٢،٣٠١(اموع للنووي  ).٣/٣٦٤(أسهل املدارك للكشناوي 
  ).١٠/١٨١،١٨٠(روضة الطالبني للنووي 

القواعد والضوابط املستخلصة شرح اجلامع الكبري جلمال الدين ). ٨/٥٥٣(البحر الرائق البن جنيم : انظر) ٢(
  ).١١٨(اخلضريي 

البحر الرائق البن جنيم ). ٦/٧٥١(الدر املختار حملمد بن علي بن حممد املعروف بعالء الدين احلصكفي : انظر) ٣(
)٨/٥٥٤.(  
  ).٤/٢٠٣(انظر مغين احملتاج للشربيين ) ٤(



١٥٦ 
  

  الفرع الثالث
  تتانوقت االخ 

  
: بعد أن تعرفنا على معىن اخلتان وحكمه وصفته نتعرف على الوقت الذي جيرى فيه 

  وقد سبق أن احلنفية واملالكية ذهبوا إىل أن اخلتان سنة وبالتايل اتفقوا على أن وقت استحبابه 
  .)٢)(١( من سبع سنني إىل عشر

، ووقت  البلوغوقت وجوب هو بعد : فعية واحلنابلة على أن له وقتنيواتفق الشا
  .)٣(استحباب وهو يف الصغر

ثالثة يف اليوم السابع من والدة املولود، وهلم يف ذلك  وقد اختلف الفقهاء يف اخلتان    
  : مذاهب

  :األولاملذهب 
  . يرى القائلون به أنه جيوز وال يكره ختانه يف اليوم السابع

  .)٤(وإىل هذا ذهب بعض احلنفية
  : الثايناملذهب 

                                                 
حاشية الدر املختار للحصكفي ). ٥/٣٥٧(لشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند الفتاوى اهلندية ل: انظر) ١(
الذخرية للقرايف ). ٤١٠(الثمر الداين لآليب ). ١٩٣، ١٩٢(القوانني الفقهية البن جزي ). ٦/٧٥١(
  ).٣/٢٥٨(التاج واإلكليل للمواق ). ٧/٢٣٢(املنتقى للباجي ). ٤/١٦٧(
أقصاه : قيل_ ٢أنه ال وقت له مقدر وحمدد _ ١: أقواالً أخرى وهي نقل احلصكفي أن يف مذهب احلنفية ) ٢(

االختيار للموصلي ). ٦/٧٥١(انظر الدر املختار . وهو األشبه: العربة بطاقته، قال: وقيل_ ٣. اثنتا عشرة سنة
ن إيالماً قبل ونقل ابن جنيم قول أنه ال خيتنت حىت يبلغ؛ ألن اخلتان للطهارة، وال طهارة عليه قبله، فكا). ٣/١٦٧(

. وكذلك هناك قول عن اإلمام مالك أن وقته وقت اإلثغار). ٨/٥٥٤(انظر البحر الرائق . البلوغ من غري حاجة
حاشية العدوي على شرح أيب احلسن ). ٣/٢٥٨(مواهب اجلليل للحطاب ). ٧/٢٣٢(املنتقى للباجي : انظر

)١/٥٢٦.(  
). ٤/٢١٠(حاشية القليويب ). ١٠/١٨١(طالبني للنووي روضة ال). ١/٣٠٣،٣٠٢(اموع للنووي : انظر) ٣(

الروض ). ١/١٠٣(املبدع البن مفلح ). ١/٤٤(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/٨٠(كشاف القناع للبهويت 
  ).١/٢٦٩،٢٦٨(اإلنصاف للمرداوي ). ١/١٦١(املربع مع حاشية النجدي 

  ).٥/٣٥٧(اهلند  انظر الفتاوى اهلندية للشيخ نظام ومجاعة من علماء )٤(



١٥٧ 
  

  . ون به أنه يكره ختانه يف اليوم السابعيرى القائل
  .)١(وإىل هذا ذهب املالكية و احلنابلة على الصحيح من املذهب

  ٠)٢(وبه قال احلسن البصري
  :املذهب الثالث

  .يرى القائلون به أنه يستحب ختانه يف اليوم السابع من والدته     
ما إذا كان ضعيفاً  وإىل هذا ذهب الشافعية على القول الصحيح، واستثنوا من ذلك    

ال حيتمله، فإن أخره عن اليوم السابع استحب أن خيتنت يف األربعني، فإن أخره استحب يف 
  .)٣(السنة السابعة 

  : األدلة
  :بأن وقت استحباب اخلتان من سبع إىل عشر سنني احلنفية واملالكية القائلنيأدلة : أوالً

   :باألثر واملعقولاستدلوا لذلك 
  : أما األثر
كانوا ال خيتنون الرجل حىت : "أنه قال  _ رضي اهللا عنهما_  ما ورد عن ابن عباسف .١

  )٤( ..".يدرك 
  )٥(.خنت إبراهيم عليه السالم إسحاق لسبعة أيام .٢

  :فقالوا ،وأما املعقول
  

                                                 
حاشية ). ٧/٢٣٢(املنتقى للباجي ). ٤١٠(الثمر الداين لآليب ). ٣/٢٥٨(مواهب اجلليل للحطاب : انظر) ١(

منتهى اإلرادات ). ١/٨٠(كشاف القناع للبهويت ). ١/٥٢٦(العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد 
  ).١/٢٦٩(اإلنصاف للمرداوي ). ١/٤١(للفتوحي 

  ).١/٣٠٨(ر اموع للنووي انظ) ٢(
شرح النووي على صحيح مسلم ). ١/٣٠٣(اموع للنووي ). ٤/٢٠٣( مغين احملتاج للشربيين: انظر) ٣(
  ).١٥/١٣٠(علي معوض وعادل أمحد  :للماوردي حتقيق احلاوي ).١٠/١٨١( للنووي الطالبني روضة ).٣/١٥٠(
االستئذان، باب اخلتان بعد الكرب ونتف اإلبط رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري،كتاب  )٤(
)١١/٩١.(  
رواه البيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب األشربة واحلد فيها، باب السلطان يكره على اخلتان  )٥(
  ).٧/٤٢٢" (شاذ: "قال عنه البابريت يف العناية). ٨/٣٢٦(



١٥٨ 
  

 .)١( إن هذا الوقت هو وقت أَمِره بالصالة، فيحتاج إىل اخلتان ألنه شرع للطهارة .١
  .)٢(فهو وقت يفهم فيه ، وميكنه امتثال األمر والنهيإنه إذا بلغ سبع سنني  .٢
على أن وقت وجوب اخلتان هو بعد البلوغ، ووقت استحبابه  ةواحلنابل الشافعية أدلة :ثانياً

  : هو وقت الصغر
  :استدلوا لذلك بالسنة واألثر واملعقول

  :أما السنة
  .)٣("اختنت إبراهيم بعد مثانني سنة بالقدوم: " فحديث .١
  :ثروأما األ

كانوا ال خيتنون الرجل حىت : "قالأنه  _ رضي اهللا عنهما_ وما ورد عن ابن عباس 
  .)٤("يدرك

  : فقالوا ،أما املعقول
  .)٥(إنه قبل البلوغ غري مكلف     
  :فقالوا ،واستدلوا الستحباب اخلتان وقت الصغر بالنظر  

  .)٧(ولينشأ على أكمل األحوال )٦(ً إن اخلتان وقت الصغر أسرع برءا
  :القائل بأنه يكره ختانه يف اليوم السابع ثاينأدلة أصحاب املذهب ال: ثالثاً

   :فقالوا  ،استدل املالكية واحلنابلة على كراهة ختانه اليوم السابع من والدته باملعقول
  

                                                 
العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد حاشية ). ٨/٥٥٤(البحر الرائق البن جنيم : انظر )١(
)١/٥٢٦.(  
  ).٧/٢٣٢(انظر املنتقى للباجي ) ٢(
  .١٤٣سبق ص ) ٣(
  .١٥٦سبق ص ) ٤(
كشاف القناع للبهويت ). ١/١٥٩(حاشية الروض املربع لعبدالرمحن بن حممد بن قاسم النجدي : انظر) ٥(
)١/٨٠.(  
  ).١/٤٥(ح منتهى اإلرادات للبهويت شر). ١/٨٠(كشاف القناع للبهويت : انظر) ٦(
  ).١/٨٠(انظر كشاف القناع للبهويت ) ٧(



١٥٩ 
  

  
  . )٢)(١( باليهود إن يف ذلك تشبهاً

 اليوم السابع فإن أخره أدلة أصحاب املذهب الثالث القائل بأنه يستحب اخلتان يف: رابعاً
  :ففي األربعني، فإن أخره ففي السنة السابعة
  :واملعقولواألثر استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة 

  :أما السنة 
 .)٥(يف اليوم السابع من والدما  )٤(واحلسني )٣(خنت احلسن أن النيب  .١

  : أما األثر 
  .)٦(ق لسبعة أيامخنت إسحا_ عليه السالم _ فما ورد أن إبراهيم اخلليل  .١

   :فقالوا، وأما املعقول
  .)٧( إن أخره ففي السنة السابعة، ألنه الوقت الذي يؤمر فيه الصيب بالصالة

  :مناقشة األدلة
  :نوقشت أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بأنه يكره ختانه يف اليوم السابع مبا يلي 

  يعترضيه من التشبه باليهود، فيمكن أن أن اخلتان يف اليوم السابع مكروه ملا ف: أما قوهلم 
  

                                                 
  .مل أقف للمذهب األول على أدلة فيما اطلعت عليه من كتبهم) ١(
  ). ١/٨٠(كشاف القناع للبهويت ). ٧/٢٣٢(املنتقى للباجي : انظر) ٢(
ولد سنة ثالث، . ورحيانته هللا هو احلسن بن علي بن أيب طالب بن عبداملطلب بن هاشم، سبط رسول ا )٣(

وروى عنه، أقام باملدينة إىل أن خرج مع أبيه إىل الكوفة وشهد  حفظ عن النيب . سنة سبع: أربع وقيل: وقيل
  ).٢/١٣،١١(اإلصابة البن حجر : انظر. اجلمل وصفني

حفظ عن . ورحيانته احلسني بن علي بن أيب طالب بن عبداملطلب بن هاشم، أبو عبداهللا، سبط رسول اهللا  )٤(
  ).٢/١٧،١٥،١٤(اإلصابة البن حجر : انظر. وروى عنه، قتل بكربالء سنة إحدى وستني النيب 

أخرجه البيهقي يف سننه بشرح اجلوهر النقي، كتاب األشربة واحلد فيها، باب السلطان يكره على اخلتان  )٥(
ن أيب السرى وثقه ابن حبان وغريه وفيه لني فيه حممد ب: وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد وقال). ٨/٣٢٤(
)٤/٥٩.(  
  .١٥٦سبق ص  )٦(
  ).١٠/٣٥٥(فتح الباري البن حجر ). ٤/٢٠٣(مغين احملتاج للشربيين  :انظر )٧(



١٦٠ 
  

، فكيف وقد دلت )١(بأن شرع من كان قبلنا شرع لنا إذا مل يصرح شرعنا بنسخه عليه
  .السنة على اخلتان يف اليوم  السابع

  :الترجيح
 بالنظر إىل أقوال الفقهاء يف وقت اخلتان وأدلتهم اتضح يل أن املذهب الراجح هو     

ألدلة الواردة يف ذلك واليت وإن كانت ل باب اخلتان يف اليوم السابع ؛املذهب القائل باستح
ال ختلو من مقال إال أن تواردها وتعدد طرقها يقويها إضافة إىل ماهو معلوم من كون اخلتان 
يف الصغر أرفق بالصيب إن كان وضعه الصحي طبيعياً؛ وذلك لقلة حركته وطول فترة نومه، 

للختان يف اليوم السابع من كون نسبة فيتامني  الصحيةر الفوائد إضافة إىل ما سيأيت عند ذك
تعود لطبيعتها يف اية األسبوع األول من حياة الطفل ،وهذا الفيتامني يساعد على ختثر ) ك(

ليس يف باب اخلتان ي يثبت، وال لوقته حد يرجع : " قال ابن املنذر ،الدم ووقف النـزيف
وال نعلم  وال جيوز حظر شيء فيها إال حبجة ، اء على اإلباحة ،واألشي إليه، وال سنة تتبع ،

  .)٢("مع من منع أن خينت الصيب لسبعة أيام حجة

                                                 
: وهذا هو مذهب مجهور احلنفية، وبعض املالكية، وقول الشافعية ورواية عن اإلمام أمحد، وقال بعض العلماء) ١(

أصول : انظر. نا؛ ألن شريعتنا ناسخة للشرائع اليت قبلها إال إذا ورد يف شرعنا ما يقررهإنه ال يكون شرعاً ل
شرح ). ٢٦٥(املغين يف أصول الفقه جلالل الدين أيب حممد عمر بن حممد اخلبازي ). ٤/١٠٠،٩٩(السرخسي 

الوجيز يف أصول الفقه . )١٤٢(روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة ). ٢/١٦(التلويح على التوضيح للتفتازاين 
  ).٥٣٤(مصطفى ديب البغا . أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي د). ٢٦٤،٢٦٣(عبدالكرمي زيدان .د
  ).١/٣٠٩(اموع للنووي ) ٢(



١٦١ 
  

 الفرع الرابع

  حكم اخلتان فيمن أسلم كبرياً 
  

  :اختلف الفقهاء فيمن أسلم كبرياً هل يلزمه اخلتان أم ال؟ وهلم يف ذلك مذهبان  
  : املذهب األول

  .ه يلزمه، إال إذا كان ال يطيقه أو خاف على نفسه منهيرى القائلون به أن    
من املالكية، وهو مذهب الشافعية  )١(وإىل هذا ذهب احلنفية وابن عبد احلكم  
  . )٣)(٢( واحلنابلة

  .)٤(وبه قال احلسن البصري
  :املذهب الثاين

  .يرى القائلون به أنه جيب على من أسلم كبريا اخلتان ولو خاف على نفسه    
  ،) ٥( هذا ذهب سحنون من املالكية وإىل    

  
  .)٢)(١(وبه قال عطاء والزهري

                                                 
روى عنه _ رمحهما اهللا_هو عبداهللا بن عبداحلكم بن أعني بن الليب، يكىن أبا حممد، مسع من مالك والليث  )١(

كان رجالً صاحلاً ثقة متحققاً . ولد سنة مخس ومخسني ومائة. يب وأمحد بن صاحل والربيع بن سليمانابن حب
املختصر الكبري واألوسط : من تأليفه. مبذهب مالك فقيهاً صدوقاً عاقالً حليماً، إليه انتقلت الرئاسة بعد أشهب

الديباج : انظر. سنة أربع عشرة ومائتني تويف رمحه اهللا. والصغري، وكتاب األهوال، وكتاب املناسك، وغريها
  ). ٥٩(شجرة النور الزكية حملمد خملوف ). ١٣٥،١٣٤(املذهب البن فرحون 

  .فإن املراد هنا لزومه إذا أطاقه على سبيل السنية _ عدا ابن سحنون_مبا أن اخلتان سنة عند احلنفية واملالكية  )٢(
). ٥/٣٥٧(لفتاوى اهلندية للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند ا). ٨/٥٥٤(البحر الرائق البن جنيم : انظر) ٣(

اموع ). ٧/٢٣٢(املنتقى للباجي ). ٣/٢٥٨(للمواق  التاج واإلكليل). ٣/٢٥٨(مواهب اجلليل للحطاب 
 املغين البن قدامة). ٤/٢٠٣(مغين احملتاج للشربيين ). ١٠/١٨١(روضة الطالبني للنووي ). ١/٣٠٤(للنووي 

  ).١/٥٠،٤٩(قدامة  البن الكايف ).١/١٠٤( مفلح البن املبدع ).١/٢٦٧( البن قدامة شرح الكبريال ).١/١١٥(
  ).٧/٢٣٢(انظر املنتقى للباجي ) ٤(
). ٣/٢٥٨(التاج واالكليل للمواق ). ٤١٠(الثمر الداين لآليب ). ٣/٢٥٨(مواهب اجلليل للحطاب : انظر) ٥(

  ).٧/٢٣٢(املنتقى للباجي 
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  :األدلة
أدلة أصحاب املذهب األول القائل بوجوب اخلتان ولزومه على من أسلم كبًريا إال  :أوالً

  : إذا كان ال يطيقه
  :استدلوا ملا ذهبوا إليه بالكتاب والسنة واألثر والقياس

  : أما الكتاب

#©'s{ :فقوله تعاىل ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/ r& zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î){)٣(.  

  : وجه الداللة
اختنت بعد -عليه السالم -يظهر من احلديث الذي رواه البخاري من أن إبراهيم     

  . مثانني سنة
  :  أما السنة

  .)٤("اختنت إبراهيم وهو ابن مثانني سنة:" فحديث     
  :وأما األثر

وروي عنه أنه . د يف أمرهكان يشدِّ _رضي اهللا عنهما  _فما ورد أن ابن عباس     
  .)٥(" ال تقبل صالة رجل مل خينت:" قال

  : فقالوا ، وأما القياس
  

                                                                                                                                               
لم بن عبيداهللا بن شهاب املدين، أبوبكر ، حمدث حافظ فقيه مؤرخ، من أهل املدينة، نزل هو حممد بن مس) ١(

عليكم بابن شهاب؛ فإنكم ال جتدون أحداً أعلم : الشام واستقر ا، كتب عمر بن عبدالعزيز إىل أهل اآلفاق
طبقات احلفاظ للسيوطي : انظر. أربع وعشرين ومائة: مات سنة مخس وعشرين ومائة، وقيل. بالسنة املاضية منه

  ).٤/١٧٧(وفيات األعيان البن خلكان ). ٥٠،٤٩(
فريد عبدالعزيز :جامع األحكام الفقهية لإلمام القرطيب من تفسريه، مجع ).١/١٠٤(املبدع البن مفلح : انظر) ٢(

  ).١/٤٠(اجلندي 
  ).٧٨: (من اآلية ، احلج  سورة) ٣(
  .١٤٣سبق ص ) ٤(
  .١٥٦سبق ص ) ٥(
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إذا أسلم كبرياً فخاف على نفسه من اخلتان سقط عنه كما يسقط الغسل والوضوء  .١
؛ كما يف حال املرض، أو قوة الربد وبرودة املاء، وكما )١( إذا خاف على نفسه منه

لذي خيشى التلف، وكما يرتفع احلد عن املريض يسقط الصوم عن املريض ا
  .)٢(واحلامل

  .)٣(إذا جاز ترك الواجب يف بعض املواضع خلوف اهلالك فترك ما هو سنة أوىل .٢
لو خاف جيب اخلتان على من أسلم كبًريا  استدل القائلون بأنه أدلة املذهب الثاين :ثانًيا

  :على نفسه 
   :فقالوا، بالقياس لذلك وااستدل

  .)٤(وجب عليه القطع يف السرقة فإنه ال يترك ولو خيف عليه  إنه لو
  :مناقشة األدلة

  : نوقشت أدلة املذهب الثاين مبا يلي
أما القياس على ما لو وجب عليه القطع يف السرقة وخيف عليه فإنه ال يترك لذلك،فاعترض 

  :عليه مبا يلي
يه نظر، فقد سقط القصاص يف إنه يقام عليه القطع ولو مع اخلوف ف: أن قوهلم    

للخوف، فأحرى أن يسقط يف القطع، ويكون كمن سرق وال يد له، فيؤدب مبا  )٥(املأمومة
  .)٦(يليق ويطيق
  :الترجيح

بعد النظر يف أدلة املسألة يتبني أن الراجح هو املذهب األول القائل بوجوب اخلتان 
  متها من املعارضة، وموافقة ذلك ملاعلى من أسلم كبرياً إذا كان يطيقه ؛لقوة أدلتهم وسال

                                                 
  ).١/١١٦،١١٥(غين البن قدامة انظر امل) ١(
  ).١٠٨(انظر حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ) ٢(
حاشية العدوي على شرح أيب احلسن ). ٥/٣٧٥(الفتاوى اهلندية للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند : انظر) ٣(
)١/٥٢٦.(  
  ).٧/٢٣٢(املنتقى للباجي ). ٣/٢٥٨(مواهب اجلليل للحطاب : انظر) ٤(
  ).١/٦٨(النهاية البن األثري . هي الشجة اليت بلغت أم الرأس، وهي اجللدة اليت جتمع الدماغ: املأمومة) ٥(
  ).٣/٢٥٨(انظر مواهب اجلليل للحطاب ) ٦(



١٦٤ 
  

  .الشريعة من رفع املشقة والضرر عن الناس، واهللا أعلم عهِد من
  

  الفرع اخلامس
  للختان الصحيةالفوائد 

  

م ١٩٩٠يف شهر آيار مايو ) New England Journal of Medicine(نشرت جملة     
  : جاء فيه" وضع اخلتان عند الوليدين "
نات وحىت أواسط السبعينات من القرن العشرين فقد مثَّلَ األطباء يف منذ بداية األربعي    

الواليات املتحدة اخلتان على أنه عملية بسيطة تشجع على النظافة والصحة، ومتنع أمراض 
يكاد يكون كلهم -األعضاء اجلنسية، وأصبحت الغالبية العظمى من الطبقة املتوسطة املثقفة 

  )١( .ة تقوم خبتان أبنائهايف الواليات املتحد -تقريباً
هذا وقد اتفق األطباء على أن اخلتان مينع حدوث سرطان القضيب، ويقي من     

حدوث سرطان عنق الرحم عند املرأة، كما أنه مينع حدوث تضييق القلفة وااللتهابات 
وسيأيت ذكر .)٢(..". املوضعية يف األعضاء اجلنسية، وحيافظ على نظافة هذه األعضاء

  .اليت أثبتت ذلك الدراسات
، "شوين"واحلفاظ على نظافة األعضاء اجلنسية أمر ليس سهالً كما أكد الدكتور     

ويستدل على ذلك بدراسة أجريت على أطفال املدارس الربيطانيني غري املختونني ووجد أن 
هذا ومل يذكر  )٣(".من هؤالء األطفال%) ٧٠(العناية بنظافة األعضاء اجلنسية سيئة عـند 

  .النظافة عند املختونني حال

                                                 
  ).٢٧(حسان مشسي باشا . نقالً عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث د ) ١(
)٢(                schoen E.J. the statis of circumcision of new born new England journal of 

Medicine ١٢٠-١٣٠٨ :١٩٩٠,٣٢٢  
 ).٣٤(حسان مشسي باشا . نقالً عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث د

)٣                 (wiwell T.E. Routine  Neonatal  circumcision . A  reappraisal  American  
family physician ٦٢٠-٤١:٨٥٩ ,١٩٩٠  

  ).                                              ٣٦(حسان مشسي باشا . عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث د قالًن
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هذا على فرض أن النظافة تعطي وقاية مماثلة لتلك اليت مينحها اخلتان، يقول عن هذا 
 American :م يف جملة ١٩٩٠يف مقالته اليت نشرت عام " ويزويل"االعتراض الربوفسور 

Family Physician اض، حىت هذا اليوم فإنه ليست هناك أية دراسة علمية تؤيد هذا االفتر
وال يوجد أي دليل علمي يشري إىل أن النظافة اجليدة يف األعضاء التناسلية ميكن هلا حبال من 

  ".األحوال أن متنع االختالطات اليت حتدث عند غري املختونني
أكدت العديد من الدراسات احلديثة املنشورة " أما عن التهاب ااري البولية فقد     

والذي من أسبابه عدم اخلتان يبلغ اب ااري البولية م أن احتمال حدوث الته١٩٨٩عام 
ني، ففي دراسة أجريت ضعف ما هو عليه عند املختون ٣٩ عند غري املختونني من األطفال

طفل وطفلة خالل عشر سنوات وجد الربوفسور ويزويل  ٤٠٠‚٠٠٠على أكثر من 
، وذلك نتيجة حلدوث وزمالؤه ارتفاع نسبة التهاب ااري البولية عند األطفال الذكور

  .)١("االلتهاب عند األطفال غري املختونني
وقد قدر الباحثون أنه لو مل جير  اخلتان يف الواليات املتحدة فإنه ستكون هناك 

  . )٢( عشرون ألف حالة أخرى من التهاب احلويضة والكلية سنوياً
البولية قد أصيبوا يف كما وجد الباحثون أن املواليد الذين أصيبوا بالتهاب يف ااري     

الوقت ذاته بتسمم يف الدم باجلرثوم نفسه، كما أنه حدثت بعض حاالت التهاب السحايا 
  .وقصور يف الكليتني

كما أن االختالطات الطويلة األمد اللتهاب ااري البولية عند األطفال قد تكون 
  ، وقد حيصل  من هؤالء األطفال%) ١٥-١٠(، فقد حيدث تندب يف الكلية عند  خطرية

                                                 
)١ (wiswell TE.Enzenaure Rw, Holton ME,CornishJD,Hankins CT.Declining frequency 

of circumcision: implications for changes in the absolute in cidence and male to female 
sex ratio of urinarytract infections infections in early infancy. Pediatrics ٧٩:٣٣٨ ;١٩٨٧-

 ٤٢                                         ).٣٧(حسان مشسي باشا . نقالً عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث د
. 

)٢               (      wiswell T.E Routine Neonatal circumcision. A Reappraisal American 

  . ٦٢-١٩٩٠,٤١:٨٥٩ family physician                       ).٣٧(حسان مشسي باشا .نقالً عن أسرار اخلتان د
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ويؤكد الدكتور البار أن التهاب ااري البولية  )١(قصور يف الكليتنيارتفاع يف ضغط الدم أو 
من احلاالت إىل جترمث الدم، وقد يؤدي إىل التهاب السحايا والفشل %) ٣٦(يؤدي يف 
  .)٢(الكلوي

 (Task For Ceon Circumcision)اخلتان بدراسة موضوع املكلفة اخلاصة اللجنة تقرير يف وجاء  
م يف شهر آب أغسطس ونشر يف ١٩٨٩يف الواليات املتحدة يف تقريرها الذي أصدرته عام 

  :(Pediatrics)جملة أمراض األطفال األمريكية الشهرية 
أظهرت الدراسات اليت أجريت على األطفال الذين أصيبوا بالتهاب ااري البولية "    

ات األوىل من العمر، يف حني تصبح اإلصابة أكثر عند أن أكثرهم كانوا من الذكور يف الفتر
من األطفال الذين أصيبوا بالتهاب %) ٩٥(اإلناث يف املراحل املتأخرة من الطفولة، وأن 

  )٣(".ااري البولية كانوا غري خمتونني
-٧٥(وتعترب اجلراثيم القولونية أهم أسباب التهاب ااري البولية، ويقدر اخلرباء أن     

، يليه جرثوم (E.coli)من االلتهابات حتدث بواسطة جرثوم اإليشريشيا القولونية  %)٩٠
، وقد تصعد اجلراثيم إىل الكليتني من املثانة (Klebsilla) ، والكلبسيال(Proteus)املتقلبة 

فيحدث التهاب احلويضة والكلية، ويصاب الطفل باحلمى، ونقص الوزن، والغثيان، 
  .)٤(واإلسهال

 العوامل املرضية من صماخ البول عند من مل خيتنت حىت تصل إىل بل قد تدخل
هذا . )٥(البورستاتا أو إىل اخلصية والرببخ، وقد تسبب العقم نتيجة التهاب اخلصية والرببخ

  .ومل يذكر أي برهان علمي يثبت ذلك

                                                 
)١(           wiswell T.E Routine Neonatal circumcision. A Reappraisal American family 

                                          . ٦٢-١٩٩٠,٤١:٨٥٩ physician). ٣٧(حسان مشسي باشا .نقالً عن أسرار اخلتان د

   ). ٨٧(اخلتان حملمد علي البار) ٢(
)٣(                Ginsburg cm, Mcoracken GHJr.urinany tract infections in young in fants. 

Pediatrics ٤١٢٠-٦٩:٤٠٩ ;١٩٨٢ .  
 )٣٩،٣٨(عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان مشسي باشا  نقالً

  ).٣٩(انظر أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان مشسي باشا ) ٤(
  ).٢٢١(انظر ويف الصالة صحة ووقاية لفارس علوان ) ٥(



١٦٧ 
  

إن ختان : " م١٩٨٩الربيطانية الشهرية يف مقال نشر عام ) الالنست(وتقول جملة     
فال يف الفترة األوىل من العمر ميكن أن خيفض نسبة التهاب ااري البولية عند األطفال األط
من التهابات ااري البولية عند األطفال %) ٩٥(وقد وجد جيرتبرغ أن %) ٩٠(ة نسبب

حتدث عند غري املختونني، وهلذه احلقائق العلمية أمهية طبية كربى؛ فإن جعل اخلتان أمراً 
حالة من ) ٢٠‚٠٠٠(ى عند كل األطفال يف أمريكا يؤدي إىل منع حدوث روتينياً جير

  ".حاالت التهاب احلويصلة والكلية عند األطفال سنوياً
  :وتؤكد الدراسات اليت أجريت يف هذا اال احلقائق التالية    

أن هذه االلتهابات تصعد إىل الكليتني من ااري البولية السفلية، وال حتدث عن  .١
  .مطريق الد

أن األعضاء اجلنسية عند الذكور هي عامل مهم كما هي عند اإلناث يف إحداث  .٢
  .االلتهابات البولية

ألول مرة يثبت علميا أن التهاب ااري البولية ميكن منعه بطرق أخرى غري  .٣
  .استعمال املضادات احليوية ملدة طويلة

منعه باستئصال قطعة أن التهاب ااري البولية مبا قد يسببه من اختالفات ميكن  .٤
  .)١(جلدية صغرية وسليمة هي القلفة 

كما أن زوجة غري املختون قد تصاب بالتهابات نسائية متعددة؛ من التهاب الفرج     
غدة صغرية ومتطاولة تقع حتت اجللد بني الشفر الكبري والصغري (إىل التهاب غدة بارتوالن 

التهاب املهبل، أو عنصر الرحم وتقرحه، ، أو )تفيد يف اجلماع إلفرازها مادة لزجة مطرية
وقد يكمل االلتهاب سريه فيصيب الرحم، ويعرج إىل امللحقات وخاصة البوقني أو املبيض، 

  .)٢(مما يؤدي انسدادها إىل العقم
  :أما عن أثر اخلتان يف الوقاية من سرطان القضيب

                                                 
        )١        (   Win Bergj, Bollgren ١, Go the forsl , Her theli us M, Tullask. The prepuce: a 

mistake of nature? Lancet ٥٩٨ :١ ;١٩٨٩-g.      
  ).٤٠(عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان مشسي باشا  نقالً

  ).٢٢١(انظر ويف الصالة صحة ووقاية لفارس علوان ) ٢(
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شهر وأوثق وهي أ _م ١٩٨٧عام  (B.M.J)الربيطانية  الصحيةفقد نشرت الة     
: " مقاالً عن سرطان القضيب ومسبباته، جاء يف هذا املقال _يف بريطانيا  الصحيةاالت 

أن سرطان القضيب نادر جداً عند اليهود ويف البلدان اإلسالمية؛ حيث جيري اخلتان أثناء 
 أن سرطان القضيب عند اليهود مل يشاهد إال الصحيةوأثبتت اإلحصائيات " فترة الطفولة 

  .)١( يف تسعة مرضى فقط يف العامل كله
تشري الواحدة تلو األخرى إىل أن  الصحيةومنذ بداية القرن العشرين واملقاالت     

  .اخلتان يقي من حدوث سرطان القضيب
وسرطان القضيب مشكلة مهمة يف العديد من بلدان العامل، وعلى الرغم من أن نسبة     

يعترب يف عدد من أقطار األرض من أكثر  فإنه) ١٠٠‚٥/٠٠٠- ٢(حدوثه تتراوح بني 
من كل سرطانات %) ٢٢-١٢(إذ يشكِّل سرطان القضيب  ؛ سرطانات الرجل حدوثاً

  .الرجل يف الصني وأوغندا وبورتوريكو
، وتضيق (Balanitis)ومن العوامل املهيئة حلدوث سرطان القضيب التهاب احلشفة     

من املرضى املصابني بسرطان )  %٩٠-٥٠(د ، وهذه األخرية توجد عن(Phimosis)القلفة 
  .القضيب، ويندر أن حيدث للمختونني التهاب احلشفة

وملا كان اخلتان يزيل القلفة من أساسها، فإن املختونني ال حيدث هلم تضييق، ويبدو     
وهي مفرزات جتمع بني حشفة القضيب والقلفة عند غري ( (Smegma)أن احتباس اللخن 
هو ما يسبب تضيق القلفة؛ حيث إن التجارب اليت أجريت على ) ختوننياملختونني بعكس امل

ومعلوم أن نسب سرطان القضيب عالية _  الفئران وضع عليها خلن مأخوذ من احلصان،
  .فتبني حدوث السرطان عند هذه الفئران _ عند األحصنة

كما . اًكما أشارت دراسة أخرى إىل أن اللخن اإلنساين يعترب عامالً مسرطناً أيض    
نشرت جملة املعهد الوطين للسرطان دراسة أكدت فيها أن سرطان القضيب ينتقل عرب 

  .)٢(االتصال اجلنسي املتعدد بالبغايا ويؤدي إىل حدوث هذا السرطان 

                                                 
خلق اإلنسان بني الطب ). ٤٢، ٤١(مشسي باشا حسان . أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث د: انظر) ١(

  ).٣٢(حممد علي البار . والقرآن د
  ).٤٢(حسان مشسي باشا . انظر أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث د) ٢(
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) (New England Journal of Medicineيف مقالته يف جملة " شوين"يقول الدكتور     
على ) هكذا(تيين للوليدين يقضي متاماً تقريباً إن اخلتان الرو": م ١٩٩٠املنشورة عام 

  .احتمال حدوث سرطان يف القضيب
ويف أمريكا معدل اإلصابة السنوي بسرطان القضيب حوايل واحد من      

مماثل ملعدل احلدوث يف النرويج والسويد، وتبلغ نسبة  شخص، وهو تقريباً) ١٠٠‚٠٠٠(
  .)١() %٢٥ (الوفيات 

إن نسبة حدوث سرطان القضيب عند : لدكتور ماكرديويقول الدكتور كوتشني وا
) ١٠٠‚٠٠٠(لكل ) ٢‚٢(املختونني يف أمريكا هي صفر تقريباً، أما عند غري املختونني فتبلغ 

  .)٢(شخص غري خمتون
حالة من سرطان القضيب سنوياً يف الواليات املتحدة، ومل ) ١٠٠٠_٧٥٠(وحتدث حالياً 

ى ثالث حاالت فقط من سرطان القضيب عند حتدث خالل العشرين سنة املاضية سو
  .رجال خمتونني

م وحىت ١٩٣٢ى على سرطان القضيب منذ عام وقد أجريت ست دراسات كرب
حالة، ومل يكن أحد من هؤالء خمتوناً يف سن ) ١٦٠٠(م مشلت أكثر من ١٩٩٠ عام

  .)٣(الطفولة
اليات مرضى مصابني بسرطان القضيب يف الو) ١١٠٣(وأحصى الدكتور أولربتس 

  .)٤(املتحدة مل يكن من بينهم رجل واحد خمتوناً منذ طفولته

                                                 
  ).٤٢(انظر أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان مشسي باشا ) ١(
)٢                              ( persky, dekernionj . carcinoma of the penis. C ٧٣-٣٦:٢٥٨ ;١٩٨٦  

 ).٤٣(نقالً عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان مشسي باشا 
)٣                   (schone E.J. the status of circumcision of Newborn New Englandjournal 

of Medicine ١٢-١٩٩٠,٣٢٢:١٣٠٨., kochen M,McCurdy s.circumcision and the risk of 
cancer of the penis: a life – table analysis. AMJDis child ٦-١٩٨٠,١٣٤:٤٨٤  

 ).٤٤، ٤٣(نقالً عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان مشسي باشا  
)٤                                 (wolbrats A.L: "circumcision and penile cancer Lancet,١,١٩٣٢  
 ). ٤/١٢٤(حممد نزار الدقر .الفرد واتمع، د صحة يف وأثرها اإلسالمية اآلداب نقالً عن روائع الطب اإلسالمي، 
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 (American Family Physician)ويقول الربوفسور ويزويل يف مقال نشر يف جملة 
إن سرطان القضيب هو السرطان الوحيد الذي ميكن منع حدوثه بواسطة ":  م١٩٩٠عام 
  . ؛ هي ختان الوليد وقائية

حالة من حاالت ) ٦٠‚٠٠٠(األمرييكية أكثر من  صائياتلقد سجلت اإلح" :ويقول    
م وحىت اآلن، ومن أصل هذا العدد كان هناك أقل من  ١٩٣٠سرطان القضيب منذ عام 

عشر حاالت فقط حدثت عند أناس خمتونني، ويقدر اخلرباء أن احتمال حدوث سرطان 
  )١("شخص) ٦٠٠(القضيب عند غري املختونني يبلغ واحداً لكل 

اخلاصة يف اجليش األمريكي اليت حبثت موضوع اخلتان  الصحيةتقرير اللجنة  ويقول    
هناك عوامل أخرى إضافة إىل اخلتان تلعب دوراً مهماً يف حدوث سرطان : "م١٩٨٩عام 

  ")٢(...القضيب، فإن حدوث هذا السرطان يتعلق بنظافة األعضاء اجلنسية مثالً
قول وبدون مبالغة بأن اخلتان الذي جيرى ميكن ال: " ويقول الربوفسور كلودري       

للذكر يف سن مبكرة خيفض كثرياً من نسبة حدوث سرطان القضيب عنده، مما جيعل اخلتان 
  .)٣("عملية ضرورية ال بد منها للوقاية من حدوث األورام اخلبيثة

  :أما عن أثر اخلتان يف الوقاية من سرطان عنق الرحم
  يف نسبة اإلصابة بسرطان القضيب وسرطان عنقفقد الحظ الباحثون وجود ارتفاع 

الرحم يف البورتوريكو؛ حيث إن معظم الرجال هناك غري خمتونني، وقد وجد مارتينيز مثان   
  .رجالً مصاباً بسرطان القضيب ٨٨٩حاالت من سرطان عنق الرحم عند زوجات 

  :يقول تقرير أطباء اجليش األمريكي
  عنق الرحم وبني األمراض اجلنسية، وإن أكثر إن هناك عالقة قوية بني حدوث سرطان

                                                 
 ).٤٦(نقالً عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان مشسي باشا  ) ١(
)٢(                                American Academy of pediatrics; report of the Task for  ceon 

 circumcision.  Pediatrics ٩١-٨٤:٣٨٨ ;١٩٨٩.  
 ).٤٦(باشا    نقالً عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان  مشسي 
)٣                                                             (. cowdry E.v "cancer cells" London, ١٩٥٨  

  ).٤/١٢٤(حممد نزار الدقر . واتمع، د الفرد صحة يف ئع الطب اإلسالمي، اآلداب اإلسالمية وأثرهاروا عن نقالً
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، ورغم أن هذا الفريوس papillomavirusالفريوسات ترافقًا مع هذا السرطان هو فريوس  
إال أن األدلة اليت تربط بني سرطان عنق الرحم وبني عدم  يرافق حدوث سرطان القضيب،

ث سرطان عنق الرحم عند االختتان ال تصل إىل نتيجة حتمية، وقد لوحظ ازدياد نسبة حدو
  )١(.زوجات الرجال غري املختونني املصابني ذا الفريوس

قد وجد اخنفاضا يف نسبة سرطان عنق الرحم عند زوجات " كليسر"كما أن     
  .)٢(املختونني

هانديل أن ختان الرجال يقي نساءهم من اإلصابة بسرطان عنق الرحم، . ويؤكد د    
ب والتهاباته تشكل خطرا على املرأة يفوق اخلطر الذي وذكر أن احلالة الصحية للقضي

 (HPV)كما وجد الباحثون أدلة على اام فريوس الثآليل اإلنساين . يتعرض له الرجل نفسه
بتسبب سرطان القضيب لدى غري املختونني، وسرطان عنق الرحم عند زوجام، إذ إن 

  .)٣(جهنيتعرضن لنفس العامل املسرطن الذي يتعرض له أزوا
م أن سرطان عنق ١٨٤٢عام  stern  Rigoni كما الحظ الطبيب رجيوين سترن    

وهو نادر يف اليهوديات رغم أن ميارسن  ،الرحم نادر يف الراهبات باملقارنة باملتزوجات
  .)٤(اجلنس، وقد لوحظ أنه نادر يف البالد اإلسالمية والعربية 

  :سرطان عنق الرحمكما خرج الباحثون بالنتائج التالية حول 

                                                 
)١               (American Academy of pediatrics, report of the task force on circumcision 

pediatrics ٥٠-١٤٣:٣٤٨ ,١٩٨٩.   
 ) .٥٠،٤٩(ث حلسان مشسي باشا نقالً عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلدي 

)٢                                             (Handley w.s : prevention of cancer" lancet, ١٩٣٦ , ١. 
 ).٤/١٢٥(نقالً عن روائع الطب اإلسالمي، اآلداب اإلسالمية وأثرها يف صحة الفرد واتمع  

)٣      (wisell TE, Geschke Dw. Risks from Circumcision during the first month of life  
compared with those for uncircumcised boys. Pediatrics ٥-٨٣:١٠١١ ,١٩٨٩   

 ).٥٠(نقالً عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان مشسي باشا 
 
)٤  (        American Academy of pediatrics; report of the Task for  ceon  circumcision.  

Pediatrics٩١-٨٤:٣٨٨ ;١٩٨٩.   

  ).٥١، ٥٠(نقالً عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان  مشسي باشا  
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أن سرطان عنق الرحم مرتبط بالزنا وعدد املخاللني للمرأة الواحدة، فكلما زاد عدد  .١
  .املخاللني زاد احتمال إصابتها بسرطان عنق الرحم

أن االتصال اجلنسي بواسطة الزوج ال يسبب سرطان عنق الرحم ما مل يكن الزوج  .٢
  .زانياً أو الزوجة زانية

مهم يف كبح ما يسمى عامل الذكر يف إجياد سرطان عنق تبني أن اخلتان عامل  .٣
الرحم لدى املرأة؛ فاليهوديات املتزوجات بيهود هم أقل الناس إصابة بسرطان عنق 
الرحم يف الغرب، بسبب اخلتان، وهذا العامل من أهم العوامل يف خفض نسبة 
أو  السرطان لديهن؛ ألن مستواهن األخالقي ليس بأفضل من مستوى األوروبية

ويعترب سرطان عنق الرحم نادر احلدوث جداً يف اجلزيرة العربية؛ وذلك . األمريكية
لندرة األسباب املؤدية؛ وهي الزنا وتكرره، وختان الرجل، وقلة االلتهابات املتكررة 

  .هذا ومل يشر الدكتور البار هلذه األحباث. يف جهاز املرأة التناسلي
فاملصابات . ني اهلربس وسرطان عنق الرحمكما وجد الباحثون عالقة وطيدة ب    

عما هي عليه لدى %) ٨٠(باهلربس معرضات لإلصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة تصل إىل 
   )١(.غري املصابات

  :أما أثر اخلتان يف الوقاية من األمراض اجلنسية
 :م١٩٩٠عام  (New England Journal of Medicine)جاء يف مقال منشور يف جملة 

جليش األمريكي يعتقد دائما خالل احلرب العاملية الثانية وخالل حرب كوريا وفيتنام كان ا" 
أن اخلتان قد ساعد على منع حدوث التهاب احلشفة عند اجلنود، وقد ساعد بالفعل أيضا يف 

  ".الوقاية من حدوث األمراض اجلنسية
وجود ازدياد كبري وأكدت دراسة قام ا أطباء اجليش الكندي هذا الرأي حني أثبتوا     

  .يف نسبة حدوث هذه األمراض عند غري املختونني
مريضاً أسترالياً يعاجلون بسبب ) ١٣٥٠(بدراسة " باركر" وقد قام حديثا الدكتور     

األمراض اجلنسية، فوجد ازدياداً واضحاً يف حدوث أربعة أمراض جنسية عند غري املختونني، 
  :وهذه األمراض هي

                                                 
  ).١٧٧(انظر األمراض اجلنسية حملمد علي البار ) ١(
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 .Genital herpesاهلربس التناسلي  .١
  .Candidiasisداء املبيضات  .٢
  .Gonorrheaالسيالن  .٣
  .)١(syphilisالزهري  .٤

يبدو أن غري املختونني أكثر عرضة لإلصابة باألمراض ": " شوين"ويقول الدكتور     
، كاهلربس التناسلي، والزهري، (Epithelial Surfaces)اجلنسية اليت خترب سطوح البشرة 

فقد وجد الدكتور تايلور والدكتور رودين أن غري . (Chancroid) والثآليل اجلنسية، والـ
  .املختونني كانوا أكثر عرضة لإلصابة باهلربس التناسلي

م و ١٩٨٨" ستام " م و ١٩٨٨عام " كوين " وأشارت الدراسات احلديثة اليت أجراها      
ة عند الرجال م إىل أن األمراض اليت تسبب تقرحات يف األعضاء اجلنسي١٩٨٩"  كامريون"

الذي ألف كتابا عن (  Finkوقد عد الدكتور . هي عامل مهم يف إحداث مرض اإليدز
دراسة علمية ) ٦٠(أكثر من ) م يف كاليفورنيا يف الواليات املتحدة ١٩٨٨اخلتان وطبع 

  .)٢(" أثبتت مجيعها ازدياد حدوث األمراض اجلنسية عند غري املختونني 
أحد أكثر األمراض اجلنسية شيوعاً يف أمريكا وأوروبا، واهلربس التناسلي يعترب 

، وهناك نوعان من هذا (Herpes Simplex)وينجم عن فريوس يدعى العقبول البسيط 
وتتكرر اإلصابة ذا املرض . نوع يصيب الشفاه، ونوع يصيب اجلهاز التناسلي: الفريوس

الرجال، والربود اجلنسي عند عادة عدة مرات يف السنة الواحدة، مما يؤدي إىل العنة يف 
  .)٣(النساء

فيحدث ) أو الردة " التعقيبة" د العربية وهو ما يسمى يف بعض البال(وأما السيالن 
نتيجة االتصاالت اجلنسية املشبوهة بني شخص مصاب وآخر غري مصاب، وقد يصيب الفم 

                                                 
قاية ويف الصالة صحة وو). ٥٣،٥٤(نقالً عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان مشسي باشا ) ١(
  ).٢٢٨،٢٢٧(فارس علوان .د
)٢          (wiswell T.E. Routine Neonatal Circumcision. A Reappraisal American family 

Physician ٦٢-١٩٩٠,٤١:٨٥٩. , fink AJ.  Circumcision and heterosexual transmission of  
HIV infection to men [letter].   N Engl   J Med ٧-٣١٦:١٥٤٥ ,١٩٨٧ fink Aj. Circumcision: 
a parent’s decision for life. Mountainview, alif kavanah,١٩٨٨.. 

  ).٥٦، ٥٥(انظر أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان مشسي باشا ) ٣(
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قد يؤدي إىل والبلعوم نتيجة الشذوذ اجلنسي، واستخدام الطرق الشاذة يف املعاشرة، و
وحتتفظ املرأة باجلراثيم يف أعضائها التناسلية أشهراً أو سنني قد تصل إىل عشر . )١(العقم

  .)٢(سنوات، مما يشكل خطراً مستمراً لنشر الداء 
لذلك فإن إصابة املرأة بالسيالن أكثر خطراً وجدية من الرجل؛ ألن املصابات ال     

الطبيب، يف حني أن يستطعن أن ينقلن يبدين أي أعراض مزعجة تدعوهن الستشارة 
األمراض لكل من يعاشرهن، فيعتربن بذلك خزاناً صامتاً لنقل املرض إذا كن ممتهنات 
. للدعارة، ويف االتصاالت الشاذة ميكن أن يصاب البلعوم والشرج حمدثة التهابات مزعجة

قل من النساء ال على األ%) ٦٠(احلاج أن  يويرى الدكتور البار والدكتور فائز حممد عل
  . )٣(يشكني من أي أعراض

ويف حاالت إزمان اآلفة أو نقص املناعة ميكن أن ينتقل اإلنتان إىل الدم؛ حيث حيدث     
من اإلصابات، فترتفع احلرارة مع طفح التهايب وعائي، ومن %) ١(جترمث الدم السيالين يف 

التهاب املفاصل (بة أو املرفق الدم ينتقل اجلرثوم ليتوضع يف أحد املفاصل الكبرية كالرك
، أو يتوضع يف شغاف القلب، فيحدث التهاب الشغاف الذي يغلب أن يهلك صاحبه )البين

  )٤(.باملوت
ويقول الربوفسور وليم بيكرر والذي عمل يف البالد العربية أكثر من عشرين سنة     

هر الفروج اليت إن أط: "وبعد أن فحص أكثر من ثالثني ألف امرأة فحوصاً متكاملة يقول
فحصتها كانت يف اجلزيرة العربية، فقد كانت مجيعها سلبية بالنسبة للسيالن والعقبول 

  وكذلك األمر  الكالميديا والتريكوموناز،: وااللتهابات باجلراثيم املختلفة اليت منها) هربس(
  :ئيسني مهاويعلل هذه النتائج املدهشة بأا ترجع إىل سببني ر. بالنسبة لسرطان عنق الرحم

  
  

                                                 
حملمد وروائع الطب اإلسالمي ). ٥٤،٥٥(أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان مشسي باشا : انظر) ١(

  ).٣/١٥٣( نزار الدقر 
  ).١٧٢(أمحد قرقوز . انظر مع الطب يف القرآن الكرمي، عبد احلميد دياب، د) ٢(
  ).١٣٨(االحنرافات اجلنسية لفائز حممد احلاج ). ٢١٦(األمراض اجلنسية حملمد علي البار  : انظر )٣(
  ).٣/١٥٤(انظر روائع الطب اإلسالمي حملمد نزار الدقر ) ٤(
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  .)١("ختان الرجل، وعدم تفشي الزنا
ا وسرطان اخلصية والرببخ عند الرجال عندما تكما يقل بنسبة كبرية سرطان الربوستا    

  .)٢(تقل االلتهابات واآلفات اجلنسية وغري اجلنسية نتيجة اخلتان وحترمي الزنا واللواط
لتهابات ختونني وكذلك االوعموما فإن نسبة حدوث األمراض اجلنسية عند غري امل    

  .)٣(ضعفاً عما هي عليه يف املختونني) ٢٠(يف املسالك البولية 
تضيق القلفة اخلَلقي أو االلتهايب : كما أن هناك أمراضاً ال يفيد فيها إال اخلتان؛ مثل    

األمامي واخللفي، التصاق القلفة باحلشفة، بعض أنواع حصر البول املتكرر بسبب  القلفة، 
، ويف هذا اال يقول )٤()مرض مزعج يتظاهر بانتصاب دائم يف القضيب(ط املؤمل النعو

من األطفال الذكور غري املختونني أثناء الوالدة %) ١٥- ١٠(حيتاج ": "وزويل"الربوفسور 
  أو التهاب احلشفة املتكرر phimosisإىل اخلتان يف سن متقدم من العمر بسبب تضيق القلفة 

 Recurrent balanitis ")٥(.  
  :أثر اخلتان يف الوقاية من مرض اإليدز

م يف جملة ١٩٨٩ذلك عنوان مقال نشر عام  "اخلتان يقي من مرض اإليدز"
(Science)  األمرييكية، أورد الدكتور ماركس فيه ثالث دراسات علمية أجريت يف

إلصابة الواليات املتحدة األمريكية وأفريقيا، وأشارت هذه الدراسات إىل اخنفاض نسبة ا

                                                 
   ١٩٧٧ Midicine Digest أبريل                                                                               )١(

حممد نزار . وروائع الطب اإلسالمي د). ١٥(حممد علي البار . نقالً عن األمراض اجلنسية أسباا وعالجها د
  ).٤/١٢٣(الدقر 

  ).٢٢٨(ان فارس علو. انظر ويف الصالة صحة ووقاية، د) ٢(
)٣                                              (Campbell’s urology.٦TH      Edition, ١٩٩٢ PP ١٩٢٢  
  ).٤٢١(الفقهية ألمحد حممد كنعان  الصحيةنقالً عن املوسوعة  
 ).٢٢٢، ٢٢١(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ٤(
)٥(New born circum cision as a puplic health measure. Resolation. No.٣٠٥٨٨.                 

Endorsed by the California Medical Association, March٨,١٩٨٨. wis well T.E.   
Routine Neonatal Circum cision.A Reappraisal American family physician١٩٩٠٤١: 

          .٦٢-٨٥٩                               ).٣١(حلسن مشسي باشا  نقالً عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث
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مبرض اإليدز عند املختونني، وخلُص الدكتور ماركس إىل القول باحتمال وجود عالقة بني 
  .عدم اخلتان وبني مرض اإليدز

وقد وجد الباحثون الدكتور سيمونس وزمالؤه أن احتمال اإلصابة مبرض اإليدز     
  .)١(املختونني  بعد التعرض للفريوس عند غري املختونني يبلغ تسعة أضعاف ما هو عليه عند

ـ وهو رئيس قسم أمراض الوليدين يف " ويزويل "وأخريا ينشر الربوفسور     
يف عدد  (American Family physician)املستشفى العسكري يف واشنطن ـ مقاالً يف جملة 

م من أشد أعداء اخلتان، وقد ١٩٧٥لقد كنت يف عام : " م جاء فيه١٩٩٠) مارس(آذار 
 بذلت حينئذ لإلقالل من نسبة اخلتان؛ إال أنه يف بداية الثمانيات شاركت يف اجلهود اليت

أظهرت الدراسات العلمية ازدياداً يف نسبة التهاب ااري البولية عند األطفال غري 
املختونني، ومع ذلك مل أكن أقترح جعل اخلتان روتينياً؛ ولكن بعد متحيص دقيق وإجراء 

عن اخلتان فقد  الصحيةليت نشرت يف االت دراسة موضوعية لألحباث والدراسات ا
وصلت إىل نتيجة خمالفة، وأصبحت من أنصار جعل اخلتان أمراً روتينياً جيري عند كل 

م األكادميية ١٩٨٩طفل، وليس هذا فحسب؛ بل إن التقرير الذي أصدرته حديثا عام 
وأكد حديثاً م  ١٩٧٥األمريكية لطب األطفال قد جاء خمالفاً للتقرير الذي صدر عام 

  )٢(".العظيمة للختان عند األطفال الصحيةالفوائد 
عتراف بفوائد ومل يصل هذا الربوفسور وال غريه من العلماء إىل هذه النتيجة وإىل اال    

اخلتان اجلمة إال بعد متحيص وتدقيق وإجراء دراسات عديدة، وقد قام الربوفسور ويزويل 
  .شرت يف خمتلف جماالت األطفال األمريكية الشهريةنفسه بإجراء العديد من األحباث اليت ن

هناك عدة : "األمور اليت جعلته يقتنع بفوائد اخلتان فيقول" ويزويل " ويلخص الربفسور      
  : قضايا جعلتين أقتنع بفوائد اخلتان عند الوليدين؛ وهي

                                                 
)١  (Marx JL-Circumcision may protect against the AIDS virus. Science ٢٤٥:٤٧٠ ;١٩٨٩-

١.  Simonsenjn, Cameron Dw, Gakinya MN,etal. Humanimmunodeficiency virus 
infection among  menwithsexually transmitted diseases Experiencefrom a center in 
Africa – N englij med ٨-٣١٩:٢٧ ;١٩٨٨. 

  ).٥٧(نقالً عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان مشسي باشا 
)٢                                                           (American family physician – mars – ١٩٩٠. 

  ).٢٩(نقالً عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان مشسي باشا 
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  .الوقاية من التهاب ااري البولية واختالطاا .١
  .الوقاية من سرطان القضيب .٢
  .الوقاية من األمراض اجلنسية .٣
  .ختالطات النامجة عن اخلتان نسبة ضئيلةالكون نسبة ا .٤
  .شاكل يف القضيب عند األطفال املختوننياملقلة حدوث  .٥
  .األدلة العلمية احلديثة اليت تشري إىل أن اخلتان قد يقي من مرض اإليدز .٦
  .من عمر الطفل قلة كلفة عملية إجراء اخلتان يف سن مبكرة عنها يف سن متأخرة .٧
إن النظافة باألعضاء اجلنسية فقط تقي من حدوث : عدم ثبوت النظرية اليت تقول .٨

  .هذه األمراض عند غري املختونني
 ٨ويف يوم . إنين أعتقد أنه جيب أن جنري اخلتان روتينياً عند كل مولود: "مث قال    

على أن ختان الوليد  يف كالفورنيا باإلمجاع الصحيةم صوت أعضاء اجلمعية ١٩٨٨آذار 
لقد تراجعت متاماً عن عدائي الطويل للختان، وصفقت مرحباً بقرار . وسيلة صحية فعالة

  )١(".مجعية األطباء يف كاليفورنيا
  : يف ختان البنات الصحيةاآلراء 

الدكتور جنم  :اختلف األطباء يف ختان البنات بني معارض ومؤيد، ومن املعارضني    
د أخصائي هرمونات التناسل والعقم، والدكتور أنور أمحد حلواين من عبد اهللا عبد الواح

كلية الطب جبامعة اخلرطوم، والدكتور خمتار سامل خبري مبراكز الطب الطبيعي والقرى 
السياحية العالجية، والدكتور عزيز أمحد خطاب أستاذ وحدة العقم واخلصوبة ورئيس قسم 

ر األمني داود، والدكتور أمحد حممد كنعان، الطب العلمي بكلية طب عني مشس، والدكتو
  .وغريهم

  :أما الدكتور جنم عبد اهللا فذكر مضاعفات اخلتان وهي  

                                                 
)١       ( wisweII  T.E.  Routine Neonatal circumcision A  Reappraisal American Family 

physician ٦٢-٤١:٨٥٩ ,١٩٩٥ 

  ).٣١-٢٩(نقالً عن أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان مشسي باشا 
  



١٧٨ 
  

  :مضاعفات خاصة باملرأة وجبهازها التناسلي .١
  :وتنقسم هذه املضاعفات إىل

وحيث ال  كالنـزيف وااللتهاب، وميكن أن تؤدي إىل الوفاة، :مضاعفات مباشرة. أ
أو دراسات ميدانية، فلذلك احتمال وقوع ضحايا نتيجة مباشرة  حصائياتتوجد أية إ

خلتان املرأة أمر وارد، كما أن حصول النـزيف أو االلتهابات من جراء اخلتان هذا حبد 
ذاته يسبب خطورة على احلالة الصحية للمرأة، وهذا ضرر غري حمتمل؛ خصوصا بوجود 

ا وخطورةوسائل العالج البدائية، مما يزيد األمر تعقيد.  
كااللتهابات املزمنة للمنطقة التناسلية اخلارجية أو املهبل أو  :مضاعفات متأخرة. ب

  .الرحم، وقد متتد إىل ااري البولية أو الكلى أو سائر اجلسم
  :مضاعفات خاصة بالتناسل .٢

  : وتنقسم هذه املضاعفات إىل قسمني
نطقة التناسلية واليت قد تسبب وتكون بسبب االلتهابات اليت أصابت امل :صعوبة احلمل. أ

انسداداً يف قناة فالوب، أو قد تسبب تلفاً يف الرحم؛ وبالذات الغشاء املبطن له، فال 
  .تستطيع البويضة امللقحة أن تستقر فيه

وغالباً ما تنجم عن انسداد فتحة الفرج بواسطة ألياف غضروفية  :صعوبة الوالدة. ب
ا االنتعاظية، وكذلك تنجم عن نقص عضالت مسيكة حلَّت حمل األنسجة واخلالي

إىل تدخل طيب جراحي إلجراء عملية  ين، مما جيعل الوالدة عسرة وحتتاجالشفرين الكبري
  .قد ال تتوفر فيما لو كانت املرأة يف قرية نائية الصحيةالوالدة، وهذه العناية 

  :الربود اجلنسي .٣
فيه املرأة باللذة أو املتعة اجلنسية، اجلماع الذي ال تشعر : ويعرف الربود اجلنسي بأنه    

  )١(.باإلضافة إىل عدم توفر الرغبة اجلنسية
وختان املرأة يترتب عليه ثالثة أضرار خمتلفة تسبب الربود اجلنسي؛ سواء كانت منفردة      

  :أو جمتمعة وهي كالتايل

                                                 
  ).٨٠٣،٨٠٤(نشرة الطب اإلسالمي، العدد الرابع، ختان املرأة، للدكتور جنم عبد الواحد انظر ) ١(
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تج عن ختان وهو أشد األضرار على اإلطالق يف اعتقاد الدكتور، وهو نا: الضرر النفسي. أ
. املرأة وهو يشكِّل صراعا نفسيا مريرا وعقدة نفسية كبرية منذ حلظة اخلتان إىل الوفاة

وختتلف هذه الصراعات النفسية مع اختالف درجة إميان املرأة وقناعتها ذا العمل، فالعقل 
ة وكذلك خيتلف هذا الصراع النفسي مع درج! الباطن يقول ما هو الذنب هلذا العقاب؟

الضرر البدين، وكذلك خيتلف هذا الصراع النفسي باختالف البيئة؛ فنجد املرأة يف مكان ما 
حيث يندر ختان املرأة يكون أشد منه يف املكان الذي يشاع فيه بكونه حيمل صبغة اجتماعية 
أو دينية؛ فلذلك جند يف املكان األخري النساء أنفسهن متحمسات لعمل اخلتان لبنان أو 

  .أبنائهن بنات
واملهم أن عقدة الصراع  النفسي تبقى موجودة وإن كُبِتت، ورمبا تكون شديدة     

  .تؤدي إىل الربود اجلنسي، أو حىت كُره الرجال والزواج
فمن : الضرر البدين بسبب إزالة معظم مناطق اإلحساس واإلثارة اجلنسية عند املرأة. ب

عرفنا أن عدد اخلاليا احلسية العصبية يف البظر التشريح الوظيفي جلهاز التناسل لدى املرأة 
هي أكرب وأكثر ما يوجد يف جسم املرأة، ويكون البظر هو األهم يف اإلثارة اجلنسية، وهو 

تترجم وتستجيب هلرمون الرجولة  (Receptors)املكان الوحيد لدى املرأة الذي به خاليا 
(Testotserone)ملرأة والرجل الذي يثري الشهوة ، ويكون هذا اهلرمون هو الوحيد عند ا

اجلنسية، وأما الشفران الصغريان ما عدد من اخلاليا احلسية والعصبية تأيت بالدرجة الثانية 
بعد البظر من ناحية الكثافة واإلحساس، وهي تلعب كذلك دورا رئيساً ومهماً يف إحساس 

نسجة وأوردة دموية يف الشفرين ، باإلضافة إىل هذا جند أن هناك أ)١(املرأة باإلثارة اجلنسية
الصغريين وظيفتها أا تسبب انتفاخ وتوسع فتحة الفرج، باإلضافة إىل اإلفرازات اليت مجيعها 

، فإزالتها تسبب يف إزالة مصدر )٢(تساعد على إيالج ودخول القضيب وهو حبالة انتصاب
  .عند اجلماعاإلحساس، باإلضافة إىل إزالة الوظيفة األساسية؛ وهي توسعة الفرج 

                                                 
  ).٨٠٣،٨٠٤(انظر نشرة الطب اإلسالمي، العدد الرابع، ختان املرأة للدكتور جنم عبد الواحد ) ١(
)٢         (MASTERS, W.H and JOHNSON V.E.(١٩٦٦) MUMANSEXUAL RESPONSE Little 

  Brown and Company, Boston).              ٨٠٢، ٨٠١(شرة الطب اإلسالمي العدد الرابع نقالً عن ن
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أما بالنسبة للشفرين الكبريين فبهما عضالت هلا أمهيتها يف تنفيذ متعة اجلنس عند     
حدوث الرجفة أو الرعشة، وإزالة مثل هذه العضالت باخلتان تسبب يف فشل حدوث 
التقلصات اجلنسية، وبالتايل احتمال عدم حصول الرجفة وهي املتعة اجلنسية، وبالتايل الربود 

  . اجلنسي
بسبب تضيق أو انسداد فتحة الفرج تكون عملية اجلماع مؤملة، مما جيعل : اجلماع املؤمل. ج

  .)١(املرأة ختاف املعاشرة بسبب األمل، وهذا اخلوف يولد الربود اجلنسي
) ١٤٨٨(وأما الدكتور أنور أمحد حلواين ففي مقالة منشورة يف جريدة الصحافة العدد 

تور جنماً على ما ذكر من مضاعفات وزاد عليها ما م وافق الدك٢٦/١٢/١٩٦٧بتاريخ 
  : يلي

ونعين ا صدمة االخنفاض املفاجئ يف وظائف اجلسم مجيعا، : الصدمة اجلراحية .١
وهناك أنواع كثرية من الصدمات تفعل الشيء نفسه، أما الصدمة اخلارجية فتنتج 

، ورمبا يؤدي غالبا من اجلراحة بدون ختدير، وهذا ما حيدث يف اخلفاض الفرعوين
  .هذا حبياة الفتاة نتيجة لالخنفاض الشديد يف ضغطها الدموي ويف نشاط تنفسها

، )البظر(وحتدث إصابة فتحة البول لقرا من موضع اخلتان : حبس البول ودم العادة .٢
فيتأتى من ذلك احنباس للبول يف األيام األوىل للعملية، وقد يضيق الثقب عند اندمال 

  .ذر معها خروج البول ودم العادةاجلرح بدرجة يتع
يتحتم يف كل حالة والدة أن يستعمل املشرط لتوسيع فتحة املهبل : محى النفاس .٣

خلروج اجلنني، وهذا فيه الكفاية ليعرض املرأة حلمى النفاس القاتلة، كما أن هذا 
نفسه يتسبب يف آثار نفسية أساسها األمل الذي تستشعره املرأة يف كل والدة، وذا 

ظهر التعسر، ومعلوم أن تقلصات الرحم هي العامل األويل يف خروج اجلنني، وعند ي
اخلوف ختتفي هذه التقلصات أو تقل لدرجة بعيدة، مما جيعل احلل هو العملية 

  .القيصريية

                                                 
  ).٨٠٤(جنم عبدالواحد . د" ختان املرأة"انظر نشرة الطب اإلسالمي العدد الرابع )  ١(
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من حاالت  العقم %) ٢٥(دلت اإلحصائيات داللة واضحة على أن ما بني  : العقم .٤
ملية اليت تستلزم تضييق فتحة الفرج إىل أقصى يف السودان ناتج من جراء هذه الع

  .)١(حد 
  

ويقول الدكتور خمتار سامل إن ختان األنثى يضر بالزوج أيضاً؛ ألنه ينهي جمامعته 
معها قبل أن تصل إىل مرحلة اإلشباع اجلنسي، ومن الثابت أن هلذه احلالة عالقة بانتشار 

الرجال للجوء إليها لكي يطيلوا من  املخدرات بني الرجال يف كثري من البالد حيث يضطر
  .فترة اجلماع إرضاًء لزوجام

كما تقدم األستاذ الدكتور عزيز أمحد خطاب ببحث عن املضار الصحية الناجتة عن        
عملية ختان صغار اإلناث يف مصر وأفريقيا إىل املؤمتر الدويل الذي عقد يف واشنطن، جعل 

متها ذلك القرار الدويل الذي يهيب باهليئات الدولية؛ من املؤمتر خيرج بنتائج مهمة يف مقد
 ، وهيئة التنمية الدوليةUNICEF، وهيئة رعاية الطفولة الدولية whoهيئة الصحة العاملية 

UNDP وكذلك األفراد واهليئات املعنية، بنشر الوعي بعدم ختان اإلناث الذي يصيبهن ،
  .بالضرر واملرض

األنثى بدون أي نوع من التخدير يؤدي إىل آالم  وأثبتت املشاهدات أن ختان  
. مربحة، وتصاب األنثى الصغرية بصدمة نفسية وعصبية شديدة متتد آثارها مهما طال الزمن

وأكد علماء وأطباء علم النفس واألمراض العصبية أن هذه اآلالم الشديدة املصاحبة لعملية 
ا طال الزمن لتترك بصماا الدائمة على النمو ختان اإلناث متتد تأثرياا النفسية السيئة مهم

  .)٢(الصحي والنفسي لإلناث الصغريات 
كما جاء يف الوثيقة امللحقة بإعالن عمان لتعزيز الصحة والذي اختتم يف شهر ذي     

وال يسمح اإلسالم بتشويه جسد املرأة ألي سبب كان، : "هـ ما نصه ١٤٠٩القعدة عام 

                                                 
ني لشرق املتوسط، اخلفاض الفرعوين، للدكتور األم اإلقليمي املكتب العاملية الصحة منظمة عن نقالً) ١(
)٢١،٢٠.(  
  ).٤٥٢، ٢٥١(انظر الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل ) ٢(
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باسم ختان األنثى تغيري خللق اهللا، ملعون فاعله، وال جييزه نص  فعملية التشبيك اليت متارس
  )١(".صحيح، ال سيما وأنه يعرض املرأة إىل مضاعفات رهيبة

بل الدكتور األمني داود يرى دفع دية كاملة يف قطع الشفرين بناء على ما جاء يف     
  .)٢(الفقه اإلسالمي على قول، ألنه ذين الشفرين يقع االلتذاذ باجلماع 

أما الدكتور أمحد حممد كنعان فريى أن ختان البنات ليس مطلوبا، وال واجباً، وال     
، ذهب إليه كثري من العلماء؛ ألنه مل يثبت فيه عندهم حديث عن النيب  سنة، وهذا ما

ويؤيد هذا الرأي أن ختان البنات ال يكاد يعرف يف معظم البلدان اإلسالمية؛ بل هو ينحصر 
) أي مبصر وما جاورها من بلدان(يف البلدان القريبة من مصدره الفرعوين بصور خاصة 

 )١١٤ – ٨٥(  وتقدر منظمة الصحة العاملية عدد املختونات يف هذه البلدان يتراوح ما بني
  .)٣(مليون فتاة وامرأة 

الدكتور حممد نزار الدقر، والدكتور حممد علي البار : ومن املؤيدون خلتان األنثى    
كليات امللكية لألطباء باململكة املتحدة ومستشار قسم الطب اإلسالمي مبركز امللك عضو ال

وجامعة امللك عبدالعزيز جبدة، والدكتور حممد حسن حنتاوي أستاذ  الصحيةفهد للبحوث 
  .األمراض التناسلية جبامعة عني مشس بالقاهرة، والدكتور فارس علوان، والدكتور الغوايب

إن احلكمة الصحية من اخلتان الذي دعت إليه : " نزار الدقر فيقولأما الدكتور حممد     
إنه : الشريعة اإلسالمية تظهر عند الرجال أكثر بكثري مما تظهر عند النساء، ونستطيع القول

يغلب أن  _كصعيد مصر والسودان واجلزيرة العربية وغريها  _يف البالد ذات الطقس احلار 
وقد يكون شديد النمو إىل  الشهوة اجلنسية بشكل مفرط، د يفيكون للنساء بظر نامٍ يزي

، ومن هنا كان من )علما بأن الدكتور مل يذكر ما يثبت ذلك(درجة يستحيل معها اجلماع 

                                                 
املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، إعالن عمان لتعزيز الصحة باتباع أمناط احلياة (انظر منظمة الصحة العاملية ) ١(

  ).٥/٢٦(اإلسالمية 
 ثتوسط، احلكم الشرعي يف ختان الذكور واإلناانظر منظمة الصحة العاملية املكتب اإلقليمي لشرق امل) ٢(
  ).ختان البنات ليس سنة وال مكرمة(حممد سليم العوا . مقالة د) ٨/٢٤(
  ).٤٢٤(الفقهية ألمحد حممد كنعان  الصحيةانظر املوسوعة ) ٣(
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املستحب استئصال مقدم البظر لتعديل الشهوة يف احلالة األوىل، ووجب استئصاله جلعل 
  .)١(اجلماع ممكناً يف احلالة الثانية 

واخلتان يف النساء سنة، ويقطع شيء من : "دكتور حممد علي البار فيقولوأما ال    
والبظر يف املرأة يقابل القضيب يف الرجل؛ إال أن حجمه صغري جداً وال ختترقه قناة . البظر

وعلى البظر قلفة وإن كانت صغرية، وهلا عيوب القلفة يف الرجل؛ إذ تتجمع . جمرى البول
والبظر عضو حساس جداً مثل حشفة القضيب، وهو . كروباتفيها اإلفرازات، وتنمو املي

وال شك أنه مما يزيد الغلمة والشبق، وذلك من دواعي الزنا إذا مل . عضو انتصايب كذلك
  ".يتسن الزواج

_ كأرياف مصر والسودان والصومال _وما جيري يف بعض البالد العربية : " ويقول    
لشفرين الكبريين مما يؤدي إىل التحامها وقفل فتحة من أخذ اخلاتنة البظر كله مع جزء من ا

الفرج، وهو ما يعرف باسم الرتق، وما يؤدي كذلك إىل الربود اجلنسي، فإنه أمر خمالف 
  )٢(". وال ضرر وال ضرار يف اإلسالم"للسنة، وخمالف للطبيعة، ويؤدي إىل ضرر، 

 نظيفة، فيؤدي إىل إن اخلفاض جيري بأدوات غري معقمة ويف بيئات غري: "كما قال    
وجود التهاب يف الفرج، وتكَوُّن خراجات، ويف ذلك أذى كثري، وهذه لألسف حقائق 

وذكر أن أضرار  ".مدعمة بالصور واحلاالت الكثرية املشاهدة يف أرياف بعض البالد العربية
  :اخلتان بأا ناجتة عن أمرين

  .إجراء اخلفض بأدوات غري معقمة ويف بيئة غري نظيفة .١
للخاتنة أو اخلافضة بأال تنهك وأن  املبالغة يف اإلاك وخمالفة تعاليم املصطفى  .٢

  .)٤)(٣(تشم
أما الدكتور حممد حسن حنتاوي وزمالؤه فقالوا يف املؤمتر الطيب اإلسالمي عن الشريعة 

إن اآلراء اليت تصف ختان : م١٩٨٧فرباير  ٥-٢املعاصرة  الصحيةاإلسالمية والقضايا 
عليه الصالة  _ه ضار فإا تريد بذلك الضرر الناتج عن خمالفة سنة املصطفى األنثى بأن

                                                 
  ).٤/١٢٩(روائع الطب اإلسالمي، اآلداب اإلسالمية وأثرها يف صحة الفرد واتمع  ) ١(
  ).٣٣(نسان بني الطب والقرآن خلق اإل) ٢(
  ).٢/٥٠٣(النهاية البن األثري . شبه القطع اليسري بإمشام الرائحة: اإلمشام ) ٣(
  ).٣٣(خلق اإلنسان بني الطب والقرآن حملمد علي البار). ٧١(اخلتان حملمد علي البار : انظر )٤(
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، وذلك بإجراء اخلفض بأدوات غري معقمة واملبالغة يف اإلاك، ولو أجريت أي _ والسالم
عملية جراحية صغرية أوكبرية بأدوات غري معقمة ألدت إىل مضاعفات وأضرار، فالضرر 

يف حد ذاته؛ بل هو ناتج عن الوسيلة غري الصحيحة، وعن احلاصل ليس ناجتاً عن اخلتان 
  .املخالفة للنص النبوي بعدم اإلاك

وأما الفوائد املترتبة على ختان األنثى فهي كما خلصها الدكتور حممد حسن حنتاوي 
  :كالتايل

  
ويف ذلك من احملافظة على العفة ما فيه، وهو أحد  :)٢(والشبق )١(ذهاب الغلمة .١

اعدة، وال ريب أن اخلتان لوحده ال مينع عهراً، ولكن اخلتان مع وجود العوامل املس
  .التربية احلسنة يساعد مساعدة مهمة يف احلفاظ على العفة

  .منع االلتهابات نتيجة جتمع امليكروبات حتت القلفة .٢
  .اخنفاض حدوث السرطان لدى الذكور واإلناث من املختونني .٣
والورم املغبين تكون أَقَلَ حدةً وأخف ضراوة أن اإلصابة باهلربس والقرحة والرخوة  .٤

  )٣(.عند املختونني من الرجال والنساء على السواء
وأما الدكتور فارس علوان فيؤيد ختان األنثى عندما تكون األعضاء التناسلية     

اخلارجية عندها من بظر أو شفرين صغريين مفرطة النمو بشكل يدعو إىل النفور واالمشئزاز 
أو أن هذا اإلفراط يف النمو والتديل إىل اخلارج يؤدي يف املستقبل إىل اإلثارة من جهة، 

اجلنسية املستمرة بسبب االحتكاك املتواصل، كما أنه عندما يزيد منو هذه األعضاء زيادة 
  .كبرية يتعذر اجلماع؛ نظراً إلحالتها دون ولوج القضيب يف املهبل

لفتيات من إغالق لألعضاء التناسلية ووصف ما تصفه بعض الشعوب األفريقية ل    
مجيعها وطمس معاملها، وذلك بقحطها وجتريفها وخياطة جلدة الشفرين الكبريين عليهما، 
مع اإلبقاء على فتحة صغرية حبجم رأس الدبوس خلروج البول ودم الطمث، مث توسيع 

                                                 
  ). ١٧٢(ة املصباح املنري للفيومي الغلمة شدة الشهو) ١(
  ). ١٢/٣٧) (شبق(لسان العرب البن منظور مادة . شدة الغلمة وطلب النكاح: الشبق) ٢(
  ).١٠١، ١٠٠(انظر أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث حلسان مشسي باشا ) ٣(
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تقره الشريعة الغراء،  الفتحة بالقص قبيل الزواج، وتوسيعها ثانية قبيل الوالدة، فيعد منكراً ال
وضرراً ال يؤيده الطب وال يتفق مع قواعد الصحة، وقسوة ال يرتكبها من حيمل يف قلبه 

  )١(.رمحة أو شفقة، وتشويهاً فيه الكثري من تغيري خلق اهللا
أي ال " ال تنهكي: "للخافضة أما الدكتور حامد الغوايب فيقول معلقاً على قوله     

عجزة تنطق عن نفسها، فلم يكن الطب قد أظهر شيئًا عن هذا أليست هذه م: "تستأصلي 
الذي  ، وال التشريح أبان عن األعصاب اليت فيه، لكن الرسول )البظر(العضو احلساس 

  ". علَّمه اخلبري العليم عرف ذلك األمر، فأمر بأال يستأصل العضو كله
رزات الشفرين الصغريين تتراكم مف: "ويتابع كالمه عن فوائد ختان البنت فيقول    

عند القلفاء وتتزنخ ويكون هلا رائحة كريهة، وقد يؤدي إىل التهاب املهبل أو اإلحليل، وقد 
واخلتان يقَلِّل احلساسية املفرطة . رأيت حاالت كثرية سببها عدم إجراء اخلتان عند املصابات

ت عند انتصابه، فكيف سنتيمترا) ٣(للبظر الذي قد يكون شديد النمو، حبيث يبلغ أكثر من 
  !للرجل أن خيتلط بزوجته وهلا عضو كعضوه ينتصب كانتصابه ؟

ويرد على من يدعي أن ختان البنات يؤدي إىل الربود اجلنسي عندهن بأن الربود     
اجلنسي له أسباب كثرية، وأن هذا االدعاء ليس مبنياً على إحصاءات وشواهد بني املختتنات 

مث ينقل عن .  أن يكون ختاناً فرعونياً أدى إىل قطع البظر بكاملهوغري املختتنات طبعاً، إال
أستاذ أمراض النساء يف جامعة نيويورك أن التمزقات اليت حتدث يف ) هوهنر(الربوفسور 

املهبل أثناء الوضع تحدث بروداً جنسياً بعكس ما كان منتظراً، يف حني أن األضرار اليت 
  . الربود اجلنسي تصيب البظر نادراً ما تقود إىل

منعه من ظهور تضخم البظر أو ما يسمى : الغوايب من فوائد ختان البنات.ويذكر د
بإنعاظ النساء، وهو إنعاظ متكرر ومؤمل مستمر للبظر، كما مينع ما يسمى نوبة البظر، وهو 
يج عند النساء املصابات بالضىن يرافقه ختبط باحلركة، وغلمنة شديدة، وهو معند على 

  .)٢(عاجلةامل
  :وأما الدكتورة نور السيد راشد فتقول عن فوائد ختان األنثى

                                                 
  ).٢٢٤، ٢٢٣(ويف الصالة صحة ووقاية لفارس علوان ) ١(
)٢ (حممد نزار الدقر . تمع، دروائع الطب اإلسالمي، اآلداب اإلسالمية وأثرها يف صحة الفرد وا)٤/١٢٨.(  
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وهو هرمي الشكل مشقوق من جهة واحدة، أي (ترك هذا الغشاء الذي يعلق البظر  .١
ما جيعله دائماً غري نظيف نتيجة لدخول بعض اإلفرازات املهبلية ) أنه يشبه اجلراب

وبقايا البول تكون بيئة مالئمة لنمو  وجزء من البول وتراكمها فيه، وهذه اإلفرازات
وتكاثر أنواع عديدة من البكتريا والفطريات اليت تسبب الكثري من األمراض 

الكليتني واحلالبني (البكتريية واألمراض الفطرية لكل من اجلهازين البويل للرجل 
؛ وذلك لشدة قرب فتحيت )املبيض والرحم واملهبل(والتناسلي لألنثى ) واملثانة 

خراج لكل من اجلهاز التناسلي واجلهاز البويل لألنثى؛ فعلى سبيل املثال من اإل
التهاب املثانة، أو التهاب احلالبني، أو : األمراض البكتريية اليت تضر اجلهاز البويل

، ومن األمراض )بسودو موناس(التهاب الكليتني الذي يسببه نوع من البكتريا امسه 
 اجلهاز التناسلي لألنثى تكون نتيجة لإلصابة بفطر الفطرية اليت تسبب التهابات يف

الكانديد أو فطر كرايكوموناس، أما االلتهابات اليت تصيب اجلهاز التناسلي لألنثى 
نتيجة للتلوث البكتريي، فتسببها أنواع من البكتريا العنقودية والسبحية الالهوائية؛ 

كتريا الكالمديا، واليت بكتريا جونو كوكاي، وبكتريا نيسريا السيالن، وب: مثل
  .تسبب يف حاالت اإلصابة الشديدة العقم

ترك هذا الغشاء يؤدي إىل الشبق اجلنسي، وأيضاً اإلكثار من العادة السرية؛ وذلك  .٢
علما بأن الدكتورة نور مل تربهن على ما . )١(لكثرة احتكاك هذا الغشاء بالبظر

  .تقول
هذا الغشاء يكون مصدراً لنجاسة  وجود بقايا البول واإلفرازات اجلنسية داخل .٣

  .)٢( الثوب والبدن، وبالتايل ينقص عنصر الطهارة بالنسبة للمسلمة
، فقد تبني الصحيةومما يدهش أن اخلتان يف اليوم السابع يتماشى مع أحدث احلقائق     

يف دم الوليد تتدىن خالل األسبوع األول من حياته، مما جيعله أكثر  (K)أن نسبة فيتامني ك 
عرضة للنـزيف، إذا اختنت قبل اليوم السابع؛ ألن هذا الفيتامني يساعد يف ختتر الدم ووقف 

                                                 
نقالً عن اخلتان وأحكامه يف ضوء السنة النبوية ). ١١،١٥(وداعاً للخالف يف أمر اخلتان لنور السيد راشد ) ١(
  ).٨٣(كمال علي اجلمل .د
  .انظر املرجع السابق) ٢(
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الرتيف، وقد أظهرت التحاليل املخربية أن نسبة هذا الفيتامني تعود إىل طبيعتها يف اية 
األسبوع األول، مما جيعل الطفل أقل عرضة للنـزيف إذا ما خنت يف اليوم السابع، وعند 

األطفال يكفي لوقف النـزيف بعد اخلتان أن يضغط على اجلرح لدقائق معدودات معظم 
  .هذا ومل يذكر الكاتب الدراسات اليت أثبتت ذلك. )١(دون احلاجة خلياطة اجلرح

  
  
  

  املسألة الثالثة
  االستحداد

  
  .وفيها متهيد وأربعة فروع

  .أما التمهيد ففي تعريف االستحداد والعانة
  :لنحو التايلأما الفروع فعلى ا

  .حكم االستحداد: الفرع األول
  .كيفية إزالة شعر العانة: الفرع الثاين
  .التوقيت يف حلق العانة: الفرع الثالث
  .حللق العانة الصحيةالفوائد : الفرع الرابع

  

                                                 
)١                                                      (Campbell's urology, ٦th Edition, ١٩٩٢,pp ١٩٢٢    

  ).٤٢٢(أمحد حممد كنعان .الفقهية د الصحيةنقالً عن املوسوعة 
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  متهيد     
  تعريف االستحداد والعانة

  

  .حلق شعر العانة هو :ةاالستحداد يف اللغ
  .)١(حلق العانة باحلديد ايعين  ناية اليتستعمل على طريق الكوقد ا

  :االستحداد اصطالًحا
استعمال املوسى يف حلق الشعر يف مكان خمصـوص مـن   ": عرفه ابن حجر بأنه 
  )٢(."اجلسد

  .)٣(" .هو حلق العانة": فقال وبنحو هذا عرفه ابن قدامة
  :أما العانة يف اللغة

  ."هي الشعر النابت على فرج اإلنسان": قيلف
  .)٤(هي منبت الشعر على فرجه: قيلو  

  :أما العانة اصطالًحا
  )٥( ."الشعر النابت حوايل ذكر الرجل وقُبل املرأة وفوقهما"فهي   
  .)٧) (٦(جوهو قول أيب العباس بن سري. "الشعر النابت املستدير حول الدبر": وقيل  

                                                 
) احلد(وانظر القاموس احمليط للفريوز آبادي مادة ). ٤/١١٧) (حدد(لسان العرب البن منظور مادة ) ١(
)٣٥٢.(  
  ).١٠/٣٥٥(انظر فتح الباري ) ٢(
  ).١/١١٧(املغين ) ٣(
  ).١٧/١٧٤) (عون(بن منظور مادة لسان العرب ال) ٤(
  ).٢/٢٨٩(اموع للنووي ) ٥(
قال . هو أمحد بن عمر بن سريج البغدادي، شيخ الشافعية يف عصره، وعنه انتشر فقه الشافعي يف أكثر اآلفاق) ٦(

. بلغت مصنفاته أربعمائة تصنيف. كان ابن سريج يفضل على مجيع أصحاب الشافعي حىت املزين: عنه أبو إسحاق
طبقات ). ٣/٢٥،٢١(طبقات الشافعية الكربى للسبكي : انظر. توىل قضاء شرياز، مات سنة ست وثالمثائة

  ).٣٤٠،٣٣٩(احلفاظ للسيوطي 
إزالة الشعر عن الدبر خوفاً من أن يعلق به شيء من الغائط، . ويستحب). ٢/٢٨٩(انظر اموع للنووي ) ٧(

فتح الباري البن حجر . هو أوىل: من إزالته باالستجمار، ولذلك قيل فال يزيله املستنجي إال باملاء، وال يتمكن
)١٠/٣٥٦.(  
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  الفرع األول
  حكم االستحداد

  

  .)٣)(٢) (١( اتفق الفقهاء على أن حلق العانة سنة
  :واستدلوا لذلك بالسنة واألثر واملعقول

  :أما السنة
عشر من الفطرة " :قال النيب  أن_ رضي اهللا عنها _ عائشة فما روت أم املؤمنني  .١

  . )٤("وحلق العانة... 
: الفطرة مخـس  ": رسول اهللا  قال: قال _ رضي اهللا عنه _ هريرة وما رواه أبو  .٢

  .)٥( "لشارب، وتقليم األظفار، ونتف اإلبطاخلتان، واالستحداد، وقص ا
  :أما األثر

  فيأمرين  )١(كان يطلي _ رضي اهللا عنهما _أن عبد اهللا بن عمر  " )٦(فما رواه نافع

  فيأمرين 

                                                 
  .املراد هنا املعىن األول للعانة وهو الشعر النابت حوايل ذكر الرجل وقُبل املرأة وفوقهما ) ١(
لباقي شرح الزرقاين لعبد ا ).٧/٢٣٢(املنتقى للباجي ). ٦/٤٠٦( حاشية رد احملتار البن عابدين: انظر )٢(

اـموع  ).٢/٤٠٧(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد ). ٤/٢٨٥(الزرقاين على املوطأ 
معونة أويل النهى البن ). ١/١١٧(املغين البن قدامة ). ٣/٢٣٤(روضة الطالبني للنووي ). ١/٢٨٣(للنووي 
  ).١/٤٥(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ٢٥٠(النجار 

 الشافعية من ذلك ما إذا أمر الزوج زوجته به فإنه يصري واجباً على القول األصح، وكذلك إذا فَحش استثىن )٣(
). ١/٢٩٤(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٢٨٩(اموع للنووي : انظر. فَحش حبيث أصبح منفراً فإنه جيب قطعاً

  ).١٠/٣٥٦(فتح الباري البن حجر 
  .١٠٣سبق ص ) ٤(
  .١٤٠سبق ص ) ٥(
روى عن مواله وأيب هريرة . نافع الفقيه، موىل ابن عمر، أبو عبداهللا املدين، أصابه ابن عمر يف بعض مغازيههو ) ٦(

وعبداهللا بن دينار وصاحل ابن  ،وروى عنه أوالده. ومجاعة_ رضي اهللا عنهم _ هريرة وأيب لبابة وعائشة وأم سلمة 
أصح األسانيد مالك عن نافع عن ابن : اري كان ثقة ، قال البخ. كيسان واألوزاعي ومالك بن أنس وخلق كثري

انظر ذيب التهذيب البن حجر . عشرين: تسع عشرة، وقيل: مات سنة سبع عشرة ومائة، وقيل. عمر
)٨/٤٧٤،٤٧٣ .(  
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  .)٢("أطليه، حىت إذا بلغ سفلته وليها هو
  :فقالوا ،أما املعقول

  )٣( .إن إزالته من الفطرة؛ ألنه يفحش بتركه
  

  الفرع الثاني
  ة شعر العانةكيفية إزال 

  
اتفق الفقهاء على أنه جيوز إزالة شعر العانة باحللق أو النتف أو القص، وأنه حيصل به 

  .)٥) (٤(كما اتفقوا على أن احللق أفضل للرجل. املقصود؛ لكن السنة هو احللق
  :مذاهبأما املرأة فاختلفوا يف األفضل هلا، وهلم يف ذلك ثالثة 

  :األول ملذهبا
  .أن النتف أفضل هلا يرى القائلون به

  .)٦( وإىل هذا ذهب احلنفية وبعض املالكية، وهو مذهب الشافعية
  :الثاين ملذهبا

  .يرى القائلون به أن احللق أفضل  
  

                                                                                                                                               
لسان العرب البن منظور مادة . حجر يحرق ويسوى منه الكلس وحيلق به الشعر: والنور، أي بالنورة: يطلي) ١(
  ).٨/٨١) (كلس(دة وما) ٧/١٠٣) (نور(
  ).١/١٥٢(رواه البيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف التنور ) ٢(
  ).١/١١٧(انظر املغين البن قدامة ) ٣(
الفتاوى اهلندية للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند ). ٦/٤٠٦(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٤(
حاشية العدوي على شرح أيب ). ٤/٢٨٥(شرح الزرقاين على املوطأ ). ٧/٢٣٢(نتقى للباجي امل). ٥/٣٥٧(

روضة الطالبني للنووي ). ١/٢٩٤(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٢٨٩(اموع للنووي ). ٢/٤٠٩(احلسن 
  ). ١/٢٥٣(ة الشرح الكبري البن قدام). ١/٧٦(كشاف القناع للبهويت  ).١/١١٨( البن قدامة املغين ).٣/٢٣٤(
  ).٦٨٢(انظر الثمر الداين لآليب . ذهب بعض املالكية إىل كراهة النتف مطلقاً للرجل واملرأة) ٥(
اموع للنووي ). ٤/٢٨٥(شرح الزرقاين على املوطأ ). ٦/٤٠٦(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٦(
  ). ٣/٢٣٤(وي روضة الطالبني للنو). ١/٢٩٤(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٢٨٩(
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  .)١(وإىل هذا ذهب بعض املالكية، وهو مذهب احلنابلة
  :الثالث ملذهبا

بة فـالنتف يف حقهـا   يرى القائلون به أن يفَرق بني املرأة الشابة والكهلة، فأما الشا  
  .أوىل، وأما الكهلة فاحللق يف حقها أوىل
  .)٣)(٢(وإىل هذا ذهب ابن العريب من املالكية

  :األدلة
  :شعر العانة بالنتف أو حنوه إزالةعلى جواز  أدلة الفقهاء: أوالً

  :استدلوا لذلك بالسنة واألثر واملعقول
  :أما السنة
كان إذا أطلـى  " أن النيب  _اهللا عنها رضي  _ )٤( فما روت أم املؤمنني أم سلمة .١

 .)٥( "بدأ بعورته فطالها بالنورة وسائر جسده أهله
  :وجه الداللة

  .من احللق، مما يدل على اجلواز  النورة بدالً يدل احلديث على استعمال النيب   
                                                 

حاشية العدوي على شرح أيب ). ٦٨٢(الثمر الداين لآليب ). ٤/٢٨٥(شرح الزرقاين على املوطأ : انظر) ١(
حاشية الروض املربع ). ١/٢٥٣(الشرح الكبري البن قدامة ). ١/١١٨(املغين البن قدامة ). ٢/٤٠٩(احلسن 

  ).١/١٦٥(للنجدي 
ولد يف شعبان سنة مثان . وبكر ابن العريب املعافري، احلافظ، أحد األعالمحممد عبداهللا بن حممد بن عبداهللا، أب) ٢(

وستني وأربعمائة، رحل مع أبيه إىل املشرق ودخل الشام ولقى ا مجاعة من العلماء احملدثني، ودخل بغداد، ورجع 
آن، وشرح املوطأ، أحكام القر: من مصنفاته. إىل مصر ومسع ا من مجاعة، وعاد إىل بلده، بلغ رتبة االجتهاد

). ١٨٢،١٨١(لألدنه وي  املفسرين طبقات :انظر .ومخسمائة وأربعني ثالث سنة _رمحه اهللا_ تويف .وشرح الترمذي
  ).٢٨٣،٢٨١(الديباج املذهب البن فرحون 

  ).٤/٢٨٥(انظر شرح الزرقاين على املوطأ ) ٣(
بداهللا بن عمر بن خمروم، القرشية، أم املؤمنني، سهل بن املغرية بن ع: حذيفة، وقيل: هند بنت أيب أمية وامسه) ٤(

كثرياً وعن أيب سلمة، وروى عنها أوالدها، ماتت سنة  أم سلمة، كان أبوها أحد األجواد، روت عن النيب 
  ).٨/٢٠٤(انظر اإلصابة البن حجر . إحدى وستني

حديث رجاله : ال يف الزوائدوق). ٢/١٢٣٤(رواه ابن ماجه يف سننه، كتاب األدب، باب اإلطالء بالنورة ) ٥(
ورواه الطرباين يف الكبري ). ١٠/٣٥٦(فتح الباري . ووثق رجاله ابن حجر). املرجع السابق(ثقات وهو منقطع 

  ).٧٤٨(رقم ) ٢٣/٣٢٦(



١٩٢ 
  

كان رسول اهللا ال يتنور، فإذا : "قال  _ رضي اهللا عنه_  )١( ما رواه أنس بن مالك .٢
  .)٢("عره حلقهكثر ش

  :أما األثر
  )٣(...أنه كان يطلي  _رضي اهللا عنهما  _فما رواه نافع عن ابن عمر   

   :فقالوا، أما املعقول
  )٤(.إن املقصود إزالته، فبأي شيء أزاله جاز

  :أدلة الفقهاء على أن احللق لشعر العانة أفضل للرجل :ثانًيا
  :استدلوا لذلك بالسنة واملعقول 
  : أما السنة
... الفطرة مخس " : قال رسول اهللا : قال_ رضي اهللا عنه  _فما رواه أبو هريرة   

  .)٥(" االستحداد
  :وجه الداللة

  )٦(.ورد االستحداد يف احلديث، مما يدل على أنه أفضل؛ ملوافقته احلديث
   :فقالوا، لأما املعقو

  .)٧(إن احللق يقوي احملل
   :بأن النتف أفضل للمرأةأدلة أصحاب املذهب األول القائل : ثالثاً

  : استدلوا لذلك باملعقول فقالوا
                                                 

، وأحد املكثرين من هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد األنصاري اخلزرجي، خادم رسول اهللا ) ١(
". اللهم أكثر ماله وولده وأدخله اجلنة:"فقال بدراً وهو غالم خيدم رسول اهللا، ودعا له النيب  شهد. الرواية عنه

  ).١/٧٢،٧١(انظر اإلصابة البن حجر . وقيل غري ذلك، إحدى وتسعني : مات بالبصرة سنة تسعني، وقيل 
فيه مسلم : وقال) ١/١٥٢(نوير رواه البيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي ، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف الت) ٢(

  ).١٠/٣٥٦(فتح الباري . سنده ضعيف جداً: وقال ابن حجر. املالئي وهو ضعيف يف احلديث
  .١٨٨سبق ص ) ٣(
  ).١/٤٣(جامع األحكام الفقهية للنجدي ). ١/١١٧(املغين البن قدامة : انظر) ٤(
  .١٤٠سبق ص ) ٥(
  ).١/١١٨(انظر املغين البن قدامة  )٦(
  ).٤/٢٨٥(رح الزرقاين على املوطأ انظر ش) ٧(



١٩٣ 
  

  )١(.إن احللق يقَوي الشهوة، بينما النتف يضعفها، فاملرأة به أوىل -١  
  .)٢(إن احللق يكثر الشعر -٢  
  :أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بأن احللق أفضل للمرأة :رابعاً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واملعقول
  :أما السنة
فلما قـدمنا  : " فيه جاء والذي  _رضي اهللا عنهما _ )٣(فما رواه جابر بن عبد اهللا  

 )٤(لكـي متتشـط  ؛  _أي عشـاء   _ أمهلوا حىت تـدخلوا لـيالً  : فقال  ،ذهبنا لندخل
  .)٧()٦(يبةوتستحد الـمغ،)٥(الشعثة

  :وجه الداللة
   )٨(.يؤيد أن احللق أفضل "تستحد": قوله
  :فقالوا، أما املعقول

  )١٠( .، بينما النتف والتنوير يرخي احملل)٩( ،إن احللق أشد للفرج .١

                                                 
  ).١/١٨٤(انظر بيجرمي على اخلطيب  )١(
  ).١/١٦٥(انظر حاشية النجدي على الروض املربع ) ٢(
أبو : أبو عبدالرمحن، ويقال: هو جابر بن عبداهللا بن عمرو بن حرام بن ثعلبة اخلزرجي، أبو عبداهللا، ويقال) ٣(

مل أشهد بدراً : قال جابر. تسع عشرة غزوة بيه صحبة، شهد مع النيب ، له وألأحد املكثرين عن النيب . حممد
اإلصابة البن حجر : انظر. ثالث وسبعني: مات سنة مثان وسبعني، وقيل. وال أحداً؛ منعين أيب، فلما قُتلَ مل أختلف

  ).٢/٩،٧(ذيب التهذيب البن حجر ). ١/٢٢٣،٢٢٢(
ما سقط من : _بالضم _ الذي ميتشط به، واملشاطة : _مليم بضم ا_ سرحه، واملشط : مشط الشعر مشطاً)٤(

  ).٢١٩(املصباح املنري للفيومي . الشعر عند مشطه
  ).١٢٠(أي تغيري وتلبد لقلة تعهده بالدهن املصباح املنري للفيومي : شعث الشعر) ٥(
  ).٣/٣٩٩(النهاية البن األثري . هي اليت غاب عنها زوجها: املغيبة) ٦(
اري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب النكاح، باب تستحد املغيبة ومتتشط الشعثة رواه البخ) ٧(
  ).١٠/٣٠٨(ومسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر ). ٩/٢٥٤(
  ).٤/٢٨٥(انظر شرح الزرقاين على املوطأ ) ٨(
  ).٢/٤٠٩(يد انظر حاشية العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب ز) ٩(
  ).١/١٦٦،١٦٥(حاشية النجدي على الروض املربع ). ٤/٢٨٥(شرح الزرقاين على املوطأ : انظر) ١٠(



١٩٤ 
  

قد فرق لفظ احلديث بني إزالة شعر العانة وإزالة شـعر   ": جاء يف إحكام األحكام .٢
اإلبط؛ فذكر يف األول االستحداد، ويف الثاين النتف، وذلك مما يدل علـى رعايـة   

يه أن الشعر حبلقه يقوى أصله، ويغلظ جرمه؛ ولعل السبب ف. هاتني اهليئتني يف حملها
وهلذا يصف األطباء تكرار حلق الشعر يف املواضع اليت يراد قوته فيها، واإلبـط إذا  
قوي فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة املؤذية الكريهة ملن يقارا، فناسب 

عانة فال يظهر فيها أن يسن فيه النتف املضعف ألصله، املقلل للرائحة الكريهة، وأما ال
من الرائحة الكريهة ما يظهر يف اإلبط، فزال املعىن املقتضـي للنتـف ورجـع إىل    

  . )١("االستحداد؛ ألنه أيسر وأخف على اإلنسان من غري معارض

وإن كانت كهلة ، القائل بأن النتف أفضل للشابة أدلة أصحاب املذهب الثالث: خامساً
  :فاحللق أوىل

   :فقالوا، ذهب باملعقولاستدل أصحاب هذا امل
إن النتف يف الشابة أوىل؛ ألنه يربو مكان النتف، وإن كانت كهلة فاحللق أوىل؛ ألن 

  .)٢(النتف يرخي احملل
  :الترجيح

جـاء بلفـظ   "  عشر مـن الفطـرة   "بعد استعراض أدلة املذاهب جند أن حديث 
وهو خـاص  " ستحدت"االستحداد، وهو عام للرجل و املرأة؛ كما جاء حديث جابر بلفظ 

. ، مما يدل على تساوي احللق والنتف يف حق املـرأة "بالنتف"باملرأة، وجاء حديث أم سلمة 
التفريق بني الشابة والكهلة ، وأن النتف أوىل على بقي ما استدل به أصحاب املذهب الثالث 

إال من قبـل   يف الشابة، واحللق يف الكهلة؛ ألنه يرخي احملل، وهذا ما ال ميكن نفيه أو إثباته
  .املختصني من األطباء؛ ولذا أرى أن احللق والنتف يتساويان حىت يثبت خالفه، واهللا أعلم

                                                 
  ).١/٨٦(البن دقيق العيد ) ١(
شرح الزرقاين على املوطأ ). ٢/٤٠٩(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد : انظر) ٢(
)٤/٢٨٥.(  



١٩٥ 
  

  الفرع الثالث
  التوقيت يف حلق العانة

  
اتفـق  جعل الشارع احلكيم حللق العانة توقيت ينتهي إليه وهو أربعون ليلة وهو ما       

واختلفوا فيما لـو  . )١(ترك شعر العانة إليه احلد األعلى الذي جيوز للمكلف هالفقهاء على أن
  :جتاوز ذلك على مذهبني

  :األولاملذهب 
  .يرى القائلون به أنه يكره حترمياً ترك الشعر فوق األربعني ليلة  
  .)٢(وإىل هذا ذهب احلنفية  
  : الثايناملذهب 
  .يرى القائلون به أنه يكره تنـزيهاً ترك الشعر فوق األربعني ليلة  
  .)٣(ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة وإىل هذا  
  :األدلة
هو أربعـون   أدلة الفقهاء على أن احلد األعلى الذي جيوز للمكلف ترك العانة إليه :أوالً
  :ليلة

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة  
  لنا يف قص الشارب،  تقَّو": قال _رضي اهللا عنه  _وهو ما رواه أنس بن مالك     

                                                 
الفتاوى ). ٤٠٧، ٦/٤٠٦(الدر املختار للحصكفي ). ٤٠٧، ٦/٤٠٦(بن عابدين ال حاشية رد احملتار :انظر )١(

اجلامع ألحكام ). ٤/٢٢٦(جممع األر لداماد أفندي ). ٥/٣٥٧(اهلندية للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند 
 روضة الطالبني). ١/٢٨٩(اموع للنووي ). ٢/١١٣٧(الكايف البن عبدالرب ). ٢/١١٣(القرآن للقرطيب 

اإلنصاف للمرداوي ). ١/٧٦(كشاف القناع للبهويت ).١/١١٨(املغين البن قدامة ). ٣/٢٣٤(للنووي 
)٢٥٥، ١/٢٥٣.(  
  ).٤٠٧، ٦/٤٠٦(انظر حاشية رد احملتار البن عابدين ) ٢(
اموع للنووي  ).٢/١١٣( للقرطيب القرآن ألحكام اجلامع ).٢/١١٣٧( عبدالرب البن الكايف :انظر) ٣(
). ١/٧٦(كشاف القناع للبهويت ). ١/١١٨(املغين البن قدامة ). ٣/٢٣٤(روضة الطالبني للنووي  ).١/٢٨٩(

  ).٢٥٥، ١/٢٥٣(اإلنصاف للمرداوي 



١٩٦ 
  

  
  .)١("نترك أكثر من أربعني ليلةأن ال  نتف اإلبط، وحلق العانة،وتقليم األظفار، و

  :وجه الداللة
يظهر من معىن احلديث أن الشارب واألظفار وشعر اإلبط والعانة ال يتـرك تركـاً     

  .)٢(يتجاوز به أربعني ليلة 
القائل بأن ترك شعر العانة فوق األربعـني مكـروه    األولأدلة أصحاب املذهب : ثانياً
   :حترمياً

  ."...وقِّت لنا ": استدل أصحاب هذا املذهب باحلديث السابق  
  :وجه الداللة

  .)٣(التوقيت من املقدرات اليت ليس للرأي فيها مدخل، فيكون له حكم الرفع  
 القائل بأن ترك شعر العانة فـوق األربعـني مكـروه    الثاينأدلة أصحاب املذهب : ثالثاً

  :تنـزيهاً
  :السنةاستدل أصحاب هذا املذهب ب

وقِّت لنا يف قص الشارب، وتقلـيم  ":قال _رضي اهللا عنه  _وذلك ما رواه أنس بن مالك 
  ."األظفار، ونتف اإلبط، وحلق العانة، أال نترك أكثر من أربعني ليلة

  :واختلفوا يف احلد األدىن حللق العانة إىل مذهبني
  :املذهب األول

  .وم اجلمعةيرى القائلون به أنه يستحب له ذلك كل أسبوع ي  
وإىل هذا ذهب احلنفية واحلنابلة، وزاد احلنفية أنه جيوز يف كل مخسة عشـر يومـا،     

  )٤(.خيري: وزاد احلنابلة أنه يستحب اخلميس، وقيل
                                                 

  ).٣/١٤٩(رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي ، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة ) ١(
  ).٣/١٥١(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(
  ).٦/٤٠٧(البن عابدين  انظر حاشية رد احملتار) ٣(
). ٤٠٧، ٦/٤٠٦(تار للحصكفي خالدر امل). ٤٠٧، ٦/٤٠٦(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٤(

املغين البن ). ٤/٢٢٦(جممع األر لداماد أفندي ). ٥/٣٥٧(الفتاوى اهلندية للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند 
  ).٢٥٥، ١/٢٥٣(اإلنصاف للمرداوي  ).١/٧٦(كشاف القناع للبهويت ). ١/١١٨(قدامة 



١٩٧ 
  

  :يناملذهب الثا
فإن احتـاج   ،بل مىت احتاج إليهه ليس حللق العانة توقيت معني ؛ يرى القائلون به أن  

  .يوم اجلمعة إليه فإنه يستحب أن حيلق يف
  .)١(وإىل هذا ذهب املالكية والشافعية

  :األدلة
القائل بأنه يستحب له فعل ذلك يف كل أسبوع يـوم   أدلة أصحاب املذهب األول: أوالً

  :اجلمعة، وجيوز يف كل مخسة عشر يوماً
  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة

يقلم أظفاره يـوم   رأيت رسول اهللا : قال_ رضي اهللا عنه _وذلك ما رواه علي     
يا علي، قص الظفر ونتف اإلبط وحلق العانة يـوم اخلمـيس، والغسـل    ":اخلميس مث قال

  .)٢("والطيب واللباس يوم اجلمعة
إن كثرتـه تضـعف حركـة    : تكره كثرة التنوير باملعقول فقالوا: واستدل احلنابلة لقوهلم 

  )٣( .اجلماع

أنه إن مل حيلق العانة كل أسبوع حلقها كل ومل أقف هلم على أدلة ملا ذهبوا إليه من   
  .مخسة عشر يوماً

أنه ليس حللق العانة توقيت معني ؛ بـل مـىت   بالقائل  أدلة أصحاب املذهب الثاين: نياًثا 
  :احتاج إليه فإنه يستحب أن حيلق عانته يوم اجلمعة

ا إن العربة بطول هذه الشعور، وهـذ : فقالواستدل أصحاب هذا املذهب باملعقول ا
  )٤(.خيتلف باختالف األحوال واألشخاص، فمىت طالت واحتاج إىل حلقها حلقها

                                                 
شرح ). ١/٣٣٨(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن على اخلرشي ). ٧/٢٣٢(املنتقى للباجي  :انظر )١(

روضة الطالبني ). ١/٢٨٩(اموع للنووي ). ١/٥٠٤(الشرح الصغري للدردير ). ٤/٢٨٥(الزرقاين على املوطأ 
  ).٣/٢٣٤(للنووي 

  ).١٧٣٨٤(رقم ) ٦/٦٨١(سالته والديلمي كما يف كنـز العمال للهندي رواه التيمي يف مسل) ٢(
    ).١/٧٦(انظر كشاف القناع للبهويت ) ٣(
  ).١/٢٨٩(انظر اموع للنووي ) ٤(



١٩٨ 
  

  :الترجيح
من أنه  ينما ذهب إليه أصحاب املذهب الثا بعد النظر يف أدلة املذاهب يتبني أن الراجح هو 

ال توقيت للحد األدىن، وأن العربة هي بطول هذه الشعور، فمىت طالت واحتاج إىل حلقها 
  .ظراً الختالف منو الشعر من شخص آلخر، واهللا أعلمفعل ذلك؛ ن

  

  الفرع الرابع
  لالستحداد الصحيةالفوائد 

  
احليوية اليت كـثرياً   املنطقةالتوجيهات الشرعية حبلق العانة فيها لفت االنتباه إىل هذه   

أن هلـا   وما عرفوا!! ما يتناساها الناس ويهملوا، ألا مستورة خمبأة، فال مشاهد وال ناقد 
حيث يطرد اجلسم فضـالته ونفاياتـه،    ؛خطورا وتأثريها على الصحة لقرا من السبيلني

. ويسهل انتقال األمراض إىل السبيلني وتلويثهما مبا حتضنه من جراثيم وعوامل مرضية أخرى
 كما أن هذا القرب قد يلَطِّخ املنطقة مبفرزاما، ويغشياا بروائحهما، إضافة إىل أن هـذه 
املنطقة كثرية العرق، وغزيرة اإلفرازات الدهنية من غدد اجللد، وعندما يطول شعر العانة قد 
تتشكل أحيانا كُتل وأدران متدلية تشبه ما يرى عند األغنام خلف أليتها، وحتوي هذه الكتل 
أبشع األقذار، وأغلظ النجاسات؛ لذلك فإن إمهال نظافة هذه املنطقة، وترك الشعر فيهـا،  

بب كثرياً من األمراض واآلفات؛ وخباصة أمراض اجلهاز البويل، واألمـراض التناسـلية،   يس
واألمراض النسائية، واآلفات اجللدية، وال تنحصر هذه األمراض يف الشخص ذاتـه؛ بـل   

  .تتعدى إىل أسرته وإىل أبناء اتمع من خالل احلمام املشترك أو حوض السباحة العام
من أعراض التهاب املثانة املضين واملستعصي على العـالج   ويعاين ثلث نساء الغرب  

  .بسبب إمهال تلك املنطقة، وقذارة القبل والدبر، واإلبقاء على شعر العانة
  .ومل يذكر الدكتور فارس علوان مصدر هذه املعلومة   

إن يف األمر باالستحداد إزالة للوسط املالئم لنمو العوامل املرضية وتكاثرها، فمثـل  
الشعر يف اجلسد كمثل الغابة على األرض تكثر فيها مراتـع احليوانـات، وخمـابئ     منابت

الزواحف، وبيت احلشرات، وأعشاش الطيور، بينما تقل هذه املخلوقات يف األرض السهلة 



١٩٩ 
  

مث . اليت تعاهدها اإلنسان بالعناية واإلصالح، فاالستحداد حيرم اجلراثيم مما حيميها ويغطيهـا 
ثر مناطق اجلسم ملجأ لألوساخ، ومرتعاً للعوامل املرضية؛ وذلك ألسباب إن منطقة العانة أك

  :منها؛ عديدة 
،  وجود الشعر عليها، وتعرقها الزائد، وكوا ملتقى ثنيات ثالث كبرية يف اجلسـم   

  .واألهم قرا من منطقة السبيلني، وتعرضها للتلوث مبفرزاا، ولننت رائحتها
لى العانة وما حوهلا يؤدي إىل سهولة انتقاهلا إىل اإلحليل إن تراكم العوامل املرضية ع  

عضو جموف كاألنبوب يصل املثانة إىل صماخ البول الواقع خارج اجلسم، وهو طويل عند (
وخباصة عند النساء، األمر الذي يؤدي إىل التـهاب اإلحليـل،   ) الرجال قصري عند النساء

التهاب املثانة، وقد يكمل االلتهاب سريه خالل ويستمر االلتهاب بالصعود إىل املثانة، فيظهر 
عضو جموف يصل الكلية إىل املثانة ومير فيه البـول  ( فترة تطول أو تقصر فيصل إىل احلالبني 

ومنهما إىل الكليتني فتلتهب هذه، وقد يظهر التهاب احلويضة والكلية، أو يلتهب ) باستمرار
م بأنواعه، وهذا أخطر ما يف املوضوع؛ ألنـه  نسيج الكلية نفسه، ويتجلى التهاب الكلية العا

يؤدي يف املستقبل إىل قصور يف وظيفة الكلية، وأخرياً إىل التسمم البويل الذي حيدث عنـد  
فتنحبس املواد السامة والفضالت اليت تطرح عادة يف البول يف الدم وتتراكم  ،قصور الكليتني

  .)١(ضفيه حىت تنتهي احلالة بالوفاة إذا مل يعاجل املري
إضافة إىل أن بقاء شعر العانة قد يؤدي إىل التصاق حشرات صغرية به تعرف بقمل   
أرجل عديدة تغرز يف جـذور  ، وهو يشبه القمل املعروف؛ لكنه أبسط تركيباً، وله )٢(العانة
فال ينفك منها إال بصعوبة، وميكن هلذا القمل أن ينتقل من شخص آلخر؛ كمـا يف   الشعر

ة بني الزوجني، ويف االتصاالت اجلنسية املشبوهة، أو عن طريق النوم يف فراش العالقة اجلنسي
  .إنسان حيمل هذا الطفيل؛ كما يف الفنادق اليت ال تعىن بالنظافة جيدا

هذا وطفيليات قمل العانة صغرية جدا، لوا أمسر، ال تعيش إال يف العانة وما حوهلا،   
  انتقاهلا بأي عرض يدل عليها؛ ألا ال حتاول اإلزعاج  وال يشعر حاملها يف اليوم األول من

                                                 
  ). ٢١٥، ٢١٤، ٧٨(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ١(
حممد نزار الدقر . الطب اإلسالمي دروائع ). ١٣٨(الوقاية الصحية للولوة بنت صاحل آل علي : انظر) ٢(
)٤/٩١.(  



٢٠٠ 
  

قبل أن ىيء مسكنها، وتؤمن أوكارها، وتبيض فيها، وتضع بيوضها قرب جذور الشـعر،  
النسـل،   وبعد زمن قليل تتبع البيوض أمهاا، وما هي إال أيام حىت تغدو العانة مسرحاً هلذا

، وتسبب األظافر بعض السجحات، ويغدو اجللـد  عالن، فيبدأ باحلكيشعر املرء عندها باإل
أمحر حمرقًا، وإذا نظر إىل مكان احلشرة فإنه ال جيد حشرة متشي؛ بل جيد يف مكان احلشـرة  
لطخة مسراء كالشامة الصغرية إذا حكها مل تتحرك، ولن يستطيع رفعها؛ ألا تغرس أرجلها 

لعانة مـن رش املنطقـة كلـها    ل اطيع فراقه؛ لذا ال بد للتخلص من قمتيف اجللد، فال تس
مع مالحظة  )١(،ت وحلق الشعر ومسح املكان بزيت الكاز لقطع دابره ائياً.د.د مبسحوق

أن تركه قد جيعله ينتقل إىل كل شعر بالبدن، فقد يصل إىل األهداب، وقد ينتقل إىل األسرة 
  )٢(.كلها عن طريق الشراشف امللوثة ا

انية اإلصابة بالفطور املغبنية؛ لذا سن اإلسالم حلـق  كما خيفف حلق العانة من إمك  
العانة والشعر الذي حول الدبر كلما طال تأميناً لنظافتها املستمرة، وألا من أكثر منـاطق  

  .)٣(اجلسم تعرضاً للتلوث واملرض

                                                 
  ).١٣٩، ١٣٨(انظر الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة للولوة بنت صاحل بن حسني آل علي ) ١(
  ).٣/١٥٨(حممد نزار الدقر . انظر روائع الطب اإلسالمي د) ٢(
  ).٤/٩٢(حممد نزار الدقر . انظر روائع الطب اإلسالمي د) ٣(



٢٠١ 
  

  املسألة الرابعة
  نتف اإلبط

  
  .وفيها متهيد وأربعة فروع

  .أما التمهيد ففي تعريف النتف واإلبط
  :أما الفروع

  .حكم نتف اإلبط: فالفرع األول
  .اإلبط إزالة شعركيفية : الفرع الثاين
  .التوقيت يف نتف اإلبط: الفرع الثالث
  .لنتف اإلبط الصحيةالفوائد : الفرع الرابع



٢٠٢ 
  

  متهيد 
  يف تعريف نتف اإلبط

  
نزع الشعر وما  هو: والنتف .هو مصدر للفعل الثالثي نتفه ينتفه نتفاً " :النتف يف اللغة

  .)١("أشبهه
هو باطن اجلناح، ويذكر ويؤنث، والتذكري : وقيل. هو باطن املنكب": أما اإلبط يف اللغة

  . )٢(هو مذكر؛ لكن العرب أنثته، ومجعه آباط: وقيل. أعلى
قوم مقامه مما يؤدي إىل إزالة ما ينبت عليه من الشعر بالنـزع أو ما ي: واملراد بنتف اإلبط

  .املقصود
  

  الفرع األول
  حكم نتف اإلبط 

  
  .)٣(اتفق الفقهاء على أن نتف اإلبط سنة   
  :األدلة

  :استدل الفقهاء ملا ذهبو إليه من أن نتف اإلبط سنة بالسنة واملعقول
  :أما السنة

                                                 
إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : املعجم الوسيط إخراج). ١١/٢٣٥) (نتف(ب البن منظور مادة لسان العر) ١(
  ).٢/٩٠٧( )نتف(
إبراهيم مصطفى وآخرين : وانظر املعجم الوسيط إخراج). ٩/١٢١) (أبط(لسان العرب البن منظور مادة ) ٢(

  ).١/٣) (إبط(مادة 
الفتاوى اهلندية للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند ). ٦/٤٠٦(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر )٣(
املنتقى ). ١/٣٣٨(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن ). ٤/٢٢٦(جممع األر لداماد أفندي ). ٥/٣٥٨(

). ١/٢٩٤(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٦٨(املهذب للشريازي ). ٤٨٨( لآليب الثمر الداين). ٧/٢٣١( للباجي
الشرح الكبري البن ). ١/٧٦(كشاف القناع للبهويت ). ١/١١٨(املغين البن قدامة ). ١/٢٨٨(اموع للنووي 

  ).١/٤١(منتهى اإلرادات البن النجار ). ١/٢٥٤(قدامة 



٢٠٣ 
  

 رعش": قال رسول اهللا : قالت  _رضي اهللا عنها  _فما روت أم املؤمنني عائشة  .١
  .)١("وذكر منها نتف اإلبط... من الفطرة 

وذكر منها ... الفطرة مخس" :قال عن النيب  _رضي اهللا عنه  _ وعن أيب هريرة .٢
  .)٢("نتف اإلبط

   :فقالوا، أما املعقول
إنه إذا ترك يتفاحش، وكل ما كان من هذا القبيل يستحب إزالته؛ حىت ال يشوه 

  .)٣(اخللقة
  

                                                 
  .١٠٣سبق ص ) ١(

  .١٤٠سبق ص ) ٢(
  ).١/١١٨(انظر املغين البن قدامة ) ٣(



٢٠٤ 
  

  الفرع الثاني
  اإلبطالة شعر إزكيفية  

  
اتفق األئمة األربعة على أنه إذا أزال شعر اإلبط بالنورة أو احللق أو القص جاز؛   

   )١( .لكن النتف أفضل
  :األدلة

  :استدل الفقهاء على أنه جيوز إزالته بالنورة أو احللق أو القص باملعقول فقالوا 
١. إن املقصود هو النظافة وأال يترمبا حصل بسببه الرائحة ك حىت جيتمع الوسخ فيه، ور

  .)٢( الكريهة
  .)٣(إن بعض الناس ال يقوى على أمل النتف، فلهم إزالته بغريه .٢

  :واستدل الفقهاء على أن النتف أفضل من غريه بالسنة واملعقول 
  :أما السنة
نتف  .وذكر منها... عشر من الفطرة"_رضي اهللا عنها _ فحديث عائشة  .١

  )٤(."اإلبط
الفطرة مخس وذكر منها ونتف ": وفيه _اهللا عنه  ضير_ وحديث أيب هريرة  .٢

  )٥(."اإلبط
  ::وجه الداللةوجه الداللة

  .)٦("النتف أفضل ملوافقته اخلرب 

                                                 
هلندية للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند الفتاوى ا). ٤٠٧، ٦/٤٠٦(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ١(
 ).٣/٢٣٤(روضة الطالبني للنووي  ).١/٢٨٨( للنووي اموع ).٤/٢٨٥( املوطأ على الزرقاين شرح ).٥/٣٥٨(

  ).١/١١٨(املغين البن قدامة ). ١/٧٦(كشاف القناع للبهويت ). ١/٢٥٤( البن قدامة الكبري الشرح
  ).١/٢٨٩(انظر اموع للنووي ) ٢(
  ).١/٢٨٨(انظر اموع للنووي  )٣(
  .١٠٣سبق ص ) ٤(
  .١٤٠سبق ص ) ٥(
  ).١/١١٨(انظر املغين البن قدامة ) ٦(



٢٠٥ 
  

   :فقالوا، وأما املعقول
، خبالف احللق فإنه يقوي الشعر )١(إن النتف يضعف الشعر، فتخف به الرائحة

  .)٢(ويهيجه، فتكثر الرائحة 

  
  الفرع الثالث

  بطالتوقيت يف نتف اإل
  

  .)٣(أما التوقيت يف نتف اإلبط ففيه نفس اخلالف الذي يف حلق العانة فانظره هناك

  
  الفرع الرابع

  لنتف اإلبط الصحيةالفوائد 
  

قل إليه بعض الطفيليات من اإلبط ميكن أن يكون مقراً لإلفرازات اجللدية، وقد ينت
ودون  على النتف منذ بدء منوهالغدد العرقية والدهنية، واالعتياد  ونتف اإلبط يضعف، العانة

  .)٤(أن حيلقه أبدا يضعف الشعر فال يشعر باألمل 
ومل يذكر املؤلف ما يثبت أن نتف شعر اإلبط منذ بدء منوه وعدم حلقه أبداً يضعف 

  .الشعر ويضعف الغدد العرقية
  
  

                                                 
  ).٤/٢٨٥(انظر شرح الزرقاين على املوطأ ) ١(
  ).١/١٩٥(العدة شرح العمدة البن العطار ). ١٠/٣٥٧(فتح الباري البن حجر : انظر) ٢(
  .وما بعدها ١٩٤انظر ص ) ٣(
: ، أحباث وأعمال للمؤمتر العاملي الرابع عن الطب اإلسالمي، مقالةالصحيةملنظمة اإلسالمية للعلوم ا انظر )٤(

  ).٢١٤(املفهوم الوقائي واملفهوم العالجي يف الطب النبوي، عبد احلميد محودة 



٢٠٦ 
  

قه وترك الشعر يف هذه املنطقة يسبب رائحة كريهة ؛ ال سيما بعد البلوغ والذي يراف
نضوج غدد عرقية خاصة تفرز مواد ذات رائحة؛ خاصة إذا تراكمت معها األوساخ والغبار 

  .)١( أزخنت وأصبح هلا رائحة كريهة، ونتف الشعر خيفف إىل حد كبري من هذه الرائحة
كما أن النتف خيفف من اإلصابة بالعديد من األمراض اليت تصيب تلك املناطق؛   
  .)٤()عروسة اإلبط(، والتهابات الغدد العرقية )٣(ة، والسفعات الفطري)٢(كاملذح
ويؤكد األطباء أن إزالة . )٥(وأيضاً فإن إزالة الشعر تقي من التهاب اجللد التخريشي  

الشعر باحللق هي الطريق األمثل ملن يتأمل من النتف، أو كان إذا حلق انغرس شعره مما يؤدي 
  .)٦(إىل التهاب األجربة الشعرية بسبب النتف

                                                 
زاق الكيالين يف اإلسالم لعبد الر الصحيةاحلقائق ). ٤/٩٢(حممد نزار الدقر .روائع الطب اإلسالمي د: انظر) ١(
)٢١٩.(  
  ).٣/٤٢٧) (مذح(لسان العرب البن منظور مادة . احلكة: املذح) ٢(
  ).١٠/٢) (سفع(لسان العرب البن منظور مادة . السواد: السفع: السفعات) ٣(
  ).٤/٩٢(حممد نزار الدقر .انظر روائع الطب اإلسالمي د) ٤(
  ).٩١(الرحيم مارديين  انظر اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي الشريف لعبد) ٥(
  ).٩٠(انظر اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي الشريف لعبد الرحيم مارديين ) ٦(



٢٠٧ 
  

  املسألة اخلامسة
  تقليم األظفار

  
  .وفيها متهيد وأربعة فروع

  .أما التمهيد ففي تعريف التقليم
  :أما الفروع

  .حكم تقليم األظفار: فالفرع األول
  .كيفية تقليم األظفار: الفرع الثاين
  .التوقيت يف تقليم األظفار: الفرع الثالث
  .لتقليم األظفار الصحيةالفوائد : الفرع الرابع



٢٠٨ 
  

  يد مته
  تعريف التقليم

  
 التقليم والقلم يف اللغة: قبل التعرض حلكم تقليم األظفار أبني معىن التقليم فأقول

بضم القاف _ والقُالمة  قطعه بالقَلَمني،: قلم الظفر واحلافر والعود يقْلمه قَلْماً: احد، يقالو"
   )١(."هي املَقْلومة عن طرف الظفر:  _ وختفيف الالم
  .)٢("إزالة ما يزيد على ما يالمس رأس األصبع من الظفر" :قليم األظفاربت واملقصود

  .)٤( "قطع ما طال عن اللحم منها": بأنه )٣(وعرفه العالمة ابن دقيق العيد

                                                 
إبراهيم مصطفى : وانظر املعجم الوسيط إخراج). ١٥/٣٩٢،٣٩١) (قلم(لسان العرب البن منظور مادة ) ١(

  ). ٧٦٣، ٧٦٢/ ٢) (قلم(وآخرين مادة 
نظام : العدة شرح العمدة لعالء الدين علي بن داود العطار، طبع بعناية). ١٠/٣٥٧(فتح الباري البن حجر ) ٢(

  ).١/١٩٣(حممد اليعقويب 
هو اإلمام الفقيه احلافظ احملدث تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن وهب بن مطيع القشريي املنفلوطي، ) ٣(

: ط السلفي وعدة، وصنفوحدث عن ابن اجلميزي وسب. ولد سنة مخس وعشرين وستمائة. صاحب التصانيف
وكان من أذكياء زمانه، واسع العلم، مدمياً للسهر، مكباً على . شرح العمدة، واإلملام، واالقتراح يف علوم احلديث

انظر طبقات الشافعية، . االشتغال قل أن ترى العيون مثله، ويل قضاء الديار املصرية، مات سنة اثنتني وسبعمائة
  ).٣/٨٦،٨٤(لقاضي شهبة 

  ).١/٨٥(إحكام األحكام شرح عمدة األحكام لتقي الدين أيب الفتح الشهري بابن دقيق العيد  )٤(



٢٠٩ 
  

  الفرع األول
  حكم تقليم األظافر 

  
  . )١(اتفق األئمة األربعة على أن تقليم األظفار سنة  
  )٢(.ا إذا كان يف حالة الغزو فيوفرهاواستثىن احلنفية واحلنابلة من ذلك م  
  : األدلة
  :أدلة الفقهاء على أن تقليم األظفار سنة: أوالً

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة واملعقول
  : أما السنة
وذكر ... مخس الفطرة  ": قال  عن النيب  _رضي اهللا عنه  _فما رواه أبو هريرة  .١

  .)٣(..."منها تقليم األظافر 
... من الفطرة  عشر: "قال  أن رسول اهللا  _ضي اهللا عنها ر _حديث عائشة  .٢

  .)٤("وذكر منها تقليم األظفار 
. يا رسول اهللا، إنك تهِم: قالوا: قال _رضي اهللا عنه  _عن عبد اهللا بن مسعود  .٣

  )٦(ورفغ )٥(مايل ال أوهم: "قال

                                                 
علماء اهلند  من نظام ومجاعة للشيخ اهلندية الفتاوى ).٦/٤٠٥( عابدين البن احملتار رد حاشية :انظر )١(
ي على شرح أيب احلسن حاشية العدو ).٧/٢٣١( املنتقى للباجي ).٤/٢٨٤(على املوطأ شرح الزرقاين ).٥/٣٥٧(

اموع للنووي ). ١/٢٩٤(مغين احملتاج للشربيين  ).١/٦٨( املهذب للشريازي). ٢/٤٠٨(لرسالة ابن أيب زيد 
منتهى اإلرادات البن النجار ). ١/٧٥(كشاف القناع للبهويت ).١/١١٨(املغين البن قدامة). ١/٢٨٥(
)١/٤١.(  
  ).١/٧٦(كشاف القناع للبهويت ). ٦/٤٠٥(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر ) ٢(
  .١٤٠سبق ص ) ٣(
  .١٠٣سبق ص  )٤(
  ).٥/٥٢٥(النهاية البن األثري . الغلط: الوهم) ٥(
أصول املغابن؛ كاآلباط واحلوالب وغريها من مطاوى : الرفاغ. املراد به يف احلديث وسخ الظفر: رفغ )٦(

معجم مقاييس اللغة البن فارس مادة ). ٢/٢٤٤(بن األثري النهاية ال. األعضاء وما جيتمع فيه من الوسخ والعرق
  ).٤/٤٢٤) (رفغ(



٢١٠ 
  

  )١(!". أحدكم بني ظفره وأنامله 
  :فقالوا ،وأما املعقول

ورمبا حك ا الوسخ فيتجمع حتتها من املواطن املنتنة،  تتفاحش بتركها،إن األظفار  .١
ملا فتصري رائحة تلك املواضع يف رؤوس أصابعه، ورمبا منع وصول املاء يف الطهارة 

  )٢(.حتته
إنه قد يتعلق بالظفر إذا طال النجو ملن استنجى باملاء ومل ميعن غسله، فيكون إذا  .٢

  .)٣(صلى حامالً للنجاسة
، وقد يصل إىل حد مينع وصول املاء إىل ما جيب ) ٤(ألن الظفر خيدش وخيمش ويضرو .٣

  .)٥(جيب غسله مما هو حتت الظفر
  . )٦(إن قصها يحسن اهليئة، ويزِيل قباحة طوهلا .٤
  :أدلة احلنفية واحلنابلة على أنه يسن ملن كان يف الغزو أن يوفر أظفاره: ثانياً

  :قولاستدلوا لذلك بالسنة واألثر واملع
  :أما السنة

أال نحفي  أمرنا رسول اهللا ": قال _رضي اهللا عنه_)٧(فعن احلكم بن عمري
  . )٨("األظفار يف اجلهاد؛ فإن القوة األظفار

  :وأما األثر

                                                 
: وقال عنه ).٥/١٦٨(وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد  ).١٠٤٠١( رقم )١٠/٢٨٨( الكبري يف رواه الطرباين )١(

  ).١٠/٣٥٧(فتح الباري . رجاله ثقات مع إرساله: قال ابن حجر). املرجع السابق(رجاله ثقات 
  ).٨/٢٩(حتفة األحوذي للمباركفوري ). ١/٢٥٤(الشرح الكبري البن قدامة : انظر )٢(
  ).١٠/٣٥٧(انظر فتح الباري البن حجر  )٣(
  ).٢/١٠٨(انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٤(
  ).٨/٢٩(للمباركفوري انظر حتفة األحوذي ) ٥(
  ).١/١٩٤(ح العمدة البن العطار العدة شر). ١/٨٥(إحكام األحكام البن دقيق العيد : انظر) ٦(
أحاديث منكرة، يرويها عيسى بن  روى عن النيب : قال ابن أيب حامت عن أبيه: احلكم بن عمري الثمايل) ٧(

  ).٢/٣٠(اإلصابة البن حجر . ب وهو ضعيف، عن عمه احلكمحبيإبراهيم وهو ضعيف، عن موسى بن أيب 
ومل أقف على من رواه من ). ١/٢٣٩(رح العمدة البن تيمية وش). ١/٧٦(كشاف القناع للبهويت : ورد يف) ٨(

  .من أهل احلديث



٢١١ 
  

وفِّروا األظفار يف أرض :"قال _رضي اهللا عنه _ فما روي أن عمر بن اخلطاب   
  .)١("العدو؛ فإا سالح

  : أما املعقول
  )٢(.وا أنه قد حيتاج إليها يف حلِّ حبل أو حنوهفذكر  

  
  الفرع الثاني

  كيفية تقليم األظفار
  

ورد يف كتب الفقه ذكر لكيفية ترتيب األصابع عند القص مستندين يف ذلك إىل   
وقال . )٤("ال أصل له":قال النووي . )٣("من قَص أظفاره خمالفاً مل ير يف عينيه رمد": حديث

ال أصل له، وإحداث استحباب ال دليل عليه، ) أي اهليئات(كل ذلك " :وقال ابن دقيق العيد
وما اشتهر من قصها على طريقة خمصوصة ال ": وقال أيضاً )٥(".وهو قبيح عندي بالعامل

أصل له يف الشريعة، وهذا ال جيوز اعتقاد استحبابه؛ إذ إن االستحباب حكم شرعي البد له 
  .ولذا أعرضت عن ذكرها ؛)٦("من دليل، وليس استسهال ذلك بصواب

                                                 
  ).٢/٣٦٦(، باب جامع الشهادة )١(ط الشيخ حبيب الرمحن األعظمي: سننه، حتقيق يف بن منصور سعيد رواه )١(
  ).١/١٣٠(الفروع البن مفلح ). ١/٧٦(كشاف القناع للبهويت : انظر) ٢(
لدين أبو اخلري حممد عبدالرمحن يف املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث احلديث أورده السخاوي مشس ا) ٣(

  ).٥٠٢(األحاديث املشتهرة على األلسنة 
  ).١/٢٨٦(انظر اموع للنووي ) ٤(
  .ومل أقف عليه يف إحكام األحكام). ١٠/٣٥٨(ذكره يف فتح الباري البن حجر ) ٥(
  .ليه يف كتاب إحكام األحكامومل أقف ع). ١/٧٦(ذكره يف كشاف القناع للبهويت ) ٦(



٢١٢ 
  

  الفرع الثالث
  التوقيت يف تقليم األظفار

  
  )٢)(١(.اتفق الفقهاء على كراهة ترك تقليم األظفار فوق أربعني  
واختلفوا يف احلد األدىن لتقليم األظفار هل له توقيت ينتهي إليه أم ال ؟ وهلم يف ذلك   
  :مذهبان 

  :املذهب األول
  .له أن يقلم أظفاره مرة يف كل أسبوع يوم اجلمعة يرى القائلون به أنه يستحب  
  .وإىل هذا ذهب احلنفية واحلنابلة  
عشر يوماً، وزاد  ةوزاد احلنفية أنه إن مل يقلمها مرة يف األسبوع ففي كل مخس  

  .)٣( خيري بينهما: احلنابلة يف قول أنه يستحب يوم اخلميس، وقيل
  :املذهب الثاين

تقليم األظفار توقيت؛ ولكن مىت طالت واحتاج إىل يرى القائلون به أنه ليس ل  
  .تقليمها فعل، ويستحب أن يكون ذلك يوم اجلمعة إن احتاج إليه

  .)٤(وإىل هذا ذهب املالكية والشافعية  
  :األدلة
  :القائل بأنه يستحب أن يقلم أظفاره مرة كل أسبوع أدلة أصحاب املذهب األول: أوالً

                                                 
  .١٩٤انظر ص . املراد حترمياً عند احلنفية، وقد سبق ذكرها يف مسألة االستحداد) ١(
الكايف يف فقه أهل ). ٤/٢٢٦(جممع األر لداماد أفندي ). ٢/١٨١(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٢(

). ٢/١١٣(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ). ٢/١١٣٧(املدينة أليب عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب النمري 
  ).١/٤٥(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/٧٧(كشاف القناع للبهويت ). ١/٢٨٩(اموع للنووي 

كشاف القناع ). ٤/٢٢٦(جممع األر لداماد أفندي ). ٢/١٨١(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٣(
  ).١/٤٥(إلرادات للبهويت شرح منتهى ا). ١/٧٦(للبهويت 

). ٢/٨١(اخلرشي على خمتصر خليل ). ١/٥٠٤(الشرح الصغري للدردير ). ٧/٢٣٢(املنتقى للباجي : انظر) ٤(
مغين ). ١/٢٨٦(اموع للنووي ). ١/٤٠٨(حاشية العدوي مع شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد ). ٢/٨١(

  ).١/٢٩٤(احملتاج للشربيين 



٢١٣ 
  

  
  :استدلوا لذلك بالسنة واألثر

  : أما السنة
كان   أن النيب " _رضي اهللا عنهما  _)١(فما رواه عبد اهللا بن عمرو بن العاص .١

  .)٢("يأخذ أظفاره وشاربه كل مجعة
كان يقَلِّم أظفاره ويقص شاربه  أن النيب "  _رضي اهللا عنه  _ما رواه أبو هريرة  .٢

  .)٣("يوم اجلمعة قبل أن خيرج إىل الصالة
يقَلِّم أظفاره يوم اخلميس  رأيت رسول اهللا : قال  _ه رضي اهللا عن _وعن علي  .٣

يا علي، قص الظفر ونتف اإلبط وحلق العانة يوم اخلميس، والغسل والطيب ":مث قال
  )٤(."واللباس يوم اجلمعة

من قَلَّم أظافريه يوم اجلمعة أعاذه اهللا تعاىل من الباليا إىل  ":قال ما روي أنه  .٤
  .)٥("ثة أياماجلمعة األخرى وزيادة ثال

  : أما األثر
  كان يقلم أظفاره ويقص  _رضي اهللا عنهما  _)١(أن عبد اهللا بن عمر"فما روي     

                                                 
روى عن النيب . أبو عبدالرمحن: العاص بن وائل القرشي السهمي، أبو حممد، ويقال هو عبداهللا بن عمرو بن) ١(
 كان طواالً أمحر عظيم الساقني أبيض الرأس . كثرياً وعن عمر وأيب الدرداء ومعاذ وابن عوف وعن والده

بن عبدالرب االستيعاب ال). ٤/١١٢(اإلصابة البن حجر : سنة مخس وستني انظر_ رضي اهللا عنه_مات . واللحية
  ).٦/١٦٦،١٦٥(ذيب التهذيب البن حجر ). ٢/٣٤٩،٣٤٦(
  ). ١٢/١١٣(أخرجه البغوي يف شرح السنة، كتاب اللباس، باب التوقيت يف تقليم األظافر وقص الشارب) ٢(
وأخرجه البغوي يف شرح السنة، كتاب اللباس ، باب ). ٨٤٢(رقم ) ١/٢٥٧(ورواه الطرباين يف األوسط  )٣(

اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد، باب  أوردهو). ١٢/١١٣(يف تقليم األظافر وقص الشارب  التوقيت
من حديث أيب عبد اهللا األغر وقال اهليثمي فيه إبراهيم بن قدامة ). ٢/١٧٠(األخذ من الشعر والظفر يوم اجلمعة 

. ذكره ابن حبان يف الثقات: ابن حجروقال . ليس حبجة إذا تفرد حبديث، وقد تفرد ذا احلديث: قال البزار
  ).١٧١، ٢/١٧٠(جممع الزوائد 

  .١٩٦سبق ص ) ٤(
  .ومل أقف على من رواه من أهل احلديث بعد التتبع) ٤/٢٦٦(ورد يف جممع األر لداماد أفندي ) ٥(



٢١٤ 
  

  .)٢("شاربه يف كل مجعة
القائل بأنه ليس لتقليم األظفار توقيت معني وأن العربة  أدلة أصحاب املذهب الثاين :ثانًيا
  :بطوهلا

،وهذا خيتلف باختالف  األظفار بطول العربة نإ: فقالوا  استدل أصحاب هذا املذهب باملعقول 
   )٣(.األحوال واألشخاص

  :الترجيح
هو القول بأن تقليم األظفار ليس له وقت معني؛ بل العربة  _كما سبق _الراجح   

  .بطوهلا، وهو خيتلف من شخص آلخر

                                                                                                                                               
وهو ابن  هاجر، ث النبويولد سنة ثالث من املبع، هو عبداهللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي) ١(

مات سنة ، أول غزوة شارك فيها اخلندق، أسلم مع أبيه، إنه كان ابن إحدى عشرة ونصف: وقيل ،عشر سنني
  ).٤/١٠٨،١٠٧(انظر اإلصابة البن حجر  .اثنتني أو ثالث وسبعني

). ١٢/١١٣(أخرجه البغوي يف شرح السنة، كتاب اللباس، باب التوقيت يف تقليم األظافر وقص الشارب ) ٢(
وقال عنه ابن ). ٣/٢٤٤(لبيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب اجلمعة، باب السنة يف التنظيف يوم اجلمعة وا

  ).٨/١٠٣(فتح الباري . إسناده صحيح: رجب

  ).١/٢٨٩(انظر اموع للنووي ) ٣(



٢١٥ 
  

  الفرع الرابع
  لتقليم األظافر الصحيةالفوائد 

  
ن يف أحسن تقومي، وجعل له يف شكل مجايل اإلنسا _سبحانه وتعاىل _ خلق اهللا   

، وذا التكوين )الظفر(أصابع يستعملها يف أغراض شىت، وحيافظ على ايتها غالف قرين 
؛ وهو محاية رأس األصبع، ويتحدد حجم الظفر )الظفر(اخللقي اجلمايل يتحدد الغرض من 

، ولكي يتحقق جِدليكون على قدر الغرض الذي من أجله و ؛بأال يزيد عن رأس األصبع
  .)١(التناسق بني األصبع والظفر من واقع املصلحة 

ه، وجعل بينه وبني احليوان فوارق ملَجاإلنسان و _سبحانه وتعاىل  _كما كرم اهللا   
كما أن اجلمال يف اإلسالم مرتبط . كثرية، وكل فعل أو تشبه باحليوان مرفوض يف اإلسالم

األظفار فيها تشبه باحليوان، وفيها تعارض مع سنة تقليم بااللتزام بسنن الفطرة، وإطالة 
  .)٢(األظفار
  ويعإضايف قرين يغطي ظهر اجلزء اخللفي من السالمى  بأنه جزء): الظفر(ف األطباء ر

  .األخرية ألصبع يد اإلنسان أو أصبع قدمه
  :أما الشكل الظاهري

 ، ومن الدثار الظفري(Nail Matrix)) أو مذنب الظفر(فيتكون الظفر من رحم الظفر  
(Nail Pad)  الذي يتكون من الصفيحة الظفرية(Nail Plate)  األخرية ويغطي جزء السالمى

 Normal)، وهذا هو الظفر العادي الفعال (Nail Bed)) مرقد الظفر(والذي يسمى ) األمنلة( 

Function Nail) ة األمنلة ء املالمس لنهاي، وكل ما يزيد من الصفيحة الظفرية عن اجلز
  .(Dist al plate)ويسمى  فهو جزء زائد عن الظفر) السالمى األخرية(

  : األضرار اليت تسببها زوائد األظفار
  

                                                 
. اإلسالمي، مقالة د ، أحباث و أعمال املؤمتر العاملي الرابع عن الطبالصحيةاملنظمة اإلسالمية للعلوم  انظر )١(

  ).٢٣١، ٢٣٠( الصحيةحيىي ناصر خواجى وزميله، تقليم األظفار يف ضوء التراث النبوي والعلوم 
  ).٢٣١(انظر املرجع السابق  )٢(



٢١٦ 
  

 ايةبني ) أوكهوف(لة األظفار، وينتج عنها جيوب تنشأ هذه الزوائد الظفرية عن إطا .١
امليكروب وطرف الزوائد الظفرية الداخلي، ويف هذه احلالة جتمع  األمنلة اخلارجي، 

واألوساخ بكل أنواعها؛ سواء من املواد اليت تتناوهلا األيدي كاألطعمة، أو تلمسها 
كفضالت التغوط، أو اليت تنفصل من سطح اجللد عند اهلرش باألظافر،  ويصعب إزالة 
هذه األوساخ إزالة كاملة بالغسل العادي لأليدي؛ وهلذا فقد يبقى جزء من هذه األوساخ 

وأما املطهرات الصحية . )١(لظفرية اليت تصبح مصدراً للروائح الكريهةبداخل اجليوب ا
املزعومة فقد يؤدي اإلفراط يف استعماهلا إىل فقدان التوازن احليوي، ورمبا سبب أمراضاً 

  . )٢(خطرية يف خاليا اجللد واخلاليا الداخلية
باملاء كما أنه قد أجرى األطباء جتارب عديدة على األظفار، فغسلوا أيديهم   

والفرشاة والصابون مدة ربع ساعة، مث غمسوها يف الكحول عشر دقائق، مث زرعوا املادة 
املتراكمة حتت أظفارهم يف مستنبت للجراثيم، فنمت فيه بعض اجلراثيم، مما يدل على أن 

رغم أم يلبسون  األظفار ال ميكن أن تتعقم؛ لذا يعىن اجلراحون بقص أظفارهم دائماً
  . )٣(قمة عند إجراء العمليات اجلراحيةقفازات مع

    وقد تنتقل بيوض الديدان عن طريق األظافر إذا حا  ك الشخص شرجه، فتتعلق
البيوض مث تدخل مرة أخرى إىل الفم وإىل داخل اجلسم؛ حيث تتغذى وتنمو من 

؛ جيب قص أظافرهم _كزمياكاأل_كما أن األطفال املصابني باألمراض اجللدية . )٤(جديد
وهناك . حىت ال يؤدي حكهم جللودهم إىل خدش احلويصالت وتلوثها باجلراثيم والتهاا

الدوسنطاريا  :أمراض تنتج بل وتسمى أمراض األيدي امللوثة ذات األظفار الطويلة، مثل
    . )٥(األيدي وتقليم األظافر من أهم طرق الوقاية منه هو تنظيف األميبية الذي

  

                                                 
. ، أحباث وأعمال املؤمتر العاملي الرابع عن الطب اإلسالمي، مقالة دالصحيةانظر املنظمة اإلسالمية للعلوم  )١(

  ).٢٣٤، ٢٣٢( الصحيةه، تقليم األظفار يف ضوء التراث النبوي والعلوم حيىي ناصر وزميل
  ).١٤(انظر الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة للولوة آل علي ) ٢(
  ).٢١٩، ٢١٨(يف اإلسالم لعبدالرزاق الكيالين  الصحيةانظر احلقائق ) ٣(
  ).١٤١(ي انظر الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة للولوة آل عل) ٤(
  ).١٤٢(انظر املرجع السابق ) ٥(



٢١٧ 
  

ـفيلي الدودة والذي يسببه ط) Entorobiasis(قيقة الذيول دان الدكما أن مرض الدي
جند أن املراجع العلمية ) Oxyuris( واليت تسمى أكسيورس  Pinwarmالدقيقة الذيل 

كما أنه . )١(للطب العالجي تؤكد يف عالجه على قص األظافر وتنظيفها بصفة مستمرة
ع باجليوب الظفرية، ويصعب عند استعمال  وإمساك املواد السامة أو مالمستها قد تتجم

إزالتها بالغسل العادي لأليدي، فتنتقل إىل داخل اجلسم عن طريق األصابع والفم، مما 
  .يلحق أضراراً بصحة اإلنسان

الزوائد الظفرية وما تحدثه بسبب طوهلا وأطرافها احلادة من إصابات تلحق جبسم  .٢
إصابات العني واليت قد  :الشخص نفسه، أو تلحق باآلخرين، ومن األضرار الشائعة

تصل إىل إحداث قرحة ا بسبب اخلدش بالزوائد الظفرية، وكذلك اإلصابات اليت 
تتراوح ما بني خدش اجللد واجلروح السطحية وتتعدى إىل اجلروح الغائرة؛ خاصة يف 
حالة احلركة العنيفة لأليدي؛ كما يف حالة الشجار، وعندما تكون الزوائد الظفرية ذات 

  . حادةاية 
وتكون الزوائد الظفرية سبباً يف إعاقة احلركة الطبيعية احلرة لألصابع، ومبالحظة     

حركات األصابع واألنامل وأطرافها األمامية يف حاالت القبض أو اإلمساك أو املالمسة يتبني 
أن الزوائد الظفرية تعيق هذه احلركات، كلما زادت الزوائد الظفرية يف الطول كان التأثري 

 . )٢(لى كفاءة أصابع اليد وأطراف األنامل أشدع
  :فاألظافر الطويلة

 .تعيق املالمسة بواسطة أطراف األنامل. أ
تعيق حركة االنقباض لألصابع بالوضع الطبيعي بسبب الزوائد الظفرية اليت تالمس . ب

 .الكف قبل  إمتام حركة انقباض األصابع

                                                 
. ، أحباث وأعمال املؤمتر العاملي الرابع عن الطب اإلسالمي، مقالة دالصحيةاملنظمة اإلسالمية للعلوم : انظر )١(

. ويف الصالة صحة ووقاية د). ٢٣٤( الصحيةتقليم األظفار يف ضوء التراث النبوي والعلوم : حيىي ناصر وزميله
  ).٦٥(فارس علوان 

. ، أحباث وأعمال املؤمتر العاملي الرابع عن الطب اإلسالمي، مقالة دالصحيةانظر املنظمة اإلسالمية للعلوم  )٢(
  ).٢٣٥( الصحيةتقليم األظفار يف ضوء التراث النبوي والعلوم : حيىي ناصر وزميله



٢١٨ 
  

لإلمساك والقبض وباقي حركات األصابع التغري الذي يطرأ على احلركات الطبيعية . ج
  .بسبب إعاقة الزوائد الظفرية

وال خيفى أن هذا التأثري على حركات األصابع وأطراف األنامل واستمراريته ينعكس     
  .)١(على األداء الوظيفي لألصابع وعلى انثنائها، مما قد يلحق األضرار مبفاصل األصابع

أن يتقن تنظيف جسده خشية جرح اجللد أو  إن صاحب األظافر الطويلة ال يستطيع    
خدشه بظفره الطويل؛ خاصة يف املناطق احلساسة اليت تكون فيها األغشية املخاطية رقيقة؛ 

فتحات اجلسم املتعددة؛ من فم، وأنف، وأذن، وقُبل، ودبر، وهذه مناطق حتتاج إىل : مثل
  .)٢(اض واإلنتاناتنظافة أكثر ورعاية أكرب؛ ألا من أهم أسباب انتشار األمر

  :األضرار اليت تصيب األظفار بسبب إطالتها
  :وتنقسم األضرار اليت تلحق باألظفار بسبب طوهلا إىل ما يلي  

  :، وتشملأضرار مباشرة تلحق بالزوائد الظفرية .أ
وهي أضرار شائعة ومتكررة حتدث نتيجة اصطدام هذه : تقصيف الزوائد الظفرية .١

  .الزوائد باألجسام الصلبة
خاصة يف حالة الطول البالغ فيه، فإنه يصعب : احتراق أطراف الزوائد الظفرية .٢

التقدير والتحكم يف البعد بني هذه الزوائد ومصادر النار أو األجسام الساخنة، ويف 
  )٣(.حالة حركات اليد واألصابع اليت تعتمد على رد الفعل احلركي

  : رية واألصبع أضرار غري مباشرة تلحق باألظفار واملنطقة الظف .ب
  :وهي أضرار كثرية ومتنوعة، وتتفاوت يف شدا وخطورا؛ منها     
  :(Trauma)  إصابات ناجتة عن الصدمات .١

واليت يزيد تعرض األظفار هلا يف حالة وجود الزوائد الظفرية؛ ومن هذه اإلصابات 
  .خللخة الظفر اجلزئي أو الكامل

                                                 
حيىي ناصر . عن الطب اإلسالمي، مقالة د، أحباث وأعمال املؤمتر الرابع الصحيةانظر املنظمة اإلسالمية للعلوم ) ١(

  ).٢٣٦( الصحيةتقليم األظفار يف ضوء التراث النبوي والعلوم : خواجى وزميله
  ).٦٣(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ٢(
. قالة د، أحباث وأعمال املؤمتر العاملي الرابع عن الطب اإلسالمي، مالصحيةانظر املنظمة اإلسالمية للعلوم ) ٣(

  ).٢٣٦( الصحيةتقليم األظفار يف ضوء التراث النبوي والعلوم : حيىي ناصر خواجى وزميله



٢١٩ 
  

  : (onchogrophosis)مرض   .٢
ضطراب ظافر لتصبح كاملخالب، وقد يكون نتيجة للصدمة أو بسبب االحيث تتضخم األ  

  الدوري لألطراف
  .هذا املرض يصيب حىت من اليطيل أظافره: قلت
  : (onychauxis)مرض  .٣

، وقد يرجع ذلك إىل تعرض الظفر )التضخم البسيط( حيث يزداد مسك األظفار دون تشويه 
 .للصدمات
 ):(Bean´slinesمرض  .٤

د مستعرضة تبدأ يف منبت الظفر ومتتد يف اجتاه منو الظفر بسبب عوامل حيث حتدث أخادي
  .عامة أو بسبب الصدمات املوضعية

  : (Leukenychia or White Nails)مرض األظفار البيضاء  .٥
  .)١(رجع أسباب املرض إىل الصدمات واإلصابة بالفطرياتتو

  :األضرار الناجتة عن جتميل األظفار والزوائد الظفرية
  :معظم األضرار إىل التجميل املوجه إىل الزوائد الظفرية والذي جيري بأساليب؛ منهايرجع 
  :وهو يشتمل على العديد من العمليات؛ ومنها: (Manicure)املنكري  .أ
  .أي جعل األظفار ذوات زوائد طويلة كمخالب احليوان:  (Calwing)التمخلب  .١
زوائد الظفرية والضغط عليها وذلك بالقرص على ال: (Pinching)الضغط والتشكيل   .٢

  .بقصد تشكيلها باألشكال املطلوبة
  .(Stabbing)التغيري يف الشكل بالقص   .٣
  .(Nail Hardners)وذلك باستخدام مصلدات األظفار:  (Hardening)تصليد األظفار .٤
  .بقصد تلوينها وجتميلها، وذلك باملستحضرات اخلاصة بذلك : طالء األظفار .٥
  .عادة تلوين وطالء األظفار مرة أخرىوذلك إل: إزالة الطالء  .٦

                                                 
حيىي . مقالة د، أحباث وأعمال املؤمتر العاملي الرابع عن الطب اإلسالمي الصحيةانظر املنظمة اإلسالمية للعلوم ) ١(

  ).٢٣٧( الصحيةلوم تقليم األظفار يف ضوء التراث النبوي والع: ناصر خواجى وزميله



٢٢٠ 
  

وذلك بتثبيت أجسام للزينة على األظفار :  (Body Implantation)زرع األجسام . ب
  .وعلى الزوائد الظفرية بصفة خاصة

حتاكي ) إكريليك( هاملواد البتروكيماوي من وهي أجسام :تثبيت األظفار الصناعية. ج
خمتلفة، وتثبت يف األظفار الطبيعية لتعطيها الزوائد الظفرية بأشكال وأطوال وألوان 

  .األشكال املخلبية املطلوبة
  :مرضية خمتلفة، وتنقسم إىل جمموعتني  وتتنوع األضرار لتأخذ أشكاالً

  .(Nail Diseases)أمراض األظفار  .١
 .(Cosmetic Dermatitis)التهاب اجللد التجميلي  .٢
  :أمراض األظفار: أوالً
 :(Britle Nails)األظفار اهلشة  . أ

وتكون هشة وسريعة التقصف، ومن أسباب املرض استعمال مزيالت طالء     
  .)١(األظفار
 : (onychoschizia)مرض . ب

ومن أعراضه تشقق الزوائد الظفرية إىل طبقات من ناحية الطرف اخلارجي، وهي     
ن ما يعود السبب إىل جفاف األظفار، وجيب التوقف ع مشكلة تعاين منها النساء، وغالباً

  .استعمال طالء األظفار
  : (ony cholysis)مرض خلخلة الظفر . ج

ومن أعراضه االنفصال التلقائي للصفيحة الظفرية، ويبدأ يف املعتاد من الطرف     
اخلارجي وميتد حنو الداخل، وقد تكون األسباب جسمانية عامة، وقد يرجع السبب إىل 

التمخلب، ( ت جتميل الزوائد الظفرية الرضوض اليت تتعرض هلا الصفيحة الظفرية يف عمليا
، أو إىل زرع قطع التجميل على الصفيحة الظفرية، )الضغط والتشكيل، التشكيل بالقص

  كاستعمال بعض املذيبات وقواعد تغليف األظفار يف عمليات  ؛وقد تكون األسباب كيميائية
  

                                                 
حيىي . ، أحباث وأعمال املؤمتر العاملي الرابع عن الطب اإلسالمي، مقالة دالصحيةانظر املنظمة اإلسالمية للعلوم )١(

  ).٢٣٩( الصحيةتقليم األظفار يف ضوء التراث النبوي والعلوم : وزميله



٢٢١ 
  

  .التجميل، وكذلك مواد التصلد واألظفار الصناعية
  :لد التجميليالتهاب اجل: ثانًيا

وينشأ التهاب اجللد التجميلي نتيجة استعمال املستحضرات املستخدمة يف جتميل     
  :األظفار؛ ومن هذه املستحضرات

والراتنجات، وتعترب أكثر  _وقد حيتوي على مركبات السلفوناميد  :طالء األظفار . أ
خلاليا احلية ، كما مينع تنفس ا)١(مسببات االلتهابات اجللدية جلفون العيون والرقبة

املوجودة يف رحم الظفر وتغذيتها، ويسبب يف املستقبل ضموراً يف منو الظفر، وسوءاً 
  .)٢(يف تغذيته، مما جيعله هشا خشنا غري المع

الذي يؤدي ) ونيتساأل(وهي عبارة عن مذيبات؛ مثل  :مزيالت طالء األظفار . ب
وإزالة ملعانه، وإفساد  استعماله إىل إفساد الظفر، وخدشه، وتآكل سطحه، وتشويهه،

يؤثر على اجللد احلي الذي بني الظفر واألصبع، فيجففه ) ونيتساأل(كما أن . منظره
املوضعية، أما أضراره العامة على ) ونيتسألا(هذه أضرار . ويزعجه، فيتشقق ويتكسر

البدن فتكون باستنشاق أخبرته املضرة أثناء االستعمال؛ ال سيما وأنه سريع التطاير 
تبخر، وسريع االشتعال، فعندما تدخل هذه األخبرة إىل الرئتني مع الشهيق ختدشها وال

وتسبب احتقاا، كما ختدش يف طريقها األنف والبلعوم واحلنجرة ، وقد يؤدي ذلك 
إىل إصابة األعضاء املذكورة بالتهاب أو احتقانات خمتلفة، إضافة إىل التأثري املضر 

راً على ملتحمة العني وقد تسبب هلا األذى وااللتهاب، لألخبرة املتصاعدة تأثرياً مض
كما أن األخبرة الكيميائية املتصاعدة من الطالء نفسه هلا نفس الضرر على األغشية 

 )٣(.املخاطية يف اجلهاز التنفسي والعني ولكن بدرجة أقل

                                                 
لعاملي الرابع عن الطب اإلسالمي الكويت أحباث وأعمال املؤمتر ا ،الصحيةانظر املنظمة اإلسالمية للعلوم ) ١(

 ٢٣٩( الصحيةضوء التراث النبوي والعلوم  يف األظفار تقليم :وزميله خواجى ناصر حيىي .د مقالة م،١٩٨٦
،٢٤٠.(  
  ).٦٤(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ٢(
  ).٧٠، ٦٩(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ٣(



٢٢٢ 
  

وتتكون أساسا من مادة الفورماهيد اليت تسبب التحسس، وقد  :مصلدات األظفار .١
، ختلخل )صبعخراج اإل(الداحس : مصلدات األظفار أمراضاً أخرى؛ منها  تسبب

  .)١(األظفار، فقدان األظفار، النـزف حتت الظفر

                                                 
اإلسالمي الكويت  الطب عن الرابع العاملي املؤمتر وأعمال أحباث ،الصحيةملنظمة اإلسالمية للعلوم ا انظر )١(

، ٢٣٩( الصحيةوالعلوم  النبوي التراث ضوء يف األظفار تقليم :وزميله خواجى ناصر حيىي .د مقالة م،١٩٨٦
٢٤٠.(  



٢٢٣ 
  

  املسألة السادسة
  قص الشارب

  
  .وفيها متهيد وستة فروع

  .والسبلة، القص، واحلف، والشارب: التمهيد يف تعريف
  :وأما الفروع
  .حكم قص الشارب: فالفرع األول

  .كيفية األخذ من الشارب :رع الثاينوالف
  .حكم قص السبالني: والفرع الثالث
  .التوقيت يف قص الشارب: والفرع الرابع
  .حكم إزالة شارب املرأة: والفرع اخلامس
  .حللق الشارب الصحيةالفوائد : والفرع السادس



٢٢٤ 
  

  متهيد
  والسبلة، تعريف القص، واحلف، والشارب

  
  :تعريف القص: أوالً
أخذ الشعر  :والقص قطعه، :قَصاً يقُصُّه والظفر والصوف الشعر قص" :للغةا يف القص
  .)١("باملقص

  .)٢(فهو قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غري استئصال :أما القص اصطالًحا
  :معىن احلف: ثانًيا

 تزيل عنه: أخذ منها، واملرأة حتف وجهها: حف شعره وحليته وشاربه: يقال :احلف يف اللغة
  .)٤(بالغ يف قصه: ، حف الرجل شاربه)٣(الشعر باملوسى
  : احلف اصطالًحا

رجل حاٍف إذا : كما يقال. )٥("استئصال الشعر حىت يرى اجللد": احلف عند احلنفية  
  )٧(وعرفه الطحاوي .)٦(مل يكن يف رجله شيء 

   

                                                 
  ).٨٠٨) (قص(فريوز آبادي مادة القاموس احمليط لل). ٨/٣٤١) (قص(لسان العرب البن منظور مادة ) ١(
حاشية رد احملتار البن ). ٣/٣٤(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ٤/٢٥٦(البناية على اهلداية للعيين : انظر) ٢(

  ).١/٢٨٧(اموع للنووي ). ٦٨٢(الثمر الداين لآليب ). ٢/٥٥٠(عابدين 
إبراهيم مصطفى : ملعجم الوسيط إخراجا). ١٠/٣٩٦،٣٩٥) (حفف(لسان العرب البن منظور مادة : انظر) ٣(

  ).١/١٨٥) (حفت(وآخرين مادة 
  ).٥٥(املصباح املنري للفيومي ) ٤(
  ).٤/٢٥٦(البناية على شرح اهلداية للعيين ) ٥(
  ).١/٦٨(أحكام القرآن أليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص ) ٦(
كان ثقة نبيالً فقيهاً . زدي الطحاوي، أبو جعفرأمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة بن عبد امللك بن سلمة األ) ٧(

صحب املزين وتفقه به، مث ترك مذهبه وصار . تسع وثالثني ومائتني: ولد سنة تسع وعشرين ومائتني، وقيل. إماماً
رمحه _ مات . ، وغريها"بيان مشكل اآلثار"، و"معاين اآلثار"، و "أحكام القرآن: " من مصنفاته. حنفي املذهب

). ١٠٢،١٠٠(تاج التراجم أليب الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا : انظر. ة إحدى وعشرين وثالمثائةسن_ اهللا 
  ).١/٧٢،٧١(وفيات األعيان البن خلكان 



٢٢٥ 
  

  )١(."باب حلق الشارب":باحللق وبوب بذلك فقال
  .)٢(استئصال الشعر من أصله : افعية فاإلحفاءأما عند املالكية والش
  .)٤) (٣(واختاره ابن أيب موسى وغريه. املبالغة يف قصها: وعرفه احلنابلة بأنه

  :تعريف الشارب: ثالثاً
ما طال من ناحية : والشاربان. هو ما سال على الفم من الشعر ":الشارب يف اللغة  
  .)٥( "السبلة

ما : وقيل. ق على الدائرة اليت يف وسط الشفة العلياوتطل. طرف الشارب: والسبلة"  
. ما على الذقن إىل طرف اللحية: وقيل. هي جمتمع الشاربني: وقيل. على الشارب من الشعر

  .)٦("هي اللحية كلها: وقيل. مقدم اللحية خاصة يه: وقيل
  .)٧("الشعر النابت على الشفة العليا": وعرف الفقهاء الشارب بأنه  

                                                 
  ).٤/٢٣١،٢٢٩(انظر شرح معاين اآلثار للطحاوي ) ١(
). ٢/٤٠٨(د شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زي). ٢/٤٠٨(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن : انظر) ٢(

  ).١/٢٨٧(اموع للنووي 
ولد سنة مخس وأربعني وثالمثائة، عايل القدر، سامي الذكر، . هو حممد بن أمحد بن أيب موسى، أبو علي اهلامشي) ٣(

. القادر باهللا والقائم بأمر اهللا، كانت له حلقة جبامع املنصور: الذكر، له املقام العايل واحلفظ الوايف عند اإلمامني 
طبقات احلنابلة البن أيب : انظر. سنة مثان وعشرين وأربعمائة_ رمحه اهللا _ تويف . اإلرشاد يف املذهب: من مصنفاته

  ).٢/١١٨،١١٤(املنهج األمحد للعليمي ). ٢/١٥٩،١٥٦(يعلى 
حاشية الروض املربع للنجدي ). ١/٢٥١(اإلنصاف للمرداوي  ).١/٧٥(كشاف القناع للبهويت : انظر )٤(
  ).١/٤٥(هى اإلرادات للبهويت شرح منت). ١/١٦٥(
إبراهيم مصطفى وآخرين : وانظر املعجم الوسيط إخراج).١/٤٧٣) (شرب(لسان العرب البن منظور مادة ) ٥(

  ).١/٤٧٩) (شرب(وآخرين مادة 
إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : املعجم الوسيط إخراج). ١٣/٣٤٢) (سبل(لسان العرب البن منظور مادة ) ٦(

    ). ١/٤١٧) (سبل(مادة 
اإلنصاف للمرداوي ). ١٠/٣٤٧(فتح الباري البن حجر ). ٤/٤٨٥(شرح الزرقاين على موطأ مالك ) ٧(
)٢٥١، ١/٢٥٠.(  



٢٢٦ 
  

  ولالفرع األ
  حكم قص الشارب

  
واستثىن احلنفية واحلنابلة ما إذا كان  )١(،اتفق الفقهاء على أن قص الشارب سنة  

  )٢( .الرجل يف حالة غزو فإنه يستحب أن يوفرها؛ ليكون أهيب يف عني العدو
  :أدلة الفقهاء على أن قص الشارب سنة :أوالً

  :لسنة واملعقولاستدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من أن قص الشارب سنة با
  :أما السنة
  ...".عشر من الفطرة : "فحديث .١
خالفوا املشركني، وأحفوا ": قال عن النيب  _رضي اهللا عنهما  _وعن ابن عمر  .٢

  )٣(."الشوارب، وأوفوا اللحى

من مل يأخذ من  ": قال النيب : قال _رضي اهللا عنه  _)٤(وما رواه زيد بن أرقم .٣
  .)٥("شاربه فليس منا

  :فقالوا ،قولوأما املع

                                                 
البناية يف شرح ). ٣/٣٤(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ٦/٤٠٧(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ١(

املنتقى للباجي ). ٣٥٨، ٥/٣٥٧(علماء اهلند الفتاوى اهلندية للشيخ نظام ومجاعة من ). ٤/٢٥٤(اهلداية للعيين 
مغين ). ٦٨٢(الثمر الداين لآليب ). ١/٣٣٨(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن على اخلرشي ). ٧/٢٣١(

الشرح الكبري البن قدامة ). ١/٢٨٧(اموع للنووي ). ١/٦٨( للشريازي املهذب ).١/٢٩٤( احملتاج للشربيين
  ).١/٧٥(يت كشاف القناع للبهو). ١/٢٥٥(
الفروع البن مفلح ). ٤/٢٢٦(جممع األر لداماد أفندي ). ٦/٤٠٥(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٢(
  ).١/٧٦(كشاف القناع للبهويت ). ١/١٣٠(
ومسلم يف ). ١٠/٣٦١(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري ، كتاب اللباس، باب تقليم األظفار ) ٣(

  .واللفظ له) ٣/١٥١(وي، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة صحيحه بشرح النو
: هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن اخلزرج، استصغر يوم أحد، وأول مشاهده اخلندق، وقيل) ٤(

انظر اإلصابة . مثان وستني: سبع عشرة غزوة، مات بالكوفة سنة ست وستني، وقيل املريسيع، وغزا مع النيب 
  ).٣/٢١( البن حجر

  .١٤٨سبق ص ) ٥(



٢٢٧ 
  

تسهيل األكل والشرب، وزيادة الفصاحة، وزوال األدران، : فوائد؛ منها القص يف إن" .١
  .)١("وحتسني اهليئة

: أحدمها: واألصل يف قص الشوارب وإحفائها وجهان": جاء يف إحكام األحكام .٢
أن زواهلا : والثاين. خمالفة زي األعاجم، وقد وردت هذه العلة منصوصة يف الصحيح

  )٣(".الطعام )٢(خل الطعام والشراب أبلغ يف النظافة، وأنزه من وضرعن مد

                                                 
  ).٢/٤٠٨(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد ) ١(
: املعجم الوسيط، إخراج). ٧/١٤٧) (وضر(لسان العرب البن منظور مادة . الدرن والدسم: الوضر: وضر) ٢(

  ).٢/١٠٥١) (وضر(إبراهيم مصطفى وآخرين مادة 
  ).١/٨٥(البن دقيق العيد ) ٣(



٢٢٨ 
  

  الفرع الثاني
  :كيفية األخذ من الشارب

  
  :، وهلم يف ذلك مذهبان اختلف الفقهاء يف كيفية األخذ من الشارب

  :األولاملذهب 
  .يرى القائلون به أنه خيري بني القص واإلحفاء، واإلحفاء أوىل  
  .)٢) (١( أبو حنيفة وصاحباه وهو املذهب عند احلنابلة وإىل هذا ذهب اإلمام  
  ) ٤(ورافع بن خديج)٣(وروي ذلك عن عبد اهللا بن عمر وأيب سعيد اخلدري  

                                                 
رد احملتار  حاشية). ٣/٣٤(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ٤/١٦٧(االختيار لتعليل املختار للموصلي : نظرا) ١(

كشاف ). ٥/٣٥٨(الفتاوى اهلندية للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند ). ٦/٤٠٧( ،) ٢/٥٥٠(البن عابدين 
  ).١/٤٥(دات للبهويت شرح منتهى اإلرا). ١/١٣٠(الفروع البن مفلح ). ١/٧٥(القناع للبهويت 

ابن اهلمام يف شرح فتح القدير قول الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار أن احللق أحسن، وأنه قول أيب ذكر ) ٢(
إن مراد الطحاوي أن احللق : "حنيفة وصاحبيه، مث ذكر مذهب بعض متأخري احلنفية أن السنة القص، وقال

أهل الصناعة قًصا يسمونه قص حالقة، وقرر أال تنايف بني  أفضل أي أفضل من القص الذي مل يبالغ فيه؛ ألن عند
فال ينايف ما يريده بلفظ احلف؛ : "قال". وبني احللق، وأن مراده باحللق اإلحفاء) أي اإلحفاء(القص الذي يبالغ فيه 

بالغة يف هو امل: واحلف “وأحفوا الشوارب: "يف الصحيحني فإن املراد منه املبالغة يف االستئصال، عمالً بقوله 
أراد الطحاوي : "ومثله ذكر العيين حيث قال. وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة كما سبق). ٣/٣٤(“القطع

شرح معاين ). ٤/٢٥٥(البناية  ". مل يرد) احللق(اإلحفاء؛ ألن لفظ ) باب حلق الشارب(بتبويب _ رمحه اهللا _ 
حسن عبداملنعم شليب ، كتاب : سائي يف السنن الكربى، حتقيقيف رواية للن) احللق(ورد : قلت). ٤/٢٢٩(اآلثار 

اخلتان، وحلق العانة، ونتف اإلبط، وتقليم األظفار، وحلق : الفطرة مخس:" الطهارة، باب عدد الفطرة بلفظ 
  ).١/٧٧" (الشارب

ستشهد أبوه بأحد، وا هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد األنصاري، أبو سعيد اخلدري، استصغره النيب )  ٣(
أربع وستني، : أربع وسبعني، وقيل_ رضي اهللا عنه_مات . كان من أفقه أحداث الصحابة. ا، وغزا هو ما بعدها

  ).٢/٤٧(االستيعاب البن عبدالرب ). ٣/٨٦،٨٥(اإلصابة البن حجر : انظر. وقيل غري ذلك
، أمه حليمة بنت مسعود بن سنان بن هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي األنصاري، أبو عبداهللا وأبو خديج) ٤(

مات . يوم بدر فاستصغره، وأجازه يوم أحد فشهدها وما بعدها، استوطن املدينة عرِض على النيب . عامر
). ٢/١٨٧،١٨٦(اإلصابة البن حجر: انظر. سنة أربع وسبعني وهو ابن ست ومثانني سنة_ رضي اهللا عنه_

  ).١/٤٩٥(االستيعاب البن عبدالرب 



٢٢٩ 
  

  ._رضي اهللا عنهم _)٢(وجابر بن عبد اهللا )١(وسلمة ابن األكوع
  :الثايناملذهب 
وال حيفيه من  يرى القائلون به أنه يأخذ ويقص منه القدر الزائد على الشفة العليا  
  .أصله

وهذا مذهب بعض متأخري احلنفية ومذهب املالكية والشافعية، بل زاد اإلمام مالك   
٣(ة يؤدب فاعلهالَثْأن حلقه بدعة وأنه م(.  

  :األدلة
  : األول القائل بالتخيري بني القص واحلف وأن احلف أوىلدلة أصحاب املذهب أ: أوالً

  :ثار واملعقولاستدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واآل
  :أما السنة
  .)٥) (٤("... خالفوا املشركني : "فحديث ابن عمر .١
  )٧(". اللحى، وأحفوا الشوارب )٦(خالفوا اوس، ووفروا": ويف رواية .٢

                                                 
أول مشاهده احلديبية، وكان من . سنان بن عبداهللا: و سلمة بن عمرو بن األكوع، واسم األكوعه) ١(

نزل باملدينة، مث حتول إىل الربذة بعد . عند الشجرة على املوت الشجعان، ويسبق الفرس عدواً، وبايع النيب 
ميوت بليال نزل املدينة فمات ا وتزوج ا وولد له، حىت كان قبل أن _ ، رضي اهللا عنه_مقتل عثمان بن عفان 

 ٣/٤٣٧(حجر  البن التهذيب ذيب ).٣/١١٨( حجر البن اإلصابة :انظر .الصحيح على وسبعني أربع سنة
،٤٣٨.(  
  ).٤/٢٥٥(انظر البناية يف شرح اهلداية للعيين ) ٢(
البناية يف شرح ). ٦/٤٠٧(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ٣/٣٤(شرح فتح القدير البن اهلمام : انظر) ٣(

حاشية العدوي على شرح أيب احلسن على اخلرشي ). ٧/٢٣٢(املنتقى للباجي ). ٤/٢٥٤(اهلداية للعيين 
مغين ). ١/٢٨٧(اموع للنووي ). ٦٨٢(الثمر الداين لآليب ). ٤/٢٨٧(شرح الزرقاين على املوطأ ). ١/٣٣٨(

  ).١/٦٨(املهذب للشريازي ). ١/٢٩٤(احملتاج للشربيين 
  .٢٢٥أدلتهم على أن له القص فقد سبقت يف أول املسألة يف حكم قص الشارب انظر ص أما ) ٤(
  .٢٢٥سبق ص ) ٥(
  ).١٠/٣٦٢(فتح الباري البن حجر . اإلبقاء؛ أي اتركوها وافرة: التوفري: وفروا) ٦(
. واللفظ له) ١٠/٣٦١(باب تقليم األظفار ، رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب اللباس) ٧(

  ).٣/١٥٢(بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة يف صحيحه ومسلم 



٢٣٠ 
  

  : وجه الداللة 
  .اإلحفاء أوىل من القص؛ ملا فيه من خمالفة املشركني واوس

الشوارب،  )١( جزوا": ل اهللا قال رسو: قال   _رضي اهللا عنه  _وعن أيب هريرة  .٣
  .)٢("وأرخوا اللحى، وخالفوا اوس

 )٣(أكوا": قال رسول اهللا : قال  _رضي اهللا عنهما  _وما رواه ابن عمر  .٤
  .)٤("الشوارب، وأعفوا اللحى

  : وجه الداللة
  .)٥(أفضل من القص) وهو االستئصال(تثبت هذه اآلثار أن اإلحفاء               

  :ثاروأما اآل
ر إىل بياض ظَنكان يحفي شاربه حىت ي _رضي اهللا عنهما  _أن ابن عمر "فما روي  .١

  )٦("اجللد
رأيت أبا سعيد اخلدري وجابر بن عبد اهللا وابن : "قال )٧(وعن عبيد اهللا بن أيب رافع .٢

  )٨(عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد األنصاري

                                                 
  ).١/٢٦٨(النهاية البن األثري . هو قص الشعر أو الصوف: اجلز: جزوا) ١(
  ).٣/١٥٢(رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة ) ٢(
  ).٥/٢٨٨(هاية البن األثري الن. املبالغة: اإلاك: أكوا) ٣(
  ).١٠/٣٦٣(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري،  كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى ) ٤(
  ).٤/٢٣٠(انظر شرح معاين اآلثار للطحاوي ) ٥(
  ).١٠/٣٤٧(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب اللباس، باب قص الشارب ) ٦(
: إبراهيم، وقيل ثابت، وقيل: ، واسم أيب رافع أسلم، وقيلرافع املدين، موىل النيب هو عبيد اهللا بن أيب ) ٧(

وذكره ابن حبان يف . ثقة: ، قال أبو حامت واخلطيب_وكان كاتبه_روى عن ثوبان وعلي بن أيب طالب . هرمز
اين اآلثار أليب جعفر مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال مع: انظر. روى له اجلماعة وأبو جعفر الطحاوي. الثقات

  ).١٦٩، ٢/١٦٨(أسعد حممد اخلطيب : الطحاوي للحافظ العيين، حتقيق
، وعنه عطاء امسه عبداهللا، روى عن النيب : هو أبو أسيد بن ثابت األنصاري الزرقي، له صحبة، قيل) ٨(

داهللا بن ثابت خادم النيب حيتمل أن يكون عب: امسه عبداهللا بن ثابت، وقال أبو حامت: قال حيىي بن صاعد. الشامي
  جاء عمر بصحيفة فيها التوراة إىل النيب : الذي روى عنه الشعيب قال .ذيب التهذيب البن حجر : انظر
  ).٢/٦٩٤(تقريب التهذيب البن حجر ). ١٠/١٤(



٢٣١ 
  

  )٢(".نهكون شوارم حىت احللقي _رضي اهللا عنهم  _)١(وابن األكوع وأبا رافع 
سهل بن سعد وأنس بن : وروى الطحاوي ذلك عن مجاعة من الصحابة؛ منهم .٣

  )٣(._ مرضي اهللا عنه _مالك وأبو هريرة 
  : وجه الداللة

رضي  _قد كانوا حيفون شوارم، وفيهم أبو هريرة  هؤالء أصحاب رسول اهللا     
، فدل ذلك أن قص "س قص الشاربالفطرة مخ ":وهو ممن روى حديث  _اهللا عنه 

الشارب من الفطرة وهو مما ال بد منه، وأن ما بعد ذلك من اإلحفاء هو أفضل، وفيه من 
  .)٤( إصابة اخلري ما ليس يف القص

  :وأما املعقول فقالوا
لق أفضل من التقصري به يف اإلحرام ورخص يف التقصري، فكان احل رمإن احللق قد أُ .١

فعله ومن شاء زاد عليه؛ إال أنه يكون بزيادته عليه أعظم  من شاء وكان التقصري
  .)٥(أجرا ممن قص، فكذلك الشارب قصه حسن، وإحفاؤه أحسن وأفضل

  .)٦(إن اإلحفاء أوىف من األخذ من الشارب .٢
 الثاين القائل بأخذ القدر الزائد على الشفة العليا وعدم أدلة أصحاب املذهب : ثانياً

  :إحفاءه من أصله
  :أصحاب هذا املذهب بالسنة واآلثاراستدل 

  :أما السنة
                                                 

أدرك اجلاهلية  موىل ليلى بنت العجماء،: أبو رافع نفيع املدين نزيل البصرة، موىل ابنة عمر بن اخلطاب، وقيل)  ١(
روى عن أيب بن كعب وزيد بن ثابت وعبداهللا بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب . ومل ير النيب 

بصري تابعي ثقة : قال العجلي. وعنه روى بكر بن عبداهللا املزين وثابت البناين واحلسن البصري وغريهم. وغريهم
طبقات احلفاظ : انظر. روى له اجلماعة وأبو جعفر الطحاوي. سليس به بأ: وقال أبو حامت. يف كتاب التابعني

  ).٣/١٠٠٩(مغاين األخيار للعيين ). ٣٤(للسيوطي 
  ).١/١٥١(رواه البيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب كيف األخذ من الشارب ) ٢(
  ).٤/٢٣١(انظر شرح معاين اآلثار للطحاوي  )٣(
  ).٢٣٢، ٤/٢٣١(ار للطحاوي انظر شرح معاين اآلث) ٤(
  ).١/٦٨(أحكام القرآن للجصاص ) ٤/٢٣١(شرح معاين اآلثار للطحاوي : انظر) ٥(
  ).٤/٢٥٥(انظر البناية يف شرح اهلداية للعيين ) ٦(



٢٣٢ 
  

من مل يأخذ من ": قال النيب : قال _رضي اهللا عنه _ فما رواه زيد بن أرقم  .١
  .)١("شاربه فليس منا

  :وجه الداللة
  .)٢(تدل على أنه ال يستأصله؛ بل يأخذ جزءاً منه "من": قوله 
خالفوا املشركني، ":ل قا أن النيب  _رضي اهللا عنهما  _وما رواه ابن عمر  .٢

  .)٣("وأحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى
  :وجه الداللة 

كل وال جيتمع على إزالة ما طال على الشفتني؛ حبيث ال يؤذي اآل "أحفوا": محلوا قوله 
  .)٤(فيه الوسخ

  )٥(".الفطرة مخس ومنها قص الشارب": حديث .٣
  .)٦("عشر من الفطرة ومنها قص الشارب"حديث   .٤

   :وجه الداللة
  .)٧(أن يقص حىت يبدو طرف الشفة وال حيفه من أصله: ضابط قص الشارب 

                                                 
  . ١٤٨سبق ص ) ١(
  ).٤/٢٨٧(انظر شرح الزرقاين على املوطأ ) ٢(
  .٢٢٥سبق ص ) ٣(
فتح الباري البن حجر ). ١/٢٨٧(اموع للنووي ). ٤/٢٨٧(شرح الزرقاين على موطأ مالك : انظر) ٤(
)١٠/٣٥٩.(  
  .١٤٠سبق ص ) ٥(
  .١٠٣سبق ص ) ٦(
  ).١/٢٨٧(انظر اموع للنووي ) ٧(



٢٣٣ 
  

 _أو يأخذ  _يقص  كان النيب : "قال _رضي اهللا عنهما  _ما رواه ابن عباس  .٥
  .)١("شاربه، وكان خليل الرمحن يفعله

  .)٢("قص شاربه على سواك أن النيب "ما رواه املغرية بن شعبة  .٦
  :وجه الداللة

  .اد استئصال الشارب ملا وضع السواك حىت يقطع ما زاد عليه لوكان املر    
  : أما اآلثار

رأيت مخسة من أصحاب ":قال )٣(فما رواه البيهقي عن شرحبيل بن مسلم اخلوالين      
، وعبد اهللا )٤(أبو أمامة الباهلي: يقصون شوارم، ويعفون حلاهم ويصفروا رسول اهللا 
  )٧(واحلجاج بن عامر الثمايل، )٦(بد السلمي،وعتبة بن ع )٥(بسر املازين،

   
                                                 

بشرح حتفة األحوذي، أبواب  يف سننه والترمذي). ٢٧٣٨(رقم ) ٤/٤٦٩(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ١(
  .املرجع السابق" حسن غريب: "وقال عنه) ٨/٣٤(رب االستئذان واآلداب، باب ما جاء يف قص الشا

، ١/٢٢٣(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب يف ترك الوضوء مما مست النار) ٢(
  .وسكت عنه) ٢٢٤

هو شرحبيل بن مسلم بن حامد اخلوالين الشامي، روى عن أبيه واملقدام بن معد يكرب وثوبان وأيب أمامة ) ٣(
: وقال ابن معني. من ثقات الشاميني: قال عنه اإلمام أمحد. وعنه حريز بن عثمان وثور بن يزيد وغريهم. وغريهم
  ).١/٢٤٢(تقريب التهذيب البن حجر ). ٣/٦١٥( التهذيب البن حجر ذيب :انظر .ثقة :وقال العجلي .ضعيف

روى عن النيب .  بأيب أمامة الباهليعجالن بن وهب يكىن: هو صدى بن عجالن بن احلارث السهمي، وقيل) ٤(
 وروى عنه أبو سالم األسود وحممد بن زياد األهلاين وغريهم. وعن عمروعثمان وعلي وأيب عبيدة وغريهم .

ذيب التهذيب البن : انظر. سنة إحدى ومثانني: كان مع علي رضي اهللا عنه بصفني مات سنة ست ومثانني، وقيل 
  ) .٢/١٩٩،١٩٨(ن عبد الرب االستيعاب الب). ٤/٤٥(حجر 

: مات بالشام ،وقيل. أبو صفوان السلمي املازين:عبداهللا بن بسر املازين، أبو بسر احلمصي، وقال البخاري ) ٥(
اإلصابة البن حجر : انظر. حبمص سنة مثان ومثانني وهو ابن أربع وتسعني، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة

  ).٢/٢٦٧(دالرب االستيعاب البن عب). ٤/٤١،٤٠(
وجزم ابن حبان بأنه عتبة بن عبداهللا . ويقال ابن عبداهللا وال يصح: عتبة بن عبد السلمي، قال البخاري) ٦(

انظر . مات سنة سبع ومثانني، وقيل إحدى أو اثنتني وتسعني. السلمي أبو الوليد ،كان امسه عقلة فغريه النيب 
  ).٤/٢١٥،٢١٤(اإلصابة البن حجر

اإلصابة البن حجر : انظر. نزل الشام، له صحبة. يقال ابن عبداهللا: بن عامر الثمايل، قال البخارياحلجاج ) ٧(
  ).١/٣٤٧،٣٤٦(االستيعاب البن عبدالرب ). ١/٣٢٧،٣٢٦(



٢٣٤ 
  

  )٢(".كانوا يقصون شوارم مع طرف الشفة )١(واملقدام بن يكرب الكندي،
  :مناقشة األدلة

األول القائل بأن املكلف خمري بني القص واحلف وأن مناقشة أدلة أصحاب املذهب : أوالً
  :احلف أوىل

،"خالفوا اوس":وحديث  ،"...خالفوا املشركني ":أما استدالهلم حبديث     
بأن القص كذلك فيه خمالفة هلم ؛ألم يوفرون شوارم فال  فيمكن أن يعترض عليه  

  .يتعرضون هلا بالقص وال بغريه
 وأما اآلثار الواردة عن مجع من الصحابة وأم كانوا حيفون شوارم حىت احللق    

ر الذي رواه شرحبيل بن مسلم أن مخسة بأنه أيضاً قد ورد يف األث فيمكن أن يعترض عليها
  . )٣(من الصحابة كانوا يقصون شوارم ، فعندها يرجع إىل ما ترجح من األدلة

كما أن هذه اآلثار حتتمل أن يراد استئصال مجيع الشعر النابت على الشفة العليا،     
نظراً إىل  وحتتمل أن يراد استئصال ما يالقي محرة الشفة من أعالها وال يستوعب بقيتها،

وهو خمالفة اوس ،واألمن من التشويش على األكل وبقاء زهومة  املعىن يف مشروعية ذلك ؛
  .)٤(املأكول فيه ، وذا جنمع بني األخبار الواردة يف ذلك

أما استدالهلم بالقياس على أن احللق يف اإلحرام أفضل فكذلك الشارب، فيمكن أن يعترض 
  :عليه مبا يلي

ألن احللق أو التقصري نسكان  احللق يف اإلحرام قياس مع الفارق؛ القياس على    
حيث روى ابن عمر  ،أن األفضلية منصوص عليها بالسنة كما واجبان، فاحلاج خمري بينهما،

                                                 
كنيته : يكىن أبا كرمية، وقيل، املقدام بن يكرب هو املقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب) ١(

مات سنة سبع ومثانني وهو ابن إحدى وتسعني سنة، وقيل مات سنة ثالث . ونزل محص نيب صحب ال. أبو حيىي
  ).٨/٣٢٩(ذيب التهذيب البن حجر ). ٦/١٣٤(اإلصابة البن حجر : انظر. ومثانني، وقيل غري ذلك

الطهارة، البيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب ). ٣٢١٨(رقم ) ٣/٢٢٦،٢٢٥(رواه الطرباين يف الكبري ) ٢(
  .واللفظ له) ١/١٥١(باب كيف األخذ من الشارب 

  ).١٤٦(إذا اختلف الصحابة إىل قولني روضة الناظر البن قدامة : انظر يف مسألة) ٣(
  ).١٠/٣٦٠(انظر فتح الباري ) ٤(



٢٣٥ 
  

واملقصرين يا رسول : اللهم ارحم احمللقني قالوا":قال  أن رسول اهللا  _رضي اهللا عنهما_
  .)١( "واملقصرين :قال ! واملقصرين يا رسول اهللا: قالوا .اللهم ارحم احمللقني: قال! اهللا
مناقشة أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بأخذ القدر الزائد على الشفة العليا : ثانياً

  :وعدم احللق
،فاعترض عليه بأنه ال يعارض ... "من مل يأخذ من شاربه :"أما استدالهلم حبديث  .١

 املصري إليها، ولو فُرِض التعارض من كل وجه رواية اإلحفاء ؛ ألن فيها زيادة يتعني
  .)٢(لكانت رواية اإلحفاء أرجح ؛ ألا يف الصحيحني

ومحلهم اإلحفاء على إزالة ما طال ..." خالفوا املشركني : "وأما استدالهلم حبديث  .٢
  )٣(. االستئصال كما يف سائر كتب اللغة :حفاءبأن اإلعلى الشفتني فاعترض عليه 

 _رضي اهللا عنه  _لشارب املغرية بن شعبة  م مبا جاء من قص النيب وأما استدالهل .٣
  :على سواك ، وأن هذا ال يكون معه إحفاء ، فاعترض عليه مبا يلي

يكن حبضرته مقراض يقدر على إحفاء فعل ذلك ألنه مل  يكون النيب  حيتمل أن
  .)٤(الشارب

  :وأجيب عنه مبا يلي 
معه إحفاء ممنوعة، وهو إن صح ال يعارض تلك بأن هذا حمتمل ، ودعوى أال يكون 

  . )٥(_صلى اهللا عليه وسلم _األقوال منه 
    :الترجيح 

بأن املكلف خمري  املذهب القائلبعد استعراض أدلة املذهبني يتبني لنا أن الراجح هو     
؛ لورود األدلة بذلك،ولتحقق احلكمة اليت ظهرت من وأن احلف أوىل  بني القص واحلف

                                                 
). ٣/٦٥٦(بشرح فتح الباري،كتاب احلج، باب احللق والتقصري عند اإلحالل ،رواه البخاري يف صحيحه ) ١(

  ).٩/٥٥(يف صحيحه بشرح النووي ، كتاب احلج ، باب تفضيل احللق على التقصري ، لمومس
  ).١/١١٥(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ٢(
  .انظر املرجع السابق) ٣(
  ).١/٦٨(أحكام القرآن للجصاص ) . ٤/٢٣٠(شرح معاين اآلثار للطحاوي : انظر) ٤(
  ).١/١١٦(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ٥(



٢٣٦ 
  

كما أن خمالفة املشركني  ولئال تؤذي اآلكل ، من عدم جتمع الوسخ فيها ، بذلك ؛التكليف 
  .حتصل ما

دلت السنة على األمرين وال تعارض ؛ فإن القص يدل على أخذ ":قال الطربي     
واإلحفاء  )١(."الكل ، وكالمها ثابت ، فيتخري فيما شاء ذالبعض ، واإلحفاء يدل على أخ

  .جاء يف الصحيحني  أفضل ؛ لكون األمر به

                                                 
  ). ١٠/٣٥٩(ظر فتح الباري البن حجر ان) ١(



٢٣٧ 
  

  الفرع الثالث
  حكم قص السبالني 

  
ا طرفا  وأما يف اصطالح الفقهاء فرياد .)١( يف اللغة) السبلة(سبق أن ذكرت تعريف       

  .)٢()أي جانبيه(الشارب 
   :أما حكم قص السبالني فقد اختلف الفقهاء يف حكم أخذمها ، وهلم يف ذلك مذهبان 

  :املذهب األول
  .ائلون به أنه يستحب قصهمايرى الق

، واملالكية ، وهو مذهب  )٣(وهو قول للحنفية هو األوىل بالصواب كما قال ابن عابدين
  . )٤(احلنابلة

  :املذهب الثاين
  .يرى القائلون به أنه ال بأس بتركهما

  . )٥(وهو قول للحنفية ، وقول للمالكية ، وهو مذهب الشافعية
  :سبب اخلالف

                                                 
  .٢٢٤انظر ص ) ١(
حاشية العدوي على ). ٢/٥٥٠(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ٣/١٢(منحة اخلالق البن عابدين : انظر) ٢(

شرح منتهى ). ١٠/٣٥٩(فتح الباري البن حجر ). ١/٢٨٨(اموع للنووي ). ٢/٤٠٨(شرح أيب احلسن 
  ).١/٤٥(اإلرادات للبهويت 

هو حممد أمني بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي،ولد سنة ألف ومائة ومثان وتسعني، فقيه الديار ) ٣(
ورفع األنظار عما أورده احلليب على "،"رد احملتار على الدر املختار:"من مصنفاته .الشامية،وإمام احلنفية يف عصره 

سنة ألف ومائتني واثنتني _ رمحه اهللا_مات . غريها، و"نسمات األسحار على شرح املنار"، و"الدر املختار
  ).٩/٧٧(معجم املؤلفني لعمر كحالة ). ٦/٤٢(األعالم للزركلي : انظر. ومخسني

). ٥/٣٥٨(الفتاوى اهلندية للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند ). ٣/١٢(منحة اخلالق البن عابدين : انظر) ٤(
  ).١/٤٥(شرح منتهى اإلرادات للبهويت . )٢/٤٠٨(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن 

الفتاوى اهلندية للشيخ ). ٢/٥٥٠(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ٣/١٢(منحة اخلالق البن عابدين : انظر) ٥(
اموع للنووي ). ٢/٤٠٨(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن ). ٥/٣٥٨(نظام ومجاعة من علماء اهلند 

)١/٢٨٨. (  



٢٣٨ 
  

  
  . )١(ون السبالني من الشارب أم أما من مجلة شعر اللحيةهو اختالفهم يف ك

  :األدلة
  :أدلة أصحاب املذهب األول القائل يستحب قص السبالني :أوالً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واملعقول
  :أما السنة
إن أهل الكتاب  قلنا يا رسول اهللا،: قال_ رضي اهللا عنه  _فما رواه أبو أمامة   

قصوا سبالكم، ووفروا عثانينكم، " :النيب فقال ويوفرون سباهلم،  ،)٢(ينهميقصون عثان
  )٣(".وخالفوا أهل الكتاب

   :فقالوا، وأما املعقول
  .)٤(إن يف تركهما تشبهاً باألعاجم واوس وأهل الكتاب

  :أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بأنه ال بأس بتركهما : ثانياً
  :األثر واملعقولاستدل أصحاب هذا املذهب ب

  :أما األثر
  كان إذا غضب  _رضي اهللا عنه  _أن عمر " )٥(فما رواه عامر بن عبداهللا بن الزبري  

  
  

                                                 
  ).١٠/٣٥٩(اري البن حجر انظر فتح الب) ١(
  ).٣/١٨٣(النهاية البن األثري . مجع عثْنون؛ وهو اللحية: العثانني) ٢(
رجال أمحد رجال الصحيح،خال : "وقال اهليثمي). ٢٢٢٨٣(رقم ) ٣٦/٦١٣(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٣(

  ).٥/١٣١(جممع الزوائد ". القاسم وهو ثقة وفيه كالم ال يضر
  ).٣/١٢(اخلالق البن عابدين انظر منحة ) ٤(
هو عامر بن عبداهللا بن الزبري بن العوام، روى عن أبيه وخاله أيب بكر بن عبدالرمحن وأنس وعمرو بن سليم ) ٥(

وعوف بن احلارث وصاحل بن خوات، وعنه أخوه عمر وابن أخيه مصعب بن ثابت وابن ابن عمه عمر بن عبداهللا 
وقال أبو . ثقة: وقال ابن معني والنسائي. ثقة من أوثق الناس: ه اإلمام أمحدقال عن. بن عروة بن الزبري وغريهم

تقريب ). ٤/١٦٤،١٦٣(ذيب التهذيب البن حجر : انظر. هجرية) ١٢١(مات سنة . ثقة صاحل: حامت
  ).١/٢٧٠،٢٦٩(التهذيب البن حجر 



٢٣٩ 
  

  
  )٢(".شاربيه )١(فَتلَ

  :وجه الداللة
   )٣("الذي ميكن فتله من شعر الشارب السبال، وقد مساه شارباً "  

   :فقالوا ، لوأما املعقو
  )٤(.وال يبقى فيهما دسم الطعام إن السبالني ال يستران الفم ،

  :مناقشة األدلة
  :مناقشة أدلة أصحاب املذهب الثاين

  :فيمكن أن يعترض عليه مبا يلي _رضي اهللا عنه_ أما استدالهلم مبا روي عن عمر 
  .مل يدرك عمر)وهو عامر بن عبداهللا بن الزبري ( أورد اهليثمي أن راوي األثر 

ال يعتضد به بعد أن صح األمر ن يعترض عليه بأنه فيمكن أوأما استدالهلم باملعقول 
  .بقصهما ، واهللا أعلم عن النيب 
  :الترجيح
باستحباب قص  بعد النظر يف أدلة املذهبني يتبني أن الراجح هو املذهب األول القائل  

وما عرف عن الشرع من خمالفة  لصحة ما استند عليه من حديث صحيح،السبالني؛ 
  .واهللا أعلم للمشركني واوس ،

                                                 
  ).١٤/٢٨) (فتل(لسان العرب البن منظور مادة .يل الشيء ؛كليك احلبل : الفتل) ١(
رجاله رجال الصحيح ، خال : وقال اهليثمي يف جممع الزوائد). ٥٤(رقم ) ١/٦٦(رواه الطرباين يف الكبري ) ٢(

  ).٥/١٦٦(عبداهللا بن أمحد وهو ثقة مأمون ؛ إال أن عامراً مل يدرك عمر 
  ).١٠/٣٦٢(فتح الباري البن حجر ) ٣(
  ).١/١٤٠(انظر إحياء علوم الدين أليب حامد حممد الغزايل ) ٤(



٢٤٠ 
  

  الفرع الرابع 
  التوقيت يف قص الشارب

  
أما التوقيت يف قص الشارب فقد اختلف الفقهاء يف الوقت املطلوب من املكلف     

وأنه يكره له  ،القيام فيه ذا، وقد اتفقوا على أن احلد األقصى لالمتثال هو أربعون يوماً
، وقد كما يف مسألة االستحداد عند غريهم تركه بعد هذه املدة حترمياً عند احلنفية، وتنـزيهاً

  .)١(سبق ذكر ذلك مع األدلة
  :مذهبان واختلفوا يف احلد األدىن لذلك، وهلم يف ذلك 

  :األول ملذهبا
يرى القائلون به أن احلد األدىن هو أسبوع، وأنه يستحب له أن يحفَّه مرة يف كل   

  .أسبوع يوم اجلمعة
  .)٢(ةوإىل هذا ذهب احلنفية واحلنابل  
وزاد احلنفية أنه إن مل يكن مرة يف كل أسبوع ففي كل مخسة عشر يوماً، وزاد   

  .)٣(خيري بينهما: يوم اخلميس،وقيل:احلنابلة يف قول أنه يكون يوم اجلمعة قبل الصالة، وقيل
  :الثاين ملذهبا

  .يرى القائلون به أن احلد األدىن معترب بطوله،فمىت طال قصه  
  .)٤(ويستحب أن يفعله قبل حضور اجلمعة إن احتاج إليه ية والشافعية،وإىل هذا ذهب املالك

  :األدلة

                                                 
  .١٩٤انظر ص  )١(
معونة ). ٥/٣٥٧(للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند الفتاوى اهلندية ). ٢/١٨١(حاشية ابن عابدين : انظر) ٢(

  ).١/٢٥٥(اإلنصاف للمرداوي ). ١/٢٥١(أويل النهى البن النجار 
ومجاعة من علماء اهلند  الفتاوى اهلندية للشيخ نظام). ٢/١٨١(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٣(
معونة أويل ). ١/١٦٦(الروض املربع مع حاشية النجدي للبهويت ). ١/٢٥٥(اإلنصاف للمرداوي ). ٥/٣٥٧(

  ).١/٧٦(كشاف القناع للبهويت ). ١/٢٥١(النهى البن النجار 
اخلرشي حاشية العدوي على ). ٢/١١٣٧(الكايف البن عبد الرب). ١/٥٠٤(الشرح الصغري للدردير: انظر) ٤(
  ).٣/٢٣٤(روضة الطالبني للنووي ). ١/٢٩٤(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٢٨٧(اموع للنووي ). ١/٣٣٨(



٢٤١ 
  

  :األول القائل بأن احلد األدىن حلف الشارب هو أسبوع أدلة املذهب : أوالً
  :استدلوا لذلك بالسنة واآلثار واملعقول 

  :أما السنة
أن النيب " _رضي اهللا عنهما_ عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص )١(روى البغوي فما .١

 ٢(."كان يأخذ من أظفاره وشاربه كل مجعة(  
يقص كان يقلم أظفاره و أن رسول اهللا " _رضي اهللا عنه_وعن أيب هريرة  .٢

  )٣(."شاربه يوم اجلمعة قبل أن خيرج إىل الصالة
  :أما اآلثار

كان يقلم أظفاره ويقص شاربه  _رضي اهللا عنهما_أن عبد اهللا بن عمر "فما روي     
  )٤(."عة يف كل مج
   :فقالوا ، أما املعقول

رِإن الشارب إذا ت٦)(٥( بعد هذه املدة فإنه يصري وحشاً ك( .  
  :الثاين القائل بأن احلد األدىن حلف الشارب معترب بطوله أدلة املذهب  :ًثانيا

إن العربة بطول الشارب، وهذا خيتلف باختالف األحوال : فقالوا استدلوا لذلك باملعقول
  .)٧(فمىت طال قصه واألشخاص،
  :مناقشة األدلة

  
                                                 

" معامل التنـزيل"حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء الشافعي، يلقب ركن الدين، صاحب  أبو هو اإلمام) ١(
مات . ه وعن أيب عمر عبدالواحد املليجيتفقه على القاضي حسني وحدث عن". والتهذيب " شرح السنة"و 
شذرات ). ٤٥٧،٤٥٦(طبقات احلفاظ للسيوطي :انظر.سنة ست عشرة ومخسمائة عن مثانني سنة_ اهللا رمحه_

  ).٢/٨٠،٧٩(الذهب البن العماد 
  .٢١٢سبق ص ) ٢(
  .٢١٢سبق ص ) ٣(
  . ٢١٢سبق ص ) ٤(
  . جاوز حده إذا فاحشاً صار واملراد أنه ).٣/١٠٢٤( )وحش( الصحاح للجوهري مادة .هوحيوان الرب :الوحش )٥(
  ).١/٢٥١(البن النجار  انظر معونة أويل النهى) ٦(
    ).١/٢٨٦(انظر اموع للنووي  )٧(



٢٤٢ 
  

  :األول القائل بأن احلد األدىن حلف الشارب أسبوعمناقشة أدلة أصحاب املذهب : أوالً
كان رسول اهللا يقلم أظفاره ":  _رضي اهللا عنه_أما استدالهلم حبديث أيب هريرة   

  .)٢( كما سبق )١(بأن احلديث ضعفه اهليثمي فاعترض عليه ،...." ويقص شاربه 
  :وأجيب عن هذا مبا يلي  

دليالً ) أي األقوال(وباجلملة فأرجحها ":أنه قال  )٣(قد نقل عن اإلمام السيوطي    
ونقالً يوم اجلمعة، واألخبار الواردة فيه ليست بواهية جدا،مع أن الضعيف يعمل به يف 

  )٤(."فضائل األعمال
  :الترجيح
القائل بأن  الثاينا أن الراجح هو املذهب بعد عرض أدلة الفريقني ومناقشتها يتبني لن  

باألشخاص  خيتلف باختالفوهي مما  احلاجة إليه،طوله وحف الشارب يتوقف على 
  .حيث دلت عليه األحاديث، واهللا أعلم واألحوال، فمىت احتاج إليه سن له فعله يوم اجلمعة؛

                                                 
هو احلافظ شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليثمي الشافعي،ولد مبصر سنة ) ١(

حتفة احملتاج : من مصنفاته. هـ٩٧٤مبكة سنة _ رمحه اهللا _ تويف . هـ، فقيه مشارك يف أنواع من العلوم٩٠٩
معجم ). ١/٢٣٤(األعالم للزركلي : انظر). ٢/١٥٢(لشرح املنهاج، الصواعق احملرقة، شرح األربعني النووية 

  ).٢/١٥٢(املؤلفني لعمر كحالة 
  .   ٢١٢انظر ص  )٢(
من  ٨٤٩مد بن أيب بكر السيوطي، ولد بالقاهرة سنة هو احلافظ جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر بن حم )٣(

رمحه _اهلجرة، وتفقه على مذهب الشافعي، ونبغ فيه ويف علوم كثرية، وكتب فيها أكثر من مخسمائة مؤلف تويف 
الدر املنثور يف التفسري باملأثور، اجلامع الصغري يف احلديث، املزهر يف : من مؤلفاته. من اهلجرة ٩١١عام _اهللا 
  ).٣٠٢، ٣/٣٠١(األعالم للزركلي ). ٥/١٢٨(معجم املؤلفني لعمر حكالة : انظر. ةاللغ

  ).٤/٢٨٤(انظر حاشية الزرقاين على املوطأ ) ٤(



٢٤٣ 
  

  الفرع اخلامس
  حكم إزالة شارب املرأة

  
ولكن قد ينبت للمرأة  ؛و وجهها من الشارب واللحية وحنوهامن املعتاد أن املرأة خيل  

  شارب، ومعلوم أن النساء يرغنب يف أن يكن يف أحسن صورة وأمجل منظر فهل هلا أن تزيله؟ 
  :اختلف الفقهاء يف حكم إزالته على ثالثة مذاهب

  :املذهب األول
  .يرى القائلون به أنه يستحب للمرأة إزالته

  )١(.والشافعية وإىل هذا ذهب احلنفية
إال إذا نبت للمرأة ؛إزالة الشعر من الوجه حرام : "ء يف حاشية رد احملتار ما نصهجا

  .)٢("بل تستحب حلية أو شوارب فال حيرم إزالته ،
  .)٣("أما املرأة إذا نبت هلا حلية فيستحب حلقها،وكذا الشارب والعنفقة:" وجاء يف اموع 
  :املذهب الثاين

  .أنه جيب عليها إزالته يرى القائلون به
  .)٤( وإىل هذا ذهب املالكية

  وأما النساء فيجب عليهن إزالة ما يف إزالته مجال ولو شعر " :)٥( جاء يف حاشية العدوي
  

                                                 
شرح النووي على صحيح ). ١/٢٩٠(اموع للنووي ). ٦/٣٧٣(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ١(

  ).١٤/٣٥٣(مسلم 
  ).٦/٣٧٣(البن عابدين ) ٢(
  ).١/٢٩٠(ووي للن) ٣(
  ).٢/٤٠٩(شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد ). ٢/٤٠٩(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن : انظر) ٤(
هو علي بن أمحد الصعدي العدوي، ولد عام ألف ومائة واثنيت عشر، إمام احملققني املالكيني، وعمدة املدققني، ) ٥(

اشتغاله بالعلم، كان شديد الشكيمة يف الدين،يصدع باحلق، كان حيكي عن نفسه أنه طاملا بات جائعاً يف مبدأ 
سنة _رمحه اهللا _تويف . حاشية على أيب احلسن على الرسالة، وحاشية على اخلرشي: ويأمر باملعروف من مصنفاته
  ).٣٤٢،٣٤١(انظر شجرة النور الزكية .  ألف ومائة وتسع ومثانني



٢٤٤ 
  

  
 وجيب عليهن إبقاء ما يف إبقائه مجال، فيحرم عليها حلق اللحية إن نبت هلا حلية،

  .)١("شعرها
  :املذهب الثالث

  .جيوز هلا إزالته باحللق أو احلفيرى القائلون به أنه 
  .)٢(وإىل هذا ذهب احلنابلة

  .)٣("وهلا حلق الوجه وحفه نصاً:" جاء يف كشاف القناع
  :األدلة
  :أدلة أصحاب املذهب األول القائل بأنه يستحب إزالة شارب املرأة: أوالً

    :استدل أصحاب هذا املذهب باملعقول فقالوا
،وألنه قد ينفر زوجها منها إذا كانت ذات إن الزينة للنساء مطلوبة للتحسني .١

  .)٤(زوج
  )٦(.)٥(النهي إمنا ورد يف احلواجب وأطراف الوجه دون غريه .٢
  :أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بأنه جيب على املرأة إزالة شعر الشارب: ثانياً

  .)٧(إن ترك شارب املرأة مثْلَه:استدل أصحاب هذا املذهب باملعقول فقالوا
  :أدلة أصحاب املذهب الثالث القائل بأنه يباح للمرأة حلق أو حف شارا: ثالثاً

  .)٨(إن ذلك من التحسني  :استدل أصحاب هذا املذهب باملعقول فقالوا

                                                 
  ).٢/٤٠٩(حلسن لعلي الصعدي العدوي حاشيته على شرح أيب ا) ١(
اآلداب الشرعية البن مفلح ). ١/٤٦(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/٨٢(كشاف القناع للبهويت :انظر) ٢(
)٣/٣٣٧.(  
  ).١/٨٢(للبهويت ) ٣(
  ).٦/٣٧٣(انظرحاشية رد احملتار البن عابدين ) ٤(
  ).١٤/٣٥٤(انظر شرح النووي على صحيح مسلم ) ٥(
  .إمنا يدل على اجلواز دون االستحباب ما ذكروه فيه نظر؛ ألنه) ٦(
  ).٢/٤٠٩(انظر شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد ) ٧(
  ).١/٤٦(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/٨٢(كشاف القناع للبهويت :انظر) ٨(



٢٤٥ 
  

  :الترجيح
  

  أن الراجح هو املذهب القائل باستحباب إزالة شارب أدلة املذاهب يظهر يف بعد النظر
وملوافقة  علم من عظيم حق الزوج على زوجته ،ملا  ؛خاصة إذا كانت ذات زوج  ؛املرأة

  .واهللا أعلم  ، حيث تبتعد عن كل ما من شأنه مشاة الرجال ؛ املرأة السويةذلك لفطرة 



٢٤٦ 
  

  الفرع السادس
  لقص الشارب الصحيةالفوائد 

  
  :حللق الشارب مبا يلي الصحيةميكن أن جنمل الفوائد   
نقل اجلراثيم، وقد وقد تكون سبباً يف  إذا طالت الشوارب تلوثت بالطعام والشراب، .١

   )١( .تدخل إىل اجلوف
أن وجود الشارب يف أسفل األنف يعرضه ملفرزات املنخرين وخنامهما، فيصعب  .٢

 .)٢(تنظيف كليهما؛ وخاصة عندما يكون شعر الشارب نافراً إىل األمام وكثيفاً
مبا يفرزه األنف من أن الشارب الطويل بؤرة فساد يتجمع فيها شىت العوامل املرضية  .٣

ومبا يصل إليه من رذاذ اللعاب من جهة ثانية، ومبا أنه يستقبل هواء الشهيق  جهة،
أثناء مروره إىل األنف فإنه يكون مبثابة كمني ومرتع للعوامل املرضية املتنوعة من 
جهة ثالثة، فعالوة على ما يسبب لصاحبه من أمراض وعلل ينشر هذه األمراض بني 

  .  )٣(الناس
ألن اهللا  قص ما زاد على الشفة من شعر الشارب أسلم وأكثر موافقة للصحة؛ .٤

حلمايته من عوارض  _ومنه الشارب_خلق الشعر يف وجه الرجل _سبحانه وتعاىل_
وخباصة عن أشعة الشمس واحلر والربد، كما أنه يعمل على تصفية اهلواء  الطبيعة،

والغبار وغريها، فيكون اإلبقاء عليه الداخل إىل الرئتني عن طريق األنف من اهلوام 
  )٤(.فوق الشفة العليا أنفع وأسلم

  

 

   
 

                                                 
ين يف اإلسالم لعبدالرزاق الكيال الصحيةاحلقائق ). ٤/٩٤(روائع الطب اإلسالمي حملمد نزار الدقر : انظر) ١(
  ).٩٠(اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي الشريف لعبدالرحيم مارديين ). ٢١٧(
  ).٤٩، ٤٨(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ٢(
  ) .٢١٨(يف اإلسالم لعبد الرزاق الكيالين  الصحيةانظر احلقائق ) ٣(
  .انظر املرجع السابق) ٤(



٢٤٧ 
  

 املطلب الثالث

الصحيةالوضوء فروضه وسننه وفوائده   
 

والباب الذي يلج منه العبد حني يقف بني  وصلة العبد بربه، الصالة عمود الدين،  
يرجو رمحة ربه  بني يديه، متذلالً قارعاً بابه، طائعاً أمره، _ سبحانه وتعاىل_ يدي اهللا 

لذلك كان هذا املوقف العظيم يتطلب من العبد  وخيشى عذابه فيستعيذ منه؛ فيسأله إياها،
واستقبال  بل ومن أخذ للزينة، أن يكون على حال يليق ذا املقام من طهارة وستر للعورة؛

‰pκš$  {:تعاىل قال املوقف، هذا شأن يرينا عظم هذا للقبلة،كل r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n< Î) 

Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù öΝ ä3yδθ ã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ ’n<Î) È,Ïù# tyϑø9 $# (#θßs|¡ øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ â™ãÎ/ öΝà6 n=ã_ö‘ r& uρ ’n<Î) È⎦÷⎫ t6÷ès3ø9 $# 

{ (١).  

ه وأن العبد ال تصح منه الصالة إال بإكمال ،وهذا يرينا أيضاً عظم شأن الوضوء
إذا :"_رضي اهللا عنه_يف احلديث الذي يرويه أبو هريرة  الطهارة إال من عذر، قال 

فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه  _أو املؤمن _توضأ العبد املسلم 
فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها  ،_أو مع آخر قطر املاء _مع املاء 

فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله  ،_مع آخر قطر املاء أو  _يداه مع املاء 
  (٢)".حىت خيرج نقياً من الذنوب _أو مع آخر قطر املاء _مع املاء 

سبع  وفيه الصحية فوائده وبيان وبعض من سننه أركان الوضوء املطلب يف هذا وسأتناول
  :مسائل

  .غسل اليدين إىل الرسغني :املسألة األوىل
  .املضمضة ، واالستنشاق ، واالستنثار: الثانيةاملسألة 

  .غسل الوجه: املسألة الثالثة
  .غسل اليدين إىل املرفقني: املسألة الرابعة
  .مسح الرأس: املسألة اخلامسة

                                                 
 ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ١(
 ).٣/١٣٥(واه مسلم يف صحيحه بشرح النووي كتاب الطهارة ، باب خروج اخلطايا مع الوضوء ر) ٢(



٢٤٨ 
  

  .غسل الرجلني: املسألة السادسة
  .جتديد الوضوء: املسألة السابعة



٢٤٩ 
  

  املسألة األوىل
  غسل اليدين إىل الرسغني

  
  .فرعانوفيها متهيد و

  .التمهيد يف تعريف اليد والرسغ 
  : وأما الفرعان 
  .حكم غسل اليدين إىل الرسغني: فالفرع األول
  .لغسل اليدين إىل الرسغني الصحيةالفوائد : الفرع الثاين



٢٥٠ 
  

  متهيد
  يف تعريف اليد والرسغ 

  
 يف اصطالح يف اللغة و باليد قبل بيان حكم غسل اليدين إىل الرسغني حيسن أن أعرف  
  .، وكذلك الرسغ الفقهاء

  .)١(فهي من املنكب إىل أطراف األصابع: أما اليد يف اللغة
  .)٢(، وال تتعداه إال بدليلفهي من أطراف األصابع إىل الكوع :وأما يف الشرع

: وقيل .جمتمع الساقني والقدمني: وقيل .فهو مفصل ما بني الكف والذراع":أما الرسغ
  .)٣( واملراد إىل الكوع ."ساق والقدممفصل ما بني الساعد والكف وال

  

  الفرع األول
  حكم غسل اليدين إىل الرسغني

  
  )٥) (٤(.اتفق األئمة األربعة على أن غسل اليدين سنة   

                                                 
  ).٢/١٠٧٦) (يد ( إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : انظر املعجم الوسيط، إخراج ) ١(
  ).١/٧٢(انظر الدر النقي البن املربد ) ٢(
إبراهيم مصطفى : الوسيط، إخراجوانظر املعجم ). ١٠/٣١٠) (رسغ(لسان العرب البن منظور مادة ) ٣(

  ).١/٣٤٤) (رسغ(وآخرين مادة 
فتح القدير البن اهلمام ). ١/٣٥(بدائع الصنائع للكاساين ). ١/٣٣(جممع األر لداماد أفندي : انظر) ٤(
بداية اتهد البن رشد ). ١/١١٠(حاشية رد احملتار البن عابدين). ١/٨(االختيار للموصلي ). ١/٢١(
املهذب للشريازي ). ١/٢٤٢،١١٧(الشرح الصغري للدردير). ١/١٣٢(رشي مع خمتصر خليل اخل). ١/٣٥(
املغين ). ١/١٨٥(اية احملتاج للرملي ). ١/٥٧(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٣٥٠(اموع للنووي ). ١/٨٦(

كبري البن الشرح ال). ١/٩٢(كشاف القناع للبهويت ).١/٢٧٧(اإلنصاف للمرداوي ). ١/١٣٩(البن قدامة 
  ).٢٧٨، ١/٢٧٧(قدامة 

غسل اليدين قبل إدخاهلما اإلناء إذا استيقظ : "وأما ما ذُكر يف كتب احلنفية من قوهلم عند ذكر سنن الوضوء) ٥(
. فقد أجاب عنه امليداين بأن  هذا القيد ذُكر وال يقصد به االحتراز عن غريه؛ وإمنا وقع اتفاقاً" املتوضئ من النوم

  ).١/٨(اللباب 



٢٥١ 
  

  
  .)١(وبه قال عطاء واألوزاعي وإسحاق وابن املنذر

  .)٢(واستثىن احلنابلة من ذلك ما إذا كان قائماً من نوم ليل فيجب عليه غسلهما على املذهب
  .)٣(  _ رمحه اهللا_  واحلسن البصري ،_  رضي اهللا عنهما_  وبه قال ابن عمر وأبو هريرة

  :األدلة
استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من أن غسل اليدين سنة بالكتاب والسنة واإلمجاع 

  :واملعقول 
  : أما الكتاب

‰pκš${ :فقوله تعاىل     r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî$$sù öΝ ä3yδθ ã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ 

’n<Î) È, Ïù# tyϑø9 $# (#θßs|¡ øΒ $# uρ öΝ ä3Å™ρâ™ãÎ/ öΝ à6n=ã_ö‘ r& uρ ’n<Î) È⎦ ÷⎫ t6÷ès3ø9   .)٤(اآلية  .}4 #$

  :وجه الداللة
واألمر بالشيء يقتضي  بالوضوء من غري غسل الكفني يف أوله،_ سبحانه _ أمر      

 ،وقد ثبت ذلك من فعل النيب  فسقط كون غسل اليدين فرضا، ،)٥(اء بهحصول اإلجز

#{ :كما أن قوله .)٦(فدل على أن غسل اليدين سنة sŒÎ) óΟçFôϑè% { ٧(يشمل القائم من النوم (.  

  :وأما السنة
 أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، )١(_رضي اهللا عنه _ فما رواه محران موىل عثمان  .١

مث  مث أدخل ميينه يف اإلناء فمضمض واستنشق، مرار فغسلهما، ثالث هكفي فأفرغ على
 غسل 

                                                 
  ).١/١٤٠(انظر املغين البن قدامة ) ١(
الشرح الكبري البن قدامة ). ٢٧٩، ١/٢٧٧(االنصاف للمرداوي ). ١/١٤٠(املغين البن قدامة : انظر) ٢(
  ).١/١٦٨(شرح الزركشي ). ١/٢٧٨(
  ).١/١٤٠(انظر املغين البن قدامة ) ٣(
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة  )٤(
  ).١/١٤١(امة انظر املغين البن قد )٥(
  ) .١/٢٤٢(انظر مواهب اجلليل للحطاب ) ٦(
  ) .١/١٦٩(انظر شرح الزركشي ) ٧(



٢٥٢ 
  

مث غسل رجليه ثالث مرار إىل  ويديه إىل املرفقني ثالثا ًَ، مث مسح برأسه، ،وجهه ثالثاً
من توضأ حنو وضوئي هذا مث صلى ركعتني ال " : قال رسول اهللا  :مث قال الكعبني،

  )٢(."ما تقدم من ذنبهغُفر له  يحدِّث فيهما نفسه،

  : وجه الداللة
  )٣( .قدم فيه غسل اليدين من غري تقييد بكونه عن نوم

 فقربته له، دعاين أيب علي بوضوء،:"قال _ رضي اهللا عنهما_ حديث احلسني بن علي  .٢
مث مضمض ثالثاً، واستنشق  فبدأ فغسل كفيه ثالث مرات قبل أن يدخلهما يف وضوئه،

مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالثاً، مث اليسرى  ث مرات،ثالثاً، مث غسل وجهه ثال
ثالثاً، مث اليسرى  مث غسل رجله اليمىن إىل الكعبني مث مسح رأسه مسحة واحدة، كذلك،
ناولين، فناولته اإلناء الذي فيه فضل وضوئه، فشرب من فضل : مث قام قائماً فقال كذلك،
يصنع مثلما  عجب؛ فإين رأيت أباك النيب ال ت: فلما رآين قال! قائماً، فعجبت وضوئه

  .)٥) (٤("رأيتين صنعت، يقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائماً
  :وأما اإلمجاع

  ) ٦( .فقد أمجع العلماء على أن غسل اليدين يف ابتداء الوضوء سنة  

                                                                                                                                               
، روى _رضي اهللا عنهما _ هو محران بن أبان موىل عثمان، أصله من النمر بن قاسط،مسع من عمر وعثمان ) ١(

. ابن حبان يف ثقات التابعني وذكره. من تابعي أهل املدينة وحمدثيهم: عنه أبو وائل وغريه ، قال ابن معني عنه 
  = مـات 

تقريب التهذيب البن حجر ). ٦٥، ٢/٦٤(اإلصابة البن حجر: انظر. بالبصرة بعد السبعني، وقيل غري ذلك=
  ).٢/٤٣٧،٤٣٦(ذيب التهذيب البن حجر ). ١/١٣٩(
) ١/٣١٢،٣١١(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري،كتاب الوضوء، باب الوضوء ثالثاً ثالثاً ) ٢(

  ).٣/١١٠،١٠٧(ومسلم يف صحيحه بشرح النووي،كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله . واللفظ له
  ).١/١٨(انظر البحر الرائق البن جنيم ) ٣(
  ).١/٧٠،٦٩(رواه النسائي بشرح السيوطي، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء ) ٤(
الشرب قاعداً، وهو الوارد يف األحاديث؛ ولذلك قال بعض  أي من الشرب قائماً؛ إذ املعتاد" فعجبت "قوله  )٥(

العلماء إن الشرب قائماً خمصوص بفضل الوضوء ذا احلديث ومباء زمزم، ويف غري هذين املوضعني ال ينبغي 
  ).١/١٧٠(انظر شرح السيوطي على سنن النسائي . الشرب قائماً للنهي عنه

  ).٣٤(د صغري أمحد أيب محا: اإلمجاع البن املنذر ، حتقيق )٦(



٢٥٣ 
  

  : وأما املعقول
  )١(.ميع الوضوءففي غسلهما احتياطٌ جل آلة نقل املاء إىل األعضاء، :فقالوا عن اليدين

  : واستدل احلنابلة ملا ذهبوا إليه من وجوب غسل اليدين على القائم من نوم الليل بالسنة 
إذا استيقظ أحدكم من " : قال النيب  :قال _رضي اهللا عنه  _ما روى أبو هريرة  .١

  )٢(". نومه فال يغمس يده يف اإلناء  حىت يغسلها ؛ فإنه ال يدري أين باتت يده
  : لةوجه الدال

  )٣( .ويه املطلق يقتضي التحرمي، املطلق يدل على الوجوب  أمره    
واملبيت يكون يف الليل،فاختص الوجوب "فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده: "كذلك قوله
  )٤(.بنوم الليل
ن عفان دعـا بإناء فأفرغ على أنه رأى عثمان ب"  :موىل عثمان ما رواه محران .٢

  .)٥( .."ثالث مرار كفيـه 

  الفرع الثاني
  لغسل اليدين الصحيةالفوائد 

  
عاجل القرآن الكرمي أهم األسس اليت يقوم عليها بناء الصحة املتكامل على مستوى   

  :وهي؛ الفرد واتمع 
  .النظافة .١
  . الرياضة .٢
  .الغذاء .٣

                                                 
  ).١/٢٧٨(الشرح الكبري البن قدامة ). ١/١٨(البحر الرائق البن جنيم : انظر )١(
ومسلم يف ). ١/٣١٦(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب االستجمار وتراً  )٢(

ك يف جناستها يف اإلناء قبل صحيحه بشرح النووي،كتاب الطهارة،باب كراهة غمس املتوضىء وغريه يده املشكو
  .واللفظ له) ٣/١٨٢(غسلها ثالثاً 

  ).١/١٥٦(انظر شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين  )٣(
  ).١/١٤١،١٤٠(انظر املغين البن قدامة  )٤(
  .٢٤٩سبق ص  )٥(
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وإذا كانت النظافة  .ورمز الذوق واجلمال ودليل األدب، فالنظافة سبيل إىل الصحة،  
قتصادية لإلنسان أو كانت مرتبطة باحلالة اال أو مزاج شخصي، ألمم جمرد ذوق،عند بعض ا
فهي يف القرآن الكرمي ختضع لنظام حمدد يشعر امللتزم به بضرورة تنفيذه بدافع ذايت  أو الدولة،
فجعل الوضوء  وقد اهتم القرآن اهتماماً خاصاً بالنظافة الشخصية ونظافة البيئة؛ .مستمر

فالصلوات اخلمس والسنن والطواف بالبيت ومس  مهمني يف حياة الفرد؛ والطهارة أمرين
املصحف يشترط هلا الوضوء،كما أن هناك األغسال اليت أمرت ا النصوص الشرعية على 

وذا ندرك تأثري الوضوء الوقائي والفوائد الصحية اليت ميكن  سبيل الوجوب أو االستحباب،
  :؛ةومن هذه الفوائد بعد كل عضو من أعضاء الوضوء أن جنملها اآلن وسنذكرها بالتفصيل

واليت أمهها ما  الوقاية من انتقال كثري من األمراض املعدية اليت تنتقل بتلوث األيدي، :أوالً 
لتهاب واال والزحار العصوي، التيفية،واحلمى  الكولريا،:"وهي يسمى بأمراض القذارة،

وتشكِّل هذه األمراض أهم املشاكل  .جلرثوميوتسمم الطعام ا املعوي بالعصيات الكولونية،
  )١(".الصحية يف البلدان النامية ومسؤولة حلد كبري عن ارتفاع معدل الوفيات فيها

مما يؤدي إىل تنبيه الدورة  وذلك أثناء دلك أعضاء الوضوء، تنشيط الدورة الدموية، :ثانياً
صاب، ومن ثَم نشاط اجلسم وتنبيه األع وتنشيط تغذية تلك األعضاء، الدموية فيها،
كما خيفف الدلك من احتقان الدماغ عند املشتغلني باألعمال الفكرية .)٢(وحيويته كله
ألنه  ويوصي األطباء باستعمال املاء البارد؛ مما يؤدي إىل تنشيطه بشكل واضح، والذهنية،

 )٣(زيد يف الشهية،وي ،وينشط اهلضم اجلملة العصبية، فهو ينبه ؛الساخن املاء من فعالية أكثر

  .)٤(كما ينشط عمل الكليتني ، ويزيد من طرحهما للفضالت السامة

                                                 
  رآن الكرمي مع الطب يف الق). ٨٣(اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي الشريف لعبد الرحيم مارديين : انظر) ١(
  ).١٢٢، ١٢١(أمحد قرقوز . عبد احلميد دياب، د. د
منظمة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي للشرق ). ٨٥/ ٢(روائع الطب اإلسالمي حملمد نزار الدقر : انظر) ٢(

  ).١٢(املاء واإلصحاح يف اإلسالم ) ٢(األوسط، اهلدي الصحي 
الطب اإلسالمي والعلم احلديث حملمود ناظم ). ٢/٨٥(لدقر روائع الطب اإلسالمي حملمد نزار ا: انظر) ٣(

  ).١/١٦٧(النسيمي 
يف اإلسالم لعبد الرزاق الكيالين  الصحيةاحلقائق ). ٢/٨٥(روائع الطب اإلسالمي حملمد نزار الدقر : انظر) ٤(
)٩٣.(  
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ختليص األجزاء املكشوفة من اجللد من األوساخ اليت تعلق ا باستمرار،ومن مث حفظ  :ثالثاً
وظائف اجللد الكثرية واليت هلا أثرها يف سالمة سائر األعضاء الرئيسية يف اجلسم وحسن 

  وتنظيم احلرارة بتبخر العرق وتوسع  ، طرح املفرغات بالتعرق : وأمهها؛  اسريها وسالمته
فيعرف اإلنسان  مث إن اجللد هو الذي ينقل إحساسات اللمس كلها إىل الدماغ، .العروق

كما يقوم اجللد بنقل .طبيعة املادة اليت يلمسها من صالبة أو ليونة ونعومة أو خشونة
وهو بعد هذا كله الكساء الذي  .وما إىل ذلك) ة والربودةالسخون(أحاسيس األمل واحلرارة 

حيمي جسم اإلنسان كله من التعرض لألقذار اخلارجية واحلشرات واجلراثيم، فيحول دون 
  .نفوذها إىل داخل اجلسم وإحداثها األمراض
حىت ال يكون عرضة للتلبس باألقذار واألوساخ؛ ؛ من أجل ذلك جتب العناية باجللد

أو األدران البدنية اليت تنجم عن تراكم  ر اخلارجية اليت تأتيه من احمليط والبيئة،سواء األقذا
  .مفرزاته املختلفة ؛ من عرق ودهون وما إىل ذلك

م اجلسم كله هي النظافة بالغسل أو االغتسال والقاعدة العامة يف سالمة اجللد ومن ثَ    
مل ميكن هذا فغسل ما يظهر منه دائماً وإن  بإفاضة املاء على البدن كله، _ إن أمكن _يوميا 
 )١(.للتعطن مبفرزاته؛ كاألرجل عرضة يكون ما أو والوجه، كاليدين كثرياً؛ للتلوث عرضة ويكون

ويسبب حدوث ختمرات وتعفنات تنشأ  وبقاء اجلراثيم على جسم اإلنسان ضار بالصحة،
وقد تسبب هذه  ضمي،وإمهال هذه الفضالت قد يضر باجلهاز اهل عنها رائحة كريهة،

  .)٢(اجلراثيم املرضية نوعاً من التسمم الذايت إذا وجدت طريقها إىل الدورة الدموية
نظراً لتكراره مخس مرات كل  يعد الوضوء عامالً أساسياً يف تنشيط اجلسم ومترينه؛ :رابعاً
ت كما حيرك عضال وختليل األصابع حيرك عضالت اليدين والساعدين، اليدين فغسل يوم؛

غسل هذه األعضاء،  مام يف أثناءاأل اجلذع والرقبة عندما يقف املتوضىء منعطفاً قليالً إىل
وعضالت اليد والذراع وزنار الكتف  والعضالت املاضغة، واملضمضة حترك عضالت الوجه،

فإنه  وتتحرك هذه العضالت يف أثناء تنظيف األسنان وأثناء االستنشاق، أما  االستنثار األمين،

                                                 
واإلصحاح يف اإلسالم  ، املاء)٢(منظمة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، اهلدي الصحي ) ١(
)١١.(  
  ).١٦٧، ١٦٦(حسين الرودي . إعداد الطبيب للرعاية الصحية الشاملة د) ٢(
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وغريها، إضافة  اليد والذراع وزنار الكتف األيسروعضالت  والظهر، عضالت الرقبة حيرك
، فتنشط حركات التنفس )االحتياطية(إىل ذلك فهو حيرِّض وميرن عضالت التنفس القسرية 

  :بشطريها
 اتكد يف احلويصالت اهلوائية والقصيبالشهيق والزفري، وتتخلص الرئتان من اهلواء الرا

  النهائية 
  .ليحل حمله هواء جديد طازج غين باألوكسجني "حتياطياهلواء اال"ذي يسمى وال

ويف غسل الوجه تتمرن عضالت الرقبة وتتحرك انعطافًا وانبساطًا خالل تثليث     
ويعطي غسل الوجه نشوة  .وعضالت اجلذع والبطن وتتمرن أيضا األطراف العلوية، الغسل،

  . تجدد واحليويةوشعورا بالنظافة وال وارتياحا عظيمني،
على مستوى رفيع لعضالت األطراف  إجبارياً غسل الساعدين فَيعد متريناً وأما    

فتتمرن هذه العضالت ،  )عضالت اليدين والساعدين والعضدين وزنار الكتف( العلوية
وثالث مرات لغسل  ثالث مرات لغسل الطرف الواحد،؛ خالل هذا الركن ست مرات
  .ءالطرف اآلخر يف كل وضو

وال عجب أن جعلَ الركن الثالث من أركان  وأما مسح الرأس فله معىن فريد ومميز،
وخباصة _ الوضوء، فعالوة على أنه يؤثر على معظم عضالت القسم العلوي من البدن 

ولكن تأثريه األعظم واألهم على  فيحركها ومير فيها؛ _ العضالت الدالية وشبه املنحرفة
وهي العضلة املسطحة اليت تغطي اجلمجمة ومتتد من اجلبهة إىل القفا  ( العضلة اجلبهية القفوية

  . إذا كانت  متسح بصورة متقنة وصحيحة ) شكل غشاء رقيق على _النقرة_
يزيل تشنج العضلة اجلبهية  والدلك بيدين مبللتني، فمسح الرأس ذهاباً وإياباً،    

والذي يشكل حوايل  الناس، القفوية، ويزيل بذلك الصداع التشنجي الذي يصيب أكثر
ألن دلك هذه العضلة وذه الكيفية مينح املسلم شعوراً  من أنواع الصداع عامة؛ )% ٩٥(

  .قلما يشعر به غري املسلم  واهلدوء العصيب، واالسترخاء اجلسمي، باالرتياح النفسي،
س مرات يف وعالجاً فيزيائياً عصبياً يتكرر مخ وبذلك يكون الوضوء معاجلة نفسية متجددة،

اجتاحت  أو ورمبا هلذا السبب يستحب الوضوء ملن بلغ به الغضب ذروته، اليوم والليلة،
ومل جيعل الشارع احلكيم  .كيانه واهتز أعصابه أعاصري احلياة ومآسيها، فتصدع رأسه،
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 ألن تكرار غسله يف اليوم الواحد يضر بالصحة، غسل الرأس من الفرائض؛_ جل وعال_
  .الرباين الذي حباه اهللا ملنطقة الرأس ، وهلذا  الدفء منافع كثرية  ويزيل الدفء

 فهو إما أن يقف أو يقعد أما غسل القدمني فيجرب فيه املتوضئ على وضعية خاصة؛    
وهذا  ،وخباصة عندما خيلل أصابع القدم األخرى على شكل القرفصاء على قدم واحدة؛
وعضالت  ذلك عضالت األطراف العلوية، مبا يف جيعل كل عضالت جسمه تعمل وتتحرك،

واإلليتني والفخذين  احلوض زنار عضالت( السفلية األطراف وخاصة عضالت واحلوض؛ اجلذع
  ).والساقني والقدمني

كما أن غسل القدم يلْزم املسلم بالتمرين املستمر على التوازن على رجل واحدة،     
ا املسلم التمارين العضلية اليت يؤديه كما أن هذه. وينمي عنده حسن ضبط التوازن العصيب

، باإلضافة إىل حركات الدلك وما فيها من فائدة على عضالت يف أثناء وضوئه املتعدد
بالتكرار ثالثاً امتثاالً  ، متوجاً كل ذلكوعلى عضالت العضو املدلوك وجلده العضو الدالك

، قوية البنية، متناسقة جتعل عضالت اجلسم يف حركة دائمة نشيطة األداء ،املطهرةللسنة 
  .)١(الوظيفة، مرنة القوام، متوازنة األعصاب، رشيقة احلركة

أصدق  ربط الوضوء بالرياضة ولعل من حماولة تعسف املؤلف كثرياً يف: قلت
إضافة إىل أنه مل . الشواهد على ذلك قوله أن مسح الرأس يزيل تشنج العضلة اجلبهية القفوية

  .إليه  يذكر أي دراسة تؤيد ما ذهب

  
  لغسل اليدين الصحيةأما الفوائد 

  
فإن الوضوء ميثل حجر الزاوية يف بناء الطب الوقائي اإلسالمي حلماية اتمع من   

نظافة شاملة  فهو بتكراره يعترب من أعظم أسس النظافة الشخصية، فهو أخطار تلوث البيئة،
  .)٢(لألعضاء املعرضة للتلوث من البدن

                                                 
  ) .١٦٣، ١٦٢، ١٢٠، ١١٨(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ١(
  ) .٢/٨٤(انظر روائع الطب اإلسالمي حملمد نزار الدقر  )٢(
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ويعد غسلها من الغبار  لظاهرة األكثر تعرضاً من غريها للعوامل اجلوية،دان من األعضاء ايفال
حىت تصبح هذه األجزاء املكشوفة  واجلراثيم املنتشرة يف اجلو من أهم أسس الطب الوقائي؛

أو بقايا اإلفرازات األخرى  سواء من العرق،؛ وختلص اجلسم من الروائح الكريهة نظيفة،
وهذا يف حد ذاته يعترب فنا رائعا مازال  ثيم واحلشرات من اإلنسان،فال تقترب اجلرا  الضارة،

الغسل املتكرر ألجزاء اجلسم املكشوفة اليت  يف تأثريات عملية يبحث الطب الوقائي احلديث
  أكد

ومنع امليكروبات الضارة من الوصول إىل داخل  أا وقاية فَعالة للطبقة اخلارجية للجلد، 
وقد تسبب هذه اجلراثيم املرضية  ،ه الفضالت قد يضر اجلهاز اهلضمي، فإمهال هذ)١(اجلسم

نوعاً من التسمم الذايت إذا وجدت طريقها إىل الدورة الدموية يف بعض األحوال كما 
بل قد بينت الدراسات املتعلقة بسرطان اجللد أن الغالبية العظمى من حاالت  .)٢(سبق

 كيميائية؛ خاصة الناجتة عن صناعة البترولتكون نتيجة تعرض اجللد للمواد الاإلصابة 
وأفضل طرق الوقاية هي إزالة تراكمات هذه الكيماويات من على  ،_ البتروكيماويات_

فهو  سطح اجللد أوالً بأول عن طريق الغسل املتكرر بالوضوء مرات عديدة يف اليوم والليلة؛
ملدى الطويل إىل حدوث يقلل من تأثري هذه املواد على خاليا اجللد الذي يؤدي على ا

  .)٣(تغريات سرطانية
  .مل يشر املؤلف إىل الدراسات اليت تثبت ذلك : قلت

  لعمال املناجم وصناعة املعادن أم معرضون لإلصابة الصحيةوقد أكدت املشاهدات 
بأورام سرطانية يف الرئة واألنسجة الليمفاوية والكلية واملثانة ، وتنشأ فيها األورام السرطانية 

، إضافة إىل أن اليدين من األجزاء )٤(تيجة تسرب املواد الكيميائية إىل اجلسم عن طريق اجللدن
وخاصة األشعة فوق البنفسجية اليت رمبا تعرض اإلنسان  املعرضة دائماً ألشعة الشمس؛

                                                 
  ) .٢٥٢(بداع ملختار سامل انظر الطب اإلسالمي بني العقيدة واإل) ١(
  .٢٥٣سبق ص ) ٢(
حممد نزار الدقر . روائع الطب اإلسالمي د). ٢٥٢(الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل : انظر) ٣(
)٢/٨٥.(  
، ١٠٢(الوقاية الصحية للولوة آل علي ). ٢٥٢(الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل : انظر) ٤(

  ).٢/٨٥(حممد نزار الدقر .روائع الطب اإلسالمي د). ١٠٣



٢٥٩ 
  

ومن هنا فإن الوضوء باملاء البارد مخس مرات يوميا يعمل على  لإلصابة بسرطان اجللد،
مما يتيح خلاليا الطبقة الداخلية للجلد الوقاية من التأثريات الضارة  جللد،ترطيب سطح ا
ومن اجلدير بالذكر أن اإلحصاءات العلمية تبني أن اإلصابة بسرطان اجللد  .ألشعة الشمس

وخاصة الواليات املتحدة ؛ هي أكثر أنواع السرطان شيوعاً بني الرجال يف اتمع الغريب
النوع من األمراض اجللدية يف الدول اإلسالمية ليس من أنواع سرطان  إال أن هذا ستراليا؛أو

وهذا يرجع إىل  ، اجللد املشهورة بالرغم من قوة األشعة الشمسية يف معظم الدول اإلسالمية
  حيث ؛ مواظبتهم على الوضوء

  
  .)١(يؤدي إىل خفض درجة حرارة اجلسم 

وما تسببه من  ة يف نقل األمراض،كما أن الشارع احلكيم بصري مبا لليدين من خطور  
ويكون ذلك  ال سيما وهي تنتقل بطريق الفم واألنبوب اهلضمي، نتشار األوبئة وانتقاهلا؛ا

أو نقل القمامة والنفايات  ليد امللوثة طعاماً أو شراباً أو مواد كيميائية أو صناعية،متس اعندما 
  .)٢( احلاجةأو ملس أشياء ملوثة كما هو احلال عند قضاء  الضارة،
ال خنتلف على فوائد الوضوء يف ذلك لكن لو ذكر املؤلف كيف يزيل الوضوء أثر : قلت

  .املواد الكيميائية والتأثريات الضارة ألشعة الشمس وكيف خيفض حرارة اجلسم لكان أقوى
: وقد جاء يف إعالن عمان لتعزيز الصحة باتباع أمناط احلياة اإلسالمية ما نصه  

  وكذا قبل  ر اإلسالم أن تغسل اليدان عند مالمسة كل شيء قذر أو ملوث،وينبغي يف نظ"
  )٣(".ويكرر غسل اليدين حني الوضوء للصالة غسالً جيداً الطعام وبعده،

 م حيافظونهمائة من ؛ على مائيت طالب )٤(وقد تبني من البحث الذي أجراه بعض األطباء
احلديث عنهم مطوالً يف االستنشاق وسيأيت  _ ومائة اليتوضؤون والصالة، على الوضوء

                                                 
  ).١٠٤(الوقاية الصحية للولوة آل علي ). ٢٥٣(الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل : انظر) ١(
الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل ). ٦٠(فارس علوان . ويف الصالة صحة ووقاية د: انظر )٢(
)٣٥٤.(  
منظمة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، اهلدي الصحي، سلسلة للتثقيف الصحي من خالل ) ٣(

  ).١٣(تعاليم الدين، إعالن عمان لتعزيز الصحة باتباع أمناط احلياة اإلسالمية 
  .وادالدكتور مصطفى أمحد شحاتة، والدكتور حممد سليم، والدكتورة عواطف ع: أجرى هذا البحث كل من) ٤(



٢٦٠ 
  

وكان من نتائج البحث أن الفحوص التكميلية أظهرت أمهية غسل اليدين يف  ، _ واالستنثار
وقد ظهرت بعض اجلراثيم  أول الوضوء يف منع انتقال اجلراثيم منها إىل األنف عند الوضوء،
ستنشاق باملاء دون غسل اإلضافية يف األذن عند بعض احلاالت املدروسة اليت مسح هلا باال

  )١(.اليدين
وتعد نظافة اليدين وغسلهما عدة مرات يف اليوم من أهم ما يوصي به مسؤولو الصحة 

وقد أثبتت الدراسات أن جمرد استعمال املاء النظيف يف  .الوقائية يف منظمة الصحة العاملية
  غسل

  .)٢(من امليكروبات )%٩٠(اليدين مثالً يزيل حوايل 
يت دراسة حديثة يف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا أثبتت أن وقد أجر 

اإلنفلونزا تنتقل باملصافحة، وأما العدوى عن طريق الرذاذ املتطاير من الشخص املصاب أثناء 
  .من حاالت اإلصابة )%  ١٠(الكالم فتمثل نسبة ال تتعدى 

حيث إن الفريوسات  كبرية؛كما وجِد أن نقل العدوى عن طريق القبالت ليس ذا أمهية 
  .توجد بكميات قليلة على الشفتني

باإلنفلونزا؛  اإلصابة ازدادت فرص األنف أو يج بكل من العني كلما كان هناك ثبت أنه كما
املكاتب أو ما  :مثل حيث ينتقل الفريوس إىل اليدين وينتشر على كل جسم صلب يصادفه؛

يدين باملاء والصابون يف حالة اشتباه تلوثهما شابه ذلك، وتنصح الدراسات بضرورة غسل ال
  .)٣(بإفرازات األنف

                                                 
انظر نشرة الطب اإلسالمي، العدد الرابع ، حبث كيف حيافظ غسل األنف عند الوضوء على صحة اإلنسان ) ١(

  ).٢٥٣، ٥٥٢(للدكتور مصطفى أمحد شحاتة، والدكتورة عواطف عواد، والدكتور حممد سليم 
بوي حملمد احلاج قاسم حممد انظر الطب اإلسالمي، الوقاية يف اإلسالم، اجلزء األول، حبث الطب الوقائي الن )٢(
)١١٨.(  
  ).٢٥، ٣/٢٤(انظر ثبت علمًيا حملمد كامل عبد الصمد ) ٣(



٢٦١ 
  

  املسألة الثانية
  املضمضة واالستنشاق واالستنثار

  
  :وفيها متهيد وثالثة  فروع 

  .يف تعريف املضمضة واالستنشاق واالستنثار : التمهيد 
  :وأما الفروع فعلى النحو التايل 

  .قحكم املضمضة واالستنشا: الفرع األول 
  .حكم االستنثار: الفرع الثاين 
  .الفوائد الصحية للمضمضة واالستنشاق واالستنثار: الفرع الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٦٢ 
  

  متهيد 
  املضمضة، واالستنشاق، واالستنثار: يف تعريف

  
  : تعريف املضمضة: أوالً

  .)١("حتريك املاء يف الفم" :املضمضة يف اللغة
  .)٢("استيعاب املاء مجيع الفم:"بأا  عرفها احلنفية: وهي يف االصطالح

  . )٣("دخال املاء فاه فيخضخضه مث ميجه ثالثًاإ"بأا : وعرفها املالكية
 يف فيه املاء بأن جيعل" :حيث عرفها الشافعية واحلنابلة؛ الشافعية وهو قريب من تعريف

  .)٤("ويديره فيه مث ميجه
  )٥(."إدارة املاء يف الفم:"وعرفها احلنابلة بأا 

  :تعريف االستنشاق : ثانياً
  .)٧("بالنفَس) ٦(إذا أدخلته يف األنف:استنشقت املاء وغريه " :االستنشاق يف اللغة  
  )٩( )٨(".يصال املاء إىل املارنإ:"فعرفه احلنفية بأنه : أما االستنشاق اصطالحاً  
  .)١٠("سفَجذب املاء إىل األنف بالن: "وعرفه املالكية بأنه     

                                                 
إبراهيم مصطفى وآخرين  :إخراج، املعجم الوسيط ). ٣/١٠١) (مضض (لسان العرب البن منظور مادة ) ١(

  ).٢/٨٨١) (مضمض(مادة 
  ).١/١١٥(حاشية رد احملتار البن عابدين ) ٢(
  ).١/٢٤٥(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/٩٦(عرفة  شرح حدود ابن) ٣(
  ).١/٧٣(املهذب للشريازي ) ٤(
  ).١٧(املطلع على أبواب املقنع للبعلي  وانظر). ١/٣٢٢(الشرح الكبري البن قدامة ) ٥(
  ).١٢/٢٣١) (نشق ( لسان العرب البن منظور مادة ) ٦(
  ).٢/٩٣١) (نشق(إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : إخراج، املعجم الوسيط). ٢٣١(املصباح املنري للفيومي ) ٧(
)٢/٩٣١.(  
) مرن(لسان العرب البن منظور مادة . هو ما الن من األنف منحدراً عن العظم وفضل عن القصبة: املارن) ٨(
  ).٢/٨٧٢) (مرن(إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : إخراج، املعجم الوسيط). ١٧/٢٩٠(
  ).١/١١٥(حاشية رد احملتار البن عابدين ) ٩(
  ).١/١٣٣(اخلرشي على خمتصر خليل  )١٠(



٢٦٣ 
  

    
  .)١("سه إىل خياشيمه مث يستنثرفَنبأن جيعل املاء يف أنفه وميد بِ: "ه الشافعيةوعرف

  .).٢("س إىل باطن األنففَاجتذاب املاء بالن: "وعرفه احلنابلة بأنه 
 كاٍف،) املارن(ويظهر من تعريف احلنفية أن وصول املاء عندهم إىل أول األنف 

ء من األنف جيب أن يصل املاء،وتعريفهم ال خيرج بينما أطلق املالكية ومل حيددوا إىل أي جز
  .عما ذكره أهل اللغة

  .أما الشافعية واحلنابلة فذكروا أن االستنشاق هو أن يصل املاء إىل باطن األنف  
  :تعريف االستنثار: ثالثاً

اخليشوم : لنثرةوا. رماه متفرقاً: استفعال من نثَر  الشيء ينثُره نثْراً ونِثَارا :االستنثار يف اللغة
. هو مبعىن االستنشاق: وقيل .س األنففَناستنشقه مث استخرجه بِ: واستنثر املاء .وما وااله

إخراج ما يف األنف من : واالستنثار ،إيصال املاء :وبعضهم يفرق بينهما؛ فيجعل االستنشاق
  .)٣(خماط وغريه بريح األنف ؛ سواء كان بإعانة يده أم بِنفَسه فقط

  )٤(".طرح املاء من األنف: "طالح ويف االص

                                                 
  ).١/٧٣(املهذب للشريازي ) ١(
  ).١/١٦٩(املغين البن قدامة ) ٢(
  ).٢٦٦(واملصباح املنري للفيومي ) .٧/٤٢) (نثر(لسان العرب البن منظور مادة ) ٣(
). ١/٣٥٣(اموع للنووي ). ١/١٣٤(اخلرشي على خمتصر خليل ). ١/١٢٠(الشرح الصغري للدردير ) ٤(

  ).١/١٦٩(املغين البن قدامة 



٢٦٤ 
  

  الفرع األول
  حكم املضمضة واالستنشاق 

  

  )٢)(١( .املضمضة واالستنشاق سنةالتثليث يف اتفق الفقهاء على أن 
  :يف حكم املضمضة واالستنشاق، وهلم يف ذلك أربعة مذاهب واختلفوا  
  :األولاملذهب 

الطهارة الكربى، مسنونان يف الطهارة يرى القائلون به أن املضمضة واالستنشاق واجبان يف 
  .الصغرى

 .)٤(، وبه قال الثوري)٣(وإىل هذا ذهب احلنفية واإلمام أمحد يف رواية 
  :الثايناملذهب 

أي عند رفع (يرى القائلون به أن املضمضة واالستنشاق سنة يف الطهارة الكربى والصغرى 
  ).األكرب واألصغر: احلدثني
  . )٥(الشافعية وإىل هذا ذهب املالكية و  

  وقتادة  )٦(وبه قال احلسن ومحاد
                                                 

، ١/٢٥٩(للحطاب  اجلليل مواهب). ١/١١٦( للحصكفي املختار الدر). ١/٨( للموصلي االختيار :انظر )١(
اموع للنووي ). ١/٥٩(منهاج الطالبني للنووي مع مغين احملتاج ). ١/١٢٣(الشرح الصغري للدردير ). ٢٦٠

  ).١/١٢٣(دع البن مفلح املب). ١/١٩٢(املغين البن قدامة ). ١/٤٣٠(
  .أما األدلة على سنية التثليث فستأيت عند عرض حكم املضمضة واالستنشاق  )٢(
عابدين  البن احملتار حاشية رد). ١/٢١( بدائع الصنائع للكاساين). ١/٦٢( املبسوط للسرخسي :انظر )٣(
  ).١/١٤٨(املستوعب للسامري ). ١/١٦٧(املغين البن قدامة ). ١/١١٥(
  ).١٦٧(املغين البن قدامة ). ١/٣٦٣(اموع للنووي : ظران) ٤(
). ١/٢٧٤(الذخرية للقرايف ). ١/٨٣(بداية اتهد البن رشد ). ١/١١٨(الشرح الصغري للدردير : انظر )٥(

احلاوي الكبري ). ١/٤٧٦(تنوير املقالة للتتائي ). ١/١٣٣(اخلرشي على خمتصر خليل ). ١١١(الدر الثمني ملياره 
مغين احملتاج ). ١/٣٥٥(اموع للنووي ). ١/١٠٣(الشيخ علي معوض وعادل أمحد : ردي، حتقيقللماو

  ).١/٦٠(تقومي النظر البن الدهان ). ١/٢٢٥(اية احملتاج للرملي ). ١/٥٧(للشربيين 
روى . شعريموىل إبراهيم بن أيب موسى األ، هو محاد بن أيب سليمان وامسه مسلم، أبو إمساعيل الكويف، الفقيه )٦(

قال . وعنه محاد بن سلمة ومحزة الزيات والثوري وشعبة. روى عن أنس والنخعي وسعيد بن جبري وغريهم
  = ما رأيت: الشيباين 



٢٦٥ 
  

  .)٥( )٤(واألوزاعي )٣(والليث) ٢(وحيىي األنصاري )١( وربيعة
  :الثالثاملذهب 
  . الكربى والصغرى: يرى القائلون به أن املضمضة واالستنشاق واجبان يف الطهارتني  
  .)٦(وإىل هذا ذهب احلنابلة يف رواية هذا املذهب         
   )٧(وبه قال ابن املبارك        

                                                 
ذيب ). ٥٥(طبقات احلفاظ للسيوطي : انظر. سنة تسع عشرة: مات سنة عشرين ومائة، وقيل. أفقه من محاد=

  ).٢/٤٢٧(التهذيب البن حجر 
وعنه أخذ اإلمام مالك العلم وفيه . أيب عبدالرمحن فروخ، أحد فقهاء املدينة املشهورين يف زمانههو ربيعة بن  )١(

طبقات احلفاظ للسيوطي : انظر. تويف سنة ست وثالثني ومائة. ذهبت حالوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي: يقول
  ).٢٩٠، ٢/٢٨٨(وفيات األعيان البن خلكان ). ٧٦(
روى . أحد حفاظ احلديث، من فقهاء املدينة األجالء، حيىي بن سعيد بن قيس األنصاريهو القاضي أبو سعيد  )٢(

. وعنه الزهري وابن عجالن وغريهم. عن أنس بن مالك وعبداهللا بن عامر بن ربيعة وحممدبن أيب أمامة وغريهم
ذيب : انظر. غري ذلك مات سنة ثالث وأربعني ومائة، وقيل. ثبتاً، حجة ،كثري احلديث ،كان ثقة : قال ابن سعد

  ).٦٤(طبقات احلفاظ للسيوطي ). ٢٤٠، ٩/٢٣٩(التهذيب البن حجر
روى عن نافع وابن . أبو احلارث، اإلمام،هو الليث بن سعد بن عبدالرمحن الفهمي، ولد سنة أربع وسبعني  )٣(

ثقة كثري : ابن سعد قال. وعنه شعيب وحممد بن عجالن وهشام بن سعد وغريهم. أيب مليكة ويزيد بن أيب حبيب
مات . كان الليث أفقه من مالك إال أنه ضيعه أصحابه: وقال الشافعي. ثقة: وقال ابن املديين والنسائي. احلديث

شذرات الذهب البن ). ٦١٠، ٦٠٨، ٦٠٦/ ٦(ذيب التهذيب البن حجر : انظر. سنة مخس وسبعني ومائة
  ).٢/٣٤١،٣٣٩(العماد 

روى عن عطاء وابن . إمام أهل الشام يف وقته ، نزيل بريوت. ألوزاعي أبو عمروهو عبد الرمحن بن عمرو ا )٤(
كان ثقة مأموناً : قال ابن سعد. سريين ومكحول وخلق،وعنه أبو حنيفة وقتادة وحيىي بن أيب كثري والزهري وخلق

طبقات : انظر. مائةولد سنة مثان ومثانني، ومات سنة سبع ومخسني و. كثري العلم واحلديث والفقه.صدوقاً خرياً
  ).١٢٨، ٣/١٢٧(وفيات األعيان البن خلكان ).  ٨٦، ٨٥(احلفاظ للسيوطي

احلاوي ). ١/٥٧(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٧٤(املهذب للشريازي ). ١/٣٦٢(اموع للنووي : انظر) ٥(
  ).١/١٠٣(علي معوض والشيخ وعادل أمحد  الشيخ: حتقيق، الكبري للماوردي

). ١/٣٣٦(الشرح الكبري البن قدامة ). ١/٩٦(كشاف القناع للبهويت ). ١/١٦٦(غين البن قدامة امل: انظر )٦(
  ).١/١٦٩(معونة أويل النهى البن النجار ). ١/١٤٦(املستوعب للسامري ). ١/٣٢٥(اإلنصاف للمرداوي 

، أحد األئمة األعالم  أبو عبدالرمحن، املروزي،،هو عبداهللا بن املبارك بن واضح احلنظلي التميمي موالهم  )٧(
: قال ابن معني. مل يكن يف زمان ابن املبارك أطلب للعلم منه، وكان صاحب حديث حافظاً: قال عنه اإلمام أمحد

مات سنة إحدى ومثانني ومائة . عاملاً متثبتاً، صحيح احلديث، وكانت كتبه اليت كتبها عشرين ألفاً= =كان ثقة



٢٦٦ 
  

  .)٣) (٢(وإسحاق، وحكي عن عطاء  )١(وابن أيب ليلى
  :املذهب الرابع

  . الكربى والصغرى: يرى القائلون به أن االستنشاق وحده واجب يف الطهارتني  
  .)٦)(٥(، وبه قال أبو ثور وأبو عبيد)٤(وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد يف رواية        

  :سبب اخلالف
ختالفهم يف السنن الواردة يف ذلك هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو هو ا

ال تقتضي ذلك؟ فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملَت على الوجوب اقتضت معارضة اآلية؛ 
إذ املقصود من اآلية تأصيل هذا احلكم، وتبيينه أخرجها من الوجوب إىل الندب، ومن مل ير 

محلها على الظاهر من الوجوب، ومن استوت عنده هذه األقوال  أا تقتضي معارضة اآلية
واألفعال محلها على الوجوب، مل يفرق بني املضمضة واالستنشاق، ومن كان عنده القول 

  .)٧(حمموالً على الوجوب والفعل حمموالً على الندب فرق بني املضمضة واالستنشاق

                                                                                                                                               
 ٢/٣٦١(شذرات الذهب البن العماد ). ١٢٤، ١٢٣(احلفاظ للسيوطي طبقات : انظر. وهو منصرف من الغزو

،٣٦٣.(  
روى عن الشعيب ونافع وعطاء . أبو عبد الرمحن، الكويف، هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري )١(

 كان سيء احلفظ،: وقال اإلمام أمحد. ضعفه النسائي وغريه. وروى عنه شعبة والسفيانان وآخرون. وطائفة
  ).١٨١، ٤/١٧٩(وفيات األعيان البن خلكان ). ٨٢، ٨١(طبقات احلفاظ للسيوطي : انظر. مضطرب احلديث

كان من أجالء وفقهاء التابعني مبكة، . سامل بن صفوان املكي: أسلم، وقيل: اإلمام أبو حممد عطاء بن أيب رباح) ٢(
إليه وإىل جماهد بن جرب انتهت الفتوى مبكة يف و_ رضي اهللا عنهم _ أخذ العلم عن ابن عباس وجابر بن عبد اهللا 

وقيل  من اهلجرة١١٥تويف سنة . ال يفىت الناس إال عطاء بن أيب رباح: زماما، وكان يصيح الصائح يف احلج
  ).٢١٤، ٢/٢١١(صفة الصفوة البن اجلوزي ). ٢٦٣، ٣/٢٦١(وفيات األعيان البن خلكان : انظر. غريها

  ).١/١٦٦(املغين البن قدامة ). ١/٣٦٣(اموع للنووي : انظر) ٣(
  ).١/١٤٧(املستوعب للسامري ). ١/٣٢٦(اإلنصاف للمرداوي : انظر) ٤(
: قال ابن راهويه. أحد األعالم، وثقه أبو داود وابن معني وأمحد وغريهم،أبو عبيد القاسم بن سالم البغدادي ) ٥(

: انظر. إنا حنتاج إىل أيب عبيدة، وأبو عبيدة ال حيتاج إليناأبو عبيد أوسعنا علماً، وأكثرنا أدباً، وأكربنا حجماَ، 
  ).٢٤٥، ١/٢٤٣(طبقات احلنابلة للقاضي أيب يعلى ). ١٨٣، ١٨٢( طبقات احلفاظ للسيوطي

  ).١/٣٦٣(انظر اموع للنووي ) ٦(
  ).٣٩، ١/٣٨(انظر بداية اتهد البن رشد ) ٧(



٢٦٧ 
  

لغسل فهو معارضة ظاهر حديث أما سبب اختالفهم يف حكم املضمضة واالستنشاق يف ا
يف طهره فيها  لألحاديث اليت نقلت صفة وضوئه . )١( ...إين امرأة أشدُّ ضفْر "أم سلمة 

املضمضة واالستنشاق، وحديث أم سلمة ليس فيه أمر ال مبضمضه وال باستنشاق، فمن 
مل حديث أم سلمة  مفسراً النيب جعل حديث عائشة وميمونة يف وصف وضوء 

، أوجب املضمضة واالستنشاق يف الغسل، ومن "وإن كنتم جنباً فاطهروا: "لقوله تعاىلو
على  _ رضي اهللا عنهما_ جعله معارضاً مجع بينهما؛ بأن محل حديث عائشة وميمونة 

  )٢( .على الوجوب _رضي اهللا عنها  _الندب، وحديث أم سلمة 
  :األدلة
  : أوالً
مضة واالستنشاق واجبان يف الطهارة الكربى القائل بأن املض األولاملذهب  أدلة

   :مسنونان يف الصغرى 
  :املذهب بالكتاب والسنة واملعقول هذا استدل أصحاب    

  :أما الكتاب

‰pκš${:تعاىل فقوله .١ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ# u™ #sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$sù öΝä3yδθ ã_ãρ..٣(.}اآلية(   

öΝ ä3yδθã_ãρ..٣(.}اآلية(   

  : وجه الداللة
أمر اهللا تعاىل بتطهري أعضاء خمصوصة ليس منها املضمضة واالستنشاق، والزيادة على     

  ،  )٤(النص ال جتوز إال مبا يثبت به النسخ

(βÎ{: وقوله تعاىل .٢ uρ  öΝçGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã£γ©Û$$sù 4...{ )٥(.  

                                                 
  .٢٧٠سيأيت خترجيه ص ) ١(
)٢ (تهد البن رشد انظر بداية ا)١/١٢٦.(  
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٣(
  ).١/٦٢(انظر املبسوط للسرخسي ) ٤(
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٥(

  



٢٦٨ 
  

  : وجه الداللة
ظاهراً  منه من غري حرجأمر اهللا تعاىل يف الغسل بتطهري البدن، فيجب غسل ما ميكن غسله 

  .)١(كان أو باطناً؛ لذا وجب غسل الفم واألنف؛ ألنه ميكن إيصال املاء إليهما
  :أما السنة
حتت كل شعرة جنابة، : "قال رسول اهللا : قال _رضي اهللا عنه  _فعن أيب هريرة  .١

  . )٢( "نقوا البشرةأفاغسلوا الشعر، و
  :وجه الداللة

يف الغسل دون الوضوء؛ ألن  غسل الفم واألنفب هي ظاهر اجللد، فيج: البشرة    
  .)٣(الواجب يف الوضوء غسل الوجه، وال تقع املواجهة بداخلهما

  )٤( ..."عشر من الفطرة : "حديث .٢
  :وجه الداللة

  .)٥("ألن الفطرة من السنة ؛أن املضمضة واالستنشاق سنة"يدل احلديث على      
املضمضة واالستنشاق : "ول اهللا قال رس:قال _رضي اهللا عنه  _وعن أيب هريرة  .٣

  .)٦( "ثالثاً للجنب فريضة
  :وجه الداللة 

  .يدل احلديث على أن املضمضة واالستنشاق واجبة يف الغسل

                                                 
  ).١/٢١(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ١(
. )٢٩٠، ١/٢٨٩(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب يف الغسل من اجلنابة ) ٢(

. واللفظ له). ١/٣٠٢(والترمذي بشرح حتفة األحوذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن حتت كل شعرة جنابة 
والبيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي، ). ١/١٩٦(باب حتت كل شعرة جنابة ، وابن ماجه، كتاب الطهارة

_ إن شاء اهللا_وسيأيت احلكم عليه ). ١/١٧٥(كتاب الطهارة، باب ختليل أصول الشعر باملاء وإيصاله إىل البشرة 
  . عند املناقشة

  )١/٤٨(انظر البحر الرائق البن جنيم  )٣(
    .١٠٣سبق ص ) ٤(
  )١/١٤٠(نيل األوطار للشوكاين  )٥(
رواه الدارقطين يف سننه مع التعليق املغين، كتاب الطهارة، باب ماروي يف املضمضة واالستنشاق يف غسل  )٦(

    .وسيأيت احلكم عليه عند مناقشة األدلة ). ١/١١٥(اجلنابة 



٢٦٩ 
  

من ترك موضع شعرة من اجلنابة مل :" قال أن النيب  _ رضي اهللا عنه_ وعن علي  .٤
فمن ثَم : "_ه  عنرضي اهللا_ قال علي  ".فُعلَ ا كذا وكذا من النار ،يغسلها

  . )٢(" _ وكان يجزُّ شعره_  )١(عاديت رأسي
  : وجه الداللة

دل احلديث على وجوب غسل الشعر، وملا كان يف األنف شعر وجب غسله يف   
  .اجلنابة
  .)٤("فتوضأ كما أمرك اهللا : ")٣(حديث رفاعة بن رافع .٥
  :الداللةوجه 

ستنشاق مما يدل على عدم وجوا؛ األعرايب الوضوء ومل يذكر املضمضة واال علَّم 
  . )٥(وإمنا هي سنة

  :أما املعقول فمن وجهني
  :القياس: األول

                                                 
 انظر. أي فعلت بشعري فعل العدو بالعدو؛ يعين قطعت رأسي خمافة أال يصل املاء إىل مجيعه: عاديت رأسي ) ١(

  ).      ١/٢٩١(عون املعبود للمباركفوري 
ون املعبود، كتاب الطهارة، وأبو داود يف سننه بشرح ع). ٧٢٧(رقم ) ٢/١٣٠(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٢(

وابن ماجه يف سننه، كتاب الطهارة، باب حتت كل . واللفظ له وسكت عنه) ١/٢٩١(باب يف الغسل من اجلنابة 
كتاب الطهارة، باب ختليل أصول الشعر باملاء ،والبيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي ). ١/١٩٦(شعرة جنابة 

  ).١/١٥٠(إسناده صحيح : يف تلخيص احلبري بن حجر اوقال عنه ). ١/١٧٥(وإيصاله إىل البشرة 
وأمه أم مالك بنت أيب ، هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر األنصاري، أبو معاذ  )٣(

. سنة إحدى أو اثنتني وأربعني_ رضي اهللا عنه _ مات . سلول، من أهل بدر، شهد هو وأبوه العقبة وبقية املشاهد
  ).١/٥٠٢،٥٠١(االستيعاب البن عبدالرب ). ٢/٢٠٩(ابة البن حجر اإلص: انظر

رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الصالة، باب صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع  )٤(
والترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي، كتاب الصالة ، باب ما جاء يف وصف . واللفظ له) ٣/٧٢(والسجود 

والنسائي يف كتاب االفتتاح باب الرخصة يف ). ٢/١٧٨" (حديث حسن: "وقال عنه). ٢/١٧٨،١٧٧(الصالة 
وابن ماجه يف سننه، كتاب الطهارة، باب ماجاء يف الوضوء على ما أمر اهللا ). ٢/١٩٣(ترك الذكر يف الركوع 

     ).      ١/٣٦٨(واحلاكم يف املستدرك، كتاب الصالة، باب التأمني ). ١/١٥٦(تعاىل 
  ).١/٦٢(انظر املبسوط للسرخسي  )٥(



٢٧٠ 
  

واألنف عضوان يسنُّ غسلهما يف  إن الفم":استدل به هلم صاحب احلاوي فقال
  الطهارة 

  
  .)١("الصغرى، فاقتضى ذلك وجوب غسلهما يف الطهارة الكربى كاألذنني

  :وقالوا، النظر: الثاين 
حكم الظاهر من وجه، حىت إذا أخذ الصائم املاء بفيه مل يضره، : إن الفم له حكمان .أ

وحكم الباطن من وجه، ففيما يعم مجيع الظاهر باملاء يف الغسل أحلقناه بالظاهر، وفيما 
خيص بعض الظاهر يف الوضوء أحلقناه بالباطن؛ ألنه ملا جبعض ما هو ظاهر من كل  لَع

  .)٢(طن من وجه أوىلوجه عفواً فما هو با
إنه يف الطهارة الكربى جيب غسل كل ما أمكن من البدن؛ كبواطن الشعور الكثيفة،  .ب

كما أنه ال ميسح فيها على احلوائل، فوجبت املضمضة واالستنشاق يف الكربى خبالف 
  .)٣(الصغرى

دث ال حيل إن اجلنابة حتل بالفم واألنف؛ بدليل أن اجلنب ممنوع من قراءة القرآن، واحل .ج
  .)٤(فيهما؛ بدليل أن احملدث ال مينع من قراءة القرآن، فوجبت يف الغسل دون الوضوء

  : ثانياً
  :الثاين القائل بأن املضمضة واالستنشاق سنة يف الطهارتنيأدلة املذهب 

  :بالكتاب والسنة واملعقول أصحاب هذا املذهب استدل
  :أما الكتاب

‰pκš${ :تعاىل فقوله .١ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$sù öΝ ä3yδθ ã_ãρ ...  

  .)٥(} اآلية

                                                 
  ).١/١٠٤(الشيخ علي معوض وعادل أمحد : احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق )١(
  ).١/٦٢(انظر املبسوط للسرخسي ) ٢(
  ).١/١٨٧(شرح الزركشي ). ١/١٦٧(املغين البن قدامة : انظر) ٣(
  ).١/٦٢(انظر املبسوط للسرخسي ) ٤(
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٥(



٢٧١ 
  

  : وجه الداللة
  ، والفم واألنف من األعضاء الباطنة، فال )١(ما حصلت به املواجهة: الوجه عند العرب

  
ليس فيها وألن اآلية بينت واجبات الوضوء و. تحصل ما املواجهة، فال جيب غسلهما

  .)٢(املضمضة واالستنشاق

Ÿωuρ $·7ãΨ ...{:وقوله تعاىل  .٢ ã_ ωÎ) “ÌÎ/$tã @≅‹Î6y™ 4©®L ym (#θè=Å¡ tFøós? 4...{)٣(.  

  : وجه الداللة 
  .)٤(جعلت اآلية الغسل وحده غاية احلكم    

(βÎ {: وقوله تعاىل  .٣ uρ öΝçGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã£γ©Û$$sù 4 ... {)٥(.  

  : وجه الداللة
هي ظاهر : إمرار املاء على البشرة كلها، والبشرة عند أهل اللغة: ري معناهالتطه     

، مما يدل على )٦(اجللد، وأما باطنه فيسمى األدمة، فال يدخل الفم واألنف يف مسمى البشرة
  .عدم وجوب املضمضة واالستنشاق

  :أما السنة
ه عن اجلنابة أنه قال ملا سأل عن النيب  _رضي اهللا عنه  _ )٧(فما رواه أبو ذر .١

إن الصعيد الطيب طهور املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني،  ": تصيبه وال جيد املاء
  .)١( "فإذا وجد املاء فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خري

                                                 
  ).١/٣٤٦(انظر اموع للنووي ) ١(
  ).١/١٨٦(حاشية الشرباملسي ). ١/٥٧(مغين احملتاج للشربيين : انظر) ٢(
  ).٤٣: (من اآلية، سورة النساء) ٣(
  ).١/١٠٤(علي معوض وعادل أمحد : انظر احلاوي للماوردي، حتقيق) ٤(
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٥(
  ).١/٣٦٤(انظر اموع للنووي ) ٦(
أبو ذر الغفاري الزاهد املشهور، الصادق اللهجة، خمتلف يف امسه واسم أبيه، واملشهور أنه جندب بن جنادة ) ٧(

رضي اهللا _كان يوازي ابن مسعود يف العلم، مل يشهد بدراً؛ إال أن عمر بن اخلطاب . ابن عبداهللا: بن سكن، وقيل



٢٧٢ 
  

  
  : وجه الداللة

  .)٢( ةظاهر اجللد، وأما باطنه فأدم _كما سبق  _البشرة     
فتوضأ كما أمرك "لألعرايب  من قوله  _رضي اهللا عنه  _ وما رواه رفاعة بن رافع .٢

  )٣( ."..اهللا
  :وجه الداللة

على اآلية وليس فيها ذكر للمضمضة  _عليه الصالة والسالم  _أحاله     
كما أن الذي أمر اهللا تعاىل به هو غسل الوجه، وهو ما حصلت به املواجهة . )٤(واالستنشاق

 سن الصالة، فَعلَّمه النيب دون باطن الفم واألنف، وهذا األعرايب صلى ثالث مرات فلم حي
واجبات الصالة وواجبات الوضوء ومل يذكر له سنن الصالة والوضوء؛ لئال يكثر عليه فال 
يضبطها، فلو كانت املضمضة واالستنشاق واجبتني لَعلَّمه إياها؛ ألا مما خيفى؛ ال سيما يف 

  .)٥(! الوضوء الذي خيفى؟حق هذا الرجل الذي خفيت عليه الصالة اليت تشاهد، فكيف ب

                                                                                                                                               
اإلصابة البن حجر : انظر. وثالثني، وقيل يف اثنتني وثالثنيسنة إحدى _ رضي اهللا عنه_مات . أحلقه م_ عنه

  ).٤/٦٥،٦١(االستيعاب البن عبد الرب  ).٧/٦٠،٦٣(
والترمذي بشرح ). ١/٣٦١(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب اجلنب يتيمم ) ١(

حسن : "وقال عنه. واللفظ له) ٣٢٩، ١/٣٢٨(حتفة األحوذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء يف التيممم للجنب 
). ١/١٧١( واحد بتيمم الصلوات باب الطهارة، كتاب السيوطي، بشرح والنسائي ).١/٣٢٩( "صحيح

  = والدارقطين 
والبيهقي يف ). ١/١٨٦(يف سننه مع التعليق املغين، كتاب التيمم، باب جواز التيمم ملن مل جيد املاء سنني كثرية = 

  ).١/٢١٢(هر النقي، كتاب الطهارة، باب التيمم بالصعيد سننه مع اجلو
  ).١/٣٦٤(انظر اموع للنووي ) ٢(
  .٢٦٧سبق ص ) ٣(
  ).١/٦٢(انظر العدة شرح العمدة البن العطار ) ٤(
  ).٣٦٥، ١/٣٦٤(انظر اموع للنووي ) ٥(



٢٧٣ 
  

يا رسول اهللا، إين امرأة أَشدُّ ضفْر رأسي : أا قالت _رضي اهللا عنها  _عن أم سلمة  .٣
على رأسك ثالث حثيات،  )١(ال؛ إمنا يكفيك أن حتثي:"أفأنقضه لغسل اجلنابة؟ فقال
  .)٢("مث تفيضني عليك املاء فتطهرين

  :وجه الداللة
  :ضة واالستنشاق سنة من وجهنييدل احلديث على أن املضم     

  
  

، ومعلوم أنه باإلفاضة ال يدخل املاء يف الفم )٣(أن اإلفاضة كافية يف الغسل :األول
  .واألنف

  .)٤("فتطهرين: "أنه قال بعد ذلك  :الثاين
  : أما املعقول فمن وجهني

  : فقالوا ،القياس: األول
غسلهما؛ كداخل  إن الفم واألنف عضوان باطنان دون حائل معتاد، فال جيب .١

  . )٨( ، وموضع الثيوبية من املرأة)٧)(٦(، والصماخني)٥(العني
إن الوضوء طهارة عن حدث، فلزم أال جيب فيها املضمضة واالستنشاق كغسل   .٢

  .)٩(امليت

                                                 
  ).١/٣٩٩(النهاية البن األثري : انظر. الغرفة باليد : احلثية) ١(
  ).٣/٢٥٠(سلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب احليض، باب حكم ضفائر املغتسلة رواه م) ٢(
  ).١/١٠٥(معوض وعادل أمحد  يانظر احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق عل) ٣(
على معوض وعادل أمحد : احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق). ١/٦١(تقومي النظر البن الدهان : انظر) ٤(
)١/١٠٥.(  
  ).١/٣٦٥(اموع للنووي ). ١/٣٥(ى للباجي املنتق: انظر) ٥(
  ).٣/٥٢(النهاية البن األثري . ثقب األذن: صماخ األذن) ٦(
  ).١/١٢٢(انظر املعونة للقاضي عبد الوهاب ) ٧(
  ).١/٦٢(تقومي النظر البن الدهان ). ١/٢٧٥(الذخرية للقرايف : انظر) ٨(
الشيخ علي معوض وعادل : ي الكبري للماوردي، حتقيق احلاو). ١/١٢٢(املعونة للقاضي عبدالوهاب : انظر) ٩(

  ).١/١٠٥(وعادل أمحد 
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   :قالوا فيهو، النظر: والثاين
  )١(.كإن الفرائض ال تثْبت إال بالكتاب، أو السنة، أو اتفاق األمة، وال تثبت بغري ذل

   :ثالثاً
رى ـالكب الطهارتني يف انـاق واجبـالقائل بأن املضمضة واالستنش الثالث املذهب أدلة

  :والصغرى
  :بالكتاب والسنة واملعقول أصحاب هذا املذهب استدل

  :أما الكتاب
  

‰pκš${ :عاىلت فقوله .١ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù öΝä3yδθ ã_ãρ 

  )٢(.}اآلية..
  : وجه الداللة

  .)٣(أن الفم واألنف من الوجه حقيقة ومشاهدة    

(βÎ {: وقوله تعاىل .٢ uρ öΝ çGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã£γ©Û$$sù 4...{ )٤(.  

Ÿωuρ $·7ãΨ ...{: وقوله تعاىل ã_ ωÎ) “ÌÎ/$tã @≅‹Î6y™ 4©®L ym (#θè=Å¡ tFøós? 4...{ )٥(.  

  : وجه الداللة
اجلنابة غاية للمنع من الصالة، فإذا اغتسل زال املانع، فكما جيب غسل جعلت     

الوجه يف الوضوء مبا فيه الفم واألنف فكذلك األمر يف الغسل بال فرق بني هذا وهذا؛ ألما 
  .)٦(يدخالن يف مسمى الوجه الذي هو من البدن

  :وأما السنة

                                                 
  ).٥/٢١٦(انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٨(
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٢(
  ). ١/٩٦(كشاف القناع للبهويت ). ١/٨٤(االنتصار يف املسائل الكبار أليب اخلطاب الكلوذاين : انظر) ٣(
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٤(
  ).٤٣: (من اآلية، سورة النساء) ٥(
  ).١/٢٨٩(انظر املغين البن قدامة ) ٦(



٢٧٥ 
  

املضمضة " :قال نيب أن ال _ رضي اهللا عنها _فما روته أم املؤمنني عائشة  .١
  . )١("واالستنشاق من الوضوء الذي ال بد منه

  : وجه الداللة
  .دال على وجوما؛ ألنه ما ال بد منه ال يقال إال للواجب  "الذي ال بد منه": قوله

  
عن  الرسول ملا سأل  )٢( _ رضي اهللا عنه_ ما جاء يف حديث لقيط بن صربة   .٢

، )٤(الوضوء، وخلل بني األصابع )٣(أسبغ" :_  المعليه الصالة والس_ الوضوء فقال 
  .)٦("إال أن تكون صائماً )٥(وبالغ يف االستنشاق

 :_ رضي اهللا عنها _ قالت ميمونة  :قال_  رضي اهللا عنهما_ وعن ابن عباس   .٣
ماء للغسل، فغسل يديه مرتني إىل ثالث، مث أفرغ على مشاله فغسل  وضعت للنيب 

  .)١(..."نشقمذاكريه، مث مضمض واست

                                                 
رواه الدارقطين يف سننه مع التعليق املغين، كتاب الطهارة، باب ما روي يف احلث على املضمضة واالستنشاق   )١(
  .عند مناقشة األدلة_ إن شاء اهللا _ وسيأيت احلكم عليه ). ١/٨٤(
: انظر. ، وعنه ابنه عامرقيط بن صربة بن عبداهللا بن املنتفق بن عامر العامري، روى عن النيب هو ل )٢(

  ).٣/٣٢٤(االستيعاب البن عبدالرب ). ٦/٨٠٧(اإلصابة البن حجر 
املطلع على أبواب املقنع ). ٤١(حترير ألفاظ التنبيه للنووي : انظر. إمتامه: إسباغ الوضوء: أسبغ الوضوء )٣(

  ).٣١(للبعلي 
تفريق شعر اللحية وأصابع : والتخليل. أصله من إدخال الشيء يف خالل الشيء؛ وهو وسطه: التخليل )٤(

النهاية البن األثري : انظر. اليدين والرجلني يف الوضوء، ليبلغ املاء أصول الشعر، وتعاهد الفرج اليت بني األصابع
  ).١/٧٦،٧٤(الدر النقي البن املربد ). ٢/٧٣(
  ).١/٧٣(الدر النقي البن املربد . استقصاؤه جبميع ما فيه: املبالغة يف الشيء: يف االستنشاق بالغ )٥(
والترمذي يف سننه ). ١/١٦٥(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب يف االستنثار  )٦(

: وقال) ٣/٤١٨(نشاق للصائم سننه بشرح حتفة األحوذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف كراهية املبالغة باالست
واحلاكم يف ). ١/٦٦(النسائي يف سننه، كتاب الطهارة، باب املبالغة يف االستنشاق . حديث حسن صحيح

صحيح ومل : وقال) ١٤٨، ١/١٤٧(املستدرك، كتاب الطهارة، باب األمر بإسباغ الوضوء وختليل األصابع 
وابن حبان ). ١/١٤٢(بالغة يف االستنشاق واالستنثار وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب امل). ١/١٤٨(خيرجاه 

كما يف اإلحسان البن بلبان، باب فروض الوضوء، ذكر األمر بتخليل األصابع للمتوضئ مع القصد يف إسباغ 
  ).١/٧٨(وابن خزمية يف صحيحه، مجاع أبواب الوضوء وسننه، باب ختليل أصابع القدمني ). ٣/٣٣٣(الوضوء 
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باستقصاء واليت رواها عشرون من أصحاب  كل األحاديث اليت فيها وضوء النيب   .٤
ذكروا فيها أنه متضمض واستنشق، ومداومته عليهما  _عليه الصالة والسالم  _النيب 

يصلُح أن يكون بياناً ألمر اهللا  _عليه الصالة والسالم  _تدل على وجوما؛ ألن فعله 
  .)٣(صيالً للوضوء املأمور به يف كتاب اهللا تعاىلوتف ،)٢(تعاىل

  :أما املعقول فمن وجهني
  القياس: األول  
حيث قاسوا الفم واألنف على اخلدين واليدين؛ ألما عضوان يف حمل الفرض ال     

  .)٤( يشق غسلهما
  النظر: الثاين

ل شيء إن الفم واألنف يف حكم الظاهر؛ بدليل أن الصائم ال يفطر بوصو :قالوا     
، وال تنتشر حرمة )٥(إليهما، ويفطر بوصول القيء إليهما، وال جيب احلد بترك اخلمر فيهما

  .)٧(، كما جيب غسلهما من النجاسة)٦(الرضاعة بوصول اللنب إليهما
   :رابًعا

  :القائل بأن االستنشاق وحده واجب يف الطهارتني  أدلة املذهب الرابع
  :ملعقولاملذهب بالسنة واهذا استدل أصحاب 

  :أما السنة
إذا توضأ أحدكم فليجعل " :قال عن النيب  _رضي اهللا عنه  _فما رواه أبو هريرة  .١

  )١(" .يف أنفه مث لينثر

                                                                                                                                               
  ).١/٤٣٩( صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة رواه البخاري يف )١(
  ).٣٢٩، ١/٣٢٨(انظر الشرح الكبري البن قدامة  )٢(
  ).١/١٦٨(انظر املغين البن قدامة  )٣(
  ).١/١٠(نصب الراية للزيلعي ). ١/٢٨٩(االنتصار يف املسائل الكبار أليب اخلطاب الكلوذاين : انظر) ٤(
  ).١/٤٩(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/٣٢٩(شرح الكبري البن قدامة ال: انظر) ٥(
  ).١/١٦٨(انظر املغين البن قدامة ) ٦(
شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/١٦٨(املغين البن قدامة ). ١/٩٦(كشاف القناع للبهويت : انظر) ٧(
)١/٤٩.(  



٢٧٧ 
  

تنشق إذا توضأ أحدكم فليس" : قال رسول اهللا : قال _رضي اهللا عنه  _وعنه  .٢
    )٢(."مبنخريه من املاء مث لينثر

  :وجه الداللة
  
  

  .)٣(ً كان االستنشاق واجبااألمر يقتضي الوجوب، ف
وبالغ يف االستنشاق ... : " عن النيب  _رضي اهللا عنه  _ما رواه لقيط بن صربة  .٣

  . )٤(" إال أن تكون صائماً
  :وجه الداللة 

  .) ٥(يف احلديث داللة على وجوب االستنشاق 
استنثروا مرتني : "قال رسول اهللا  :قال_ رضي اهللا عنهما _ وعن ابن عباس  .٤

  . )٦("تني أو ثالثاًبالغ
  :وجه الداللة

أما يف أعلى " بالغتني: "واملراد بقوله. )٧(أمر، واألمر للوجوب" استنثروا: "قوله   
  .)٨(زلـبلغت املن: اية االستنثار، من قوهلم

  : أما القياس

                                                                                                                                               
. واللفظ له) ١/٣١٦(، باب االستجمار وتراً رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء) ١(

  ).١٢٨، ٣/١٢٧(ومسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب اإليتار من االستنثار واالستجمار 
  ).٣/١٢٨(رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب اإليتار من االستنثار واالستجمار ) ٢(
  ).١/٣٢٧(دامة انظر الشرح الكبري البن ق) ٣(
  .٢٧٣سبق ص ) ٤(
  ).١/١٦٥(انظر عون املعبود للعظيم آبادي  )٥(
وأبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب ). ٢٠١١(رقم ) ٣/٤٦٠(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٦(

لغة يف وابن ماجه يف سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب املبا. وسكت عنه) ١/١٦٣(الطهارة، باب يف االستنثار 
  ).١/٩٣(انظر تلخيص احلبري البن حجر . وصححه ابن القطان).١/١٤٣(االستنشاق واالستنثار 

  ).١/١٦٧(انظر املغين البن قدامة ) ٧(
  ).١/١٦٣(انظر عون املعبود للعظيم آبادي ) ٨(
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  .)١(فذكروا فيه أن األنف ال يزال مفتوحاً وليس له غطاء يستره خبالف الفم
  :مناقشة األدلة

  : أوالً
األول القائل بأن املضمضة واالستنشاق واجبان يف الطهارة الكربى، مناقشة أدلة املذهب 
  :مسنونان يف الصغرى

‰pκš${: أما استدالهلم بقوله تعاىل r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 مل وأن اآلية }… #$

  :تذكر املضمضة واالستنشاق، فاعترض عليه 
، واألمر منه أمر بأن األمر بغسل الوجه أمر ما، وقد ثبت وجوما بأمر الرسول   

tΒ$!{ : ؛ بدليل قوله تعاىل)٢(من اهللا uρ ãΝ ä39s?#u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚sù $tΒ uρ öΝ ä39pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù 4{)٣( ،

ö≅è% βÎ) óΟçFΖ{: وقوله تعاىل ä. tβθ ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7̈? $$sù  …وال موجب لتخصيص )٤(}اآلية ،

  .)٥( ظاهر الوجه دون باطنه فإن اجلميع يف لغة العرب يسمى وجهاً
خصوص  وقد أجيب عن هذا االعتراض بأن هذا مسلَّم؛ لكن ليس املقصود من هاتني اآليتني

أمر األعرايب بالرجوع يف _ عليه الصالة والسالم  _؛ وإمنا الشرع كله  والرسول  الوضوء
  . )٦(إىل خصوص آية الوضوء ال عموم القرآن ءالوضو

وقد اعترض على ما سبق بأنه قد صح األمر بوجوما، والواجب أخذ كل ما صح 
قتصار على بعض مبادئ التعاليم موجباً لصرف ما ورد بعده ، وال يكون االالنيب  عن

 )٧(تلزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على اخلمس صلواإال وإخراجه عن الوجوب، و
املذكورة يف احلديث الذي رواه البخاري وغريه؛ حيث اقتصر على ذلك املقدار يف تعليمه 

                                                 
  ).١/١٦٧(انظر املغين البن قدامة ) ١(
  ).١٤٠، ١/١٣٩(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ٢(
  ).٧: (من اآلية، احلشر سورة) ٣(
  ).٣١: (من اآلية، سورة آل عمران) ٤(
  ).١/١٤٠،١٣٩(نيل األوطار للشوكاين انظر ) ٥(
  .انظر املرجع السابق) ٦(
  ).١/١٤٠(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ٧(
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  هل علي : ، فقال"مخس صلوات يف اليوم والليلة:"للرجل  عندما سأله عن اإلسالم فقال
هل علي : الزكاة، وقال وذكر له رسول اهللا : ، قال"ال إال أن تطوع:" غريها؟ قال 
واهللا ال أزيد على هذا وال : فأدبر الرجل وهو يقول: قال" ال إال أن تطوع :"غريها؟ قال 

ويف هذا االقتصار على بعض ما ورد  . )١("أفلح إن صدق: "أنقص، فقال رسول اهللا 
  .)٢( نقض لإلمجاع، واطراح ألكثر األحكام الشرعية

  :يليفاعترض عليه مبا  ،.. "حتت كل شعرة جنابة : " وأما استدالهلم حبديث
  وغريمها؛  )٤(والترمذي )٣(احلديث ضعيف رواه أبو داود.  أ 

  .)٦(وهو منكر احلديث )٥(حيث هو من رواية احلارث بن وجيه
  .)٧(احلديث حيمل على االستحباب مجعاً بني األدلة. ب

                                                 
  ). ١/١٣١،١٣٠(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب اإلميان، باب الزكاة من اإلسالم ) ١(
  ).١/١٤٠(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ٢(
قال عنه . اإلمام العلم، ولد سنة اثنتني ومائتني، أبو داود، هو سليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو األزدي) ٣(

: وقال عنه إبراهيم احلريب. رجل مل يسبقه أحد إىل معرفته بتخريج العلوم، وبصره مبواضعه يف زمانه: عنه اخلالل 
، "املراسيل"و  ،"الناسخ واملنسوخ "، و"السنن: "من مصنفاته.  داود احلديث كما ألني لداود احلديدأُلني أليب
طبقات ). ٢٦٦، ٢٦٥(طبقات احلفاظ للسيوطي: انظر. سنة مخس وسبعني ومائتني_ رمحه اهللا _ مات . وغريها 

  ).١٥٥، ١/١٥٣(احلنابلة للقاضي أيب يعلى 
، "العلل"و" اجلامع"أبو عيسى الترمذي، صاحب ،ن الضحاك السلمي هو حممد بن عيسى بن سورة ب) ٤(

الضرير، احلافظ العالمة، طاف البالد، ومسع خلقاً كثرياً من اخلراسانيني والعراقيني واحلجازيني، ذكره ابن حبان يف 
البن شذرات الذهب ). ٢٨٢(طبقات احلفاظ للسيوطي : انظر، الثقات، مات بترمذ سنة تسع وسبعني ومائتني

  ).٣/٣٢٨،٣٢٧(العماد 
وعنه زيد بن احلباب وأبو كامل . روى عن مالك بن دينار. أبو حممد البصري، هو احلارث بن وجيه الراسيب ) ٥(

يف حديثه بعض : وقال البخاري . ليس بشيء: قال ابن معني. كامل اجلحدري وحممد بن أيب بكر املقدمي وغريهم
تقريب  ).٢/١٣١( ذيب التهذيب البن حجر : انظر. احلديث ضعيف: وكذا قال أبو حامت وزاد. املناكري

  ).١/١٠٠(التهذيب البن حجر 
سنن الترمذي ). ١/١٥٠(تلخيص احلبري البن حجر ). ١/٢٩٠(سنن أيب داود بشرح عون املعبود : انظر) ٦(

حامت الرازي،  العلل أليب حممد عبدالرمحن بن أيب). ١/٣٦٦(اموع للنووي  ). ١/٢٠٣(بشرح حتفة األحوذي 
  ).١/٢٢٢(خالد بن عبدالرمحن اجلريسي . سعد بن عبداهللا احلميد ود. د: فريق من الباحثني، إشراف: حتقيق

  .انظر املراجع السابقة) ٧(
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ظاهر اجللد، وداخل الفم واألنف ليس بشرة، وأما الشعر : أن البشرة عند أهل اللغة. ج
  .)٢(، أو املراد الشعور الكثرية)١(ا على البشرةفاملراد به م

  : وقد أجيب عن هذا االعتراض مبا يلي
بأنه قد روِي من  ارث بن وجيه وهو ضعيف، فأجيب عنهإنه من رواية احل: أما قوهلم

   غري
  
  

  .)٣(ألنا ال نقبل الطعن املطلق طريق احلارث بن وجيه، مث ما سبب ضعف الراوي؟
 يقع على اجللدة اليت) البشرة(بأن لفظ  شرة هي ظاهر اجللد، فأجيب عنهالبإن : وأما قوهلم

  .)٤(ميكن مباشرا باملس وغريه
بأن املراد بالفطرة  ،  فاعترض عليه"عشر من الفطرة" :وأما استدالهلم حبديث

وإمنا رف متجدد، ولكن ليس باملعىن االصطالحي األصويل؛ فهو اصطالح حادث وع السنة؛
  .)٦)(٥(يقة، وهي تعم الواجب واملندوباملراد الطر

   فاعترض عليه ،" املضمضة واالستنشاق ثالثاً للجنب فريضة" :وأما استدالهلم حبديث
  :مبا يلي

                                                 
  ).١/١٠٥(علي معوض وعادل أمحد : انظر احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق) ١(
  ).١/٢٧٦(انظر الذخرية للقرايف ) ٢(
اجلرح غري املفسر فيه خالف بني الفقهاء وعلماء ). ١/٢٩٧(ر يف املسائل الكبار أليب اخلطاب االنتصا: انظر) ٣(

وعلماء احلديث، فمذهب اإلمام أمحد أن اجلرح يشترط بيانه؛ الختالف الناس فيه واعتقاد بعضهم ماليس سبباً 
ختصر البن اللحام امل). ٢/١٦٤(شرح خمتصر الروضة للطويف : انظر. للجرح سبباً، وهو أيضاً مذهب الشافعي

تدريب الراوي للسيوطي ). ٩٠(الباعث احلثيث البن الصالح : وانظر). ٦٠(إرشاد الفحول للشوكاين ). ٨٦(
)١/٢٦٠.(  
  ) .١/٢٩٨(انظر املرجع السابق ) ٤(
الروضة الندية للحسيين ). ٨٩، ١/٨٨(تلخيص احلبري البن حجر ) ١/١٤٠(نيل األوطار للشوكاين : انظر) ٥(

  ).١/٣٧،٣٦(للحسيين 
  .وما بعدها ٩٩سبق احلديث عن معىن الفطرة ص ) ٦(
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، وكان بركة يضع )٢(حيث رواه بركة بن حممد احلليب؛ )١(احلديث ضعيف .١
. )٤(، ولو صح فإنه حيمل على االستحباب؛ ألن الثالث ال جتب باإلمجاع)٣(احلديث

ال خيتلف الناس  احلليب إن احلديث ضعيف بأن بركة بن حممد: وقد أجيب عن قوهلم
  .)٥(يف زهده وورعه، وكان أتقى هللا من أن حيدث مبا ال حيفظه ويتقنه

  
الث ال جتب باإلمجاع، فأجيب عنه إنه حيمل على االستحباب ألن الث: وأما قوهلم

  .)٦(فريضة العدد ترِك لإلمجاع، وبقي أصل املضمضة بأن
 ، فاعترض عليه.. "من ترك موضع شعرة :"_ رضي اهللا عنه _وأما استدالهلم حبديث  علي 

  .)٧("عاديت رأسي: "بأن املراد بالشعر الشعر الظاهر مجعاً بني األدلة؛ بدليل قوله

وقد أجيب عنه بأن األمر جاء ببل الشعر باأللف والالم وهو يعم كل شعر؛ و هلذا  
  .)٨(اللحية واحلواجب، وهو شعر ليس بظاهر: لباطنيف شعر ا يدخل

وأما استدالهلم بالقياس والذي جاء فيه أما عضوان يسن غسلهما يف الطهارة الصغرى 
فاملبالغة  بأن هذا منتقض؛ يف الكربى كاألذنني، فاعترض عليهفاقتضى ذلك وجوب غسلهما 

  .)٩(لكربىيف االستنشاق والتكرار مسنونان وال جيبان يف الطهارة ا
إذا أخذ وأما استدالهلم باملعقول والذي جاء فيه أن الفم له حكم الظاهر بدليل عدم الفطر 

العني ال يفطر  الصائم املاء بفيه، فاعترض عليه  بأنه ال يلزم منه أنه جيب غسلهما؛ فإن داخل

                                                 
  ).١/٣٦٦(انظر اموع للنووي  )١(
)٢ ( ،هبركة بن حممد، أبو سعيد احلليب، يروي عن يوسف بن أسباط وأهل الشام، كان يسرق احلديث، ورمبا قَلَب

  ) .١/٢٠٣(روحني البن حبان ا: انظر. وإذا أُدخل عليه حديث حدث به، ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد
  ).١/٧٨(انظر نصب الراية للزيلعي ) ٣(
  ).١/١٠٥(علي معوض وعادل أمحد : احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق). ١/٣٦٦(اموع للنووي : انظر) ٤(
  ).١/٢٩٩(انظر االنتصار أليب اخلطاب ) ٥(
  ).١/٣٠٠(انظر االنتصار أليب اخلطاب ) ٦(
  ).١/٣٦٦(وي انظر اموع للنو )٧(
  ).١/٢٩٨(انظر االنتصار يف املسائل الكبار أليب اخلطاب ) ٨(
  ).١/١٠٥(علي معوض وعادل أمحد : انظر احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق) ٩(
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سة ا إذا وقعت جنامبوضع طعام فيهما كذلك باالتفاق، وال جيب غسلهما وحيكم بنجاسته
  .)١( فيهما

إن اجلنابة حتل بالفم واألنف؛ بدليل أن اجلنب ممنوع من قراءة القرآن، : وأما قوهلم
  :واحلدث ال حيل فيهما؛ بدليل أن احملدث ال مينع من قراءة القرآن، فاعترض عليه

: إن احلدث األصغر ال حيل بالفم غري مسلَّم؛ بل حيل به، بدليل قوله : بأن قوهلم .١
وذكر اسم اهللا تطهر جسده كله، ومن توضأ ومل يذكر اسم اهللا مل يتطهر من توضأ "

  .)٢("إال موضع الوضوء
  : وجه الداللة

لو أنه مل يلحقه حكم احلدث ؛ أي مبافيه الفم واألنف و"تطهر جسده كله : " قوله  
  .)٣(ملا وصفه بأنه يطهر

احلدث مس  أنه ال يلزم من تعلق حكم احلدث به أنه جيب غسله؛ كما حيرم مع .٢
  .)٤( املصحف بظهره ولسانه وال جيب غسلهما

  :ثانياً
  :الثاين القائل إن املضمضة واالستنشاق سنة يف الطهارتنيمناقشة أدلة أصحاب املذهب 

‰pκš${ : أما استدالهلم بقوله تعاىل     r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî$$sù 

öΝ ä3yδθã_ãρ...وأن اآلية بينت واجبات الوضوء وليس منها املضمضة واالستنشاق،}اآلية ، 

 فسر اإلطالق يف اآلية بفعله وتعليمه؛ فمضمض واستنشق، ومل فاعترض عليه بأن النيب 
؛ وهو الوضوء )٥(أنه أَخلَّ بذلك مع اقتصاره على ازئ_  عليه الصالة والسالم_ ينقَل عنه 

وجاء _  رضي اهللا عنهما_ يف احلديث الذي رواه ابن عمر  ه الوضوء مرة مرة، وقول
                                                 

  ).١/٣٦٦(انظر اموع للنووي ) ١(
والبيهقي يف سننه ). ١/٧٤(باب التسمية على الوضوء ، كتاب الطهارة ، رواه الدارقطين مع التعليق املغين ) ٢(

ضعيف، ال أعلم رواه :"قال الزيلعي ). ١/٤٥(باب التسمية على الوضوء ، كتاب الطهارة ، مع اجلوهر النقي 
  ).١/٧(نصب الراية ". عن األعمش غري حيىي بن هاشم وهو متروك احلديث، ورماه ابن عدي بالوضع 

  .)١/٢٨٩(انظر االنتصار يف املسائل الكبار أليب اخلطاب ) ٣(
  ).١/٣٦٦(انظر اموع للنووي ) ٤(
  ).١/١٨٦(انظر شرح الزركشي ) ٥(
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، وفعله إذا خرج بيانا كان حكمه )١("هذا الوضوء الذي ال يقبل اهللا الصالة إال به": فيه
  .)٢(حكم ذلك املُبني
إن الوجه مشتق مما تقع به املواجهة، والفم واألنف ال حتصل ما : وأما قوهلم

%tβ... {: قال اهللا تعاىل بأن الوجه مشتق من الوجاهة والتقدم، فاعترض عليهاملواجهة،  x. uρ 

y‰Ζ Ïã «!$# $\κ Å_uρ{")هذا وجه : توجه فالن عند صاحبه إذا تقدم، وتقول العرب: ، ويقال)٣

أي صوابه، ومسي : أي متقدمها، وهذا وجه الرأي: ووجه الثوب، ووجه العرب العشرية،
واجه فالن : مس، فأما املواجهة فاشتقت من الوجه، يقالالوجه وجهاً ألنه جممع احلواس اخل

فالناً بكذا إذا قاله يف وجهه وتقابل وجهامها، ويؤيد هذا أن املواجهة تقع بالصدر والبطن 
  .)٤(وال يسميان وجهاً، وباطن اللحية ال يقع ا املواجهة وتسمى وجهاً

7·$ وال.. {: وأما استدالهلم بقوله تعاىل   ãΨ ã_ ωÎ) “Ì Î/$tã @≅‹ Î6 y™ 4© ®L ym (#θè=Å¡tFøós? 4{ ،

  : فاعترض عليه مبا يلي
أن من اغتسل ومل يتمضمض ومل يستنشق يسمى مغتسالً جمازاً، كما يسمى من ترك  .١

غسل مجيع بدنه، وال : لُمعة من باطن القدم أو حتت اإلبط مغتسالً؛ إال أنه ال يقال
  .إال ملعة يف بدنه: كما يقال غسل بدنه إال قمة أنفه، :طهر كل بدنه؛ لذا يقال

                                                 
). ١/١٤٥(باب ما جاء يف الوضوء مرة ومرتني وثالثاً ، كتاب الطهارة وسننها ،رواه ابن ماجه يف سننه) ١(

ه مع والبيهقي يف سنن). ١/٧٩(كتاب الطهارة، باب وضوء رسول اهللا ،والدارقطين يف سننه مع التعليق املغين
أحد (عبدالرحيم بن زيد : وقال أبو حامت). ١/٨٠(باب فضل التكرار يف الوضوء ،اجلوهر النقي، كتاب الطهارة 

التعليق املغين "  واهي: "وسئل أبو زيد عن هذا احلديث فقال . متروك، وأبوه زيد ضعيف احلديث) رجال السند 
  .٣٠٦وسيأيت بتمامه ص ). ٨٠، ١/٧٩(للعظيم آبادي 

أي فإن كان املُبني واجباً كان فعله واجباً، وإن كان أمراً مندوباً كان فعله ). ١/١٨٦(ظر شرح الزركشي ان) ٢(
  ).٤/١٢٦(الواضح يف أصول الفقه البن عقيل : انظر. على الندب

  ).٦٩: (من اآلية، سورة األحزاب) ٣(
  ).١/٢٨٤(انظر االنتصار أليب اخلطاب ) ٤(
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بفعله، فقد  أن اهللا تعاىل أمر بالغسل والتطهري مطلقاً غري مبني، وبينه الرسول  .٢
روي عنه أنه كان إذا اغتسل من اجلنابة غسل فرجه مث متضمض واستنشق، فكان 

  .)١(هذا بياناً ملا أمر به
أنه أحاله على اآلية وليس ، و... "فتوضأ كما أمرك اهللا : " ... أما استدالهلم حبديث

  :فيها األمر باملضمضة واالستنشاق، فاعترض عليه مبا يلي
وهو  باتباع نبيه  _سبحانه _ حيتمل أنه أمر مبا هو أعم من آية الوضوء؛ فقد أمر     

على  _عليه الصالة والسالم _ املبني عن اهللا أمره، ومل حيك أحد ممن وصف وضوءه 
  )٢( .ة واالستنشاقاالستقصاء أنه ترك املضمض

إين امرأة أشد : "ملا سألته قائلة _رضي اهللا عنها _ وأما استدالهلم حبديث أم سلمة    
  :، فاعترض عليه مبا يلي"ضفر رأسي

؟ فَبين هلا أا إذا روت أصوله سألته عن حكم شعرها وهل حتل ضفرهأا إمنا  .١
؛ بدليل أنه مل يأمرها أجزأها ذلك، ومل يتعرض يف جوابه لكل واجبات الطهارة

  .، وهي من الواجبات)٣(بالنية، وال بغسل بقية البدن، وال بتتبع املغابن
والفم واألنف من " مث تفيضني على سائر جسدك: "الرواياتجاء يف بعض  .٢

  .)٤(اجلسد
  : وأما استدالهلم بالقياس على العينني، فاعترض عليه مبا يلي

  .)٥(من تغريمها خبالف العني أن الفم واألنف يتغريان واملاء يقطع  .١
، وقد قال اهللا تعاىل يف )٦(لتكرره _خاصة يف الوضوء  _أن داخل العني يشق غسله  .٢

tΒ  ß‰ƒ${: يف آخر اآلية Ì ãƒ ª!$# Ÿ≅ yèôfuŠ Ï9 Ν à6 ø‹ n=tæ ô⎯ ÏiΒ 8l t ym {)وال شك أن يف  ،)٧

                                                 
  ).١/٢٩٦(الكبار أليب اخلطاب  انظر االنتصار يف املسائل) ١(
  ).١/٣١٥(انظر فتح الباري البن حجر ) ٢(
  ).٣/٣٤١(النهاية البن األثري . معاطف اجللد: املغابن ) ٣(
  ).١/٢٩٧(انظر االنتصار يف املسائل الكبار أليب اخلطاب ) ٤(
  ).١/٣٧٠(اموع للنووي ). ١/١٠٦(األم للشافعي : انظر) ٥(
  ).١/٢٨٦(يب اخلطاب انظر االنتصار أل) ٦(
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٥(



٢٨٥ 
  

قة يسقط ، ومع املش)١(إدخال املاء يف العني حرجاً، ومعلوم أن املشقة جتلب التيسري
شطر الصالة كما يف السفر، وتؤخر عن وقتها يف اجلمع، وجيوز الفطر يف رمضان، 

  .)٢(وال تقضي احلائض الصالة لتكررها، وتقضي الصوم لعدم تكرره
  .)٣(أن داخل العني ليس من أعضاء الطهارة؛ و هلذا  ال جيب غسله من النجاسة .٣

  :ليهوأما استدالهلم بالقياس على غسل امليت، فاعترض ع
؛ وهو أن يبلَّ خرقة باملاء فيغسل ا  أن امليت جيب غسله مبقدار ال يفضي إىل املُثْلة .١

؛ ألن امليت إذا طُرِح املاء يف فيه خرج  ، وهذا غسل خفيف ألجل املشقة فمه وأنفه
ألنه كامليزاب ، فيصري مثْلَة ، فسقط فعل ذلك كما سقط غسل العضو  من أنفه؛

  ل ـألج
  

  .)٤( احلرج
  .)٥(أن غسل امليت أضعف؛ و هلذا  يسقط بالشهادة، خبالف غسل احلي .٢
أن املضمضة واالستنشاق سقطت يف غسل امليت للتعذر؛ ألنه ال ميكن كبه حىت  .٣

  .)٦( خيرج املاء من فيه، وبدون كبه للماء يكون سقياً ال مضمضة
  :ثالثاً

الستنشاق يف القائل بوجوب املضمضة وا الثالثمناقشة أدلة أصحاب املذهب 
  :الطهارتني

 :قال أن النيب  _ رضي اهللا عنها _أما استدالهلم حبديث أم املؤمنني عائشة 
  :، فاعترض عليه من وجهني"املضمضة واالستنشاق من الوضوء الذي ال بد منه"

                                                 
القواعد الفقهية ). ٧٦(األشباه والنظائر يف قواعد وفروع الشافعية جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي : انظر) ١(

  ).٢٦٥(لعلي الندوي 
  ).١/٢٨٦(انظر االنتصار أليب اخلطاب ) ٢(
  ).١/٣٠١(انظر االنتصار أليب اخلطاب  )٣(
  ).١/٢٩٣(انظر االنتصار أليب اخلطاب ) ٤(
  ).١/٢٩٤(انظر االنتصار أليب اخلطاب ) ٥(
  ).١/٦٢(انظر املبسوط للسرخسي ) ٦(



٢٨٦ 
  

  .)١( لضعف الرواة: أحدمها: أنه ضعيف، وضعفه من وجهني: الوجه األول
مرسالً ) ٣(وغريه؛ حيث رواه سليمان بن موسى)٢(لدارقطينأنه مرسل، ذكر ذلك ا: والثاين

  .)٤( عن  النيب 
  
  

  .)٥(لو صح فإنه حيمل على كمال الوضوء: الوجه الثاين
  :وأجيب عن هذا االعتراض مبا يلي

إنه مرسل رواه سليمان بن موسى عن : إن الدارقطين قال عن احلديث: أما قوهلم
ن موسى رواه عن الزهري عن عروة عنه وهو ثقة أن سليمان ب: ، فاجلواب عنهالنيب 

  )٦(.املرسل عند احلنابلة حجة مأمون، مث إن
بأن احلديث روي  إنه لو صح محل على كمال الوضوء، فاعترض عليه: وأما قوهلم

فال بد  مث لوكان مما ال بد منه. )١("من الوضوء الذي ال يتم الوضوء إال ما: "بلفظ آخر

                                                 
  .ومل أقف على أكثر من ذلك يف كتب التخريج ). ١/٣٦٥(اموع للنووي ) ١(
كان إماماً يف . ئة للهجرةولد سنة ست وثالمثا، هو احلافظ اإلمام أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد الدارقطين ) ٢(

. كان واحد عصره يف احلفظ والفهم والورع: قال احلكم . اجلرح والتعديل، وحسن التصنيف، واتساع الرؤية

 _رمحه اهللا_تويف . ويعد أول من صنف القراءات. السنن والعلل: من مصنفاته. وكان إماماً يف القراءات والنحو
شذرات الذهب البن العماد ). ٣٩٣،٣٩٥(قات احلفاظ للسيوطي طب: انظر. سنة مخس ومثانني وثالمثائة

)٤/٤٥٣،٤٥٢.(  
فقيه ،أبو هشام الدمشقي األشدق : أبو الربيع، ويقال : سليمان بن موسى األموي موالهم، أبو أيوب، ويقال) ٣(

ج وسعيد بن وعنه ابن جري. روى عن واثلة بن األسقع وأيب أمامة وطاوس والزهري وغريهم. أهل الشام يف زمانه
ثقة يف : وثقه الدارمي، وقال ابن معني. سيد شباب أهل الشام:قال عنه عطاء . عبدالعزيز وزيد بن واقد وغريهم

تقريب التهذيب ). ٥١١، ٣/٥٠٩(ذيب التهذيب البن حجر : انظر. مات سنة تسع عشرة ومائة. الزهري
  ).١/٢٢٩(البن حجر 

نصب الراية للزيلعي ). ١/٣٦٥(اموع للنووي : وانظر). ١/٨٤(سنن الدارقطين مع التعليق املغين ) ٤(
)١/٧٧.(  
  ).١/٣٦٥(انظر اموع للنووي ) ٥(
  ).١/٢٨٨(انظر االنتصار أليب اخلطاب الكلوذاين ) ٦(



٢٨٧ 
  

مل على فرض وسنة، فالسنة منها بد، والفرض مما ليس منه بد فهو فإن الوضوء يشت ؛منه
  .)٢(فرض

وأما استدالهلم حبديث لقيط فاعترض عليه بأنه حيمل على الندب، ويدل عليه أن 
  .)٣(االستنشاق ال جتب باالتفاق املبالغة يف

  .حاديثبأن األمر يقتضي الوجوب، وقد جاء األمر ما يف كثري من األ وميكن أن جياب عنه
قالت : قال  _رضي اهللا عنه_يف حديث ابن عباس  وأما استدالهلم بفعل النيب 

  : ، فاعترض عليه....."وضعت : "_  رضي اهللا عنها_ ميمونة 
بأنه حيمل على االستحباب، ويدل عليه أنه جاء فيه غسل الكفني والتكرار وغريمها  .١

  )٤( .مما ليس بواجب باإلمجاع
على الوجوب إال إذا كان بياناً مل تعلق به الوجوب، وليس الفعل ارد ال يدل  .٢

 .)٥(هنا كذلك
  

وأما استدالهلم باملعقول والذي ذكروا فيه أن الفم واألنف يف حكم الظاهر؛ بدليل 
أن الصائم ال يفطر بوصول شيء إليهما، ووجوب غسلهما من النجاسة، فاعترض عليه مبا 

 حكم الظاهر من البدن يف هذين األمرين أن جيبسبق من أنه ال يلزم من كوما يف 
فإنه ال يفطر بوضع طعام فيهما، وال جيب  ؛غسلهما؛ فإن داخل العني كذلك باالتفاق

  )٦(.غسلهما يف الطهارة، وحيكم بنجاستهما بوقوع جناسة فيهما
  :رابًعا

                                                                                                                                               
األذنان من : "كتاب الطهارة، باب ما روي من قول النيب ،رواه الدارقطين يف سننه مع التعليق املغين ) ١(

وذكر الزيلعي يف نصب الراية أنه من رواية جابر ). املرجع السابق(وصوب وقفه عن عطاء ). ١/١٠٠(" الرأس
  ).١/٧٨(اجلعفي وهو ضعيف، والصواب أنه مرسل عن عطاء 

  ).١/٢٨٨(انظر االنتصار أليب اخلطاب ) ٢(
  ).١/٣٦٧(انظر اموع للنووي ) ٣(
  ).١/٣٦٥(انظر اموع للنووي ) ٤(
  ).٣٢(وانظر هذه املسألة يف إرشاد الفحول للشوكاين ). ١/٢٢٥(احملتاج للرملي  اية: انظر) ٥(
  .٢٧٩انظر ص ) ٦(



٢٨٨ 
  

  : الرابع القائل بوجوب االستنشاق وحده يف الطهارتني مناقشة أدلة أصحاب املذهب
، فاعترض عليه مبا ..."إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه : "أما استدالهلم حبديث

  :يلي
  )١(.احلديث حيمل على االستحباب، فإن النثر ال جيب باإلمجاع

وقد أجيب عن هذا بأن االنتثار واجب، قال به اإلمام أمحد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور 
 )٢(.وابن املنذر وغريهم

،  فاعترض عليه بأنه حيمل ..."بالغ يف االستنشاق : "حبديث لقيط وأما استدالهلم
  )٣(.الندب؛ ألن املبالغة ال جتب باالتفاق على

  :الترجيح
هو املذهب القائل بوجوب املضمضة واالستنشاق يف _  أعلم واهللا _الراجح   

يات، وأمره عليهما، مما يدل على أن فعله بيان مل اآل الطهارتني؛ وذلك ملواظبة النيب 
 باملبالغة فيهما يدل على أن تطهريمها أمر مقصود، ولتضافر األدلة الصحيحة الصرحية وملا فيه

  )٤(.مستحب من اخلروج من اخلالف والذي هو

                                                 
  ).١/١٠٦(علي معوض وعادل أمحد : احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق). ١/٣٦٦(اموع للنووي : انظر) ١(
  ).١/١٣٩(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ٢(
  ).١/١٠٦(علي معوض وعادل أمحد : احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق ).١/٣٦٦(اموع للنووي : انظر) ٣(
  ).٣٣٦(القواعد الفقهية لعلي الندوي ). ١٣٦(األشباه والنظائر للسيوطي : انظر) ٤(



٢٨٩ 
  

  الفرع الثاني
  حكم االستنثار

  
  .)١(اتفق األئمة األربعة على أن االستنثار سنة  
  :األدلة

  :استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه بالسنة 
وهو جد _  )٢(وذلك مبا روى البخاري يف صحيحه أن رجالً قال لعبد اهللا بن زيد

يتوضأ؟ فقال عبد اهللا بن   كان رسول اهللا أتستطيع أن تريين كيف: _ عمرو بن حيىي 
نعم، فدعا مباء، فأفرغ على يديه فغسل مرتني، مث مضمض واستنثر ثالثًا، مث غسل : زيد

مرتني مرتني إىل املرفقني، مث مسح رأسه بيديه فأقبل ما وأدبر وجهه ثالثًا، مث غسل يديه 
بدأ مبقدم رأسه حىت ذهب ما إىل قفاه مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه، مث غسل 

  .)٣("رجليه

                                                 
). ١/٤(تبيني احلقائق للزيلعي ). ١/٢٢(البحر الرائق البن جنيم ). ١/٢١(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ١(

الدر الثمني مليارة ). ١/٢٧٤(الذخرية للقرايف ). ١/١٢٠(الشرح الصغري للدردير ). ١/٤(املنتقى للباجي 
  ).١/٣٢٢(الشرح الكبري البن قدامة ). ١/١٠٥(كشاف القناع للبهويت ). ١/٣٥٧(اموع للنووي ). ١١١(
الواقدي أنه  ذكر. عبداهللا بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف األنصاري، وقيل يف نسبه غري ذلك) ٢(

وهو ابن : باحلرة يف آخر سنة ثالث وستني، زاد الواقدي لَتقُ: قال خليفة وغريه. هو الذي قتل مسيلمة الكذاب
تقريب التهذيب البن ). ٤/٧٢(اإلصابة البن حجر ). ٤/٤٠٦(ذيب التهذيب البن حجر: انظر. سبعني سنة

  ).١/٢٨٩(حجر 
  ).١/٣٤٧(لباري، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح ا) ٣(



٢٩٠ 
  

  الفرع الثالث
  للمضمضة واالستنشاق واالستنثار الصحيةالفوائد 

  
  :املضمضة: أوالً

اية خاصة، وحثَّ على تنظيفهما مع كل وضوء، ومع الفم واألسنان عن أوىل النيب   
كل صالة، وبعد كل أكل؛ ألن الفم عندما مل نظافته يكون مصدر أمراض كثرية؛ من 

؛ ذلك أن الفم حيوي )١(إنتانية، والتهابية موضعية وعامة، وقد سبق ذكرها يف مبحث السواك
تكاثرها؛ من رطوبة دائمة، وحرارة كل العوامل املساعدة واملالئمة لنمو العوامل املرضية و

مناسبة، وبقايا طعام وشراب جاهزة لتزويد هذه العوامل بكل ما حتتاجه من غذاء وزاد، 
تبين مستعمراا،  فيصبح عند ذلك الفم عشاً مرحياً للعوامل املرضية تصول فيه وجتول،

يكون سبب أمل وإزعاج حوهلا، فُيصاب بالقروح املؤملة، واآلفات املزمنة، ووتتطفل على ما 
  .لصاحبه، ومصدر عدوى وأذى ملن جبواره

أما األسنان . رُّ اإلنسان وتنفر الناسذلك ما يصدر من روائح كريهة تضويضاف إىل   
، ومن مث ميكن أن تؤدي إىل التهاب )٢(فتلقى اجلزاء الوفاق من الفساد وااللتهاب والتنخر
األدرد  ؛ بل أوصى النيب )٣(ابات هضميةالسبيل اهلضمي، وما ينتج عن ذلك من اضطر

صبع واملاء، إضافة إىل املضمضة ثالثًا مع كل وضوء، أن ينظف فمه ولثته باأل) فاقد األسنان(
وينطبق هذا يف العصر احلاضر على من يستعمل أسناناً اصطناعية، فإنه ينظف فمه وأسنانه 

ها بالفرشاة، للتخلص متاما من آثار البديلة بعد خلعها عقب كل طعام باملاء والصابون ويدلك
  .)٤(الطعام

                                                 
  .وما بعدها١٢٣انظر ص ) ١(
  ).٥١(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ٢(
الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل ). ٢/٨٨(روائع الطب اإلسالمي حملمد نزار الدقر : انظر) ٣(
)٢٥٤.(  
  ).٥٢(فارس علوان . ووقاية دانظر ويف الصالة صحة ) ٤(



٢٩١ 
  

كما _وال يغين استعمال الفرشاة واملعجون عن املضمضة؛ ذلك أن تفريش  األسنان   
يزحزح فضالت األكل؛ لكن ال  _  J. B.Parfitهربرت والدكتور.د.يقول الدكتور و

  .)١( يزيلها؛ لذلك فإن التمضمض ضروري ومهم
يطة وسهلة، وال تسبب أي إزعاج، وال تكلف أدىن إضافة إىل أن املضمضة بس

جهد، وهي تكوا كفيلة بإذابة جل أو كل املواد السكرية املوجودة خالل األسنان، وإفساد 
  .)٢(مفعول املواد احلمضية اليت مت تكوا يف الفم

وبذلك يعترب غسل الفم ثالث مرات يف كل وضوء مع استعمال السواك من أفضل   
بقايا الطعام من بني األسنان، ومن أهم األسس الوقائية ألمراض الفم، مع العلم  الطرق إلزالة

  .)٣(الصحيةبأن املضمضة يف حد ذاا باملاء العادي النظيف تفوق أقوى املعاجني 
املضمضة باملاء تفوق أقوى املعاجني فيه مبالغة واضحة إال إذا كان : قول املؤلف: قلت

عجون مرة واحدة أو مرتني فنعم ، ويف املقابل قلنا اآلخر يقصد من يستعمل الفرشاة وامل
  .سيتمضمض مخسة عشر مرة يف اليوم الواحد

وقد جاء يف توصيات إعالن عمان لتعزيز الصحة باتباع أمناط احلياة اإلسالمية ما   
واملضمضة مأمور ا يف اإلسالم، وهي ضرورية لتنظيف الفم من آثار مجيع أنواع "نصه 

  .)٤("ليت تسبب تلف األسناناألطعمة ا
ويروي الدكتور فارس علوان حادثة تدل على أثر املضمضة يف إزالة الطفيليات   
عندما كنا يف املراحل األوىل لدراسة الطب وكان درساً عملياً يف املخترب عن : "حيث قال

يف أفواه توجد أحياناً " املتحوالت اللثوية"هناك طفيليات تدعى : الطفيليات قال لنا املدرب
م، فبدأ بنا واحدا بعد اآلخر وكنا بينكم عسانا جندها عند بعضك بعض الناس، فتعالوا نبحث

  عشرين طالباً،

                                                 
 Operative Dental Surgery        ).     ٢٠٦(عبداهللا السعيد .نقالً عن السواك والعناية باألسنان د )١(

p.٨٥ 
  ).١٠٥(انظر الوقاية الصحية للولوة آل علي ) ٢(
  ).٢٥٤(انظر الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل ) ٣(
لعاملية، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، اهلدي الصحي، إعالن عمان لتعزيز الصحة باتباع منظمة الصحة ا) ٤(

  ).١٧، ٥/١٦(أمناط احلياة اإلسالمية 
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ومل يستطع أن يستخرجها إال من  فم زميل واحد لنا ال يعرف الوضوء وال املضمضة 
"...)١(.  
وضأ خاصة وأنه مل ليس هذا دليل كاٍف على أن هذه الطفيليات تنمو يف فم من ال يت: قلت

  يذكر هل كان هذا الطالب يهتم بنظافة أسنانه بالفرشاة واملعجون أم ال ؟
وقد ثبت أن من بني العوامل املساعدة على حدوث سرطان الفم والبلعوم إمهال   
  .)٢(نظافة الفم

  :االستنشاق واالستنثار: ثانًيا
يهات والتعاليم ومن هذه التوج ،حتث تعاليم اإلسالم الشمولية على النظافة  

االستنشاق واالستنثار، ومعلوم أن األنف أول اجلهاز التنفسي ويتعرض للحركة املستمرة 
هلواء التنفس مع ما حيمله لألنف من تربيد وجتفيف وترسيب للعديد من اجلراثيم، وحيث إن 

ستمر هذا اهلواء يتحرك بسرعة كبرية يف حاالت الشهيق والزفري، فإن هذه اآلثار اجلانبية ت
طوال حياة اإلنسان، وحيث إن األنف يقوم بتنقية اهلواء الداخل مع الشهيق واملار على 
سطحه بواسطة الشعر السميك الكثيف عند مدخله والغشاء املخاطي املبطن لتجويفه 
واإلفرازات املخاطية اليت تغطي سطح هذا التجويف، فإن ناتج هذه الوظيفة هو جتميع 

وبأنواع عديدة يف مدخل األنف وعلى جدران دهليزه، وبذلك  اجلراثيم بكميات كبرية
يصبح األنف خمزناً كبرياً للجراثيم الطفيلية واملرضية يوزعها إىل داخل اجلهاز التنفسي وإىل 
سطح اجللد وحىت إىل اهلواء اخلارج يف حركة الزفري، وتتضح أمهية االستنشاق وتنظيف 

عد االستنشاق واالستنثار، حيث جند نقصا ملحوظًا يف األنف من اجلراثيم أو تقليل أعدادها ب
عدد جراثيم سطح اجللد، وكذلك يف اهلواء احمليط باإلنسان، وبذلك يكون تطهري األنف من 

  .اجلراثيم وسيلة فعالة وأكيدة حلماية اإلنسان
                                                 

وانظر نشرة الطب اإلسالمي، أحباث املؤمتر الثاين عن الطب اإلسالمي، ). ٢٠١(ويف الصالة صحة ووقاية ) ١(
  ).٧١١(أمحد القاضي وآخرون  . بة بالسرطان دأوجه االرتباط بني القيم اإلسالمية واإلصا

انظر نشرة الطب اإلسالمي، أحباث املؤمتر الثاين عن الطب اإلسالمي، أوجه االرتباط بني القيم اإلسالمية ) ٢(
  ).٧١١(أمحد القاضي وآخرون  . واإلصابة بالسرطان د
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وحيث إن معظم اجلراثيم املتجمعة على سطح جلد اإلنسان ويف اهلواء اجلوي تأيت   
 ر الرئيسي هلا، فإنف؛ وخصوصا امليكروب املكور العنقودي الذهيب ألنه املصدمن األن

التخلص من هذه اجلراثيم عند مصدرها يف األنف كفيل بإنقاص كمياا على سطح اجللد 
  ويف اهلواء اجلوي،

وهذا ما يفسر الزيادة الكبرية يف اإلصابة بالتهابات اجليوب األنفية واألذن الوسطى وأعضاء  
هاز التنفسي والبويل والتناسلي عند زيادة أعداد وأنواع اجلراثيم األنفية، ويؤكد احلقيقة اجل

إن تلوث اجلروح والعمليات عند نظيفي األنف يقل كثرياً عنه عند من : العلمية اليت تقول
حيملون جراثيم معدية يف أنوفهم تلوث جروحهم وعمليام؛ بل ميتد ليتسبب يف تلويث 

اآلخرين حبسب ما أعده البحث الذي قام به الدكتور مصطفى شحاته وتقيح جروح 
م للمؤمتر العاملي الرابع عن الطب اإلسالمي الذي عقد يف إسالم أباد من وزمالؤه والذي قُدِّ

م والذي نظمته وزارة ١٩٨٦نوفمرب ) ١٣_٩(املوافق  ـه ١٤٠٧ربيع األول ) ٩_٥(
  .)١(الصحيةللعلوم الصحة يف باكستان مع املنظمة اإلسالمية 

واإلسالم يعىن كثرياً بصحة اإلنسان مع التركيز على النظافة، واليت أمهها نظافة   
اللتان تعتربان املصدر الرئيسي للجراثيم  والفم اجلسم وفتحاته املختلفة، وأمهها فتحتا األنف

الدقيقة  ؛ ذلك أن اإلنسان حباجة ماسة إىل اهلواء؛ فهو يتنفس ست عشرة مرة يف)٢(الضارة
  .)٣(تقريباً، وحيمل يف كل مرة ما تناثر يف اهلواء من هباء وغبار وجراثيم

لذلك شرع الوضوء قبل كل صالة، وطلب تكرار أدائه مخس مرات يوميا، ويف كل مرة 
  .يستحب غسل األنف باستنشاق املاء فيه ثالث مرات متتالية تنفيذاً لتعليمات الرسول 

  :جراثيم األنف
نف على العديد من األنواع والفصائل اجلرثومية املختلفة اليت يرشحها من حيتوي األ  

هواء التنفس واليت تتجمع بأعداد كبرية جتعل من األنف خمزنا كبرياً ملثل هذه األنواع من 
                                                 

نف عند الوضوء على صحة اإلنسان انظر نشرة الطب اإلسالمي، العدد الرابع، حبث كيف حيافظ غسيل األ )١(
  ).٥٣٩(حممد سليم  . عواطف عواد، د. للدكتور مصطفى أمحد شحاتة، د

انظر نشرة الطب اإلسالمي، العدد الرابع، حبث كيف حيافظ غسيل األنف عند الوضوء على صحة اإلنسان  )٢(
  ).٥٤١، ٥٤٠(حممد سليم . عواطف عواد، د. للدكتور مصطفى أمحد شحاتة، د

  ).٢٢٠(عبد الرزاق الكيالين . يف اإلسالم د الصحيةانظر احلقائق  )٣(
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اجلراثيم، وتزول غالبية اجلراثيم اليت تعيش على جسم اإلنسان بالغسيل اجليد؛ سواء 
و املطهرات املوضعية، وقد تأكد ذلك من جتارب العامل برايس سنة باستعمال املاء النظيف، أ

م اليت كان يقوم فيها بغسل اجللد باملاء النظيف مع الدعك اجليد، مث حساب عدد  ١٩٣٨
  اجلراثيم على 

سطح حمدد من جلد اليد أو الذراع، مما مكنه من التعرف على الوقت الالزم للنظافة الكاملة 
م واليت كانت قريبة الشبه من ١٩٦٣ ديفيز ونوبل سنة: ارب العاملنيجللد اإلنسان، مث جت

م اليت ١٩٦٥ جتارب برايس، فأعطتهما نتائج متشاة، وكذلك جتارب إسبريز وزمالئه سنة
توصلوا فيها إىل أن الغسيل اجليد لسطح اجللد يؤدي إىل التطهري الكامل له من اجلراثيم؛ 

وقد .ن اهلواء احمليط باإلنسان حىت يعود إىل حالته السابقةولكنه يعود إىل التلوث التدرجيي م
أثبتت التجارب السابقة وغريها أن كثافة ونوعية جراثيم اجللد وجتويف األنف تتأثر بعوامل 

العادات والتقاليد البشرية، وكذلك اجلنس، والسن، والنوع، واملهنة، والبيئة : كثرية؛ منها
ولذا جيب وضع كل هذه العوامل  ؛طهرات واملضادات احليويةاحمليطة، وأيضاً عند استعمال امل

  .يف االعتبار عند عمل دراسة جتريبية ميكروبية على أي عينة بشرية من الناس
يرى املشرف الدكتور هاين جوخدار إن الغسيل اجليد لسطح اجللد يؤدي إىل التطهري : قلت 

  .معقماًالكامل خيالفه كثري من العلماء حيث ال يرون املاء 
  :الدفاع األنفي

للميكروب  _اً املدخل اخلارجي املبطن باجللد وخصوص_ بالرغم من تعرض األنف   
املستمر، إال أنه يقاوم هذا اهلجوم بشدة بوسائله الدفاعية الطبيعية؛ حيث تفرز الغدد الدهنية 

جلراثيم، أمحاضاً دهنية تقاوم اجلراثيم، ويقوم الشعر الكثيف يف مدخل األنف باصطياد ا
وترشيحها وحجزها عن اهلواء الداخل للنفس، أما الغشاء املخاطي املبطن لألنف فإنه يؤدي 
دوره الدفاعي بأنزميات ومواد مضادة للجراثيم، وتقوم األهداب الدقيقة للخاليا االسطوانية 
م املبطنة لألنف باحلركة الدائمة يف اجتاه واحد لطرد كل ما يعلق على سطحها من جراثي

  )١(.وأتربة

                                                 
انظر نشرة الطب اإلسالمي، العدد الرابع، حبث كيف حيافظ غسيل األنف عند الوضوء على صحة اإلنسان  )١(

  ).٥٤١، ٥٤٠(حممد  سليم . عواطف عواد، د. للدكتور مصطفى أمحد شحاتة، د
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مها، ومينحهما النداوة بلل املنخرين وجوويضاف إىل هذا أن االستنشاق واالستنثار ي  
والرطوبة الالزمتني لترطيب هواء الشهيق أوالً، واحملافظة على حيوية األغشية املخاطية داخل 

  .)١(األنف وفاعليتها ثانياً؛ وخباصة يف املناطق ذات الطقس اجلاف
عض األمراض اليت تصيب اجلهاز التنفسي وأثر االستنشاق واالستنثار وهنا نذكر بب  

  :يف الوقاية منها
زل وغبار الطلع ـوأكثر ما يسببها غبار املن: أمراض احلساسية يف األنف والرئتني .١

وبعض القشور الصغرية اليت تصدر  ،أزهار األشجار أو العشب وغريمها الصادر من
الطيور، وأريج بعض النباتات والعطور، وأخبرة  من جلود احليوانات، وجزئيات ريش

بعض املواد الكيماوية املوجودة يف البخاخات املستعملة يف املنازل أو املتداولة يف 
الصناعات، فتستقر هذه املواد على الغشاء املخاطي لألنف، وتبدأ بتخريبه، وإعاقة 

ا يؤدي إىل اعتالله، وزيادة وظيفته، وعرقلة نظامه، فَيحتقن ويتورم ويحمر لونه، مم
إفرازه، وظهور أعراض مزعجة، من عطاس، متكرر ودغدغة يف األنف، وانسداد 

    . فيه، مع صداع واحتقان يف العينني، وتساقط دموعهما الغزيرة
وهنا يأيت دور االستنشاق واالستنثار ليجرف كل ما علق من عوامل مرضية يف     

، وكلما بالغ املسلم يف االستنشاق كانت الفائدة األنف، ويغسل كل ما ترسب أو تطفل
أعم، واألجر أعظم، فيزيل ما كان قد نفذ عميقاً يف جمرى األنف من مواد ضارة، 

  .؛ حيث أمر باملبالغة يف االستنشاقويكون قد عمل بسنة املعلم األول   
وهناك عوامل مرضية أخرى تتوضع على الغشاء املخاطي لألنف، وتسبب أمراضاً 

لتهابية متعددة؛ من هذه العوامل احلمى الراشحة، ويأيت االستنشاق واالستنثار ليخلِّص ا
األنف وبالتايل اجلسم كله من هذه العناصر املؤذية، ويطرحها خارجاً، فتخف نسبة إصابة 

  .املسلم ا، أو ختف شدا إذا هي أصابته
ب اجليوب يف زكام العلف أو ابأنواعها، الته _األنفلونزا_زلة الوافدة ـالن: الزكام .٢

وهو مرض من أمراض احلساسية يصيب األنف والعيون، ويتجلى بإفرازات  (التنب 

                                                 
  ).٥٧(فارس علوان . دانظر ويف الصالة صحة ووقاية  )١(
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: األنف والعيون املائية؛ ولكن بشكل غزير وبعطاس متكرر مزعج، ويسمى
(Hayfever) .  

الزوائد األنفية، واملرجالت : أمراض احلساسية األخرى اليت تتوضع يف األنف؛ مثل .٣
كتل حلمية لينة تتدىل داخل األنف أو األجواف األخرى بواسطة ذنيبات، وهي (

ويفيد االستنشاق واالستنثار  .، والتهاب البلعوم، والتهاب احلنجرة)Polyps: وتسمى
  .ومل يأت مبا يربهن على ذلك .يف الوقاية منها

راض وهي أم: ، واحلصبة، والنكاف)احلمى الشوكية( )Meningitis( التهاب السحايا .٤
تدخل إليه مع هواء الشهيق عن طريق األنف؛ لذا يعد األنف مبثابة مصفاة طبيعية 
تصفي اهلواء الداخلي مبا أنبت اهللا تعاىل من شعر دقيق مرصوف عند مدخل املنخرين 
ليعرقل كل ما كَبر حجمه من غبار وأجسام صغرية من ذرات ريش وقطن وألياف 

 .من حشرات وهوامنبات، ومينع دخول ما صغر حجمه 
جعل يف األنف غشاء خماطياً عجيباً له حس مفرط  _سبحانه وتعاىل_كما أن اهللا     

ينفجر هذا اإلحساس على  ات الغريبة غري املرغوب فيها؛ إذيرتكس بسرعة رد ملس الذر
شكل عطَاس شديد كفيل بطرد أكثر ما علق يف هذا الغشاء من جزئيات ضارة، وهو جمهز 

هلا أهداب خارجية لزجة دائمة احلركة تتحرك باجتاه اخلارج لتلقي باإلفرازات واملواد  خباليا
املؤذية خارج البدن، وهذه األهداب كحركة سنابل القمح اليت يهزها الريح، ومتوجها يشبه 

  .)١(متوج موجات البحار
ا يف جوف األنف جواً رطباً مناسباً ومالئماً مل _سبحانه وتعاىل_وقد جعل اهللا 

تتطلبه الطرق التنفسية من رطوبة وحرارة؛ فجعل غشاء األنف املخاطي دائم الرطوبة، 
هي التجاويف اهلوائية اليت تقع يف عظام (وربطه بفتحات للجيوب املتعددة، وهذه اجليوب 

اليت تعد مبثابة أجواف احتياطية مليئة ) فكية، ووجهية، وغربالية: اجلمجمة والوجه، ومنها
وهي التواءات (لرطب، وخلق فيه تعرجات خاصة متعددة املستويات تدعى القرينات باهلواء ا

، وهذه )علوي، وأوسط، وسفلي: يف الغشاء املخاطي األنفي، وهي ثالثة من كل جانب
ن وظيفة جمرى األنف مبا تزوده من رطوبة إضافية، وختفف من حدة القرينات تقَوِّي وتحسِّ

                                                 
  ).٢٠٧_٢٠٥(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ١(
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وهنا يربز أثر  .وترطب جفافه وتلطف حرارته، جريانه،فتعدل  اندفاع هواء الشهيق
االستنشاق واالستنثار ثانية، فيغسل وجيرف كل ما علق أو لصق من عوامل مرضية مبجرى 

  .األنف، ويخلِّص األنف أيضاً من مفرزاته ومفرزات اجليوب اليت تصب فيه
      

  
لداخل إىل الرئتني هواًء وتكرار االستنشاق عدة مرات يف اليوم الواحد جيعل اهلواء ا

: نقيا مصفى مرطباً مينع عن القصبات والرئتني كثرياً من األمراض؛ سواء منها االلتهابية؛ مثل
، والسعال الديكي وغريها، أو )السل(التهاب القصبات، وذات الرئة، والتدرن الرئوي 

  .)١(ادالربو القصيب، وتشنج القصبات احل :األمراض اليت سببها احلساسية؛ مثل
واالستنثار باليسرى؛ حىت ال تنتقل إن االستنشاق يكون باليد اليمىن، وكذلك ف    

  .)٢(امليكروبات من اليد اليسرى إىل الفم واألنف
وقد قام الدكتور مصطفى أمحد شحاتة والدكتور حممد سليم والدكتورة عواطف     

األشخاص األصحاء،  عواد بإجراء دراسة إكلينيكية وبكترولوجية على أنف عدد كبري من
ومت اختيار مائيت متطوع من طالب وطالبات كلية الطب جبامعة اإلسكندرية ميثلون جمموعة 
متجانسة متقاربة األعمار من كال اجلنسني تتشابه يف الظروف الشخصية واملهنية والبيئية 

م، وقد قسم هذا العدد ١٩٨٤ ،١٩٨٣ليكونوا مادة هذا البحث وذلك خالل سنيت 
  :س إىل جمموعتني متساويتنياملدرو

عبارة عن مائة طالب وطالبة من املنتظمني يف الوضوء والصالة : اموعة األوىل    
والذين يقومون بغسل األنف جيداً عند كل وضوء باستنشاق املاء مث استنثاره ثالث مرات 

  .لتكون موضوع هذه الدراسة العلمية
آخرون ممن ال يتوضؤون والذين ال يغسلون وهي مائة طالب وطالبة : اموعة الثانية    

  .األنف أو يستنشقون املاء به إال نادراً لتكون جمموعة دراسية مقارنة للمجموعة األوىل

                                                 
  ).٢٠٧، ٢٠٦(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ١(
انظر جملة امع الفقهي اإلسالمي، السنة السابعة، العدد التاسع، حبث االستنشاق واالستنثار بني الطب ) ٢(

  ).٢٩١(ي البار وحديث املصطفى حملمد عل
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  :أما وسائل البحث  
فقد أجريت الدراسة التجريبية على كل املتطوعني واليت مشلت البيانات الشخصية،     

  ف على طريقة وعدد مرات الوضوء اليومية، والتاريخ الصحي هلؤالء األشخاص، جبانب التعر
  
  

وطريقة إجرائها، واالنتظام فيها، مث تبع ذلك فحص طيب لألنف الستبعاد احلاالت املرضية 
  .وعدم دخوهلا ضمن أفراد البحث

مث أجري الفحص امليكرويب حملتويات األنف عن طريق عمل مسحة من داخل فتح     
وط صحية دقيقة وذلك من مجيع احلاالت املدروسة األنف توضع يف أنبوبة معقمة وحتت شر

  .عند أول حضورهم للفحص
أما اموعة املنتظمة يف الوضوء والصالة فلقد أخذت من أنوفهم مسحات ميكروبية     

أخرى عند بدء الوضوء بعد كل مرة من مرات االستنشاق، مث بعد الوضوء مباشرة، مث بعد 
املسحات عند هؤالء املتطوعني يصل إىل ست  الوضوء بفترات متقاربة، مما جعل عدد

  .مسحات متتالية
  :أما النتائج  
فقد أظهر الفحص الطيب موعة األفراد املصلني أن األنف يف حالة طبية سليمة،     

وشعر مدخل األنف المع ومسيك وصلب ونظيف جبانب شدة متاسكه على سطح اجللد 
وعة المعاً نظيفاً خالياً من الدهون دون تساقط، وقد ظهر طرف األنف عند هذه ام

  .)١(السطحية، أما مدخل األنف فقد كان خالياً من األتربة والقشور واإلفرازات
بينما ظهر األنف يف جمموعة غري املصلني حبالة خمتلفة عند الغالبية العظمى منهم؛     

نف دهنيا حيث ظهر شعر األنف مترباً غامقاً خشن امللمس كثري التساقط، وكان طرف األ
غامقاً، أما املدخل األنفي فكان لزجاً أو به بعض القشور واألتربة، ويظهر اجلدول التايل 

  :النتائج

                                                 
انظر نشرة الطب اإلسالمي، العدد الرابع، حبث كيف حيافظ غسيل األنف عند الوضوء على صحة اإلنسان، ) ١(
  ).٥٤٢، ٥٤١(حممد سليم . عواطف عواد، د. مصطفى أمحد شحاته، د. د
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  :املظهر اخلارجي لألنف عند املصلني وغري املصلني
النسبة عند غري املصلني النسبة عند املصلني العالمات الظاهرية

 ١٦ ٨٢ طرف األنف المع ونظيف
 ٤٠ ٨٤ ملساء غري دهنية جوانب األنف

 ٢٨ ٦٤ شعر مدخل األنف نظيف
 ٨٤ ٩٢ المع

 ٤٤ ٤ متساقط
 ٥٤ ١٨ قشور وأتربة يف مدخل األنف

    
اليت أخذت من أنوف املصلني وغري  الصحيةأما الفحص امليكروسكويب للمسحات 

 املصلني فقد أظهرت نتائج حمددة ذات قيمة علمية مهمة مما أعطى البحث أمهية، فلقد
أظهرت مجيع املسحات اليت أخذت من غري املصلني عديداً من اجلراثيم بأنواع خمتلفة 

  .وبكثافات عالية، وذلك عند الغالبية العظمى منهم
وإذا استعرضنا هذه اجلراثيم حسب درجة كثافتها ونسبة انتشارها يف هذه اموعة   

االت املدروسة؛ حيث جند أن املكورات العنقودية هي امليكروب الغالب يف معظم احل
مكورات عنقودية ذهبية، %) ٦٤(، منها %)٩٤(وصلت نسبة وجودها يف األنف إىل 

من املكورات %) ٢(ثنائية االلتهاب الرئوي، %) ٦(مكورات سبحية فرييدانس، %) ٣٠(
وكلبسييال االلتهاب %) ٢٠(السبحية الصديدية، أما عصويات الدفترويد فقد وجدت يف 

، وعصويات %)٢(ا الرمية يف والنيسريي%) ٢(عصويات القولون يف ، و%)١٢(الرئوي يف 
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، ومل تظهر أي ميكروبات إال يف أربع حاالت فقط؛ أي يف نسبة %)٢(الربوتياس يف 
)١(%)٤(.  

أما عند جمموعة املصلني فلقد جاءت النتائج خمتلفة متاماً ذات فروق نسبية كبرية،   
أقل يف األنواع  _أي قبل غسيل األنف  _الوضوء  فلقد كانت امليكروبات يف أنوفهم قبل

وأقل يف الكثافة من غري املصلني، فلقد جاءت الصورة امليكروبية يف أنوفهم موضحة أن 
مكورات %) ٤٢(من احلاالت املدروسة، منها %) ٦٨(املكورات العنقودية موجودة يف 

ية موجودة يف مكورات عنقودية بيضاء، واملكورات السبح%) ٢٦(عنقودية ذهبية، 
ثنائية االلتهاب الرئوي، أما %) ٢(مكورات سبحية فرييدانس، %) ١٢(، منها %)١٤(

، %)٤(وكلبسييال االلتهاب الرئوي يف %) ١٢(عصويات الدفترويد فقد وجدت يف 
، ومل تظهر أي ميكروبات من أنواع عصويات القولون أو %)٢(والنيسرييا الرمية يف 

حالة مكونة ) ٢٠(كانت احلاالت اخلالية متاما من امليكروبات الربوتياس أو غريها، كما 
  %).٢٠(نسبة 

أما بعد الوضوء عند املصلني فلقد تغريت الصورة امليكروبية كثرياً، وأصبح الفرق   
كبرياً وملموساً عنه عند غري املصلني، فلقد اخنفضت نسبة وجود امليكروبات الكروية 

مكورات عنقودية %) ١٢(مكورات عنقودية ذهبية،  %)٣٦(، منها %)٤٨(العنقودية إىل 
،  وكلها من نوع الفرييدانس، وال %)٤(بيضاء، واخنفضت نسبة املكورات السبحية إىل 

ة، واخنفضت عصويات الدفترويد إىل يشيء من ثنائية االلتهاب الرئوي أو الكرويات الصديد
أي ميكروبات من أنواع  ومل تظهر%) ٢(، ونسبة كلبسييال االلتهاب الرئوي إىل %)٨(

النيسريا الرمية، أو عصويات القولون، أو عصويات الربوتياس، كما قفزت نسبة احلاالت 
  .)٢(% ) ٤٢(اخلالية متاماً من امليكروبات إىل 

  
  

                                                 
حة اإلنسان، انظر نشرة الطب اإلسالمي، العدد الرابع، حبث كيف حيافظ غسيل األنف عند الوضوء على ص) ١(
  ).٥٤٥، ٥٤٣(حممد سليم . عواطف عواد، د. مصطفى أمحد شحاتة، د. د
انظر نشرة الطب اإلسالمي، العدد الرابع، حبث كيف حيافظ غسيل األنف عند الوضوء على صحة اإلنسان، ) ٢(
  ).٥٤٧، ٥٤٥(حممد سليم . عواطف عواد، د. مصطفى أمحد شحاته، د. د
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  :عند غري املصلني مبثيلتها مقارنة الوضوء بعد األنف عند املصلني يف أنواع اجلراثيم املكتشفة

  عند غري املصلني عند املصلني بعد الوضوء جراثيم األنف

  ٦٤  ٣٦  املكورات العنقودية الذهبية
  ٣٠  ٣٠ ١٢املكورات العنقودية البيضاء

  ١٤  ٤ املكورات السبحية الفرييدانس
  ٦  صفر  ثنائية االلتهاب الرئوي

  ٢  صفر  املكورات السبحية الصديدية
  ٢٠  ٨  عصويات الدفترويد

  ١٢  ٢  كلبسييال االلتهاب الرئوي
  ٦  صفر  نيسرييا الرمية
  ٢  صفر  عصويات القولون
  ٢  صفر  عصويات الربوتياس

  ٤  ٤٢  احلاالت اخلالية من اجلراثيم

  
لقد اخنفضت كثافة اجلراثيم كثرياً يف مجيع املزارع امليكروبية للمصلني باملقارنة   

وكس يف حساب درجة بالكثافة العالية الشديدة عند غري املصلني، وإذا طبقنا طريقة العامل ب
كثافة البكتريا يف أطباق املزرعة لظهرت أمهية هذه النتيجة وقيمتها، فلو أخذنا أكثر اجلراثيم 

، فإننا جندها لدى _  وهي املكورات العنقودية الذهبية_ وجوداً يف األنف كمثل للدراسة 
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+ + +  +أو + + + من غري املصلني وبكثافة كبرية وعالية وصلت درجتها إىل %) ٦٤(
فقط من املصلني %) ٣٦(يف معظم احلاالت املدروسة، يف حني أا كانت موجودة لدى 

يف كل احلاالت املدروسة، ويظهر اجلدول + + أو + وبكثافة خفيفة وضئيلة مل تزد عن 
  .)١(التايل النتائج

  
  

 النسبة عند غري املصلني  النسبة عند املصلني الكثافة امليكروبية
+  ٨  ٢٣  

+ +  ١٦  ١٣  
  ٢٢  صفر  + + +

  ١٨  صفر  + + + +
  _  _  
  ٦٤  %٣٦%  

  
أما الفحوص التكميلية اليت أجريت على أنف املصلني بعمل مزارع ميكروبية   

ملسحات األنف اليت أخذت حتت ظروف خمتلفة، فلقد أعطت نتائج أكثر أمهية وقيمة 
لب منهم غسيل علمية، لقد أظهرت املسحات امليكروبية اليت أجريت للمصلني الذين ط

األنف دون غسيل اليدين أن مجيع أنواع امليكروبات قد قَلَّت كثافتها، واخنفضت أنواعها؛ 
إال أنه قد ظهر عند حالتني منها ميكروب جديد هو إيشري يشيا القولون الذي مل يكن 
موجوداً يف األنف قبل الوضوء والذي جاء من تلوث اليدين، وذا  تتأكد ضرورة غسل 

أما الفحص التكميلي الثاين الذي . يف أول عملية الوضوء قبل املضمضة واالستنشاق اليدين
وهو عمل مسحات من داخل األنف بعد غسل األنف عند (أجري على جمموعة املصلني 

الوضوء مرة واحدة ومرتني وثالث مرات، والتعرف على نسبة اخنفاض امليكروبات بعد كل 

                                                 
ي، العدد الرابع، حبث كيف حيافظ غسيل األنف عند الوضوء على صحة اإلنسان، انظر نشرة الطب اإلسالم) ١(
  ).٥٥٠، ٥٤٩(حممد سليم . عواطف عواد، د. مصطفى أمحد شحاته، د. د
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أن حمتويات األنف اخنفضت كثرياً بعد االستنشاق األول، ، فأظهرت النتائج )مرة من الغسيل
مث أكثر اخنفاضاً بعد الثاين، مث أصبحت شبه نظيفة أو خالية متاماً من اجلراثيم بعد االستنشاق 
الثالث، وعند فحص املاء املستخدم يف الوضوء والذي كان نظيفاً طاهراً قبل الوضوء، وجد 

األنف بعد الوضوء، وذلك مما علق به من ميكروبات بعد أنه حيتوي على مجيع أنواع جراثيم 
أما الفحوص امليكروبية اليت أجريت على مسحات األنف اليت أخذت بعد الوضوء . استعماله

بساعة أو ساعتني وثالث وأربع ومخس ساعات، فقد أظهرت أن تلوث األنف باجلراثيم 
ر الوقت حىت يعود حلالته األوىل يأخذ يف االرتفاع التدرجيي بعد الوضوء، ويتزايد مع مرو

قبل الوضوء التايل يف خالل فترة متوسطها الزمين أربع ساعات، وهذه هي املدة التقريبية بني 
وذا يكون غسيل األنف املتكرر عند الوضوء عملية صحية وقائية . كل وضوء وآخر

التركيز وعالجية للتخلص من جراثيم األنف ومنع وجودها يف مدخل األنف إىل حالة 
امليكرويب الذي جيعله مصدراً رئيسياً للعدوى، وبالتايل التقليل من األمراض املعدية اليت 
تصيب اإلنسان، ومحايته من التلوث امليكرويب الذي يسبب التقيح وااللتهاب لإلصابات 

  .)١(واجلروح واألعضاء اخلارجية والداخلية جلسم اإلنسان
ن االستنشاق واالستنثار يعتربان العالج األمثل كما أن هناك أحباثًا أخرى تفيد أ  

حلاالت الرشح والزكام والتهاب اجليوب األنفية، ويستخدم يف ذلك املاء الدافئ، كما يذيب 
  .)٢(بعضهم قليال من ملح الطعام مث يستخدمه لالستنشاق واالستنثار يف هذه احلاالت

اط احلياة اإلسالمية ما وقد جاء يف توصيات إعالن عمان لتعزير الصحة باتباع أمن
وينبغي العناية بنظافة األنف، وذلك باستنشاق املاء من املنخرين، مث االستنثار أو : "يلي

  .)٣("التمخط

                                                 
انظر نشرة الطب  اإلسالمي، العدد الرابع، حبث كيف حيافظ غسيل األنف عند الوضوء على صحة ) ١(

  ).٥٥٣(حممد سليم . ف عواد، دعواط. مصطفى أمحد شحاته، د. اإلنسان، د
انظر جملة امع الفقهي اإلسالمي، العدد التاسع، حبث االستنشاق واالستنثار بني الطب وحديث املصطفى، ) ٢(
  ). ٢٩١(حممد علي البار . د
منظمة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، إعالن عمان لتعزيز الصحة باتباع أمناط احلياة ) ٣(
  ).٥/١٥(إلسالمية، اهلدي الصحي ا
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وقد قدم الدكتور هشام املشد موضوع العالج النبوي اللتهاب اجليوب األنفية، قال   
طة اَحجلمجمة، مهي جمموعة جتاويف يف عظمة ا: إن اجليوب األنفية: "فيه ما ملخصه

اليمىن واليسرى، ومبطنة بغشاء خماطي يشبه الذي يبطن : بتجويف األنف من الناحيتني
األنف نفسه يفرز إفرازات تساعد اجليوب على القيام بوظائفها، وتصرف هذه اإلفرازات 
عن طريق فتحات دقيقة جداً إىل جتويف األنف، مث إىل البلعوم األنفي؛ حيث تستقر بعد 

  . املعدةذلك يف
  :وللجيوب األنفية وظائف؛ منها

 ٢٠٠٠٠_١٠٠٠٠(ترطيب وتدفئة وتنقية هواء الشهيق الذي يبلغ يف اليوم الواحد من  .١
 :، وهي تقوم بذلك بواسطة)لتر يومياً

إحدامها لزجة، وتوجد : الغشاء املخاطي الذي يفرز نوعني من السائل املخاطي يف طبقتني .أ
 وية أقل لزوجة، وتوجد حتت األوىل، اثيم وذرات الغبار، والثانعلى السطح، تلتصق ا اجلر

األنف خالل فتحاا  تعمل كالسري؛ حيث تنقل الطبقة العليا وما حتويه من جراثيم وغبار إىل
يف الدقيقة، وحتتوي هذه الطبقة على أنزميات ) سم ١(الدقيقة جداً، مث إىل البلعوم بسرعة 
باقي يتم التعامل معه عندما يبلغ لبكتريا والفريوسات، والتستطيع أن تقضي على كثري من ا

٢مم ١٠٠٠(رز يومياً يبلغ فْاملعدة، وكمية السائل املخاطي اليت ت.(  
حركة قوية يف اجتاه فتحات : وهي شعريات بالغة الدقة تتحرك يف اجتاهني: األهداب. ب

أهم العوامل اليت تعيق هذه اجليوب األنفية، وحركة ضعيفة يف االجتاه املضاد، واجلفاف من 
  .احلركة، ومن مث فهو يساعد على حدوث االلتهابات

  .شبكة من الشعريات الدموية واألوردة والشرايني الصغرية. ج
 .ختفيف وزن اجلمجمة فلو كانت اجلمجمة كلها مصمته لكان وزا ثقيالً .٢
. ة صوتهويظهر ذلك عندما يصاب املرء بالزكام فتتغري نغم: حتسني نغمة الصوت .٣

وأساس مشكلة التهاب اجليوب األنفية هو انسداد فتحة جيب أو أكثر من اجليوب، 
والذي يؤدي إىل تقليل أو توقف التهوية، وكذلك تعريف اإلفرازات من اجليب األنفي، 
مما يؤدي إىل تراكم هذه اإلفرازات، وبالتايل تلف األهداب واخلاليا احلاملة هلا، مما يهيئ 

 وكذلك ،امليكروبات املرضية وحتول امليكروبات غري الضارة إىل ضارةالظروف لنشاط 



٣٠٥ 
  

 .يؤدي إىل التهابات وتورم يف الغشاء املخاطي، مما يزيد عدد الفتحات املسدودة
فانسداد األنف، وإفرازات : وتنقسم االلتهابات إىل حادة ومزمنة، أما أعراضها املوضعية

وأما . وغريها ،يوب األنفية وحتت العنيخماطية، واعتالل حاسة الشم، وآالم يف اجل
والتهابات يف األذان  ،االلتهابات املزمنة فأعراضها العامة الصداع واآلالم الرماتيزمية

 .وم واحلنجرةعالوسطى والبل
أما . وأما املوضعية فنفس أعراض االلتهاب احلاد؛ إال أا أقل يف حدا؛ ولكن حدا تطول

أخرى داخلها وثالثة خارجها، أما مضاعفات وعفات باجلمجمة املضاعفات فتنقسم إىل مضا
 .اجلمجمة فالتهاب أو خراج بعظام اجلمجمة أو ناصور

ور العصب البصري، مما قد يؤدي ضمفالتهاب بالعني، و: وأما مضاعفات خارج اجلمجمة
  .إىل العمى

  .فالتهاب األغشية احمليطة باملخ، وخراج املخ: وأما اليت داخل اجلمجمة
ما العالج فقد يأيت منه مضاد حيوي، وغسول لألنف، وكذلك جراحي، وكذلك غسول أ

  .قبل وبعد العملية كعالج ووقاية
أما أمهية الغسول فتكمن يف أنه ينظف ويزيل الغبار واجلراثيم واإلفرازات الزائدة، كما أنه 

الغسول  يرطب األهداب وحيافظ على ليونتها، وحىت يؤدي دوره ال بد من أن يتصف هذا
  :بصفتني
 .االستمرارية .١
 .الغسول العميق حىت يصل إىل ثنايا التجويف .٢

فيه يكمن اإلعجاز يف  ،ستنشاق واملبالغة فيه وسهولة استخدامه وتكررهومن هنا فإن اال
؛ حيث أمر باإلسباغ يف األعضاء، واختص األنف مبزيد .."وبالغ يف االستنشاق : " حديث

ين كثرة عدد الغسالت واالستمرارية، وتعين املبالغة يف إيصال املاء عناية واهتمام، فاملبالغة تع
إىل داخل عمق جتويف األنف حىت يصل إىل البلعوم يف غري وقت الصيام، مث إن كلمة 

ومل يشر الدكتور إىل . تسترعي االنتباه؛ ألن التوسط واالعتدال هو مسة هذا الدين) املبالغة(
 .)١( ستنشاق على مرضى اجليوب األنفيةإحصاءات أو دراسات تبني أثر اال

                                                 
 . WWW.NOORAN.ORGانظر موقع هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  ) ١(
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  املسألة الثالثة
  غسل الوجه

  
  .نا متهيد وفرعاوفيه

  .التمهيد يف تعريف الوجه وحده
  .حكم غسل الوجه: الفرع األول
  .لغسل الوجه الصحيةالفوائد : الفرع الثاين



٣٠٨ 
  

  متهيد
  يف تعريف الوجه وحده  

  
  :تعريف الوجه: أوالً

مسي بذلك ألنه يواجه ، مأخوذ من املواجهة" وهو، )١("ل كل شيءمستقب" :الوجه يف اللغة
  ) ٢(."به
  :حد الوجه: ثانًيا

 ،من املنابت املعتادة لشعر الرأس إىل الذقن طوالً: اتفق الفقهاء على أن حد الوجه  
  .)٣(ومن األذن إىل األذن عرضاً

  
  الفرع األول

  حكم غسل الوجه يف الوضوء
  

والتثليث  ،ى أن غسل الوجه مرة فرض من فروض الوضوءاتفق األئمة األربعة عل    
) ٤(والشارب والعنفقة واحلاجب العني وأهداب شعر من به ما غسل الوجه غسل يشملو، سنة

  وظاهر 
  .)٥( وأما اخلفيفة اليت تصف البشرة فيغسلها كلها الظاهر والباطن ،اللحية الكثيفة

                                                 
  ).٢٤٨(املصباح املنري للفيومي ). ١٧/٤٥٣) (وجه(لسان العرب البن منظور مادة ) ١(
  ).١/٧٩(الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي البن املربد ) ٢(
حاشية ). ١/٦(بدائع الصنائع للكاساين ). ١/٢(تبيني احلقائق للزيلعي ). ١/١٥(اين اهلداية للمرغين: انظر) ٣(

 ١/٥٥(شرح الزرقاين على خليل ). ١/٨٥(الشرح الصغري للدردير ). ١/٨٦(الدسوقي على الشرح الكبري 
املالكي  شرح خطط السداد والرشد على نظم مقدمة ابن رشد للتتائي). ٢٩(القوانني الفقهية البن جزى ). ٥٦،
شرح ). ١/٥٩(كشاف القناع للبهويت ). ١/٧٥(املهذب للشريازي ). ١/٣٧١(اموع للنووي ). ٤٦،٤٥(

  ).١/٤٢(اإلقناع للحجاوي ). ٥٦، ١/٥٥(منتهى اإلرادات للبهويت 
  ).١١٧٨) (العنق(شعريات بني الشفة السفلى والذقن ، انظر القاموس احمليط للفريوز آبادي مادة : العنفقة ) ٤(
تبيني احلقائق ). ١/٢٠(ملتقى األحبر إلبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلليب ). ١/١٤(اهلداية للمرغيناين : انظر) ٥(

رد احملتار البن عابدين ) ١/٦،٢٢(بدائع الصنائع للكاساين ). ١/٨(االختيار للموصلي ). ١/٢(للزيلعي 



٣٠٩ 
  

  :مذهبانوهلم يف ذلك  ،واختلفوا فيما استرسل من اللحية
  :املذهب األول

  .يرى القائلون به أنه ال جيب غسل ما استرسل من اللحية
  )١(.احلنفية والشافعية يف قول مقابل للصحيحوإىل هذا ذهب 

  :املذهب الثاين
  .يرى القائلون به أنه جيب غسل ما استرسل من اللحية

من مذهب  وإىل هذا ذهب املالكية على القول األظهر األشهر، وهو القول الصحيح
  .)٢(الشافعية، وهو املذهب عند احلنابلة

  :األدلة
  :أوالً

  :أدلة الفقهاء على وجوب غسل الوجه وما به من شعر 
  :كتاب والسنة واإلمجاع واملعقول استدلوا لذلك بال

  :أما الكتاب
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  )٣(.}اآلية...
                                                                                                                                               

حاشية ). ١/١٢٣،١٠٤(الصغري للدردير  الشرح). ١/١١٦(شرح فتح القدير البن مهام  ).١٠٠، ١/٩٨(
  = على الدسوقي

مغين ). ٢٨٦، ١/٥٣(للقرايف  الذخرية ).١/٢٦٠،٢٥٩( للحطاب اجلليل مواهب ).١/٨٥( الكبري الشرح=
). ٤٣٠، ٣٧٧، ٣٧٥، ١/٣٧٤(اموع للنووي ). ١/٧٥(املهذب للشريازي ). ١/٥٩،٥٠(احملتاج للشربيين 

 ١/٩٦(كشاف القناع للبهويت ).١/٣٣٠(الشرح الكبري البن قدامة ). ١/١٧٠،١٦٩(اية احملتاج للرملي 
  ).١/١٢٣(املبدع البن مفلح ). ١/١٩٢،١٦٤،١٦٣،١٦١(املغين البن قدامة ). ٩٧،
املهذب للشريازي ). ١/٢٢(الدر املنتقى حملمد علي احلصكفي ). ١/٤(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ١(
  ).١/٣٨٠(اموع للنووي ). ١/٧٦(
). ١٠٧(الدر الثمني ملياره ). ١/٣٥(املنتقى للباجي ). ١/٥٦(حاشية البناين مع شرح الزرقاين : انظر) ٢(

املغين البن قدامة ) ١/٩٦(كشاف القناع للبهويت ). ١/١٧٠(اية احملتاج للرملي ). ١/٣٧٩(اموع للنووي 
  ).١/١١٣(مطالب أويل النهى للرحيباين ). ١/١٦٤(
  ).٦: (من اآلية، املائدة سورة) ٣(



٣١٠ 
  

  : وجه الداللة
  .ذكرت اآلية فروض الوضوء ومنها الوجه

  :أما السنة
فتوضأ كما ... " :لألعرايب من قوله  _رضي اهللا عنه _ رافع فما رواه رفاعة بن  .١

  )١(...."أمرك اهللا 
دعا  _ رضي اهللا عنه _أنه رأى عثمان بن عفان  _ موىل عثمان _ما روى محران  .٢

مث غسل وجهه ثالث  ،مث مضمض واستنثر ،فغسل كفيه ثالث مرات ،بوضوء فتوضأ
 ،مث غسل يده اليسرى مثل ذلك ،مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالث مرات ،مرات

مث غسل اليسرى مثل  ،مث غسل رجله اليمىن إىل الكعبني ثالث مرات ،مث مسح رأسه
 :و وضوئي هذا مث قال رسول اهللا توضأ حن رأيت رسول اهللا  :مث قال ،ذلك

غفر له ما  ،مث قام فركع ركعتني ال حيدث فيهما نفسه ،من توضأ حنو وضوئي هذا"
  )٢(."تقدم من ذنبه

  :وجه الداللة
، كما يدل على أن احلديث دليل على وجوب غسل األعضاء املذكورة ومنها الوجه   

  .تايلمجعاً بني األدلة كحديث ابن عباس ال. التثليث سنة
  )٣(."مرة مرة توضأ النيب " :أنه قال _رضي اهللا عنهما  _وعن ابن عباس  .٣

  :وجه الداللة
وأن ما زاد  ،يدل احلديث على أن الواجب يف الوضوء غسل األعضاء مرة واحدة  
ومعلوم أن املرة  ،كان كثيف اللحية وغسل وجهه مرة كما يدل على أن النيب  ،فهو سنة

  )٤(.املاء إىل ما حتت الشعرالواحدة ال يصل فيها 

                                                 
  .٢٦٧سبق ص  )١(
  .٢٥٠سبق ص ) ٢(
  ).١/٣١١(كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة ، رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري) ٣(
  ).١/١٠٩(الشيخ علي معوض وعادل أمحد : انظر احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق) ٤(



٣١١ 
  

: واحدة واحدة فقال توضأ رسول اهللا : قال_ ما رضي اهللا عنه_ وعن ابن عمر  .٤
هذا : "مث توضأ ثنتني ثنتني فقال ،"هذا وضوء من ال يقبل اهللا من صالة إال به"

 وهو وضوئي، هذا أسبغ الوضوء" :وتوضأ ثالثاً ثالثاً وقال ،"وضوء القدر من الضوء
  ووضوء 

 أن وأشهد أشهد أن ال إله إال اهللا :ومن توضأ هكذا مث قال عند فراغه، ليل اهللا إبراهيمخ

  )١(."فُتح له مثانية من أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء ،حممداً رسول اهللا
  :وجه الداللة

  .وأن الثالث سنة ،يدل احلديث على أن الواجب مرة  
  :أما اإلمجاع

  .)٢( مرة واحدة سل الوجهفقد أمجع املسلمون على وجوب غ  
  :فقالوا ،وأما املعقول

ألن هذه املواضع خيف شعرها يف  ؛جيب غسل احلاجبني وأهداب العينني والشارب .١
فال يسقط فرض الغسل عما حتتها من البشرة  ؛فإذا كَثُفت كان ذلك نادراً ؛الغالب

 )٣(.كشعر الذراعني
 )٤( .املاء إليه لعسر إيصال ؛ن اللحية الكثيفة ال جيب غسل باطنهاإ .٢

  :واستدلوا لوجوب غسل اللحية اخلفيفة وما حتتها باملعقول فقالوا
 ؛فلو غسل الشعر دون البشرة أو البشرة دون الشعر مل جيزه ،إنه مواجه ما مجيعاً - ١

وأما إذا كانت كثيفة فتقاس على شعر  ؛ألنه اقتصر على غسل بعض الوجه
  )٥(.الرأس

  :ثانياً

                                                 
  .٢٨٠سبق ص ) ١(
املغين ). ١/١٠٧(علي معوض وعادل أمحد : احلاوي للماوردي، حتقيق). ١/٣٧١(اموع للنووي : انظر) ٢(

  ).١/١٦١(البن قدامة 
  ).١/١١١(الشيخ علي معوض وعادل أمحد : انظر احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق) ٣(
  ).١/٤٨(انظر منهاج الطالبني للنووي مع حاشييت قليويب وعمرية ) ٤(
  ).١١١، ١/١٠٩(حتقيق الشيخ علي معوض وعادل أمحد  انظر احلاوي الكبري للماوردي) ٥(



٣١٢ 
  

  :ألول القائل بعدم وجوب غسل ما استرسل من اللحيةأدلة أصحاب املذهب ا
  : وذلك من وجهني ،باملعقولأصحاب هذا املذهب  استدل
  :القياس، وفيه قالوا: األول

    
وما نزل من شعر  )١(إن ما استرسل من اللحية شعر خارج عن حمل الفرض، فأشبه الذؤابة

  )٢( .الرأس
  :النظر، وفيه قالوا: الثاين

  )٣( .صل ال باملسترسل، فلم يكن املسترسل وجهاًإنه يواجه باملت

  :ثالثاً
  :أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بوجوب غسل ما استرسل من اللحية

  :استدلوا لذلك من وجهني
  :القياس، وفيه قالوا: األول
 )٤( .إن ما استرسل شعر نابت على بشرة الوجه، فأشبه شعر اخلد .١
 )٥( .يف امسه ظاهراً أشبه اليد الزائدة إنه شعر نابت يف حمل الفرض، فيدخل .٢
  :النظر، وقالوا فيه: الثاين

  )٦(.إنه يواجه مبا استرسل من اللحية، فيدخل يف اسم الوجه

  :املناقشة
القائل بعدم وجوب غسل ما استرسل من األول نوقشت أدلة أصحاب املذهب 

  :اللحية مبا يلي

                                                 
  ).١٣٧(املصباح املنري للفيومي . الضفرية: الذؤابة )١(
  ).١/٣٨٠(انظر اموع للنووي ) ٢(
  ).١/٤(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ٣(
  ).١/٧٦(انظر املهذب للشريازي ) ٤(
  ).١/٩٦(هويت كشاف القناع للب). ١/١٦٥(املغين البن قدامة : انظر) ٥(
  .انظر املراجع السابقة )٦(



٣١٣ 
  

، والذؤابة  س اسم ملا ترأس وعال، فاعترض عليه بأن الرأ أما القياس على الذؤابة
  )١( .ليست كذلك

بأن الوجه فاعترض عليه  إن املواجهة حتصل باملتصل دون املسترسل ،: وأما قوهلم 
  مـا 

  
  )٢(.حصلت به املواجهة، وهي حاصلة باملسترسل، كما أنا سلكنا يف ذلك مسلك االحتياط

الرأس النازل عنه ال يدخل إنه يشبه شعر الرأس، فاعترض عليه بأن شعر : أما قوهلم
  )٤( .لعدم مشاركته الرأس يف الترؤس )٣(يف امسه،
  :الترجيح
بعد عرض أدلة املذهبني ومناقشتها يظهر أن القول الراجح هو املذهب القائل   

وألن املعىن الذي شرع له  ،لسالمة أدلته من املعارضة ،بوجوب غسل ما استرسل من اللحية
وملا فيه  ولعدم املشقة يف غسلها ،يةحفيما استرسل من الل وجودم_ وهو النظافة _ الوضوء 

  .واهللا أعلم )٥(من االحتياط واخلروج من اخلالف،
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١/٣٨٠(انظر اموع للنووي ) ١(
  ).١/٣٨٠(انظر اموع للنووي ) ٢(
  ).١/١٦٥(انظر املغين البن قدامة ) ٣(
  ).١/١١٣(مطالب أويل النهى للرحيباين ). ١/٩٦(كشاف القناع للبهويت : انظر) ٤(
  ).٢٥٤، ١٦١(ي ملنيب حممود شاكر انظر العمل باالحتياط يف الفقه اإلسالم) ٥(



٣١٤ 
  

  
  
  
  
  
  

  الفرع الثاني
  لغسل الوجه الصحيةالفوائد 

  
إذ هو  ،ة اليت تنعكس عليها حالة اجلسم الصحية والنفسيةيالوجه كاملرآة احلقيق

 ؛ومينحه القبول أو الرفض ،هو الذي يعطي الشخصية املثرية لصاحبهو ،مجمع ملعظم احلواس
لذا حرص اإلسالم على جعله نظيفاً من خالل الوضوء بغسله ثالث مرات من منبت الشعر 

هذا الغسيل املتكرر مرات ومرات يف اليوم  )١(،وما بني شحميت األذنني ،إىل أسفل الذقن
كما يضمن نظافة  ،كم عليه من دهون وجراثيمالواحد يضمن نظافته من الغبار وما يترا

أو  ،أو الرمد الصديدي ،والتراخوما ،ويقلل من إمكانية تعرضها لاللتهابات اجلرثومية ،العني
  .)٢(التهابات العينني

ات الراشحة ، وتعدُّ احلمتتسبب أكثر أمراض اجللد من عوامل مرضية خمتلفة  
وهي اليت تشكل أمراض اجللد املعدية أو  ،العواملواجلراثيم والطفيليات والفطور أكثر هذه 

وتكون عادة غري معروفة  ،من أمراض اجللد غري معدية اًعانوأعلى أن هناك  اإلنتانية،
احلصبة، احلصبة  ،اجلدري، جدري املاء: فمن األمراض اليت تسببها احلمى الراشحة ؛السبب

بارة عن حويصالت مليئة بسائل هو ع(العقبول البسيط ) زونا(األملانية، مرض املنطقة 
وتسمى بالعامية قبلة احلرارة  ،شفاف أكثر ما توضع على الشفتني وحول األنف

(Herpessimplex)  ،والتآليل الفتوية.  

                                                 
  ).٢/٨٩(انظر روائع الطب اإلسالمي حملمد نزار الدقر ) ١(
  ).٢٥٥(انظر الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل ) ٢(



٣١٥ 
  

التهاب جلدي يظهر فيه فقاعات (الدمامل، اجلراحات، القوباء : أما اجلراثيم فتسبب  
أكثر ما تصيب األطفال اجلمرة اخلبيثة، و ،وتكثر يف الوجه والذقن ،صغرية متتلئ بالصديد

  .اجلمرة احلميدة، داء فلغمون املنتشر، احلمرياء، اجلذام، السل اجللدي
، )حب حلب أو حبة بغداد(القمل، القُملْ، دمل الشرق اجلرب، داء : وتسبب الطفيليات

  .ظاهرات اجللدية لألفرجني وغريهاالت
،  القرعة:  كوين بعض أمراض اجللد اليت منهاوتلعب الفطور دوراً مهماً يف ت       
  ولـالعقب

 ،تتجمع على شكل دائري) حطاطات(مرض جلدي يتميز بظهور اندفاعات ( املقوس
  وـوه
وهو مرض فطري التهايب أكثر ما (، اجلازة، السعفة الفطرية )Ring worm(كثري احلكة  

  .وغريها من األمراض ،)Tinea: (يصيب الذقن أو الرأس
ذا أمعنا النظر يف آلية انتشار هذه األمراض وطرق العدوى فيها نرى أن قذارة وإ

من  فشوعدم غسل اليدين وما كُ ،وكثرة الذباب ،وإمهال النظافة ،اجلسم، وننت الثياب
اجلسم بانتظام، تلذا تكثر هذه األمراض عند الشعوب  ؛ل أبرز عوامل العدوى واالنتشاركِّش

وتزداد أثناء احلروب وااعات  ،ات البعيدة عن موارد املياه النقيةالفقرية ويف اتمع
نراها تكثر  ،والكوارث، وإذا تتبعناها لدى شعوب ذات مستوى اقتصادي واجتماعي واحد

  .بنسبة كبرية عند الشعوب اليت مل جتعل النظافة والطهارة جزءاً من العبادة
  وأن املستوى الصحي املثايل قد حتقق  ،لت لدى املسلمنيولذا جند هذه املشكله قد ح

 ؛الطهارة شرطاً لصحتها ،نظام الصالة عليهم وجعل _ سبحانه وتعاىل _منذ أن فرض اهللا 
والنقاء الشامل الكامل الذي يشمل البدن والثوب  ،فأوجب لذلك النظافة الدائمة عليهم

  .واملسجد والبيت والشارع واألرض كلها
وأراد أن جينبها كثرياً من  ،هلذه األمة اخلري والفالح _ اىلتبارك وتع _لقد أراد اهللا   

 ؛وأن يقيها من العلل واألسقام اليت تشغل من عداها ،سواها حاألمراض واآلفات اليت جتتا
وأمرها باالنطالق ونشر دعوة احلق  ،ومحلها الرسالة ،ألقى إليها األمانة _ جل وعال _ألنه 



٣١٦ 
  

خالية من  ،متينة اجلسم ،قوية اإلرادة ،ن أهالً هلذه املهمةفحري ا أن تكو ،والقوة واحلرية
  .كاملة االستعداد ،األوبئة واألمراض

ويوصي األطباء ببعض اإلرشادات اليت من شأا إذا فعلها املصلي أعانت على الوقاية   
  :ومنها ؛من أكثر أمراض اجللد

كلما بالغ يف و ،ويغسل ثنيات اليدين والقدمني ،أن خيلل ما بني أصابعه _ ١
وخاصة إذا الحظ املتوضئ أن يف هذه الثنيات أملاً  ؛غسلها كانت الفائدة أعم

وال يبادر إىل ارتداء  ،مث يتركها جتف أو جيففها بقطعة قماش نظيفة ،أو حكة
  .جوارب أو حذاء قبل أن جتف

 أما إذا ؛ال يعمد املتوضئ إىل جتفيف ماء الوضوء إال إذا كان الطقس بارداًأ_  ٢
  .اضطر إىل استعمال املنشفة فيجب أن تكون نظيفة

  .)١(فة األخرى ما استطاع إىل ذلك سبيالًأن يستعمل الصابون أو املواد املنظ _ ٣
وهي ( “أينا كالغونينكو”ويف حماضرة عن تطور فن التجميل شرحت الربوفسورة   

اإلسالمية،  فضل الوضوء على الشعوب) م١٩٦٩مديرة معهد العالج التجميلي يف موسكو 
وأثره على بقاء الوجه يف نضرة وحيوية وشباب عند الشيوخ منهم وحىت يف سن متقدمة؛ إذ 

ينشط ) مساج(وما يرافقه من تدليك _ وخاصة البارد منه _ إن تكرار غسيل الوجه باملاء 
بشرة الوجه وما فيها من خاليا وعضالت ملس وألياف، وجيعل أنسجتها مرنة وقوية غري 

وإن . مما يزيد يف حيوية ونضارة البشرة، ويؤخر أو يقلل من ظهور التجاعيد فيها مترهلة،
  )٢(.نضارة وجه الشخص امللتزم بالوضوء أمر مالحظ لكل مبصر

                                                 
  ).٢١١، ٢٠٩(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ١(
  ).٩٠، ٢/٨٩(انظر روائع الطب اإلسالمي حملمد نزار الدقر ) ٢(



٣١٧ 
  

  املسألة الرابعة
  غسل اليدين إىل املرفقني

  
  . وفرعانمتهيد  اوفيه

  . ، وتعريف املرفقيف تعريف اليد وحدهاالتمهيد 
  :وأما الفرعان

  .حكم غسل اليدين إىل املرفقني: رع األولفالف
.لغسل اليدين إىل املرفقني الصحيةالفوائد : الفرع الثاين



٣١٨ 
  

  

  متهيد 
  يف تعريف اليد وحدها، وتعريف املرفق

  
  )  ١( .سبق أن عرفت اليد يف اللغة ويف اصطالح الفقهاء  
  )٢(.فهو موصل الذراع يف العضد :وأما املرفق يف اللغة  
  .من أطراف األصابع إىل املرافق :د هناواملراد بالي  

وهلم يف ذلك  ،هذا وقد اختلف الفقهاء يف املرافق هل تدخل يف الغسل أم ال
  :مذهبان

   :املذهب األول
  .لدخوهلما مع الذراع ؛يرى القائلون به أن املرفقني جيب غسلهما  
الشافعية  ومذهب ،املالكية عند املشهور وهو )٣(،زفر عدا احلنفية ذهب هذا وإىل  
  )٤(.واحلنابلة

  :املذهب الثاين

                                                 
  .٢٤٨انظر ص  )١(
إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : إخراج، املعجم الوسيط). ١١/٤٠٩) (رفق(لسان العرب البن منظور مادة  )٢(
  ) .١/٣٦٢) (رفق(
هو زفر بن اهلذيل بن قيس العنربي البصري، أحد أصحاب اإلمام أيب حنيفة، وعني من أعيان األئمة األعالم،  )٣(

ولد سنة عشر ومائة، وتوىل قضاء البصرة، كان شديد . هو أقيس أصحايب: جله ويقولكان اإلمام يفضله ويب
الطبقات السنية يف : انظر. تويف سنة مثان ومخسني ومائة وله مثان وأربعون سنة. الورع، شديد االجتهاد والعبادة

لتراجم البن قطلوبغا تاج ا). ٣/٢٥٦،٢٥٤(تراجم احلنفية لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي 
  ).٧٦،٧٥(الفوائد البهية للكنوي اهلندي ). ١٧٠(
). ١/٩٨(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ١/٢٠(ملتقى األحبر للحليب ). ١/١٤(اهلداية للمرغيناين : انظر) ٤(

للقاضي  املعونة). ١/٣٦(املنتقى للباجي ). ١/١٠٧(الشرح الصغري للدردير ). ١/٣(تبيني احلقائق للزيلعي 
مغين احملتاج للشربيين ). ١/٣٨٢(اموع للنووي ). ١/٤١(بداية اتهد البن رشد ). ١/١٢٣(عبدالوهاب 

مطالب ). ١/٩٧(كشاف القناع للبهويت ). ١/١٧٢(املغين البن قدامة ). ١/٧٧(املهذب للشريازي ). ١/٥٢(
  ).١/١٠١(أويل النهى للرحيباين 



٣١٩ 
  

  . يرى القائلون به أن املرافق ال جيب غسلها   
    

  .)١(وإىل هذا ذهب زفر من احلنفية وبعض متأخري املالكية
   :سبب اخلالف

يف كالم العرب، وذلك أن حرف ) اليد(ويف اسم ) إىل(هو اختالفهم يف حرف   
  ).مع(، ومرة يكون مبعىن مرة يدل يف كالم العرب على الغاية) إىل(

على الكف فقط، وعلى الكف : واليد أيضاً يف كالم العرب تطلق على ثالثة معان  
  .والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد

وفهم من اليد جمموع الثالثة األعضاء، أوجب دخوهلا ) مع(مبعىن ) إىل(فمن جعل 
ملرفق ومل يكن احلد عنده داخالً يف الغاية، ومن اليد ما دون ا) إىل(يف الغسل، ومن فهم من 

  .)٢(احملدود، مل يدخلهما يف الغسل
  .ولكل مذهب أدلته انظرها مبسوطة يف مواضعها يف كتب الفقه  

                                                 
الشرح الصغري للدردير ). ١/٩٨(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ١/١٥(اهلداية للمرغيناين : انظر) ١(
  ).١/١٢٣(املعونة للقاضي عبد الوهاب ). ١/٤١(بداية اتهد البن رشد ). ١/٣٦(املنتقى للباجي ). ١/١٠٧(
  ).١/٤١(انظر بداية اتهد البن رشد ) ٢(



٣٢٠ 
  

 الفرع األول

  حكم غسل اليدين إىل املرفقني
  

اتفق األئمة األربعة على أن غسل اليدين إىل املرفقني مرة فرض من فروض الوضوء   
  )١(.والثالث سنة

  :األدلة 
  :ني بالكتاب والسنة واإلمجاعاستدل الفقهاء لوجوب غسل اليدين إىل املرفق

  : أما الكتاب

‰pκš${ :فقوله تعاىل r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî$$sù öΝ ä3yδθ ã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ ’n<Î) 

È, Ïù# tyϑø9   )٢(.}اآلية ...#$

  :لةوجه الدال
  .نيفقلوضوء ومنها غسل اليدين إىل املرذكرت اآلية فروض ا

  : أما السنة
  )٣(.يف وصف وضوء النيب _ رضي اهللا عنه _ فحديث عبد اهللا بن زيد  .١
   يف وصف وضوء النيب_ رضي اهللا عنهما _ وحديث محران موىل عثمان بن عفان  .٢

 )٤(.  

                                                 
الشرح الصغري للدردير ). ١/٩٨(احملتار البن عابدين حاشية رد ). ١/٢٢،٤(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ١(
فتح العزيز ). ١/١٢٣(املعونة للقاضي عبد الوهاب ). ١/٤١(بداية اتهد البن رشد ). ١/١٢٣،١٠٧(

املهذب للشريازي  ).١/٥٢( مغين احملتاج للشربيين ).١/٤٣٠،٣٨٢( اموع للنووي ).١/٣٤٦( للرافعي
). ١/٣٣٩(اإلنصاف للمرداوي ). ١/٣٣٩(املقنع البن قدامة ). ١/١٩٢،١٧٢(املغين البن قدامة ).١/٧٧(

  ).١/١٢٣(املبدع البن مفلح ). ١/١٠١(مطالب أويل النهى للرحيباين 
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٢(
  .٢٨٦سبق ص ) ٣(
  .٢٤٩سبق ص ) ٤(



٣٢١ 
  

 

يتوضأ، _ رضي اهللا عنه _ هريرة رأيت أبا : قال )١(عن نعيم بن عبد اهللا امر .٣
فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، مث غسل يده اليمىن حىت أشرع يف العضد، مث يده 
اليسرى حىت أشرع يف العضد، مث مسح رأسه، مث غسل رجله اليمىن حىت أشرع يف 

هكذا رأيت رسول : الساق، مث غسل رجله اليسرى حىت أشرع يف الساق، مث قال
يوم القيامة من  )٣(احملجلون )٢(أنتم الغر: "قال رسول اهللا : يتوضأ، وقال اهللا 

  )٤(".إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وحتجيله
  :أما اإلمجاع

  .)٥( فقد نقل اإلمجاع على هذا النووي وابن قدامة  

                                                 
روى عن أيب هريرة . طاب، كان جيمر املسجدأبو عبداهللا املدين، موىل آل عمر بن اخل، نعيم بن عبداهللا امر ) ١(

وعنه ابنه حممد وحممد بن عجالن والعالء بن . وابن عمر وأنس وجابر وربيعة بن كعب األسلمي ومجاعة
. وذكره ابن حبان يف الثقات. ثقة: قال ابن معني وأبو حامت وابن سعد. عبدالرمحن وسعيد بن أيب هالل وغريهم

ذيب التهذيب : انظر. جالست أبا هريرة عشرين سنة: مسعت نعيماً امر يقول: وقال ابن أيب مرمي عن مالك
  ).٢/٦٢٦(تقريب التهذيب البن حجر ). ٥٣٣، ٨/٥٣٢(البن حجر 

  ). ٣/٣٥٤(النهاية البن األثري . بياض الوجه، يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة: الغرة )٢(
ن األيدي والوجه واألقدام، وهذا مستعار من البياض الذي يكون يف وجه بيض مواضع الوضوء م: احملجلون )٣(

  ).١/٣٦٤(انظر النهاية البن األثري .الفرس ويديه ورجليه
رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء ) ٤(
)١٣٧، ٣/١٣٦ .(  
  ).١/١٧٢(غين امل). ١/٣٨٣(اموع : انظر )٥(
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  الفرع الثاني
  لغسل اليدين إىل املرفقني الصحيةالفوائد 

  
بنظافة اليدين، وحض على غسلهما عدة مرات يف اليوم  اهتم اإلسالم اهتماماً بالغاً  

 )١(يف الوضوء، هذا غري غسلهما قبل الطعام وبعده، وبعد االستيقاظ من النوم، وبعد اخلالء؛
وذلك ألن اليدين مها الوسيلة الوحيدة ألداء األعمال اليومية الشخصية؛ يف االستنجاء، 

وعند نقل طعام ملوث أو مواد كيميائية أو  )٢(البيت،والتنظيف، ومحل القمامة، ويف املهنة، و
وهي ذا تكون من أكثر أعضاء اجلسم تعرضاً لنقل اجلراثيم والتلوث باألوساخ، . )٣(صناعية

وهي يف نفس الوقت تقوم بالسالم، وتناول الطعام، ونقل اجلراثيم والطفيليات الذايت 
، والتيفوئيد، )الدزنطارية(وخاصة الزحار  والغريي، والتسبب باإلصابة بالعديد من األمراض؛

ومن احلكمة البالغة اهلدي يف غسل اليدين بعد الوجه؛ ذلك أنه أثناء . والنـزالت املعوية
غسل الوجه يسيل جزء من الغسالة املستعملة يف غسله إىل الساعدين، فيكون املناسب أن 

ديه يف ساعات العمل، فيكونان ، كما أن اإلنسان كثرياً ما يشمِّر عن ساع)٤(تغسل بعده
عرضة للغبار والوسخ، وقد اتضح علمياً أن أكثر امليكروبات الضارة وجراثيم األمراض اليت 

عن طريق اختراقها للجلد وأن طفيليات الديدان أيضاً تدخل عن طريق  )٥(تصيب اإلنسان
  .)٦(تسرا من جلد اإلنسان

  
  
  
  

                                                 
  ).٦٠(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ١(
  ).٢/٩٠(حممد نزار الدقر . انظر روائع الطب اإلسالمي د) ٢(
  ).٢٥٤(انظر الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل ) ٣(
  ).٢/٩٠(حممد نزار الدقر . انظر روائع الطب اإلسالمي د) ٤(
  ).١/١٦٩(نبوي والعلم احلديث حملمود ناظم النسيمي انظر الطب ال) ٥(
  ).٢٥٤(انظر الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل ) ٦(
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  املسألة اخلامسة
  مسح الرأس

  
  .وثالثة فروعيد مته اوفيه

ويف األذنني هل مها من الرأس أم ، واملقدار ازئ يف مسح الرأس،  املسح يف تعريفالتمهيد 
  ؟ عضوان مستقالن

  :وأما الفروع
  .حكم مسح الرأس: فالفرع األول
  .حكم مسح األذنني: الفرع الثاين
.ملسح الرأس واألذنني الصحيةالفوائد : الفرع الثالث
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  متهيد
ويف األذنني هل هما من ، واملقدار اجملزئ يف مسح الرأس ، املسح  يف تعريف

  الرأس أم عضوان مستقالن ؟
  
  :يف املسح تعر: أوالً

  .) ١("إمرارك يدك على الشيء السائل أو املتلطخ تريد إذهابه بذلك" :املسح يف اللغة  
  . )٢("إمرار اليد املبتلة بال تسييل": ويف اصطالح الفقهاء  
  :قدار ازئ يف مسح الرأسامل: ثانياً

  :وهلم يف ذلك مذهبان، اختلف الفقهاء يف املقدار ازئ يف مسح الرأس   
  :األولاملذهب 
  .يرى القائلون به أنه جيزئ مسح بعض الرأس  
  .)٣(وإىل هذا ذهب احلنفية والشافعية واإلمام أمحد يف رواية  
  :املقدار ازئ واختلفوا يف   
  .)٤(نيفة إىل أن املقدار هو ربع الرأسفذهب اإلمام أبو ح  
    

                                                 
إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : إخراج، املعجم الوسيط). ٣/٤٣٠) (مسح(لسان العرب البن منظور مادة ) ١(
  ).٢/٨٧٤) (مسح(
حاشية الدسوقي على الشرح ).١/١٠٥(د ابن عرفة للرصاع شرح حدو).٢١٢(التعريفات للجرجاين ) ٢(

  ).١/١٢٨(وانظر الدر النقي البن املربد ). ١/٨٥(الكبري 
). ١/٩٩(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ١/٣(تبيني احلقائق للزيلعي). ١/١٤(اهلداية للمرغيناين : انظر) ٣(

املهذب ). ١/٥٣(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٣٩٩(اموع للنووي ). ١/١٩(فتح القدير البن اهلمام 
املغين البن قدامة ). ١/٣٤٨(املقنع البن قدامة ). ١/٩٨(كشاف القناع للبهويت ).١/٧٩(للشريازي 

املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني للقاضي أيب ). ١/٣٤٩(الشرح الكبري البن قدامة ). ١/١٧٥(
  ).١/٧٣(مد الالحم عبدالكرمي بن حم. د: يعلى حتقيق

الدر ). ١/١٤(البحر الرائق البن جنيم ). ١/١٧(اهلداية للمرغيناين ). ١/٦٤(املبسوط للسرخسي : انظر) ٤(
  ).١/١٤(منحة اخلالق البن عابدين ). ١/٢١(املنتقى للحصكفي 
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  .)١(قدر ثالثة أصابعحممد من احلنفية إىل أن املقدار  وذهب

  .)٢(وذهب الشافعية إىل أن ازئ مسح ما يقع عليه االسم وإن قل  
  .)٣(وذهب اإلمام أمحد يف الرواية اليت نقلت عنه أن ازئ مسحه أكثره   
  .بسطها ليس هذا جمال تهولكل مذهب أدل  
  :الثايناملذهب 
  .يرى القائلون به أنه جيب مسح كل الرأس  
  .)٥(من الشافعية واإلمام أمحد يف رواية هي املذهب )٤(وإىل هذا ذهب املالكية واملزين  

  :سبب اخلالف
؛ وذلك أا مرة تكون شتراك الذي يف الباء يف كالم العرب االختالف يف االهو   

ZàM " : قوله تعاىل: زائدة؛ مثل ç6 /Ψ s? Ç⎯ ÷δ‘$! $$Î/ بضم التاء وكسر "تنبت": على قراءة من قرأ )٦("8

 معىن وال، أخذت بثوبه وبعضده :قول القائل: مثل ومرة تدل على التبعيض؛ ، الباء من أنبت
فمن رآها زائدة أوجب ،  وهو قول الكوفيني من اللغويني، إلنكار هذا يف كالم العرب

  ،  هـمسح الرأس كل

                                                 
اد أفندي جممع األر لدام). ١/٦٤(املبسوط للسرخسي ). ١/١٩(شرح فتح القدير البن اهلمام : انظر) ١(
)١/٢١.(  
روضة ).١/٧٩(املهذب للشريازي ). ١/٣٩٩(اموع للنووي ). ١/٥٣(مغين احملتاج للشربيين : انظر) ٢(

  ).١/٥٣(الطالبني للنووي 
  ).١/١٩٢(شرح الزركشي ). ١/٣٤٨١(اإلنصاف للمرداوي ). ١/٣٤٨(املقنع البن قدامة : انظر) ٣(
كان زاهداً عاملاً ، ولد سنة مخس وسبعني ومائة للهجرة . أبو إبراهيم ، هو إمساعيل بن حيىي املزين املصري )٤(

، املبسوط: من مصنفاته . ناصر مذهيب: وقال عنه. لو ناظر الشيطان لغلبه: أخذ عن الشافعي وقال عنه، مناظراً
. مائتني وأربع وستنيسنة _ رمحه اهللا_تويف . واجلامع الصغري، املسائل املعتربة، واجلامع الكبري، املنثور، املختصر
  ).١/٣٢٩(األعالم للزركلي ). ٢/٩٤،٩٣(طبقات الشافعية الكربى للسبكي : انظر

اموع ). ١/٢٥٩(الذخرية للقرايف ). ١/٤٢(بداية اتهد البن رشد ). ١/٣٨(املنتقى للباجي : انظر) ٥(
). ١/١٧٥(البن قدامة  املغين ).١/٣٤٨( للمرداوي اإلنصاف ).١/١٩٠( الزركشي شرح ).١/٣٩٩( للنووي

  ).١/٣٠(اإلفصاح عن معاين الصحاح البن هبرية ). ١/١٥٣(املستوعب للسامري 
  ).٢٠: (من اآلية، سورة املؤمنون) ٦(
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  . )١(الرأس من رآها مبعضة أوجب مسح بعضو ائدة ها هنا كوا مؤكدة،ومعىن الز
  هل مها من الرأس أم عضوان مستقالن ؟األذنان : ثالثاً

  :اختلف الفقهاء يف األذنني هل مها من الرأس أم عضوان مستقالن وذلك على النحو التايل 
  :املذهب األول

  .يرى القائلون به أن األذنني من الرأس  
  .)٢(ذا ذهب احلنفية واإلمام مالك ورواية عن اإلمام أمحد هي املذهبوإىل ه  

وعطاء وسعيد بن  _رضي اهللا عنهم  _موسى  وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو    
   )٤(والنخعي )٣(املسيب وسفيان الثوري

  
  
  

                                                 
  ).١/٤٣(انظر بداية اتهد البن رشد ) ١(
دين حاشية رد احملتار البن عاب). ١/٢٣(بدائع الصنائع للكاساين ). ١/٦٤(املبسوط للسرخسي : انظر) ٢(
املعونة للقاضي عبد الوهاب ). ١/٤٩(بداية اتهد البن رشد ). ١/٢٤٩(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/١٢١(
). ١/١٠٠(كشاف القناع للبهويت ). ١/٢٦٤(الذخرية للقرايف ). ١/١٦(املدونة رواية سحنون ). ١/١٢٤(

). ١/٣٥٢(إلنصاف للمرداوي ا). ١/١٨٣(املغين البن قدامة ). ٣٥٢، ١/٣٤٨(الشرح الكبري البن قدامة 
  ).١/١٠١(مطالب أويل النهى للرحيباين 

. ولد سنة سبع وتسعني. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبداهللا الكويف أحد األئمة واألعالم) ٣(
ان وعنه ابن املبارك وحيىي القط. روى عن أبيه وزياد بن عالقة وحبيب بن أيب ثابت وأيوب وجعفر الصادق وخلق

كتبت عن ألف ومائة شيخ وما : وقال ابن املبارك. سفيان أمري املؤمنني يف احلديث: قال شعبة وغري واحد. وخلق
مل يتقدمه يف قليب : وقال أمحد. ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري: وقال ابن مهدي. كتبت عن أفضل من سفيان

). ١/٢٠٤،٢٠٣(تذكرة احلفاظ للسيوطي : رانظ. بالبصرة سنة إحدى وستني ومائة_ رمحه اهللا_مات . أحد
  ).٩٦،٩٥(طبقات احلفاظ للسيوطي 

رأى عائشة ،أحد أئمة التابعني وفقهاء الكوفة، هو اإلمام أبوعمران إبراهيم بن يزيد بن األسود النخعي) ٤(
ذيب : انظر. وقيل غريذلك، من اهلجرة٩٦تويف سنة . ومل يثبت له منها مساع، ودخل عليها_ رضي اهللا عنها_

  ).١/٨٠(األعالم للزركلي ). ١/٢٥(وفيات ألعيان البن خلكان ). ١/١٩٤(التهذيب البن حجر
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  )٢()١(._رمحهم اهللا_ وابن سريين
  :املذهب الثاين

  .ستقالنيرى القائلون به أن األذنني عضوان م  
  .)٤)(٣(ورواية عن اإلمام أمحد، وهو مذهب الشافعية، وإىل هذا ذهب بعض املالكية

  .كتب الفقه ولكل مذهب أدلته انظرها مبسوطة يف
  

  الفرع األول
  حكم مسح الرأس

  
  .) ٥(األئمة األربعة على وجوب مسح الرأس أما حكم مسح الرأس فقد أمجع  
  :  األدلة

  .اب والسنة واإلمجاعبالكتاستدل الفقهاء لذلك 
                                                 

روى عن مواله أنس بن مالك وزيد بن ثابت وابن .أبوبكر البصري، هو حممد بن سريين األنصاري موالهم) ١(
قال ابن ،ثقة ثبت عابد.هموخلق وروى عنه الشعيب وأيوب وخالد احلذاء وقتادة وغري_ رضي اهللا عنهم _عباس 
وقال عثمان . ثقة: وقال ابن معني. وكان فقيهاً فاضالً حافظاً متقناً، كان ابن سريين أورع أهل البصرة:حبان

، ٧/٢٠٠(ذيب التهذيب البن حجر : هـ انظر١١٠مات سنة .مل يكن بالبصرة أحد أعلم منه بالقضاء: التميمي
  ).٣٩(طبقات احلفاظ للسيوطي ). ٢٠٢

  ). ٤١٤، ١/٤١٣(انظر اموع للنووي ) ٢(
احلاوي الكبري ). ١/١٧(املقدمات املمهدات البن رشد ). ١/٢٤٩(مواهب اجلليل للحطاب : انظر) ٣(

اموع للنووي ). ١/٨٠(املهذب للشريازي ). ١/١٢١(حتقيق علي معوض وعادل أمحد ، للماوردي
الفروع البن مفلح ). ٣٥٥، ١/٣٥٤(مرداوي اإلنصاف لل). ١/٣٣٩(اخلالفيات للبيهقي ). ١/٤١٣(
)١/١٥٠.(  
  ).٤١٣(انظر اموع للنووي . ذهب الزهري إىل أن األذنني من الوجه) ٤(
فتح القدير البن اهلمام ). ١/٢٠،١٩(ملتقى األحبر للحليب ). ١/١٢١(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٥(
مغين احملتاج ). ١/٤٢(بداية اتهد البن رشد ). ١/٣٨(للباجي املنتقى ). ١/٦٤(املبسوط للسرخسي ). ١/١٩(

). ١/١٩٠(شرح الزركشي ). ١/٣٩٥(اموع للنووي ). ١/٧٨(املهذب للشريازي ). ١/٥٣(للشربيين 
  ).١/٣٤٨(املقنع البن قدامة ). ١/١٧٥(املغين البن قدامة ). ١/٩٨(كشاف القناع للبهويت 
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  :أما الكتاب
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  :جه الداللةو
  .اآلية نصت على فروض الوضوء ومنها مسح الرأس

  :أما السنة
مث مسح ... " : يف صفة وضوء النيب  _رضي اهللا عنه_ فما روى عبد اهللا بن زيد .١

مث ردها إىل ،وبدأ مبقدم رأسه حىت ذهب ا إىل قفاه، رأسه بيديه فأقبل ما وأدبر
  . )٢("املكان الذي بدأ منه

 . يتوضأ رأيت رسول اهللا : قالت )٣( _ارضي اهللا عنه_ ت معوذوعن الربيع بن .٢
  .) ٤( "فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة: "قالت        

  :أما اإلمجاع
  .)٥( وجوب مسح الرأس فقد أمجعت األمة على  

     
  

                                                 
  ).٦(من اآلية ، سورة املائدة) ١(
  .٢٨٦سبق ص ) ٢(
هلا ، تزوجها إياس بن البكري فولدت له حممداً،الربيع بنت معوذ بن عقبة بن حزام األنصارية النجارية) ٣(

اإلصابة البن : انظر. كانت رمبا غزت مع رسول اهللا : قال أبو عمر، كانت من املبايعات بيعة الشجرة،رؤية
  ).٣٠٩، ٤/٣٠٨(االستيعاب البن عبدالرب ). ٨٠، ٨/٧٩(حجر 

. واللفظ له) ١/١٥٠( رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النيب ) ٤(
). ١١٢، ١/١١١(والترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أنه يبدأ مبؤخر الرأس 

اب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف مسح األذنني وابن ماجه، كت). ١/١١٢(املرجع السابق . وقال حديث حسن
)١/١٥١.(  
  ).١/١٩٠(شرح الزركشي ). ١/٣٩٥(اموع للنووي  )٥(



٣٢٩ 
  

  

  الفرع الثاني
  حكم مسح األذنني

  

  :وهلم يف ذلك مذهبان، تلف الفقهاء فيهأما حكم مسح األذنني فقد اخ
  :املذهب األول

  .يرى القائلون به أن مسح األذنني سنة  
وهو ظاهر ، ومذهب الشافعية، وهو املشهور عند املالكية، وإىل هذا ذهب احلنفية

  .)١(مذهب احلنابلة
  .)٢(_يرمحهم اهللا تعاىل _ واحلسن وعطاء وأبو ثور  _ رضي اهللا عنهما _وبه قال ابن عمر 
  :املذهب الثاين

  .يرى القائلون به أن مسح األذنني واجب  
 وهو الصحيح من مذهب احلنابلة، من املالكية )٣(وإىل هذا ذهب ابن مسلمة

  .)٤(املنصوص عليه عن اإلمام أمحد
  :سبب اخلالف

                                                 
). ١/٢٣(بدائع الصنائع للكاساين ). ١/٨(االختيار للموصلي ). ٢٨، ١/٢٧(البحر الرائق البن جنيم : انظر )١(

الشرح الصغري للدردير ). ١/٢٤٨(حطاب مواهب اجلليل لل). ١/١٢١(حاشية رد احملتار البن عابدين 
اموع للنووي ). ١/١٧( املمهدات البن رشد املقدمات ).٢٩( القوانني الفقهية البن جزي ).١/١٢٠(
علي :حتقيق، احلاوي للماوردي). ١/٦٠(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٤٢٧(فتح العزيز للرافعي ). ١/٤١٣(

الشرح الكبري ). ١/١٨٣(املغين البن قدامة ). ١/٣٥٢(رداوي اإلنصاف للم). ١/١٢٠(معوض وعادل أمحد 
  ).١/٧٣(املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني للقاضي أيب يعلى ). ١/٣٥٢(البن قدامة 

  ).١/٤١٣(انظر اموع للنووي ) ٢(
، من أصحاب مالك ،كان أحد فقهاء املدينة،أبو هشام، هو حممد بن مسلمة بن حممد بن هشام بن إمساعيل ) ٣(

: انظر. تويف سنة ست ومائتني، وهو ثقة مأمون حجة مجع العلم والورع، وله كتب فقه أُخذَت عنه، مهوكان أفقه
  ).٥٦(شجرة النور الزكية حملمد خملوف ). ٢٢٧(الديباج املذهب البن فرحون 

شاف القناع للبهويت ك).١/٤٩(بداية اتهد البن رشد ). ١/٢٤٨(مواهب اجلليل للحطاب : انظر) ٤(
  ).١/٣٥٢(اإلنصاف للمرداوي ). ١/٤٥(اإلقناع للحجاوي ). ١/١٨٣(املغين البن قدامة ). ١/١٠٠(



٣٣٠ 
  

هل هي زيادة على ما _ أذنيه أي مسحه _ هو اختالفهم يف اآلثار الواردة بذلك  
ل على الندب ملكان التعارض الذي محمسح الرأس فيكون حكمهما أن تيف الكتاب من 

أم هي مبينة للمجمل الذي يف الكتاب ، ا وبني اآلية إن محلت على الوجوبيتخيل بينه
ومن مل ، أوجبها جعلها مبينة مل الكتابفمن ، فيكون حكمها حكم الرأس يف الوجوب

وإن كانت مل تثبت يف ، واردة بذلك كثريةواآلثار ال، يوجبها جعلها زائدة كاملضمضة
  .)١( الصحيحني فهي قد اشتهر العمل ا

  :األدلة
   :القائل بأن مسح األذنني يف الوضوء سنة أدلة أصحاب املذهب األول: أوالً

  :على النحو التايل، استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة
رسول اهللا  أُيت: " ل قا _رضي اهللا عنه  _ما رواه املقدام بن معد يكرب الكندي  .١

 مث غسل ذراعيه ثالثاً ،وغسل وجهه ثالثاً، فغسل كفيه ثالثاً، بوضوء فتوضأ
  . )٢("مث مسح برأسه وأذنيه ظاهرها وباطنهما، مث متضمض واستنشق ثالثاً، ثالثاً

  . )٣(..." فتوضأ كما أمرك اهللا "... :لألعرايب قوله  .٢
  :وجه الداللة 

  .) ٤(سح األذننيليس يف أمر اهللا تعاىل م
 وفيه أنه  يف صفة وضوء النيب _  رضي اهللا عنها_ حديث الربيع بنت معوذ  .٣

  . )٥( مسح أذنيه ظاهرمها وباطنهما
  :القائل بأن مسح األذنني واجب حاب املذهب الثاينأدلة أص: ثانًيا

  :وذلك على النحو التايل، استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة

                                                 
  ).١/٥١(انظر بداية اتهد البن رشد ) ١(
وسكت ) ١/١٤٦( رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النيب  )٢(

  ).١/١٥١(الطهارة، باب ما جاء يف مسح األذنني  كتاب،وابن ماجه. عنه
  .٢٦٧سبق ص  ) ٣(
  ).١/٨١(املهذب للشريازي ) ٤(
 .٣٢٤سبق ص ) ٥(



٣٣١ 
  

، توضأ فغسل وجهه ثالثاً أن رسول اهللا "  _ اهللا عنهرضي _ حديث أيب أمامة  .١
  .)١( "األذنان من الرأس: ومسح برأسه وقال ، ويديه ثالثاً ثالثاً

  :وجه الداللة
، فيكون األمر مبسح الرأس أمرا مبسحهما، دل احلديث على أن األذنني من الرأس    

¡|θßs#) {: فيثبت وجوبه بالنص القرآين يف قوله تعاىل øΒ$# uρ öΝä3Å™ρ â™ãÎ/...٣)(٢( }اآلية(.  

مسح برأسه وأذنيه ظاهرمها  ن النيب أ " _ مارضي اهللا عنه _وعن ابن عباس  .٢
 . )٤(" وباطنهما

  :الترجيح
بعد النظر يف أدلة املذهبني يتضح أن املذهب الثاين القائل بوجوب مسح األذنني هو 

ديث األذنان من الرأس الراجح؛ حيث دلت عليه النصوص الصرحية الصحيحة ومنها ح
  .واهللا أعلم ، كما فيه عمل باالحتياط

  

                                                 
وأبو داود يف سننه بشرح عون املعبود . واللفظ له )٢٢٢٢٣(رقم ) ٣٦/٥٥٥(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ١(

أبواب ، يف سننه بشرح حتفة األحوذي والترمذي ). ١/١٥٣( باب صفة وضوء النيب ،كتاب الطهارة ، 
ك القائم هذا حديث حسن ليس إسناده بذا: "وقال عنه، )١/١١٨(جاء أن األذنني من الرأس  باب ما، الطهارة 
ال : قال محاد: قال قتيبة: قال أبو داود والترمذي). ١/١٢٠(املرجع السابق ". على هذا عند أكثر العلم والعمل

سنن الترمذي ). ١/١٥٤(سنن أيب داود بشرح عون املعبود . و هو من قول أيب أمامةأدري هذا من قول النيب أ
، وفيه شهر بن حوشب ضعفه قوم، اختلفوا يف رفعه ووقفه: وقال البيهقي). ١/١١٩(بشرح حتفة األحوذي 
واء كما يف إروصححه األلباين ). ١/١٨(نصب الراية للزيلعي . ابن حنبل وابن معني: ووثقه آخرون ؛ منهم

  ).٢/٤٠٨(وصحيح اجلامع ) ١٢٤، ١/١٢٣( الغليل
  ).١/١٦١(انظر نيل األوطار للشوكاين  )٢(
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة )٣(
باب ما جاء يف مسح األذنني ظاهرمها وباطنهما ،رواه الترمذي بشرح حتفة األحوذي، كتاب الطهارة) ٤(
ه يف سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء وابن ماج). ١/١١٨(حديث حسن صحيح : وقال، )١/١١٧(

  ). ١/١٥١(يف مسح األذنني 



٣٣٢ 
  

  الفرع الثالث 
  ملسح الرأس واألذنني الصحيةالفوائد 

  
  :مسح الرأس :أوالً

من غبار وأتربة متراكمة ممزوجة به إن مسح الرأس مباء نظيف يضمن إزالة ما علق   
لتهابات باالقلل من إمكانية إصابته وي ،رونقه ونظافته على وحيافظ ،األخرى واإلفرازات بالعرق

  . )١( اجللدية املختلفة
  :مسح األذنني :ثانياً

وختتلط ، وتتراكم ببطء ضمن جمرى السمع )وهي الصمالخ(األذن تفرز مادة مشعية   
أو  )٢(مما يؤدي إىل انسدداه بتشكل السدادة الصمالخية، مبا يدخل ارى من غبار وأوساخ

ضعف السمع أو اضطراب توازن ل إىل األذن الداخلية وتسبب فقد تنتق،حدوث التهابات
  .)٣( نظراً لوجود مركز توازن اجلسم يف األذن الداخليةاجلسم؛ 
يرى املشرف مسح األذنني ال يزيل املادة الشمعية ألا موجودة داخل قناة : قلت  

  .األذن وال ميكن لإلصبع الوصول إليها 
؛ واألوساخ املتطايرة مع اهلواء ا شيء من الغبارن األذن ا ثنيات قد يدخلهأكما   

  .)٤( لذا لزم مسحهما

                                                 
خمتار .الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع د). ٢/٩٠(حممد نزار الدقر .روائع الطب اإلسالمي د: انظر) ١(

  ).٢٥٦(سامل 
خمتار سامل .يدة واإلبداع دالطب اإلسالمي بني العق). ٢/٩١(حممد نزار الدقر.روائع الطب اإلسالمي د: انظر) ٢(
)٢٥٥.(  
  ).٢٥٥(خمتار سامل .انظر الطب االسالمي بني العقيدة واإلبداع د) ٣(
  ).٤٩٩(صاحل بن أمحد رضا .انظر اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية د) ٤(



٣٣٣ 
  

  املسألة السادسة
  غسل الرجلني

  
  .ا متهيد وفرعانوفيه

  .ففي حد الرجلأما التمهيد 
  :وأما الفرعان

  .حكم غسل الرجلني: الفرع األولف
  .لغسل الرجلني الصحيةالفوائد : الفرع الثاينو



٣٣٤ 
  

  متهيد
  حد الرجل

  
وهلم يف ذلك ، معهما أم ال  )١(غسل الكعبنيحد الرجل هل جيب فقهاء يف ختلف الا
  :مذهبان 

  :املذهب األول
  .يرى القائلون به أنه جيب غسل الكعبني مع الرجلني  
  .)٢( وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة ،عدا زفروإىل هذا ذهب احلنفية   

  :املذهب الثاين
  .سل الكعبني مع الرجلنييرى القائلون به أنه ال جيب غ  
  . )٣(وإىل هذا ذهب زفر من احلنفية   

  .انظرها مبسوطة يف كتب الفقه ولكل مذهب أدلته

                                                 
). ١/٤٢٢(اموع للنووي ). ١/١٠٩(البناية للعيين . العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم: الكعبان) ١(

  ).١/٨٢(الدر النقي البن املربد ). ١/٣٥٧(فتح العزيز للرافعي 
/ ١(ملتقى األحبر للحليب ). ١/١٤(منحة اخلالق البن عابدين ). ٢٢، ١/٧(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٢(

قرايف الذخرية لل). ١٢٣ ،١/١٠٩(الشرح الصغري للدردير ). ١/٢٩٨(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ٢٠
منهاج الطالبني للنووي مع مغين احملتاج ). ١/٤٢٢(اموع للنووي ). ١/٥٣(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٢٦٩(
). ١/١٢٨(علي معوض وعادل أمحد : حتقيق، احلاوي الكبري للماوردي).١/١٧٥(اية احملتاج للرملي ). ١/٥٩(

الشرح ). ١/٣٦١(املقنع البن قدامة ) ١٩٢، ١/١٨٩(املغين البن قدامة ). ١/١٠١(كشاف القناع للبهويت 
  ).١/١٢٣(املبدع البن مفلح ). ٣٦٢، ١/٣٦١(الكبري البن قدامة 

  ). ١/٩٨(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ١/٧(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٣(



٣٣٥ 
  

  الفرع األول
  غسل الرجلنيحكم 

    
  .)١( وأن الثالث سنة، فرض من فروض الوضوء مرةاتفق الفقهاء على أن غسل الرجلني 

  :األدلة
  :تاب والسنة واإلمجاع القياس استدل الفقهاء على وجوب غسل الرجلني بالك

  :أما الكتاب 

‰pκš${  :فقوله تعاىل r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî$$sù öΝä3yδθ ã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ ’n<Î) 

È, Ïù# tyϑø9 $# (#θßs|¡ øΒ$# uρ öΝä3Å™ρâ™ãÎ/ öΝ à6n=ã_ö‘ r& uρ ’n<Î) È⎦ ÷⎫ t6÷ès3ø9   )٢(.}يةاآل ... #$

  :وجه الداللة

öΝ": قوله     à6n=ã_ö‘ r& uρ "الوجه ( ف على املغسولنيعلى قراءة النصب دليل على أنه معطو

  .)٣( فيكون مغسوالً مثلهما، ) واليدين
  :أما السنة
إذا توضأ العبد " :قال رسول اهللا : قال_ رضي اهللا عنه _ أبو هريرة  فما رواه .١

من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع  فغسل وجهه خرج _أو املؤمن_املسلم 
، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان _أو مع آخر قطر املاء_املاء 

فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة _، أو مع آخر قطر املاء_بطشتها يداه مع املاء 
  .)٤("حىت خيرج نقياً من الذنوب،  _أو مع آخر قطر املاء_تها رجاله مع املاء مش

                                                 
). ١/٥٠(د البن رشد بداية اته). ١/١٤(اهلداية للمرغيناين  ).١/٥(بدائع الصنائع للكاساين : انظر )١(

). ١/١٧٥(اية احملتاج للرملي ). ١/١٢٥(املعونة للقاضي عبد الوهاب ). ١/١٠٩(الشرح الصغري للدردير 
شرح منتهى اإلرادات ).١/١٨٤(املغين البن قدامة ). ١/٥٣(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٤١٧(اموع للنووي 

  ).١/٨٣(كشاف القناع للبهويت ). ١/٥٠(للبهويت 
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٢(
  ).٢/١٨(انظر فتح القدير للشوكاين ) ٣(
  .٢٤٦سبق ص ) ٤(



٣٣٦ 
  

ام كعثمان وعلي وعبد اهللا بن زيد واملقد ،من الصحابة يع من نقل وضوء النيب مج .٢
  .ذكروا أنه غسل رجليه_  رضي اهللا عنهم_ والربيع بنت معوذ  بن معد يكرب

فأبصره ، أن رجالً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه _رضي اهللا عنه  _وعن عمر  .٣
  . )١(فرجع مث صلى "ارجع فأحسن وضوءك" :فقال  النيب 
  :وجه الداللة

  .)٢(يدل احلديث على أن من ترك شيئاً من أعضاء طهارته مل تصح طهارته    
إذا توضأ  رأيت رسول اهللا ":قال  _رضي اهللا عنه  _)٣(وعن املستورد بن شداد .٤

  .)٤("يدلك أصابع رجليه خبنصره
  :وجه الداللة 

إمنا يكون يف ألن الدلك  ؛ يدل احلديث على وجوب غسل الرجلني يف الوضوء  
  .الغسل

  :أما اإلمجاع
   لـعلى غس إمجاع أصحاب رسول اهللا  )٥(فقد نقل عبد الرمحن بن أيب ليلى  

  

                                                 
رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب مجيع أجزاء حمل الطهارة ) ١(
)١٣٥، ٣/١٣٤.(  
  ).٣/١٣٤(انظر شرح النووي على مسلم ) ٢(
شهد  ،له وألبيه صحبة ،بن جبل بن الجب بن حبيب الفهري املكي نزيل الكوفة املستورد بن شداد بن عمرو) ٣(

االستيعاب البن ). ٦/٨٧(اإلصابة البن حجر : انظر. تويف باإلسكندرية سنة مخس وأربعني من اهلجرة، فتح مصر
  ).٣/٤٨٣،٤٨٢(عبدالرب 

يف سننه بشرح عون املعبود،  وأبو داود). ١٨٠١٠(رقم ) ٥٣٨، ٢٩/٥٣٧(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٤(
باب ما جاء يف ، والترمذي بشرح حتفة األحوذي، كتاب الطهارة). ١/١٧٣(كتاب الطهارة، باب غسل الرجلني 

  ). ١/١٥٢(ختليل األصابع  باب الطهارة وسننها، كتاب ،ماجه وابن .حسن غريب :وقال ).١/١٢٥(ختليل األصابع 
رأى عمر ، أبو عيسى الكويف ، داود ابن بالل األنصاري: ويقال، بالل :الويق، عبدالرمحن بن أيب ليلى يسار) ٥(
قال ابن ، ولد لست بقني من خالفة عمر. وروى عن عثمان وعلي وابن مسعود وأيب ذر وطائفة_ رضي اهللا عنه_

. بثالث ومثانني وهو الصوا: وقيل، سنة إحدى وسبعني مات. جلست إليه وأصحابه يعظمونه كأنه أمري: سريين
  ).٢٦(طبقات احلفاظ للسيوطي ). ١/٥٨(تذكرة احلفاظ للذهيب : انظر



٣٣٧ 
  

  
  .)١(القدمني
ومل خيالف يف  ،أمجع املسلمون على وجوب غسل الرجلني " : اء يف اموع واملغينج  

  .)٢("ذلك من يعتد به
   :فقالوا، أما القياس

فوجب أن يكون مغسوالً كالوجه ، أحد طريف الطهارة إن األرجل عضو مفروض يف
  .)٣(وكاليدين

  

  الفرع الثاني
  لغسل الرجلني الصحيةالفوائد 

  
يالً يف أي نظام آخر ت نظافة القدمني يف اإلسالم بعناية كبرية ال جند هلا مثظيح

الواحد فرمبا يغسل غري املسلم وجهه وفمه ويديه مرة أو عدة مرات يف اليوم ، سابق أو الحق
 أما أن يغسل قدميه، النظافة الصحيحة أو القريبة منهابطريقته اخلاصة البعيدة عن مبادئ 
ألنه إذا فكر يف فهذا ما ال يتصوره غري املسلم؛ ، وأسفل ساقيه مرات متعددة كل يوم

اً يف النظافة وأنه مثالي اًظن نفسه شخص _وخباصة يف أيام الربد_غسلهما مرة كل عدة أيام 
ه فتصيب من يستنشقها بقرف روائح النتنة منه عندما خيلع حذاءتفوح ال هلذاة عالية؛ ذو مه

  .)٤(وتقزز وغثيان وانزعاج
ن من كثرة احتكاكهما ومعلوم أن القدمني تتحمالن العبء األكرب من وزن البد

لة  داخل احلذاء فترات طوينيحمبوست نتعقيداً أن القدمني تظال ويزيد املشكلة، أثناء املشي
حيث تصبح ا يتبعها من تعطني وتلوث بالغبار؛ عالوة على كثرة املفرزات العرقية فيهما وم

                                                 
  ).١/١٨٥(املغين البن قدامة ). ١/٤١٧(اموع للنووي  :انظر )١(
  .املراجع السابقة) ٢(
  ).١/١٢٧(علي معوض وعادل أمحد : حتقيق، احلاوي الكبري للماوردي). ١/٤١٩(اموع للنووي : انظر) ٣(
  ).٧١(فارس علوان . الة صحة ووقاية دانظر ويف الص) ٤(



٣٣٨ 
  

فتكثر االلتهابات ، وخاصة أثناء الفصل احلار ، كاثر اجلراثيم والفطريات املمرضة مالئمة لت
  واآلفات، اجللدية 
ي يت قد تنمو وتؤذضوء يبيد كل العوامل املرضية الووال، القدمني وتعفن أصابع )١(،الفطرية

ومتنع أيضاً ، امل وبثور والتهابات جلدية فطريةمن دموتسبب األمراض اجللدية املختلفة؛ 
 :زعجة تدعىويعد الوضوء واقياً من آفة جلدية م. تشكيل قروح الساق املزمنة بأنواعها

ر اليت تصيب الثنيات بني وهو إصابة ثنيات األصابع بالفطو( التهاب األفوات الفطري
ية ال فتصبح مؤملة ومتشققة ومتفسخة ومتعفنة ينتاب صاحبها حكة شديدة مضن، ألصابعا

وقد مسيت يف الغرب مبرض ، ومعدية لآلخرين، وهي صعبة الشفاء، تفتأ عنه ليالً وال اراً
وخاصة إذا تركوا أقدامهم جتف ،  منها الرياضيني املتوضئنيوقد عاىف اهللا، "نييأقدام الرياض"

ألن تركها مبللة يزيد االلتهابات  .)٢()وجتنبوا لبس اجلوارب على قدمني مبلولتني بعد الوضوء
  .الفطرية ملا للماء من خاصية منو الفطريات 

هو الذي يتوافق مع تعاليم الطب  _ال مسحهما_ قدمنيويؤكد األطباء أن غسل ال
  .)٣(الوقائي يف النظافة

                                                 
  ).٢/٩١(حممد نزار الدقر .انظر روائع الطب اإلسالمي د) ١(
  ).٧٢(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ٢(
  ).٢/٩١(حممد نزار الدقر .انظر روائع الطب اإلسالمي د) ٣(



٣٣٩ 
  

  املسألة السابعة
  حكم جتديد الوضوء

  
املراد حكم جتديد الوضوء جيدر أن أعرف املراد بتجديد الوضوء فأقول  قبل بيان
  . )١("أن يكون على طهارة مث يتطهر ثانيا من غري حدث" هو:  بتجديد الوضوء
 فق األئمة األربعة على أن جتديد الوضوء مستحب إن صلى بالوضوء األولوقد ات

  ) ٣( )٢(.أو نافلةصالة فرض 
   :األدلة

  :واألثر واملعقول ملا ذهبوا إليه من استحباب جتديد الوضوء بالكتاب والسنة استدل الفقهاء
  :أما الكتاب

‰pκš${:فقوله تعاىل r'̄≈ tƒ  š⎥⎪ Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù...٤( }اآلية( .  

  : وجه الداللة

# {: قوله   sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 إذا قمتم من ": وقال آخرون. وأنتم حمدثون يعين}  #$

فاآلية آمرة بل املعىن أعم من ذلك؛ : وقال آخرون. وكالمها قريب. نوم إىل الصالةال
وهو مروي عن علي ، اء كان القائم متطهراً أو حمدثاًسو ؛بالوضوء عند القيام إىل الصالة

مث نسخ فصار ، تداء اإلسالمة كان واجبا يف ابإن األمر بالوضوء لكل صال: وقيل. وعكرمة
  . )٥(ويف اآلية داللة على استحباب الوضوء لكل صالة كما هو مذهب اجلمهور .مستحبا

                                                 
  ).١/١٨١(شرح النووي على صحيح مسلم ) ١(
مواهب اجلليل ). ١/٥(املقدمات املمهدات البن رشد ). ١/١١٩( تار البن عابدين حاشية رد احمل: انظر) ٢(

). ١/٤٦٩(اموع للنووي  ).١/٣٠٢( للمواق التاج واإلكليل ).١/٢٦٨( للقرايف الذخرية ).١/١٨١( للحطاب
كشاف ).١/١٩٧(املغين البن قدامة ). ١/٤٥(حتفة الطالب أليب زكريا األنصاري ). ١/٤٥(حاشية الشرقاوي 

  ).١/٣٩(اإلقناع للحجاوي ). ٣٧٢/ ١(الشرح الكبري البن قدامة ). ١/٨٩(القناع للبهويت 
انظر اموع للنووي . استثىن الشافعية من صالة النفل ما إذا صلى به سنة الوضوء فال يسن له أن جيدد) ٣(
)١/٤٦٩.(  
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٤(
  ).٢/١٧،١٦(فتح القدير للشوكاين ). ٨٤، ٥/٨٣(لقرآن للقرطيب اجلامع ألحكام ا: انظر) ٥(



٣٤٠ 
  

  : أما السنة
صلى الصلوات يوم الفتح  أن النيب _ رضي اهللا عنه _ عن أبيه ) ١(فعن بريدة .١

لقد  : _ رضي اهللا عنه_  بن اخلطاب له عمر فقال، ومسح على خفيه بوضوء واحد،
 . )٢("عمداً صنعته يا عمر :"صنعت اليوم شيئًا مل تكن تصنعه، فقال

  : وجه الداللة
ى الوضوء لكل صالة عمالً كان يواظب عل  يف احلديث تصريح بأن النيب

  . )٤)(٣(وصلى يف هذا اليوم وبوضوء واحد ليبني اجلواز، باألفضل
من توضأ :"يقول   كان رسول اهللا: قال _ما رضي اهللا عنه_ ما رواه ابن عمر  .٢

 . )٥("على طهر كتب اهللا له عشر حسنات
  : وجه الداللة

   .)٦( املقصود بالطهر الوضوء الذي صلى به فرضا أو نفالً    
حىت إذا ، )٨(عام خيرب أخرب أنه خرج مع رسول اهللا  )٧(سويد بن النعمانعن  .٣

 كانوا 
  

                                                 
وأقام يف ، مهاجراً بالغميم أسلم حني مر النيب ، هو بريدة بن احلصيب بن عبداهللا بن األعرج األسلمي) ١(

ست  غزا مع النيب  ،وسكن البصرة، مث قدم بعد ذلك وقيل أسلم بعد بدر، موضعه حىت مضت بدر وأُحد
  ).١/١٥١(انظر اإلصابة البن حجر .سنة ثالث وستني :سعد ابن قال ،مات يف خالفة يزيد بن معاوية ، عشرة غزوة

، ٣/١٨١(رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ) ٢(
١٨٢.(  

  ).٦/٨٣(رطيب اجلامع ألحكام القرآن للق). ٣/١٨٠(  شرح النووي على صحيح مسلم: انظر) ٣(
ويف احلديث داللة أخرى؛ وهي جواز سؤال املفضول الفاضل عن بعض أعماله اليت يف ظاهرها خمالفة للعادة؛ ) ٤(

انظر شرح النووي . وقد تكون عمداً ملعىن خفي على املفضول فيستفيد، ألا قد تكون عن نسيان فريجع عنها
  ).٣/١٨١(على صحيح مسلم 

  ).١/٣٧٧(حه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب الوضوء من غري حدث رواه البخاري يف صحي) ٥(
  ).١/١١٩(انظر حاشية رد احملتار البن عابدين ) ٦(
إىل خيرب  خرج مع النيب ، يكىن أبا عقبة. سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن جمدعة األوسي األنصاري )٧(

  ).٣/١٥٣(انظر اإلصابة البن حجر . خيرب وشهد بيعة الرضوان
  ).٢٢٨(انظر الروض املعطار للحمريي . وا حصون كبرية، أرض على مثانية برد من املدينة: خيرب) ٨(



٣٤١ 
  

األزواد فلم يؤت إال مث دعا ب، فصلى العصر_ وهي أدىن خيرب _  )١(هباءبالص
وأكلنا، مث قام إىل املغرب فمضمض  اهللا فأكل رسول  ،)٢(يرثُبالسويق، فأمر به فَ

 . )٣( "فمضمض ومضمضنا مث صلى ومل يتوضأ
  :وجه الداللة

ويدل مع ما قبله على . جواز الصالتني فأكثر بوضوء واحد يدل احلديث على  
 )٤(.استحباب الوضوء لكل صالة

 كان رسول اهللا : "قال _رضي اهللا عنه _ عن أنس ) ٥(وعن عمرو بن عامر .٤
جيزئ أحدنا الوضوء ما : ؟ قال  كيف كنتم تصنعون :قلت". يتوضأ عند كل صالة

 .)٦(مل حيدث
 .)٧(" الوضوء على الوضوء نور على نور: "حديث  .٥

  :وجه الداللة
أنس بن مالك ؛ حيث بني يدل احلديث على عدم وجوب الوضوء على من مل حيدث    

 ؛هلم ولو كان واجبا لبينه النيب ، أم ما كانوا يتوضؤون لكل صالة_  رضي اهللا عنه_ 
، خِسلذلك قد يكون طلبا للفضل، وقد يكون فرضا عليه مث ن ألنه مأمور بالبيان، وفعله 

 .)٨(قاله الطحاوي

                                                 
انظر الروض املعطار . بصفية بنت حيي ا بىن النيب ، يف طريق خيرب وعلى اثين عشر ميالً منها: الصهباء) ١(

  ).٣٦٨(للحمريي 
  ).٣٢(ومي املصباح املنري للفي. أي بلَّ: ثري) ٢(
رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب من مضمض من السويق ومل يتوضأ ) ٣(
)١/٣٧٣.(  
  ).٧٢(انظر مواهب اجلليل من أدلة خليل للشنقيطي  )٤(
روى عنه أبو الزناد ومسعود الثوري . مسع أنس بن مالك ، والد أسيد، هو عمرو بن عامر األنصاري الكويف )٥(

صاحل روى له اجلماعة وأبو جعفر : قال أبو حذيفة . وشعبة وشريك بن عبداهللا وحيىي بن عبداهللا احلائد الثوري 
  ).٢/٧٧٨(انظر مغاين األخيار للعيين . الطحاوي

  ).١/٣٧٧(باب الوضوء من غري حدث ، كتاب الوضوء ، رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري) ٦(
  .ومل أقف عليه مسنداً). ١/٢٨٦(ذكره يف الذخرية للقرايف ) ٧(
  ).١/٤٢(انظر شرح معاين اآلثار للطحاوي ) ٨(



٣٤٢ 
  

 :رثأما األ
أن علياً كان يتوضأ و ،كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد )٢(أن سعداً )١(عن عكرمةف

pκ$  {: وتال هذه اآلية، لكل صالة š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$sù 

öΝ ä3 yδθã_ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ .. {)٤()٣( .  

   :فقالوا، وأما املعقول
  )٦)(٥(.أن يكون قد أحدث وهو ال يعلمإن فيه احتياطاً؛ جلواز 

  
  

                                                 
كان حلصني ، أصله من الرببر _ ، رضي اهللا عنهما_موىل ابن عباس ، أبو عبداهللا املدين، هو عكرمة الرببري )  ١(

كان عاملاً _،نهرضي اهللا ع_فوهبه البن عباس ملا ويل البصرة لعلي بن أيب طالب ، بن أُيب احلر العنربي
رمحه _مات . ثقة بريء مما يرميه الناس من احلرورية، مكي تابعي: وقال العجلي، وثقه النسائي وأبو حامت،بالتفسري

تقريب التهذيب البن حجر ). ٦٣٦، ٦٣١، ٥/٦٣٠(ذيب التهذيب البن حجر: انظر. سنة أربع ومائة_ اهللا
)١/٤٠٨.(  
، أسلم قدمياً وهاجر قبل رسول اهللا، وهيب ابن عبد مناف: ويقال، يبسعد بن أيب وقاص امسه مالك بن أه) ٢(
وكان ، وهو أحد الستة أهل الشورى، وشهد بدراً واملشاهد كلها، وهو أول من رمى بسهم يف سبيل اهللا، اهللا

ذيب التهذيب : انظر. سنة إحدى ومخسني_ رضي اهللا عنه_مات ، فتح اهللا على يديه القادسية ،جماب الدعوة
  ).١/٢٠١(تقريب التهذيب البن حجر ). ٢/٢٦،١٨(االستيعاب البن عبدالرب ). ٣/٢٩٣(حجر  البن

  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٣(
، خالد السبع ، فواز أمحد زمزيل : حتقيق، سنن الدارمي للحافظ عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي السمرقندي) ٤(

  ).١/١٧٥(اآلية ... "ىل الصالة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إ: "كتاب الطهارة ، باب قوله تعاىل
  ).١/٧٨(انظر املسائل الفقهية من كتاب الروايتني للقاضي أيب يعلى ) ٥(
  .أما الفوائد لتجديد الوضوء فال خترج عما سبق من فوائد الوضوء السالف ذكرها) ٦(



٣٤٣ 
  

  طلب الرابعامل
  الصحيةالغسل وفوائده 

  
وهو عبادة مـن  ، من عناية اإلسالم بنظافة املسلم تشريع الغسل الواجب واملستحب

عبدي يلتزمه ومع ما يف هذه العبادة من معىن ت، بفعلها _ عز وجل_ اهللا  العبادات اليت تعبد
ئد الغسل البدنيـة والـيت   اشتغلوا ببيان فوا نمعقولة ذكرها األطباء الذي املسلم فإن له معاين

شـروعة  وملا كانت األغسال امل. يف اية هذا املطلب _ إن شاء اهللا تعاىل_ ستأيت مفصلة 
ونظراً لكثـرة  ، ومنها ما هو مستحب، ختتلف يف صفتها ويف حكمها؛ فمنها ما هو واجب

 صفة الغسل وذكرتفقد اقتصرت على بيان حيث بلغت أربعني غسالً؛ األغسال املشروعة 
وقد جعلت ، واألغسال املستحبة املتفق على استحباا، املتفق على وجوا، األغسال الواجبة

  :أربع مسائلهذا املطلب يف متهيد و
  . أما التمهيد  ففي تعريف الغسل

  .يف صفة الغسل: وأما املسائل فاألوىل
  .األغسال الواجبة يف : و املسألة الثانية
  .ملستحبةيف األغسال ا: واملسألة الثالثة
  .للغسل الصحيةيف الفوائد : واملسألة الرابعة

  



٣٤٤ 
  

  متهيد
  تعريف الغسل

  
، الغسل املصدر مـن غَسـلْت  : وقيل، وغُسالًغَسلَ الشيء يغِسله غَسالً " :الغسل يف اللغة

والغ١(."وهو متام غسل اجلسد كله، االسم من االغتسال_ بالضم_ لس(  
  . )٢("إزالة الوسخ وحنوه بإجراء املاء عليه" :ووأما الغسل يف اصطالح الفقهاء فه

 

  

  املسألة األوىل
  صفة الغسل

  
  .، وغسل كامل)٣(غسل جمزئ :ينقسم الغسل من حيث صفته إىل  
  .فيه بالفروض اليت ال يصح الغسل بدوا ىفتكْفهو الذي ي :أما الغسل ازئ  
   .فهو الغسل الشامل للفروض والسنن :وأما الغسل الكامل  
  :أما صفة الغسل ازئ  
  :فهو عند احلنفية ما اشتمل على فروض الغسل التالية  
  )٤( .واالستنشاق ،املضمضة .١
   ؛غسل سائر البدن إال ما يتعذر وصول املاء إليه خارج عن اإلرادة كداخل العينني .٢

  )٥( .ملا يف غسلهما من الضرر واألذى
  

                                                 
  ).١٤/٦) (غسل( لسان العرب البن منظور  مادة )  ١(
  ) .٥٠(هاء لقاسم القونوي انظر أنيس الفق)  ٢(
املختصر يف أصول الفقه البن اللحام : انظر. ففعل املأمور به بشرط حيققه باإلمجاع. امتثال األمر: اإلجزاء) ٣(
  ).٩٢(إرشاد الفحول للشوكاين ). ١/٤٦٩(شرح الكوكب املنري البن النجار ). ١٠٢(
  .من البحث ٢٦٠سبق ذكر تعريفهما وحكمهما، انظر ص ) ٤(
  ).١٥٢، ١/١٥١(حاشية ابن عابدين ). ١/٧٥(العناية للبابريت ). ١/٧٥( اهلداية للمرغيناين: انظر) ٥(



٣٤٥ 
  

  :أما عند املالكية فهو ما مشل فروض الغسل التالية
  .أو استباحة ما ال يستباح إال بالغسل ،أو رفع احلدث ،بأن ينوي فرض الغسل: النية .١
  .أو يصبه على جسده ،بأن ينغمس فيه: تعميم ظاهر اجلسد باملاء .٢
  .املواالة .٣
، فيكفي دلـك الرجـل    أو رجالًمرار العضو على ظاهر اجلسد يداً وهو إ: الدلك .٤

  .باألخرى
يضخه ويعركه عند صب املاء حـىت يصـل إىل   بأن : ختليل الشعر وأصابع الرجل .٥

  )١( .وال جيب إدخال أصابعه حتته ليعرك ا البشرة ،البشرة
  :ما مشل الواجبات التاليةف أما عند الشافعية

  .النية .١
  )٢( .تعميم شعره وبدنه باملاء .٢

  :أما عند احلنابلة فهو ما اشتمل على الواجبات التالية
  .النية .١
  .وصول املاء إىل البشرة إزالة ما به من جناسة متنع .٢
  .التسمية .٣
ت .٤

التعمـيم  ويشمل . فتجب املضمضة واالستنشاق ،عميم بدنه بالغسل حىت فمه وأنفه
  )٤)(٣( .ظاهر شعره وباطنه مع نقضه يف الغسل للحيض والنفاس

بذكر صفة الغسل الكامل مع بيان األدلة واخلالف الـوارد   _ اهللا تعاىلمبشيئة _ واآلن أبدأ 
   :فةيف هذه الص

  :النية: أوالً
                                                 

  ).١٣٥_١/١٣٣(الشرح الكبري للدردير ). ١٦٨_١/١٦٦(الشرح الصغري للدردير : انظر) ١(
  ).٢/١٨٤(اموع للنووي ). ٧٣، ١/٧٢(مغين احملتاج للشربيين: انظر) ٢(
الشرح الكبري ). ٤٠٥، ١/٤٠٤(معونة أويل النهى البن النجار ). ١/١٥٤(ع للبهويت كشاف القنا: انظر) ٣(

  ).١٣١، ٢/١٣٠(البن قدامة 
  .من البحث ٣٨١، ٣٨٠سيأيت تعريفهما ص ) ٤(



٣٤٦ 
  

  .كالصالة وحنوها  ؛أو استباحة ما ال يستباح إال بطهارة ،بأن ينوي رفع احلدث األكرب 
  :وهلم يف ذلك مذهبان ،وقد اختلف الفقهاء يف حكم النية

  :املذهب األول
  .يرى القائلون به أن النية سنة يف الطهارتني

  )١(.وإىل هذا ذهب احلنفية
  )٣(._رمحهم اهللا تعاىل_ والثوري )٢(ن بن صاحلوبه قال األوزاعي واحلس

  :املذهب الثاين
  .يرى القائلون به أن النية شرط للطهارة من احلدثني

  )٤( .وإىل هذا ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة
والليث بـن سـعد    ةوالزهري وربيع _رضي اهللا عنه_ وبه قال علي بن أيب طالب
  )٥( ._رمحهم اهللا_ وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود

  :سبب اختالفهم يف النية
وإمنا يقصد ـا   ؛حمضة أي غري معقولة املعىن( هو تردد الغسل بني أن يكون عبادة   

فإم ال خيتلفون  ؛وبني أن يكون عبادة معقولة املعىن كغسل النجاسة ) القربة فقط كالصالة
 ،بادة املفهومة املعىن غري مفتقرة إىل النيةوالع ،يف أن العبادة غري معقولة املعىن مفتقرة إىل النية

                                                 
 بدائع الصنائع للكاساين). ١/٣٢(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ١/٣٢(اهلداية للمرغيناين : انظر) ١(
  ).١/٢٤(البن جنيم البحر الرائق ). ١/١٩(
وقال . ثقة حافظ متقن: قال عنه أبو حامت. هو احلسن بن صاحل بن حي، أبو عبداهللا اهلمداين ، الفقيه العابد) ٢(

طبقات : انظر. ولد سنة مائة، ومات سنة تسع وستني ومائة. اجتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهد: أبو زرعة
  ).٢/٢٩٨(بن عماد شذرات الذهب ال). ٩٩،٨٩(احلفاظ للسيوطي 

  ).١/٣١٣(انظر اموع للنووي ) ٣(
شرح خطط السداد والرشد ). ١/١٦٦(الشرح الصغري للدردير ). ١/١٢٩(اخلرشي علي خليل : انظر) ٤(

). ١/٢٢٢(اية احملتاج للرملي ). ١/٣١٣(اموع للنووي ). ١/١٣٣(الشرح الكبري للدردير ). ٥٢(للتتائي 
كشاف ). ١/١١٦(املبدع البن مفلح ). ١/١٥٦(املغين البن قدامة ). ٧٣، ١/٧٢( مغين احملتاج للشربيين

  ).١/٨٥(القناع للبهويت 
  ).٣١٣، ١/٣١٢(انظر اموع للنووي ) ٥(



٣٤٧ 
  

 ،وذلك أنه جيمع عبـادة ونظافـة   ؛ولذلك وقع اخلالف فيه ؛والغسل فيه شبه من العبادتني
والفقه أن ي١(.ر بأيهما هو أقوى شبهاً فيلحق بهظَن(  

  :األدلة 
  :أدلة أصحاب املذهب األول القائل بأن النية سنة يف الطهارتني: أوالً

  :صحاب هذا املذهب بالكتاب والسنة والقياساستدل أ
  :أما الكتاب

‰pκš$ { :فقوله تعاىل .١ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù...٢(.}اآلية(  

  :وجه الداللة
وال جيوز تقييد مطلـق إال   ،بالغسل واملسح مطلقاً عن شرط النية _ سبحانه وتعاىل_ أمر  

  )٣(.بدليل

‰pκš${ : وقوله تعـاىل  .٢ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θç/ tø) s? nο 4θn=¢Á9 $# óΟçFΡ r& uρ 3“ t≈ s3ß™ 4© ®L ym (#θßϑn=÷ès? $tΒ 

tβθ ä9θà) s? Ÿωuρ $·7ãΨ ã_ ωÎ) “ ÌÎ/$tã @≅‹ Î6y™ 4© ®L ym (#θè=Å¡ tFøós?  ..٤(}آليةا(.  

  :وجه الداللة
فيقتضـي   ،ية االغتسال مطلقاً عن شرط النيـة إىل غا الةي اجلنب عن قربان الص   

  )٥( .انتهاء حكم النهي عند االغتسال املطلق

uΖ${ :وقوله تعاىل  .٣ ø9 t“Ρ r& uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# [™ !$tΒ # Y‘θßγsÛ{)٦(.  

  :وجه الداللة
بني أن وبه يت على ماُ عرف، الطهور اسم للطاهر يف نفسه املطهر لغريه واحملل قابل"   

حىت لو سال عليه املطر أجزأه عـن   ،وفعل اللسان فضل يف الباب اء خلْقةًالطهارة عمل امل

                                                 
  ).١/١٢٥،٣٥(انظر بداية اتهد البن رشد ) ١(
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٢(
  ).١/١٩(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ٣(
  ).٤٣: (من اآلية، ة النساءسور) ٤(
  ).١/١٩(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ٥(
  ).٤٨: (من اآلية، سورة الفرقان) ٦(



٣٤٨ 
  

وبه يتبني أن  ،إذ اشتراطها العتبار الفعل االختياري ؛فال يشترط هلما النية ،الوضوء والغسل
 ،فإن اتصلت به النية يقع عبادة ،ومعىن العبادة فيه من الزوائد ،الالزم للوضوء معىن الطهارة

كالسـعي   ؛به ال يقع عبادة لكنه يقع وسيلة إىل إقامة الصالة حلصول الطهارةوإن مل تتصل 
   )١(".إىل اجلمعة
  :وأما السنة

يا : فقال إن رجالً أتى النيب : عن أبيه عن جده قال )٢(فما رواه عمرو بن شعيب .١
فغسل كفيه ثالثاً، مث غسـل وجهـه    ،كيف الطهور؟ فدعا مباء يف إناء ،رسول اهللا
صبعيه السبابتني يف أذنيه ومسح إغسل ذراعيه ثالثاً، مث مسح برأسه وأدخل ثالثاً،مث 

فمن زاد  ،هكذا الوضوء: "بإاميه على ظاهر أذنيه مث غسل رجليه ثالثاً ثالثاً، مث قال
  )٣( "._ أو ظلم وأساء _ على هذا أو نقص فقد أساء وظلم

  :وجه الداللة
  )٤(.فلو كانت شرطاً لبينها له ،له النية األعرايب الوضوء ومل يبني علَّم النيب   
إين امرأة أشد ضفر  ،يا رسول اهللا: قلت :قالت _ رضي اهللا عنها_ وعن أم سلمة  .٢

إمنا يكفيك أن حتثي على رأسـك ثـالث    ؛ال: "رأسي أفأنقضه لغسل اجلنابة؟ قال
  )٥(".مث تفيضني عليك املاء فتطهرين ،حثيات

                                                 
  ).١/٢٠(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ١(
أبو عبداهللا، : عمرو بن شعيب بن حممد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو إبراهيم، ويقال) ٢(

روى عن أبيه وعمته زينب بنت حممد  وزينب بنت أيب سلمة والربيع بنت . رج إىل الطائفسكن مكة، وكان خي
اختلف فيه اختالفاً كثرياً؛ فضعفه بعضهم، . وروى عنه عطاء وعمرو بن دينار وغريهم. معوذ وطاوس وغريهم

ذيب التهذيب البن : انظر. مات سنة مثاين عشرة ومائة. ووثقه اجلمهور، وضعف بعضهم روايته عن أبيه وجده
  ).١/٤٤١(تقريب التهذيب البن حجر ). ٦/١٦٢،١٦١،١٥٩(حجر 

وأبو داود يف سننه بشرح ". صحيح: "، وقال حمققه)٦٦٨٤(رقم ) ١١/٢٧٧(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٣(
ي يف والنسائ. وسكت عنه واللفظ له) ١٥٧_١/١٥٥(عون املعبود، كتاب الطهارة، باب الوضوء ثالثاً ثالثاً 

وابن ماجه يف سننه، كتاب الطهارة ). ١/١٠٧،١٠٦(السنن الكربى، أبواب الوضوء، باب االعتداء يف الوضوء 
  ).١/١٤٦(وسننها، باب ما جاء يف القصد يف الوضوء وكراهية التعدي فيه 

  ).١/٢٧(انظر البحر الرائق البن جنيم ) ٤(
  .٢٦٥سبق ص ) ٥(



٣٤٩ 
  

  :وجه الداللة
  .ر ملا يكفي ومل يذكر النيةحص" إمنا يكفيك "    

  :فقالوا، وأما القياس
؛ جبـامع أن  جتـب يف الطهـارتني   فكذلك  ال ،كما ال جتب النية يف إزالة النجاسة .١

ألن احلـدث دون   ؛بل ال جتب النية يف الطهارة من بـاب أوىل  )١(؛طهارة كلتيهما
  )٢( .النجاسة

ه ال يفتقر اعتبارها إىل أن فإن ؛بالقياس على باقي شروط الصالة كستر العورة وحنوه .٢
  )٣(.ىتنو

 )٤(.كالسعي إىل اجلامع ؛قد حصل _ وهو الطهارة_  الغرض .٣
  :أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بأن النية شرط للطهارتني:ثانياً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالكتاب والسنة والقياس
  :أما الكتاب

‰pκš${:فقوله تعاىل .١ r'̄≈ tƒ  š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù...٥(.}اآلية(  

  :وجه الداللة
  )٦( .وهذا معىن النية ،اغسلوا وجوهكم للصالة :معناه 

tΒ$!{ : وقوله تعاىل .٢ uρ (# ÿρ â É∆é& ωÎ) (#ρ ß‰ ç6÷èu‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $#{.)٧(  

  : وجه الداللة

                                                 
  ).١/٣٣(انظر شرح العناية للبابريت ) ١(
  ).١/٧٢(انظر املبسوط للسرخسي ) ٢(
  ).١/٢٧(انظر البحر الرائق البن جنيم ) ٣(
: انظر طريقة اخلالف بني األسالف، لعالء الدين حممد بن عبداحلميد أيب الفتح األمسندي السمرقندي، حتقيق) ٤(

  ).٤٤(علي معوض وعادل أمحد 
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٥(
  ).١/٣١٣(لنووي انظر اموع ل) ٦(
  ).٥: (من اآلية، سورة البينة) ٧(



٣٥٠ 
  

الطهـور  : " قوله بدليل  )١("؛وء والغسل من الدينوالوض ،اإلخالص حمض النية"  
ما أُمر به شرعاً مـن  : فالعبادة ؛وكل عبادة ال بد هلا من نية ،ومها عبادة، )٢(" شطر اإلميان

  )٣( .وال اقتضاء عقلي ،غري اضطرار عريف
  :وأما السنة

 يقـول  اهللا مسعت رسـول   :قال _ رضي اهللا عنه_ فما رواه عمر بن اخلطاب  .١
 ،فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسـوله  ؛إمنا األعمال بالنيات وإمنا المرئ ما نوى":

 ،أو امرأة يتزوجهـا  ،ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها ،فهجرته إىل اهللا ورسوله
  )٤( ".فهجرته إىل ما هاجر إليه

  : وجه الداللة
إمنا املـراد أن  و ؛فإا توجد بال نية ؛وليس املراد صورة العمل ،للحصر" إمنا" ةلفظ  

  )٥(. فمن مل ينو الطهارة من احلدث مل يكن له طهارة ؛حكم العمل ال يثبت إال بنية
ال صـالة ملـن ال   : " قال رسول اهللا : قال  _ رضي اهللا عنه_ عن أيب هريرة و .٢

  )٦(". وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه ،وضوء له
  :وجه الداللة 

                                                 
  ).١/١١٦(وانظر املبدع البن مفلح ). ١/٥٥(تقومي النظر البن الدهان ) ١(
  ).٣/١٠٢،١٠١(رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء ) ٢(
  ). ١/١١٧(انظر املبدع البن مفلح ) ٣(
   شرح فتح الباري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل الرسول رواه البخاري يف صحيحه ب) ٤(

   )ومسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب اإلمارة، باب قوله ). ١/١٥  ": إمنا األعمال بالنيات "...
  . واللفظ له) ١٣/٥٨،٥٧(
  ). ١/١٥٦(املغين البن قدامة ). ١/٣١٣(اموع للنووي : انظر) ٥(
). ١/١٢١(وداود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب يف التسمية على الوضوء رواه أب) ٦(

وابن ماجه يف ). ١/٩٣(والترمذي بشرح حتفة األحوذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء يف التسمية عند الوضوء 
: حجر يف تلخيص احلبريقال ابن ). ١/١٤٠(سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف التسمية  عند الوضوء 

الشك أن األحاديث : "قال املنذري).  ١/٨٤" (ال أعلم فيه حديثاً صحيحاً: سئلَ اإلمام أمحد عن التسمية فقال"ُ
وإن كان ال يسلم شيء منها عن مقال، فإا تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب ). أي التسمية ( اليت وردت فيها 

  ). ١/١٦٤(الترغيب والترهيب ". قوة



٣٥١ 
  

ينوي وضوءاً  الإنه الذي يتوضأ ويغتسل و"فسري هذا احلديث يف ت_ رمحه اهللا  _قال ربيعة  
  .)١(" للصالة وال غسالً للجنابة

أن رجالً من األنصار من بين عمـرو بـن    _ رضي اهللا عنه _وعن أنس بن مالك  .٣
: " لسواك فهل دون ذلك شيء ؟ قـال بتنا يف اإنك رغَّّ ، يا رسول اهللا: عوف قال

، وال إنه ال عمل ملن ال نية لـه  ؛ ما على أسنانك ك مترئك سواك عند وضوابعأص
  .)٢(" أجر ملن ال حسبة له

  :فقالوا، وأما القياس
  .)٣( فال يصح إال بنية كاليتيم  ،إنه طهارة من حدث تستباح ا الصالة .١
  .)٤( .فتحتاج إىل النية كالكفارة ،إن الغسل طهارة حكمية .٢
  .)٥(ا النية كالصالة فوجبت فيه ،إن الطهارة عبادة ذات أركان .٣

  :مناقشة األدلة 
  :مناقشة أدلة أصحاب املذهب األول القائل بأن النية سنة يف الطهارتني: أوالً
${: أما استدالهلم بقوله تعاىل - ١ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ...٦(}اآلية(.  

‰pκš${ :وقوله تعاىل r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θç/ tø) s? nο 4θn=¢Á9 $# óΟçFΡ r& uρ 3“ t≈ s3ß™ ...٧(}اآلية(.  

  :فاعترض عليه مبا يلي 
أن اآليات مطلقة مصرحة ببيان ما جيب غسله غري متعرضة للنية، وقد ثبت وجوب  . أ

النية باآلية واحلديث واألقيسة السابقة، وهذا االعتراض صاحل ليعترض به على كـل  
  .)٨( أدلة أصحاب املذهب األول

                                                 
  ).١/١٢٢(رواه أبوداود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء ) ١(
  .١٠٨سبق ص ) ٢(
  ).١/١٥٧(املغين البن قدامة ). ١/٥٦(تقومي النظر البن الدهان ). ١/٣١٣(اموع للنووي : انظر) ٣(
  ).١/١١٧(انظر املبدع البن مفلح ) ٤(
  .املرجع السابق ) ٥(
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٦(
  ).٤٣: (من اآلية، سورة النساء) ٧(
  ).١/٣١٥(انظر اموع للنووي ) ٨(



٣٥٢ 
  

${: ه تعاىلأن قول . ب pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ... أي اجلمهور(داللتها ملذهبنا  }اآلية (

  .)١( إن مل تكن راجحة فمعارضة لداللتهم

uΖ${: وأما استدالهلم بقوله تعاىل_ ٢ ø9 t“Ρ r& uρ z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# [™!$tΒ #Y‘θßγsÛ...فاعترض ، )٢(}اآلية

  :و الطهور وما حيتاج معه إىل نية مبا يلي ن املاء هإ :على قوهلم
فأي طهارة تكون بعـد   ،فقد مساه اهللا طيباً ؛هذا القول ينطبق على الصعيد النظيف  

لعباده منه بأقل ما رضي به من املاء  _عز وجل_مث رضي به  ،إياه _عز وجل_تطييب اهللا 
إال مع عقد النية هـذا   فما باله ال جيزئ ،حني فرضه على الوجه واأليدي والرأس واألرجل

 .)٣( !؟مما ال وجه له يعلم
ا سبق من أن احلديث جـاء  وأما استدالهلم حبديث األعرايب، فيمكن أن يعترض عليه مب_ ٣

  .لبيان ما جيب غسله غري متعرض للنية وقد ثبت وجوا من أدلة أخرى
السؤال فيه كان  بأنفاعترض عليه ، _رضي اهللا عنها_حبديث أم سلمة  وأما استدالهلم_ ٤

وقد عرِف وجـوب   ،فائر فقط هل هو واجب أم ال ؟ وليس فيه تعرض للنيةعن نقض الض
  )٤( .النية من الكتاب والسنة

  :فاعترض عليه مبا يلي، وأما استدالهلم بالقياس على إزالة النجاسة_ ٥
 قد فرض الوضوء على عباده أن يتولوه جبوارحهم إال من عذر _عز وجل_أن اهللا   . أ

ــال ${:  فق pκš‰ r'̄≈ tƒ  š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’ n< Î) 

È,Ïù# tyϑ ø9$#..{ إذا أصابكم جنس فاغسلوه: ومل يقل.  

خيتلفوا أن تطهري تلك النجاسة إمنا هـو أن تـزول عـن     وملمث أمجع املسلمون "  . ب
اغسل عـين هـذا   : مث كذلك أمجعوا أنه لو قال لرجل .وجه زالتموضعها بأي 

فما نسبة هذا مـن  ، توضأ عين كان باطالً : األذى ففعل كان طاهراً، ولو قال له
 ذاك؟ ومما يزيدك بياناً 

                                                 
  ).١/٣١٥(انظر اموع للنووي ) ١(
  ).٤٨( : من اآلية ، سورة الفرقان) ٢(
  ).١١١،١١٠(صاحل بن حممد الفهد املزيد .د: انظر كتاب الطهور أليب عبيد القاسم بن سالم، حتقيق) ٣(
  ).١/٣١١(انظر اموع للنووي ) ٤(



٣٥٣ 
  

  
 ضأ باملاء، مث سافر وحضـرت الصـالة  أن رجالً لو تو: يف بعد أحدمها عن اآلخر

غسلها به، وهو على وضوء، ما لزمه التيمم هلا، وجبسده جناسة، وليس حبضرته ماء ي
ولو كان على غري وضوء وال جناسة جبسده  ،وألنه متوضئ ،ألن التيمم ال يطهرها

 . )١(!"؟فكيف يلتقي هذان األصالن وقد تباينا هذا التباين ،لزمه التيمم
د أن إزالة النجاسة من باب التروك فلم تفتقر إىل نية؛ كتـرك الزنـا واللـواط، ور    . ج

املغصوب، فاملأمور به إزالة النجاسة وترك ما طرأ عليه مما مل يكن، وليس املطلوب 
  .)٢(خبالف الوضوء والغسل فإن املأمور به إجياد فعل مل يكن ، حتصيل شيء

  :وأما القياس على ستر العورة اعترض عليه مبا يلي_ ٦
بـل   ؛بادة حمضةإال أنه ليس ع ؛ن ستر العورة وإن كان شرطاً من شروط الصالةأ   

وهلذا جيب ستر عورة من ليس مكلفاً وال هو من أهل الصالة  ؛املراد منه الصيانة عن العيون
  )٣( .فإنه جيب على وليه ستر عورته ؛كمجنون وصيب ال مييز ؛والعبادة
  :مناقشة أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بأن النية شرط للطهارتني :ثانياً

pκ$ { :اىلأما استدالهلم بقوله تع .١ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (...{)٤( ،

بأن الغسل واملسح يف آية الوضوء خاصان وهو ال حيتمل البيان، "  عليه فاعترض
 لو دل عليها وهو ال  )٥( فاشتراط النية يف الوضوء زيادة على النص خبرب الواحد

  .)٦(" جيوز
  

                                                 
  ).١١١(كتاب الطهور أليب عبيد ) ١(
  ).١/٣١٥،٣١٠( انظر اموع للنووي ) ٢(
  ).١/٣١٥(انظر املرجع السابق ) ٣(
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٤(
التعريفات " واترهو احلديث الذي يرويه الواحد أو االثنان فصاعداً ما مل يبلغ الشهرة والت: "خرب الواحد) ٥(

والتخصيص ). ٢/١٤(حممود عبدالرمحن عبداملنعم .واأللفاظ الفقهية د وانظر معجم املصطلحات ).٩٦(للجرجاين 
  ).١/٥٩٥(انظر فواتح الرمحوت لألنصاري . خبرب الواحد ال جيوز عند احلنفية

  ).١/٢٧(البحر الرائق البن جنيم ) ٦(



٣٥٤ 
  

$!{: م بقوله تعاىلوأما استدالهل .٢ tΒ uρ (#ÿρ âÉ∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 ©!$# …uفاعترض عليـه  ، )١(}اآلية

  :مبا يلي 
ولـيس  "؛ )٢(إن الوضوء والغسل عبادة والعبادة ال تصح إال بالنية مسـلَّم :  قوهلم . أ

الكالم يف هذا؛ بل يف أنه إذا مل ينو حىت مل تقع عبادة سبباً للثواب فهل يقع الشرط 
فقلنا نعم ؛ ألن الشرط مقصود التحصيل لغريه ال   للصالة حىت تصح به أوالً ؟املعترب

  )٤(". وال مدخل لكونه عبادة يف ذلك"".)٣(لذاته، فكيف حصل حصل املقصود
 ؛ألن الظاهر أن العبادة مبعىن التوحيد ؛االستدالل على اشتراط النية باآلية غري ظاهر . ب

(θßϑ‹É#){ :ولهبدليل عطف الصالة والزكاة عليها يف ق ãƒuρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè? ÷σ ãƒuρ nο 4θx. ¨“9$# 

  .)٥(}اآلية
  :فاعترض عليه مبا يلي "إمنا األعمال بالنيات" وأما استدالهلم حبديث  .٣
  )٦(.احلديث ظين الثبوت والداللة، فيفيد السنية واالستحباب؛ ألنه خرب واحد . أ

  )٦(.واحد
أ . ب

للحصر وقد " إمنا"مة ألن كل ؛ن حقيقة هذا التركيب متروكة بداللة حمل الكالم
يوجد  أالوذلك يقتضي  ،"األعمال" :دخلت على املعرف بالم االستغراق يف قولة

من األعمال يوجد بال نية  اًألن كثري ؛وال ميكن محله على العموم ،عمل بال نية
فالتقدير حكم األعمال  ،فصار جمازاً عن حكمه ،كالنكاح والطالق ؛ويعترب شرعاً

أو من حذف املضاف وإقامة املضاف  ،سم السبب على املسبببالنيات من إطالق ا
وهو بناء  ،وهو الثواب واإلمث ،أخروي: أحدمها :إليه مقامه واحلكم نوعان خمتلفان

  .على صدق العزمية وعدمه
                                                 

  ).٥: (من اآلية، سورة البينة) ١(
  ).٢٧،  ١/٢٦(نظر البحر الرائق البن جنيم ا) ٢(
  ).١/٣٢(وانظر شرح فتح القدير البن اهلمام ). ١/٢٧(البحر الرائق البن جنيم ) ٣(
  ).١/٣٢(شرح العناية للبابريت ) ٤(
  ).١/٢٩١(انظر البحر الرائق البن جنيم ) ٥(
  ).١/٢٩١،٢٧(انظر البحر الرائق البن جنيم ) ٦(



٣٥٥ 
  

      بناء على وجود األركان والشروط  وهو ،وهو اجلواز والفساد ،دنيوي: والثاين       
ويكفي يف تصحيحه ما  ،مان صار االسم بعد كونه جمازاً مشتركاًوملا اختلف احلك ،وعدمها

فال يصلح تقديره  ، دليل على ما اختلف فيه و ال ، وهو احلكم األخروي ؛ هو املتفق عليه
  )١( .حجة علينا

  :هذا االعتراض مبا يلي وقد أجيب عن
وا صحة لنية قَدر؛ فالذين اشترطوا اواختلف الفقهاء يف تقديره ،البد فيه من حذف املضاف"

وقد  ،ا قدروا كمال األعمال بالنيات أو ما يقاربهل أو ما يقاربه، والذين مل يشترطوهاألعما
ألن ما كـان   ؛فاحلمل عليها أوىل ،رجح األول بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال

  .)٢("ألزم للشيء كان أقرب إىل خطوره بالبال
  :فاعترض عليه مبا يلي ،ى التيمموأما استدالهلم بالقياس عل .٤
ب . أ

أنه قياس ضعيف؛ ألن التراب مل يعترب شرعاً مطهراً إال للصالة وتوابعها ال يف نفسه، 
فهو حيتاج إىل النية؛ ولذا فالتيمم ال يزيل احلدث أصالً؛  فكان التطهري به تعبداً حمضاً،

  .وهلذا لو أبصر املتيمم املاء كان حمدثاً باحلدث السابق 
والتيمم شرِع بعـد اهلجـرة    ،يكون األصل متأخراًأال  ة القياسن شرط صحن مأ . ب

  )٣( .والوضوء قبلها
Ÿω{: القصد قال تعاىل: أن التيمم لغة . ج uρ (#θ ßϑ £ϑ u‹s? y]ŠÎ7y‚ ø9$# çµ ÷ΖÏΒ tβθ à)ÏΨ è?  ...٤(} اآلية( ،

  )٥(.ففي اللفظ ما يدل على اشتراط النية فيه
  :هذا مبا يلي نوقد أجيب ع

                                                 
حممد : حتقيق، األشباه والنظائر لزين الدين إبراهيم املعروف بابن جنيم). ١/٢٦(البن جنيم  البحر الرائق: انظر) ١(

  ).١٤(مطيع احلافظ 
  ).١/١٠،٩(إحكام األحكام شرح عمدة األحكام لتقي الدين أيب الفتح الشهري بابن دقيق العيد ) ٢(
املبسوط للسرخسي ). ١/٢٧(جنيم البن  الرائق البحر ).١/٣٣( اهلمام البن القدير فتح شرح :انظر) ٣(
  ).١٨١(وانظر لشروط صحة القياس إرشاد الفحول للشوكاين ). ١/٧٣،٧٢(
  ).٢٦٧: (من اآلية، سورة البقرة) ٤(
  ).١/٧٢(انظر املبسوط للسرخسي ) ٥(



٣٥٦ 
  

  
جعلـت يل األرض  " يف قولـه   )١(اً طهور اَه النيب يف احلديث الصحيح أن سم قد ثبت

وما كـان   ،)٣("املسلم إن الصعيد الطيب طهور"  :قال وثبت أنه  ،)٢("مسجداً وطهوراً
  .)٤( وضوءاً كان طهوراً وحصلت به الطهارة

 والتـيمم  ،الشيءألن الفرع ما كان مأخوذاً من  ؛ن التيمم فرع فليس كذلكإ :وأما قوهلم
 وألن ،فال ميتنع أخذ حكم املبدل من حكم بدله ،بدل عنه هو بل ؛ليس مأخوذاً من الوضوء

  .)٥( فالوضوء أوىل ،إذ هو يف بعض أعضاء الوضوء ؛افتقر إىل النية مع أنه خفيف التيمم
  :الترجيح 
ن بعد عرض أدلة املذهبني يف املسألة وما ورد عليها من مناقشـات يتـبني رجحـا     

وسـالمتها مـن املعارضـة     ،لقوة أدلتهم ؛املذهب الثاين القائل بأن النية شرط للطهارتني
زاع وملا فيه من االحتياط ألمر الصالة اليت ـحمل الن وخصوصيتها يف الداللة على ،الصحيحة

ـ ف من تعظيم أمر النية وتعظيم أمر الطهور حـىت ج رِوموافقتها ملا ع ،هي عمود الدين لَع 
  .لصالةمفتاح ا
  .يسمي اهللا تعاىل :ثانياً

  :وهلم يف ذلك مذهبان  ،وقد اختلف الفقهاء يف حكم التسمية
  :املذهب األول 

  .يرى القائلون به أن التسمية مستحبة
  )١)(٦( .ورواية عن اإلمام أمحد ،وإىل هذا ذهب احلنفية واملالكية والشافعية

                                                 
  ).١/٣١٤،٣١٣(انظر اموع للنووي ) ١(
  ).١/٥١٩(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب التيمم ) ٢(
  .٢٦٩سبق ص ) ٣(
  ).١/٣١٤(انظر اموع للنووي ) ٤(
  .انظر املرجع السابق) ٥(
 املبسوط للسرخسي ).١/١٥٦( الدر املختار للحصكفي ).١/٣٥،١٩( بدائع الصنائع للكاساين: انظر) ٦(

حاشية ). ١/١٠٣(الشرح الكبري للدردير ). ١٧١، ١/١٢١(الشرح الصغري للدردير ). ١/٥٥(
األم ). ١/٧٣(مغين احملتاج للشربيين). ١٨١، ٢/١٨٠). (١/٣٤٦(اموع للنووي ). ١/١٠٣(الدسوقي
  ).١/١٤٥(املغين البن قدامة ). ١/٢٧٤(اإلنصاف للمرداوي ). ١/٩٩(للشافعي



٣٥٧ 
  

  
  :املذهب الثاين

  .ةيرى القائلون به أن التسمية واجب
 )٢(واختارها القاضي ،وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد يف الرواية الثانية وهي من مفردات املذهب

  .)٤( سحاق بن راهويهإوبه قال ، )٣( وكثري من احلنابلة
  :األدلة
  :أدلة أصحاب املذهب األول القائل بأن التسمية مستحبة: أوالً

  :املذهب بالكتاب والسنة واملعقولاستدل أصحاب هذا 
  :ا الكتابأم
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  .)٥(}اآلية... 
  :وجه الداللة

ويقاس الغسـل علـى    ،)٦(إال بدليل صاحل للتقييد د، فال تقَياآلية مطلقة عن شرط التسمية 
  )١( .ا سيأيت يف استدالهلم بالقياسالوضوء كم

                                                                                                                                               
  =الشـرح ). ١/١٣٠(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري : انظر. املشهور عند املالكية أن التسمية فضيلة) ١(
  ).١/١٢١(ير الصغري للدرد=
هو حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد بن الفراء القاضي الكبري أبو يعلى ، إمام احلنابلة، كان عامل ) ٢(

زمانه، وفريد عصره ، ولد سنة مثان وثالمثائة ، وعنه انتشر مذهب اإلمام أمحد ، كان عاملاً بالقرآن وعلوم احلديث 
توىل القضاء واشترط شروطاً ليقبله أحيا اهللا به من صناعة . فة والقناعة، والفتاوى ، واجلدل مع الزهد والع

من  ٤٥٨تويف سنة . أحكام القرآن ، املعتمد ، واألحكام السلطانية: من مصنفاته. القضاء ما أميت من رمسها 
  ).   ١٣٦،  ١٣٥، ١٣٣، ٢/١٢٨(لعليمي لانظر املنهج ألمحد . اهلجرة

املسائل الفقهية من كتاب ). ١/٢٧٤(اإلنصاف للمرداوي ). ١/١٥٤(يت كشاف القناع للبهو: انظر) ٣(
املنح الشافيات ). ١/٧٠.٦٩(عبدالكرمي بن حممد الالحم .د: الروايتني والوجهني للقاضي أيب يعلى، حتقيق

  ).١/١٤٦(عبداهللا بن حممد املطلق .د: مبفردات اإلمام أمحد ملنصور بن يونس بن صالح الدين البهويت، حتقيق
  ).١/٣٤٦(انظر اموع للنووي ) ٤(
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٥(
  ).١/٢٠(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ٦(



٣٥٨ 
  

  :وأما السنة 
كل كـالم أو  " : قال رسول اهللا : قال  _ رضي اهللا عنه_ هريرة  فما رواه أبو .١

  .)٢("أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحلمد أقطع
يـا  : فقال إن رجالً أتى النيب : ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالو .٢

 ،مث غسل وجهه ثالثاً ،فدعا مباء يف إناء فغسل كفيه ثالثاًكيف الطهور؟ ،رسول اهللا
صبعيه السبابتني يف أذنيه ومسح بإامه إمث مسح برأسه وأدخل  ،مث غسل ذراعيه ثالثاً
فمن زاد على  ،هكذا الوضوء": مث غسل رجليه ثالثاً ثالثاً، مث قال ،على ظاهر أذنيه

  .) ٣( "_ أو ظلم وأساء_ هذا أو نقص فقد أساء وظلم 
  :وجه الداللة 

  ) ٤( .الوضوء ومل يذكر التسمية دل على أا مستحبة لألعرايب تعليم النيب 
إنه ال تتم صالة ألحد من :" قال النيب عن عمه أن  )٥(وعن علي بن حيىي بن خالد .٣

  ) ٦("._يعىن مواضعه  _الناس حىت يتوضأ فيضع الوضوء 
  :وجه الداللة

                                                                                                                                               
  .٣٥٦انظر ص ) ١(
قال : وقال يف الزوائد. واللفظ له) ١/٦١٠(رواه ابن ماجه يف سننه كتاب النكاح، باب خطبة النكاح ) ٢(

ورواه ابن حبان كما يف اإلحسان البن بلبان يف املقدمة، باب . ووياحلديث قد حسنه ابن الصالح والن: السندي
، )١/٢٢٩(والدارقطين يف سننه مع التعليق املغين، كتاب الصالة ). ١/١٧٣(ما جاء يف االبتداء حبمد اهللا تعاىل 

ن سعيد تفرد به قرة عن الزهري، وقرة بن عبد الرمحن ليس بالقوي يف احلديث، ورواه صدقة عن حممد ب: وقال 
عن الزهري عن عبدالرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه وال يصح احلديث، وصدقة وحممد ضعيفان، واملرسل هو 

اختلف يف وصله : "وقال ابن حجر يف تلخيص احلبري). ١/٢٢٩(وانظر التعليق املغين للعظيم آبادي . الصواب
  ).٤/١٧٤" (وإرساله، ورجح النسائي والدارقطين اإلرسال

  .٣٤٤ سبق ص) ٣(
  ).١/٥٥(انظر املبسوط للسرخسي ) ٤(
وروى . روى عن أبيه وعن عم أبيه رفاعة بن رافع وأيب السائب. هو علي بن حيىي بن خالد بن رافع الزرقي) ٥(

وذكره ابن حبان يف . ثقة: قال ابن معني والنسائي. عنه ابنه حيىي ونعيم امر وأبو طوالة وشريك وآخرون
  ).٥/٧٥٢(انظر ذيب التهذيب البن حجر . وعشرين ومائةمات سنة تسع . الثقات

رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الصالة، باب صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع ) ٦(
  .وسكت عنه) ٧٠، ٣/٦٩(والسجود 



٣٥٩ 
  

  .) ١(وجوا  فدل على عدمالتسمية،  النيب  يذكر مل
  :وأما املعقول فمن وجهني

  :قالوا ، القياس :األول
  )٢( .كالطهارة من النجاسة ؛إن الغسل طهارة فال حيتاج إىل التسمية .١
وسـائر  ) ٣( كالصـوم  ؛إا عبادة ليس يف آخرها نطق واحد فلم جيب يف أوهلا .٢

  )٤(.العبادات
 )٥(.؛ كالطواف أوهلاإا عبادة ال جيب يف آخرها ذكر فال جيب يف .٣
 ؛كانت مستحبة يف الغسل من باب أوىل ،ملا كانت التسمية مستحبة يف الوضوء .٤

  )٦( .ألن الغسل الواجب وضوء وزيادة
  :فقالوا، النظر: الثاين
قـال اإلمـام    ،وإمنا ثبت بالشرع واألحاديـث   ،األصل عدم الوجوب" إن  .١

  .)٧("له إسناد جيد اًوال أعلم فيها حديث ،ليس يثبت يف هذا حديث:أمحد
ألن املاء خلق طهوراً يف  ؛وترك التسمية ال يقدح فيها ،إن املطلوب هو الطهارة .٢

  )٨( .فال تتوقف طهوريته على صنع العبد ،األصل
  :أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بأن التسمية واجبة: ثانياً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة والقياس
  : أما السنة

                                                 
  ).١/١١٦(انظر اإلشراف على نكت مسائل اخلالف للقاضي عبدالوهاب ) ١(
  ).١/١٤٥(قدامة  انظر املغين البن) ٢(
). ١/٣٤٦(اموع للنووي ). ١/١١٦(اإلشراف على نكت مسائل اخلالف للقاضي عبدالوهاب : انظر) ٣(

  ).١/٧٠(املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني للقاضي أيب يعلى 
  ).١/١٤٥(انظر املغين البن قدامة ) ٤(
  ).١/٣٤٧(انظر اموع للنووي ) ٥(
  ).١/١٩٤(البن املفلح  انظر املبدع) ٦(
  ).١/١٤٥(املغين البن قدامة ) ٧(
  ).١/٢٠(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ٨(



٣٦٠ 
  

  ال وضوء ملن مل "  :قال رسول اهللا : قال  _رضي اهللا عنه_رواه أبو هريرة فما   
  

  .)١("يذكر اسم اهللا عليه
  :وجه الداللة 

  .)٢( يصح وضوؤه بغري التسمية النفي يف سياق النكرة يقتضي أن ال
  :فقالوا ،وأما القياس

 ؛اب أوىلفيقاس عليه الطهارة األخرى وهي الغسل من ب ،الوضوء إحدى الطهارتني  
  .)٣( ألن الغسل وضوء وزيادة

  :مناقشة األدلة
  :نوقشت أدلة أصحاب املذهب الثاين مبا يلي

  "ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه" أما استدالهلم حبديث
  :فاعترض عليه مبا يلي

أو حيمـل   ،)٥( وإن صح احلديث فيحمل على نفي الفضيلة )٤( احلديث ضعيف، .١
ال صالة جلار املسـجد إال يف  " :كقوله  ؛)٦(تسميةعلى نفي الكمال بدون ال

  .)٧("املسجد
  )١(والدارمي) شيخ اإلمام مالك(املراد بالذكر يف احلديث النية كما قال ربيعة  .٢

                                                 
  .٣٤٦سبق ص ) ١(
  ).١/٢٠(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ٢(
  ).١/١٨٤(املبدع البن مفلح ). ١/١٤٥(املغين البن قدامة : انظر) ٣(
  ).١/٣٤٧(انظر اموع للنووي ) ٤(
ئل األحكام من أحاديث الرسول عليه السالم لبهاء الدين أيب احملاسن يوسف بن رافع بن شداد انظر دال) ٥(

  ).١/١٢٧(احلليب 
). ١/٣٤٧(اموع للنووي ). ١/٥٥(املبسوط للسرخسي ). ١/٢٠(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٦(

  ).١/٢٧٥(الكبري البن قدامة الشرح 
كتاب الصالة، باب احلث جلار املسجد على الصالة فيه إال من ، عليق املغينرواه الدارقطين يف سننه مع الت) ٧(

  ).١/٤٢٠،٤١٩(عذر 



٣٦١ 
  

  .)٣(حكاه عنهم اخلطايب )٢( ومجاعة
  :وقد أجيب عنه مبا يلي 

  :ا يليفاعترض عليه مب، والكمالأنه إن صح حيمل على نفي الفضيلة إ :أما قوهلم
وقد تقرر أن النفي يتوجـه إىل الـذات إن    ،ألنه يعود باملخالفة على اللفظ ؛أنه تأويل بعيد

وال ، في الكمالنال إىل األبعد وهو  ؛ه إىل األقرب إليها وهو الصحةجفإن مل ميكن و ،أمكن
  )٤( .ازاتوألن الواجب هو احلمل على احلقيقة مث إىل أقرب ا ،لقرينة يتوجه إىل األبعد إال

  :الترجيح
ـ بعد النظر يف أدلة املذهبني تبني يل أن الراجح هو املذهب القا    ل بـأن التسـمية   ئ
ولو كانت واجبة لبينها الـنيب   ،وذلك لعدم ورود دليل صحيح صريح يف األمر ا ؛مستحبة
  له  الطهارة عليها، وبالتايل صحة الصالة وحنوها مما جتبألصحابه غاية البيان لتوقف صحة

  .ورد يف شأا من حديث ضعيف كما سبقالطهارة، فدل ذلك على أا مستحبة عمالً مبا 
  :ما يف اإلناءغسل يديه إىل الرسغني قبل إدخاهل:ثالثاً

واستثىن احلنابلة من ذلك ما إذا كان قائماً من نـوم   ،وهو سنة باتفاق األئمة األربعة  
  .)٥( امليل فيجب غسله

                                                                                                                                               
أبو حممد السمرقندي احلافظ ، هو عبداهللا بن عبدالرمحن بن الفضل بن رام بن عبدالصمد التميمي الدارمي) ١(

املثل يف احللم واحلفظ والعبادة والثالثيات ممن يضرب به ، املسند : من مصنفاته، مفسر فقيه، صاحب املسند 
معجم املؤلفني ). ٣٧٥، ٤/٣٧٣(ذيب التهذيب البن حجر: انظر. مات سنة مخسة ومخسني ومئتني، والزهد

  ).٦/٧١(لعمر كحالة 
  ).١/١٢٨(دالئل األحكام للحليب ). ١/٣٤٧(اموع للنووي : انظر) ٢(
مسع أبا سعيد بن األعرايب وأبابكر بن داسة . سليمانهو محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت، أبو ) ٣(

كان ثقة . وغريها، شرح البخاري، ومعامل السنن، وغريب احلديث، و شرح األمساء احلسىن: وصنف. واألصم
طبقات احلفاظ للسيوطي : انظر. سنة مثان ومثانني وثالئمائة_ رمحه اهللا_مات. مثبتاً من أوعية العلم

  ).٣/١٠١٨(تذكرة احلفاظ للذهيب ). ٣/٢٨٣،٢٨٢(فعية للسبكي طبقات الشا). ٤٠٥،٤٠٤(
  ).١/٦٣(كشف األسرار للبخاري ). ١/٣٥(الروضة الندية للحسيين : انظر) ٤(
اهلداية ). ١/٥٢،٥١،١٨(  البحر الرائق البن جنيم). ١/١٥٧،١٢٤(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٥(

اخلرشي على ). ١/٣١٣(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/١٣٥(ردير الشرح الكبري للد). ١/٥٧(للمرغيناين 
اية احملتاج للرملي ). ١/٥٧(مغين احملتاج للشربيين ). ١/١٦١(األم للشافعي ). ١/١٧١(خمتصر خليل 



٣٦٢ 
  

  :األدلة 
  

  :هاء لذلك بالسنة واملعقول استدل الفق
  :أما السنة 
إذا  كـان رسـول اهللا   ": قالت  _رضي اهللا عنها_فما روت أم املؤمنني عائشة  .١

مث يدخل أصابعه يف  ،مث يتوضأ كما يتوضأ للصالة ،اغتسل من اجلنابة بدأ فغسل يديه
علـى  بيده مث يفيض  فٍٍرمث يصب على رأسه  ثالث غُ ،املاء فيخلل ا أصول شعره

  .)١("جلده كله
أَدنيت ": حدثتين خاليت ميمونة قالت  :قال _مارضي اهللا عنه_وما روى ابن عباس  .٢

 ،مث أدخل يده يف اإلناء ،فغسل كفيه مرتني أو ثالثاً ،غسله من اجلنابة لرسول اهللا 
دلكاً  امث ضرب بشماله األرض فدلكه ،مث أفرغ به على فرجه وغسله بشماله

مث  ،ملء كفه )٢(مث أفرغ على رأسه ثالث حفنات ،ضأ وضوءه للصالةمث تو ،شديداً
 .)٣("مث أتيته مبنديل فرده ،  غسل سائر جسده مث تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه

  :فقالوا، وأما املعقول
  )٤( .فيبدأ بتنظيفهما ،إن اليدين آلة التطهري

  .غسل ما به من األذى :ثالثاً

                                                                                                                                               
الواضح شرح خمتصر ). ١/٤٠٣(معونة أويل النهى البن النجار ). ١/١٢١(املهذب للشريازي ). ١/١٨٥(

  ).١/١٩٤(املبدع البن املفلح . )١/٩٠(اخلريف البصري 
واللفظ ) ٢/٤٢٩(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل ) ١(
  ).٢٣٣، ٣/٢٣٢(ومسلم يف صحيحه بشرح النووي ، كتاب احليض، باب صفة غسل اجلنابة . له
إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : إخراج، الوسيطانظر املعجم . ملء الكف أو الكفني من شيء: احلفنة: حفن) ٢(
  ).١/١٨٦) (حفن(
ومسلم يف ). ٢/٤٣٩(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة ) ٣(

  .واللفظ له) ٣/٢٣٥(صحيحه بشرح النووي، كتاب احليض، باب صفة غسل اجلنابة 
  ).١/٥٢(انظر البحر الرائق البن جنيم ) ٤(



٣٦٣ 
  

 ؛دبره من األذى وأ بلهه يندب له غسل ما على بدنه أو قُاتفق األئمة األربعة على أن  
  .)١( وجناسة ،ورطوبة فرج ،من مين
  :األدلة

  :استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من استحباب غسل ما على بدنه من األذى بالسنة
وضـوءه   توضأ رسـول اهللا  ": قالت  _رضي اهللا عنها_روت أم املؤمنني ميمونة  - ١

ـ مث ن ،مث أفاض عليه املـاء  ،غسل فرجه وما أصابه من األذىو ،للصالة غري رجليه ى ح
  )٢("اجلنابةمن  هلُسرجليه فغسلهما هذه غُ

  :وجه الداللة
، وسـواء كـان   ظاهر احلديث أنه ال فرق بني أن يكون األذى على فرجه أو بقية بدنه

  )٣( .مستقذراً طاهراً كاملينجنساً أم 
 غسله اهللا أَدنيت لرسول :" قالت _اهللا عنها  رضي _وما روت أم املؤمنني ميمونة  - ٢

من اجلنابة، فغسل كفيه مرتني أو ثالثاً، مث أدخل يده يف اإلناء مث أفرغ به على فرجـه  
  ".)٤( .. "وغسله بشماله، مث ضرب بشماله األرض فدلكها دلكاً شديداً

  .مث يتوضأ وضوءه للصالة :رابعاً
 ب له بعد غسل ما به من األذى أن يتوضأ وضوءه للصـالة اتفق األئمة األربعة على أنه يند

)٥(.  

                                                 
 ١/٥١(البحر الرائق البن جنيم ). ١/٣٤(بدائع الصنائع للكاساين ). ١/٥٧( اهلداية للمرغيناين : انظر) ١(
). ١/١٣٧(الشرح الكبري للدردير ). ١/٢٣(جواهر اإلكليل لآليب ). ١/١٧٢(الشرح الصغري للدردير ). ٥٢،

الوسيط للغزايل ). ١٨٣، ٢/١٨٠(نووي اموع لل). ١/١٢١(املهذب للشريازي ). ١٣٥(الدر الثمني ملياره 
)١/١١٤  = .(  

معونة أويل النهى ). ١/٩٠(الواضح للبصري ). ١/٢٧٨(املغين البن قدامة ). ١/٢٢٥(اية احملتاج للرملي = 
  ).١/٢٠(احملرر د الدين أيب الربكات ). ١/٤٠٣(البن النجار 

  ).٢/٤٣١(ل، باب الوضوء قبل الغسل رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الغس) ٢(
  ).١/١٥٢(كشاف القناع للبهويت ) ٣(
  .٣٥٨سبق ص ) ٤(
). ١/٥٢(البحر الرائق البن جنيم). ١/٣٤(بدائع الصنائع للكاساين ). ١/٥٨(اهلداية للمرغيناين : انظر) ٥(

). ١/٢٣(يل خمتصر خليل مع جواهر اإلكل). ١/١٧٢(حاشية الصاوي ). ١/١٧٢(الشرح الصغري للدردير 



٣٦٤ 
  

وزاد املالكية أنه إن مل يتوضأ فَيسن له بعد غسل يديه املضمضة واالستنشـاق واالسـتنثار   
  .)١(ومسح صماخ األذنني

  :األدلة 
  :أدلة الفقهاء على أنه يندب له الوضوء بعد غسل ما به من األذى: أوالً

  :مجاعبالكتاب والسنة واإلاستدل الفقهاء لذلك 
  :أما الكتاب

(βÎ{: فقوله تعاىل  uρ öΝçGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã£γ©Û$$sù 4  ...{ )٢( .  

  :وجه الداللة

  )٣( .بالغسل ومل يذكر وضوءاً _ سبحانه وتعاىل_ أمر اهللا   
  :وأما السنة

  .)٤("إمنا يكفيك أن تفيضي عليك املاء " :_  رضي اهللا عنها_  ألم سلمة فقوله  .١
  :وجه الداللة

ديث عائشة رضـي  كح _وهو مع غريه من األدلة  دل احلديث على عدم وجوب الوضوء،
  .اآليت يدل على أن الوضوء سنة  _اهللا عنها 
فلما وجدوا املاء قال له رسول  ،وال ماء ةيف قضية الرجل الذي أصابته جناب قوله  .٢

  .)٥("اذهب فأفرغه عليك"  :اهللا 

                                                                                                                                               
). ١/٧٣(مغين احملتاج للشربيين ). ١٨٢، ٢/١٨٠(اموع للنووي ). ١٣٧، ١/١٣٦(الشرح الكبري للدردير 
املغين البن ). ١/١١٤(الوسيط للغزايل ). ١/٢٠(احملرر د الدين أيب الربكات ). ١/٢٢٥(اية احملتاج للشربيين 

  ).١/١٥٢(كشاف القناع للبهويت ). ١/٤٠٤(معونة أويل النهى البن النجار ). ١/٢٨٧(قدامة 
الشرح الكبري ). ١/١٧٠(حاشية الصاوي مع الشرح الصغري ). ١/١٧٠(الشرح الصغري للدردير : انظر) ١(

  ).١/١٣٦،١٣٥(للدردير 
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٢(
  ).٢/١٨٦(انظر اموع للنووي ) ٣(
  .٢٦٥سبق ص ) ٤(
بشرح فتح الباري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء املسلم يكفيه من رواه البخاري يف صحيحه ) ٥(

  ).١/٥٣٤،٥٣٣(املاء 



٣٦٥ 
  

  :وجه الداللة 
  .سوى إفراغ املاء عليه له ومل يطلب منه  ان الوضوء واجباً لبينه النيب لو ك  
إذا  كـان رسـول اهللا   ": قالت _ رضي اهللا عنها_ ما روته أم املؤمنني عائشة  .٣

  اغتسل 
  .)١(" ...للصالة ، مث يتوضأ كما يتوضأ بدأ فغسل يديهمن اجلنابة 

  : وجه الداللة 
يف غسـله علـى     ث اليت فيهـا وضـوءه  حادياألحيمل احلديث وما سبق من 

  )٢(.لةدستحباب مجعاً بني األاال
 وضـوءه  توضأ الـنيب   : "قالت _رضي اهللا عنها_ة ما روت أم املؤمنني ميمون .٤

للصالة غري رجليه وغسل فرجه وما أصابه من األذى مث أفاض عليه املـاء مث حنـى   
  .)٣( "رجليه فغسلهما هذه غسله من اجلنابه

  :وجه الداللة 
  )٤( .غتسال من اجلنابةيف هذا احلديث داللة على استحباب الوضوء قبل اال  
  :مجاعأما اإل

  .)٥(" ال جيب_ أي الوضوء_مجاع على أنه نقل ابن جرير اإل" :فقد جاء يف اموع  
)٥(.  

  .خيلل أصول رأسه: خامساً
  :، وهلم يف ذلك مذهبان اختلف الفقهاء يف حكم التخليل  

  :املذهب األول 
بـل ببـل    ؛ويكون بال ماء ،لقائلون به أن ختليل أصول رأسه وأصابع رجليه واجبيرى ا
  . يسري

                                                 
  .٣٥٨سبق ص ) ١(
  ).٢/١٨٦(انظر اموع للنووي ) ٢(
  .٣٥٩سبق ص ) ٣(
  ).١/٢٤٣(انظر فتح الباري البن رجب ) ٤(
  ).٢/٢٨٩(وانظر املغين البن قدامة ). ٢/١٨٦(للنووي ) ٥(



٣٦٦ 
  

  )١( .وإىل هذا ذهب املالكية
  :املذهب الثاين

  .يرى القائلون به أن ختليل أصول رأسه مندوب
  .)٣)(٢(وإىل هذا ذهب الشافعية واحلنابلة   
  :األدلة 
  :ليل أصول رأسه وأصابع رجليه واجبأدلة أصحاب املذهب األول القائل بأن خت: أوالً

  :حاب هذا املذهب بالسنة واملعقولاستدل أص
  :أما السنة
  .)٤( شعره النيب فما ورد من ختليل   

   :فقالوا،  وأما املعقول
  :نيفائدت الرأس إن لتخليل

ر عسيفَ ،ألنه لو أفرغ عليه ابتداء تلبد شعره ؛وهي سرعة إيصال املاء للبشرة ،فقهية: األوىل
  )٥( .إيصال املاء للبشرة

  )٦( .وهي أنه تنسد املسام وال يتأذى من املاء إذا صبه على الرأس ،طبية:  والثانية
كالتكاميش اليت تكـون   ؛وأما ختليل أصابع رجليه فألنه ال يتم تعميم اجلسد باملاء إال بذلك

  )٧( .يف اجلسد
  :رأس مندوببأن ختليل ال القائل أدلة أصحاب املذهب الثاين: ثانياً

                                                 
). ١/١٣٧(الشرح الكبري للدردير ). ١/١٦٨(حاشية الصاوي ). ١/١٦٨(الصغري للدردير  الشرح: انظر) ١(

  ).١/١٣٧(حاشية الدسوقي ). ١/٣١٢(التاج واإلكليل للمواق 
). ١/١٢١(املهذب للشريازي ). ١/٢٢٦(اية احملتاج للرملي ). ١٨٧، ١/١٨٤(اموع للنووي : انظر) ٢(

  ). ١/٩٠(الواضح للبصري ). ١/١٥٢(كشاف القناع للبهويت . )١/١٣٧(الشرح الكبري البن قدامة 
  .كما سيأيت.أما احلنفية فلم يذكروا التخليل؛ بل ذكروا أنه بعد الوضوء يفيض املاء على رأسه وجسده) ٣(
  .٣٥٨انظر ص ) ٤(
  ).١/٥٤١(انظر تنوير املقالة للتتائي ) ٥(
الشرح الكبري للدردير ). ١/٥٤١(قالة للتتائي تنوير امل). ١/١٧٢(الشرح الصغري للدردير : انظر) ٦(
)١/١٣٧.(  
  ).١/١٦٩(انظر حاشية الصاوي مع الشرح الصغري ) ٧(
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  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واملعقول
  :أما السنة
يدخل أصابعه يف مث  ... ":والذي فيه _رضي اهللا عنها_ فحديث أم املؤمنني عائشة  

  .)١(.." املاء فيخلل ا أصول شعره 
  :فقالوا، املعقول أما 

  )٢( .يف املاء وأبعد عن اإلسراف ،إنه بالتخليل يكون أقرب إىل الثقة بوصول املاء
  :الترجيح 
إال أن القول بـأن   شعره بتخليل النيب بالنظر إىل أدلة املذهبني جند أم استدلوا   

: التخليل سنة هو األرجح ؛ ملا فيه من اجلمع بينه وبني عمـوم األدلـة كقولـه تعـاىل     

}..(#θßs|¡ øΒ $# uρ öΝ ä3Å™ρ â™ ãÎ/ .. ،{ واهللا أعلم.  

  .ثالث حثياتمث حيثي على رأسه  :سادساً

  .)٣( اتفق األئمة األربعة أنه يندب للمغتسل غسل الرأس ثالثاً  
  :األدلة

  ، استدل الفقهاء ملا ذهبوا  إليه من استحباب غسل الرأس ثالثاً بالسنة
  :وذلك باألحاديث التالية 

 غسـل الـنيب   الذي وصفت فيه  _رضي اهللا عنها_حديث أم املؤمنني ميمونة  .١
  )٤(".مث أفرغ على رأسه ثالث حفنات ".. :جاء فيه والذي

مث يأخذ املاء فيـدخل أصـابعه يف   ":والذي فيه_ رضي اهللا عنها_ وحديث عائشة .٢
  .)١("حىت إذا رأى أن قد استربأ حفَن على رأسه ثالث حفنات  ،أصول الشعر

                                                 
  .٣٥٨سبق ص ) ١(
  ).١/٧٤(انظر مغين احملتاج للشربيين ) ٢(
الشرح الكبري للدردير ). ١/٥٨(اهلداية للمرغيناين ). ١/٥٨(شرح فتح القدير البن اهلمام : انظر) ٣(
املهذب ). ١/١٧٢(حاشية الصاوي ). ١/١٧١(حاشية العدوي على خمتصر خليل ). ١٣٧، ١/١٣٦(

معونة أويل النهى البن ). ١/٩٠(الواضح للبصري ).  ١/٩٠(روضة الطالبني للنووي ). ١/١٢١(للشريازي 
  ).١/٢٠(احملرر د الدين أيب الربكات ). ١/١٥٢(كشاف القناع للبهويت ). ١/٤٠٤(النجار 

  .٣٥٨سبق ص ) ٤(



٣٦٨ 
  

حتت كل شـعرة  " :_ رضي اهللا عنه_ احلديث الذي يرويه أبو هريرة يف ولقوله  .٣
  .)٢("ا الشعر، وأنقوا البشرةجنابة؛ فاغسلو

  .إفاضة املاء على سائر بدنه :سابعاً
اتفق األئمة األربعة على أن إفاضة املاء على سائر البدن وتعاهد املغـابن والشـقوق     

  .والتكاميش والسرة وحتت اإلبط واجب
  .)٣(كما اتفقوا على أنه يسن أن يبدأ بشقه األمين مث األيسر

  :وهلم يف ذلك مذهبان ،دن ثالثاًواختلفوا يف حكم غسل الب  
  :املذهب األول 

  .أنه يستحب له أن يغسل بدنه ثالثاًبه  يرى القائلون  
  .)٥( وبه قال إسحاق بن راهوية، )٤(وإىل هذا ذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة على املذهب

  :املذهب الثاين
  .يرى القائلون به أنه يكره غسل البدن ثالثاً  
  )١( )٦(.سالم ابن تيميةوهو اختيار شيخ اإل ،ملالكيةوإىل هذا ذهب ا  

                                                                                                                                               
  .٣٥٨سبق ص ) ١(
  .٢٦٦سبق ص ) ٢(
الشرح الكبري للدردير ). ١/٥٧(اهلداية للمرغيناين ). ١٥٨، ١/١٥٢( حاشية ابن عابدين : انظر) ٣(
). ١/١٢١(املهذب للشريازي ). ١/١٧٠(الشرح الصغري للدردير ). ١/٣٠٨(الذخرية للقرايف ). ١/١٣٨(

اإلنصاف للمرداوي ). ١/٢٩٢(املغين البن قدامة ). ١/٧٣(ين مغين احملتاج للشربي). ١/١٨٤(اموع للنووي 
  ).١/٢٠(احملرر د الدين أيب الربكات ). ١٥٣، ١/١٥٢(كشاف القناع للبهويت ). ٢/١٢٨(
شرح فتح القدير البن اهلمام ). ١/١٣٤(بدائع الصنائع للكاساين ). ١/٥٨(اهلداية للمرغيناين : انظر) ٤(
). ١/٩٠(روضة الطالبني للنووي ).  ٢/١٨٥(اموع للنووي ). ١/٧٤(ربيين مغين احملتاج للش). ١/٥٨(

  ).٢/١٢٨(اإلنصاف للمرداوي ). ١/١٥٢(كشاف القناع للبهويت 
  ).١/٢٦٥(انظر فتح الباري البن رجب ) ٥(
احملدث احلافظ  هو تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم عبدالسالم بن تيمية احلراين، اإلمام الفقيه اتهد) ٦(

قال عنه . أخذ الفقه واألصول عن أبيه وغريه من العلماء. ولد سنة احدى وستني وستمائة. املفسر األصويل الزاهد
من . شيخ اإلسالم ، وفريد العصر علماً ومعرفة وشجاعة وذكاًء وتنويراً إهلياً وكرماً ونصحاً لألمة: الذهيب
الذيل على طبقات : انظر. تويف سنة مثان وعشرين وسبعمائة. دة، وغريهااإلميان، االستقامة، شرح العم: مصنفاته

  ).٥٢١، ٥٢٠(طبقات احلفاظ للسيوطي ). ٣٣٤، ٣٢٢، ٤/٣٢٠(احلنابلة لعبدالرمحن بن شهاب بن رجب 



٣٦٩ 
  

  :األدلة
  :الفقهاء على وجوب غسل سائر البدنأدلة : أوالً

  :استدل الفقهاء لذلك بالكتاب والسنة واملعقول 
  :أما الكتاب

(βÎ{: فقوله تعاىل .١ uρ öΝ çGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρ ã£γ©Û$$sù 4 ...{)٢(.  

©4{: وقوله تعاىل .٢ ®L ym (#θè=Å¡ tFøós? ...{)٣(.  

  :وجه الداللة 
مما يدل على وجوب غسل سـائر   ،ظاهر يف االستغراق )االغتسال(و )التطهري(لفظ   
  )٤( .البدن

  :أما السنة
 وجاء يف وصف غسل رسول اهللا _ رضي اهللا عنها_ فما روته أم املؤمنني عائشة .١

  .)٥(" مث يفيض على جلده كله ..  : "فيه
سائر مث غسل  ..."  :والذي جاء فيه_ اهللا عنهارضي _ وحديث أم املؤمنني ميمونة .٢

  .)٦(.."جسده 
كان رسول اهللا إذا اغتسـل  " :قالت _ رضي اهللا عنها_ روته أم املؤمنني عائشة ماو .٣

 ،مث األيسر ،بدأ بشق رأسه األمينففأخذ بكفيه   )٧(،من اجلنابة دعا بشيء حنو احلالب
 .)١("مث أخذ بكفيه فقال ما على رأسه

                                                                                                                                               
اإلنصاف ). ١/١٧١(حاشية العدوي على خمتصر خليل ). ١/١٣٧،١٣٦(الشرح الكبري للدردير : انظر) ١(

  ).٢٠/٣٧٠،٣٦٩(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ). ٢/١٢٩(للمرداوي 
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٢(
  ).٤٣: (من اآلية، سورة النساء) ٣(
  ).١/٣٠٨(انظر الذخرية للقرايف ) ٤(
  .٣٥٨سبق ص ) ٥(
  .٣٥٨سبق ص ) ٦(
  ).١/٤٢١(النهاية البن األثري . اإلناء الذي حيلب فيه اللنب: احلالب) ٧(



٣٧٠ 
  

 ،التـيمن يف تنعلـه   يعجبـه  النيب كان ":قالت _ رضي اهللا عنها_ شةوعن عائ .٤
  .)٢("يف شأنه كله، ووطهوره ،وترجله

كُنا إذا أصابت إحـدانا جنابـة   ": قالت_ رضي اهللا عنها_ وعن أم املؤمنني عائشة .٥
وبيدها األخـرى   ،مث تأخذ بيدها على شقها األمين ،ها ثالثاً فوق رأسهايأخذت بيد
 على شقها

  .)٣( "يسراأل
  :فقالوا، وأما املعقول
  )٤(.ألنه أقرب إىل الثقة بوصول املاء إىل كل اجلسد ؛نه يلزمه تعاهد معاطفهإ
  :األدلة 
  :أدلة أصحاب املذهب األول القائل بأنه يستحب غسل البدن ثالثاً: ثانياً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واألثر والقياس
  :أما السنة

                                                                                                                                               
اه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الغسل، باب من بدأ باحلالب أو الطيب عند الغسل رو) ١(
واللفظ ) ٣/٢٣٧(ومسلم يف صحيحه بشرح النووي،كتاب احليض، باب صفة غسل اجلنابة ). ٤٤٠، ١/٤٣٩(
  .له
  .١١٠سبق ص ) ٢(
بدأ بشق رأسه األمين يف الغسل  رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري ، كتاب الغسل، باب من) ٣(
)٢/٤٥٨.(  
  ).١/٧٣(انظر مغين احملتاج للشربيين ) ٤(



٣٧١ 
  

 ".. :قالت  يف صفة غسل النيب _رضي اهللا عنها_ نني عائشةفما روت أم املؤم
  .)١("فإذا فضل فضلة صبها عليه  ،وأفرغ على رأسه ثالثاً

  :وجه الداللة
ألن املراد بعد الفراغ من غسل بقية  ؛يدل احلديث على استحباب تكرار الغسل

  .)٢(معىن "فإذا فضلت فضلة" :وإال مل يكن لقوهلا ؛جسده
  :وأما األثر
إذا اغتسلت من اجلنابة فاغسل :"قالت _رضي اهللا عنها _)  ٣(ما ورد أن أم هاينف

  كل 
  .)٤( "عضو منك ثالثاً
  :فقالوا،  وأما القياس

  .)٥(إذا استحب التكرار يف الوضوء الذي مبناه على التخفيف، فالغسل أوىل
  :أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بأنه يكره غسل البدن ثالثاً :اًثالث

  :استدلوا لذلك بالسنة
 ومل النيب يف وصف غسل _ رضي اهللا عنهما_ أم املؤمنني عائشة وميمونة حديث .١

  )٦( .أنه غسل بدنه كله ثالثاً اذكرت
  .)٢( ويوضئه املد، )١(يغسله الصاع كان ما ثبت أنه  .٢

                                                 
وسكت ) ١/٢٨٣(كتاب الطهارة، باب يف الغسل من اجلنابة ،رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود) ١(

  .عنه
  ).١/٢٦٦(انظر فتح الباري البن رجب ) ٢(
: هند، وقيل: فقيل: هاشم أخت علي بن أيب طالب اختلف يف امسهاأم هاين بنت أيب طالب بن عبداملطلب بن ) ٣(

انظر االستيعاب البن . أسلمت عام الفتح، فاختة كانت حتت هبرية بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران
  ).٤/٥٠٤(عبدالرب 

فيه أبو : بوقال ابن رج). ١/٨٥(كتاب الطهارات، باب اجلنب كم يكفيه ، رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) ٤(
  ).١/٢٦٥(فتح الباري . صاحل وهو باذان وهو ضعيف جداً

  ).١/١٥٢(كشاف القناع للبهويت ). ١/٧٤(مغين احملتاج للشربيين ). ٢/١٨٥(اموع للنووي : انظر) ٥(
  .٣٥٨سبق ص ) ٦(



٣٧٢ 
  

  :وجه الداللة 
ألعضاء فوق معلوم أنه لو كان السنة يف الغسل التثليث مل يكفه ذلك؛ فإن سائر ا" 

  )٣(."أعضاء الوضوء أكثر من أربع مرات
  :مناقشة األدلة 
  :أدلة أصحاب املذهب األول القائل بأنه يستحب غسل البدن ثالثاً مبا يلي نوقشت

اعترض عليه بأن السنة قد فرقت بينهما؛ فورد التثليث يف  استدالهلم بالقياس على الوضوء،
  )٤( .الوضوء دون الغسل

  :الترجيح
لقوة ما استدلوا به  ول؛ أن الراجح هو املذهب األنيالنظر يف أدلة املذهبني يتببعد   

خاصة وأن من مل يغسل بدنه ثالثاً ال يكاد يتم غسله  ،صحيح سامل من املعارضةدليل  من
  .علمأواهللا ، وال وصول املاء إىل مغابن جسده

  .دلك اجلسد :ثامناً
  :، وهلم يف ذلك مذهبانغسلاختلف الفقهاء يف حكم دلك اجلسد أثناء ال

  :املذهب األول
  .يرى القائلون به أن الدلك مستحب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول املاء إىل مجيع اجلسد

  )٥( .واحلنابلة _عدا املزين _  والشافعية_ عدا أيب يوسف _ وإىل هذا ذهب احلنفية 

                                                                                                                                               
، جم الوسيطاملع). ٤/٤٠٨(النهاية البن األثري . أربعة أمداد واملد ملء كفي رجل معتدل القوة: الصاع) ١(

جرام  ٨١٢,٥مكيال قدمي ويساوي عند احلنفية : واملد). ٢/٨٦٥) (مد(مصطفى وآخرين مادة  إبراهيم :إخراج
الدر النقي البن املربد ). ٤١(حترير ألفاظ التنبيه للنووي : انظر. جرامات ٥١٠وعند بقية األئمة 

  . )٢٥، ٢٤(علي مجعة .املكاييل واملوازين الشرعية د). ١/١٠٩،١٠٨(
رواه اإلمام مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب احليض، باب يف القدر املستحب من املاء يف غسل ) ٢(

  ).٤/٢٤٧(اجلنابة 
  ).٢٠/٣٧٠(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٣(
  .املرجع السابق) ٤(
ملبسوط للسرخسي ا ).١٥٦، ١/١٢٣( حاشية ابن عابدين). ١/٥٧( البن اهلمام شرح فتح القدير :انظر) ٥(
). ٢/١٨٥(اموع للنووي  ).١/٧٤(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٢٣( بدائع الصنائع للكاساين ).٤٥، ١/٤٤(



٣٧٣ 
  

  :املذهب الثاين
  .يرى القائلون به أن الدلك واجب

  )١(،الشافعية وهو مذهب املالكية واملزين من ،من احلنفية ب أبو يوسفوإىل هذا ذه
  :األدلة
  :أدلة أصحاب املذهب األول القائل بأن دلك اجلسد مستحب وليس بواجب: أوالً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالكتاب والسنة والقياس
  :أما الكتاب

Ÿωuρ $·7ãΨ{ :فقوله تعاىل .١ ã_ ωÎ) “ ÌÎ/$tã @≅‹ Î6y™ 4© ®L ym (#θè=Å¡ tFøós? 4..{)٢(.  

  :وجه الداللة
  .)٣( مما يدل على عدم وجوبه ،ليس يف اآلية ذكر للدلك  

  :وأما السنة
  .)٤( ". ..فإذا وجد املاء فليمسه بشرته ... ":_ رضي اهللا عنه_ ذر أليب فقوله  .١

  :وجه الداللة
  .)٥( .بزيادة على جمرد مس اجللد  مل يأمره  
  .)٦( .يف صفة غسل النيب _رضي اهللا عنها_ حديث أم املؤمنني عائشة .٢
  .)٧( .يف صفة غسل النيب  _رضي اهللا عنها_ حديث أم املؤمنني ميمونة .٣

                                                                                                                                               
الشرح الكبري البن ). ١/١٣٥( كشاف القناع للبهويت).١/٢٩٠( املغين البن قدامة ).١/١١٥( الوسيط للغزايل

  ).٢/١٣١(قدامة 
الشرح الصغري ). ١/٥٧(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ٣٥، ١/٢٣( بدائع الصنائع للكاساين: انظر) ١(

). ١/٣٠٨(الذخرية للقرايف). ١/١٣٤(الشرح الكبري للدردير ). ١/٩٤(املنتقى للباجي ). ١/١٦٧(للدردير 
  ).٢/١٨٥(اموع للنووي ). ١/١٣٣(التلقني للقاضي عبدالوهاب 

  ).٤٣: (من اآلية، سورة النساء) ٢(
  ).١/٧٤(غين احملتاج للشربيين انظر م) ٣(
  .٢٦٩سبق ص ) ٤(
  ).٢/١٨٥(اموع للنووي ) ٥(
  .٣٥٨سبق ص ) ٦(
  .٣٥٨سبق ص ) ٧(



٣٧٤ 
  

  :وجه الداللة
مـا   اًولو كان واجب ،ومل تذكرا تدلكاً  جاء يف احلديثني وصف غسل رسول اهللا  
  .)١( ما نقلَ ختليل أصول شعرهولو فَعلَه لَنقلَ عنه ذلك ك ،ألنه املبني عن اهللا مراده ؛تركه
  )٢(" . ...إمنا يكفيك " :وفيه  _رضي اهللا عنها_حديث أم سلمة  .٤

  :وجه الداللة 
 ألنه ال ؛سقاط التدلك من تلك األحاديث اُألخرإوهو أقوى يف " :)٣( قال ابن رشد  

فة  ولذلك أمجع العلماء على أن ص.. ميكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك 
وأن ما ورد يف حـديث أم   ،الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي أكمل صفاا

  سلمة
  )٤(" .من ذلك فهو من أركاا الواجبة

  )٥( .وأشار بيديه كلتيهماأما أنا فأفيض على رأسي ثالثاً  " : قوله .٥
  :وجه الداللة 

  )٦(".لو كان الدلك واجباً لذكره لنتأسى به
  :لوافقا، أما القياس

 )٧( .فلم جيب فيه إمرار اليد كغسل النجاسة ،)يف األغسال الواجبة(إنه غسل واجب  .١

                                                 
  ).٥/٢١٥(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب انظر ) ١(
  .٢٦٥سبق ص ) ٢(
. ومخسمائةهو أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب، مل ينشأ باألندلس مثله، ولد سنة عشرين ) ٣(

كان على شرفه أشد الناس تواضعاً، عين بالعلم من صغره إىل كربه، حىت حكي أنه مل يدع النظر وال القراءة منذ 
بداية اتهد واية املقتصد، وكتاب خمتصر املستصفى يف : عقل إال ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه بأهله من تأليفه

). ٢٨٥،٢٨٤(الديباج املذهب البن فرحون : انظر.تسعني ومخسمائة سنة مخس و_ رمحه اهللا_ تويف. األصول
  ).٥/٣١٨(األعالم للزركلي ). ١٢٩(شجرة النور الزكية حملمد خملوف 

  ).١/١٢٤(انظر بداية اتهد البن رشد ) ٧(
  ).١/٤٣٧(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثالثاً ) ٥(
  ).١/٩٤(الواضح للبصري ) ٦(
  ).١/١٣٢(الشرح الكبري البن قدامة ). ١/١٩١(املغين البن قدامة : انظر) ٧(



٣٧٥ 
  

القياس على غسل اإلناء من ولوغ الكلب، فكما الجيب إمرار اليد فيـه فكـذلك    .٢
 )١(.هنا

 .)٢(. إنه أوصل الطهور إىل حمله، فأجزأه ذلك؛ كالذي ال تناله يده .٣
 .)٣(.سال والدلكليس على بدن اجلنب عني يزيلها باالغت .٤
  :أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بأن دلك اجلسد واجب: ثانياً

  :واملعقول، والقياس، واآلثار، والسنة، استدل أصحاب هذا املذهب بالكتاب
  :أما الكتاب

Ÿω ...{: فقوله تعاىل  .١ uρ $ ·7ãΨ ã_ ω Î) “ ÌÎ/$ tã @≅‹ Î6 y™ 4© ®L ym (#θ è= Å¡tFøó s? 4{)٤(.  

  :وجه الداللة
 ،الغتسال عند العرب معلوم يعرب عنه عن إمرار اليد مع املاء على املغسوللفظ ا

فَعلم أنه زائد على إصابة املاء والغمس فيه ؛ ولذلك فرقت العرب ، فاالغتسال معىن معقول 
  )٥(أفضت عليه املاء وغمسته يف املاء: وبني قوهلم ، غسلت الثوب : بني قوهلم 

(βÎ": وقوله تعاىل .٢ uρ öΝ çGΖ ä. $Y6 ãΖ ã_ (#ρã £γ ©Û $$sù 4 ")٦(. 

  
  
  
  

  :وجه الداللة
ρã£γ#: "قوله  ©Û$$ sù "١(فعل للمبالغة مما يدل على وجوب الدلك( .  

                                                 
  ).٢/١٨٥(انظر اموع للنووي ) ١(
  ).١/٩٤(انظر الواضح للبصري ) ٢(
  ).١/٤٥(انظر املبسوط للسرخسي ) ٣(
  ).٤٣: (من اآلية، سورة النساء) ٤(
  ).١/٩٤(املنتقى للباجي ). ٥/٢١٣(لقرطيب اجلامع ألحكام القرآن ل: انظر) ٥(
  ).٦: (من اآلية ، سورة املائدة) ٦(



٣٧٦ 
  

  :أما السنة 
يا عائشة ": علم عائشة الغسل من اجلنابة فقال هلا  فما روي أن رسول اهللا .٣

  .)٢("مث ادلكي جلدك: إىل أن قال.. اغسلي يديك 
  :وأما اآلثار

، بل يغسله غسالً، ال: أيفيض عليه املاء؟ قال" : سئل عن اجلنبي أن عطاء فما رو
. ألحق ما غسل منه نعم أي واهللا إن ذلك: ؟ قال يغسل اجلنب مقعدته سبيل اخلالء للجنابة

إن : أوليس الرجل يضرب الغائط فيتطيب مث يأيت فيتوضأ وال يغسل مقعدته؟ قال : قلت 
  .)٣( "اجلنابة تكون يف احلني مرة 

  :فقالوا، وأما القياس
وذكر ابن قدامه أم استدلوا بأن ، )٤(قياساً على غسل الوجه واليدين يف الوضوء

  .)٥(الغسل طهارة عن حدث فوجب إمرار اليد فيه كالتيمم
  :مناقشة األدلة 

  :مناقشة أدلة أصحاب املذهب األول القائل بأن دلك اجلسد يف الغسل مستحب: أوالً
، فـاعترض  _ هللا عنهما رضي ا_  م حبديث أيب ذر وحديث أم سلمةأما استدالهل

  :مبا يليعليه 
مجعاً بـني   ، فتحمل على وجوب الدلكأا أحاديث مطلقة يف كيفية استعمال املاء

    يديه عليه أن يسلم من تنكب املاء عن بعض ما جيب عليه رموألنه ال يكاد من مل ي )٦(،األدلة
  

  )٧( .من جسده

                                                                                                                                               
  ).١/٥٧(انظر شرح فتح القدير البن اهلمام ) ١(
  ).٣١، ٣/٣٠(ذكره ابن حزم يف احمللى تعليقاً ) ٢(
  ).١/٥٧(باب اغتسال اجلنب ، رواه عبدالرزاق يف مصنفه كتاب الطهارة) ٣(
  ).٥/٢١٣(قرآن للقرطيب انظر اجلامع ألحكام ال) ٤(
  ).١/٢٩٠(املغين ) ٥(
  ).١/٣٠٨(انظر الذخرية للقرايف ) ٦(
  .نقالً عن ابن عبد الرب). ٢١٥، ٥/٢١٤(انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٧(



٣٧٧ 
  

  :مناقشة أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بوجوب دلك اجلسد أثناء الغسل :ثانياً
  :فاعترض عليه املغسول،ن الغسل يعرب به عن إمرار اليد مع املاء على إ: أما قوهلم

  .)١( ويسمى السيل الكبري غاسوالً ،ن مل مير فيه يدهإاإلناء و لَسغَ: فإنه يقال ؛غري مسلَّمبأنه 
إذ كان اسـم الطهـر    ،االحتجاج عن طريق االسم ففيه ضعفأما " :قال ابن رشد

  )٢(. "طلق يف كالم العرب على املعنيني مجيعاً على حد سواءنوالغسل ي

  :فاعترض عليه مبا يلي،  _ رضي اهللا عنها _ وأما استدالهلم حبديث عائشة
ه األمـر  ألنه جاء فيه األمر بالتدليك كما جاء في ،لو صح اخلرب لكان حجة عليهم  

  )٣( .ايقولون بوجوال باملضمضة واالستنشاق وهم 
  :وأما استدالهلم بالقياس على غسل الوجه واليدين،فاعترض عليه مبا يلي

 ،ومرة بالصب واإلفاضة ،وغري نكري أن يكون الغسل يف لسان العرب مرة بالعرك"   
الوضوء بإمرار أيـديهم  تعبد عباده يف _ عز وجل _ وإذا كان هذا فال ميتنع أن يكون اهللا 

على وجوههم مع املاء ويكون ذلك غسالً، وأن يفيضوا املاء على أنفسهم يف غسل اجلنابـة  
خارج من اللغة، ويكون كل واحد من األمرين موافقاً للسنة غري واحليض ويكون ذلك غسالً 

إىل بعض قياساً، يرد بعضها صاحبه؛ ألن األصول ال أصالً يف نفسه ال جيب أن يرد أحدمها إىل 
  .)٤("وإمنا ترد الفروع قياساً على األصول ؛علماء األمةخالف فيه بني  وهذا ما ال

  :فاعترض عليه وأما استدالهلم بالقياس على التيمم،
فالتيمم أُمرنا فيه باملسح ألنه طهارة بالتراب ويتعذر يف الغالب  ؛بأنه قياس مع الفارق  

  )٥( .إمرار التراب إال باليد
  :فاعترض عليه مبا يلي ا استدالهلم بالقياس على غسل النجاسة،وأم

 يزال بثالثة أحجار دون فمنها ما ؛ألن حكم النجاسة خيتلف ؛هذا قياس مع الفارق  
فما  ،ومنها ما البد من غسله وإزالة عينه ،ومنها ما يزال بصب املاء فقط دون عرك ،ماء

                                                 
  ).١/٢٩١( انظر املغين البن قدامة) ١(
  ).١/١٢٥(بداية اتهد ) ٢(
  ).٢/٣٢(انظر احمللى البن حزم ) ٣(
  .نقالً عن ابن عبد الرب). ٥/٢١٥(ع ألحكام القرآن للقرطيب اجلام) ٤(
  ).١/٢٩١(انظر املغين البن قدامة) ٥(



٣٧٨ 
  

كما أن النجاسة عني جتب  ،بعضالذي جعل غسل اجلنابة يقاس على بعض ذلك دون 
  )١(.يف جلد اجلنب عني جتب إزالتها إزالتها وليس
  :الترجيح
لعدم  ؛عدم وجوب الدلكأن الراجح هو بعد النظر يف أدلة الفريقني ومناقشتها يتبني   

يل إذا صـح، مث كـال   الصرحية، وحنن متعبدون باتباع الـدل ما يدل عليه من األدلة الصحيحة 
، أو بغلبـة الظـن  ،إما يقيناً ؛املاء إىل مجيع اجلسدعلى أن املقصود هو وصول  ناملذهبني متفقا

ـ  _ وهو من علمائهم_ وهذا ابن رشد، فكيفما حصل املقصود كفى  دمرجح بالـدليل ع
  .واهللا أعلم ،وجوب الدلك

  :نقض املرأة ضفائرها أو شعرها : اًتاسع
  )٢( .جلنابةاتفق األئمة األربعة على أنه غري واجب يف الغسل من ا  
  : لى مذهبنيواختلفوا يف نقضه يف احليض ع  

  :ولاملذهب األ
  .يرى القائلون به أنه جيب على املرأة نقض ضفائرها يف الغسل من احليض  
  )٤(.وبه قال احلسن )٣( ،وإىل هذا ذهب احلنفية واحلنابلة على املذهب  

  :املذهب الثاين 
ضفائرها إذا كان املاء يصل إليها، فإن  يرى القائلون به أنه ال جيب على املرأة نقض

  .مل يكن يصل لزمها نقضها
                                                 

  ).٢/٣٣(انظر احمللى البن حزم ) ١(
بدائع الصنائع ).٥٩، ١/٥٨(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ٥٩، ١/٥٨(اهلداية للمرغيناين : انظر) ٢(

منح ). ١/١٠١(شرح الزرقاين على خمتصر خليل ). ١/١٦٩(الشرح الصغري للدردير ). ١/٣٤(للكاساين 
). ١٢٢، ١/١٢١(املهذب للشريازي ). ١/٣١٢(التاج واإلكليل للمواق  ).١٢٧، ١/١٢٦(اجلليل لعليش 

كشاف القناع ). ١/٢٩٨(املغين البن قدامة ). ١/٧٣(مغين احملتاج للشربيين ). ٢/١٨٧(اموع للنووي  
  ).٢/١٣٧(اإلنصاف للمرداوي). ١٣٨، ٢/١٣٧(كبري البن قدامة الشرح ال). ١/١٥٤(للبهويت 

املغين البن قدامة ). ٥٩، ١/٥٨(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ٥٩، ١/٥٨(اهلداية للمرغيناين : انظر) ٣(
اإلنصاف ). ١٣٨، ٢/١٣٧(الشرح الكبري البن قدامة). ١/١٥٤(كشاف القناع للبهويت ). ١/٢٩٨(

  ).٢/١٣٧(للمرداوي 
  ).١/٢٩٩(انظر املغين البن قدامة ) ٤(



٣٧٩ 
  

  )١( .اية عن اإلمام أمحدووإىل هذا ذهب املالكية والشافعية وهو ر
  :األدلة
  :رأة ضفائرها يف الغسل من اجلنابة أدلة الفقهاء على عدم وجوب نقض امل: أوالً

  :استدل الفقهاء لذلك بالكتاب والسنة
  :أما الكتاب

(βÎ{ :له تعاىلفقو uρ öΝ çGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρ ã£γ©Û$$sù 4 ...{.)٢(  

  :وجه الداللة
  )٣( .أمر اهللا تعاىل بتطهري البدن والشعر ليس ببدن من كل وجه  

  :أما السنة 
إين امرأة أشد ضفر  ،يارسول اهللا: قلت :قالت_ رضي اهللا عنها_ فحديث أم سلمة .١

 ،ك أن حتثي على رأسك ثالث حثيـات إمنا يكفي ؛ال":؟ قال نقضه للجنابةأرأسي أف
  )٤( ."مث تفيضني عليك املاء فتطهرين

  :وجه الداللة 
  .نص احلديث على عدم وجوب نقض الضفائر يف الغسل من اجلنابة

يـأمر النسـاء إذا    بلغ عائشة أن عبداهللا بن عمرو: قال )٥(عبيد بن عمري حديثو .٢
يأمر النساء إذا اغتسلن أن  !هذا عجيب البن عمرو يا :فقالت ،اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن

                                                 
التاج واإلكليل  ). ١/١٠١(شرح الزرقاين على خمتصر خليل ). ١/١٦٩(الشرح الصغري للدردير: انظر) ١(

اموع للنووي ). ١/٧٣(مغين احملتاج للشربيين ). ١٢٢، ١/١٢١(املهذب للشريازي ). ١/٣١٢(للمواق 
 الشرح الكبري البن قدامة). ١/٣٠٠(ملغين البن قدامة ا). ١/٨٨(روضة الطالبني للنووي ). ٢/١٨٧(
)٢/١٣٩.(  
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٢(
  ).١/٥٩(انظر شرح العناية للبابريت ) ٣(
  .٢٦٥سبق ص ) ٤(
، روى عن أبيه وله صحبة وعن عمر وعلي  ، أبو عاصم املكي هو عبيد بن عمري بن قتادة بن سعيد الليثي) ٥(

وعطاء _  وقيل إنه مل يسمع منه _وعنه ابنه عبداهللا .  أيب موسى وأيب هريرة وعائشة وغريهموأيب ابن كعب و
   =  وجماهد



٣٨٠ 
  

من  غتسل أنا ورسول اهللا ألقد كنت  !ينقضن رؤوسهن أفال يأمرهن أن حيلقن رؤوسهن
  ).١( .وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثالث إفراغات، إناء واحد

  :وجه الداللة
على قول من رأى وجـوب  _ رضي اهللا عنها_ يظهر وجه الداللة من إنكار عائشة

  .فائر عند الغسلنقض الض
  :القائل بوجوب نقض الضفائر يف الغسل من احليض  ولأدلة أصحاب املذهب األ: ثانياً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واملعقول
  :أما السنة
 يف خرجنا مع رسول اهللا : قالت_ رضي اهللا عنها_ فما روت أم املؤمنني عائشة .١

فأدركين يوم عرفة وأنا حـائض مل   :هوفي... حجة الوداع موافني هلالل ذي احلجة 
وانقضـي   ،دعي عمرتـك ": ، فقالفشكوت ذلك إىل النيب  ،أحل من عمريت

  .) ٢(... "وامتشطي وأهلي حبج ،رأسك
  :وجه الداللة 

  .)٣(ال يكون املشط إال يف شعر غري مضفور  
اغتسـلت   إذا:"  اهللا قال رسول : قال_ رضي اهللا عنه_ ما رواه أنس بن مالك .٢

وإذا اغتسلت مـن  ، )٥( وأشنان) ٤(وغسلته خبطمي ،رأة من حيضها نقضت شعرهاامل
  .) ١("صبت على رأسها املاء وعصرتهجنابة 

                                                 
ذيب التهذيب : انظر. مات سنة مثان وستني" .ثقة:"قال أبو زرعة : قال ابن معني. وعبدالعزيز بن رفيع وغريهم=

  ).١/٣٨٤(تقريب التهذيب البن حجر ). ٥/٤٣١،٤٣٠(البن حجر 
  ).٢٥٢، ٤/٢٥١(رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب احليض، باب حكم ضفائر املغتسلة  )١(
رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري،كتاب احليض، باب كيف ل احلائض باحلج والعمرة ) ٢(
)  ٣٩٣، ٨/٣٩٢... (ومسلم يف صحيحه بشرح النووي ، كتاب احلج، باب وجوب اإلحرام). ٢/٤٩٩(

  .فظ لهوالل
  ).١/١٥٤(كشاف القناع للبهويت ).١/٢٩٩(املغين البن قدامة : انظر) ٣(
وزاد يف اللسان يغسل به لسان ). ١٤٢٦) (خطم(القاموس احمليط للفريوز آبادي مادة . نبات حملل: اخلطمي) ٤(

  ).١٥/٧٩). (خطم(العرب البن منظور مادة 
  ).١٦/١٥٧) (أشن(انظر لسان العرب البن منظور مادة  .من احلمض معروف يغسل به األيدي: األشنان ) ٥(



٣٨١ 
  

   :فقالوا، وأما املعقول
فَعفي عنه يف غسـل   ،إن األصل وجوب نقض الشعر ليتيقن وصول املاء إىل ما حتته"

  )٢(".اجلنابة ألنه يكثر فيشق ذلك خبالف احليض
أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بعدم وجوب نقض املرأة ضفائرها يف الغسل من : لثاًثا

  :ضقفإن مل يكن يصل لزمها الن ،احليض إذا كان املاء يصل إليها
  :أصحاب هذا املذهب بالسنة والقياساستدل 
    :أما السنة
 والذي جاء يف بعض ألفاظه أا قالـت للـنيب  _ رضي اهللا عنها_ فحديث أم سلمة .١

: "يكفيك أن  إمنا ؛ال:"أفأنقضه للحيضة واجلنابة؟ فقال إين امرأة أشد ضفر رأسي
  .)٣( .."حتثي على رأسك ثالث حثيات

  :وجه الداللة
وهذه زيـادة   ،نص احلديث على عدم وجوب نقض الضفائر يف الغسل من احليض  

  )٤(.جيب قبوهلا
: فقـال  ، حليضعن غسل ا  أا سألت النيب_ رضي اهللا عنها_ وحديث أمساء .٢

تأخذ إحداكن ماءها وسدرا فتطهر فتحسن الطهور، مث تصب على رأسها فتدلكه "
ممسـكة   )٥(مث تأخذ فرصة، مث تصب عليها املاء،دلكاً شديداً حىت تبلغ شؤون رأسها

فقالت  ".سبحان اهللا تطهرين ا :"فقال ؟وكيف تطهر ا:فقالت أمساء  ،"فتطهر ا
  )٦( ".تتبعني أثر الدم  ككأا ختفي ذل :عائشة
  :وجه الداللة 

                                                                                                                                               
  ).٧٥٥(رقم ) ١/٢٦٠(رواه الطرباين يف الكبري ) ١(
  ).٢/١٣٩(الشرح الكبري البن قدامة) ٢(
  ).٤/٢٥١(رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي كتاب احليض، باب حكم ضفائر املغتسلة ) ٣(
  ).١/٣٠٠(انظر املغين البن قدامة ) ٤(
  ).٣/٤٣١(انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . قطعة مطيبة باملسك : ممسكة فرصة) ٥(
رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي ، كتاب احليض، باب استحباب استعمال املغتسلة من احليض فرصة ) ٦(

  ).٤/٢٥٤،٢٥٣(من مسك يف موضع الدم 



٣٨٢ 
  

ألنه لو كـان   ؛دل احلديث على عدم وجوب نقض الضفائر يف الغسل من احليض  
  )٢()١( .جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة نه الأل؛ واجباً لذكره النيب 

  :فقالوا ، وأما القياس
  )٤()٣( .دنإن الرأس موضع من البدن فاستوى فيه احليض واجلنابة كسائر الب

  :مناقشة األدلة 
  :نوقشت أدلة أصحاب املذهب األول القائل بوجوب نقض الضفائر يف الغسل من احليض

  :فاعترض عليه مبا يلي،  _رضي اهللا عنها_أما استدالهلم حبديث عائشة 
 ؛ ألا إمنا أُمرتض الضفائر عند غسل احليضقاحلديث ال داللة فيه على وجوب ن .١

  .)٦( وليس غسالً من احليض.... )٥( ض لإلحرام باحلجبه يف حال احلي
 ،ألنه أمرها باملشط وليس بواجب ؛لو ثبت األمر بالنقض فإنه حيمل على االستحباب .٢

 .)٧( فما هو من ضرورته أوىل
  :الترجيح

بعد تأمل املسألة وأدلتها وما جرى عليها من مناقشة ظهر أن املذهب القائل بعـدم  
ها هو الراجح؛ لقوة ما استدلوا به من أدلة صرحية دالة على عدم وجوب نقض املرأة ضفائر

صحة كـثري مـن    ؛ لتوقف كما أن نقض الشعر لو كان واجباً لبينه النيب ، الوجوب 
  . واهللا أعلم ، وألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، العبادات على صحة الغسل

 

                                                 
  ).٢/١٣٩( البن قدامة الشرح الكبري). ١/٣٠٠(املغين البن قدامة : انظر) ١(
منهاج الوصول إىل علم األصول . تأخري البيان عن وقت احلاجة: وهو قول اجلمهور، وانظر يف مسألة) ٢(

  ).١٢٩(املختصر البن اللحام ). ٢/٢١٥(اإلاج للسبكي  ).٢/٢١٥( للقاضي البيضاوي
  ).١/٣٠١،٣٠٠(انظر املغين البن قدامة ) ٣(
رها أصحاب املذهب الثاين ما يدل على الفرق بني ما إذا كان املاء يصل إىل الضفائر ليس يف األدلة اليت ذك) ٤(

  .وبني ما إذا مل يكن املاء يصل 
  ).١/٣٠٠(املغين البن قدامة ). ١/٥٩(شرح فتح القدير البن اهلمام : انظر) ٥(
  ).٢/١٠٤(انظر فتح الباري البن حجر ) ٦(
  ).١/٣٠١(انظر املغين البن قدامة ) ٧(



٣٨٣ 
  

ن هلا بعد الغسل أن تأخذ مسكاً فتجعله إن كان الغسل عن احليض أو النفاس يس: عاشراً
 ،فإن مل جتد فطينـاً  ،فإن مل جتد  مسكاً فطيباً ،وتدخله يف فرجها تتبع به أثر الدم ةيف قطن

فإن مل جتد فاملاء شاف ١(كاف(.  
  )٣()٢(.وزاد احلنابلة أنه يستحب هلا أن تغتسل مباء وسدر ،وإىل هذا ذهب الشافعية واحلنابلة

  :األدلة 
  :ل الفقهاء لذلك بالسنة واملعقولاستد
  :أما السنة

" :وجاء فيه  عن غسل احليض النيب ملا سألت _ رضي اهللا عنها_ فحديث أمساء
سبحان اهللا تطهرين  :فقال ؟وكيف تطهر ا :فقالت أمساء .مث تأخذ فرصة ممسكة فتطهر ا

  .)٤( .."كأا ختفي ذلك تتبعني أثر الدم  :فقالت عائشة .ا
   :فقالوا، ا املعقول وأم

  )٥( .احملل ويدفع الرائحة الكريهة بيِّإن استعمال املسك يطَ
ون استمتاع كأن تزول رائحة الدم في ).أي املسك(وزاد صاحب احلاوي أن املقصود به 
فإن  ،ألنه يسرع إىل علوق الولد: وقال آخرون .الزوج بإثارة الشهوة وكمال االستمتاع

املقصود به كمال االستمتاع بطيب الرائحة قال تستعمل عند  :أعوزها املسك فمن قال
 :قال ،املقصود به إسراع العلوق :ومن قال ،كان خلفاً منه يف طيب الرائحة إعوازه ما

  تستعمل عند إعوازه ما 
  )١(قام مقامه يف إسراع العلوق من القسط

                                                 
املغين ). ٢/١٨٨(اموع للنووي ). ١/٩٠(روضة الطالبني للنووي ). ١/٧٤(مغين احملتاج للشربيين : انظر) ١(

). ٢/١٤٢(الشرح الكبري البن قدامة ). ١/١٥٤،١٥٣(كشاف القناع للبهويت ). ١/٣٠٢(البن قدامة 
  ).٢/١٤٢(اإلنصاف للمرداوي 

  ).٢/١٤٢(الكبري البن قدامة الشرح ). ١/١٥٣(كشاف القناع للبهويت : انظر) ٢(
  .مل يذكر احلنفية واملالكية هذه املسألة فيما تتبعت من كتبهم ، واهللا أعلم) ٣(
  .٣٧٦سبق ص ) ٤(
  ).١/٣٠٢(املغين البن قدامة ). ٢/١٨٨(اموع للنووي ) ٥(



٣٨٤ 
  

  .")٢(واألظفار
نـدب إىل   ،ل االسـتمتاع املقصود به كمـا  :فمن قال" وأما عن وقت استعماله   

  ) ٣(".أمر باستعماله قبل الغسل ،املقصود به إسراع العلوق :ومن قال ،استعماله بعد الغسل

                                                                                                                                               
راهيم مصطفى وآخرون إب: املعجم الوسيط إخراج . عود يجاء به من اهلند جيعل يف البخور والدواء: القُسط) ١(

  ). ٢/٧٣٤) (قسط(مادة 
  ).٦/١٩١) (ظفر(لسان العرب البن منظور مادة . شيء من العطر أسود القطعة منه شبيهة بالظفر: الظفر) ٢(
  ).١/٢٦٦(علي معوض وعادل أمحد : حتقيق، احلاوي للماوردي) ٣(



٣٨٥ 
  

  املسألة الثانية
  يف األغسال الواجبة

  
  :اتفق األئمة األربعة على وجوب الغسل يف احلاالت التالية  
  .(٢)دفقاً بلذة على وجه الصحة ال عن مرض  )١(خروج املين .١
  .(٤)أو قدرها من بالغ يف فرج املرأة (٣)حشفة مغيب .٢
  ،(٥)احليض .٣

                                                 
  ).٢٠/١٦٢) (مىن(البن منظور مادة لسان العرب ." مشدد، ماء الرجل، ومجعه منى:"املين يف اللغة  )١(
ماء أبيض ثخني ينكسر الذكر خبروجه، يشبه رائحة الطلع إن كان رطباً، ورائحة البيض :"وقد عرفه احلنفية بأنه  

  ). ٥٢(حاشية الطحطاوي ".إن كان يابساً
رسالة ابن أيب زيد مع "املاء الدافق الذي خيرج عند اللذة الكربى، رائحته كرائحة الطلع ": بأنهوعرفه املالكية 
  ).١/١١٦(حاشية العدوي 

أو ريح ، التدفق عند خروجه، أو اللذة خبروجه : ما كان له إحدى الصفات الثالث التالية : "وعرفه الشافعية بأنه
وانظر اية ). ٢/١٤١(اموع للنووي ".عجني وطلع خنل إن كان رطباً، أو ريح بياض البيض إن كان جافاً

  ). ١/٢١٦(ي احملتاج للرمل
ماء غليظ أبيض خيرج عند اشتداد الشهوة، يتلَذذ عند خروجه، ويعقب خروجه فتور، :" وعرفه احلنابلة بأنه 

 ).٢٧(املطلع على أبواب املقنع للبعلي ".يقْرب من رائحة العجني ، رائحته كرائحة طلع النخل 
الشرح الصغري للدردير ). ١/٦٠(غيناين اهلداية للمر). ٣٦، ١/٣٥(بدائع الصنائع للكاساين : انظر )٢(
مغين احملتاج ). ٢/١٣١(اموع للنووي ). ١/١٢٧،١٢٦(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن ). ١/١٦٠(

الشرح الكبري البن قدامة ). ١/١٣٩(كشاف القناع للبهويت ). ١/٢٦٥(املغين البن قدامة ). ١/٦٨(للشربيين 
)٢/٧٩.( 
 ).١/٣٩١(لنهاية البن األثري ا. رأس الذكر: احلشفة  )٣(
الشرح الصغري للدردير ). ٦٤، ١/٦٣(اهلداية للمرغيناين ). ١/٣٥(بدائع الصنائع للكاساين : انظر )٤(
اموع للنووي ). ١/٦٨(مغين احملتاج للشربيين ). ١٢٧، ١/١٢٦(حاشية الدسوقي ). ١٦٤، ١/١٦٣(
 ).١/١٤٠(لبهويت كشاف القناع ل). ١/٢٧١(املغين البن قدامة ). ٢/١١(
حاضت  :يكون امساً ويكون مصدراً، ويقال حاضت املرأة حتيض حيضاً وحميضاً واحمليض: احليض يف اللغة )٥(

  ).٤١٢،  ٨/٤١١) (حيض(لسان العرب البن منظور مادة . ونفست وحتيضت ودرست وعركت
شرح ". ء والصغرسليمة من الدا دم ينفضه رحم امرأة: "بأنه عرفه احلنفية: كما يليوهو يف اصطالح الفقهاء  

كدرة دم كصفرة أو: "وعرفه املالكية بأنه). ١/٢٠٠(ن جنيم البحر الرائق الب: وانظر). ١/١٦٠(العناية للبابريت



٣٨٦ 
  

  .(٢)وانقطاعهما شرط  (١)والنفاس
  .(٤)  (٣)املوت .٤
  :األدلة
اً بلذة على وجه الصحة ال عن أدلة الفقهاء على وجوب الغسل خبروج املين دفق :أوالً
  :مرض

  :ء لذلك بالكتاب والسنة واإلمجاعاستدل الفقها
  :أما الكتاب 
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دم يرخيه " :بأنه وعرفه الشافعية). ١٦٨، ١/١٦٧( الشرح الكبري للدردير". خرج بنفسه من قبل من حتمل عادة

 = رأةـرحم امل
بأنه دم طبيعة خيرج مع الصحة من : "وعرفه احلنابلة). ٢/٣٤٢(اموع للنووي ". أوقات معتادةبعد بلوغها ب=

  ).١/١٩٦(كشاف القناع للبهويت ". غري سبب والدة من قعر الرحم
  ).٨/١١٩( )نفس(لسان العرب البن منظور مادة .الدم : أما النفاس فهو يف اللغة )١( 

بدائع الصنائع للكاسائي : انظر. اسم للدم اخلارج من الرحم عقب الوالدة: ةوهو اصطالحاً عند احلنفية والشافعي
  ).٢/٥١٩(اموع للنووي ). ١/٤١(

الشرح الكبري للدردير ". دم أو صفرة أو كدرة خيرج من القبل بالوالدة معها أو بعدها ال قبلها: "وعند املالكية
)١/١٧٤.(  

  ).١/١٩٦(كشاف القناع للبهويت . "الدم اخلارج بسبب الوالدة: "وعند احلنابلة
الشرح الصغري للدردير ). ٦٥، ١/٦٤(اهلداية للمرغيناين ). ٣٦، ١/٣٥(بدائع الصنائع للكاساين : انظر )٢(
). ١/٦٩(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٨١(روضة الطالبني للنووي ). ١/١٣٠(حاشية الدسوقي ). ١/١٦٦(

املقنع البن قدامة ). ٢/١٠٢(اإلنصاف للمرداوي ). ٢/١٤٧(وي اموع للنو). ١/١١١(الوسيط للغزايل 
)١/١٠٢ .( 
الذخرية للقرايف ). ١/٤٠٧(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ). ١/٢٩٩(بدائع الصنائع للكاساين : انظر )٣(
روضة ). ١/١١١(الوسيط للغزايل ). ١/٦٨(مغين احملتاج للشربيين ). ٥/١٢٨(اموع للنووي ). ١/٢٩٠(

 ).١/٨١(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ) ١/٨١(الطالبني للنووي 
 .املراد وجوب ذلك على األحياء إذ ال وجوب بعد املوت) ٤(
  ).٤٣: (من اآلية، سورة النساء) ٥(



٣٨٧ 
  

  :وجه الداللة 
يف هذا داللـة علـى   ، و)١(غتسالي اجلنب عن الصالة إال بعد اال دلت اآلية على    

  .وجوب الغسل ليقوم مبا فُِرض عليه مما تشترط له الطهارة؛ كالصالة وحنوها

(βÎ{وقوله تعاىل  .٢ uρ öΝ çGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρ ã£γ©Û$$sù 4 ...{)٢(.  

  :وجه الداللة
  . )٣("فاطهروا "دلت اآلية على األمر باالغتسال ملن كان جنباً وذلك يف قوله تعاىل 

  :وأما السنة
فقال  ،عن املذي سألت النيب : قال_ رضي اهللا عنه_ رواه علي بن أيب طالبفما  .١

  )٤(".ومن املين الغسل  ،من املذي الوضوء: "
جـاءت أم  : قالت  _رضي اهللا عنه  _عن أم سلمة  )٥(وعن زينب بنت أيب سلمة .٢

فهل على ، إن اهللا ال يستحي من احلق، يا رسول اهللا : فقالت  إىل النيب  )٦(سليم
  ".نعم، إذا رأت املاء "   :رسول اهللا : فقال  ؟املرأة من غسل إذا احتلمت

   

                                                 
زاد املسري يف علم التفسري أليب الفرج عبد الرمحن بن علي ).٦/٢١٣(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : انظر) ١(

  ).٢/١٢٩(السعيد بن بسيوين زغلول : حممد عبدالرمحن، وخرج أحاديثه:ي، حتقيقابن اجلوز
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٢(
  ).٦/١٠٤(انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٣(
واللفظ ). ١/٣١٤،٣١٣(رواه الترمذي بشرح حتفة األحوذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء يف املين واملذي) ٤(

وحنوه يف سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ). ١/٣١٤(املرجع السابق " حسن صحيح:"عنه له، وقال
        ).١/١٦٨(الوضوء من املذي 

: يقال هي زينب بنت أيب سلمة عبداهللا بن عبداألسد بن عمرو بن خمزوم املخرومية، و ربيبة رسول اهللا ) ٥(
كانت فقيهة، وروت ، ي ترضعها، وكان امسها برة فغريه النيب أمها وه وتزوج النيب ، ولدت بأرض احلبشة

  ).٤/٣٢٠،٣١٩(االستيعاب البن عبدالرب ). ٨/٩٦(اإلصابة البن حجر: انظر. وأزواجه عن النيب 
 أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب األنصارية ،وهي أم أنس خادم رسول اهللا ) ٦(

الغميصاء، : سهلة، وقيل رملة، وقيل رمسة، وقيل مليكة، وقيل: ف يف امسها فقيلاشتهرت بكنيتها، واختل
اإلصابة البن : انظر. مات زوجها فتزوجت أبا طلحة وكان مهرها إسالمه. من السابقني إىل اإلسالم. أوالرميصاء

  ).٤/٤٥٦،٤٥٥(االستيعاب البن عبدالرب ). ٨/٢٤٣(حجر 



٣٨٨ 
  

  
  .)١(" ؟فبم يشبهها ولدها !تربت يداك": ؟ قال وحتتلم املرأة ،يارسول اهللا: فقالت أم سلمة 

  :وجه الداللة 
  )٢( .دل احلديث على وجوب الغسل على املرأة إذا أنزلت املاء

بـني   إذا جلس: " رسول اهللا قال : قال _ هللا عنهرضي ا_ ما رواه أبو هريرةو .٣
  )٣(."فقد وجب الغسل ،شعبها األربع مث جهدها

  :أما اإلمجاع 
  )٤(.فقد أمجعت األمة على أن إنزال املين يف نوم أو يقظة بلذه موجب للغسل

  :جأدلة الفقهاء على وجوب الغسل بتغييب احلشفة أو قدرها من بالغ يف الفر: ثانياً
  :واملعقولواإلمجاع لفقهاء لذلك بالكتاب والسنة استدل ا
  :أما الكتاب
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  :وجه الداللة 
  )٦( .ي اجلماع وإن مل يكن معه إنزال جنابةالعرب تسم  

  :أما السنة
جلس بني  إذا: " قال رسول اهللا: قال _ رضي اهللا عنه_فما رواه أبو هريرة  .١

  ".زلـوإن مل ين :"وزاد مسلم" .فقد وجب الغسل ،شعبها األربع مث جهدها
                                                 

ومسلم يف ). ١/٢٧٦(ح الباري ، كتاب العلم،باب احلياء يف العلم رواه البخاري يف صحيحه بشرح فت) ١(
        .واللفظ له) ٣/٢٢٧(صحيحه بشرح النووي ، كتاب احليض، باب وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منها

  ).١/٢١٩(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ٢(
واللفظ ) ١/٤٧٠(ب إذا التقى اخلتانان رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح البخاري، كتاب الغسل، با) ٣(
        ).٤/٢٧٩..(ومسلم يف صحيحه بشرح النووي ، كتاب احليض، باب نسخ املاء من املاء. له
 ).٤١(انظر مراتب اإلمجاع  البن حزم ) ٤(
  ).٤٣:(من اآلية ، سورة النساء) ٥(
  ).٢/١٣٧(انظر اموع للنووي ) ٦(



٣٨٩ 
  

عن الرجل  أن رجالً سأل رسول اهللا  _رضي اهللا عنها_عن عائشة  يما روو .٢
إين  "فقال رسول اهللا  ،امع أهله مث يكسل هل عليه الغسل؟ وعائشة جالسةجي

  )١(."غتسلنألفعل ذلك أنا وهذه مث 
  :وأما اإلمجاع 

  .)٢(نقل اإلمجاع على ذلك النووي يف اموع ف
  :وأما املعقول فمن وجهني

   :، قالواالقياس: األول
لق به وإن مل يكـن معـه   إن تغييب احلشفة يف الفرج حكم من أحكام اجلماع فتع .١

  .)٣(كاحلد فإنه يقام عليه وإن مل يكن معه إنزال ؛إنزال
 قوي وألن التقاء اخلتانني سبب ،إا طهارة حدث فتتعلق بنوع من اللمس كالوضوء .٢

  .)٤(كاللمس كان سبباً قوياً للمذي فيتعلق به حكمه  ؛خلروج املين فيتعلق به حكمه
   :وفيه قالوا، النظر: الثاين

  . )٥(زول املين عادة فيقوم مقامه احتياطاًـن إدخال الفرج يف الفرج املعتاد سبب لنإ
  :أدلة الفقهاء على وجوب الغسل من احليض والنفاس: ثالثاً

  :استدل الفقهاء لوجوب الغسل من احليض والنفاس بالكتاب والسنة واإلمجاع
  :أما الكتاب
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{. )٦(  
                                                 

كتاب الطهارة ، باب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل ، شرح النووي رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ب) ١(
  ).٤/٢٧٩(بالتقاء اخلتانني 

  ).٢/١٣٧(انظر اموع للنووي ) ٢(
 ).٢/١٣٧(اموع للنووي ). ١/٣٦(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٣(
 ).١/٢٩٤(انظر الذخرية للقرايف ) ٤(
  ).١/٣٦(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ٥(
  ).٢٢٢: (من اآلية، سورة البقرة) ٦(



٣٩٠ 
  

  
  :وجه الداللة

ومـا ال   ،سلوال جيوز ذلك إال بالغ ،أنه يلزمها متكني الزوج من الوطء" يظهر من   
  )١(."به فهو واجب إال يتم الواجب

وإمنا كان يف مدة احلمل ينصرف  ،فإن دم النفاس هو دم احليض ؛والنفاس كاحليض  
  )٢( .إىل غذاء الولد
  :وأما السنة

رضي _جاءت فاطمة بنت أيب حبيش  :قالت_ رضي اهللا عنها_ أم املؤمنني عائشةعن ف _١
 ؟ستحاض فال أطهر أفأدع الصـالة أإين امرأة  ،رسول اهللايا: فقالت إىل النيب  _اهللا عنها
فإذا أقبلت احليضة فدعي الصـالة وإذا أدبـرت    ،إن ذلك عرق وليس باحليضة ؛ال ":فقال
  .)٣("غسلي عنك الدم وصلياف

  :وجه الداللة
  .، واألصل يف األمر الوجوبأمر "اغسلي عنك الدم ف " قوله 
إن أم حبيبة اليت كانت حتت عبـدالرمحن بـن    :قالت _رضي اهللا عنها_وعن عائشة  _٢

مكثي قدر ما كانت حتبسك حيضـتك مث  ا"فقال هلا  ،الدم عوف شكت إىل رسول اهللا 
  )٤( .فكانت تغتسل عند كل صالة "اغتسلي

  :وجه الداللة
  .احلديث دليل على وجوب الغسل على املستحاضة إذا انقضى زمن احليض  

  :أما اإلمجاع
  )٥(.على وجوب الغسل بسبب احليض والنفاساإلمجاع ذر وغريه فقد نقل ابن املن

                                                 
  ).١/٢٧٧(وانظر املغين البن قدامة ). ٢/١٤٨(اموع للنووي ) ١(
  ).١/٢٧٧(انظر املغين البن قدامة ) ٢(
ومسلم يف ). ١/٤٨٧(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري ، كتاب احليض، باب االستحاضة ) ٣(

  .واللفظ له) ٢٥٧، ٤/٢٥٦(ب املستحاضة وغسلها وصالا صحيحه بشرح النووي،كتاب احليض، با
  ).٤/٢٦٥(رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي،كتاب احليض، باب املستحاضة وغسلها وصالا) ٤(
  ).٤١(مراتب االمجاع البن حزم ). ٣٩(اإلمجاع البن املنذر : انظر) ٥(



٣٩١ 
  

  
  :أدلة الفقهاء على وجوب غسل امليت: رابعاً

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة واإلمجاع
  :أما السنة 
قال يف الذي سقط عن  أن رسول اهللا  _مارضي اهللا عنه_فما روى ابن عباس   - ١

  )١(."اغسلوه مباء وسدر": هبعري
 دخل علينا رسول اهللا : قالت  _رضي اهللا عنها_عطية األنصارية  وما روته أم  - ٢

 ،اغسلنها ثالثاً أو مخساً أو أكثر من ذلك مباء وسدر" :حني توفيت ابنته فقال
فلما فرغنا . يذننأو شيئاً من كافور فإذا فرغنت فآ )٢( واجعلن يف اآلخرة كافوراً

  .)٥(إزاره تعين  )٤("اهشعرا إيأ: فقال ) ٣(ه وقْفأعطانا ح، آذناه
كان جيمع بني الرجلني من  أن رسول اهللا "_ رضي اهللا عنه_وما روى جابر   - ٣

فإذا أشري إىل أحدمها  "؟أيهما أكثر أخذاً للقرآن ":قتلى أحد يف ثوب واحد مث يقول 
وأمر بدفنهم يف دمائهم ومل يغسلوا ومل "أنا شهيد على هؤالء" :قدمه يف اللحد وقال

  .)٦("هميصل علي
  :وأما اإلمجاع 

  .)٧(فقد جاء يف بدائع الصنائع أن اإلمجاع منعقد على وجوبه 

                                                 
  ).٣/١٦٢(باب الكفن يف ثوبني ، كتاب اجلنائز، رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري ) ١(
املعجم الوسيط ، إخراج إبراهيم مصطفى . _رائحته عطرية_شجر الكافور شجر من الفصيلة الغارية : كافور)٢(

  ). ٢/٧٩٨) (كفر( ن مادة يوآخر
) حقو(معجم مقاييس اللغة البن فارس مادة . هو اإلزار مسي به للمجاورة: وقيل. مشد اإلزار: احلقو) ٣(
  ).١/٤١٧(النهاية البن األثري ). ٤/٨٨(
اجعلنه شعاراً هلا وهو الثوب الذي يلي اجلسد مسي شعاراً ألنه يلي شعر اجلسد واحلكمة يف : أشعرا إياه) ٤(

        ).٧/٧(شرح النووي على مسلم . إشعارها به تربكها به 
يت ووضوئه باملاء والسدر كتاب اجلنائز باب غسل امل،رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري) ٥(
        ).٦، ٧/٥(باب يف غسل امليت ، كتاب اجلنائز ،ومسلم يف صحيحه بشرح النووي . واللفظ له )٣/١٥٠(
 ).٣/٢٤٨(باب الصالة على الشهيد ، كتاب اجلنائز ، رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري ) ٦(
 ).٥/١٢٨(وع للنووي ام). ١/٢٩٩(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٧(



٣٩٢ 
  

  
  
  
  



٣٩٣ 
  

  املسألة الثالثة
  األغسال املستحبة    

  
  :اتفق األئمة األربعة على استحباب األغسال التالية

  .الغسل لإلحرام .١
  .الغسل لدخول مكة .٢
  .الغسل للوقوف بعرفة .٣
  .الغسل لطواف اإلفاضة .٤
  .مارالغسل لرمي اجل .٥
  .الغسل للجمعة .٦
  .الغسل للعيدين .٧
  .الغسل بعد غسل امليت .٨
 )١( .زلـالغسل ملن أفاق من اجلنون واإلغماء ومل ين .٩
  :األدلة
  : أوالً 

  :ء على استحباب االغتسال لإلحرامأدلة الفقها
  :واملعقولباب االغتسال عند اإلحرام بالسنة استدل الفقهاء الستح

  : أما السنة

                                                 
البحر الرائق ). ١٧٠، ١/١٦٥(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ٩٠، ١/٨٩(املبسوط للسرخسي : انظر) ١(

). ١/٣٥(بدائع الصنائع للكاساين ). ١/٦٦(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ٢٦٩، ١٩، ١/١٧(البن جنيم 
حاشية ). ١/٣١٥(املنتقى  للباجي ). ١/١٣٥(ردير الشرح الكبري للد). ١٧٧، ١/١٧٦(جواهر اإلكليل لآليب 

حاشية ). ١/٢٩٠(مغين احملتاج للشربيين ). ٤/٥٣٥) (٢٠٣، ٢/٢٠٢(اموع للنووي ). ١/٣٨٤(الدسوقي 
شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١٥١، ١/١٥٠(كشاف القناع للبهويت ). ١/١٥٢(إبراهيم البيجوري 

احملرر د الدين أيب الربكات ). ٣/٢٢٤(املغين البن قدامة ). ٥/٢٦٨(اإلنصاف للمرداوي ). ٨٤، ١/٨٣(
)١/٢٠(  



٣٩٤ 
  

 تجـرد  الـنيب  عن أبيه أنـه رأى   _رضي اهللا عنه  _ )١(بتفما رواه زيد بن ثا .١
 إلهالله

  .)٢"(واغتسل 
)٣( نفست أمساء بنت عميس:  قالت_  رضي اهللا عنها_  وعن عائشة .٢

رضي اهللا _  
أبابكر يأمرها أن تغتسل  فأمر رسول اهللا  ، مبحمد بن أيب بكر بالشجرة _اعنه
 )٤(." َوتهِلَّ

من السنة أن يغتسل إذا أراد أن حيرم، : "قال_ رضي اهللا عنهما_ر ما ورد أن ابن عم .٣
  )٥(".وإذا أراد أن يدخل مكة

  : فقالوا، ولاملعقأما 
  )٦( .فَسن هلا االغتسال كاجلمعة ،إن احلج عبادة جيتمع هلا الناس

                                                 
أبو : هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوزان بن عمرو بن عوف األنصاري اخلزرجي ، أبو سعيد ، وقيل) ٢(

  .=ثابت
يب بكر    وهو من علماء الصحابة ، توىل قسم غنائم الريموك ، ومجع القرآن يف عهد أ كتب الوحي للنيب =

االستيعاب البن     ). ٣/٢٣،٢٢(اإلصابة البن حجر : انظر . مات سنة اثنتني أو ثالث أو مخس وأربعني. الصديق
  ).١/٥٥١(عبد الرب 

رواه الترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي، كتاب احلج، باب ما جاء يف االغتسال عند اإلحرام ) ١(
والدار قطين يف سننه مع التعليق املغين، كتاب ). رجع السابقامل(حديث حسن غريب : وقال عنه ). ٣/٤٨٠(

والبيهقي ). املرجع السابق(هذا حديث غريب ما مسعناه إال منه : قال ابن الصاعد: ، وقال)٢٢١، ٢/٢٢٠(احلج 
  ).٥/٣٢(يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب احلج، باب الغسل لإلهالل 

ألمها، وأخت مجاعة من  ، أخت ميمونة بنت احلارث زوج النيب هي أمساء بنت عميس بن معد اخلثعمية) ٢(
الصحابيات ألب أو أم أو ألب وأم، كانت من املهاجرات إىل أرض احلبشة مع زوجها جعفر بن أيب طالب، وملا 

االستيعاب البن ). ٩، ٨/ ٨(اإلصابة البن حجر : انظر. قُتل تزوجها أبوبكر فولدت له حممداً، مث تزوجها علي
  ).٤/٢٣٦،٢٣٤(بدالرب ع
  ).٨/٣٨٤(رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب احلج، باب إحرام النفساء ) ٣(
وابن أيب ). ٥/٣٣(باب الغسل لإلهالل ، كتاب احلج، رواه البيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي) ٤(

قطين مع التعليق املغين كتاب احلج والدار). ٤/٥٢٥(باب يف الغسل عند اإلحرام ، كتاب احلج.شيبه يف املصنف
)٢/٢٢.(  
  ).٨/١٣٦(انظر الشرح الكبري البن قدامة ) ٥(



٣٩٥ 
  

  : ثانياً
  :دلة الفقهاء على استحباب االغتسال عند دخول مكةأ

   :واملعقولثر واأل بالسنةاستدلوا لذلك 
  :السنة أما 
  

   )١(م مكة إال بات بذي طوىديقْكان الَأنه _ هما رضي اهللا عن_  فما ورد عن ابن عمر
 .)٢( فعله ويذكر أن النيب ، مث يدخل مكة اراً ،حىت يصبح ويغتسل

  :أما األثر
من السنة أن يغتسل إذا أراد أن : "قال _ا رضي اهللا عنهم _فما ورد عن ابن عمر 

  ".حيرم، وإذا أراد أن يدخل مكة
   :فقالوا، أما املعقول

  )٣( .فاستحب له االغتسال كاخلارج إىل اجلمعة ،إن مكة جممع أهل النسك
  : ثالثاً

  :أدلة الفقهاء على استحباب االغتسال للوقوف بعرفة
  :بالسنة واآلثار واملعقول لذلكاستدلوا 
  :أما السنة
، ويوم النحر، يغتسل يوم الفطر كان اهللا سول أن ر" )٤(فما رواه الفاكه بن سعد  

  .)١( وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل يف هذه األيام ،"ويوم عرفة

                                                 
الروض املعطار يف خرباألقطار . _ رضي اهللا عنهما_موضع عند مكة ، فيه دفن عبداهللا بن عمر : ذي طوى ) ١(

  ).٢٦٠(للحمريي 
). ٣/٥٠٩(غتسال عند دخول مكة رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب احلج، باب اال) ٢(

  .واللفظ له) ٩/٨(ومسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب احلج، باب استحباب املبيت بذي طوى 
  ).٥/٢٠٩(انظر املغين البن قدامة ) ٣(
الفاكه بن سعد األنصاري، صحايب له حديث يف الغسل يف عيد الفطر، واإلسناد إليه واه، شهد صفني مع ) ٤(

  ).٣/٢٠٢(االستيعاب البن عبدالرب ). ٦/٣٧٧(ذيب التهذيب البن حجر: انظر. علي وقتل ا



٣٩٦ 
  

  :ثار وأما اآل
سأله رجـل عـن    أنه _ رضي اهللا عنه _طالب فما رواه البيهقي عن علي بن أيب  - ١

،  ، الغسل الذي هو الغسل ال : ، فقال اغتسل كل يوم إن شئت"  : الغسل؟ قال
 يوم"  : قال

  )٢(".اجلمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر
حرامـه قبـل أن   إلكان يغتسل أنه _ رضي اهللا عنهما_ما رواه مالك عن ابن عمر - ٢

  )٣( .وللوقوف عشية عرفة ،ولدخول مكة ،حيرم
   :فقالوا، وأما املعقول

ا الغسل كصـالة  فشرع هل ،إن الوقوف بعرفة قُربة جيتمع ا اخللق يف موضع واحد" 
  )٤( ".اجلمعة والعيد

  : رابعاً
  :أدلة الفقهاء على استحباب الغسل لطواف اإلفاضة

   :فقالوا، استدلوا لذلك باملعقول
 ،إن طواف اإلفاضة نسك جيتمع فيه الناس ويزدمحون فيعرقون ويـؤذي بعضـهم بعضـاً   

  )٥( .فاستحب له الغسل كاجلمعة
  : خامساً

  :الغسل لرمي اجلمارأدلة الفقهاء على استحباب 

                                                                                                                                               
قال ). ١/٤١٧(رواه ابن ماجه يف سننه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف اغتسال العيدين ) ٥(

قال . ديقكذاب خبيث زن: هذا إسناد فيه يوسف بن خالد السميت قال فيه ابن معني: البوصريي يف الزوائد
إسناده : وقال النووي). املرجع السابق ( كان يضع احلديث : قال ابن حبان. وكذبه غري واحد: السندي قلت 
  ).٥/٧(انظر اموع للنووي . ضعيف باطل

). ٣/٢٧٨(رواه البيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب صالة العيدين، باب غسل العيدين ) ١(
  ).١/١٧٧(إرواء  الغليل لأللباين . سنده صحيح :وقال عنه األلباين

  ).٣٠٨(املوطأ بشرح تنوير احلوالك للسيوطي، كتاب احلج، باب الغسل لإلهالل ) ٢(
  ).٢/٧٧٥(املهذب للشريازي ) ٣(
  ).١/١٥١(انظر كشاف القناع للبهويت ) ٤(



٣٩٧ 
  

  :استدل الفقهاء لذلك باألثر واملعقول
  :أما األثر

اجلمـار إال  ما رأيت ابـن عمـر أراد أن يرمـي    :"قال  _رضي اهللا عنه_فما رواه نافع 
  )١(."اغتسل

  : فقالوا، وأما املعقول
فاسـتحب لـه    ،إن رمي اجلمار نسك جيتمع له الناس فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضاً

  )٢(."للروائح وللتنظيف كاجلمعة الغسل دفعاً
  : سادساً 

  :أدلة الفقهاء على استحباب الغسل للجمعة
  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة واإلمجاع واملعقول

  :أما السنة 
مـن  ":  قال رسـول اهللا  : قال  _رضي اهللا عنه  _ )٣(فما رواه مسرة بن جندب  .١

  .)٤("ضل، ومن اغتسل فالغسل أف توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت
  :وجه الداللة

  :دل احلديث على استحباب الغسل من وجهني 

                                                 
  ).٤/٥٠٠(رواه ابن أيب شيبة، كتاب احلج، باب من كره أن يرمي اجلمار غري متوضئ ) ٥(
  ).١/١٥١(انظر كشاف القناع للبهويت ) ٦(

 أبوعبدالرمحن،: أبو عبداهللا، ويقال: هو مسرة بن جندب بن هالل بن جريج بن مرة الفزاري، أبو سعيد، يقال) ١(
سليمان وسعد وعبداهللا بن : وعنه ابناه. وعن أيب عبيدة  روى عن النيب. أبو سليمان: أبو حممد، ويقال: ويقال
سكن البصرة، وكان زياد يستخلفه عليها، فلما مات أقره معاوية  :قال ابن عبدالرب. وزيد بن عقبة وغريهم بريدة

كان عظيم األمانة، صدوق احلديث، حيب : كان شديداً على احلرورية، قال ابن سريين. عاماً أو حنوه مث عزله
). ٣/٥٢٢،٥٢١(ذيب التهذيب البن حجر : انظر. تسع ومخسني: سنة مثان ومخسني، وقيل مات .اإلسالم وأهله

  ).٢/٧٩،٧٧(االستيعاب البن عبدالرب 
: وقال عنه). ٣/٥(رواه الترمذي يف سننه مع حتفة األحوذي ،كتاب اجلمعة، باب الوضوء يوم اجلمعة ) ٢(

ل والنسائي يف سننه بشرح السيوطي ، كتاب اجلمعة، باب الرخصة يف ترك الغس). ٣/٦(املرجع السابق . حسن
  ). ٣/٩٣(يوم اجلمعة 



٣٩٨ 
  

وفيه البيان الواضح . ونعمت السنة ...فبالسنة أخذت :معناه" فبها ونعمت  " :قوله :األول 
   .)١(وأن الغسل هلا فضيلة ال فريضة ،بأن الوضوء كاٍف للجمعة

تفضيل أن تدخل على مشتركني واألصل يف أفعل ال ،"فالغسل أفضل"  : قوله يف  :والثاين
يف الفضل ير٢("مما يدل على إجزاء الوضوء "  ،ح أحدمها فيهج( .  

من توضـأ فأحسـن   :"قال اهللا أن رسول  _رضي اهللا عنه_وما رواه أبو هريرة   .٢
اجلمعة وزيـادة ثالثـة    غُفر له ما بينه وبني، الوضوء، مث أتى اجلمعة فاستمع وأنصت

  .)٣("..أيام
  :لةوجه الدال

حيث ذكر الوضوء وما معه من  ؛دل احلديث على عدم وجوب الغسل ليوم اجلمعة
  )٤( .مما يدل على أن الوضوء كاٍف ،االستماع واإلنصات مرتباً عليه الثواب املقتضي للصحة

بينما عمر بن اخلطاب خيطب النـاس  : قال _رضي اهللا عنه  _وما رواه أبو هريرة  .٣
ما بال أقوام يتأخرون بعد : ض به عمر فقالعفان فَعرجلمعة إذ دخل عثمان بن يوم ا
ما زدت حني مسعت النـداء أن توضـأت مث    ،يا أمري املؤمنني: فقال عثمان !النداء
إذا جـاء  "  :يقول أمل تسمعوا رسول اهللا ! ؟ والوضوء أيضاً: فقال عمر .أقبلت

  .)٥( "أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل
  :وجه الداللة

                                                 
  ).٥٣٥، ٤/٥٣٣(اموع للنووي ). ١/٩٥(معامل السنن للخطايب : انظر) ٣(
  ).٣/٦(حتفة األحوذي للمباركفوري ).  ٥٣٥، ٤/٥٣٣(اموع للنووي ) ٤(
رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب اجلمعة، باب فضل من استمع وأنصت للخطبة ) ٥(
  ).١(ط ). ٦/١٤٦،١٤٧(
  ).١/٢٣١(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ١(
ومسلم يف صحيحه بشرح النووي ). ٢/٤٣٠(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب اجلمعة ) ٢(

  .واللفظ له) ١(ط). ٦/١٣١(كتاب اجلمعة 



٣٩٩ 
  

وإمنا اكتفى بالوضوء،وعندما علم منه  للجمعة؛مل يغتسل _ اهللا عنه رضي_  أن عثمان  
يدل على استحباب الغسـل ال  وهذا ، مل يردوه ليغتسل _وهم أهل العقد_ والصحابةذلك عمر 
  )١(.وجوبه
من اغتسل يـوم  "  :قال رسول اهللا : قال_  رضي اهللا عنه_  ما رواه أبو هريرة .٤

مث أتى اجلمعة فلـم   ،من طيب إن كان عنده سمو ،ولبس من أحسن ثيابه ،اجلمعة
مث أنصت إذا خرج إمامه حىت يفـرغ   ،مث صلى ما كتب اهللا له ،يتخط أعناق الناس

وزيـادة   :هريرة قال أبو _ كانت كفارة ملا بينها وبني مجعته اليت قبلها ،من صالته
 .)٢(" إن احلسنة بعشر أمثاهلا: وقال _ ثالثة أيام
  :وجه الداللة

  
  

 يف ابن ماجـه  كما_ الطيب س بني غسل اجلمعة وبني لبس أحسن الثياب وم قرن 

)٣(_   
  )٤( .يدل على أن الغسل مستحب كاللباس والطيبمما 

كان الناس ينتـابون يـوم   : قالت _رضي اهللا عنها  _ما روته أم املؤمنني عائشة   .٥
لغبار والعـرق فيخـرج   فيصيبهم ا ،فيأتون يف الغبار )١(،اجلمعة من منازهلم والعوايل

  .)٢("لو أنكم تطهرمت ليومكم هذا": فقال فأتى النيب  ،منهم العرق

                                                 
  ).٣/٢٢٧(املغين البن قدامة ). ٤/٥٣٥(اموع للنووي : انظر) ٣(
وسكت عنه ) ٧، ٢/٦(عون املعبود، كتاب الطهارة،باب الغسل يف اجلمعة  رواه أبو داود يف سننه بشرح) ٤(

  ).١/٣٤٩(وابن ماجه يف سننه ، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف الزينة يوم اجلمعة . واللفظ له
، مسع "تفسريال"و " السنن: "هو أبو عبداهللا حممد بن يزيد الربعي موالهم القزويين، احلافظ، صاحب كتاب) ١(

أبو الطيب البغدادي وإسحاق بن حممد : روى عنه خلق؛ منهم. خبراسان والعراق واحلجاز ومصر والشام وغريها
ثقة كبري، متفق عليه، حمتج : قال اخلليلي.القزويين وعلي بن سعيد العسكري وأبو احلسن علي بن إبراهيم القطان

مات سنة ثالث . لتفسري والتاريخ، وكان عارفاً ذا الشأنبه، له معرفة باحلديث وحفظ ومصنفات يف السنن وا
  ).٢/٦٣٧،٦٣٦(تذكرة احلفاظ للذهيب ). ٢٨٣،٢٨٢(طبقات احلفاظ للسيوطي : انظر. ومثانني ومائتني

  ).١/٩٢(انظر معامل السنن للخطايب ) ٢(



٤٠٠ 
  

  :وجه الداللة
أي لـو  " لو" ألن تقدير جواب  ؛يدل على أنه يندب الغسل" اغتسلتم  لو:" قوله 

فإذا زالت  ،وأم إمنا أُمروا باالغتسال ألجل تلك الروائح الكريهة ،)٣(اغتسلتم لكان حسناً
  )٤( .زال الوجوب 

وكانوا إذا  ،كان الناس مهنة أنفسهم: _رضي اهللا عنها_ وقالت أم املؤمنني عائشة  .٦
  )٥(."لو اغتسلتم :"راحوا إىل اجلمعة راحوا يف هيئتهم فقيل

   :وجه الداللة
إمنا كان ندم إىل الغسل للعلـة   بأن رسول اهللا  _رضي اهللا عنها  _خترب عائشة   

أواجـب   :حني سئل عن الغسل يوم اجلمعة _ مارضي اهللا عنه _بن عباس اليت أخرب عنها ا
 ،ومن مل يغتسل فليس عليه بواجب ،فمن اغتسل فحسن ،ولكنه طهور وخري؛ ال: قال ؟هو

 ،ويعملون علـى ظهـورهم   ،وسأخربكم كيف بدأ، كان الناس جمهودين يلبسون الصوف
يف يوم حار وقـد   ج رسول فخر ،إمنا هو عريش ،وكان املسجد ضيقاً مقارب السقف

عرق الناس يف ذلك الصوف حىت ثارت رياح حىت آذى بعضهم بعضاً، فلما وجد رسـول  
 وليمس أحدكم أفضل ما جيد  ،هذا اليوم فاغتسلواكان  أيها الناس إذا": الريح قال تلك

ـ وكُ ،مث جاء اهللا باخلري ولبسوا غري الصوف" :بن عباسقال ا ."من دهنه وطيبه  ،لفوا العم
ووس٦("وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق ،مسجدهم ع(.  

                                                                                                                                               
. مثانية وذلك أبعدها: وقيل، دناهاثالثة وذلك أ: ضيعة بينها وبني املدينة أربعة أميال، وقيل_ بالفتح_: العوايل) ٣(

الروض املعطار يف خرب ). ٢/٩٧٠(مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع لعبد املؤمن البغدادي: انظر
  ).٤/١٦٦(معجم البلدان للحموي). ٤٢٢(األقطار للحمريي 

عة وعلى من رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب اجلمعة، باب من أين تؤتى اجلم) ٤(
  ).١(ط). ٦/١٣٢(ومسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب اجلمعة. واللفظ له) ٢/٤٧(جتب

  ).٢/١٢(عون املعبود لشمس احلق العظيم آبادي ). ٢/٤٤٩(فتح الباري البن حجر : انظر) ٥(
  ).١/٢٣٢(نيل األوطار للشوكاين ). ١/١١٧(شرح معاين اآلثار للطحاوي : انظر) ٦(
ري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب اجلمعة، باب وقت اجلمعة إذا زالت الشمس رواه البخا) ٧(
  ).١(ط). ٦/١٣٢(ومسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب اجلمعة، . واللفظ له) ٢/٤٤٩(
، ٢/١٢( الغسل يوم اجلمعة يف ترك الرخصة باب كتاب الطهارة، عون املعبود، سننه بشرح داود يف رواه أبو) ١(

  ).٢/٤٢٢(فتح الباري " إسناده حسن"عنه ابن حجر  وقال). ١٣



٤٠١ 
  

هو أحد مـن   _مارضي اهللا عنه_وابن عباس  ،فلما ذهبت تلك العلة ذهب الغسل  
  .)١("كان يأمر بالغسل أنه النيب روى عن 

  :وأما اإلمجاع 
  .)٣("بواجبأمجع العلماء على أن غسل اجلمعة ليس "  : )٢(فقد قال ابن عبدالرب  

  :وأما املعقول فمن وجهني
  :اوفيه قالو ،القياس: األول 

فدل ذلك  ،إنه من صلى بال غسل للجمعة أجزأته صالته بال خالف: "قال اخلطايب .١
 كالغسل للعيد واإلحرام الذي يقع االغتسال فيه متقدماً لسببه، ؛على استحباب الغسل

  )٤(".ال للجنابة واحليض والنفاساالغتسك عن سببه؛ولو كان واجباً لكان متأخراً 
فلم يكن من شرطها غسل زائد على رفـع احلـدث كسـائر     ،إا صالة شرعية .٢

  )٥(.الصلوات
  :وفيه قالوا ،النظر: والثاين

  )٦(.يتأذى بعضهم بروائح بعض ، فيسن فيه االغتسال كيالاجتماع املسلمني مإنه يو  
  : سابعاً

  :نأدلة الفقهاء على استحباب الغسل للعيدي
  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة واآلثار واملعقول

  :أما السنة

                                                 
  ).١/٨٩(املبسوط للسرخسي ). ١/١١٧( شرح معاين اآلثار للطحاوي : انظر) ٢(
ولد سنة مثان وستني وثالمثائة، شيخ . هو يوسف بن عمر بن عبد الرب النمري، يكىن بأيب عمر، احلافظ املالكي) ٣(

التمهيد ، واالستذكار، واالستيعاب، والكايف يف : له كتب كثرية، منها علماء األندلس، وكبري حمدثيها يف وقته،
شجرة ). ٣٥٨،٣٥٧(الديباج املذهب البن فرحون : انظر. سنة ثالث وستني وأربعمائة_ رمحه اهللا _ مات. الفقه

  ).٤٣٢،٤٣١(طبقات احلفاظ للسيوطي ). ١١٩(النور الزكية حملمد خملوف 
  ).١٤/١٦١(التمهيد ) ٤(
  ).١/٨١(امل السنن مع) ٥(
  ).١/٣١٢(انظر املعونة للقاضي عبدالوهاب ) ١(

  .انظر املرجع السابق) ٢(



٤٠٢ 
  

ويوم  ،يوم الفطر يغتسل كان رسول اهللا  ":_ رضي اهللا عنهما_ فما رواه ابن عباس .١
  )١( "األضحى

 ،يغتسل يوم الفطر كان  أن رسول اهللا":  _رضي اهللا عنه_ ن سعدبحديث الفاكه  .٢
  .)٢( "ر أهله بالغسل يف هذه األياموكان الفاكه يأم. ويوم عرفةويوم النحر 

  :وأما اآلثار
  )٣(.فما رواه نافع أن عبداهللا بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إىل الصالة  .١
  )٤( .ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل للعيدين  .٢
كـل   اغتسـل  :"عن الغسل قـال  _رضي اهللا عنه_ سأل علياً رواه البيهقي أن رجالً ما  .٣

 )٥(."..يوم
 .للعيد_ رضي اهللا عنهما_بن الزبري ما روي من اغتسال سلمة بن األكوع وعروة  .٤

)٦(  
   :فقالوا، وأما املعقول
ا صالة شرِإ٧(وذلك دفعاً للتأذي بالرائحة ؛فاستحب هلا الغسل كاجلمعة ،ت هلا اجلماعةع(.  
  .)٧(بالرائحة

                                                 
، )١/٤١٧(رواه ابن ماجه يف سننه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف االغتسال يف العيدين ) ٣(

روى ابن ميمون : قال العقيلي. هذا إسناد فيه جبارة وهو ضعيف، وحجاج بن متيم ضعيف أيضاً: قال يف الزوائد
. إسناده ضعيف باطل: وقال النووي).  ١/٤١٧(البوصريي . بن مهران أحاديث ال يتابع عليها عن جده الفاكه

  ).٥/٧(اموع للنووي 
  .٣٨٩سبق ص ) ٤(
قال ). ١٩٤(موطأ مالك بشرح تنوير احلوالك للسيوطي، كتاب العيدين، باب العمل عند غسل العيدين ) ٥(

  ).٥/٧(اموع " صحيح: "النووي
  ).٢/٨٦(مصنف ابن أيب شيبة ، كتاب الصالة، باب الغسل يوم العيدين ) ٦(
  .٣٨٩ سبق ص) ٧(
وقال ). ٣/٢٧٨(رواه البيهقي يف سننه، مع اجلوهر النقي، كتاب صالة العيدين، باب غسل العيدين ) ١(

  ).٥/٧(اموع . إسناده ضعيف باطل: النووي
كشاف القناع ). ٥/٨(اموع للنووي ). ١/٣٢٦(املنتقى للباجي ). ١/٦٧(هلداية للمرغيناين ا: انظر) ٢(

  ).١/١٥٠(للبهويت 



٤٠٣ 
  

  :أدلة الفقهاء على استحباب الغسل بعد غسل امليت: ثامناً
  :لذلك بالسنة والقياس استدلوا

  : أما السنة
  )١(".من غسل ميتاً فليغتسل:" قال رسول أن _ رضي اهللا عنه_ فما رواه أبو هريرة - ١

  :وجه الداللة
وال  ،ال أعلم أحداً من الفقهاء يوجب االغتسال من غسل امليـت "  :قال اخلطايب

  )٢( ."ويشبه أن يكون األمر يف ذلك على االستحباب ،الوضوء من محله
،  من اجلنابة يغتسل كان رسول اهللا " : قالت_  رضي اهللا عنها_  وعن عائشة _٢

.)٤("وغسل امليت ،)٣(ومن احلجامة ، اجلمعةويوم 

                                                 
). ٨/٣٠٤(اجلنائز، باب ما جاء يف الغسل من غسل امليت  د يف سننه بشرح عون املعبود،كتابرواه أبو داو) ٣(

وقال ). ٤/٦٠(جاء يف الغسل من غسل امليت  والترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي، كتاب اجلنائز، باب ما
). ١/٤٧٠(وابن ماجه يف سننه، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف غسل امليت). ٤/٦١(املرجع السابق . حسن: عنه

الروضة الندية للحسيين ). ٤/٦١(حتفة األحوذي للمباركفوري : وصححه ابن السكن وابن القطان وغريمها انظر
ال أعلم فيه حديثاً : وكذا قال حممد بن حيىي الذهلي. اليصح يف الباب شيء: بن املديينقال أمحد وعلي ). ١/٥٥(

، كما اعترض على إنكار النووي "ويف اجلملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً: "وقال ابن حجر. ثابتاً
  ).١٤٥، ١/١٤٤(تلخيص احلبري . " على الترمذي حتسينه للحديث

  ). ١/٢٦٧(معامل السنن ) ٤(
  .من البحث ٦٢٣سيأيت تعريفها، انظر ص ) ٥(
وقال ). ٨/٣٠٣(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب اجلنائز، باب يف الغسل من غسل امليت ) ٦(

ليس بالقوي وال : قطينهويت فيه مصعب بن شيبة قال الدارقال الب). ٣/٣٠٦(املرجع السابق ". ضعيف: "عنه
  ).١/١٥٢(كشاف القناع . إن أحاديثه مناكري، وإن هذا احلديث منها: أمحد وقال. باحلافظ



٤٠٤ 
  

 فأمره النيب ،  غسل أباه أبا طالب_ رضي اهللا عنه_ ما روي أن علي بن أيب طالب _٣
  )١(.أن يغتسل
   :فقالوا، أما القياس

فـاملؤمن   ،ه مس حريراً أو ميته ليس عليه وضوء وال غسـل قد أمجع العلماء على أن
  .)٢(أوىل
  : تاسعاً

  :زلـوالسكر ومل ينأأدلة الفقهاء على استحباب الغسل ملن أفاق من اجلنون أو اإلغماء 
  :عقول استدل الفقهاء لذلك بالسنة وامل

  :أما السنة
فقلت  _اهللا عنها  رضي _دخلت على عائشة : قال )٣(اهللا فما رواه عبيد اهللا بن عبد

 أصـلى " :فقـال   النيب )٤(بلى، ثَقُلَ: ؟ قالت اهللا أال حتدثيين عن مرض رسول : هلا
  ".الناس؟
، ففعلنـا  )٥(".ضعوا يل مـاء يف املخضـب   :"فقال .اهللا رسولينتظرونك يا  ال وهم :قلنا

ال وهـم   : قلنـا  ".؟الناسأصلى ": مث أفاق فقال ،ي عليهغمأُفَ )٦(مث ذهب لينوءفاغتسل، 
فاغتسل، مث ذهب لينوء  ،ففعلنا ".ضعوا يل ماء يف املخضب: "فقال .ينتظرونك يا رسول اهللا

                                                 
... رواه البيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب اجلنائز، باب املسلم يغسل ذا قرابته من املشركني ) ١(
موع ا". هو حديث باطل، وأسانيده كلها ضعيفة، وبعضها منكر : قال البيهقي : "قال النووي ). ٣/٣٩٨(
)٥/١٨٥.(  
  ).٥/١٨٥(انظر اموع للنووي ) ٢(
 روى عن أبيه، وأرسل عن عم أبيه. هو عبيد اهللا بن عبداهللا بن عقبة بن مسعود اهلذيل، أبو عبداهللا املدين) ٣(

وروى عنه أخوه عون والزهري . عبداهللا بن مسعود وعمار بن ياسر وأيب هريرة وعائشة وابن عباس وغريهم
: مخس وتسعني انظر مات سنة أربع أو. تابعي ثقة، أحد فقهاء املدينة. هيم وأبو الزناد وغريهموسعيد بن إبرا

  ).٣٩(طبقات احلفاظ للسيوطي ).  ٣٨٦، ٥/٣٨٥( ذيب التهذيب البن حجر 
  ).١/٩٨) (ثقل(إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : املعجم الوسيط؛ إخراج. اشتد مرضه: ثقل املريض) ٤(
هو إناء : املركن: قال النووي ). ٢/٣٤٧) (خضب( لسان العرب البن منظور مادة . ركنامل: املخضب) ٥(

  ).٤/٣٧٩( انظر شرح النووي على صحيح مسلم . يغتسل فيه 
  ).٤/٣٧٩(شرح النووي على صحيح مسلم ". ليقوم: "لينوء) ٦(



٤٠٥ 
  

 ال وهم ينتظرونك يا رسول اهللا، قالت :قلنا  ".أصلى الناس ؟": مث أفاق فقال ،فأغمي عليه
فأرسل :  ، قالت لصالة العشاء اآلخرة اهللا املسجد ينتظرون رسول  والناس عكوف يف :
   إىل ول اهللا ـرس

 ..تصلي بالناس يأمرك أن اهللا إن رسول : فأتاه الرسول فقال ،أيب بكر أن يصلي بالناس

)١(.  
  :وجه الداللة

  ) ٢(.يدل احلديث على استحباب الغسل ملن أفاق من اإلغماء  
  ويف ، )٣(فمدتـه تطـول   ؛ألنه أشد ؛واجلنون أوىل منه ،اس عليه السكرقَوميكن أن ي
  ) ٤( .همرات وهو مثقل باملرض داللة على تأكد استحباب ثالث اغتساله 

  :فقالوا، املعقولوأما 
 ،واجلنون يف معناه بل أوىل ،إنه ال يؤمن أن يكون احتلم ومل يشعر بذلك أثناء إغمائه .١

   .فيكون االحتالم فيه أكثر ،ألن مدته تطول
  ) ٥(."زلـإال وين إنه قَلَّ من يجن"  : _ رمحه اهللا تعاىل _قال الشافعي 

ـ فلـذا ي  ."قَلَّ مايكون اإلغماء إال أمىن"  : _رمحه اهللا تعاىل  _وقال اإلمام أمحد  سب تح
  ) ٦( .الغسل احتياطاً

  ) ٧( .ن يف الغسل شكراً لنعمة اإلفاقةإ .٢

                                                 
). ٢/٢٠٣(مام ليؤمت به رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب األذان، باب إمنا جعل اإل) ١(

) ٣٨٠، ٤/٣٧٩.. (بشرح النووي،كتاب الصالة، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر  يف صحيحه ومسلم
  .واللفظ له

  ).١/٣٥٦(انظر الشرح املمتع حملمد بن صاحل بن عثيمني ) ٢(
  ).١/٢٤٤(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ٣(
  ).١/٤٠١(انظر معونة أويل النهى البن النجار ) ٤(
  ).١/٩٧(املهذب للشريازي ) ٥(
  ).١/٣٦٥(شرح العمدة البن تيمية ) ٦(
  ).٥٨(انظر حاشية الطحطاوي ) ٧(



٤٠٦ 
  

  املسألة الرابعة
  للغسل الصحيةالفوائد 

  

لى النظافة ليكونوا شامة بـني  وحث أتباعه ع ،اهتم اإلسالم بالنظافة اهتماما شديدا  
ويدل على مدى اهتمام  .وأساس الوقاية من األمراض ،والنظافة أساس حفظ الصحة .الناس

بأداء كثري من عباداته اليت فرضها اهللا على  ا، وربطه)١(من اإلميان ااإلسالم بالنظافة أن جعله
يفرزه من طالء دهـين  فهو وما  ؛يف العضوية مهمةعباده ، وال عجب فاجللد يقوم بوظائف 

يقي البدن وحيفظه من املخرشات اآللية واجلرثومية، وهو حصن الدفاع األول ضد اجلراثيم، 
 ،ري يف البـدن اوخاصة أيام احلر، مما يعمل على التوازن احلر ؛وفيه غدد عرقية تفْرِغ العرق

وخيفف من ويطرح عددا من السموم الداخلية عن طريق التعرق، فيساعد بذلك عمل البول 
هذه الوظائف ، وواجللد عضو حاسة اللمس واليت جتعل البدن على اتصال مبا حييط به .أعبائه

 .حلرص على سالمته من األمور املهمة جدا لصحة البدناليت يؤديها اجللد جتعل من نظافته وا
املهنية،  وإن تراكم املفرزات العرقية والدهنية وما ينضم إليها من الغبار واألوساخ وامللوثات

إضافة إىل تعـرض   ،ويضر بالبدن ضررا بالغا ،مما يعيق وظائفه ،يؤدي إىل سد املسام اجللدية
منه، تلك الرائحة اليت  وانبعاث الروائح الكريهة ،اجللد نفسه لاللتهابات اجلرثومية والفطرية

سال املتكرر، والـيت  وإمنا بالنظافة التامة اليت حيفظها االغت ال ميكن إخفاؤها بالتأنق والزينة؛
  .)٢(تضمن رونق اجللد وصحته ورائحته الطبيعية 

ومما يدل على األعمال احليوية اليت يقوم ا اجللد واليت تتوقف عليها صحة أعضـاء    
 الـذين  بعضوجد أن  السامة يف احلرب العاملية األوىلاجلسم، أنه عندما استعملت الغازات 

استطاع أن يعوضهم عن اجلزء املخرب من الرئة، ومـن  ألن اجللد  ؛بقوا أحياءسمموا ا 
املعروف أن ختريب ثلث مساحة اجللد باحلرق أو املواد الكيماوية أو بغري ذلك يعرِّض احلياة 

  .)٣(ويؤدي غالبا إىل املوت  ،إىل أشد األخطار
                                                 

  ).٩١(عبد الرزاق الكيالين . يف اإلسالم د الصحيةانظر احلقائق ) ١(
ظم الطب النبوي والعلم احلديث حملمود نا). ٢/٩٩(حممد نزار الدقر . انظر روائع الطب اإلسالمي د) ٢(

  ).١/١٦٣(النسيمي 
  ).١٢٢(انظر الوقاية الصحية يف اإلسالم للولوة آل علي ) ٣(



٤٠٧ 
  

 ؛تعلما بأن اجللد يتمتع بقدرة عجيبة على مقاومة اجلراثيم والبكتريات وامليكروبا  
اليت تسبب الكثري من األمراض عندما تضـعف قـدرة   " البكتريا السبحية"وبشكل خاص 

مقاومة اجللد بسبب إمهال النظافة وعدم االستحمام، وتسبب الفطريات اليت اجم اجللـد  
منها ما يصيب الرأس ومنها ما ؛ "التينيا"عند ضعف مقاومته جمموعة األمراض املعروفة باسم 

طويلة بـدون  وإن بقاء اإلنسان فترة  .ومنها ما يصيب اليدين أو القدمني يصيب الفخذين،
، وهـذه احلكـة    ة شـديدة والعرق على سطح اجللد حمدثًا حكََّ .استحمام يراكم الدهون

تدخل امليكروبات باجللد، واليت تتكاثر وتنمـو   _ اليت غالبا ما تكون غري نظيفة_ باألظافر 
  .)١(بسبب اإلفرازات املتراكمة 

  رِوقد شمنـها  ؛يف مناسبات كثرية وألسـباب عـدة   _ كما سبق_االغتسال  ع: 
  :قولنف الصحيةفوائده  أهم االغتسال من اجلنابة، والذي ميكن أن نذكر

تبني الدراسات احلديثة حول العالقة اجلنسية أن اجلماع وقذف املين يؤدي إىل فتور  .١
العصبية عند وصول شريكي اجلمـاع إىل   بوهن شديد يف اجلملةارختاء يعلَّل طبيا و

اللذة والقذف وحبصول توسع يف األوعية الدموية احمليطة، مما يـؤدي بصـاحبه إىل   
 اتكيلو)٦(؛ حيث يفقد اإلنسان  )٢(فقدان قسط كبري من نشاطه العضلي والفكري

كمـا يفقـد حـوايل     ،يف الدقيقة ملدة ثالثني ثانية هي فترة قمـة اللـذة   ةحراري
سعر حراري يف الدقيقة بعد الوصول إىل القمة، وال يعيد النشاط إىل  اتلوكي)٤.٥(

ن االغتسال ينبه الشـبكات العصـبية   إحيث  ؛)٣(اجلسم بعد هذا الفتور إال الغسل
وليسترجع بذلك حيويته ونشـاطه، كمـا    ،احلسية لتوقظ اجلهاز العصيب من سباته
  .ينشط الدوران الدموي ويعيد إليه توازنه

نفسي ورغبة يف النوم، وعملية الغسل تفيد تنشـيط   ن اللقاء اجلنسي وهنيتسبب ع .٢
  .)٤(وحيس بالبهجة واالنشراح ،اجلسم والروح

                                                 
  ).٩٦، ٩٥(انظر اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي الشريف، لعبد الرحيم مارديين ) ١(
  ).٢/١٠٠(حممد نزار الدقر . انظر روائع الطب اإلسالمي د) ٢(
  ).٩٤(ريف لعبد الرحيم مارديين انظر اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي الش) ٣(
  ).٢/١٠٠(حممد نزار الدقر . انظر روائع الطب اإلسالمي د) ٤(



٤٠٨ 
  

مما يدفع الـدم إىل أعضـاء   ، ختفيف االحتقان الدموي يف اجللد واألعضاء التناسلية  .٣
  .)١(، وخاصة القلب والدماغهمةاجلسم امل

، كمـا  وسخغتسال يزيل هذا الفاال ،ند اجلماعيفْرز البدن كمية كبرية من العرق ع .٤
تركيز عال بسمومه، وميكـن أن   اذ اًيفرز اجللد أثناء عملية القذف من مساماته عرق

واالغتسال إجراء طيب حاسم لتطهري اجللد ومساماته  .يعود فيمتصها ويتأذى بذلك
  .)٢(وقد حثَّ الشارع على سرعة التطهر من احلدث األكرب، من هذه السموم 

كما ينشط العضالت  ،عملية االغتسال جهد عضلي ينشّط القلب والدورة الدموية .٥
  .)٣( اإلرادية بشكل عام

إن وجوب الغسل بعد اجلماع يقي املسلم من خطر اإلفراط اجلنسي، والذي يؤدي  .٦
فإن التفكري يف الغسل واإلعداد له جيـرب املـرء علـى     ؛بصاحبه إىل اإلاك واملرض

ويحفَظ بذلك قدراته وحيويته لعمر مديد، فقـد   ،طلب اللقاء اجلنسياالعتدال يف 
قُدِّر ما يصرفه اإلنسان من عناصر حيوية يف كل لقاء جنسي مبا حيتويه نصف لتر من 

  .)٤(الدم
ومما ينجم عنـه   ،)فرازاا يف الدم مباشرةإواليت تدفع (الغسل ينشِّط الغدد الصماء  .٧

  .)٥( الضغط الشرياين، ومن هذه الغدد الغدة الكظريةتنشيط الدورة الدموية و
جلسم واملاء املراد استعماله من التلوث، وكذلك يزيل األوساخ، ويقي اغسل اليدين  .٨

يف إزالة ما أصابه عن جسمه وتطهري فرجه يبعد عنه خطـر حـدوث أي تلـوث    
ء على كامل جرثومي، مث الوضوء وقد سبق ذكر آثاره الصحية وفوائده، مث إفاضة املا

                                                 
  ).١٢٢(أمحد قرقوز . عبد احلميد دياب، د. انظر مع الطب يف القرآن الكرمي د) ١(
  ).٢/١٠٠(حممد نزار الدقر . انظر روائع الطب اإلسالمي د) ٢(
  ).١٢٣(عبد احلميد دياب، أمحد قرقوز . انظر مع الطب يف القرآن الكرمي د) ٣(
  ).٢/١٠١(حممد نزار الدقر . انظر روائع الطب اإلسالمي د) ٤(
  ).١٢٤، ١٢٣(انظر الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة للولوة آل علي ) ٥(



٤٠٩ 
  

ليمنع تكاثر القشر والقمل وخشونة ص شعره باملزيد من النظافة صيخت، و)١(جسده 
 الشعر، كما مينع

أمـاكن   ختصـيص  ، كذلك)٢( القراع: بذلك اإلصابة بأمراض جلد الرأس، مثل  
 ،حيث يكثر العرق والرطوبة واجلـراثيم والطفيليـات   ؛الثنيات والطيات من اجلسم

  )٣(.كاك حيث تتأثر بشرة اجللد بفعل احلكوكذلك أماكن االحت
، فيمنع تلوث قناة جمـرى   لفرجللجسم وطهارة لاالغتسال بعد خروج املين طهارة  .٩

البول يف الرجل من إفرازات املهبل وما حتويه من بكتريا وفطريات، واليت قد يؤدي 
هاز البويل وما قد يتبعه من امتداد االلتهاب إىل اجل ،ها إىل التهاب جمرى البولوجود
، ويلـزم   نتيجة للجماع احتقان مبجرى املهبـل  عندها وأما املرأة فيحدث .بأكمله

حلدوث التهاب بقنـاة جمـرى البـول     فرازات منعاًلذلك االغتسال إلزالة املين واإل
  .)٤(، مما قد ينتج عنه حدوث سرطان عنق الرحم  والتهاب عنق الرحم

  :ما االغتسال بعد احليض والنفاس أ
وذا يتم اجلماع يف طهر وال حيدث منه أذى للرجـل   ، فرازاتإنه يزيل الدم واإلف   
  .)٥(أو املرأة 
تنشيط ألعصاا ودورا الدموية بعد فتـرة احلـيض ومـا     املرأة وكذلك يف غسل  

خاصة وأن الرائحة اخلاصة للمرأة أثناء حيضها ال تقتصر على  ؛ود وتعبمخيرافقها عادة من 

                                                 
ناظم الطب اإلسالمي والعلم احلديث حملمود ). ٢/٩٩(حممد نزار الدقر . روائع الطب اإلسالمي د: انظر) ١(

  ).١/١٦٤(النسيمي 
  ).١٢٤(انظر الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة للولوة آل علي ) ٢(
الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة ). ٢/١٠٠(حممد نزار الدقر . روائع الطب اإلسالمي د: انظر) ٣(

  ).١٢٤(للولوة آل علي 
  ).١٢٣(انظر الوقاية الصحية للولوة آل علي ) ٤(
  .رجع السابقامل) ٥(



٤١٠ 
  

كما أن الغسل يهيء الظروف الطبيعيـة   .)١( د غالبا إىل مفرزات اجللد كافةبل متت ؛فرجها
  )٣) (٢(.ويات دودرلني مرة أخرىضع جودلو

صور من اإلعجاز العلمي السـتخدام  "حبث بعنوان  أما عن استخدام املسك فهناك  
املسك كمضاد حيوي للفطريات واخلمائر املسببة لبعض األمـراض لإلنسـان واحليـوان    

حياء الدقيقة بكلية التربية علي ناصر صديق األستاذ املساعد بقسم األ ةلألستاذة آمن "اتبلنوا
حيث ظهرت فعاليتـه   ؛أنه مت استخدام املسك للعالج كمضاد حيوي طبيعي :ملخصهجبدة 

يف عالج بعض األمراض اجللدية والتناسلية لإلنسان واحليوان اليت سببها األحيـاء الدقيقـة   
ـ ) Trichophyton hubrum(وكذلك الفطر املمرض  ،)Niger.Aspergllas(املمرضة   ذيال

  .األظافرويصيب اجللد والشعر 
 هر بعد انقطاع دم احليض القتفاء أثر الدم كما بني الرسـول  طواستعماله عند ال  

 يـئ ويه ،اًييزيل اجلراثيم الضارة يف الوقت الذي ال يوجد فيه تيار سائل جار لغسلها طبيع
اً يف الرحم واليت حتول السـكر  يدة طبيعوويات دودرلني املوجضع وجودبيعية لالظروف الط

ومن جهة أخرى وجود هذه  ،هذا من جهة ،ل للجراثيم الضارةتالقا وهو ،إىل محض اللبنيك
  .ويوقف نشاطها ،ويات يكبل منو اجلراثيم الضارةضالع

ت يهمنا منها مالـه  كما قامت الباحثة بدراسة تأثري املسك على جمموعة من الفطريا  
املسبب ) Niger Aspergillus(وهو فطر االسربجلليس  ؛عالقة باحلديث يف تتبع أثر الدم به

  .والرحم ،املهبل :منها ة؛للعديد من األمراض واليت تتميز بوجود التهابات يف مواضع عديد
  :هامنعجاز يف استخدام املسك كما جاء يف السنة النبوية ووذكرت الباحثة أوجه اإل  
ألنه اتضح أن األحياء اهرية املمرضـة تكثـر   فاستعماله بعد الطهر من احليض أما  .١

وأظهرت الدراسة تأثري املسك يف القضـاء علـى هـذه     ،أعدادها يف فترة احليض
 .وكانت النتيجة إجيابية بدرجة كبرية ،امليكروبات املمرضة

                                                 
  ).٣/١٧٣(حممد نزار الدقر . انظر روائع الطب اإلسالمي د) ١(
. انظر الطب اإلسالمي العدد الرابع، أذى احمليض بني احلقيقة القرآنية واملزاعم اليهودية، دراسة خمتربية د) ٢(

  ). ٦١٦(حممد عبد اللطيف 
  .٧٦٦عن وطء احلائض والنفساء انظر ص  للنهي الصحيةسيأيت التعريف ا ودورها يف مبحث الفوائد ) ٣(



٤١١ 
  

حيوي قد تنخفض فيـه  وعليه فإن استخدامه كمضاد ، اًطبيعي اًيعترب املسك مصدر .٢
 .الصحيةاآلثار اجلانبية اليت تظهر يف العقاقري 

حيث ظهر تأثريه كمضاد حيوي فطري لعـالج   ؛وفعاليته العالية هسهولة استخدام .٣
 .األمراض اجللدية والتناسلية

و معظم الكائنات احلية الدقيقة ملن اًمناسب اًيف احلديث داللة على أن الدم يعترب حمضن .٤
  )١( .املمرضة

                                                 
   WWW.NOORAN.ORGموقع هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ) ١(



٤١٢ 
  

  :الوقوف بعرفة والطواف وغريهاوأما الغسل للجمعة والعيدين و
روائح العرق ، وهذا قمة احلضارة  منه مشفال ي ،من املسلم يف أمت نظافة فهو جيعل          
  .)١(اإلنسانية
وأخريا فإن غسل البدن والرأس مرة يف األسبوع على أقل تقدير، وغسـل املنـاطق     

واالعتناء  ،ات عديدة كل يوم أثناء الوضوء مع مسح الرأس واألذننيمر اجلسماملكشوفة من 
ونظافة الفتحات العلوية والسفلية يف اجلسم، هو السـر   ،، وحلق العانةاإلبطونتف  بالشعر،

 _أو طفيليـة  ،أو فطرية ،سواء كانت جرثومية_الكامن وراء ندرة األمراض اجللدية املعدية 
فهي قليلة  ،األخرى اليت مترض اجلسم) اخلمجية(اللتهابية وكذلك األمراض ا ،عند املسلمني

ألن هذه التعاليم ونعمة الطهـارة   ؛يف اتمع املسلم النظيف املطبق لتعاليم اإلسالم احلنيف
الدائمة اليت من تمع تا على ذلك ا اهللاض انتقال األمراض املعدية من شخص آلخر، هِج

وتمن سريان األوبئة  دُّحوانتشارها، كما توحصـانة   ،وتكسبه مناعة قويـة  ،ط اجلسمشِّن
  .)٢(ومقاومة عجيبة لألمراض ،ذاتية
قوله غسل البدن والرأس مرة واحدة يف األسبوع على أقل تقدير يعد قليل جداً جـداً  : قلت

  .من الناحية الصحية
اض اجللدية بـني  هو السر وراء ندرة األمر... وقوله أن االعتناء بالنظافة من غسل ووضوء

لكن لعدم وجود إحصاء يبني الفارق بني الشعوب املسلمة وغريهـا  . املسلمني ال شك فيه
جيعل من األفضل القول بأن الشعوب اليت تعىن بالنظافة بدرجة كبرية ال تصل إىل الوسوسة 

          .جتعلها أقل عرضة لألمراض اجلدية وااللتهابية 
هلـا   أن احلركات اليت تؤدى أثناء عملية االغتسـال  فوائد الغسليضاف إىل ما سبق من  .١٠

وغسل األذنني، وكل ما حيتاج غسله  ،وختليل الشعر ،فوائد تتمثل يف أنه عند غسل الرأس
ـ ي ،وتكرير احلركة ثالثًا، ودلك األعضاء لتبليـغ املـاء   ،إىل رفع الذراعني واليدين نُرِّم 

فيـد يف  ي ذلك الكتفني، كما أنعضالت اليدين والساعدين والعضدين وعضالت زنار 
  .مترين عضالت الرقبة

                                                 
  ).٢/٩٦(حممد نزار الدقر . انظر روائع الطب اإلسالمي د) ١(
  ).٢٦٥، ٢٦٤(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ٢(



٤١٣ 
  

قد وغسل القدمني وما يتطلبه من احنناء يف العمود الفقري إىل األمام وإىل اليمني واليسار،  .١١
يضطر املغتسل أن يتوازن على قدم واحدة ليغسل األخرى مع الفرك والتبليغ والتخليـل  

ت اجلسم، وجتعلها تنقبض وتنبسط رك مجيع عضالحِّبني األصابع، كل هذه احلركات ت
 ،وتنشط تغذيتـها  ،وهكذا تتحسن ترويتها ،بالتناوب، وهو ما يفعله الرياضي أثناء مترينه

  .وتتمرن مفاصل البدن أيضا وتكسب مرونة ونشاطًا
 :مثل _يضاف أيضا إىل ما سبق أن احلركات اليت ال بد أن ميارسها كل من يقوم بالغسل  .١٢

متـارين   هي مبثابة _ وارتداء الثياب النظيفة بعد الغسل ،فيف البدنوجت ،نزع الثياب قبله
قلـب،  وتزيد من دقات ال ،فتزيد من حركته ونشاطه ،تؤثر على جهاز القلب والدوران

م الذي يتدفق عـرب الشـرايني إىل مجيـع    فيتحسن انقباضه، ومعىن ذلك حتسن ضخ الد
فتزداد  ،ناصر اخلري والغذاء واألكسجنياألجهزة يف البدن مبا فيها العضالت حامالً معه ع

  .وتنشط تغذيتها ،ترويتها
فتسرع حركـات   ،فريدف جهاز القلب والدوران الدموي ،كما تؤثر على جهاز التنفس  

وتزداد سعتها وكمية اهلواء املتبادل أثناء الـزفري والشـهيق، فيسـهل تبـادل      ،الرئتني
األول من هواء الشهيق اجلديد،  حيث يستخلص ؛األكسجني بغاز ثاين أكسيد الكربون

ولذلك  ؛وأما الثاين فيتكون يف أنسجة البدن املختلفة أثناء تنفسها ويكثر يف الدم الوريدي
رح إىل اخلارج عرب احلويصالت الرئوية مع هواء الزفريطْي.  
أمراض  "هذه احلركات متارين رياضية تخلِّص من كثري من األمراض اخلطرية اليت تسمى  .١٣

 ، ومـرض السـكر   ،وارتفاع الضغط الشرياين ،تصلب الشرايني :مثل ؛" ية احلديثةاملدن
 ؛جلطات شرايني القلب والدماغ وغريها: مثل ؛وخثرات وصمامات الشرايني ،والسمنة

 ،والنـهم يف الطعـام   ،وكثرة اجللوس ،قلة احلركة: ألن من أهم أسباب هذه األمراض
هذا وقد ثبت أن مثل هذه التمارين العضلية  .نيوالتدخ ،والقلق العصيب ،والشدة النفسية

واحلركات البدنية تزيد من فعالية جهاز القلب والدوران وحركته بوصفها عنصرا واقيـا  
دقيقـة  ) ١٥(وخاصة إذا مارسها اإلنسان حوايل  ؛مينع وخيفف من ظهور هذه األمراض

 .)١( يوميا

                                                 
  ).١١٥، ١١٤(فارس علوان . ويف الصالة صحة ووقاية دانظر ) ١(



٤١٤ 
  

تعد متارين رياضية ختلص من كثري مـن   قول املؤلف أن الغسل واحلركة اليت يستدعيها: قلت
أمراض املدنية ميكن أن يكون خاصاً بأصحاب البدانة املفرطة الـذين ال يتحركـون إال   

  .نادراً
١٤. َكما جاءت به السنة، ومعلوم أنه عنـدما   للحمى اغسل اجلسم باملاء البارد عالج يعدُّو

يـؤدي إىل جتلـط    ترتفع درجة حرارة اجلسم إىل ما يقرب من األربعـني أو أكثـر،  
مما يساعد اجلسم كثريا على  ،الربوتوبالزم اخللوي واجلهاز األنزميي، ويكثر العرق والتبول

يؤدي إىل التهيجات العصـبية  وفيحدث جفاف اجلسم  ،فقدان نسبة كبرية من األمالح
والتشنجات مع ظهور احتقان الوجه، واتساع حدقيت العينني، ويسرع النبض الذي غالبا 

 .)١(ورمبا حيدث هبوط للقلب ،وينخفض الضغط الدموي ،ضطرب ويضعفما ي
قول املؤلف أن غسل اجلسم باملاء البارد عالج للحمى غري سليم فإن املاء يزيل احلمـى  : قلت

  .اليت هي عرض للمرض واليت قد تذهب تلقائياً
لدورة الدموية وللجهاز ضاً لمن فوائد الغسل أن املاء عندما يالمس اجللد يؤثر تأثريا محرِّ .١٥

حيث تنقبض عروق اجللد أو تتوسع حسب درجة حـرارة   ؛التنفسي مبجرد مالمسته له
 ؛إضافة إىل هذا تأثري تقلص العضـالت وانبسـاطها   ،حسب املدة اليت يتعرض هلاواملاء 

حيث تزيد من ترويتها ومن توارد الدم هلا، فتؤثر أيضا على الشبكة الدمويـة الشـعرية   
لدوران وجهـاز التـنفس   ة يف اجللد، فكل هذا يزيد من نشاط جهاز القلب وااملوجود

ة الدم يف عروق اجللد والعضالت الذاهب من القلب والـرئتني والراجـع   بازدياد حرك
  .)٢( إليهما

درجتها باختالف كما أن التعرض املفاجئ للماء البارد حيدث شهقات قصرية ختتلف يف  .١٦
ا غمر اجلسم يف املاء البارد حدث إسراع فوري يف التـنفس  إذ :فمثالً درجة حرارة املاء؛

يعقبه إبطاء ملحوظ فيه، ويكون أكثر عمقًا وقوة، أما إذا أخذ الشخص محاما باردا على 
مقدم الصدر أو الظهر، فإن سرعة التنفس تزداد، أما بالنسبة للمصابني حبـاالت الربـو   

مث ختتفي هذه الظاهرة عندما  ختناق،فتحدث هلم نوبات من ضيق التنفس مع الشعور باال

                                                 
  ).٢٦١، ٢٦٠(انظر الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل ) ١(
  ).١١٦(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ٢(



٤١٥ 
  

وأيضا . )١(البارد تأثرياته، فيصبح التنفس أسهل وأقرب إىل احلالة الطبيعيةاملاء  يبدأ رد فعل
فالغسل وما ينتج عنه من جو رطب مفعم ببخار املاء، والذي تزاد كثافته كلما ازدادت 

جماري التنفس مجيعهـا؛ مـن   مدة الغسل، فباستنشاق هذا اهلواء الندي الرطب تترطب 
واحلنجرة، مث الرغامي، والقصبات والقصـيبات، وأخـريا    األنف، واجليوب، والبلعوم،

القصيبات النهائية واحلويصالت الرئوية، وإذا حدث هذا كل فترة من الزمن، فإنه يؤدي 
ومـن  إىل مساعدة جهاز التنفس يف التخلص من املفرزات اجلافة أو املتكثفة امللتصقة به، 

الترسبات الدخيلة العالقة على طول جماريه؛ وذلك ألن خبار املاء يبلل هـذه املفـرزات   
والترسبات، فيسهل عند ذلك خروجها، ويتخلص اجلسم منها بسعال بسيط أو استنثار 

  )٢(.خفيف
للحمامات الباردة أثر كبري يف قدرة األغشية املخاطية للمعدة واألمعاء على االمتصـاص،  . ١٧

وخاصة اجلزء العلوي _ فإذا تعرض البطن ،اإلفرازات اهلضمية علىأثريات واضحة وهلا ت
كمية كبرية من الـدم إىل  ومنطقة الكبد للماء البارد، فإن ذلك يؤدي إىل وصول _ منه

وبذلك تعترب احلمامات الباردة ذات فاعلية عظيمـة يف  . خاليا إفراز العصارات اهلضمية
عن نقص العصري املعدي، أو نقص نسـبة حـامض   عالج حاالت ضعف اهلضم الناتج 

ومن هنا يالحظ أن هلذا التأثري خطورته بالنسبة لألفـراد  . الكلوردريك يف ذلك العصري
املصابني بزيادة محوضة العصري املعدي وحاالت قرحة اإلثىن عشر الذين جيب علـيهم أال  

  .ميارسوا هذا النوع من احلمامات؛ حىت ال تزداد حالتهم سوًءا
ن يتقلص الدم بسبب احلمامات البـاردة مـن اجللـد    أيفترض يرى املشرف أنه : قلت    

.  واألغشية اخلارجية ويعاد توزيعه ويتدفق إىل اجلهاز اهلضمي فيؤدي دوره بشكل أفضل
      
كما أن هلذه احلمامات الباردة تأثريات إجيابية واضحة يف عمليات إخراج الفضالت   

زيادة نسبة السموم يف البول بعد أخـذ  بل على ذلك ستدي، و عن طريق الكليتني واألمعاء
وبالرغم من زيادة تنبيه وتنشيط الكليتني إال أنه جيـب اختـاذ    .محام بارد يف حاالت احلمى

                                                 
  ).٢٦٦(انظر الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل ) ١(
  ).١١٧، ١١٦(فارس علوان . وقاية دانظر ويف الصالة صحة و) ٢(



٤١٦ 
  

حىت ال يزداد االحتقان فيهما وتكون النتائج  ؛ كافة االحتياطات يف حاالت أمراض الكليتني
  .)١( ضارة
ر الشحنات الكهربائية اليت تنتج عن احتكاك األلبسة املنسوجة من ختليص اجللد من أث. ١٨

، وتتزايد باستمرار حىت تتفرغ  خيوط اصطناعية ناجتة عن خملفات البترول مع اجللد اجلاف
 ،أو جسم إنسان آخر ، كأن يالمس سطحا معدنيا ؛مجيعها فجأة مبالمسة اجللد جلسم ناقل

ـ حمدثة شرارة كهربائية يشعر ا ال س تس واملالمرى يف الظـالم بوضـوح  شخص املالم ،
  )٢(.جيرف هذه الشحنات ويقي البدن من أضرارها اليت قد تظهر يف املستقبلوالغسل 

وغسل اجلسم باملاء يا لكثري من األمراض دُّعفاحلمام الكلي جلميع اجلسـم خيفـض    ؛عالج
  .وجيلب النوم ،درجة احلرارة، ويسكن االضطرابات

لنصفي البارد يعترب من أجنح الوسائل لتقوية األجسام الضعيفة وترويضـها،  واحلمام ا
) الـرحم واملبـايض  (ويقوي أعضاء احلوض الصغري  ، واحلمام املقعدي البارد يزيل القبض

  .وخيفف آالم البواسري ،ات املهبلية عند النساءنويكافح السيال
  .لتعبوأما اخلوض يف املاء البارد فيزيل الصداع والشعور با  

طفح (واألكزميا  ،احلكة الناجتة من اإلصابة بالريقان : ومن األمراض اليت يفيدها االستحمام
واألكزميا مـرض شـائع يف    .وظهور فقاقيع وتقشر اجللد ، جلدي مصحوب حبكة وتورم

، وأيضا التحسـس   كالسمك والبيض وحنوها ؛ سببها حتسس من بعض األطعمة ،األطفال
  .)٣(والطفح الدملي ،وحب الصبا، ) من األتربة والغبار

  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢٦٧، ٢٦٦(انظر الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل ) ١(
  ).١١٧(فارس علوان . ويف الصالة صحة ووقاية د) ٢(
  ).١٢٥(انظر الوقاية الصحية للولوة آل علي ) ٣(



٤١٧ 
  

  
  
  

  املطلب اخلامس
  الصحيةالتيمم وفوائده 

  
، والغسل ،كالوضوء ؛للمسلم عبادات يطهر ا بدنه_  عز وجل_ شرع اهللا   

”ãΑÍi {: ، قال تعاىل_سبحانه _ مستعمالً فيها املاء الذي أنزله  t∴ ãƒuρ Νä3ø‹n=tæ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$yϑ¡¡9$# [™!$tΒ 

Ν ä.tÎdγsÜã‹Ïj9 ⎯Ïµ Î/ ١(}اآلية(.  

من عباده الضعف واملرض وتعرضهم للضرب يف األرض  _ عز وجل_ وملا علم اهللا   
ختفيفاً _ هلم  ، فقد شرعوما قد يناهلم من شدة برد قد متنعهم من استعمال املاء يف أبدام

  .التيمم _ عنهم ورمحة م
معقولة  ىل املعىن التعبدي معايند إضافة إوإن املتأمل يف أسباب تشريع التيمم جي  
وختفيفه عنهم ما اشتدت مشقته عليهم حلفظ أبدام وإبعاد  ،منها رمحة اهللا بعباده ؛كثرية

لذلك جعلت هذا املطلب يف بيان شيء من أحكام التيمم مما له عالقة حبفظ  ؛الضرر عنهم
  :هيد وثالث مسائل وقد قسمته إىل مت ،الصحة البدنية
  .ريف التيممالتمهيد يف تع
  :وأما املسائل 

  .حكم التيمم لربودة اجلو وعدم وجود ما يسخن به املاء : املسألة األوىلف
  .والقروح واحلروق وحنوهاحكم التيمم للجروح : نيةاملسألة الثا
  .للتيمم للجروح والقروح واحلروق وحنوها الصحيةالفوائد : ثالثةاملسألة ال

  
  

                                                 
  ).١١: (من اآلية، سورة األنفال)  ١(



٤١٨ 
  

  
  
  
  

  متهيد 
  تعريف التيمم 

  

θßϑ£ϑ#) ...{ : ومنه قوله تعاىل ،)١(صدقال" :يمم يف اللغةالت u‹ tF sù #Y‰‹ Ïè|¹ $Y7 ÍhŠ sÛ ...{)٢(" 

  )٣(.أي اقصدوا الصعيد الطيب
استعمال الصعيد يف عضوين خمصوصني على قصد التطهري " :بأنه ةعرفه احلنفي:وشرعاً

  )٤( ."بشرائط خمصوصة
بيد واليدين إىل الكوعني كذلك إلباحة مسح الوجه بعد ضرب صعيد : "بأنه وعرفه املالكية

  )٥(."صالة
إيصال التراب إىل الوجه واليدين بدالً عن الوضوء والغسل أو عضو " :وعرفه الشافعية بأنه

  )٦(."منهما بشرائط خمصوصة
استعمال تراب خمصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به " :بأنه  بلة وعرفه احلنا

  )٧( ."عند عجز عنه شرعاً
ويالحظ على التعريفات السابقة أا متقاربة ، إال أن تعريفات املالكية والشافعية و 

  .احلنابلة هي األكثر وضوحاً ؛ ألا حددت أعضاء التيمم
                                                 

  ).٢٦١(املصباح املنري للفيومي ) ١(
  ).٤٣: (من اآلية، سورة النساء) ٢(
  ).٢٦١(املصباح املنري للفيومي ) ٣(
  ).١/٤٥(بدائع الصنائع للكاساين ) ٤(
  ).١/١٠٥(حدود ابن عرفة ) ٥(
  ).١/٨٧(مغين احملتاج للشربيين ) ٦(
  ).١/٩١(منتهى اإلرادات للفتوحي ) ٧(



٤١٩ 
  

 األوىل املسألة

  املاء به يسخنالتيمم لربودة اجلو وعدم وجود ما  حكم
  

فقد املاء أو العجز عن  عند شرع لعباده التيمم أن _عز وجل  ـمن رمحة املوىل   

(βÎ.. {:تعاىل قال ،استعماله uρ Λä⎢Ψ ä. #© yÌó£∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ ÷ρr& u™!$y_ Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρ r& 

ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# öΝ n=sù (#ρß‰Åg rB [™ !$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù  .. اآلية{)١(.  

ب برودة اجلو وعدم وجود ما يسخن به ويف هذه املسألة سأتعرض حلكم التيمم بسب  
 ةلو حالخت وال ،أو بطء الربء ،أو املرض أو زيادة املرض ،املاء وخشى باستعماله اهلالك

  :التاليتني التنياحل ىحدإاملكلف عن 
  .أن يكون يف السفر: احلالة األوىل
  .أن يكون يف احلضر: احلالة الثانية

  :من أحد أمرين فيها ر فال خيلو املكلفوهي أن يكون يف السف: أما احلالة األوىل
  .أن يكون حدثه أكرب: األول
  .أن يكون حدثه أصغر: الثاين

فإنه جيوز له التيمم بال  ،وخشي إن اغتسل اهلالك أكربحدثاً  أما إذا كان حدثه
هو ، كما أو بطء الربء ،أو زيادته ،وكذا لو خشي املرض ،)٢(خالف بني األئمة األربعة

  )٣( .وهو املذهب عند احلنابلة ،والقول األصح للشافعية ،واملالكيةمذهب احلنفية 
فإنه جيوز له التيمم على القول املقابل للصحيح  ،أصغر اًحدثه حدث وأما إذا كان

   عند
                                                 

  ).٤٣: (من اآلية، سورة النساء) ١(
 ،١/٢٣٣( عابدين البن احملتار رد حاشية ).١/١١٢( للسرخسي املبسوط ).١/١٢٤( لمرغيناينل  اهلداية :انظر )٢(

 رشد البن اتهد بداية). ١/٣٣٣(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/١٢٥(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ٢٣٤
اموع  ).١/١٤٧(الوهاب  عبد للقاضي املعونة ).١/١١٦،١١٥( خليل خمتصر على الزرقاين شرح ).١/١٦٧(

قدامة  البناملغين ). ١/٢٨٢(اية احملتاج للرملي ). ١/٩٣(مغين احملتاج للشربيين ). ٢٨٥، ٢/٢٨٤(للنووي 
  ).١/٩١(شرح منتهى اإلرادات ). ١/٣٣٩(
  .انظر املراجع السابقة) ٣(



٤٢٠ 
  

  
  )١( .هو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة، احلنفية
  : األدلة
إن خشي اهلالك إن اغتسل  جواز التيمم لصاحب احلدث األكرب على أدلة الفقهاء :أوال

  :اجلو وعدم وجود ما يسخن به املاء لربودة يف السفر
  :القياس واإلمجاع و والسنةالفقهاء لذلك بالكتاب  استدل

  : الكتاب أما

(βÎ.. { :تعاىل فقوله .١ uρ Λä⎢Ψ ä. #©yÌó £∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ ÷ρ r& u™!$y_ Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒ z⎯ÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρ r& 

ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# öΝ n=sù (#ρß‰Åg rB [™ !$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù  .. اآلية{)٢( . 

   :الداللة وجه

كانت بالرجل جراحة  إذا" :قال _اهللا عنهما رضي_مما روي عن ابن عباس  يظهر    
فإنه يتيمم  ،فيجنب فيخاف أن يغتسل فيموت ،)٤(أو جدري ،)٣(أو قروح ،اهللا سبيل يف

  .)٥("بالصعيد

tΒ$.. { :اىلتع وقوله .٢ uρ Ÿ≅yèy_ ö/ ä3ø‹n=tæ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8ltym 4  .. ٦( }اآلية(  .  
                                                 

تح القدير البن شرح ف). ١/١٢٤(شرح العناية للبابريت ). ١/٢٣٤(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ١(
). ١/٣٣٣(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/١١٦،١١٥(شرح الزرقاين على خمتصر خليل ). ١/١٢٥(اهلمام 

اية ). ١/٩٣(مغين احملتاج للشربيين ). ٢/٢٨٧،٢٨٤(اموع للنووي ). ١/١٤٧(املعونة للقاضي عبدالوهاب 
  ).١/٩١(تهى اإلرادات للبهويت شرح من). ١/٣٣٩(املغين البن قدامة ). ١/٢٨٢(احملتاج للرملي 

  ).٤٣: (من اآلية، سورة النساء) ٢(
  ).٤/٣٥(النهاية البن األثري ). ١/٣٩٥) (قرح(الصحاح للجوهري مادة . اجلرح: _ بالفتح والضم_القرح ) ٣(
  ).١/٢٤٦(النهاية البن األثري  .احلب الذي يظهر يف جسد الصيب: اجلدري) ٤(
 ،املستدركواحلاكم يف ). ١/١٢٤(باب اجلنب به اجلدري واحلصبة  الطهارة،اب ابن أيب شيبة، كت رواه) ٥(

رواه البيهقي يف سننه مع و ).١/١٦٥(كتاب الطهارة، باب التيمم للجنابة يف الشتاء أو كان به اجلراحة والقروح 
املاء أو شدة الضنا  يتيمم إذا خاف التلف باستعمال وادورالقريح واجلوهر النقي،كتاب الطهارة، باب اجلريح 

أن مارواه جرير عن : يف سنده جرير عن عطاء بن السائب وقد قال ابن معني: وقال ابن التركماين ).١/٢٢٤(
  ).١/٢٢٥،٢٢٤(اجلوهر النقي . عطاء بعد االختالط

  .)٧٨: (من اآلية ،احلج سورة) ٦(



٤٢١ 
  

  
  :السنة أما

احتلمت يف ليلة باردة يف : قال  _ رضي اهللا عنه_ روي عن عمرو بن العاص  فما  
مث صليت بأصحايب الصبح،  ،فتيممت ،فأشفقت أن أغتسل فأهلك ،السالسل ذات غزوة

فأخربته بالذي  !". صليت بأصحابك وأنت جنب ،يا عمرو" :قالف  للنيبفذكروا ذلك 

Ÿωuρ (#þθè=çFø).. {:إين مسعت اهللا يقول:  وقلتل امنعين من االغتس s? öΝ ä3|¡ àΡ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/ 

$VϑŠÏmu‘..{)١(،  فضحك يقل شيئًا ومل.)٢(  

   :الداللة  وجه
على تيممه يدل على جواز  _نه رضي اهللا ع_ بن العاص  لعمرو إقرار النيب   

  .)٣( ر على اخلطأقألنه ال ي ؛إن خاف على نفسه اجلوالتيمم لربودة 
  :اإلمجاع أما
  .)٥(على ذلك إال ما روي عن احلسن وعطاء أنه يتطهر وإن مات اإلمجاع )٤(نقل القرطيب فقد

   :فيه الوافق، وأما القياس
فع الضرر، فالضرر فيما لو خاف التلف بزيادة يسرية لد املاءإذا كان ال جيب شراء  .١

  .)٢(النفس ال تكون دون حرمة املال فحرمة ،)١(أشد
                                                 

  ).٢٩: (من اآلية، سورة النساء) ١(
داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب  أبوو). ١٧٨١٢(رقم ) ٢٩/٣٤٦( مام أمحد يف مسندهإلا رواه) ٢(

حلاكم يف املستدرك، كتاب وا. وسكت عنه )٣٦٥، ١/٣٦٤(؟  الطهارة، باب إذا خاف اجلنب الربد أيتيمم
رواه و ).املرجع السابق(على شرط الشيخني : ، وقال)١/١٧٧(، باب عدم الغسل للجنابة يف شدة الربد الطهارة
الرب  شدةاجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب التيمم يف السفر إذا خاف املوت أو العلة من  معسننه  يفقي البيه

   ).١/١٥٧(نصب الراية ". واحلاصل أن احلديث حسن أوصحيح: " وقال الزيلعي ).١/٢٢٥(
  ).١/٣٤٠(املغين البن قدامة  انظر) ٣(
: بكر األنصاري القرطيب، تفقه على مذهب مالك، قال عنه الذهيبهو اإلمام أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن أيب ) ٤(

سنة _ ه اهللارمح_تويف . اجلامع ألحكام القرآن، التذكرة: من مصنفاته". إمام متفنن متبحر يف العلم: "الذهيب
طبقات املفسرين لألدنه وي ). ٣١٨،٣١٧(الديباج املذهب البن فرحون : انظر .إحدى وسبعني وستمائة

)٢٤٧،٢٤٦.(  
  ).٥/٢٢٠( للقرطيباجلامع ألحكام القرآن  نظرا) ٥(



٤٢٢ 
  

  .)٣(يف الصالة إذا خاف املرض فهنا أوىل القيامالفطر وترك كان جيوز  إذا .٢
خاف باستعمال املاء العطش، أو خاف  منعلى اجلريح واملريض، وعلى  بالقياس .٣

  .)٤(أو حنوه على نفسه إذا طلب املاء لصاً
أو  ،يف اجلو البارد املرض املاءجواز التيمم إن خشي باستعمال  على أدلة الفقهاء: ثانًيا
   :أو بطء الربء ،زيادته
  :واملعقول بالكتابالفقهاء لذلك  استدل
  :الكتاب أما

(βÎ.. {: تعاىل فقوله   uρ Λ ä⎢Ψä. #© yÌó£∆ ÷ρr& 4’n? tã @x y™ ÷ρ r& u™ !$y_ Ó‰ tnr& Ν ä3ΨÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρ r& 

ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# öΝ n=sù (#ρß‰Åg rB [™ !$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù  .. اآلية{)٥(.  

  :الداللة وجه
إال أن املرض الذي ال يضر  ؛للمريض من غري تفصيل بني مرض ومرض التيمماهللا تعاىل  أباح

  .)٦(النصباً مرادليس مبراد، فيبقى املرض الذي يضر معه استعمال املاء  املاءمعه استعمال 
  :وجهني فمناملعقول  أما

  :وفيه قالوا ، القياس: األول
 ألنه خوف ؛مبيح، فكذا سبب املوت املوتزيادة املرض سبب للموت وخوف  نإ .١

  .)٧( بواسطة للموت
ويبيح له ترك القيام يف الصالة  ،يف رمضان اإلفطارخوف زيادة املرض يبيح له  نإ .٢

ر خوف ثَّركن يف الصالة والوضوء شرط، فلما أَ يامالقألن  ؛بال خالف، فهنا أوىل
  .)١(يف إسقاط الشرط أوىل ؤثرين فأل ،زيادة املرض يف إسقاط الركن

                                                                                                                                               
  ).٢/٢٨٦(اموع للنووي  انظر) ١(
  ).٢/١٧٥(الكبري البن قدامة  الشرح). ١/١١٢(املبسوط للسرخسي  :انظر) ٢(
  ).١/١١٢(املبسوط للسرخسي  انظر) ٣(
  ).٢/١٧٥(الشرح الكبري البن قدامة ). ١/٣٤٠(املغين البن قدامة  :انظر) ٤(
  ).٤٣: (من اآلية، النساءسورة ) ٥(
  ).١/٤٨(بدائع الصنائع للكاساين  انظر) ٦(
  .املرجع السابق) ٧(



٤٢٣ 
  

ن أألن املرض حمذور كما ؛ املرض خوففكذلك  ،خوف التلف يبيح التيمم نإ .٣
 .)٢(حمذور التلف

للتيمم فهنا إن الضرر يف زيادة املرض فوق الضرر يف زيادة الثمن للماء، وهو يبيح  .٤
  )٣( .أوىل

   :قالوايه فو، النظر: الثاين
  .)٤(والضرر هنا أشد ،الضرر لدفعنه ال جيب شراء املاء بزيادة يسرية إ

  :وال خيلو فيها من أحد أمرين أن يكون يف احلضر: أما احلالة الثانية
  .أن يكون حدثه حدثاً أكرب: األول
  .أن يكون حدثه حدثاً أصغر: الثاين

ن حدثه حدثاً أكرب فقد اختلف الفقهاء على جواز التيمم لذلك يف احلضر، أما إذا كا
  :وهلم يف ذلك مذهبان

  :املذهب األول
  .يرى القائلون به أنه جيوز له التيمم  
وإىل هذا ذهب اإلمام أبو حنيفة، وهو مذهب املالكية والشافعية، ورواية عن اإلمام   

  )٥( .أمحد هي املذهب
  :املذهب الثاين

  .القائلون به أنه ال جيوز له التيمميرى   
                                                                                                                                               

  ).٢/٢٨٦(اموع للنووي ). ١/٤٨(بدائع الصنائع للكاساين  :انظر) ١(
  ).٥/٢٢٠( للقرطيباجلامع ألحكام القرآن  انظر) ٢(
  ).١/١٢٤(انظر حاشية سعدي جليب ) ٣(
للنووي  اموع ).٥/٢٢٠( للقرطيب القرآن اجلامع ألحكام ).١/٤٨( اساينبدائع الصنائع للك :انظر) ٤(
)٢/٢٨٦ .(  
البحر الرائق البن جنيم ). ١/١٢٥(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ١/٤٨(بدائع الصنائع للكاساين  :انظر) ٥(
ر الثمني مليارة الد). ١/٣٥٩(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/٢٣٤(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ١/١٤٨(
). ٢/٣٢١،٢٨٤(اموع للنووي ). ١/١٢٤(إرشاد السالك لعبدالرمحن بن حممد بن عسكر املالكي ). ١٥٢(

التنقيح ). ٢/١٧٣(اإلنصاف للمرداوي ). ١/١٦٣(كشاف القناع للبهويت ). ١/٣٢٠(اية احملتاج للرملي 
  ).١/٢٣(احملرر د الدين أيب الربكات ). ١/٦٤(املشبع للمرداوي 



٤٢٤ 
  

  )١( .يوسف وحممد ، وهو رواية عن اإلمام أمحدوإىل ذهب أبو   

  :سبب اخلالف
   )٢( .هو اختالفهم يف قياسه على املريض الذي خياف من استعمال املاء  
  :األدلة
ي أكرب إن خش اًأدلة املذهب األول القائل جبواز التيمم يف احلضر للمحدث حدث :أوالً

  :، أو تأخر الربءأو زيادته ،أو املرض ،باستعمال املاء البارد يف اجلو البارد اهلالك
  :استدلوا لذلك بالكتاب والسنة واملعقول

  :أما الكتاب

(βÎ.. {: فقوله تعاىل uρ Λ ä⎢Ψä. #©yÌó £∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ ÷ρ r& u™ !$y_ Ó‰ tnr& Ν ä3ΨÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρ r& 

ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# öΝ n=sù (#ρß‰Åg rB [™ !$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù  .. اآلية{)٣(.  

  :وجه الداللة
  ) ٤( .عموم اآلية  

  :وأما السنة
  )٥(.فحديث عمرو بن العاص  

  :وجه الداللة
وترك االستفصال ينـزل منـزلة  ،)٦(مصرم يف أ ةيف مفاز أكان  يستفسر منه مل

 الرسول واستصوب  ، علة عامةب_  عن رضي اهللا_ عمرو بن العاص وعلل ، )٧(العموم 
   رأيه

                                                 
حتفة الفقهاء للسمرقندي ). ١/٢٣٤(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ١/١٢٢(املبسوط للسرخسي : انظر) ١(
  ).٢/١٧٣(اإلنصاف للمرداوي ). ١/١٤٩،١٤٨(البحر الرائق البن جنيم ). ١/٣٨(
  ).١/١٦٨(انظر بداية اتهد البن رشد ) ٢(
  ).٤٣: (من اآلية، سورة النساء) ٣(
  ).١/١٤٨(منحة اخلالق البن عابدين انظر ) ٤(
  .٤١٣سبق ص ) ٥(
  ). ١/١٤٨(انظر منحة اخلالق البن عابدين ) ٦(
  ). ١١٦(انظر هلذه القاعدة إرشاد الفحول للشوكاين ) ٧(



٤٢٥ 
  

  
  )١(.واحلكم يتعمم بعموم العلة

  :فمن وجهني وأما املعقول
   :وقالوا فيه، القياس :األول 

  )٢(.نه يقاس على ما لو كان ذلك يف السفرإ
   :وقالوا فيه، النظر: والثاين

املاء فاملصر  وألن من جاز له التيمم مع وجود ،إن احلرج من استعمال املاء ثابت
  .)٣( والسفر له سواء كاملريض

أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بعدم جواز التيمم يف احلضر ملن عليه حدث : ثانياً
  :ته، أو زيادأو املرض ،أكرب إن خشي باستعمال املاء البارد يف اجلو البارد اهلالك

  : فقالوا، استدلوا لذلك باملعقول
 .والنادر ال عربة له ،ومكاناً يأويه ،املصر ماء سخيناً وثوباً يتدفأ بهال جيد يف إنه من النادر أ

)٤(  
  :مناقشة األدلة

نوقشت أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بعدم جواز التيمم للحدث األكرب يف 
  :احلضر

بأن فاعترض عليه  ،جيد يف احلضر ما يسخن به املاء أو يتدفأ بهإنه من النادر أال  :أما قوهلم
  .)٥( عجز إذا ثبت حقيقة فال بد من اعتبارهال

حدثاً أصغر فقد اختلف الفقهاء يف حكم التيمم للمحدث حدثاً  وأما إذا كان حدثه
أو زيادته ، أو املرض، أصغر يف احلضر إن خشي باستعمال املاء البارد يف اجلو البارد واهلالك

  :على مذهبني
                                                 

  ).١/١٤٨(انظر منحة اخلالق البن عابدين ) ١(
  ).١/١٢٤(انظر شرح العناية للبابريت ) ٢(
  ).١/١٢٢(املبسوط للسرخسي ). ١/١٢٥(اهلداية للمرغيناين : انظر) ٣(
  ).١/١٢٥(انظر اهلداية للمرغيناين ) ٤(
  ).١/١٢٥(انظر شرح فتح القدير البن اهلمام ) ٥(



٤٢٦ 
  

  :األولاملذهب 
  .له التيمم يرى القائلون به أنه ال جيوز  

  
  )١(.وإىل هذا ذهب احلنفية على الصحيح  
  :الثايناملذهب 
  .يرى القائلون به أنه جيوز له التيمم  
  وهو مذهب املالكية  ،وإىل هذا ذهب اإلمام أبو حنيفة وبعض مشايخ احلنفية  

  )٢(.والشافعية واحلنابلة
  :األدلة
 اًمم يف احلضر للمحدث حدثبعدم جواز التي األول القائل أدلة أصحاب املذهب: أوالً

  :أو بطء الربء ،أو زيادته ،أواملرض ،أصغر إن خشي بالوضوء اهلالك
   :فقالوا، استدل أصحاب هذا املذهب باملعقول

  )٣( .إذ ال يتحقق ذلك يف الوضوء عادة ،ن هذا اخلوف جمرد وهمإ
وعليه حدث  راحلضالتيمم ملن كان يف  أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل جبواز: ثانياً

  :، أو زيادته أو املرض ،أصغر وخشي باستعمال املاء البارد اهلالك
  :استدلوا لذلك بالكتاب واملعقول

  :أما الكتاب

(βÎ.. {: فقوله تعاىل   uρ Λä⎢Ψ ä. #©yÌó £∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™  .. ١(}اآلية(.  

                                                 
الفتاوى اخلانية  ).١/١٢٥(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ١/٢٣٤( عابدينحاشية رد احملتار البن  :انظر) ١(

  ).١/٥٩(لقضيخان 
املدونة لإلمام ). ١/١٢٥(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ١/٢٣٤( عابدينالبن حاشية رد احملتار : انظر) ٢(

حاشية ). ١/١١٥(خليل  خمتصر على الزرقاين). ١/٣٣٣(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/٤٩،٤٨(مالك
منهاج  ).٩٣، ١/٩٢(مغين احملتاج للشربيين ). ٢٨٧_  ٢/٢٨٢( للنووياموع ). ١/١٤٨(الدسوقي 

القناع للبهويت  كشاف). ١/٣٣٩(املغين البن قدامة  ).١/٨٤،٧٧(ي مع حاشييت قليويب وعمرية الطالبني للنوو
)١/١٦٣.(  
  ).١/١٢٤(انظر شرح العناية للبابريت ) ٣(



٤٢٧ 
  

  :وجه الداللة
٢(ر املرض يف اآلية خرج خمرج الغالبكْذ(.  
  :فقالوا ،لوأما املعقو

  ، ء عادةواملرض لعدم حتقق ذلك يف الوض أو إمنا منع من منع التيمم ملن خشي اهلالك .١
 )٣(.ومفاده أنه لو حتقق جاز اتفاقاً

  .)٥)(٤( أن احلرج مدفوع بالنص .٢
  :مناقشة األدلة

نوقشت أدلة أصحاب املذهب األول القائل بعدم جواز التيمم يف احلضر للمحدث 
  :بطء الربء، مبا يلي بالوضوء اهلالك، أو املرض، أو زيادته، أوحدثاً أصغر إن خشي 

ضوء فإنه واحلضر جمرد وهم مفاده أنه لو حتقق الضرر يف ال يف ن اخلوفإ :قوهلم  
  )٦(.من حاله أن الوضوء يف هذه احلالة يضره ملمما يدل على جوازه ملن ع، جيوز

  :الترجيح
 ،التيمم يف احلضر إن عدم ما يسخن به املاء القائل جبواز الثاينالراجح هو املذهب   

وسالمتها من املعارضة  ،لعموم األدلة اليت استدل ا ايزون لذلك ؛وعدم ما يدثر به
، وألن استعماله واحلالة هذه ضرر ، وألن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً،الصحيحة
  )٨)(٧( .أن الضرر يزال ومعلوم

                                                                                                                                               
  ).٤٣: (من اآلية، سورة النساء) ١(
  ).٥/٢٢٢(انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٢(
  ).١/٢٣٤(انظر حاشية ابن عابدين ) ٣(
  ).١١٧( القواعد والضوابط املستخلصة جلمال الدين اخلضريي ).١/٢٣٤(حاشية ابن عابدين  :انظر) ٤(
  ).٧٨: (من اآلية، سورة احلج }اآلية ... وما جعل عليكم يف الدين من حرج { : ومن ذلك قوله تعاىل) ٥(
  ).١/٢٣٤(انظر حاشية رد احملتار البن عابدين ) ٦(
  ).٢٥٢(القواعد الفقهية لعلي الندوي ). ٨٦(ي األشباه والنظائر للسيوط :انظر) ٧(
للتيمم لربودة اجلو وعدم وجود ما يسخن به املاء فلم أقف لألطباء على ذكر هلذه املسألة  الصحيةأما الفوائد ) ٨(

  .واهللا أعلم، فيما بني يدي من مؤلفام 



٤٢٨ 
  

  املسألة الثانية
  مم للجروح والقروح واحلروق وحنوهاحكم التي

      
  :حالتني ىحدإمن  ال خيلو حال املصاب جبروح أو قروح أو حروق  
  .أن يصاب باجلروح واحلروق يف بدنه كله، أو يف كل أعضاء الوضوء :األوىلاحلالة 
، أو يف بعض أعضاء الوضوء دون أن يصاب بذلك يف بعض بدنه دون بعض :ةالثانياحلالة 
ل أعضاء الوضوء، فإنه يلزمه تيمم أو يف ك ،ذا كان مصابا بذلك يف كل بدنهأما إ .بعض
أو احلدث األصغر، إن كان يتضرر بغسله بال خالف بني  ،سواء عن احلدث األكرب واحد

  .)١( األئمة األربعة
  )٢( .أما ضابط الضرر فما سبق ذكره يف املسألة السابقةو  

نابلة أن خوف حصول الشني الفاحش ضرر يبيح له وزاد الشافعية على القول األصح واحل  
  )٣( .التيمم

أو بعض أعضاء الوضوء دون  ،وأما إذا كان مصابا بذلك يف بعض بدنه دون بعض
  :وهلم يف ذلك مذهبان ،فاختلف الفقهاء فيما يلزمه عند ذلك ،بعض

  :املذهب األول
لوضوء صحيحا أو يرى القائلون به أنه إن كان الغالب من جسده أو من أعضاء ا  

فيلزمه غسل الصحيح واملسح باملاء على اجلريح وحنوه، فإن كان يضره  ،نصفه صحيحا
ذلك يف احلدث  يف سواء ؛املسح عليه مباشرة، مسح من وراء عصابة أو خرقة وحنوها

  .األصغر أو األكرب

                                                 
شية الدسوقي على الشرح الكبري حا). ١/٣٤٣(الذخرية للقرايف ). ١/٥١(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ١(
حاشية شهاب الدين أمحد ). ٢/٢٩١(اموع للنووي ). ١/١٠٤(روضة الطالبني للنووي ). ١٦٥، ١/١٦٤(

الشرح الكبري ). ١/١٩٨(مطالب أويل النهى للرحيباين ). ١/٨٥،٨٤(الربلسي امللقب بعمرية مع منهاج الطالبني 
  ).١/١٨٩(البن قدامة 

  .من البحث ٤١٢، ٤١١انظر ص ) ٢(
). ١/١٦٣(كشاف القناع للبهويت ).١/١٩٣(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٢٨٥(اموع للنووي : انظر) ٣(

  ).١/١٧٥(الشرح الكبري البن قدامة 



٤٢٩ 
  

    
  .وإىل هذا ذهب احلنفية واملالكية يف اجلملة

  :بدنه أو أكثر أعضاء الوضوء جرحياواختلفوا فيما إذا كان أكثر   
  .فذهب احلنفية أنه يتيمم يف هذه احلالة  
وبني ما إذا  ،جدا مل يقلَّوذهب املالكية إىل التفريق بني ما إذا كان أقله صحيحا و  

جدا،  إن كان أقله صحيحا ومل يقلَّ: فقالوامنه جدا ، كأن كان يدا أو رجالً، قَلَّ الصحيح 
  .كما لو كان أكثره أو نصفه صحيحا ؛سل الصحيح وميسح على اجلريحفإنه يغ

فإنه يتيمم وال يغسل ما صح منه ولو مل يضره غسل  ؛وأما إن قَلَّ الصحيح منه جدا  
  .)١(ذلك على الصحيح

  :املذهب الثاين
يرى القائلون به أنه جيب عليه غسل الصحيح من بدنه، والتيمم عن اجلريح أو     

  .ء يف ذلك احلدث األصغر أو األكربالقريح؛ سوا
وإىل هذا ذهب الشافعية واحلنابلة، وأضافوا أنه يلزمه أن يراعي الترتيب بني األعضاء     

حبيث يتيمم للعضو اجلريح أو احملروق عند غسله لو كان  ؛يف احلدث األصغر دون األكرب
فيخري بني غسل  صحيحا، وأما إذا كان اجلرح أو احلرق ببعض عضو من أعضاء الوضوء،

صحيح ذلك العضو مث التيمم عن جرحيه أو العكس؛ بأن يقدم التيمم عن جرحيه مث يغسل 
  .صحيحه

  : واختلفوا يف وجوب املسح باملاء على اجلريح إن كان ال يتضرر بذلك    
فذهب الشافعية أنه ال يلزمه مطلقًا، وذهب احلنابلة على املذهب أنه يلزمه إن مل يكن اجلرح 

  .)٢(وجيزئه عن التيمم جنسا

                                                 
املبسوط للسرخسي ). ١/٢٥٧(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ١/٥١(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ١(
حاشية الدسوقي على ). ٣٦٢، ١/٣٦١(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/٤٨(م مالك املدونة لإلما). ١/١٢٢(

التاج واإلكليل ). ١/٣٤٣(الذخرية للقرايف ). ١/٢٠٤(الشرح الصغري للدردير ). ١/١٦٥(الشرح الكبري 
  ).١/٣٦٢(للمواق 

حملتاج للرملي اية ا). ١٠٥، ١/١٠٤(روضة الطالبني للنووي ). ٢٩٠، ٢/٢٨٧(اموع للنووي : انظر) ٢(
شرح منتهى اإلرادات ). ٣٣٨، ١/٣٣٦(املغين البن قدامة ). ١/٩٣(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٢٨٦(



٤٣٠ 
  

  :األدلة
  : أوالً

على أن من عمت اجلراح أو القروح أو احلروق كل بدنه وكان يتضرر  أدلة الفقهاء
  :سواء يف احلدث األصغر أو األكرب ،بغسله فإنه يتيمم

  :استدلوا لذلك بالكتاب والسنة
  :أما الكتاب

(βÎ... {: فقوله تعاىل .١ uρ Λ ä⎢Ψä. #©yÌó £∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ ÷ρ r& u™!$y_ Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒ z⎯ÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρ r& 

ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# öΝ n=sù (#ρß‰Åg rB [™ !$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $Y7ÍhŠsÛ ...{)١(. 

  : وجه الداللة
إذا كانت بالرجل جراحة يف سبيل اهللا أو قروح " _رضي اهللا عنهما_قال ابن عباس   

 )٢("ن يغتسل فيموت، فإنه يتيمم بالصعيدأو جدري فيجنب فيخاف أ
Ÿωuρ (#þθè=çFø).. { :وقوله تعاىل .٢ s? öΝä3|¡ àΡ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠÏmu‘  ..{)٣(. 

  :وأما السنة
فأصاب  ،خرجت يف سفر: قال _رضي اهللا عنهما_فما رواه جابر بن عبد اهللا   

هل جتدون يل رخصة يف  :حابهفسأل أص ،مث احتلم ،يف رأسه )٤(رجالً منا حجر فشجه
فاغتسل فمات، فلما قدمنا على  ،ما جند لك رخصة وأنت تقدر على املاء: التيمم؟ فقالوا

 أال سألوا إذا مل يعلموا !قتلوه قتلهم اهللا: " أُخبِر بذلك، فقال _ صلى اهللا عليه وسلم_ النيب 

                                                                                                                                               
). ١٩٨، ١/١٩٧(مطالب أويل النهى للرحيباين ). ١/١٦٥(كشاف القناع للبهويت). ٩٣، ١/٩٢(للبهويت 

: حتقيق، سعيد النجدي مع منتهى اإلرادات حاشية املنتهى لعثمان بن أمحد بن). ١/٦٤(التنقيح املشبع للمرداوي 
  ).١/٩٦(عبداهللا بن عبداحملسن التركي 

  ).٤٣: (من اآلية، سورة النساء) ١(
  .٤١٢سبق ص ) ٢(
  ).٢٩: (سورة النساء من اآلية) ٣(
  ).٢/٤٤٥(انظر النهاية البن األثري . ضرب الرأس خاصة: الشج) ٤(



٤٣١ 
  

على جرحه  _ أو يعصب _ يعصر، إمنا كان يكفيه أن يتيمم و السؤال )١(فإمنا شفاء العي !؟
  مث ميسح  خرقة

  
  

  .)٢(" عليها ويغسل سائر جسده
  :وجه الداللة

له فإن  ومن هنا ،بالتيمم للجراح وغسل الصحيح_ عليه الصالة والسالم _ أمر   
  .ألن كل بدنه عمته اجلراح أو القروح أو احلروق ؛االقتصار على التيمم

 ،يمم إذا خشي حصول الشني الفاحش بالقياسواستدل الشافعية واحلنابلة جلواز الت
 التيمم يحبِفإذا أُ ،إن حصول الشني الفاحش ضرره فوق ضرر الزيادة على مثن املثل:  فقالوا

  )٣( .ألنه يشوه اخللقة ويدوم ضرره ؛لذلك فهنا أوىل
  :ثانًيا

ن األول القائل بالتفريق بني ما إذا كان الغالب من جسده أو مأدلة أصحاب املذهب 
  :أعضاء الوضوء صحيًحا، وبني ما إذا كان الغالب جرًحيا

  :استدلوا لذلك بالسنة واملعقول
  : فقالوا، أما السنة
  .)٤("كان يكفيه التيمم" :قال يف ادور  ن النيبإ

                                                 
  ).٣/٣٣٤(النهاية البن األثري . اجلهل: العي) ١(
. وسكت عنه) ١/٣٦٦(يتيمم  رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب يف ادور) ٢(

قطين يف سننه مع التعليق املغين، كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب اجلراح مع استعمال املاء والدار
النقي، كتاب الطهارة، باب اجلرح إذا كان  والبيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر). ١/١٩٠(وتعصيب اجلرح 

تفرد به : "وقال ابن أيب داود والدارقطين. واحلديث صححه ابن السكن). ١/٢٢٧(يف بعض جسده دون بعض 
تلخيص احلبري : انظر. وضعفه النووي". ليس هذا احلديث بالقوي:"وقال البيهقي". الزبري ابن خريق وليس بالقوي

  ).١/١٩٠(قطين مع التعليق املغين سنن الدار). ١/٢٢٨(اجلوهر النقي لبيهقي مع سنن ا). ١/١٥٦(البن حجر 
  ).١/٩٣(انظر مغين احملتاج للشربيين) ٣(
  .ومل أقف عليه يف كتب السنة بعد التتبع). ١/١٢٢(ذكره يف املبسوط ) ٤(



٤٣٢ 
  

  :فقالوا ،أما املعقول
إن اجلمع بني الغسل والتيمم ممتنع إال يف حال وقوع الشك يف طهورية املاء ومل  .١

ا، وكما ال يجمع بني الصيام واإلطعام؛ ألنه ال يجمع بني األصل يوجد هن
  .)١(والبدل

  
؛ ن ادور يغسل ما بني كل جدريني، فدل على أن العربة لألكثرإ :نه مل يقل أحدإ .٢

  .)٢(إن كان األكثر جمروحُ فكأن الكل جمروحا؛ ألن لألكثر حكم الكلفإنه 
  : ثالثاً

القائل بأن من ببعض بدنه جروح أو قروح أو حروق وكان  الثاينأدلة أصحاب املذهب 
  :يتضرر بغسله لزمه غسل الصحيح والتيمم عن املصاب

  :استدلوا لذلك بالكتاب والسنة
  :أما الكتاب
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  :وجه الداللة
إذا كانت بالرجل جراحة يف سبيل اهللا أو : " _رضي اهللا عنهما_قال ابن عباس   

  )٤(".فإنه يتيمم بالصعيد ،قروح أو جدري فيجنب فيخاف أن يغتسل فيموت

?̈(θà#)... { :وقوله تعاىل .٢ $$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢ ÷èsÜtFó™$#  ...٥(}اآلية(.  

                                                 
لقاعدة القواعد وانظر هلذه ا). ١/١٢٢(املبسوط للسرخسي ). ١/٥١(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ١(

  ).١١١(الفقهية لعلي الندوي 
القواعد : وانظر هلذه القاعدة). ١/٤٧(الفتاوى اخلانية لقضيخان ). ١/١٢٢(املبسوط للسرخسي : انظر) ٢(

  ).١١٨(لخضريي ل القواعد والضوابط املستخلصة). ٣٤٣(الفقهية لعلي الندوي 
  ).٤٣: (من اآلية، سورة النساء) ٣(
  .٤١٢سبق ص ) ٤(
  ).١٦: (من اآلية، سورة التغابن) ٥(



٤٣٣ 
  

  :وجه الداللة
فقد أدى ما  ،إذا غسل الصحيح من جسده وتيمم عن اجلريح الذي يضره املاء  

  .يستطيعه مما أُمر به
  :وأما السنة

  .)١(..." خرجنا "  :قال _رضي اهللا عنه_فحديث جابر  .١
  

  :وجه الداللة
ومل ير  ،بني التيمم وغسل سائر اجلسد باملاء باجلمع _عليه الصالة والسالم_أمر   

  .)٢(ن اجلريحعفدل على وجوب غسل الصحيح والتيمم  ،أحد األمرين كافيا دون اآلخر
فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصالة مث " : هااية حلديث عمرو بن العاص جاء فيرو .٢

  .)٣( "...صلى م 
  :وجه الداللة

ا أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي مجعا بني غسل م _رضي اهللا عنه_معىن ذلك أنه   
  .)٤(الروايتني

وإن مل يضره  نه ال يلزمه املسح باملاء على اجلراح مطلقًاإ: واستدل الشافعية لقوهلم
خبالف مسح  ،إن الواجب هو الغسل، فإذا تعذر فال فائدة يف املسح :قالواف، باملعقول
  .)٥(فإنه مسح على حائل كاخلف ؛اجلبرية

                                                 
  .٤٢٢سبق ص ) ١(
  ).١/٢٥٤(املقنع البن البنا ). ١/٣٦٧(انظر عون املعبود، لشمس احلق العظيم آبادي ) ٢(
). ١/٣٦٥(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب إذا خاف اجلنب الربد أيتيمم ؟ ) ٢(

، كتاب الطهارة، باب التيمم، ذكر اإلباحة للجنب إذا خاف التلف على ن بلبانالبوابن حبان كما يف اإلحسان 
وصححه ) ١٤٣، ١/١٤٢(نفسه من الربد الشديد عند االغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون االغتسال 

  ).١/١٧٧(املستدرك ". هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: "احلاكم وقال
اموع للنووي ). ١/٩٣(مغين احملتاج للشربيين ). ١/٢٢٦(لبيهقي مع اجلوهر النقي السنن الكربى ل) ٤(
)٢/٢٨٣.(  
  ).٢/٢٨٨(انظر اموع للنووي ) ٥(



٤٣٤ 
  

نه يلزمه املسح باملاء على اجلريح إن مل يكن جنساً ومل يضره إ :نابلة لقوهلمواستدل احل
  : بالسنة واملعقول

  :أما السنة 
  .)١("إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم... : " فقوله   

  
  : وجه الداللة

وجب  ،إذا عجز عن غسل اجلراح واستطاع املسح عليها باملاء دل احلديث على أنه
  .)٢(تيان مبا قدر عليهعليه اإل

  :أما املعقول فمن وجهني
  :فقالوا ،القياس: األول
إن كل جزء من اجلسد جيب تطهريه بشيء إذا استوى اجلسم يف املرض أو الصحة _ ١

فيجب ذلك فيه، وإن خالفه غريه كما لو كان من مجلة األكثر، فإن حكمه ال يسقط مبعىن 
  .)٣(يف غريه

فالعجز عن بعضها ال يسقط مجيعها  ،ط الصالةإن الطهارة شرط من شرو _ ٢
  .)٤(كالستارة

بالقياس على من عجز عن الركوع والسجود وقدر على اإلمياء ما فيلزمه اإلتيان مبا  _ ٣
  .)٥(يقدر عليه

                                                 
رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول ) ١(

وترك إكثار  بشرح النووي ، كتاب الفضائل ، باب توقريه ومسلم يف صحيحه . واللفظ له) ٣/٢٦٤( اهللا 
  ).١٥/١١٨(سؤاله 

  ).١٨٩، ٢/١٨٨(انظر الشرح الكبري البن قدامة ) ٢(
  ).١/٣٣٧(انظر املغين البن قدامة ) ٣(
املقدور عليه ال : وانظر هلذا قاعدة). ١/٢٥٤(املقنع البن البنا ). ٢/١٨٧(الشرح الكبري البن قدامة : انظر) ٤(

  ).١٠٨(القواعد الفقهية لعلي الندوي . يسقط باملعجوز عنه
املسائل الفقهية من كتاب ). ١/١٦٦(كشاف القناع للبهويت ). ٢/١٨٩(الشرح الكبري البن قدامة : انظر) ٥(

  ).١/٩٣(الروايتني والوجهني للقاضي أيب يعلى 



٤٣٥ 
  

 تعطا كما لو قُـال املاء إىل بعض األعضاء ال يوجب سقوطه عن غريهصتعذر إي إن_  ٤
فلم يعف إال عن قدر ما تدعو الضرورة إليه كطهارة  ،رورةوألا طهارة ض ،بعض األعضاء
  )١(.املستحاضة

   :قالوا، النظر: الثاين
  . )٢(إن املسح بعض الغسل فيأيت به

  :مناقشة األدلة
األول القائل بالتفريق بني ما إذا كان الغالب منمناقشة أدلة أصحاب املذهب 

  :ن الغالب جرحياوبني ما إذا كا ،أعضاء الوضوء صحيحا جسده أو من  
قوهلم إنه ال جيمع بني األصل والبدل مبا  :يهفنوقش استدالهلم باملعقول والذي جاء 

  :يلي
  .)٣(ال جيمع بني البدل واملبدل يف حمل واحد، أما يف مسألتنا فإن التيمم بدل عما مل يصبه املاء

  :الترجيح
الراجح هو املذهب يتضح أن  بعد النظر يف أدلة املذهبني وما ورد من اعتراضات  

القائل بأنه جيب على املصاب باجلروح أو القروح أو احلروق أن يغسل ما صح ويتيمم الثاين 
ألنه بذلك يكون أعطى كل عضو حقه مما جيب عليه ويستطيعه قال ابن  ؛ عن املصاب

 ؛من عجز عن بعض غسل اجلنابة لزمه اإلتيان مبا قدر منه" :)٤(_رمحه اهللا _       رجب
ملذهب كما أن أدلة أصحاب ا )٥(".ختفيف اجلنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء ألن

   .واهللا أعلم ،شةاألول مل تصمد أمام  املناق
                                                 

  ).١/٢٥٤(انظر املقنع البن البنا ) ١(
  ).٢/١٨٩(قدامة انظر الشرح الكبري البن ) ٢(
  ).١٨٨، ٢/١٨٧(انظر الشرح الكبري البن قدامة ) ٣(
ولد يف بغداد يف ربيع . هو اإلمام احلافظ الفقيه زين الدين أبو الفرج عبدالرمحن بن شهاب الدين البغدادي) ٤(

ن خلق ومسع من أيب الفتح امليدومي ومن مجاعة من أصحاب ابن البخاري وم.األول سنة ست وثالثني وسبعمائة 
شرح جامع أيب عيسى الترمذي، وشرح أربعني النواوي، وفتح الباري يف شرح : اجتمعت الفرق عليه من مصنفاته

مخس وتسعني : إحدى وتسعني وسبعمائة، وقيل: سنة تسعني وسبعمائة، وقيل_ رمحه اهللا_تويف . صحيح البخاري
  ).٦/٥٨٠(البن العماد وشذرات الذهب ). ٥٤٠(طبقات احلفاظ للسيوطي : انظر. وسبعمائة

  ).١٠(القواعد يف الفقه اإلسالمي ) ٥(



٤٣٦ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املسألة الثالثة
  واحلروق للتيمم للجروح والقروح الصحيةالفوائد 

  
دة يابسة جمففة التراب اخلالص بارعلم أن طبيعة قد : " _  رمحه اهللا_  قال ابن القيم  

ال سيما يف  ؛لرطوبات القروح واجلراحات اليت متنع الطبيعة من جودة فعلها وسرعة اندماهلا
فإن القروح واجلراحات يتبعها يف أكثر األمر سوء  ؛البالد احلارة وأصحاب األمزجة احلارة

أشد  ،ابسةوطبيعة التراب اخلالص باردة ي ،فيجتمع حرارة البلد واملزاج واجلراح ،اج حارمز
ال سيما إذا كان  ؛فتقابل برودة التراب حرارة املرض ،من برودة مجيع األدوية املفردة الباردة

والتراب جمفف  ،ويتبعها أيضاً كثرة الرطوبات الرديئة والسيالن ،التراب قد  غُِسل وجفِّف
مع ذلك تعديل  وحيصل به ،للرطوبة الرديئة املانعة من برئها هفيفجته وبسمزيل لشدة ي ،هلا

بإذن _  ودفعت عنه األمل ،ومىت اعتدل مزاج العضو قويت قواه املدبرة ،مزاج العضو العليل
  )١(."_ اهللا

                                                 
 ).٤/١٨٦(زاد املعاد ) ١(



٤٣٧ 
  

  املبحث الثاني
  يةيتعلق بها وما يف ذلك من فوائد صحيف الصالة وما 

  
الصالة عمود الدين، وركنه احلصني، والصلة بني العبد وربه، لذلك كَثُر ذكرها يف 

واشترط هلا من الشروط وشرع هلا من السنن ما يعني املسلم على آدائها  والسنة الكتاب
ومن ذلك اشتراط الطهارة من النجاسة يف الثوب والبدن واملكان أثناء . خبشوع وإخبات

الصالة وكذلك تأخري صالة الظهر واجلمعة إذا اشتد احلر وهو ما سيكون موضوع البحث 
  : مطلبنييف هذا املبحث والذي جعلته يف

اشتراط الطهارة من النجاسة يف الثوب والبدن واملكان أثناء الصالة وفوائده : املطلب األول
  .الصحية

  .تأخري صالة الظهر واجلمعة يف شدة احلر وفوائده الصحية: املطلب الثاين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٤٣٨ 
  

  املطلب األول
لصالة وفوائده اشرتاط الطهارة من النجاسة يف الثوب والبدن واملكان أثناء ا 

  الصحية
  

ثوب املصلي وبدنه  من النجاسة يف طهارةالمن حماسن الدين اإلسالمي اشتراط 
ليؤدي الصلوات  _ سبحانه وتعاىل_ كلما وقف بني يدي اهللا  والبقعة اليت يصلي فيها

وهذا جيعل  ،وكلما وقف ليؤدي نافلة من نوافل الصالة ،اخلمس املفروضة يف اليوم والليلة
ويف هذا املطلب أبني  ،طهارة يف نفسه وثوبه واألماكن اليت يعيش فيهاالم حريصاً على املسل

وقد جعلته يف متهيد  ،حكم اشتراط الطهارة من النجاسة يف الثوب والبدن واملكان
  :نيومسألت

  .التمهيد يف تعريف الشرط والطهارة والنجاسة
  :وأما املسألتان
  .من النجاسة يف الثوب والبدن واملكان أثناء الصالة يف اشتراط الطهارة: فاملسألة األوىل
الشتراط الطهارة من النجاسة يف الثوب والبدن واملكان  الصحيةيف الفوائد : واملسألة الثانية
  .أثناء الصالة



٤٣٩ 
  

  متهيد
  يف تعريف الشرط والطهارة والنجاسة 

  
  :تعريف الشرط :أوالً

  )١(."العالمة" :الشرط يف اللغة
  .)٢(وال يلزم من وجوده وجود وال عدم ،العدم هفهو ما يلزم من عدم :الحوأما يف االصط

  :تعريف الطهارة: ثانياً
  .)٣( "النظافة والنقاء عن الرجس والنجس" :الطهارة يف اللغة

  :الطهارة يف اصطالح الفقهاء
  .)٤( "النظافة عن حدث أو خبث": عند احلنفية

  :ناعند املالكية تطلق ويراد ا معني
عن ، أو له فاألوليان أو فيه ،حكمية توجب ملوصوفها جواز استباحة الصالة به صفة" .١

 .)٥( "واألخري من حدث ،خبث
  .)٦( "رفع احلدث وإزالة النجاسة" .٢

واألغسال  ،كتجديد الضوء ؛رفع احلدث وإزالة جنس أو ما يف معنامها": وهي عند الشافعية
  .)٧( "والغسلة الثانية والثالثة يف الوضوء ،املسنونة

                                                 
 ).٣٠٥(خمتار الصحاح للرازي ) ١(
املختصر يف أصول الفقه البن ). ١/٣٨٠(اإلاج يف شرح املنهاج للسبكي ). ١/٩٩(الذخرية للقرايف : انظر) ٢(

املدخل الفقهي العام ملصطفى أمحد الزرقا ). ١/٤٥٢(شرح الكوكب املنري البن النجار ). ٦٦(اللحام 
)١/٣٠٤.( 
). طهر(لسان العرب البن منظور مادة ). ١٤٢(التعريفات للجرجاين ). ١٤٤(املصباح املنري للفيومي ) ٣(
 ).٥(املطلع للبعلي ). ٦/١٧٧(
 ).١/٨٣(حاشية ابن عابدين ) ٤(
 ).١/٣١،٣٠(الشرح الكبري للدردير ). ١/٧١(حدود ابن عرفة ). ١/٤٣(مواهب اجلليل للحطاب ) ٥(
 ).١/٤٣(مواهب اجلليل للحطاب ) ٦(
 ).١/١٦(مغين احملتاج للشربيين ). ٣١(حترير ألفاظ التنبيه للنووي ) ٧(



٤٤٠ 
  

أو رفع حكمه  ،رفع ما مينع الصالة وما يف معناها من حدث أو جناسة باملاء": وعند احلنابلة
 )١( ."بالتراب
يالحظ على تعريفات الفقهاء أا متفقة على أن الطهارة هي رفع احلدث وإزالة   

غسل ك ؛إال أن الشافعية واحلنابلة أدخلوا يف الطهارة ما هو يف معناها ؛اخلبث النجس أو
وكذلك مجع تعريفهم ارتفاع حكم احلدث والنجس وما يف  .واألغسال املستحبة ،امليت
  .اًمانع اًجامع ؛ وذا يكون تعريفهممعناه
  :تعريف النجاسة: ثالثاً

نجس الشيء ينجس فهو نجِس ونجس إذا كان قذراً غري  ":يقال :النجاسة يف اللغة
  .)٢("نظيف

  :اءوهي يف اصطالح الفقه
  .)٣( "عني مستقذرة شرعاً": عند احلنفية
  .)٤( "توجب ملوصوفها منع استباحة الصالة به أو فيه حكميةُ صفة": عند املالكية
ال حلرمتها أو  ؛تناوهلا على اإلطالق مع إمكان تناوهلا مركل عني ح": عند الشافعية

  .)٥( "استقذارها أو ضررها يف بدن أو عقل
  .)٦( "ع املكلف من استصحاا يف اجلملةنمان مستقذرة شرعاً يأعي: "وعند احلنابلة

  . )٧( وعرفه يف املطلع بنفس ما ذكره الشافعية

                                                 
 ).١/٢٤(كشاف القناع للبهويت ). ٥(املطلع للبعلي ). ١/٢٨(الدر النقي البن املربد ) ١(
 ).٢٢٧(املصباح املنري للفيومي ) ٢(
 ).١/٨٥(الدر املختار للحصكفي ) ٣(
 ).١/٨٣(شرح حدود ابن عرفة للرصاع ) ٤(
 ).٤٦(حترير ألفاظ التنبيه للنووي ) ٥(
 ).١/٥١(الدر النقي البن املربد ) ٦(
 ).٧(للبعلي ) ٧(



٤٤١ 
  

  املسألة األوىل
  اشرتاط الطهارة من النجاسة يف الثوب والبدن واملكان

  
اتفق احلنفية واملالكية على املشهور والشافعية وأصح الروايتني عند احلنابلة علـى أن  

ارة من النجاسة يف البدن والثوب واملكان الذي يالمس أو يالقي بدن أو ثياب املصلي الطه
  .)٢)(١( عند القيام واجللوس والسجود شرط من شروط صحة الصالة

واحلسن البصري وسعيد بن املسيب _ ما رضي اهللا عنه_  وإىل هذا ذهب ابن عباس  
  .)٣( _ رمحهم اهللا_ وابن سريين وأبو ثور 

  :األدلة 
  : أوالً

  :أدلة الفقهاء على اشتراط الطهارة من النجاسة يف الثوب
  :استدل الفقهاء لذلك بالكتاب والسنة والقياس 

  :أما الكتاب

y7{: فقوله تعاىل t/$u‹ÏO uρ öÎdγsÜsù {)٤(.  

  :وجه الداللة
  ؛ وذلك ألن املشركني  أمر اهللا بتطهري الثياب من النجاسة اليت ال جتوز الصالة معها  

                                                 
مراقي ). ١/٤٧٧(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ١١٤، ٨٢، ١/٨١(بدائع الصنائع للكاساين: انظر) ١(

، ٢٨١، ١/٢٣٢(البحر الرائق البن جنيم ). ١/١٩٢(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ١١٣(شرنباليل الفالح لل
شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب ). ١/٢٦٠(الشرح الصغري للدردير ). ١/٢٨٢(كنـز الدقائق للنسفي ).  ٢٨٢
اموع للنووي ). ٩٤ ،٢/٨٠(الذخرية للقرايف  ).١/١٥٣( شاس البن الثمينة اجلواهر عقد ).١/١٤٣(زيد 

األم للشافعي ). ١/٢١٣،٢١٠،٢٠٨(املهذب للشريازي ). ١/١٨٨(مغين احملتاج للشربيين ). ١٥١، ٣/١٣٢(
شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ٢/٤٦٤(املغين البن قدامة ). ١/٢٨٨(كشاف القناع للبهويت ). ٢/٨٤(
)١/١٦١.(  
نجاسة يف موضع يديه وركبتيه وحذاء إبطيه وصدره لكن هذه هناك رواية عند احلنفية جتيز الصالة مع ال) ٢(

  ).١١٣(والشرنباليل يف مراقي الفالح ). ١/٤٧٧(الرواية شاذة كما قال ابن عابدين يف حاشيته 
  ).٢/٢٦٤(انظر املغين البن قدامة ) ٣(
  ).٤: (آية، سورة املدثر) ٤(



٤٤٢ 
  

  )١( .وهذا أظهر األقوال ،نوا ال يتطهرون وال يطهرون ثيامكا
  :أما السنة
 :فقالـت  إىل النيب جاءت امرأة : قالت  _رضي اهللا عنها  _ )٢(فما روت أمساء .١

باملاء  )٤(مث تقرصه ،)٣(حتته:" إحدانا يصيب ثوا من دم احليض كيف تصنع به؟ قال
  .)٦("مث تصلي فيه ،)٥(مث تنضحه

  :لةوجه الدال
يف  اًجيب تطهري الثوب يف غري الصالة تعني أن تكون طهارة الثوب شـرط  مبا أنه ال  
  )٨( .وأا ممنوعة من الصالة فيه قبل غسله، )٧(الصالة

يف  أيصـلي  رجل النيب سأل : قال _ مارضي اهللا عنه _ )٩( وعن جابر بن مسرة .٢
  .)١٠("يئاً فيغسلهش هإال أن يرى في ؛نعم :"؟ قال الثوب الذي يأيت فيه أهله

                                                 
  ).٤/٣٤١(انظر أحكام القرآن البن العريب ) ١(
، أسلمت قدمياً مبكة، وتزوجها الزبري بن العوام، _ رضي اهللا عنهما_ء بنت أيب بكر الصديق هي أمسا) ٢(

اإلصابة البن : انظر. وهاجرت معه وهي حامل بعبد اهللا، تلقب بذات النطاقني، ماتت بعد قتل ابنها عبد اهللا بقليل
 ).٢٣٤، ٤/٢٣٢(االستيعاب البن حجر ). ٨/٧(حجر 

 ).١/٣٣٧(النهاية البن األثري .ك واحلت والقشر سواء واحل. أي حكيه: حتيه) ٣(
 ).٤/٤٠(النهاية البن األثري . الدلك بأطراف األصابع واألظفار مع صب املاء عليه حىت يذهب أثره: القرص) ٤(
الرش، أو الرش : النضح : "وجاء يف اللسان). ٥/٧٠( النهاية البن األثري. الغسل واإلسالة: النضح: تنضحه) ٥(
 ).٣/٤٥٩،٤٥٧) (نضح(البن منظور مادة ". فيف، وأصل النضح الرشحاخل
ومسلم يف ). ١/٣٩٥(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم ) ٥(

  .واللفظ له) ٣/٢٠٣(صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب جناسة الدم وكيفية غسله 
  ).١/١٦١(هويت انظر شرح منتهى اإلرادات للب) ٦(
 ).١/٢٣٣(انظر الكايف البن قدامة ) ٨(
هو جابر بن مسرة بن جنادة بن جندب العامري، حليف بين زهرة ، وأمه خالدة بنت أيب وقاص أخت سعد، ) ٩(

نزل الكوفة وتويف يف والية بشر على العراق سنة أربع . يكىن أبا خالد: له وألبيه صحبة، يكىن أبا عبد اهللا، ويقال
 ).١/٢٢٥،٢٢٤(االستيعاب البن عبد الرب ). ١/٢٢١(اإلصابة البن حجر : انظر. نيوسبع

صحيح : وقال شعيب األرنؤوط يف حتقيقه). ٢٠٨٢٥(رقم ) ٣٤/٤١٧(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ١٠(
ه ورواه ابن ماجه يف سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الصالة يف الثوب الذي جيامع في). املرجع السابق(
)١/١٨٠.(  



٤٤٣ 
  

  :فقالوا، وأما القياس
  )١(.فكذلك الطهارة من النجس ،لصحة الصالة اًإذا كانت الطهارة من احلدث شرط 

  : ثانياً
  :يف البدن من النجاسة شتراط الطهارةأدلة الفقهاء ال

استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من اشتراط الطهارة من النجاسة يف البـدن بالكتـاب   
  :ياسوالسنة والق
  :أما الكتاب

‰pκš${  :فقوله تعاىل   r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9   .)٢(}اآلية...  #$

  :وأما السنة
زهوا من ـتن"  قال رسول اهللا : قال  _رضي اهللا عنه_رواه أنس بن مالك فما  .١

  .)٣("فإن عامة عذاب القرب منه ؛البول
  :وجه الداللة

وأصـل   ،منـه  اوئاسـترب  أي تباعدوا عن البول و)  تنـزهوا(  قوله يظهر من   
  )٤(.والقرب مما فيه الطهارة ،زه البعد عما فيه األدناسـالتن

أكثر عذاب القرب "  : اهللا قال رسول : قال  _ رضي اهللا عنه_ وعن أيب هريرة  .٢
  )٥(".من البول

                                                 
  ).١/٢٨٩(كشاف القناع للبهويت ). ٣/١٣٢(اموع للنووي : انظر) ١(
  ).٦: (من اآلية، سورة املائدة) ٢(
". مرسل"وقال عنه ) ١/١٢٧(رواه الدارقطين يف سننه مع التعليق املغين،كتاب الطهارة، باب جناسة البول ) ٣(

: وقال أمحد. كان خيلط: قال ابن املديين، لرازي متكَّلم فيهيف إسناده أبو جعفر ا: "وقال الزيلعي يف نصب الراية
  ).٣/١٣٢(وحسنه النووي يف اموع ). ١/١٢٨(يهم كثرياً: ليس بالقوي، وقال أبو زرعة

  ).٣/٢٦٩(انظر فيض القدير شرح اجلامع الصغري لعبد الرؤوف املناوي ) ٤(
وابن ماجه يف سننه، كتاب الطهارة، باب ). ٨٣٣١(رقم ) ٧٧، ١٤/٧٦(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٥(

ورواه والدارقطين مع التعليق املغين،كتاب ". إسناده صحيح: "وقال يف الزوائد، )١/١٢٥(البول  يف التشديد
ورواه احلاكم يف املستدرك، كتاب الطهارة، باب عامة ". صحيح"وقال عنه ) ١/١٢٨(الطهارة، باب جناسة البول 

والبيهقي يف . صحيح على شرط الشيخني وال أعرف له علة ومل خيرجاه: وقال). ١/١٨٣( عذاب القرب من البول



٤٤٤ 
  

إما ليعذبان : " فقال بقربين مر أن النيب  _مارضي اهللا عنه_ وروى ابن عباس .٣
وأمـا اآلخـر فكـان ال     ،، أما أحدمها فكان ميشي بالنميمة !وما يعذبان يف كبري
  .)١( "يستربئ من بوله

  :وجه الداللة
  .)٢(ب إال على ترك الواجبذَّعفإنه ال ي ؛دليل على الوجوب" يعذبان :"قوله  

   :فقالوا، وأما القياس
؛  ألنه ألـزم للمصـلي  ؛  بدن بطريقة أوىلإذا وجب تطهري الثوب وجب تطهري ال

  )٣( .عن الثوب خبالف البدنلتصور انفصاله 
  : ثالثاً

  :أدلة الفقهاء على أن طهارة املكان من النجاسة شرط من شروط صحة الصالة
  :استدل الفقهاء لذلك بالكتاب والسنة واملعقول

  :أما الكتاب
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š⎥⎫ Ï Å3≈ yèø9 $# uρ Æì2 ”9 $# uρ ÏŠθàf¡9 $# {)٤(        .  

  :وجه الداللة
مما يـدل   ،)٥(املراد باآلية تطهري البيت عن كل أمر ال يليق به من األجناس واألقذار  

   .على وجوب طهارة موضع الصالة
  :أما السنة

                                                                                                                                               
إسناده : "وقال ابن حجر). ٢/٤١٢(السنن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب جناسة األبوال 

  ).١/١١٧(تلخيص احلبري ". حسن
  .٤٥سبق ص )  ١(
 ).٥/١٠١(انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٢(
حاشية العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد ). ١/١٩٢(شرح فتح القدير البن اهلمام : انظر) ٣(
)١/١٤٣.(  
  ).١٢٥: (من اآلية، سورة البقرة) ٤(
  ).٤/٤٧(انظر التفسري الكبري للرازي ) ٥(



٤٤٥ 
  

ـ ي أن اهللا ى رسول  : "قال _ مارضي اهللا عنه _ن عمر فما رواه اب .١ ى يف لَّص
  ةسبع

 و ،)٤(ويف احلمـام  ،)٣(وقارعة الطريـق  ،واملقربة ،)٢(وازرة ،)١(يف املزبلة :مواطن
  .)٦("وفوق ظهر بيت اهللا ،)٥(معاطن اإلبل

  :وجه الداللة
للنجاسة كمـا يف   ظنةسة أو ماملزبلة وازرة لكوا حمالً للنجاالنهي عن الصالة يف   

  )٧(.شتراط طهارة املكانامما يدل على  ،معاطن اإلبل قارعة الطريق واملقربة واحلمام و
بـدليل اللعـن    ،ا مظنة جناسةوإن علة النهي عن الصالة يف املقربة ليست ك :وقيل  

علـيهم  _ ء ومعلوم أن قبور األنبيا ،اختذ قبور األنبياء مساجد على من الوارد من النيب 

                                                 
لسان العرب .والزبل هو السرقني. )٩٥(املصباح املنري للفيومي . بفتح الباء والضم لغة، موضع الزبل: املزبلة) ١(

 ).١٣/٣٢٠(البن منظور مادة زبل 
املطلع للبعلي ). ١٠٢(خمتار الصحاح للرازي : انظر). أي تنحر(املكان الذي جتزر فيه املواشي : ازرة ) ٢(
)٦٦.( 
ار الصحاح انظر خمت.واملراد هنا نفس الطريق ووجهه .وسطه: وقال أبو السعادات. أعاله: قارعة الطريق ) ٣(

 ).٤٧٤(للرازي 
انظر املطلع . ال فرق يف ذلك بني مكان الغسل وصب املاء، وبني بيت املسلخ الذي تنزع فيه الثياب: احلمام) ٤(

   ).٦٦(للبعلي 
ما حول احلوض والبئر من مبارك اإلبل، : أعطان اإلبل: قال ابن فارس. مبارك اإلبل عند املاء : معاطن اإلبل) ٥(

عسوالنهاية البن ). ٥٩(حترير ألفاظ التنبيه للنووي : انظر. يف ذلك فصار امساً ملا تقيم فيه وتأوي إليه اإلبل، مث ت
 ).٦٦(املطلع للبعلي ). ١/٢٤٤(الدر النقي البن املربد ). ٣/٢٥٨(األثري 

ومنه  رواه الترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي، أبواب الصالة، باب ما جاء يف كراهية ما يصلى إليه) ٦(
". إسناده حسن ليس بذاك القوي، وقد تكُلم يف زيد بن جبرية من قبِل حفظه: "واللفظ له، وقال عنه) ٢/٢٧١(

تلخيص احلبري : انظر". أمجعوا على ضعفه: زيد بن جبرية ضعيف جداً، قال ابن عبد الرب:"وقال ابن حجر
سننه، كتاب املساجد واجلماعات، باب املواضع  ورواه ابن ماجه يف). ١/٣١٩(إرواء الغليل لأللباين ). ١/٢٢٧(

يف سند ابن ماجه عبد اهللا بن صاحل وعبد اهللا بن عمر : "وقال ابن حجر). ١/٢٤٦(اليت تكْره فيها الصالة 
: قال الشنقيطي). ١/٢٢٧(تلخيص احلبري ". العمري ضعيف أيضاً، وصححه ابن السكن وإمام احلرمني

 ).٣/١٢٦(واء البيان أض". واحلديث ال تقوم به حجة"
 ).٢/١٣٩،١٣٧،١٣٣(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ٧(



٤٤٦ 
  

اهللا عند القبور آل األمر  ؛ ألم إذا عبدوا)١( سد الذريعةفعلة النهي ليست جنسة  _ السالم
 : معاطن اإلبل فقيلالنهي عن الصالة يف وأما  .ل العلة حرمة املوتىقيو ،م إىل عبادة القبور
  .)٢( لنجاسة أبواهلا وأزباهلا

   .على قول من يرى جناستها: قلت
أو حصـل منـها أذى أو   ، فرمبا نفرت وهو يف الصالة فقطعهـا  ،يها من النفورملا ف :وقيل

  )٣(.قت من اجلنلوقيل ألا خ .تشويش مينع اخلشوع
 ،جاء أعرايب فبال يف طائفـة املسـجد  ": قال  _رضي اهللا عنه  _وعن أنس بن مالك  _٢

 )٥(من ماء فـأهريق  )٤(بذنوب ، فلما قضى بوله أمر النيب فنهاهم النيب  ،فزجره الناس
  .)١("عليه

                                                 
الفروق لإلمام شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس بن .معناه حسم مادة الفساد دفعاً هلا : سد الذرائع) ١(

مصلحة إىل  التوسل مبا هو: والذريعة يف اصطالح األصوليني ).٢/٣٢( عبدالرمحن الصنهاجي املشهور بالقرايف
إحتاف ذوي البصائر . حسم مادة وسائل الفساد مبنع هذه الوسائل ودفعها: وسد الذرائع على هذا . مفسدة

 =  بشرح روضة
واعلم أن الذريعة كما جيب : "قال القرايف). ٤/٣٣٠(الناظر للدكتور عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة =

ريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة احملرم حمرمة فوسيلة الواجب سدها جيب فتحها وتكره وتندب وتباح؛ فإن الذ
مقاصد، وهي املتضمنة للمصاحل واملفاسد يف : وموارد األحكام على قسمني. واجبة؛ كالسعي للجمعة واحلج

والذرائع : "وقال". وحكمها حكم ما أفضت إليه من حترمي وحتليل. ووسائل، وهي الطرق املفضية إليها. أنفسها
قسم أمجعت األمة على سده ومنعه وحسمه؛ كحفر اآلبار يف طرق املسلمني؛ فإنه وسيلة إىل : أقسام ثالثة

وقسم أمجعت األمة على عدم منعه . وسب األصنام عند من يعلَم من حاله أنه يسب اهللا تعاىل عند سبها. إهالكهم
وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم . اخلمر وأنه ذريعة ال تسد ووسيلة ال حتسم؛ كاملنع من زراعة العنب خشية

ومن استقرأ وتتبع فقه األئمة األربعة جيد أم مجيعهم قد ). ١/٣٣،٣٢(الفروق ". ال؟ كبيوع اآلجال عندنا
أبو حنيفة والشافعي فقد ضيقا : احتجوا ذا الدليل؛ لكن قد اشتهِر أنه يقول به اإلمام مالك وأمحد، وأما اإلمامان

أصول الفقه اإلسالمي لوهبه ). ٤/١٤٦( املوافقات للشاطيب). ٢/٣٣(الفروق للقرايف : انظر. مالهيف استع
  ).٤/٣٣١،٣٣٠(عبدالكرمي النملة .إحتاف ذوي البصائر د). ٢/٨٨٨(الزحيلي 

 ).١٣٧، ٢/١٣٤(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ٢(
 ).٣/١٢٨(انظر أضواء البيان للشنقيطي ) ٣(
النهاية البن األثري . ال تسمى ذنوباً إال إذا كان فيها ماء: وقيل. الدلو العظيمة: الذنوب: ذنوب من ماء) ٤(
)٢/١٧١.( 
 ).٦١٦(انظر خمتار الصحاح للرازي  .أي صبه عليه، وأصله أراق يريق إراقة: أهريق عليه) ٥(



٤٤٧ 
  

  :وجه الداللة
وهلـذا  ؛  يدل احلديث على أن االحتراز من النجاسة كان مقرراً يف نفوس الصـحابة 

  بادروا 
  

بتطهري املكان دليل  _ عليه الصالة والسالم_ ، وأمره )٢(استئذانه قبل حبضرته إىل اإلنكار 
  )٣( .على وجوب الطهارة

   :فقالوا، وأما املعقول
لذا كان شرطاً من شروط صحة  ؛أداء الصالة يف مكان طاهر أقرب إىل التعظيم إن
  )٤(.الصالة

  
  املسألة الثانية

 يف الثوب والبدن واملكانمن النجاسة الشرتاط الطهارة  الصحيةالفوائد 
  .أثناء الصالة 

  
لقد كان طلب العلم واحدا من أهم املقاصد الشرعية الواردة يف أول سورة نزلت   

، كما كانت الطهارة مقصدا شرعيا بارزا يف ثاين سورة نزلت من )٥(القرآن الكرمي من
، والتاريخ يثْبت أن اإلسالم هو أول تشريع مساوي عرفته اإلنسانية يأمر )٦(القرآن الكرمي

  .واملقصود ا خلو الشيء من امليكروبات ،وحيارب التلوث، وذلك بالطهارة ،بالتعقيم

                                                                                                                                               
ل يف املسجد رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب صب املاء على البو) ٥(
رة، باب وجوب غسل البول ومسلم يف صحيحه بشرح النووي،كتاب الطها. واللفظ له) ١/٣٨٧(

  ).١٩٤، ٣/١٩٣(...وغريه

 ).١/٣٨٨(انظر فتح الباري البن حجر ) ٢(
  ).١/١٨(انظر املغين البن قدامة ) ٢(
  ).١/١١٥(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ٣(
  ).١: (آية، سورة العلق" باسم ربك الذي خلق اقرأ: "وذلك يف قوله تعاىل) ٥(
  ).٤: (اآلية، سورة املدثر" وثيابك فطهر:"وذلك يف قوله تعاىل )٦(



٤٤٨ 
  

، مث مل يترك )النجاسة(لشيء امللوث أو احلامل للميكروبات كلمة كما أطلق على ا  
فحددها  ؛بل اتبع األسلوب العلمي ؛مطلقة دون تعريف أو حتديد )النجاسة(اإلسالم كلمة 

بثالث عشرة مادة على بعض املذاهب، وهذه املواد هي ما يعرف يف العصر احلاضر باملواد 
، والرباز، والدم )الصديد أي(القيح : املواد ومن هذه ؛الوسيطة أو الناقلة للميكروب

كبقايا  ؛زير، وكل شيء عفنـم اخلنجسولعاب الكلب، و ،والقيء ،املسفوح، والبول
احليوان امليت، وقد أثبت العلم احلديث أن مجيع هذه املواد هي وسط صاحل لنمو امليكروبات 

  .وتكاثرها
وبات فهناك غريها كاملاء هذه املواد ليست وحدها الصاحلة لنمو امليكر: قلت

  .والطعام لذلك كان من األفضل القول أن املواد املذكورة أكثر من غريها يف منو امليكروبات
 الشيء الذي تالمسه مادة من هذه املواد؛ومن حكمة التشريع اإلسالمي أن   
، يهأو يسري عل ،أو املكان الذي جيلس فيه ،أو شرابه ،أو طعامه ،أو جسم اإلنسان ،كالثوب
و ل لوا أوط للتأكد من زواهلا أن يزترشي، وعنه بإزالة النجاسة هن تطهرمبد اً والجنس جعله

رائحتها، وبذلك يكون اإلسالم أول من نبه إىل أن تغري لون الطعام أو رائحته أو طعمه دليل 
ومن هنا  .ما يعرف بامللوث هو يف نظر الطب احلديثو ،على وجود ميكروب حي يتفاعل

ان اإلسالم هو أول تشريع عرفته اإلنسانية يشري إشارة واضحة وصرحية إىل امليكروبات ك
كْوالطفيليات اليت تصيب اإلنسان باملرض، وذلك قبل أن يثين عشر اشف امليكروسكوب بت

ن اإلسالم هو أول من أوضح أن النظافة هي الوقاية الرئيسية من هذه أكما  .قرناً
  :الثياب أما طهارة

وجيمل  ،عورته؛ فيستر فمن نعم اهللا تعاىل على اإلنسان أن خلق له ما يصنع منه ثيابه  
 وال يكمل مجال الظاهر بغري ،ويتقي به احلر والربد، وخيفف عنه وطأة الرياح والغبار ،مظهره
لم أن النجاسات تؤلف عولي، حسن الثوب ورونقه ولو كان رخيصاً فهي تزيد من ،النظافة

ألا مفعمة باجلراثيم  ؛سماً كبرياً من األوساخ، وأا من أسباب عدوى األمراض الساريةق
فإذا أمهل تطهري ما أصابته النجاسة من ثوب أو بدن تعرض ، )٢(أو وسط صاحل لتكاثرها

                                                 
  ). ٢٨٩، ٢٨٧(انظر اإلعجاز العلمي يف اإلسالم حملمد كامل عبد الصمد ) ١(
  ).٣٠٠، ٢/٢٩٩(انظر الطب النبوي والعلم احلديث حملمود ناظم النسيمي ) ٢(



٤٤٩ 
  

اجلسم للعدوى، وإذا كَثُر عدد اجلراثيم الداخلة إىل اجلسم تغلبت على مقاومته ووسائل 
، فالبول حيتوي يف تركيبه على مواد عضوية )١(وأدت إىل إمراضه ،ت فيهوتكاثر ،دفاعه

لذا  ؛وهو وسط صاحل لتكاثر اجلراثيم والفطور واخلمائر ،)Urea(  يناكالبول ؛وفضالت سامة
رائحة النشادر ةً ناشر _ وخصوصاً يف الفصل احلار_ فإن عصوياته سرعان ما تتفكك 

  .ب بآفات التهابية يف ارى البويل جمرمثاً بشدةوالكريهة وبول املريض املصا ةالضار
منها  ؛فإنه ولو كان صاحبه معاىف فهو مفعم باجلراثيم ،وكذلك براز اإلنسان

ومنها املمرض، ومن اجلراثيم العاطلة ما يصبح فجأة ممرضاً، أما إذا كان اإلنسان  ،العاطل
 ،والساملونيالت ،لتيفوئيدكجراثيم ا ؛مريضاً فإن برازه حيتوي على جراثيم ذلك املرض

ومحات اهليضة ، واألميبيا، )الزنطارية( ، والزحار األميـيبوالعصيات الكولونية والزحارية
  .وبيوض الديدان املعوية على أنواعها ،)الكولريا(

فإا واسطة لنقل العديد من  ،وهكذا فإن مفرغات اإلنسان املعوية إضافة الستقذارها  
وطالب كل مسلم أن يتطهر  ،طفيلية، وقد حكم اإلسالم بنجاستهااألمراض اجلرثومية وال

ل األيدي باملاء عقب كل تغوط، واملذهب الذي يقول سغوأن ت، منها، وأن يطهر ما لوثته 
بنجاسة القيح والصديد يتوافق مع الرأي الطيب وعلم الصحة على اعتبار أما مفعمان 

والتطهري منهما واجب ملكافحة انتشار مسببات  ،إذ يندر أن يكون القيح عقيماً ؛باجلراثيم
  .)٢( األمراض عن طريق التلوث ما

    :أما طهارة املكان 
ألن املكان الطاهر النظيف خالٍ من األوساخ  ؛تأثري مباشر يف حفظ الصحة افله  

واحلشرات الفتاكة، وبالتايل فالطهارة تقضي على احلشرات وما تنقله من أمراض، فتلوث 
وكل  مثالً، ةً صاحلة لتكاثر دودة األسكاكرس واألنكلستومائه يئوالتراب بالرباز يهياألرض 

  .خطرية واحدة من هاتني تسبب أمراضاً
ويف بعض  ،واصطكاك األسنان ،واملغص ،اإلسهال :فاإلسكارس من أعراضها  

ليت أعراضها نتيجة امتصاص اجلسم للسموم ا تكون واألنكلستوما .احلاالت تشنجات عصبية

                                                 
  .ابقاملرجع الس) ١(
  ).٧٤، ٧٠_  ٢/٦٨(حممد نزار الدقر .انظر روائع الطب اإلسالمي د )٢(



٤٥٠ 
  

اضطراب  تنتج عنهاراض اليت عفإن أهم األ ؛تفرزها هذه الدودة، ونتيجة فقدان الدم املستمر
شحوب اللون، و ،وتلوث الرباز بالدم الفاسد، وفقر الدم الناقص الصبغة ،عملية اهلضم

تسارع نبضات القلب، وبالدة الذهن، وذبول العينني، و خشونة اجللد،وواصفرار الوجه، 
الصحة من  علىنكلستوما أشد تأثرياً وديدان األ .تأخر منو الطفل املصابو ومخول الفكر،

  مجيع الطفيليات 
  

ن أكما  ،املعوية األخرى، ويف اجلهات املوبوءة تكون صحة األفراد فيها يف مستوى منخفض
  .هلا أثراً مزعزعاً للقوى العقلية

 ،_ مصدر من مصادر العلل يوه_  النظيفة ختتفي فيها الروائح الكريهة ةواألماكن الطاهر
عليها سد باب كبري يف وجه ما تسببه من آفات، ومعلوم أن األماكن النظيفة  يفإذا قض

تفوح منها الروائح الزكية، وقد ثبت أن هلا تأثرياً مباشراً يف حفظ الصحة والوقاية من 
القوى تتضاعف و ،والطيب غذاء الروح اليت هي مطية القوى" :، يقول ابن القيم)١(األمراض

أي (وله ... كما تزيد بالغذاء والشراب والدعة والسرور ومعاشرة األحبة ،وتزيد بالطيب
  .)٢("ودفع كثري من اآلالم وأسباا بسبب قوة الطبيعة به ،تأثري يف حفظ الصحة )الطيب

وال شك أن نفسية اإلنسان تؤثر يف حفظ الصحة والوقاية من األمراض بصورة غري   
  .قد ثبت هذا عند علماء وأطباء النفس ثباتاً ال يقبل اجلدلمباشرة، و

فهو اجتماعي يألف ويؤلف، أما  ،ن صاحب البيت النظيف حيب خمالطة الناسأكما   
ألم خيشون جراثيم بيته وحشراته  ؛ذو البيت القذر فيتجنبه الناس وال حيبون خمالطته

وهذه بالتايل هلا  ،خص سيولد عقداًورائحته الكريهة، وال شك أن نفور الناس من ذلك الش
  .دورها السيء على الصحة

يف حفظ  مهماًوأماكن العبادة من املساجد واملصليات تعترب طهارا ونظافتها أمراً   
والركع السجود لن يستغرقوا يف عبادام ولن ترتاح نفوسهم والرائحة املنتنة تنبعث  ،الصحة

 ،جلراثيم والديدان واحلشرات تدب هنا وهناكوا ،من حوهلم، والقاذورات تنتشر بينهم

                                                 
  ).١٩٤_  ١٩٢(انظر الوقاية الصحية للولوة آل علي ) ١(
  ).٥٠٩(الطب النبوي ) ٢(



٤٥١ 
  

وينغص  ،والذباب والبعوض يطن فوقهم ،وتعلق مبالبسهم، وتنفذ إىل جلودهم وأجسامهم
إىل جانب ما تسببه هذه اللسعات من أمراض خطرية، وأىن  ،اين بلسعاتهعليهم جوهم اإلمي

ا ال تصح الصالة ولذ !؟)١(للساجد أن يستغرق يف تسبيحه وقد أحاطت به هذه اآلفات
وذلك  ؛ ، وحمجة الطريق بلوأعطان اإل ، واحلمام ،واملزبلة ،كاملقربة ؛ببعض األماكن

  ولكوا مرتعاً  ، لقذارا
، وإذا ) ٢(للجراثيم والطفيليات واهلوام واحلشرات، ويف هذا إبعاد هلم عن القذارة أينما كانت

 ،وتضاءل سرياا ،، قَلَّت األمراضطبق أهل بالد تعاليم اإلسالم احلنيف حقاً وصدقاً
وختتزن العوامل املرضية  ،احلشرات واحليوانات اليت تنقل األمراض تاألوبئة، وقل تنعدماو

 يكونيكاد ال ف ،فتكون كمستودع دائم غري مرحب به للجراثيم والطفيليات ،يف جسمها
وال أثر للحيوانات  ،ادوال القر ،وال القمل ،وال الرباغيث ،وال البعوض ،هناك وجود للذباب

كالفئران واجلرذان، وبذلك تبقى املدن والقرى اإلسالمية كما كانت مثالً يقتدى به  ؛املؤذية
  .)٣(وأمنوذجاً رائعاً يف اجلمال والرونق وحسن التنسيق ،يف النظافة

 قى البدن نظيفاً طاهراً نقياً،بغتسال والوضوء املتكرر يوقد سبق أن طهارة البدن باال    
سواء كانت جرثومية أو _ولعل هذا هو السر الكامن وراء ندرة األمراض اجللدية املعدية 

األخرى اليت مترض ) اخلمجية(لتهابية عند املسلمني، وكذلك األمراض اال_ فطرية أو طفيلية
ونعمة الطهارة  .فهي قليلة يف اتمع املسلم النظيف املطبق لتعاليم اإلسالم احلنيف ،اجلسم
من  دحض انتقال األمراض املعدية من شخص آلخر، وتهِجمن اهللا ا على اتمع تاليت 

  .)٤(وتكسبه مناعة وحصانة ذاتية ومقاومة لألمراض، وتنشط اجلسم  ،سريان األوبئة
إن طهارة اجلسم والثياب واألمكنة جتعل صاحبها قليل الوساوس والشكوك يف صحة     

  .باحلياة إذا متكنت من إنسان جعلته ضائق الصدر متربماًََ صالته، ومعلوم أن الوساوس
ومع ذلك يكون ، مل يقدم املؤلف ما يثبت ذلك، وقد يوجد من يهتم جداً بالنظافة: قلت

  .مصاباً بالوساوس
                                                 

  ).١٩٥، ١٩٤(انظر الوقاية الصحية  للولوة آل علي ) ١(
  ).٩٩(يف اإلسالم  لعبد الرزاق الكيالين  الصحيةانظر احلقائق ) ٢(
  ).٢٦٨، ٢٦٧(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ٣(
  ).٢٦٥(فارس علوان  . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د )٤(



٤٥٢ 
  

وميكن أن جنمل القول يف أن وجوب طهارة البدن والثوب ومكان الصالة والعبادة     
  :لتاليةمن أحد املقاصد الصحية ا ال خيلو
وهذا مقصد عام يف  ،النظافة بإزالة النجس عن البدن والثوب ومكان الصالة والعبادة :األول

  .كل تطهري
كإزالة  ؛الوقاية من اجلراثيم وطفيليات األمراض املعدية وبيوض الديدان املمرضة :الثاين
  .زير وتطهري ما أصابه ـوالبعد عن الكلب واخلن ،الرباز
  .  )١(كالدم والبول ؛األوساط املالئمة لتكاثر اجلراثيمزه عن ـالتن :الثالث

                                                 
  ).٢/٦٨(حممد نزار الدقر.انظر روائع الطب اإلسالمي د) ١(



٤٥٣ 
  

  املطلب الثاني
  الصحيةتأخري صالة الظهر واجلمعة يف شدة احلر وفوائده 

  
وأن تؤدى يف  ،_عز وجل_وإقامتها كما أراد اهللا  الصالة باحملافظة عليأمر الشرع 

 أو جيعل ،بني أدائها يف وقتهاا حيول بينه وملولكن قد يتعرض اإلنسان يف حياته إىل  ؛أوقاا
فخفف الشارع من مطالبة العبد بإقامة الصالة يف  ،أداء الصالة يف أول وقتها نوع مشقة يف

وقد جعلته  ،ومن ذلك تشريع تأخري صالة الظهر يف شدة احلر ؛بعض املواقيت رمحة بالعباد
  .يف متهيد وثالث مسائل

  .التمهيد يف وقت الظهر ووقت اجلمعة
  :سائلوأما امل

  .حكم تأخري صالة الظهر يف شدة احلر: فاملسألة األوىل
  .حكم تأخري صالة اجلمعة يف شدة احلر: املسألة الثانية
  .لتأخري صالة الظهر واجلمعة يف شدة احلر الصحيةالفوائد : املسألة الثالثة



٤٥٤ 
  

  متهيد 
  وقت الظهر ووقت اجلمعة

  
  :وقت الظهر :أوالً

  .كل شيء مثله سوى الظل الذي زالت عليه الشمسمن الزوال إىل أن يصري ظل   
 ،ر من احلنفيةزفيوسف وحممد واحلسن و وبه قال أبو ،وإىل هذا ذهب أبو حنيفة يف رواية

  )٢)(١(.وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة

  :وقت اجلمعة :ثانياً
  )٣(.وقت الظهر آخراجلمعة هو  اتفق الفقهاء على أن آخر وقت

  :أول وقتها إىل قولنيواختلفوا يف 
  :األول

  .وهو الزوال ،هو أول وقت الظهر ةيرى القائلون به أن أول وقت اجلمع
  )٤(.هذا ذهب احلنفية واملالكية والشافعية واإلمام أمحد يف رواية وإىل

  :الثاين

                                                 
هلمام شرح فتح القدير البن ا). ١/٢١٩(اهلداية للمرغيناين ). ١/١٢٢(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ١(
حاشية ). ٢/٣٨٢،٢٨٢(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/٢٢٢،٢٢١(الشرح الصغري للدردير). ١/٢١٩(

مغين احملتاج للشربيين ). ٤/٥٠٩(اموع للنووي ). ١/٢١٤(العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد 
شرح منتهى . )١/٢٥١،٢٤٩(كشاف القناع للبهويت ). ١/١٨٠(روضة الطالبني للنووي ). ١/١٢١(

 ).١/١٤٠(اإلرادات للبهويت 
أما الرواية الثانية عند أيب حنيفة فإن آخر وقت الظهر هو إذا صار ظل كل شيء مثليه؛ لكن الكاساين صحح ) ٢(

 ).١/١٢٢(انظر بدائع الصنائع . الرواية األوىل
/ ٢(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/٢١٩(تبيني احلقائق للزيلعي ). ١/٢٦٩(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٣(

املقنع البن ). ١/٢٧٩(مغين احملتاج للشربيين ). ٤/٥٠٩(اموع للنووي ). ٢/٣٣١(الذخرية للقرايف ). ١٥٨
 ).٥/١٨٦(الشرح الكبري البن قدامة ). ٥/١٨٦(قدامة 

اموع للنووي ). ٢/١٥٨(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/٢٦٩(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٤(
الشرح الكبري البن قدامة ). ٥/١٨٨(اإلنصاف للمرداوي ). ١/١٢١(مغين احملتاج للشربيين ). ٤/٥٠٩(
)٥/١٩٠.( 



٤٥٥ 
  

  .الشمس وهو إذا ارتفعت ؛يرى القائلون به أن أول وقت اجلمعة هو أول وقت صالة العيد
  )١( .من املفرداتاملذهب وهي هب اإلمام أمحد يف رواية هي وإىل هذا ذ

  

  املسألة األوىل
  حكم تأخري صالة الظهر يف شدة احلر 

  
 مما شرعه اهللا لعباده مراعاة ملصلحتهم ورفعاً للحرج عنهم تأخري الظهر يف احلـر و   
رها باإلضافة وذلك ألن فتور ح؛ ) )٢(الوهج وشدة احلرهو انكسار (  : واإلبراد اإلبراد ا

ألن فيـه   ؛)برد العشي(خر النهار وهو آوليس ذلك بأن يؤخرها إىل  ،إىل وقت اهلاجرة برد
وقد اختلف الفقهاء يف اإلبراد بالظهر هل يشترط له شدة احلـر أم   .عن قول األئمة اًخروج
وهل له شروط غري ذلك أم ال؟ كما اختلفوا يف الوقت الـذي  ؟  بكون الوقت صيفاً ىيكتف
وسأبدأ أوالً باختالفهم يف اشتراط شـدة احلـر   ، خر إليه الصالة لتؤدى يف وقت اإلبرادتؤ

  :لى مذهبنيعفأقول اختلف الفقهاء يف ذلك 
  : ولاملذهب األ

  .يرى القائلون به أنه يستحب اإلبراد بالظهر يف الصيف مطلقاً
  .)٣(وإىل هذا ذهب احلنفية
  .)٤("اد بالظهر يف الصيف اإلبر... يستحب ":  جاء يف اهلداية ما نصه

  : الثايناملذهب 
  .يرى القائلون به أنه يستحب اإلبراد بالظهر يف شدة احلر

                                                 
الشرح الكبري البن ). ٥/١٨٦،١٨٥(اإلنصاف للمرداوي ). ٥/٣١٨،١٨٦(املقنع البن قدامة : انظر) ١(

 ).٣/٢٣٩(املغين البن قدامة ). ٥/٣١٨،١٨٦(قدامة 
  ).٤/٢٣٨(فتح الباري البن رجب ). ١/١١(معامل السنن للخطايب ). ١/١١٤(األثري  النهاية البن: انظر) ٢(
: حتقيق، اآلثار حملمد بن احلسن الشيباين). ١/٢٢٦(اهلداية للمرغيناين ). ١/٨٣(تبيني احلقائق للزيلعي : انظر) ٣(

). ١/٢٦٠(ئق البن جنيم البحر الرا). ١/١٢٥(بدائع الصنائع للكاساين ). ١/١١٣،١١١(أيب الوفاء األفغاين 
  ).١/١٤٦(أيب الوفاء األفغاين : حتقيق، األصل حملمد بن احلسن الشيباين). ١/١٠٧(الدر املنتقى للحصكفي 

  ).١/٢٢٦(للمرغيناين ) ٤(



٤٥٦ 
  

  
  .)٢)(١(وإىل هذا ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة

أي (هـا  دب ملن ينتظر مجاعـة أو كثرـا أن يؤخر  نيفَ " :جاء يف الشرح الصغري
تأخريها  بدفلو كان الوقت وقت شدة احلر ن ، لربع القامة لتحصيل فضل اجلماعة) الظهر

  .)٣("لإلبراد حىت تتفيأ األفياء 
تعجيل احلاضر الظهر إماماً ومنفرداً يف كل وقت إال يف شدة احلر "  :وجاء يف األم

إمام اجلماعة الذي ينتاب من ب رأَخ٤( "د الظهر حىت يربدع(.  
  .)٥( "إال يف شدة احلر فيسن التأخري) ... هرأي الظ( واألفضل تعجيلها "  :جاء يف اإلقناع

  :أما اختالفهم فيما عدا اشتراط شدة احلر فهو على النحو التايل
  :املذهب األول

يرى القائلون به أنه يشترط لإلبراد بالظهر شروط أخرى إضافة إىل اشتراط شـدة  
   .احلر

  )٦( .والشافعية على املنصوص عليه وإىل هذا ذهب املالكية على املعتمد
  :وهذه الشروط هي

  .أن اإلبراد إمنا يكون جلماعة تنتظر غريها .١
  .)١( وهذا اشترطه املالكية

                                                 
حاشية العدوي على ). ١/٢١٦(اخلرشي على خمتصر خليل ). ١/١٨٠(الشرح الكبري للدردير : انظر) ١(

اموع ). ٢/٢٤(األم للشافعي ). ١/٢٢٨(الشرح الصغري للدردير ).١/٢١٦( خليل اخلرشي على خمتصر
الشرح الكبري البن ). ٣٦، ٢/٣٥(املغين البن قدامة ). ٣٧٧، ١/٣٧٦(اية احملتاج للرملي ). ٣/٦٠(للنووي 

  ).٢٥١، ١/٢٥٠(كشاف القناع للبهويت ). ١/١٤١(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ٣/٣٧(قدامة 
  ).٤/٢٤٢(تح الباري البن رجب انظر ف) ٢(
  ).١/٢٢٨(للدردير ) ٣(
  ).٢/٢٤(للشافعي ) ٤(
  ).١/١٢٦(للحجاوي ) ٥(
الشرح الكبري للدردير ). ١/٢١٥(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد: انظر) ٦(
اية ). ٣/٦٠(اموع للنووي ). ٢/٢٥( األم للشافعي). ١/٢١٦(اخلرشي على خمتصر خليل ). ١/١٨٠(

  ).١/٣٧٧(احملتاج للرملي 



٤٥٧ 
  

  .أن يكون ذلك يف بالد حارة .٢
٣. أن تى مجاعةلَّص.  
  .أن يقصدها الناس من البعد .٤

  .)٢( وهذه الشروط اشترطها الشافعية
  :املذهب الثاين

  .شدة احلر  يرى القائلون به أنه ال يشترط لإلبراد بالظهر سوى
  )٣(.وإىل هذا ذهب احلنابلة على املذهب

  :سبب اخلالف
 هو حصـول اخلشـوع يف  : هو اختالفهم يف املعىن الذي ألجله أُمر باإلبراد فمنهم من قال

وكصالة من يدافع  ،فإن الصالة يف شدة احلر كالصالة حبضرة طعام تتوق نفسه إليه ؛الصالة
وعلى هذا ال فرق بني من يصلي وحده أو  .قيلولة والراحةفإن النفوس تتوق إىل ال ؛األخبثني
  .يف مجاعة

وعلى هذا فاإلبراد  .هو خشية املشقة على من بعد عن املسجد مبشيه يف احلر: ومنهم من قال
هـو   :ومنهم من قال .خيتص مبن يصلي يف مساجد اجلماعة اليت تقْصد من األمكنة املتباعدة

  )٤( .ال فرق بني من يصلي وحده أو يف مجاعةوعلى هذا  .جهنم ستنفُّ
  :األدلة
  :أدلة أصحاب املذهب األول القائل بأنه يستحب اإلبراد بالظهر يف الصيف مطلقاً :أوالً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة
 ،يف الشتاء بكَّر بـالظهر  إذا كان النيب كان "  :قال_ رضي اهللا عنه_ أنس عن .١

  .)١("رد اوإذا كان يف الصيف أب

                                                                                                                                               
حاشية العدوي ). ١/١٨٠(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ). ١/١٨٠(الشرح الصغري للدردير : انظر) ٧(

  ).١/٢١٥(على شرح أيب احلسن 
  ).١/٣٧٧(اية احملتاج للرملي ). ٣/٦٠(اموع للنووي ). ٢/٢٥(األم للشافعي : انظر) ١(
اإلنصاف للمرداوي ). ١/٥٥١(معونة أويل النهي البن النجار ). ٣٦، ٢/٣٥( البن قدامة املغين: انظر )٢(
  ).١/٧٨(التنقيح املشبع للمرداوي ). ٣/١٣٤(
  ).٢٤١، ٤/٢٤٠(انظر فتح الباري البن رجب ) ٣(



٤٥٨ 
  

  :وجه الداللة
لصيف بال فرق بني شدة احلـر  أفاد عموم احلديث أنه يستحب اإلبراد بالصالة يف ا  
  )٢(.وبني أن يكون يف بالد حارة أو ال ،وبني أن يكون جبماعة أو الوغريه، 
يف سفر، فأراد املؤذن أن  رسول اهللا كنا مع : قال_ رضي اهللا عنه_ ذر أيبوعن  .٢

حىت رأينا  ".أبرد": فقال ،مث أراد أن يؤذن". أبرد:"  قال له النيب ف، يؤذن للظهر
جهنم فإذا  )٤(فإن شدة احلر من فيح ؛بالظهر أبردوا:"  فقال النيب  ،التلول )٣(يفء

  .)٥( "اشتد احلر فأبردوا بالصالة
  :أنه يندب تأخري الظهر يف شدة احلربأدلة أصحاب املذهب الثاين القائل : ثانياً
  :لوا لذلك بالسنة واملعقولاستد

  :أما السنة
 .فحديث أيب ذر السابق .١

  :فمن وجهني ،وأما املعقول
   :وفيه قالوا ،القياس: األول

كمن حضـره   ؛لذا استحب تأخريها؛ )٦(إن الصالة يف شدة احلر تسلب اخلشوع أو كماله
  .)١( أو كان يدافع األخبثني ،طعام تتوق نفسه إليه

                                                                                                                                               
إذا اشتد إذا اشتد الربد بكر بالصالة ، و كان النيب : " رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري بلفظ) ٤(

وليس فيه كما ). ٤٥٢، ٢/٤٥١(كتاب اجلمعة، باب إذا اشتد احلر يوم اجلمعة " احلر أبرد بالصالة يعين اجلمعة
  .نرى لفظ الصيف

  ).١/٢٦٠(انظر البحر الرائق البن جنيم ) ١(
ما  :الظل: وقال ابن السكيت. مسي فيئاً لرجوعه من جانب إىل جانب. ما بعد الزوال من الظل: الفيء) ٢(

كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو يفء وظل، وما :وقال رؤبة . نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس
  ).٤٦١) (فاء(خمتار الصحاح للرازي مادة  .مل تكن عليه مشس فهو ظل

  ).٣/٤٨٤(النهاية البن األثري  .سطوع احلر وفورانه: الفيح: فيح) ٣(
) ٢/٢٥(تح الباري، كتاب مواقيت الصالة، باب اإلبراد بالظهر يف السفررواه البخاري يف صحيحه بشرح ف) ٤(

ومسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب اإلبراد بالظهر يف شدة احلر . واللفظ له
  ).١(ط ). ١١٩، ٥/١١٨(ملن ميضي إىل اجلماعة ويناله احلر يف طريقه 

  ).١/٢١٦(شي على خليل انظر حاشية العدوي على اخلر) ٥(



٤٥٩ 
  

  :فقالوا، النظر: الثاين 
  :إن تعجيلها ال خيلو عن أحد أمرين

  )٢( .خاصة الضعفاء ؛اإلضرار بالناس لتأذيهم باحلر .١
  )٣( .تقليل اجلماعات الشتغال الناس بالقيلولة .٢
  :أدلة الفقهاء على ما يشترط لإلبراد بالظهر: ثالثاً
ىل إبراد بالظهر شروط إضافة ذهب األول القائل بأنه يشترط لإلأدلة أصحاب امل: أوالً

  :احلر ةشرط شد
  :أما املالكية فاستدلوا الشتراطهم أن تكون اجلماعة منتظرة لغريها بالسنة واملعقول

   :أما السنة
 "حني زالت الشـمس  صلى الظهر أنه " _ رضي اهللا عنه_  عن أنس يفما رو

)٤(.  
  :وجه الداللة

  .)٥(جتماع أصحابهأن ذلك كان ال لىحيمل احلديث ع
  :فقالوا، أما املعقول
  .)٦(تنتظر غريها هي كالفرد ال ن اجلماعة اليتإ

  :فاستدلوا له باملعقول، وأما اشتراط الشافعية أن يكون ذلك يف بالد حارة
على أحد  فقرألنه ال شدة حلرها ي ؛إذا كانت بالد ال أذى حلرها مل يؤخرها"  :جاء يف األم

  .)٧(" بتنحية األذى عنه يف شهودها

                                                                                                                                               
  ).١/٣٧٧(اية احملتاج للرملي ). ٣/٥٩(اموع للنووي : انظر) ٦(
  ).١/١٤٦(املبسوط للسرخسي ). ١/١٢٥(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ١(
  .انظر املراجع السابقة) ٢(
وقال ) ١/٤١٣(بالظهرالترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي، كتاب الصالة، باب ما جاء يف التعجيل رواه ) ٣(

  .صحيح: عنه
  ).١/١٤٤(انظر حاشية البناين على شرح الزرقاين على خليل ) ٤(
  ).١/٢١٦(انظر حاشية العدوي على اخلرشي على خليل ) ٥(
  ).٢/٢٥(الشافعي ) ٦(



٤٦٠ 
  

  :اعة يف مكان يقصده الناس من البعد، فاستدلوا له باألثر واملعقولمج ىوأما اشتراط أن تصل
  :أما األثر 
 فقال كانت املدينة ليس فيها مسجد غري مسجد الرسول: "ابن عبدالربفاستدل هلم  
   
  

  .)١( "وكان ينتاب من بعد
  :وأما املعقول

  فناء بيته ال حيضرها فأما من صالها يف بيته أو يف مجاعة ب"  :نصه فقد جاء يف األم ما  
  .)٢("ألنه ال أذى عليهم يف حرها ؛إال من حبضرته فيصليها يف أول وقتها

  أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بأنه ال يشترط لإلبراد بالظهر غري شدة احلر : ثانياً
  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة

 .)٣("... كنا مع رسول اهللا " :ما رواه أبو ذروهي 
  :لداللة وجه ا

  )٤( .عموم احلديث يدل على أنه يندب تأخري الظهر يف شدة احلر مطلقاً
  :مناقشة األدلة

القائل باشتراط أن يكون يف موضع ينتابه الناس  األولنوقشت أدلة أصحاب املذهب 
  :من البعد مبا يلي

ذهب إليه الشافعي مل يكن لإلبـراد يف ذلـك   ا لو كان األمر على م"قال الترمذي   
  .)٥("وقت معىن الجتماعهم يف السفر وكانوا الحيتاجون أن ينتابوا من البعدال

  :مبا يلي نه وأجيب ع

                                                 
  ).٥/٤(التمهيد ) ١(
  ).٢/٢٥(الشافعي ) ٢(
  .٤٥٠سبق ص ) ٣(
  ).٢/٣٥(املغين البن قدامة ) ٤(
  ).١/٤١٦(ذي بشرح حتفة األحوذي سنن الترم) ٥(



٤٦١ 
  

 ،للتخفيف وطلب الرعـي  ؛زلـأن العادة يف العسكر الكثري تفرقتهم يف أطراف املن  
   كما أن املسافة اليسرية يف الربية فيما يرجع إىل مشقة ،)١( فال نسلِّم اجتماعهم يف تلك احلالة

  .)٢( احلر أعظم من مشقة املنازل البعيدة يف احلضر
فرقون يف ظالل بل كانوا يت ؛مل جتر العادة باختاذ خباء كبري جيمعهم" :وقال ابن حجر  

 ،فليس يف سياق احلديث ما خيالف ما قالـه الشـافعي   ،ميشون فيه الشجر وليس هناك كن
معىن خيصصه، وذلك جائز على  _ ادوهو األمر باإلبر _ ط من النص العامبوغايته أنه استن

  .)٣( "األصح يف األصول
  :الترجيح
 ؛هو املذهب القائل بأن اإلبراد بالظهريشترط لـه شـروط  _ واهللا أعلم _ الراجح   
لكون العلة هي ختفيف مشـقة   ؛ دعواملشي إىل املسجد من ب،واجلماعة  ،شدة احلر :وهي

حاجة له لإلبراد بالظهر مع األدلة على فضل ومن مل يكن هذه حاله فال  ،احلر على املصلني
الصالة يف أول وقتها وكوا من أحب األعمال إىل اهللا تعاىل كما جاء يف احلديث الذي يف 

مث : قـال  ".الصالة على وقتـها ": قال ؟أي األعمال أحب إىل اهللا :سئل الصحيحني أنه 
  )٤("ل اهللاجلهاد يف سبي: قال" ؟مث أي: قال "بر الوالدين": قال ؟أي

  :أما اختالفهم يف الوقت الذي تؤخر إليه الصالة فهو على النحو التايل
  :املذهب األول

  .خر الوقتآيرى القائلون به أنه يؤخرها إىل   
  )٥( .وإليه ذهب احلنفية  

  :املذهب الثاين

                                                 
انظر فتح . ذكره ابن حجر نقالً عن الكرماين يف شرحه لصحيح البخاري ومل أقف عليه يف املوضع املذكور) ٦(

  ).٢/٢١(الباري البن حجر
  ).١/٣٩٢(دالئل األحكام للحليب ) ٧(
  ).٢/٢١(فتح الباري ) ١(
ومسلم ). ٢/١٢(الصالة ، باب فضل الصالة لوقتها  رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري ، كتاب) ٢(

  ).٢/٤٣٣،٤٣٢(يف صحيحه بشرح النووي، كتاب اإلميان، باب كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال 
  ).١/٨٣(حاشية الشليب ). ١/١٢٥(بدائع الصنائع للكاساين). ١/١٠٣(حتفة الفقهاء للسمرقندي : انظر) ٣(



٤٦٢ 
  

  .يرى القائلون به أن الوقت الذي تؤخر إليه الصالة هو وسط الوقت  
  ،)١(يف قول رجحه الدسوقي وإىل هذا ذهب املالكية

  )٣)(٢(.وبه قال مجاعة من احلنابلة
  :املذهب الثالث

ل للحيطان يفء ميشي فيـه  صحل الوقت بقدر ما يؤخر عن أويرى القائلون به أنه ي  
  . وال يؤخرها عن النصف األول من الوقت ،طالب اجلماعة

  )٤( .وإىل هذا ذهب الشافعية
  :املذهب الرابع
  .ه أن الوقت الذي تؤخر إليه الصالة هو انكسار احلرالقائلون ب يرى

  .)٥( وإىل هذا ذهب احلنابلة
  :األدلة 
أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بأن الوقت الذي تؤخر إليه الصالة هو وسط : أوالً

   :الوقت
   :فقالوا، ذلك بالسنةاستدلوا ل

                                                 
ي املالكي، عامل مشارك يف الفقه والكالم والنحو والبالغة واملنطق واهليئة واهلندسة هو حممد بن عرفة الدسوق) ٤(

حاشية على مغين اللبيب البن هشام ، وحاشية على شرح : من مؤلفاته. ولد بدسوق من قرى مصر. والتوقيت
_ رمحه اهللا _ ويف ت. الدردير ملختصر خليل ، وحاشية على شرح سعد الدين التفتازاين على التلخيص يف البالغة

  ).٨/٢٩٢(انظر معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة . هـ ١٢٣٠سنة 
حاشية العدوي على اخلرشي على خمتصر خليل ). ١/١٨٠(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري : انظر )١(
  ).٣/١٣٨(اإلنصاف للمرداوي ). ١/٢١٦(
.  ما يزيد عن ربع القامة بعد ظل الزوال بذراعنيأنه يؤخرها إىل: وهناك أقوال أخرى يف مذهب املالكية؛ منها) ٢(

الشرح الكبري : انظر. ال خيرجها عن الوقت: وقال ابن عبد احلكم. بل يزيد عن الذراعني بيسري: وقال ابن حبيب
حاشية العدوي على اخلرشي على خمتصر خليل ). ١٨١، ١/١٨٠(حاشية الدسوقي ). ١/١٨٠(للدردير

)١/٢١٦.(  
  ).١/٣٧٧(حاشية أيب الضياء ). ٣/٦٠(ع للنووي امو :انظر) ٣(
معونة أويل النهى البن النجار ). ٣/١٣٨(اإلنصاف للمردواي ). ٢/٣٧(املغين البن قدامة : انظر) ٤(
)١/٥٥١.(  



٤٦٣ 
  

  .)٢)(١( إنه الوقت الذي أخر إليه النيب 
حاب املذهب الثالث القائل بأن الوقت الذي تؤخر إليه الصالة هو بقدر ما أدلة أص: ثانياً
يحوال يؤخرها إىل النصف األول من  ،ل للحيطان يفء ميشي فيه طالب اجلماعةص

  :الوقت
  :استدلوا لذلك بالسنة

    
  )٣( ....وذلك مبا رواه أبو ذر 

  :وجه الداللة
  .الوقت الذي تؤخر إليه الصالة أنه" حىت رأينا يفء التلول"  :يظهر من قوله  
أدلة أصحاب املذهب الرابع القائل بأن الوقت الذي تؤخر إليه الصالة هو انكسار : ثالثاً
  :احلر

  :استدلوا لذلك بالسنة
  .ديث أيب ذر السابقحبوذلك 

  

  املسألة الثانية
  حكم تأخري اجلمعة يف شدة احلر

  
ر نتعرف يف هذه املسـألة علـى   بعد أن عرفنا حكم تأخري صالة الظهر يف شدة احل

  :حكم تأخري صالة اجلمعة وهل تأخذ حكم صالة الظهر فتؤخر يف شدة احلر أم ال فأقول
  : وهلم يف ذلك مذهبان ،اختلف الفقهاء يف حكم تأخري اجلمعة يف شدة احلر

  :املذهب األول 

                                                 
  .ومل يبني أي حديث هو الذي يعنيه). ١٨١، ١/١٨٠(انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ) ٥(
  .واهللا أعلم ، فيما اطعلت عليه من كتبهم  مل أقف للحنفية على أدلة) ٦(
  .٤٥٠سبق ص ) ١(



٤٦٤ 
  

ـ يرى القائلون به أن حكمها حكم الظهر ر ؛ فيستحب تأخريها يف الصيف إىل آخ
  .لوقتا

  )١( .وإىل هذا ذهب احلنفية
  :املذهب الثاين

؛ سواء يف شدة احلر أو فيستحب تعجيلها ؛يرى القائلون به أن حكمها خيالف الظهر
    .غريهيف 
  

  )٢( .وهو مذهب احلنابلة ،وإىل هذا ذهب املالكية والشافعية على الوجه األصح
  :األدلة
  :اجلمعة يف الصيف ستحب تأخريأدلة أصحاب املذهب األول القائل بأنه ي: أوالً

  : فقالوا، استدل أصحاب هذا املذهب بالقياس
  )٣( .الصيف والشتاء :إن اجلمعة خلف الظهر أصالً واستحباباً يف الزمانني

  :أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل باستحباب تعجيل اجلمعة يف كل وقت: ثانياً
  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واملعقول

  :لسنةأما ا
 كنا نجِمع مع رسول اهللا : " قال_  رضي اهللا عنه_  فحديث سلمة بن األكوع .١

 .)٤("إذا زالت الشمس مث نرجع نتتبع الفيء

                                                 
الدر املنتقى للحصكفي ). ١/١٠٨(جممع األر لداماد أفندي ). ١/٢٦٠(البحر الرائق البن جنيم : انظر) ٢(
)١/١٠٧.(  
) ١/٣٣(جواهر اإلكليل لآليب  ).١/١٨٠( الشرح الكبري للدردير ).١/٤٠٥( مواهب اجلليل للحطاب :انظر )١(

كشاف القناع  ).٣/٣٧(املغين البن قدامة ). ١/١٨٩(املهذب للشريازي  ).٦٠، ٣/٥٩(اموع للنووي 
  ).١/٧٨(التنقيح املشبع للمرداوي ). ٣/١٣٨(الشرح الكبري البن قدامة ). ١/٢٥١(للبهويت 

  ).١/٢٦٠(البحر الرائق البن جنيم ). ١/١٠٧(الدر املنتقى يف شرح امللتقى للحصكفي : انظر) ٢(
). ٦/١٤٨( باب صالة اجلمعة حني زوال الشمس رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب اجلمعة،) ٣(
  ).١(ط



٤٦٥ 
  

ل وال نتغدى إال بعد قيِما كنا ن" :قال _  رضي اهللا عنه_  وحديث سهل بن سعد .٢
  .)١( " اجلمعة
   :فقالوا، وأما املعقول

 .فلو أخرها تأذى الناس بذلك ،جلمعة وجيتمع الناس هلاإن السنة التبكري بالسعي إىل ا
)٢(  

  :مناقشة األدلة
  : أوالً

  :القائل بأنه يستحب تأخري اجلمعة يف الصيف األولمناقشة أدلة أصحاب املذهب 
  

  :فاعترض عليه مبا يلي، أما استدالهلم بالقياس على الظهر
بينمـا املشـقة يف    ،التعجيلذلك أن املشقة يف الظهر هي يف  ؛بأنه قياس مع الفارق  

وإذا حضروا كانـت   ،فإن الناس ندبوا للتبكري هلا ،بل يف التأخري ،اجلمعة ليست يف التعجيل
ال يف  ،زله لريتاح من شدة احلرـراحتهم يف إيقاع الصالة لينصرف كل واحد منهم إىل من

  )٣( .احلر فانعكس احلكم ةفإم يتضررون بطول االجتماع يف شد ،التأخري
  :الترجيح
القائل باستحباب  األول بالنظر يف أدلة املذهبني وما جرى على أدلة أصحاب املذهب  

أنه يستحب تعجيل بتأخري اجلمعة يف الصيف من اعتراضات يتضح أن املذهب الثاين القائل 
خاصة مع األدلـة   وسالمتها من املعارضة؛ لقوة ما استدلوا به من أدلة ؛اجلمعة هو الراجح

واليت منها ما رواه البخاري يف صحيحه عـن أيب   ؛ة يف احلث على التبكري إىل اجلمعةالوارد
 من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابـة مث ": قال أن رسول اهللا  _رضي اهللا عنه  _هريرة 

ومن راح يف السـاعة   ،ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة ،راح فكأمنا قرب بدنه

                                                 
ومسلم يف ). ٢/٤٩٦(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب اجلمعة، باب القائلة بعد اجلمعة ) ٤(

  ).١(ط. واللفظ له) ٦/١٤٨(شمس صحيحه بشرح النووي، كتاب اجلمعة، باب صالة اجلمعة حني زوال ال
  ).٢/٣٨(املغين البن قدامة ). ٣/٥٩(اموع للنووي : انظر) ٥(
  ).٢/١٥٦(انظر طرح التثريب للعراقي ) ١(



٤٦٦ 
  

ومـن راح   ،ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ،كبشاً أقرن الثالثة فكأمنا قرب
فإذا خرج اإلمـام حضـرت املالئكـة يسـتمعون      ،يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة

  )١(".الذكر

                                                 
  ).٢/٤٢٦،٤٢٥(صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب اجلمعة، باب فضل اجلمعة ) ٢(



٤٦٧ 
  

  املسألة الثالثة
  لتأخري صالة الظهر واجلمعة يف شدة احلر الصحيةالفوائد 

  
  )١( .يف ذلك وقاية من ضربات الشمس و احلر  

  .هي تعرض اجلسم طويالً ألشعة الشمس : وضربات الشمس
وظهور فقاقيع ويف احلاالت الشديدة حيدث التهاب ، وتورمه وأمله، امحرار اجلسم: وأعراضها

وقيء وامحرار يف ، وتبدأ بصداع شديد، السحايا؛ نتيجة تعرض الرأس والعنق ألشعة الشمس
  )٢( .مث غيبوبة تنتهي غالباً بالوفاة، نجات عضليةوتش، ويعقبه هذيان، وأمل يف العنق، الوجه

فتحدث نتيجة طول املكث يف وسط مرتفع احلرارة ) : الرعن(وأما اضطرابات احلر 
وإذا مل ينقذ تعتريه ، وسرعة يف النبض، وجفاف يف احللق، وأما األعراض فصداع. كاملطابخ

  )٣( .ا وتنتهي غالباً بالوفاةغيبوبة ختتلف يف شدا حبسب درجة احلرارة وطول التعرض هل
 
 

                                                 
  ).١١٨(عبد الرزاق الكيالين .د الصحيةانظر احلقائق ) ١(
أمحد محدان ، اإلسعافات األولية رشدي محدان قطاش). ٢٥٠، ٢٤٩(أمني روحية ، اإلسعافات الصحية: انظر) ٢(

  ).٢٢٣(نوال حسن ، قطاش
  ).٢٤٩(أمني روحية ، اإلسعافات الصحية ). ٢٢٣(رشدي محدان وآخرين ، اإلسعافات األولية : انظر )٣(



٤٦٨ 
  

  املبحث الثالث
  الصحيةيف الصوم واألحكام املتعلقة به وفوائدها 

  
: قال تعاىل ،_  عليهم الصالة والسالم_ الصوم عبادة جاءت يف شرائع األنبياء   

}$yγ•ƒr'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ |=ÏGä. ãΝ à6ø‹n=tæ ãΠ$u‹Å_Á9 $# $yϑx. |=ÏGä. ’n? tã š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝà6 Î=ö7s% öΝ ä3ª=yès9 

tβθ à) −Gs?{)١(.  

 و ،شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا :مخس بين اإلسالم على" :وقال   
  .)٢("وصوم ورمضان ،واحلج ،وإيتاء الزكاة،  إقام الصالة

حيث  ؛من أركان اإلسالم ومبانيه العظام اًم شأن الصيام وكونه ركنوهذا يرينا عظ  
م وفرضه علينا كما  تأسيوأمرنا بال ،على أنبيائه ورسله السابقني _ عز وجل_ عه اهللا شر

  .همفرضه علي
كانت  ،وفيه حرمان النفس من جل شهواا وملذاا ،وملا يف الصيام من مشقة بدنية  

لذلك،  ؛خاصة يف األحوال اليت تعتري املسلم من سفر ومرض وحنوها ؛املشقة فيه ظاهرة
وتعجيل الفطر  ،كالفطر لعذر ؛لعباده ما خيفف من هذه املشقة _ عز وجل_  شرع اهللا

وقد حبث األطباء فوائد هذه األحكام واليت ستأيت يف  ،والسحور وتأخريه ،وكونه على متر
  :وقد جعلته يف ثالثة مطالب ،ثنايا هذا املبحث
  .الصحيةالفطر ملن غلبه اجلوع والعطش فخاف اهلالك وفوائده : املطلب األول
  .الصحيةالفطر على التمر وتعجيله وفوائده : املطلب الثاين
  .الصحيةالسحور وتأخريه وفوائده : املطلب الثالث

                                                 
    ).١٨٣: (اآلية، سورة البقرة) ١(
. واللفظ له) ١/٦٤(ي يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب اإلميان، باب دعاؤكم إميانكم رواه البخار) ٢(

    ).١/٢٩٠(ومسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب اإلميان، باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام 



٤٦٩ 
  

  املطلب األول
  الصحيةالفطر ملن غلبه اجلوع والعطش فخاف اهلالك وفوائده 

  
  :وفيه مسألتان
  .حكم الفطر ملن غلبه اجلوع والعطش فخاف اهلالك: املسألة األوىل

  .لتشريع الفطر ملن غلبه اجلوع والعطش فخاف اهلالك الصحيةالفوائد : سألة الثانيةامل



٤٧٠ 
  

  املسألة األوىل
  حكم الفطر ملن غلبه اجلوع والعطش فخاف اهلالك 

  
وهلم يف  ،اختلف الفقهاء يف حكم الفطر ملن غلبه اجلوع والعطش حىت خاف اهلالك  

  :ذلك ثالثة مذاهب
  :األولاملذهب 
  .ون به أنه يباح له الفطريرى القائل  
  .)١(وإىل هذا ذهب احلنفية   
وأما اجلوع والعطش الشديد الذي خياف منه اهلالك فمبيح " : جاء يف بدائع الصنائع  
  )٢(".مطلق

والعطش الشديد واجلوع " :وجاء يف شرح فتح القدير عند ذكر األعذار املبيحة للفطر
  .)٣("قلأو نقصان الع ،كذلك إذا خيف منهما اهلالك

   :الثايناملذهب 
  .يرى القائلون به أنه جيب عليه الفطر  
  .)٤(وهو قول عند احلنابلة ،وإىل هذا ذهب املالكية والشافعية  
 ؛أو شديد ضرر ،جيب الفطر إن خاف بالصوم هالكاً" :جاء يف الشرح الصغري  

  . )٥("كتعطيل حاسة من حواسه

                                                 
ئق البن جنيم البحر الرا). ٢/٣٥٠(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ٢/٩٧(بدائع الصنائع للكاساين : انظر )١(
  ).١/٣٣٣(حاشية الشليب ). ٢/٣٠٣(
    ).٢/٩٧(للكاساين ) ٢(
    ).٢/٣٥٠(البن اهلمام ) ٣(
حاشية العدوي على ). ٢/٢٦١(اخلرشي على خمتصر خليل ). ١/٧٢٠(الشرح الصغري للدردير : انظر) ٤(

رح منتهى اإلرادات ش). ٣/٢٧(الفروع البن مفلح ). ٣/١٨٥(اية احملتاج للرملي ). ٢/٢٦١(خمتصر خليل 
  ).١/٤٧١(للبهويت 

    ).١/٧٢٠(الدردير ) ٥(



٤٧١ 
  

  .)١("لَبه اجلوع والعطش فخاف اهلالك لزمه الفطرمن غَ :قال أصحابنا وغريهم" :قال النووي
حيرم  :وقال مجاعة.. من خاف تلفاً بصومه أجزأ صومه : "وجاء يف شرح منتهى اإلرادات

  .)٢("صومه
  :الثالثاملذهب 
  .يرى القائلون به أنه يكره له الصوم  
  )٣( .وإىل هذا ذهب احلنابلة على الصحيح من املذهب  
  .)٤("اف التلف بصومه أجزأ صومه وكُرِه على الصحيح من املذهبإذا خ" :اإلنصاف يف جاء
  :األدلة
  : أوالً

األول أصحاب املذهب األول القائل بأن من غلبه اجلوع والعطش فخاف أدلة املذهب 
  :اهلالك يباح له الفطر 

   :فقالوا، استدلوا لذلك بالقياس
  .)٥(كإن اخلوف من اهلالك مبنـزلة املرض الذي يخاف منه اهلال

  :ثانياً
بوجوب الفطر على من غلبه اجلوع أو العطش وخاف  القائل الثاينأدلة أصحاب املذهب 

  :اهلالك
  :استدل أصحاب هذا املذهب بالكتاب

Ÿωuρ (#θà)... {: تعاىل الق .١ ù=è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ ’n<Î) Ïπ s3è=öκ−J9$#  ...{)٦(. 

                                                 
  ).٣/١٨٥(اموع  )١(
  ).١/٤٧٨(للبهويت ) ٢(
الفروع البن مفلح ). ١/٤٩٠(اإلقناع للحجاوي ). ١/٤٧٨(شرح منتهى اإلرادات للبهويت : انظر) ٣(
    ).٢/٣١٠(كشاف القناع للبهويت ). ٧/٣٦٩(اإلنصاف للمرداوي ). ٣/٢٧(
  ).٧/٣٦٩(لمرداوي ل) ٤(
  ).٢/٩٧(انظر بدائع الصنائع للكاساين  )٥(
  ).١٩٥: (من اآلية، سورة البقرة) ٦(



٤٧٢ 
  

 :وجه الداللة
كل  :والتهلكة .عرب عن النفس باأليدي ،مأي أنفسك "ال تلقوا بأيديكم: " وقوله  

  .)١( شيء يصري عاقبته إىل اهلالك

#)  Ÿωuρ..{ : تعاىل الوق .٢ þθè=çFø) s? öΝä3|¡ àΡ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠÏmu‘ {)٢(. 

  :وجه الداللة
  .دلت اآلية على وجوب حفظ النفس، فإذا خاف اهلالك وجب عليه الفطر  
  :ثالثاً

  :بأنه يكره صومه القائل الثالثهب أدلة أصحاب املذ
  :القياساستدل أصحاب هذا املذهب بالكتاب و

  :أما الكتاب

ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝà6 ...{  :قوله تعاىلف .١ Î/ tó¡ ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6 Î/ u ô£ãèø9  .)٣(}اآلية. ..  #$
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   :فقالوا، أما القياس
  .)٥(املريضإنه خائف على نفسه أشبه 

  :الترجيح 
القائل بوجوب  لثاينبالنظر إىل أدلة املذاهب يظهر أن املذهب الراجح هو املذهب ا  

وال يتم  ،ألن حفظ النفس واجب ؛اجلوع والعطش حىت خاف اهلالكه الفطر على من غلب
فالبد من  ،كما أن من مقاصد الشريعة حفظ النفس،فيجب  رطهذه احلالة إال بالف يفذلك 

  .واهللا أعلم ،حتقيقه حيول دونالبعد عن كل ما 

                                                 
حممد عبداهللا النمر، وعثمان : انظر تفسري البغوي معامل التنـزيل أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق) ١(

  ).١/٢١٥(مجعة، وسليمان مسلم احلرش 
  ).٢٩( :من اآلية، سورة النساء) ٢(
  ).١٨٥: (من اآلية، سورة البقرة) ٣(
  ).٧٨:  (من اآلية، سورة احلج) ٤(
  ).١/٣٢٢(انظر اإلقناع للحجاوي ) ٥(



٤٧٣ 
  

  املسألة الثانية
  لتشريع الفطر ملن غلبه اجلوع والعطش فخاف اهلالك الصحيةالفوائد 

  
  هناك أمراض ال ينا حصمرضى السكر الذين يعانون من زيادة  :مثل ؛بالصوم أصحا
وذلك لوجود خطورة تكون  ؛أو الذين يعاجلون بعقار البيجوانيد ،الكيتون يف الدم مادة

بالصيام لنفس  الشخص حامض الالكتيك كذلك يف حاالت مرض الكلى ال ينصح
 ةنه يف هذه احلاالت املرضية السابق ذكرها جيب تناول كميات كبريأباإلضافة إىل  ،األسباب

تناول  لّقوملا كان أثناء الصوم ي ،ولة من البولمن السوائل لضمان إدرار كميات معق
  .السائل، فإن مقدرة الكلى على القيام بوظائفها تضعف
حاالت حصاوى الكلى، وااللتهاب : كذلك من األمراض اليت يتجنب فيها الصوم

الصديدي، ومرض البول غري السكري، ومرض قرحة اإلثىن عشر، فقد يلحق أصحاا ضرر 
م حيتاجون إىل وجبات منظمة لتساعد القرح على االلتئام ، وكذلك إذا ما صاموا؛ أل

مرضى اإلسهال احلاد أو املزمن أو أي مرض يصحبه قيء، فعليهم أال يصوموا؛ لوجود 
خطورة جفاف اجلسم واليت دائماً ما تصحب هذه األمراض إذا مل يهتم بإعطاء الكمية 

مرض خطريٍ أو يف حالة عالج دائم أثناء املطلوبة من السوائل، واملريض الذي يشكو من 
  .)١(النهار مينع من الصوم

كذلك املريض بالسكر إذا اخنفض مستوى السكر قبيل املغرب وشعر باجلوع الشديد 
_ كما ينصح األطباء _ مع دوار وصداع وتعرق وشعور بالضعف العام والعصبية، فعليه 

 .)٢(كأس عصريبقطع صيامه وتدارك نفسه بقالب من السكر ميصه أو 
 
   
  

                                                 
حسن جريبو موريسش .، د) الصحيةالنواحي ( نشرة الطب اإلسالمي، العدد الرابع، الصوم يف اإلسالم ) ١(
)٦٠٤، ٦٠١ .(  
  ).٤٨(سلسلة الكتاب الصحي، مؤسسة اإلعالم الصحي خالد بن محد اجلابر، .انظر صحة الصائم د )٢(

  



٤٧٤ 
  

  املطلب الثاني
  الفطر على التمر وتعجيله

  
  :وفيه أربع مسائل

  .حكم الفطر على التمر: املسألة األوىل 
  .للفطر على التمر الصحيةالفوائد : املسألة الثانية 
  .حكم تعجيل الفطر: املسألة الثالثة 
 .لتعجيل الفطر الصحيةالفوائد : املسألة الرابعة 



٤٧٥ 
  

  ىلاملسألة األو
  حكم الفطر على التمر

  

 ،فإن مل يكن فعلى التمر ،اتفق الفقهاء على أنه يسن للصائم أن يفطر على الرطب  
  )٢( .من ماء )١(وإال فحسوات

    :األدلة
  :استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من استحباب الفطر على التمر بالسنة واملعقول

  :أما السنة
يفطر على رطبات قبل  كان رسول اهللا " :قال  _ رضي اهللا عنه_ فما رواه أنس  .١

 .)٣("أن يصلي، فإن مل يكن رطبات فعلى مترات، فإن مل يكن حسا حسوات من ماء
إذا أفطر أحدكم فليفطر : "قال أنه  _ رضي اهللا عنه_  )٤(وعن سلمان بن عامر .٢

 .)٥("فإنه طهور ؛فإن مل جيد فليفطر على ماء ،على متر
  

                                                 
  ).١/٣٨٧(النهاية البن األثري . اجلرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة: _ بالضم_احلُسوة : حسا ) ١(
مواهب اجلليل للحطاب ). ١/٦٩٠(الشرح الصغري للدردير ). ١/٣٤٣(تبيني احلقائق للزيلعي : انظر )٢(
). ١/٤٣٤(مغين احملتاج للشربيين  ).٦/٣٦٢(للنووي  اموع ).٢/٢٤٠( خليل خمتصر على اخلرشي ).٢/٣٩٨(

املستوعب ). ٢/٢٧٨،٢٧٧(قرة العني مبهمات الدين لعبدالعزيز املليباري ). ٢/٣٦٨(روضة الطالبني للنووي 
املغين البن ). ٢/٣٣٢(كشاف القناع للبهويت ). ٤٨٧/ ٧(الشرح الكبري البن قدامة ). ٣/٤٤٦(للسامري 

  ).١٦٦(التنقيح املشبع للمرداوي ). ٤/٤٣٥(قدامة 
وأبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب ).١٢٦٧٦(رقم ) ٢٠/١١٠(رواه اإلمام أمحد يف مسنده  )٣(

والترمذي مع حتفة األحوذي، أبواب الصيام، باب ما جاء ما . واللفظ له) ٦/٣٤٥(الصيام، باب ما يفطر عليه 
  .حسن غريب: وقال عنه) ٣/٣١١(يه اإلفطار يستحب عل

اإلصابة البن : انظر. _ صلى اهللا عليه وسلم_هو سلمان بن عامر الضبى، ذكر له ابن حجر قصة مع النيب  )٤(
  ).٢/٦٣،٦٢(االستيعاب البن عبدالرب ). ٣/١٨٥(حجر 

ه مع عون املعبود، كتاب وأبو داود يف سنن). ١٦٢٢٥(رقم ) ٢٦/١٦٣(رواه اإلمام أمحد يف مسنده  )٥(
ورواه الترمذي مع حتفة األحوذي، أبواب الصيام، باب ما جاء ما ). ٦/٣٤٤(الصيام، باب ما يفطر عليه 

وابن ماجه يف سننه ، كتاب الصيام، باب ما جاء ". حسن صحيح: "وقال عنه) ٣/٣١١(يستحب عليه اإلفطار 
  = ،كتاب الصوم ، باب استحباب اإلفطار على التمر  واحلاكم يف املستدرك). ١/٥٤٢(على ما يستحب الفطر 



٤٧٦ 
  

  : وجه الداللة من احلديثني
  .)١( يدل احلديثان السابقان على أن الفطر على ما ذُكر هو السنة  

  :فقالوا، أما املعقول
 )٢(.إن الفطر على التمر وما يف معناه من احلالوات يرد للبصر ما زاع منه بالصوم .١
وإال أخرج ما فيها من بقايا  ،إن التمر إذا نزل إىل املعدة ووجدها خالية حصل الغذاء .٢

 .)٣(الطعام
 لَمس، فإذا رطبت باملاء كَباملاء يرطب الكبد اليت حيصل هلا بالصوم نوع ي إن .٣

 .)٤(انتفاعها بالغذاء بعده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
والبيهقي يف سننه مع اجلوهر ). ١/٤٣٢(صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه : وقال عنه) ٤٣٢، ١/٤٣١=(

  ).٤/٢٣٨(النقي، كتاب الصيام، باب ما يفطر عليه 
  ).٢/١٥٥(انظر سبل السالم للصنعاين  )١(
  ).١/٤٣٤(مغين احملتاج للشربيين ). ٢/٣٩٨(مواهب اجلليل للحطاب : انظر) ٢(
  ).١/٤٣٤(انظر مغين احملتاج للشربيين ) ٣(
  ).٢/١٥٥(انظر سبل السالم للصنعاين  )٤(
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  املسألة الثانية
  للفطر على التمر  الصحيةالفوائد 

  
  :إن أهم ما حيتاجه الصائم ساعة فطره شيئان  
حىت  ؛سريعة اهلضمالطعمة بصورة سريعة يستفيد منها اجلسم من األ: الطاقة احلرارية .١

ال تزداد فترة الصيام مدة أطول بتناول أطعمة بطيئة اهلضم حتتاج لساعات طويلة 
 .كالربوتينات والدهون

متناع عن املاء والسوائل ألن األنسجة تكون يف حالة جفاف نسيب بسبب اال: املاء .٢
 .ساعات الصوم الطويلة

  :هي ؛ألجسام احلية تأيت من ثالثة مصادرومن املعروف علميا أن الطاقة املولدة با   
جلوكوز أو "واليت تتركب من وحدة واحدة من سكر أحادي : السكريات والنشويات. أ

أو سكر مركب من العديد من الوحدات  ،أو سكر ثنائي كالسكروز ،"فركتوز
 وكلما كان تكوين املادة السكرية والنشوية بسيطاً كانمثالً ،  السكرية اآلالف كالنشا
  .هضمها أسرع وأيسر

وعادة ضم هذه املواد يف خالل النصف ساعة إىل ثالث ساعات حبسب بساطة أو تعقيد 
واملفيد هنا أن هذه املواد ميكن امتصاصها بدءاً من املعدة بعد بدء عمل أنزميات  ،تركيبها

  .اللعاب عليها
فترة ما بني ثالث إىل  وعادة يتم هضمها يف ،سواء حيوانية املصدر أو نباتية: بروتينات. ب

  .ست ساعات
ويتم هضمها على فترة أطول تتراوح  ،سواء حيوانية املصدر أو نباتية: الدهون والزيوت. ج

  .ساعات ٩_٤بني 
وملا كان جرام السكر أو النشويات يعطي سعرات حرارية تعادل نفس ما حيصل   

نشويات أسرع يف ، والسكر وال)جرام/ سعر حراري  ٤و  ١أي (عليه من الربوتينات 
جتاه ساعة الفطور كان الواجب واألصح علميا وعمليا اال ،إطالق الطاقة وأسهل هضماً

حنوها، أما الدهون فربغم أا تعطي ضعف ما تعطي السكريات أو النشويات من سعرات 
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، إال أن تأخرها يف إطالق الطاقة وصعوبة هضمها جيعل )جرام/سعرات تقريباً ٩أي ( حرارية
  .)١(ا مباشرة ساعة الفطر أمرا غري حمببٍأكله

وإعطاء  ،والرطب حيقق ما هو مطلوب للجسم من إعطاء الطاقة احلرارية السريعة  
 ؛كوب ماء أو لنب دافئ منـزوع القشدة خاصة إذا شرب معه ؛ السوائل من بأس ا كمية ال

 _% ٥٥(ـ ر بألن الرطب حيتوي على ما يلي يف وزا الصايف دون النواة والذي يقد
  : من وزنه )%٦٢
أو  ،"سكر دم"من الوزن مواد سكرية على هيئة سكر أحادي جلوكوز %) ٢٥( .١

وأسرعها هضماً وامتصاصاً  السكريات وأبسط وأسهل وهي أهم سكروز، سكر ثنائي
وخاصة إذا مت مزجها جيداً بعد قضمها  ؛عرب جدار املعدة واألمعاء يف جزئها األول

وكذلك إذا  ،البيتالني املؤثرة على السكريات" مخرية"ى أنزمي باللعاب احملتوي عل
وذا يرتفع تركيز اجللكوز واألنسولني بسرعة ، )٢(كانت يف وسط به حملول مائي

مث خاليا  ،ويدخل إىل خاليا الكبد أوالً ،يف دم الوريد البايب الكبدي فور امتصاصه
األخرى واليت هيأها اهللا لتكون  املخ والدم واجلهاز العصيب والعضلي ومجيع األنسجة

ها األمثل األيسر للحصول منها على الطاقة، وبذلك يتوقف تأكسد ءالسكريات غذا
وتزول  ،فيقطع الطريق على تكون األجسام الكيتونية الضارة ،األمحاض الدهنية

ضطراب البسيط يف اجلهاز العصيب إن وجِدت أعراض اهلمود والضعف العام واال
كما يوقف تناول اجللوكوز عملية تصنيع  ،ت كبرية من الدهونلتأكسد كميا

 .)٣(وبالتايل حفظ بروتني اجلسم ،فيتوقف هدم األمحاض األمينية ،يف الكبد اجللوكوز
  :وفيما يلي جدول يبني السعرات احلرارية للتمر وأصناف الفاكهة

  
  

  

                                                 
  ).٦٥، ٦٣(أمحد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من األسرار ) ١(
  ).٦٦، ٦٥(للصيام ألمحد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةانظر من األسرار  )٢(
  ).  ١٣١(ظر الصيام معجزة علمية لعبد اجلواد الصاوي ان) ٣(
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  السعرات احلرارية لكل جرام ألصناف الفاكهة
 حلراريةالسعرات ا نوع الغذاء

 ٣,٠٠ مرـت
 ٠,٦٠ تفاح
 ٠,٥٥ برتقال
 ٠,٧٦ عنب
 ٠,٦٣ منجا
 ٠,٣٥ مشمش
 ١,٢٠ موز
 ٠,٥٦ خوخ
 ٠,٦٠ توت
 ١,٨٠ أناناس
 ٠,٢٥ بطيخ
 ٠,٣٠ مشام
 ٠,٨٠ تيـن
 ٠,٧٧ رمـان
 ٠,٦٠ كمثرى

 
حيث  ؛)١(وهو أقل يف التمر ،من الوزن يف صورة ماء يف الرطب %)٦٩_ % ٦٨( .٢

كرية سريعة وهذا املاء املوجود يف الرطب يعمل على جعل املادة الس ،%)٢٢(تشكل
حيث متتص األمعاء املاء احمللى بالسكر يف أقل من مخس  ؛ ااهلضم مما يزود اجلسم 

 .)٢(فريتوي اجلسم وتزول أعراض نقص السكر فيه ،دقائق

                                                 
  ).٧٢(سامل الشوميان . التمر غذاء وصحة د) ١(
  ).٦٧، ٦٦(للصيام ألمحد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةانظر من األسرار ) ٢(



٤٨٠ 
  

وسبق وكذلك هي النسبة يف التمر،  ،من الوزن مواد بروتينية يف الرطب%) ٢.٢( .٣
احملتوى من الربوتينات  ةوقل ،أن ذكرنا أن الربوتني مما حيتاجه الصائم ساعة فطره

 ؛نشاطها من الراحة الطويلة ءوهو ما حتتاجه املعدة بعد بد،عل اهلضم يف وقت قليلجت
هذا وتعد نسبة الربوتني املوجودة يف  .)١(حيث تبذل جهدا بسيطًا حىت ال ترهق

 :، وإليك اجلدول التايل للتوضيح) ٢(وجودة يف الفواكهالتمر أعلى النسب امل
 %الربوتني  الفاكهة %الربوتني الفاكهة

 ١,٥٠ توت ٢,٤٥ مرـت
 ٠,١٠ أناناس ٠,٣٠ تفاح
 ٠,٤٠ بطيخ ٠,٧٠ برتقال
 ٠,٥٠ مشام ١,٠ عنب
 ٠,٢٠ تني ٠,٥٠ منجا
 ١,٠ رمان ١,٠ مشمش
 ٠,٣٠ ثرىمك ١,٠ موز
  ٠,٨٠ خوخ

       )٣( 
، وهذه األلياف ٢.٤ويف التمر  ،ية يف الرطبزمن الوزن ألياف سليلو%) ٣.٢( .٤

فال يندفع املاء  ،سفنجة متتص املاء داخل املعدة واألمعاءإحيتاجها اجلسم لتعمل ك
وإمنا  ؛يهما املخاطي إىل الدم، فيؤذي جداريهمائكله وبطريقة مباشرة عرب غشا

فترتوي األنسجة بكمية معقولة عرب فترة  ،يتشرب منها بطريقة تدرجيية وببطء منتظم
رب املاء بسرعة إىل الدم فإن الصائم سولو ت ،زمنية كبرية مع تقليل إحساس العطش

لن يشعر باالرتواء إال لو شرب كميات هائلة من املياه تؤدي به يف النهاية إىل 
 ؛دهوتورم أنسجة جس، والتهاب فم املعدة ،تلبك اهلضم وأحياناً ،منياعإحساس اال

                                                 
  ). ٦٧، ٦٦(للصيام ألمحد عبدالرؤوف هاشم  الصحيةمن األسرار ) ١(
  ).٨٥(شوميان الشوميان سامل بن . انظر التمر غذاء وصحة د) ٢(
  ).٨٥(سامل الشوميان .التمر غذاء وصحة د) ٣(
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ن السيليولوز مع الفركتوز له تأثري كما أ. )١(متالء والشبع الكاذبمع اإلحساس باال
، وكذلك تشرب األلياف باملاء جيعلها تنتفخ )٢(الدودية لألمعاء ةمنشط للحرك

 ،ةظجدار األمعاء الدقيقة والغليعلى ويكرب حجمها مع ما يؤدي إليه من ضغط 
د اوتؤدي إىل خلط وهضم وامتصاص مو ،ةفتتنبه حركتها الدودية فتعمل بكفاء

ويف النهاية فإن مصري هذه األلياف هو أن تكون من اجلزء . الغذاء بسرعة ويسر
ومع تشبعها باملاء فإن الرباز يكون ذا قوام متماسك  ،األكرب املكون للرباز وفضالته

 ،وطري وغري جاف، وبذلك يتالىف الصائم حدوث اإلمساك يف صورة جفاف الرباز
مع ما  ،أو تباعد فترات قضاء احلاجة ملدد تصل إىل يومني أو أكثر ،و قلة كميتهأ

أو  ،أو احتقان البواسري ونزيفها ،كالصداع ؛يصحب هذا من حدوث مضاعفات
حاالت تشقق جدار الشرج وتكون ناسور مع احتباس الفضالت وما ا من مواد 

،  مهم  للصائمو صحيو بمطلو وانتظام حدوث الرباز ذه الطريقة أمر ،ضارة
  .)٣(الرطب والتمر خري ملني طبيعيف
فهي  يسريةدهون، وهذه النسبة وإن كانت من ال%) ٠,٦(وحيوي الرطب والتمر  .٥

كافية ملعظم مطالب اجلسم، وهي أيضاً تسهم يف الرشاقة وخفض الوزن بقلة 
جللد وإحراقها حيث تعني الصائم على سحب الدهون املتراكمة من حتت ا ؛نسبتها

 .)٤(سهم يف تسهيل عملية اهلضم، كما أن قلة الدهون تلتوليد الطاقة
 ،بنسبة عالية تكفي حلاجة اإلنسان اليومية)  أ (وحيتوي الرطب والتمر على فيتامني  .٦

 ،وتسهم يف حفظ رطوبة العني وبريقها ،وتكفي للوقاية من مرض العشى الليلي
 مهمب حدة بصر أبناء البادية، وهذا الفيتامني ولعل هذا الفيتامني هو أحد أسبا

ولذلك استعمله الطيارون األمريكيون يف  ؛لعمل طبقات شبكية العني بكفاءة ودقة
غارام الليلية أثناء احلرب العاملية األوىل قبل تطوير أجهزة التصوير باألشعة حتت 

 .احلمراء وغريها من أجهزة التصوير الليلي
                                                 

  ).٨٥(سامل الشوميان . التمر غذاء وصحة د) ١(
  ).٢٢(لنجيب الكيالين  والصحة الصيام ).١/٢٩١( صاحل أمحد رضا.د اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية: انظر )٢(
  ).٦٨(رؤوف هاشم للصيام  ألمحد عبد ال الصحيةانظر من األسرار ) ٣(
  ).٦٩، ٦٨، ٦٦(للصيام  ألمحد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةانظر من األسرار ) ٤(
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وتقوية  ،األعصاب واألجهزة التناسلية للذكر واألنثى بتقوية امنيهذا الفيت مكما يقو  
 ،منو املراهقني واألطفال، واملسامهة يف ضبط إفراز الغدة الدرقية ، واملساعدة علىالسمع

  .)١(فتقي اإلنسان من التوتر والعصبية ومرض اجلحوظ الدرقي
 علىواملساعدة  ،"ربوطاالسق"هم يف الوقاية من داء احلفر امل) ج(كما حيوي فيتامني 

  .)٢(التئام اجلروح وغريها من تفاعالت خاليا اجلسم
  :وفيما يلي جدول يبني الفيتامينات اليت يف التمر 

  ١٠٠/الفيتامينات ملجم
 الكمية يف كل مائة جرام من التمر نوع الفيتامني

 ٨٠_٥٠  )A(فيتامني أ 
 ٠,١١_٠,٠٦  )B١(١فيتامني ب
 ٠,٠٥_٠,٠٣  )B٢( ٢فيتامني ب

 ١,٦_٠,٣٠ فيتامني النياسني
 ١,٥٠_٠,٧٧ )Cفيتامني( حامض االسكوربيك

 )٣(    
، ومنو العظام مع )٤(وهو مهم يف تغذية حجرات الدماغ ،وكذلك يوجد به فسفور

  .والعديد من تفاعالت وأنشطة اجلسم ،الكالسيوم
وهلا  ،)٢ب(و ) ١ب(الرطب والتمر كميات ال بأس ا من فيتامني يف كذلك جند 

وعمل  ،وسالمة جدارها ،وصحة عمل األوعية الدموية ،يف تقوية األعصاب كبريةأمهية 
  .وبعض حاالت احلساسية ،الكبد والقلب

                                                 
الوقاية الصحية للولوة آل علي ). ٦٩(للصيام ألمحد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةمن األسرار : انظر) ١(
)٦٩٧.(  
جنيب الكيالين . الصحة دالصوم و). ٧١(للصيام ألمحد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةمن األسرار : انظر) ٢(
  ).٦٩٩، ٦٩٨(الوقاية الصحية للولوة آل علي ). ٧١(
  ).٩٦(سامل الشوميان . انظر التمر غذاء وصحة د) ٣(
  ). ٦٩٨(الوقاية الصحية للولوة آل علي ). ١٣٢(الصيام معجزة علمية لعبد اجلواد الصاوي : انظر) ٤(



٤٨٣ 
  

وخاصة جمموعة  _سكرياً بدون فيتامني ران حني أعطيت غذاًءويف جتربة على الفئ
 ،النشاطظهرت عليها أعراض نقص هذه الفيتامينات يف صورة هبوط  _فيتامني ب املركب

املشي، فلما أضيف لغذائها  يفوضعف العضالت حىت  ،وسقوط الشعر ،واهلزال ،والكسل
  .وتالشت هذه األعراض، التمر استعادت كامل صحتها

علماً  ،)١( وحيتوي التمر والرطب على الكالسيوم بكميات تكفي حاجة املرء اليومية  .٧
وهو يكون حوايل  ،آخر بأن اجلسم حيتوي على عنصر الكالسيوم أكثر من أي عنصر

ويقوم  ،منه يف العظام واألسنان )%٩٠(ويتركز حوايل ،من وزن اجلسم )%٢(
 :؛ ومها الكالسيوم بوظيفتني أساسيتني يف اجلسم

 ويدخل يف تركيب  ،من تركيب العظام) % ٢٥(ن فَيكَوِّ: بناء العظام واألسنان  .١
  .من تركيب التاج )% ٢٧(و ،من تركيب امليناء)% ٣٦(ن وِّكَياألسنان فَ

حيث إن وجود الكالسيوم يف سوائل األنسجة وبالدم يؤثر  :تنظيم وظائف اجلسم  .٢
يؤدي نقصه عن احلد الطبيعي إىل تولد ، وعلى استجابة األعصاب للمؤثرات اخلارجية

يهوهو املرض املعروف  ،ج العضالت للتقلص السريعالتنبه الشديد لألعضاء والذي ي
كما  ،ذي ختف أو تزول أعراضه عند احلقن بالكالسيوم أو املغنيسيوممبرض النقرس وال
ويعتقد كثري من العلماء أن احتواء التمر والرطب على نسبة ال  .)٢(أنه مهم لتخثر الدم

بأس ا من املغنسيوم هو أحد أسباب انعدام حاالت السرطان بني أهل البادية 
 .)٤( يخوخة، كما يقاوم الش)٣(املعتمدين يف غذائهم عليه

وبضع  ،ضد فقر الدم والضعف العام همكما حيوي التمر والرطب عنصر احلديد امل  .٨
ما إحيث  ؛حبات منه تفوق يف مفعوهلا زجاجة شراب احلديد أو إبرة كالسيوم

وكذلك عنصر  .حملوالن يف التمر بشكل طبيعي يتقبله اجلسم ويتمثله بسرعة

                                                 
  ).٢١(الصوم والصحة لنجيب الكيالين ). ٧١، ٧٠(اشم ألمحد عبد الرؤوف ه الصحيةمن األسرار : انظر) ١(
  ).٦٥، ٦٤(سامل الشوميان . انظر التمر غذاء وصحة د) ٢(
  ).٢١(الصوم والصحة لنجيب الكيالين ). ٧١، ٧٠(ألمحد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةمن األسرار : انظر )٣(
  ).٢١(جنيب الكيالين . انظر الصوم والصحة د) ٤(



٤٨٤ 
  

أي كاملقدار الذي يعطيه (الثة آالف حريرة البوتاسيوم، وكل كيلو من التمر يعطي ث
  )١()وثالثة أضعاف ما يعطيه السمك ،اللحم

 ،ها على مواد تفيد أربطة اجلسمؤوقد ثبت حديثاً فائدة الرطب والتمور واحتوا
وخباصة عضالت رحم اإلناث، وهذا إيضاح لسر اإلعجاز اإلهلي يف قوله  ؛وتفيد العضالت

“ü“Ìh{ : )٢(_  عليه السالم_ الدا املسيح رمي العذراء أثناء وملتعاىل  èδ uρ Å7 ø‹s9 Î) Æíõ‹ Åg ¿2 Ï's# ÷‚̈Ζ9 $# 

ñÝ É)≈|¡ è@ Å7ø‹n=tæ $Y7sÛâ‘ $wŠÏΖ y_ ∩⊄∈∪ ’Í? ä3sù ’Î1 u õ°$# uρ “Ìhs%uρ $YΖ øŠtã{)كما حيوي الرطب كمية من  .)٣

 ومن مث ،هرمون البتوسني والذي من خواصه عمل انقباضة يف األوعية الدموية بالرحم
كما يقي ويعاجل التمر حاالت التهابات  .)٤(على منع حدوث النـزيف الرمحي ةساعدامل

  .)٥(وقرحة املعدة ،كما يفيد يف حاالت ضغط الدم املنخفض ،ومدر للبول ،ااري البولية
ويضاف إىل ذلك أن مجيع الفيتامينات اليت حيتوي عليها هلا دور فعال يف عمليات 

تأثري مهدئ لألعصاب، وللمعادن دور أساسي يف تكوين بعض وله  ،التمثيل الغذائي
هلا  أن كما .ودور حيوي يف عمل البعض اآلخر ،يف عمليات اجلسم احليوية املهمةاألنزميات 

فيزول  ،يف انقباض وانبساط العضالت والتعادل احلمضي القاعدي يف اجلسم مهمادوراً 
  .)٦(وء والسكينة سائر البدنويعم النشاط واهلد ،بذلك أي توتر عضلي أو عصيب

  .وفيما يلي جدول يقارن بني العناصر املعدنية للتمر وغريه من الفاكهة
  

                                                 
  ).١١٩(يف اإلسالم  لعبد الرزاق الكيالين  الصحيةانظر احلقائق ) ١(
  ).٧١(ألمحد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةانظر من األسرار ) ٢(
  ).٢٦، ٢٥: (آية، سورة مرمي) ٣(
  ).٢٢(انظر الصوم والصحة لنجيب الكيالين  ) ٤(
  ). ١٣٥، ١٣٤(انظر صحتك يف الغذاء  حملمد السيد أرناؤوط ) ٥(
  ).١٣٣، ١٣٢(عبد اجلواد الصاوي . علمية دانظر الصيام معجزة ) ٦(



٤٨٥ 
  

   :)جرام/بامللجرام(مقارنة للنسبة املئوية ألهم العناصر املعدنية يف التمر مع بعض أنواع الفاكهة 

العنصر         
 الفاكهة

 حديد فوسفور بوتاسيوم صوديوم سيوملكا

 ٣,٥ ٧٢ -٧٩ ٣,٠ ٥,٥ مرـت
 ٠,٣٠ ١٥ ١٢٠ ٥,٠ ٦ تفاح
 ٠,٥٠ ٢٣ أثار - ٣٣ برتقال
 ٠,٦٠ ٢١ ٢٣٤ ٢ ١٧ عنب
 ٠,٥٠ - - ٧ ١٠ منجا
 ٥ ١١٩ - ٥٦ ٨٦)جمفف(مشمش
 ٠,٦٠ ٢٨ ٣٦ ٤٥٠ ٨ موز
 ٠,٥٠ ٢٢ ٢٥ ٢ ١٤ خوخ
 ١,٥٠ ١,٢٠ - - ٥٢ توت
 ٠,٣٠ ١١ أثار ٢ ١٦ أناناس
 ٢ ١٢ - ٤ ٦ بطيخ
 ٠,٤٠ - - ٢٠ ١٠ مشام
 ١,٣٠ ٦٩ ١٩٠ ٢ ٦٥ تيـن
 ٠,٧٠ - - - ٠,٣٠ رمان
 ٠,٣٠ ١٦ - ٣ ٧ كمثرى

)١(  

 ،كالبنسلني، والألورومايسن ؛والتمر مصدر كثري من األدوية إذا أريد إنتاجها منه
  .وبعض اهلرمونات ،والعديد من املضادات احليوية

  الروماتيزم وأمراض ملعاجلة " دبوستولينس"كما أن التمر مصدر لدواء جديد يدعى 
  

                                                 
  ).٧٢(سامل الشوميان . التمر غذاء وصحة د) ١(



٤٨٦ 
  

  .)١( العيون
أي بضع ( يف صورة حسوات  _ مل جيد الرطب أو التمرإن _ أما فائدة شرب املاء 
دخال املاء بكمية كبرية مرة إوعدم  ،املعدة تدرجيياً فلتنبيه، )  رشفات وعدم عب املاء عباً
، وبذلك ال العطش ويقلل كمية املاء الذي يشرببحساس اإلواحدة ومص املاء يذْهب 

  .)٢(يربك الصائم معدته بكميات كبرية من السوائل

                                                 
  ).٢٨٩(صاحل أمحد رضا . انظر اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية د) ١(
  ).٧٢(أمحد عبد الرؤوف هاشم .للصيام د الصحيةانظر من األسرار ) ٢(



٤٨٧ 
  

  املسألة الثالثة
  تعجيل الفطرحكم  

  
  .)١(تعجيل الفطر إذا حتقق من غروب الشمس للصائم الفقهاء على أنه يندب اتفق  
  :األدلة

استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من استحباب تعجيل الصائم للفطر إذا غربت الشمس   
  :املعقولبالسنة و
  :أما السنة
ووضع  ،وتعجيل اإلفطار ،تأخري السحور :ثالث من سنن املرسلني " فحديث .١

 . )٢( " اليمني على الشمال حتت السرة يف الصالة
ال تزال أميت : " قال رسول اهللا : قال  _ رضي اهللا عنه_ وعن سهل بن سعد  .٢

ان صائماً أمر رجالً إذا ك وكان النيب  ".على سنيت ما مل تنتظر بفطرها النجوم
 ، )٤(على نشز )٣(فأوىف

                                                 
البحر الرائق البن جنيم ). ٢/٤١٩(ة رد احملتار البن عابدين حاشي). ٢/١٠٥(بدائع الصنائع للكاساين : انظر )١(
مواهب اجلليل ). ٦٩٠، ١/٦٨٩(الشرح الصغري للدردير ). ٢/١٨٦(بداية اتهد البن رشد). ٢/٣١٥(

مغين احملتاج للشربيين ). ٦/٣٦٠(اموع للنووي ). ١/١٤٦(جواهر اإلكليل لآليب ). ٢/٣٩٧(للحطاب 
روضة ). ٢/٢٧٧(إعانة الطالبني للبكري ). ١/٤٢٤(احلسيين بن عمر : حتقيق، ايلالوسيط للغز). ١/٤٣٤(

اإلنصاف للمرداوي ). ٧/٤٨٧(املقنع البن قدامة ). ٣/٤٤٦(املستوعب للسامري ). ٢/٣٦٨(الطالبني للنووي 
املبدع البن مفلح ). ٢/٣٣١(كشاف القناع للبهويت ). ٧/٤٨٧( الشرح الكبري البن قدامة ). ٧/٤٨٧(
  ).١٦١(اهلداية أليب اخلطاب ). ٣/٤٣(
: بلفظ_ رضي اهللا عنها_وورد يف احمللى معلقاً عن عائشة ). ٢/١٠٥(ذكره الكاساين يف بدائع الصنائع  )٢(
وعن أنس ". تعجيل اإلفطار، وتأخري السحور، ووضع اليد اليمىن على اليد اليسرى يف الصالة: ثالث من النبوة"

والدارقطين يف سننه مع التعليق ). ٤/١١٣" (حتت السرة: "وزاد" من أخالق النبوة:" المثل هذا أيضاً؛ إال أنه ق
والبيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر ). ١/٢٨٤(املغين، كتاب الصالة، باب يف أخذ الشمال باليمني يف الصالة 

حممد بن : ن التركماين وقال اب). ١/٢٩(النقي، كتاب الصالة، باب وضع اليد اليمىن على اليسرى يف الصالة 
  ). ١/٣٠،٢٩(اجلوهر النقي . أبان ال يعرف له مساع عن عائشة

  ).٥/٢١١(النهاية البن األثري . أشرف واطلع: أوىف  )٣(
  ).٥/٥٥(النهاية البن األثري . املرتفع من األرض: النشز: نشز  )٤(



٤٨٨ 
  

 .)١( قد غابت الشمس أفطر :لفإذا قا
ال يزال الناس خبري ما  : " قال رسول اهللا  :قال _ رضي اهللا عنه_  عن أيب ذرو  .٣

 .)٢("عجلوا الفطر وأخروا السحور
ال يزال الناس " :قال أن رسول اهللا  _ رضي اهللا عنه_  عن سهل بن سعدو  .٤

 .)٤)(٣("ما عجلوا الفطرخبري 
   :وجه الداللة من األحاديث السابقة

 )٥( .حتقق غروب الشمس ددلت األحاديث السابقة على استحباب تعجيل الفطر بع         
 _ عز وجل_ قال اهللا ": قال  أن النيب  _ رضي اهللا عنه_  ةوعن أيب هرير  .٥

 . )٦("أحب عبادي إيلّ أعجلهم فطرا
  :ةوجه الدالل

                                                 
أن يفطر عليه باب ذكر استحسان سنة رواه ابن خزمية يف صحيحه، مجاع أبواب وقت اإلفطار وما يستحب  )١(

هذا حديث :"وقال عنه ) ١/٤٣٤(رواه احلاكم يف املستدرك، كتاب الصوم ). ٣/٢٧٥( املصطفى حممد 
يف إسناده سليمان بن أيب :" قال اهليثمي يف جممع الزوائد". صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ذه السياقة

  .)٣/١٥٤" (جمهول: عثمان قال أبو حامت
هذا احلديث له : " وقال األرنؤوط يف حتقيقه، )٢٢٨٠٤(رقم )٣٧/٤٦٣(رواه اإلمام أمحد يف مسنده  )٢(

سفيان بن : والثاين. رجاله ثقات رجال الصحيحني وهو مرسل) وهو البصري(طريق احلسن : األول: إسنادان
  ).٣٧/٤٦٣( " عيينة عن أيب حازم عن سهل بن سعد وهو متصل صحيح على شرط الشيخني

مسلم بشرح ). ٤/٢٣٤(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب تعجيل اإلفطار ) ٣(
  ).٧/٢١٥(النووي، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخريه وتعجيل الفطر 

ا فيه من إظهار السنة؛ فإن اخلري كله يف معىن كون الناس بفعله خبري، وأن الدين مل يزل ظاهراً بتعجيله، فَلم) ٤(
متابعتها، والشر كله يف خمالفتها، وفعلها كَالعلَم على صالح الدين واألمور كلها، وتركها كَالعلَم على فساد 

  ).٣/١٤٥(وانظر توضيح األحكام للبسام ). ٢/٨٨٣(العدة شرح العمدة البن العطار .الدين واألمور كلها
  ).٢/٨٨٣(العمدة البن العطار انظر العدة شرح ) ٥(
). ١٤/٩٨(إسناده ضعيف : قال األرنؤوط يف حتقيقه، )٨٣٦٠(رقم ) ١٤/٩٨(رواه اإلمام أمحد يف مسنده  )٦(
) ٣/٣١٥(والترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي، أبواب الصوم، باب ما جاء يف تعجيل اإلفطار ). ١٤/٩٨(

ه، مجاع أبواب وقت اإلفطار وما يستحب أن وابن خزمية يف صحيح). ٣/٣١٦"(حديث حسن غريب:" وقال
وابن حبان كما يف اإلحسان البن ). ٣/٢٧٦(املعجلني لإلفطار _ عز وجل _ يفطر عليه، باب ذكر حب اهللا 

( رقم ) ٨/٢٧٥(باب ذكر البيان بأن من أحب العباد إىل اهللا من كان أعجل إفطاراً ، بلبان، كتاب الصوم 
٣٥٠٧.(  



٤٨٩ 
  

تصاف ذه   احلديث على أن معجل اإلفطار أحب عباد اهللا إليه، فال يرغب عن اال يدل
 .)١( الصفة إال من كان حظه من الدين قليالً

على عائشة  )٣(خلت أنا ومسروقد: " قال _رضي اهللا عنه  _ )٢(عن أيب عطيةو .٦
 أحدمها يعجل اإلفطار: رجالن من أصحاب رسول اهللا  ،يا أم املؤمنني: فقلنا

أيهما الذي يعجل : قالت . واآلخر يؤخر اإلفطار ويؤخر الصالة ،ويعجل الصالة
كذلك : قالت ).يعين ابن مسعود(عبداهللا : قلنا :قال ؟اإلفطار ويعجل الصالة
  .)٤( "كان يصنع رسول اهللا 

   :وجه الداللة
  . أن تعجيل اإلفطار هو سنة النيب  على دل احلديث    

ال يزال الدين " : قال رسول اهللا  : قال _ عنه رضي اهللا _وعن أيب هريرة  .٧
 .)٦)(٥(" ألن اليهود والنصارى يؤخرون ؛ظاهراً ما عجل الناس الفطر

  :قالواف ،أما املعقول 

                                                 
  ).٤/٢٢٠(للشوكاين  انظر نيل األوطار )١(
ابن عامر، أو ابن عوف، وقيل ابن محزة، : وقيل، امسه مالك بن عامر، أبو عطية الوادعي اهلمداين الكويف )٢(

وعنه عمار . روى عن ابن مسعود وأيب موسى وعائشة ومسروق بن األجدع. وقيل ابن أيب محزة، وقيل غري ذلك
رمحه -مات . كلها_ رضي اهللا عنه_شهد مشاهد علي . معنيوثقه ابن . وابن عمري وحممد بن سريين وغريهم

  ). ١٠/١٣٣(ذيب التهذيب البن حجر). ٢/٤٤٦(تقريب التهذيب البن حجر: انظر. يف والية عبدامللك-اهللا
كان . _ صلى اهللا عليه وسلم_أبو عائشة، قدم من اليمن بعد النيب ، مسروق بن األجدع بن مالك اهلمداين  )٣(

: قال العجلي. ما رأيت أطلب للعلم منه: قال الشعيب . اليمن أبوه وخاله عمرو بن معد بكرب أفرس فرسان 
). ٦/١٧٢(اإلصابة البن حجر : انظر. سنة ثالث وستني، وقيل غري ذلك_ رمحه اهللا_مات . كويف تابعي ثقة

  ).٢٢، ٢١(طبقات احلفاظ للسيوطي 
م، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيا) ٤(

  ).٧/٢١٥(تأخريه وتعجيل الفطر 
) ٦/٣٤٣(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الصوم، باب ما يستحب من تعجيل الفطر  )٥(

ي ، وقال البوصري)١/٥٤٢(وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء يف تعجيل اإلفطار . واللفظ له وسكت عنه
  ).املرجع السابق" (إسناده صحيح على شرط الشيخني: "يف الزوائد 

يف هذا التعليل دليل على أن قوام الدين احلنيفي على خمالفة األعداء من أهل الكتاب، وأن يف : قال الطييب )٦(
  ).٦/٣٤٤(نقالً عن عون املعبود للعظيم آبادي .موافقتهم تلفاً للدين 



٤٩٠ 
  

 .)١("وخمالفة لليهود الذين يؤخرون الفطر ،إن يف تعجيل الفطر رفقاً بالضعفاء"  .١
  فتكون زيادة  ،ساعة من الليلعلى تعجيل الفطر لئال يزاد يف النهار  حض النيب   .٢

  )٢( .يف فروض اهللا تعاىل
  

  املسألة الرابعة
  لتعجيل الفطر الصحيةالفوائد 

  
إن لتعجيل الفطر جوانب لطيفة تتفق مع أحدث ما وصلت إليه نتائج علم النفس   

 ،احلديث وآراء علماء التربية من أن النفس البشرية حني تؤدي واجباا على خري وجه
فإا ال  ،من لذائذ املطعم والشراب وبقية الشهوات احلالل املباحة ار الصوم وتحرم

ستعداد للفطر، شعورياً تكون يف انتظار لنتيجة اية هذا احلرمان باإلباحة يف صورة اال
بإعداد الطعام ويف صورة التهيؤ النفسي الشعوري والالشعوري، وأي تأخري هلا عن حصوهلا 

ويرسب فيها بطريقة مباشرة  ،، ويربك توازاةادل خيل مبكوناا الداخليعلى هذا املطلب الع
أو جيعلها عرضة للمرض النفسي، فالتأخري عذاب  ،أو غري مباشرة ما ينفرها عن الصوم

 )٣(بقوله ويهدم من فرحتها وابتهاجها ساعة الفطر واليت عرب عنها  ،للنفس ال مربر له
واملنهج اإلسالمي منهج  .)٤("وفرحة حني يلقى ربه ،طرللصائم فرحتان فرحة حني يف":

ويراعي أيضاً تلبية حاجة  ،يراعي فرض الصوم لترويض النفس وصحة البدن ،توازن واعتدال
وخاصة البدن بالطعام والشراب باعتدال، والصائم الذي ميتنع عن الطعام والشراب  ؛النفس

أو حبسب  ،فصل من شتاء إىل صيفحبسب اختالف ال(ساعة يف اليوم ) ١٧_ ١٢(ما بني 
حيث جند أن األماكن القطبية الشمالية واجلنوبية يطول النهار فيها ويكون  ؛اختالف املكان
يفقد اجلسم كمية كبرية من سوائله عن طريق العرق والتنفس والبول والرباز، ) اًالليل قصري

                                                 
  ).٤/٢٣٤(فتح الباري البن حجر ). ٢/١٩٦(ر خليل شرح الزرقاين على خمتص) ١(
  ).٢/٨٨٢(انظر العدة شرح العمدة البن العطار ) ٢(
  ).٥٥(أمحد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من األسرار  )٣(
) ٤/١٤١(تم إين صائم إذا شِ: باب هل يقول، م كتاب الصو، رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري ) ٤(
  ). ٨/٢٧٧(كتاب الصوم، باب فضل الصوم ، مسلم يف صحيحه بشرح النووي . للفظ لهوا) ٤/١٤١(



٤٩١ 
  

على الطاقة الالزمة، فإذا وكذلك فإنه حيرق الغذاء الذي تناوله يف سحوره والذي حيصل منه 
الغذاء جلأ اجلسم ملخزونه من مواد أخرى بالكبد أو بالدهون املترسبة حتت اجللد  دنف

معىن هذا أن صوم اإلنسان لنحو نصف أو ثالثة أرباع اليوم يترجم حاجة اجلسم و .وغريها
  .إىل نصف إىل ثالثة أرباع السوائل والغذاء املزود للطاقة يف ساعة الفطر

من  اتلتر )٦_٣ (م حيتاج يومياً لنحو غك)  ٧٠(نسان البالغ الذي وزنه حنو واإل
سعر حراري من املواد الغذائية املختلفة، وذلك ألصحاب النشاط  )٢٤٠٠(املاء وحنو 

وخاصة  ؛ويليب حاجة األعضاء ،العضلي والذهين املتوسط، والتعجيل بالفطر يعوض اجلسد
 ،وتتأثر الذاكرة ،التركيز الذهين لُّقإذ ي ؛سكر الدم كاملخاألعضاء اليت تتأثر بوط منسوب 

سريعة الوخاصة املواد السكرية _ والتعجيل بالغذاء  ،كفاءة التفكري وترابطه وتنقص
يعوض اهلبوط احلادث يف مستوى سكر الدم، فيستعيد اجلسم حيويته ونشاطه  _ االمتصاص

  .)١( الطبيعي خالل نصف ساعة إىل ساعة ويبدأ يف مزاولة نشاطه ،يف أقرب وقت وأقل مدة
أما تأخري الفطور فإنه يترتب عليه زيادة يف هبوط مستوى سكر الدم مع حالة من 

وظهور أعراض ارختاء القوى  ،اجلوع والعطشبحساس اإلومزيد من  ،املزيد من اهلبوط العام
الذهين، ونظراً ألن  رتباكاالالعضلية والدوار واإلغماء، فضالً عن عدم التركيز والنسيان و

فمعىن ذلك أثناء  _ وهي فترة العمل واإلنتاج لغالبية الناس _ معظم فترة الصيام تكون اراً
لطاقة، فضالً عن لتوليد اهذه الفترة يستهلك اجلسم مبجهوده الكبري جزءاً كبرياً من الغذاء 

تنفس مما حيتاج استهالكه للماء املصاحب هلذا اجلهد يف صورة عرق أو خبار ماء مع ال
  .للتعويض السريع

ويف أيام احلر الشديد املسارعة بالفطور وشرب السوائل تعوض اجلسم ما فقده بكثرة 
وأما يف أيام الربد  .منها، وتزيل حالة اجلفاف النسيب اليت دخل فيها يف آخر ساعات الصوم

حساس بالدفء الداخلي تكون املسارعة بالغذاء سبباً لسرعة توليد الطاقة الباعثة لإلفالشديد 
  .ب لذعات الربد وقرص أمل اجلوعيِباجلسم، وتجن

أصحاب احلاالت اخلاصة لدى وخاصة  ؛موافق لقواعد الصحة البدنية وتعجيل الفطر
  :مثل ؛يف صومهم

                                                 
  ).٥٨، ٥٥(أمحد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من األسرار )  ١(



٤٩٢ 
  

إذ ال  ؛، بعد جتاوز مرحلة الطفولةميف أول سين صيامهار املراهقني والشباب الصغ .١
لذي يستمر يف الذكور حىت احلادية والعشرين تقريباً، يزال جسمهم يف طور النمو وا
، وهم يف هذا الطور حباجة أكرب من البالغني للطعام ةويف اإلناث حىت التاسعة عشر

 .والشراب
كبار السن والذين جند أنسجتهم يف حالة جفاف نسيب مقارنة مبن هم يف متوسط  .٢

ات متقاربة قصرية وهم لذلك حيتاجون لكميات من السوائل على فتر ؛أعمارهم
 .م أكربحبجو

 الذين  واحلوامل الاليت يسمح هلن بالصيام وأصحاب األعمال الشاقةنيالناقه .٣
حيتاجون لتعويض سريع ملا يفقدون من كميات كبرية من السوائل والطاقة احملترقة 

 .يف أداء اهود
دث إاك حي ئالول ،ولذا فهذه احلاالت حتتاج لتعويض سريع ليحدث التوازن احليوي  

  .)١(أو ضعف شديد
تعجيل الفطر، فإن هذا االلتزام على ويدوام  ،وحني يتبع املسلم هذا املنهج النبوي  

يحبنظام  _قبل أيام الصوم  _ألنه ينتقل من حالة فطره  ؛ث انتظاماً يف أداء جهازه اهلضميد
ديدة لوجبيت ومواعيد معينة لوجبات طعامه إىل حالة فطور عقب صوم بنظام ومواعيد ج

فإن اجلهاز اهلضمي   الفطور والسحور، وهذا التغيري ما مل يستند لقواعد صحية سليمة
ه، وهي الشكوى الغالبة ملعظم الصائمني غري امللتزمني ذه السنن يف صورة ئيرتبك يف أدا

 ينبه وتعجيل الفطر ورؤية الطعام وإعداده ،وعسر اهلضم أحياناً، والتلبك املعوي ،اإلمساك
وإفرازات العصارة املعدية مع تنبيه حركات  _وخباصة الغدد اللعابية_ غدد اهلضم وإفرازاته

العضالت املعدية اليت ختلط الطعام، ويبدأ باقي اجلهاز اهلضمي يف االستعداد لعملية اهلضم 
  .باحلركة وإفراز العصارات

خمالفة هذا و ،وهذا االنتظام مطلوب كوظيفة فسيولوجية ذات موعد حمدد يومياً  
 ،احلموضة الزائدة :مثل ؛ فتحدث مشاكل صحية ،ربك اجلهاز اهلضميتالنظام بالتأخري 

                                                 
  ).٥٩، ٥٨(أمحد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من األسرار )  ١(



٤٩٣ 
  

لتهاب احلاد اىل حدوث االوالتلبك املعوي، وأحياناً يصل األمر  ،والتجشؤ ،ومحو اجلوف
  .وغري ذلك من األعراض ،بفم املعدة
على فس وترويضها يضاف إىل كل ما سبق الفائدة التربوية النفسية بالضبط للن  

  .)١( ملضي على ج اإلسالم كله أركاناً وسنناًا

                                                 
  ).٦٠(الرؤوف هاشم  أمحد عبد. للصيام د الصحيةانظر من األسرار  )١(



٤٩٤ 
  

  املطلب الثالث
   الصحية السحور وتأخريه وفوائده

  
  :أربع مسائلمتهيد و وفيه

  .يف تعريف السحور ووقته: التمهيد
  :وأما املسائل 

  .حكم السحور: املسألة األوىل ف
  .للسحور الصحيةالفوائد : املسألة الثانية 

  .حكم تأخري السحور: لة الثالثة املسأ
  .لتأخري السحور الصحيةالفوائد : املسألة الرابعة 



٤٩٥ 
  

  متهيد
  تعريف السحور ووقته

  
  

عِّقبل بيان حكم السحور وحكم تأخريه جيدر بنا أن نونبني وقته ،السحور يف اللغة رف.  
   :أما السحور يف اللغة

وأكثر  .)١(ملصدر وفعل الفاعلوبالضم هو ا، طعام السحر وشرابه فهو بفتح السني
والربكة واألجر والثواب يف  ،ألنه بالفتح الطعام الصواب بالضم؛إن  :وقيل ،بالفتح يروِماُ 

  .)٢(هو قبيل الفجر :والسحر .الفعل ال يف الطعام
  .)٣("بني نصف الليل وطلوع الفجر" :وقت السحور

                                                 
عبدالكرمي : ذيب اللغة أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق). ١٠٢(املصباح املنري للفيومي : انظر )١(

  ).٣/٣٣(الكليات أليب البقاء ). ٤/٢٩٤(العرباوي 
). ٢٩٦( الثمر الداين لآليب). ١/٦٩٠(الشرح الصغري للدردير ). ٢/٣١٤(البحر الرائق البن جنيم : انظر )٢(

  ).١٥٠(املطلع على أبواب املقنع للبعلي ). ١٢٧(حترير ألفاظ التنبيه للنووي 
  ). ٢/٢٧٧(إعانة الطالبني للبكري ). ٦/٣٦٠(اموع للنووي ). ١/٦٩٠(الشرح الصغري للدردير  )٣(



٤٩٦ 
  

  املسألة األوىل
   حكم السحور

  
  .)١(ن السحور مستحبأمجع العلماء على أ  
  :األدلة 

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة واإلمجاع واملعقول     
   :أما السنة

فصل ما بني ": أنه قال  عن النيب  _ رضي اهللا عنه_ فما رواه عمرو بن العاص  .١
 . )٢("صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور

  : وجه الداللة
فإم ال  ؛صيام أهل الكتاب السحوردل احلديث على أن الفارق بني صيامنا و  

  .)٣(يتسحرون وحنن يستحب لنا السحور
استعينوا بطعام السحر : "قال  أن النيب  _ما رضي اهللا عنه_ وعن ابن عباس  .٢

 . )٥("على قيام الليل )٤(وبالقيلولة، على صيام النهار 

                                                 
ر البن عابدين حاشية رد احملتا). ٢/٣٧٣(اهلداية للمرغيناين ). ٢/١٠٥(بدائع الصنائع للكاساين : انظر )١(
). ١/٦٩٠(الشرح الصغري للدردير ). ١/٣٤٣(حاشية الشليب ). ١/٣٦٥( للسمرقندي حتفة الفقهاء ).٢/٤١٩(

حاشية ). ٢/٣٦٨(روضة الطالبني للنووي ). ٦/٣٥٩(اموع للنووي ). ٢/٤٠٠(مواهب اجلليل للحطاب 
املغين البن ). ٧/٤٨٩( البن قدامة الشرح الكبري). ٢/٢٧٧(إعانة الطالبني للبكري ). ١/٤٤٥(الشرقاوي 

  ).٣/٧٧(معونة أويل النهى البن النجار ). ٤/٤٣٢(قدامة 
رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب ) ٢(

  ).٧/٢١٤(تأخريه وتعجيل الفطر 
  ).٧/٢١٤(انظر شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣(
  ).٤/١٣٣(النهاية البن األثري .االستراحة نصف النهار وإن مل يكن معها نوم : ولة القيل )٤(
وقال البوصريي يف ، واللفظ له) ١/٥٤٠(رواه ابن ماجه يف سننه، كتاب الصيام، باب ما جاء يف السحور  )٥(

تاب الصوم،باب ك، واحلاكم يف املستدرك). املرجع السابق" (يف إسناده زمعة بن صاحل وهو ضعيف:" الزوائد
زمعة بن صاحل وملحة بن وهرام ليسا : وقال، )١/٤٢٥(االستعانة بطعام السحر على الصيام وبالقيلولة على القيام

  .باملتروكني اللذين ال حيتج ما؛ لكن الشيخني مل خيرجا عنهما، وهذا من غرر احلديث يف هذا الباب 



٤٩٧ 
  

  :      وجه الداللة
 )١( .ه من التقوية على الصومملا في ؛دل احلديث على احلث على السحور         

 ؛تسحروا:" قال رسول اهللا : قال_  رضي اهللا عنه_ عن أنس بن مالك و .٣
 . )٣)(٢("ةفإن يف السحور برك

  : وجه الداللة
لكن صرفه إىل الندب ما ثبت من  ؛يدل على الوجوب"تسحروا : " األمر يف قوله        

 .)٤(ومواصلة أصحابه ،للصيام مواصلة النيب 
:  قال رسول اهللا  :قال _ رضي اهللا عنه_ ن أيب سعيد اخلدري وع .٣
فإن اهللا  ؛ فال تدعوه ولو أن جيرع أحدكم جرعة من ماء ، السحور كله بركة"

 .)٥("ومالئكته يصلون على املتسحرين _ عز وجل_ 

                                                 
  ).١/٤٤٥(انظر حاشية الشرقاوي  )١(
).  ٤/١٦٥(اري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غري إجياب رواه البخ) ٢(

ومسلم بشرح النووي، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخريه وتعجيل الفطر 
  .واللفظ هلما ) ٧/٢١٤(
..". واستعينوا : "صوم الغد؛ بدليل حديثحصول التقوي على : فقيل: اختلف العلماء يف املراد بالربكة  )٣(

شرح فتح القدير البن ). ٢/٣١٥(البحر الرائق البن جنيم : انظر.زيادة الثواب؛ الستنانه بسنن املرسلني : وقيل
للبسام  العالم تيسري ).٦/٣٦٠( للنووي اموع ).٢/٤٠٠( للحطاب اجلليل مواهب ).٢/٣٧٣( اهلمام

األوقات املختصة بالفضل وهذا منها؛ ألنه يف السحر، وقد جاء يف فضل ذلك  وقد تكون يف زيادة). "١/٤٣٢(
وقد تكون الربكة ما يتعلق بالسحر من ذكر وصالة . الوقت وقبول الدعاء والعمل فيه وتنـزل الرمحة ما جاء

هلا، وجتديد النية واستغفار وغريه من زيادات األعمال اليت لوال القيام للسحور لكان اإلنسان نائماً عنها وتاركاً 
مواهب اجلليل ". للصوم ليخرج من اخلالف والسحور نفسه بنية الصوم وامتثال الندب طاعة وزيادة يف العمل

  ).٢/٣٧٣(وانظر شرح فتح القدير البن اهلمام ). ٢/٤٠٠(للحطاب 
  ).٢/١٥٤(انظر سبل السالم للصنعاين ) ٤(
وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد، للهيثمي كتاب ). ١١٠٨٦(رقم ) ١٧/١٥٠(رواه اإلمام أمحد يف مسنده  )٥(

فيه أبو رفاعة ومل أجد من وثقه وال جرحه وبقية رجاله : "، وقال )٣/١٥٠(الصيام، باب ما جاء يف السحور 
  ).٣/١٥٠" (رجال الصحيح



٤٩٨ 
  

دعاين رسول  :قال_  رضي اهللا عنه_ )١(ما رواه أبو داود عن العرباض بن سارية .٤
اء دهلُم إىل الغ" : إىل السحور يف رمضان فقال _هللا عليه وسلمصلى ا_اهللا 
 .)٢(" املبارك

  :أما اإلمجاع
  .)٣(على من تركه ال إمثَ فقد أمجعت األمة على أن السحور مندوب إليه مستحب  

  :أما املعقول
  .)٤(أن يف السحور معونة له على الصومفهو   

                                                 
 Ÿωuρ: "وله تعاىلأبو جنيح، صحايب مشهور من أهل الصفة، وهو ممن نزل فيه ق، العرباض بن سارية السلمي  )١(

’ n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# #sŒ Î) !$ tΒ x8öθ s? r& óΟ ßγ n=Ïϑ ós tGÏ9 | "...مات يف فتنة ابن الزبري، وقيل، نزل محص). ٩٢: (من اآلية، سورة التوبة :

  ).٤/٢٣٤(انظر اإلصابة البن حجر . مات سنة مخس وسبعني
). ٦/٣٣٦(جاء من مسى السحور الغذاء  رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الصوم، باب ما)  ٢(

يف إسناده :" قال املنذري). ٤/١٤٥(والنسائي يف سننه بشرح السيوطي، كتاب الصيام، باب دعوة السحور 
). ٢/١٣٨(الترغيب والترهيب ".جمهول يروي عن أيب رهم، حديثه منكر: احلارث بن زياد قال أبو عمر النمري

باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء ، بواب األهلةورواه ابن خزمية يف صحيحه، مجاع أ
صلى اهللا عليه _وابن حبان كما يف اإلحسان البن بلبان، كتاب الصوم، باب تسمية املصطفى ). ٣/٢١٤(

  ).٦٥٣٤(رقم ) ٨/٢٤٤(السحور الغداء املبارك _ وسلم
سبل ). ٦/٣٦٠(اموع للنووي ). ٥٨(د حنيف اإلمجاع البن املنذر، حتقيق أيب محاد صغري أمحد بن حمم) ٣(

  ).١٠/٣٠٠(عمدة القاري للعيين ). ٢/١٥٥(السالم للصنعاين 
  ).٦/٣٦٠(انظر اموع للنووي  )٤(



٤٩٩ 
  

  املسألة الثانية
  للسحور الصحيةالفوائد 

 
وذلك ألن هذه السنة تدرأ عن الصائم صداع  ؛ينصح األطباء بتناول وجبة السحور  

اجلوع الذي ينتاب الصائمني الذين ال يتسحرون، وينتج عن هبوط نسبة السكر يف الدم، 
واالعتدال  .)٢(بالربوتني اً، وكذلك يكون غني)١(كالتمر وحنوه أن يتضمن طعاماً حلواًينبغي و

وتتاح فيه فرصة أكرب لعملية  ،حور واإلفطار يقلل فترة اهلضم واالمتصاصيف الطعام أثناء الس
والتخلص من الكسل وكثرة النوم أثناء  ،، وذلك ببذل اجلهد والعملالغذائيةحتلل املدخرات 

  .الصيام
َ افطكما أن وجبيت اإل    ،اجلسم باألمحاض الدهنية األساسية دُّمـتر والسحور

واحلرمان من هذه  ،)Essential Animo and Fatty Acid( واألمحاض األمينية األساسية
فال تتكون بعض الربوتينات واهلرمونات واألنزميات  ،األمحاض يؤدي إىل خلل يف اجلسم

إلنتاج _ وخصوصاً العضالت _  ، ويؤدي كذلك إىل هدم مزيد من خاليا اجلسماملهمة
ترك السحور  كما أن. اقةهذه األمحاض واستخدامها يف تصنيع اجللوكوز أو إنتاج الط

كميات  امما ينتج عنه ،والتجويع حيدث أكسدة كثيفة لألمحاض الدهنية املتجمعة يف الكبد
  .)٣(واليت تؤدي إىل محوضة شديدة بالدم ،كبرية من األجسام الكيتونية

 ؛ر والسحور على أطول فترة زمنية ممكنةافطوجبيت اإل بني طعامالإن توزيع كمية   
ويساعد على حسن كفاءة عمله  ،يريح اجلهاز اهلضمي ،فطر ويؤخر السحورحبيث يعجل ال

من إحساس اجلوع والعطش ألقل فترة صوم ممكنة بأكرب تباعد  للّقَبدون إرهاق، كما ي
ر وتقدمي السحور فيعطينا نتائج عكس ذلك يف صورة افطزمين بني الوجبتني، أما تأخري اإل

ويتعب  ،وبالتايل يرتبك اهلضم ،ني يف وقت أقصرإرهاق اجلهاز اهلضمي وإرباكه بوجبت
ره سيطيل أمد صومه، مما يزيد افطإالصائم، فضالً عن أن الصائم هنا بتبكري سحوره وتأخري 

                                                 
الطب النبوي والعلم احلديث حملمود ناظم ). ٦٢١(أمحد حممد كنعان . الفقهية د الصحيةاملوسوعة : انظر) ١(

  ).١/٢٨٧(النسيمي 
  ).١/٢٨٧(النبوي والعلم  حملمود ناظم النسيمي  انظر الطب) ٢(
  ).١٠٥، ١٠٤(عبد اجلواد الصاوي . انظر الصيام معجزة علمية د) ٣(



٥٠٠ 
  

 ،والضيق النفسي ،والكسل ،والشعور باخلمول ،والعطش ،حساسه لفترة أطول باجلوعإ
  .وربكة حياته

 ؛ما مل تزد عليها اإلفطارمهية وجبة ا تساوي أألوالطب يرى أمهية وجبة السحور   
حيتاج لنحو  متوسطاً كغم ويعمل عمالً )٧٠(ألن اإلنسان البالغ العادي إذا كان وزنه حنو 

سعر حراري لكل ساعة من ساعات اليوم ) ١٠٠(أي حوايل  ؛سعر حراري يومياً) ٢٤٠٠(
  .األربع والعشرين

 ،سعر) ١٠٠٠(ارية تقارب فإذا تناول الصائم ساعة فطره غذاء يولد سعرات حر  
  ).حبسب الفصل(ساعات تقريباً ) ١٠_٧(فإا تكفيه ساعات إباحة الفطر البالغة حنو 

ساعة حنواً من ) ١٧_١٢(معىن ذلك أنه سيحتاج لساعات صومه البالغة ما بني و  
سعر حراري لكل ساعة، وهذا الغذاء هو الذي ) ١٠٠(سعر حراري مبعدل ) ١٤٠٠(

عكس ساعات الليل والراحة واليت تقل  ،ل النهار والذي حيتاج لطاقة كبريةسيولد الطاقة لعم
كذلك .الطاقة املطلوبة أثناء اليقظة عن )%٣٠_%٢٠( بني ما تتراوح بنسبة للطاقة فيها احلاجة

فالصائم حيتاج للسوائل بنفس النظام الذي حيتاج فيه إىل الغذاء وطاقته واحتياجه كذلك 
وخاصة النشاط _ يكون فيه نشاط اجلسم  ذيالة يف فصل الصيف ؛ وخاص للماء والسوائل

اجة لكميات كبرية من املاء، كذلك يفقد منها عن طريق العرق وعن حب _ احلركي والعضلي
السحور مع  ةطريق خبار املاء من التنفس كمية كبرية جداً من السوائل، وهذا يبني ضرور

  .)١( هضرورة تأخري
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٩٨، ٩٧(أمحد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من األسرار )  ١(



٥٠١ 
  

  املسألة الثالثة
  كم تأخري السحورح

  
إىل أن يبقى بعد الفراغ من األكل قدر  الفقهاء على أنه يستحب تأخري السحور اتفق  

ال سريعة  ،ال طويلة وال قصرية ؛أي متوسطة :"قال ابن حجر، ما يقرأ القارئ مخسني آية 
  .)١( "وال بطيئة

  :األدلة 
  :واملعقول نةر بالساستدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من استحباب تأخري السحو     

  :أما السنة
ووضع اليمني  ،وتعجيل اإلفطار ،ثالث من سنن املرسلني تأخري السحور: " فحديث .١

 . )٢("على الشمال حتت السرة يف الصالة
خبري يزال الناس ال : " قال رسول اهللا  : قال _ رضي اهللا عنه_  وحديث أيب ذر .٢

 . )٣("وأخروا السحور ما عجلوا الفطر
  :لةوجه الدال

  .تأخري السحوريف احلديث حث على   

                                                 
حاشية رد . )٣٧٤، ٢/٣٧٣(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ٢/١٠٥(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ١(

الثمر ). ١/٦٩٠(الشرح الصغري للدردير ). ٢/١٨٦(بداية اتهد البن رشد ). ٢/٤١٩(احملتار البن عابدين 
الوسيط للغزايل ). ٣٦١، ٦/٣٥٩(اموع للنووي ). ٢/٣٩٧(مواهب اجلليل للحطاب ). ٢٩٦(الداين لآليب 

روضة ). ١/٤٣٥(مغين احملتاج للشربيين ). ٤/١٦٤(فتح الباري البن حجر  ).١/٤٢٤(احلسيين بن عمر : حتقيق
كشاف القناع ). ٧/٤٨٧(اإلنصاف للمرداوي ). ٣/٤٤٥(املستوعب للسامري ). ٢/٣٦٨(الطالبني للنووي 

اهلداية أليب اخلطاب ). ١٦٦(التنقيح املشبع للمرداوي ). ٤/٤٣٣(املغين البن قدامة ). ٢/٣٣١(للبهويت 
  ).١/٢٢٩(ربكات احملرر د الدين أيب ال). ١٦١(
  .٤٧٨سبق ص ) ٢(
  .٤٧٩سبق ص  )٣(



٥٠٢ 
  

تسحر يف أهلي مث يكون أكنت "  :قال _ رضي اهللا عنه_  )١(وعن سهل بن سعد .٣
 . )٢(" سرعة يب أن أدرك صالة الفجر مع رسول اهللا 

  :وجه الداللة 
ن غاية إسراعه أن سحوره أ _ رضي اهللا عنه_ يظهر من أن مراد سهل بن سعد          
فقد كانوا  لوع الفجر كان حبيث ال يكاد يدرك صالة الصبح مع رسول اهللا ط لقربه من

 .)٣(ه ويستعجلون خوف فوات صالة الصبحيزامحون بالسحور الفجر فيختصرون ب
مث قمنا إىل  تسحرنا مع رسول اهللا " : قال  _رضي اهللا عنه_وعن زيد بن ثابت  .٤

  .)٤("سني آيةقدر مخ:  كم كان قدر ما بينهما؟ قال: الصالة، قلت
  :وجه الداللة 

كان ينظر إىل  والنيب  ،يدل احلديث على تأخري السحور لكونه أبلغ من املقصود  
 .)٥(ما هو أرفق بأمته

فقال رسول اهللا  ،كان يؤذن بليل إن بالالً: قال_ مارضي اهللا عنه_وعن ابن عمر  .٥
 " :قال "لع الفجركلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه ال يؤذن حىت يط ،

 : )٦(بن حممداالقاسم 

                                                 
هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة اخلزرجي األنصاري، أبوالعباس، ويقال أبوحيى، له وألبيه ) ١(

، وعن أيب بن كعب ،وعاصم بن عدي ، وعنه ابنه عباس والزهري، وأبوحازم بن دينار روى عن النيب . صحبة
  ).٣/٥٣٩(انظر ذيب التهذيب البن حجر ). ٩١(وقيل سنة  )٨٨(مات سنة . وغريهم

  ).١/٦٥(باب وقت الفجر ، رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب مواقيت الصالة ) ٢(
  ).١٠/٢٩٨(عمدة القاري للعيين ). ٤/١٦٤(فتح الباري البن حجر : انظر )٣(
لصوم، باب قدر كم بني السحور وصالة الفجر؟ رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب ا) ٤(
ومسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه . واللفظ له) ٤/١٦٤(

  ).٧/٢١٤(واستحباب تأخريه وتعجيل الفطر 
  ) .١٠/١٩٨(انظر عمدة القاري للعيين  )٥(
كان ثقة رفيعاً عاملاً فقيهاً إماماً ورعاً . أبو عبدالرمحن: ويقال أبو حممد،، القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق ) ٦(

: وقال عنه حيىي بن سعيد. _رضي اهللا عنها _ قُتلَ أبوه وبقي يتيماً يف حجر عائشة : قال البخاري. كثري احلديث 
). ٦/٤٦٤(حجر  ذيب التهذيب الين: انظر. مات سنة ست ومائة. ما أدركنا باملدينة أحداً نفضله على القاسم

  ).٢/٤٨٢(تقريب التهذيب البن حجر 



٥٠٣ 
  

 .)١(" ومل يكن بني أذاما إال أن يرقى ذا وينـزل ذا
إىل السحور  دعاين رسول اهللا : قال  _رضي اهللا عنه _  وعن العرباض بن سارية .٦

 . )٢("اء املباركدهلم إىل الغ: "فقال 
  : وجه الداللة

 . )٣(اء لقرب وقته منهدمساه غ  
   :قالواف، أما املعقول

٤(راد للتقوي على الصوم والتأخري أبلغإن السحور ي(.  

                                                 
المينعنكم من سحوركم : "رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم باب قول النيب   )١(

ومسلم بشرح النووي، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع ). ٤/١٦٢" (أذان بالل
  ).٢١٠، ٧/٢٠٩(الفجر 

  .٤٨٩ق ص سب) ٢(
  ).٣/٧٨(معونة أويل النهى البن النجار ). ٤/٤٣٣(املغين البن قدامة : انظر) ٣(
  ).٧/٤٩١(الشرح الكبري البن قدامة ). ٢/٦٢٢(املهذب للشريازي : انظر) ٤(



٥٠٤ 
  

  املسألة الرابعة 
  لتأخري السحور الصحيةالفوائد 

  
وذلك لكي يساعدهم ذلك على صيام  ؛على تأخري السحور املسلمني حث اإلسالم  

الة وتأخري السحور جيعل املسلم ينتظر حىت ص .النهار، ولكيال يضعفوا عن أعماهلم وعبادم
  .)١(مما يتيح للمعدة أن ضم الطعام الذي دخلها بالسحور ،الصبح

ضطرابات اهلضمية وما يتبعها من كما أن النوم بعد تناول وجبة السحور مباشرة يعرض لال 
 ،فيضيق التنفس ،وذلك ألن املعدة املمتلئة تضغط على القلب والرئتني ؛)٢(ضطراب النوما

  .)٣(رؤى املزعجة واألحالم املرعبةوتزداد ضربات القلب مع حدوث ال
قول املؤلف أن النوم بعد السحور يعرض لالضطرابات اهلضمية ينبغي أن يقيد مبا إذا : قلت

كانت الوجبة دمسة، وأما أثره على القلب وحدوث الرؤى املزعجة فلم يذكر املؤلف ما 
  .يثبت ذلك علمياً

متصاص واليت هي مرحلة بعد اال ويف تأخري السحور وتعجيل الفطر اختصار لفترة ما  
ساعات بعدما متتص مجيع حمتويات ) ٦_٤(اهلدم واليت تبدأ بعد تناول وجبة السحور حبوايل 

ساعة من امتصاص الطعام، ) ١٢- ٦(متصاص من وتتراوح فترة ما بعد اال ،األمعاء الدقيقة
  .ساعة) ٤٠(وقد متتد حىت 

  .)٤(حبيث ال يؤذي اجلسم البشري ؛ةوهذا التأخر جيعل العمليات احليوية غري مرهق
حبسب (ساعات ) ٩-٧( تأخري السحور يسمح بوجود فترة كافية تتراوح ما بني و  
عقب الفطر هلضم معظم أنواع الغذاء الذي يتناوله الصائم عند فطره بدون عبء ) الفصول

وتينات والرب ،م خالل ساعتني تقريباًضهفالسكريات والنشويات ت، جديد على جهاز اهلضم
تهم خالل ثالث أو أربع ساعات تقريباًض، والدهون والزيوت تهم خالل أربع إىل سبع ض

                                                 
  ).١٢٢، ١٢١(عبد الرزاق الكيالين . يف اإلسالم د الصحيةانظر احلقائق ) ١(
  ).١/٢٨٨(حممود ناظم النسيمي . دانظر الطب النبوي والعلم احلديث ) ٢(
  ).٩٩(أمحد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من األسرار ) ٣(
  ).٩٥، ٨٨(عبد اجلواد الصاوي . انظر الصيام معجزة علمية د) ٤(



٥٠٥ 
  

وكفاءة  ،وحالته من سيولة وصالبة وكمية ،ساعات تقريباً، وذلك حبسب نوعية الطعام
  .وطريقة الطهي ،جهاز اهلضم

الفطر مع  تأخري السحور جيعل الفترة تطول ما بينه وبنيتعجيل الفطر ون أكما   
هضم الطعام وتكوين بقايا وفضالت سيسمح بال شك حلدوث نوبة من التربز تكفي 

وتنظيم  ،وحتمي الصائم من اإلمساك ومضاره ،للتخلص من بقايا الغذاء والفضالت الضارة
  .قضاء احلاجة من أهم األمور املطلوب رعايتها أثناء الصيام

) ٤-٣(فإنه سيحتاج لنحو  _ ، كسنته _ وإذا أَخر الصائم سحوره ألقصى وقت     
وخالل هذه الساعات يكون  ،)سكر الدم(ساعات هلضم الطعام ليستخلص منه اجللكوز 

اجلسم ما زال معتمداً على اجللكوز الذي يعلو مستواه بالدم من األغذية املتناولة خالل 
  .الفطر وفترة إباحة الفطر

وبذلك يكون  ،ساعات أخرى) ٥-٣(مث يغطي اجللكوز من غذاء السحور حنو من   
خمزون  ىلإساعات دون أن يلجأ ) ٩- ٦(الصائم قد اعتمد على جلكوز دمه لفترة حنو من 

فإن اجلسم سيتجه إىل ما قد قام  ،جسمه من الطاقة، وإذا هبط منسوب اجللكوز يف الدم
حيث  ؛دموحيوله إىل جلكوز مث يقذف به إىل ال" نشا حيواين"الكبد بتخزينه من جيلكوجني 

ولكن مع  ؛ميكن له أن يغطي حاجات اجلسم من اجللكوز ملدة تقارب حنو ست ساعات
بذل جمهود أكرب من اجلسم يف عمليات التمثيل الغذائي والتحويل واستهالك لقدر أكرب من 

وتبدأ مظاهر الفتور واهلبوط النسيب يف  ،املاء مما يزيد من إحساس اجلوع والعطش تدرجيياً
 ؛_أي آخر وقت الصوم _ساعة ١٨- ١٥الصائم بعد أن يكون قد أمضى حنو الظهور على 

ومن ال  ىوخاصة املرض ؛تباع للسنة ميكن املرء من جتنب أعراض اجلوع والعطشوهلذا اال
كاملراهقني والناقهني والشيوخ واحلوامل الاليت مسح هلن بالصوم وأصحاب  ؛يتحملون

  .)١(األعمال الشاقة واألعذار
  

                                                 
  ).٩٩، ٩٦(أمحد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من األسرار ) ١(



٥٠٦ 
  

  رابعاملبحث ال
  الصحيةيف احلج وما يتعلق به من أحكام وفوائدها 

  
لعباده حج بيته العتيق الذي تعلقت به قلوم يف صالم  _ عز وجل_ شرع اهللا   

فهو أول بيت وضع  ة؛عظيم ةلبيته مكان _ عز وجل_  وجعل اهللا ،وعمرم وحجهم
اً على كل مستطيع مرة يف وجعل إتيانه فرض ،حرماً آمناً _ وجل عز_  جعله اهللا ،للناس
من النعم، منها  من زاره شيئاً إليه ىوجعل من مظاهر تعظيم هذا البيت أن يهد ،العمر

وقد اهتم الشارع بكمال أوصاف النعم املهداة وسالمتها من  ،ومنها املستحب ،الواجب
متهيد يف هذا املبحث والذي قسمته إىل  _ إن شاء اهللا تعاىل_ وهذا ما سأحبثه  ،األمراض
  .ومطلب

  .امالتمهيد يف تعريف اهلدي واألضحية وحكمه
  :واملطلب يف اشتراط السالمة من املرض يف اهلدي واألضحية وفيه مسألتان

  .اشتراط السالمة من املرض يف اهلدي واألضحية: املسألة األوىل
  .الشتراط السالمة من املرض يف اهلدي واألضحية الصحيةالفوائد : املسألة الثانية

  



٥٠٧ 
  

  متهيد
  تعريف اهلدي واألضحية وحكمهما

  
  : اهلدي

  .)١(أو غنم ،أو بقر ،من إبل ؛من النعم إىل احلرم ليتقرب به ىاسم ملا يهد
  :وأما األضحية

  .)٢("ذبح حيوان خمصوص بنية القربة يف وقت خمصوص: "فهي عند احلنفية
سليمني من  ،لنعمأو ثين سائر ا ،ب بذكاته من جذع ضأنما تقُر ": وعرفها املالكية

مشروطاً بكونه يف ار عاشر ذي احلجة أو تاليه بعد صالة إمام عيده له وقدر زمن  ،عيب
  )٤)(٣(. "ذحبه لغريه ولو حترياً لغري حاضر

ما يذبح من يمة األنعام أيام النحر بسبب العيد تقرباً إىل اهللا وال جيزئ : "وعرفها احلنابلة
  )٥(. "من غريها

 ،_ سبحانه وتعاىل_ميع اتفقوا على أن القصد منها التقرب إىل اهللا ويالحظ أن اجل
  .خمصوصاً اًووقت وأن هلا صفة خاصةً
  :أما حكم األضحية 

  :فقد اختلف الفقهاء يف حكم األضحية على مذهبني 
  :املذهب األول

  .يرى القائلون به أن األضحية واجبة على كل مسلم مقيم موسر  

                                                 
حترير ألفاظ التنبيه للنووي ). ٩/٣٥٦(اموع للنووي ). ١/٤٥٩( جممع األر لداماد أفندي: انظر) ١(
شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ٢/٥٣٠(كشاف القناع للبهويت ). ٢/٤١(اإلقناع للحجاوي ). ١٥٦(
)١/٦٠١.(  
    ).٦/٣١٢(الدر املختار للحصكفي ) ٢(
، ١٦١(انظر حترير ألفاظ التنبيه للنووي . وأما الشافعية فتعريفهم ال خيرج عن تعريف أهل اللغة لألضحية) ٣٤(

١٦٢.(  
  ).١/٢٠٠(شرح حدود ابن عرفة للرصاع ) ٤(
  ).٢/٤١(اإلقناع للحجاوي ) ٥(



٥٠٨ 
  

وهو رواية عن أيب  ،)١(و حنيفة وحممد وزفر واحلسنوإىل هذا ذهب اإلمام أب  
  )٣(. وبه قال ربيعة والثوري واألوزاعي والليث، ) ٢(يوسف

  :املذهب الثاين
  .ة ملن قدر عليهاديرى القائلون به أن األضحية سنة مؤك

  ) ٥)(٤(،وهو مذهب الشافعية واحلنابلة ،وهو املشهور عند املالكية ،وإىل هذا ذهب أبو يوسف

  ) ٥)(٤(،واحلنابلة

 )٦(وبه قال سويد بن غفلة، _ رضوان اهللا عليهم_  بكر وعمر وبالل ي هذا عن أيبورو
  )١(.سحاق وأبو ثور وابن املنذرإوعطاء و )٧( بن املسيب وعلقمة واألسودوسعيد ا

                                                 
مارأيت أفقه من : قال حيىي بن آدم . احلسن بن زياد اللؤلؤي، صاحب أيب حنيفة، ويل القضاء مث استعفى عنه) ١(

لقد كان يكسو مماليكه كما يكسو نفسه، وكان خيتلف إىل زفر  احلسن بن زياد، كان حمباً للسنة واتباعها، حىت
كتبت عن ابن جريج اثين عشر ألف : مسعت احلسن بن زياد يقول: وأيب يوسف يف الفقه قال حممد بن مساعة

تويف . احلسن بن زياد املقدم يف السؤال والتفريع: وقال مشس األئمة السرخسي. حديث كلها حيتاج إليها الفقهاء
اج التراجم البن قطلوبغـا ـت). ٧٥، ٢/٥٦(اجلواهر املضيئة أليب الوفاء القرشي :  انظر. ربع ومائتنيسنة أ

)١٥١، ١٥٠ .(  
  ).٤/١٦٦(لداماد أفندي  جممع األر). ٦/٣١٣(حاشية ابن عابدين ). ٩/٥٠٦(اهلداية للمرغيناين : انظر) ٢(
  ).١٣/٣٦٠(انظر املغين البن قدامة ) ٣(
حاشيـة ابن عابدين ). ٩/٥٠٦(م شرح فتح القدير البن اهلما). ٩/٥٠٦(اية للمرغيناين اهلد: انظر) ٤(
الشرح الصغري ). ٣/٢٣٨(مواهب اجلليل للحطاب ). ٤/١٦٦(جممع األر لداماد أفندي ). ٣١٥، ٦/٣١٣(

بيين مغين احملتاج للشر). ٥/٤٥٣(األم للشافعي ). ٢/٤٣١(بداية اتهد البن رشد ). ٢/١٣٧( للدردير
 ٩/٤١٩(اإلنصاف للمرداوي ). ١٣/٣٦٠(املغين البن قدامة ). ٣/١٩٢( للنووي روضة الطالبني ).٢/٣٨٠(

  ).٩/٤١٩(املقنع البن قدامة ). 
الشرح الكبري ). ٢/١٣٧( الشرح الصغري للدردير: انظر .استثىن املالكية من هذا احلاج؛ ألنه يسن له اهلدي) ٥(

  ).٢/١١٨(للدردير 
إنه صلى : غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع بن معاوية اجلعفي الكويف، أدرك اجلاهلية وقد قيل سويد بن) ٦(

. وهذا أصح، وشهد فتح الريموك وال يصح، وقدم املدينة حني نفضت األيدي من دفن رسول اهللا   مع النيب
انظر ذيب التهذيب البن . كإحدى ومثانني، وقيل غري ذل: مات سنة مثانني وقيل. ثقة: قال ابن معني والعجلي

  ).٥٦٥، ٣/٥٦٤(حجر 
 - رمحه اهللا-مات . أسن من علقمة، أبو عبدالرمحن الكويف: األسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمر، وقيل) ٧(

  ).١/٣٥٣(ذيب التهذيب البن حجر ). ٢٢(طبقات احلفاظ للسيوطي : انظر. سنة أربع أو مخس وسبعني



٥٠٩ 
  

  :سبب اختالفهم
  :يرجع سبب اختالفهم يف حكم األضحية إىل أمرين  

  :األمر األول
وذلك أنه مل  ،الواجب أو على الندبيف ذبح األضحية حممول على  هو فعله   

رضي  _على ما جاء يف حديث ثوبان  )٢(عنه حىت يف السفر يالضحية قط فيما رو يترك 
أصلحته،  :قال ".أصلح هذا اللحم : "يف حجة الوداع قال يل رسول اهللا : قال _اهللا عنه
  .)٣("فلم يزل يأكل منه حىت بلغ املدينة: قال

  :األمر الثاين
وذلك أنه ثبت عنه  ،م يف مفهوم األحاديث الواردة يف أحكام الضحايااختالفه  
)فال ميس  ،إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي"  :من حديث أم سلمة أنه قال )٤

فيه دليل على أن " أراد أحدكم أن يضحي "  :قوله: قالوا  ،)٥("من شعره وبشره شيئاً 
بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصالة فهم قوم من أبا بردة   وملا أمر ،الضحية ليست واجبة

  .)٦(ذلك الوجوب
  :أما حكم اهلدي

فاتفق األئمة األربعة على أنه يسن ملن قصد مكة حاجاً أو معتمراً أن يهدي إليها   
  .)٧(هدياً من يمة األنعام وينحره ويفرقه على املساكني املوجودين يف احلرم

                                                                                                                                               
  ).١٣/٣٦٠(قدامة انظر املغين البن ) ٨(
  ).٢/٤٣١(انظر بداية اتهد البن رشد ) ١(
رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي،كتاب األضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي ) ٢(

  ).١٣/١٤٣.. (بعد ثالث يف أول اإلسالم 
  ).٢/٤٣٢(انظر بداية اتهد البن رشد ) ٣(
النووي، كتاب األضاحي، باب ي من دخل عليه عشر ذي احلجة وهو يريد  رواه مسلم يف صحيحه بشرح) ٤(

  ).١٤٧، ١٣/١٤٦(التضحية 
  ).٢/٤٣٢(انظر بداية اتهد البن رشد ) ٥(
). ٢/٨٢٢(املهذب للشريازي ). ٢/١٣٧(الشرح الصغري للدردير ). ٢/١١٨(للدردير  الكبري الشرح :انظر) ٦(

كشاف القناع ). ٢/٤١(اإلقناع للحجاوي ). ٨/٣٥٦(موع للنووي ا). ٣/١٨٩(روضة الطالبني للنووي 
  ).٩/٣٣٢(الشرح الكبري البن قدامة ). ٣/٥(للبهويت 



٥١٠ 
  

  املسألة األوىل
  املرض يف اهلدي واألضحية اشرتاط السالمة من

  
اتفق الفقهاء على أن السالمة من املرض شرط من شروط اإلجزاء يف اهلدي   
  .واألضحية

واملراد باملرض عند احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة على املذهب املرض البني   
جى برؤه أم سواء كان املرض ير :وزاد الشافعية فقالوا ،الذي يؤثر يف هزاهلا وفساد حلمها

  )١(.ال
والعجفاء  ،والعرجاء البني عرجها ،والعوراء البني عورها ،كما اتفقوا على أن العمياء  

  )٢(. ال جتزئ ،)وهي اهلزيلة اليت ال مخ هلا(
  :وهي كالتايل ؛على بعض األمراض _ رمحهم اهللا تعاىل_ وقد نص الفقهاء 

واتفقوا على أن انونة ال  .اجلنون الذي جيعل الشاة تدور يف املرعى وال ترعى .١
  .)٤)(٣(واستثىن  املالكية ما إذا كان اجلنون غري دائم فإا جتزئ ،جتزئ

 مهزولة فالوأما إذا كانت  ،احلنفية بني ما إذا كانت مسينة فتجزئ رقفَّو .)٥(اجلرب .٢

                                                 
). ٦/٣٢٣(حاشية ابن عابدين ). ٩/٥١٤(اهلداية للمرغيناين ). ٥/٧٥(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ١(

). ٣/٢٤١(مواهب اجلليل للحطاب ). ٢/٤٣٥(بداية اتهد البن رشد ). ٢/١٤٤(الشرح الصغري للدردير 
روضة الطالبني ). ٨/٤٠٠(اموع للنووي ). ٤/٢٨٦(مغين احملتاج للشربيين ). ٢/٨٣٤(املهذب للشريازي 

). ١٣/٣٦٩) (٥/٤٦١(املغين البن قدامة ). ١/٦٠٣(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١٠/١٩٤(للنووي 
  ).٤/٣٦١(مري املستوعب للسا). ٢/٤٣(اإلقناع للحجاوي 

  ).٨/٤٠٤(اموع للنووي ) ٢(
جممع األر لداماد أفندي ). ٦/٥١٥(اهلداية للمرغيناين ). ٦/٣٢٣(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٣(
التاج واإلكليل للمواق ). ٢/١٢٠(الشرح الكبري للدردير ). ٣/٢٤١(مواهب اجلليل للحطاب ). ٤/١٧١(
  ). ١٠/١٩٥(روضة الطالبني للنووي ). ٤/٢٨٦(شربيين مغين احملتاج لل). ٣/٢٤١(
مل ينص احلنابلة على اجلنون؛ إال أم نصوا على أن اهلزيلة ال جتزئ، ويفهم منه أن انونة ال جتزئ؛ ألا ) ٤(

  .ستهزل بسبب اجلنون
) جرب(ن مادة املعجم املوسيط ، إخراج ابراهيم مصطفى وآخري. بثر يعلو أبدان الناس واالبل: اجلرب) ٥(
)١/١١٤.(  



٥١١ 
  

  )١(.جتزئ 
رياً فال وذهب املالكية والقاضي من احلنابلة إىل أنه إذا كان ما ا من اجلرب كث  
يف حني ذهب الشافعية واحلنابلة على املذهب إىل أن  .)٢(وإذا كان قليالً فإا جتزئ، جتزئ

  )٣(.كثريه وقليلهمطلقاً اجلرب مينع اإلجزاء 
  :األدلة

  :شتراط السالمة من األمراض بالسنة واملعقولالاستدل الفقهاء   
  :أما السنة
 :فقال قام فينا الرسول : قال _ همارضي اهللا عن_  )٤(فما رواه الرباء بن عازب  

والعرجاء الـبني   ا،واملريضة البني مرضه ،العوراء البني عورها :أربع ال جتوز يف األضاحي"
  .)٦)(٥("والعجفاء اليت ال تنقي ،ضلعها

                                                 
  ).٦/٣٢٣(حاشية ابن عابدين). ٤/١٧١(جممع األر لداماد أفندي ). ٦/٥١٥(اهلداية للمرغيناين : انظر) ١(
الشرح الكبري البن قدامة ). ٢/١٢٠(الشرح الكبري للدردير ). ١/٥٦٠(اجلواهر الثمينة البن شاس : انظر) ٢(
)٩/٣٤٧.(  
  ).٩/٣٤٧(الشرح الكبري البن قدامة ). ٩/٣٤٨(اإلنصاف للمرداوي ). ٨/٤٠٠(اموع للنووي : انظر) ٣(
أبو عمرو، له وألبيه صحبة، : الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي األنصاري، يكىن أبا عمارة، وقيل) ٤(

مات . مخس عشرة: أربع عشرة غزوة، وقيل يوم بدر فلم يشهدها، غزا مع رسول اهللا  استصغره النيب 
االستيعاب البن عبد الرب ). ١/١٤٧(اإلصابة البن حجر : انظر. سنة اثنني وسبعني_  عنهرضي اهللا_
)١/١٤٠،١٣٩.(  
رقم ) ٣٠/٦١٥(اإلمام أمحد يف مسنده ). ٢١٤(رواه اإلمام مالك يف املوطأ، باب ما يكره من الضحايا ) ٥(
الضحايا، باب ما ي عنه من والنسائي يف سننه بشرح السيوطي، كتاب . صحيح: ، وقال األرنؤوط)١٨٦٧٥(

وابن خزمية ). ٢/١٠٥٠(وابن ماجه يف سننه، كتاب األضاحي، باب مايكره أن يضحي به ). ٧/٢١٤(األضاحي 
يف صحيحه، كتاب املناسك، باب ذكر العيوب اليت تكون يف األنعام فال جتزئ هدياً وال ضحايا إذا كان ا بعض 

اإلحسان البن بلبان، كتاب األضحية، باب ذكر الزجر عن أن  وابن حبان كما يف). ٤/٢٩٢(تلك العيوب
واحلاكم يف املستدرك، كتاب املناسك، باب ماكره ). ٢٤١، ١٣/٢٤٠(يضحي املرء بأربعة أنواع من الضحايا 

  ).١/٤٦٨(وصححه ووافقه الذهيب يف التلخيص ). ١/٤٦٨(من األضاحي والبدن 
  ).٥/١١١(النهاية البن األثري . فها وهزاهلاأي اليت ال مخ هلا لضع: اليت ال تنقي) ٦(
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  :وجه الداللة
نص احلديث على األمراض األربع وأا ال جتزئ إذا وجدت يف األضحية واهلدي يف   
ا أن ظاهر احلديث يدل على أن كل مريضة مرضاً يؤثر يف هزاهلا أو يف فساد كم .)١(معناه

  )٢(.وهذا يشمل انونة واجلرباء إذا تسبب ذلك يف هزاهلا ،حلمها مينع التضحية ا
  :فقالوا، وأما املعقول

ألن العمى مينع مشيها مع الغنم  ؛على العمياء )٣(إن النهي عن العوراء تنبيه
والعرجاء اليت ال تقدر على املشي مع الغنم فيسبقنها إىل الكأل ، )٤(لعلفومشاركتها يف ا

  .)٦(أما املريضة  فاملرض يفِْسد اللحم ويضر مبن يأكله. )٥(فريعينه وال تدركهن فينقص حلمها
  .)٦(يأكله

  )٧(.وهذا مينع اإلجزاء ا ،أما انونة فاجلنون جيعلها تدور يف املرعى وال ترعى فتهزل
  )٨(.فكان عيباً فاحشاً ،يفْضي إىل اهلالك كما أن اجلنون  

واستدل احلنفية ملا ذهبوا إليه من التفريق يف اجلرباء بني ما إذا كانت مسينة فتجزئ أو غري 
  :فقالوا  ،ذلك فال جتزئ باملعقول

                                                 
الشرح الكبري البن قدامة ). ١/٦٠٣(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ٨/٣٩٩(اموع للنووي : انظر) ١(
)٣٤٦، ٩/٣٤٥.(  
  ).١/٦٠٣(انظر شرح منتهى اإلرادات للبهويت ) ٢(
ويسمى مبفهوم املوافقة، . اكهما يف علة احلكمهو أن يكون حكم املنطوق ثابتاً للمسكوت عنه الشتر: التنبيه ) ٣(

اإلاج يف شرح : انظر. وهو مما الخالف يف حجيته بني مجهور أهل العلم. أو داللة النص، وفحوى اخلطاب
الواضح ). ٢/٧١٤،٧١٥(شرح خمتصر الروضة للطويف ). ١/٣٦٨،٣٦٧(املنهاج لعلي بن عبد الكايف السبكي 

عبداهللا بن عبد احملسن التركي . د: علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي، حتقيقيف أصول الفقه  أليب الوفاء 
)٣/٢٥٩،٢٥٨.(  
  ).٣٥٠، ٩/٣٤٩(انظر الشرح الكبري البن قدامة ) ٤(
  ).٩/٣٤٧(انظر الشرح الكبري البن قدامة ) ٥(
  ).٥/٤٦١(املغين البن قدامة ). ٣/٣٤١(التاج واإلكليل للمواق : انظر) ٦(
  ).٤/٢٨٦(مغين احملتاج للشربيين انظر ) ٧(
  ).٧٦، ٥/٧٥(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ٨(
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وإذا ، وإمنا هو يف اجللد ؛فينقصه إذا كانت مسينة جتزئ ألن اجلرب مل يؤثر يف حلمها
  )١(.زئ ألن اجلرب أثر يف اللحم فانتقص بهكانت هزيلة فال جت

 :فقالوا، باملعقول اإلجزاء مطلقاًواستدل الشافعية واحلنابلة ملا ذهبوا إليه من أن اجلرب مينع 
  )٢(. إن اجلرب يفسد اللحم والودك

  

  املسألة الثانية
  الشرتاط السالمة من املرض يف اهلدي واألضحية الصحيةالفوائد 

  
لسالمة الغذاء الذي يتناوله اإلنسان أثراً عظيماً على صحته؛ ولذا  مما ال شك فيه أن

 أو أراد أن يضحي، وسأعرض ،جاء اشتراط سالمة يمة األنعام من املرض ملن عليه هدي
  :بعض األمراض اليت تنتقل إىل اإلنسان إذا تغذى على شيء من يمة األنعام املصابة ا

 ):Tuberculosis (: مرض السل .١
وخاصة _ن األمراض البكتريية املزمنة أو احلادة يصيب قنوات اجلهاز التنفسي وهو م

 ،اجلهاز الليمفاوي والتناسلي والعصيب :مثل ؛وكذلك بعض أجزاء اجلسم األخرى ،_الرئة
ومن طرق العدوى به تناول حلوم  .ويتميز دم األنسجة الطبيعية وحيل حملها درنات

ونوع العدوى يف  .أللبان من حيوانات حاملة للميكروبأو منتجات ا ،احليوانات املصابة
  :فمنها ؛ىواإلنسان خيتلف تبعاً لطريقة العد

وهذا املرض يتكون يف الرئة والغدة الليمفاوية للقصبة اهلوائية : السل الرئوي. أ
 ،وظهور بصاق مدمم ،ة مصحوبة ببصاق صديدوشعبها وتظهر األعراض على هيئة كح

  .وفقدان يف الوزن ،وآالم شديدة يف الصدر ،وتعرق بالليل ،رارةوارتفاع يف درجة احل
يسبب و ،ويكون يف الفم واللوزتني املوجودتني يف احللق: سل خارج الرئة. ب

وإذا اخترق امليكروب الغشاء املخاطي لألمعاء ظهرت  ،تضخماً يف الغدة الليمفاوية يف الرقبة
  .أعراض السل على جدار األمعاء

                                                 
  ).٦/٣٢٣(حاشية ابن عابدين ). ٤/١٧١(جممع األر لداماد أفندي ). ٦/٥١٥(اهلداية للمرغيناين : انظر) ٩(
  ).٨/٤٠٠(اموع للنووي ) ١(
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  ويوجد  ،يسبب تقرحات يف اجللد مصحوبة بلون أصفر أو بين للجلد: سل اجللد. ج
  
  

  )١(.تضخم يف الغدة الليمفاوية يف اجلزء املصابمعه 
 ):Listeriosis (مرض لستريوسيز .٢

وقد يرافقه تسمم  ،وهو مرض من األمراض البكتريية يسبب االلتهاب السحائي احلاد
ويتميز هذا املرض بأعراض عصبية  ،ويصيب خمتلف أنواع احليوانات واإلنسان ،دموي

 ،ومن طرق العدوى به الغنم واملاعز والبقر ،ويزيد من كرات الدم البيضاء ،)التهاب الدماغ(
وأما طرق انتقال العدوى فأكل اللحوم  .اً، وإجهاضاًدموي اًسبب التهاب الدماغ تسمميو

  :فعلى النحو اآليت وأما أعراض املرض على اإلنسان .ومنتجاا
  . لتهاب سحائيا .أ
  .وخاصة يف اجلزء الثاين من احلمل ؛إجهاض النساء احلوامل .ب 

  .وميوت الطفل بعد ظهور التسمم بامليكروب ،ظهور ختلف عقلي يف األطفال. ج
  .التهاب القصبة اهلوائية وكذلك الرئة. د

  )٢( .ظهور العدوى يف اجللد على هيئة طفح. هـ
 :)Salmonellosis (مرض ساملونلوسيز .٣

 ،وهو مرض بكتريي يدخل جسم اإلنسان عن طريق الغذاء امللوث بامليكروب  
وارتفاع درجة  ،والقيء ،الغثيان :من أعراضه .ويسبب له إسهاالً وقيئاً وإجهاداً للجسم

 )٣( .وصداع ودوخة ،وارتعاش ،وشعور بالربودة ،احلرارة
 ):Campylo Bacteriosis (مرض كامبيلو بكتريوسيز .٤

                                                 
األمراض ). ٩،٨،٦(حممد حممد هاشم . نسان دانظر األمراض اليت تنتقل من احليوان ومنتجاته إىل اإل) ١(

  ).٢٩١،٢٩٠، ١/٢٨٣(أمحد طلعت . املشتركة بني اإلنسان واحليوان د
  ).٣٦،٣٥(حممد حممد هاشم . انظر األمراض اليت تنتقل من احليوان ومنتجاته إىل اإلنسان د) ٢(
األمراض ). ٦٠،٥٨(حممد هاشم حممد . انظر األمراض اليت تنتقل من احليوان ومنتجاته إىل اإلنسان د) ٣(

  ).١/٤٠٧،٤٠٦(أمحد طلعت . املشتركة بني اإلنسان واحليوان د
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ومن طرق العدوى أكل  .إلنسان ويسبب له إسهاالً وآالماً يف البطنمرض يصيب ا  
وآالم يف  ،واإلسهال ،والقيء ،الغثيان :ومن أعراض هذا املرض .حلوم احليوانات ومنتجاا

  .وارتفاع يف درجة حرارة اجلسم ،البطن
 

 ):Staphylococcal Intoxication ( مرض املكور العنقودي .٥
 ،وقيء ،غثيان :ومن أعراض املرض .ذي على اللحومومن طرق العدوى به التغ  
واخنفاض  ،وشعور بالصداع واإلجهاد ،وارتفاع يف درجة احلرارة ،وآالم يف البطن ،وإسهال

 )١( .يف ضغط الدم
 ):Taeniasis(مرض تنازسري .٦

ومن مصادر العدوى أكل حلم البقر غري  .وهو نوع من أنواع الديدان الشريطية  
وفقدان  ،التهاب األمعاء :ومن أعراضه .على الطور املعدي للطفيل يحملتوأو ا ،املطهو جيداً

وظهور حساسية  ،والتهاب يف األعصاب ،وشعور باجلوع ،وأمل يف البطن ،الشهية والوزن
  .يف جسم اإلنسان

 ):Fascioliasis (مرض فاشيولياسيز .٧
يش يف القناة وهو مرض من أنواع الديدان الشريطية يصيب البقر واجلاموس والغنم يع  
يعيش يف أنسجة الكبد يصحبه تكسري يف خالياه ويسبب فأما الطور الصغرية  ،املرارية
مث تذهب الديدان غري كاملة النمو إىل  ،بلع الطور املعدي :ومن طرق العدوى .تضخمه
: أما أعراض املرض .وتذهب بعض الديدان الصغرية إىل الكبد ،أو عن طريق الدم ،الكبد
  .أجزاء خمتلفة من اجلسم ودمامل يف ،وتليف كبدي ،وتضخم يف الكبد ،بطنم يف الفآال
 ):Mang (Scabies) مرض اجلرب .٨

ومن طرق العدوى االلتصاق الكامل  .ومصدر العدوى كل احليوانات املصابة  
وظهور اجلرب يف اجللد  ،ومن أعراض هذا املرض اهلرش بالليل .باحليوانات املريضة

 ،وتكون اإلصابة غالباً يف مناطق اليد. )٢(وأمل والتهاب يف اجللدرات ثوظهور ب ،وحساسية
                                                 

  ).٧٠،٦٩،٦٠(حممد حممد هاشم . انظر األمراض اليت تنتقل من احليوان ومنتجاته إىل اإلنسان د) ١(
، ١٣٩، ١٣١ ،١٣٠(حممد حممد هاشم . انظر األمراض اليت تنتقل من احليوان ومنتجاته إىل اإلنسان د) ٢(

  ).٢/٧٥٥،٧٥٢(أمحد طلعت . األمراض املشتركة بني اإلنسان واحليوان د). ١٥٢، ١٤٠
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 ،والقضيب ،ويف اخلصيتني ،ويف ثنيات اجللد مبنطقة اإلبط ،وبني األصابع ،والكوع ،واملعصم
 )١( .ظهر اجللد مشققاً وبه قشور وحتتها األنفاقيو ،والعرقوب ،ويف القدم

                                                 
  ).٢/٩٧٤،٩٧٢(أمحد طلعت . انظر األمراض املشتركة بني اإلنسان واحليوان د) ١(



٥١٧ 
  

  املبحث اخلامس
  الصحيةة وفوائدها يف األحكام املتعلقة باألسر

  

⎯ô{ :النكاح، قال تعاىل _ عز وجل _  من آثار رمحة اهللا ÏΒuρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷βr& t, n=y{ /ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ 
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tβρ ã ©3 x tGtƒ {.)اآلية العظيمة دالة على عظيم أثر النكاح، فبه تسكن النفس، وحيصن  هذه )١

الفرج، وحيصل الولد؛ لذا فقد وضع اإلسالم أسس بناء األسرة ابتداًء من أسس اختيار 
الزوجة إىل العشرة إىل أحكام الرضاع، كل ذلك لتتم النعمة، ويكتمل الفضل، ويف هذا 

  :املبحث أتناول املطالب التالية
  .يف النكاح وما يتعلق به من توجيهات الشرع يف اختيار الزوجة: ملطلب األولا

  .يف الوليمة وما يتعلق ا من آداب األكل والشرب: املطلب الثاين 
يف الرضاع وما يتعلق به من الصفات اليت حث اإلسالم على مراعاا يف : املطلب الثالث

  .املرضعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢١: (اآليةسورة الروم، ) ١(
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  املطلب األول
  وما يتعلق به من توجيهات الشرع يف اختيار الزوجة يف النكاح 

  
  :وفيه متهيد ومسألتان

  .يف تعريف النكاح وحكمه: متهيد
  :وأما املسائل

  .يف توجيهات الشرع يف اختيار الزوجة: فاملسألة األوىل
  .يف الفوائد الصحية للتوجيهات الشرعية يف اختيار الزوجة: املسألة الثانية 
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  هيدمت
  تعريف النكاح وحكمه

  
    :تعريف النكاح

  ونكح املرأة ونكح املرأة تزوجها، تزوجت، :نكَحت املرأة نكاحاً: اللغة يف النكاح
  .)١( باضعها

  :النكاح اصطالحاً
  . )٢("عقد يفيد ملك املتعة قصداً"بأنه  :عرفه احلنفية
  )٣( ."وسية وأمة كتابية بصيغةوجم ةعقد حلل متتع بأنثى غري حمرم"  بأنه :وعرفه املالكية
نتفاع ال افهو ملك  ،نكاح أو تزويجإعقد يتضمن إباحة وطء بلفظ "  بأنه :وعرفه الشافعية

  )٤(."ملك منفعة
  )٥( ."ه لفظ إنكاح أو تزويج يف اجلملةيعقد يعترب ف " بأنه :وعرفة احلنابلة

   :أما حكم النكاح
  :مذاهب ةثالث فقد اختلف فيه األئمة األربعة، وهلم يف ذلك

  :املذهب األول
    .يرى القائلون به أن النكاح مستحب   

  )٦( .وإىل هذا ذهب احلنفية على األصح واملالكية واحلنابلة يف ظاهر الرواية

                                                 
  ).٢/٩٦٠) (نكح(انظر املعجم الوسيط، إخراج إبراهيم مصطفى وآخرين مادة ) ١(
  ).٣/١٨٦(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ٥، ٣/٣(الدر املختار للحصكفي ) ٢(
  ).٣٣٤، ٣/٣٣٢(الشرح الصغري للدردير ) ٣(
  ).٣/٢٠٦(حاشية قليويب على منهاج الطالبني ) ٤(
  ).٦/٢٢٤( الروض املربع للبهويت مع حاشية النجدي) ٥(
 املبسوط للسرخسي). ٢/٢٢٨( ائع الصنائع للكاساينبد). ٣/٧(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٦(
 حاشية العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد). ٢/٣٣٠(الشرح الصغري للدردير ). ٤/١٩٣(
). ٢٠/١١(املقنع البن قدامة ). ٩/٣٤٠(املغين البن قدامة ). ٢/٢١٥( الشرح الكبري للدردير). ٢/٣٤(

  ).٢٠/١٨(اإلنصاف للمرداوي 
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  :املذهب الثاين
  .يرى القائلون به أن النكاح مباح   
  )١( .ذهب الشافعيةهذا وإىل   

  :املذهب الثالث
  .اجبيرى القائلون به أن النكاح و  
  )٢( .وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد يف رواية  

  .ولكل مذهب منها أدلته انظرها مبسوطة يف كتب الفقه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٦/١٨٣( اية احملتاج للرملي). ١٦/١٢٥(ملطيعي حملمد جنيب اتكلمة اموع : انظر )١(
احملرر د الدين أيب  ).٢٠/١٨،١٧( اإلنصاف للمرداوي ).٢٠/١٨( الشرح الكبري البن قدامة: انظر) ٢(

  ).٢/١٣(الربكات 
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  املسألة األوىل
  يف توجيهات الشرع يف اختيار الزوجة 

  
ملا كان الختيار الزوجة آثار يف جناح احلياة الزوجية، فقد أولته الشريعة اإلسالمية   

π×{: ل تعاىلعناية فائقة، قا tΒ V{ uρ îπ oΨ ÏΒ ÷σ•Β × öyz ⎯ ÏiΒ 7π x. Î ô³•Β öθs9 uρ öΝ ä3÷Gt6yfôã r& ... {)وعن  ،)١

 ،وأنكحوا األكفاء ،ختريوا لنطفكم: "قال أن رسول اهللا  _رضي اهللا عنها  _عائشة 
  .)٢( "وأنكحوا إليهم

عاا يف وسأبدأ بعرض ما ذكره الفقهاء يف كتبهم من الصفات اليت حث اإلسالم على مرا
  :وهي ؛الزوجة
 )٣( .أن تكون دينة .١
 )٤( .أن تكون ولوداً .٢

  
  
  

                                                 
  ).٢٢١: (سورة البقرة، من اآلية) ١(
يف إسناده احلارث بن : وقال يف الزوائد، )١/٦٣٣(النكاح باب األكفاء يف سننه، كتاب  ماجهرواه ابن ) ٢(

الدارقطين يف سننه مع كما رواه . ليس بالقوي واحلديث الذي رواه ال أصل له: قال فيه  أبوحامت .عمران املديين
ريو لنطفكم باب خت، كتاب النكاح، واحلاكم يف املستدرك). ٣/٢٩٩( كتاب النكاح، باب املهر، التعليق املغين

مداره على أناس ضعفاء : وقال ابن حجر يف تلخيص احلبري. صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال) ٢/١٦٣... (
  ).٣/١٦٧(صاحل بن موسى الطلحي، واحلارث بن عمران اجلعفري، وهو حسن : رووه عن هشام؛ من أمثلهم

اية احملتاج ). ٢/٦٣( شرح أيب احلسن حاشية العدوي على). ٣/١٨٩(شرح فتح القدير البن اهلمام : انظر) ٣(
مغين ). ٧/١٩(روضة الطالبني للنووي ). ١٣٥، ١٦/١٣٢(تكملة اموع للمطيعي ). ٦/١٨٤،١٨٥( للرملي

شرح ). ٢٠/٢٤( الشرح الكبري البن قدامة). ٩، ٥/٨(كشاف القناع للبهويت ).٣/١٢٦(احملتاج للشربيين 
  ).٢/٦٢٣(منتهى اإلرادات للبهويت 

 روضة الطالبني للنووي). ٣/٤٠٤(مواهب اجلليل للحطاب ). ٣/١٨٩(شرح فتح القدير البن اهلمام : انظر) ٤(
كشاف القناع للبهويت ). ١٦/١٣٧(تكملة اموع للمطيعي ). ٣/١٢٧(مغين احملتاج للشربيين ). ٧/١٩(
  ).٢/٦٢٣(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ٢٠/٢٤( الشرح الكبري البن قدامة). ٩، ٥/٨(
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 .)٢)(١( أن تكون حسيبة .٣
 .)٣( أن تكون مجيلة  .٤
 .)٥)(٤( أي ليست ذات قرابة قريبة.أن تكون أجنبية  .٥
 .)٧)(٦( .أن تكون بكراً .٦
  :األدلة
  :أدلة الفقهاء على استحباب اختيار الزوجة الدينة :أوالً

  :بالسنة وذلك مبا يلي استدل الفقهاء لذلك
 :تنكح املرأة ألربع " : قال عن رسول اهللا _رضي اهللا عنه _ ما رواه أبوهريرة  .١

  
  
  

                                                 
روضة الطالبني ). ٢/٦٣(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن ). ٩، ٣/٨(الدر املختار للحصكفي : انظر) ١(

شرح منتهى ). ١٦/١٣٥(تكملة اموع للمطيعي ). ٣/١٢٧( مغين احملتاج للشربيين). ٧/١٩( للنووي
  ). ٢/٣٦١(للدردير  الشرح الصغري). ٩، ٥/٨( كشاف القناع للبهويت). ٢/٦٢٣(اإلرادات للبهويت 

الشرف الثابت يف اآلباء وقيل هو الشرف يف الفعل ، واحلسب ما يعده اإلنسان من مفاخر : احلسب يف اللغة) ٢(
الكليات ). ١/٣٠١( )حسب(لسان العرب البن منظور مادة . يلآبائه ، واحلسب الفعال الصاحل والنسب األص

 .مية كالعلم واحللم والتدبري والكرم وحنوها من حماسن األخالقهو األخالق الكر: احلسب). ٢/٢٦٠(أليب البقاء 
شرحه على مسلم . احلسنحلسب الفعل املراد با: وقال النووي). ٢/٣٦١( الشرح الصغري للدردير

  ).٩/٣٨(فتح الباري البن حجر  ).١٠/٣٠٥(
 حاشية الصاوي ).٢/٦٣( حاشية العدوي على شرح أيب احلسن). ٩، ٣/٨(الدر املختار للحصكفي : انظر) ٣(
، ٥/٨(كشاف القناع للبهويت ). ٣/١٢٧( مغين احملتاج للشربيين). ٧/١٩(روضة الطالبني للنووي ). ٢/٣٦١(
  ).٢٠/٢٤(الشرح الكبري البن قدامة ). ٩
 تكملة اموع للمطيعي). ٧/١٩( روضة الطالبني للنووي). ٣/١٢٧(مغين احملتاج للشربيين : انظر) ٤(
  ).٥/٩(القناع للبهويت  كشاف). ١٦/١٣٥(
  .واهللا أعلم، مل يذكر احلنفية واملالكية هذه الصفة فيما بني يدي من كتبهم) ٥(
الشرح الصغري للدردير . )٣/٣٠٤(التاج واإلكليل للمواق ). ٣/٣٠٤(مواهب اجلليل للحطاب : انظر) ٦(
روضة الطالبني للنووي  ).١٦/١٣٦( تكملة اموع للمطيعي ).٣/١٢٧( مغين احملتاج للشربيين). ٢/٣٤١(
  ).٥/٩( كشاف القناع للبهويت).٧/١٩(
  .واهللا أعلم، مل يذكر احلنفية هذه الصفة فيما طالعته من كتبهم) ٧(
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  .)٢( )١(!"ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ،ماهلاجلو ،وحلسبها ،اهلامل
  :وجه الداللة

بع وآخرها فإم يقصدون هذه اخلصال األر ؛مبا يفعله الناس يف العادة أخرب النيب   
  )٣(.ال أنه أمر بذلك ،فاظفر أنت أيها املسترشد بذات الدين ،عندهم ذات الدين

إن الدنيا كلها " :قال أن رسول  _رضي اهللا عنهما _  ما رواه عبداهللا بن عمرو .٢
  .)٤(" وخري متاعها املرأة الصاحلة ،متاع

  :أدلة الفقهاء على استحباب كوا ولوداً: ثانياً
  :لذلك بالسنة  استدل الفقهاء

كان رسول : قال _ رضي اهللا عنه_  وذلك يف احلديث الذي رواه أنس بن مالك  
فإين  ؛تزوجوا الولود الودود": ياً شديداً فيقول )٦(وينهى عن التبتل )٥( يأمر بالباءة اهللا 

  .)٧("مكاثر بكم األنبياء يوم القيامة
  :حسيبةكوا أدلة الفقهاء على استحباب : ثالثاً

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة واملعقول
  :أما السنة
  ".... حلسبها ... تنكح املرأة ألربع  :"فحديث .١
 ختريوا لنطفكم فإن " :قال رسول اهللا : قال_   مارضي اهللا عنه_ وعن ابن عمر  .٢

  
                                                 

ومسلم يف ). ٩/٣٤(باب األكفاء يف الدين  ،فتح الباري ،كتاب النكاحرواه البخاري يف صحيحه بشرح ) ١(
  .واللفظ له) ١٠/٣٠٥(تحباب نكاح ذات الدين صحيحه بشرح النووي، كتاب الرضاع، باب اس

فيد من أخالقهم الدين يف كل شيء ألن صاحبهم يست يف هذا احلديث احلث على مصاحبة أهل: "قال النووي) ٢(
  ).١٠/٣٠٦(شرحه على مسلم . "وبركتهم وحسن طرائقهم ويأمن املفسدة من جهتهم

  ).١٠/٣٠٥(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣(
  ).١٠/٣١٠(سلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الرضاع، باب خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة رواه م) ٤(
  ).١/١٦٠( النهاية البن األثري. النكاح والتزوج: الباءة) ٥(
  ).١/٩٤( النهاية البن األثري .االنقطاع عن النساء وترك النكاح :التبتل) ٦(
 ين، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، باب الترغيب يف النكاحكتاب السنن للحافظ سعيد بن منصور اخلراسا) ٧(
)٣/١٦٤.(  
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  .)١("العرق دساس 
 ".منإياكم وخضراء الدِّ " :قال أن النيب  _ رضي اهللا عنه _ عن أيب سعيد اخلدري .٣

)٢(وما خضراء الدمن  :قيل
  .)٣( "املرأة احلسناء يف املنبت السوء" :يارسول اهللا؟ قال 

   :فقالوا، وأما املعقول
  )٤(.فإنه رمبا أشبه أهلها ونزع إليهم ؛يستحب له اختيار ذات احلسب ليكون ولدها جنيباً

  )٤(.إليهم
  :مجيلةكوا أدلة الفقهاء على استحباب : رابعاً

  :وذلك على النحو التايل ،بالسنة استدل الفقهاء لذلك
  )٥(... ".وجلماهلا  ،وحلسبها ،ملاهلا : تنكح املرأة ألربع" حديث  .١
 :يا رسول اهللا أي النساء خري؟ قال: قيل : قال_ رضي اهللا عنه_ وحديث أيب هريرة .٢

 .)٦("اليت تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وال ختالفه يف نفسها وال يف ماله مبا يكره"
  :قريبة قرابة تأجنبية ليست ذاكوا أدلة الفقهاء على استحباب : اًخامس

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة واملعقول
                                                 

" فإن العرق دساس: "وأما قوله. ٥١١ فسبق خترجيه ص" ختريوا لنطفكم : "أما أول احلديث وهو قوله ) ١(
وهو يوصي  مسعت رسول اهللا : قال _ رضي اهللا عنهما_فقد رواه الشهاب القضاعي يف مسنده عن ابن عمر 

يافالن، أََقلَّ من الدين تكن حراً، و أََقلَّ من الذنوب يهن عليك املوت، وانظر يف أي نصاب تضع ولدك؛ " :رجالً
محدي عبدايد : مسند الشهاب القضاعي أيب عبداهللا حممد بن سالمة القضاعي، حتقيق ".فإن العرق دساس

يف األحاديث الواهيه لعبدالرمحن بن علي  وأورده ابن اجلوزي يف العلل املتناهية). ٣٧١، ١/٣٧٠(السلفي 
  ).٢/١٢٣( إرشاد احلق األثري: اجلوزي، حتقيق

)٢  (ننة: الدِّمما نبت فيها النبات وهي ما تدمنه اإلبل والغنم بأبواهلا وأبعارها؛ أي تلبده يف مرابضها، فرمب: مجع د
  ).٢/١٣٤(النهاية البن األثري  .احلسن النضري

تفرد به : قال ابن عدي: وقال ابن حجر يف تلخيص احلبري). ٢/٩٦(القضاعي يف مسنده رواه الشهاب ) ٣(
  ).٣/١٦٧(ال يصح من وجه : وقال  الدارقطين. الواقدي

  ).٥/٩(انظر كشاف القناع للبهويت ) ٤(
  .٥١٢ سبق ص) ٥(
، كتاب النكاح، والنسائي يف السنن الكربى). ٧٤٢١( رقم) ٣٨٤، ١٢/٣٨٣( رواه اإلمام أمحد يف مسنده) ٦(

: ، وقال)٢/١٦١(واحلاكم يف املستدرك ،كتاب النكاح، باب أي النساء خري ). ٥/١٦١(باب أي النساء خري 
  ).١٦٢، ٢/١٦١(املرجع السابق  .ووافقه الذهيب. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه
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  :أما السنة
  .)٢)(١( "القريبة فإن الولد خيلق ضاوياً ؛ال تنكحوا القرابة : "قال روى عن النيب  فما

   :فقالوا، وأما املعقول
 ؛انقراض اجلنس حصره يف أسرة واحدة من املقرر يف علم األجناس أن من أسباب"

  )٣( ."ألن ذلك يفضي إىل تدهور السالالت وضعف النسل
  :أدلة الفقهاء على استحباب كوا بكراً: سادساً

  :استدلوا لذلك بالسنة واملعقول 
  :أما السنة
 : قال رسول اهللا : عن أبيه عن جده قال  )٤(بةتما رواه عبدالرمحن بن سامل بن عف .١

: 
  .)٨)(٧( "وأرضى باليسري  )٦( وأنتق أرحاماً )٥(باألبكار فإم أعذب أفواهاًعليكم  "

                                                 
  ).٣/١٠٦( أي ضعيف وحنيف النهاية البن األثري: ضاوياً) ١(
مل أجد له اصال : بن الصالحاقال :بن حجر يف تلخيص احلبري اعليه يف كتب السنة بعد التتبع ، وقال  مل أقف) ٢(

وأما قول بعض الشافعية يستحب أن ال تكون املرأة ذات قرابة قريبة " :وقال يف فتح الباري). ٣/١٦٧( معتمداً
  ).٩/٣٨(ان مستنداً إىل اخلرب فال أصل له فإن ك

  ).١٦/١٣٧( للمطيعيتكملة اموع ) ٣(
ابن عبدالرمحن بن عومي بن سامل بن ساعدة : ابن عبداهللا، ويقال: هو عبدالرمحن بن سامل بن عتبة، ويقال) ٤(

 ذيب التهذيب البن حجر .وعنه حممد بن طلحة الطويل التميمي روى عن أبيه عن النيب . األنصاري
  ).١/٣٣٦( البن حجر تقريب التهذيب). ٥/٩٣(
أي أطيب وأحلى ريقاً والعذب الكالم الطيب أو هو كناية عن قلة البذاءة والسالطة لبقاء : أفواهاً  أعذب) ٥(

  ).٤/٣٣٥( فيض القدير للمناوي .حيائها بعدم خمالطة الرجال
  ).٥/١٣( النهاية البن األثري .أي أكثر أوالداً: أنتق أرحاماً) ٦(
ومن رضي باليسري وقنع باملوجود . من ذلك واحلمل عليه أمت من العمل أي اجلماع أو أعم"  :أرضى باليسري) ٧(

  ).٤/٣٣٥( فيض القدير للمناوي". كان نقي القلب طاهراللب راضياً عن اهللا مبا رزقه اهللا وأواله
يف إسناده حممد بن : وقال يف الزوائد). ٢/٥٩٨(لنكاح، باب تزويج األبكار رواه ابن ماجه يف سننه، كتاب ا) ٨(

عبدالرمحن بن سامل بن عتبة قال . من الثقات رمبا أخطأ: وقال ابن حبان. ال حيتج به: يه أبو حامتطلحة قال ف
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  وجه الداللة 

  .)١( وذلك ألن أقبل للولد ؛على نكاح األبكار حض النيب   
أرأيت لو نزلت وادياً  ،يارسول اهللا: قلت: قالت _  رضي اهللا عنها_  وعن عائشة .٢

يف أيها كنت ترتع بعريك؟  ،يؤكل منها وفيه شجرة قد أُكل منها، ووجدت شجراً مل
  )٢( "يف اليت مل يرتع منها": قال

 :قلت. ؟أتزوجت:   رسول اهللا قال: "... قال _رضي اهللا عنه _ ما رواه جابر  .٣
! تالعبها وتالعبك بكراًهال ف: "قال .اًثيببل : قلت: قال ".بكراً أم ثيباً؟أ" :قال. نعم
"... )٣(.  
   :فقالوا، أما املعقول

  )٤(.إن البكر أقرب حلسن العشرة
أفادها خري فائدة ": قال أن رسول اهللا  )٥(_عنه اهللا  رضي_ وعن حيىي بن جعدة  .٤

املرء املسلم بعد إسالمه امرأة مجيلة تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وحتفظه يف غيبته 
  )٦(."يف ماهلا ونفسها

                                                                                                                                               
ورواه البيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب النكاح، باب استحباب ). ٢/٥٩٨(مل يصح حديثه : البخاري

  ).٧/٨١( التزويج باألبكار
  ).٣/٤٠٣( انظر التاج واإلكليل للمواق) ١(
  ).٩/٢٣( ، كتاب النكاح، باب نكاح األبكاربشرح فتح الباري واه البخاري يف صحيحهر) ٢(
  .١٩٢ سبق ص) ٣(
  ).٢/٣٤١( انظر الشرح الصغري للدردير) ٤(
روى عن . حيىي بن جعدة بن هبرية بن أيب وهف بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم القرشي املخزومي) ٥(

لب وعن أيب الدرداء وزيد بن أرقم وخباب بن األرت وابن مسعود وأيب هريرة جدته أم أبيه أم هانئ بنت أيب طا
وعنه حبيب بن أيب ثابت وعمرو بن دينار وأبو الزبري وهالل بن خباب وجماهد وثوير . وكعب بن عجرة وغريهم

قال . الثقاتوذكره ابن حبان يف . ثقة: وقال أبو حامت والنسائي. ابن أيب فاختة وعلي بن زيد بن جدعان وغريهم
ذيب : انظر. مل يسمع من أيب الدرداء: املديينوقال علي بن . مل يلقه: وقال أبو حامت. مل يدرك ابن مسعود: احلريب

  ).٢/٦٥٦(تقريب التهذيب البن حجر ). ٢١٢، ٩/٢١١( التهذيب البن حجر
  ).٣/١٦٦(األعظميحبيب الرمحن : كتاب السنن لسعيد بن منصور، باب الترغيب يف النكاح، حتقيق) ٦(
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  املسألة الثانية
  لشرعية يف اختيار الزوجةللتوجيهات ا الصحيةالفوائد 

  

  . من التوجيهات اإلسالمية يف اختيار الزوجة أن تكون أجنبية ليست ذات قرابة  
فالطفل  ؛مل يعد أحد يف عامل اليوم ينكر ما للوراثة من أثر على األجيال اجلديدة  

فينتقل إليه من أصوله اخلاصة القريبة  ،يأخذ بعض عوامل آبائه وأجداده احلسنة والسيئة
والبعض اآلخر يتعلق بتكوينه  ،منها ما يتعلق بتكوينه اجلسمي ؛والبعيدة صفات كثرية

فإذا كان األبوان من أسرة واحدة انتقل إىل أوالدها بطريق الوراثة مجيع الصفات  ،النفسي
على  ،أو مستكنة ا يف األصلني معاً ظاهرةلوجوده ؛الوراثية السيئة اليت ختتص ا أسرما

  )١(."من أسرتني خمتلفتني فإنه يندر أن يتحدا يف صفة سيئة اذا كانحني أما إ
ويف دراسات متعددة أجريت يف الكويت تبني أن نسبة الزواج بني أبناء وبنات   

بصفة _ نسبة الزواج بني األقارب  .زواجاتمن مجيع ال )%٢٥(األعمام أو األخوال تزيد 
أعلى يف " الوالدات املبكرة  " ثنسبة حدو .زواجاتمن ال )% ٤٠(تزيد عن _  عامة

  ). %٧‚٤٦(زواجات األباعد عن عنها يف %)  ٩‚٨٩(األقارب  زواجات
أقل من متوسط الوزن يف ) جم ٣٢٧٤(األقارب  زواجاتمتوسط وزن املولود يف   
  ).جم٣٣٢٦(األباعد  زواجات

 ،باعداأل زواجاتاألقارب أعلى منها يف  زواجاتنسبة حدوث بعض األمراض الوراثية يف 
الطفل (هو نوع الضعف العقلي املسمى  العلمية وكان أهم هذه األمراض من ناحية األمهية

يف ) ألف /٣‚٥(األقارب بني واج ز) ٣٩٨٩(بني حالة ) ١٤(هناك حيث كان  ؛)املنجويل
يف هذا واجلديد ). أ٢‚٠٠٥) (ألف/٠‚٨(بني األباعد  واجز) ٧٤٣٦(حاالت بني ) ٦(مقابل 

                                                 
حممود احلاج قاسم . الوقاية يف اإلسالم اجلزء األول، حبث الطب الوقائي النبوي د) ٣(انظر الطب اإلسالمي ) ١(

  ).١٣٥( حممد
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ينتج عن خلل يف انقسام الصبغيات واالستنتاج العلمي هو ) الطفل املنجويل(البحث أن مرض 
  )١( .األقارب زواجاتوعلى ذلك يزيد حدوثها بني  ،أن هذه احلالة تتأثر مبورث مسود

هناك عوامل أخرى جيب النظر إليها لكي نقول أن زواج األقارب سبب : قلت
فترة احلمل حيث يرى بعض األطباء  ملرض الضعف العقلي منها نوع املرض وعمر األم يف

  .أما عامالن أساسيان
ومرض  ،)الناعور اهليموفيليا(ومن أشهر األمراض اليت تنتقل من األم إىل ابنها مرض "

تبقع (ومرض  )عمى األلوان(ومرض  ،الذي تضعف وتضمر فيه العضالت) حثل دوشني(
وهو أنواع خمتلفة بعضها  )صتكون العظم الناق(ومرض  ،)etinitis pigmentosaالشبكية 

 Fabry,sفابري (ومرض  ،)Norrie Diseaseنوري (ومرض  ،x ينتقل بواسطة كروموسوم 

Disease(،  ومرض اجللد املعروف باسم) السمكيةIcthiosis(  وهو أيضاً أنواع منه نوع
 Sideroblasticذواألرومة احلديدة ) األنيميا(الدم ، ومرض فقر xينتقل بواسطة الكروموسوم 

anaemia. ذلك ألن الصفة  ؛وإمنا تصيب الذكور ؛وهذه األمراض ال تصيب اإلناث عادة
ومبا أن اإلنسان  ،الوراثية تكون موجودة على الكروموسوم املعني وعلى مثيله الالصق به

يأخذ هذه الكروموسومات من األبوين فالبد لكي تظهر الصفة املتنحية من أن تنتقل من 
فإنه من النادر  xومبا أن األنثى حتمل كروموسومني من كروموسومات  ،معاًهما ياألبوين كل

بينما يكفي يف حالة الذكر أن ينتقل له  ،هما معاًيأن تنتقل هلا هذه الصفة من األبوين كل
ألنه ال حيمل إال كروموسوماً واحداً من  ؛)احلاملة للمرض غري املصابة به(املرض من أمه 

  )٢(."كروموسوماتال
والبكم  ،والصمم ،البهق :زواج األقارب يسببهالك من األمراض الوراثية اليت كذ  
  )٣( .والتالسيما، ، وأمراض فقر الدم املنجلياألسري

                                                 
)٢ (                                     .o.s. EL- 

ALF١,etal,j.kwt.med.Assoc.,(١٩٦٩)٣,٢٢٧ 
 =                               .o.s. EL- ALF١,etal,j.kwt.med.Assoc.,(١٩٦٩)٢,٩٩  

                          o.s. EL- ALF١,etal.Am.j.Hum.Genet.,(١٩٨٠)٣٢,٤٧٧ =  
  ).٤٠١، ٤٠٠(للدكتور عمر األلفي " اغتربوا وال تضووا"نقالً عن نشرة الطب اإلسالمي، العدد األول، حبث 

 ).١٧٦(حممد علي البار .والعالمات واألحكام د اجلنني املشوه واألمراض الوراثية األسباب) ١(
  ).٢٢٧(انظر اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي الشريف لعبدالرحيم مارديين ) ٢(
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من %) ٣٠( بأمراض وراثية وخلقية نيالدكتور البار أن األطفال املصاب وذكر  
) ١٥(ىل سن من مجيع الوفيات من سن الوالدة إ%) ٥٠(حاالت الدخول إىل املستشفيات و

  .عاماً وذلك يف البالد املتقدمة
إىل _  )بنت العم أو ابنة اخلال(خاصة من الدرجة الثانية _ ويؤدي زواج األقارب   

وذلك ألن األقارب حيملون الصفات  ؛ظهور كثري من األمراض املتنحية واملختفية يف اتمع
  .الوراثية بصورة مشتركة إىل حد كبري

من حاالت %) ٤٠-٣٠(ثية واخللل يف الصبغيات نسبة وتشكل األسباب الورا  
  .التشوه

منها  ؛وهناك باب جديد يف الطب يسمى االستشارة الوراثية واليت هلا مراحل متعددة  
حيث يبحث الطبيب عن األمراض الوراثية يف أسريت اخلاطب  ؛ما يبدأ قبل الزواج

ت املعروفة لكل مرض من ويعطيهما ما توصل إليه من نتائج مع االحتماال ،واملخطوبة
  .األمراض
حىت يعطي الزوجني معلومات عن  ؛املرحلة الثانية تكون بعد الزواج وقبل اإلجناب  

وذلك بعد دراسة ألسرتيهما وإجراء بعض  ،تمل أن تصيب نسلهماحياألمراض الوراثية اليت 
  .الفحوصات الالزمة هلما

 د بداية احلمل ودراسة تاريخ األسرتنية من االستشارة الوراثية تأيت عنثاملرحلة الثال  
  )١( .األمرإليها مع دراسة لكال الزوجني إذا احتاج  ،الوراثي) الزوج والزوجة(

يكون النسل  ،جيدة ومتطابقة) مورثاما(ن صفاما الوراثية اأما إذا كان الزوج  
  .متميزاً قوياً ذكياً ذا سلوك طيب

ل جني ينتج منه املرض، وكذلك الرجل فمن إذا مت الفحص وتبني أن املرأة حتم: قلت
األفضل أال حيدث زواج بينهما خاصة إذا كان يف العائلة من هو مصاب ذا املرض، 

ذكر األستاذ و. وبالتايل هذا ينطبق على كل حاالت الزواج وليس خاصاً بزواج األقارب
شجرة  ميدانية عندراسة ) أستاذ األمراض الباطنية بكلية الطب جامعة األزهر( سامل جنم 

  .ومثانية وستني فرعاً جانبياً،العائلة اليت أجريت يف مكة املكرمة واليت مشلت ستة فروع أصلية

                                                 
  ).٣٦٦،٣٦٣،٢١١،٢٠٥(انظر اجلنني املشوه واألمراض الوراثية حملمد علي البار ) ١(



٥٣٠ 
  

ولقد اشتملت الدراسة على ما يزيد عن ألف عضو توزعت على سبعة أجيال خالل مائيت 
  .عام

لى وع ،أما خطوات الدراسة فقد صممت هذه الدراسة على أسس إحصائية علمية معتربة
املكونة لسجل ) األصول والفروع ( حماور ميدانية واقعية لتشمل معظم أعضاء األسرة 

  :األسرة على النحو التايل
دون استبعاد _  بقدر اإلمكان_ حصر شامل جلميع األفراد من األصول والفروع  .١

  .أي عضو يرتبط ذه الشجرة
هلجرات الفردية شاملة ا ،دراسة جذور وأصول هذه الشجرة يف مواطنها األصلية .٢

  .واجلماعية واستيطاا مث استقراراها يف مكة املكرمة 
ورصد اآلثار اإلجيابية والسلبية  ،)زواج األقارب(متابعة أساليب املصاهرة واألنساب  .٣

نسبة الذكور إىل  _حجم األسرة _  الزواجاستقرار  (املترتبة على هذا الزواج 
  .)إخل ... الطالق  _الزوجات تعدد  _ املهور _نسبة العنوسة  _اإلناث 

وكذلك  ،حتديد املستوى الديين والثقايف والعلمي ألفراد الشجرة من الرجال والنساء .٤
  .إخل... املستوى اإلبداعي واملهين والوظيفي 

دراسة حتليلية للعالقات االجتماعية بني أسر وأفراد الشجرة واملردود االجتماعي  .٥
  .واالقتصادي على األفراد واتمع

ولقد  ،_إن وجدت_حنرافات السلوكية واجلرائم متابعة انتشار األمراض واال .٦
بقدر  _ استيفائهاحماولة و  ،صممت استمارة بيانات جتيب عما تقدم من استفسارات

وكذلك الرجوع إىل  ،من مصادرها األوىل مشافهة مع األفراد _االستطاعة 
األفراد األصول يف أزمنة سالفة  املذكرات والكتب واليوميات اليت كتبها املهتمون من

  .على مدار املائيت عام تقريباً
وقد شارك يف هذه الدراسة الدكتور سامل جنم على مدى عامني بدءاً من مؤسسها   

ولقد مت حصر عدد  ،عن عمر يناهز التسعني عاماً) ـه٢٢/٣/١٣٢٨(األول املتوىف بتاريخ 
مث  ،فرداً) ١٠٢٥(وعدد أفرادها  ،أسرة) ١٥٢(األسر املكونة هلذه الدراسة وكانت 

أسرة مل يستطيعوا احلصول على بيانات كاملة موثقة عدد أفرادها ) ٢٥(استبعدت منها 
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فرداً عند ) ٩٨٤(عدد أفرادها  أسرة) ١٢٧(مث استخدمت البيانات املتوفرة عن  ،فرداً) ٤١(
  .مناقشة هذه الدراسة

مبا  _يسية تشكل أساس هذه األسر وعند حتليل البيانات تبني أن هناك ستة فروع رئ  
ليكون  ،فرعاً جانبياً) ٥٩(مث  ،وأن هناك تسعة أفرع شبه أساسية ،_فيها أسرة املؤسس 

متيزت خصائص الطبقة األوىل  ،قسمت هذه الدراسة إىل أربع طبقات .فرعاً) ٧٤(اموع 
الثالثة والرابعة  :بقتانأما الط ؛واقتصار الزواج فيما بينهم ،والثانية حبالة شبه انغالق أسري

بشكل ) األفرع(وارتفعت نسبة الزواج من األباعد  ،االنفتاح على اتمعفيهما فقد ظهر 
  .ملحوظ
والثانية على  ،فرداً) ٤٢١(أسرة عدد أفرادها ) ٢٥(الطبقة األوىل اشتملت على   

ة وعدد ثلة الثا، يف حني الطبقفرداً) ٤٧٥(أسرة  )٦٤(فرداً مبجموع ) ٢٣٤(أسرة ) ٣٩(
وعدد ) ٢٦(والطبقة الرابعة عدد أسرها  ،فرداً) ٣٠٢(أسرة وعدد أفرادها ) ٣٧(أسرها 
  .دافرأ) ٥٠٩(أسرة ) ٦٣(د مبجموع افرأ) ٢٠٧(أفرادها 
  .فرداً) ٣١٣(باء واألمهات يف الدراسة املعتمدة عدد اآل  
  .فرداً) ٣٥٧(وعدد اإلناث  ،فرداً) ٣١٤(عدد األبناء الذكور   
متوسط  ،فرداً) ٩٨٤(واموع الكلي لألسر  ،فرداً) ٦٧١(الذكور واإلناث جمموع   

عدد األسر اليت ا تعدد الزوجات  ،فرداً ٥‚٣ =٦٧١/١٢٧عدد األبناء يف األسرة الواحدة 
من %) ٣‚٨(أسرة موزعة بالتساوي تقريباً بني الطبقات األربع وتبلغ نسبة ) ٣٣(كان 

 ،واحدة كانت ثالث زوجات حالة: وهناك حالتان ،زوجتانوالتعدد غالباً  ،األسر مجيعها
  .وحالة رابعة أربع زوجات

، وجدت أربع حاالت طالق يف الدراسة ومت زواجهن ثانية من داخل األسر األصلية  
  %).٤/١%) (٠‚٢٥(ونسبة املطلقات يف الدراسة 

 :الطبقتنيفقد رصد التزاوج بني أفراد  :)زواج األقارب(أما التزاوج بني األفراد   
وهي اليت تتم بني أبناء العم أو أبناء (األوىل والثانية على مستوى درجة القرابة الثانية والثالثة 

  ).%٧٩(وكانت النتيجة  )اخلال أو اخلالة



٥٣٢ 
  

فإن نسبة الزواج بني األفراد اخنفضت إىل  :الثالثة والرابعة :أما التزواج بني الطبقتني  
تلك اليت رصدا أجهزة األمم املتحدة يف اململكة العربية وهي نسبة تزيد قليالً عن  )%٥٦(

  .)%٥٥(السعودية وهي 
 -عراقية (أشارت الدراسات إىل أن هناك تزاوجاً بني اجلنسيات العربية واإلسالمية   

  ).إخل... _تركية _هندية _فطانية _جاوية_فلسطينية  _مصرية  _سورية _مينية 
املكونة هلذه الدراسة ما يتصل بصلة نسب إىل أمري كما أن هناك من القبائل العربية   

وكذلك القبائل النجدية اندجمت يف هذه  ،_ رضي اهللا عنه_املؤمنني عمر بن اخلطاب 
  .الدراسة
كما تبني أن هناك عدداً كبرياً هاجر من اململكة إىل بالد أصوهلم جاوه وفطانا   

يمني بالسعودية وبني هؤالء األفراد وانقطعت الصلة بني املق ،ومصر وسورية واهلند وتركيا
فيما عدا الصالت القائمة بني املقيمني يف مصر وسورية وبني إخوام  ،الراجعني إىل بالدهم

أما املستويات التعليمية فاألمية تكاد تكون منعدمة يف الذكور  .يف اململكة العربية السعودية
والتعليم املتوسط يكون حوايل  ،_ هاتباء واألممبا فيهم اآل _واإلناث يف الطبقات األربع 

دبلومات (مث التعليم العايل فوق اجلامعة  ،% )٧٥(والتعليم اجلامعي يقارب  ،تقريباً%) ٢٥(
  .من التعليم اجلامعي%) ٤٣(حوايل ) وماجستري ودكتوراه

وخاصة يف  _فقد ارتقى املستوى الوظيفي بشكل ملحوظ  :أما املستويات الوظيفية  
فهناك ما ال يقل عن عشرة أفراد على مستوى السفراء وسكرتاريي  ،_ لوماسيالتمثيل الدب

 ،باإلضافة إىل عدد كبري من العاملني بدواوين الوزارات ،السفارات يف خمتلف بالد العامل
 ،كما أن هناك عدداً من اإلناث والذكور أعضاء يف هيئات التدريس يف اجلامعات واملدارس

أن هناك عدداً اليستهان به  كما ،)أطباء أسنان ،صيادلة ،أطباء( الصحيةخرين يف املهن آو
وكذلك يف جمال  ،)حديث، فقه، تفسري، لغة عربية( مناصب كبرية يف العلوم الشرعية احتل

وكذلك القطاع اهلندسي بأنواعه حاز اهتمام كثري من أفراد هذه  ،العلوم التجارية واحملاسبة
ال األعمال احلرة يف الكمبيوتر واملقاوالت والطباعة وبرز عدد ال بأس به يف جم ،األسرة

وكذلك يف جمال اإلخراج  ،ومن بني أفراد األسرة شعراء وكتاب وصحفيون ،والنشر وغريها
  .ومل تستثن الوظائف األمنية يف الشرطة واجليش ،التلفزيوين
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أمراض  :مثل(فمستوى األمراض السائدة عادة يف اتمع : أما املستوى الصحي  
ال يكاد خيتلف عنه بني أفراد ) وأمراض احلساسية ،وداء البول السكري ،وضغط الدم ،القلب

ومل توجد تشوهات خلقية أو أمراض نتجت عن أسباب  ،األسرة وغريهم من أفراد اتمع
والالفت للنظر خلو أفراد األسرة من  ،وخاصة فيما يتعلق باألمراض العقلية والنفسية ؛وراثية

أو اللجوء إىل القضاء  ،زوع إىل العنفـأو الن ،اإلجرامية والسلوكيات املشينةاالحنرافات 
وهم بذلك يتميزون عن غريهم من حيث النسبة يف اتمعات الدولية  ،حلل مشاكلهم

  .أو عقلية ،أو سلوكية ،يعانون من أمراض نفسية )٧- ٥(تترواح بني 
اعي بني األسرة املكونة هلذه الدراسة ني أن التكافل االجتمبفت: أما احلالة االجتماعية   

خاصة يف  ؛وصفة التراحم والتكافل واضحة جلية ،يسد حاجتها من القصور والعوز
  .الثالثة والرابعة طبقاً للترتيب الزمين :ولكن بصورة أقل يف الطبقتني ؛األوىل والثانية :الطبقتني
نصياع واال ،بكبري العائلةعتراف الوا .وال زالت القيم اإلسالمية سائدة بني األفراد  
 ؛نلحظه عند حدوث اخلالفات األسرية أو املنازعات املالية ،وحكمه قائم بينهم ،لتوجيهه

وال تشكل املهور مشكلة  .حيث حتل فوراً من قبل أهل إصالح ذات البني من داخل األسرة
عروس ومل يالحظ وجود مطالب تعجيزية للعريس من قبل ال ،عائقة للزواج بني األفراد

  .بل تسري األمور بيسر وسهولة وثقة ورضا نفس بني كل األطراف ؛وأهلها
  :اخلالصة 
نستطيع القول بأن الزواج من األقارب قد أنتج نسالً : يقول الدكتور سامل جنم  
وأفرز أجساماً وعقوالً سليمة رمبا تفوقت على املستوى العادي والطبيعي يف  ،حسناً

بأن الصفات الوراثية اليت حتدثنا عنها عندما تكون متميزة يف مما يعزز القول  ،جمتمعام
وال تسبب أية أمراض عضوية أو عقلية أو  ،األبوين تعطي إنتاجاً متفوقاً يف األجيال التالية

ن الصفات املورثة حسنة تنتج حني تكو :وهنا ينطبق املبدأ القائل ،نفسية كما يدعي البعض
  ).كل إناء مبا فيه ينضح" ( وسقيمه أسقم، ،نه أحسنحس" :والقاعدة تقول ،حسننسالً أ

 لزواج األقارب بأن هذا صحيح إذا كانت نيويرد الدكتور سامل جنم على املعارض  
  .)سقيمه أسقم(القبيلة تنتشر فيها األمراض الوراثية وتنطبق عليها 
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 واألمراض اخلاصة ،وكذلك اهلنود احلمر يف أمريكا ،إن انقراض الفراعنة يف مصر
 رمبا كانت السبب يف اخنفاض عدد يهود العامل إىل حوايل، _وهي معروفة عاملياً  _باليهود 

وال يتناسب عددها  ،رغم أن األمة اليهودية عمرها يقارب مخسة آالف عام اً،مليون) ٢٠(
ورمبا يعود السبب إىل انغالق الشعب  ،مع هذا العمر الطويل مقارنة بغريها من األمم

  .فسه وتوجسه خيفة من كل من عداهماليهودي على ن
وأما األمراض فقد تتعرض هلا أسرة ما أو قبيلة ما لعوامل بيئية مكتسبة تكون سبباً   

من  ؛لظهور بعض األمراض على نسلها دون أدىن تدخل من املورثات من جهة األب أو األم
 :مثل ؛ناعيةأو خملفات ص ،أو عقاقري ،تعرض أفراد األسرة إىل كيماويات :هذه العوامل

كما أن  ،أو التعامل مع املبيدات احلشرية أو املواد املشعة ،أو الطباعة ،صناعة التقطري البترويل
 ،وتنتج تشوهات خلقية ،تلعب دوراً كبرياً يف إصابة األجنة يف بطون أمهاا الصحيةالعقاقري 

وخاصة احلوامل من  ؛هنياًوقد يتناول أفراد األسرة األطعمة امللوثة إشعاعياً أو كيماوياً أو م
وكذلك التدخني واملخدرات والكحول مؤثرات  ،النساء يف شهورهن األوىل من احلمل
مر بإرجاع السبب إىل أمراض وحينئذ قد خيتلط األ ،معتربة ومسببة لألمراض والتشوهات

  .من األبوين واألجداد السالفني موروثة
باب الذين استقروا يف مكة املكرمة مث عقد الدكتور سامل جنم مقارنة بني هجرة الش  

خرين استقروا يف مكة آن ذرية مهاجرين منتج التزاوج بينهم وبني اإلناث أقبل عقود والذي 
سراً ملتزمة دينياً وعلى قدر وافر من احلسب والنسب واألصالة أقبل عقود من الزمن وكونوا 

اثي هلؤالء الشباب ذلك أن التركيب الور ،والتمسك بالفضائل واألخالق اإلسالمية
املهاجرين من النوع املتفوق الذي حيمل صفات األصالة واإلصرار والشجاعة واإلقدام 

مثرة هذا التزواج  توكان ،ودليله األسر اليت كونوها ،واستقامة السلوك واألخالق
وأساتذة  ،والدعاة اإلسالميني ،ندماج بني هؤالء املهاجرين جمموعة من العلماءواال

ورجال  ،والكتاب ،والشعراء ،واملهندسني ،واألطباء ،ورجال السلك الدبلوماسي ،اجلامعات
 حتتاج قدراً كبرياً من يتإىل غري ذلك من املهن ال ،ورجال التعليم واألمن ،الصحافة واإلدارة

وقد انتظمت  ،الذكاء وقوة الشخصية واإلصرار والصرب واألمانة واالنشغال بعظائم األمور
لرجال والنساء من هذه الشجرة على حد سواء على مدى أربعة أجيال هذه الصفات يف ا
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ولكن تتشكل باألسلوب الوراثي اجليين من  ؛وال تأيت هذه الصفات اجليدة مصادفة ،متعاقبة
  .خالل انتقال الصبغات وتالمحها وتطويرها بني أفراد وفروع الشجرة عن طريق الزواج

والذين ) ١٧-١٤( اية القرون الوسطى مريكا يفأأما املهاجرون األوربيون إىل   
وازدهار جتارة الرقيق  ،)الربيطاين واألسباين والربتغايل(هاجروا يف أوج االستعمار األورويب 

فقد كان  ،ستعماريةالوشيوع القرصنة البحرية بتشجيع من الدول ا ،من أفريقيا إىل أمريكا
 ،أو طالب ثورة وأرض ،ن العدالة مني هاربنيأو جمرم ،ن عقدياًين مضطهديمعظمهم مغامر

  .كما أن فيهم طالب حرية واستقالل وابتكار
أحسب أن التركيبة الوراثية تتشابه بشكل ما مع تلك اليت  :ويقول الدكتور سامل  

لكنهم يتميزون بصفات  ؛وجدناها يف دراستنا مع الفارق الكبري يف الوسائل واألهداف
أشبعت رغبام يف احلصول على الشهرة والثروة و ،وراثية جيدة حققت أهدافهم املادية

جماالت رحبة يف كافة األنشطة احلياتية دون معوقات  ىلمث االنتقال إ ،واحلرية واالستقالل
  .استبدادية أو بريوقراطية

 ،ولقد حتقق هلم ما أرادوا حينما انصهرت هذه األجناس مبا لديهم من مورثات جيدة  
االت االبتكار والصناعة واملال والتجارة جنباً إىل جنب مع العنف وأجنبوا أجياالً متميزة يف جم

وما يتبع ذلك من سيطرة  ،واإلرهاب والتعصب الديين والنمو السرطاين للصهيونية العاملية
ناهيك عن تفوقهم يف جمال اجلرمية  ،س املال على الصناعة والتجارة واإلعالم والسياسةأر

ويشار إىل ارتفاع  ،ة وسيطرا على كثري من دول العاملواملخدرات وحكم العصابات الفاشي
 .نسبة األمراض اجلنسية واألوبئة واملشردين واملطلقات والقبائح اليت نقرأ عنها يف كل حني

وسقيمه أسقم، كل  ،حسنه أحسن(هذه التجربة تؤيد املبدأ الوراثي القائل  :وقال مرة أخرى
ألمم املتحدة واليت أظهرت أن نسبة األمراض حصائيات اإمث ذكر ). إناء مبا فيه ينضح

وترتفع هذه النسبة إىل حوايل  ،من املواليد )%٣(الوراثية يف اتمعات العاملية ال تتجاوز 
باء أو أمهات أو أحد الزوجني آ( بني أبناء زواج األقارب من الدرجة الثانية والثالثة  )%٥(

وبني  ،)%٥٨(بني العراقيني ) خالة أو كالمها يكونون أوالد عم أو عمة أو خال أو
  .)%٥٠(ويف األردن  ،)%٥٤(ويف الكويت  ،)%٥٥(السعوديني 
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التمسك بأخالق القبيلة وشدة  :مث ذكر مميزات الزواج من األقارب واليت منها  
كما يوفر  ،والعناية باألصول واجلذور ،واحملافظة على األنساب واألحساب ،الترابط األسري

 ،عدم املغاالة يف املهور :مثل ؛رتباط األسري ظروفاً مالئمة ومرغوبةهذا النوع من اال
وكذلك  ،ويسر االندماج بني املرشحني للزواج وأسرهم ،وسهولة التعارف بني األجيال

وسرعة تدخل  ،واخنفاض معدل الطالق والعنوسة ،احملافظة على ثروات وممتلكات األسرة
  .قتصادية معتربةافوائد اجتماعية وباإلضافة إىل  ،األهل إلصالح ذات البني

واملالحظ أن األمراض الوراثية بني القبائل واألسر الكبرية تعترب يف حكم اهول   
كما الحظ أمري  ؛فته للنظروال ،ولكنها إذا ظهرت تكون واضحة األثر ؛لدى أفرادها

هزال قبيلة آل السائب وما هم فيه من  _ رضي اهللا عنه _املؤمنني عمر بن اخلطاب 
  )١(".اغتربوا ال تضووا": وأمراض حني قال قولته املشهورة

وجود أمراض وراثية يف الزوجني هذا وقد استند املؤيدون لزواج األقارب عند عدم   
ابنته زوج  ن النيب أكما  ،النهي عن ذلك يف حديث صحيح أنه مل يثبت عن النيب  إىل

 وتزوج النيب  ،_ رضي اهللا عنه_ لب ابن عمه علي بن أيب طا _رضي اهللا عنها_ فاطمة
  )٢(._ رضي اهللا عنها_  ابنة عمته زينب بنت جحش

                                                 
 .مل أقف على من رواه بعد التتبع) ١(
المي، السنة التاسعة، العدد احلادي عشر، زواج األقارب إجيابياته وسلبياته، دراسة جملة امع الفقهي اإلس) ٢(

 ).١٩١،١٧١(سامل جنم .ميدانية حملية، د
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  املطلب الثاني
  يف الوليمة وما يتعلق بها من آداب األكل والشرب

  

    
أن ميز املسلم وكرمه إذا ما قورن بغريه  _ واإلسالم كله حماسن _من حماسن اإلسالم 

األكل والشرب هي قمة من قمم اإلعجاز العلمي لذلك وجهه جلملة من آداب  ؛من الناس
يف الشريعة السمحة واليت تعد من القواعد املهمة يف حفظ صحة اإلنسان البدنية باتفاق 

  .مسألةومخس عشرة األطباء قدمياً وحديثاً وقد جعلت هذا املطلب يف متهيد 
  :وأما املسائل .أما التمهيد ففي تعريف الوليمة

  .غسل اليدين قبل الطعام حكم: املسألة األوىلف
  .حكم غسل اليدين بعد الطعام: املسألة الثانية

  .لغسل اليدين قبل الطعام وبعده الصحيةالفوائد : الثالثةاملسألة 
  .حكم غسل الفم بعد الطعام: الرابعة  املسألة
  .لغسل الفم بعد الطعام الصحيةالفوائد : اخلامسة املسألة
  .لساً على الرجل اليسرى ناصباً اليمىنحكم األكل جا: السادسة املسألة
  .لألكل جالساً على الرجل اليسرى ناصباً اليمىن الصحيةالفوائد : السابعة املسألة
  .حكم تصغري اللقمة وإجادة املضغ وطول البلع: الثامنةاملسألة 
  .لتصغري اللقمة وإجادة املضغ وطول البلع الصحيةالفوائد : التاسعة املسألة
  .سفَحكم جعل البطن أثالثاً للطعام والشراب والن: شرةالعا املسألة
  .سفَجلعل البطن أثالثاً للطعام والشراب والن الصحيةالفوائد : احلادية عشر املسألة
  .حكم تقدمي الفاكهة قبل غريها: عشر الثانية املسألة
  .لتقدمي الفاكهة قبل غريها الصحيةالفوائد : عشر الثالثة املسألة
  .حكم ختليل األسنان إن علق ا شيء من الطعام: عشر بعةالرا املسألة

  .الفوائد الصحية لتخليل األسنان إن علق ا شيء من الطعام: املسألة اخلامسة عشرة
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  متهيد
  يف تعريف الوليمة

  
  .هي طعام العرس :وقيل .اسم كل طعام يتخذ جلمع :الوليمة يف اللغة

  )١( .وهي كذلك يف اصطالح الفقهاء
  

  ألة األوىلاملس
  حكم غسل اليدين قبل الطعام

  
  :اختلف الفقهاء يف حكم غسل اليدين قبل الطعام، وهلم يف ذلك مذهبان  

  :املذهب األول
  .يرى القائلون به أن غسل اليدين قبل الطعام سنة  
والشافعية واحلنابلة  .وإىل هذا ذهب احلنفية واملالكية على القول املقابل للمشهور  

  )٢(.املذهب على الصحيح من
  :املذهب الثاين

  .أذى امكان يرى القائلون به أن غسل اليدين قبل الطعام مكروه إال إذا   

                                                 
حاشية رد احملتار البن عابدين ). ٢٥٨(املصباح املنري للفيومي ). ٦٥٢(خمتار الصحاح للرازي : انظر) ١(
كشاف القناع للبهويت ). ٢/٢٣٣(اهيم البيجوري حاشية إبر). ١/٢٧٠(شرح حدود ابن عرفة ). ٦/٣٤٧(
)٥/١٦٤.(  
حاشية رد احملتار البن عابدين ). ١/٦٧(املبسوط للسرخسي ). ١/٦٩(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٢(
أسهل املدارك ). ٤/٧٥١(الشرح الصغري للدردير ). ٤/١٨١(جممع األر لداماد أفندي ). ٦/٣٤٠(

مغين احملتاج ). ٢٧٦(الرسالة البن أيب زيد ). ٣/١٧١٦(ة للقاضي عبدالوهاب املعون). ٣/٣٥١(للكشناوي 
). ٧/٣٤٠(روضة الطالبني للنووي ). ١٦/٤٠٥( التكملة الثانية للمجموع للمطيعي). ٣/٢٥٠(للشربيين 

). ٧/١٨٨(املبدع البن مفلح ). ١٠/٢١١(املغين البن قدامة ). ٢/٣(إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل 
شرح منظومة اآلداب ). ٣/٢١٢(اآلداب الشرعية البن مفلح ). ٣/٣٥٧(شرح منتهى اإلرادات للبهويت 

  ).٣٤٢(السالم حممد الشويعر عبد: وسى بن أمحد احلجاوي، حتقيقالقوي ملعبد



٥٣٩ 
  

  )٢()١(.وإىل هذا ذهب املالكية على املشهور واإلمام أمحد يف رواية
  : األدلة
  :بأنه يسن غسل اليدين قبل األكل أدلة أصحاب املذهب األول القائل: أوالً

  :واملعقول ذهب بالسنةاستدل أصحاب هذا امل
  :أما السنة
من أحب "  :قال رسول اهللا : قال _ رضي اهللا عنه_  فما رواه أنس بن مالك .١

 )٣(."اؤه وإذا رفعدفليتوضأ إذا حضر غ ،أن يكْثُر خري بيته
الوضوء قبل الطعام : "أنه قال عن النيب  _ما رضي اهللا عنه_ وعن ابن عباس  .٢

 )٤(."و من سنن املرسلنيوه ،وبعده مما ينفي الفقر
بركة الطعام الوضوء قبله : "قال أن النيب  _ رضي اهللا عنه_ وعن سلمان  .٣

 )٥(."والوضوء بعده

                                                 
املعونة للقاضي عبد الوهاب  ).٤/٧٥١(الشرح الصغري للدردير ).١/١٨٠(مواهب اجلليل للحطاب : انظر )١(
حاشية العدوي على شرح ). ١٣/٢٥٨(الذخرية للقرايف ). ٢٧٦(الرسالة الفقهية البن أيب زيد ). ٣/١٧١٥(

الفروع البن مفلح ). ٧/١٨٨(املبدع البن مفلح ). ٤٢٩(القوانني الفقهية البن جزي  .)٢/٤٣٣(أيب احلسن 
  ).٢١/٣٥٧(اإلنصاف للمرداوي ). ٢/٤٠(احملرر د الدين أيب الربكات ). ٥/٢٩٩(
أنه يغسل اليدين قبل الطعام إذا كانت نفوس احلاضرين تأنف من ترك ذلك، أو "جاء يف حاشية الصاوي  )٢(

  ).٤/٧٥١( "الغسل ويقتدى، بهيكون يف الس من يده حتتاج إىل 
ورواه ابن ماجه يف سننه، كتاب األطعمة، باب ). ٥/٤٧١(أشار إليه الترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي  )٣(
  .، وسيأيت احلكم عليه عند املناقشة)٢/١٠٨٥(وضوء عند الطعام ال
وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد، كتاب األطعمة، باب ). ٧١٦٦( رقمه) ٧/١٦٤(رواه الطرباين يف األوسط ) ٤(

. احلديث ضعيف: وقال العراقي. فيه شل بن سعيد وهو متروك: وقال) ٢٤، ٥/٢٣(الوضوء قبل الطعام وبعده 
ين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج مايف اإلحياء من األخبار لزين الدين أيب الفضل عبدالرحيم بن احلسني املغ

  ).٢/٣(العراقي مطبوع مع إحياء علوم الدين 
وأبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، ). ٢١٧٨٣( رقم) ١٣٦، ٣٩/١٣٥(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٥(

والترمذي بشرح حتفة األحوذي، كتاب األطعمة، ). ١٠/١٦٧( غسل اليد قبل الطعام كتاب األطعمة، باب يف
 كتاب األطعمة، باب الوضوء قبل الطعام واحلاكم يف املستدرك،). ٥/٤٧٠(باب الوضوء قبل الطعام وبعده 

سل اليد والبيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي يف أبواب الوليمة، باب غ). ٤/١٠٧،١٠٦(وبعده بركة 
  .، وسيأيت احلكم عليه عند املناقشة)٧/٢٧٥(قبل الطعام و بعده 



٥٤٠ 
  

  : وجه الداللة
يريد بذلك غسل اليد كما قال مجاعة " الوضوء":  _عليه الصالة والسالم _ قوله   

  .)٢(ملعىن اللغوي والعريفعلى ا أو بناًء ،إطالقاً للكل على اجلزء جمازاً )١(من العلماء
يأكل كان إذا أراد أن   أن النيب"  :_ رضي اهللا عنها_  وعن أم املؤمنني عائشة .٤

 .)٣("وهو جنب غسل يديه
  )٥) (٤(."الغسل قبل الطعام أمان من الفقر وبعده أمان من اللمم"وحديث    .٥

  : وجه الداللة
من استهان بالطعام سلَّطَ اهللا أمن من الفقر ألن اهللا تعاىل أجرى عادته أن هو إمنا     

وإذا مل يغسل يده اليت ا وسخ وحنوه فقد أهان الطعام خبلطه  ،عليه اجلوع بالقحط وغريه
  )٦(.فيخشى عليه الفقر ،بالوسخ الذي على اليد معه

  :فقالوا ،أما املعقول
  .)٧(ةزاهـفغسلها أقرب إىل النظافة والن ،ختلو من تلوث يف تعاطي األعمالإن اليد ال .١

  .)٧(ةزاهـوالن
 فهو جدير بأن جيري جمرى الطهارة من ،ستعانة على العبادةإن األكل يقصد به اال .٢

  .  )١(الصالة فيبدأ بغسل اليدين

                                                 
  ).٣/٢١٤(اآلداب الشرعية البن مفلح ). ١٦/٤٠٥(تكملة اموع للمطيعي : انظر) ١(
  ).٨/٤١(مرقاة املفاتيح ملال علي قاري ). ١٠/١٦٨(عون املعبود لشمس احلق العظيم آبادي : انظر) ٢(
وأبو داود يف سننه بشرح عون املعبود،  .واللفظ له) ٢٥٥٩٨(رقم ) ٤٢/٣٨٣(يف مسنده رواه اإلمام أمحد ) ٣(

والنسائي يف سننه بشرح السيوطي، كتاب الطهارة، . وسكت عنه) ١/٢٥٧(كتاب الطهارة، باب اجلنب يأكل 
ملغين، كتاب قطين يف سننه مع التعليق اوالدار). ١/١٣٩(ذا أراد أن يأكل باب اقتصار اجلنب على غسل يديه إ

  .صحيح: وقال عنه) ١/١٢٦(الطهارة، باب اجلنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب كيف يصنع؟ 
. هو فعل الصغرية مث ال يعاوده: وقيل. هو الصغائر: وقيل. هو الذنب: وقيل. مقاربة الذنب: اللمم بفتحتني) ٤(

  ).٢١٣( املصباح املنري للفيومي. هو طرف من جنون يلم اإلنسان: وقيل
إنه : "وقال يف الذخرية قبله). ١٣/٢٥٨(والذخرية للقرايف ). ٧٥١/ ٤(ورد يف الشرح الصغري للدردير ) ٥(

  .ومل أقف عليه بعد التتبع" الصحيح ورد يف
  ).١٣/٢٥٨(انظر الذخرية للقرايف  )٦(
  ).١٠/١٦٨(عون املعبود لشمس احلق العظيم آبادي ). ٢/٣(إحياء علوم الدين للغزايل : انظر) ٧(



٥٤١ 
  

  :غسل اليد قبل الطعامبكراهة  أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل :ثانًيا
  :واملعقول)٢(استدل أصحاب هذا املذهب بعمل أهل املدينة

   :أما عمل أهل املدينة
ن عمل أهل املدينة ترك غسل اليد قبل الطعام، وما تركوا ذلك إال لعلمهم حباله فإ 
،  فما خالفوا احلديث إال لكونه  ٣(فعل خالفه(.  

  :فقالوا، أما املعقول
قتداء م فيكره له اال"  :جاء يف املعونة) ٤(،إن غسل اليد قبل األكل من زي األعاجم .١

 ؛بصر وأعرف بتدبري األمور وسائر أمور النظافةأم أ ممع مضادم العرب واعتقاده
إال قدر  ،والتعلق بآدام وسننهم أحق ،ألن التخلق بأخالق العرب يف اجلملة أوىل

  )٦(.كما أنه مل يرو عن السلف )٥(،ما ورد به الشرع مبنعه
  )٧( .للماء بغري حكمة اًإن مل يكن على يده وسخ فإن غسلها يكون إفساد .٢

                                                                                                                                               
مرقاة املفاتيح ملال علي  ).٤/٤٧٠(حتفة األحوذي للمباركفوري ). ٢/٣(إحياء علوم الدين للغزايل : انظر) ٨(

  ).٨/٤١(قاري 
إمجاع أهل املدينة حجة عند اإلمام مالك؛ ألا معدن العلم، ومنـزل الوحي، وا أوالد : عمل أهل املدينة ) ٢(

. مجاع هذا اجلمع الكثري من العلماء واحملصورين األحقني باالجتهاد إال عن راجحالصحابة، والعادة قاضية بعدم إ
حممول على تقدمي الرواية؛ فإن : وقيل. إنه حممول على املنقوالت املشتهرة؛ كاألذان واإلقامة دون غريها: وقيل

مذهب اجلمهور؛ ألم  أهل املدينة كانوا أعرف باألحاديث الناسخة واملنسوخة، وليس حبجة عند انفرادهم على
خمتصر ابن احلاجب : انظر. ليسوا كل األمة، وقد خرج منها من هو أعلم من الباقني ا والبقاع ال أثر هلا

). ٢/٣٥(شرح العضد ملختصر املنتهى األصويل ). ٢/٣٥(حاشية التفتازاين على خمتصر ابن احلاجب ). ٢/٣٥(
فواتح الرمحوت ). ١/٥٤٤(ستصفى من علم األصول للغزايل امل). ٢/٣٦٤(اإلاج يف شرح املنهاج للسبكي 

قدامة  نروضة الناظر وجنة املناظر الب). ٢/٤٢٧(شرح مسلم الثبوت لعبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري 
  ).٧٦(املختصر البن اللحام ). ١٢٦(
  ).٤/٧٥١(انظر الشرح الصغري للدردير ) ٣(
شرح منظومة اآلداب ). ٣/١٧١٥( املعونة للقاضي عبد الوهاب ).٧/٢٤٧(املنتقى للباجي : انظر )٤(

  ).٣٤٢(للحجاوي 
  ).٣/١٧١٥(للقاضي عبدالوهاب ) ٥(
  ).٧/٢٤٧(املنتقى للباجي ). ٣/١٧١٥(املعونة للقاضي عبدالوهاب : انظر) ٦(
  ).١٣/٢٥٨(انظر الذخرية للقرايف ) ٧(



٥٤٢ 
  

  
  

   :مناقشة األدلة
  : أوالً

  :مناقشة أدلة أصحاب املذهب األول القائل باستحباب غسل اليدين قبل األكل
  :، فاعترض عليه..."من أحب أن يكثر : " أما استدالهلم حبديث أنس

  )٣( .ناومها ضعيف )٢(وكثري بن سليم )١(بأن إسناده ضعيف فيه جبارة بن املغلس
  :فاعترض عليه مبا يلي، " ...بركة الطعام " :وأما استدالهلم حبديث سلمان

 )٤(ال نعرف هذا احلديث إال من حديث قيس بن الربيع: " الترمذياحلديث قال عنه  _أ 
  )٥( .وكذلك ضعفه مجاعة من العلماء". وهو يضعف يف احلديث

                                                 
عن كثري بن سليم الراوي عن أنس نسخة وعن أيب شيبة روى . جبارة بن املغلس اجلماين ، أبو حممد الكويف) ١(

وعنه ابن ماجه وابن أخيه أمحد بن الصلت . جد أيب بكر ومحاد بن زيد وسعيد بن اخلمس وقيس بن الربيع ومجاعة
هو : وقال أبو حامت. حديثه مضطرب: قال البخاري. ابن املغلس وأبو سعيد األشج وأبو يعلى املوصلي وغريهم

يف بعض حديثه ال يتابعه عليه أحد على أنه كان : وقال ابن عدي. ، هو مثل القاسم بن أيب شيبةعلى يدي عدل
ذيب التهذيب : انظر. هـ) ٢٤١(مات سنة . ضعيف: وقال ابن حجر. اليتعمد الكذب؛ إمنا كانت غفلة فيه

  ).١/٨٦(تقريب التهذيب البن حجر ). ٢/٣٢(البن حجر 
روى عن أنس بن مالك والضحاك بن مزاحم واحلسن البصري . سلمة املدائينكثري بن سليم الضيب، أبو ) ٢(

قال ابن . وعنه أبو عامر العقدي وحيىي بن إسحاق السيلحيين وأبو متيلة حيىي بن واضح وغريهم. وابن معني
ب ذي: انظر. ضعيف: وقال ابن حجر. واهي احلديث: وقال أبو زرعة. متروك: وقال النسائي. ضعيف: املديين

  ).٢/٤٩١(تقريب التهذيب البن حجر ). ٦/٥٥٤(التهذيب البن حجر 
  ).٢/١٠٨٥(الزوائد للبوصريي ) ٣(
ما رأيت : يوثقه الثوري وشعبة، وقال ابن عيينة. من السابعة ، هو قيس بن الربيع األسدي، أبو حممد الكويف ) ٤(

وقال . ساقط: وقال اجلوزجاين. روى أحاديث منكرة: وقال حرب عن أمحد. رأيت بالكوفة أجود حديثاً منه
ذيب التهذيب البن حجر : انظر. مثان وستني: مات سنة مخس وستني، وقيل. متروك احلديث: النسائي

  ).٢/٤٨٨(تقريب التهذيب البن حجر ). ٦/٥٣٠،٥٢٧(
عون املعبود للعظيم آبادي ). ٣٤٢(شرح منظومة اآلداب للحجاوي : وانظر). ٥/٧٤١(سنن الترمذي ) ٥(
 ).٩/١٠٦٩(العلل البن أيب حامت ). ١٠/١٦٨(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ). ١٠/١٦٧(



٥٤٣ 
  

 كان هذا يف أول : قد يقال " عن غسل اليدين قبل الطعام قال الشيخ تقي الدين _ب 
  )  ١(."حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه بشيء اإلسالم ملا كان النيب 

  :وقد أجيب عما سبق مبا يلي
وفيه  ،قيس بن الربيع صدوق" :فقال )٢(أما تضعيف احلديث فقد أجاب عنه املنذري
  )٣(."كالم لسوء حفظه ال يخرِج اإلسناد عن حد احلسن

  :الترجيح
 ؛ل باستحباب غسل اليد قبل الطعامهو املذهب األول القائ_  واهللا أعلم_ الراجح   

 ،_رضي اهللا عنها  _حديث أم املؤمنني عائشة ك ؛وذلك ألن بعض ما استدلوا به صحيح
ولسالمة هذه  )٤(."واالقتداء باحلديث أوىل": _  وهو من علماء املالكية_ قال ابن العريب 

ل اليدين من األدلة من املعارضة الصحيحة، وملا هو معلوم من األدلة األخرى يف غس
الناجتة من وجود  وملا يترتب على ترك ذلك من العلل واألمراض ،النجاسات ومن األقذار

  .رفعها وإزالتهاعن الشريعة  فرِوهي من األضرار اليت ع اجلراثيم باليدين

                                                 
  ).٢١/١٧٠(جمموع فتاوى شيخ االسالم ابن تيمية  )١(
العظيم بن عبدالقوي بن عبداهللا بن سالمة املنذري، أبو حممد، ولد سنة إحدى ومثانني ومخسمائة،  هو عبد) ٢(

صحيح مسلم وسنن أيب داود، وصنف يف املذهب، كان عاملاً باحلديث  وقرأ القرآن وتأدب وتفقه، اختصر
. الترغيب، والترهيب: من تصانيفه. صحيحه وسقيمه ومعلوله وطرقه، متبحراً يف معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله

شذرات ). ٤/١٤٣٨،١٤٣٧(تذكرة احلفاظ لإلمام الذهيب : انظر. سنة ست ومخسني وستمائة_ رمحه اهللا_تويف 
  ).٧/٤٨٠،٤٧٩(ذهب البن العماد ال
    ).٣/١٥١،١٥٠(الترغيب والترهيب  )٣(
    ).٧/١٨٨(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  )٤(



٥٤٤ 
  

  املسألة الثانية
  غسل اليدين بعد الطعام

  
إال أن املالكية خصوا  ؛باتفق األئمة األربعة على أن غسل اليدين بعد الطعام مندو  

  )٢)(١(.ذلك مبا إذا كان فيها غمر
  :األدلة

  :استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من أنه يسن غسل اليدين بعد الطعام بالسنة واألثر واملعقول
  :أما السنة
من نام ويف " :قال رسول اهللا : قال  _ رضي اهللا عنه_  ةفما رواه أبو هرير .١

 )٣(."فال يلومن إال نفسه ،شيء يده غمر ومل يغسله فأصابه

                                                 
  ).٣/٣٨٥(النهاية البن األثري . الدسم والزهومة من اللحم :_ بالتحريك _ الغمر : "غمر)  ١(
ائق حملمد بن حسني بن علي الطوري تكملة البحر الر). ٦/٣٤٠(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر )٢(
املعونة للقاضي ). ٤/٧٥١(الشرح الصغري للدردير ). ٤/١٨١(جممع األر لداماد أفندي ). ٨/٢٠٨(

الرسالة ). ٤٠٤(مسالك الداللة ألمحد الصديق ). ٣/٣٥١(أسهل املدارك للكشناوي ). ٣/١٧١٦(عبدالوهاب 
مغين احملتاج ). ٧/٣٤٠(روضة الطالبني للنووي ). ٢/٦( إحياء علوم الدين للغزايل). ٢٧٦(البن أيب زيد 

اإلنصاف ). ١٠/٢١١(املغين البن قدامة ). ١٦/٤٠٥(لمطيعي ملة الثانية للمجموع لالتك). ٣/٢٥٠(للشربيين 
شرح ). ٢١/٣٥٧(الشرح الكبري البن قدامة ). ٥/١٧٢(كشاف القناع للبهويت ). ٢١/٣٥٧(للمرداوي 

). ٣٤٤(شرح منظومة اآلداب للحجاوي ). ٧/١٨٨(املبدع البن مفلح ). ٣/٣٧( منتهى اإلرادات للبهويت
  ).٣/٢١٢(اآلداب الشرعية البن مفلح 

وأبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب ). ١٠٩٤٠(رقم ) ١٦/٥٤٩(رواه اإلمام أمحد يف مسنده  )٣(
الترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي، و.  واللفظ له )١٠/٢٣٧،٢٣٦(األطعمة، باب يف غسل اليد من الطعام 

املرجع " حسن غريب:"وقال عنه ) ٥/٤٨٥(أبواب األطعمة، باب ما جاء يف كراهية البيتوتة ويف يده غمر 
وابن حبان كما يف ). ٢/١٠٩٦(وابن ماجه يف سننه، كتاب األطعمة، باب من بات ويف يده ريح غمر . السابق

التطييب، ذكر األخبار عما يستحب للمرء من إزالة الغمر من يده عند إرادته اإلحسان البن بلبان، كتاب الزينة و
واحلاكم يف املستدرك، كتاب األطعمة، باب ال ميسح أحدكم يده باملنديل حىت يلعق ). ١٢/٣٢٩(النوم بالليل 

). ٤/١١٩(املرجع السابق . صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ذه األلفاظ:"وقال عنه ) ٤/١١٨(يده 
أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط : وقال ابن حجر ). ٣/١٥٤(وحسنه املنذري يف الترغيب والترهيب 

  ).٩/٤٩٢(مسلم فتح الباري 



٥٤٥ 
  

 )١("....من أحب أن يكثر ... : "ما رواه أنس .٢
 )٢(...."الوضوء قبل الطعام وبعده " :وحديث ابن عباس .٣
  )٣(..... "بركة الطعام " :سلمانوحديث  .٤
  :أما األثر
إذا أكل ما ال دسم فيه ميسح كفه  _ رضي اهللا عنه_ فما روي أن عمر بن اخلطاب   

  .)٤(بباطن قدمه
   :فقالوا، أما املعقول

  )٥(.أو أذية اهلوام ،أو الربص ،إن بقاء الغمر يورث اجلنون

                                                 
  .٥٢٩ سبق ص )١(
  .٥٢٩ سبق ص)  ٢(
  .٥٢٩ سبق ص) ٣(
  .ومل أقف عليه يف كتب السنة) ١/٣٠٢(ورد يف مواهب اجلليل للحطاب ) ٤(
  ).٤/٧٥١(لدردير انظر الشرح الصغري ل )٥( 



٥٤٦ 
  

  املسألة الثالثة
  لغسل اليدين قبل الطعام وبعده الصحيةالفوائد 

  
وخاصة إذا كانت  ؛من اآلداب اليت مصلحتها ظاهرة غسل اليدين قبل الطعام وبعده  

علوم أنه ال خيلو مكان يف األرض من اجلراثيم منها ، وم)١(اليد متلوثة من جراء عمل أو غريه
ولكننا ال نعرف أين اجلراثيم النافعة وأين الضارة، وسوء الظن هنا من  ؛النافع ومنها الضار

لذلك نعترب أن اجلراثيم الضارة موجودة يف كل مكان، وحنن مضطرون أن  ؛أذكى الفطن
، وعندما نريد تناول الطعام إذا مل نغسل منس بأيدينا مجيع األشياء اليت حنتاجها من حولنا

وغريها من أمراض  )٢(،أيدينا انتقلت اجلراثيم من أيدينا إىل الطعام، ودخلت معه إىل أجوافنا
، ومن هذه اجلراثيم الفتاكة اليت دد حياة اإلنسان واليت تنتقل عن طريق تلوث ةالقذار

بأبلغ األضرار ما جاء يف إحصائية اليدين ومصادر املاء والطعام فتصيب اجلهاز اهلضمي 
املعهد الطيب بأكادميية العلوم الوطنية بالواليات املتحدة اليت قدرت عدد املصابني ا يف دول 

  :م كما يلي ١٩٨٦العامل الثالث 
من  وتسبب احلمى التيفودية اليت تصيب ثالثني مليوناً: جرثومة الساملونيال .١

 .األشخاص على مستوى العامل
زالت املعوية احلادة اليت تصيب ستمائة وثالثني ـوتسبب الن: يلعصيات كو .٢

 .من األشخاص مليوناً
وتصيب مائتني ومخسني  ،زالت املعوية أيضاًـوتسبب الن: عصيات الدسنتري .٣

 .من األشخاص مليوناً
 .وتصيب سبعة ماليني من األشخاص: الكولريا .٤
 .من األشخاصصيب مخسة ماليني يو :Aلتهاب الكبدي الوبائي فريوس اال .٥
 .من األشخاص ويصيب مائة وأربعني مليوناً: زالت املعويةـفريوس الن .٦

                                                 
  .سعد بن عبد اهللا احلميد. هـ، آداب الغذاء يف اإلسالم، د ١٤١٦، انظر جملة احلكمة، العدد الثامن شوال )١(
  ).٩٧(عبد الرزاق الكيالين . يف اإلسالم  د الصحيةانظر احلقائق ) ٢(



٥٤٧ 
  

ثالثة ماليني من األشخاص نصفهم ) أمراض القذارة(ويذهب ضحية هذه األمراض 
  .)١(هتمام بنظافة اليدين وغسلهما قبل الطعاممن األطفال نتيجة عدم اال

لى أثالم وأخاديد وما يفرزه من وهذه اجلراثيم تلتصق بسطح اجللد والذي حيتوي ع  
دهن وعرق يساعد على التصاق تلك اجلراثيم وبيوض الطفيليات باجللد وحفظها بني 

  .)٢(ثناياه
 ،وميكن أن تتفسخ إذا بقيت ،أما غسل اليدين بعد الطعام فألن بقاياه تلوث األنامل  

داهم  خطر إىل اواستحالته اجلراثيم لتكاثر مالئماً حرارة اجلسم وسطاً ضمن وأن تشكل
  .)٣(  الذي حذر منه النيب

رائحة  م جملبة للهوام، واحلشرات جتذان النوم دون غسل ما يف يده من دسأكما   
  )٤(.وقد تؤذيه أشد األذى ،فترتع يف بدن النائم وفراشه ،الدسم وزهومته

                                                 
  ).٣٤٩(حامد أمحد حامد . انظر رحلة اإلميان يف جسم اإلنسان د )١(
  ).٤/٢٧(حممد نزار الدقر . ئع الطب اإلسالمي دانظر روا )٢(
يف اإلسالم لعبد الرزاق الكيالين  الصحيةاحلقائق ). ٤/٢٧(حممد نزار الدقر . روائع الطب اإلسالمي د: انظر )٣(
)٩٧.(  
  ).١٠٣(يف اإلسالم لعبد الرزاق الكيالين  الصحيةانظر احلقائق  )٤(



٥٤٨ 
  

  املسألة الرابعة
  غسل الفم بعد الطعام

  

جاء ا الشارع احلكيم وقد ذهب املالكية  غسل الفم بعد الطعام من اآلداب اليت  
  )٢)(١(.والشافعية واحلنابلة إىل أنه يندب غسل الفم بعد الطعام

  :األدلة
  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة واملعقول   
  :أما السنة

شرب لبناً فمضمض  أخرب أن النيب  _ رضي اهللا عنهما_ فما روي أن ابن عباس  - ١
 )٣(".إن له دمساً: "وقال

  :جه الداللةو
 )٤( .يدل احلديث على استحباب املضمضة من كل شيء دسم  
عام  أخرب أنه خرج مع رسول اهللا  _ رضي اهللا عنه_ عن سويد بن النعمان  - ٢

فصلى العصر مث دعا باألزواد، فلم  _ وهي أدىن خيرب_ بالصهباء  اخيرب، حىت إذا كانو
وأكلنا، مث قام إىل املغرب فمضمض   يؤت إال بالسويق، فأمر به فثري فأكل رسول اهللا

  )٥( .ومضمضنا، مث صلى ومل يتوضأ
  
  

                                                 
الرسالة البن أيب زيد القريواين ). ١٣/٢٥٨(الذخرية للقرايف  ).٤/٧٥٢(الشرح الصغري للدردير : انظر )١(
أسهل املدارك ). ٣/١٧١٦(املعونة للقاضي عبد الوهاب ). ٤٠٤(مسالك الداللة ألمحد الصديق ). ٢٧٦(

كشاف القناع ). ٣/٢٥٠(مغين احملتاج للشربيين ). ٢/٧(إحياء علوم الدين الغزايل ). ٣/٣٥١(للكشناوي 
  ).٣٤٤(شرح منظومة اآلداب للحجاوي . )٥/١٧٣(للبهويت 

  . واهللا أعلم، على قول يف املسألة فيما بني يدي من كتبهم ةمل أقف للحنفي )٢(
) ١/٣٧٤(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب هل ميضمض من اللنب  )٣(

  ).٤/٢٨٦(مست النار ومسلم بشرح النووي، كتاب احليض، باب نسخ الوضوء مما . واللفظ له
  ).١/٣٧٤(فتح الباري البن حجر  )٤(
  .٣٣٧ سبق ص )٥(



٥٤٩ 
  

  :وجه الداللة
ونواحي األسنان  بقاياه بني إلزالة األكل، بعد املضمضة استحباب على احلديث يدل

  )١(.الفم
  :فقالوا ،وأما املعقول

  )٢(.إن غسل الفم بعد الطعام نوع من النظافة املشروعة كالسواك

                                                 
  ).١/٣٧٣(انظر فتح الباري البن حجر  )١(
  ).٧/٢٤٧(انظر املنتقى للباجي  )٢(



٥٥٠ 
  

  خلامسةاملسألة ا
  لغسل الفم بعد الطعام الصحيةالفوائد 

  
إن للهدي النبوي يف غسل الفم بعد الطعام حفظاً لصحة األسنان ووقايتها من النخر 
والتسوس؛ ذلك أن بقايا الطعام يف الفم وبني ثنايا األسنان ميكن أن تتخمر وتتفسخ، متحولة 

ا اجلراثيم وتتكاثر بسهولة، ضمن الفم إىل مزرعة جرثومية خطرية ميكن أن تترعرع فيه
ذلك أن صحة األسنان أساس صحة  )١(مؤدية إىل حاالت مرضية قد تكون عواقبها وخيمة،

خرج ما بني البدن؛ لذا جاء الترغيب يف ختليل األسنان، وغسل الفم، والسواك، فالتخليل ي
م يقذف األسنان من الطعام؛ حىت ال يتخمر ويذيب ميناء األسنان، واملضمضة وغسل الف

بقايا الطعام، والسواك وحنوه يقضي على ما تبقى من اجلراثيم ومن فضالت الطعام 
   )٢( .والشراب

أن إمهال العناية بنظافة الفم يزيد من احتماالت اإلصابة بسرطان الفم كما 
   )٣(.والبلعوم

ومن الثابت علمياً أن الفم ال يكاد خيلو من امليكروبات، وأن بقايا األطعمة 
وملا كان . األسنان) تسوس(هي السبب الرئيسي يف اإلصابة بنخر _ ة النشوياتوخاص_

عمل األسنان مهماً جداً بالنسبة ملضغ الطعام، واملساعدة على هضمه، وإصابتها أو إصابة 
اللثة قد تكون سبباً لبعض األمراض اليت تصيب أعضاء كثرية يف جسم اإلنسان؛ لذا كان 

  )٥)(٤( .هماًاالهتمام بنظافتها أمراً م

                                                 
  ).٤/٤١(حممد نزار الدقر . انظر روائع الطب اإلسالمي د )١(
  ).٩٨(عبدالرزاق الكيالين . يف اإلسالم د الصحيةانظر احلقائق  )٢(
انظر نشرة الطب اإلسالمي، العدد الثاين، مقالة أوجه االرتباط بني القيم اإلسالمية واإلصابة بالسرطان،  )٣(
  ).١/٧(أشرف غور . أمحد القاضي، د.د
  ).١/١٢٠،١١٩(حممود احلاج قاسم . الوقاية يف اإلسالم ، د) ٣(الطب اإلسالمي  )٤(
  .١٢٤، ١٢٣ ص الفوائد الصحية للسواكوانظر ما سبق يف  )٥(



٥٥١ 
  

  املسألة السادسة
  حكم األكل جالسًا على الرجل اليسرى ناصبًا اليمىن 

  
ولذلك فقد  ؛ويف هضم الطعام ،يف احندار الطعام اًمن املعلوم أن هليئة اجللوس أثر  
  .ببيان هيئة اجللوس املستحبة الشرع اهتم

  .)١(رى ناصباً اليمىنوقد اتفق األئمة األربعة على أنه يسن أن جيلس على الرجل اليس  
على الوركني ونصب  ،أحسن اجللسات لألكل هي اإلقعاء :وزاد احلنفية واملالكية  
مث نصب الرجل اليمين واجللوس على  ،مث اجلثي على الركبتني وظهور القدمني، الركبتني
  )٣( )٢(.اليسرى

  :األدلة
  :استدل الفقهاء هلذه اهليئات بالسنة    

  :أما السنة   
يأكل مقعياً  رأيت النيب : "قال  _رضي اهللا عنه_أنس بن مالك  فما رواه .١

 .)٤("متراً
  :   وجه الداللة 

  )٥(".أي جالساً على إليته ناصباً ساقيه" :"مقعياً"        

                                                 
املنتقى للباجي ). ٤/٧٥٦(الشرح الصغري للدردير ). ٦/٣٤٠(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر )١(
إحياء علوم الدين للغزايل ). ٢/٤٣١(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد ). ٧/٢٤٧(
اإلنصاف للمرداوي ). ٥/١٧٥(كشاف القناع للبهويت ). ٩/٤٥٢(فتح الباري البن حجر ). ٢/٤(
شرح منظومة ). ٣/١٥٩(اآلداب الشرعية البن مفلح ). ٤/٢٢١،٢٢٠(زاد املعاد البن القيم ). ٢١/٣٦٧(

  ).٣١٤(اآلداب للحجاوي 
  ).٢/٤٣١(ابن أيب زيد  لرسالةحاشية العدوي على شرح أيب احلسن  .)٦/٧٥٦(حاشية ابن عابدين  :انظر )٢(
  ).٣/١٥٩(اآلداب الشرعية انظر . ى منها التربع واالفتراشذكر ابن مفلح هيئات أخر )٣(
كل وصفة قعوده بشرح النووي، كتاب األشربة، باب استحباب تواضع اآليف صحيحه رواه مسلم  )٤(
)١٣/٢٣٩ .(  
  ).١٣/٢٣٩(شرح النووي على صحيح مسلم  )٥(



٥٥٢ 
  

 فجعل النيب ، بتمر أيت رسول اهللا : قال  _ رضي اهللا عنه_ وعن أنس  .٢
٣)(٢(.يأكل منه أكالً ذريعاً )١(مه وهو حمتفزِسقَي(  

   :   وجه الداللة  
  )٤(.فزاً أي غري متمكن يف جلوسهتقولة حم

على  شاة فجثى رسول اهللا  يت للنيب دهأُ : "ما روى عبد اهللا بن بسر قال  .٣
ومل  كرمياً إن اهللا جعلين عبداً": ما هذه اجللسة؟ فقال: قال أعرايبركبتيه يأكل، ف
 )٥(". عنيداً جيعلين جباراً

                                                 
  ).١/٤٠٧(النهاية البن األثري . أي مستعجل مستوفز يريد القيام: حمتفز )١(
باب استحباب تواضع اآلكل وصفة قعوده ، رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب األشربة  )٢(
)٢٤٠، ١٣/٢٣٩.(  
  ). ٢/١٥٨(النهاية البن األثري . سريعاً كثرياً: ذريعاً )٣(
  ).١٣/٢٣٩(انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
، ١٠/١٧٧(باب يف األكل من أعلى الصحفة ، طعمةكتاب األ، رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود )٥(

والبيهقي . واللفظ له) ٢/١٠٨٦(باب األكل متكئاً ، كتاب األطعمة ، وابن ماجه يف سننه. وسكت عنه) ١٧٨
إسناده : وقال يف الزوائد). ٧/٢٨٣(باب األكل متكئاً ، كتاب الصداق . يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي

  ).٩/٤٥٢(فتح الباري . إسناده حسن: وقال ابن حجر عنه). ٢/١٠٨٦(صحيح رجاله ثقات 



٥٥٣ 
  

  سابعةاملسألة ال
  لألكل جالسًا على الرجل اليسرى ناصبًا اليمىن الصحيةالفوائد 

  
حيتاج اجلهاز اهلضمي إىل كمية كبرية من الدم ليستطيع القيام مبا يلزم الستقبال   

حىت  لذا كان اإلجراء الطيب الصحيح لذلك وجوب اجللوس ؛الطعام الوارد والتهيؤ هلضمه
لة اهلدوء واالسترخاء، وتزداد قابلية اجلهاز اهلضمي تكون اجلملة العصبية والعضلية يف حا

وثين الساقني حتت اجلسم حلصر الدم يف منطقة  لتقبل الطعام والشراب ومتثله بشكل صحيح،
اجلهاز اهلضمي، مع وضع الساق اليسرى منثنية واليمىن مرتكزة على القدم جلعل املعدة حرة 

ارج، وهذا الوضع هو األصح لعمل اجلهاز طليقة بعيدة عن أي ضغط مسلط باجتاهها من اخل
اهلضمي يف حالة اجللوس على األرض حول السفرة من استعمال الكراسي حول مائدة 

  .الطعام
وإىل أن تأخذ املعدة جماالً  ،فيؤدي إىل انبساط املعدة) متربعاً(أما اجللوس على املقعدة   
إلقعاء بنصب الساقني أو أحدمها مما أما ا .فتزيد قابليتها ألخذ الطعام واملزيد منه ،واسعاً

حيث  ؛متالء مبقدار أقل من الطعاممما يؤدي ا إىل اال ،يضيق حيز املعدة ويقلل اتساعها
 )١(.فيقل مطعمه وال يصاب بالتخمة ،يشعر املرء بالشبع بآلية انعكاسية

ل يف بل إن خمالفة اهلدي النبوي يف األكل جالساً قد تؤدي إىل الوفاة؛ كما يف األك
حال القيام؛ حيث يؤدي إىل انعكاسات عصبية شديدة تقوم ا ايات العصب املبهم 
املنتشرة يف بطانة املعدة، وهذه االنعكاسات إذا حصلت بشكل شديد ومفاجئ قد تؤدي إىل 

لتوجه ضربتها القاضية للقلب،  Vagalinhibationانطالق شرارة النهي العصيب اخلطرية 
كما أن االستمرار على عادة األكل والشرب . ماء أو املوت املفاجئفيتوقف حمدثاً اإلغ

واقفاً تعترب خطرة على سالمة جدران املعدة وإمكانية حدوث تقرحات فيها؛ حيث يالحظ 
األطباء الشعاعيون أن قرحات املعدة تكثر يف املناطق اليت تكون عرضة بصدمات اللقم 

كما أن حالة . حاالت اإلصابة بالقرحة من%) ٩٥(الطعامية وجرعات األشربة بنسبة تبلغ 

                                                 
عبدالرزاق . يف اإلسالمي د الصحيةاحلقائق  .)٣٤، ٤/٢٩(روائع الطب اإلسالمي حملمد نزار الدقر : انظر )١(

  ).١٥٤(الكيالين 



٥٥٤ 
  

عملية التوازن أثناء الوقوف ترافقها تشجنات عضلية يف املريء تعيق مرور الطعام بسهولة إىل 
  )١( .آالماً شديدة تضطرب معها وظيفة اجلهاز اهلضمي_ يف بعض األحيان _ املعدة حمدثة 

ي من منظور علم وظائف يرى بعض األطباء أن ما ذكره املؤلف غري منطق: قلت
  .فلو قدم دليل أو برهان علمي على ما ذكره لكان أوىل ، األعضاء وعلم التشريح

                                                 
  ). ٤/٣٤(انظر روائع الطب اإلسالمي حملمد نزار الدقر  )١(



٥٥٥ 
  

  املسألة الثامنة
  حكم تصغري اللقمة، وإجادة املضغ، وطول البلع 

  
مما يسهل عملية  ،فاألضراس تطحن الطعام ؛مما الشك فيه أن اهلضم يبدأ يف الفم  

مما اتفق املالكية  ،وطول البلع ،وإجادة مضغها ،تصغري اللقمولذا فإن  ؛اهلضم يف املعدة
  )٣()٢)(١(.والشافعية واحلنابلة على أنه مستحب

  :األدلة
  :أما تصغري اللقمة

إال أنه ميكن أن يستدل  ؛فلم أقف له على أدلة نصية فيما طالعته من كتب الفقهاء 
)٤(مبا روى اإلمام مسلم عن كعب بن مالك لذلك

 أن رسول اهللا  "_  عنه اهللا رضي _ 
  )٦)(٥(."فإذا فرغ لعقها ،كان يأكل بثالث أصابع

                                                 
الشرح الصغري للدردير ). ٢/٤٢٨،٤٢٧( أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد حاشية العدوي على شرح :انظر) ١(
 مسالك الداللة يف شرح منت الرسالة ألمحد بن الصديق). ٨/١٨٨(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ). ٤/٧٥٤(
 ).٢٤٧(الرسالة البن أيب زيد ). ٤٢٩( القوانني الفقهية البن جزي). ٣/٢٥٨( الذخرية للقرايف). ٤٠٤،٤٠٣(

نظومة اآلداب حملمد غذاء األلباب شرح م). ٣/٢٥٠( مغين احملتاج للشربيين ). ٢/٥(إحياء علوم الدين للغزايل 
). ٥/١٧٥(كشاف القناع للبهويت ). ٥/٢٤٤(مطالب أويل النهى للرحيباين ). ١١٩، ٢/١١٨(السفاريين 

  ).٣/١٦٢(اآلداب الشرعية البن مفلح ). ٢١/٣٥٩(اإلنصاف للمرداوي 
كشاف القناع : انظر. واستثىن الشيخ تقي الدين من ذلك ما إذا كان هناك ما هو أهم من إطالة األكل )٢(

منظومة ). ٣/١٦٢(اآلداب الشرعية البن مفلح ). ٥/٢٤٤(مطالب أويل النهى للرحيباين ). ٥/١٧٩(للبهويت 
  ). ٢/١١٨(غذاء األلباب للسفاريين 

  .فيما بني يدي من كتبهممل أقف للحنفية على قول يف املسألة  )٣(
. أبو عبدالرمحن: أبو بشري، ويقال: كعب بن مالك بن أيب كعب بن القني بن كعب األنصاري السلمي، يقال )٤(

شهد العقبة وبايع ا، وختلف عن بدر، وشهد أحداً وما بعدها، وختلف يف تبوك هو أحد الثالثة الذين تيب عليهم، 
  ).٣/٢٩٠،٢٨٦(االستيعاب البن عبدالرب ). ٥/٣٠٩(اإلصابة البن حجر : رانظ .مات بالشام يف خالفة معاوية

  ).٢١٢(انظر املصباح املنري للفيومي . بإصبعه من الطعامما أي أَكَلها واملراد : لعقها )٥(
  ).١٣/٢١٧،٢١٦(رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب األشربة، باب استحباب لعق األصابع  )٦(



٥٥٦ 
  

  :وجه الداللة
 .أصابع دليل على أنه كان يصغِّر اللقمة  بثالث_ عليه الصالة والسالم _ أكله          
   :فقالوا، لأما املعقو

  )١(.إن تكبري اللقمة قد يغص به لكثرته
والبعد عن  ،ومراعاة املعدة ،ملا فيه من شرافة النفس ؛مستحب إنه :فقالوا ،وأما إجادة املضغ
 ،سهل بلعه ،نه إذا أجاد مضغ الطعامأكما  )٢(.مع التأدب مع اجلليس ،االغتصاص باللقمة
  )٣(.ةوخف على املعد

                                                 
  ).٣/١٦١(لشرعية البن مفلح انظر اآلداب ا) ١(
  ).٢/١١٩(انظر غذاء األلباب للسفاريين ) ٢(
  ).٤٠٣(ألمحد الصديق  ةمسالك الدالل). ١/٧٥٤(الشرح الصغري للدردير  :انظر) ٣(



٥٥٧ 
  

  املسألة التاسعة
  لتصغري اللقمة، وإجادة املضغ، وطول البلع الصحيةالفوائد 

  
فاألضراس تطحن املواد املغذية وتنعمها لتسهيل  ؛أ من الفممعلوم أن اهلضم يبد  
ويف  ،ويسهل اللسان حتريكها داخل الفم ملزجها جيداً بإفرازات غدد اللعاب ،تفكيكها

وهاتان اخلمريتان تشتركان معاً  ،) maltaseواملالتاز ptyalinالبتواكني ( :اللعاب مخريتان مها
وحتويلها إىل أنواع من السكر  ،لة للذوبان يف املاءب قايف تفكيك املواد الكاربوهيدراتية غري

 ؛وهذا التحويل يصبح تاماً إذا طالت مدة بقاء اللقمة يف الفم ،البسيط الذي يذوب يف املاء
  )١(.حبيث تنعم ومتزج جيداً باللعاب

واستهجان  ،وضرورة مضغه جيداً ،التريث يف تناول الطعام :وهلذا كان من اآلداب  
  )٢(.زدراده بعجالةاول كل من حيا

 _أي األصابع  _إن األكل باخلمسة "  :يقول ابن القيم متحدثاً عن تصغري اللقمة   
نسدت اآلالت فمات اورمبا  ،والراحة يوجب ازدحام الطعام على آالته وعلى املعدة

  )٣(."واملعدة على احتماله وال جيد له لذة وال استمراء هوتغصب اآلالت على دفع
وهذا اهلواء عندما  ،ابتالع كمية كبرية من اهلواءإىل ل السريع للطعام يؤدي إن التناو  

  .ملعدة وتصبح حرارته مثل حرارة اجلسم يتمدد، مما يؤدي حلدوث نفخة يف املعدةإىل ايصل 
ن أوخاصة  ؛مما يحسِّن هضمه يف املعدة ،ومضغ الطعام جيداً يفيد بتقطيع الطعام  

كما  ،النشاء ئاللعاب الذي حيوي أنزمي األميالز الذي جيزمضغ الطعام يزيد من إفراز 
  .)٤(يساعد اللعاب على عملية البلع

منه الفيتامينات واملعادن والعصائر الضرورية  يستخلص طعامه تناول يف املتأين واإلنسان
  اـحيتويه ارةـبل واألكثر من ذلك هو أنه يبطل تأثري أي مسوم أو معادن ض ؛ لبناء اجلسم

                                                 
  ).٤٤،٤٣(أمني روحية . انظر أمراض اجلهاز اهلضمي ومعاجلتها د )١(
  ).٤١(ع هشام املان .انظر أمراض املعدة وعملية هضم الطعام د )٢(
  ).٤/٢٢٢(زاد املعاد  )٣(
  ).١٩١(انظر اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي الشريف لعبد الرحيم مارديين  )٤(



٥٥٨ 
  

  .)١(مالطعا
وقد تأكد العلماء من هذه احلقيقة بعد أن قرر ستة من احملاربني اليابانيني االنتحار يف   

 ،ن طريق تناول بعض الثمار السامة اليت تنمو بالقرب من نافذة زنزانتهمعأحد املعتقالت 
 ،ةولفترة طويل ءثنان اآلخران ميضغاا ببطيف حني راح اال ،فالتهم أربعة منهم الثمار بسرعة

ويف صباح اليوم التايل كان األربعة قد فارقوا احلياة وبقي اآلخران على قيد احلياة، وقد 
لكنه مل حيدث هلما شيء، واألغرب أن صحتهما قد  ؛حاوال تكرار احملاولة يوماً بعد يوم

حيث تبني أن السموم قد تكسرت وأبطل  ؛حتسنت وختلصا من آالمهما اجلسمية والنفسية
فلم يبق من الثمار سوى العناصر الغذائية املفيدة اليت ساعدت على جتدد  ،هالعاما تأثري

  )٢(.حيوية جسديهما

                                                 
  ).٣/٢٢،٢١(انظر ثبت علمياً حملمد كامل عبد الصمد  )١(
  ).٣/٢٢(انظر ثبت علمياً حملمد كامل عبد الصمد  )٢(



٥٥٩ 
  

  املسألة العاشرة
  حكم جعل البطن أثالثًا للطعام والشراب والنفس

  
وثلثاً  ،وثلثاً للشراب ،ثلثاً للطعام :اتفق الفقهاء على أنه يندب جعل البطن أثالثاً  
  )١(.للنفس
  :األدلة

كل أن جيعل البطن أثالثاً للطعام وللشراب لوا ملا ذهبوا إليه من أنه يندب لآلاستد  
  :وللنفس بالسنة واملعقول

  :أما السنة
ما مأل ابن ": قال أن النيب  _ رضي اهللا عنه_ كرب ي فما رواه املقدام بن معد .١

 ،صلبه، فإن كان ال حمالة طنه، حسب ابن آدم أكالت يقمندم وعاًء شراً من بآ
 )٢(".وثلث لنفسه ،وثلث شراب ،فثلث طعام

 )٣(".أصل كل داء البردة" :أنه قال عن النيب _ رضي اهللا عنه _ ما رواه أنس  .٢

                                                 
أسهل املدارك ). ٣٠/٢٦٦(املبسوط للسرخسي ). ٦/٣٣٩(حاشية رد احملتار البن عابدين  :انظر )١(

القوانني الفقهية البن جزي ). ٤/٧٥٢(حاشية الصاوي على الشرح الصغري للدردير ). ٣/٣٥٠(للكشناوي 
كشاف ). ٤٠٣(مسالك الداللة ألمحد الصديق ). ٢/٤٢٦( الرسالة البن أيب زيد مع حاشية العدوي). ٤٢٩(

غذاء ). ٣/١٨٣(اآلداب الشرعية البن مفلح ). ٢١/٣٦٩(مرداوي اإلنصاف لل). ٥/١٧٩(القناع للبهويت 
  ).٢/١٠٦،١٠٥(األلباب للسفاريين 

والترمذي بشرح حتفة . واللفظ له) ١٧١٨٦(رقم ) ٤٢٣، ٢٨/٤٢٢(رواه اإلمام أمحد يف مسنده  )٢(
) ٧/٤٤(. حسن صحيح: وقال) ٧/٤٤،٤٣(األكل األحوذي، كتاب الزهد، باب ما جاء يف كراهية كثرة 

واحلاكم يف املستدرك، ). ٢/١١١١(ورواه وابن ماجه، كتاب األطعمة، باب االقتصاد يف األكل وكراهة الشبع 
وصححه الذهيب يف تلخيص ). ٤/١٢١(كتاب األطعمة، باب أكثر الناس يف الدنيا شبعاً أكثرهم يف اآلخرة جوعاً 

ورواه ابن حبان كما يف اإلحسان . )٩/٤٣٨(حديث حسن : وقال ابن حجر يف الفتح). ٤/١٢١(املستدرك 
البن بلبان، كتاب الرقائق، باب الفقر والزهد والقناعة، ذكر األخبار عما جيب على املرء من ترك الفضول يف 

  ).٢/٤٤٩(قوله 
). ١/٢٠٤(وابن حبان يف اروحني ). ٢/١٧٨(إرشاد احلق : رواه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية، حتقيق )٣(

  ).٢/٣٨٤(ال يصح رفعه : ب يف جامع العلوم واحلكموقال ابن رج



٥٦٠ 
  

  :وجه الداللة
فال  ؛مسيت بذلك ألا تربد املعدة. ةوثقل الطعام على املعد )١("هي التخمة :الربدة"

 )٣(.دخال الطعام على الطعامإوقيل . )٢(تستمرئ الطعام
 :فقالوا، أما املعقول
 ،ألنه يترتب على الشبع ثقل البدن ؛إن جعل البطن أثالثاً فيه اعتدال اجلسد وخفته .١

 .)٤( وهو مما يورث الكسل عن العبادة
 ،ويكثر الشهوات ،ويفسد العقل ،ويقلل احلفظ ،الشبع من احلالل يقسي القلب" .٢

 )٥(."ويفسد اجلسد ،ويقوي جنود الشيطان
لعجب من هذه  ،ذه القسمة )٦(لو مسع بقراط" :عن القرطيب قولهنقل ابن حجر  .٣

 )٧(."احلكمة
٤. إدخال  ،وأهلك السباع يف الربية ،الذي قتل الربية: ")٨( ةقال احلارث بن كَلَد

  )٩(."الطعام على الطعام قبل االضام

                                                 
  ).١/١١٥(النهاية البن األثري ). ٣/٢٦٣(غريب احلديث للخطايب  )١(
  ).١/١١٥(النهاية البن األثري  )٢(
  ).٤/٧٥٢(انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغري  )٣(
  .انظر املرجع السابق )٤(
  ).٤/٧٥٢(الشرح الصغري للدردير  حاشية الصاوي على )٥(
. بقراطأهو أحد أشرف أهل بيته وأعالهم نسباً، تعلم صناعة الطب من أبيه إيراقلديس ومن جده : بقراط )٦(

. عاش مخساً وتسعني سنة، وهو أول من دون صناعة الطب وأظهرها، ألف حنو ثالثني كتاباً أشهرها اثنا عشر كتاباً
يب العباس أمحد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي املعروف انظر عيون األنباء يف طبقات األطباء ملوفق الدين أ

  ).٥٣،٤٣(نزار رضا .د: بابن أيب أصيبعة، حتقيق
  ).٩/٤٣٨(فتح الباري البن حجر  )٧(
سعد بن أيب وقاص  ـصلى اهللا عليه وسلم  ـكان احلارث بن كَلَدة طبيباً يف العرب حكيماً، أمر رسول اهللا  )٨(

 ،١/٣٠١(ابة البن حجرانظر اإلصابة يف متييز الصح.  مرض نزل به، مات أول اإلسالمأن يأتيه ويستوصفه يف
٣٠٢.(  

  ).٢/٣٨٤(جامع العلوم واحلكم البن رجب  )٩(



٥٦١ 
  

  املسألة احلادية عشرة
  فسجلعل البطن أثالثا للطعام والشراب والن الصحيةالفوائد 

  
  "من بطنه شراً ما مأل ابن آدم وعاًء: "الوصية النبوية بالتقليل من الطعام يف قوله   

  من معجزات الرسول يم اإلعجاز الصحي والوقائي والغذائي، فهتعدُّ قمة من قم
وهذا النظام  .لألكل وحكمته العالية، ومن القوانني اليت سنها الرسول  ،وجوامع كلمه
، فيكفي من األمراض اد اإلنسان أن يعيش سليماً معاىفًحياة البشرية إذا أرلل يعترب أساساً

  .)١(صلبه اإلنسان لقيمات يقمن
فري والشهيق ينساب عرب جهاز التنفس دون أن يضغط إن هذا التقسيم جيعل هواء الز  

اب احلاجز أثناء حركته على املعدة فيضرا ويزعجها، ويف ذلك إشارة إىل عالقة جاحل
  .لتنفس مبلء املعدة من الطعاما

واهلضم ال يتم بدون مفرزات املعدة، فإذا امتألت املعدة  ،والطعام حباجة إىل هضم  
ومل يدع  ،بالطعام فأين جتد العصارات اهلاضمة مكاناً هلا؟ فمن مأل معدته بالطعام والشراب

ا التقسيم فقد اتبع أفضل بينما لو اتبع هذ ،شعر بعد ذلك بالتخمة وعسر اهلضم ،فيها متنفساً
كما أنه  ،وامتزاجه جيداً بالعصارات اهلاضمة ،وحتريك الطعام ،وسيلة إلمتام عملية اهلضم

وتوازن الضغط اهلوائي داخلها وداخل التجويف البطين  ،حيافظ على درجة محوضة املعدة
قاص الوزن، وقد ابتكر العلماء يف الواليات املتحدة طريقة جديدة إلن .)٢(والقفص الصدري

ويبقى ثلثا املعدة اآلخران  ،وذلك بإدخال بالون إىل املعدة وينفخ بشكل ميأل ثلث املعدة
املعدة عبارة عن عضو جموف خالٍ من اهلواء يتمدد كلما : قلت .)٣(فارغني للطعام والشراب

  .كلما زاد ملؤه
 :_ قشجامعة دم أساتذة كلية الطب يف كبار من وهو _ اجلزيري حممد الدكتور ويقول  

يِّقد كنت أول ما عنالطب أقرر فائدة شرب املاء مع الطعام آخذاً  ةمدرساً يف كلي ت

                                                 
  ).٢١٠(انظر صحتك يف الغذاء حملمد السيد أرناؤوط  )١(
  ).١٩٢(خمتار سامل .لرسول اإلنسانية د الصحيةانظر اإلبداعات ) ٢(
  ).١/٢٧١،٢٧٠(صاحل بن أمحد رضا . علمي يف السنة النبوية دانظر اإلعجاز ال )٣(



٥٦٢ 
  

وقد الحظت فائدة  ،"ه، وثلث لنفسهوثلث لشراب ،ثلث لطعامه"...  :باحلديث الصحيح
ذلك بالتجربة على نفسي وعلى مرضاي الذين أصبح عددهم يزيد اآلن على نصف مليون، 

جيدون يف الكتب اليت بني أيديهم واملأخوذة عن ؛ ألم عارضونينوكان الطلبة آنذاك ي
وأخرياً منذ سنني جاء  ،األجانب ضد ذلك، وكنت أصر على رأيي وأخالف تلك الكتب

ألنه تبني  ؛علم الطب نفسه يقرر ما ذكره احلديث الشريف ويوصي بشرب املاء مع الطعام
ت كلها يف املعدة والكبد اإفرازات العصار لألطباء أن شرب املاء مع الطعام يفيد يف زيادة

ويساعد مهمة جهاز اهلضم بتليني الطعام وصياغته كعجينة تنفذ فيها العصارات  ،واألمعاء
املزمن بكثرة شرب املاء ) اإلمساك(وكنت أوصي املصابني بالقبض  ،اهلاضمة ومينع القبض

  )١(.مع الطعام، وكانت توصية ناجحة مائة باملائة
ي متاماً على ظهور ضأن ختفيض السعرات احلرارية املستهلكة مبقدار الثلث يقوقد تبني 

   )٢(.سرطان الثدي
  .يرى املشرف أن هذه فرضية هلا بعض ما يدل عليها لكنها ليست أكيدة حىت اليوم: قلت

وسببها إدخال الطعام  ،وكثري من األمراض تنتج عن اإلفراط يف الطعام والشراب  
واإلكثار من  ،والزيادة يف القدر الذي حيتاجه البدن ،الطعام السابق على املعدة قبل هضم

  )٣(.األغذية املختلفة التركيب
 تبحث يتال _ العالمة الروسي _ )لكسندر بوجومولتزإ(وقد وضعت مدرسة الدكتور   

يف أسرار الشيخوخة واحليوية وطول العمر قواعد ا ميكن جتديد أعضاء اجلسم كله بواسطة 
  )٥)(٤(.ومنها جتنب األكل إىل حد الشبع ؛نسجة وخاليا النسيج الرابط بني األعضاءجتديد أ

                                                 
  ).١/٢٧٣،٢٧٢(صاحل بن أمحد رضا .اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية د انظر )١(
أمحد . انظر نشرة الطب اإلسالمي، العدد الثاين، أوجه االرتباط بني القيم اإلسالمية واإلصابة بالسرطان د) ٢(

  ).٧١١،٧١٠(أشرف عذر . القاضي، د
  ).٢٠٥(انظر نشرة الطب اإلسالمي، العدد الرابع، اإلسالم  والوقاية من األمراض، حممد كامل أمحد  )٣(
  ).١٧٠(للصيام، ألمحد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةانظر من األسرار  )٤(
يناسبها، أن يكون الغذاء بسيطاً يف مكوناته وصحياً يسهل هضمه، وأن يتجنب إرهاق معدته مبا ال : ومنها )٥(

  ).١٧٠،١٦٩(املرجع السابق . وأن يتناول طعامه يف جو مرح



٥٦٣ 
  

" عش مائة عام"صاحب كتاب  )هاورز جابلورد(وأما مدرسة العامل األمريكي   
يرى أن تناول كميات كبرية من الغذاء أكثر مما ينبغي يؤدي يف نظره إىل حدوث املشهور 

دي إىل كثرة النفايات يف اجلسم، وبالتايل حدوث نوع من التسمم البطيء باجلسم، ويؤ
يسميه النظافة الداخلية يعتمد على الصوم ملدة سبعة أيام بالبعد  اًضع نظامضعف عام، وو

ويعتمد فيه فقط على كميات قليلة من الزبادي والعسل  ،عن كل أنواع الغذاء التقليدية
ويطبق  ،الفاكهة والسوائل الدافئةاألبيض أو احلساء وشوربة اخلضار وسلطة اخلضار وعصري 

ومن وصاياه أالّ يأكل املرء  .ومرة يف اخلريف ،مرة يف الربيع :هذا النظام مرتني يف كل عام
  .بشراهة وم

- ٨٠(حالة سنها ما بني  )١٨(حسين الغندور على / ويف دراسة إحصائية للدكتور  
مع عدم  ،ز هضمي كفءوجها ،عاماً مبصر وجد أم مجيعا يتمتعون بصحة جيدة )١٦٠

  )١(.تناول كميات كبرية من الطعام
األستاذ أمحد محيد بتطبيق هذا يف أا وقد قام احملاضر بكلية الشريعة وأصول الدين   

 )٧٥( إىل )١١٥(ل وزنه من زفكانت النتيجة أن ن ،احلديث على نفسه يف الطعام والشراب
  )٢(.كيالً 

 الصحيةوالت عالج السمنة باألدوية والعقاقري أن كل حما"ويرى الدكتور خمتار سامل   
أن العالج على ثبت فشلها وخطورا أيضاً على حياة املريض ويؤكد خرباء الطب احلديث 

 ،األساسي جلميع حاالت السمنة ال ميكن أن ينجح إال عن طريق االعتدال يف تناول الطعام
  )٣(.وبا وأمريكا حالياًوهذا هو كل ما يتبع يف دول أور ،تباع نظم غذائية خاصةاو

                                                 
  ).١٧٢،١٧١(للصيام ألمحد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةانظر من األسرار  )١(
  ).١/٢٧٣(صاحل بن أمحد رضا . انظر اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية د) ٢(
  ).١٩١(خمتار سامل .لرسول اإلنسانية د الصحيةاإلبداعات  )٣(



٥٦٤ 
  

  املسألة الثانية عشرة
  حكم تقديم الفاكهة قبل غريها

  
وميكن القول  .)١(ىل استحباب تقدمي الفاكهة على غريها إذهب الشافعية واحلنابلة 

والسنة يف اللحم أن يؤكل بعد  " : حيث جاء يف الشرح الصغري ؛ أنه مذهب املالكيةب
  )٢(...."الطعام 
  :األدلة

  :وا لذلك بالكتاب والسنة واملعقولاستدل
  :أما الكتاب

7π{ :فقوله تعاىل yγÅ3≈ sùuρ $£ϑÏiΒ šχρç ¨y‚tGtƒ ∩⊄⊃∪ ÉΟøtm: uρ 9 ösÛ $£ϑÏiΒ tβθ åκtJ ô± o„{)٣ (.  

  :وجه الداللة
  )٤(.يف اآلية تنبيه على تقدمي الفاكهة قبل باقي األطعمة

  :أما السنة
روج النيب ـخيف  _رضي اهللا عنه  _رة ـهريرواه أبو فيمكن أن يستدل هلم مبا 

 م إىل بيت األنصاري ،من اجلوع وصاحبيهوجميئ  ،وإدخال امرأته إياهم ، وذها
فيه بسر  )٥( فانطلق فجاءهم بعذق ":  األنصاري وفرحه م وإكرامه هلم، والذي جاء فيه

اك إي" : ل اهللا فقال له رسو )٦(وأخذ املدية، كلوا من هذه :الـومتر ورطب فق
  فذبح هلم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال!" واحللوب

                                                 
اآلداب الشرعية البن مفلح  .)٣/٢٥٠(مغين احملتاج للشربيين ). ٢/١٦(إحياء علوم الدين للغزايل : انظر )١(
  .واهللا أعلم، ومل أقف للحنفية على قول يف املسألة). ٢/١٥٠(غذاء األلباب للسفاريين ). ٣/١٩٨(
  )٤/٧٥٦(للدردير  )٢(
  ).٢٠،٢١: (اآليات  ،سورة الواقعة) ٣(
  ).٢/١٦(اء علوم الدين للغزايل انظر إحي) ٤(
  ).١٥٢(انظر املصباح املنري للفيومي . الكباسة؛ وهي جامع الشماريخ، ويطلق على أنواع من التمر: العذق) ٥(
  ).٢١٦(املصباح املنري للفيومي . الشفرة: املدية) ٦(



٥٦٥ 
  

والذي نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم يوم : "أليب بكر وعمر   رسول اهللا 
  )١(".القيامة، أخرجكم من بيوتكم اجلوع، مث مل ترجعوا حىت أصابكم هذا النعيم

  :وجه الداللة
دليل على استحباب تقدمي الفاكهة على اخلبز  وفيه"_  رمحه اهللا _النووي قال   
  )٢(".واللحم

  :فقالوا، أما املعقول
  .)٣(نه أصلح يف باب الطبإ .١
ألا ألطف ... احلكمة يف تقدمي الفاكهة قبل اللحم " :وجاء يف التفسري الكبري .٢

الفاكهة  وأقل حاجة إىل املكث الطويل يف املعدة للهضم، وألن ،وأسرع احندارا
  )٤(...."حترك الشهوة لألكل واللحم يدفعها 

                                                 
غريه إىل دار من يثق باب جواز استتباعه ، كتاب األشربة، رواه اإلمام مسلم يف صحيحه بشرح النووي) ١(

  ).١٣/٢٢٦،٢٢٣،٢٢٢(برضاه بذلك 
  ).١٣/٢٢٦(شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
  ).٣/١٩٨(انظر اآلداب الشرعية البن مفلح  )٣(
  ).٢٩/١٣٤(الرازي  )٤(



٥٦٦ 
  

  املسألة الثالثة عشرة
  لتقديم الفاكهة قبل غريها من الطعام الصحيةالفوائد 

  
ألن الفاكهة حتوي  ؛إن تناول الفاكهة قبل الوجبة الغذائية له فوائد صحية جيدة  

السكاكر مبدة قصرية سكاكر بسيطة سهلة اهلضم وسريعة االمتصاص، فاألمعاء متتص هذه 
وتزول أعراض اجلوع ونقص السكر، يف حني أن الذي ميأل  ،تقدر بالدقائق، فريتوي اجلسم

معدته مباشرة بالطعام املتنوع حيتاج إىل ما يقارب ثالث ساعات حىت متتص أمعاؤه ما يكون 
  . وتبقى عنده أعراض اجلوع لفترة أطول ،يف غذائه من سكر

ضافة إىل أا سهلة اهلضم واالمتصاص فإا مصدر الطاقة إن السكاكر البسيطة باإل
األساسي خلاليا اجلسد املختلفة، ومن هذه اخلاليا اليت تستفيد استفادة سريعة من السكاكر 

حيث تنشط بسرعة عندما تصلها  ؛البسيطة هي خاليا جدر األمعاء والزغابات املعوية
ظيفتها على أمت وأكمل وجه المتصاص السكاكر املوجودة بالفاكهة، وتستعد للقيام بو

خمتلف أنواع الطعام واليت يأكلها الشخص بعد الفاكهة، ورمبا كانت هذه هي احلكمة من 
≈Νßγ{ :يف قوله تعاىل )١(تقدمي الفاكهة على اللحم tΡ÷Šy‰øΒ r&uρ 7π yγ Å3≈ xÎ/ 5Οós s9uρ $ £ϑ ÏiΒ tβθåκtJ ô±o„{)٢( 

  )٣(". أفطر أحدكم فليفطر على مترإذا : " وغريها من اآليات، وكذا يف قوله 
ويذهب بالداء  ،إن أكل البطيخ قبل الطعام يغسل البطن غسالً"  :يقول السيوطي  
  )٥(.ويعد تناول الفاكهة قبل تناول الطعام أحد أهم أسباب عالج اإلمساك )٤(."أصالً

                                                 
  ).٥٢(أمحد قرقوز . عبد احلميد دياب، د. انظر مع الطب يف القرآن الكرمي د )١(
  ).٢٢: (آية، سورة الطور )٢(
  .٤٦٦سبق ص  )٣(
  ).٢٧٥(املنهج السوي واملنهل الروي يف الطب النبوي البن طولون  )٤(
  ).١١٤،١١٣(أمني روحية . انظر أمراض اجلهاز اهلضمي ومعاجلتها د) ٥(



٥٦٧ 
  

  املسألة الرابعة عشرة
  ممن الطعا حكم ختليل األسنان بعد األكل إن علق بها شيء

  

وكثرة هذه املواضع  ،سبق يف مبحث السواك عرض املواضع اليت يتأكد فيها السواك  
ويف هذه املسألة أعرض حكم ختليل األسنان بعد األكل إن  ،دل على أمهية العناية باألسنانت

  :وحيسن قبله أن أعرف التخليل فأقول ،علق ا شيء من الطعام
  )١(.كما سبق خالل الشيءأصله إدخال الشيء يف  :التخليل يف اللغة
  )٢(".خراج ما بني األسنان من الطعامإل )وهو العود(ستعمال اخلالل ا: " واملراد به هنا

  )٤)(٣(.اتفق املالكية والشافعية واحلنابلة على أنه يندب ختليل األسنان إن علق ا شيءقد و
  :األدلة

بعد األكل إن علق ا شيء استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من استحباب ختليل األسنان   
  :بالسنة واألثر
  : أما السنة
: فقال خرج علينا رسول اهللا : قال_ رضي اهللا عنه _  )٥(فما رواه أبو أيوب .١

 املتخللون بالوضوء،: "وما املتخللون يا رسول اهللا؟ قال: ، قالوا!"حبذا املتخللون"
                                                 

  .٢٧٣ انظر ص) ١(
  ).٢/٧٣(النهاية البن األثري ) ٢(
الرسالة البن أيب زيد مع  ).٣/٣٥١(أسهل املدارك للكشناوي ). ٤/٧٥٢(الشرح الصغري للدردير : انظر) ٣(

مغين ). ٢/٦(إحياء علوم الدين للغزايل ). ٤٠٤(مسالك الداللة ألمحد الصديق  ).٢/٤٢٨( حاشية العدوي
). ٣/٣٧( شرح منتهى اإلرادات للبهويت). ٥/١٧٨(كشاف القناع للبهويت  ).٣/٢٥٠(احملتاج للشربيين 
  ).٢/١٢٢(غذاء األلباب للسفاريين ). ٣/١٦٨(مفلح اآلداب الشرعية البن). ٢١/٣٧٤( اإلنصاف للمرداوي

مل ينص احلنفية على هذه املسألة؛ إال أم نصوا على أنه يستحب السواك عند تغري رائحة الفم مبأكول، وعند ) ٤(
وال شك أن السواك أفضل من التخليل يف إزالة الرائحة ، من البحث ١١٣صاصفرار األسنان كما سبق 

إم يرون : فمن هنا ميكن القول، ..."  من أكل فما ختلل : "م يستدلون حبديث أيب هريرةكما أ. واالصفرار
  ).١/١٨(انظر بدائع الصنائع للكاساين . استحباب ختليل األسنان بعد األكل

هو خالد بن زيد بن كليب ثعلبة بن عبد عوف األنصاري اخلزرجي، أمه هند بنت سعيد بن : أبو أيوب )٥(
. ملا قدم املدينة، وأقام عنده حىت بىن بيوته ومسجده ونزل عليه النيب . قبة وبدراً وما بعدهاشهد الع. عمرو

  =  اـعلى املدينة مل_ رضي اهللا عنه _ استخلفه علي . آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني مصعب بن عمري
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وأما ختليل  ،نشاقواملتخللون من الطعام، أما ختليل الوضوء فاملضمضة واالست
بني أسنان امللكني من أن يريا على  إنه ليس شيء أشد ،الطعام فمن الطعام

 )١(".وهو يصلي شيئاًا مصاحبه
نقوا أفواهكم " : قال رسول اهللا: قال _رضي اهللا عنه  _وعن سعد بن معاذ  .٢

وليس أَضرُّ على املالئكة من بقايا ما بني  ،فإا جمالس املالئكة ؛باخلالل
 )٢(".األسنان

من أكل فما ختلل " :قال رسول اهللا  :قال _رضي اهللا عنه  _وعن أيب هريرة  .٣
 )٣(". ومن ال فال حرج ،من فعل فقد أحسن ،ومن الك بلسانه فليبتلع ،فليلفظه

 :روأما األث
   )٥(".األسنان )٤(اخلالل يوهن ترك": قال _ رضي اهللا عنهما _ابن عمر فما روي عن 

   )٥(".األسنان

                                                 
اإلصابة البن : انظر. وقيل غري ذلك، سنييف غزو القسطنطينية سنة مخ _رضي اهللا عنه _ تويف  .خرج إىل العراق=

  ).١/٧،٥(االستيعاب البن عبدالرب ). ٢/٩٠( حجر
وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد، كتاب األطعمة، باب  ).٤٠٦١(رقم ) ٤/٢١٢(رواه الطرباين يف الكبري  )١(

ورواه ). ٥/٣٠(ابق املرجع الس. يف إسناده واصل بن السائب وهو ضعيف: ، قال)٣٠، ٥/٢٩(ختليل األسنان 
  .وضعفه كذلك بواصل بن السائب) ٣/٨٣(ابن حبان يف اروحني 

  ).٤٠٨٣٩(رقمه ) ١٥/٣٨٠(رواه الديلمي كما يف كنـز العمال  )٢(
  .٤٧ سبق ص )٣(
  ).٦٥٥(خمتار الصحاح للرازي . الضعف: الوهن: يوهن )٤(
وذكر أن رجاله رجال . هومل أقف عليه يف املطبوع من أخرجه الطرباين يف الكبري: قال اهليثمي يف جممع الزوائد )٥(

  ).٥/٣٠(رجال الصحيح 
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  مسة عشرةاملسألة اخلا
  من الطعام لتخليل األسنان إن علق بها شيء الصحيةالفوائد 

  
سبق أن ذكرنا يف مبحث السواك األمراض اليت حتدث نتيجة إمهال تنظيف األسنان   

ليت تفرزها بعض اجلراثيم، وكذلك ن بعض اخلمائر االذي ينتج ع واليت أمهها خنر األسنان
يا ولذا كان إخراج ما بني األسنان من بقا ؛كاكرن املواد احلمضية الناشئة عن ختمر السع

هم لتنظيف األسنان مما علق ا من الطعام والذي يوهن م الطعام بعيدان اخللة أو غريها
األضراس ويتلفها، كما أنه يحولذا فعلى من  ؛الكريهةوينشر الروائح  ،لألسنان اًث خنرد

ألن صحة األسنان أساس صحة  ؛نهصحة مجيع بدحفظ يريد حفظ صحة أسنانه ومن ورائه 
عليه أن يعتين بتخليل أسنانه بعد كل طعام ويتمضمض باملاء ليقذف ذه البقايا  البدن

خارجاً، ويعقب ذلك بدلك أسنانه بالفرشاة مع املعجون أو بالسواك للقضاء على ما تبقى 
 )١(.من اجلراثيم ومن فضالت الطعام والشراب من فمه

                                                 
حممد نزار الدقر .روائع الطب اإلسالمي د). ٩٨(عبد الرزاق الكيالين . يف اإلسالم د الصحيةاحلقائق  :انظر) ١(
)٤/٤١.(  
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  املطلب الثالث

  الرضاع والصفات املطلوب مراعاتها يف املرضعةيف 
      

من ذلك أنه  ؛أوىل اإلسالم النسل عناية فائقة من قبل أن يولد األبناء وبعد أن يولدوا  

≡ßN {:قال تعاىل ،أوصى الوالدات بإرضاع أوالدهن حولني كاملني t$Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊöãƒ £⎯ èδ y‰≈s9 ÷ρr& 

È⎦ ÷, s!öθym È⎦÷⎫ n=ÏΒ% x. ( {)شقاق أو طالق بني الزوجني نزاع أو مل يغفل أمر الرضاعة إن حصل و )١

*βÎ÷... { :قال تعاىل ،فأبت األم أن ترضع sù z⎯ ÷è|Êö‘ r& ö/ä3s9 £⎯èδθ è?$ t↔ sù £⎯ èδ u‘θã_é& ( (#ρ ãÏϑs? ù& uρ /ä3uΖ ÷ t/ 

7∃ρã÷èoÿ Ï3 ( βÎ) uρ ÷Λ än ÷ | $yès? ßìÅÊ÷ äI|¡ sù ÿ…ã&s! 3“ t÷z é&{)٢(.  

ومن ناحية أخرى يدل  ،هذا من ناحية ،فظة الشرع على النسلوهذا يدل على حما  
وملا للغذاء من أثر يف تكوين  .على أمهية الرضاعة الطبيعية يف احملافظة على صحة الطفل

فقد اهتم الفقهاء  _خاصة إذا كان يف وقت  النمو  _اإلنسان اجلسدي والعقلي والنفسي 
، وقد جعلت هذا املطلب يف حفاظاً على الرضيعببيان الصفات املطلوب مراعاا يف املرضعة 

  .متهيد ومسألتني
  .التمهيد يف تعريف الرضاع

  :وأما املسألتان
  .يف الصفات اليت حث اإلسالم على مراعاا يف املرضعة: فاملسألة األوىل
  .يف الفوائد الصحية للصفات اليت حث اإلسالم على مراعاا يف الرضعة: املسألة الثانية

                                                 
  ).٢٣٣: (من اآلية، سورة البقرة) ١(
  ).٦: (من اآلية، سورة الطالق) ٢(
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  متهيد
  تعريف الرضاع

  
  )١( ".شرب اللنب من الضرع أو الثدي" :الرضاع يف اللغة

 رضع يرضع رضاعاً: سم من اإلرضاع، يقالاال :_ بفتح الراء وكسرها _  الرضاع"
  )٢( ."ورِضاعاً فهو راضع، واجلمع رضع

   :شرعاً
مص من ثدي آدمية يف وقت خمصوص حوالن ونصف عنده وحوالن : "عند احلنفية

  )٣(".اعنده
  )٤("وصول لنب اآلدمية حملل مظنة غذاء آخر: "وعند املالكية
  )٥( ."اسم حلصول لنب امرأة أو ما حصل منه يف معدة طفل أو دماغه: "وعند الشافعية
  )٦(".مص لنب ثاب عن محل من ثدي امرأة أو شربه: "وعند احلنابلة
  :شرح التعريفات
 باملص ألنه أشهر وإال فال فرق بني املراد به وصول اللنب وعرب: مص: قول احلنفية

وصوله عن (والوجور ) وصول اللنب إىل اجلوف عن طريق األنف(املص والعب والسعوط 
  )٧( )طريق الفم

  )٨( .أي املعدة وإن مل حيصل الغذاء: حملل مظنة غذاء: قول املالكية

                                                 
  ).٢/٤٠٠) (رضع(اللغة البن فارس مادة  معجم مقاييس) ١(
  ).٨٧(املصباح املنري للفيومي ). ٩/٤٨٦) (رضع(لسان العرب البن منظور مادة ) ٢(
  ).٣/٢٠٩(الدر املختار للحصكفي ) ٣(
  ).٤/١٧٦(وانظر اخلرشي على خمتصر خليل ) ١/٣١٦(حدود ابن عرفة ) ٤(
  ).٣/٤١٤(مغين احملتاج للشربيين ) ٥(
  ).٤/٤١٤(رادات للفتوحي منتهى اإل) ٦(
  )٢/١٥٣(معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية حملمود عبدالرمحن ). ٣/٢٠٩(حاشية ابن عابدين : انظر) ٧(
  ).٤/١٧٧(انظر اخلرشي على خمتصر خليل ) ٨(
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لتحرمي أي ال يشترط بقاء اسم اللنب عليه فيحصل ا: أو ما حصل منه: قول الشافعية
  )١( .باجلنب أو الزبد فإنه يحرم

كأكله بعد جتبينه وسعوط  :وحنوه شربه أو وقوهلم اجتمع، أي :ثاب: قول احلنابلة 
  )٢(.ووجور

  

  املسألة األوىل
  الصفات التي حث اإلسالم على مراعاتها يف املرضعةيف 

  
حفظاً له وإبعاداً رعاية للرضيع و ؛اهتم الفقهاء ببيان الصفات اليت تراعى يف املرضعة

، وبعضها حمل خالف،  عن كل ما يضر به، وبعض هذه الصفات حمل اتفاق بني الفقهاء
  :وسأبدأ مبشيئة اهللا بالصفات املتفق عليها وهي كالتايل

  .أن تكون عفيفة :الصفة األوىل
وهذه الصفة ذكرها احلنفية واملالكية واحلنابلة، حيث نصوا على كراهة استرضاع الفاجرة 

ميكن القول إنه كذلك مذهب الشافعية قياساً على نصهم على كراهة استرضاع سيئة و
  )٣(.والفجور أشد منه_ كما سيأيت يف الصفة الرابعة_اخللق 

من األمراض املضرة بالرضيع، أو اليت تعجز معها عن الرضاع، أو ال لوها خ : الصفة الثانية
  .يرجى برؤها سريعاً

  ،الربص :هيو ؛بعض األمراض على احلنابلة ونص ،واحلنابلة واملالكية احلنفية ذكرها الصفة وهذه
  
  
  
  

                                                 
  ).٤/٤١٥(انظر مغين احملتاج للشربيين ) ١(
  ).٣/٢١٣(انظر شرح منتهى اإلرادات للبهويت ) ٢(
علي : احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق). ٤/٢٧٧(الذخرية للقرايف ). ١٥/١٢٢(سوط للسرخسي املب: انظر) ٣(

  ).٥/٤٥٩(كشاف القناع للبهويت ). ٢٤/٢٨٥(اإلنصاف للمرداوي ). ١١/٣٩٥(علي معوض وعادل أمحد 
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  )٣)(٢)(١(.واجلذام
  .)٤(أن ال تكون محقاء :ثالثةالصفة ال

  )٧)(٦)(٥( .وقد نص األئمة األربعة على النهي عن استرضاع احلمقاء
  .أن تكون حسنة اخللق :الرابعةالصفة 

  )٩)(٨(.نابلةاحلنفية والشافعية واحل وهذه الصفة ذكرها
  :األدلة
  :أدلة الفقهاء على الصفة األوىل وهي أن تكون عفيفة : أوالً

  :استدلوا لذلك باألثر واملعقول
  :أما األثر

                                                 
مواهب اجلليل للحطاب ). ٤/١٧٦(بدائع الصنائع للكاساين ). ١٥/١٢٢(املبسوط للسرخسي : انظر) ١(
اإلنصاف للمرداوي ). ٥/٤٥٩(كشاف القناع للبهويت ). ٥/٤٣٣(التاج واإلكليل للمواق ). ٥/٤٣٣،٤١١(
 ).٥/١٠٧(توضيح األحكام للبسام ). ٢٤/٢٨٥(
 ).٢٤/٢٨٥(رجح املرداوي يف اإلنصاف حترمي استرضاع الربصاء واجلذماء ) ٢(
اشتراط خلوها من األمراض املعدية  إن: مل أقف للشافعية على نص يف املسألة، وإن كان ميكن القول) ٣(
 .هو مذهبهم أيضاً؛ ألنه ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم كما هو معلوم_ كاجلذام_
    ).٥٩(املصباح املنري للفيومي . فساد العقل: احلمق) ٤(
). ٤/٢٢٧(الذخرية للقرايف ) ٤/١٧٦(بدائع الصنائع للكاساين ). ١٥/١١٩(املبسوط للسرخسي : انظر) ٥(

املغين ). ٥/٤٥٩(كشاف القناع للبهويت ).١١/٣٩٥(علي معوض وعادل أمحد :ي الكبري للماوردي، حتقيقاحلاو
  ).٥/١٠٧(توضيح األحكام للبسام ). ٢٤/٢٨٥،٢٨٤(الشرح الكبري البن قدامة ). ١١/٣٤٦(البن قدامة 

الف احلنابلة فقد نصوا على ساق احلنفية واملالكية والشافعية األدلة دون أن يبينوا أن النهي للكراهة، خب )٦(
    .انظر املراجع السابقة. ذلك

كشاف القناع للبهويت : انظر. زاد احلنابلة كراهة استرضاع البهيمة؛ لئال يكون الرضيع يف بالدة البهيمة )٧(
    ).٢٤/٢٨٥(اإلنصاف للمرداوي ). ٥/٤٥٩(
علي معوض وعادل أمحد : قاحلاوي الكبري للماوردي، حتقي). ١٥/١١٩(املبسوط للسرخسي : انظر) ٨(
توضيح األحكام للبسام ). ٥/٤٥٩(كشاف القناع للبهويت ).٢٤/٢٨٥(اإلنصاف للمرداوي ). ١١/٣٩٥(
)٥/١٠٧.( 
نص احلنابلة على كراهة استرضاع سيئة اخللق، بينما ساق احلنفية احلديث، وهو ما يفهم من مذهب الشافعية ) ٩(

وال شك أن احلمق خلق . ٥٦٥وسيأيت بتمامه ص ..."وا احلمقى وال تسترضع: "واملالكية حيث ذكروا حديث
 .سيء ، واهللا أعلم
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أما _ رمحه اهللا_وعمر بن عبدالعزيز _ رضي اهللا عنه_فما روي عن عمر بن اخلطاب 
أهل الذمة املسلمة  )١(ال يقبلاللنب يشبه فال تسق من يهودية وال نصرانية وال زانية و: " قاال

  )٢(".وال يرى شعورهن
   :فقالوا، وأما املعقول
ا  يتعريكما أن املرتضع ، ن لنب الفاجرة رمبا أفضى إىل شبه املرضعة يف الفجور إ

  )٣(.ويتضرر طبعاً وتعرياً

يت الثانية وهي خلوها من األمراض املضرة بالرضيع، أو الأدلة الفقهاء على الصفة : ثانياً
   :تعجز معها عن الرضاع، أو ال يرجى برؤها سريعاً 

  :فقالوا ،استدلوا لذلك باملعقول
  )٤(.إنه خيشى من وصول هذه األمراض إىل الرضيع .١
 )٥(.إن املرض رمبا يقلل اللنب أو يفسده .٢
  :أدلة الفقهاء على الصفة الثالثة وهي أن ال تكون محقاء: ثالثاً

  :استدلوا لذلك بالسنة واملعقول
    :ما السنة أ

ال ترضع : "قال رسول اهللا : قال_ رضي اهللا عنهما _ فما رواه زيد بن علي  .١
   )٦( ".لكم احلمقاء؛ فإن اللنب يفسده

                                                 
    ).١٨٦(املصباح املنري للفيومي . من القبالة، وهي استقبال الولد عند الوالدة: يقبل) ١(
ون ذا اللفظ د" إن اللنب يشتبه عليه: "حبيب الرمحن األعظمي قوله: حتقيق، روى سعيد بن منصور يف سننه ) ٢(
) ١/٢٨٤،٢٨٣(، باب ماجاء يف ابنة األخ من الرضاعة _ رضي اهللا عنه_ون باقي األثر عن عمر بن اخلطاب د

وكذلك رواه البيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي دون باقي األثر، كتاب الرضاع، باب ما ورد يف اللنب يشبه عليه 
  ).٧/٤٧٧(ما حيرم من النسب  وعبدالرزاق يف مصنفه، كتاب الرضاع، باب حيرم من الرضاع) ٧/٤٦٤(
 ).١١/٣٤٦(املغين البن قدامة ). ٢٤/٢٨٤(الشرح الكبري البن قدامة : انظر) ٣(
 ).٥/٤٥٩(انظر كشاف القناع للبهويت ) ٤(
 ).١٩/١٢٢(انظر املبسوط للسرخسي ) ٥(
ترضع احلمقاء؛ أن تس ى رسول اهللا : "رواه البيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي عن زياد السهمي بلفظ )٦(

  ).٧/٤٦٤(هذا مرسل، كتاب الرضاع، باب ماورد يف اللنب يشبه عليه : وقال" فإن اللنب يشبه
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وال  ،ويف ولدها ضياع ،فإن صحبتها بالء ؛ال تزوجوا احلمقاء"قال  روي أنه ما  .٢
  )١(."ر الطباعيِّغفإن لبنها ي ؛تسترضعوها

  .)٢("فإن اللنب يغذي ؛ تسترضعوا احلمقىال: "قال  وما روي أنه  .٣
  :فقالوا، وأما املعقول

حيدث من شبه  عالرضا ، وألن)٣(يكره لنب احلمقاء لكيال يشبهها الولد يف احلمق .١
  )٤( .األخالق مثل ما حتدث الوالدة من شبه األجسام والصوت

يف ر ذلك ويظهر أث ،فتؤثر فيه محاقتها ،ألنه يتولد منها ؛إن اللنب جزء من عينها .٢
 )٥(.ملا للغذاء من األثر ؛الرضيع

 )٦( .إن احلمق يكون ملرض ا يف العادة .٣
  :أن تكون حسنة اخللقأدلة الفقهاء على الصفة الرابعة وهي : رابعاً

  :استدلوا لذلك بالسنة واملعقول
  :أما السنة 

  )٧(."ال ترضع لكم سيئة اخللق"قال   فما روي أنه
    : فقالوا، وأما املعقول

  )٨(.ن سيئة اخللق يف معىن احلمقاءإ .١
 )٩( .إن من ارتضع من سيئة اخللق تعدى إليه ذلك .٢

  

                                                 
    .ومل أقف على من رواه بعد التتبع) ٥/٤٥٩(ورد يف كشاف القناع للبهويت  )١(
  .د التتبعومل أقف على من رواه بع) ١١/٣٩٥(علي معوض وعادل أمحد : ذكره املاوردي يف احلاوي، حتقيق )٢(
  ).١١/٣٤٦(انظر املغين البن قدامة  )٣(
  ).١١/٣٩٥(علي معوض وعادل أمحد : انظر احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق )٤(
  ).١٦/١١٩(انظر املبسوط للسرخسي  )٥(
  ).٤/١٧٦(انظر بدائع الصنائع للكاساين  )٦(
 .ومل أقف عليه مسنداً) ١٥/١١٩(ذكره السرخسي يف املبسوط ) ٧(
  .)٥/٤٥٩(نظر كشاف القناع للبهويت ا) ٨(
 ).٢٤/٢٨٥(انظر اإلنصاف للمرداوي ) ٩(
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  .الف فهو كوا مسلمةأما ماهو حمل خ
  : واختلفوا يف استرضاع غري املسلمة على مذهبني

  : املذهب األول 
  .ةيرى القائلون به أنه البأس باسترضاع الكافر  

  )١(.وإىل هذا ذهب احلنفية
إن كانت فاجرة " :بسوط عند ذكر األمور اليت تفسخ إجارة الظئر مانصهجاء يف امل  

وبسببه ينقص من  ،ألا تشتغل بالفجور ؛الفجور فيخافون على أنفسهم فهذا عذر ةَنبيِّ
إذا كانت  وهذا خبالف ما ،ورمبا حتمل من الفجور فَيفسد ذلك لبنها ،قيامها مبصاحل الصيب

   )٣)(٢(".واليضر ذلك الصيب ،هان كفرها يف اعتقادأل ؛كافرة
  :املذهب الثاين

  .يرى القائلون به أنه يكره استرضاع غري املسلمة  
  )٥)(٤(.وإىل هذا ذهب املالكية واحلنابلة

  )٦(."ه لنب اوسية من غري حترميرِكُ: "جاء يف الذخرية  
  )٧(."والذمية ةاملشرك... يكره لنب : " جاء يف كشاف القناع  
  :األدلة 
  :أدلة أصحاب املذهب األول القائل بأنه البأس باسترضاع الكافرة: أوالً

  :فقالوا  ،استدلوا لذلك باملعقول
                                                 

  ).٤/١٧٦(بدائع الصنائع للكاساين ). ١٥/١٢٢(املبسوط للسرخسي : انظر )١(
  ).١٥/١٢٢(للسرخسي   )٢(
) بأسال (يف ذلك داللة على أن ترك استرضاع الكافرة أوىل، جاء يف حاشية ابن عابدين بيان املراد بكلمة  )٣(

) ١/١١٩" (وإن كان الغالب استعماهلا فيما تركه أوىل؛ لكنها قد تستعمل يف املندوب) ال بأس(فكلمة : "قال
  .والشك أن استعماهلا هنا على املعىن األوىل

). ١١/٣٤٦(املغين البن قدامة ). ٥/٤٥٩(كشاف القناع للبهويت ). ٤/٢٧٧(الذخرية للقرايف : انظر )٤(
  ).٥/١٠٧(توضيح األحكام للبسام ).  ٢٤/٢٨٨(دامة الشرح الكبري البن ق

  .مل أقف للشافعية على قول يف املسألة فيما بني يدي من كتبهم، واهللا أعلم )٥(
 ).٤/٢٧٧(القرايف ) ٦(
  ).٥/٤٥٩(للبهويت  )٧(
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  )١(.واليضر ذلك بالصيب ،إن كفرها يف اعتقادها
  :قائل بكراهة استرضاع غري املسلمةالأدلة أصحاب املذهب الثاين : ثانياً
  :واملعقول  ستدل أصحاب هذا املذهب باألثرا

  :رأما األث
 ،نب يشبهلال":وعمر بن عبدالعزيز أما قاال -رضي اهللا عنه- فما روي عن عمر بن اخلطاب 

  .)٢("واليقبل أهل الذمة املسلمة واليرى شعورهن ،فال تسق من يهودية والنصرانية وال زانية
  : فقالوا، وأما املعقول

ا مال إليها يف إن االرتضاع من املشركة جيعلها أماً هلا حرمة األم مع شركها، ورمب .١
 )٣(.حمبتها لدينها

زير ـوهي قد تطعم اخلن ،إن اللنب يتولد من الطعام والشراب الذي تتناوله .٢
  )٤(.واخلمر

  :الترجيح
بعد النظر فيما استدل به أصحاب املذهبني يتضح أن الراجح هو املذهب الثاين 

ل أو شرب ما هو القائل بكراهة استرضاع غري املسلمة؛ خاصة إذا كانت ال متتنع من أك
حمرم؛ ألنه يصل إىل الرضيع ويتضرر به، وألنه ال يعدم مرضعة مسلمة إن كان يف بالد 

  .املسلمني، واهللا أعلم

                                                 
  ).١٩/١٢٢(انظر املبسوط للسرخسي  ١)(
  .٥٦٤ سبق ص) ٢(
  ).٢٤/٢٨٤(الكبري البن قدامة الشرح ). ١١/٣٤٦(املغىن البن قدامة : انظر )٣(
  ).٤/٢٧٧(انظر الذخرية للقرايف  )٤(
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  املسألة الثانية
  للصفات التي حث اإلسالم على مراعاتها يف املرضعة الصحيةالفوائد 

  
عن طريق أثبت الطب احلديث أن االستعداد لإلصابة بسرطان الثدي قد ينتقل   
ذلك أنه اكتشف أن األم اليت تنحدر من أسرة حدث ا حاالت سرطان الثدي  ؛الرضاعة

بل قد يورثه  ؛مثل هذه األم حني تقوم بإرضاع طفل فإا تنقل إىل جسمه فريوس املرض
 وس نقص املناعةكما أن فري، )١(ألن السائل املنوي له حيتوي على هذا الفريوس ؛لذريته

  )٢(.لنب الثديينتقل عن طريق 
القول بأن اإلصابة بسرطان الثدي قد ينتقل عن الرضاعة غري مسلم به من قبل : قلت

بعض األطباء لكن قد يكون املنع من الرضاعة سببه ما تتعرض له األم من األدوية والعالج 
أما انتقال اإليدز فالصحيح أن اإليدز ال ينتقل عن طريق اللنب بل عن طريق . الكيميائي

ققات اليت قد تصيب احللمة أثناء الرضاعة مع تزامن وجود جروح يف فم الرضيع كما التش
  :وقد ذكر األطباء األمراض اليت متنع املصابة ا من اإلرضاع؛ وهي. يرى األطباء
 .األمراض القلبية .١
 .السل؛ وخاصة السل الرئوي؛ ألنه قد تسعل يف وجه الرضيع فتصيبه .٢
 .و ضعف يف وظيفة الكليتنيالتهاب الكليتني الشديد، أ .٣
التهاب (، وذات الرئة )التيفوئيد(األمراض اإلنتانية احلادة؛ كما يف احلمى التيفية  .٤

 ).الرئة
 .محى النفاس .٥
 .الداء السكري حني يترافق مع حنول شديد ال خيضع للعالج .٦
 .السرطان .٧
 .األمراض النفسية والعقلية الشديدة .٨
 .حىت يتم حتصني املولود بالطُعم الواقي إصابة األم بالتدرن تعترب مانعاً طبياً .٩

                                                 
  ).٢٢٣(انظر اإلعجاز العلمي يف اإلسالم حملمد كامل عبدالصمد ) ١(
   www.elna ggarzr.com.موقع الدكتور زغلول النجار يف موضوع اإليدز طاعون العصر) ٢(
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كالتهاب اللوزتني، والزكام، _أما اإلنتانات احلادة البسيطة ذات املدة القصرية 
فال متنع اإلرضاع مع أخذ االحتياطات الالزمة لدفع العدوى  _والتهاب القصبات العادي 

  )١( .عن الطفل

                                                 
كيف أعتين بطفلي ). ٦٩(حسان مشس باشا . ؟ د االرضاعة من لنب األم وماذا ختسر األم من عدم إرضاعه )١(
فائق بن محدان بن حممود قرميش : ائلي للعناية باألم وطفلها إعداداملرشد الع). ٤٩،٤٨(رضوان بيطار . د

  ).٨١(نسرين كاظم . علي عطية املعطي، د. د: مراجعة
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  الفصل الثاني
  
  : الصحة البدنية وفيه أربعة مباحث فيما نهى عنه الشارع للمحافظة على

  
  .يف أحكام الطهارة وما فيها من مناٍه ومضارها الصحية: املبحث األول
  .يف أحكام الصالة وما يتعلق ا وما فيها من مناٍه ومضارها الصحية: املبحث الثاين
  .يف أحكام الصيام وما فيها من مناٍه ومضارها الصحية: املبحث الثالث
  .يف أحكام األسرة وما فيها من مناٍه ومضارها الصحية: عاملبحث الراب
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  املبحث األول
  وما فيها من مناهٍ ومضارها الصحية يف أحكام الطهارة 

  
اهتم اإلسالم باآلداب اليت ينبغي مراعاا حال قضاء احلاجة، ومل يغفل اجلانب اآلخر من 

فبينها وذكر أحكامها، وقد عقدت هذه اآلداب، وهو األمور املنهي عنها أثناء قضاء احلاجة؛ 
هذا املبحث لبيان مجلة من األحكام املتعلقة ا مما له صلة باحملافظة على الصحة البدنية، وقد 

  :جعلته يف ست مسائل
  .حكم القيام أثناء قضاء احلاجة: املسألة األوىل
  .املضار الصحية لقضاء احلاجة قائماً: املسألة الثانية
  .م قضاء احلاجة يف املاء والظل والطريقحك: املسألة الثالثة
  .املضار الصحية لقضاء احلاجة يف املاء والظل والطريق: املسألة الرابعة
  .حكم االستنجاء باليمني: املسألة اخلامسة
  .املضار الصحية لالستنجاء باليمني: املسألة السادسة
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  املسألة األوىل
  حكم القيام أثناء قضاء احلاجة

  
  )١(.ينبغي أن يكون إال يف حال القعودربعة على أن التغوط ال اتفق األئمة األ

  :وهلم يف ذلك مذهبان ،واختلفوا يف حكم التبول قائما
  :املذهب األول

  .البول قائما من غري عذر )٢(زيهاًـيرى القائلون به أنه يكره تن

                                                 
، )أي أثناء البول (دب له اجللوس فين: "جاء يف الشرح الصغري للدردير، نص على ذلك املالكية واحلنابلة  )١(

أما "وجاء يف اختيارات ابن قدامة الفقهية للدكتور علي بن سعيد الغامدي ما نصه ). ١/١٠٥" (ويتأكد يف الغائط
وهو ظاهر كالم احلنفية والشافعية حيث عللوا ). ١/١٢١" (ال قاعًدا خشية التلوثون إالتغوط فال ميكن أن يك
حاشية رد : انظر. وأشد وال شك أن الغائط أقبح ، ل بأنه ال يأمن أن يترشش عليه البولكراهة القيام أثناء البو

مغين احملتاج للشربيين ). ١/١٠٨( املهذب للشريازي). ٣٠( اويطحاشية الطح). ٣٤٤/ ١( بن عابديناحملتار ال
  ). ١/٢٢٣(املغين ال بن قدامة ). ٢/٨٥(اموع للنووي ). ٢٤٢/ ١(
ثبت و. و ما كان إىل احلرام أقربطالقهم وهإما يكره حترمياً وهو املراد عند :  احلنفية نوعاناملكروه عند ) ٢(

  .طلب الكف فيه حتماً وعلى وجه اإللزام بدليل ظين
وهو ما كان تركه أوىل من فعله وكثرياً ما يطلقونه فإذا ذكروا مكروهاً فال بد من النظر يف : واملكروه تنـزيهاً
التلويح على التوضيح  :انظر. الدليل ياً بل كان مفيداً للترك الغري جازم فهي تنـزيهية دليله فإن مل يكن

تكملة فتح القدير املسماة نتائج األفكار يف كشف الرموز واألستار لشمس الدين أمحد بن ). ٢/١٢٦(للتفتازاين 
ب احلنفي حممد نصري املذه). ١/١٣٢،١٣١،٩٥(حاشية ابن عابدين ). ١٠/٤(قودر املعروف بقاضي زاده 

  ).٢/٢٠(البحر الرائق البن جنيم ). ١/٣٠٤(النقيب 
اية السول جلمال الدين األسنوي  :انظر. ويقابل املكروه تنـزيهاً املكروه عند املالكية والشافعية واحلنابلة

ر حملمد بن شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحري). ٢/١٢٦(التلويح على التوضيح للتفتازاين ). ١/٦٤(
أصول ). ١/٣٨٣(شرح خمتصر الروضة للطويف ). ١/٤١٣(أمحد بن عبدالعزيز الفتوحي املعروف بابن النجار 

مصطلحات املذاهب الفقهية وأسرار الفقه املرموز يف األعالم والكتب واآلراء ). ٤٥(الفقه حملمد أبو زهرة 
  ).١٣٨(اإلمام أيب حنيفة ألمحد سعيد حوى  املدخل إىل مذهب). ٤٨،٤٧(والترجيحات ملرمي حممد الظفريي 
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وهـو  ":  )١(وإىل هذا ذهب احلنفية والشافعية واإلمام أمحد يف رواية قال عنها اد
  )٢( ".األقوى عندي

، _رمحهم اهللا _  والشعيب وإبراهيم بن سعد _رضي اهللا عنه _  وبه قال ابن مسعود
  )٣(.ال جييز شهادة من بال قائماإبراهيم فقد كان 

  :املذهب الثاين
  .يباح البول قائماً من غري عذر إن أَمن من التلوث وأمن من الناظر

املشهور واإلمام أمحد على الصحيح مـن مذهبـه املنصـوص    وإىل هذا ذهب املالكية على 
  )٤(.عليه
  :األدلة
  :ال قاعًداإأدلة الفقهاء على أن التغوط ال يكون  :أوالً

  : فقالوا، استدل الفقهاء لذلك باملعقول
  )٥(.التلوثمعه إن التغوط قائما ال يأمن 

  :من غري عذر أدلة أصحاب املذهب األول القائل بكراهة البول قائًما :ثانًيا
  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واألثر واملعقول

  : أما السنة

                                                 
من اهلجرة  ٥٩٠هو جمد الدين أبو الربكات، عبدالسالم بن عبداهللا بن أيب القاسم ابن تيمية احلراين، ولد سنة ) ١(

كان جدنا عجباً يف حفظ : قال شيخنا: ة األعالم، قال الذهيباألصويل شيخ احلنابلة، وأحد األئم فقيهاإلمام ال
_ رمحه اهللا_تويف  .احملرر، املنتقى، شرح اهلداية: من مصنفاته .وسردها بال كلفة وحفظ مذاهب الناس األحاديث

  ).٢/٢٠٤،٢٠٣،٢٠١(انظر الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب . هـ٦٥٢سنة 
املهذب ). ٣٠(حاشية الطحطاوي على مراقى الفالح ). ١/٣٤٤(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٢(
املغين البن قدامة ). ٢/٨٥(اموع للنووي ). ١/٢٤٢(مغىن احملتاج للشربيين ). ١/١٠٨(شريازي لل
)١/٢٢٣.(  
  ).١/٣٣٧(األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف البن املنذر ). ٢/٨٥(اموع للنووي : انظر )٣(
كشاف القناع ). ١/١٤١(اخلرشي على خمتصر سيدي خليل ). ١/٢٦٧(مواهب اجلليل للحطاب : انظر) ٤(

  ).١/١١٧(الفروع البن مفلح ). ١/٢٠١(اإلنصاف للمرداوي ). ١/٦٥(للبهويت 
  ).١/١٢(انظر اختيارات ابن قدامة الفقهية ) ٥(



٥٨٤ 
  

ثكم أن رسول اهللا من حد" : قالت_ رضي اهللا عنها _ املؤمنني عائشة فما روت أم  .١
 ا فال تصدقوهاإما كان يبول  ،كان يبول قائم١(". ال قاعد(  

    : وجه الداللة
بل كـان هديـه يف    ؛كان يبول حال القيامما  يدل احلديث على أن رسول اهللا 

  .)٢( البول القعود فيكون البول حال القيام مكروهاً
يـا  : "فقال ،وأنا أبول قائما أتى رسول اهللا : الق _ رضي اهللا عنه_ وعن عمر  .٢

  )٣(".فما بلت قائما بعد ،"ال تبل قائما ،عمر
  :  وجه الداللة

  )٤(.ال ي حترمي ؛النهي هنا ي تأديب
       )٥(".أن يبول الرجل قائما ى رسول اهللا " : قال_  رضي اهللا عنه _ وعن جابر  .٣

       )٥(".قائما
  : وجه الداللة

صار صـارفاً لـه إىل    ،أنه بال قائما لكن ملا صح عنه  ؛النهي يدل على التحرمي
فالظاهر أنه  ،لكونه وقع مبحضر من الناس ؛الكراهة على فرض جهل التاريخ أو تأخر الفعل

  .)٦( _ رضي اهللا عنه_ لعمر _ والسالم  عليه الصالة_ يه ويعضده  ،به التشريعأراد 

                                                 
والترمذي بشرح حتفة األحوذي، أبواب ). ٢٥٠٤٥(رقم  ) ٤١/٤٩٥(رواه اإلمام أمحد يف مسنده  )١(

حديث عائشة أحسن شيء يف الباب وأصح : "واللفظ له وقال) ١/٥٥(الطهارة، باب النهي عن البول قائًما 
، كتاب ماجهوابن ). ١/٢٦(والنسائي بشرح السيوطي، كتاب الطهارة، باب البول يف البيت جالساً ). ١/٥٦"(

  ).٢/٨٤(وهو حديث حسن كما قال النووي يف اموع ). ١/١١٢(الطهارة وسننها، باب يف البول قاعًدا 
  ) .١/٨٨(وطار للشوكاين انظر نيل األ) ٢(
). ١/٥٦( ماًرواه الترمذي يف سننه مع حتفة األحوذي، أبواب الطهارة، باب ماجاء يف النهي عن البول قائ) ٣(

والبيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، ). ١/١١٢(يف سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب يف البول قاعًدا  ماجهوابن 
  .وسيأيت بيان احلكم على احلديث عند مناقشة األدلة). ١/١٠٢(ا كتاب الطهارة، باب البول قاعًد

  ).١/٣٨٧(انظر شرح السنة للبغوي ) ٤(
والبيهقي يف سننه مع ). ١/١١٢(يف سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب يف البول قاعًدا  ماجهروه ابن ) ٥(

  .على احلديث عند مناقشة األدلة وسيأيت احلكم). ١/١٠٢(اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب البول قاعًدا 
  ).١/٨٩(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ٦(



٥٨٥ 
  

قوم فبـال   )١(أتى سباطة أن النيب " _ مارضي اهللا عنه _ما رواه حذيفة بن اليمان  .٤
  )٤)(٣(."ابضهرح كان مبجمن " :زاد البيهقي )٢(."قائما
  : وجه الداللة

  .وازه مما يدل على ج، كان لعذر قائما تبوله 
  : أما األثر

أربع مـن  " :أنه كان يقول_  رضي اهللا عنه _ فما رواه ابن بريدة عن ابن مسعود 
وصالة الرجل والناس ميرون بني يديه وليس بني يديه شـيء   ،أن يبول الرجل قائما :اجلفاء
ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو يف صالته، وأن يسمع املؤذن فـال جييبـه يف    ،يستره
  )٥(."قوله

  :فقالوا ،أما املعقول
  )٦(.ن يترشش عليه البول إن بال قائماأنه ال يأمن إ .١
  )٧(.أقرب إىل الستر إن البول جالساً .٢

                                                 
هي الكناسة : وقيل. املوضع الذي يرمى فيه التراب واألوساخ وما يكنس من املنازل: السباطة والكناسة) ١(

  ).٢/٣٣٥(النهاية البن األثري . نفسها
  ).١/٣٩١(، باب البول قائًما رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء) ٢(
  ).٤/٢٨٨( النهاية البن األثري . باطن الركبة: ـكمجلس ـاملأبض ) ٣(
، وضعفه، انظر املرجع )١/١٠١(رواه البيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب البول قائًما ) ٤(

  .السابق
) ١/٥٧(رة، باب ما جاء يف النهي عن البول قائًما رواه الترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي، أبواب الطها) ٥(
، كتاب الصالة، باب ال ميسح وجهه من التراب مع اجلوهر النقي والبيهقي يف السنن الكربى. خمتصًرا) ١/٥٧(

وابن أيب شيبة يف مصنفه عن ابن بريدة خمتصًرا، كتاب الطهارات، باب من كره ). ٢/٢٨٥(يف الصالة حىت يسلِّم 
ثالث من اجلفاء :" قال  وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد بلفظ عن بريدة أن رسول اهللا ). ١/١٤٨(البول قائًما 

كتاب الصالة باب ". أن يبول الرجل وهو قائم، أو ميسح جبهته قبل أن يفرغ من صالته، أو ينفخ يف سجوده
البزار رجال الصحيح، ورواه  رواه البزار والطرباين يف األوسط ورجال: ، وقال)٢/٨٣(مسح اجلبهة يف الصالة 

  ).٩٥٠١(رقم  )٩/٣٤٨(الطرباين يف املعجم الكبري 
  ).١/١٠٨(انظر املهذب للشريازي ) ٦(
  ).١/٢٦٧(انظر مواهب اجلليل للحطاب ) ٧(



٥٨٦ 
  

ـ أدلة أصحاب املذهب الثاين : ثالثاً إن أَمـن التلـوث    اًالقائل بإباحة البول قائًما مطلق
  :والناظر

  :واملعقول واآلثار استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة
  :لسنةأما ا

أتى سباطة قوم  أن رسول اهللا "  _ مارضي اهللا عنه _فما رواه حذيفة ابن اليمان 
  )١(."فبال قائما

  : وجه الداللة 
  )٢(.يدل على جواز البول قائما فعل النيب 

  : أما اآلثار
فما ثبت عن عمر بن اخلطاب وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أم 

  )٣(._رضوان اهللا عليهم_روي عن أنس وأيب هريرة كما  ،بالوا قياما
   :فقالوا، أما املعقول

  )٤(.إن األصل اإلباحة فمن أدعى الكراهة فعليه الدليل
  : مناقشة األدلة :رابًعا
القائل بأن البول قائًما يكره إن كـان لغـري    مناقشة أدلة أصحاب املذهب األول :أوالً
  :عذر

  : فاعترض عليه مبا يلي_  ي اهللا عنهارض_ أما استدالهلم حبديث عائشة 
ونفيها مـبين   ، قائما وإمنا هو نفي منها لتبول الرسول  ؛ حديثها ال يفيد ياً وال حتذيراً

فلـم   ، وأما ما حيدث منه وهو مبحضر من الصحابة ؛ مبحضرها على ما كانت تراه منه 

                                                 
  .٥٧٥ سبق ص) ١(
  ).٢/٨٥(انظر اموع للنووي ) ٢(
مصنف ابن أيب شيبة، كتاب الطهارة، . )١/٣٣٥(األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف البن املنذر : انظر) ٣(

السنن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب البول ). ١/١٤٧(الطهارة، باب من رخص يف البول قائًما 
  ).١/١٠٢(قاعًدا 

األشباه : وانظر هلذه القاعدة). ١/١٤٧(شرح العمدة لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية : انظر) ٤(
  ).١٠٧(والقواعد الفقهية لعلي الندوي ). ٦٠( والنظائر للسيوطي



٥٨٧ 
  

ائماً كما يف حديث حذيفة بـن  ق تكن تعلمه هي وعلمه من رواه من الصحابة من تبوله 
_ما رضي اهللا عنه _اليمان 

)١(.  
زله ـومل يبل قائماً قط يف مناختالف،  _حبمد اهللا  _ليس هاهنا  : " )٢( بن قتيبةاقال 

وبال قائماً يف املواضع الـيت ال   ،_ رضي اهللا عنها _واملوضع الذي كانت حتضره فيه عائشة 
وكذلك املوضع الذي رأى فيه  ،أوقذر ،يف األرض وطني )٣(ما للثقإ...ميكن أن يطمئن فيها

يبول قائماً كان مبزبلة لقوم فلـم ميكنـه القعـود فيـه وال      )هكذا(حذيفة  رسول اهللا 
  )٤(.يارتالطمأنينة، وحكم الضرورة خالف حكم االخ

أتـى   أن رسـول اهللا   _رضي اهللا عنه  _ن حديث حذيفة إ :كما ميكن أن يقال
  )٥(."فيقدم على من روى النفي ،مثبت"ائما سباطة قوم فبال ق

 فاعترض عليه"... ال تبل قائما ،يا عمر" _ رضي اهللا عنه _أما استدالهلم حبديث عمر 
وهو متفق على  )٦(فيه  عبد الكرمي بن أيب املخارق إن حيث ؛بأن احلديث إسناده ضعيف

  .)٧( ضعفه

                                                 
  ).٨٩، ١/٨٨(نيل األوطار للشوكاين ). ١/٥٩(حتفة األحوذي للمباركفوري : انظر) ١(
هـ، من أئمة األدب، ومن )٢١٣(أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ولد سنة : ابن قتيبة) ٢(

". عيون األخبار"، "تأويل خمتلف احلديث : " فنسب إليها، من كتبه املصنفني املكثرين ، ويل قضاء الدينور مدة 
  ).٦/١٥٠(  لعمر رضا كحالة معجم املؤلفني). ١٣٧/ ٤(للزركلي األعالم : انظر. هـ )٢٧٦(تويف سنة 

  ).٤/١٥٤٩( الصحاح للجوهري مادة اللثق  .البلل: ـبالتحريك  ـاللثق ) ٣(
  ). ٨٧( اهللا بن مسلم بن قتيبة  تأويل خمتلف احلديث أليب حممد عبد) ٤(
شرح : وانظر لترجيح املثبت على النايف. وهو مذهب اجلمهور) ١/٨٨(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ٥(

اإلاج لألسنوي ).٢/٣١٥(شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب). ٢/١٠٩(التوضيح على التلويح 
)٣/٢٣٦.(  
روى عن أنس . طارق، أبو أمية املعلم البصري نزل مكة: س، ويقال قي: هو عبد الكرمي بن أيب املخارق امسه ) ٦(

أنس ابن مالك وعمر بن سعيد بن العاص وطاوس وحسان بن بالل وحبان بن جزء وعبد اهللا بن احلارث بن 
وحممد بن إسحاق وأبو سعد البقال وابن جريج وأبو حذيفة وحممد  ـومها من شيوخه  ـوعنه عطاء وجماهد . نوفل

هـ، ١٢٧مات سنة . وكان ابن عيينة يضعفه. غري ثقة: قال عنه اإلمام أمحد وأيوب. محن وغريهمبن عبد الر
  ) .١/٣٦٣(تقريب التهذيب البن جحر  .)٥/٢٨٧،٢٨٠( البن حجر ذيب التهذيب: انظر .هـ١٢٦: وقيل

الترمذي ). ١/٣٣٧(واألوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف البن املنذر ). ٢/٨٤(اموع للنووي : انظر) ٧(
  ).١/١١٢(الترمذي يف سننه مع حتفة األحوذي 



٥٨٨ 
  

أن يبول الرجل  ى رسول اهللا "  _ رضي اهللا عنه_   وأما استدالهلم حبديث جابر
  .)٢(وهو متروك)١(ألن فيه عدي بن الفضل  ؛بأن احلديث ضعفه البيهقي، فاعترض عليه قائما

  :عليه مبا يلي فاعترض _ رضي اهللا عنهما _ حذيفة بن اليمان استدالهلم حبديث وأما 
  .ال تثبت _ "كانت مبأبضيه ةلعل" وهي  _أن الزيادة الواردة فيه  .١
..." من حـدثكم : " _  رضي اهللا عنها _ا احلديث منسوخ حبديث عائشة أن هذ .٢

)٣(.  
  :ن هذه االعتراضات مبا يليوقد أجيب ع
  )٤(.أنه غري منسوخ بوفاعترض عليه بأن احلافظ ابن حجر ص، نه منسوخإ :أما قوهلم
  )٤(.منسوخ

كره إن أمـن  الثاين القائل بأن البول قائماً جيوز وال يأصحاب املذهب أدلة مناقشة  :ثانياً
  :التلوث والناظر

  : فاعترض عليه مبا يلي _ مارضي اهللا عنه _ما استدالهلم حبديث حذيفة بن اليمان أ
_ رضي اهللا عنها _ن احلديث منسوخ حبديث عائشة أ .١

)٥(.  
 قائمـاً فعله ألن العرب كانت تستشفي بـالبول   احلديث حيمل على أنه  .٢

  )١("إذ ذاك وجع الصلب كان به فنرى أنه " : قال الشافعي ،)٦(لوجع الصلب

                                                 
روى عن علي بن احلكم البناين وعبيد اهللا . عدي بن الفضل التيمي ، أبو حامت البصري، موىل بين تيم بن مرة) ١(

وعنه أبو عامر العقدي وعبد الوهاب اخلفاق وزيد بن احلباب . ابن أيب بكر بن أنس وأيوب وخالد احلذاء وغريهم
. الوال كرامة: ليس بشيء، وقال مرة : ضعيف ، وقال مرة : قال عنه ابن معني . م بن إبراهيم وغريهمومسل

تويف سنة . ليس بثقة: وقال النسائي. ضعيف: وقال أبو داود. متروك احلديث: وقال ابن أيب حامت عن أبيه 
  ).١/٣٩٨(  بن حجر تقريب التهذيب ال). ٥/٥٣٣،٥٣٢( ذيب التهذيب البن حجر : انظر .هـ )١٧١(
  ).١/٨٩(نيل األوطار الشوكاين ). ٢/٨٤(اموع للنووي : انظر) ٢(
، باب مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة وهذه الزيادة رواها البيهقي يف سننه). ٢/٨٤(انظر اموع للنووي ) ٣(

  .وضعفها ) ١/١٠١( باب البول قائماً 
  ).٢/٨٤(اموع للنووي ). ١/٨٩(األوطار للشوكاين  نيل). ١/٣٩٤(فتح الباري البن حجر : انظر) ٤(
  ) .١/٨٩(نيل األوطار للشوكاين ). ١/٣٩٤(فتح الباري البن حجر : انظر) ٥(
  ).١/٨٩(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ٦(



٥٨٩ 
  

 )٢(.لعلة كانت مبأبضيه يكون فعله  أن .٣
  . )٣(أن يكون فعله لبيان اجلواز .٤
إذ كان الطريق الذي يليه  ؛ح للقعود فاحتاج إىل القياملُصي ألنه مل جيد مكاناً .٥

  )٤(.عالياً مرتفعاً
فعل ذاك ف ،إمنا بال قائما لكوا حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت :وقيل .٦

 )٥(.من الديار لكونه قريباً
أحصـن   قائمـاً البـول  : " قال _ رضي اهللا عنه_  ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر

  )٦(."للدبر
  )٧(."ألن السباطة رخوة يتخللها البول فال يرتد إىل البائل منه شيء :وقيل .٧

  : االعتراضات مبا يلي ههذن وقد أجيب ع
فقد سبق اجلـواب   _رضي اهللا عنها  _حبديث عائشة أما قوهلم بأن احلديث منسوخ   
  )٨(.عنه

  )٩(.فقد سبق اجلواب عنه هنه كان لعلة مبأبضيإ :وأما قوهلم  

                                                                                                                                               
مع اجلوهر النقي  السنن الكربى للبيهقي). ١/٨٨(نيل األوطار للشوكاين ). ٢/٨٤(اموع للنووي  )١(
  ) .١/١٨(لخطايب معامل السنن ل. )١/١٠١(
السنن ). ١/٢٢٤(املغين البن قدامة ). ١/٨٨(نيل األوطار للشوكاين ). ٢/٨٤(اموع للنووي : انظر) ٢(

  ) .١/١٠١(الكربى للبيهقي مع اجلوهر النقي 
لي الروضة الندية أليب الطيب صديق بن حسن بن ع). ١/٣٤٤(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٣(

  ).١/٢٨(احلسيين 
  ).١/٢٢٤(املغين البن قدامة ). ١/٨٨(نيل األوطار للشوكاين : انظر )٤(
  ).٣/١٦٩(انظر شرح النووي على صحيح مسلم ) ٥(
الرزاق أخرجه أن عبد) ٢٧٢٤٤(رقم  )٩/٢٥٠(ز العمال يف سنن األقوال واألفعال ـذكر اهلندي يف كن )٦(

  ).١/١٠٢(سننه مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب البول قاعًدا  ورواه البيهقي يف. ومل أجده يف مصنفه
  ).٢/٨٥(اموع للنووي ). ١/٨٨(نيل األوطار للشوكاين : انظر) ٧(
  . ٥٧٨ انظر ص) ٨(
  .٥٧٨انظر ص ) ٩(



٥٩٠ 
  

  : الترجيح 
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات يتبني أن الراجح هـو  

وملوافقة ذلك ما عرِف  ،الكثريةلألدلة  ؛زيها البول قائماـالقائل بأنه يكره تن األولاملذهب 
 ؛وهو ما يتوفر يف حال البول جالساً ،من الشريعة من التحفظ من النجاسات ومراعاة الستر

إمـا  " :ويؤيده ماورد يف الصحيحني ،نة وصول رشاش البول إليه وإىل ثيابهمظحيث هو 
  ) ١(."وأما اآلخر فكان ال يستتر من بوله...ليعذبان 

فقـد   وأما ماورد من فعله  .قائلني باإلباحة مل تسلم من املعارضةكما أن أدلة ال
كمـا أن   .تعدد االحتمال سقط االسـتدالل  وإذا ،قائماً تعددت احتماالت سبب بوله 

وقد صح النهي عـن البـول    )٢(،القول لقوة داللته يقدم على الفعل على مذهب اجلمهور
  .   واهللا أعلم ،وهي فعله  ؛ن التحرمينة الصارفة ميفيحمل على الكراهة للقر ،قائماً

                                                 
  . ٤٥سبق ص ) ١(
عبد اللطيف التعارض والترجيح بني األدلة الشرعية ل). ٤٩٨(مذكرة يف أصول الفقة للشنقيطي  :انظر) ٢(

  ). ٣٥(إرشاد الفحول للشوكاين ). ٢/٢٠٣(عبداهللا عزيز البزرجني 



٥٩١ 
  

  املسألة الثانية
  املضار الصحية لقضاء احلاجة قائمـاً 

  
ويف ذلك مـن   ،ال لضرورةإوترك البول قائما  من آداب قضاء احلاجة البول جالساً

  :منها ؛الفوائد ما ال حيصى
ن وأمكن لتقلص عضـالت الـبط   ،القعود أيسر لتحرير معصرة الشرج واسترخائها .١

وبذلك يسهل أيضاً تفريغ حمتويـات املسـتقيم إذا    ،وضغطها على األمعاء واملثانة
املرء من عبء السبيلني وانتفاخ البطن  فَيخلَِّص ،سواء كانت غائطاً أو رحياً ؛وجدت

وهذه هي إحدى الطرق املهمة للتخلص من اإلمساك ومن ضـغط   ،معاً قبل وضوئه
  .حمتويات األمعاء

ذلـك ألن العضـلة    ؛دا عن كثري من حركات االسترباء من البوليغين التبول قاع .٢
 ،والعضالت واألنسجة احمليطة باإلحليل ،وعضالت اإلحليل امللساء ،املعصرة للمثانة

 ؛فينساب البول منها حبرية وسهولة ،سترخاء أثناء قعود القرفصاءكلها تأخد وضع اال
هذا ومل يذكر املؤلف ما . الًأما يف الوقوف فال يكون استرخاء هذه العضالت كام

  .يثبت ذلك
غمائـه  إأو  )Micturition syncope(حيول التبول قاعدا دون حدوث غشي التبول  .٣

ذلك بسـبب تنبـه    ، ويكون_ وال سيما املسنون _بعض الناس الذي حيدث عند 
وهو الزوج العاشر من األعصاب القحفيـة   ؛ويسمى العصب احلائر(العصب املبهم 

Vagus،  ـم إىل    ،)تأثري يعاكس مجلة األعصاب الوديةوله وهذا اإلغماء يـؤدي
ويلوث جسـده وثيابـه    ،السقوط املفاجئ على األرض مع شعور بالدوار واهلبوط

  .ويؤذي نفسه بالسقوط ،بالبول
ن اجللوس أثناء قضاء احلاجة مينع تلوث األقدام والثياب واحلذاء بقطـرات البـول   أ .٤

وغزارة إذا كان التبول على أرض قاسية أو إذا كانت هناك املتناثرة اليت تزداد شدة 
ب بعكس  ريحوهذه القطرات حتمل من اجلراثيم ما ميرض  )١(جتاه تدفق البولا.  

                                                 
  ).٧٧، ٧٦(انظر ويف الصالة صحة ووقاية لفارس علوان ) ١(



٥٩٢ 
  

ألنه يكون  ؛هذا ويرى الدكتور عبد الرزاق الكيالين أن البول قائما هو األسلم للرجل  
وإذا اضطر جالساً  ؛بول مما لو كان جالساًفيه أقدر على إفراغ املثانة إفراغاً كامالً من ال

ألن بقاء البول يف املثانة مـدة   نة منه؛فعليه أن يقوم يف اية بوله ليخرج ما تبقى يف املثا
كما يعرِّض املثانة وجماري  ،طويلة جيعل أمالحه تترسب وتشكل حصيات بولية يف املثانة

ألن إحليلها  ليها؛ع اًة فهذا احملذور ليس واردأما املرأ ؛البول لإلصابة باإلنتان وااللتهاب
 كـامالً  ن تفرغ املثانة من البول إفراغـاً أوألا تستطيع  ،أقصر بكثري من إحليل الرجل

مث  ن يبول جالسـاً أحليلها، وعلى كل حال األفضل للرجل إوهي جالسة بسبب قصر 
  )١(.ينهض يف آخر بوله ليفرغ ما تبقى منه يف مثانته وإحليله

                                                 
  ).٨٢(يف اإلسالم  الصحيةانظر احلقائق ) ١(



٥٩٣ 
  

  ملسألة الثالثةا
  حكم قضاء احلاجة يف املاء والظل والطريق

  
  :حكم قضاء احلاجة يف املاء :أوالً

فاملاء أصل  ؛اهتم الشارع احلكيم ببيان أحكام املياه املختلفة اهتماماً كبرياً وال عجب
${ :احلياة قال تعاىل oΨ ù= yè y_ uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9$# ¨≅ ä. >™ó© x« @c© yr{)١(.  

  :حكام قضاء احلاجة فيه وهو ما سأبينه يف هذا املبحث فأقولومن مجلة هذه األ
  :خيلو املاء من حالتني ال 

  :احلالة األوىل
  :وينقسم الراكد إىل قسمني .أن يكون املاء راكداً

  :األول
  .أن يكون املاء الراكد قليالً

  :الثاين
  .أن يكون املاء الراكد كثرياً

  :احلالة الثانية
  .أن يكون املاء جارياً

  :مذاهبأما حكم قضاء احلاجة يف املاء الراكد القليل فقد اختلف فيه إىل ثالثة 
  :األول  ذهبامل

  .يرى القائلون به أنه حيرم قضاء احلاجة يف املاء الراكد القليل
  ) ٣)(٢( .وإىل هذا ذهب احلنفية واملالكية وبه قال النووي من الشافعية

                                                 
 ).٣٠: (من اآلية، سورة األنبياء )١(
). ٣٠(حاشية الطحطاوي ) ٣٤٣، ١/٣٤٢( الدر املختار للحصكفي). ١/٣٤٣(حاشية ابن عابدين : انظر) ٢(

اخلرشي على خمتصر خليل ). ١/٢٧٦( مواهب اجلليل للحطاب). ١/١٠٧(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري
 ).٢/٩٣( اموع للنووي). ١/١٤٤(
يعترب : ةقال أبو حنيفة يف ظاهر الرواي" القليل عند احلنفية: هذا وقد اختلفوا يف حد القليل على النحو التايل )٣(

 = فيه أكرب رأي املبتلى إن غلب على ظنه أنه حبيث تصل النجاسة إىل اجلانب اآلخر وهو األصح، كما قال ابن



٥٩٤ 
  

والتغوط يف املاء أقبح من .. القليل فيحرم البول فيه وأما الراكد" :)رد احملتار(جاء يف حاشية 
  )١(."البول

  )٢(."حيرم قضاء احلاجة يف املاء إذا كان راكداً قليالً"  :الدسوقيقال 
  )٣(."وينبغي أن حيرم البول يف القليل مطلقاً"  :قال النووي يف اموع

  :الثاين ملذهبا
  .اء الراكد القليليرى القائلون به أنه يكره قضاء احلاجة يف امل

  )٤( .وإىل هذا ذهب مجهور الشافعية
  )٥(."يكره البول يف املاء الراكد قليالً كان أو كثرياً :قال أصحابنا" :جاء يف اموع

  :الثالث املذهب
يفرق بني البول والغائط فيكره البول يف املاء الراكد القليل وحيرم  هيرى القائلون به أن

  .التغوط فيه

                                                                                                                                               
وعنه اعتباره بالتحريك، فإن كان حبال لو حرِك طرف منه يتحرك الطرف األخر فهو مما .اهلمام، والكرخي=

وعند حممد . باالغتسال من غري عنف عند أيب يوسف وهذا هو القليل، والتحريك يعترب. يخلُص بعضه إىل بعض
بدائع  .)١/٧٧( شرح فتح القدير البن اهلمام: انظر. بالوضوء، ويف رواية باليد من غري اغتسال أو وضوء

  ).١/٧٣( ع للكاسايننائالص
شون حيث مل يعترب فهو ما تغري لونه أو طعمه أو رحيه بنجاسة، وخالف يف ذلك ابن املاج: "وأما القليل عند املالكية

  ).١/١٧٢( الذخرية للقرايف .)١/٧٤(مواهب اجلليل للحطاب : انظر. التغري برائحة النجاسة منجساً للماء
فهو ما كان : على الصحيح من املذهب عند الشافعية واحلنابلةعلى الوجه الصحيح املنصوص عليه وأما القليل 

 :انظر. ائة رطل بغدادي وبالكيلو تساوي حنو مائيت كيلودون القلتني والقلتان تساوي مخس قرب وتساوي مخسم
 .)١/٣٦( قدامة البن املغين .)١/١١٢(اموع للنووي  .)١/٩١( روضة الطالبني للنووي .)١/٩( األم للشافعي

معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية حملمود ). ١/٩٦(األحكام للبسام  توضيح ).١/٤٣( للبهويت القناع كشاف
 ).٣/١١١( عبدالرمحن

 ).١/٣٤٢( البن عابدين) ١(
 ).١/١٠٧( حاشيته على الشرح الكبري) ٢(
)٢/٩٣() ٣.( 
اية ). ٢/٩٣( اموع للنووي). ١/٦٥( روضة الطالبني للنووي). ١/٤١( مغين احملتاج للشربيين: انظر) ٤(

 ). ١/١٣٨( احملتاج للرملي
   ).٢/٩٣( للنووي) ٥(



٥٩٥ 
  

  )١( .ب احلنابلةوإىل هذا ذه
  :األدلة 
  :ء احلاجة يف املاء الراكد القليلاألول القائل بتحرمي قضا ذهبأدلة أصحاب امل: أوالً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واملعقول 
  :أما السنة

ال يبولن أحـدكم يف   " رسول قال : قال _ رضي اهللا عنه_ فحديث أبو هريرة 
  )٢(."ن اجلنابةوال يغتسل فيه م ،املاء الدائم
  :وجه الداللة

  )٣(.النهي الوارد يف احلديث للتحرمي ألنه جاء موكداً
  :فقالوا ،أما املعقول

  )٤( .غريه باستعماله إن البول ينجس املاء الراكد القليل ويتلف مائيته ويغر .١
  )٥( .إن قضاء احلاجة يف املاء الراكد القليل ينجسه وتنجيس الطاهر حرام .٢
٣. ٦( .املاء قد تغري من قرارهن أن ظَأنه قد ي(  
  :ء احلاجة يف املاء الراكد القليلالثاين القائل بأنه يكره قضا ذهبأدلة أصحاب امل :ثانياً

  :استدل أصحاب هذا القول بالسنة واملعقول
  :أما السنة

  )٧("أنه ى أن يبال يف املاء الراكد" النيب عن  _ رضي اهللا عنه_ فحديث جابر 
  :الوا فق، وأما املعقول

                                                 
). ١/١٩٨( الشرح الكبري البن قدامة). ١/٢٢٥(املغين البن قدامة ). ١/٦٣( كشاف القناع للبهويت: انظر) ١(

 ).١/٢٠٠(اإلنصاف للمردواي 
 .وسكت عنه) ١/٩٣( رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب البول يف املاء الراكد )٢(
 .)١/٧٤( انظر شرح العناية للبابريت )٣(
 ).١/٩٣( اموع للنووي) ١/٣٤٣( تار البن عابدينحاشية رد احمل: انظر )٤(
 .)٣٠(انظر حاشية الطحطاوي  )٥(
 ).١/١٥٣(حاشية حممد املدين على كنون  .)١/٢٧٦( مواهب اجلليل للحطاب: انظر )٦(
 ).٣/١٩١( رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول يف املاء الراكد )٧(



٥٩٦ 
  

١( ).أي مبكاثرة املاء(ره البول يف املاء القليل وال حيرم إلمكان تطهريه باملكاثرة كْي(  
الثالث القائل بكراهة البول يف املاء الراكد القليـل وحتـرمي    ذهبأدلة أصحاب امل :ثالثاً
  :فيه تغوطال

  :استدل أصحاب هذا القول بالسنة واملعقول
  :أما السنة

  )٢(... "ى أن يبال "  - عنهرضي اهللا-فحديث جابر 
  : فقالوا، أما املعقول

 )٣( .كما أن الغائط يقَذُّر املاء ومينع الناس من االنتفاع به،إن املاء القليل ينجس بذلك
  .)٤(ويؤذي من مير به )٣(

  :الترجيح
بعد النظر فيما استدل به كل مذهب يظهر أن املذهب األول القائل بتحرمي قضـاء  

الراكد القليل وذلك لصحة ما استدلوا به من أدلة وحسن توجيهها وملا فيـه   احلاجة يف املاء
  .واهللا أعلم ،من االحتياط
  :احلالة الثانية

  :إذا كان املاء الراكد كثرياً
 ما إذا كان املاء الراكد كثرياً فقد اختلف الفقهاء يف حكم قضاء احلاجة فيه علـى أ

  :النحو التايل
  :األول ذهبامل

  .به أنه يكره حترمياً قضاء احلاجة يف املاء الراكد الكثري يرى القائلون
  .)٥(وإىل هذا ذهب احلنفية

                                                 
 .)١/١٣٨( اية احملتاج للرمليانظر  )١(
 .٥٨٥ سبق ص )٢(
 .)١/٦٣( انظر كشاف القناع للبهويت )٣(
 ).١/١٩٩(انظر الشرح الكبري البن قدامة  )٤(
 ).٣٠(انظر حاشية الطحطاوي  )٥(



٥٩٧ 
  

القليل منه حيرم  قال بعض احلذاق والظاهر التفصيل ففي الراكد" جاء يف حاشية الطحطاوي 
  .)١("ويف الكثري يكره حترمياً... 
  :الثاين  ذهبامل

  .اء الراكد الكثرييرى القائلون به أنه يكره قضاء احلاجة يف امل
  )٢( .وإىل هذا ذهب املالكية والشافعية

  )٣( ".)أي الكراهة( فعلى باا )أي الراكد(وأما الكثري ": قال العدوي
  )٤( .يكره البول يف املاء الراكد قليالً كان أو كثرياً" جاء يف اموع 

  :الثالث ذهبامل
  . رم التغوطوحي املاء الراكد يرى القائلون به أنه يكره البول يف

  )٥(.وإىل هذا ذهب احلنابلة
وحيرم تغوطه يف ماء قليل أو كثري راكد .. ويكره بوله يف ماء راكد"القناع جاء يف كشاف 

  )٦(."أو جار
   : األدلة
األول القائل بأنه يكره حترمياً قضاء احلاجة يف املاء الراكد  ذهباملأدلة أصحاب : أوالً
  :الكثري

ال يبولن أحدكم يف املاء " _رضي اهللا عنه_ذلك مبا روى أبو هريرة واستدلوا لذلك بالسنة 
  )٧( ..."الدائم 

                                                 
 ).٣٠(حاشية الطحطاوي  )١(
اموع ). ١/١٤٤( حاشية العدوي على اخلرشي على خليل). ١/٢٧٦( مواهب اجلليل للحطاب: انظر )٢(

 .)١/٧٣( حاشية الشرواين). ١/٦٥( روضة الطالبني للنووي). ١/٤١( مغين احملتاج للشربيين). ٢/٩٣( للنووي
 ).١/١٤٤(حاشيته على اخلرشي ) ٣(
 ).٢/٩٣(النووي  )٤(
 .)١/٢٠٠( اإلنصاف للمرداوي .)١/٢٢٥( املغين البن قدامة .)١/٦٣( كشاف القناع للبهويت: انظر) ٥(

 ).١/١٩٨( الكبري البن قدامةالشرح 
 ).١/٦٣،٦٢(للبهويت ) ٦(
 .٥٨٥ سبق ص) ٧(



٥٩٨ 
  

  :وجه الداللة
  )١(.ورد النهي عن البول يف املاء الدائم والنهي للكراهة التحرميية

  :الثاين القائل بكراهة قضاء احلاجة يف املاء الراكد الكثري ذهبامل أدلة أصحاب: ثانياً
  :قول بالسنة واملعقولاستدل أصحاب هذا ال

  :أما السنة
  )٢(.... "ى رسول اهللا "  _ رضي اهللا عنه_ فحديث جابر 

  وجه الداللة
  )٣(.عموم احلديث يدل على كراهة قضاء احلاجة يف املاء الراكد

   :فقالوا، وأما املعقول
  )٥( .ورمبا أدى إىل تنجيسه .)٤(إن قضاء احلاجة فيه يقذره

  :التغوطوحيرم كره البول فيه يذهب الثالث القائل أدلة أصحاب امل :ثالثاً
  :حاب هذا املذهب بالسنة واملعقولاستدل أص

  :أما السنة
  ".... _ صلى اهللا عليه وسلم_ ى رسول اهللا " _رضي اهللا عنه_فحديث جابر  

  :وجه الداللة
  )٦(.عموم احلديث يدل على كراهة البول يف املاء الراكد القليل والكثري

  :فقالوا، عقولوأما امل
 )٧(.ه ومينع الناس من االنتفاع بهرإن التغوط فيه يقَذِّ .١

 

                                                 
 ).١/٣٤٢( انظر حاشية رد احملتار البن عابدين) ١(
 .٥٨٥ سبق ص )٢(
 ).١/٤١( انظر مغين احملتاج )٣(
 ).١/٨٨(حاشية اجلمل على املنهج ). ١/١٣٨( اية احملتاج للرملي: انظر )٤(
 ).١/٣٥( انظر طرح التثريب للعراقي )٥(
 ).١/٢١٩،٢١٨(انظر معونة أويل النهى البن النجار  )٦(
 .)١/٦٣( انظر كشاف القناع للبهويت )٧(



٥٩٩ 
  

  )١( .أنه رمبا تغري املاء بتكرار البول فيه .٢
  :الترجيح

بالنظر إىل أدلة املذاهب يظهر أن املذهب األول القائل بأنه يكره حترمياً قضاء احلاجة 
واهللا ، وملا فيه من احملافظة على البيئة  ، حلسن توجيههم للدليل ، يف املاء الراكد الكثري وذلك

  .أعلم
  :أما إذا كان املاء جارياً

  :مذاهبفقد اختلف الفقهاء يف حكم قضاء احلاجة فيه وهلم يف ذلك أربعة 
  :األول  ذهبامل

  .زيهاً قضاء احلاجة يف املاء اجلاري مطلقاًـيرى القائلون به أنه يكره تن
  )٢( .وإىل هذا ذهب احلنفية

  )٣(."بول وغائط يف ماء ولوجارياً يف األصح.. يكره " الدر املختار  جاء يف
  :الثاين ذهبامل

يرى القائلون به أنه جيوز وال يكره قضاء احلاجة يف املاء اجلاري مطلقاً ما مل يكن فيه 
  .ضرر

  )٤(وإىل هذا ذهب املالكية
  .)٥("يف اجلاري) أي قضاء احلاجة ( وصرحوا جبوازه " :العدوي قال
  :الثالث ذهبامل

  ار ـل والنهـيرى القائلون به أنه يفَرق بني اجلاري الكثري واجلاري القليل وبني اللي
  

                                                 
 .)١/٢٥٥( انظر املغين البن قدامة )١(
البحر الرائق  .)٣٤٣، ١/٣٤٢( الدر املختار للحصكفي .)١/٣٤٢( حاشية رد احملتار البن عابدين:انظر) ٢(

 .)١/٢٥٦(البن جنيم 
 ).١/٣٤٣،٣٤٢( فيللحصك )٣(
حاشية العدوي على  .)١/٢٧٦(مواق التاج واإلكليل لل .)١/٧٨( شرح الزرقاين على خمتصر خليل: انظر )٤(

 ).١/١٥٣(حاشية املدين على كنون  .)١/١٤٤(اخلرشي على خمتصر خليل 
 ).١/١٤٤(يف حاشيته على اخلرشي ) ٥(



٦٠٠ 
  

 فيكره قضاء احلاجة يف الليل مطلقاً وال يكره يف النهار إذا كان اجلاري كثرياً ويكره إذا كان
  .قليالً

  )١( .وإىل هذا ذهب الشافعية
  )٢(."ه وإن كان كثرياً ال يكرهرِليالً كُوأما اجلاري فإن كان ق": قال النووي

  )٣(."ولكن يكره يف الليل" جاء يف مغين احملتاج 
  :الرابع ذهبامل

فَيرى القائلون به أنه يوبني اجلاري القليل والكثري ،ق بني الغائط والبولر.  
  .فيحرم الغائط مطلقاً يف كثريه وقليله ويكره البول يف قليله دون كثريه

  )٤( .احلنابلة بوإىل هذا ذه
كثري ال يؤثر فيـه   وإن بال فيه وهو... فأما اجلاري فال جيوز التغوط فيه ":  قال ابن قدامة
   )٦)(٥(."البول فال بأس

  :األدلة 
  :األول القائل بكراهة قضاء احلاجة يف املاء اجلاري مطلقاً ذهبأدلة أصحاب امل: أوالً

  :استدل أصحاب هذا القول بالسنة واملعقول
  :ا السنةأم
  
  

                                                 
منهاج ). ٢/٩٣( اموع للنووي). ١/١٣٨( تاج للرملياية احمل). ١/٤١( مغين احملتاج للشربيين: انظر )١(

 ).١/٤٠( الطالبني مع حاشييت قليويب وعمرية
 ).٢/٩٣(اموع  )٢(
 ).١/٤١(للشربيين ) ٣(
 كشاف القناع للبهويت). ١/٢٠١،٢٠٠( اإلنصاف للمرداوي). ١/٢٢٥(املغين البن قدامة : انظر )٤(
 ).١/٣٥(منتهى اإلرادات للفتوحي ). ١/٢١٩(معونة أويل النهى البن النجار ). ١/٦٢(
 ).١/٢٢٥(املغين  )٥(
استثىن األئمة األربعة من كراهة أو حترمي قضاء احلاجة يف املاء الكثري مياه البحار فيجوز فيها قضاء احلاجة  )٦(

كشاف القناع ). ٢/٩٣(اموع للنووي ). ١/١٠٧(حاشية الدسوقي ). ١/٣٤٣(حاشية ابن عابدين : انظر
 ).١/٦٣(للبهويت 



٦٠١ 
  

  )١(."أن يبال يف املاء اجلاري ى رسول اهللا " قال _رضي اهللا عنه_فحديث جابر 
  :فقالوا، وأما املعقول

  )٢( .إن قضاء احلاجة فيه يقذره ورمبا أدى إىل تنجيسه .١
إنه مل يبلغنا عن أحد من السلف منع قضاء احلاجة يف بيوت اخلالء يف دمشق وماءها  .٢

  )٤)(٣( .جيري دائماً
الثالث القائل بالتفريق بني املاء اجلاري الكثري والقليل وبـني   ذهبأدلة أصحاب امل :ثانياً

  :الليل والنهار
  :فقالوا ،استدل أصحاب هذا املذهب باملعقول

  .)٥(إن املاء إذا كان قليالً أتلفه عليه وعلى غريه .١
  )٦( .إن املاء بالليل مأوى اجلن .٢
القائل بالتفريق بني الغائط والبول وبني اجلاري القليل  الرابع ذهبأدلة أصحاب امل :ثالثاً

  :والكثري
  :صحاب هذا القول بالسنة واملعقولاستدل أ
  :أما السنة

  )٧(."أن يبال يف املاء الراكد ى رسول اهللا " فاستدلوا حبديث جابر 
  :وجه الداللة

  )٨( .النهي بالراكد دليل على أن اجلاري خبالفه ختصيص النيب 

                                                 
 .)١/٢٠٤" (رجاله ثقات" :الزوائد جممع يف اهليثمي وقال ).١٧٤٩( رقم )٢/٢٠٨( يف األوسط رواه الطرباين )١(
 .)٣(ط
 ).١/٣٤٢(انظر حاشية رد احملتار البن عابدين) ٢(
 ).١/٣٤٣(حاشية رد احملتار البن عابدين انظر ) ٣(
 .واهللا أعلم ،ليه من كتبهممل أقف للمالكية على أدلة فيما اطلعت ع) ٤(
 ).١/٥٦(حاشية البيجرمي على شرح منهج الطالب). ١/٤١(مغين احملتاج للشربيين : انظر) ٥(
 .املراجع السابقة انظر) ٦(
 .٥٨٥ سبق ص) ٧(
 .)١/٢٢٥( انظر املغين البن قدامة) ٨(



٦٠٢ 
  

  :فقالوا، ما املعقولوأ
  )٢( .ويؤذي من مير به )١(إن الغائط يقذر املاء ومينع الناس من االنتفاع به .١
  )٤( .بينما البول يف الكثري ال يؤثر فيه )٣(إن البول يف اجلاري القليل ينجسه .٢

  :الترجيح
بالنظر إىل أدلة املذاهب يظهر أن املذهب الرابع هو الراجح لقوة ما استدلوا به مـن  

 .واهللا أعلم ،ملا فيه من اجلمع بني األدلةو

                                                 
 .)١/٦٣( انظر كشاف القناع للبهويت )١(
 .)١/٢٢٥(انظر املغين البن قدامة  )٢(
 .)١/٢١٩(انظر معونة أويل النهى البن النجار  )٣(
 .)١/٢٢٥( انظر املغين البن قدامة )٤(



٦٠٣ 
  

  :قضاء احلاجة يف الطريق والظل: ثانياً
اتفق الفقهاء على جواز قضاء احلاجة يف الطريق املهجور والظل الذي ال ينتفع الناس 

، واختلفوا يف حكم قضاء احلاجة يف الطريق املسلوك والظل النافع، وهلـم يف  )١(باجللوس فيه
  :ثالثة مذاهبذلك 

  :املذهب األول
  .قضاء احلاجة يف الطريق املسلوك والظل النافع يرى القائلون به أنه يكره حترمياً

  .)٢(وإىل هذا ذهب احلنفية
  :املذهب الثاين

  .يرى القائلون به أنه حيرم قضاء احلاجة يف الطريق املسلوك والظل النافع
  )٤)(٣(.وجه مقابل للصحيح وإىل هذا ذهب املالكية والنووي من الشافعية واحلنابلة يف

  :املذهب الثالث
  .يرى القائلون به أنه يكره قضاء احلاجة يف الطريق املسلوك والظل النافع

  .)٥(وهو وجه عند احلنابلة صححه يف اإلنصاف،وإىل هذا ذهب الشافعية على املعتمد        
                                                 

ميسر ). ١/٩١(حاشية الصاوي على الشرح الصغري ). ٣٠(حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح : انظر) ١(
). ١/٤١(اج للشربيين مغين احملت). ٢/٨٧(اموع للنووي ). ١/٧٤(لدمياين خمتصر خليل، ل اجلليل الكبري على
  ).٦٣٨(كشاف القناع للبهويت ). ١/٨٣،٨٤(املبدع البن مفلح 

الطحطاوي على  حاشية). ١/٢٥٦(البحر الرائق البن جنيم ). ١/٣٤٣(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٢(
  .)٣٠(مراقي الفالح 

حاشية الصاوي على الشرح  ).١/١٤٥(اخلرشي على خمتصر خليل ). ١/١٠٧(حاشية الدسوقي : انظر) ٣(
كشاف القناع ). ٢/٨٧(اموع للنووي ). ١/٤١(منهاج الطالبني مع حاشييت قليويب وعمرية ). ١/٩٢(الصغري 
الفروع البن مفلح ). ١/٣٦(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ١/٢٢٤(املغين البن قدامة ). ١/٦٤(للبهويت 

  ) .١/٦٣(القناع للبهويت  كشاف). ١/٢٥،٢٦(اإلقناع للحجاوي ). ١/١١٦(
 ،القول بالتحرمي جزم به يف املغين" :قال املرداوي يف تصحيح الفروع عن قضاء احلاجة يف الطريق املسلوك ) ٤(

  ).١١٧، ١/١١٦(وقواعد املذهب تقتضيه  ،وهو ظاهر األحاديث
املهذب ). ٢/٨٦(وع للنووي ام). ١/١٤٠(اية احملتاج للرملي ). ١/٤١(مغين احملتاج للشربيين : انظر) ٥(

حاشية القليويب ). ١/٥٧(الشرقاوي ب لعبداهللا حجازي الشهري شرح منهج الطالب). ١/١٠٨(للشريازي 
). ١١٧، ١/١١٦(تصحيح الفروع لعلي بن سليمان املرداوي ). ١/١١٦(الفروع البن مفلح ). ١/٤١(

  ).١٩٩، ١/١٩٨(اإلنصاف للمرداوي 



٦٠٤ 
  

ور والظـل الـذي   أدلة الفقهاء على جواز قضاء احلاجة يف الطريق املهج: أوالً :األدلة
  :الينتفع به الناس

قال : قال_ رضي اهللا عنه _  استدل الفقهاء لذلك بالسنة وذلك مبا روى أبو هريرة
الذي يتخلى يف : "وما اللعانان يا رسول اهللا ؟ قال: ، قالوا!"اتقوا اللعانني: " رسول اهللا 

   )١(".طريق الناس أو يف ظلهم
  :وجه الداللة 

  )٢(.على أن املراد به املسلوك واملنتفع به إليهم دليالًالظل وإضافة الطريق 
والظـل   املسـلوك  الطريق احلاجة يف قضاء اًبأنه يكره حترمي ول القائلأدلة املذهب األ: اًثاني

  :النافع
  "...!اتقوا اللعانني:"_رضي اهللا عنه_ حبديث أيب هريرةاستدل أصحاب هذا املذهب 

  :ل بتحرمي قضاء احلاجة يف الطريق املسلوك والظل النافعثاين القائأدلة املذهب ال: لثاًثا
  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واملعقول

  :أما السنة
  ...".اتقوا اللعانني" :قال رسول اهللا  :قال_ رضي اهللا عنه_  فحديث أيب هريرة .١

  :وجه الداللة
املسـلمني   ملا فيه من أذية ؛حترمي التخلي يف طرق الناس وظلهم"يدل احلديث على 

   )٣(."بتنجيس من مير به ونتنه واستقذاره
 اتقوا املالعن " :قال رسول اهللا  :قال _ رضي اهللا عنه _ )٤(بن جبلوحديث معاذ  .٢

                                                 
يحه بشرح النووي،كتاب الطهارة ، باب النهي عن التخلي يف الطرق والظالل رواه اإلمام مسلم يف صح )١(
)١/١٦٥.(  
  ) .١/٨٤(انظر املبدع البن مفلح ) ٢(
  ) .١/٨٥(نيل األوطار للشوكاين ) ٣(
هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، أبو عبدالرمحن األنصاري اخلزرجي، اإلمام املقدم يف علم احلالل ) ٤(

إنا كنا : يقول_ رضي اهللا عنه_وكان ابن مسعود . على اليمن شاهد كلها، وأمره النيب شهد امل ،واحلرام
عجزت النساء أن يلدن مثل :  _رضي اهللا عنه_وقال عنه عمر بن اخلطاب . _عليه السالم_نشبهه بإبراهيم 

  ).٦/١٠٧،١٠٦( جرانظر اإلصابة البن ح. يت بعدهاتويف سنة سبع عشرة أو ال. معاذ، ولوال معاذ هللك عمر
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  )٣(".والظل ،وقارعة الطريق، )٢(يف املوارد )١(الرباز :الثالث
  :وجه الداللة

؛ ألن فاعـل  )٤(مقتضى تسمية هذه األماكن مالعن تشهد حبرمة قضاء احلاجة فيها
  .)٥(يلعناملكروه ال 
   :فقالوا، وأما املعقول
  )٦(.ن يف قضاء احلاجة يف الطريق املسلوك والظل أذية للمسلمنيإ
يف الطريـق املسـلوك    القائل بكراهة قضاء احلاجة أدلة أصحاب املذهب الثالث :اًرابع

  :والظل النافع
  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة

  "....اتقوا املالعن الثالثة : "قال عن النيب  _اهللا عنه رضي  _ما رواه معاذ  .١
ـ  " :يقول مسعت رسول اهللا : قال _رضي اهللا عنه_وما رواه أبو هريرة  .٢ لَّمـن س 

فعليـه لعنـة اهللا واملالئكـة والنـاس      ،على طريق عامر من طريق املسلمني )٧(سخيمته
  )٨(".أمجعني

                                                 
عون املعبود  ).٥٣( خمتار الصحاح للرازي . به عن حاجة اإلنسان  الفضاء الواسع من األرض وكنوا: الرباز) ١(

  ).١/٣١(للعظيم آبادي 
  ) .١/٣١(عون املعبود للعظيم آبادي . الطرق إىل املاء: املوارد) ٢(
عن البول فيها  رة، باب املواضع اليت ى النيب رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطها )٣(
وقال ). ١/١١٩(وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب النهي عن اخلالء على قارعة الطريق . وسكت عنه) ١/٣١(

والبيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة باب النهي ). ١/١١٩(إسناده ضعيف : البوصريي يف الزوائد
  ).١/٩٧(الناس وظلهم  عن التخلي يف طريق

  . )١/٩٢(حاشية الصاوي على الشرح الصغري ) ٤(
  ).١/١٤٥(انظر اخلرشي على خمتصر خليل ) ٥(
  ).١/٤١(منهاج الطالبني مع حاشييت قليويب وعمرية ). ١/٨٧(اموع للنووي : انظر )٦(
  ).١٥/١٧٤) (سخم(لسان العرب البن منظور مادة . الغائط: السخيمة )٧(
والبيهقي يف سننه ). ١/١٨٦(احلاكم يف املستدرك، كتاب الطهارة، باب التشديد يف الرباز على الطريق  رواه) ٨(

وإسناده ضعيف ). ١/٩٨(سننه مع اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي يف طريق الناس وظلهم 
  ).١/١١٩(يف تلخيص احلبري قال ابن حجر كما 
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  :الترجيح
  ه من أدلة يتبني أن املذهب الراجح وألة وما أوردبالنظر إىل مذاهب العلماء يف املس

ألنه معلـوم    ؛هو املذهب الثاين القائل بتحرمي قضاء احلاجة يف الطريق املسلوك والظل النافع
وملا فيه من إيذاء املسلمني وتنجيس طرقهم واألماكن  ،أن اللعن إمنا يكون على ما هو حمرم

  .واهللا أعلم  ،اليت ينتفعون ا
  

  ة الرابعةاملسأل
  قضاء احلاجة يف املاء والظل والطريقاملضار الصحية ل

  
ومن ذلك االهتمام بنظافة البدن واملسكن والطرقات،  ؛اهتم اإلسالم بالصحة العامة

أو التـربز يف   ،وحارب العادات الضارة كالتبول يف جماري املياه، أو استعمال املاء امللـوث 
لتعاليم اليت تغري من سلوك اتمع وتثبـت دعـائم   جمالس الناس وممرام، وجعل من هذه ا

صحة البيئة ديناً يتقرب به إىل اهللا سبحانه، وجل األمراض اليت تفتك بالبشر يف عاملنا املعاصر 
أو إفراط فيه، أو أمـراض معديـة    ،سوء تغذيةإىل ، إما إىل الغذاءال يعدو أن يكون عائداً 

 .كاإلدمان واألمراض التناسـلية  ؛ارسها اإلنسانسببها تلوت البيئة، أو هي عادات ضارة مي
فاملعروف أن البلهارسيا مرض متوطن  ،واألمراض املعدية واملتوطنة تقاوم بالعناية بصحة البيئة

يف حوايل سبعني دولة يف العامل يبلغ تعدادها ألف مليون نسمة من بينهم مائتا مليون شخص 
اتساع الرقعة الزراعية يف الدول اليت تـوطن   مصاب ذا املرض، وهو آخذ يف االنتشار مع

واسـتعمال املـاء    ،فيها املرض، ومرض البلهارسيا ناتج عن التبول والتربز يف موارد املـاء 
  )١(.امللوث

، ميوت منهم يف مليون مصاب٢٠٠يقدر عدد املصابني بالبلهارسيا يف العامل أكثر من 
 ،)ملم٥(طول الذكر منها  ،منشقة اجلسم والبلهارسيا دودة صغرية )٢( .كل عام عدة ماليني

                                                 
  ).١٤٠،١٤١(ه انظر الطب اإلسالمي أمحد ط )١(
)٢ (     Abrams.Benenson"control of communicable Diseases monual,Apha,١٩٩٥ p.pui٧  

p.pui٧  
  ).١٦٨، ١٦٧( أمحد كنعان . الفقهية د  الصحيةنقالً عن املوسوعة  
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تضع األنثى بيوضها يف األوردة الضيقة يف جسـم اإلنسـان،    ،)ملم ١٢(واألنثى  ،)ملم٥(
وهو مـرض   )١(،وهذه البيوض يوجد ا شوكة حادة جانبية يف مؤخرا متزق أغشية املثانة

بالزحـار  أو التـهاب يف القولـون يتجلـى     ،يتصف بالتهاب يف املثانة يتجلى بتبول الدم
ال سـيما  _ بلغت املاء وتنطرح بيوض الطفيلي مع البول أو الرباز، حىت إذا  ،)الدوسنطاريا(

فإا تنفقس عن يرقة صغرية ال تلبث أن تدخل أحـد أنـواع    القليل احلركة_ املاء الراكد
حيث تتخلق فيه خلقاً بعد خلق حىت تتحول إىل يرقة ذات ذنب  ؛احللزون أو ذوات القواقع

أو  ،وهذه الذوانب تسبح يف املاء حىت جتد إنساناً يغتسل يف املاء ،)سركاريا) (الذانبة( تدعى
أو خيوض يف ماء الري، وإذ ذاك ختترق بشرة  ،أو يشرب منه ،أو يغسل فيه ثيابه ،يسبح فيه

اجللد بأن تدس ايتها األمامية يف اجللد، وتستغين عن ذيلها يف غضون أربع وعشرين ساعة 
فتظهر حليمات جلديـة   )٢(،ذوانب قد وصلت إىل الدم فتجول يف الدوران الدمويتكون ال

صغرية محراء مصحوبة حبكاك، ويف أحيان أخرى يصاب املـريض بالشـرى والتورمـات    
املوضعية، وبعد أن تصبح أجنة البلهارسيا ديداناً يصاب املريض بارتفاع يف درجة احلـرارة  

واضـطرابات   ،وصـداع شـديد   ،ب عرق غزيريصحب ذلك تعب وإعياء، مث يعقبه تصب
وفقر  ،يصحب تضخمها يرقان ،وأوجاع يف املفاصل والعضالت، وتتضخم الكبد ،هضمية

وكـذلك   ،_ أي تراكم السوائل يف أنسجته وأجوافه مثل جوف الـبطن  _واستسقاء  ،دم
أمـا   ؛وإسهال، وهذه هي أعراض البلهارسيا املعويـة  ،وأوجاع يف البطن ،تضخم الطحال

البلهارسيا البولية فأعراض اإلصابة ا حرقة يف البول، وإذا مل يكن هناك عالج فعال فقـد  
  .والسرطان ،وقصور الكلى ،كالتهاب ااري البولية ؛حتصل مضاعفات خطرية

وهـو مـرض    ؛وهو محى التيفوئيد ؛وهناك مرض آخر يسببه تلوث املياه وقذارا
وتلـف اخلاليـا    ،وسـبات  ،وتوعك ،وصداع ،ةارتفاع يف درجة احلرار :أعراضه ،خطري

 ،ويتضـخم الطحـال   ،واألنسجة يف اجلسم املصاب، وتنسد الشعريات الدموية بـاجلراثيم 
وفقـدان   ،وإسـهال  ،وتنقص الكريات البيض يف الدم، وإمسـاك  ،وتتقرح األمعاء الدقيقة

                                                 
  ).١٦٧( الفقهية ألمحد كنعان  الصحيةانظر املوسوعة ) ١(
  ) .٦(املاء واالصحاح يف اإلسالم ). ٢(منظمة الصحة العاملية ، اهلدي الصحي : انظر )٢(
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ومن  .لبطنعلى ا ةوظهور طفح جلدي يف شكل بقع وردي )١(،وازدياد حجم الكبد ،الشهية
وحدوث التهاب يف  ،وحدوث ثقب يف جدر األمعاء ،حدوث نزف يف األمعاء : مضاعفاته

  )٢(.والتهاب يف العظام واملفاصل والكلى ،احلويصلة املرارية
 ،فاتصال بول املصاب ا ،وجراثيم هذه احلمى تكون يف أمعاء اإلنسان ودمه وبوله

ومن األمراض اليت تنـتج عـن   .)٣(نقل جراثيمهاميكن أن يؤدي إىل  ،أو اتصال برازه باملاء
 ،وهي ديدان تكون يف األمعـاء  ،)امللقوات أو االنكيلوستوما(تلوث املياه الديدان الشصِّية 

وتصري األغشـية   ،وبعد مدة يظهر فقر الدم الشديد ،وحتدث يف املصاب ا أملاً بطنياً موجعاً
وقد يظهر يف  ،)تنتفخان باملاء(رم الرجالن وتتو ،وينتفخ الوجه ،املخاطية كلها شاحبة جدا

أو ينحل املريض  ،وإذا مل يعاجل املريض فإن االستسقاء يعم مجيع األطراف ،املريض استسقاء
ى منتفخ البطن بالسوائل حـىت  يبق _على كل حال  _ ولكنه داً حىت تبدو عظامه؛ويهزل ج
 ؛يرقاا إذا وجدت تربة رطبة وبيوض هذه الديدان اليت تنطرح مع الرباز تنفقس عن .ميوت

 ،نسان نفذت مـن جلـده مباشـرة   إأو املناجم، فإذا المسها  ،أو املزارع ،كأرض احلقول
 .مث  األمعـاء ، مث  الرئـة   ،وتابعت مسريها فيه حىت تبلغ الدم مث  تصل بالدوران إىل الكبد

يف الوحل املوبوء وأكثر من يتعرض لعدواها الزراع وعمال املناجم واألطفال الذين خيوضون 
وواضح أن الوقاية منها تقوم على احليلولة دون وصول شيء مـن   .ا، حفاة فيصابون ا
إذ حيافظ الظل على الرطوبة الالزمـة حليـاة   ؛ وال سيما يف الظل ؛الغائط إىل سطح األرض

  .)٤(وحيفظها من التأثري املطهر الذي تتصف به أشعة الشمس ،الريقان
 )٥(تبول يف املوارد والطرق وقارعة الطريق هو السبب يف الكـولريا كما أن التربز وال

  ، ، وقد يبدأ بإسهال أو مغص وقيء تقلص الظهر والذراعني والساقني : واليت من أعراضها

                                                 
، املاء  ، اهلدي الصحي،سلسلة للتثقيف الصحي من خالل تعاليم الدين منظمة الصحة العامليةانظر ) ١(

  ).٦(صحاح واال
  ).٢٠١، ٢٠٠(انظر الوقاية الصحية يف اإلسالم للولوة آل علي ) ٢(
  ).٦٤،٦٥(ن  حممد النجار عبد الرمح. أطفالنا وقاية ورعاية وعالج د انظر صحة) ٣(
املاء ) ٢(انظر منظمة الصحة العاملية، اهلدي الصحي، سلسلة للتثقيف الصحي من خالل تعاليم الدين ) ٤(

  ).٧(صحاح واال
  ) .٨٣(عبد الرزاق الكيالين . يف اإلسالم د الصحيةانظر احلقائق ) ٥(
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  )١(.ظفاروتزرق الشفاه والوجه واأل ،ويشعر املصاب بربودة ،وجيف اجللد ،ويقل البول
ليـون شـخص يف العـامل تسـمى     م) ٧٠٠(وهناك دودة أخرى تصيب أكثر من 

  .يسببها التربز يف التربة الظليلة الرطبة " االنكلسوما"
 ؛خطرية تصيب اإلنسان عندما تلج يرقات طفيلياا عرب اجللد اًهناك أمراضكما أن 

 ،وتبلغ أشـدها  ،وتدخل إىل أوعية الدم لتكمل دورة حياا ،سواء كان سليماً أو جمروحاً
، ومنها إىل األمعاء الدقيقة ،الريقات ما تسري إىل الرئة متبعة العروق من هذه ،وتستكمل أذاها

وهـو   ؛والعفجية نسبة إىل العفج .هي االنكلستوما :امللقوات( وهذا شأن امللقوات العفجية
ومتتـاز   ،ثـىن عشـري  وخباصة يف اإل ؛وهي دودة تتمركز يف األمعاء الدقيقة ،ثىن عشراإل

 ،فينضح ويكمل دور حياته ،قات ما يبقى كامناً حتت اجللدومن هذه الري ،)بامتصاصها للدم
  )٢().الفيالريا( وهذا هو مرض اخليطيات

هذا عدا ما يف التربز والتبول يف األماكن الرطبة وقرب املياه وحيث يوجد الناس من 
 ،أناين ،ضعيف الضمري ،ينم على أن فاعله قليل املروءةهو و ،معاين القرف واالمشئزاز ما فيه

  )٤(.يةذ، إضافة إىل انتشار الروائح الكريهة واملناظر املؤ)٣(صري النظرق
  :بقة الذكر تتلخص يف أمرين اثننيإن وقاية املاء من التلوث ونقل عدوى األمراض السا

  .منع وصول جراثيم هذه األمراض وطفيلياا إىل املاء أو التربة الرطبة: األول
 ،زوله يف املاء الذي حيتمل أن حيتوي عليهـا ـاها بنعدولعدم تعريض اإلنسان نفسه : الثاين

وهو على اخلصوص املاء القليل احلركة الذي هو أنسب املياه لنمو الطفيليات، والنـهي يف  
احلديث النبوي من أن يبول الرجل يف مستحمه لفت لنظر املرء إىل أن هذا املاء الذي يبول 

بوية جلعله يستنكر ذلك، ومن جهة أخرى وهي وسيلة تر ،فيه اآلن قد يستحم فيه فيما بعد
   ومنه_   ألن التبول يف هذه املياه الراكدة الساكنة اليت يستحم الناس فيها ؛وقاية لآلخرين
  )١(.مدعاة لعدوى األمراض _ الترع واملسابح

                                                 
  ).٢٠١،٢٠٠(انظر الوقاية الصحية للولوة آل علي  )١(
  .)١٤١(الطب اإلسالمي ألمحد طه ظر ان )٢(
  ).٢٧٩(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ٣(
 ).٨٣(عبد الرزاق الكيالين . يف اإلسالم د الصحيةنظر احلقائق ا )٤(
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يف  ويف حبث قام به الدكتور جمدي إبراهيم السيد بعنوان اإلعجاز العلمي لسنة النيب 
، وتزحف على تتعلق بأي سطح تصل إليه )السركاديا(واملاء الدائم جاء فيه أن  املاء الراكد

 )FA(واحلرارة أو األمحاض الدهنية احلرة  ،متجه إىل احلرارة األعلى نسبياً اجللد أو أي سطح
والشـروع يف   ،إلفراز اإلنزميات اهلاضـمة  )السركاديا(هي أكثر العوامل املعروفة اليت حتفز 

ق للسطح الذي تعلقت به حىت تصل إىل الدورة الدموية واملكـان املناسـب   ختراعملية اال
نبات يف هذه املرحلة تنجذب إىل األمحـاض الدهنيـة   ذفوجد أن امل ،إلكمال دورة حياا

 ؛للجلد ال تكسبه مناعة ضدها )السركاديا(وتكرار اختراق  ،واجللوكوز املوجودين يف الدم
جِبل وا تفرز مواد مضادة  دوهكـذا فـإن    ،لاللتهاب ومضادة لعمل اخلاليـا املناعيـة  أ
كما أن اجللد يفقد طبقة الدهن اليت متثل وقاية ووسـطاً   ،نغماس يف املاء جيذب املذنباتاال

فيسهل على هذه املذنبات بعـد االنغمـاس    ،وتتشرب طبقة الكرياتني باملاء ،يقتل املذنبات
نغماس فيـه إن  تناول املاء لالستخدام دون االولكن يف  ؛اختراق اجللد وإحداث اإلصابة فيه

كان املاء املتناول بعيداً عن جتمع املذنبات فال حيوي منها إال القليل مهما كانـت اإلصـابة   
وبعد اجنذاب املذنبات جلدران اإلناء فإن ما يقع منها على اجللد جيده يف متام  ،عالية يف املاء

أو  ،غري حمبب للمـاء  اًد الذي يعترب بطبيعته سطحلفتنساب مع املاء وال تلتصق باجل ،الوقاية
  .ن احلامضية اليت مل تتأثر باالنغماسهل بفعل طبقة الدتقْتأا 

وكذلك املاء  ،أما املاء اجلاري فإنه ال يناسب حياة القواقع وال أطوار الطفيل الضعيفة  
القواقع مبا يقطع دورة غري الدائم والذي جيف مصدره ألي فترة من الزمان يقضي على تلك 

  )٢( .حياة املرض

                                                                                                                                               
منظمة الصحة العاملية، اهلدي الصحي، سلسلة للتثقيف الصحي من خالل تعاليم الدين، املاء واالصحاح انظر  )١(

  ).٨،٧(م يف اإلسال
  .www.nooran.org موقع اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة ) ٢(
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  املسألة اخلامسة
  حكم االستنجاء باليمني

  
واختلفوا يف هذه الكراهة هل  )١(.اتفق األئمة األربعة على كراهة االستنجاء باليمني

  :زيه أم حترمي، وهلم يف ذلك مذهبانـهي كراهة تن
  :املذهب األول
  .ائلون به أن الكراهة كراهة حترمييرى الق

  .)٢(وإىل هذا ذهب احلنفية
أي ال " ):وال بعظم وروث وطعـام وميـني  ( :جاء يف البحر الرائق عند شرح قوله

 ؛والظاهر أنه كراهة حتـرمي  ،واملراد أنه يكره كما صرح به الشارح ،يستنجي ذه األشياء
  )٣(."للنهي الوارد يف ذلك

  :املذهب الثاين
  .يهزـيرى القائلون به أن الكراهة كراهة تن  

  )٤(.وإىل هذا ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة على الصحيح من مذهبهم
   )٥(... "كره االستنجاء باليمني ي" جاء يف الذخرية 

                                                 
حر الب). ١/٢١٦(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ٣٩٩، ١/٣٤٥(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر )١(

بداية ). ١/١٠٥(الشرح الكبري للدردير ). ٣٧، ١/٣٦(ختيار للموصلي اال). ١/٢٥٥(الرائق البن جنيم 
). ١/١١٣،١١٢(املهذب للشريازي ). ١/٢١٠(الذخرية للقرايف ). ١/٢١٧(اتهد واية املقتصد البن رشد 

املغين ). ١/٤٤(حاشية قليويب على منهاج الطالبني ). ٢/١٠٩(اموع للنووي ). ١/٤٦(مغين احملتاج للشربيين 
  ).١/٢١٥(معونة أويل النهى البن النجار ). ١/١٢٤(الفروع البن مفلح ). ١/٢١٢(البن قدامة 

البحر الرائق ). ١/٢١٦(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ١/٣٤٥(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٢(
  ).١/٧٨(تبيني احلقائق للزيلعي ). ١/٢٥٥(البن جنيم 

  ).١/٢٥٥(البن جنيم ) ٣(
). ١/٢١٧(بداية اتهد البن رشد ). ١/٢١٠(لقرايف الذخرية ل). ١/١٠٥(الشرح الكبري للدردير : انظر) ٤(

املغين البن قدامة ). ١/١١٢(املهذب للشريازي ). ١/٤٦(مغين احملتاج للشربيين ). ٢/١٠٩(اموع للنووي 
  ).١/١٢٤(الفروع البن مفلح ). ١/٢١٢(
  ).١/٢١٠(للقرايف  )٥(
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  )١(."زيه وال حيرمـكره االستنجاء باليمني كراهة تني"  :قال النووي

  )٢(."ه باليمنياستنجاؤ... وكره " جاء يف مطالب أويل النهى
  :األدلة
  : أوالً
  :على أن االستنجاء باليمني مكروه الفقهاء أدلة

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة واملعقول
  :أما السنة
إذا دخـل  "  :قـال  النيب أبيه عن  عن_ رضي اهللا عنه _  )٣(فما رواه أبو قتادة .١

  )٤(".أحدكم اخلالء فال ميس ذكره بيمينه
  :وجه الداللة

  .وأقل أحوال النهي الكراهة ،االستنجاءي عن مس الذكر باليمني عند فيه احلديث 
ألنه إمنا خـص الـذكر    ؛بل فرج املرأة كذلك ؛والتنصيص على الذكر ال مفهوم له

ـ  ،نيلكون الرجال يف الغالب هم املخاطب وا والنساء شقائق الرجال يف األحكام إال ما خصُّ
  .)٥(به

 ،بل القبلة لغائط أو بولانا أن نستق" :قال... _ رضي اهللا عنه _ سلمان وما رواه  .٢
  )٦(".أو أن نستنجي باليمني

                                                 
  ).٢/١٠٩(اموع ) ١(
  ).١/٢١٥(البن النجار ) ٢(
تلف يف شهوده اخ. النعمان، وقيل عمرو: و قتادة بن ربعي األنصاري، املشهور أن امسه احلارث، وقيلهو أب )٣(

اإلصابة : انظر.مات باملدينة سنة أربع ومخسني على األصح.  فارس رسول اهللا :لهبدراً، وشهد أحداً، كان يقال 
  ).٢/٧٥٦(تقريب التهذيب البن حجر ). ٧/١٥٦،١٥٥(البن حجر 

). ١/٣٠٤(البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب النهي عن االستنجاء باليمني  رواه) ٤(
  .واللفظ له) ٣/١٦٣(ومسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب النهي عن االستنجاء باليمني 

  ).١/٣٥٥(انظر عون الباري للبخاري ) ٥(
  .٤٩ سبق ص)  ٦(
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  :وجه الداللة
  .)١(دل احلديث على أن االستنجاء باليمني منهي عنه         

اليمىن لطهـوره   كانت يد رسول اهللا ": قالت_ رضي اهللا عنها _ وعن عائشة  .٣
  )٢(."وكانت يده اليسرى خلالئه وما كان من أذى ،وطعامه
  :وجه الداللة
كما دل على النهي عن مس الذكر  ،احلديث على النهي عن االستنجاء باليمني دل

  )٣(.باليمىن
   :فقالوا، وأما املعقول

ألا لألكل والشرب واألخـذ   ؛فَتصان عنها )٤(خبالف اليمني ،إن اليسار لألقذار
  )٥(.مكرتواإلعطاء فَ

  :رمياًباليمني مكروه حتالقائل بأن االستنجاء  ألولاأدلة أصحاب املذهب : ثانياً
  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واملعقول

  :أما السنة
  )٦( "....اخلالء إذا دخل أحدكم " _رضي اهللا عنه_ حديث أيب قتادة .١
  )٧("....لقد انا ... "_ رضي اهللا عنه_حديث سلمان  .٢

  :وجه الداللة
  )٨(.الظاهر من الكراهة أا كراهة حترمي

                                                 
  ).١/٧٩(وكاين انظر نيل األوطار للش) ١(
وأبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب ). ٨٣٢٦(رقم ) ٤٣/٣١٧( رواه اإلمام أمحد يف املسند) ٢(

والبيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، . وسكت عنه) ١/٣٥(الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمني يف االسترباء 
  ).١/١١٣(كتاب الطهارة، باب النهي عن االستنجاء باليمني 

  ).١/٣٦٨(انظر شرح السنة للبغوي ) ٣(
  ).١/٤٦(انظر مغين احملتاج للشربيين ) ٤(
  ).٣/١٦٣(انظر شرح النووي على صحيح مسلم ) ٥(
  .٦٠٢ سبق ص) ٦(
  .٤٩ سبق ص) ٧(
  )١/٢٥٥(انظر البحر الرائق البن جنيم ) ٨(
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وهو احلق؛ ألن النهي يقتضي التحرمي وال صارف له، فال وجه  : ")١(قال الشوكاين
  )٢(".للحكم بالكراهة فقط

  : فقالوا، وأما املعقول
إنه لو باشر باليمني النجاسة رمبا يتذكر عند تناوله الطعام ما باشرت ميينـه، فينفـر   

  .)٣(طبعه عن ذلك الطعام
  :اء باليمني مكروه تنـزيهاًاالستنجالقائل بأن  ثاينالأدلة أصحاب املذهب : اًثالث

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة  
  )٤( "....اخلالء إذا دخل أحدكم " _رضي اهللا عنه_ حديث أيب قتادة .١
  )٥("....لقد انا ... "_ رضي اهللا عنه_حديث سلمان  .٢

  :وجه الداللة
 .النهي عن االستنجاء باليمني ي تنـزيه ال حترمي 

  :مناقشة األدلة :اًرابع
  :زيها مبا يليـبأن االستنجاء باليمني مكروه تناملذهب الثاين القائل نوقشت أدلة 

بأن النهي يقتضي التحرمي  زيه، فاعترض عليهـأما استدالهلم بالسنة ومحلهم الكراهة على التن  
  )٦(.فال وجه للحكم بالكراهة فقط ،وال صارف له

  

                                                 
فقيه جمتهد من كبار . هـ١١٧٣ولد سنة . هو اإلمام أبو عبداهللا حممد بن علي بن حممد بن عبداهللا الشوكاين) ١(

له  ،علماء اليمن، من أهل صنعاء، ولد جرة شوكان، نشأ بصنعاء، وتوىل القضاء، كان يرى حترمي التقليد
مبحاسن من بعد القرن السابع، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية  نيل األوطار، البدر الطالع: منهامؤلفات كثرية 
  ).٦/٢٩٨(انظر األعالم للزركلي . هـ١٢٥٠تويف عام . التفسري وغريها والدراية من علم

  ).١/٧٩(نيل األوطار ) ٢(
  ).٢٨(انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ) ٣(
  .٦٠٢ سبق ص) ٤(
  .٤٩ سبق ص) ٥(
 وما) ١/٨٠(أصول السرخسي : وانظر لكون النهي يقتضي الفساد ).١/٧٩(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ٦(

شرح الورقات يف . وما بعدها) ٣١٥(مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي ). ١٠٤(املختصر البن اللحام . بعدها
  ). ٩٨، ٩٧(سعد بن ناصر الشثري . أصول الفقه د
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  :الترجيح
ـ   الثاين أن املذهببعد النظر يف أدلة املذهبني يتبني لنا  زيهاً ـالقائل بأنه يكـره تن

فال يكـون   ؛ ألن االستنجاء باليسار أدب عند أكثر العلماءهو الراجح ؛ االستنجاء باليمني 
  .واهللا أعلم اً،باليمني حمرم
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  املسالة السادسة
  باليمني املضار الصحية لالستنجاء

  
ي خمصصة دائما للقيام باألعمال وه ،من املعلوم أن املسلم مأمور باألكل باليد اليمىن  
، ن القاذورات والفضالت اخلارجة منـه  ألن اليسرى متروكة عادة لنظافة اجلسم م ؛النظيفة

ومن مث كانت اليد اليمىن هي األوىل صحيا لتناول الطعـام، واألقـرب إىل النظافـة مـن     
ذلك أن  ؛لالستنجاء ت اليد اليسرىصصِّومنعا ألي إمكانية للتلوث اجلرثومي خ. )١(اليسرى

بيوض الطفيليات املتوفرة يف الرباز ميكن أن تبقى بني ثنايا اجللد رغم غسل اليدين أو حتـت  
األظافر خمبأة هناك، وهكذا فإن ختصيص مهمة لكل يد تباليد اليمىن يف منجـاة عـن    يق

  .)٢(كلفال ميكن أن تنتقل بسببها العوامل املمرضة إىل الطعام أو إىل فم اآل ،التلوث
إذا غسل يده بشكل جيد باملاء والصابون فإنه يزيل اجلراثيم، إضـافة إىل أن  : قلت  

عدم االهتمام بذلك رغم استعمال اليد اليسرى يف االستنجاء قد ينقل العدوى بـني اليـد   
 .اليسرى واليمىن ومن مث إىل الفم فبقية اجلهاز اهلضمي

 

                                                 
  ).٣٠(الفاضل العبيد عمر . سالمي دانظر أمراض اجلراثيم بني الوقاية والعالج يف الطب اإل) ١(
حممد نزار الدقر . ، العبادات يف اإلسالم وأثرها يف صحة الفرد واتمع، دانظر روائع الطب اإلسالمي) ٢(
)٢/٨١.(  
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  املبحث الثاني
  بها وما فيها من مناهٍ ومضارها الصحية  يف أحكام الصالة وما يتعلق

  
اهتم اإلسالم ببيان اآلداب اليت ينبغي مراعاا حال أداء الصالة واليت تعني على أداء   

 :ومن هذه األمور اليت ينبغي جتنبـها  ؛كما حتفظ لإلنسان صحته ،الصالة خبشوع وخضوع
واليت ستكون حمل حبث  ،ةوكذلك فرقعة األصابع يف الصال ،الصالة وهو يريد قضاء احلاجة

  :يف املطالب التالية
  .حكم الصالة وهو حاقن أو حاقب: املطلب األول
  .لصالة وهو حاقن أو حاقباملضار الصحية ل: املطلب الثاين
  .حكم فرقعة األصابع يف الصالة: املطلب الثالث
  .الصحية لفرقعة األصابع املضار: املطلب الرابع
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  املطلب األول
  .)٢(أو حاقب )١(هو حاقنحكم الصالة و

  
ـ   ،الصالة عمود اإلسالم لُوهي أول ما حياسب عليه املرء يوم القيامة، فـإن صت ح

لُصولذا يلزم املسلم أن يؤديها بكل خشوع وإخبات، وهذا يتطلـب منـه أن    ؛ما بعدها ح
  .يتفرغ من كل ما من شأنه أن يشغله

، واختلفـوا  )٣(حاقناً أو حاقباًكان  إذاوقد اتفق األئمة األربعة على أن الصالة تكره 
  :مذهبانوهلم يف ذلك  ،يف صحة صالته إن صلى وهو ذه احلال

  :األولاملذهب 
  .يرى القائلون به أن صالته تصح مع الكراهة  
  )٤(.وإىل هذا ذهب احلنفية والشافعية على املشهور واحلنابلة يف رواية  
  :الثاين املذهب
  .ن ما به يشغله ويزعجه فإن صالته ال تصح وعليه اإلعادةيرى القائلون به أنه إذا كا  

                                                 
 ).١/٤١٦(النهاية البن األثري . حمتبس البول: احلاقن) ١(
) حقب(قاييس اللغة البن فارس مادة معجم م). ١/٤١٦(النهاية البن األثري . طحمتبس الغائ: احلاقب) ٢(
)٤/٨٩( . 
الفتاوى اخلانية لقضيخان ). ١/٤١٨(شرح فتح القدير البن اهلمام ). ١/٣٧٨(للحصكفي  اراملخت الدر :انظر) ٣(
). ١/٢٨٣،٢٨٢(املنتقى للباجي ). ١/١٠٧(الفتاوى اهلندية للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند ). ١/١١٩(

اموع ). ٣/١٨٠( أوجز املسالك إىل موطأ مالك حملمد زكريا الكاندهلوي). ٢٢/٢٠٧(التمهيد البن عبد الرب 
: قاحلاوي للماوردي، حتقي). ١/٢٠٢(مغين احملتاج للشربيين ). ٢/٥٩(اية احملتاج للرملي ). ٤/١٠٥(ي للنوو

ع للبهويت كشاف القنا ).١/٢٠٩،٢٠٦(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ٢/١٨٩(علي معوض وعادل أمحد 
اإلنصاف للمرداوي  ).٢/٢٤٧( ب للسامرياملستوع ).٣/٥٩٤( الشرح الكبري البن قدامة ).١/٣٧١(
)٣/٥٩٤.(  
الفتاوى اهلندية ). ١/١١٩(الفتاوى اخلانية لقاضيخان ). ١/٤١٨(شرح فتح القدير البن اهلمام  :انظر) ٤(

). ١/٢٠٢(مغين احملتاج للشربيين ). ٤/١٠٦(اموع للنووي ). ١/١٠٧(للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند 
 ).١/٦٤٠(شرح الزركشي ). ١/٥٩٤(اإلنصاف للمرداوي ). ٣/٥٩٤(قدامة الشرح الكبري البن 



٦١٩ 
  

هي املختـارة  ورواية عن اإلمام أمحد منصوص عليها هو وإىل هذا ذهب املالكية و  
  )١(.لألكثرين

  :األدلة
  :فقهاء على كراهة الصالة وهو حاقنأدلة ال :أوالً

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة واآلثار واملعقول
  :أما السنة
: يقول مسعت رسول اهللا : قالت_ رضي اهللا عنها _ ته أم املؤمنني عائشة فما رو .١

  )٢(".وال هو يدافعه األخبثان ،ال صالة حبضرة الطعام"
)٤(عن أبيه عن عبداهللا بن األرقم )٣(وعن هشام بن عروة .٢

أنه خرج  _رضي اهللا عنه  _
صـالة   _الصالة  فلما كان ذات يوم أقام ،حاجاً أو معتمراً ومعه الناس وهو يؤمهم

 رسـول اهللا  فإين مسعـت   ؛ليتقدم أحدكم وذهب إىل اخلالء :مث قال _الصبح 
 .)٥("إذا أراد أحدكم أن يذهب اخلالء وقامت الصالة فليبدأ باخلالء" :يقول

                                                 
). ٣/٥٩٤(الشرح الكبري البن قدامة ). ٣/٥٩٤(اإلنصاف للمرداوي ). ٢/٢٨٢(املنتقى للباجي : انظر) ١(

 ).٢/٢٤٨(املستوعب للسامري ). ١/٦٤٠(شرح الزركشي 
ع الصالة، باب كراهة الصالة حبضرة الطعام رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب املساجد ومواض) ٢(

 ).١(ط ) ٥/٤٧(الذي يريد أكله يف احلال وكراهة الصالة مع مدافعة األخبثني 
رأى ابن عمر ومسح رأسه . أبو عبداهللا: هو هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي، أبو املنذر، وقيل) ٣(

. ذكره ابن حبان يف الثقات. ثقة: قال ابن سعد والعجلي _مرضي اهللا عنه_ودعا له وسهل بن سعد وجابر وأنس 
تقريب التهذيب البن ). ٩/٥٨(ذيب التهذيب البن حجر : انظر. مات سنة ست وأربعني ومائة، وقيل غري ذلك

 ).٢/٦٣٦(حجر 
وث عبد يغ: عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف، قال البخاري: هو عبداهللا بن األرقم بن أيب األرقم امسه) ٤(

، وجعله عمر _رضي اهللا عنهم _وعمر  وأليب بكر للنيب يوم الفتح، وكتب  ، أسلمالنيب جده، وكان خال 
اإلصابة : انظر .يف خالفة عثمان بن عفان _رضي اهللا عنه_تويف . على بيت املال _رضي اهللا عنه_بن اخلطاب 
 ).١/٢٧٩(تقريب التهذيب البن حجر ). ٤/٣٣(البن حجر 

) ١/١١١،١١٠(صلي الرجل وهو حاقن؟ كتاب الطهارة، باب أيداود يف سننه بشرح عون املعبود، ورواه أب) ٥(
والترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي ، كتاب الطهارة، باب ما جاء إذا أقيمت . واللفظ له، وسكت عنه

). ١/٣٧٠(ابق املرجع الس. حسن صحيح: ، وقال عنه)١/٣٦٩(الصالة ووجد أحدكم اخلالء فليبدأ باخلالء 
   = ابـكتيف سننه، ماجهوابن ). ٢/١١١،١١٠(عذر يف ترك اجلماعة والنسائي يف سننه كتاب اإلمامة، باب ال



٦٢٠ 
  

ال حيل المـرئ أن  "  :قال أنه اهللا عن رسول  _رضي اهللا عنه_  )١(روى ثوبان .٣
وال يؤم قوماً فـيخص   .فإن نظر فقد دخل ،ينظر يف جوف بيت امرئ حىت يستأذن

  )٢(".وال يقوم إىل الصالة وهو حقن .فإن فعل فقد خام ،نفسه بدعوة دوم
  :أما اآلثار
 نال يصـلِّي ": قال _رضي اهللا عنه_اخلطاب أن عمر بن  )٣(فما رواه زيد بن أسلم .١

 )٤(."أحدكم وهو ضام بني وركيه
  :وجه الداللة

  ) ٥(.ة حال احلقن الذي يبلغ باملصلي أن يضم وركيه من شدة احلقنى األثر عن الصال
ألن أصلي وهو يف ناحية من ثويب أحب ": قال  _ مارضي اهللا عنه _وعن ابن عباس  .٢

   )٦(."إيلّ من أن أصلي وأنا أدافعه
  :وجه الداللة

   )٧(.يدل األثر على كراهة الصالة للحاقن  

                                                 
واحلاكم يف املستدرك، كتاب الطهارة باب ). ١/٢٠٢(الطهارة وسننها، باب ما جاء يف النهي للحاقن أن يصلي =

  ).١/١٦٨(ليبدأ باخلالء إذا أراد أحدكم أن يذهب إىل اخلالء وقامت الصالة ف
من : ، صحايب مشهور، يقال إنه من العرب من حكم بن سعد بن محري، وقيلهو ثوبان موىل رسول اهللا ) ١(

فخدمه إىل أن مات، مث حتول إىل الرملة مث محص ومات ا سنة أربع  السراة، اشتراه مث أعتقه رسول اهللا 
 ).١/٨٣(قريب التهذيب البن حجر ت). ١/٢١٢(اإلصابة البن حجر : انظر. ومخسني

). ١/١١٢(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ ) ٢(
والترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي، أبواب الصالة، باب ما جاء يف كراهية أن خيص اإلمام نفسه بالدعاء 

  .حسن: وقال عنه) ٢/٢٨٦،٢٨٥(
إنه من بين عمرو بن : يد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن عجالن حليف بين عجالن، شهد بدراً، وقيلهو ز) ٣(

تقريب التهذيب البن ). ٣/٢٢(اإلصابة البن حجر : انظر. مات سنة ست وثالثني .عوف بن األوس، ثقة عامل
  ).١/١٨٩(حجر 

الصالة يف السفر، باب النهي عن الصالة رواه مالك يف املوطأ بشرح تنوير احلوالك للسيوطي، كتاب قصر ) ٤(
  ).١٧٧( واإلنسان يريد حاجته

 ).١/٢٨٣(انظر املنتقى للباجي ) ٥(
 ).١/٤٥٠(مصنف عبدالرزاق، كتاب الصالة، باب مدافعة البول والغائط يف الصالة ) ٦(
 ).٢٢/٢٠٧(انظر التمهيد البن عبد الرب ) ٧(



٦٢١ 
  

   :فقالوا، وأما املعقول
املطلوب من املصلي اإلقبال على اهللا و" )١(.على هذه احلال خيل باخلشوعإن الصالة 

واخللو عن كل ما يشوش عليه أو يشغل البال ويغـري   ،وترك االلتفات إىل غريه ،تعاىل بقلبه
  )٢(".احلال
أدلة أصحاب املذهب األول القائل بأن من صلى وهو حاقن فإن صالته تصح مـع   :ثانياً

  :الكراهة
  :املذهب بالسنة واملعقولب هذا استدل أصحا

    :أما السنة
وال هـو يدافعـه    ،ال صالة حبضرة طعـام  ":  _اهللا عنها رضي_عائشة فحديث   
  .)٣("األخبثان

  :وجه الداللة
  .حيمل النهي على الكراهة  

  :فمن وجهني ،أما املعقول
  :وفيه قالوا ،القياس :األول
وكذلك إذا  ،ته جتزئه بال خالففإن صال ،إنه لو صلى حبضرة الطعام فأكمل صالته .١

   )٤(.صلى حاقناً
كما لو كان له  ،ن غاية ما يف صالته وهو حاقن اشتغال سره، وهذا ال مينع الصحةإ .٢

   )٥(.مال خشي تلفه وحنو ذلك
   :فقالوا، النظر: الثاين

   )٦(.إنه أتى بشرائط الصالة وواجباا فصحت صالته
                                                 

 ).٣/٥٩٤(شرح الكبري البن قدامة ال). ١/٥٩(اية احملتاج للرملي : انظر) ١(
 ).٥/٢٠٥(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٢(
 .٦٠٩سبق ص ) ٣(
 ).٢٢/٢٠٦(انظر التمهيد البن عبد الرب ) ٤(
 ).١/٦٤٠(انظر شرح الزركشي ) ٥(
 ).٢/٣٧٦(انظر املغين البن قدامة ) ٦(



٦٢٢ 
  

ذلك عن صالته  هلَغشئل بأن من صلى وهو حاقن وأدلة أصحاب املذهب الثاين القا: ثالثاً
  :فصالته ال تصح وعليه اإلعادة

  :استدلوا لذلك بالسنة واملعقول
  :أما السنة
 .)١( .."حبضرة الطعام  ال صالة" : _رضي اهللا عنها _ املؤمنني عائشة فحديث أم  .١
 .)٢("...ال حيل المرئ أن ينظر : " _رضي اهللا عنه _ وحديث ثوبان  .٢
  :ه الداللةوج

   )٣(.حيث نفى صالة من صلى ذه احلال ؛أن يف القول باإلعادة عمالً بظاهر النص
 )٤("...إذا أراد أحدكم أن يذهب "... حديث هشام بن عروة  .٣

  :وجه الداللة
   )٥(.والنهي يقتضي فساد املنهي عنه ،ى احلديث عن تقدمي الصالة على قضاء احلاجة

   )٥(.عنه
  :أما املعقول فمن وجهني

   :وفيه قالوا، القياس :ولاأل
زلة من حيمل يف الصالة محالً ثقيالً ال يسـتطيعه إال  ـإن تكليف إمساك احلدث مبن

  .)٦( بتكلف وعمل متتابع فإنه مينع صحة الصالة
   :وفيه قالوا، املعقول :الثاين

إن استدامته ملدافعة احلدث عمل كثري يف الصالة يشيكون  عنها ، فوجب أن لُغ
  )٧(.لوركيه ضم شديد ةألنه ال ميكنه دفع احلدث إال باستدام ؛هلا كسائر األعمالمفسداً 

                                                 
  .٦٠٩ سبق ص) ١(
  .٦١٠ سبق ص) ٢(
  ).٢/٣٧٦(املغين البن قدامة ). ١/٦٤٠(شرح الزركشي : انظر) ٣(
 .٦٠٩ سبق ص) ٤(
 ). ١/٢٨٢(انظر املنتقى للباجي ) ٥(
  ).١/٢٨٣،٢٨٢(انظر املنتقى للباجي ) ٦(
  ).٢/٣٧٦(انظر املغين البن قدامة ) ٧(



٦٢٣ 
  

  
  :دلةاألمناقشة : رابعاً
  :أصحاب املذهب األول القائل بأن صالته تصح مع الكراهةمناقشة أدلة  . أ

  :فاعترض عليه مبا يلي ،_رضي اهللا عنها _ عائشة أما استدالهلم حبديث 
  )١( .لو صلى حبضرة الطعام ل مابدلي ؛بأن املراد به الكراهة

  :فاعترض عليه مبا يلي ،_رضي اهللا عنه _ حبديث ثوبان وأما استدالهلم 
 )٢( ."ال تقوم به حجة عند أهل العلم باحلديث: "قال ابن عبد الرب عن حديث ثوبان .١
 ) ٣(.احلديث حيمل على الكراهة .٢
تهيأ له إكمال الصـالة  أنه إذا كان حاقناً جداً مل ي :أن احلديث لو صح كان معناه .٣

 )٥)(٤( .على وجهها
مناقشة أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بعدم صحة صالة من صلى وهو حقن إن  . ب

 :شغلَه ذلك
عليه مبا سبق مـن أن   فاعترض_ رضي اهللا عنها _ املؤمنني عائشة أما استدالهلم حبديث أم 

احلديث يطعامبدليل ما لو صلى حبضرة ال ؛اد به الكراهةر.  
  :الترجيح
بالنظر إىل أدلة املذهبني وما جرى عليها من مناقشات تبني يل أن الراجح هو املذهب   

 ؛الثاين القائل بالتفريق بني ما إذا كان ما به من احلقن يزعجه ويشغله وما مل يكن كـذلك 
كمـا   ،ألنه إن كان يشغله ويزعجه فقد اختلت الطمأنينة اليت هي ركن من أركان الصالة

ما إذا مل يصل أو ؛الذي هو روح الصالة هذه حاله ال حيصل له اخلشوع واإلخباتن من أ
     :منها ؛ ذكر ابن عبد الرب من اآلثار ما يدل على ذلك دوق ، إىل هذه احلالة فال إعادة عليه

                                                 
  ).٢/٣٧٦(انظر املغين البن قدامة  )١(
  ).٢٢/٢٠٦(التمهيد ) ٢(
 ).٢/٣٧٦(انظر املغين البن قدامة ) ٣(
  ).٢٢/٢٠٧(هيد البن عبد الرب انظر التم) ٤(
ومل أقف ). ٢٢/٢٠٦(التمهيد " ال حيل ملؤمن أن يصلي وهو حاقن جداً: " استدل ابن عبد الرب لذلك حبديث) ٥(

  .أقف عليه يف كتب السنة



٦٢٤ 
  

د عن طاوس وروكذا ما  ،"وال بأس به ما مل يعجلك" :ما ورد عن إبراهيم النخعي أنه قال
خاصة وأنه قد ال يتهيأ لإلنسان مكان يقضـي   ؛)١("وإنا لنضغطه ،إنا لنصره صراً" :أنه قال

  .واهللا أعلم ،فيه حاجته يف كل مكان أو يف كل األحوال

                                                 
  ).٢٢/٢٠٧(التمهيد البن عبدالرب ) ١(



٦٢٥ 
  

  املطلب الثاني
  لصالة وهو حاقن أو حاقباملضار الصحية ل

  
  :وهو حاقن املضار الصحية للصالة: أوالً

البول كما يرى الدكتور فارس علوان  تتمثل األضرار الصحية اليت تنجم عن احتقان
  :فيما يلي
قل نسبة املاء فيه العتالل وقلـة  تعندما ميكث البول يف املثانة مدة طويلة يتكثف و .١

فيؤدي ذلك إىل تشكل البلورات والرمال البولية اليت قد تكون نـواة   ،إفراز الكليتني
ون سببا يف حـدوث  لتشكيل حصى املثانة وغريها، مث  إن هذا الركود البويل قد يك

  .التهاب املسالك البولية
ن امتالء املثانة بالبول وانتباجها قد يؤدي مع الزمن إىل تالشي حس االمـتالء  أكما  .٢

فتختل وظيفتها ووظيفة معصرة عنق  ،فيها، وبالتايل إىل اضطراب حسن التفريغ منها
   ."ثانة الواهنةامل"ويبدأ ظهور ما يسمى  ،املثانة، ويضعف منعكس التفريغ أو التبول

عندما يشتد ضغط البول داخل املثانة املمتلئة قد يصعد البول راجعاً إىل احلالبني عرب  .٣
أي  _ والذي ال يسمح عادة إال مبرور البول بالطريق النازل" الصمام احلاليب املثاين"

اين القلس املث"، هذا الصعود الراجع للبول يسمى  _ من الكليتني إىل احلالبني فاملثانة
ألن بواسطته تصعد العوامـل املرضـية إىل    ؛ويؤدي إىل اضطرابات جلدية" احلاليب

  .فتضطرب بذلك وظيفتها ،األعلى وجتتاح الكليتني
وهذا يؤدي  ،ما يترافق بامتالء املستقيم بالغائط أو الغازات امتالء املثانة املفرط غالباً .٤

خرى فيه خلل يف وظيفتـها  همة األإىل ضغط يف منطقة احلوض ومضايقة األعضاء امل
إذا استمر هذا الضغط، كما أنه يؤدي إىل احتقان الدم يف هذه املنطقة واضطراب يف 

 :ومن تلك األعضاء اليت تتأثر بذلك عنـد الرجـل   )١(؛األعضاء األخرى اليت حتويه
وعروق دموية كبرية خيشـى أن   ،والدافعة للمين ،والقنوات الناقلة ،احلويصل املنوي

  .م فيها فتشكل خثرات أو صمامات دموية شريانية أو وريديةيركد الد

                                                 
  ).٢١٨،٢١٧(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ١(



٦٢٦ 
  

واملبيضني وكذلك العـروق الدمويـة   ) النغريين(أما عند املرأة فيتأثر املهبل والبوقني   
   )١(.الكبرية كما عند الرجل

عل املثانة تتمدد فتسترخي عضالا وال تعود قادرة على إفراغ البول جتمدافعة البول  .٥
فتلتهب املثانة  ،وهذه الثمالة تتعرض للتلوث وااللتهاب ،الة منه فيها، فتبقى مثكامالً

وقـد ميتـد االلتـهاب إىل     ،وقد تلتهب املوثة واخلصيتان ،ويلتهب جمرى اإلحليل
   )٢(.الكليتني وينعكس ذلك على اجلسم بأمجعه

  )٣(.كما أن تراكم البول يؤدي إىل ترسب األمالح ومنها تتشكل احلصيات
ىل تضخم غدة املوثة إالنفس عن التبول عند الشعور باحلاجة إليه يؤدي  تكرار إمساك .٦

 ؛وهي غدة صغرية عند الرجال حتيط بعنق املثانة من أسفل، وتعمل عمل الصـمام (
 ،ولكن مع تكرار االحتقان تتضخم املوثـة وتسـترخي املثانـة    ؛فتمنع نزول البول

   )٤().التبول دعن مع أمل مزعج" "Dysuriaفَيصاب الشخص بعسر التبول 
  :لصالة وهو حاقبالصحية ل املضار: ثانياً

  :منها ؛إن الصالة وهو حابس للرباز له أضرار صحية
ألن مـن   ؛ن طول مكوث الرباز يف األمعاء الغليظة واملستقيم جيعله يابساً كتميـاً أ .١

وظيفة األمعاء امتصاص السوائل من الفضالت اليت حتويها، فكلما زاد زمـن بقـاء   
  .از يف األمعاء كلما زاد جفافه وصالبتهالرب

فاإلمساك قد  ؛إجهاد فتحة الشرج واملعصرة الشرجية واعتالهلا وظهور األمراض فيها .٢
  )٥(.زوف الشرجيةـوإىل الن ،وإىل ظهور البواسري ،يؤدي إىل تشقق الشرج املؤمل

ىل ويـؤدي ذلـك إ   ،ؤدي إىل استرخاء املستقيم واألمعاء الغليظـة تمدافعة الغائط  .٣
  ).chronic constipation(وامتالء األمعاء بالغازات  ،اإلمساك املزمن

                                                 
  ).٢١٨(فارس علوان . صحة ووقاية د انظر ويف الصالة) ١(
  ).١٤٦(عبد الرزاق الكيالين . يف اإلسالم د الصحيةانظر احلقائق ) ٢(
  .انظر املرجع السابق )٣(
  ).٣٦٨(الفقهية ألمحد كنعان  الصحيةانظر املوسوعة ) ٤(
محد كنعان الصحية الفقهية ألاملوسوعة ). ٢١٩،٢١٨(فارس علوان . ويف الصالة صحة ووقاية د: انظر )٥(
)١٤١(.  
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  .)١(سبب تأخره يف االنطراحيامتصاص اجلسم لبعض املواد السامة من الرباز  .٤
مما يؤدي  _وخاصة الدوران الوريدي  _احتقان احلوض وتلبك الدوران  الدموي فيه  .٥

وف الشرجية أو الرمحيـة عنـد   وإىل الرت ،إىل ظهور اخلثرات والصمامات الدموية
  .النساء

ممـا قـد    ،ظهور اآلالم البطنية واملغص املعوي نتيجة احنباس الرباز والغازات املعوية .٦
م شـديدة  آالالذي يتجلى ب" انسداد األمعاء الكاذب"يكون سبباً يف ظهور أعراض 
 ،ضممن سوء ه ؛واضطراب يف وظيفة املعدة واألمعاء ،يف البطن وانتفاخ وتطبل فيها

  .وقلة الشهية إىل الطعام ،وغثيان
احنباس الرباز إذا تكرر يؤدي إىل وهن ومتدد يف جدار املستقيم واألمعـاء الغليظـة    .٧

فتضطرب وظيفتـها، ومـع    ،نتيجة انتفاخها وكرب حجمها والضغط املستمر عليها
وتظهـر   ،تكرار االحنباس مل تعد هذه تليب منعكس التغوط على الطريقة الصحيحة

  .وخاصة عند األطفال واملسنني" ادة الغائطيةالسد"
رتـوج  "إىل مرض  _وخباصة عند الشيوخ  _أن تكرار احنباس الرباز يؤدي مستقبالً  .٨

فزيادة الضغط داخـل ملعـة    ،(Colonic Diverticulitis)" األمعاء الغليظة والتهاا
 اًوانتفاخ اًددوتظهر نقاط الضعف فيها مت ،رها فتؤذيهاااألمعاء الغليظة تؤثر على جد

ويكون هذا االنتفاخ علـى شـكل    ،_ خارج جدار األمعاء_ يتجه باجتاه اخلارج 
الرتـوج  "جيوب صغرية قد تكون حبجم احلمصة أو أكرب من ذلك أو أصغر وتدعى 

وعنـدما تلتـهب هـذه     ،وقد يظهر للرتوج الكولونية أعراض مزعجة ،"الكولونية
وتظهـر هـذه    ،دث عند انسداد األمعاءالرتوج تسبب أعراضاً خطرية تشبه ما حي

   )٢(.الرتوج يف الصورة الشعاعية مبظهر يشبه إىل حد كبري سرطان الكولون
تتغري نفسية احلابس نظراً ملا يقاسيه من آالم وعدم ارتياح وانقباض نفسي نتيجة ما  .٩

يشعر به من ضغط وثقل يف احلوض والشرج، وما يتبعه من تطبل يف البطن ومغص 

                                                 
الفقهية ألمحد كنعان  الصحيةاملوسوعة ). ١٤٦(يف اإلسالم لعبد الرزاق الكيالين  الصحيةاحلقائق : انظر) ١(
)١٤١.(  
  ).٢١٩،٢١٨(فارس علوان . انظر ويف الصالة صحة ووقاية د) ٢(



٦٢٨ 
  

 ،سهل االنفعـال  ،سريع التهيج ،صبح كحال احلاقن للبول عصيب املزاجفي ،ومضض
ال رأي حلـابس أو  ": لذا ولغريه من األسباب قيل ؛أمحق التصرفات ،ضعيف اإلرادة

  )١(."حاقن

                                                 
  ).٢١٩(فارس علوان .انظر ويف الصالة صحة ووقاية د )١(



٦٢٩ 
  

  املطلب الثالث
  حكم فرقعة األصابع يف الصالة

  
ـ    ت بـني  املسلم يف الصالة واقف بني يدي ربه يناجيه ويسأله، ويتضرع إليه، وخيب

يديه؛ خيشع قلبه؛ فتخشع جوارحه؛ ويكون معظماً لربه متأدباً، بني يديه و من هنـا جـاء   
  .النهي عن فرقعة األصابع يف الصالة ملا فيها من اإلخالل بذلك كله

  )١(."ع ملفاصلها صوتمستنفيض األصابع بالغمز حىت ي: " الفرقعةو
  ) ٢(.ابع يف الصالةاتفق األئمة األربعة على كراهة فرقعة األصوقد 

    :األدلة
  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة واألثر واملعقول

  :أما السنة 
 )٣(ال تقعقـع ":  قال النيب عن  _ رضي اهللا عنه_ فما رواه علي بن أيب طالب   

   )٤(".أصابعك وأنت يف الصالة

                                                 
 ).١/٤١٠(وانظر شرح العناية للبابريت ). ١٠/١٢٢) (فرقع(ر مادة لسان العرب البن منظو )١(
اهلداية للمرغيناين  ).١/١٤١( حتفة الفقهاء للسمرقندي). ١/٢١٥( للكاساين الصنائع بدائع :انظر )٢(
اخلرشي على خمتصر خليل  ).١/١٨٥(جممع األر لداماد أفندي ). ١/٤١٠(شرح العناية للبابريت ). ١/٤١٠(
). ٤/١٠٥(اموع للنووي ). ١/٥٥٠(للحطاب  اجلليل مواهب ).١/٣٤٠( للدردير الشرح الصغري ).١/٢٩٢(

كشاف ). ٢/٣٩٥(املغين البن قدامة ). ١/٢٠٩(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ٢/٦٢(اية احملتاج للرملي 
 ).٣/٥٩٧(الشرح الكبري البن قدامة ). ٢/٢٤٨(املستوعب للسامري ). ١/٣٧٢(القناع للبهويت 

  ).٤/٨٨(النهاية البن األثري . حكاية حركة الشيء يسمع له صوت: القعقعة) ٣(
يف السند : وقال يف الزوائد). ١/٣١٠(يف سننه، كتاب إقامة الصالة، باب ما يكره يف الصالة  ماجهرواه ابن ) ٤(

 ).١/٣١٠(احلارث األعور وهو ضعيف 



٦٣٠ 
  

  :وأما األثر
ليت إىل جنب ابن ص": قال _رضي اهللا عنهما  _عباس موىل ابن  )١( ما رواه شعبةف  

تفرقع أصـابعك وأنـت يف    ! ال أم لك:  فلما صلى قال : ، قال عباس ففرقعت أصابعي
  ) ٢(!".؟ الصالة

   :فقالوا، وأما املعقول
  )٣(.للخشوع واألدب إن يف ذلك منافاة

  
  املطلب الرابع

  رقعة األصابعلف املضار الصحية
  

" مسحريف ببلفاست"ستشفى أكدت نتائج دراسة قام ا فريق من أطباء األشعة مب
أضرار طرقعة األصابع على الصحة، وقد أوضح الباحثون أن من اعتادوا طرقعـة األصـابع   

وأن الصوت املرتفع لطرقعة األصابع يكـون   ،يتعرضون ألضرار يف أربطة ومفاصل األصابع
حنفاض جاء يف الضغط خالل كبسولة املفصل وتتسبب يف تكوين فقاعـة مـن   إناجتاً عن 

  .)٤(ائل حول املفصلالس
  

                                                 
وعنه . روى عن ابن عباس. أبو حيىي املدين: عباس ، أبو عبداهللا ، ويقال هو شعبة بن دينار اهلامشي ، موىل ابن) ١(

ما : قال عنه اإلمام أمحد. ابن أيب ذئب وصاحل بن خوات بن صاحل وبكري بن األشج وداود بن احلصني وغريهم
ات يف وسط م: قال الواقدي. جائز احلديث: وقال العجلي. ليس بالقوي: وقال اجلوزجاين والنسائي. أرى به بأساً

  ).٨/٢٤٤(تقريب التهذيب البن حجر ). ٣/٦٣٤( ذيب التهذيب البن حجر: انظر. خالفة هشام بن عبدامللك
  ).٢/٢٤٠(مصنف عبدالرزاق ، كتاب صالة التطوع واإلمامة، باب تفرقع اليد يف الصالة ) ٢(
 ).١/٣٤٠(انظر الشرح الصغري للدردير ) ٣(
  .)٣/٧٧(عبد الصمد انظر ثبت علمياً حملمد كامل  )٤(



٦٣١ 
  

  املبحث الثالث
  وما فيه من مناهٍ ومضارها الصحيةيف أحكام الصيام 

  
كثرية تتجلـى   اًوحكم اًفيها أسرار _ عز وجل_ الشعائر عبادات عظيمة جعل اهللا   

ومنها الصيام الذي يكتسب منه املسلم ذيب نفسه والرقي  ؛ملن تأمل يف آثارها ومقتضياا

≈̄'yγ•ƒr${: قال تعاىل ،ملتقنيا إىل مصاف ا tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ |=ÏGä. ãΝ à6 ø‹n=tæ ãΠ$u‹Å_Á9 $# $yϑx. |=ÏGä. 

’n? tã š⎥⎪ Ï%©!$# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î=ö7s% öΝ ä3ª=yès9 tβθ à) −Gs? {.)١(   

وهذه الشعرية العظيمة أحاطها اإلسالم بسياج منيع من األوامر اليت تعني على حتقيق   
أو يـنقص   ،اليت حتفظ سالمة القائم ا من أن يقع يف أمـر يبطلـها  والنواهي  ،الغاية منها
 لذلك عقدت هذا املبحث لبيان املنهي عنه يف الصيام مما له أثر ؛أو يضر ببدنه بسببها ،أجرها
  :وجعلته يف أربعة مطالب ،على صحة املسلم سليب

  .حكم احلجامة وما يقابلها من سحب الدم: املطلب األول
  .حكم اجلماع للصائم :املطلب الثاين
  .حكم الوصال: املطلب الثالث
  .حكم صوم الدهر: املطلب الرابع
.صوم احلاج يوم عرفة: املطلب اخلامس

                                                 
 ).١٨٣(: آية ،سورة البقرة) ١(



٦٣٢ 
  

  املطلب األول
  حكم احلجامة وما يقابلها من سحب الدم أثناء الصوم 

  
  :ثالث مسائل وفيه

  .حكم احلجامة أثناء الصوم: املسألة األوىل
  .ب الدم أثناء الصومحكم سح: املسألة الثانية
  .أثناء الصوموسحب الدم لحجامة املضار الصحية ل: املسألة الثالثة
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  املسألة األوىل
  حكم احلجامة أثناء الصوم

  
  :قبل بيان حكم احلجامة أثناء الصوم أعرف احلجامة فأقول

 اجلرح أو القيح من القرحة بالفم أواسم الصناعة، وهي مص الدم من _بالكسر _  :امةاحلج
   .بآلة كالكأس والقارورة

  )١(.اليت جيتمع فيها دم احلجامة اآللة_  بالكسر _واحملجم  .من احترف احلجامة :واحلجام
  :وهلم يف ذلك مذهبان ،أثرها على الصومواختلف الفقهاء يف حكم احلجامة وقد 
  :املذهب األول

  .احلجامة ال تفطر وإن كانت مكروهة للصائميرى القائلون به أن 
  .هذا ذهب احلنفية واملالكية والشافعية وإىل
  .د احلنفية الكراهة للصائم الذي تضعفه احلجامة دون غريهيوقَ

بينما قيد املالكية الكراهة للصائم املريض الذي شك أو جهِـل أـا تضـعفه دون    
  .وزادوا أا حترم إن علم الصحيح واملريض عدم السالمة منها ،الصحيح

  .)٢(ة الكراهةبينما أطلق الشافعي
ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بـن   :عنهم أن احلجامة ال تفطر يوممن رو

  وزيد بن ثابت  )٣(مالك وأبو سعيد اخلدري وأم سلمة وسعد بن أيب وقاص وعروة بن الزبري

                                                 
 ).١/٣٤٧(النهاية البن األثري ). حجم(انظر الصحاح للجوهري مادة ) ١(
البحر الرائق البن جنيم ). ٢/٤١٩(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ٣/٥٧(املبسوط للسرخسي : انظر) ٢(
املدونة لإلمام مالك ). ٢/٣٣٠(القدير البن اهلمام شرح فتح ). ٢/١٠٧(بدائع الصنائع للكاساين ). ٢/٢٩٤(
الزرقاين يف خمتصر ). ٢/٢٤٤(اخلرشي على خمتصر خليل ). ٢/٤١٦(مواهب اجلليل للحطاب ). ١/١٧٥(

). ٢/٤١٦(التاج واإلكليل للمواق ). ٣/١٥٣(تنوير املقالة يف حل ألفاظ الرسالة للتتائي ). ٢/١٩٩(خليل 
  ).١/٤٣١(مغين احملتاج للشربيين ). ٢/٣٥٧(وضة الطالبني للنووي ر). ٦/٣٤٩(اموع للنووي 

يف جده قصي بن كالب، وأمه أمساء بنت  هو عروة بن الزبري بن العوم بن خويلد القرشي، يلتقي مع النيب ) ٣(
ائشة وكان أحد فقهاء املدينة السبعة املشهورين، روى عن خالته ع_ رضي اهللا عنها وعن أبيها_أيب بكر الصديق 

   = :انظر .٩٤من اهلجرة وقيل  ٩٣دينة سنة من اهلجرة، وتويف بالفرع من قرى امل ٢٢ولد سنة  _رضي اهللا عنها_



٦٣٤ 
  

)١( اهللا مرمحه _ وسعيد بن املسيب والشعيب والنخعي وداود_  رضي اهللا عنهم_ 
 _ .  

  :املذهب الثاين
  .الصائم وحترم عليه يرى القائلون به أن احلجامة تفطر  
  . )٢(وإىل هذا ذهب احلنابلة  

واحلسن البصري وابن _  رضي اهللا عنهم_ هريرة وعائشة  وبه قال علي بن أيب طالب وأبو
   )٤) (٣(._  رمحهم اهللا_ سريين وعطاء واألوزاعي وإسحاق وابن املنذر وابن خزمية 

  :سبب اخلالف
  :حيث ورد يف ذلك حديثان ؛اآلثار الواردة يف ذلك تعارض
   )٥(". جومأفطر احلاجم واحمل" : _ رضي اهللا عنه_ حديث ثوبان : األول

  )٦( ." احتجم وهو صائم أن رسول اهللا " حديث ابن عباس : الثاين  
  :فذهب العلماء يف هذين احلديثني إىل ثالثة مذاهب

  .مذهب الترجيح: أحدها 

                                                 
البن  صفة الصفوة .)٣٠،٢٩( طبقات احلفاظ للسيوطي .)٣/٢٥٨،٢٥٥(وفيات األعيان البن خلكان  =

  ).٢/٨٨،٨٥(اجلوزي 
   ).٦/٣٥١،٣٤٩(انظر اموع للنووي ) ١(
املستوعب للسامري ). ٧/٤١٩(الشرح الكبري البن قدامة ). ٢/٣١٩(كشاف القناع للبهويت : انظر) ٢(
  ).٤/٣٥٠(املغين البن قدامة ). ٣/٤٢٦(
مسع إسحاق . هو حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية النيسابوري، أبوبكر، ولد سنة ثالث وعشرين ومائتني) ٣(

: وقال الدارقطين. مل أر مثله: قال أبو علي النيسابوري. حيهماوحممد بن محيد، وحدث عن الشيخني خارج صحي
). ٣١٤،٣١٣(طبقات احلفاظ للسيوطي : انظر. سنة إحدى عشرة وثالمثائة_ رمحه اهللا_مات . معدوم النظري

 ).١/١٠١،١٠٠(طبقات الشافعية لقاضي شهبة ). ٣/١٠٩(طبقات الشافعية للسبكي 
). ٤/٣٥٠(املغين البن قدامة : انظر). ٢/٣٥٧(وضة الطالبني للنووي ر). ٦/٣٤٩(انظر اموع للنووي ) ٤(

 ).١/٤٢٠(الشرح الكبري البن قدامة 
وأبوداود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب ). ٢٢٣٧١(رقم ) ٣٧/٥٤(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٥(

، باب احلجامة للصائم وذكر والنسائي يف السنن الكربى ، كتاب الصوم). ٦/٣٥٣(الصوم، باب الصائم حيتجم 
). ١/٥٣٧(امة للصائم يف سننه، كتاب الصيام ، باب ما جاء يف احلج ماجهوابن ). ٣/٣١٨(األسانيد املختلفة 
 ).١/٢٨٥( برياحلتلخيص  .قال البخاري وأمحد ليس يف هذا الباب أصح من حديث ثوبان وشداد: قال ابن حجر

 ).٤/٢٠٥(باري، كتاب الصوم، باب احلجامة والقيء للصائم رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح ال) ٦(



٦٣٥ 
  

  .اجلمع مذهب: الثاين
ـ عمذهب اإلسقاط عند التعارض والرجوع إىل الرباءة األصلية إذا مل ي: الثالث م الناسـخ  لَ

  .واملنسوخ
 ،وذلك أن هذا موجـب حكمـاً   ؛فمن ذهب مذهب الترجيح قال حبديث ثوبان

ألن  ؛واملوجب يرجح عند كثري من العلماء على الرافع ،وحديث ابن عباس يرفع هذا احلكم
مل يرتفع إال بطريق يوجب العمل برفعـه، وحـديث    ،بطريق يوجب العمل احلكم إذا ثبت

وحيتمل أن يكـون   ،وحديث ابن عباس حيتمل أن يكون ناسخاً ،ثوبان قد وجب العمل به
املوجب للعمل، وهذا على  علموال يرفع ال ،والشك ال يوجب عمالً ،وذلك شك ،منسوخاً

محل حديث النـهي علـى    ارام اجلمع بينهمومن  .طريقة من ال يرى الشك مؤثراً يف العلم
ومن أسقطها للتعارض قال بإباحة االحتجام  .وحديث االحتجام على رفع احلظر ،الكراهية
  )١(.للصائم
  :األدلة
وإن كانت  ال تفطر الصائماحلجامة  أدلة أصحاب املذهب األول القائل بأن :أوالً

  :مكروهة
  :ملعقولاملذهب بالسنة واآلثار وا استدل أصحاب هذا

  :أما السنة
واحتجم  ،احتجم وهو حمرم أن النيب "_ ما رضي اهللا عنه_ فما رواه ابن عباس  .١

 )٢(".وهو صائم
  :وجه الداللة

ولو كانت مما يفطـر الصـائم ملـا     ،على أن احلجامة ال تفطر الصائم فعله  دلَّ  
  .)٣(احتجم وهو صائم

                                                 
 ).١/١٥٦،١٥٥(انظر بداية اتهد البن رشد ) ١(
    ).٤/٢٠٥(باب احلجامة والقيء للصائم ، كتاب الصوم ، رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري ) ٢(
  ).٢/١٠٧(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ٣(



٦٣٦ 
  

يف بعض أيام  )١(مر بنا أبو طيبة":  قال_ رضي اهللا عنه _ مالك وما رواه أنس بن  .٢
  )٢(".حجمت رسول اهللا : فقال ؟من أين جئت :رمضان فقلنا

 أن النيب  حدثين رجل من أصحاب النيب : وعن عبدالرمحن بن أيب ليلى قال  .٣
يا رسول  :فقيل له ،ومل ينه عنهما إال إبقاء على أصحابه ،ى عن احلجامة واملواصلة

ـ  ،السحر إنك تواصل إىل ،اهللا إين أواصـل إىل السـحر وريب يطعمـين    ": لافق
 )٣("ويسقيين

ثـالث ال  : "قال رسـول اهللا   قال_ رضي اهللا عنه _ اخلدري وعن أيب سعيد  .٤
  )٤(".يفَطْرِن الصائم القيء واحلجامة واالحتالم

يف القبلة للصـائم   رخص رسول اهللا " :قال_ رضي اهللا عنه _ سعيد وعن أيب  .٥
   )٥(".واحلجامة

  :وجه الداللة
أفطـر احلـاجم   " :مما يدل على نسـخ حـديث   ،الرخصة إمنا تكون بعد العزمية  

   )٧( )٦(".واحملجوم
                                                 

: امسه دينار وال يصح، وقيل: من بين بياضة، يقال: األنصار من بين حارثة، وقيل أبو طيبة احلجام موىل) ١(
  ).٧/١١٢،١١١(انظر اإلصابة البن حجر . ميسرة، ويقال نافع

وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد ، كتاب الصيام، باب ). ٢١٨٨(رقم ) ٢/٣٤٧(رواه الطرباين يف األوسط ) ٢(
  ).املرجع السابق(وفيه ليث بن أيب سليم وهو ثقة لكنه مدلس : قالو) ٣/١٧٠(جواز احلجامة للصائم 

 :قال يف الفتح). ٦/٣٥٨(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الصيام، باب يف الصائم حيتجم  )٣(
 .)٤/٢١٠(فتح الباري البن حجر . واجلهالة بالصحايب ال تضر، إسناده صحيح

). ٣/٣٣٦(األحوذي، أبواب الصوم، باب ما جاء يف الصائم يذرعه القيء رواه الترمذي بشرح حتفة ) ٤(
). ٤/٢٦٤(والبيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب الصيام ، باب الصائم حيتجم ال يبطل صومه 

ة وسيأيت احلكم عليه عند مناقش .)٢/١٨٣(والدارقطين مع التعليق املغين، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم 
 .األدلة

رواه البيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب الصيام، باب الصائم حيتجم ال يبطل صومه ) ٥(
وسيأيت احلكم ) ٢/١٨٣(الدارقطين مع التعليق املغين، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم . واللفظ له) ٤/٢٦٤(

 .عليه عند مناقشة األدلة
 ).٤/٢١٠(انظر فتح الباري البن حجر ) ٦(
 .٦٢٤ سبق ص) ٧(



٦٣٧ 
  

أول ما كُرِهت احلجامة للصـائم أن  : قال _رضي اهللا عنه  _وعن أنس بن مالك  .٦
، مث "أفطر هـذان : "فقال  جعفر بن أيب طالب احتجم وهو صائم، فمر به النيب 

  )١(. يف احلجامة للصائم، وكان أنس حيتجم وهو صائم بعد رخص النيب 
 ،ال": قال  ؟أكنتم تكرهون احلجامة للصائم :سئل أنس: قال  )٢(وعن ثابت البناين .٧

   )٣(."على عهد رسول اهللا " :ويف رواية ".إال من أجل الضعف
  :وجه الداللة

يصـيبه   هت للصائم من أجل الضعف الـذي رِيدل األثر على أن احلجامة إمنا كُ
  .بسببها
  :فكما يلي وأما اآلثار

أفطر احلاجم :"حيتجم وهو صائم بعدما قال  _ رضي اهللا عنه_ ن أنس بن مالك كا .١
 ."واحملجوم

حيتجمـان ومهـا   _  رضي اهللا عنهم_ ان سعد بن أيب وقاص وعبداهللا بن عمر كو .٢
 ) ٤(.صائمان
  :فمن وجهني ،وأما املعقول

  :فقالوا ،القياس: األول
  
  

                                                 
ثقات، وال كلهم : وقال عنه) ٢/١٨٢(رواه الدارقطين مع التعليق املغين، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم ) ١(

 ).٤/٢٦٤(كتاب الطهارة، باب الصائم حيتجم ال يبطل صومه  ،يف سننه مع اجلوهر النقي والبيهقي. أعلم به علة
وعنه محيد . روى عن أنس وابن الزبري وابن معمر وغريهم. بو حممد البصريهو ثابت بن أسلم البناين، أ) ٢(

مات سنة سبع . ثقة: وقال النسائي. ثقة رجل صاحل: قال العجلي. الطويل وشعبة وجرير بن حازم وغريهم
تقريب التهذيب البن ). ١/٥٤٧،٥٤٦(ذيب التهذيب البن حجر : انظر. وعشرين ومائة، وقيل غري ذلك

 ).١/٨٠(حجر 
 ).٤/٢٠٦(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب احلجامة والقيء للصائم ) ٣(
وابن أيب شيبة يف مصنفه ، كتاب ). ١٢٦(رواه مالك يف املوطأ، أبواب الصيام، باب احلجامة للصائم ) ٤(

 ).٢/٤٦٨(الصيام، باب من رخص للصائم أن حيتجم 



٦٣٨ 
  

٢(فكذا احلجامة ،والفصد ال يفسد الصوم )١(،احلجامة على الفصد اسقَت(.  
ـ فَهما فيه خـروج دم وهـو ال ي  يجبامع أن كل ،وكذلك تقاس احلجامة على الرعاف  ،رطِّ

 )٣(.فكذلك احلجامة
  :وهو كما يلي ،النظر: الثاين
  ) ٤( .والفطر حيصل مبا يدخل ال مبا خيرج ،ست إال إخراج شيء من الدمياحلجامة ل .١
وبقـاء   ،نقضاء الشهوةاوال حيصل به  ،خروج الدم من البدن ال يفَوت ركن الصوم .٢

 )٥( .العبادة يكون ببقاء ركنها
 )٦(.خروج الدم أغلظ أحواله أن يكون حدثاً ينقض به الطهارة وال ينتقض الصيام .٣
  :القائل بأن احلجامة تفطر وحمرمة على الصائمأدلة أصحاب املذهب الثاين : ثانياً

  :واآلثاربالسنة استدلوا لذلك 
  :أما السنة
أفطر احلاجم : "يقول مسعت رسول اهللا  :قال _رضي اهللا عنه _ فما رواه ثوبان  .١

 ) ٧(."واحملجوم
 :وجه الداللة

  .سواء احلاجم أو احملجوم ؛احلديث صريح يف الداللة على أن احلجامة تفطر الصائم
وهو صائم حمرم  حتجم رسول اهللا ا": قال _ رضي اهللا عنهما_ وعن ابن عباس  .٢

  .)٨("ذلك كرهولفغشي عليه 
  :وأما اآلثار

                                                 
 ).٤٥٢(خمتار الصحاح للرازي . الستخراج الدم هو قطع العرق: الفصد) ١(
  ).٦/٣٥٢،٣٥١(اموع للنووي ). ٢/٥٦(املنتقي للباجي : انظر) ٢(
  ).٦/٣٥١(انظر اموع للنووي ) ٣(
  ).٢/١٠٧(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ٤(
  ).٣/٥٧(انظر املبسوط للسرخسي ) ٥(
  ).٢/١٠٢(انظر شرح معاين اآلثار للطحاوي ) ٦(
  .٦٢٤ سبق ص) ٧(
  ).١٢٠٨٦(رقم ) ١١/٣٨٩(رواه الطرباين يف املعجم الكبري ) ٨(
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أنه كان حيتجم وهو صـائم مث  "_ ا رضي اهللا عنهم_ فما رواه نافع عن ابن عمر  .١
 )١(."وكان إذا صام مل حيتجم حىت يفطر ،ترك ذلك

وسى وأبو م)٢(ابن عباس :منهم ؛روي عن مجع من الصحابة أم كانوا حيتجمون ليالً .٢
  .)٣( _ما رضي اهللا عنه_ وسى م

  :مناقشة األدلة: ثالثاً
القائل بأن احلجامـة ال تفطـر وإن كانـت     مناقشة أدلة أصحاب املذهب األول :أوالً

  :مكروهة للصائم 
احتجم وهـو   أن النيب " _رضي اهللا عنهما _ أما استدالهلم حبديث ابن عباس   
  :فاعترض عليه مبا يلي ،)٤("...صائم
  .وخاحلديث منس .١

  :ويدل على النسخ ما يلي
  )٥(" أفطر احلاجم واحملجوم" حديث . أ 
 ،احلجام واحملـاجم  دُّعراوي حديثهم كان ي_ ما رضي اهللا عنه_ أن ابن عباس . ب

  .فإذا غربت الشمس احتجم بالليل
 هم خواص أصحاب الـنيب  "  أفطر احلاجم واحملجوم " :أن الذين رووا حديث. ج

بالل وعائشة وأسـامة  : راً وسفراً، ويطلعون على باطن أمره؛ مثلالذين يباشرونه حض
رافـع  : ، ورواه عنه األنصار الذين هـم بطانتـه؛ مثـل   _ رضي اهللا عنهم _وثوبان 
  ) ٧)(٦(.وشداد

                                                 
  ).٤/٢٠٥(أخرجه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب احلجامة والقيء للصائم ) ١(
  .رواه اجلوز جاين: وقاال) ٢/٣٢٠(كشاف القناع والبهويت يف  .)٤/٣٥١(ذكره ابن قدامة يف املغين ) ٢(
  ).٤/٢٠٥(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب احلجامة والقيء للصائم  )٣(
  .٦٢٤ سبق ص )٤(
  .٦٢٤ سبق ص )٥(
هو شداد بن أوس بن ثابت اخلزرجي، أبو يعلى، ويقال أبو عبدالرمحن، شهد أبوه بدراً واستشهد بأحد،  )٦(

اإلصابة البن : انظر. مات سنة مثان ومخسني، وقيل غري ذلك وسكن محص، كانت له عبادة واجتهاد يف العمل،
  ).٢/١٣٥(االستيعاب البن عبدالرب ). ٣/١٩٦،١٩٥(حجر 

  ).٢٥/٢٥٥(انظر جمموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٧(



٦٤٠ 
  

وقد سئل اإلمام أمحد عـن   ،هافيهذه الزيادة مطعون ) احتجم وهو صائم( :أن قوله .٢
البخـاري   :وقد وافق الشـيخان  ."رمإمنا وهو حم ؛ليس فيه صائم" :احلديث فقال

لذا أعرض اإلمام مسلم عنه ومل يثبت إال حجامة  ؛ومسلم على ما ذكره اإلمام أمحد
  )١(.احملرم

ألنه إمنا احتجم وهو حمرم صائم  ؛لو سلمنا صحة هذه الزيادة فاحلديث ال حجة فيه .٣
كـل والشـرب   وللمسافر الفطر باأل ،ألنه مل يكن قط حمرماً مقيماً ببلد ؛يف السفر

فاحتجم وصار مفطراً وذلك  ،فال يلزم من حجامته أا ال تفطر ،واحلجامة وغريها
 )٢( .جائز

 )٤)(٣(."فأفطر ءأنه قا" كما روي عنه  ؛احتجم فأفطر حيتمل أنه  .٤
الواقع بعد عموم يشمله أن يكون خمصصاً لـه   وغاية فعل النيب  ،أن احلديث فعل .٥

كما أن األحاديث القولية أقـوى مـن الفعـل     ،لعامال رافعاً حلكم ا ؛من العموم
وحيتمل أنه خـاص   ،لعدم عموم الفعل ؛والقول مقدم ،واعتضدت بعمل الصحابة

 )٥(.بالنيب 
  :وقد أجيب عن هذه االعتراضات مبا يلي

  :فأجيب عنه مبا يليزيادة مطعون فيها، " حتجم وهو صائما" :ن قولهإ :أما قوهلم
 ،أنه احتجم وهو صائم _مارضي اهللا عنه_ابن عباس  روى غري واحد من أصحاب  

أو  ،كما جيوز أن يكون ما وقع يف تلك الطرق عن أولئك اقتصاراً منهم على بعض احلديث
به كان غرضه إذ ذاك متعلقاً باإلحرام لنفـي   ثَدحني ح _مارضي اهللا عنه_أن ابن عباس 

 )٦( .يرى باحلجامة بأساًحيث مل يكن  ؛توهم كون احلجامة من حمظورات اإلحرام

                                                 
  ).٢٥/٢٥٥(ابن تيمية فتاوى شيخ اإلسالم جمموع ). ٢/٤٧٨(نصب الراية للزيلعي : انظر) ١(
  ).٣/٢٢٨(صحيح ابن خزمية ). ٦/٣٥٣(للنووي  اموع: انظر) ٢(
  ).٤/٣٥٢(انظر املغين البن قدامة ) ٣(
رواه الترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف الوضوء من القيء والرعاف ) ٤(
  ).١/٤١(واحلديث مضطرب اإلسناد، انظر نصب الراية للزيلعي ). ١/٢٤٢،٢٤١(
  ).٢/٣٢٠(لقناع للبهويت انظر كشاف ا) ٥(
  ).٢/٣٧٩(انظر شرح فتح القدير البن اهلمام  )٦(



٦٤١ 
  

، "... ثـالث ال يفطـرن   "  _ رضي اهللا عنه_ أما استدالهلم حبديث أيب سعيد اخلدري 
  :فاعترض عليه مبا يلي

هـذا  : قال الترمـذي  ،وهو ضعيف )١(فيه عبدالرمحن بن زيد بن أسلم ،احلديث ضعيف"
  )٢(."احلديث غري حمفوظ

ـ : "_ عنهرضي اهللا _وأما استدالهلم حبديث أيب سعيد  خص رسـول اهللا  ر  يف القبلـة 
  :، فاعترض عليه مبا يلي"للصائم واحلجامة

 .والواقفون له أكثر وأشهر ،يف رفعه ووقفه اختلفاحلديث قد  .١
الصحيح أن : _ رمحه اهللا_  قال ابن خزمية ،ن ذكر احلجامة فيه ليس من كالم النيب أ .٢

  )٤)(٣(."الرواة أدرجه فيهولكن بعض  ؛ذكر احلجامة فيه من كالم أيب سعيد
 :وقولكم ،وال يدل على أن هذا الترخيص كان بعد الفتح ،أنه ليس فيه بيان للتاريخ .٣

رخص رسـول  " :فإن فيه ؛إن الرخصة ال تكون إال بعد النهي باطل بنفس احلديث
إن هذا التـرخيص  : وال قال أحد ،يف القبلة للصائم ومل يتقدم منه ي عنها اهللا 

رخصها رسول اهللا املاء من املاء كانت رخصة " :ويف احلديث ،ملنع تقدمفيها ناسخ 
ره بل املنـع  حظفسمي احلكم املنسوخ رخصة مع أنه مل يتقدم  )٥(،"اإلسالميف بدء 

                                                 
وعنه . روى عن أبيه وابن املنكدر وصفوان بن سليم. هو عبدالرمحن بن زيد بن أسلم العدوي موالهم املدين )١(

وقال . فضعي: قال أبو طالب عن أمحد . ابنه وهب وعبد الرزاق ووكيع والوليد بن مسلم وابن عيينة وغريهم
له أحاديث حسان، وهو ممن : "وقال ابن عدي. وضعفه ابن املديين والنسائي". ليس حديثه بشيء: "ابن معني

انظر ذيب التهذيب البن . ةمات سنة اثنتني ومثانني ومائ. احتمله، الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه
  ).٥/٩١،٩٠(حجر 

سنن الترمذي بشرح حتفة ). ٢/٢٠٦(تلخيص احلبري البن حجر ). ٢/٤٨١(نصب الراية للزيلعي انظر ) ٢(
  ).٣/٣٣٦(األحوذي 

مرفوعة يف احلديث فريويها  هو إضافة لفظة يف منت احلديث من كالم الراوي، فيحسبها من يسمعها: املدرج) ٣(
). ١/٢٢٦(ي تدريب الراوي للسيوط). ٦٩(الباعث احلثيث البن كثري : انظر. يف السند اإلدراج يقع وقد كذلك،

وما ) ٢٤(علوم احلديث ومصطلحه لصبحي الصاحل . وما بعدها) ٣٧٠(أصول احلديث حملمد عجاج اخلطيب 
  ).١٠٣(مود الطحان حملتيسري مصطلح احلديث . بعدها

  ).٣/٢٣١(صحيح ابن خزمية ) ٤(
  .سكت عنهو) ١/٢٥٠(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة باب يف اإلكسال ) ٥(
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وباجلملة فهذه املآخذ ال تعد مقاومة ألحاديث الفطر وال تأخرت عنها  ،منه متأخر
  )١(فكيف تنسخ ا؟

أول ما كرهت احلجامـة  : "قال _ رضي اهللا عنه_ بن مالك  وأما استدالهلم حبديث أنس
  :، فاعترض عليه مبا يلي"للصائم
 )٣(ألنـه شـاذ   ؛ال يصح االحتجاج به )٢(هذا حديث منكر": قال صاحب التنقيح .١

اإلسناد واملنت، وكيف يكون هذا احلديث صحيحاً ساملاً من الشـذوذ والعلـة ومل   
وال يف  ، هو يف املصـنفات املشـهورة  وال ،خيرجه أحد من أصحاب الكتب الستة

 )٤( .!"؟وال يف املسانيد املعروفة ،السنن املأثورة
املؤمنني يف احلـديث   أمري يف رواية هذا احلديث عن ثابٍت )٥(خالف عبداهللا بن املثىن .٢

 .فرواه خبالفه كما هو يف صحيح البخاري ؛بن احلجاج شعبةَ
٣. لِّلو سرضي اهللا _ ألن جعفر بن أيب طالب  ؛ةصحة هذا احلديث مل يكن فيه حج م

 كان  "أفطر احلاجم واحملجوم" :وحديث ،يف غزوة مؤتة وهي قبل الفتح لَتقُ _ عنه
   )١( .عام الفتح بعد قتل جعفر بن أيب طالب

                                                 
  ).٦/٣٦٤،٣٦٣(شرح ابن القيم على سنن أيب داود ). ٣/٢٣١(صحيح ابن خزمية : انظر) ١(
إنه احلديث الذي : وهناك من قال. هو ما رواه الضعيف خمالفاً لرواية الثقة كما قال ابن حجر: احلديث املنكر) ٢(

. رأي من ال يشترط يف املنكر قيد املخالفةوهو على . يف إسناده راوٍ فَحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه
علوم ). ٤٥،٤٣،٣٥(نزهة النظر مع شرحها خنبة الفكر البن حجر : انظر. وهو من األحاديث الضعيفة املردودة
  ).٣٤٨(أصول احلديث حملمد عجاج اخلطيب . وما بعدها) ٢٠٣(احلديث ومصطلحه لصبحي الصاحل 

فتح املغيث  ".ي الثقة بالزيادة أو النقص يف السند أو يف املنت املألما خيالف فيه الراو": احلديث الشاذ) ٣(
أصول احلديث . وما بعدها) ١٩٦(علوم احلديث ومصطلحه لصبحي الصاحل  :وانظر). ١/٢٣٠(للسخاوي 

  ).١١٧( للطحانتيسري مصطلح احلديث ). ٣٤٧(حملمد عجاج اخلطيب 
تلخيص احلبري البن حجر ). ٢/٤٨١(ب الراية للزيلعي ور ونقلته من نصمل أقف عليه يف املوضع املذك )٤(
  ).٣/٣٣٦(سنن الترمذي بشرح حتفة األحوذي ). ٢/٢٠٦(
روى عن مثامة بن عبداهللا وعمي أبيه موسى والنضر ابين . هو عبداهللا بن املثىن بن عبداهللا بن أنس األنصاري)  ٥(

ثىن بن عبداهللا وعبدالصمد بن عبدالوارث وعنه ابنه حممد وابن ابنه سلمة بن امل. ابين أنس بن مالك وغريهم
" الثقات" وذكره ابن حبان يف . ليس بالقوي: وقال النسائي. شيخ: وقال أبو حامت. صاحل: قال ابن معني. وغريهم
ثقة، : وقال الترمذي . ثقة: وقال العجلي. ال أخرج له حديثه: وقال اآلجري عن أيب داود . رمبا أخطأ: وقال

  ).١/٣١٠(تقريب التهذيب البن حجر ). ٤/٤٦١(ذيب التهذيب البن حجر  :انظر. وأبوه ثقة
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ما رواه البخاري يف صـحيحه   _رضي اهللا عنه  _والذي يبني أن هذا ال يصح عن أنس " 
فهذا  ،" على عهد النيب " :ويف رواية ،... "تكرهون  أكنتم:سئل أنس : "عن ثابت قال

بـل   ؛ص فيهـا ، وال أنه رخا أنه فَطَّر يدل على أن أنساً مل تكن عنده رواية عن النيب 
رخص فيها بعد الفطر ـا مل   ولو علم أن النيب  ،ا من أجل الضعفهالذي عنده كراهت

  .رخص فيه رسول اهللا  حيتج أن جييب ذا من رأيه ومل يكره شيئاً
وذكر اإلمـام أمحـد    ،وأيضاً فمن املعلوم أن أهل البصرة أشد الناس يف التفطري ا  

وقد تقـدم   ،وغريه أن أهل البصرة كانوا إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت احلجامني
ما كانا يـ طِّفَمذهب احلسن وابن سريين إمامي البصرة أ س ران باحلجامة مع أن فتاوى أن

فكيف يكون عند أنس أن النيب  ،وأنس آخر من مات بالبصرة من الصحابة ،نصب أعينهم
 يه عنها والبصريون يأخذون عنه وهم على خـالف   ،رخص يف احلجامة للصائم بعد

   )٢(".!ذلك؟
وهو الـذي يـروي    _ رضي اهللا عنهم_من أخص أصحاب أنس  )٣(أبو قالبة: وقالوا أيضاً

وشهدوا أنه  ،وعلى حديثه اعتمد أئمة احلديث وصححوه ،"واحملجوم أفطر احلاجم"  :قوله
سنة تنسخ ذلك لكان أصحابه أعلم ـا   عن النيب  هفلو كان عند ،أصح أحاديث الباب

   )٤(.وأحرص على روايتها من أحاديث الفطر ا
  :فاعترض عليه مبا يلي: أما القياس على الفصد

وبأي وجه أُخرج الدم  ،ك يف أا تخرِج الدمالفصد والتشريط واحلجامة كلها تشتر  
، أو بشمه مـا يقيئـه   ،بإدخال يده يف فيه ؛كما يفطر باالستقاء بأي وجه استقاء ،أفطر به

                                                                                                                                               
  ).٦/٣٦٣(شرح ابن القيم على سنن أيب داود ). ٢/٤٨١،٤٨٠(نصب الراية للزيلعي : انظر) ١(
  ).٦/٣٦٣(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ) ٢(
روى عن . بيد بن علقمة، أبو قالبه اجلرميعامر بن نابل بن مالك بن ع: هو عبداهللا بن زيد بن عمرو، ويقال) ٣(

ثابت بن الضحاك ومسرة بن جندب وأيب زيد عمرو بن أخطب وعمرو بن سلمة اجلرمي ومالك بن احلويرث 
وعنه أيوب وخالد احلذاء وأبو رجاء سلمان موىل أيب . وزينب بنت أم سلمة وأنس بن مالك األنصاري وغريهم

قال ". إن شاء اهللا ثقة رجل صاحل: "وقال ابن عون". ذاك أخي حقاً. "سريين عنه قال ابن. قالبة وحيىي بن أيب كثري
. وقيل غري ذلك. سنة أربع أو مخس: مات بالشام سنة أربع ومائة، وقال الواقدي. بصري تابعي ثقة: العجلي
  ).١/٢٨٩(تقريب التهذيب البن حجر ). ٤/٣٠٨،٣٠٧(ذيب التهذيب البن حجر : انظر

    ).٦/٣٦٣(ابن القيم على سنن أيب داود  انظر شرح) ٤(
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كما استوى خروج الدم بذلك يف إفساد الصالة  ،ال بكيفية اإلخراج ؛بإخراج الدم فالعربة
  )١( .ونقض الطهارة عند القائلني به

  إن الفطر إمنا يكون مبا يدخل وليس مبا خيرج،: املعقول والذي قالوا فيهوأما استدالهلم ب
  :فاعترض عليه مبا يلي

وخالف قول أهـل   ،هذا القول من قائله خالف دليل كتاب اهللا وسنة حممد "   
زيله أن ـالصالة من أهل اهللا مجيعاً إذا جعلت هذه اللفظة على ظاهرها فدل اهللا يف حمكم تن

قد أوجب على من جامع يف ـار   والنيب املصطفى  ،جلماع يف ار الصياماملباشرة هي ا
أو إطعـام سـتني    ،وصيام شهرين متتابعني إن مل جيد الرقبة ،هادرمضان عتق رقبة إن وج

وإمنا خيرج منه مين  ؛واامع ال يدخل جوفه شيء يف اجلماع ،مسكيناً إن مل يستطع الصوم
والتقاء اخلتانني  ،فال خيرج من جوفه أيضاً مين ،ناء يف الفرجوقد جيامع من غري إم ،إن أمىن

واملستقيء عمداً يفطره االستقاء على العمد ... ر الصائم ويوجب الكفارة طِّفَمن غري إمناء ي
كان اجلماع واالسـتقاء ال يفطـران    ،ولو كان الصائم ال يفطره إال ما يدخل جوفه... 

  )٢(".الصائم
  :الصائم وحترم عليه القائل بأن احلجامة تفطر أصحاب املذهب الثاينمناقشة أدلة : ثانياً

  :فاعترض عليه مبا يلي، "أفطر احلاجم واحملجوم: "أما استدالهلم حبديث
  :االعتراض األول

زمان  كنا مع النيب : عن شداد بن أوس بإسناد صحيح قال احلديث رواه الشافعي  
  :_  وهو آخذ بيدي_ ، فقال  ت من رمضانفرأى رجالً حيتجم لثمان عشرة خل ، الفتح

   أن النيب صحيح البخاري يف حديث ابن عباس  وقد ثبت يف ،"أفطر احلاجم واحملجوم" 
   )٣(.احتجم وهو حمرم صائم
حمرماً يف حجة الوداع  وابن عباس إمنا صحب النيب ": _رمحه اهللا _  قال الشافعي
فحديث  ،ذلك، وكان الفتح سنة مثان بال شكومل يصحبه حمرماً قبل  ،سنة عشر من اهلجرة

                                                 
    ).٦/٣٦٣(انظر شرح ابن القيم على سنن أيب داود ) ١(
    ).٣/٢٢٩(صحيح ابن خزمية ) ٢(
  .٦٢٥سبق ص  )٣(
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، فهو قـد شـهد   )١(فحديث ابن عباس ناسخ ،ابن عباس بعد حديث شداد بسنتني وزيادة
 ؛وهو حديث ال مدفع فيه عند أهل احلديث، وهو ناسخ ال حمالة ،حجامته وهو حمرم صائم

رمحه _  ال البيهقيوق )٢(".لوفاته يف ربيع األول ألنه مل يدرك بعد ذلك رمضان مع النيب 
مث رخص النيب ": ويدل على النسخ أيضاً قوله يف حديث أنس السابق يف قصة جعفر":_اهللا 
 وكذلك حديث أيب سعيد اخلدري السابق وجاء فيه لفظ التـرخيص،   ،"بعد يف احلجامة

  )٣(."وغالب ما يستعمل الترخيص بعد النهي
  :االعتراض الثاين

واإلمجاع على أن رجالً لـو   ،"أفطر احلاجم" :  قال ألنه ؛احلديث ليس على ظاهره  
  )٤(.فدل على أن معناه ذهاب أجرمها ،)املُطْعم(أطعم رجالً طائعاً أو مكرهاً مل يفطر الفاعل 

  :االعتراض الثالث
 ؛فيحتمل أنه كان منهما ما يوجب الفطـر  ،ليس يف احلديث إثبات الفطر باحلجامة  

ملا مر  "أفطر احلاجم واحملجوم": قال _ليه الصالة والسالم ع _ألنه  ؛وهو ذهاب ثواب الصوم
  )٦( .أن الغيبة تفطر يأي بسبب الغيبة على ما رو) ٥(؛برجل حيجم رجالً ومها يغتابان

  :االعتراض الرابع
  مبا حلقتهرف ،خبروج الدم فلضعفهاحملجوم  اأم، إن معناه تعرضاً للفطر": قال اخلطايب  

حلاجم فقد يصل إىل جوفه شيء من الـدم أو  اوأما  ،فأفطر بسببهامشقة فعجز عن الصوم  
غريه إذا ضم شفتيه على قصب املالزم، كما يقال للمتعرض للهالك هلك وإن كان باقيـاً  

  .)١("بغري سكنيح من جعلَ قاضياً فقد ذُبِ" : وكقوله  )٧( ساملاً
                                                 

  ).٦/٣٥٢،٣٥١(انظر اموع للنووي ) ١(
  ).٢/١٧٦(انظر شرح الزرقاين على املوطأ ) ٢(
  ).٤/٢٦٨(السنن الكربى للبيهقي مع اجلوهر النقي  )٣(
  ).٢/١٧٦(انظر شرح الزرقاين على املوطأ ) ٤(
البيهقي يف . واللفظ له )٢/٩٩(رواه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار، كتاب الصيام، باب الصائم حيتجم ) ٥(

وسيأيت احلكم  )٤/٢٦٨(السنن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب الصيام، باب ما يستدل به على نسخ احلديث 
  .شةعليه عند املناق

    ).٣/٥٧(املبسوط للسرخسي ). ٢/١٠٧(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٦(
  ).٢/٩٥(انظر معامل السنن للخطايب ) ٧(
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  :االعتراض اخلامس
أي حـان   ؛أفطرا :فقال ،مر م قرب املغرب ألنه "أفطر احلاجم واحملجوم" :أنه قال  
  )٢( .أمسى الرجل إذا دخل وقت املساء أو قاربه :كما يقال ؛فطرمها

  :االعتراض السادس
  ال أنه خـرب عـن    ؛ا ما يعرضهما لفساد صومهمامأنه تغليظ ودعاء عليها الرتكا

  )٣(."حكم شرعي بفطرمها
  :وقد دفعت هذه االعتراضات مبا يلي

  : دعوى النسخ ال سبيل إىل صحتها لوجوه :أوالً
  .ودعوى النسخ ال تثبت مبجرد االحتمال ،تاريخ الناسخ ملَعأنه ال ي: األول
  .ولعله كان صوم نفل خرج منه ،أنه ليس فيه أن الصوم كان فرضاً: الثاين
 وجيوز اخلروج مـن  ،لو ثبت أنه صوم فرض فالظاهر أن احلجامة إمنا تكون للعذر: الثالث

  .والواقعة حكاية فعل ال عموم هلا ،صوم الفرض بعذر املرض
فدل على مقارنة الصوم  ،للعامل فيها مجلة حال مقارنة" وهو صائم: "قوله :وال يقال  
وإمنا رآه حيـتجم   ؛ إين باقٍ على صومي :قال ألن الراوي مل يذكر أن النيب  ؛ للحجامة
  مع أن  ،وال مبا فعل بعد احلجامة بنية النيب فأخرب مبا شاهده ورآه وال علم له  ،وهو صائم

  وكأنه  ، كان ابتداءؤها مع الصومف ،حال الشروع يف احلجامة وابتدائها"وهو صائم: "قوله
 ،وال يدل ذلك على استمرار الصـوم أصـالً   ،احتجم يف اليوم الذي كان صائماً فيه :قال

وقعت : "م وقوله يف الصحيحنيحديث الذي وقع على امرأته وهو صائ :منها ؛ئراوهلذا نظ

                                                                                                                                               
. وسكت عنه) ٩/٣٥١(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب القضاء، باب يف طلب القضاء ) ١(

  ).٤/٤٦٢(يف القاضي  رسول اهللا  والترمذي بشرح حتفة األحوذي، أبواب األحكام، باب ماجاء عن
معامل ). ٦/٣٠٤(شرح السنة للبغوي ). ٦/٣٥٣(اموع للنووي ). ٢/٥٠٦(الذخرية للقرايف : انظر) ٢(

  ).٢/٩٥(السنن للخطايب 
    .انظر املراجع السابقة )٣(
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وإن جامع وهو  ،إن جامع وهو حمرم: والفقهاء وغريهم يقولون  ،)١("على امرأيت وأنا صائم
ل نصوص الفطر باحلجامة ـذا اللفـظ   ، فال تعطَّوال يكون ذلك فاسداً من الكالم ،صائم
  .احملتمل
ري ظناً فضـالً عـن   فال تث ،بعد الفتح أما رواية ابن عباس وهو ممن صحب النيب   
وإمنا روى  ؛وال رأيته يفعل ذلك شهدت رسول  اهللا  : يقلملفإن ابن عباس  ؛النسخ به

والذي  ،ومن املعلوم أن أكثر روايات ابن عباس إمنا أخذها من الصحابة ،ذلك رواية مطلقة
ـ فمن أي ،ال يبلغ عشرين قصة كما قاله غري واحد من احلفاظ فيه مساعه من النيب  م ن لك
هذا عن صحايب آخر كأكثر رواياته، وقد روى ابن عباس أحاديـث   أن ابن عباس مل يرو

لكن ال تثبت  ؛إا حجة: وال شهدها وحنن نقول كثرية مقطوع بأنه مل يسمعها من النيب 
  .بذلك تأخرها ونسخها لغريها ما مل يعلم التاريخ

: والثـاين  .عارض املفسرت: أحدمها: وباجلملة فإن دعوى النسخ إمنا تثبت بشرطني  
بل من املقطوع بـه   ؛وقد تبني أنه ال سبيل إىل واحد منهما يف مسألتنا .العلم بتأخر أحدمها

كلها كانت  هرمفإن ع ؛مل حيرم يف رمضان فإن النيب  ؛أن هذه القصة مل تكن يف رمضان
تطـوع يف   فغايتها يف صـوم  ،وفتح مكة كان يف رمضان ومل يكن حمرماً ،يف ذي القعدة

وكما خرج من املدينـة   ،الفطر يف السفر وقد كان آخر األمرين من رسول اهللا  ،السفر
 عدظ عنه أنه صام بفَحمث مل ي ،عام الفتح صام حىت بلغ الكديد مث أفطر والناس ينظرون إليه

إليه بقـدح   )٢(أرسلت أم الفضل ملا شك الصحابة يف صيامه يوم عرفةو ،هذا يف سفر قط
فقصة االحتجام وهو صائم حمرم إما غلط كمـا قـال    )٣(فعلموا أنه مل يكن صائماً ،فشربه

                                                 
يء له ش رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب إذا جامع يف رمضان ومل يكن )١(

ومسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب تغليظ حترمي . واللفظ له )٤/١٩٣(فتصدق عليه فليكفر 
    .من البحث ٦٤٨ وسيأيت احلديث بتمامه ص). ٧/٢٣٢(اجلماع يف ار رمضان 

 :جرة، قال ابن سعد أم الفضل امرأة العباس بن عبداملطلب، امسها لبابة بنت احلارث اهلاللية، أسلمت قبل اهل )٢(
 ،٨/٢٦٦(اإلصابة البن حجر : انظر. ماتت يف خالفة عثمان: قال ابن حبان .إا أول امرأة آمنت بعد خدجية

    ).٤/٤٨٤،٤٨٣(االستيعاب البن عبدالرب . )٢٦٧
ومسلم يف ). ٤/٢٧٨(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة  )٣(

    ).٨/٢٤٩(شرح النووي، كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة صحيحه ب
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 :وعلى التقديرين فال يعارض ا قوله عام الفـتح  ،وإما قبل الفتح قطعاً ؛اإلمام أمحد وغريه
  )١(."أفطر احلاجم واحملجوم"

رمها بـذلك وال  فأجيب عنه بأنكم ال تبطلون أجأما قوهلم أن املراد ذهاب أجرمها، : ثانياً
 ؛تهصـح لفساد الصوم ال  اًمث لو كان املراد إبطال األجر لكان ذلك مقرر ،حترمون احلجامة

وبطالن صـومهما صـرحياً    ،يتضمن بطالن أجرمها لزوماً واستنباطاً فإنه قد أخرب عن أمر
ـ   ،ونصاً ني فكيف يعطل ما دل عليه صرحيه ويعترب ما استنبطه منه مع أنه ال منافاة بينـه وب

  )٢( .الصريح؟ بل املعنيان حق قد بطُل صومهما وأجرمها إذا كانت احلجامة لغري مرض
مبـا   نهفأجيب ع ،ملا مر ما ومها يغتابان "أفطر احلاجم واحملجوم" :نه قالإ :أما قوهلم :ثالثاً
  :يلي
، كما )٣(ارأى احلاجم واحملتجم يغتابان فلم يثبت صحته أما الرواية اليت فيها أن النيب . أ

فيجب األخذ بعموم اللفظ دون خصوص السـبب، كمـا أن    ؛أن اللفظ أعم من السبب
  )٤( .فال يصح محل احلديث عليها ؛الغيبة ال تفطر إمجاعاً

أحب إلينا مـن أن   ألن يكون احلديث على ماجاء عن النيب : "قال اإلمام أمحد   
وهذا أشد على الناس من يسـلم   ،تنعألن من أراد أن ميتنع من احلجامة ام ؛يكون من الغيبة
  .)٥( من الغيبة ؟

، )٦( فعلى هذا ال خيرج من خمالفة احلديث بال شبهة ،ال: الغيبة تفطر؟ قال  :لو قيل له. ب
فكيف حنمل احلديث على مـا نعتقـد    ، وفيه محل للحديث على خالف اإلمجاع وتعطيله

أفطر املغتابان علـى  : بيان أن يقوللو كان ما ذكروه صحيحاً لكان موجب ال )٧(!؟بطالنه

                                                 
  ).٦/٣٦٢،٣٦٠(شرح ابن القيم على سنن أيب داود ) ١(
  ).٦/٣٦٦(انظر شرح ابن القيم على سنن أيب داود ) ٢(
  ).٢/٤٨٣(انظر نصب الراية للزيلعي . حيث فيها غياث بن كلوب الكويف وهو جمهول) ٣(
وانظر لقاعدة العربه  ).٦/٣٦٥(شرح ابن القيم على سنن أيب داود ). ٤/٣٥٢(املغين البن قدامة : رانظ) ٤(

  ).٣٢٧(بكر أبو زيد : إشراف، بعموم اللفظ مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي 
  ).٤/٣٥٢(املغين البن قدامة  )٥(
  ).٤/٢٠٢(نيل األوطار للشوكاين ). ٣/٢٣٠(صحيح ابن خزمية : انظر) ٦(
  ).٤/٣٥٢(املغين البن قدامة ). ٦/٣٦٥(شرح ابن القيم على سنن أيب داود : انظر) ٧(
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ل عن الغيبـة املـؤثرة إىل احلجامـة    دعفكيف ي ،عادته بذكر األوصاف املؤثرة دون غريها
  )١(.املهدرة
  :فأجاب عنه ابن القيم مبا يلي، "لإلفطار إن معناه تعرضا" :أما قول اخلطايب: رابعاً

  د بقاء صومهما والـنيب  فال جيوز أن يعتق ؛يف حصول اإلفطار هلما احلديث نص 
قرينة تدل على بال سيما وقد أطلق هذا القول إطالقاً من غري أن يقرنه  ؛خمرب عنهما بالفطر

يناً ياً ال تبسلكان ذلك تلبي ،أن ظاهره غري مراد، فلو جاز أن يريد مقاربة الفطر دون حقيقته
  )٢( .للحكم
ألنه مر ما مساًء، فأجيب عنه مبـا  " مأفطر احلاجم واحملجو: "إنه قال: وأما قوهلم: خامساً
  :يلي

!! وأي تأثري للحجامة ؟ بل كان الناس قد أفطروا أيضاً  ،ال جيوز محل احلديث عليه  
  )٣( .فقائله خمرب بالكذب ،فهذا كذب فإنه ليس يف احلديث ما يدل على ذلك أصالً

عاء عليهما،فأجيب عنه مبـا  تغليظ ود" أفطر احلاجم واحملجوم: "إن قوله: أما قوهلم: سادساً
  :يلي

بل فعال مـا أباحـه هلمـا     ؛أما عند القائلني بعدم الفطر باحلجامة مل يفعال حمرماً  
ومىت عهِد يف عرف الشارع الدعاء علـى  ! ظ عليهما ويدعو عليهما ؟لِّغفكيف ي ،الشارع

  )٤(.املكلف بالفطر وفساد العبادة؟

أنه كان حيتجم وهو صائم مث ترك  _رضي اهللا عنهما  _عمر أما األثر الوارد عن ابن : سابعاً
  :ذلك بعد، فكان إذا صام مل حيتجم حىت يفطر، فاعترض عليه

  أي  ؛وخاف أن تضطره إىل الفطر فعوض رببأنه إمنا ترك احلجامة وهو صائم ملا كَ  
  )٥( .نمث ترك خيفة الضعف ملا أس ،أنه كان يفعل ذلك يف حال قوة يأمن فيها الضعف

  )١( .وحيتمل أنه ترك ذلك ألنه كان كثري االحتياط
                                                 

  ).٦/٣٦٥(انظر شرح ابن القيم على سنن أيب داود ) ١(
  ).٢/١٥٩(انظر سبل السالم للصنعاين ) ٢(
  ).٦/٣٦٥(انظر شرح ابن القيم على سنن أيب داود ) ٣(
  ).٦/٣٦٦(انظر شرح ابن القيم على سنن أيب داود ) ٤(
  ).٢/١٧٦(انظر شرح الزرقاين على املوطأ ) ٥(
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  :الترجيح
بعد عرض أدلة املذهبني يظهر أن أدلة أصحاب املذهب القائل بتحـرمي احلجامـة     

حيث روى حديث الفطر باحلجامة أحد عشـر   ؛للصائم وأا مفطرة هي األقوى واألرجح
 ؛اديث قولية ناقلة عن أصل اإلباحـة وألا أح ،_ رضوان اهللا عليهم_ نفساً من الصحابة 

ـ  )٢(،فريجح الناقل كما هو مذهب اجلمهور كما أن املريض احملتاج للحجامة يرص لـه  خ
كما أن أدلة القائلني بأا ال تفطر إما غري صحيحة، وإما ال  ،بالفطر ملرضه كما هو معلوم

  .داللة فيها، وليس فيها ما يصلح للمعارضة، واهللا أعلم

                                                                                                                                               
  ).٤/٢٠٧(انظر فتح الباري البن حجر ) ١(
  ).٢٤٦(إرشاد الفحول للشوكاين ). ٣/٢٣٣(اإلاج للسبكي : انظر) ٢(
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  ة الثانيةاملسأل
  حكم سحب الدم أثناء الصوم

  
  :يف سؤال موجه إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء هذا نصه

فما هو مقدار الدم الذي لو خرج من اإلنسان أفسد  ،إذا كانت احلجامة من املفطرات: س
  وإذا أجري للمريض عملية جراحية يف فمه أو غريه خرج ا دم كثري فهل يفطر؟ ،صومه

  :على النحو التايل وجاء اجلواب
ومثـل   ،)١("أفطر احلاجم واحملجوم:"حلديث  ؛احلجامة تفسد الصيام على الصحيح  

وإذا كـان  . احلجامة سحب الدم من الصائم إذا كان الدم املسحوب كثرياً يف عرف الناس
ألنـه بغـري    ؛فال شيء على الصـائم  ،خروج الدم بسبب جراحة طبية، أو بسبب حادث

  )٢( .اختياره
  
  

                                                 
  .٦٢٤سبق ص ) ١(
  ).١١٧،١١٦) (هـ١٤٢٠(، سنة ٥٨جملة البحوث اإلسالمية، العدد ) ٢(
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  املسألة الثالثة
  أثناء الصوم وسحب الدم لحجامةالصحية ل املضار

  
    :احلجامة يف اصطالح األطباء هي

  ) ١(."إخراج الدم من اجلسم بتشريط اجللد"  
  :وللحجامة أقسام هي

  .احلجامة اجلافة: القسم األول
مث حيـرق اهلـواء    ،وهي اليت تستخدم فيها الكؤوس املصنوعة من اخلزف أو املعدن  

 ،اخل الكأس املوضوع فوق مكان األمل أو اإلصابة بواسطة إحدى أوراق الشجر اجلافـة بد
وخاصة عندما يربد  ؛فيقل ضغط اهلواء ،فيتمدد الكأس باحلرارة وحيترق األوكسجني بداخله

هذا الفراغ  لءبداخله جيذب على أثره اجللد واألنسجة الواقعة حتته مل ، فيحدث فراغاًالكأس
ث يزداد توارد الدم يف أنسجة هذه املنطقة، وحيـدث احتقـان دمـوي    حي ؛داخل الكأس

ومعلوم مدى أمهية ما حيمله الدم من عناصر وقائية الزمة لصحة اجلسم ومقاومة  ،موضعي
  .)٢(اجلراثيم واألمراض

  .)٣(واحلجامة اجلافة هي الشائعة يف الصني واليابان وبعض الدول األوروبية وأمريكا  
  .جامة الرطبةاحل: القسم الثاين

قبـل اسـتعمال    )سم٢(وهي اليت يعمل فيها جرح سطحي باملشرط بطول حوايل 
  .)٤(فيخرج الدم من املكان الواقع حتت الكأس ،الكأس

ذلك أن الزيادة الطارئة للدم الفاسـد   ؛وتستعمل هذه الطريقة يف األمراض الدموية
ومع  ،باب جيعله يتراكم يف الظهريف البدن إثر توقف منوه يف سنه الثانية والعشرين لدى الش

تقدم العمر تسبب هذه التراكمات عرقلة عامة لسريان الدم يف اجلسم، مما جيعلـه عرضـة   
                                                 

  ).٣٢٧(د كنعان أمح. الفقهية د الصحيةاملوسوعة ) ١(
يف اإلسالم لعبد الرزاق  الصحيةاحلقائق ). ٣٦٣(الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل : انظر) ٢(

  ).٢٩٩ ،٢٩٨(الكيالين 
  ).٥٩(شهاب البدري يس : انظر احلجامة سنة نبوية ومعجزة طبية، مجع وترتيب) ٣(
  ).٣٦٥(ملختار سامل انظر الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ) ٤(
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ملختلف األمراض، فإذا احتجم عاد الدم إىل وضعه الطبيعي بعد خروج الدم الفاسد منـه،  
اذة والشوائب وهو الذي حيتوي على نسبة عظيمة من الكريات احلمراء اهلرمة بأشكاهلا الش

ال يتبيـغ دم   ،إذا اشتد احلر فاستعينوا باحلجامة" :، وهو املراد بقوله )١(الدموية األخرى
   )٢(".أحدكم فيقتله
يرى بعض األطباء أن هذا غري صحيح فالدم ال يتجمع يف مكان دون آخـر  : قلت

ىل مـا  وإن حدث فإن التجمع يكون خارج الدورة الدموية وحينها يتجلط الدم ويتحول إ
  .يعرف بالكدمة الدموية 

واملعىن زيادة الدم أو يجه، وأكثر ما حيدث يف ارتفاع التـوتر   ،هو التهيج: والتبيغ
الشرياين املترافق باحتقان الوجه واملتلحمتني والشفتني واليدين والقدمني، وحيدث أيضـا يف  

  .)٣(فرط زيادة كرات الدم احلمراء كما سبق
وذلك ما جاء يف احلديث الـذي   )٤(،ج الشقيقة والصداعويستعمل هذا النوع لعال

ما كان أحد يشتكي وجعاً : قالت خادم رسول اهللا  _رضي اهللا عنها  _ )٥(روته سلمى
   )٦(".اخضبهما" :وال وجعاً يف رجليه إال قال ،"احتجم" :يف رأسه إال قال

  
  

                                                 
  ).٢٠٠، ١٩٩(انظر اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي الشريف لعبد الرمحن مارديين  )١(
صحيح اإلسناد ومل : وقال) ٤/٢١٢(رواه احلاكم كتاب الطب، باب إذا اشتد احلر فاستعينوا باحلجامة  )٢(

  .خيرجاه
احلجامة سنة نبوية ومعجزة طبية، مجع ). ٣٠٠(ين يف اإلسالم لعبد الرزاق الكيال الصحيةاحلقائق : انظر) ٣(

  ).٥٩(شهاب البدري يس : وترتيب
انظر احلجامة سنة نبوية ومعجزة . )٢٠١(اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي الشريف لعبد الرمحن مارديين ) ٤(

  ).٥٩(شهاب البدري يس : طبية، مجع وترتيب
  ). ٨/١١٣(انظر اإلصابة البن حجر  .ىل النيب هي أم رافع امرأة أيب رافع مو: قيل: سلمى) ٥(
وأبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب ). ٢٧٦١٧(رقم ) ٤٥/٥٩٠(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٦(

  .وسكت عنه) ١٠/٢٤٢(الطب، باب احلجامة 



٦٥٤ 
  

، وقد جـاءت  )١(ميةويتداوى باحلجامة من التواء املفاصل وآالم املفاصل الروماتيز
أن  _ رضي اهللا عنها _السنة دالة على ذلك، وذلك يف احلديث الذي رواه جابر بن عبد اهللا 

   )٣(".كان به )٢(احتجم على وركه من وثء" رسول اهللا 
وكذلك تستعمل لعالج اخلراج وحب الشـباب   ،)٤(كما أا تستعمل لعالج اآلالم

يف أهلنـا  وجاءنا جابر بن عبد اهللا : ن قتادة قال، وقد روى عاصم بن عمر ب)٥(والتقيحات
: خراج يب قد شق علي، فقال: ما تشتكي؟ قال: ، فقالاًرجل يشتكي خراجاً به أو جراح

أريد أن أعلـق فيـه    :ماتصنع باحلجام يا أبا عبد اهللا؟ قال: فقال له ،ائتين حبجام ،يا غالم
لثوب فيؤذيين ويشق علي، فلما رأى تربمه بين ايواهللا إن الذباب ليصيبين أو يص: حمجما، قال
إن كان يف شيء من أدويتكم خري، ففـي  :"يقول رسول اهللا إين مسعت : من ذلك قال

 ،"وما أحب أن أكتوي": ، قال رسول اهللا "شرطة حمجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار
  )٦(.فجاء حبجام فشرطه، فذهب عنه ما جيد :قال

، )٧(أمراض القلب لتخفيف حدة االحتقان الدموي كما يتداوى باحلجامة من بعض
والشري، واآلالم الوربيـة والقطنيـة،    ،واالكزميا ،والعقم ،والربو ،والتهاب الكبد الوبائي

واحتقانات الكبد، وقد مجع األستاذ شهاب البدري يس  ،والتهاب القصبات ،وذات اجلنب

                                                 
بوية ومعجزة طبية، مجع انظر احلجامة سنة ن). ٣٦٥(الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل : انظر) ١(

  ).٦٠(شهاب البدري يس : وترتيب
  ).٥/١٥٠(النهاية البن األثري . الوهن دون اخللع والكسر: الوثء) ٢(
) ١٠/٢٤٥(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطب، باب يف العرق وموضع احلجم  )٣(

  .وسكت عنه
  ).٦٠(شهاب البدري يس : ع وترتيبانظر احلجامة سنة نبوية ومعجزة طبية، مج )٤(
احلجامة سنة نبوية ومعجزة طبية، مجع ). ٣٦٥(انظر الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل ) ٥(

  ).٦٠(شهاب البدري يس : وترتيب
ومسلم يف ). ١٠/١٤٦(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الطب، باب الدواء بالعسل ) ٦(

  .واللفظ له )١٤/٤٤٢(باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ، كتاب السالم، شرح النوويصحيحه ب
  ).٣٦٥(انظر الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل ) ٧(
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من احلاالت اليت متـت معاجلتـها    اًكبري اًعدد )احلجامة سنة نبوية ومعجزة طبية(يف كتابه 
  .)١(مع تقارير مصورة تفيد ذلك هاباحلجامة، وأورد

ألا تستدعي الدم إىل الـرأس   ؛احلجامة تفيد يف اجلنون اخلفيف، إذا كان يف بدئهو
فذلك ألن اجلذام تدخل جراثيمـه   وأما اجلذام والربص. رر عدة مراتكَّوالدماغ على أن ت
الربص فبعض أنواعه تنشأ عن اجلذام، وله أنواع أخـرى جمهولـة    وأما ؛عن طريق األنف

وقبل انتشارها يف اجلسـم   ت احلجامة يف بدء سراية اجلراثيمالسبب حىت اآلن، فإذا استعمل
فإا قد تفيد يف القضاء على تلك اجلراثيم الداخلة بسبب اجنـذاب الـدم إىل    ،ومتكنها منه

  .)٢(تلك الناحية، واهللا أعلم
ما أن احلجامة ال تعد عالجاً بف الصحيةالوجهة حيث  رها على الصوم منأما أث

جاً من اخلالف الفقهي تؤجل إىل الليل وها إىل حد الضرورة فخريلإإسعافياً وال تصل احلاجة 
  )٣(.الفقهية الصحيةحسب ما ذكر صاحب املوسوعة 

طباء ينبغي دراسة احلجامة وأثرها على األمراض بشكل واسع فبعض األ: قلت
وكذلك املشرف يرون التربع بالدم له نفس فائدة احلجامة بل أعظم حيث يتم نفع شخص 

  .آخر هو املتربع له

                                                 
  ).٢٠١(إىل ص ) ٦٤(من ص ) ١(
  ).٣٠٠(يف اإلسالم لعبد الرزاق الكيالين  الصحيةانظر احلقائق ) ٢(
    ).٣٢٨(أمحد كنعان . د) ٣(
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  املطلب الثاني
  حكم اجلماع أثناء الصوم

  
  :وفيه مسألتان
  .حكم اجلماع أثناء الصوم: املسألة األوىل
  .لجماع أثناء الصومالصحية ل املضار: املسألة الثانية
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  وىلاملسألة األ
  حكم اجلماع للصائم

  
شرع اهللا تعاىل لعباده صيام شهر رمضان وتعبدهم بترك الطعام والشراب وقضـاء    

 _رضي اهللا عنه_كما جاء ذلك يف احلديث الذي يرويه أبو هريرة ؛ الشهوة أثناء فترة الصيام
 :فليقل وإن امرؤ قاتله أو شامته ،وال جيهل ،فال يرفث ؛الصيام جنة:" قال   أن رسول اهللا

 ،خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك ،والذي نفسي بيده ،_ مرتني _إين صائم 
  )١( ....."يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي 

  )٢(.الفقهاء على حترمي اجلماع للصائم ومن هنا فقد أمجع
  :األدلة

  :لسنة واإلمجاعاستدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من حترمي اجلماع للصائم بالكتاب وا
  :أما الكتاب

≅¨{: فقوله تعاىل Ïmé& öΝ à6 s9 s's# ø‹s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß] sù§9 $# 4’n<Î) öΝ ä3Í← !$|¡ ÎΣ 4 ...{)٣(.  

  :وجه الداللة
ومفهوم  )٤(،وغريه _رضي اهللا عنهما _  الرفث كناية عن اجلماع كما قال ابن عباس  

  )٥(.اآلية يدل على حرمة اجلماع اراً

                                                 
ومسلم . واللفظ له) ٤/١٢٥(باب فضل الصوم ، كتاب الصوم ، رواه البخاري يف صحيحه مع فتح الباري ) ١(

  ).٨/٢٧٩(باب فضل الصيام ، كتاب الصيام ، بشرح النووي يف صحيحه 
شرح الزرقاين على ). ١/٧٠٧،٦٩٨(الشرح الصغري للدردير ). ٢/٩٨(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٢(

). ٣/١٦٤( اية احملتاج للرملي). ٦/٣٢١( اموع للنووي). ٢/١٣٠(منح اجلليل لعليش ). ٢/٢٠٣(خليل
  ).٤/٣٧٢(املغين البن قدامة ). ١/٤٢٧( مغين احملتاج للشربيين

  ).١٨٧( :يةاآلمن  ،سورة البقرة) ٣(
  ).٢/٣١٥(انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٤(
  ).٣/١٦٤( انظر حاشية أيب الضياء) ٥(
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  :أما السنة
إذ جـاءه   بينا حنن جلوس عند النيب : قال _رضي اهللا عنه  _فما رواه أبو هريرة   

فقال  .وقعت على امرأيت وأنا صائم :قال ".مالك؟":قال !هلكتاهللا يا رسول  :رجل فقال
فهل تستطيع أن تصـوم شـهرين   ": قال .ال: قال ".هل جتد رقبة تعتقها؟": رسول اهللا 
فبينـا  ، فمكث النيب . ال :قال "هل جتد إطعام ستني مسكيناً؟ف":قال .ال:قال ".متتابعني؟

 ".أيـن السـائل؟  " :قال ،_املكتلُ  :والعرق_فيها متر  )١(بعرق النيب  حنن على ذلك أُيت
فواهللا ما بني  !فقر مين يارسول؟أعلى : فقال الرجل ".خذ هذا فتصدق به": قال. أنا: فقال

حىت بدت أنيابه مث  فضحك النيب . أفقر من أهل بييت أهل بيت _ يريد احلرتني_ البتيها 
  )٢(."أطعمه أهلك": قال

  : وأما اإلمجاع
  )٣(.فقد أمجع العلماء على حترمي اجلماع للصائم

                                                 
  ).٣/٢١٩(انظر النهاية البن األثري . بيل منسوج من نسائج اخلوص، وكل شيء مضفور فهو عرقز: العرق) ١(
  .٦٣٧ سبق ص) ٢(
  ).٣/١٦٤( انظر اية احملتاج للرملي) ٣(
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  املسألة الثانية
  لجماع أثناء الصوماملضار الصحية ل

  
ة عدة  من املعروف فسيولوجياً أنه أثناء العملية اجلنسية حتدث ألجهزة اجلسم احليوي 
االدرينـالني والكلـورتيزون    :مثل ؛فسيولوجية عميقة نتيجة إلفراز عدة  هرمونات تغريات

واتساع  ،والربوستاجالندين والسريوتينني، مع زيادة ارتفاع ضغط الدم عن املعدل الطبيعي
وقوة انقباض عضلة القلب لريتفع معدل ضـخ   ،وزيادة سرعة النبض والتنفس ،حدقيت العني
نظراً ألن رفع درجة كفاءة الدورة الدموية هي الركيزة األوىل لكي تـتم   ؛لشراينيالدم يف ا

  .العملية اجلنسية على الوجه األكمل
وبذلك يعترب شهر  ،والشرع حيرم املمارسات اجلنسية املشروعة أثناء ساعات الصوم
يه الرغبة حيث تقل ف ؛رمضان متميزاً بطابع خاص خيتلف عما تعود عليه اإلنسان طوال العام

اجلنسية، فيصبح هناك فرصة جلميع أجهزة اجلسم احليوية لتحصل فيها على املزيد من الراحة 
  .واهلدوء ملدة شهر كامل يف السنة لتجدد حيويتها ونشاطها

ستجابة اجلنسية لـدى  حيث تقل اال ؛تقل فرصة هذه اللقاءات إىل أدىن حد هلاكما 
ها باملعاشرة هي من بعد املغرب وحىت قبـل آذان  ألن الفترة املسموح في ؛كل من الزوجني

فبعد تناول طعـام اإلفطـار    ،وهي فترة قصرية إذا قورنت باأليام األخرى من العام ،الفجر
وعندما تستريح املعدة من اهلضـم   ،تكون املعدة مملوءة بالطعام وحتتاج لفترة كافية للهضم

يساعد  امم ،ة اللقاءات اجلنسيةوبذلك تقل فرص ،يكون موعد تناول طعام السحور قد حل
  .اجلسم وأجهزته احليوية على جتديد شباا ونشاطها

والحظ بعض العلماء أن احليوانات اليت تعيش حمبوسة ويتوافر هلا الطعام والشراب يف 
إىل إشباع غريزا اجلنسية  كل وقت وبكميات كبرية ختلد إىل الراحة والكسل، ومتيل أيضاً

وتعرضها لنوبات متوالية من حاالت االكتئاب  ،بوط ملحوظ يف صحتهامع ه ،بنهم وشراهة
  .ا ذات نسل ضعيفأكما  ،_ كما يف حيوانات حديقة احليوان _ والقلب والعدوانية 

جتري وتسعى وتتعب لتنال  واليت_  كما يف الغابات _السراح  أما احليوانات املطلقة 
ونسلها دائماً يكون  ،يف صحة ونشاط وحيوية وحتيا ،فهي أقل يف شراهتها اجلنسية ،طعامها
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همة على اإلنسان الذي أصبح ينفق الكثري من موللباحثني مالحظات أخرى  .أصح وأقوى
وما أكثر املرضـى الـذين    ،املال والوقت للحصول على الشهوات وتقوية الغرائز اجلنسية

نشطات واهلرمونـات  ويتناولون من أجله األنواع املختلفة من امل ،يشكون الضعف اجلنسي
  .واملقويات سعياً وراء اجلنس

وال شك أن األمر حيتاج إىل وقفة لإلنسان املعاصر حىت يلفظ فيها أنفاسـه ويعيـد   
وصوم شهر رمضـان   ،وهذا ال يتأتى إال باتباع النهج اإلسالمي ،التوازن املفقود إىل نفسه

  .)١(ناسلية وجتديد حيوية الشبابواالستفادة من تأثرياته اإلجيابية على الطاقة الت ،الكرمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٣٠٢،٣٠١(انظر الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ملختار سامل  )١(
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  املطلب الثالث
  الوصال

  
  :ثالث مسائلمتهيد ووفيه 

  .حكم الوصال: املسألة األوىل
  .حكم الوصال إىل السحر: املسألة الثانية
  .لوصالالصحية ل املضار: املسألة الثالثة
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  متهيد
  تعريف الوصال

  
  :تعريف الوصال

  .عداً وال يتناول يف الليل مفطراًهو أن يصوم يومني فصا  
  )١( .احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة منيوسف وحممد  يبوهذا تفسري أ  
وهو أن يصوم كل أيام السنة دون لياليها مبا  ؛وللحنفية قول آخر يف تعريف الوصال  

  )٢( .فيها األيام املنهي عن صيامها
  )٣( .الوصمن ال _ األيام املنهي عنهاوإن أفطر  _وعد أبو يوسف صيام السنة   
 :جاء يف حتفة الفقهـاء  ،ويالحظ أن أبا يوسف ال يفرق بني الوصال وصوم الدهر  

وهو صوم الدهر الذي  ،وهو أن يصام يف كل يوم دون ليلته ؛وكذلك يكره صوم الوصال"
  )٤( ..."ورد النهي عنه 

بل ملـا   ؛األيام املنهي عنهاوسبب ذلك أن أبا يوسف يرى أن علة النهي ليس ملكان   
ويقعـده عـن    ،كان يلحقه بسبب مواصلة الصيام من الضعف عن الفرائض والواجبـات 

  )٥(.املنهي عنه ويؤدي به إىل التبتل ،الكسب
  
  

                                                 
). ٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساين ). ٢٥٤(املصباح املنري للفيومي ). ٥/١٩٣(النهاية البن األثري : انظر) ١(

حترير ). ٢/٦٠(املنتقى للباجي ). ٢/٣٩٩(للحطاب  مواهب اجلليل). ٢/٣٧٦(رد احملتار البن عابدين حاشية 
 روضة الطالبني). ١/٤٣٤( مغين احملتاج للشربيين). ٦/٣٥٧(اموع للنووي ). ١٢٦(ألفاظ التنبيه للنووي 

الفروع البن مفلح ). ٤/٤٣٦(املغين البن قدامة ). ٢/٣٤٢(كشاف القناع للبهويت ).٢/٣٦٨(للنووي 
  ).٣/٥٦(املبدع البن مفلح ). ٣/١١٦(
  ).١/٢٠٥(الفتاوى اخلانية لقضيخان ). ٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٢(
  ).٢/٣٧٦(بن عابدين حاشية رد احملتار ال). ٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٣(
  ).١/٣٤٤(للسمرقندي ) ٤(
  ).٢/٧٩(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ٥(
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  املسألة األوىل
  حكم الوصال

  
، واختلفوا يف حكم الوصال )١(وأنه من خصائصه اتفق الفقهاء على جواز الوصال للنيب 

  :إىل مذهبني ه يف حق غري
  :املذهب األول

  .زيهاًـيرى القائلون به أن الوصال مكروه تن
وجه عنـد الشـافعية مقابـل    هو و، وإىل هذا ذهب احلنفية واملالكية على املشهور

  )٣)(٢( .لألصح، واحلنابلة على الصحيح من املذهب
  :املذهب الثاين

  .يرى القائلون به أن الوصال مكروه حترمياً
  . )٤(هب الشافعية على الوجه األصحىل هذا ذإو
  :األدلة
  :أدلة الفقهاء على جواز الوصال للنيب  :أوالً

  

                                                 
حاشية ابن عابدين ). ٢/٣٧٦،٣٧٥(الدر املختار للحصكفي ). ٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ١(
شرح أيب احلسن حاشية العدوي على ). ٢/٦٠(املنتقى للباجي ). ٢/٢٧٨(البحر الرائق البن جنيم ). ٢/٣٧٦(
الشرح الكبري البن قدامة ). ٢/٣٣٧(حاشية بيجرمي على اخلطيب ). ٦/٣٥٨(ي واموع للنو). ١/٣٨٩(
)٧/٥٣٦.(  
شرح فتح القدير البن ). ٢/٣٧٦(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٢(

أبو األجفان . د: حتقيق، عقد اجلواهر الثمينة البن شاس ).٢/٣٩٩(مواهب اجلليل للحطاب ). ٢/٣٥٠(اهلمام 
). ٢/٦٠(املنتقى للباجي ). ١/٣٨٩(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن ). ١/٣٦١(احلفيظ منصور وعبد

كشاف القناع ). ٢/٣٦٨(روضة الطالبني للنووي ). ١/٤٤٤(حاشية الشرقاوي ). ٦/٣٥٧(اموع للنووي 
  ). ٧/٥٣٦(اإلنصاف للمرداوي  ).٣/١١٦( الفروع البن مفلح ).٤/٤٣٦( البن قدامةاملغين  ).٢/٣٤٢( للبهويت

  ).٧/٥٣٦(انظر اإلنصاف للمرداوي  .هناك قول عند احلنابلة أن الوصال حمرم، اختاره ابن البنا )٣(
. )٣/١٧٩(اية احملتاج للرملي ). ٢/٣٦٨(روضة الطالبني للنووي ). ٦/٣٥٧(اموع للنووي : انظر) ٤(

  ).١/٢٢٥(حممد عقلة  اإلبراهيم . د: تصحيح التنبيه أليب زكريا حمي الدين حيىي بن شرف النووي، حتقيق



٦٦٤ 
  

  :ذلك بالسنةلء استدل الفقها
 ،يف رمضان واصل رسول اهللا  :قال _ مارضي اهللا عنه _ا رواه ابن عمر وذلك مب  

طعـم  إين أُ ؛إين لسـت مـثلكم  " :فقـال  !أنت تواصل :قيل له ،فنهاهم ،فواصل الناس
  )١(."وأُسقى

  :وجه الداللة
  )٢( .بالوصال يدل احلديث على اختصاص النيب   
  :األدلة
زيهاً يف حق غري الـنيب  ـالقائل بأن الوصال مكروه تن أدلة أصحاب املذهب األول: ثانياً
:  

  :ر واملعقولاألثاستدل أصحاب هذا املذهب بالسنة و
  :أما السنة
 ،يف رمضـان  واصل رسول اهللا " :قال_  رضي اهللا عنهما_ عمر فما رواه ابن  .١

  ...". فواصل الناس، فنهاهم
  :وجه الداللة

  .)٣(ومنع إحلاق غريه به ،بالوصال يدل احلديث على اختصاص النيب 
عن الوصال يف الصوم،  ى رسول اهللا : "قال _رضي اهللا عنه  _هريرة  وعن أيب .٢

إين  ؛وأيكم مثلـي " :قال )٤(!إنك تواصل يا رسول اهللا: فقال له رجل من املسلمني

                                                 
  ).٤/٢٣٨(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب الوصال ) ١(
  ).٤/٤٣٦(املغين البن قدامة ). ٧/٥٣٦(الشرح الكبري البن قدامة : انظر) ٢(
  ).٧/٥٣٦(الكبري البن قدامة  انظر الشرح )٣(
وهم أكثر الناس " اصلفإنك تو: "كيف يحسن قوهلم له بعد النهي عن الوصال: فإن قلت: " قال العيين) ٤(

كم أو احلكمة، أو بيان مل يكن ذلك على سبيل االعتراض؛ ولكن على سبيل استخراج احل: آداباً؟ قلت
  ).١١/٧٢(عمدة القاري ". للتخصيص



٦٦٥ 
  

فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل م يوماً مث   )١(".أبيت فيطعمين ريب ويسقيين
  .)٢("كالتنكيل هلم حني أبوا أن ينهوا "لو تأخر لزدتكم" :يوماً مث رأوا اهلالل، فقال

  :وجه الداللة
بـدليل   ؛ال التحرميعن الوص من يه  _رضوان اهللا عليهم  _مل يفهم الصحابة 

كما مل خيالفوه بصوم يوم الفطر  ؛أم واصلوا بعد النهي، ولو فهموا منه التحرمي ما خالفوه
  .)٣(ولو كان النهي للتحرمي ملا أقرهم ،وبدليل أنه واصل م ،ويوم األضحى

عن الوصال  ى رسول اهللا ": أا قالت _رضي اهللا عنها_عن أم املؤمنني عائشة و .٣
  )٤(".مرمحة هل
  :وجه الداللة
رضي اهللا _ كما ى عبد اهللا بن عمر  ؛)٥(قرينة صارفة عن التحرمي" رمحة هلم": قوهلا

  .)٦(ن يف أقل من ثالثآوعن قراءة القر ،عن صيام النهار وقيام الليل_ عنهما

                                                 
كان يؤتى بطعام وشراب من عند  هو على حقيقته، وأنه  : فقيل" يطعمين ويسقيين: "وا يف معىن قولهاختلف )١(

وتعقبه ابن بطال ومجاعة أنه لو كان كذلك مل يكن مواصالً، ويدل عليه أنه جاء يف . اهللا كرامة له يف ليايل صيامه
فتح : انظر. ألكل والشرب حقيقة مل يكن صائماًوأا تدل على أن إطعامه كان بالنهار، فلو كان ا) أظل(ألفاظه 

العدة شرح العمدة البن ). ٧/٢٢٠(شرح النووي على صحيح مسلم . )٤/٢٤٥،٢٤٤(الباري البن حجر 
ورد عليه ابن حجر أن هذا على سبيل ااز، كما أنه اليضر شيء من ذلك؛ ألن ). ٢/٨٨٨،٨٨٧(العطار 

ن طعام اجلنة وشراا، فال جتري عليه أحكام املكلفني فيه؛ كما غُِسل على سبيل الكرامة م مايؤتى به الرسول 
إنه : وقال اجلمهور. يف طست الذهب، مع أن استعماهلا الدنيوي حرام، كما أن الكرامة التبطل العبادة صدره 

ق فيه من الشبع يعطيين قوة األكل والشرب، أو أن اهللا خيل: جماز عن الزم الطعام والشراب؛ وهو القوة، فكأنه قال
العدة شرح العمدة البن ). ٤/٢٤٥،٢٤٤(فتح الباري البن حجر : انظر. والري ما يغنيه عن الطعام والشراب

  ).٢/٨٨٨،٨٨٧(العطار 
) ٤/٢٤٢(، باب التنكيل ملن أكثر الوصال  ، كتاب الصوم بشرح فتح البارييف صحيحه رواه البخاري  )٢(

 /٧(، باب النهي عن الوصال يف الصوم  ، كتاب الصيام نوويبشرح اليف صحيحه ومسلم . واللفظ له
٢٢٠،٢١٩.(  

  ).٢/١٥٥(سبل السالم للصنعاين ). ٤/٤٣٧(املغين البن قدامة ). ٢/٦٠(املنتقى للباجي : انظر) ٣(
  ).٤/٢٣٨(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب الوصال ) ٤(
  ).٧/٣٨(دامة انظر الشرح الكبري البن ق) ٥(
  ).٤/٤٣٧(انظر املغين البن قدامة ) ٦(



٦٦٦ 
  

   :وأما األثر
  )١(._ رضي اهللا عنهما  _ الزبريواصل عبد اهللا بن فقد 
  :وجه الداللة
  .)٢(يه التحرمي ما فعلوه من_  رضي اهللا عنهم _الصحابة م لو فه
  : فقالوا ،أما املعقول

ومل يقل أحد  ،لعلة أما من فعل أهل الكتاب ؛إن تأخري الفطر والوصال منهي عنه .١
     )٣(.بتحرمي تأخري الفطر سوى بعض من اليعتد به الظاهر

   )٤(.اللنفس وشهواا وقمعها عن ملذا اًإن بالوصال فطم .٢
  : يف حق غري النيب  القائل بأن الوصال مكروه حترمياً أدلة أصحاب املذهب الثاين: لثاًثا

  :حاب هذا املذهب بالسنة واملعقولاستدل أص
  :أما السنة 

" _ مرتني _والوصال إياكم :"قال النيب  عن_ رضي اهللا عنه_هريرة فما رواه أبو   .١
ريب ويسقيين فاكلفوا مـن العمـل مـا     إين أبيت يطعمين:"قال! إنك تواصل: قيل

  )٥( ".تطيقون
 ،ال تواصـلوا : "يقـول  مسع النيب  أنه_ رضي اهللا عنه _اخلدري وعن أيب سعيد   .٢

 :قال! فإنك تواصل يا رسول اهللا: قالوا ".فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حىت السحر
  )٦(".وساق يسقيين ،إين أبيت يل مطعم يطعمين ؛لست كهيئتكم"
  :لداللةوجه ا

  .والنهي للتحرمي ،ي "إياكم والوصال: "قوله عليه الصالة والسالم  

                                                 
  ).٢/٤٩٦(رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب الصيام، باب من رخص يف الوصال للصائم ) ١(
  ).٢/١٥٥(انظر سبل السالم للصنعاين ) ٢(
  ).٤/٢٤٢(انظر فتح الباري البن حجر ) ٣(
  .انظر املرجع السابق) ٤(
) ٤/٢٤٢(بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب التنكيل ملن أكثر الوصال  يف صحيحهرواه البخاري  )٥(

  ).٧/٢٢٠(ومسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال يف الصوم . واللفظ له
  ).٤/٢٤٥(رواه البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب التنكيل ملن أكثر الوصال ) ٦(



٦٦٧ 
  

إذا أقبل الليل "  :قال رسول اهللا  :قال _رضي اهللا عنه _ اخلطاب وعن عمر بن  .٣
   )١(."فقد أفطر الصائم ،وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس ،هناها من 

  :وجه الداللة 
 نه مل يبقأل ؛ اًن الوصال على أنه مكروه حترميع ه يدل احلديث مع ماسبق من ي  
لكون الليل ليس  )٢(؛أنه قد أفطر بغروب الشمس أكل أومل يأكل خبار النيب إل ؛ مواصالً

   )٣(.ظرفاً للصيام الشرعي
   :فقالوا، وأما املعقول

يسأم منها أو ميلها أو  ،ه الوصال عن الصيام والصالة وسائر الطاعاتإنه خيشى من أن يضعف
  .)٤(أو يتضرر بدنه أو بعض حواسه ،لضعفه بالوصال
  :مناقشة األدلة

يف حق غري الـنيب  القائل بأن الوصال مكروه تنـزيهاً  أدلة أصحاب املذهب األول نوقشت
 مبا يلي:  
أبوا أن ينتـهوا   _رضي اهللا عنهم  _أما استدالهلم حبديث أيب هريرة وأن الصحابة  .١

بأن الوصال م يوماً مث  يومـاً ال  : ة والسالم، فاعترض عليهفواصل م عليه الصال
ألـم إذا   ؛مل أن يكون ذلك ملصلحة يف تأكيد زجرهمتيحبل  ؛يدل على إباحته

ملا يترتب عليه مـن   ؛باشروه ظهرت هلم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إىل قبوله
الصالة والقـراءة وغـري   امللل يف العبادة والتقصري فيما هو أهم وأرجح من وظائف 

 )٥(.ذلك، واجلوع الشديد ينايف ذلك
  

                                                 
. واللفظ له) ٤/٢٣١(يف صحيحه بشرح فتح الباري ، كتاب الصوم، باب مىت فطر الصائم ؟ رواه البخاري ) ١(

  ).٧/٢١٦(ومسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 
  ).٢/٨٨٨(انظر العدة شرح العمدة البن العطار  )٢(
  ).٤/٢٣٢(انظر فتح الباري البن حجر  )٣(
  ).٢/٣٣٧(حاشية بيجرمي على اخلطيب ). ٦/٣٥٨(اموع للنووي  :انظر )٤(
فتح الباري البن حجر ). ٤/١٣٠(طرح التثريب للعراقي ). ٢/١٥٦(سبل السالم للصنعاين : انظر )٥(
)٤/٢٤١.(  



٦٦٨ 
  

 ، وأن النهي عن  _رضي اهللا عنها  _أم املؤمنني عائشة حبديث وأما استدالهلم   .٢
الوصال إمنا هو رمحة هلم، مما يدل على أن النهي للكراهة ال للتحرمي، فاعترض عليه 

  :مبا يلي
فإن شفقته عليهم ورمحته م أنه حرمه علـيهم   ؛هبل يؤكد ؛ال مينع كونه منهياً عنه للتحرمي
  .)١(لئال يكلفوا ما يشق عليهم

  :فاعترض عليه _رضي اهللا عنهما  _وأما استدالهلم مبواصله، عبداهللا بن الزبري  .٣
ال على طلب  ؛بأنه حيتمل أم فعلوا ذلك على سبيل طلب اخلصومة والقوة ألنفسهم

 _رضي اهللا عنـه  _ما كان يأمرهم به عمر بن اخلطاب  وأن فعلهم هذا نظري ،الرب هللا بفعله
ومييلوا إىل الدعـة فيجبنـوا    ،من التخشن يف عيشهم لئال يتنعموا فريكنوا إىل خفض العيش

  .)٢(وحيتموا عن أعدائهم
: وأما استدالهلم باملعقول وأن الفطر حيصل بوجود زمان الفطر وهو الليل حلـديث  .٤
  :يه مبا يلي، فاعترض عل..."إذا أقبل الليل "

وأـم إذا أقـام    ،أجند إذا أقام بنجد : كما يقال ؛دخل يف وقت الفطر : أن معناه
  .بتهامة
خرب " فقد أفطر: " إن قوله: " إنه صار مفطراً، فقد رده ابن خزمية فقال: وأما قوهلم .٥

ومعناه األمر؛ أي فليفطر الصائم، ولو كان املراد ما ذكروه لكان فطْر مجيـع الصـوام   
  )٣( ."حداً ومل يكن للترغيب يف تعجيل الفطر معىنوا
  :الترجيح

بعد عرض أدلة الفقهاء وما ورد عليها من اعتراضات يتضح أن الراجح هو املذهب 
ا أن الوصال قـد  ثبتوا أوذلك لقوة أدلتهم اليت  تنـزيهاً؛ األول القائل بأن الوصال مكروه

ويدل عليه ما جاء يف جممع الزوائد  !ه حترمياًوحاشاهم أن يفعلوا ما هو مكرو ،فعله الصحابة

                                                 
  ).١/٤٦٦(تيسري العالم للبسام ) ٤/١٣٠(طرح التثريب للعراقي : انظر) ١(
  ).٣/٥٣٦،٥٣٥(حممود شاكر، أمحد شاكر : انظر تفسري الطربي، حتقيق) ٢(
فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم للشيخ شبري أمحد العثماين ). ٤/٢٣٢(فتح الباري البن حجر : انظر) ٣(
)٥/٢١٥.(  



٦٦٩ 
  

وهـو   )١(،"أن نواصل وليس بالعزمية انا رسول اهللا " :قال _رضي اهللا عنه  _عن مسرة 
رضوان اهللا _لكنه يفسر ما سبق من فعل الصحابة  ؛كما قال اهليثمي اًوإن كان إسناده ضعيف

اجتهادهم يف العبادات من طول القيام وجاء يف املوافقات بعد ذكر حال األولني و ،_عليهم 
ومل  ،وحببها إلـيهم  ،وهيأها هلم ،هيأهم اهللا هلا أفرادال يطيقها إال " :هنص وسرد الصيام ما

وذلك  ؛ _ جعلنا اهللا منهم _السابقني بل كانوا معدودين يف  ؛يكونوا بذلك خمالفني للسنة
فلـم ينتـهض النـهي يف     ،حقهمألن العلة اليت ألجلها ى عن العمل الشاق مفقودة يف 

  )٢(".حقهم

                                                 
  ).٣/١٥٨(للهيثمي، كتاب الصيام، باب يف الوصال ) ١(
  ).٢/١٠٧(للشاطيب ) ٢(



٦٧٠ 
  

  املسألة الثانية
  حكم الوصال إىل السحر

  
  :مذهبنيأما الوصال إىل السحر فقد اختلف فيه العلماء إىل 

  :األول ذهبامل
  .يرى القائلون به أن الوصال إىل السحر مكروه

  .)١(وإىل هذا ذهب احلنفية واملالكية
  :الثاين ذهبامل

  .لوصال إىل السحر جائز، وتعجيل الفطر أفضليرى القائلون به أن ا
  .)٤) (٣(من املالكية وبعض الشافعية واحلنابلة )٢(ىل هذا ذهب اللخميإو

  )٥( ._رمحهم اهللا _ وبه قال ابن اسحاق وابن املنذر وابن خزمية
  :األدلة
  :األول القائل بأن الوصال إىل السحر مكروهأدلة أصحاب املذهب : أوالً

  :سنة ا املذهب بالاستدل أصحاب هذ

                                                 
 /١٠(للعيين  القاري عمدة ).١/٣١٢( للزيلعي احلقائق ينيتب ).٢/٧٩( الصنائع للكاساين بدائع :انظر )١(

  ).١/٣٦١(عقد اجلواهر الثمينة البن شاس ). ٢/٣٩٩(مواهب اجلليل للحطاب ). ٣٠١،٣٠٠
هو أبو احلسن علي بن حممد الربعي املعروف باللخمي القريواين، اإلمام املالكي احلافظ العامل رئيس الفقهاء يف ) ٢(

  ).١١٧(انظر شجرة النور الزكية . ، له تعليق على املدونة مساه التبصرة معتمد يف املذهبوقته، وإليه الرحلة
اإلنصاف للمرداوي ). ١/٣٦١(عقد اجلواهر الثمينة البن شاس ). ٢/٣٩٩(مواهب اجلليل للحطاب  :انظر )٣(
شرح ). ٤/٤٣٧(املغين البن قدامة ). ٣/٥٦(املبدع البن مفلح ). ٣/١١٦(الفروع البن مفلح ). ٧/٥٣٧(

  ).١/٤٩٥(منتهى اإلرادات للبهويت 
ذكر ابن حجر أن أكثر الشافعية ال يرون اإلمساك إىل السحر وصاالً؛ بل الوصال أن ميسك يف الليل مجيعه  )٤(

حيتاج قوهلم إىل ثبوت الدعوى بأن الوصال إمنا هو حقيقة يف : "كما ميسك يف النهار، وأنكر ذلك عليهم وقال
وانظر ). ٤/٢٤١(فتح الباري ". كان يواصل من سحر إىل سحر ليل، وقد ورد أن النيب إمساك مجيع ال

  ).٦/٣٥٧(اموع للنووي 
  ).٤/٢٤١(فتح الباري البن حجر ) ٥(



٦٧١ 
  

ال يزال الناس خبري " :أنه قال عن النيب  _رضي اهللا عنه  _ما رواه سهل بن سعد ف .١
  )١(".ما عجلوا الفطر

إذا أقبل الليل مـن  " :قال عن النيب  _رضي اهللا عنه  _ما رواه عمر بن اخلطاب  .٢
  )٢(".فقد أفطر الصائم ،وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس ،ها هنا

  :ه الداللةوج
ألن الليل لـيس مبوضـع    ؛دل احلديث على أن املواصل إىل السحر ال ينتفع بوصاله

  )٣( .ومعىن ذلك أنه صار مفطراً أكل أو مل يأكل ،للصيام
  :القائل جبواز الوصال إىل السحر الثاينأدلة أصحاب املذهب : ثانياً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة
 ،ال تواصـلوا " :قـال   أن النيب  _رضي اهللا عنه  _رواه أبو سعيد اخلدري فما 

: قـال  !فإنك تواصل يا رسول اهللا :قالوا ".فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حىت السحر
  )٤(".إين لست كهيئتكم إين أبيت يل مطعم يطعمين وساق يسقيين"

  :وجه الداللة
يف الوصـال ملـن    وهو غاية ،يف احلديث داللة على إباحة تأخري الفطر إىل السحر

  )٥( .تصال يوم بيوماومنع من  ،أراده
  :مناقشة األدلة :ثالثاً

  : األول القائل أن الوصال إىل السحر مكروه مبا يلي أدلة أصحاب املذهب  نوقشت
بأن هذا احلديث يدل علـى أن   :فاعترض عليه، "ال يزال الناس خبري" :أما استدالهلم حبديث

  .)٦(الف فيهتعجيل الفطر أفضل وهذا ال خ

                                                 
  .٤٧٩ سبق ص) ١(
  .٦٥٧سبق ص ) ٢(
  ).٢/٧٩(انظر بدائع الصنائع للكاساين ) ٣(
  .٦٥٦ سبق ص )٤(
    ).٢/٣٢٩( انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٥(
  ).٤/٤٣٧(انظر املغين البن قدامة ) ٦(



٦٧٢ 
  

اله ألن الليل ليس ن املواصل ال ينتفع بوصأو، "...إذا أقبل " :وأما استدالهلم حبديث
أي دخل  "أفطر" :_ عليه الصالة والسالم _معىن قوله بأن  :فاعترض عليهموضع للصيام، 
وال النهي  ،وإال ملا ورد احلث على تعجيل اإلفطار ؛ال أنه صار مفطراً حقيقة ؛وقت اإلفطار
  .)١(وال استقام اإلذن بالوصال إىل السحر ،عن الوصال
  :الترجيح

 ،القائل بأن الوصال إىل السـحر جـائز  الثاين  هو املذهب_ واهللا أعلم  _الراجح 
 ،ملا فيه من اجلمع بني األحاديث الصحيحة الصرحية الدالة على جوازه ؛وتعجيل الفطر أفضل

  .  يشق يف الغالب على الناسكما أنه ال ،ولسالمة هذه األدلة من املعارضة

                                                 
  ).٢/١٥٦(انظر سبل السالم للصنعاين  )١(



٦٧٣ 
  

  املسألة الثالثة
  لوصالالصحية ل املضار

  
) ٢٠٠٠(متوسط ما حيتاجه اإلنسان البالغ من الطاقة يف اليوم كمعدل ثابت حوايل 

وحسـب   ،كيلو كالوري يستخدم يف حفظ العمليات احليوية األساسية داخـل اجلسـم  
د للدارسني والباحثني وكل العـاملني يف  فتزي ،تزداد هذه الطاقة نشاطات األفراد وأعماهلم

بينما حيتاج الذين ميارسون  ،كيلو كالوري عن املعدل الثابت) ٥٠٠(ري حوايل كاال الف
كيلـو   )٣٥٠٠(إىل حـوايل   _ كرفع األثقال وعمال قطع اخلشب مـثالً _ أعماالً شاقة 

  .إضافة للمعدل الثابت يف اليوم  كالوري
فإن خمزونه من الطاقة يكفيـه علـى    ،عدة أيامول الطعام اإلنسان عن تناوإذا امتنع 

وجه القطع من شهر إىل ثالثة شهور حسب نشاطه، فاإلنسان الذي ميارس أعماالً شاقة لن 
كيلو كالوري يف اليوم، مبا أن املخزون من الطاقة يصل إىل أكثر ) ٥٠٠٠(تزيد حاجته عن 

فيكفيه هذا املخزون ألكثر من  ،بالغكيلو كالوري عند الشخص املثايل ال) ١٦٥‚٠٠٠(من 
، والصيام اإلسالمي هو الوحيد الذي جيمع )١(شهر على وجه القطع ال يتناول فيه طعاماً قط

مما يضمن له البقاء صحيحاً قويـاً   ،بني فائدة الصيام وعدم انقطاع مدد الطاقة عن اإلنسان
، وإن كانوا ال بـد فـاعلني    أو أكثرأصحابه عن الوصال يومني لذلك ى النيب ؛ معاىفً

، ومعلوم أن الكبد تفقد مدخراا من السكر ما بني اليـوم األول  )٢(فليواصلوا حىت السحر
وحسن قيام الكبد بوظائفها يتوقف علـى غناهـا بالسـكر     ،والثاين من الصيام املتواصل

  .والربوتني
الت مـن  الستهالكه مدخرات الكبد والعض ؛جلسموإذا تكرر الوصال فإنه يؤذي ا

والستمداد اجلسم السكر والقدرة بعدئذ من حتويل بروتيناتـه فتـهزل    ،مولد سكر العنب
أنه من املؤكد أن اإلنسان ال يستطيع  الصحيةوذكرت املراجع  ،)٣(العضالت وتضعف القوى

                                                 
  ).١٨(جنيب الكيالين . م والصحة دالصو. )٦٦(عبد اجلواد الصاوي . الصيام معجزة علمية د: انظر )١(
  ).١٢١(عبد الرزاق الكيالين . م ديف اإلسال الصحيةانظر احلقائق  )٢(
  ).١/٢٩٠(حممود ناظم النسيمي . ث دالنبوي والعلم احلديانظر الطب  )٣(



٦٧٤ 
  

استهالك كل خمزون الربوتينات يف العضالت والدهن املخزون يف األنسجة قبل حدوث دمار 
  .)١( األنسجة كبري لكثري من

مع األمحـاض األمينيـة   ويصب يف جم ،ر والسحور حيدث توازن دوريت البناء واهلدمافطواإل
من هذه األمحاض القادمة مع الغذاء، مما يساعد على التجديد السريع للخاليـا  كمية كبرية 
ـ   ،وتوفري القدر الالزم منها إلنتاج جلوكوز الدم أثناء النهار ،ومكوناا اض وتـوفري األمح

  .األمينية احلرة يف بالزما الدم
واخنفاضاً يف األجسـام   ،وورماً يف اجلسم ،والوصال والتجويع يسبب سيولة يف الدم

عجز اجلسم  بواملعادن احليوية األخرى بسب) ١٢ب(وظهور أعراض نقص فيتامني  ،املضادة
السحور والفطـور  عن تكوين الربوتينات احليوية الالزمة وعوامل ختثر الدم، كما أنه بتناول 

حيث ال تتجمع كميات  ؛يتخلص اجلسم من الدهون بطريقه آمنة ال يؤدي إىل تشمع الكبد
تتأكسد األمحاض الدهنية ببطء وال تتجمع األجسـام   كبرية منها كما يف التجويع، وأيضاً

  .)٢(الكيتونية يف الدم
اهلبـوط   وأما الوصال فيؤدي إىل هبوط منسوب سكر الدم مع حالة من املزيد من

وظهور أعراض ارختاء القوى العضلية والدوار  ،اجلوع والعطشبحساس املزيد من اإلالعام، و
  .)٣(واالرتباك الذهين ،والنسيان ،إضافة إىل عدم التركيز ؛واإلغماء

ساعة أو ) ٢٧(ساعة أو ) ٢٤(وقد أظهرت دراسات إنسانية عديدة أن الصيام ملدة 
  .)٤(داء البدين والعضليساعة له تأثري سليب على األ) ٣٦(

وتكليف العباد مبا هو يف حدود طاقتهم يف ذلك  ،إن النهي عن الوصال رمحة بالعبد
وخمزون الكبد من  ساعات،خالل  ؛ ألن خمزون الغذاء يف السحور ينفدمراعاة لقواعد الطب

                                                 
  .)٦٧،٦٦(عبد اجلواد الصاوي . انظر الصيام معجزة علمية د )١(
  .)١٠٧-١٠٥(عبد اجلواد الصاوي . انظر الصيام معجزة علمية د )٢(
  .)٥٨(وف هاشم ؤأمحد عبد الر. للصيام د الصحيةانظر من األسرار  )٣(
)٤  ( Dohm, H.L., Tapascott, E, B, Barakat, H.A., and kasperk ,G.J : Influence on 

glycogen depletion in rats during exercise .j. apple physiol ., ٨٣٣-٨٣٠ :٥٥ ١٩٨٣  

نقالً عن جملة اإلعجاز العلمي الصادرة عن هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، العدد اخلامس، حبث دليل 
  .از العلمي يف الصيام، لألستاذ أمحد القاضيجديد على اإلعج



٦٧٥ 
  

ساعات، مث  يلجأ اجلسم ملخـزون الـدهون   ) ٦-٤(سكر جليكوجني يكفي اجلسم حنو 
 ،الـدهون  عند نفـاد  -كالعضالت وغريها-مث  يلجأ إىل األنسجة احليوية  ،يتهحبسب كم

  .وهذه هي األنسجة اليت جيب أال يتعداها املرء ليكسرها للحصول على الطاقة
وخباصـة إذا   ؛وهذا األمر حيدث عند ختطي الصائم حد العشرين ساعة صياماً تقريباً

  .كان حنيف اجلسم
حلرق الدهون يولد محوضة بالدم نتيجـة ملخلفـات   ن كثرة اللجوء للوصال كما أ
وتؤثر عليه سلباً يف العديد من وظائف  وهذه احلموضة كثرا ضارة باجلسم ،حرق الدهون

كاللنب واخلضروات  ؛ب املعادلة بالغذاء املنتج للمخلفات القلوية، وجتكالتنفس مثالً؛ أعضائه
  .والفواكه

-٣(إلنسان أليام قالئل عن املاء حنو استغناء ا واحلاالت املسجلة طبياً أثبتت إمكانية
ولكن مع حدوث  أسابيع كحد أقصى؛) ٦-٣(ملاء لنحو وعن الغذاء مع  وجود ا ،أيام) ٦

إصـابة   :مثـل (بل واحلالة النفسية والذهنية  صحية خطرية على كافة أعضاء اجلسم؛آثار 
وحيتاج معها اإلنسان للعالج  ،)س القهري، والوسواواالكتئاب ،واهلذيانات ،حباالت اهللوسة

  .الطويل حىت يسترد عافيته
وأصحاب األجسام القوية لو أحبوا الوصال فلحد أقصى هلم حىت السـحر فقـط،   

بقادرين على  ،وال املراهقونرأة وال امل ،وال الضعيف ،فال الشيخ الكبري ؛والشرع لكل الناس
  .)١(الوصال

                                                 
  ).١٤٢، ١٤١(أمحد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من األسرار ) ١(



٦٧٦ 
  

  املطلب الرابع
  م الدهر  صيا

  
  :ومسألتانوفيه متهيد 
  .م الدهريايف تعريف ص :التمهيد

  :وأما املسألتان
  .م الدهرحكم صيا: فاملسألة األوىل
  .املضار الصحية لصيام الدهر: املسألة الثانية



٦٧٧ 
  

  متهيد 
  م الدهريف تعريف صيا

  

: هو الزمان قل أو كثر، قـال األزهـري   :يطلق على األبد، وقيل: الدهر يف اللغة  
ويقـع   ،وعلى الفصل من فصول السنة وأقل من ذلك ،على الزمانالدهر عند العرب يطلق 
  )١( .على مدة الدنيا كلها

وهو العيدان  ؛عنه ام يف مجيع أيام السنة إال ما يسرد الصي :معناهفأما صوم الدهر   
  .)٢(وأيام التشريق

  املسألة األوىل
  م الدهرحكم صيا
  

  :الثة مذاهبوهلم يف ذلك ث ،اختلف الفقهاء يف حكم صوم الدهر  
  :املذهب األول

    أن صوم الدهر مكروه تنـزيهاً يرى القائلون به  
  .)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد واختارها ابن قدامة ،وإىل هذا ذهب احلنفية  

  )٤("وصوم دهره... تنـزيهاً... واملكروه"جاء يف الدر املختار 
  )٥("ويقوي عندي أن صوم الدهر مكروه"جاء يف املغين 

  :هب الثايناملذ
ومل يشق  ،مستحب إن مل يضعف بسببه عن عمل بر يرى القائلون به أن صوم الدهر  
  .ومل يصم يومي العيدين وأيام التشريق ،عليه

                                                 
  ).٢/٦٦١) (دهر(صحاح للجوهري مادة ال ).٧٧(املصباح املنري للفيومي : انظر )١(
حاشية رد احملتار البن . )٢/٣٧٦،٣٧٥(الدر املختار للحصكفي . )٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٢(

  ).٤/٤٣٠(املغين البن قدامة . )٦/٣٨٨(اموع للنووي . )٢/٣٧٦(عابدين 
شرح فتح القدير البن . )٢/٣٧٦(حاشية رد احملتار البن عابدين . )٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٣(

  ).٧/٥١٦(اإلنصاف للمرداوي . )٤/٤٣٠(املغين البن قدامة . )٢/٣٥٠(اهلمام 
  ).٢/٣٧٦،٣٧٥(للحصكفي ) ٤(
  ).٤/٤٣٠(البن قدامة ) ٥(



٦٧٨ 
  

  .)١(وإىل هذا ذهب املالكية  
سرد الصوم أفضل من الصوم والفطر إن : قال مالك  " : ي على خليلشجاء يف اخلر  

  ٠" )٢(فإن ضعف فالفطر والصوم  ،الربمل يضعف بسببه عن شيء من أعمال 
وصوم دهر يندب إن مل يضـعف عـن   " :  على خمتصر خليلينجاء يف شرح الزرقا  
   )٣( ."عمل بر

  :املذهب الثالث
الدهر يكره إن ترك به حقاً واجباً، أو مستحباً، أو خـاف  م ويرى القائلون به أن ص  

  . منه ضرراً، ومل يصم يومي العيدين، وأيام التشريق
وإىل هذا ذهب الشافعية، وهو الصحيح من مذهب احلنابلة، فإن مل يترك به حقاً واجباً، أو 
مستحباً، ومل خيف منه ضرراً، ومل يصم يومي العيدين، وأيام التشـريق، مل يكـره علـى    

  )٤(.الصحيح الذي نص عليه اإلمام الشافعي ، وهو الصحيح من مذهب احلنابلة
مذهبنا أنه ال يكـره  .... وهي العيدان والتشريق : النهي اخلمسةإذا أفطر أيام "قال النووي 

إذا مل خيف منه ضرراً ومل يفوت به حقاً هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به 
   )٥(".املصنف واجلمهور
إذا مل ... ومل يكـره  ... وإن أفطر أيام النهي جاز .... يكره صوم الدهر"وجاء يف الفروع 

   )٦( ".وال خاف منه ضرراً يترك به حقاً
  :األدلة

                                                 
اخلرشي على خمتصر خليل . )٢/٢١٣(الزرقاين على خمتصر خليل . )١/٥٣٤(الشرح الكبري للدردير : انظر) ١(
مواهب اجلليل للحطاب . )٢/٢٦٠(حاشية العدوي على اخلرشي . )١/٣٥٠(جواهر اإلكليل لآليب . )٢/٢٦٠(
)٢/٤٤٣.(  
)٢٦٠/ ٢) (٢.(  
)٢/٢١٣) (٣(.  
). ٦/٣٨٩(اموع للنووي ). ٢/٣٨٨(روضة الطالبني للنووي ). ١/٤٤٨(مغين احملتاج للشربيين  :انظر) ٤(

كشاف القناع ). ٧/٥١٦(اإلنصاف للمرداوي ). ٣/١١٤(الفروع البن مفلح ). ٣/٢١٠(اية احملتاج للرملي 
  ).٤/٤٣٠(املغين البن قدامة ). ٧/٥٤٠(الشرح الكبري البن قدامة ). ٢/٣٤٢(للبهويت 

  ).٦/٣٨٩(للنووي ) ٥(
  ).٣/١١٤(البن مفلح ) ٦(



٦٧٩ 
  

  :زيهاًـتنه وكرمل القائل بأن صوم الدهر أدلة أصحاب املذهب األو: أوالً
  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واملعقول

  :أما السنة
صـلى اهللا   -أُخرب رسول اهللا :قال _رضي اهللا عنهما _  فما رواه عبداهللا بن عمرو .١

قد : فقلت له  ؛ألصومن النهار وألقومن الليل ماعشتواهللا  :أين أقول -عليه وسلم
وصم من  ،وقم ومن ،وأفطر ،فإنك التستطيع ذلك فصم": قال  !قلته بأيب أنت وأمي
إين : قلـت   ."وذلك مثل صيام الـدهر  ،فإن احلسنة بعشر أمثاهلا ؛الشهر ثالثة أيام

عليـه   _ دفذلك صـيام داو  ،وأفطر يوماً فصم يوماً :"قال ٠أطيق أفضل من ذلك
:  فقال النيب  .إين أطيق  أفضل من ذلك: فقلت  ".وهو أفضل الصيام ،_ السالم

  .)١( "أفضل من ذلك ال "
أين أسرد الصوم  بلغ النيب : قال _رضي اهللا عنهما  _ما رواه عبد اهللا بن عمرو و .٢

ـ   أمل": فإما أرسل إيلّ وإما لقيته، فقال ،وأصلي الليل ر أُخرب أنك تصـوم وال تفط
فإن لعينيك عليك حقاً، وإن لنفسـك وأهلـك    ،وقم ومن ،فصم وأفطر !وتصلي؟
: قال. "-عليه السالم -فصم صيام داود": قال. إين ألقوى لذلك: قال. "عليك حقاً
من يل ـذه  : قال". وال يفر إذا القى ،كان يصوم يوماً ويفطر يوماً": وكيف؟ قال
ال صام من " :قال النيب  ،صيام األبدال أدري كيف ذكر : قال عطاء يا نيب اهللا؟
  .)٢( مرتني" صام األبد

  :وجه الداللة
  :استدل على كراهة صوم الدهر من هذه القصة من أوجه

  .صوم يوم وإفطار يوم عن الزيادة على يه : األول
  .بأن يصوم ويفطر _ عليه الصالة والسالم_ أمره : الثاين

                                                 
ومسلم يف . )٤/٢٥٩(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري ، كتاب الصوم ، باب صوم الدهر  )١(

، ٨/٢٨٩( ، باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقاًكتاب الصيام. صحيحيه بشرح النووي
٢٩٠( .  

  ).٤/٢٦٠(، كتاب الصوم، باب حق األهل يف الصوم بشرح فتح الباري رواه البخاري يف صحيحه )٢(



٦٨٠ 
  

  .)١(دعاؤه على من صام األبد: الثالث     

−Ÿξsù s{: كقوله تعاىل نفيه الصوم عمن صام الدهر؛: لرابعا      £‰ |¹ Ÿωuρ 4’©? |¹{،)٢( 

  .)٣(_ عليه الصالة والسالم _ على أجر الصوم ملخالفته سنة املصطفى فهو مل حيصل
_  رضـي اهللا عنـهما  _ عمرو بن العاص  ما روي يف الصحيحني عن  عبد اهللا بن .٣

. نعـم  :فقلت !.؟"أنك تصوم الدهر وتقوم الليل ربخأُأمل " :قال يل النيب : قال
ال صـام مـن    ،له النفس )٥(تهِله العني، ونف )٤(إنك إذا فعلت ذلك هجمت: قال

: قال .فإين أطيق أكثر من ذلك: قلت ."، صوم ثالثة أيام صوم الدهر كلهصام الدهر
وال يفـر إذا   كان يصوم يوماً ويفطر يومـاً، . _ عليه السالم_ فصم صوم داود "

  )٦(٠"القى
كيـف   ،يا رسول اهللا: قال _رضي اهللا عنه  _وعن أيب قتادة أن عمر بن اخلطاب  .٤

 .)٧("-أو مل يصم ومل يفطر -ال صام وال أفطر ":مبن يصوم الدهر؟ قال
  :وجه الداللة

هذا دعاء عليه كراهة لصنيعه، وزجراً له عن : " يظهر مما جاء يف توجيه معناه ، فقيل  
   .فطاره ظاهر؛ وأما عدم صومه فلمخالفته السنةإالظاهر أنه إخبار، فعدم : وقيل. فعله
  ألنه يتضرر، ورمبا يفضي إىل إلقاء : وقيل. ألنه يستلزم صوم األيام املنهية وهو حرام : وقيل

  
                                                 

  ).٤/٢٥٥(نيل األوطار للشوكاين ). ٤/٢٦١(فتح الباري البن حجر : انظر) ١(
  .)٣١( :آية ،سورة القيامة) ٢(
  ). ٤/٢٦١(انظر فتح الباري البن حجر  )٣(
النهاية البن . )٤/٩٢(الفائق يف غريب احلديث للزخمشري  .دخلت يف موضعهاأي غارت و: هجمت له العني )٤(

  ).٥/٢٤٧(البن األثري 
  ).٥/١٠٠(النهاية البن األثري . أي أعيت كلت: نفهت )٥(
). ٤/٢٦٤(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري،كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السالم  )٦(

.. رر به أو فوت به حقًا اب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر ملن تضبشرح النووي، كتيف صحيحه ومسلم 
  .واللفظ له) ٨/٢٩٣(
رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر وصوم  )٧(

  ). ٨/٢٩٨،٢٩٩(عرفة وعاشوراء واالثنني واخلميس 



٦٨١ 
  

  )١( ."وإىل العجز عن اجلهاد واحلقوق اُألخرى ،النفس إىل التهلكة
أحـب  :"قال  أن النيب  _ رضي اهللا عنهما _وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  .٥

وأحب الصيام إىل اهللا صـيام داود،   ،_ عليه السالم _ الصالة إىل اهللا صالة داود
  )٢( ."ويفطر يوماً ويصوم يوماً ،وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه

  :وجه الداللة
  :ممتنعةأن صيام الدهر لو مل يكن مكروهاً لزم أحد ثالثة أمور      
؛ وأفضل منـه  حب إىل اهللا من صوم يوم؛ وفطر يومأن يكون صوم الدهر أ. أ      

  .عمل، وهذا مردود باحلديث الصحيح السابقألنه زيادة 
  .أن يكون صوم الدهر مساويا لصوم يوم وإفطار يوم وهو ممتنع أيضا. ب             

استحباب وال كراهـة،   ال ،أن يكون صوم الدهر مباحاً متساوي الطرفني. ج 
ـ    وهذا ممتنع ة أو ؛ إذ ليس هذا من شأن العبادات؛ بـل إمـا أن تكـون راجح
  .)٣(مرجوحة

  :فقالوا، ولأما املعق
الـذي ال   ، ويقعده عن الكسبإن صوم الدهر يضعفه عن أداء الفرائض والواجبات .١

 .)٤(ويؤدي إىل التبتل املنهي عنه ،بد منه
 .)٥(بىن العبادة على خمالفة العادةوم ،له ن صوم الدهر يصري طبعاًإ .٢
  .)٦(ن صوم الدهر كُرِه ملا فيه من املشقة والضعفإ .٣

                                                 
  . )٣/٣٩٦(حتفة األحوذي للمباركفوري ) ١(
يف  ومسلم. )٣/٢٠(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب التهجد، باب من نام عند السحر ) ٢(

  . )٨/٢٩٤... (بشرح النووي، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر  صحيحه
  . )٢/٨١(انظر زاد املعاد البن القيم  )٣(
املغين البن قدامة . )٢/٣٧٦(احملتار البن عابدين  حاشية رد.  )٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساين : انظر )٤(
)٤/٤٣٠( .   
  . )٢/٣٥٠(انظر شرح فتح القدير البن اهلمام  )٥(
  . )٤/٤٣٠(انظر املغين البن قدامة  )٦(



٦٨٢ 
  

القائل بأن صيام الدهر مستحب إن مل يضعف بسـببه   لثاينأدلة أصحاب املذهب ا: ثانًيا
  :، ومل يصم األيام اليت حيرم صومهاومل يشق عليه ،عن عمل بر

  :اآلثار والقياساستدل أصحاب هذا املذهب بالكتاب والسنة و
  :أما الكتاب

⎯{ : قوله تعاىلف .١ yϑsù tí§θsÜs? # Z öyz uθßγsù × öyz ã&©! {١(٠(  
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  :أما السنة
قـال اهللا  ":يقول  مسعت رسول اهللا : قال _رضي اهللا عنه  _و هريرة فما رواه أب

له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به وخللوف فم الصائم آدم  كل عمل ابن: _  عز وجل_ 
  )٤(".أطيب عند اهللا من ريح املسك

  :وجه الداللة
مما يدل علـى اسـتحباب صـوم     ديث؛ حيث مل خيص صوماً من صوم،عموم احل  
  )٥(.الدهر

  :وأما اآلثار
   )٦(،عمر بن اخلطاب :منهم ؛من الصحابة كانوا يسردون الصوم اًفما ثبت أن مجع  

                                                 
  ).١٨٤( :من اآلية ،سورة البقرة )١(
  ).١٦٠( :من اآلية ،سورة األنعام )٢(
  ).٧( :آية ،سورة الزلزلة )٣(
 .واللفظ له )١٠/٣٨١( باب مايذكر يف املسك ،كتاب اللباس يف صحيحه بشرح فتح الباري،لبخاري رواه ا )٤(
  ).٨/٢٧٧(ومسلم يف صحيحه بشرح النووي ، باب فضل الصيام  .له
  ).٢/٦٠(انظر املنتقى للباجي ) ٥(
  .)٤/٣٠١( رواه البيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي،كتاب الصيام، باب من مل ير بسرد الصيام بأساً )٦(
)٤/٣٠١(.  



٦٨٣ 
  

  .)٢(_ رضي اهللا عنهم_ ، وعائشة )١(وابنه عبد اهللا
وقد سرده قوم من صاحلون إال األيـام الـيت منـع    " :جاء يف التاج واإلكليل قوله  
  )٣(."صومها

  :وأما القياس
ام يف كل وقت يصح فعله فيـه  تدسفجاز أن ي ؛رب به إىل اهللان الصوم عمل يتقفأل  

  .)٤(كالصالة واحلج
بأن صوم الدهر مكروه إن ترك به حقاً واجباً القائل  أدلة أصحاب املذهب الثالث: لثاًثا

  :أو مستحباً ومل يصم يومي العيدين وأيام التشريق وإال مل يكره
  :املعقولاستدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واآلثار و

  :أما السنة
 )٥(أن محزة بن عمـرو األسـلمي   _رضي اهللا عنها  _املؤمنني عائشة أم  فما روت .١

 ،إين رجل أسـرد الصـوم   ،يا رسول اهللا" : فقال سأل النيب  _رضي اهللا عنه_
  )٦(٠"وأفطر إن شئت ،صم إن شئت :"فقال ؟أفأصوم يف السفر

                                                 
. )٤/٣٠١(رواه البيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب الصيام، باب من مل ير بسرد الصيام بأساً )١(

  ) .٢/٤٩٢(مصنف ابن أيب شيبة، كتاب الصيام، باب من رخص يف صوم الدهر 
). ٤/٣٠١(د الصيام بأساً رواه البيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي،كتاب الصيام، باب من مل ير بسر )٢(

  ) .٦/٣٩٠(اموع .إسناده صحيح: وقال النووي
  ).٢/٤٤٣(للمواق  ) ٣(
  ).٢/٦٠(انظر املنتقى للباجي ) ٤(
وعن أيب بكر  روى عن النيب . هو محزة بن عمرو بن عومير األسلمي، أبو صاحل، ويقال أبو حممد املدين) ٥(

مات سنة : قال ابن سعد وغريه. وحنظلة األسلمي وسليمان بن يساروعنه ابنه حممد . _رضي اهللا عنهما_وعمر 
  ).٢/٤٤٥،٤٤٤(إنظر اإلصابة البن حجر .إحدى وتسعني 

. )٤/٢١١(الصوم يف السفر واإلفطار رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب  )٦(
واللفظ ) ٧/٢٤٤( الصوم والفطر يف السفر رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي كتاب الصيام، باب التخيري يف

  .له



٦٨٤ 
  

  :وجه الداللة
به يف السفر ففـي احلضـر    ضرال سيما وقد ع ؛معليه سرد الصو مل ينكر النيب 

وهذا حممول على أن محزة بن عمرو كان يطيق السرد بال ضرر وال تفويت حق كما  ،أوىل
  )٢) (١( ...."أجد يب قوة على الصيام يف السفر "قال يف رواية 

من صام الـدهر  ": قال عن النيب  _رضي اهللا عنه  _وعن أيب موسى األشعري  .٢
  )٣(."_ وعقد بيده تسعني _ هكذا يه جهنم ضيقت عل

  :وجه الداللة
 ٠أو ضيقت عليه فال يكون له فيها موضع ،أي عنه مل يدخلها "ضيقت عليه" :قوله  

  )٤(.واحتج ذا احلديث اإلمام البيهقي على أنه ال كراهة يف صوم الدهر وافتتح الباب به

إن يف :" قال رسـول اهللا  "  :قال _رضي اهللا عنه  _ )٥(وعن أيب مالك األشعري .٣
الن ، أعـدها اهللا ملـن أ  وباطنها من ظاهرهـا  ،اجلنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها

  )٦(".وصلى بالليل والناس نيام ،وتابع الصيام ،وأطعم الطعام ،الكالم

                                                 
    ).٧/٢٤٥(انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
رواه اإلمام مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب التخيري يف الصوم والفطر يف السفر  )٢(
)٧/٢٤٥ .(  
ننه مع اجلوهر النقي، كتاب والبيهقي يف س). ١٩٧١٣(رقم ) ٣٢/٤٨٤(رواه اإلمام أمحد يف مسنده  )٣(

اهليثمي يف جممع الزوائد، كتاب الصيام، باب صوم وأورده . )٤/٣٠٠(الصيام، باب من مل ير بسرد الصيام بأساً 
وابن حبان كما يف اإلحسان البن بلبان ، ذكر األخبار عن نفي . رجاله رجال الصحيح: وقال). ٣/١٩٣(الدهر 

يف صحيحه مجاع أبواب صوم التطوع ، باب ذكر النهي عن خزمية  وابن). ٨/٣٤٩( جواز سرد صوم الدهر
  ).٣/٣١١(صيام الدهر 

  . )٦/٣٨٩(انظر اموع للنووي ) ٤(
روت عنه أم الدرداء وعبدالرمحن بن غنم  .سكن مصر ،أبو مالك ،هو كعب بن عاصم األشعري) ٥(

  ).٣/٢٩٤(الرب  االستيعاب البن عبد. )٥/٣٠٤(اإلصابة البن حجر : رظان .والشاميون
البيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب الصيام، باب و. )١٩٧١٣(رقم  )٣٢/٤٨٤(رواه أمحد يف مسنده ) ٦(

وابن . )٣/١٩٢(جممع الزوائد . رجاله ثقات: وقال عنه اهليثمي. )٤/٣٠١(باب من مل ير بسرد الصيام بأساً 
اهليثمي يف جممع وأورده  .)٣/٣٠٦(من الغرف يف صحيحه باب ذكر ما أعد اهللا جل وعال يف اجلنة خزمية 

رجاله رجال الصحيح غري عبد اهللا : وقال) ٤٢٠، ١٠/٤١٩(، كتاب أهل اجلنة، باب يف غرف اجلنة الزوائد 
  .بن معانق ووثقه ابن حبان



٦٨٥ 
  

بـني سـلمان وبـني أيب     رسـول اهللا   آخى:"عن أبيه قال  )١(عن أيب جحيفة .٤
ما شأنك؟  : فقال )٣(فرأى أم سلمة متبذلة ،ا الدرداء، فجاء سلمان يزور أب)٢(الدرداء
إن  ،يا أبا الدرداء: فقال سلمان ٠اك ليس له حاجة يف شيء من الدنياإن أخ :فقالت

وقـم   ،فصم وأفطر،وجلسدك عليك حقاً  ،وألهلك عليك حقاً ،لربك عليك حقاً
ما قال  فذكر أبو الدرداء لرسول اهللا  .، وأعط كل ذي حق حقهوأت أهلك ،ومن

  ٠)٤("مثل ما قال سلمان سلمان، فقال النيب 
  :وجه الداللة

  ) ٥(.حقاً بسببه يدل احلديث على كراهة صوم الدهر إذا ضيع   
  )٦(....حديث عبد اهللا بن عمرو  .٥

  :وجه الدالله
ل خدممن ي ، فيلتحق به من كان يف معناهأي يف حقه "ال أفضل من ذلك :"قوله   

ن عمرو عن السرد، فلو كـان  أو يفوت به حقاً؛ ولذلك مل ينه محزة به على نفسه مشقة في
  .)٧(ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز تنعاً لبينه له؛مم

 صاممن : " قال  أن رسول اهللا  _رضي اهللا عنه  _أيوب األنصاري  وحديث أيب .٦

                                                 
خر عمره وحفظ عنه، مث صحب علياً يف أوا هو وهب بن عبداهللا بن مسلم السوائي، قدم على النيب ) ١(
سنة : يف والية بشر على العراق، قال ابن حبان _رضي اهللا عنه  _مات  .وواله شرطة الكوفة_ اهللا عنه رضي_

  ).٤/٣٦(االستيعاب البن عبد الرب . )٦/٣٢٦(اإلصابة البن حجر : انظر .أربع وستني
مير لقب، واختلف هو عامر وعو: فقيل: هو عومير أبو الدرداء، مشهور بكنيته وبامسه مجيعاً، اختلف يف امسه) ٢(

أسلم يوم بدر، وشهد أحداً وأبلى فيها واله  .عامر، أو مالك، أو ثعلبة، أو عبداهللا، أو زيد: فقيل: يف اسم أبيه
: انظر ._رضي اهللا عنه_يف خالفة عثمان بن عفان  _رضي اهللا عنه_مات  .معاوية قضاء دمشق يف خالفة عمر

  ).٦٠، ٤/٥٩(عبدالرب االستيعاب البن . )٥/٤٦(اإلصابة البن حجر 
  ).١/١١١(النهاية البن األثري . ترك التزين: التبذل: متبذلة) ٣(
رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصيام، باب من أقسم على أخيه ليفطر يف التطوع ) ٤(
)٢٤٧، ٤/٢٤٦(.   
  .)٦/٣٨٨(انظر اموع للنووي  )٥(
  .٦٧٠ سبق ص) ٦(
  .نقالً عن النووي). ٤/٢٦٢(البن حجر  يانظر فتح البار) ٧(



٦٨٦ 
  

  )١( ."رمضان مث أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر
  :وجه الداللة

  .)٢(فيكون مستحباً ،املشبه به أفضل من املشبه، فكان صيام الدهر أفضل
  :وأما اآلثار

أولئـك فينـا مـن     كنا نعدُّ: "ابن عمر سئل عن صيام الدهر، فقالفما روي أن  .١
 )٣(٠"السابقني

 .)٤("كانت تصوم الدهر يف السفر واحلضر" _رضي اهللا عنها_وعن عروة أن عائشة  .٢
 .)٤("واحلضر

 ال يصوم على عهد النيب  )٥(كان أبو طلحة:"قال  _نه رضي اهللا ع_ وعن أنس  .٣
 )٦(."مل أره مفطراً إال يوم الفطر أو األضحى النيب  ضبِمن أجل الغزو، فلما قُ

  .)٧(ممن صام الدهر _ا رضي اهللا عنهم_ مر بن اخلطاب وابنه عبد اهللا وورد أن ع .٤
  :فقالوا، وأما املعقول

  .)٨(تثناه إن الصيام مطلوب للشارع إال ما اس .١
  ال يستبعد أن يكون شخصاً ال يفوته بسرد الصوم من األعمال الصاحلة شيء، وال  .٢

  .)١(فيكون أفضل يف حقه  ،يفوته حق من احلقوق اليت خوطب ا

                                                 
رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً ) ١(

  ).٧/٣٠٤(لرمضان 
  . )٤/٢٥٦(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ٢(
   . )٤/٣٠١(لصيام بأساً رواه البيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب الصيام، باب من مل ير بسرد ا )٣(
  .املرجع السابق )٤(
هو زيد بن سهل بن األسود بن حرام بن عمرو، أبو طلحة، كان من الفضالء، وهو زوج أم سليم، وكان  )٥(

: حدى وثالثني، وقيلإ: سنة مخسني أو إحدى ومخسني، وقيل -رضي اهللا عنه-مهرها إسالمه، شهد بدراً، مات 
  ).١/٥٥٠،٥٤٩(االستيعاب البن عبد الرب  . )٤/٢٩،٢٨(بن حجر اثنتني وثالثني، اإلصابة ال

رواه البيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب الصيام، باب من مل ير بسرد الصيام بأساً  )٦(
)٤/٣٠١.(  
  .٦٧٣ سبق ص )٧(
  ).٣/٤٥٦(حاشية الروض املربع للنجدي ). ٣/١١٥(الفروع البن مفلح  :انظر )٨(



٦٨٧ 
  

  :مناقشة األدلة
  : أوالً

  :بأن صوم الدهر مكروه تنـزيهاًالقائل  مناقشة أدلة أصحاب املذهب األول
بلـغ الـنيب   : " قال _  رضي اهللا عنهما_ اهللا بن عمرو أما استدالهلم حبديث عبد 

 .... ، ا يليمبفاعترض عليه:  
ويدل  )٢(،لعلمه باطالع اهللا إياه بأنه يضعف عن ذلك صوم الدهر عن النيب اه 

  )٣(.عليه ويؤكده أنه أقر محزة بن عمرو لعلمه بقدرته على ذلك بال ضرر
، فـاعترض علـى   "صام من صـام األبـد   ال" _ عليه الصالة والسالم_ أما قوله 

  :االستدالل به مبا يلي
بأن يصوم معه العيد والتشريق وهو منـهي عنـه    ؛املراد به من صام الدهر حقيقة. أ

تصومني : ملا قيل هلا _رضي اهللا عنها  _وهذا ما قالته أم املؤمنني عائشة  ،باإلمجاع
وقد مسعت رسول اهللا  ،عمن: "عن صيام الدهر؟ قالت الدهر وقد ى رسول اهللا 

 ولكن من أفطر يـوم النحـر ويـوم الفطـر مل يصـم       ؛ينهى عن صيام الدهر
  )٥)(٤(."الدهر
ألنه يألفه ويسـهل   ؛أنه حممول على أن معناه أنه ال جيد من مشقته ما جيد غريه. ب

 يلحقه فيه مشقة كبرية وال أفطر؛ ال صام صوماً :ومعناه ،عليه، فيكون خرباً ال دعاء
  .)٦(ل هو صائم له ثواب الصائمنيب
ويؤيده أن النهي كان  ،)٧(أنه حممول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقاً .ج

  حيح ، وقد ثبت عنه يف الص_ رضي اهللا عنهما _ خطاباً لعبد اهللا بن عمرو بن العاص

                                                                                                                                               
  ).٣/٤٥٦(اشية الروض املربع للنجدي انظر ح) ١(
  ).١١/٩٠(انظر عمدة القاري للعيين  )٢(
  .)٦/٣٩٠(انظر اموع للنووي  )٣(
  ).٦/٣٩٠(انظر اموع للنووي  )٤(
  .مل أقف على من رواه بعد التتبع) ٥(
  ).٦/٣٩٠(انظر اموع للنووي  )٦(
  ).١١/٩٢(للعيين عمدة القاري ). ٦/٣٩٠(نووي اموع لل). ٢/٤٤٣(التاج واإلكليل للمواق : انظر )٧(



٦٨٨ 
  

لـت  يا ليتين قب:"وكان يقول  )١(عجز يف آخر عمره وندم على عدم قبوله الرخصةأنه 
لعلمه بقدرتـه   ومحزة بن عمر _ عليه الصالة والسالم_ وأقر  )٢( ،!" رخصة النيب 

  )٣(.على ذلك بال ضرر
  :فاعترض عليه مبا يلي  )٤(،..."كيف مبن يصوم الدهر  :" وأما استدالهلم حبديث أيب قتادة

  .اًل على نفسه مشقة أويفوِّت به حقخدكان ي أنه حيمل على من _أ  
 أي أنه ال أجر له وال إمث عليه، ومن صام "ال صام وال أفطر" :معىن قوله أن  _ب

  )٥(.ألنه آمث بصومها باإلمجاع األيام احملرمة ال يقال فيه ذلك؛
بأن صـيام  : فاعترض عليه، )٦("...أحب الصيام إىل اهللا  : "وأما استدالهلم حبديث

كما أن صوم يوم وإفطار يوم  ،)٧(فيكون أكثر أجرا ،ألنه أكثر عمالً؛ الدهر أفضل 
وهو من يشق عليه  ؛_عبد اهللا بن عمرو_اطب بذلك أفضل ملن حاله مثل حال املخ

  .)٨(صوم الدهر
عن السرد، ولو كان أفضل يف حق كل الناس ألرشـده   وهلذا مل ينه محزة بن عمرو

   )٩(.فإن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز ؛إليه وبينه له
ئض والواجبات عن أداء الفرا هفَعضباملعقول والذي جاء فيه أن صوم الدهر ي وأما استدالهلم

  :فاعترض عليه مبا يلي، ...ويقعده عن الكسب

                                                 
  .)٦/٣٩٠(انظر اموع للنووي ) ١(
واللفظ ) ٤/٢٥٦(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب حق اجلسم يف الصيام  )٢(
ت به لدهر ملن تضرر به أو فو، باب النهي عن صيام ا ، كتاب الصيام بشرح النووييف صحيحه مسلم و. له
  .)٢٩٠ ،٨/٢٨٩.. (حقاً

  .)٣/١١٥(الفروع البن مفلح .)٦/٣٩٠(اموع للنووي : انظر )٣(

  .٦٧٠ سبق ص) ٤(
  ).٤/٢٥٥(ظر نيل األوطار للشوكاين ان) ٥(
  .٦٧١ سبق ص )٦(
  ).٤/٢٥٦(ظر نيل األوطار للشوكاين ان) ٧(
  ).٣/٢١(حجر  ي البنانظر فتح البار. )٢/٢٦٠(حاشية العدوي على اخلرشي  :انظر )٨(
  ).٨/٢٩٢(رح النووي على صحيح مسلم انظر ش )٩(



٦٨٩ 
  

صوم الدهر خيتلف أن ظاهر جمموع النصوص يدل على أن ما جاء يف حاشية الروض  املربع 
اً، فعنـدها  وال خياف منه ضـرر  ،فقد يوجد شخص ال يفوت به حقاً باختالف األحوال؛

  .)١(يكون األفضل يف حقه الصوم
  :وأجيب عنه مبا يلي

أن زيادة األجر بزيادة العمل ههنا معارضة حلصول التقصري عـادة يف حقـوق    .١
وقد حكم بأن صوم يوم وإفطـار   ،أخرى، فاألوىل التفويض إىل حكم الشارع

 )٢(.يوم أفضل الصيام
٢. أن من اعتاده ال يكاد يوتقل حاجتـه   ،وته عن األكلبل تضعف شه ؛عليه قُّش

 اً،زائـد  اًحبيث يصري له طبع ؛إىل الطعام والشراب ارا، ويألف تناوله يف الليل
ومن صوم إىل  ،فإنه ينتقل من فطر إىل صوم خبالف من يصوم يوما ويفطر يوما؛

ن مع ذلك غالبا مـن  ويأم ،فطر، وقد نقل عن بعض أهل العلم أنه أشق الصيام
ألن مـن أسـباب    ؛"وال يفر إذا القى" :ولذا جاء يف احلديث تفويت احلقوق؛

 )٣(.وال شك أن سرد الصوم ينهكه ،الفرار ضعف اجلسد
 أنه ال يلزم من السرد صيام الدهر كما سيأيت عند مناقشة حديث محزة بن عمرو .٣

   )٤(. _رضي اهللا عنه_
ستحب إن مل يضعف القائل بأن صوم الدهر م مناقشة أدلة أصحاب املذهب الثاين: ثانًيا

  :، ومل يصم األيام احملرمةومل يشق عليه ،بسببه عن عمل من أعمال الرب
تقـرب بـه إىل اهللا فجـاز أن    أما استدالهلم بالقياس والذي جاء فيه أن الصوم عمـل ي 

  .بأن غاية ما يف الدليل أنه جيوز وال يدل على االستحباب فيمكن أن يعترض عليهيستدام،
فيمكن أن يعترض عليه مبا سبق من أنه ال يلـزم  ن الصحابة، ثار الواردة عأما استدالهلم باآل

  .من السرد صيام الدهر

                                                 
  .)٣/٤٥٦(للنجدي ) ١(
  .نقالً عن ابن دقيق العيد). ٤/٢٥٦(نيل األوطار للشوكاين  )٢(
  .)٤/٢٦٣(انظر فتح الباري البن حجر  )٣(
  .من البحث ٦٨٠وانظر ص  .)٤/٢٦٢(انظر فتح الباري البن حجر  )٤(



٦٩٠ 
  

بأن صوم الدهر يكره إذا ترك به حقاً القائل  مناقشة أدلة أصحاب املذهب الثالث: ثالثاً
يصم يومي العيدين وأيـام التشـريق وإال مل    ومل ،واجباً أو مستحباً، أو خاف منه ضرراً

  :يكره
ال  ؛بأن سؤاله إمنا كان يف السفر فاعترض عليه، بن عمرو أما استدالهلم حبديث محزة .١

: ، فقد قال أسامة بن زيـد )١(وال يلزم من ذكر السرد صيام الدهر ،عن صوم الدهر
عليـه الصـالة   _ ومعلوم أنه ، )٢("ال يفطر :كان يسرد الصوم فيقال ن النيب إ"

بل املراد أنـه   لزم من ذكر السرد صيام الدهر؛ال يف ،مل يكن يصوم الدهر_والسالم 
  )٤(.ويصدق هذا بدون صوم الدهر ،، أو أنه يتابع الصيام)٣(كثري الصوم

بأن ظاهره يدل على  فاعترض عليه، "...من صام الدهر "  :وأما استدالهلم حبديث .٢
ورغبته عن هدي  ،ومحله عليها ،ديده على نفسه، لتشا تضيق عليه حصرا له فيهاأ

فسـر   :مام أمحدأن هدي غريه أفضل من هديه، وقيل لإل ، واعتقادهاهللا رسول 
فضحك  ،"يقت عليه جهنم فال يدخلهامن صام الدهر ض" :قول أيب موسى )٥(مسدد
كره ذلك وما فيه  فأين حديث عبد اهللا بن عمرو أن النيب  !من قال هذا؟: وقال 

  )٦(. !من األحاديث؟
وعلتـه كرامـة،    ،ازداد عند اهللا رفعة هللا عمالً وطاعة، وأجيب عنه بأن من ازداد  

ألن الصائم ملا ضيق على نفسه مسـالك   ؛ضيقت عنه فال يدخلها :ويناسب أن يكون املعىن

                                                 
  ) ٤/٢٦٢(ن حجر انظر فتح الباري الب) ١(
: يصوم حىت نقول كان رسول اهللا :" بلفظ _ رضي اهللا عنهما_ رواه اإلمام أمحد يف املسند عن ابن عباس) ٢(

: يف حتقيقه للمسند ، وقال شعيب األرنؤوط)١٩٩٨(رقم ) ٣/٤٥٣..." (ال يصوم : ال يفطر، ويفطر حىت نقول 
  .إسناده صحيح على شرط الشيخني

  ).٤/٢٥٥(طار للشوكاين انظر نيل األو) ٣(
  ).١/٢٣٦(الروضة الندية للحسيين ). ٤/٢١٢(فتح الباري البن حجر : انظر) ٤(
روى عن ابن عيينة وفضيل بن  .هو مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي، أبو احلسن البصري احلافظ) ٥(

سنة مثان وعشرين  مات. وصنف املسند. وعنه البخاري وأبو داود واجلوزجاين. عياض وحيىي القطان وخلق
  ).٢/٤٢١(تذكرة احلفاظ لإلمام الذهيب  ).١٨٥،١٨٤(طبقات احلفاظ للسيوطي : انظر .ومائتني

   ).٢/٨٣(زاد املعاد البن القيم ). ٤/٤٣٠(املغين البن قدامة ). ٤/٢٦٢(فتح الباري البن حجر : انظر)  ٦(
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  . )١(ألنه ضيق طرقها بالعبادة ؛فال يبقى له فيها مكان ؛ضيق اهللا عليه النار ،الشهوات بالصوم
  :واعترض عليه مبا يلي

صاحل إذا ازداد العبد منه ازداد من اهللا تقرباً؛ بل رب عمل صاحل أنه ليس كل عمل   . أ
إذا ازداد منه ازداد من اهللا بعداً؛ كالصالة يف األوقات املكروهـة، واألوىل إجـراء   

  )٣( .فإنه يتوجه إليه الوعيد )٢(احلديث على ظاهره ومحله على من فوت حقاً واجباً؛
؛ أما التضييق عليه فـال  )ضيقت عنه: (لضيقت عنه فال يدخلها لقا: لو كان املراد . ب

ـ  زلة ـيكون إال وهو فيها، وهذا موافق ألحاديث كراهة صوم الدهر وأن فاعله مبن
  )٤(.من مل يصم

يكون تـابع الصـيام    بأن فيمكن أن يعترض عليه، "إن يف اجلنة" :وأما استدالهلم حبديث
  .املستحب أو غري املنهي عنه

  : فاعترض عليه، " ...رمضان من صام :"وأما استدالهلم حبديث
املقصـود  ؛ وإمنـا  بأن التشبيه يف األمر املقدر ال يقتضي جوازه فضالً عن استحبابه

كلـف ال  مثائة وستني يوماً، ومن املعلوم أن املحصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثال
  .)٥( جيوز له صيام مجيع السنة فال يدل التشبيه على أفضلية املشبه به من كل وجه

بـأن األثـر مل    فاعترض عليه_ ، رضي اهللا عنها _ ملؤمنني عائشة أما األثر املروي عن أم ا
  )٦(.ولو صح فاملراد أا كانت تسرد الصوم وهو املتابعة وال تصوم الدهر ،يصح

  
بأن اخلرب يدل على  فاعترض عليه، _رضي اهللا عنه_وأما األثر املروي عن أيب طلحة 

  .)٧(ومن مث  ففعله بصوم الدهر ليس حبجة  ،التشريقأنه كان يصوم أيام 

                                                 
  ).٢/٨٣(زاد املعاد البن القيم  ).٤/٢٥٥( نيل األوطار للشوكاين ).٤/٢٦٢( فتح الباري البن حجر: انظر) ١(
   ).٢/٨٣(ظر زاد املعاد البن القيم ان) ٢(
  ). ٤/٢٦٢(فتح الباري البن حجر ) ٣(
  ). ٤/٢٥٦(نيل األوطار للشوكاين  ).٢/٨٣(زاد املعاد البن القيم : رانظ) ٤(
  ).٤/٢٥٦(انظر نيل األوطار للشوكاين ). ٤/٢٦٣،٢٦٢(فتح الباري البن حجر : انظر) ٥(
  ).٧/١٥(انظر احمللى البن حزم  )٦(
  ).٧/١٥(انظر احمللى البن حزم  )٧(



٦٩٢ 
  

بأن اخلـرب  فاعترض عليه _ ، رضي اهللا عنه_عمر بن اخلطاب وأما األثر الوارد عن 
صح عنه حترمي صيام الدهر، وقد بل قد  ؛ وهو املتابعة ال صيام الدهر؛لسرد فقطاليس فيه إال 

ـ  ،يا دهـر  لْكُ": لدرة وجعل يقولفأتاه فعاله با ،أنه بلغه أن رجالً يصوم الدهر روي  لْكُ
  .)١(وهذا يف غاية الصحة  "يادهر

  :الترجيح
إذا مل  ائل بأن صوم الدهر جيـوز وال يكـره  هو املذهب الق _واهللا أعلم  _ الراجح  

يترك به حقاً، مجعاً بني  ، وملضرراً على نفسه وإذا مل يلحق به،يصم العيدين وأيام التشريق 
كانوا يسـردون   نوبني األدلة اليت أباحته، وهذا ما فهمه الصحابة الذي األدلة اليت ت عنه

، والختالف أحـوال  _م رضي اهللا عنه_  ؛ كعائشة وعمر وابنه وأيب أمامه وغريهمالصوم
،  وحاجام إىل ذيب نفوسهم وتوطينها على الطاعـة  ، الناس من حيث قدرام اجلسدية

  .تربيتهاأو كبحها و

                                                 
مصنف ابن أيب شيبة، كتاب الصيام، باب من رخص يف صوم الدهر ). ٧/١٥(احمللى البن حزم : انظر )١(
  ).٤/٢٩٤(وعبد الرزاق يف مصنفه كتاب الصيام، باب صيام الدهر ). ٢/٤٩٢(
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  ةاملسألة الثاني
  صيام الدهرالصحية ل املضار

  
ألا مشقة ما بعدها مشقة، ولـيس كـل نفـس     ؛الفطرة السوية تأىب صوم الدهر

ولو حتملتها فسيأيت على الكرب واهلرم بالضعف املانع هلا عن صوم الدهر، كما أن  ،تتحملها
هـذه  هذه الطريقة يف الصوم مدخل لألعراض النفسية من امللل والضيق والتأفف والسأم، و

، وإن الطب البدين لَّاألعراض مدخل ألمراض النفس، فأحب األعمال إىل اهللا أدومها وإن قَ
إليه ذهب من التزام منط حمدد من احلياة بدون تغيري يـؤدي إىل   والنفسي يوافق الشرع فيما

أمناط من اإلحباط واالكتئاب وهبوط القدرات وامللكات الذهنية والعقلية، إضافة إىل العديد 
ن األعراض واألمراض العضوية النفسية البحتة، وهي أمور ثبت حتققهـا مـن جتـارب    م

زنوج أستراليا  :مثل ياة يف الشعوب البدائية املنعزلة؛ودراسات العلماء ومشاهدم ألمناط احل
ويعطيها االنتعاش وطاقـة   ،فالتغيري يذهب ماللة احلياة وسآمتها ،وهنود األمازون وغريهم

  .فإن القلوب إذا كلت عميت ؛وحوا عن القلوب ساعةالتغيري، نعم ر
 ة؛ ولكنهم يف النهاية يعجزونلم طويوهناك أفراد قالئل يستطيعون متابعة الصوم أليا

  .)١(عن املواصلة
 ،ال يريد أن يوهن املسلمون قـوم  والنيب  ،واإلسالم دين االعتدال يف كل شيء

  .)٢(ويسيئوا إىل صحتهم بالصيام أو بغريه

                                                 
  .)١٤٠، ١٣٩(أمحد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د ةالصحيانظر من األسرار  )١(
  .)١٢٥(عبد الرزاق الكيالين . د الصحيةانظر احلقائق ) ٢(
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  طلب اخلامسامل
  صوم احلاج يوم عرفة

  
  :مسألة واحدة وهيوفيه 

  .حكم صوم احلاج يوم عرفة: املسألة األوىل
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  املسألة األوىل
  حكم صوم احلاج يوم عرفة

  
واختلفوا يف صوم احلاج  )١(،اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغري احلاج

  :وهلم يف ذلك ثالثة مذاهب ،بعرفة
  :ولاملذهب األ

فَيرى القائلون به أنه يم يضعفه عن الوقوف والدعاء أو ال؛ق بني ما إذا كان الصور 
  .زيهاً صومه، وإذا كان ال يضعفه فيستحب له صومهـفإن كان يضعفه فيكره تن

  .)٤(اخلطايب من الشافعية و )٣(،والروياين )٢(وإىل هذا ذهب احلنفية واملتويل
وإسحاق  _رضوان اهللا عليهم_بن أيب العاص وابن الزبري وعثمان وهو قول عائشة 

  .)٥(وقتادة 

                                                 
الشرح الكبري  .)١/٣٤٣(حتفة الفقهاء للسمرقندي . )٢/٣٥٠(شرح فتح القدير البن اهلمام : انظر )١(

املغين البن قدامة . )٦/٣٨٠(اموع للنووي  .)١/٦٩١(الشرح الصغري للدردير . )١/٥١٥(للدردير 
  ).٢/٣٣٨(كشاف القناع للبهويت  ).٤/٤٤٠(
هو عبدالرمحن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري، الشيخ أبو سعد املتويل، برع يف الفقه واألصول،  )٢(

نة ست ولد س .أحد أصحاب الوجوه يف املذهب: وقال ابن كثري .كان فقيهاً حمققاً، وحرباً مدققاً: قال الذهيب
: انظر. سنة مثان وسبعني وأربعمائة _رمحه اهللا_سبع وعشرين وأربعمائة، ومات : وعشرين وأربعمائة، وقيل

  ).٥/٣٣٨،٣٣٧(شذرات الذهب البن العماد . )١/٢٥٥،٢٥٤(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
اسن، كانت له الوجاهة والرئاسة عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد بن أمحد الروياين الطربي، أبو احمل )٣(

لو احترقت كتب : والقبول عند امللوك فمن دوم، أخذ عن والده وجده، برع يف املذهب حىت كان يقول
ولد سنة مخس عشرة  .البحر واحللية :من مصنفاته ،شافعي زمانه: كان يقال له .الشافعي ألمليتها من حفظي

 .)١/٢٩٤(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : انظر.مخسمائةسنة إحدى و _رمحه اهللا_وأربعمائة، ومات 
  ).٦/٩،٨(شذرات الذهب البن العماد 

 حتفة الفقهاء للسمرقندي. )٢/٣٧٥(رد احملتار البن عابدين  حاشية. )٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساين  :انظر) ٤(
. )٦/٣٨٠(اموع للنووي  .)٢/٣٥٠( شرح فتح القدير البن اهلمام .)٣/٨١( املبسوط للسرخسي .)٢/٤٣٤(

  ).٢/٣٨٧(روضة الطالبني للنووي 
  ).٦/٣٨٠(اموع للنووي . )٢١/١٥٨(التمهيد البن عبد الرب : انظر) ٥(
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  :املذهب الثاين
  .ن به أنه يكره للحاج صوم يوم عرفةيرى القائلو

مـن   )٢(جيينوالبنـد  )١(والـدارمي واحملـاملي  وصرح به وإىل هذا ذهب املالكية 
  )٣(.الشافعية

  :املذهب الثالث
  .ةأنه يستحب للحاج أن يفطر يوم عرفيرى القائلون به 

  .)٤(وإىل هذا ذهب الشافعية واحلنابلة على املذهب
  .)٥( _رضي اهللا عنهم_وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس 

  :سبب اختالفهم يف حكم صيام يوم عرفة للحاج
 ةيكفـر السـنة املاضـي   "يوم عرفة عن صوم  أفطر يوم عرفة، وقال هو أن النيب 

  )٧( .لناس يف ذلكولذلك اختلف ا )٦(؛"والباقية

                                                 
أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم احملاملي، أبو احلسن، أحد أئمة الشافعية، ولد سنة مثان وستني وثالمثائة،  )١(

سنة مخس عشرة  -رمحه اهللا-ن غاية يف الذكاء والفهم، برع يف املذهب، مات سفراييين، وكادرس الفقه على اإل
شذرات الذهب البن العماد . )١/١٧٨،١٧٧(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : انظر .وأربعمائة

)٥/٧٨،٧٧.(  
قه على احلسن بن عبيد اهللا بن حيىي الشيخ، أبو علي البندنيجي، أحد األئمة من أصحاب الوجوه، درس الف )٢(

قَلَّ يف : قال النووي .الذخرية، التعليقة، اجلامع: اإلسفراييين وعلق عنه التعليق، كان ديناً صاحلاً ورعاً، من مصنفاته
طبقات الشافعية البن   انظر .ةسنه مخس وعشرين وأربعمائ _رمحه اهللا_مات . )أي اجلامع(كتب األصحاب مثله 

  ).١/٢١١(قاضي شهبة 
الزرقاين على خمتصر خليل . )٢/٤٠٢(مواهب اجلليل للحطاب . )١/٦٩١(صغري للدردير الشرح ال :انظر) ٣(
  ).٢/٣٧٨(روضة الطالبني للنووي . )٦/٣٨٠(اموع للنووي .)٢/١٩٧(
 .)٣/٢٠٧(اية احملتاج للرملي . )١/٤٤٦(مغين احملتاج للشربيين . )٦/٣٨٠(اموع للنووي : انظر )٤(

 .)٣/٩٧(معونة أويل النهى البن النجار . )٤/٤٤٤(املغين البن قدامة . )٢/٣٤٠(كشاف القناع للبهويت 
  ).٧/٥٢٣(اإلنصاف للمرداوي 

  ).٦/٣٨٠(اموع للنووي ) ٥(
رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر وصوم  )٦(

  ).٨/٢٩٩،٢٩٨(يوم عرفة 
)٧( تهد البن رشد انظر بداية ا)٢/١٩٠.(  
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  :األدلة
  :رفة لغري احلاجعلى استحباب صوم يوم ع _رمحهم اهللا_ أدلة الفقهاء :أوالً

ـ  ا روى أبو قتادة األنصاري أن رسول اهللا استدلوا لذلك بالسنة، وذلك مب سلَئ 
  )١(٠"يكفر السنة املاضية والباقية: "عن صوم يوم عرفة، فقال

 ما إذا كان الصوم بعرفة يضـعفه  القائل بالتفريق بني األولأدلة أصحاب املذهب : اًثاني
   :ا إذا كان ال يضعفه فيستحب صيامهوبني م ،فيكره له الصوم

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واآلثار واملعقول
  :أما السنة
سئل عن صوم يوم  أن رسول اهللا  _رضي اهللا عنه_فما رواه أبو قتادة األنصاري  .١

  ."كفر السنة املاضية والباقيةي" :عرفة فقال
  )٢(٠"ى عن صوم يوم عرفة بعرفة" أن النيب  _رضي اهللا عنه_ما رواه أبو هريرة  .٢

  :وجه الداللة من احلديثني
صوم عرفة وهو عام للحاج وغريه، ويـدل احلـديث   يدل احلديث األول على الترغيب يف 

بعرفـة،  ، ولشدة التعب عن الدعاءوهي الضعف  ؛وإمنا ى عنه لعلة ،الثاين على النهي عنه
  .)٣( فإذا كان كذلك فيكره ملن يضعفه عن الدعاء لوجود العلة

  :وأما اآلثار
كـانوا  _ رضـوان اهللا علـيهم    _فما روي أن ابن الزبري وأسامة بن زيد وعائشة 

  .)٤(يصومونه
  

                                                 
  .٦٨٦ سبق ص) ١(
 ماجهوابن ). ٧/٧٥(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الصيام، باب صوم يوم عرفة بعرفة ) ٢(

واحلاكم يف املستدرك، كتاب الصوم، باب منع صيام ). ١/٥٥١(يف سننه، كتاب الصيام، باب صيام يوم عرفة 
والبيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي، كتاب الصيام، باب االختيار للحاج يف ). ١/٣٤٣(أيام التشريق ويوم النحر 

  .وسيأيت احلكم عليه عند مناقشة األدلة ).٤/٢٨٤(ترك صوم يوم عرفة 
  ).٢/٧٣(انظر شرح معاين اآلثار للطحاوي  )٣(
  ).٣٤٤(املوطأ، بشرح تنوير احلوالك، كتاب احلج، باب صيام يوم عرفة  )٤(
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   :فقالوا، أما املعقول
ن فضيلة صـوم  إذا كان الصوم يضعفه عن الوقوف والدعاء فيكره صومه؛ أل .١

هذا اليوم مما ميكن استدراكها يف غري هذه السنة؛ أما فضيلة الوقوف والـدعاء  
فيه فإنه ال يستدرك يف حق عامة الناس عادة إال يف العمر مرة واحدة، فكـان  

  .إحرازها أوىل
وأما إن كان ال يضعفه الصوم فيستحب له صومه؛ ملا فيه مـن اجلمـع بـني    

   )١(.القربتني
  .)٢(وهو ممن يضعفه الصوم أخل باألهم يف ذلك الوقت إذا صام إنه .٢

  :القائل بكراهة صوم احلاج يوم عرفة ثاينأدلة أصحاب املذهب ال :لثاًثا
  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واملعقول

  :أما السنة
ى عن صوم يوم عرفة  أن رسول اهللا "  _ رضي اهللا عنه_ فما رواه أبو هريرة  .١

  )٣(." بعرفة
  :وجه الداللة
  :لكن صرفه إىل الكراهة ما يلي ؛النهي يفيد التحرمي     

حججت مع رسول :"صوم يوم عرفة فقال  عن_  رضي اهللا عنهما _عمر سئل ابن  .٢
ومع عثمان فلـم   ،ومع عمر فلم يصمه ،ومع أيب بكر فلم يصمه ،فلم يصمه اهللا 

  )٤(."وال أى عنه ،وال آمر به ،يصمه، فأنا ال أصومه
  :فقالوا، وأما املعقول

  

                                                 
  )٢/٧٩(ر بدائع الصنائع للكاساين انظ )١(
  ).٢/٣٥٠(انظر شرح فتح القدير البن اهلمام  )٢(
  .٦٨٧سبق ص  )٣(
رواه الترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي، أبواب الصيام، باب ما جاء يف كراهية صوم يوم عرفة بعرفة  )٤(
  ).٣/٣٧٩" (حديث حسن:"وقال عنه ) ٣/٣٧٨(

  



٦٩٩ 
  

  .)١(يكره له الصوم ألن الفطر يقويه على الوقوف بعرفة .١
  .)٢( ن يف الفطر بعرفة تأسيا  برسول اهللا إ .٢
  :حاج أن يفطر يوم عرفةلليستحب  القائل لثاملذهب الثاأدلة أصحاب  :رابعاً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واملعقول
  :أما السنة
أن أناساً متاروا عندها يوم عرفة يف صوم الـنيب  " فضل بنت احلارثفما روت أم ال .١

ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لـنب   :هو صائم، وقال بعضهم :فقال بعضهم ؛
  )٣(."وهو واقف على بعريه فشربه

 إن الناس شكُّوا يف صيام الـنيب  : "قالت _  رضي اهللا عنها_ وما روت ميمونة  .٢
، فشـرب منـه والنـاس    وهو واقف يف املوقـف  البفأرسلت إليه حب ،يوم عرفة
  )٤(٠"ينظرون

  :وجه الداللة من احلديثني
     غَّبيف صوم يوم عرفة مث  أفطر، مما يـدل علـى أن    _ عليه الصالة والسالم_ ر

وال  ؛وال يكون فعله خالف املسـتحب  ،ال يفعل إال األفضل ألنه  ؛اإلفطار بعرفة أفضل
  .سيما يف املوضع نفسه

  يوم عرفة، ويوم "  : قال رسول اهللا: قال  _رضي اهللا عنه  _ )٥(عقبة بن عامر وعن .٣
  
  

                                                 
  ).١/٦٩١(ير انظر الشرح الصغري للدرد) ١(
  ).٢١/١٥٧(انظر التمهيد البن عبد الرب ) ٢(
  .٦٣٧ سبق ص) ٣(
ومسلم يف  ).٤/٢٧٨(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة ) ٤(

  ). ٨/٢٤٩(صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة 
وروى عنه مجاعة من . كثرياً روى عن النيب .امر بن عبس بن عمرو بن عدي اجلهينهو عقبة بن ع) ٥(

انظر . مات يف أول خالفة معاوية .كان قارئاً عاملاً بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعراً كاتباً. الصحابة والتابعني
  ).٤/٢٥١(اإلصابة البن حجر 



٧٠٠ 
  

  )١(."عيدنا أهل اإلسالم، وهي أيام أكل وشرب ،النحر، وأيام التشريق
  :وجه الداللة

ومعلوم أن كونه عيداً هو ألهـل ذلـك اجلمـع    : " _ رمحه اهللا _  قال ابن القيم  
  )٣( .رهلذا يستحب فط ؛)٢("الجتماعهم فيه

  :فقالوا، املعقولوأما 
إن الصوم يضعف احلاج ومينعه الدعاء يف هذا اليوم العظيم الذي يسـتجاب فيـه   " .١

الدعاء يف ذلك املوقف الشريف الذي يقْصد من كل فج عميق رجاء فضل اهللا فيـه  
  .)٤("وإجابة دعائه فكان تركه أفضل

ذلك مشقة ينبغـي أال يصـوم   ن موالضاحي البارز للشمس يناله  ،ن احلاج ضاحٍإ .٢
  .)٥(معها

  :مناقشة األدلة :اخامًس
ول القائل بالتفريق بني ما إذا كان الصوم يضعف املذهب األ مناقشة أدلة أصحاب: أوالً

  :احلاج عن الدعاء فيكره، وبني ما إذا كان ال يضعفه فيستحب
 ن الـنيب  مبا سبق من كوه فيمكن أن يعترض علي، أما استدالهلم حبديث أيب قتادة

ة يف حجة الوداع، مما يدل على أن احلديث حيمل ولكنه أفطر بعرف رغَّب يف صوم يوم عرفة؛
  .ال يفعل إال األفضل_عليه الصالة والسالم  _ألنهعلى غري احلاج؛ 

                                                 
والترمذي .)٧/٤٦(اب الصيام، باب صيام أيام التشريق ه بشرح عون املعبود، كترواه أبو داود يف سنن )١(

حسن : ، وقال عنه)٣/٤٠٢(بشرح حتفة األحوذي، أبواب الصوم، باب ما جاء يف كراهية صوم أيام التشريق 
والنسائي يف سننه بشرح السيوطي، كتاب مناسك احلج، باب النهي عن صوم يوم عرفة . )٣/٤٠٣(صحيح 

هذا حديث : "رك، كتاب الصوم، باب منع صيام أيام التشريق ويوم النحر، وقالواحلاكم يف املستد. )٥/٢٥٢(
  ).١/٤٣٤( يف تلخيص املستدرك ووافقه الذهيب ."صحيح على شرط مسلم

  ).٢/٧٨(زاد املعاد  )٢(
  ).٢/٦٤١(انظر شرح الزركشي ) ٣(
  .)٤/٤٤٥(املغين البن قدامة ) ٤(
  .)٦/٣٨١(انظر اموع للنووي  )٥(



٧٠١ 
  

بأن احلديث فيه مهدي اهلجري  :عليه فاعترضوأما استدالهلم حبديث ي رسول اهللا       
  .)٢(ج بهتح يومثل هذا ال )١(،جمهول

   )٤)(٣(.بأن ابن خزمية واحلاكم صححا حديثه ووثقه ابن حبان عنه وقد أجيب
رضي اهللا _وأما استدالهلم مبا روي عن صوم ابن الزبري وعائشة وعثمان بن أيب العاص       
كأيب بكـر وعمـر    ؛بأنه قد خالفهم غريهم من الصحابة فيمكن أن يعترض عليه، _معنه

  .وعندها يرد األمر إىل اهللا ورسوله _رضي اهللا عنهم_عمر وابن عباس وعثمان وابن 
  :القائل بأنه يكره للحاج صوم يوم عرفة لثاينمناقشة أدلة أصحاب املذهب ا: ثانياً

حججت مع رسول اهللا : " _مارضي اهللا عنه_أما استدالهلم مبا روي عن ابن عمر 
  فاعترض عليه مبا يلي، "...فلم يصمه:  
على صيامه أعظم حض، وأخرب  ضقد ح_ عليه الصالة والسالم_ألنه  ؛حجة فيه أنه ال .١

  )٦(أم ال ؟ _عليه الصالة والسالم_يكفر ذنوب سنتني، فال ينتظر بعد هذا أيصومه  )٥(أنه
  )٦(؟
 .)٧(الشافعية مجهورضل كما قاله الشافعي ووإمنا هو خالف األف ؛ي احلديث ليس يف .٢

                                                 
وعنه . روى عن عكرمة موىل ابن عباس .بن حرب العبدي، وهو مهدي بن أيب مهدي اهلجري مهدي) ١(
: قلت البن معني : قال احلسني بن احلسن الرازي. شب بن عقيل وأبو عبيدة عبداملؤمن بن عبداهللا السدوسيهو

ذيب التهذيب : رانظ. وذكره ابن حبان يف الثقات، وصحح ابن خزمية حديثه. ال أعرفه: مهدي اهلجري؟ قال 
  ).٢/٦٠٦(تقريب التهذيب البن حجر . )٨/٣٧٥(البن حجر 

  ).                                                 ٧/١٨(احمللى البن حزم. )٢/٢٢٦(تلخيص احلبري البن حجر : انظر )٢(
 توىل. ان وأبا يعلى املوصليهو أبو حامت حممد بن حبان أمحد بن حبان البسيت ، مسع النسائي واحلسن بن سفي )٣(

املسند الصحيح، والتاريخ، والضعفاء، : صنف. ألثار، عاملاً بالنجوم والطب، حافظاً لكان فقيهاً. رقندقضاء مس
طبقات الشافعية الكربى للسبكي ). ٣٧٥/٣٧٦(طبقات احلفاظ للسيوطي : انظر .من اهلجرة ٣٥٤مات سنة 

)١٣٢، ٣/١٣١.(  
  .)١/٤٣٤(احلاكم يف املستدرك . )٧/١٨(احمللى البن حزم . )٢/٢٦٦(تلخيص احلبري : انظر )٤(
  .)٢/٢٢٦(انظر تلخيص احلبري البن حجر  )٥(
  .)٧/١٨(انظر احمللى البن حزم  )٦(
  .)٦/٣٨٠(انظر اموع للنووي  )٧(



٧٠٢ 
  

: عليه فاعترض، لصيامه _رضي اهللا عنهم_ر وعمر وعثمان وأما استدالهلم بترك أيب بك .٣
ؤمنني عائشة وابن أم امل : وهم ؛ألنه قد صامه غريهم من الصحابة ؛بأن هذا ال حجة فيه

، وإذا اختلفوا فالرجوع إىل السنة وقد  _رضي اهللا عنهم  _بن أيب العاص الزبري وعثمان 
  .)١(يف صيامه رغَّب رسول اهللا 

  .القائل بأنه يستحب للحاج الفطر يوم عرفة لثب املذهب الثاقشة أدلة أصحامنا: لثاًثا
ـ  بأن فعله ، فاعترض عليه حيث أفطر بعرفة أما استدالهلم بفعل النيب  رد ال ا
ويكون يف حقـه   وازإذ قد يترك الشيء املستحب لبيان اجل يدل على نفي استحباب الصوم؛

إن كان رسول : " _رضي اهللا عنها_أم املؤمنني عائشة كما قالت  ؛)٢(أفضل ملصلحة التبليغ
  .)٣("العمل وهو حيب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فَيفْرض عليهمليدع  اهللا 

  :الترجيح
ـ  الفقهاء ومناقشتها يتبني أن الراجح هو املذهب الثالث بعد عرض أدلة أن القائل ب

عليه األحاديث الكثرية الصحيحة الساملة  وذلك ملا دلت احلاج يستحب له الفطر يوم عرفة؛
الذي أمرنا بالتأسي به، وألنه يوم _ عليه الصالة والسالم_وتأسياً بفعل النيب  ،من املعارضة

يوم : "قال أن النيب  _رضي اهللا عنه_عيد كما جاء يف احلديث الذي رواه عقبة بن عامر 
كما أن  )٤(،"وهي أيام أكل وشرب ،معيدنا أهل اإلسال ،وأيام التشريق ،ويوم النحر ،عرفة

واهللا  صومه لغري احلاج واستحباب فطره للحـاج، فيه مجعاً بني األدلة الدالة على استحباب 
  .)٥(أعلم

                                                 
  .)٧/١٩(انظر احمللى البن حزم  )١(
  .)٤/٢٨٠(انظر فتح الباري البن حجر ) ٢(
 _صلى اهللا عليه وسلم_ صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب التهجد، باب حتريض النيب رواه البخاري يف) ٣(

ومسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب  .واللفظ له) ١٤، ٣/١٣(على قيام الليل والنوافل من غري إجياب 
  .)١(ط) ٥/٢٢٩،٢٢٨(استحباب صالة الضحى  صالة املسافرين وقصرها، باب

  .٦٨٩ سبق ص) ٤(
ضار الصحية لصوم احلاج ليوم عرفة فلم أقف لألطباء فيها على ذكر فيما طالعته من كتبهم ولعل ذلك أما امل )٥(

فاحلاج يتنقل بني املشاعر وقد يأيت احلج يف شهور الصيف أو يأيت احلاج من ، لظهور مضاره_ واهللا أعلم _ ذلك 
  .دعاء كما نص على ذلك الفقهاءكما أن الصوم قد يضعفه عن ال، بلدان باردة مما جيعله حباجة إىل املاء
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  املبحث الرابع 
  الصحية ام األسرة وما يتعلق بها وما فيها من مناهٍ ومضارهايف أحك

  
 لكوا النواة األولية جلماعة املسـلمني  حكام املتعلقة باألسرة؛عناية بالغة باأل اإلسالم أوىل

فهي سكن للزوجني، وحمضن تربوي لألبناء، ومهد غرس القيم اإلسالمية اليت يعيش عليهـا  
  :املسلمون، ويف هذا املبحث سأتناول بالبحث املطالب التالية

  .فيما ى عنه الشارع من نكاح احملرمات: املطلب األول
  .يتعلق ا من املنهيات أثناء األكل والشرب يف الوليمة وما: املطلب الثاين
  .فيما ى عنه الشارع مما هو متعلق بعشرة النساء: املطلب الثالث
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  املطلب األول
  فيما نهى عنه الشارع من نكاح احملرمات

  
  :وفيه أربع مسائل
  .يف حكم النكاح من احملرمات للنسب والرضاع: املسألة األوىل

  .يف املضار الصحية لنكاح احملرمات من النسب والرضاع: ثانيةاملسألة ال
  .حكم نكاح الزانية: املسألة الثالثة
  .يف املضار الصحية للزواج من الزانية: املسألة الرابعة
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  املسألة األوىل  
  حكم النكاح من احملرمات للنسب والرضاع

  
  :الفقهاء على أنه حيرم النكاح من أمجع

 .فيهن اجلدات وإن علون ويدخل: مهاتاأل .١
 .ويدخل فيهن بنات البنات وبنات األبناء وإن سفلن :البنات .٢
 . أو ألم،أو ألب  ،سواء كن ألب وأم :األخوات .٣
 . أو ألم ،أو ألب ،سواء كن ألب وأم:العمات  .٤
 . أو ألم ،أو ألب ،سواء كن ألب وأم:اخلاالت  .٥
ويدخل فيهن بنات بنات  ،أو ألم ،أو ألب ،أخ شقيق من سواء كن :بنات األخ .٦

 .األخ وإن سفلن
ويدخل فيهن بنات  ،أو ألم ،أو ألب ،شقيقة سواء كن من أخت: بنات األخت .٧

 .بنات األخت وإن سفلن
  ٠واألمهات املرضعات .٨
 .واألخوات من الرضاعة .٩

كذلك كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع، فاآلية نصت على األم 
 ،فتحرم البنات مـن الرضـاع  "... ،والسنة دلت على ما يلتحق ن ،الرضاع واألخت من
كـل مـن   : فاألم من الرضاع ضـابطها  .، وبنات اإلخوة واألخواتواخلاالت ،والعمات
أو أرضعت مـن ولـدك    ،أو أرضعت صاحب اللنب ،أو أرضعت من أرضعتك ،أرضعتك

  .)١( اسطة أو غريهاأو ولدت صاحب اللنب الذي هو الفحل بو ،بواسطة أو غريها

                                                 
البحر ). ٤٧٦، ١/٤٧٥(جممع األر لداماد أفندي ) ٢٦١، ٢/٢٥٦(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ١(

الشرح الكبري ). ٢/٢٥١(حاشية العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد  ).٣/٩٩(الرائق البن جنيم 
حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على ). ١٧٦-٣/١٧٤(بيين مغين احملتاج للشر ).٢٥١، ٢/٢٥٠(للدردير 

كشاف القناع ). ٢٧٩، ٢٠/٢٧٥(الشرح الكبري البن قدامة ). ٢١٠-٢/٢٠٦(شرح ابن القاسم الغزي 
  ).٦٥٢، ٢/٦٥١(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ٥١٥، ٩/٥١٤(املغين البن قدامة ). ٧٠، ٥/٦٩(للبهويت 
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أو ، دتـه بواسـطة أو غريهـا   أو من ول ،كل امرأة ارتضعت بلبنك: وضابط بنت الرضاع
  .وكذا بناا من نسب أو رضاع وإن سفلن ،مرأة ولدا بواسطة أو غريهاأرضعتها ا

أو ولـدا   ،أو ارتضعت بلنب أبيك ،كل من أرضعها أمك: وضابط أخت الرضاع  
  )١( .لأو ولدها الفح ،مرضعتك

بواسـطة أو   أو أخت ذكر ولد الفحـل  ،كل أخت للفحل: وضابط عمة الرضاع
  ٠غريها من نسب أو رضاع

أو أخت أنثى ولدت املرضعة بواسـطة   ،كل أخت للمرضعة: وضابط خالة الرضاع
  .أو غريها من نسب أو رضاع
هو كل أنثى من بنـات أوالد  : خوة وبنات األخوات من الرضاعوضابط بنات اإل

رتضعت بلـنب  ، أو اضعة والفحل من الرضاع والنسب، وكذا كل أنثى أرضعتها أختكاملر
  .)٢(أخيك وبناا وبنات أوالدها من نسب أو رضاع 

  :األدلة
ع املـذكورات بالكتـاب والسـنة    تساستدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من حترمي النكاح من ال

  :واإلمجاع
  :أما الكتاب
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    :وأما السنة
الرضاعة حترم ما حترم " : الق عن النيب  _رضي اهللا عنها  _فما روت عائشة . ١
  )٤(." الوالدة

                                                 
  ).٣/١٧٦(يين انظر مغين احملتاج للشرب )١(
  .انظر املرجع السابق )٢(
  ).٢٣( :من اآلية ،سورة النساء) ٣(
). ٩/٤٣(بشرح فتح الباري، كتاب النكاح، باب وأمهاتكم الاليت أرضعنكم يف صحيحه رواه البخاري  )٤(

 ،١٠/٢٧١(بشرح النووي، كتاب الرضاع، باب حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة يف صحيحه ومسلم 
٢٧٢.(  
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لو أا مل تكن ربيبيت يف حجري مـا  : " )١(يف درة بنت أيب سلمة وقال النيب . ٢
  )٢(."أرضعتين وأباها أبا سلمة ثويبة ،إا ابنة أخي من الرضاعة ؛حلَّت يل
حيـرم مـن   "...  قال رسول اهللا _ رضي اهللا عنهما _ ما رواه ابن عباس . ٣

  .)٣( ..."الرضاع ما حيرم من النسب
  :وأما اإلمجاع

  )٤(."همـفقد أمجعت األمة على حترمي ما نص اهللا على حتري"

                                                 
، بنت أم سلمة هي درة بنت أيب سلمة بن عبد األسد بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم املخزومية، ربيبة النيب )  ١(

اإلصابة البن حجر  :انظر. وهي معروفة عند أهل العلم بالسري واخلرب واحلديث يف بنات أم سلمة ، زوج النيب 
  ).٤/٢٩٨(االستيعاب البن عبد الرب . )٨/٧٦(
 ).٩/٤٣(بشرح فتح الباري، كتاب النكاح، باب وأمهاتكم الاليت أرضعنكم يف صحيحه بخاري رواه ال) ٢(

  .واللفظ له )١٠/٢٧٨(بشرح النووي،كتاب الرضاع، باب حترمي الربيبة وأخت املرأة يف صحيحه ومسلم 
رضاع على األنساب وال ة، كتاب الشهادات، باب الشهادلبخاري يف صحيحه بشرح فتح الباريرواه ا) ٣(

  ).٥/٣٠٠( املستفيض
  ).٩/٥١٣(املغين البن قدامة  ).١٠٨(اإلمجاع البن املنذر  )٤(
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  املسألة الثانية
  احملرمات من النسب والرضاعمن  الصحية للنكاح املضار

  
اإلسـالم الـزواج    مروبشكل خاص أقارب الدرجة األوىل الذين ح _إن األقارب  
أي أن املرض يظهر يف كل ( من الصفات قد تكون بعضها سائدة يف كثرييشتركون  _منهن

وهـذه   ،ولكن أغلب الصفات املشتركة بني األقارب تكـون متنحيـة   ؛)األجيال املتعاقبة
وال سيما إذا كانت  ؛ولكنها تظهر يف نسله ؛الصفات املتنحية ال تكون واضحة على حاملها

ـ ف ،زوجته حتمل نفس هذه الصفات املتنحية يئة عـادة  إذا كانت هذه الصفات املتنحية س
  )١( .الزواج باألقارب احملرمات ةحرمأدركنا احلكمة من وراء 

  :أما احملرمات للرضاع 
ستاذ األمراض اجللدية والتناسلية بكلية أ(دكتور حممد عبد املنعم عبد العال فيقول ال  

 من احملرمات للرضاع هـي رمي الزواج من حت الصحيةلعل احلكمة "_): الطب جبامعة األزهر
وملا كان لـنب   ،يدخل يف تركيب اخلاليا_وهو اجلزء اهلام يف منو الطفل  _أن بروتني اللنب

، فـإن أخـوات الرضـاعة    األم هو املورد األول واألساسي الذي يأخذ الطفل منه الربوتني
صيب وترتيب وبالتايل يف منو اجلهاز الع ،متشاني إىل حد كبري يف التركيب اخللوي يصبحون

ومعروف أن الـزواج يف   ،مما جيعلهم متشاني يف الصفات الوراثية ،اجلينات على الصبغيات
مما يؤثر بدوره علـى   ،هذه احلالة يؤدي إىل ظهور صفات ضعيفة وآثار سيئة يف هذا النسل

  )٢(٠"األفراد وعلى اتمع
 ؛ببحث يف هذا الصدد ويف أوائل السبعينيات قام فريق من علماء األورام األمريكان  

حيث توجـد قبيلـة    ؛باهلند) بومباي(فقد قاموا بإحصاء حاالت سرطان الثدي يف مدينة 
 ،ألنه ال يتم الزواج إال بني أفـراد القبيلـة   ؛وهذه القبيلة تعترب كمجتمع مغلق ،)البارسى(

ميثـل  وقد تبني أن سرطان الثدي  ،وزواج األخوات من الرضاعة يف هذه القبيلة شائع جداً

                                                 
  ).٢٢٦(لعبدالرحيم مارديين  العلمي يف احلديث النبوي الشريف انظر اإلعجاز )١(
  .)٧١( حممد عبداملنعم عبدالعال.نظرات إسالمية على األمراض اجللدية والتناسلية د) ٢(
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يف حني أن اإلصـابة بسـرطان    ،مخسني يف املائة من حاالت اإلصابة بالسرطان بني اإلناث
  .)١( )البارسى(منخفضة باملقارنة بنساء قبيلة ) بومباي(الثدي بني النساء املسلمات يف مدينة 

الرضاعة الطبيعيـة يف الطـب   (يف مقال طويل للدكتور حممد مجيل احلبال بعنوان و
بل إن مخس رضعات  ؟ما الذي جيعل األجنيب قريباً:"جاء فيه ما ملخصه )سالميةوالتعاليم اإل

؟ علمـاً أن  مشبعات يف أقل من يوم أو يومني تقرب الغريب وحيرم ا ما حيرم من النسب
فال بد أن يكون لتلك الرضعات  ،ثاره النفسية الكبرية ليس له مفعول تلك الرضعاتالتبين بآ

يف سبب التحرمي بالرضاعة أن األجهـزة   الصحيةن االحتماالت إ :"وقال ".مفعول عجيب
غري متطورة أو غـري ناضـجة يف    _ على أقل تقدير _ احليوية يف جسم اإلنسان أو بعضها

  :ومن أمثلة ذلك ،ويتكامل نضجها تدرجيياً خالل أشهر أو سنوات ،الطفل عند والدته
اليت بعضها ينضج خالل أشـهر  خصوصاً الفعاليات العقلية  :اجلهاز العصيب املركزي .١

 .وأخرى خالل سنوات
فإن فعاليته عند الوالدة ختتلف كثرياً عن  :(Immune system)اجلهاز املناعي للجسم  .٢

ويتضح هذا االختالف أو عدم النضج مـن دراسـة اخلاليـا     ،فعاليته عند الكبار
احلقيقـة  وهذه  ،وكذلك اجلسيمات املضادة اليت ميكن للرضيع تكوينها ،اللمفاوية

راض املعدية إىل أشـهر بعـد   أحد األسباب اليت تقضي تأخري تلقيح الطفل ضد األم
 .والدته

وقدرة الطفل على االعتماد على  ،اجلهاز اهلضمي والنمو التدرجيي يف قدراته اهلضمية .٣
 .الغذاء الطبيعي للكبار

ن اختراقـه  إذ ميك ؛ليس ناضجاً عند الرضيع) اجليين(فلو فرضنا أن اجلهاز الوراثي   
أو  ،خفاء عوامل ميكـن أن تظهـر  ، أو بإفيه إما بإظهار بعض العوامل املكونه فيه ؛والتأثري

؛ وقضية اختراق اجلهاز الوراثي ليس بـاألمر البعيـد   ،بإضافة عوامل ليست موجودة أصالً
فيحتمـل علـى هـذا     ،العلمية احلديثة يف علم اجلينات وهندستها خصوصاً بعد التجارب

  رقـبعض املواد الغريبة اليت ميكن أن ختت)  غري األم (أنه يوجد يف حليب املرضع االفتراض 

                                                 
  .)٢٢٤،٢٢٣( مد كامل عبدالصمدحمللمي يف اإلسالم انظر اإلعجاز الع) ١(
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 ؛خصوصاً أن حليب األم فيه أنواع الربوتينات الفعالـة  ؛اجلهاز الوراثي للرضيع وتؤثر فيه 
كما أن عدم نضج اجلهاز اهلضمي عند الرضيع ٠اجلسيمات املضادة :ومنها على سبيل املثال
 ،ثري من هذه املواد إىل الدم وغريه من أجهزة اجلسم على اجلهاز الوراثييساعد على عبور ك

وإذا صحت فكرة أو نظرية االختراق الوراثي أن تستحث أو تضـيف مواضـع خفيـة أو    
ولكن لو تزوج أخته من الرضاعة مثالً لظهرت اآلثـار   ؛حساسة ال يظهر أثرها عند الرضيع

  .السيئة يف أوالده
ي بالتحرمي بالرضاع يفتح جماالً واسعاً لبحوث طبية تطبيقية يف ن احلكم الشرعكما أ  

ومـن   ،والفائدة باستعمال الرضاعة الطبيعية من غري األم خالل فترة الرضاعة ،غاية األمهية
  :أمثلة ذلك
؛ ل أن يكون املتربع من القرابة الصـلبيني ضفَكالكلية مثالً ي: يف حالة زرع األعضاء .١

ويف حالة تعـذر ذلـك    ،كاألخ واألخت مثالً ؛ة األوىلخاصة من كان من الدرج
فَيبسبب أن اجلينـات يف إخـوة الرضـاعة     ؛ل اإلخوة من الرضاعة إن وجدواض

 إذاً ،والعوامل املناعية قد تتشابه مع جينات أخوة النسب ومع العوامل املناعية أيضـاً 
كانت نسبة جناح العملية  ،النسيجي واملناعي بينها أكثر) التطابق(كلما كان التشابه 

 .وتقبل جسم املريض للكلية املزروعة أفضل ،أكرب
اليت تزيد على ثالث آالف مرض وراثـي تنتقـل مـن     يف عالج األمراض الوراثية .٢

وقد توصل الطب والعلم باستعمال التقنيات احلديثة  ،الوالدين أو أحدمها إىل الذرية
ويف تشخيص حالـة كهـذه    ،)ن األميف بط(من تشخيصها يف خالل احلياة اجلنينية 

متلك بنية سـليمة  ) أجنبية(ميكن من خالل الرضاعة من ثدي مرضعة من غري أقاربه 
نرضعه منها بدالً من أمه الـيت حتمـل   ) خالية من األمراض الوراثية(وصحة جيدة 

حيث نفترض أن احلليب من املرضعة الصحيحة سيزيح أو  ؛الصفات الوراثية املرضية
وذلـك مـن    ،تغلب على الصفة الوراثية املرضية اليت اكتسبها من والديهينحي أو ي

 )١( .خالل اختراقه للجهاز املناعي والوراثي للرضيع
  

                                                 

  ٥٥A.NET.WWW. نقالً عن موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة) ١(



٧١١ 
  

  املسألة الثالثة
  حكم النكاح من الزانية

  
  :وهلم يف ذلك ثالثة مذاهب ،اختلف الفقهاء يف حكم النكاح من الزانية

  :املذهب األول
  .ز نكاح الزانيةيرى القائلون به أنه جيو

  .)١(ىل هذا ذهب احلنفية والشافعية وإ
  )٢( .سبه قال ابن عمر وسامل وعطاء وطاوو

  :املذهب الثاين
  .يرى القائلون به أنه جيوز النكاح من الزانية مع الكراهة

  )٤(.)٣(وإىل هذا ذهب املالكية
  : املذهب الثالث

  .يرى القائلون به أن النكاح من الزانية حمرم
  .)٥(ا ذهب احلنابلةوإىل هذ

  .)٦(_رضي اهللا عنهم _ وبه قال علي بن أيب طالب وعائشة وعبد اهللا بن مسعود

                                                 
شرح فتح القدير البن اهلمام  ).٣/٢٤٦(اهلداية للمرغيناين  ).٣/٥٠(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ١(
 ).١٠/٨٦(األم للشافعي  ).١٦/٢١٩(مطيعي لكملة اموع لت ).٢/١١٤(البن جنيم  البحر الرائق ).٣/٢٤٦(

  ).٣/١٧٨(مغين احملتاج للشربيين 
  ). ١٢/١٧٥(انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  )٢(
مواهب اجلليل للحطاب  ).٢/٢٢٠(الشرح الكبري للدردير  ).٢/٣٤٩(الشرح الصغري للدردير : انظر )٣(
  ).٢/٢٢٠(حاشية الدسوقي  ).٣/٤١٣(
قيد املالكية الكراهة مبا إذا كانت مشهورة بالزنا ومل تحد، فإن كانت غري مشهورة جاز بال كراهة، وكذا إذا  )٤(

. كما اشترطوا جلواز نكاحها أن تستربأ قبل الزواج).٢/٢٢٠( انظر حاشية الدسوقي. حلدود جوابرحدت، ألن ا
  ).٣/٤١٣(انظرمواهب اجلليل للحطاب 

كشاف القناع ).٢/٦٦٠(شرح منتهى اإلرادات للبهويت  ).٥٦٢، ٩/٥٦١( البن قدامة املغين: انظر) ٥(
  ).٢٠/٣٣٥(اإلنصاف للمرداوي  ).٥/٨٣(للبهويت 

  .)٧/١٥٦(ر النقي سنن البيهقي مع اجلوه ). ٧/٢٠٥(مصنف عبد الرزاق  :انظر )٦(
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  :األدلة
  :األول القائل جبواز النكاح من الزانيةأدلة أصحاب املذهب : أوالً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالكتاب والسنة واآلثار واملعقول
  :أما الكتاب
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  :وجه الداللة

™Β ü$"أن اهللا تعاىل أحل لنا      !# u‘ uρ öΝ à6 Ï9≡ sŒ "ومل يذكر الزانيـة   ،أي من مسى لنا حترميه ؛

  .)٢(فهي من احمللالت بالنص ،من احملرمات
  :وأما السنة

مرايت إن ا: فقال  أن رجالً جاء إىل النيب  _مارضي اهللا عنه_فما رواه ابن عباس  .١
  .)٣( "فأمسكها إذًا" :قال. إين أحبها: طلقها قال" :قال النيب  .ال متنع يد المس

  :لةوجه الدال
عليـه  _ وقوله، ه وال ترد يد هاا مطاوعة ملن أرادمعناه أ" ال ترد يد المس: "قوله    

  .)٤(دليل على جواز نكاح الفاجرة " أمسكهاف: "_ الصالة والسالم
عـن رجـل زىن    لَئس أن النيب  _رضي اهللا عنها  _ما روته أم املؤمنني عائشة  .٢

  إمنا حيرم ما كان  ؛ ال حيرم احلرام احلالل " :الفق ، مرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتهابا
  

                                                 
  ).٢٤( :من اآلية، سورة النساء )١(
  ). ٣/٢٤٢( يتانظر شرح العناية للبابر) ٢(
رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من مل يلد من النساء  )٣(
والبيهقي يف  ).٦/٦٧(والنسائي بشرح السيوطي، كتاب النكاح، باب تزويج الزانية  .وسكت عنه) ٦/٣٢(

الزاين ال _ لجعز و_ما جاء يف قول اهللا السنن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب النكاح، باب نكاح احملدثني و
  .األدلة ةسيأيت احلكم عليه عند مناقشو .)٧/١٥٤... (ينكح 

  ). ٩/٢٨٨(انظر شرح السنة للبغوي  )٤(



٧١٣ 
  

  )١(."بنكاح
  :وجه الداللة

يدل احلديث على أن الزنا ال يثبت حرمة املصاهرة حىت جيوز للـزاين أن يـنكح أم     
  .)٢( املزين ا

  :وأما اآلثار
 مرأة وهلاتزوج اعن أبيه أن رجالً  _رضي اهللا عنه  _فما رواه عبيد اهللا بن أيب يزيد  .١

فظهر ا حبل، فلما قـدم   ،ففجر الغالم باجلارية ،وله ابن من غريها ،ابنة من غريه
عمـر احلـد    لدمهافج ،فسأهلما فاعترفا ،مكة رفع ذلك إليه _رضي اهللا عنه_عمر 

  .)٣(فأىب الغالم ،وحرص أن جيمع بينهما
 _رضـي اهللا عنـه  _ ا أبـوبكر فجلدمه ،ما روي أن رجالً فجر بامرأة ومها بكران .٢

  .)٤(مث  زوجها إياه بعد احلول ،ونفامها
  :وجه الداللة

كانا يريان جواز نكـاح   _رضي اهللا عنهما_يف األثرين داللة على أن أبابكر وعمر     
ومها ال يفعال ذلـك إال بـدليل صـح     ،الزانيني ؛ بدليل حرصهما على أن جيمعا بنيالزانية
  .عندمها

   :فقالوا، وأما املعقول

                                                 
فـي سننه، كـتاب النكاح، باب ال حيرم احلرام احلالل  _رضي اهللا عنهما_عن ابن عمر  ماجهرواه ابن  )١(
وسيأيت . )٤٨٠٣(رقم ) ٥/١٠٤(_ رضي اهللا عنها_ ة األوسط عن عائش والطرباين يف .واللفظ له) ١/٦٤٩(

  .األدلة ةاحلكم عليه عند مناقش
  ).١٦/٢١٩(انظر تكملة اموع للمطيعي  )٢(
أيب شيبة يف مصنفه، كتاب النكاح، باب يف الرجل يفجر باملرأة مث  يتزوجها من رخص فيه رواه ابن ) ٣(
ربى مع اجلوهر النقي، كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر اآلية على والبيهقي يف السنن الك ).٣/٣٦٠(

، كتاب النكاح، باب الرجل يزين بامرأة مث  يتزوجها يف مصنفه وعبد الرزاق ).٧/١٥٥(ما نزلت فيه أو نسخها 
)٢٠٤ ،٧/٢٠٣(.   
يتزوجها من رخص فيه   رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب النكاح، باب يف الرجل يفجر باملرأة مث )٤(
السنن الكربى للبيهقي مع اجلوهر النقي، كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر اآلية على ما  .)٣/٣٦١(

  ).٧/١٥٥(نزلت فيه أو نسخها 
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  .)١(كاملباشرة بغري شهوة ؛فلم يتعلق به حترمي املصاهرة ،ري املرأة فراشاإنه بالزنا ال تص
  :أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل جبواز نكاح الزانية مع الكراهة: ثانياً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالكتاب
≅¨ {: وذلك بقوله تعاىل . ١ Ïm é&uρ Νä3s9 $ ¨Β u™!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ {.)٢(  

  :وجه الداللة
  )٣( .موم اآلية شامل  للزانية والعفيفةع
θ#){: وقوله تعاىل . ٢ ßs Å3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒ F{$# óΟä3ΖÏΒ t{.)٤( 

  :وجه الداللة
  .)٥(عموم اآلية 

  :القائل بتحرمي النكاح من الزانية الثالثأدلة أصحاب املذهب : ثالثاً
  :استدل أصحاب هذا املذهب بالكتاب والسنة واملعقول

  :أما الكتاب

ــه .١ ــاىل فقول èπ... {:  تع u‹ÏΡ# ¨“9 $# uρ Ÿω !$yγßsÅ3Ζ tƒ ωÎ) Aβ# y— ÷ρ r& Ô8Î ô³ãΒ 4 tΠÌhãmuρ y7 Ï9≡ sŒ ’n? tã 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# {.)٦(  

  :وجه الداللة
، وأخرب )٧(أو تزويج العفائف بالرجال الفجار ،دلت اآلية على حترمي التزوج بالبغايا    

فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد  ؛كح الزانية فهو إما زاٍن أو مشركسبحانه أن من ن

                                                 
  ).١٦/٢١٩(انظر تكملة اموع للمطيعي ) ١(
  ).٢٤( :من اآلية، سورة النساء )٢(
  .)٦/٥٥(انظر أضواء البيان للشنقيطي  )٣(
  ).٣٢( :من اآلية ،سورة النور )٤(
  ).٦/٤٩(انظر أضواء البيان للشنقيطي  )٥(
  ).٣( :يةمن اآل ،سورة النور )٦(
  ).٢٥٨، ٣/٢٥٧(انظر تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري ) ٧(



٧١٥ 
  

وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفـه   ،وجوبه عليه أوال، فإن مل يلتزمه ومل يعتقده فهو مشرك
  )١(.فهو زاٍن

tΠöθu‹ø9{:  وقوله تعـاىل  .٢ $# ¨≅ Ïmé& ãΝ ä3s9 àM≈ t6Íh‹©Ü9 $# ( ãΠ$yèsÛuρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# @≅ Ïm ö/ ä3©9 

öΝ ä3ãΒ$yèsÛuρ @≅ Ïm öΝ çλ°; ( àM≈ oΨ |ÁósçR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# àM≈ oΨ |ÁósçR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& 

|=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ ä3Î=ö6s% !# sŒÎ) £⎯ èδθ ßϑçF÷ s?# u™ £⎯ èδ u‘θã_é& t⎦⎫ ÏΨ ÅÁøtèΧ u öxî t⎦⎫ ÅsÏ≈ |¡ ãΒ Ÿωuρ ü“ É‹ Ï‚−GãΒ 

5β# y‰ ÷{r& 3 ⎯ tΒ uρ öà õ3tƒ Ç⎯≈ uΚƒM}$$Î/ ô‰ s) sù xÝ Î6ym …ã&é# yϑtã uθèδ uρ ’Îû Íο tÅz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒÎ Å£≈ sƒø: $#{.)٢(  

  :وجه الداللة
العفيفـات   :احملصـنات  ": أنـه قـال   _ مارضي اهللا عنه_روي عن ابن عباس     

  )٣(":العاقالت
  .)٤(ومفهومه أن غري العفيفة ال يباح الزواج منها    

≈àM{ : وقوله تعاىل .٣ sW Î7sƒø: $# t⎦⎫ ÏW Î7y‚ù=Ï9 šχθèW Î7y‚ø9 $# uρ ÏM≈ sW Î7y‚ù=Ï9 ( ..{.)٥(  

  :وجه الداللة
  .)٦("وهذا يقتضي أن من تزوج ن فهو خبيث مثلهن ،اخلبيثات الزواين"
  :وأما السنة

دخل مكة فرأى فـاجرة   )٧( _رضي اهللا عنهما_ بن أيب مرثد  أن مرثداً فما روي .١
 ة سأل رسـول اهللا  فلم جيبها، فلما قدم املدين ،عناق، فدعته إىل نفسها :يقال هلا

                                                 
  ).٥/١١٤(انظر زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم ) ١(
  ).٥: (آية، سورة املائدة) ٢(
  ).٢/١٧(تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري  ).٦/٨١(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : انظر) ٣(
  ).٣/٦٦٠(انظر شرح منتهى اإلرادات للبهويت ) ٤(
  ).٢٦: (من اآلية، سورة النور) ٥(
  ).٥/١١٤(املعاد يف هدي خري العباد البن القيم زاد )  ٦(
صحايب هو وأبوه، واسم أبيه كناز بن احلصني، ومها ممن شهدا بدراً، استشهد سنة مرثد بن أيب مرثد الغنوي،  )٧(

اإلصابة البن حجر : انظر. على السرية اليت وجهها معه إىل مكة سنة ثالث يف غزاة الرجيع ،أَمره رسول اهللا 
  .)٣/٤٢٩(االستيعاب البن عبد الرب ). ٦/٧٨(



٧١٦ 
  

#ÎΤ’{: تعـاىل  زل قولهـفلم جيبه، فن ؟نكح عناقاًأ: فقال له ¨“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠÏΡ# y— ÷ρ r& 

Zπ x. Î ô³ãΒ èπ u‹ÏΡ# ¨“9 $# uρ Ÿω !$yγßsÅ3Ζ tƒ ωÎ) Aβ# y— ÷ρ r& Ô8Î ô³ãΒ 4 {،  فدعاه رسول اهللا   فتال عليـه

  )١(."ال تنكحها: "اآلية وقال
  :وجه الداللة

  .)٢( ديث على أنه ال حيل للرجل أن يتزوج مبن ظهر منها الزنايدل احل
الزاين الود ال ينكح ": قال رسول اهللا : قال  _رضي اهللا عنه_وعن أيب هريرة  .٢

  )٣(."إال مثله
  :وجه الداللة

وكذلك ال حيـل   ،يدل احلديث على أنه ال حيل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنا    
  )٤(."ظهر منها الزناللرجل أن يتزوج مبن 

   :فقالوا، وأما املعقول
  .)٥(مل يأمن أن تلحق به ولداً من غريه وتفِْسد فراشه ،إا إذا كانت مقيمة على الزنا

  :مناقشة األدلة: رابعاً
  : مناقشة أدلة أصحاب املذهب األول القائل جبواز النكاح من الزانية: أوالً

≅¨{: أما استدالهلم بقوله تعاىل Ïm é&uρ  Νä3s9 $ ¨Β u™!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ ...  ،{   فاعترض عليه بـأن اآليـة

حترمي املطلقة ثالثاً حـىت تـنكح   : ليست على عمومها؛ فقد دخلها ختصيصات كثرية؛ منها

                                                 
 ).٦/٣٤" (ال ينكح إال زانية أو مشركة: "النكاح، باب قوله تعاىل رواه أبو داود بشرح عون املعبود، كتاب )١(

حسن : ، وقال عنه)١٨-٩/١٦(والترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي، كتاب التفسري، باب من سورة النور 
  ).٦٧، ٦/٦٦(والنسائي بشرح السيوطي، كتاب النكاح، باب تزويج الزانية  ).٩/١٨(غريب 

  ). ٦/١٤٥(نيل األوطار للشوكاين  ).٦/٣٤(شرح سنن أيب داود للعظيم آبادي عون املعبود : انظر )٢(
كتاب  وأبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، .)٨٣٠٠(رقم ) ١٣/٥٢(يف مسنده رواه اإلمام أمحد  )٣(

درك، واحلاكم يف املست .وسكت عنه) ٦/٣٥" (الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة" :النكاح، باب يف قوله تعاىل
  .صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: ، وقال)٢/١٦٦(كتاب النكاح، باب ال ينكح الزاين الود إال مثله 

  ).٦/١٤٥(انظر نيل األوطار للشوكاين  )٤(
  ).٥/٨٣(كشاف القناع للبهويت  ).٩/٥٦٣(املغين البن قدامة : انظر )٥(
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من العموم،  ، وغري ذلك مما استثينواملالعنةزوجاً غريه، واحلربية، واملرتدة؛ ونكاح اخلامسة، 
  .)١(ىن من ذلك العموم فيكون نكاح الزانية كذلك مستث

   :،فاعترض عليه مبا يلي... مرايت إن ا: " وأما استدالهلم حبديث
فال تقوم به حجـة يف معارضـة الكتـاب     ؛أن احلديث ضعفه اإلمام أمحد وغريه. ١

  .)٤( "بثابت هذا احلديث ليس" )٣(:، وقال النسائي)٢(والسنة
أو املال، فإن من الناس من يـؤول   كناية عن بذهلا الطعام"أن قوله الترد يد المس . ٢

  )٥( .يأمره بإمساكها وهي تفجر بطالب املال، ومل يكن النيب " الالمس"
أن يكون املراد من احلديث من مسها بيده وإن مل يطأها ، فإن من النساء من يكون . ٣

فيها تربج ، وإذا نظر اليها رجل أو وضع يده عليها مل تنفر منـه ومل متكنـه مـن    
وهلذا أرشده الشارع إىل فراقها احتياطاً، فلما علم منه أنه اليقـدر علـى    وطئها؛

فراقها حملبته هلا ، وأنه اليصرب على ذلك، رخص له يف إبقائها؛ ألن حمبته هلا حمققة، 
" ويدل عليه أنه جعل اللمس باليد فقط، ولفـظ   )٦(ووقوع الفاحشة منها متوهم،

   )٧( .اع اليخص باليدإذا عين ما اجلم" اللمس واملالمسة
  :وقد أجيب عن هذه االعتراضات مبا يلي

 يحتجإسناده  رجال" :احلديث قال عنه املنذري فأجيب عنه بأن: أما تضعيف احلديث .١
  

                                                 
  ).٩/٤٧٦(انظر احمللى البن حزم  )١(
  ).٣/٢٥٣(تلخيص احلبري البن حجر  ).٣٢/١١٦(خ اإلسالم ابن تيمية جمموع فتاوى شي: انظر )٢(
اإلمام احلافظ، كان إمام أهل عصره يف  ،بن سنان النسائي، أبو عبدالرمحن هو أمحد بن شعيب بن علي )٣(

أربع عشرة : ولد سنة مخس عشرة ومائتني، وقيل ،احلديث، وله كتاب السنن، سكن مبصر وانتشرت ا تصانيفه
طبقات الشافعية للسبكي  ).٣٠،٢٩(طبقات احلفاظ للسيوطي  :انظر .تني، مات سنة ثالث وثالمثائةومائ

)٣/١٦،١٤.(  
  ).٦/٣٨( سنن النسائي بشرح السيوطي) ٤(
  ).٦/٦٧(حاشية السندي على سنن النسائي ). ٦/١٤٥(نيل األوطار للشوكاين : انظر) ٥(
  .)٦/٦٧(انظر حاشية السندي على سنن النسائي ) ٦(
  ).٣٢/١١٦(انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٧(



٧١٨ 
  

  )٢( .كما صححه ابن حجر )١(".م يف الصحيحني
ه فأجيب عنه بأن. كناية عن البذل" ال ترد يد المس" وأما قوهلم أن املراد بقوله . ٢

كما أن . امللتمس: ال ترد ملتمساً؛ ألن السائل يقال له: لو كان صحيحاً لقيل
كما أا إما أن . السخاء مندوب إليه؛ فال تكون املرأة معاقبة ألجله مستحقة للفراق

تعطي من ماهلا أو من مال الزوج؛ فإن كانت تعطي من ماله فعلى الزوج صونه 
  )٣( .األمر بتطليقهاوحفظه وعدم متكينها منه، فلم يتعني 

  :وأما قوهلم أن املراد الترد المس بيده ، فقد أجيب عنه مبا يلي 
ـ  أنه قصر للفظ احملتمل على أحد االحتماالت   .١ نزل ـبغري دليل، فـاألوىل أن ي

 .)٤(ترك االستفصال عن مراده  ألن النيب  ؛زلة العمومـمن
 .)٥(من الزنا مبثل هذه العبارة عن عدم العفة  أن العرب تكَينِّ .٢
أن تفسري احلديث على من ال ترد يد المس بغري الزنا ال يأيت بفائدة باعتبار حمل  .٣

 .)٦(زاعـالن
لو سلمنا أن املراد من احلديث الزانية، فإنه يف االستمرار على نكـاح الزوجـة    .٤

الزانية، واآلية يف ابتداء النكاح؛ ألن دوام النكاح أقوى من ابتدائـه، فيجـوز   
يستمر على نكاح من زنت وهي حتته ، وحيـرم عليـه أن يتـزوج    للرجل أن 
  .)٧(بالزانية

  :فاعترض عليه مبا يلي، " ... ال حيرم احلرام احلالل "وأما استدالهلم حبديث 

                                                 
  ).٦/١٤٥(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ١(
  ).٣/٢٥٣(تلخيص احلبري ) ٢(
  ).٣٢/١١٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ). ٦/٦٧(حاشية السندي على سنن النسائي : انظر) ٣(
  .)٦/١٤٦(انظر نيل األوطار للشوكاين ) ٤(
  .ظر املرجع السابقان )٥(
  .)٦/١٤٦(ر نيل األوطار للشوكاين انظ )٦(
  ).٦/٦٧(حاشية السندي على سنن النسائي ). ٣٢/١١٦(ابن تيميه جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر )٧(



٧١٩ 
  

وقـال   )٢(،وهو متروك) ١(فيه عثمان بن عبدالرمحن الزهري ،أن احلديث ضعيف .١
 .)٤("يفوهو ضع )٣(يف إسناده عبداهللا بن عمر : "يف الزوائد

وحرصهم على اجلمـع   _رضي اهللا عنهم  _وأما اآلثار الواردة عن أيب بكر وعمر 
  .)٥(بني الرجل ومن زنا ا فاألظهر أنه كان بعد التوبة 

  :الثالث القائل بأن النكاح من الزانية حمرممناقشة أدلة أصحاب املذهب : اًنيثا

#ÎΤ’ " :أما استدالهلم بقوله تعاىل ¨“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠÏΡ# y— ÷ρ r& Zπ x. Î ô³ãΒ "،     فقـد جـرت عليـه

  :املناقشات التالية
ويدل عليه  ،فالزانية ال يطؤها إال زاٍن يف حالة الزنا ا ؛املراد بالنكاح يف اآلية الوطء .١

èπ" : قوله u‹ÏΡ# ¨“9 $# uρ Ÿω !$yγßsÅ3Ζ tƒ ωÎ) Aβ# y— ÷ρ r& Ô8Î ô³ãΒ 4" )ويؤيده ما قاله ابـن عبـاس   ، )٦

ال يزين ا  ؛ولكنه اجلماع ؛أما إنه ليس بالنكاح "يف معىن اآلية _ هللا عنهمارضي ا_

                                                 
روى عن عمة أبيه عائشة وابن أيب مليكة والزهري وعطاء  .عثمان بن عبدالرمحن الزهري، أبو عمرو املدين )١(

وعنه يونس بن بكري الشيباين وحجاج بن نصري وإمساعيل ابن أبان الوراق وصاحل بن مالك  .وغريهم وأيب جعفر
 .ليس بشيء: وقال مرة. ضعيف: وقال مرة .ال يكتب حديثه كان يكذب: قال ابن معني .اخلوارزمي وغريهم
: البخاري وقال .ديث ذاهبمتروك احل: قال أبو حامتو .ساقط: وقال اجلوزجاين .ضعيف جداً: وقال ابن املديين

تقريب  ).٥/٤٩٦(ذيب التهذيب البن حجر : انظر .تويف يف خالفة هارون .ليس بشيء:وقال أبو داود. تركوه
  ).١/٣٩٣(التهذيب البن حجر 

  ).٤/٢٦٩(جممع الزوائد للهيثمي ) ٢(
روى عن نافع وزيد بن .هو عبداهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، أبو عبدالرمحن العمري) ٣(

وعنه ابنه عبدالرمحن وعبدالرمحن بن مهدي والليث بن .بن أسلم وسعيد املقربي وسهيل بن أيب صاحل وغريهم
 ال بأس به قد روي عنه؛ ولكن ليس مثل أخيه: قال أبو طلحة عن أمحد.سعد وابن وهب وعبد الرزاق ومجاعة

. صويلح: وقال ابن معني. كان رجالً صاحلاًانيد وخيالف، وكان يزيد يف األس: قال أبو زرعة عن أمحد. عبيداهللا
ذيب : انظر.مات باملدينة سنة إحدى أو اثنتني وسبعني ومائة. ضعيف: وقال عبداهللا بن علي املديين عن أبيه

  ).١/٣.٣،٣٠٢(تقريب التهذيب البن حجر  ).٤/٤٠٦،٤٠٥(التهذيب البن حجر 
  ).١/٦٤٩(البوصريي  )٤(
  ).٩/٥٦٣( البن قدامة انظر املغين) ٥(
  ).٣/١١٤(انظر البحر الرائق البن جنيم  )٦(
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كان مـن   _رضي اهللا عنهما_ومما هو معلوم أن ابن عباس  )١(".إال زاٍن أو مشرك
  . )٢(وال شك يف علمه باللغة العربية ،أعلم الصحابة بتفسري القرآن العظيم

  :وأجيب عن هذا االعتراض مبا يلي
 ؛وإن دخل فيه الوطء أيضاً إال وال بد أن يراد به العقد) نكاح(ن لفظ القرآ ليس يف. أ

فأما أن ي٣(اد به جمرد الوطء فهذا ال يوجد يف كتاب اهللا قطر(.  
فكيف يكون سبب  ،يف التزوج بزانية أن سبب نزول اآلية إمنا هو استفتاء النيب . ب
  .)٤(!؟من اللفظ زول خارجاًـالن
ين ال يطاوعه على فعله ويشاركه يف مراده إال زانية مثله أو مشـركة ال  املراد أن الزا .٢

تح٥(م الزنا ر(.   
  :وأجيب عن هذا مبا يلي

 ،الزاين ال يزين إال بزانية أو مشـركة : ر معىن اآليةيصأن محل النكاح على الزنا إذاً ي. أ
 ،كل ال يأكل إال مـأكوالً اآل: ، هو كقول القائل"والزانية ال يزين ا إال زاٍن أو مشرك

فإنه ال فائـدة   ؛وهذا فاسد ،والزوج ال يتزوج إال بزوجته ،واملأكول ال يأكله إال آكل
  )٦(.فيه، وكالم اهللا ينبغي أن يصان عن مثل هذا

، وكذلك املرأة قد مرأة فيطؤها فيكون زانياً وال تكون زانيةأن الزاين قد يستكره ا. ب
  .)٧(القولني وال يكون زانياً بنائم ومكره على أحد تزين

وهو من هو يف املعرفـة   _رضي اهللا عنهما_ابن عباس بأن  وقد اعترض على اجلواب األول
  ولو كان ذلك ينبغي أن  ،باللغة العربية ومبعاين القرآن صح عنه محل الزنا يف اآلية على الوطء

  

                                                 
  ).٧/١٥٤(رواه البيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب النكاح، باب نكاح احملدثني  )١(
  ).٦/٥١(أضواء البيان للشنقيطي  )٢(
  ).٣٢/١١٣(انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  ) (٣
  .ع السابقانظر املرج ) (٤
  .)٦/٣٥(انظر عون املعبود للعظيم آبادي  ) (٥

  ).٣٢/١١٤(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ).٥/١١٤(زاد املعاد البن القيم : انظر )٦(
  .)٣٢/١١٤( فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةانظر جمموع  )٧(
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ي١( _ارضي اهللا عنهم_ان عنه مثله كتاب اهللا لصانه عنه ابن عباس ص(.  
واآلخر  ،إال أن أحدمها سقط فيه احلد ؛بأنه زنا من كل جهة وقد اعترض على اجلواب الثاين

  .)٢(ثبت فيه احلد 

θßsÅ3Ρ#){: اآلية منسوخة بقوله تعاىل .٣ r& uρ 4‘yϑ≈ tƒF{ $# óΟä3Ζ ÏΒ ...{)فتدخل الزانيـة يف  ،) ٣

  )٤( .أيامى املسلمني
  :هذا عنوأجيب 
فإن كوا زانية وصف عارض هلا يوجب حترمياً  ؛لضعفبأن دعوى النسخ يف غاية ا. أ

ا محرمة على ، ولو قُدِّر أوحنو ذلك لغريعارضاً مثل كوا محرِمة ومعتدة ومنكوحة ل
م املـرأة  رِّآلية مل تتعرض للصفات اليت ا تحمعلوم أن هذه اوالتأبيد لكانت كالوثنية، 

ـ  ،األيامى من حيث اجلملةبإنكاح  توإمنا أمر مطلقاً أو مؤقتاً؛ احهن وهو أمر بأن نك
  .)٥(ا ال تنكَح يف العدة واإلحرام فال تنكَح حىت تتوببالشروط اليت بينها، وكما أ

الشافعي ومالك وأمحد أنه ال يصح  األئمة ألن  املقرر يف أصول ؛أن النسخ مستبعد. ب
سواء تقدم نزولـه عنـه أو   ؛ وأن اخلاص يقضي على العام مطلقاً ،نسخ اخلاص بالعام

θßsÅ3Ρ#){، ومعلوم أن آية تأخر r& uρ 4‘yϑ≈ tƒF{ ـ   }... #$ #ÎΤ’" :  هأعم مطلقاً مـن قول ¨“9 $# Ÿω 
ßxÅ3Ζ tƒ ".. )٦(.  

 .يف نكاح أم مهزول اآلية خمصوصة يف رجل من املسلمني استأذن رسول اهللا  .٤
  

  

                                                 
  ).٦/٥٤(انظر أضواء البيان للشنقيطي  )١(
  ).١٢/١٧٥(رآن للقرطيب اجلامع ألحكام الق :انظر) ٢(
  ).٣٢( :من اآلية ،سورة النور )٣(
األم للشافعي  ).١٢/١٧٥(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  ).٣/١١٤(البحر الرائق البن جنيم : انظر )٤(
)١٠/٥٠٥.(  
  )٣٢/١١٥(انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  )٥(
  ).٦/٥٥(انظر أضواء البيان للشنقيطي  )(٦
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   .السبب ظ ال خبصوصأن العربة بعموم اللفوميكن أن يعترض على قوهلم أا خمصوصة ب
  :فقد اعترض عليه مبا يلي، "الزاين الود ال ينكح إال مثله" :وأما استدالهلم حبديث

  .احلديث ضعيف .١
٢.    ـداحلديث ال يصح نظراً كما أنه مل يثبت نقالً، وهل يصح أن يوقف نكاح من ح

وعلـى أي أصـل    ،من الرجال مع نكاح من حد من النساء، فبأي أثر يكون ذلك
 .)١( !؟يقاس من الشريعة

  :وقد أجيب عن هذا االعتراض مبا يلي
رجالـه  : "إن احلديث ضعيف فمردود؛ ألن احلافظ ابن حجر قال عنـه : أما قوهلم .١

  ".ثقات
ال يصح نظراً فمردود أيضاً؛ ألن هذا الوصف خرج خمـرج الغالـب   : وأما قوهلم .٢

  )٣) (٢( .باعتبار من ظهر منه الزنا
  :الترجيح

القائل بتحرمي نكـاح   ثالثة املذاهب ومناقشتها ترجح يل املذهب البعد عرض أدل
ف من مقاصد رِملا ع تها من املعارضة الصحيحة، وموافقتهاوذلك لقوة أدلتهم وسالم ؛الزانية

والنكاح من زانية مقيمة على الزنا يعـارض   ،الشريعة من محاية األعراض وحفظ األنساب
  .واهللا أعلم ،ذلك

                                                 
  ).٣/٣٣٨(أحكام القرآن البن العريب  ).١٢/١٧٤(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : رانظ )١(
  ).٣/١٢٧(سبل السالم للصنعاين ). ٦/١٤٥(نيل األوطار للشوكاين : انظر )٢(
  .٧٠٦وانظر ما سبق يف احلكم على احلديث ص  )٣(
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  عةاملسألة الراب 
  من الزانية الصحية للنكاح املضار

  
إلنسـان؛ خصوصـاً يف   تعترب األمراض اجلنسية من أخطر األمراض وأشدها فتكاً با    

آخر التقارير ملنظمة الصحة العاملية أن األمراض اجلنسية هـي أكثـر    عصرنا احلاضر ويشري
 ،ليت تواجه الغـرب وهي أهم وأخطر املشاكل الصحية العاجلة ا ،األمراض انتشاراً يف العامل

يقـول   ،خصوصاً يف مرحلة الشـباب  ؛فعدد اإلصابات يف ارتفاع مستمر يف كل األعمار
هـذا  ٠شخاص باألمراض اجلنسية يف العاملنه يف كل ثانية يصاب أربعة أإ: )جولد(الدكتور 

إن احلاالت املعلن عنها  :)ج كوسرجو(من اإلحصائيات املسجلة واليت يقول عنها الدكتور 
  .اً ال تتعدى ربع أو عشر العدد احلقيقيرمسي

وميكن لشخص واحـد   ،إن هذه األمراض تنتشر بني الناس كانتشار النار يف اهلشيم    
وقد أكدت دراسة أُجريت يف بريطانيا منذ أكثر  ،حيمل مرضاً منها أن يحدث وباًء يف بيئته

د بنقل عـدوى مرضـه إىل   ب مصاب واح؛ حيث تسبمن ثالثني عاماً تقريباً هذه احلقيقة
  )١( .هلائلة من املصابني ذه األمراض وهم باملالينيث األعداد ادحفماذا ت ،شخصاً) ١٦٣٩(
ومـن تلـك    ؛)٢( إن الزنا هو السبب املباشر جلميع األمراض الزهرية والتناسـلية     

  :األمراض
خيـرج   حيث ؛صاب بهاملوالذي يظهر بعد يومني أو ثالثة بعد الزنا ب: السيالن .١

هـذا غـري التـهاب    ، خاصة أثناء التبول جداً من العضو املصاب؛صديد مؤمل 
 . املفاصل وقزحية العني

تظهر هذه كمضاعفات أوتطورات للحالة اليت اليتم عالجها وهـذا يف  : قلت
  . بعض احلاالت

 لتـهاب عنـق الـرحم   وا ،أما بالنسبة لإلناث فيؤدي إىل التهاب غدة بارثولني
والعقم يف كثري مـن   ،فضالً عن آالم شديدة بالظهر واملفاصل ،وقنوات فالوب

                                                 
 (www.elnaggarzr.com). يعبداجلواد الصاو. د ع األمراض اجلنسية وباء اإلباحيةنقالً عن موضو) ١(
 ).١٩٣(عبدالرزاق الكيالين . د ائق الصحية يف اإلسالمانظر احلق) ٢(
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م أن عدد املصـابني  ١٩٧٥ذكر تقرير منظمة الصحة العاملية لعام  وقد .األحيان
) ١٣(مليون شخص حبسب ما جاء يف مرجع مرك الطيب الطبعة ) ٢٥٠(به بلغ 

 .م١٩٧٧عام 
حيث يصاب ببثرة  ؛من جرمية الزناأو أشهر ويظهر بعد أيام أو أسابيع: الزهري .٢

وتستمر يف دمه  ،وتزول بعد أيام لتحل جرثومة يف الدم ،غري مؤملة مكان اجلرمية
، أو أو جنون ،أو خرف مبكر ،فيصاب بشلل ،مث تظهر يف قلبه أو كبده أو خمه

وتشويه كل  ،وتضخم بالطحال ،أو تليف بالكبد ،أو قرحة يف كبده ،يف قلبه آفة
وهـذه  . )١(مما يبتر األنف أو األذن وغريها ،رضعضو تنبت فيه صموغة هذا امل

. وإن عاش فيظل مريضـاً  ،فاجلنني ميوت قبل أن يولد ؛اجلرثومة تصل إىل عقبه
ففي الواليـات املتحـدة    ،رغم االحتياطات اننتشروهذان الشبحان ما زاال ي
وثالثة ماليني حالة سيالن  ،حالة زهري) ٤٠٠‚٠٠٠(األمريكية يتم تشخيص 

وتشري إحصائيات األمم املتحدة احلديثة إىل تزايد عدد مرضى الزهـري   ،سنوياً
 ،م١٩٧٣مليون فقط سنة ) ٢٠(مليون شخص بعد أن كان ) ٥٠(حىت وصل 

مليـون مـن   ) ٢٥٠(وتشري اإلحصائيات إىل أن مرض السيالن يصيب حوايل 
 )٢( .األشخاص يف أحناء العامل حالياً

اد تسببه بكتريا عصوية تنتمـي إىل  وهو مرض تناسلي ح: مرض القرحة الرخوة .٣
األعضاء التناسلية اخلارجية يف شكل  ، ويبدأ غالباً يففصيلة البكتريا املولعة بالدم

مث ينفجر لتكون قرحة رخوة لينة  ،وتتطور هذه اهلالة إىل دمل ،هالة صغرية محراء
 ورمبا يصحب ذلك ،ويشعر املريض باألمل الشديد من جراء ذلك ،مليئة بالصديد
وقد تظل القرحة لفترة طويلة يف شكل بثور ودمامل تنفجر هـي   ،نزف دموي

 )٣( .بدورها لتنشر القرحة على األعضاء التناسلية
                                                 

نظرات إسالمية على األمراض  .)٢٧٤،٢٧٣(مد كامل عبد الصمد حمل اإلعجاز العلمي يف اإلسالم: انظر )١(
عبدالرزاق الكيالين .سالم ديف اإل الصحيةاحلقائق  .)٥٢،٥١(مد عبداملنعم عبد العال حملاجللدية والتناسلية 

)١٩٥.( 
 ).٢١٩(حامد  دحامد أمح. انظر رحلة اإلميان يف جسم اإلنسان د )٢(
 ).٨٢،٨١(الفاضل العبيد . انظر أمراض اجلراثيم بني الوقاية والعالج د )٣(
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وتسـببه بكتريـا    ،وهو من األمراض املزمنة املعدية: األريباحلبييب مرض الورم  .٤
وهذا  .ولكن ميكن دراستها حتت اهر الضوئي ؛عصوية يصعب عزهلا يف املخترب

الداء يصيب عادة األعضاء التناسلية اخلارجية على شكل قرحة محراء تنتشر على 
 ،وهذه التقرحات مؤملة جداً ويصعب عالجها ،سطح األعضاء التناسلية تدرجيياً
 )١(.ورمبا أدى إىل الوفاة ،وتفقد األعضاء التناسلية وظيفتها

هـذا  :  (Iymphogranuloma Venerium)اللمفاوي السري  داء الورم اللحبييب .٥
يصيب األوعية  ،سريع العدوى للزاين) الكالميديا(الداء سببه جرثوم من فصيلة 

ضخم هذه الغدد وتنفجر لتتـرك قرحـة   تت، فوالغدد اللمفاوية يف املنطقة األربية
ورعشة والتـهاب   ،وضيق املستقيم ،بارتفاع درجة احلرارة ذلك مؤملة يصحب
ورمبا يصل املـرض إىل   ،اسلية تبعاً لذلكوقد تتضخم األعضاء التن ،يف املفاصل

وتزيد حوادثه يف الواليات املتحدة عـن   .ملتحمة العني ويصاب اإلنسان بالرمد
  )٢( .أربعة ماليني حالة سنوياً

حيـث   ؛من األمراض الشائعة يف وسط الزانيـات وهو  :داء الوحيدات املشعرة .٦
 ،دات املشـعرة املهبليـة  ويسببه طفيلي يسمى الوحي ،يصبن به أكثر من الرجال

يصاحبه حكة  ،وصديد ذو رائحة قبيحة رديئة ،وينتج عنه تقرحات جدار املهبل
 .وحرقة يف البول ،شديدة على الفرج

وهي فطور توجد بشكل متعايش مع اإلنسـان يف املهبـل أو يف   (داء املبيضات  .٧
ـ  ،ويصيب النساء أكثر من الرجال) : األمعاء مى ويسببه نوع من الفطريات يس

أما املرأة فإا تعاين من احلكة  ؛واإلصابة به عند الرجل خفيفة ،ناملبيضات البيض
 ،وآالم قاسية يف املهبـل  ،وحرقة يف البول ،مما يؤدي إىل تسلخ اجللد ،الشديدة

وتقرحات على جدار  ،ك أبيض اللونيويتبع ذلك إفراز مس ،وتزداد عند اجلماع
 )٣( .وسائر املنطقة التناسليةمث تورم الشفرين والفخذين  ،املهبل

                                                 
 ).٨٢،٨١(الفاصل العبيد . انظر أمراض اجلراثيم بني الوقاية والعالج د )١(
 ).٣/١٥٥(حممد نزار الدقر . اإلسالمي دانظر روائع الطب  )٢(
 ).٨٣،٨١(الفاضل العبيد عمر . انظر أمراض اجلراثيم بني الوقاية والعالج يف الطب اإلسالمي د )٣(
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كثرياً مـن النسـاء    املبيضات يصيب الوحيدات املشعرة وداء يرى املشرف أن داء :قلت
  .العفيفات أيضاً

وعدد املصابني به يف بريطانيا ضعف ): غري السيالن(التهاب جمرى البول اجلنسي  .٨
 ً،مصـاب سـنويا   سـتة ماليـني  ويف أمريكا  ،عدد املصابني حباالت السيالن

وتقـول األحبـاث   . من حاالت اإلصابة غري مصحوبة بأي أعراض )%٦٠(و
يف حبث أُجري علـى إحـدى   ) ١(جدووقد  ،ن سببه الزنا واإلباحيةإ: الصحية

أن الفتيات الـاليت كـان هلـن     يكية على الطالبات يف اجلامعةاجلامعات األمر
ـ  (ممارسات جنسية كن مصابات بالكالميديا  هاب امليكروب الذي يسـبب الت

بينما كانت الفتيات الاليت مل يكن هلن ممارسات جنسية خاليات  ،)جمرى البول
وقد نشرت  ،متاماً منه ومن مجيع امليكروبات األخرى املسببة لألمراض التناسلية

 )١٣٩(م عدد ١٩٧٩ذلك جملة األمراض املعدية عام 
        (mcmomb, chlamy-diain women, j of inf. Diseases ١٩٧٩,١٣g:٦٢٨-
٣٣).  
واإلجهاض  ،وينتشر بسبب الزنا، واجلماع أثناء احليض: مرض التهاب احلوض .٩

ويسبب أيضـاً احلمـل خـارج     ،ويسبب أملاً يف احلوض والظهر ،اجلنائي الننت
 .يسبب عسراً يف الطمث ، واإلجهاض أيضاًوالتهاب املبايض ،أو العقم ،الرحم

، ن احلوض إىل الكبد أو القلبوقد سجلت حاالت عدة ينتقل فيه امليكروب م
رأو  ،اج قد ينفجر ويؤدي إىل التهاب البريويت احلادوقد يتحول االلتهاب إىل خ
  )٢( .خراجات منتشرة يف اجلسم

 .يرى املشرف أن هذا املرض أسبابه كثرية ومتعددة وليس فقط حيدث بسبب الزنا: قلت
وسائل العـدوى   وأهم): condyloma Accymknata(آليل التناسل ويسمى ث .١٠

ويظهر عند الشاذين جنسياً بزيـادة تقـدر خبمسـائة إىل     ،االتصال اجلنسي
ويظهر يف الذكور على شـكل   ،سبعمائة يف املئة عما هي عليه عند بقية الزناة

                                                 
)١(        the prin cipals and practice of infections deseases, ١٩٧٩,mandell duglast bene)(  
 ).١٨٥(حممد علي البار . الجها دنقالً عن األمراض اجلنسية أسباا وع 
 ).١٩٥،١٩٤،١٩١،١٩٠(انظر األمراض اجلنسية حممد علي البار  )٢(
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 ،ونادراً ما تكون اإلصابة يف املهبل أو يف عنق الرحم ،)perineum(حليمات 
 ،أو الزهري ،السيالن :مثل ؛آخروتزداد هذه الثآليل بوجود أي مرض جنسي 

وتزداد شراسة  ،أو غريها من األمراض اليت كثرياً ما جتتمع يف الشخص الواحد
وقد تنتقل إىل حلق املولود أثناء نزوله من الرحم وتسـبب   ،ومنواً أثناء احلمل

وثبت حالياً أا تتحـول إىل أورام سـرطانات    ،)١(ورماً ثؤلولياً يف حنجرته
، ويشجع الـدفء والرطوبـة   )carcinoma(الرحم من نوع القضيب وعنق 

 )٢( .واملالبس الضيقة على منو هذه األورام
هذا املرض ينتشر بطريقة  ظهر حديثاً أن: Bالتهاب الكبد الفريوسي من فصيلة  .١١

وقد وجد أن الشاذين جنسياً لـديهم   ،وخاصة لدى الشاذين ؛االتصال اجلنسي
 .)٣(در بعشرة أضعاف ما هو عليه عند الزنـاة هذا الفريوس يف دمائهم بنسبة تق

ـ  ،وضخامة مع أمل يف الكبد ،الغثيان :هوأهم أعراض ان وبعد أسبوع يظهر الريق
 .)A(وبراز شاحب، والتهاب الكبد الفريوسـي   ،مسود الذي يسبقه تبول أمحر

 .وثبت أنه ينتقل عن طريق اجلنس بني الشاذين وباالتصال الفموي اجلنسي
ة طرق النتقال التهاب الكبد الفريوسي أحدها االتصال اجلنسـي أمـا   هناك عد: قلت

 .فإن انتقاله عن طريق االتصال اجلنسي نادراً جداً) A(بالنسبة لفريوس 
طفيليات من نوع احلشرات عدمية األجنحة حبجـم  ): pubic lice(قمل العانة  .١٢

ـ وقد تنتقل إىل كل شـعر البـدن   ،رأس الدبوس تصيب شعر العانة ل ، وتنتق
ويسـبب حكـة شـديدة     ،وخاصة أثناء اجلماع واملداعبة ،تماس املباشرباالل

 .اًوخدوش
ات صغرية ال ترى بـالعني  وهو مرض طفيلي تسببه حشر): scabies(اجلرب  .١٣

وقـد كثُـرت    ،وخاصة املعاشرة اجلنسية ؛ينتقل بااللتماس اجلسدياردة، و
 )٤( .من أسباا الدعارة يصحوأُ ،حوادثه منذ السبعينات

                                                 
 ).٣٠٥،٣٠٣(األمراض اجلنسية حملمد علي البار  )١(
 ).٣/١٥٥(حممد نزار الدقر . انظر روائع الطب اإلسالمي د )٢(
     ١٩٠ .١٩٧٧p ,١٣ Advanced Medicine). ٣٠٨،٣٠٧(نقالً عن األمراض اجلنسية حملمد علي البار  )٣(
 ).٣/١٥٨،١٥٧(حممد نزار الدقر . انظر روائع الطب اإلسالمي د )٤(
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 ٠يرى املشرف قمل العانة واجلرب عالقته بالنظافة أكثر من عالقته بالزنا: قلت
اهللا سبحانه اجلسـم اإلنسـاين    لقد حبا): فقد املناعة املكتسبة(يدز مرض اإل .١٤

 ٠من هذه األجهزة كريات الدم البيضـاء  ؛وسائل دفاعية نشطة متنع عنه األذى
 ،من محى شديدة ؛زالت الشعبيةـوالن ،هذا املرض يبدأ بأعراض تشبه األنفلونزا

ويستمر لعدة أسابيع  ،ونقصان يف الوزن ،_ وخاصة يف الليل _ وعرق ،وسعال
، وقد يقضـي علـى   مث يأيت االلتهاب الرئوي ،بل تزداد ؛دون أن ختف أعراضه

فإن مل يقض عليه سبب له طفيلي آخر إسهاالً شديداً مميتـاً ال   ،يدزاملريض باإل
كابوسي (صاب بالورم اخلبيث به فإنه ي بصفإن مل ي ،حىت اآلنيوجد له عالج 

وينتقل الفريوس عرب املـين   ،يدز، وال يوجد حىت اآلن عالج ملرض اإل)ساركوما
ألنه يحطِّم  ؛فيضعف جهاز املقاومة املناعية عنده ،عند اجلماع إىل جسم اإلنسان

يدز إىل أي خلية مـن  س اإل، وإذا دخل فريواخلاليا اللمفاوية اليت حتمي اجلسم
هذا عدا أن الفرد خيسر كل  ،فإنه جيربها على إنتاج مثله وبسرعة ،خاليا اجلسم

نتانات اليت ال تشكِّل ، أو أي نوع آخر من اإلإمكانيته ملقاومة اجلراثيم والفطور
لكنها تشكل خطـراً للجسـم    ؛أي مشكلة بالنسبة للجسم يف احلاالت العادية

وال يوجد للمرض أي عـالج يف   ،بسبب فقدان أسلحة الدفاع املريض بااليدز
والشفاء العفوي مل يالحظ على أي مـريض ظهـرت عليـه     ،الوقت احلاضر
 )١(.عالمات املرض

يرى املشرف طرق انتقال فريوس اإليدز ال تقتصر على االتصال اجلنسي بل تتعداه إىل : قلت
 .م والبالزما وإفرازات اللثهاالتصال املباشر مع سوائل اجلسم الدموي مثل الد

#ÎΤ’{ :فينظر علم النفس واالجتماع إىل قوله تعاىلأما من الناحية النفسية  ¨“9$# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) 
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خالص جليب . والطاعون اجلديد اإليدز د).١٤٢،١٣٦(حممد علي البار . األمراض اجلنسية د: انظر )١(
روائع  ).٤٢، ٣٩، ٣٨، ٣٣(حممد صادق زلزلة . واإليدز معضلة الطب الكربى د). ٣٢٥،٢٩٤،٢٨٥(

 ).٣/١٦٥،١٦٤(حممد نزار الدقر . الطب اإلسالمي د
 ).٣: (اآلية، سورة النور )٢(
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ال تتفق سلوكياته مع  خملوق شاذ غري سوي ة فريى يف طبيعة الزاين أنهييلنظرة حتل
وهو يقوم على جرميته  .مية والنفسية واخللقيةسلوكيات الرجل السوي من شىت النواحي العل

 خلقياًفيجد تقارباً نفسياً واستعداداً  ،النكراء مع من متاثله شذوذاً يف النواحي اليت تقابله
  .ماً عقلياً ملا مها بصدده من أهواء شهوانية فاسدةواستسال ،متردياً

كما أثبتت الدراسات النفسية أن الرجل السوي الذي يعبد اهللا وخيشاه ال ميكـن أن      
فال بد أن خيمد ذلك سريعاً ويشعر بتقزز نفسي  ،يتوافق نفسياً مع زانية وإن اشتهاها جنسياً

  .له مما جيعل احلياة مستحيلة معها بالنسبة ،حياهلا
من  ،واألمر كذلك بالنسبة للمرأة السوية اليت يتعذر بالنسبة هلا التوافق مع رجل زاٍن    

فأوصـت بعـدم    ؛ذلك تدل اآلية على حقيقة علمية قد أقرا البحوث والدراسات النفسية
  )١( .زواج ذي األهواء الشهوانية الفاسدة من األسر املستقيمة يف سلوكياا

                                                 
 ).٣١٦،٣١٥(مد كامل عبدالصمد حملانظر اإلعجاز العلمي يف اإلسالم  )١(
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  املطلب الثاني
وما فيها من  وليمة وما يتعلق بها من املنهيات أثناء األكل والشربيف ال

  مضار صحية 
  

  :مسألة ةعشر وفيه ثالث
  .حكم أكل الطعام وهو حار والنفخ فيه: املسألة األوىل
  .كل الطعام وهو حار والنفخ فيهالصحية أل املضار: املسألة الثانية
  .حكم التنفس يف اإلناء: املسألة الثالثة

  .لتنفس يف اإلناءالصحية ل املضار: ة الرابعةاملسأل
  .كل متكئاً أو مضطجعاً أو منبطحاًحكم األ: املسألة اخلامسة
  .حكم الشرب من فم السقاء: املسألة السادسة
  .لشرب من فم السقاءالصحية ل املضار: املسألة السابعة
  .حكم اإلكثار من األكل إذا خاف األذى أو التخمة: املسألة الثامنة

  .إذا خاف األذى أو التخمة املضار الصحية لإلكثار من األكل: ملسألة التاسعةا
  .حكم تقليل الطعام: اشرةاملسألة الع

  .املضار الصحية لتقليل الطعام: ةاملسألة احلادية عشر
  .حكم إدمان اللحم: ةاملسألة الثانية عشر
  .دمان اللحمالصحية إل املضار: ةاملسألة الثالثة عشر
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  األوىلاملسألة 
  حكم أكل الطعام وهو حار والنفخ فيه

  
من مجلة اآلداب اليت حث اإلسالم على مراعاا التأين أثناء أكل الطعام وعدم أكله 
  :وهو حار أو النفخ فيه وسأبدأ ببيان حكم أكل الطعام وهو حار مث حكم النفخ فيه فأقول

  :حكم أكل الطعام وهو حار :أوالً
  )٣)(٢)(١(.واحلنابلة على أنه يكره أكل الطعام وهو حاراتفق احلنفية والشافعية  

  :األدلة
  :استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من كراهية أكل الطعام وهو حار بالسنة    

أبردوا الطعام احلار فإن ": قال رسول اهللا : قال _رضي اهللا عنه  _جابر  ماروى  .١
   )٤(."غري ذي بركة الطعام احلار

 )٥(أا كانت إذا ثـردت  _رضي اهللا عنهما_ ء بنت أيب بكروما رواه عروة عن أمسا .٢
إنه أعظـم   :"يقول إين مسعت رسول اهللا  :غطته شيئاً حىت يذهب فوره مث تقول 

  )٦(٠"للربكة

                                                 
إحياء علوم الدين  .)٦/٣٦٥(فتاوى اخلانية لقاضيخان ). ٦/٣٤٠(رد احملتار البن عابدين حاشية  :انظر ) ١(

اإلنصاف للمرداوي  ).٥/١٧٤( كشاف القناع للبهويت ).٣/٢٥٠( للشربيين احملتاج مغين ).٢/٥( للغزايل
اآلداب الشرعية  ).٥/٣٠٠(الفروع البن مفلح  ).٣/٣٨،٣٧(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ٢١/٣٦٦(

     ).٧/١٨٩(املبدع البن مفلح ).١٥٣/ ٣(البن مفلح 
 ).٢١/٣٦٦(اإلنصاف " لطعام احلار عند عدم احلاجة إمنا يكْره أكل ا: "قال املرداوي) ٢(
 .واهللا أعلم، مل أقف للمالكية على قول يف املسألة فيما اطلعت عليه من كتبهم )٣(
وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد، ).٦٢٠٩(رقم ) ٦/٢٠٩(رواه الطرباين يف املعجم األوسط عن أيب هريرة ) ٤(

". يف إسناده عبد اهللا بن يزيد البكري وقد ضعفه أبو حامت: "وقال) ٥/٢٠(كتاب األطعمة، باب الطعام احلار 
  ).٤/١١٨(ورواه احلاكم يف املستدرك، كتاب األطعمة، باب أبردوا بالطعام احلار 

 ).١/٢٠٩(النهاية البن األثري ).١/٣٧٥) (ثرد(معجم مقاييس اللغة البن فارس مادة .فَت الشيء: ثرد) ٥(
والبيهقي يف سننه مع اجلوهر النقي،كتاب . واللفظ له) ٢٦٩٥٨(رقم ) ٤٤/٥٢١(د رواه اإلمام أمح) ٦(

 واحلاكم يف املستدرك، كتاب األطعمة، باب أبردوا. واللفظ له) ٧/٢٨٠(الصداق، باب ما جاء يف الطعام احلار 
  = مي يف سننه،والدار ).املرجع السابق(صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه  :وقال عنه) ٤/١١٨(بالطعام احلار 
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  :حكم النفخ يف الطعام والشراب :ثانياً
ومن ذلك الـنفخ يف   ؛حرص اإلسالم على النهي عن كل ما من شأنه خمالفة اآلداب

قد ذهب احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة على الصحيح من املذهب و. رابالطعام والش
  .)٢()١(زيهاً النفخ يف الطعام والشرابـإىل أنه يكره تن

  :األدلة
  :النفخ يف الطعام بالسنة واملعقول أنه يكره تنـزيهاً استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من

  :أما السنة
ينفخ يف طعـام   مل يكن رسول اهللا : "_ ماهرضي اهللا عن_ابن عباس قال فما  .١

   )٣(."وال يتنفس يف اإلناء ،وال شراب
فقال  ، ى عن النفخ يف الشراب أن النيب  _رضي اهللا عنه _ وعن أيب سعيد  .٢

 :  فقال لـه رسـول اهللا  . س واحدفَمن ن يا رسول اهللا، إين ال أروى:  رجل
  : قال. فيه )٥(أرى القذاة : ل له اـفق".  ك مث  تنفسـالقدح عن في )٤( فأبن"

                                                 
: رواه أمحد بإسنادين : وقال اهليثمي يف جممع الزوائد).٢/١٣٧(النهي عن أكل الطعام احلار  كتاب األطعمة، باب=

  ).٥/١٩(أحدمها منقطع، ويف اآلخر ابن هليعة وحديثه حسن وفيه ضعف 
). ٧/٢٣٦(املنتقى للباجي ). ٢٧٥(الرسالة البن أيب زيد  ).٦/٣٤٠(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ١(

شرح الزرقاين على املوطأ ). ٤٠٥،٤٠٣(مسالك الداللة ألمحد الصديق  .)٤/٧٥٥(الشرح الصغري للدردير 
 .)٢/٥(إحياء علوم الدين الغزايل ). ٣/٢٥٠( مغين احملتاج للشربيين  .)١٣/٢٥٨(الذخرية للقرايف ). ٤/٤٩٣(

املغين ). ٢١/٣٦٦(اإلنصاف للمرداوي  .)٥/١٧٤(للبهويت  كشاف القناع) .٧/٣٤٠(روضة الطالبني للنووي 
الفروع البن ). ٣/٣٧(شرح منتهى اإلرادات للبهويت ). ٧/١٨٩(املبدع البن مفلح . )١٠/٢١٧( البن قدامة

  .)٣/١٥٣(آلداب الشرعية البن مفلح ا) . ٥/٣٠٠(مفلح 
هو الصواب إن كان ثَم  :"قال املرداوي" حاراً يكره النفخ يف الطعام إذا كان ال:"وقال اآلمدي من احلنابلة  )٢(

  .)٧/١٨٩(املبدع البن مفلح . )٢١/٣٦٦(اإلنصاف للمرداوي : انظر .حاجة إىل األكل حينئذ
وابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب  .)٢/١٠٩٤(ة، باب النفخ يف الطعام رواه ابن ماجه يف سننه، كتاب األطعم) ٣(

وهو  يفيه شريك بن عبد اهللا القاض :وقال األلباين). ٦/٥٢٢(لطعام والشراب األشربة، باب من كره النفخ يف ا
  ).٧/٣٧( إرواء الغليل. سيء احلفظ

 ).٧٠(املصباح املنري للفيومي . )١/١٧٥(النهاية البن األثري : نظرا .أي أبعده عن فمك من اإلبانة؛: أبن )٤(
يف العني واملاء والشراب من تراب أو تنب أو وسخ أو  مجعها قذى، ومجع القذى أقذاء، وهو ما يقع": القذاة )٥(

 ).٤/٣٠(النهاية البن األثري . "غري ذلك



٧٣٣ 
  

  )١( ."فأهرقها"
  :فقالوا، أما املعقول
إنه إذا نفخ يف الطعام أو الشراب فإنه خيشى خروج ريقه مع الـنفخ وهـو مـن     .١

 .)٢(القذارة
 .)٣(إن فيه إهانة الطعام مما خيرج من الريق .٢
٣. عد عهده بالسـواك  إن النفخ يف املاء قد يغريه؛ لكون النافخ متغري الفم مبأكول، أو ب

 .)٤(واملضمضة، أو ألنه يصعد ببخار املعدة فتعافه النفوس

                                                 
الترمذي يف سننه بشرح حتفة و ).٣٣٢، ٣٣١(باب النفخ يف الشراب ، رواه اإلمام مالك يف املوطأ) ١(

ذا حديث حسن ه: وقال) ١٠، ٦/٩(األحوذي، كتاب األشربة، باب ما جاء يف كراهية النفخ يف الشراب 
  . )٢/١١٣٤(، باب النفخ يف الشراب  وابن ماجه يف سننه ، كتاب األشربة). ٦/١٠(سنن الترمذي . صحيح

  ).١٣/٢٥٨( الذخرية للقرايف). ٤/٢٩٣(شرح الزرقاين على املوطأ: انظر) ٢(
  ).٤/٧٥٥(انظر الشرح الصغري للدردير ) ٣(
  ).٤/٢٣٥(د املعاد البن القيم زا ).٤/٢٩٣(شرح الزرقاين على املوطأ : انظر) ٤(



٧٣٤ 
  

  املسألة الثانية
  كل الطعام وهو حار والنفخ فيهالصحية أل املضار 

  

وخري األمور أوسطها  ،عن أكل الطعام وهو حار _ عليه الصالة والسالم _ى النيب 
وكذلك  ،احلار من الطعام والشراب يف كل شيء حىت يف الطعام والشراب، فاملعدة يضرها

  .ءالفم والبلعوم واملري
ألم اعتادوا على أكـل   ؛وقد كثرت نسبة سرطان املعدة عند اليابانيني والصينيني

سبب  _  كالشاي _كذلك شرب املشروبات وهي ساخنة ، األرز احلار وهو طعامهم الشعيب
كما أنه يؤذي الفم والبلعوم  )١(.ءوخاصة املري ؛لسرطانات القسم العلوي من جهاز اهلضم

  )٣(.وكثرياً ما يؤدي إىل حروق تبدو غالباً يف قبة احلنك أو املنطقـة الشـفوية  ، )٢(ءواملري
إرجاع املؤلف كثرة نسبة سرطان املعدة عند الشعوب اليت ذكرها اىل أكل الطعـام  : قلت

  .احلار غري مؤكد؛ ألن هناك أسباب أخرى ال ميكن جتاهلها
  :النفخ يف الطعام والشراب أما مضار

مع قليل من ) co٢(فألن الزفري يخرِج من الرئتني اهلواء املفعم ببخار الفم 
هذه  ،األكسجني وبعض فضالت اجلسم الطيارة اليت خترج عن طريق الرئتني بشكل غازي

 ،)األورمييا(الغازات تكثر نسبتها يف هواء الزفري يف بعض األمراض كما يف التسمم البويل 
ويف التسمم السكري تصبح  ،)األمونياك(فتصبح رائحة النفس كريهة كرائحة النشادر 

فهواء الزفري هو فضالت اجلسم الغازية مع  اًإذ ،)سيتوناأل(رائحة النفس كرائحة اخلَلَّون 
فكيف يعيد هذه الفضالت مرة ثانية إىل اجلسم عن طريق نفخها يف  ،قليل من األكسجني
  كما أنه ينقـل  )٤(!؟ ذا التوجيه النبويـي فعلها السمي إذا أغفلنا هالطعام والشراب لتؤد

                                                 
 ).٣١٦،٣١٥(انظر اإلعجاز العلمي يف اإلسالم حملمد كامل عبدالصمد ) ١(
  ).١١٨(عبد الرزاق الكيالين .د انظر احلقائق الصحية يف اإلسالم) ٢(
  ).٤/٤٤(انظر روائع الطب النبوي حممد نزار الدقر ) ٣(
حممد نزار .روائع الطب اإلسالمي د). ١٤٨( اق الكيالينعبدالرز. يف اإلسالم د الصحيةاحلقائق : انظر) ٤(

 ).٤/٣٨(الدقر
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  )١( .العدوى باألمراض باملوجودة يف الفم فتتكاثر فيه وتسب اجلراثيم
  

  املسألة الثالثة
  حكم التنفس يف اإلناء

  
لى الصحة كراهة التنفس يف اإلناء، من مجلة اآلداب اليت راعاها الشرع يف احلفاظ ع

  )٣)(٢(.تفق عليه املالكية والشافعية واحلنابلةمما ا يوه
  :األدلة

  :استدل الفقهاء لكراهة التنفس يف اإلناء بالسنة واملعقول
  :أما السنة

 )٤("...ينفخ يف طعام مل يكن رسول اهللا :" _ رضي اهللا عنهما_  فما رواه ابن عباس .١
 .)٥("نفسفَأَبِن القدح عن فيك وت":  _رضي اهللا عنه  _وحديث أيب سعيد  .٢
إذا شـرب  ":  رسـول اهللا  قـال  : عن أبيه قال_ اهللا عنه  رضي_ وعن أيب قتادة  .٣

وإذا متسـح   .وإذا بال أحدكم فال ميسح ذكره بيمينـه . أحدكم فال يتنفس يف اإلناء
 .)٦("أحدكم فال يتمسح بيمينه

                                                 
 ).١/١٠٤(الوقاية يف اإلسالم . )٣(الطب اإلسالمي نشرة : انظر) ١(
حاشية العدوي على شرح  .)٤/٢٩٣(شرح الزرقاين على املوطأ . )٤/٧٥٥(الشرح الصغري للدردير : رانظ) ٢(

القوانني الفقهية البن جزي  .)٣/١٧١٢(وهاب املعونة للقاضي عبد ال .)٢/٦٠٥(أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد 
روضة الطالبني للنووي  .)٣/٢٥٠(مغين احملتاج للشربيين . )٢/٦(إحياء علوم الدين للغزايل . )٤٢٩(
ح منتهى اإلرادات للبهويت شر .)٤/٢٣٥(زاد املعاد البن القيم . )٥/١٧٤(كشاف القناع للبهويت . )٧/٣٤٠(
  ) .٧/١٨٩(املبدع البن مفلح  .)٥/٣٧٤(اإلنصاف للمرداوي  .)٣/٣٧(
  .مل أقف للحنفية على قول يف املسألة فيما بني يدي من كتبهم، واهللا أعلم) ٣(
  .٧٢٢ سبق ص )٤(
  .٧٢٢ سبق ص )٥(
) ١٠/٩٥(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب األشربة، باب النهي عن التنفس يف اإلناء  )٦(
مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب األشربة، باب كراهية التنفس يف نفس اإلناء واستحباب . للفظ لهوا

  ) .١٣/٢١٠(التنفس ثالثاً خارج اإلناء 
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  :فقالوا، وأما املعقول
 )١(.لئال يعود منه شيء فيقذره .١
وأصون عن سقوط الريـق  للتهمة، وأبعد عن تغري املاء، إنه أحفظ للحرمة، وأنقى  .٢

 )٢(٠"فالتشبه ا مكروه شرعاً وطبعاًبعد عن التشبه بالبهائم يف كرعها، فيه، وأ
  

  املسألة الرابعة
  لتنفس يف اإلناءاملضار الصحية ل

  
النهي عن التنفس يف اإلناء هو سبيل إىل الوقاية من األمراض املعدية اليت تنتقـل إىل  

ولذا عندما نطلب من األشخاص يف األماكن العامة الذين يشربون من إناء  ؛شخص السليمال
  .)٣(فإننا بذلك حنمي السليم من العدوى  ،واحد بأال يتنفسوا داخل اإلناء

  .وال ميكن إغفال أمهية النظافة يف الوقاية من األمراض املعدية وغريها: قلت

                                                 
  ).٥/١٧٤(كشاف القناع للبهويت ) .٣/١٧١٢(املعونة للقاضي عبد الوهاب : انظر) ١(
  .)٤/٢٩٣(شرح الزرقاين على املوطأ ) ٢(
  ).٣٢(الفاضل العبيد عمر . د  الطب اإلسالميجلراثيم بني الوقاية والعالج يفانظر أمراض ا) ٣(
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  املسألة اخلامسة
  مضطجعًا، أو منبطحاً  حكم األكل متكئًا، أو

  
  .وثالثة فروع وفيها متهيد

  .تكاء واالضطجاع واالنبطاحففي تعريف االالتمهيد أما 
  :وأما الفروع
  .حكم األكل متكئاً: فالفرع األول
  .حكم األكل مضطجعاً أو منبطحاً: الفرع الثاين
  .أو منبطحاً ألكل متكئاً أو مضطجعاًالصحية ل املضار: الفرع الثالث
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  دمتهي
  تعريف االتكاء، واالضطجاع، واالنبطاح 

  
 :والتكـأة  .فهو متكـئ  ،حتمل واعتمد :توكأ على الشيء واتكأ: االتكاء يف اللغة  

  .العصا يتكأ عليها يف املشي
والعامة ال تعرف املتكئ  ،كل من استوى قاعداً على وطاء متمكناً:واملتكئ يف العربية  

  )٢( .وهو يستعمل يف املعنيني )١(،شقيهقعوده معتمداً على أحد  إال من مال يف
ألن هذا فعل من يسـتكثر   ؛أن يتمكن يف اجللوس لألكل على أي صفة كان :وقيل  
  )٣( .من الطعام

  )٤(٠أن يعتمد على يده اليسرى من الوطاء الذي حتته :وقيل  
  .)٥(التربع :وقيل

هو االعتمـاد  ) ٦(:"إين ال آكل متكئاً":اخلطايب أن املراد باالتكاء يف حديث  ورجح  
تكاء مأخوذ من واال. وكل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكئ ،على الوطاء الذي حتته

هو الذي أوىل مقعدته وشدها بالقعود على الوطـاء   :فاملتكئ ،ووزنه االفتعال منه ،الوكاء
  )٧( .الذي حتته
أحد الشقني   هنا هو امليل على_ مدار احلديث _ تكاء والذي يظهر أن املقصود باال  

ألن ما عداه مما ميكن أن يسمى اتكاء يف اللغة ال تكاد تسلم منه هيئة إال أن تكـون هيئـة   
  .فزتاحمل

                                                 
  ).١/١٩٦،١٩٥) (وكأ(لسان العرب البن منظور مادة ) ١(
  ).٢٥٧(املصباح املنري للفيومي ) ٢(
  ).٩/٤٥٢(فتح الباري البن حجر  .)٦/٧٥٦(حاشية رد احملتار البن عابدين : انظر) ٣(
  ).٤/٢٢١(زاد املعاد البن القيم .)٤/٢٢٥(لخطايب معامل السنن ل .)٩/٤٥٢(بن حجر فتح الباري ال: ظران) ٤(
  ).٤/٢٢١(زاد املعاد البن القيم . )٩/٤٥٢(فتح الباري البن حجر : ظران) ٥(
  ).١٠/٤١٦(رواه عبد الرزاق يف مصنفه، كتاب اجلامع، باب األكل متكئاً ) ٦(
  ).٤/٢٢٥(انظر معامل السنن للخطايب ) ٧(



٧٣٩ 
  

من ضجع الرجل وضع جنبه باألرض وبابه قطع، خضع " :أما االضطجاع يف اللغة  
  ) ١( ."واضطجع مثله). ضاجع(فهو 

  )٢(."ته على وجهه وألقيتهبسط:بطحته بطحاً  :يقال ،فهو من البطح": أما االنبطاح

  

  الفرع األول
ا
ً
  حكم األكل متكئ

  
  :مذهبانوهلم يف ذلك  ،اختلف الفقهاء يف حكم األكل متكئًا

    : األول ملذهبا
  .يرى القائلون به أنه يباح األكل متكئًا وتركه أوىل  
  )٣(.وإىل هذا ذهب احلنفية على املختار  
 قالكما  )٤(."و مكشوف الرأس يف املختارال بأس باألكل متكئًا أ" :ابن عابدين قال  
أنه ال بأس ) أي باب احلظر(قدمنا يف احلظر  ،جيوز أن يأكل متكئًا يف الصحيح" :أيضا قال

  ٠)٥("وإال فيحرم ؛، وهذا إذا مل يكن عن تكرب_  أي فتركه أوىل _ به يف املختار
  :الثاين ملذهبا

  .زيها األكل متكئًاـيرى القائلون به أنه يكره تن  
  .)٦(وإىل هذا ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة   

                                                 
  ).٣٤٢(خمتار الصحاح للرازي  )١(
  ).١/١٣٤(النهاية البن األثري ). ٢٠(املصباح املنريللفيومي ) ٢(
  ) .٦/٣٦٥(الفتاوى اخلانية لقاضيخان  .)٦/٣٤٠(رد احملتار البن عابدين  حاشية: انظر) ٣(
  .)٦/٣٤٠(رد احملتار ) ٤(
  .)٦/٧٥٦(رد احملتار ) ٥(
حاشية العدوي على شرح  .)٤٢٩(القوانني الفقهية البن جزي  .)٤/٧٥٥(الشرح الصغري للدردير : رانظ) ٦(

، ٧/٢٤٧(املنتقى للباجي  .)٣/١٧١٣(عونة للقاضي عبد الوهاب امل .)٢/٤٣٠(حلسن لرسالة ابن أيب زيد أيب ا
مغين احملتاج للشربيين ). ٤٠٧(مسالك الداللة ألمحد الصديق  .)٢٧٦(لة البن أيب زيد القريواين الرسا). ٢٥٠

  =  ويتـكشاف القناع للبه .)٢/٤(إحياء علوم الدين للغزايل  .)٧/٣٤٠(روضة الطالبني للنووي ). ٣/٢٥٠(



٧٤٠ 
  

  :األدلة
  :ئاًالقائل بإباحة األكل متك أدلة أصحاب املذهب األول: أوالً

  :استدل أصحاب هذا املذهب بالسنة
ما أكل  :قال )١(؛ ولكن روى جماهدومل أقف عليه ذا اللفظ ."أكل متكئاً أنه "ي روما

 )٢(".اللهم إين عبدك ورسولك ":فقالنزع ومتكئاً إال مرة  النيب 
 :واستدل هلم يف اآلداب الشرعية مبا يلي

ملا افتتح رسـول اهللا خيـرب   :"قال  _رضي اهللا عنه  _  )٣(ما روى واثلة بن األسقع  
      )٤(٠"وأصابته الشمس فلبس الظلة ،فأكل متكئًا وأطلىجعلت له مأدبة، 

 لك مجاعة من الصحابة والتـابعني؛ ث فعل ذحيدل هلم باآلثار؛ كما ميكن أن يست
   )٧(رضي اهللا عنهم وكذا حممد بن سريين_  )٦(وخالد بن الوليد )٥(منهم ابن عباس

  

                                                 

). ٥/٣٠١(الفروع البن مفلح  ).٢١/٣٦٦( للمرداوي اإلنصاف ).١٠/٢١٥(قدامة البن املغين .)٥/١٧٦=(

  ).٧/١٨٩(املبدع البن مفلح ). ٣/١٥٤(اآلداب الشرعية البن مفلح 
شيخ القراء :تابعي مفسر من أهل مكة ، قال الذهيب، موىل بين خمزوم بن جرب، يكىن أبا احلجاج ، هو جماهد) ١(

فيم نزلت؟ وكيف : أخذ التفسري عن ابن عباس، قرأه عليه ثالث مرات يقف عند كل آية يسأله.واملفسرين
األعالم للزركلي : انظر. من اهلجرة ١٠٤مات وهو ساجد سنة  .وتنقل يف األسفار، واستقر يف الكوفة .كانت؟

 .  )٢١١، ٢/٢٠٨(الصفوة البن اجلوزي  صفة .)٥/٢٧٨(
  ).٥/٥٦٥(مصنف ابن أيب شيبة، كتاب األطعمة، باب من كان يأكل متكئاً ) ٢(
 هو واثلة بن األسقع بن كعب بن عامر، من بين ليث بن عبد مناف، أسلم قبل تبوك وشهدها، وكان من أهل )٣(

يف خالفة عبد امللك، وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة سنة  _رضي اهللا عنه_ مات .الصفة، مث نزل الشام
االستيعاب البن ) .٦/٣١٠(اإلصابة البن حجر : انظر. ست ومثانني: مخس ومثانني، وقيل: ثالث ومثانني، وقيل

  ).٣/٦٤٤(عبد الرب 
  .)٣/١٧٠(مفلح  ابن) ٤(
رواه الطرباين من رواية بقية عن : "وقال يف جممع الزوائد. )١٤٩(رقم ) ٢٢/٦٢(اين يف الكبري رواه الطرب) ٥(

  .)٥/٢٤(اهليثمي " بقية رجاله ثقاتعمرو الشامي، وبقية ثقة؛ ولكنه مدلس، وعمر مل أعرفه، و
وعبد الرزاق يف مصنفه، . )٥/٥٦٥(باب من كان يأكل متكئاً  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب األطعمة،) ٦(

  ).١٠/٤١٧(باب األكل متكئاً  كتاب اجلامع،
  .)٥/٥٦٥(باب من كان يأكل متكئاً  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب األطعمة،) ٧(



٧٤١ 
  

  .)٢(  _ رمحهم اهللا_  والزهري )١(وعطاء
  :زيهاًـالقائل بأن األكل متكئًا مكروه تن أدلة أصحاب املذهب الثاين: ثانًيا

  :استدلوا لذلك بالسنة واملعقول
  :ةأما السن

  .)٣( "ئاً إين ال آكل متك " :قال فما روى أبو جحيفة أن رسول اهللا 
  :وجه الداللة

أي إذا أكلت مل أقعد متمكناً على األوطية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر مـن    
، وآخذ من الطعام بلغة، فيكـون قعـودي   ولكين آكل علقة ؛األطعمة ويتوسع يف األلوان

  )٤(.اًمستوفز
  :فقالوا، لوأما املعقو

١. ٥(ر وتعاظم وتشبه باألعاجمبِيف األكل متكئًا ك(.  
ه ذويعوقه عن سرعة نفو ،تكاء على جنب مينع جمرى الطعام الطبيعي عن هيئتهالإن ا .٢

ا متيل وال تبقى منتصبة أويضغط املعدة فال يستحكم فتحها للغذاء، كما  ،إىل املعدة
   .)٦( فال يصل الغذاء إليها بسهولة

 ة أن تعظمـرِه األكل متكئًا خمافـإمنا كُ ": _ رمحه اهللا تعاىل _  )٧( يبقال الشع .٣

                                                 
وعبد الرزاق يف مصنفه، . )٥/٥٦٦(باب من كان يأكل متكئاً  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب األطعمة،) ١(

  ).٤١٧، ١٠/٤١٦(كتاب اجلامع، باب األكل متكئاً 
  ).٥/٥٦٥(، كتاب األطعمة، باب من كان يأكل متكئاً  واه ابن أيب شيبة يف مصنفهر )٢(
  ). ٩/٤٥١(طعمة، باب األكل متكئًا ، كتاب األ بشرح فتح الباري رواه البخاري يف صحيحه )٣(
  ).٢٢٢/ ٤(زاد املعاد البن القيم ) ٤(
  ).٣/١٧١٣(املعونة للقاضي عبد الوهاب ). ٧/٢٤٧(املنتقى للباجي : انظر )٥(
  ).٤/٢٢٢(انظر زاد املعاد البن القيم  )٦(
أبو عمر الكويف روى عن علي وسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيـد ، هو عامر بن شراحيل الشعيب احلمريي) ٧(

قال منصور ، وعنه أبو إسحاق السبيعي وسعيد بن عمر وإمساعيل بن خالد وغريهم، وغريهم_ رضي اهللا عنهم _ 
ذيب : انظر. ثقة: قال ابن معني وأبو زرعة وغري واحد. أدركت مخسمائة من الصحابة: يبالغداين عن الشع

 ).١/٢٦٩(تقريب التهذيب البن حجر ). ١٥٨_٤/١٥٦(التهذيب البن حجر 
  



٧٤٢ 
  

  )١(."بطوم
  :أدلة أصحاب املذهب األول القائل بإباحة األكل متكئاًمناقشة : أوالً

  :فاعترض عليه مبا يلي، أكل متكئاً أنه  أما استدالهلم مبا روي
 .)٢(أنه مرسل .١
ما أكل ": مبا روى عن جماهد قال )٣(سوخ وعلى فرض صحته فإنه من ،أنه مل يصح .٢

 )٤("مث نزع  ةمتكئاً إال مر رسول اهللا 
ما : "أنه قال _رضي اهللا عنهما  _ )٥(كما أنه قد روى شعيب بن عبداهللا بن عمرو .٣

 )٧) (٦(." يأكل متكئًا قط، وال يطأ عقبه رجالن رئي رسول هللا 
ـ فجعل يقسمه وهو حم ،مر هديةبت النيب  يتأٌ" :وما روى أنس بن مالك قال .٤ ز تف

  )٨(."يأكل منه أكالً ذريعا
 أرسل إىل نبيه  _ تبارك وتعاىل_ إن اهللا : قال _ما رضي اهللا عنه_ وعن ابن عباس . ٥

خيريك بني أن تكـون   _ تبارك وتعاىل_  إن اهللا: ملكاً من املالئكة ومعه جربيل، فقال امللك
فأشار جربيل  ،كاملستشري إىل جربيل التفت رسول اهللا وبني أن تكون ملكاً، ف ً،عبداً نبيا

                                                 
وابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب األطعمة، باب من كان ). ٤/٢٧٥(شرح معاين اآلثار رواه الطحاوي يف ) ١(

  ).٥/٥٦٥(يأكل متكئًا 
  ).٩/٤٥٢(فتح الباري البن حجر ) ٢(
  ).٢/٩٠(انظر غذاء األلباب للسفاريين ) ٣(
  .٧٣٠ سبق ص) ٤(
روى عن جده . هو شعيب بن حممد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص احلجازي السهمي، وقد ينسب إىل جده) ٥(

ذكره . وثابت البناين وغريهم، عمرو وعمر: وعنه ابناه _رضي اهللا عنهم_وابن عباس وابن عمر ومعاوية وعبادة 
  ).١/٢٤٥(تقريب التهذيب البن حجر ).٣/٦٤٤،٦٤٣(ذيب التهذيب البن حجر: انظر. ابن حبان يف الثقات

. واللفظ له) ١٠/١٧٥(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب األطعمة، باب يف األكل متكئًا ) ٦(
سلسلة األحاديث . وقال األلباين صحيح). ١/٨٩(كره أن يوطأ عقباه يف املقدمة،باب من  ماجهوسكت عنه وابن 

  ).٥/١٣٩(الصحيحة 
ال ميشي قدام  أي أنه ال يطأ األرض خلفه رجالن، واملعىن أنه ": وال يطأ عقبه رجالن: "واملراد من قوله ) ٧(

  ).١٠/١٧٦( العظيم آباديانظر عون املعبود لشمس احلق .القوم؛ بل ميشي يف وسط اجلمع أو يف آخرهم تواضعاً
  .٥٤٢ سبق ص) ٨(



٧٤٣ 
  

فما أكل بعد تلـك الكلمـة   "، بل أكون عبداً نبياً" :  بيده أن تواضع، فقال رسول اهللا
  )١(٠"طعاماً متكئاً

  :أدلة أصحاب املذهب الثاين القائل بأن األكل متكئاً مكروه تنـزيهاً مناقشة : ثانياً
بأـا حتمـل علـى    اردة عن السلف، فـاعترض عليهـا   الو أما استدالهلم باآلثار

  .)٢(الضرورة
  .)٣(هذا بأن احلمل عليه فيه نظر نوأجيب ع

  :الترجيح
بأنـه  القائـل   الثاين بعد النظر يف أدلة املذهبني يتبني أن املذهب الراجح هو املذهب  

من املعارضة لسامل وذلك ملا استدلوا به من احلديث الصحيح ا ؛األكل متكئاً يكره تنـزيهاً
  .واهللا أعلم ،ئق باملسلمالما هو مطلوب من التواضع الوملوافقة ذلك 

  

  الفرع الثاني
احكم 

ً
  األكل مضطجعًا أو منبطح

  
  :بعد أن عرفنا حكم األكل متكئاً نتعرف على حكم األكل مضطجعاً أو منبطحاًً فأقول

  )٥)(٤(.منبطحاً ىل كراهة األكل مضطجعاً أوذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إ
  :األدلة

  :بالسنة واملعقول كراهة األكل مضطجعاً أو منبطحاً استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من
  :أما السنة

                                                 
  ).١٠/٤١٧(رواه عبد الرزاق يف مصنفه، كتاب اجلامع، باب األكل متكئًا ) ١(
  ). ٩/٤٥٢(فتح الباري البن حجر ). ١٠/١٧٦(عون املعبود لشمس احلق العظيم آبادي : انظر )٢(
  .انظر املراجع السابقة )٣(
مغين احملتاج ). ٤/٧٥٥(الصاوي على الشرح الصغري حاشية  .)٢٥٠، ٧/٢٤٧(املنتقى للباجي  :انظر )٤(

القناع  كشاف ).٢١/٣٦٦( للمرداوي اإلنصاف). ٩/٤٥٢( حجر البن فتح الباري). ٣/٢٥٠(للشربيين 
  .)٣/١٥٤(فلح داب الشرعية البن ماآل ).٣٤٦(شرح منظومة اآلداب للحجاوي ). ٥/١٧٦(للبهويت 

  .ملسألة فيما بني يدي من كتبهم ، واهللا أعلمومل أقف للحنفية على قول يف ا) ٥(



٧٤٤ 
  

أن يأكل الرجل وهو منبطح على  ى رسول اهللا " :عن أبيه قال )١(فما رواه سامل
  )٢(".وجهه

  :فمن وجهني ،أما املعقول
  :فقالوا، األول القياس

  .)٣(فإن األكل مضطجعاً أوىل بالكراهة ،األكل متكئًا هرِإذا كُ 
  :قالوا، وفيه النظر: الثاين

ووقت األكل وقت تواضع وشكر هللا على  ،إن األكل مضطجعاً فيه بعد عن التواضع
  .)٤(نعمه 

  

  الفرع الثالث
ا، أو مضطجعًا، أو منبطحاً الصحية ل املضار

ً
  ألكل متكئ

  
ويعوقه عن سـرعة   ،تهنع جمرى الطعام عن هيئل متكئًا مياألكسبق أن ذكرت أن  
  فال يستحكم فتحها للغذاء، وكذلك فإن املعدة متيل وال  ،ويضغط املعدة ،إىل املعدة نفوذه

  .)٥( وال يصل الغذاء إليها بسهولة ،تبقى منتصبة

                                                 
روى عن أبيه وأيب . أبو عبداهللا، املدين: هو سامل بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي، أبو عمر، ويقال) ١(

بن  وعنه ابنه أبوبكر وأبوبكر بن حممد بن عمرو _رضي اهللا عنهم_ هريرة وأيب رافع وأيب أيوب وزيد بن اخلطاب
قال . كان عبداهللا أشبه ولد عمر به، وكان سامل أشبه ولد عبداهللا به: قال ابن املسيب. ي وغريهمحزم والزهر

مات سنة ست ومائة على . كان ثقة كثري احلديث، عالياً من الرجال: وقال ابن سعد .مدين تابعي ثقة: العجلي
  ).١/١٩٤(حجر تقريب التهذيب البن ). ٣/٢٤٩،٢٤٨(ذيب التهذيب البن حجر : انظر. األصح

رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب األطعمة، باب اجللوس على مائدة عليها بعض ما يكره ) ٢(
يف سننه، كتاب األطعمة، باب النهي عن األكل منبطًحا  ماجهابن ورواه  .منكر: وقال عنه). ١٠/١٧٨(
  .واللفظ له )٢/١١١٨(
  ).٣/٢٥٠(انظر مغين احملتاج للشربيين ) ٣(
  ).٧/٢٥٠(املنتقى للباجي ) ٧٥٦، ٤/٧٥٥(حاشية الصاوي على الشرح الصغري : انظر) ٤(
  .٧٣١ انظر ص) ٥(



٧٤٥ 
  

ضـطراب والـتقلص يف عضـالت    تكاء يسبب التشنج واالاليضاف إىل ذلك أن ا
  نسان بلع اللقمة يف ارتياح ولذة، كما أنه حيدث ارختاء يف عضالت فال يستطيع اإلالبلعوم؛ 
  .)١(فال تستطيع املعدة استقبال الطعام بشكل صحيح  ؛البطن

فإن أنفع هيئات األكل وأفضلها ما كانت األعضاء يف وضعها  ،أما األكل مضطجعا
  .يوال يكون كذلك إال إذا كان اإلنسان منتصباً االنتصاب الشرع ،الطبيعي

ألن املريء وأعضاء االزدراد تضـيق   ؛أما األكل منبطحاً فيمنع من حسن االستمراء
واملعدة تنعصر مما يلي البطن باألرض ومما يلي الظهر باحلجاب الفاصل بني آالت  ،ذه اهليئة

  .)٢(الغذاء وآالت التنفس
 يرى املشرف أن عضالت املريء مهيأة من اهللا سبحانه وتعـاىل لتكـون ال  : قلت

إرادية وبالتايل فإا تقوم بتحريك اللقمة يف إجتاه واحد مبجرد وصوهلا إليه على أي وضـع  
كان اآلكل وبالتايل فالظاهر من النهي عن األكل ذه الوضعية، هو التأدب واحترام النعمة 

  ٠وشكر املنعم

                                                 
  ).٤/٩٢(حممد نزار الدقر . انظر روائع الطب اإلسالمي د) ١(
  ).٩٥(انظر املنهل الروي يف الطب النبوي البن طولون ) ٢(



٧٤٦ 
  

  املسألة السادسة
  حكم الشرب من فم السقاء

  
  )٢)(١(.لشرب من فم السقاءئمة األربعة على كراهة ااتفق األ  
  : األدلة

  :استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من كراهة الشرب من فم السقاء بالسنة واملعقول  
    :أما السنة
ى عن الشرب من يف  "أن رسول اهللا _ رضي اهللا عنهما_ فما رواه ابن عباس  .١

   )٣(".السقاء
ألن ذلك  ؛من يف السقاء ى أن يشرب" أن النيب  _رضي اهللا عنها  _وعن عائشة  .٢

  )٤(".ينتنه
  :فقالوا، وأما املعقول

 .)٥( يكسب املاء زهومة ورائحة كريهة يعاف ألجلها إن تردد أنفاس الشارب فيه .١

                                                 
قال ابن ). ٢٧٩( خمتار الصحاح للرازي. ربةُ تكون للماء خاصةما يكون للَّبن واملاء والق :السقاء يف اللغة) ١(

واملراد النهي عن الشرب من فم القربة . )١٠/٩٣(فتح الباري  .أي اجللد" ما يتخذ من األدم: السقاء،:"حجر
  .والسقاء ويدخل فيه كل األواين املعدة حلفظ املاء واللنب وحنوه

أسهل املدارك . )٤٢٩(القوانني الفقهية البن جزي . )٤/٢٧٦(شرح معاين اآلثار للطحاوي : انظر )٢(
شرح منتهى  .)٥/١٧٧( كشاف القناع للبهويت. )٣/٢٥٠( مغين احملتاج للشربيين .)٣/٣٥١( للكشناوي

وقد نقل اتفاق األئمة األربعة على ذلك النووي  .)٢١/٣٧١(اإلنصاف للمرداوي . )٥/١٧٧(اإلرادات للبهويت 
  ).١٣/١٩٤( يف شرحه لصحيح مسلم

  ).١٠/٩٣(رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب األشربة، باب الشرب من فم السقاء ) ٣(
وقال ابن حجر  .صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: ، وقال)٤/١٤٠(أخرجه احلاكم يف املستدرك، كتاب األشربة  )٤(

ع اجلوهر النقي عن عروة عن أبيه، كتاب والبيهقي يف السنن الكربى م. )١٠/٩٤" (قوي: "عن سنده  يف الفتح
وكذلك عبد الرزاق يف مصنفه، كتاب اجلامع، . )٧/٢٨٥(الصداق، باب اختناث األسقية وما يكره من ذلك 

  ).١٠/٤٢٩(باب الشرب من يف السقاء 
  ).٣/١٦٦(اآلداب الشرعية البن مفلح . )٤/٢٣٣(زاد املعاد البن القيم : انظر) ٥(
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 .)١(أو تبتل ثيابه ،كأن يشرق ؛رمبا غلب الداخل إىل جوفه من املاء فيتضرر به .٢
 .)٢(ذي الشاربقد خيرج من داخل السقاء أو القربة ما ينغص الشرب أو يؤ .٣
 .)٣(رمبا كان يف املاء قذاة أو غريها ال يراها الشارب فتدخل جوفه .٤
أو  ،إن الشرب من فم السقاء ميأل البطن من اهلواء، فيضيق عن أخذ حظه من املـاء  .٥

 .)٤(أو يؤذيه ،يزامحه
، ويف هذا ضياع للمال املنهي عنه فم السقاءإن تكرار الشرب من فم السقاء يفْسد  .٦

 .)٥(شرعاً
إن الشرب من فم السقاء يؤذي العروق الضعيفة اليت بإزاء القلب كما ذكـر ابـن    .٧

 .)٦(حجر

                                                 
اآلداب الشرعية البن مفلح ). ١٠/٩٤(فتح الباري البن حجر ). ٤/٢٣٣(د البن القيم زاد املعا: انظر) ١(
)٣/١٦٦.(  
  ).٤/٢٣٣(زاد املعاد البن القيم ). ٥/١٧٧(كشاف القناع للبهويت : انظر) ٢(
  ).٤/٢٣٣(انظر زاد املعاد البن القيم ) ٣(
  ).٢٣٤، ٤/٢٣٣(انظر املرجع السابق ) ٤(
  ).٥٩(حسن بن أمحد بن حسن الفكي .  الشريعة اإلسالمية دانظر أحكام األدوية يف) ٥(
  ).١٠/٩٤(انظر فتح الباري  )٦(
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  املسألة السابعة
  لشرب من فم السقاءالصحية ل املضار

  
ذكر الدكتور عبدالرزاق الكيالين يف احلكم والفوائد اليت تعود على امللتـزم ـذا     

وعاء شفافاً وكان فمه مفتوحـاً قـد   األدب فقال بأن الشرب من فم الوعاء إذا مل يكن ال
يسقط فيها شيء من اهلوام أو القذى وقد تكون موجودة يف املاء أصالً عند تعبئته فإذا شرب 

   . ذه الطريقة قد تدخل إىل جوفه فتؤذيه
ما ك٠يعود شيء من ريقه مع ما حيمله من جراثيم إىل املاء بعد انتهاء شربهوأيضاً قد   

ويننت املاء إذا طال  ،وتنمو اجلراثيم وتتكاثرشاربني وختتلط يف السقاء، أرياق الأنه قد تكثر 
  .)١(ويصبح خطراً على الشاربني ،أمد وجوده يف السقاء

قد يكون  وقد أوضح الطب احلديث أن االستخدام اجلماعي إلناء واحد يف الشرب  
والتـهابات   ،م واللثةالتهابات الفك ؛أداة لنقل العدوى بني األفراد، فهناك األمراض املعدية

وأمراض الصدر واجلهاز التنفسي، كل هذه األمراض قد تنتقل من املريض  ،احللق والدفتريا
 .)٢(إىل السليم عن طريق تداول إناء واحد يف الشراب

                                                 
  ).١٥١(عبدالرزاق الكيالين . يف اإلسالم د الصحيةانظر احلقائق  )١(
  ).٣٣(الفاضل العبيد عمر . انظر أمراض اجلراثيم بني الوقاية والعالج يف الطب اإلسالمي د) ٢(
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  املسألة الثامنة
  حكم اإلكثار من األكل إذا خاف األذى أو التخمة

  
  :فأقول ة يف اللغةالتخم قبل الشروع يف بيان احلكم حيسن أن أعرف

  )١(."سوء مغبة الطعام وقلة استمرائه"هي  :التخمة يف اللغة
وأظهر ما يكون ذلك يف  ،ومن املعلوم أن التوسط واالعتدال يف كل شيء أمر حممود  
إىل أنه حيرم اإلكثار من األكـل إذا  احلنفية واملالكية واحلنابلة ومن هنا فقد ذهب ، األكل 

حيـث جـاء يف حاشـية     ؛وهو ما يفهم من مذهب الشافعية )٢(،خاف األذى أو التخمة
مما يـدل   )٤(،"يكره الزيادة على الشبع يف ملك نفسه وال ضرر عليه فيها" :ما نصه) ٣(ملجلا

ي عند شـرح حـديث   كما جاء يف فتح البار ،على أنه إذا كان عليه ضرر وأذى فإنه حيرم
املدينة من طعام بر ثالث ليال تباعـاً  ماشبع آل حممد منذ قدم " :_رضي اهللا عنها_عائشة 

بل تارة  ؛ال لعوز وضيق ؛يف حالة دون حالة كان منهم )اجلوع(أن ذلك أي " )٥("حىت قُبِض
  )٦( ".وتارة لكراهة الشبع ولكثرة األكل ،لإليثار
  :األدلة

                                                 
  ).٢/١٠٣١) (اختم، توخم(إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : راجاملعجم الوسيط  إخ) ١(
حاشية رد احملتار البن ). ٨/٢٠٨(تكملة البحر الرائق للطوري ). ٤/١٧٩(جممع األر لداماد أفندي : انظر )٢(

سن لرسالة ابن أيب زيد حاشية العدوي على شرح أيب احل ).٣٠/٢٦٦(املبسوط للسرخسي  ).٦/٣٣٩(عابدين 
 ).١٤/٤٦٣(للكاندهلوي  مالك موطأ شرح املسالك أوجز ).٧/١٨٩(للقرطيب القرآن ألحكام اجلامع ).٢/٤٢٦(

الفروع  ).٢١/٣٦٩(اإلنصاف للمرداوي  ).٥/١٧٩( للبهويت كشاف القناع ).٤/٣١٠( مغين احملتاج للشربيين
  .)٢/١١١(غذاء األلباب للسفاريين ).٥/٣٠٢(البن مفلح 

إحدى قرى (ور العجيلي األزهري املعروف باجلمل، فاضل من أهل منية عجيل هو سليمان بن عمر بن منص) ٣(
الفتوحات اإلهلية، حاشية على تفسري اجلاللني، وحاشية على : " له مؤلفات؛ منها .، انتقل إىل القاهرة)الغربية مبصر
  .)٣/١٣١(انظر األعالم للزركلي . )هـ١٢٠٤(سنة _ رمحه اهللا_تويف ". شرح املنهج

  ).٤/٣١٠(وانظر مغين احملتاج للشربيين . )٥/٢٧٩(ية سليمان اجلمل على شرح املنهج  حاش )٤(
وأصحابه وختليهم عن  صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النيب  )٥(

  ).١١/٢٨٧(الدنيا 
    ).١١/٢٩٧(البن حجر  )٦(
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  :استدلوا لذلك بالكتاب والسنة واآلثار واملعقول
  :أما الكتاب

/θè=à2uρ (#θç#).. {: فقوله تعاىل .١ u õ° $# uρ Ÿωuρ (# þθèùÎ ô£ è@ ..{.)١(  

  :وجه الداللة
أحل اهللا يف هذه اآلية األكل والشرب ما مل يكـن  " : _ مارضي اهللا عنه _قال ابن عباس  

عن السرف، واألكل فـوق الشـبع مـن     _ اهللا سبحانه وتعاىل_ ى . )٢("سرفاً أو خميلة
  .)٣(فهو حرام ،السرف

Ÿωuρ (#θà)... { : وقوله تعاىل .٢ ù=è? ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ ’n<Î) Ïπ s3è=öκ−J9 $#   ...{.)٤( 

  :وجه الداللة
  )٥(.كل شي يصري عاقبته إىل اهلالك: التهلكة
  :أما السنة
 :فقال،  رجل عند النيب  )٦(جتشأ  :قال_  رضي اهللا عنهما_ فما رواه ابن عمر  .١

 )٧(."القيامة وهلم جوعاً يومطفإن أكثرهم شبعاً يف الدنيا أ !كف عنا جشاءك"
  

                                                 
  ).٣١( :من اآلية ،سورة األعراف )١(
  ).٧/١٨٦(حكام القرآن للقرطيب اجلامع أل) ٢(
  ).٧/١٨٩(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  ).٣٠/٢٦٦(املبسوط للسرخسي : انظر) ٣(
  ).١٩٥( :يةاآلمن  ،سورة البقرة )٤(
  ).١/٢١٥(انظر تفسري البغوي ) ٥(
  ).٣٩(املصباح املنري للفيومي  .هو صوت مع ريح حيصل من الفم عند حصول الشبع: اجلشاء )٦(
حسن غريب  :وقالواللفظ له ) ٧/١٥٣(رواه الترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي، أبواب صفة القيامة  )٧(

حتفة األحوذي ". يف سنده عبد العزيز بن عبد اهللا وحيىي البكاء ومها ضعيفان: "وقال املباركفوري .من هذا الوجه
اب االقتصاد يف األكل وكراهة الشبع ورواه ابن ماجه يف سننه عن أيب جحيفة، كتاب األطعمة، ب ).٧/١٥٣(
ورواه البيهقي يف شعب اإلميان،  ).٩/٤٣٨(فتح الباري ".سناده مقاليف إ: "وقال ابن حجر عنه ).٢/١١١(

وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد، كتاب األطعمة، باب  ).٥٦٤٦(رقمه )٥/٢٧(الثاين يف ذم كثرة األكل  الفصل
. مقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلك). ٤١٠٩(رقم ) ٤/٢٤٩( يف األوسط رواه الطرباين) ٥/٣١(قلة األكل 

  = صحيح :  وقال، كتاب األطعمة ورواه احلاكم يف املستدرك عن أيب جحيفة،). ٢/٣٩٢(يف إسناده مقال انظر 
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  :وجه الداللة
يفيد هذا احلديث كراهية الشبع كراهة شديدة، فكيف باألكل حىت يصل إىل إيذاء   
  !نفسه؟
 ،عن سبب مرضه فسأل النيب مرض، _ رضي اهللا عنهما _ ابن عمر  أن يما رو .٢

نه إأما " : فقال  .من كثرة األكل: فقيل له ٠"؟ومم ذاك: "قال ،إنه اختم: فقيل له
  )١( ."ته ومل أصل عليهزمات مل أشهد جنا لو
  )٢("....من بطنه  شراً ما مأل ابن آدم وعاًء" .٣
  :ثاروأما اآل
وما يكـون  : قال ؟أال تتخذ لك جوارش :_رضي اهللا عنه_فما روي أنه قيل لعمر   
 أو يأكل املسلم فوق الشـبع  !سبحان اهللا: فقال. هو صنف يهضم الطعام: قيل؟ اجلوارش

  .)٣(!؟
  :فمن وجهني ،املعقول وأما

  :وفيه قالوا ،القياس :األول 
فيكون  ،بل فيه مضرة ؛وال منفعة له يف األكل فوق الشبعإنه إمنا يأكل ملنفعة نفسه،  .١

 .)٤( زلة إلقاء الطعام يف مزبلة أو شر منهاـذلك مبن
  

                                                 
وسى أي ابن م _ وعمر .كذاب: قال املديين_ أي ابن عوف_فهد : يب فقالوخالفه الذه .اإلسناد ومل خيرجاه=

  ).٤/١٢١(تلخيص املستدرك  _هالك
    .ومل أقف على من رواه من أصحاب احلديث) ٣٠/٢٦٧(ورد يف املبسوط للسرخسي ) ١(
  . ٥٤٩ سبق ص) ٢(
ي يف شعب اإلميان وإمنا رواه البيهق .ومل أقف عليه ذا اللفظ) ٣٠/٢٦٧( ورد يف املبسوط للسرخسي) ٣(

هذا يهضم عنك : ما هذا؟ فقال: بن عمر جوارش، فقال ابن عمرأن رجالًَ من أهل العراق أهدى ال: "بلفظ
رقم ) ٥/٣٨... (الفصل الثاين يف ذم كثرة األكل . واهللا ما شبعت منذ ستة أشهر ورده: فقال. طعامك

وأي شيء هو؟ : أال أجيئك جبوارش؟ قال: قال رجل البن عمر:"رواه اإلمام أمحد يف الزهد بلفظو). ٥٦٨٦(
؛ ولكن أدركت أشهر، وليس ذاك أين ال أقدر عليهما شبعت منذ أربعة : قال .الطعام إذا أكلته شيٌء يهضم: قال

  ).١٨٩" (أقواًما جيوعون أكثر مما يشبعون
  ).٢٦٧، ٣/٢٦٦(انظر املبسوط للسرخسي ) ٤(



٧٥٢ 
  

 .)١(فيكون ذلك كجراحته على نفسه ،األكل فوق الشبع رمبا ميرضه .٢
  :ه قالواوفي ،والثاين النظر

 .)٢(فيحرم ،وإمراض للنفس ،األكل فوق الشبع إضاعة للمال .١
فإنه يسد بـه جوعتـه إذا    ؛ن ما يزيد على مقدار حاجته من الطعام فيه حق غريهإ .٢

  .)٣(أوصله إليه بعوض أو بغري عوض، فهو يف تناوله جاٍن على حق غريه وذلك حرام
  

  املسألة التاسعة
  إذا خاف األذى أو التخمةإلكثار من األكل الصحية ل املضار

  
الطعام والشـراب،   :ومنها ؛وحيب االعتدال يف األمور كلها ،اإلسالم دين الوسطية    

ومن كَثُر شـرابه   ،ن من امتأل بطنه كَثُر شرابهإحيث  )٤(؛واالمتالء بالطعام مفسدة للجسم
وصـلُح حـال    ،ه، فإذا اكتفى بدون الشبع حسن اغتذاء بدن، وحميت بركة عمرهثَقُلَ نومه

  )٥(.قلبه اوقس ،وأَشرت نفسه ،نفسه وقلبه، ومن متأل من الطعام ساء غذاء بدنه
وكل إنسان حيتاج إىل مقدار معني من الغذاء يف اليوم حسب سنه وعمله، فالطفـل  

  .ة حراريةسعر) ٨٤٠(سنة حيتاج من الغذاء ما يولد يف جسمه  )٢- ١(يف سن 
  .ةسعر) ١٢٠٠(ج إىل سنوات حيتا )٥ _ ٣ ( ويف سن
  .ةسعر) ١٩٠٠(سنة حيتاج إىل )  ١١ _ ٩ ( ويف سن
  .ةسعر) ٢٤٠٠(سنة حيتاج إىل  )١٢ ( وفوق

  .ةسعر) ٢٦٠٠(وربة البيت حتتاج إىل 
  ويضافسعراً، ) ١٦٨٠(كلغ حيتاج إىل ) ٧٠(والكهل يف حالة الراحة التامة إذا كان وزنه 

                                                 
  ).٢٦٧، ٣/٢٦٦(انظر املبسوط للسرخسي  )١(
  ).٦/٣٣٩(انظر حاشية رد احملتار البن عابدين ) ٢(
  ).٣/٢٦٧(ظر املبسوط للسرخسي ان )٣(
  ).١٧٥(عبد الرزاق الكيالين . يف اإلسالم د الصحيةانظر احلقائق ) ٤(
  ).١٠٢(انظر املنهل الروي يف الطب النبوي البن طولون  )٥(
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) ٣٠٠٠(املهندس مثالً حيتاج كل منهما إىل سعراً لكل ساعة عمل شاق، فالطبيب و) ٧٥( 
  .سعر يف اليوم) ٤٠٠٠(واحلداد والنجار واجلندي حيتاج كل واحد منهم إىل  ،سعر

غ مـن  ) ا(سـعرات، و  ) أربع(من السكريات يولد   غ)ا(هذا مع العلم أن كل 
باء ، ويضع بعض األط)١(غ من الدسم يولد تسع سعرات) ا(وسعرات، ) أربع(الربوتني يولد 

  :معادلة لبيان حاجة اجلسم للغذاء هي كالتايل
مـن  ) % ١٠(+ كمية النشاط املبـذول  + الكمية األساسية = السعرات احلرارية 

  .املفقود أثناء ساعات النوم –الكمية األساسية 
  . سعر حراري  )٢٤ (×الوزن املثايل = الكمية األساسية 

  .من الكمية األساسية )% ٣٠( +وظائف مكتبية = كمية النشاط الالزم 
  .من الكمية األساسية) % ٥٠(+ وظائف خفيفة     
  .من الكمية األساسية) % ٧٠( +وظائف شاقة     
  ٠من الكمية األساسية) % ١٠٠( +رياضة           

ويحسـب  . عدد ساعات النوم× عشر الوزن املثايل = السعرات املفقودة أثناء النوم 
  )٢,٢(مث يضـاف   ،سم من الطول)١٥٢ ( لو جرام ألولكي) ٤٥ ( :الوزن املثايل كاآليت

كجم لـذوي املنكـبني   ) ٤،٥ (ويسمح بزيادة ،سم زيادة من الطول )٢،٥ (كجم لكل
  :مثالية من هذه السعرات كالتايل بةهذا وجيب أن تقَسم عناصر الغذاء بنس .العريضني

  %). ١٨ (جيب أال تزيد عن) %  ١٤-١٢(بروتني . أ 
  .والباقي زيوت نباتية، من أصل حيواين  )%١٠(أقل من %) ٣٠(دهنيات . ب
  )٢(.الباقي كربوهيدات من سكريات ونشويات. ج

ألنه إما أن  ؛ومضيعة ملاله ،وما يتناوله املرء زيادة عن ذلك يكون عبئاً على جسمه 
فيتعب القلب والكبد والكلى والرئتني يف طرحـه، وإمـا أن    ،يطرحه اجلسم مع الفضالت

ويف العضالت، وحول األوعية  ،وحول األمعاء ،ويف الكبد ،م بشكل دهون حتت اجللديتراك
إضافياً على  عبئاًفَيشكل  ،ويزداد وزن اجلسم ،وتشيخ األعضاء ،فتتصلب األوعية ،الدموية

                                                 
  ).١٧٦،١٧٥(عبد الرزاق الكيالين . د انظر احلقائق الصحية يف اإلسالم )١(
  ).٣٢٩(حامد أمحد حامد  .انظر رحلة اإلميان يف جسم اإلنسان د) ٢(
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كلغ يزيد عن الوزن املثايل للجسد يزيد معه طول األوعية الدمويـة يف  ) ا(ألن كل  ؛القلب
) ٦٠(وبينما هو مصمم ليخدم  ،مترات، وعلى القلب أن يضخ الدم فيها اجلسم ثالثة كيلو

فيصاب باإلرهاق، مث باإلفالس  ،كلغ) ١٠٠(أو ) ٩٠(كلغ إذا به مضطر خلدمة ) ٧٠(أو 
، وهذه الزيادة يف الوزن عبء ثقيل على اجلسم بأمجعـه، وميكـن أن نلخـص    )١(باكراً 

  :ا يلياألمراض اليت حتدث بسبب السمنة والبدانة مب
حيث تزيد كمية الدماء اليت يقوم القلب بدفعها كل دقيقـة  : ارتفاع ضغط الدم .١

إذا زاد وزن اجلسم، والسبب هو ازدياد حجم الدماء يف هذه احلـاالت، وقـد   
ولكن أغلب هذه احلـاالت تتحسـن إذا    ؛يصحب ذلك ارتفاع يف ضغط الدم

 .نقص الوزن
كمـا أن  ٠صابة مبرض السكرأو بسبب اإل ،بسبب ضغط الدم: تصلب الشرايني .٢

هؤالء األشخاص املصابني بزيادة الوزن معرضون لزيادة نسبة تركيز الكولسترول 
 .)٢(مما يزيد من نسبة إصابتهم بتصلب الشرايني ،يف الدم

  غالباً يزداد وزن القلب يف حاالت البدانة الشديدة، : تضخم عضلة البطني األيسر .٣
اع ضغط الـدم ووجـود   باإلضافة إىل ارتفويرجع ذلك إىل ازدياد عمل القلب 

 .إىل حدوث هبوط يف القلبة مما يؤدي يف النهايتصلب الشرايني، 
ذلك أن زيادة العبء امللقى على عمليـات   عند القيام بأي جمهود عسر التنفس .٤

نه يف حالة  اإلصابة بالبدانة الشـديدة  س نتيجة لزيادة وزن اجلسم، جبانب أالتنف
الرئوية بدورها على الوجه األكمل، مما يؤدي إىل اخنفاض ال تقوم احلويصالت 
وزيادة تركيز ثاين أكسيد الكربون يف الدم، وقد ينتج عن  ،يف تركيز األكسجني

ذلك حدوث زيادة يف عدد كريات الدم احلمراء عن معدهلا الطبيعي مع ارتفاع 
ب كمـا يصـا   ،يف ضغط الدم الرئوي وحدوث تضخم يف عضلة البطني األمين

 .ويف أغلب احلاالت حيدث هبوط بالبطني األمين ،بآالم يف املفاصل

                                                 
  ).١٧٦، ١٧٥(عبد الرزاق الكيالين . يف اإلسالم د الصحيةانظر احلقائق  )١(
للصيام ألمحد  الصحيةمن األسرار ). ٢٠٨، ٢٠٧(صحتك يف الغذاء حممد السيد أرناؤوط : انظر) ٢(

  ).١٦٤(عبدالرؤوف هاشم 
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حيث تؤكد اإلحصائيات أن نسبة اإلصابة مبرض السكر ترتفـع  : مرض السكر .٥
 .وتقل بني النحفاء ،بني األشخاص أصحاب األوزان الثقيلة

ويصحب ذلك سرعة امتصاص املواد  ،تضخم املعدة واألمعاء واألعضاء األخرى .٦
وهكذا تؤدي البدانة إىل إصابة اجلهـاز اهلضـمي بأحـد    ٠من األمعاءالغذائية 

 :األمراض اآلتية
 .وخاصة عند الذين تقل أعمارهم عن مخسني عاماً: حصوة املرارة . أ
قد تؤدي البدانة إىل انزالق جزء من املعدة خـالل احلجـاب   : فتق احلجاب احلاجز .ب

ادة الضغط داخل التجويف البطين احلاجز واستقراره من منطقة الصدر، وينتج عن ذلك زي
مع ضعف يف العضالت اليت متنع املعدة من االنزالق، وقد تؤدي هذه العوامل إىل اإلصابة 

  .)١(بفتق يف البطن أو بدوايل األوردة الدموية
  .ب شعوراً مزعجاً يف الشرسوف إثر كل وجبة طعامبمما يس :التخمة وعسر اهلضم. ج
 .Anginapectorisعام قد يؤدي إىل هجمة خناق الصدر إن أكل وجبة كبرية من الط .د

وهي حالة من األمل الشديد واحلارق خلف القص ميتـد   ،وخاصة إذا كانت الوجبة دمسة
تظهر هـذه احلالـة   . للكتف والذراع األيسر والفك السفلي بسبب نقص التروية القلبية

بة الغذائية الكبرية تشكل على عادة عند املصابني بأمراض األوعية القلبية إثر اجلهد، فالوج
  )٢(.القلب عبئاً مياثل العبء الناتج عن اجلهد العنيف

  .يرى املشرف مشكلة خناق الصدر خاصة مبن لديهم مشاكل يف شرايني القلب فقط: قلت 
نتيجة الزدياد احلمل امللقى على اهليكل العظمي فإن : مضاعفات اهليكل العظمي .٧

أو من االلتـهابات املزمنـة    ،القدمني) تفلطح(طح كثرياً من البدناء يعانون تفر
 .ويشكو كثري من مرضى السمنة من آالم الركبتني كذلك ،للمفاصل والعظام

ن التخدير قد يكون خطريا إحيث : زيادة التعرض ملضاعفات العمليات اجلراحية .٨
كما جيد اجلراح صعوبة يف الوصـول إىل   ،بالنسبة له، وحيتاج إىل مهارة خاصة

                                                 
الطب النبوي والعلم احلديث حملمود ناظم ). ٢٠٩، ٢٠٨( صحتك يف الغذاء حملمد السيد أرناؤوط: انظر )١(

  ).١٦٥(للصيام، ألمحد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةمن األسرار ). ٢٤٩ ،١/٢٤٨(النسيمي 
  ).١٣٠، ١٢٩(أمحد قرقوز . عبد احلميد دياب، د. د انظر مع الطب يف القرآن الكرمي) ٢(
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ه بسبب الشحم املتراكم حتت اجللد، ويؤدي إىل تلوث اجلرح بامليكروبات غايت
 .فيما بعد، كما أن جروح البدين أقل يف معدل التئامها

وهذا مينعه  ،ألنه من الواضح أن البدين ثقيل احلركة: كثرة التعرض للحوادث .٩
ء ويعرضه لالنزالق أو لإلصابة أثنـا  ،من تفادي وسائل النقل يف الطريق العام

 .)١(العمل على إحدى اآلالت
والشـلول،   ،والفلوج ،وجلطة املخ ،وجلطة القلب ،ارتفاع الضغط الشرياين .١٠

كالـدماغ والقلـب    ؛همة يف اجلسموكذلك حيدث نقص ارتواء األعضاء امل
 ويسمى) باركنسون(والكلية، وظهور اخلثرات الدموية والصمامات، ومرض 

العضالت ورجفان وعدم القدرة علـى  وميتاز بقساوة يف  ،)الشلل االهتزازي(
وهو مرض متوت فيه (ومرض موات األعضاء واخلشريشات  ،تناسق احلركات

، وأما اخلشكريشـة فهـو   )األصابع أو األنف :مثل،  بعض ايات األعضاء
 . Bedsore: مثل ؛موات منطقة معينة من اجللد واألنسجة اليت حتته

وتأخـذ  ية هـذه الفضـالت،   ن الكلى تنوء بتصفكما أ :التهاب األعصاب .١١
 .)٢(بالتقصري شيئاً فشيئاً

 .)٣(املتاعب النفسية والقلق والتوتر .١٢
وخاصة يف املنـاطق   ؛بسبب ترسب الدهون بكثرة حتت اجللد: التهابات اجللد .١٣

  .)٤(أو ما حتت الثديني ،ما بني الفخذين :مثل ،الرطبة
    
  

                                                 
ألمحد عبد الرؤوف  سرار الصحية للصياممن األ). ٢٠٩(حملمد السيد أرناؤوط  صحتك يف الغذاء: انظر )١(

  ).١٦٩(هاشم 
لرزاق الكيالين عبد ا. د الصحيـةاحلقائق . )١٨٣(فارس علوان . صحة ووقايـة د ويف الصالة: انظر) ٢(
)١٨٦.(  
  ).٢٠٧(انظر صحتك يف الغذاء حملمد السيد أرناؤوط ) ٣(
للصيام ألمحد عبد الرؤوف  الصحيةسرار من األ). ٢٠٩(صحتك يف الغذاء حملمد السيد أرناؤوط : انظر )٤(

  ).١٦٨(هاشم 
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مل تعاجل، ويعد تناول  وهي حالة خطرية قد تؤدي للوفاة إذا :توسع املعدة احلاد .١٤
  .كميات كبرية من الطعام من األسباب اليت قد تؤدي إليه

وهي إصابة خطرية ونادرة حتدث بسبب حركة حوية معاكسة  :انفتال املعدة .١٥
  .لألمعاء بعد امتالء املعدة الزائد بالطعام

املعدة املمتلئة بالطعام أكثر عرضة للتمزق إذا تعرضت لرض خارجي من املعدة  .١٦
إذا تعـرض لضـربة علـى     يتعرض املرء للموت بالنهي القليبالفارغة، وقد 

  ."فوق املعدة"الشرسوف 
وبـالدة يف   ،فكثرة األكل تؤدي إىل مهـود يف الـنفس   ؛الشره ضار بالنفس والفكر. و

 ؛ويغري من نفسية اإلنسان ،كما أن الشره يزيد الشهوة اجلنسية .وميل إىل النوم ،التفكري
  .ىل نفسية احليوان رغماً عنهفيجعله أقرب إ

   :منها ؛كما أن اإلسراف بنوع من األطعمة له مضار  
 .صل نتيجة اإلكثار من السكاكر والدهونحتو: السمنة .١
خاصة اليت تسمح بتخمرها  ؛صطناعيةالوسببه اإلكثار من السكاكر ا: خنر األسنان .٢

 .للعصيات اللبنية بالنمو يف جوف الفم
الذين يعتمدون بشكل رئيسي على تناول  دكثر حدوثاً عنوهي أ: احلصيات الكلوية .٣

 .اللحوم واحلليب واجلنب
ويشاهد بشكل ملحوظ عند الذين يتناولون كميات كبرية مـن   :تصلب الشرايني .٤

 .حيث يصابون بفرط تدسم الدم ؛الدسم
وخاصة يف مفاصـل القـدم    ؛وهو أمل مفصلي يأيت بشكل هجمات عنيفة: النقرس .٥

  .)١(عند الذين يتناولون كميات كبرية من اللحوم  واإلام، ويشاهد
  
  

                                                 
الطب النبوي والعلم ) . ١٣١، ١٣٠(عبد احلميد دياب، أمحد قرقوز . د مع الطب يف القرآن الكرمي: ظران) ١(

  ).٢٥٩-١/٢٥٧(حملمود ناظم النسيمي  احلديث
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فاإلكثار منها يعرض الشخص لبعض األمراض اخلطرية، فمثالً  ،بل حىت الفيتامينات
وحدة  دولية يوميا ألكثـر  ) ٥٠.٠٠٠(إذا تعود الشخص على تناول أكثر من  ) أ(فيتامني 

ارتفاع ضغط السائل املخـي  نتيجة  شهور، تعرض ألمراض اجلهاز العصيب اخلطرية) ٣(من 
وهيـاج   ،مع عدم القدرة على التركيز ،الشوكي، فيشكو املريض من صداع حاد مع دوار

حتدث نفـس  ) أ(وزغللة يف النظر، ومثلما حيدث للجلد يف حالة نقصان فيتامني  ،األعصاب
 ،د ليونتهويفق ،وتكثر به القشور ،فيصبح اجللد جافاً خشناً ،)أ(التغريات عند زيادة فيتامني 

املتزايد يتضخم الكبد والغدد ) أ(نتيجة لفيتامني وويتعرض للحكة املستمرة  ،ويسهل خدشه
ويتعرض اجلنني باملرأة احلامل للتشـوهات   ،اللمفاوية، وترتفع نسبة الكالسيوم املتأين بالدم

  .اخللقية
ارتفاع فاإلكثار منه يعرض املريض إىل خطورة  ،)د(وكذلك احلال بالنسبة لفيتامني 

ملريض لنوبات جفاف امما يعرض  ،منسوب الكالسيوم املتأين بالدم، وزيادة الكالسيوم بالبول
مع كثرة التبول اليت تصاحب ارتفـاع منسـوب الكالسـيوم     ،حادة نتيجة القيء املستمر

قد يعرض املريض حلصـوات  ) بضعة جرامات يف اليوم(فاإلكثارمنه ) ث(أما فيتامني ٠بالدم
كما يتعرض جنني املرأة احلامل إىل خطـورة داء التخثـر    ،سبات األكسالتالكلى من تر
 زوف عندما تكثر املرأة احلامل من تعاطيه، ومرضى الفشل الكلوي املـزمن ـواالستعداد للن
، وتعـرض  )ث(خلطورة امحضاض الدم عند تناول كميات كبرية من فيتامني ن قد يتعرضو

فوسـفات املختـزل    _ ٦ _قص إنزمي جلوكوز كريات الدم احلمراء للتحلل عند مرضى ن
وقد يسبب الفيتامني آالماً حادة بـالبطن   ،)ث(عندما يتناولون كميات كبرية من فيتامني 

  .)١(إذا أكثر منهما اًوإسهاالً شديد
 ،وال شك أن الزيادة واإلكثار من األكل يؤدي إىل السمنة واليت تعد أم األمـراض 

زيـادة مـن   %) ١٠(رامنجهام األمريكية أن كل بيف بلدة  وقد وجد يف الدراسات امليدانية
وارتفاع الكوليسـترول   ،ملم رئبق) ٦.٥(الوزن يصحبها ارتفاع ضغط الدم العلوي مبقدار 

ن زيادة إحىت  ،من الدم) ٣سم ١٠٠(ملجم يف كل ) ٢(والسكر مبقدار  ،ملجم) ١٢(بنسبة 

                                                 
  ).٣٣٤، ٣٣٣(حامد أمحد حامد . انظر رحلة اإلميان يف جسم اإلنسان  د )١(
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صابة بالسكر لشخص وزنـه  تعرض املريض إىل عشرة أضعاف نسبة اإل%) ٢٠(الوزن عن 
  .طبيعي

وتزداد نسبة اإلصابة بسرطان الرحم والثدي ضعفني أو ثالثة أضـعاف يف املـرأة   
وتـزداد نسـبة    ٠وكذلك تكون املرأة البدينة أكثر عرضة لإلصابة بسرطان املرارة .البدينة

سـتاتا  الوفيات بني الرجال الذين يعانون من السمنة بسبب سرطان القولون والشرج والربو
  .)١(ألسباب غري معروفة، وإن كان يربرها البعض نتيجة زيادة الدهنيات يف الطعام

من املعدل الطبيعي زادت نسبة الوفيـات  %)  ٣٠(وأخريا فإنه كلما زاد الوزن عن 
وأصبحت  ،%)٥٠(ارتفعت نسبة الوفاة إىل %) ٣٥(وإذا زادت نسبة الوزن إىل  ،%)٣٠(
  .)٢(إذا تضاعف الوزن%) ١٠٠(

وإمنا حمسوبة بإحصائيات تؤكد خطورة البدانة علـى   ؛وهذه النتائج ليست تقديرية
نتشار مرض الشريان التاجي والسكر والسرطان واحلوادث إىل ا وتعود الوفاة دائماً ،الصحة

) متاك كـاي (الوعائية املميتة بني املرضى الذين يعانون السمنة املفرطة، وقد أجرى الدكتور 
من الفئران أغذية غنية بالفيتامينات ) أ(حيث أعطى جمموعة  ؛بأمريكا حبثاً يف جامعة كورنيل

من الفئران مـن نفـس النـوع    ) ب(وا الكفاية املطلوبة من الربوتني، وجمموعة  واملعادن
كان يقـدم هلـا الطعـام    ) أ(ولكن جمموعة  ؛)أ(وغذاها بنفس نوع الطعام املقدم موعة 

 ؛فكان الطعام يقدم هلا لتأكـل بشـراهة  ) ب(ماً، وأما اموعة حمسوبا حبيث ال يشبعها متا
وقياسـا   ،)أ(فماذا كانت النتيجة ؟ طالت فترة حياة فئران اموعة  ،حبيث يفوق احتياجها

مل ) ب(بينما فئران اموعة  ،سنة) ١٠٧(إذا طُبِق نظامها على حياة اإلنسان لبلغت حياته 
سـنة فقـط بالقيـاس    ) ٦٠(نت حبياة اإلنسان لكان عمره وإذا قور قصرية، تعش إال فترة

  .)٣(يبـالتجري
  والية تكساس األمريكية أن اإلقالل منيف  وقد أكدت دراسات علمية قام ا أطباء

                                                 
  ).٣٣٣(حامد أمحد حامد . انظر رحلة اإلميان يف جسم اإلنسان  د) ١(
صحتك يف الغذاء حملمد السيد أرناؤوط ). ٣٣١(حامد أمحد حامد . د رحلة اإلميان يف جسم اإلنسان: ظران) ٢(
)٢١٠.(  
  ).٣٣٢، ٣٣١(حامد أمحد حامد . انظر رحلة اإلميان يف جسم اإلنسان د) ٣(
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وتأجيـل أعـراض    ،من شأنه متتع الشخص بصحة طيبـة  _بصفة عامة _ الطعام 
  .)١(ويطيل متوسط عمر اإلنسان ،الشيخوخة

رسالته لنيـل درجـة املاجسـتري يف    الدكتور عبداهللا محودة يف  قام ا ويف دراسة
دراسـة  "م واملقدمة لكلية الطب جامعة اإلسكندرية بعنـوان  ١٩٨٤األمراض الباطنية عام 

أربـع   ،مشلت الدراسة عشرين حالة من حاالت السمنة" كلينيكية حول مضاعفات السمنةإ
) ٢٥(ت أعمارهم تتراوح بـني  وكان ،من الذكورحاالت  وست ،عشرة حالة من اإلناث

 (وأوزام تتراوح بـني ، )سم ١٨٥ _سم ١٥٨ ( وأطواهلم تتراوح بني ،سنة ٥٨  سنة إىل
واستبعدت األسباب األخرى  ،)مسنة بسيطة(هذه احلاالت كانت  ،)كجم١٢٥ _كجم ٧٥

 ،)اء أو أيـدما باجلسـم  صـم أسباب من خالل اضطرابات مرضية بالغدد ال(لزيادة الوزن 
  .وصات معمليةحكل حالة فحص أكلينيكي وفل وأجريت

ونسبة زيادة تعرض املرضـى   ،دراسة املضاعفات املرضية وكان الغرض من البحث
  .والوفيات عن األصحاء السمان لألمراض

  :نتيجة الدراسة
من األشخاص السمان كشفت عن ارتفاع يف ضـغط الـدم   %) ٦٥(حالة ) ١٣( .١

 .مم زئبق )٢١٠/١٣٥ ( إىل)  ١٥٠/٩٥ ( الشرياين يترواح من
أظهرت زيادة يف متوسط حجم القلب عـن  ) استخدمت فيها األشعة(حالة ) ١٤( .٢

أظهرت تضخماً يف جدران البطني ) % ٣٠ (من خالل رسم القلب ،املعدل الطبيعي
أظهرت أربع حاالت أعراض وعالمات هبـوط يف   وبالفحص اإلكلينيكي ،األيسر
 .القلب

ولكن حالة واحدة فقط  ؛آالم ذحبة صدرية كانت تشكو من)% ٢٠(أربع حاالت  .٣
 .الشريان التاجي يف ةأظهر رسم القلب ا عالمات جلطة قدمي) % ٥( 
دوايل بـالطرفني  (أظهرت خلالً باألوعية الدموية الطرفية ) % ٤٠ (حاالت كثرية .٤

 ).السفليني

                                                 
  ).٢١٢(اء حملمد السيد أرناؤوط انظر صحتك يف الغذ) ١(
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حيـث تـراوح    ؛أظهرت عالمات وأعراض مرض السكر)% ٢٥ ( مخس حاالت .٥
وأظهـرت  ،  )%٢١٠-١٨٠ (ما بني) د وجبة سكرية بساعتنيبع(معدل السكر 

 ،عالمات تأخر يف القدرة على حتمـل اجللوكـوز   )%٢٥ ( مخس حاالت أخرى
 %.جمم) ١٢٠(وكان معدل مستوى السكر يف الدم أكثر من 

-٢٨٠(أظهرت زيادة يف نسـبة الكولسـترول يف الـدم     )%٤٥(تسع حاالت  .٦
 ).%جمم٣٣٠(
أمراض وعالمـات التـهاب املفاصـل للـركبتني      أظهرت )%٤٠( مثاين حاالت .٧

 .الظهر نتيجة مرض النقرس لوآالماً أسف ،والفقرات
 )%٢٥ (، وأظهرت أعراض وعالمات قلة نسبة التهويـة ) % ١٥ ( ثالث حاالت .٨

 .أظهرت أعراض التهاب بالصدر
ظهـرت  أ) % ١٥ ( أظهرت عالمات تضـخم الكبـد  ) % ١٥ ( ثالث حاالت .٩

 .راريأعراض التهاب الكيس امل
 .ست حاالت أظهرت التهابات باجللد وبالفخذ وحتت الثدي .١٠
 .أظهرت فتقاً بالبطن )%١٠( حالتان .١١
نتائج هذه الدراسة أظهرت لنا حضور حاالت كثرية مـن مضـاعفات بالقلـب      

 ،واألوعية الدموية واجلهاز التنفسي والتمثيل الغذائي وباجلهاز اهلضمي يف األشخاص السمان
ن األمراض زيادة فرصة الوفيات لدى األشخاص السمان عنهم يف اعفات تكَوِّوتبعاً هلذه املض

 )١( .األصحاء
  
  
  
  
  

                                                 
عبد املنعم عبد القادر . انظر نشرة الطب اإلسالمي، العدد الرابع، حبث اإلسالم ينظم تناول الطعام، د) ١(

  ).٣٤٣،٣٤٢(امليالدي 
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  املسألة العاشرة
  حكم تقليل الطعام 

  
فال إفراط يف أحكامه وال تفريط، وقد اعتىن ببيان ما يصـلح   ؛اإلسالم دين الوسطية

كثار من األكـل إذا خـاف   وحيفظ النفس، وقد عرضنا يف املسألة السابقة حكم اإل ،البدن
حكم تقليل الطعام حبيث يضره، ذلك أن بعـض  يف هذه املسألة ونعرض  ،األذى أو التخمة

  .وآخرين أولعوا بتركه وتقليله ،الناس أولعوا بالطعام أكالً
  :فقد اختلف فيه الفقهاء إىل مذهبني أما حكمه عند الفقهاء

  :األول املذهب
  .ليل الطعام حبيث يضرهإىل أنه حيرم تق يرى القائلون به

  .وإىل هذا ذهب احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة يف قول
نه ال جيوز له التقليل من الطعام حبيث يضعف عـن  أوزاد احلنفية واملالكية واحلنابلة 

  .أداء العبادة قائماً
ـ إ وقال املالكية واحلنابلة ه نه ال جيوز أيضاً إن كان يضر بشيء من بدنه أو يؤدي ب

  .كالتكسب ملن يلزمه مؤنته ؛دميآللتقصري يف حق 
  )١( .فإن مل يضعف عن أداء العبادة فهو مباح عند احلنفية واملالكية

الشاب الذي خياف على نفسه من الشبق والوقوع يف عدم اجلواز واستثىن احلنفية من 
  )٢( .العيب فإنه يندب له ذلك

بتقليل األكل حـىت يضـعف عـن أداء    ال جتوز الرياضة  " :جاء يف ملتقى األحبر  
  )٣(."العبادة

                                                 
املبسوط للسرخسي ). ٦/٣٣٩(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ٤/١٧٩(جممع األر لداماد أفندي : انظر) ١(
اآلداب ). ٣/٨٩(إحياء علوم الدين للغزايل ). ٤/٧٥٣،٧٥٢(الشرح الصغري للدردير ) ٢٧٠، ٣٠/٢٦٩(

  ).٢/١٠٨(غذاء األلباب للسفاريين ) ٣/١٨٣(الشرعية البن مفلح 
املبسوط للسرخسي ). ٦/٣٣٩(حاشية رد احملتار البن عابدين ). ٤/١٧٩(جممع األر لداماد أفندي : انظر) ٢(
)٣٠/٢٧٠،٢٦٩.(  
  ).٤/١٧٩(راهيم بن حممد بن إبراهيم احلليب إلب )٣(
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وليس على الرجل أن يدع األكل حىت يصري حبيث ال ينتفـع  "  :وجاء يف املبسوط  
بأن حتترق فال ينتفع باألكل بعد  ؛بنفسه يعين ينتهي به اجلوع إىل حال تضره وتفسد معدته

  )١("٠ذلك

الشبق ، والوقوع يف العيب فأما الشاب الذي خياف على نفسه من " وجاء فيه أيضاً  
فال بأس أن ميتنع من األكل ويكسر شهوته؛ فتجويع النفس على وجه اليعجـز عـن أداء   

  .)٢("العبادات مندوب إليه
يطْلب ختفيف املعدة بتقليل الطعام والشراب على قدر ال يترتب " :ء يف الشرح الصغرياجو 

  وقد يترتب  ،واجبة فيجب ، عبادةعليه ضرر وال كسل عن عبادة فقد يكون الشبع سبباً يف
  )٣(."وإن مل يترتب عليه شيء فيباح ،أو ترك مستحب فيكره ،رمعليه ترك واجب فيح

وة الـبطن بتقليـل   شهلدين عند ذكر طريق الرياضة يف كسر وجاء يف إحياء علوم ا  
  )٤(."ال يستضربه وال يظهر أثره"حبيث الطعام بالتدريج قوله 

علم أنه مىت بالغ يف تقليل الغذاء أو الشـراب فأضـر   وا: " ةجاء يف اآلداب الشرعي  
كالتكسب ملن تلزمـه   ؛أو قصر عن فعل واجب حلق اهللا أو حلق آدمي ،ببدنه أو بشيء منه
  .)٥("مؤنته فإن ذلك حمرم

  :الثاين املذهب
  .يرى القائلون به أنه يكره تقليل الطعام حبيث يضره

  )٦(.عليه يف كشاف القناعوإىل هذا ذهب احلنابله يف قول اقتصر 
  )٧(".يكره تقليل الطعام حبيث يضره:"حيث قال

  :ةاألدل

                                                 
  ).٣٠/٢٦٩(للسرخسي  )١(
  ).٣٠/٢٧٠(للسرخسي ) ٢(
  ).٤/٧٥٣،٧٥٢(الدردير  )٣(
  ).٣/٨٩(الغزايل  )٤(
  ).٣/١٨٢(البن مفلح  )٥(
  ).٥/١٧٩(انظر كشاف القناع للبهويت  )٦(
  .املرجع السابق )٧(
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  :أدلة أصحاب املذهب األول القائل حيرم تقليل الطعام حبيث يضره :أوالً
  :استدل الفقهاء ملا ذهبوا إليه من أنه حيرم تقليل الطعام حبيث يضره بالسنة واملعقول

  :أما السنة
  )١(".فارفق ا وال جتعها ،ك مطيتكنفس: "قال  ما روي أنهف .١
أمل أُخبر  ،يا عبد اهللا":  قال رسول اهللا : ما رواه عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال .٢

صم ، فال تفعل: قال  ٠بلى يا رسول اهللا: قلت . "أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟
 وجك وأفطر، وقم ومن؛ فإن جلسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لز

  .)٢("عليك حقاً
  )٣(."كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا يف غري إسراف وال خميلة"  قوله  .٣

  :وجه الداللة
  )٤(.واألمر لإلجياب ،أمر" كلوا" :يه الصالة والسالمعل وقوله

 هلك املتنطعون" : قال رسول اهللا : قال _رضي اهللا عنه _عن عبد اهللا بن مسعود .٤
  )٥(."_قاهلا ثالثًا _

  : الداللةوجه 
  )٦(.ومن التنطع االمتناع عن املباحات .هم املبالغون يف األمور :املتنطعون

  :فمن وجهني ،أما املعقول
  :وفيه قالوا، األول القياس

األكل حىت ينتهي به اجلوع إىل حال تضره وتفسد معدته بأن حتترق  عنإن االمتناع  .١
وهو حرام، وفيه اكتسـاب  فال ينتفع باألكل بعد ذلك، وفيه تعريض للنفس للهالك 

                                                 
  .ى من رواه من أصحاب احلديثومل أقف عل) ٣٠/٢٦٩(ورد يف املبسوط للسرخسي  )١(
  .٦٦٩ سبق ص) ٢(
قل من حرم زينة اهللا : "بشرح فتح الباري معلقاً،كتاب اللباس، باب قول اهللا تعاىليف صحيحه رواه البخاري ) ٣(

  ). ١٠/٢٦٤" (اهللا اليت أخرج لعباده
  ).٣٠/٢٧٠(انظر املبسوط للسرخسي ) ٤(
  ).١٦/٤٦١(باب هلك املتنطعون  ،كتاب العلم، رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي) ٥(
  ).٢/١٠٨(انظر غذاء األلباب للسفاريين ) ٦(
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ها بنفسه، وكما أن تفويـت العبـادات   فويت العبادات وال يتوصل إىل أدائسبب ت
  )١(.فاكتساب سبب التفويت حرام ،املستحقة حرام

وحرمة نفسه عليه فوق حرمة نفس أخرى، فإذا كان حيق عليه  ،للنفس اًن فيه إتالفإ .٢
 )٢(.فنفسه أوىل ،اب سبب إتالفهاوال حيل له اكتس ،إحياء نفس أخرى مبا يقدر عليه

  :وفيه ذكروا ،النظر :والثاين
فإن اهللا خلقها معصومة لتؤدي األمانـة الـيت    ؛ن النفس متحملة ألمانات اهللا تعاىلأ

حتملتها، وال تتوصل لذلك إال باألكل عند احلاجة، وما ال يتوصل إىل إقامة املستحق إال به 
  )٣(.يكون مستحقاً

ذهبوا إليه من استثناء من خياف على نفسه من الشبق والوقوع يف  واستدل احلنفية ملا
  :السنة واملعقولبالعيب 

  : أما السنة
ومن مل يستطع  ،فليتزوج )٤(من استطاع منكم الباءة ،يا معشر الشباب": قوله ف    

  )٦()٥(".؛ فإنه له وجاءفعليه بالصوم
  :فقالوا، أما املعقول

  ل ـفهذا التقلي ، وجه يعجز عن أداء العبادات يف هذه احلالة ال جيوع نفسه على .١
  

                                                 
  ).٣٠/٢٦٩(انظر املبسوط للسرخسي ) ١(
  ).٣٠/٢٧٠(انظر املرجع السابق ) ٢(
  ).٣٠/٢٧٠(انظر املبسوط للسرخسي  )٣(
عىن اللغوي؛ وهو أن املراد امل _قال النووي كما_وأصحها  اختلف العلماء يف املراد بالباءة يف احلديث، )٤(

مسلم  صحيح على شرحه مؤن النكاح فليتزوج، على لقدرته من استطاع منكم اجلماع :اجلماع، فتقديره
)٩/١٨٣.(  
من استطاع الباءة فليتزوج ":رواه البخاري يف صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب النكاح، باب قول النيب ) ٥(

ب النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه بشرح النووي، كتايف صحيحه ومسلم ). ٩/٨..." (فليتزوج 
  ). ٩/١٨٢... (إليه 

شرح النووي . واملراد أن الصيام يقطع الشهوة ويقطع شر املين كما يفعله الوجاء. رض اخلصيتني: الوجاء )٦(
  ).٢٤٩(املصباح املنري للفيومي ). ٩/١٨٣(على صحيح مسلم 
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  )١(.مندوب
  )٣()٢(."نه مينع به نفسه عن ارتكاب املعاصيإحيث  ؛نه منتفع بالتقليل من األكلإ .٢

  

  املسألة احلادية عشرة
  املضار الصحية لتقليل الطعام

  
عاة ومرا ،بل هي يف الصحة كالتخليط يف املرض ؛مالزمة احلمية تنهك البدن وزله"  

  )٤(."العادة يف الوجبات وغريها واجبة
جأ بعض الناس والنساء خاصة إىل تقليل الطعام بغية إنقاص يلأما يف عصرنا احلاضر ف  

فيعمدن إىل الرجيم القاسي والذي أكدت الرابطة املهنية لطب  ،الوزن للحصول على الرشاقة
عرضة لإلصابة شاشة العظـام يف   النساء يف أملانيا أن املتبعات له يف فترة الشباب يكن أكثر

رئيس الرابطة أن امتناعهن عن تناول اجلنب والزبادي ) كريستيان ألربينغ(وأشار  ،سن متقدمة
 ،وغريها من منتجات األلبان يؤدي إىل نقص نسبة الكالسيوم يف أجسادهن بشـكل كـبري  

 زيـادة درجـة   وأثبتت الرابطة أن النحافة واضطراب النظام الغذائي ميكن أن يؤديـا إىل 
ومن أجل مواجهة هذه املشكلة يضخ اجلسـم كميـات مـن     ،احلموضة يف نسيج اجلسم

الكالسيوم املختزن يف العظام مما يؤدي إىل نقص كثافة العظام مقارنة باللوايت ميتلكن وزنـاً  
وتتهشم عظام النساء النحيفات بشـكل   زداد حاالت هشاشة العظام يف اجلسموت ،معتدالً

  .صاحبات الوزن املعتدل نمن ام نظرياأسرع من عظ
وهو يزيد خطر إصـابتهن شاشـة    ،ستروجنيألكما أن يعانني للمفارقة نقص ا  

ويشـار إىل أن األمـراض    ،العظام نظراً لقلة كثافة العظم لدى من يقل لديهن هذا اهلرمون
  .النامجة عن هشاشة العظام قد تؤدي إىل الوفاة حىت بالنسبة للشابات

                                                 
  .)٣٠/٢٧٠(انظر املبسوط للسرخسي  )١(
  .املرجع السابقر انظ )٢(
  .واهللا أعلم، ذهب الثاين على أدلة فيما طالعته من كتبهمململ أقف  )٣(
  ).١٩٠(املنهج السوي واملنهل الروي يف الطب النبوي البن طولون ) ٤(



٧٦٧ 
  

هو تعرض  ن أول األخطار اليت تواجه عند اتباع رجيم قاسٍإ: ول خرباء التغذيةويق  
) أ(فنقص فيتامني  ،)ج(املركب و ) ب(و ) أ(البشرة لفقدان نضارا بسبب نقص فيتامني 

وأما فيتـامني   ،وااللتهابات اجللدية ،وتساقط الشعر ،وجتعد البشرة ،يؤدي إىل جفاف اجللد
فيؤدي إىل حدوث نـزف  ) ج(أما نقص فيتامني  ،اجلفاف اجللدياملركب فيؤدي إىل ) ب(

   .إضافة إىل أن الرجيم القاسي يؤدي إىل األنيميا احلادة ،وختلخل األسنان ،من اجللد

 ،مما يسبب الدوخـة والصـداع   ،إضافة إىل اخنفاض السكر بالدم بشكل ملحوظ  
  ) ١( .وأحياناً رعشة وعرق وعصبية زائدة

                                                 
)١( .www. elnaggarzr٠.com  

    .حسن فكري.موقع زغلول النجار مشكالت وحلول الرجيم وعالج السمنة د



٧٦٨ 
  

  عشرةاملسألة الثانية 
  حكم إدمان اللحم

  
االعتدال مسة من السمات اليت ينبغي على املسلم التحلي ا يف كل شيء، ومن ذلك 
االعتدال يف أنواع الطعام اليت يتناوهلا، ويف هذه املسألة أتناول بالبحث حكم إدمان اللحـم  

  :فأقول
  )٢()١(.وهذا مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة ،يكره اإلكثار من اللحم 
  :األدلة

  : استدل الفقهاء لكراهة اإلدمان على تناول اللحم باألثر واملعقول
  :أما األثر
  )٣(."إن اهللا ليبغض أهل البيت اللحمني: "قال _رضي اهللا عنه _ فعن كعب  .١
فإنه لـه   ؛إياكم واللحم": قال  _رضي اهللا عنه  _وما روي عن عمر بن اخلطاب  .٢

  )٥(".كضراوة اخلمر )٤(ضراوة
   :فقالوا، املعقولأما 

  )٦( .إن إدمان اللحم يورث قسوة القلب

                                                 
إحياء علوم الدين للغزايل ). ٧/٢٥٣(املنتقى للباجي ). ٤/٣١٧(رقاين على املوطأ شرح الز: انظر )١(
اآلداب الشرعية البن مفلح ). ٢١/٣٧٠(اإلنصاف للمرداوي ). ٥/١٧٩(كشاف القناع للبهويت ).٣/٩٥(
)٣/١٩٩.(  
  .ومل أقف للحنفية على قول يف املسألة فيما اطلعت عليه من كتبهم، واهللا أعلم )٢(
هم : قال سفيان " .. إن اهللا يبغض أهل البيت اللحمني واحلرب السمني: "ه البيهقي يف شعب اإلميان بلفظروا) ٣(

، قال البيهقي وهذا تأويل حسن ؛ غري أن ظاهره اإلكثار من أكل اللحم ، ويف "الذين يكثرون أكل حلوم الناس
  .)٥٦٦٨(رقم ) ٥/٣٣( مجعه بينه وبني احلربالسمني كالداللة على ذلك

  ).٣/٨٦(النهاية البن األثري . أي عادة ينزع إليها كعادة اخلمر: ضراوة) ٤(
، باب ما جاء يف _صلى اهللا عليه وسلم_صفة النيب  رواه اإلمام مالك يف املوطأ مع تنوير احلوالك، كتاب) ٥(

اب من كره مداومة ، كتاب األطعمة، ب_رضي اهللا عنها_وابن أيب شيبة يف مصنفه عن عائشة ) ٦٧٤(أكل اللحم 
  ).٥/٥٦٧(اللحم 

  ). ٦/١٩٥(انظر كشاف القناع للبهويت ) ٦(



٧٦٩ 
  

  )١(."احلادةاض الدموية واالمتالئية واحلميات أنه يورث األمر: "وجاء يف الطب النبوي
  

  املسألة الثالثة عشرة
  دمان اللحمالصحية إل املضار

  
تني هـو  ن الـربو أمن املعلوم أن اللحوم هي أغىن مصادر الغذاء باملواد الربوتينية، و 

وتعتمد عليه قـوة اإلنسـان وقوامـه     ،العنصر الذي يبين خاليا اجلسم، ويكوِّن العضالت
فهو يزيد مـن نسـبة    ؛لكن اإلسراف يف أكل اللحوم له آثار جانبية ضارة بالبدن ؛وبنيانه

داء (ويرتفع منسوب حامض اليوريك الذي يـؤدي إىل مـرض النقـرس     ،البولينا يف الدم
رتفاع منسوب مادة الكولسـترول  اى اإلكثار من أكل اللحوم املدهنة إىل ، ورمبا أد)امللوك

والذحبة  ،مما يؤدي إىل أمراض القلب ،يف الدم، ويف ذلك تأثري مباشر على القلب والشرايني
وتصلب الشرايني، إضافة إىل البدانة واليت هلا مضاعفات كارتفاع ضـغط الـدم    ،الصدرية

  .)٢(والبول السكري 
شـتراك مـع   الاألمريكية يف نيويورك با الصحيةراسة أجرا اجلميعة وقد كشفت د

أن اإلفراط يف تناول اللحوم والدهون يعد " كاليفورنيا"و " جورجتاون"الباحثني يف جامعيت 
إعـدادها   دخني، وأكدت الدراسة اليت استغرقالعامل الثاين للوفاة يف مشال أمريكا بعد الت

قط عامالً مباشراً لإلصابة بـأمراض القلـب وتصـلب    مخس سنوات أن الدهون ليست ف
  .ولكنها تساعد على منو وتنشيط اخلاليا السرطانية يف جسم اإلنسان ،الشرايني

هذا وقد تبني أن نوعية الغذاء املليء بالدهنيات هي من العوامل الرئيسية النتشـار  
الربوسـتاتا   من نساء مشال أمريكا، وسـرطان %) ١٥(سرطان الثدي الذي تصاب به حنو 

الذي يصيب رجالً بديناً من كل مخسة رجال فوق سن األربعـني يف الواليـات املتحـدة    
حيث  ؛من الرجال يف اليابان%) ٢(األمريكية وكندا، يف حني ال يصيب هذا املرض سوى 

  .تقل نسبة استخدام أهلها للحوم واملواد الدهنية بصفة عامة يف غذائهم

                                                 
  ).٥٦٠(عبداملعطي أمني قلعجي . د: البن القيم، حتقيق) ١(
  ).٢٩، ٢٨(الفاضل العبيد عمر . انظر أمراض اجلراثيم بني الوقاية والعالج يف الطب اإلسالمي د) ٢(



٧٧٠ 
  

غري تناول اللحوم بكثرة وهذه العوامل واألسباب  يرى املشرف هناك عوامل: قلت
  .البد من مراعاا وعدم جتاهلها

وقد أوضحت الدراسة أيضاً أن اإلكثار من استخدام اخلضروات والفاكهة الطازجة 
هي أفضل وسيلة حلماية اإلنسان من أمراض القلب والسرطان،  ،واإلقالل من تناول اللحوم

هذه الدراسة أُرسلت إىل وزارة الصحة والزراعة والتعلـيم يف  ومن اجلدير بالذكر أن نتائج 
دف توجيه مصانع األغذية واللحوم احملفوظة ومستخرجات األلبـان ملراعـاة   " واشنطن"

الدهون يف هذه األطعمة، كما بدأت محلة توعية كبرية يف مجيـع  بقدر اإلمكان من اإلقالل 
ف تعريف التالميـذ والطـالب خبطـورة    مدارس ومعاهد وجامعات الواليات املتحدة د

  )١(.اإلكثار من تناول اللحوم والدهنيات
عواإلنسان بتناوله الطعام احليواين والنبايت األصل دون إسراف ميكن أن يْمليصل إىل مـا   ر

وسـالمة القلـب    ،سالمة اجلهاز العصيب واحلركي :وأهم أسباب طول العمر .فوق املائة
 ،والتدخني ،نفعاالت القاتلةالالنقية، والغذاء بال إسراف والبعد عن اوالبيئة  ،وجهاز اهلضم

  )٢(.واخلمور
كما أثبتت األحباث أن كثرة أكل اللحوم تؤدي إىل اإلصابة بسرطان القولون، وقد 

ضم العديد من  من كبار األطباء) ٢٠٠(حذر تقرير طيب صدر يف أمريكا واشترك يف إعداده 
ثبت فيه أن الغذاء الذي يتناوله الشـخص قـد    الصحة والغذاء األحباث حول العالقات بني

كاإلسراف يف تناول  ؛يؤدي به إىل الوفاة على املدى الطويل إذا ما كان يتبع عادات غذائية
  )٣(.اللحوم والدهون واألطعمة احملتوية على الكوليسترول

 أسرار كسندر بوجومولتز العالمة الروسي اليت تبحث يفوتوصي مدرسة الدكتور إل
  )٤(.الشيخوخة واحليوية وطول العمر بتجنب تناول طعام أغلبه من اللحوم

                                                 
  ).٨٠، ٣/٧٩(د انظر ثبت علمًيا حملمد كامل عبد الصم) ١(
  ).٣٩(أمحد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من األسرار ) ٢(
  ).٢١٢، ٢١١(انظر صحتك يف الغذاء حملمد السيد أرناؤوط ) ٣(
  ).١٧٠(أمحد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من األسرار ) ٤(
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  املطلب الثالث
وما فيها من مضار  ا هو متعلق بعشرة النساءفيما نهى عنه الشارع مم

  صحية
  

يف اإلنسان الشهوة، والرغبة يف إشباع الغريزة ليتم التناكح والتناسل _ عزوجل _ وضع اهللا 
ونظم هذه الشهوة حبيث ال تضر بالرجل أو املرأة أو النسل، وقد جعلت هذا وتعمر األرض، 

  :املطلب يف بيان بعض هذه األحكام وقسمته إىل أربع مسائل
  .حكم وطء احلائض والنفساء: املسألة األوىل
  .املضار الصحية لوطء احلائض والنفساء: املسألة الثانية
  .حكم الوطء يف الدبر: املسألة الثالثة

  .املضار الصحية للوطء يف الدبر: سألة الرابعةامل
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  املسألة األوىل
  حكم وطء احلائض والنفساء

  
  .)١(أمجع املسلمون على حترمي وطء احلائض والنفساء     
    :األدلة

  :أدلة الفقهاء على حترمي وطء احلائض والنفساء
  :استدل الفقهاء لذلك بالكتاب والسنة واإلمجاع

  :أما الكتاب
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  :وجه الداللة

θä9#){  :سري قوله تعاىليف تف_ رمحه اهللا_)٣(قال ابن كثري Í” tIôã $$sù u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# ’Îû ÇÙŠÅsyϑø9 يعين : "}#$

  ) ٤(."الفرج
                                                 

شرح فتح ). ٨٠، ١/٧٩(ر لداماد أفندي جممع األ). ٢/٣٣١) (١/٤٤(بدائع الصنائع للكاساين  :انظر )١(
 ،١/١٤٧(بداية اتهد البن رشد ). ٢١٧، ١/٢١٦(الشرح الصغري للدردير ). ١/١٦٦(القدير البن اهلمام 

املهذب للشريازي ). ٥٣٢، ٢/٣٥٩(اموع للنووي ). ٣٧٦، ١/٣٧٣(مواهب اجلليل للحطاب ). ١٤٨
املغين البن قدامة ).١/١٠٠(حاشية أيب الضياء ). ١٢٠، ١/١١٠(مغين احملتاج للشربيين ). ١٦٢، ١/١٤٢(
الفروع البن مفلح ). ٢٠٠، ١/١٩٩(كشاف القناع للبهويت ).١/٢٨٦(املقنع البن البنا ). ٤١٩ ،١/٤١٤(
  ).١/٢٦٢،٢٦١(املبدع البن مفلح ). ١/٢٦١(
  ).٢٢٢: (من اآلية، سورة البقرة) ٢(
إمام حمدث : ولد سنة سبعمائة، قال عنه الذهيب. لبصري، أبو الفداءهو إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ا)  ٣(

أخذ العلوم من احلسني العراقي والقاسم بن عساكر، والزم احلافظ املزي وتزوج ابنته، ومسع من  .مفت بارع
أربع بدمشق سنة  _رمحه اهللا_مات .التفسري الكبري ،التاريخ الكبري: من مصنفاته. الشيخ تقي الدين ابن تيمية

 ،٨/٣٩٧(شذرات الذهب البن العماد ). ٢٦١، ٢٦٠(طبقات املفسرين لألدنه وي : انظر .وسبعني وسبعمائة
٣٩٩.(  

عبدالعزيز غنيم ، حممد أمحد عاشور، حممد إبراهيم البنا : تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري، حتقيق) ٤(
  ).١/٢٥٧(وانظر تفسري البغوي ). ١/٣٧٨(
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  )١(.والنفاس أخو احليض
  :أما السنة
أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم مل يؤاكلوها  _رضي اهللا عنه  _فما رواه أنس  .١

š {" :ومل جيامعوها يف البيوت ، فأنزل اهللا تعـاىل  tΡθ è=t↔ ó¡ o„uρ Ç⎯ tã ÇÙŠÅsyϑø9 $# ( ö≅ è% uθèδ 

“ ]Œr& (#θä9 Í” tIôã $$sù u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# ’Îû ÇÙŠÅsyϑø9 اصنعوا ": فقال رسول اهللا  ،إىل آخر اآلية"  } #$

  )٢(٠"كل شيء إال النكاح
  :وجه الداللة

 ؛ملعهود ذهـين ) النكاح(ألن الالم يف  ؛احلديث ظاهر الداللة يف حترمي وطء احلائض    
  )٣(.لإلمجاع على جواز القربان فيما عدا حمل اإلزار ؛رجوهو الوطء يف الف

عما حيل للرجل  سألت رسول اهللا : قال _رضي اهللا عنه  _وعن معاذ بن جبل  .٢
  .)٤(" والتعفف عن ذلك أفضل ،ما فوق اإلزار": مرأته وهي حائض؟ فقالمن ا
  : أما اإلمجاع

  .)٥(فقد أمجع املسلمون على حترمي وطء احلائض والنفساء  

                                                 
  .)٢/٣٣١(الصنائع للكاساين انظر بدائع ) ١(
  ).٣/٨٦... (رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب احليض، باب جواز غسل احلائض رأس زوجها ) ٢(
  ).٤٣٤(انظر شرح الزركشي ) ٣(
ليس : وقال عنه) ٢٤٩، ١/٢٤٨(رواه أبو داود يف سننه بشرح عون املعبود، كتاب الطهارة، باب يف املذي ) ٤(

   ).١/٢٤٩) (ع السابقاملرج( .بالقوي
  ). ١/٢٧٦( نيل األوطار للشوكاين ).٢/٣٥٩(اموع للنووي  :انظر )٥(



٧٧٤ 
  

  املسألة الثانية
  والنفاس الصحية لوطء احلائض املضار

  
وذلك ملا فيه من  ؛ن الكرمياس من األمور اليت ى عنها القرآالوطء أثناء احليض والنف

من هذه األضرار مـا   ؛حيث تبني أضرار ذلك على الرجل واملرأة ؛أذى أثبته العلم احلديث
  :يلي
  :حليض والنفاس على املرأةاألضرار الصحية للوطء يف فترة ا: أوالً

بعد انتهاء فترة احليض يبدأ املبيض بإفراز هرمون : "يقول الدكتور حممد الدقر
يف اليوم الرابع عشر لدورا (اجلريبني الذي يزداد تدرجيياً ليصل ذروته يف وقت اإلباضة 

 ،فترة احليض مث ينخفض تدرجيياً لينعدم مع بدء احليض التايل، ويبقى منعدماً طيلة ،)الطمثية
فهو يحرِّض على منو الطبقة البشروية الغدية ؛  ويقوم هذا اهلرمون بوظائف دفاعية هامة

سدادة (لرحم، ويزيد من مفرزاته املخاطية؛ حيث تتشكل منها يف عنق الرحم لبطانة ا
وحتول دون دخول اجلراثيم اليت حيملها عضو الرجل عادة أثناء  ،تغلق زمن الطهر )خماطية
ماع إىل الرحم، مانعة حصول أي إنتان، كما يزيد من نشاط أهداب اخلاليا البشروية اجل

النعدام  ؛واليت تساهم يف دحر أي إنتان، وينعدم كل هذا النشاط الوقائي للرحم أثناء احليض
زلق مع دم احليض ـإفراز هذا اهلرمون يف تلك الفترة، كما أن خماط السدادة يتميع وين

مفتوحاً أمام اجلراثيم الغازية، كما أن اجلريبني يزيد من مساكة بطانة  تاركاً عنق الرحم
حبيث تشكِّل طبقتها السطحية حاجزا دفاعياً هاماً، كما يزيد من مفرزات  ؛اخلاليا الظهارية
 ،هذا الوسط احلامضي مينع اجلراثيم املمرضة ويقتلها، )اللنب لوجود حامض(املهبل احلامضية 
  .هاويطهر املهبل من

أما أثناء احليض فإن الدم النازف وانعدام اجلريبني يعدل الوسط احلامضي للمهبل أو 
، )١(جيعله قلوياً، مما خيفض من مقاومته لإلنتان إىل حد كبري، وجيعله صاحلاً للجراثيم املمرضة

" Trichomonas"ووجد أيضاً أن بعض أنواع الطفيليات الضارة اليت تسـمى املشـعرات   
ادها أثناء احليض أربعة أضعاف ما هي عليه خارج أيام احليض، وهذه التغريات تتضاعف أعد

                                                 
  ).١٧٥، ٣/١٧٤(انظر روائع الطب اإلسالمي حملمد نزار الدقر  ) ١(
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وال ختلو عملية اجلماع من إدخـال أنـواع    ،تشكِّل عوامل خطورة عالية أثناء فترة احليض
عديدة من اجلراثيم اليت حيملها قضيب الزوج بشكل متعايش غـري ممـرض يف احلـاالت    

واليت تقتلها املواد املطهرة واإلفراز احلامضـي أثنـاء    )١(هااالعتيادية إىل مهبل زوجته ورمح
  .والبيئة الصاحلة لتكاثر امليكروبات متوفرة ،الطهر، أما أثناء احليض فأجهزة الدفاع مشلولة

حيـدث  املهبل، ومـن ثَـم    حدث اجلماع أثناء احليض نتج عنه ختريش جلدارفإذا 
ألنه جـرح   ؛ثناء احليض يف حالة انسالخويف نفس الوقت يكون غشاء الرحم أ ،االلتهاب
مما جيعله عرضة لإلصابة وااللتهاب باجلراثيم اليت تدخل أثناء اجلماع، هـذا مـن    ،مفتوح
زف الدموي، ويزيد من احتقان املهبـل  ـومن ناحية أخرى فإن اجلماع يزيد من الن ،ناحية
 ،رحم وملحقاته وإىل املثانـة وبالتايل تزداد االلتهابات شدة، ورمبا تصل إىل قناة ال ،والرحم

بل قد ميتد االلتهاب إىل شعرييت ثنائي الرحم اليت  ؛)٢(وتؤدي إىل العقم والتهاب جمرى البول
 ،تدفع البويضة من املبيض إىل الرحم، وهذا من مسببات العقم أو احلمل خـارج الـرحم  

جار القناة فتسـيل  وسرعان ما ينمو اجلنني وينهش يف جدار القناة الرقيق حىت يؤدي إىل انف
، وقد ميتد االلتـهاب إىل القنـاة   )دارك األمتإن مل ت(الدماء يف أقتاب البطن فتحدث الوفاة 

وقد يكون ذلـك   ،البولية وبالتايل إىل اجلهاز البويل، وأمراض اجلهاز البويل خطرية ومزمنة
  .)٣(أحد أسباب السرطان الذي يلتهم عنق الرحم

اجلماع يزيد من احتقان الـدم يف األعضـاء التناسـلية    كما أن التهيج الذي يرافق 
واحلوض، مما يوإىل ازديـاد أمل   ،زوف الطمثية الشديدةـض جروح باطن الرحم إىل النرِّع

وإذا أضفنا هلذا كله أن مقاومة املرأة لألمراض تتضاءل إىل حـدها األدىن أثنـاء   . الطمث
وإمكانية تيقظ ما كان كامناً  ،تلك الفترة فلهذا يكون اجلماع خطراً على املرأة يف؛ احمليض

   )٤(.عليها نتان وخطورتهإلمن التهابات يف أعضائها اجلنسية، ومن اشتداد ا
هن ؤانتقا امرأة مت) ٥٠(دراسة ميدانية على وقد أجرى الدكتور حممد عبد اللطيف 

من  هلن، ومجيعهن سليمات صحيحات خالياتت سبق) ٢٣(مل يسبق هلن الوالدة ، و) ٢٧(
                                                 

  ).٢/١٧٥(حممد نزار الدقر .روائع الطب اإلسالمي د. )٤١٣(أمحد كنعان  الصحية الفقهيةاملوسوعة : انظر) ١(
  ).١٠٢(حممد علي البار . ق اإلنسان بني الطب والقرآن دانظر خل) ٢(
  ).١٠٢(حممد علي البار . خلق اإلنسان بني الطب والقرآن د). ٢٧٧(اإلعجاز العلمي يف اإلسالم : انظر) ٣(
  ). ١٧٦، ٣/١٧٤(انظر روائع الطب اإلسالمي حملمد نزار الدقر ) ٤(
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األمراض الباطنية والنسائية، ترددن فرادى على العيادة اخلارجية مبستشفى اجلالء التعليمـي  
  .مث  يف منتصف الدورة الشهرية ،للوالدة بالقاهرة يف أربع زيارات قبل وأثناء وبعد احليض

وقد أُخذت من كل واحدة منهن يف كل زيارة مسحة من أسفل املهبـل وأعـاله،   
الرمحية، مث  عينة بول، وقد قيست درجة التأين احلمضي للمهبل أيضـاً،   وخزعة من البطانة

وقد مت  فحص العينات بعد زرعها على مزارع خمتلفة، وعمل التحليالت املتباينة لبيان مجيع 
أنواع اهريات يف أسفل وأعلى املهبل ويف البول، وعالقة ذلك بوقت الدورة ودرجة التأين 

  .لك يف البولاحلمضي يف املهبل وكذ
  :وأما النتائج اليت ظهرت فيمكن تلخيصها يف النقاط التالية

تكْشف لنا الدراسة وجود دورة هريات املهبل ليست منفصلة عن دورة هرمونات  .١
ليين من ناحية أخـرى  يم الضارة من ناحية وعضويات دودراملبيض، فتواجد اجلراث

ويف خـالل فتـرة    ،تقل األخرىتسريان يف خطني متضادين، فعندما تكثر واحدة 
يف حني اختفت عضويات دودرلني ، احليض تواجدت اجلراثيم الضارة بأعداد رهيبة

 .متاماً
يف حـني بـدأ اجلـزء     ،أثناء فترة احليض تواجدت اجلراثيم الضارة يف أسفل املهبل .٢

 .العلوي منه خالياً منها متاماً
خبالف تلك املتواجدة  ،احليض تواجدت أنواع أخرى من اجلراثيم الضارة أثناء فترة .٣

 .وهذه هي جراثيم جمرى البول والشرج ً،أصال
خاصية الضرر وقت احليض يف بعـض   تاكتسب جرثومة واحدة غري ضارة بطبيعتها .٤

 .احلاالت
ازدهر طفيل الترايكومونس وقت احليض وتكاثر أربعة أضعاف ما كان عليه، ومـن   .٥

فإنـه تسـلق إىل    _ مكانه األثـري  _ العجب أنه بدالً من أن يبقى يف أسفل املهبل
 .اجليوب املهبلية يف أعلى املهبل

أقل منها يف أولئك الالئي  تعداد اجلراثيم الضارة عموماً يف السيدات الالئي مل يلدن .٦
فهي متيل إىل احلامضية يف اموعة  ،سبق هلن الوالدة، وكذلك درجة التأين احلمضي

  .األوىل عنها يف اموعة الثانية
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  :ء يف املناقشةجا
وهذه اخلاليا تقـع   ،أن العضويات تعيش على السكر املخزون يف خاليا جدر املهبل  

  :حتت تأثري هرمونات املبيض من ناحيتني
  : األوىل
حيث وجد أن أعلى نسبة تركيز للسكر داخل تلـك   ؛نسبة ختزين وتركيز السكر ا     

حـىت   رجيياً مع اخنفاض نسبة اهلرموناتاخلاليا تكون يف منتصف الدورة الشهرية، وتقل تد
  .تتالشى متاماً قبل احليض بساعات وأثناءه

  :الثانية
حيث تنفصل هذه اخلاليا كجزء من عمليـة   ؛ر املهبلاانفصال هذه اخلاليا من جد

التجديد الدائم، وقد وجِد أن أعلى نسبة النفصال هذه اخلاليا حتدث يف منتصف الـدورة  
رجيياً حىت تصل إىل الدرجة الدنيا قبل احلـيض بسـاعات مث  أثنـاءه،    مث  تقل تد ،الشهرية

وبالتايل فإن عضويات دودرلني تلك تصل إىل قمة تكاثرها ونشاطها يف منتصف الـدورة،  
  .مث  تقل وتضعف قبل احليض مباشرة ،)مل/٧١٠×٥(وقد وصل معدهلا يف هذه الدراسة إىل 

للمهبل تتغري مـن احلامضـية إىل   وعند حدوث احليض فإن درجة التأين احلمضي 
حيث وجدت أعدادها  ؛القلوية، فتموت العضويات ويأخذها تيار الدم معه إىل خارج املهبل

أما يف األيـام   ؛مل يف األيام األوىل للحيض ويف أسفل املهبل فقط) ٧١٠×١٠(ال تزيد على 
  .ارج بواسطة تيار الدمألا كُنِست إىل اخل ؛التالية فقد وجِد املهبل خالياً منها متاماً

حيث تصل أعـدادها إىل   ؛وقد وجِد أن اجلراثيم الضارة تزداد يف أعدادها وأنواعها
يف هذا الوقت بالذات  وليس من سبيل مينع دخوهلا إىل جدار الرحم املتهتك ،مل) ٧١٠×٦(
يف تلـك  قتحامها األنسجة الرخوة والبالغة الطـراوة  ا ها إىل داخل فراغ البطن والدنفاال و

ذلك هو تيار الدم املضاد اآليت مـن أعلـى إىل   سوى شيء واحد فحسب؛  اآلونة احلرجة
  .أسفل
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يتضاعف وقت احلـيض أربعـة أضـعاف،    ) الترايكومونس(وقد وجد أن طفيل 
ومعروف أنه يسبب التهابات يف اجلهاز البويل والتناسلي للذكر، ومعروف أيضاً أن انتقالـه  

   .)١(املباشرة الزوجية  إليه ال يكون إال عن طريق
ألقاه يف املؤمتر الطيب السعودي السـادس   اًكما أجرى الدكتور عبداهللا باسالمة حبث

فالذي اعتاد أن يواقع امرأته يف أثنـاء   ،أثبت فيه أن صلة سرطان عنق الرحم باحليض ثابتة
  )٢( .احمليض تكثر عندها اإلصابة أكثر من غريها من النساء

فتعاين مـن   ؛نفسية فاملرأة تصاب يف تلك الفترة باحنراف يف مزاجهاأما من الناحية ال
مما يؤثر  ،وتصبح حالتها العصبية على غري طبيعتها ،التوتر والقلق واخنفاض يف روحها املعنوية

حيث تنخفض رغبتها اجلنسية وتصبح شبه منعدمة، مما يؤدي  ؛بدوره على حالتها العضوية
يؤدي بالتايل إىل التوتر والفتـور   مما ية إذا مل تكن أكثر وضوحاً،إىل التأثري يف العالقة الزوج

وكالمها أذى، يف حني أنه إذا استجابت الزوجة برغم فتورها ظن أا ال ترغـب فيـه وال   
تريده، مما يؤدي إىل قطع حبل املودة والرمحة بينهما إذا مل يتفهم الـزوج وضـع زوجتـه    

  )٤( .جلماع أثناء النفاسوكذلك ا )٣(وحالتها العضوية والنفسية
  :األضرار الصحية للوطء أثناء احليض والنفاس على الرجل: ثانياً

اجلماع أثناء احمليض يؤدي إىل تسرب مفرزات املهبل ودم الطمث وما فيهـا مـن   
جراثيم إىل إحليل الرجل، مؤدية إىل التهابات فيه متباينة الشدة، وقد متتد منـه لتصـل إىل   

فالربنخ فاخلصية، وقد يسبب ذلك عقمـاً نتيجـة   ) الربوستات(فاملوثة  احلويصالت املنوية
وهذه االلتهابات تؤدي إىل آالم شديدة يف العجـان   ،انسداد قناة املين أو التهاب اخلصيتني

وإن عدم إصابة رجل ما إذا وطئ زوجته مـرة وهـي   هذا أثناء املشي والتبول واجللوس، 

                                                 
يض بني احلقيقة القرآنية واملزاعم اليهودية،دراسة خمتربية، العدد الرابع، أذى احمل انظر الـطـب اإلسالمي، )١(
  ).٦١٦-٦١٤( حممد عبد اللطيف.د
  ).٢٢٨(يف الصالة صحة ووقاية وأشار إىل هذا الدكتور فارس علي علوان يف كتابه ) ٢(
واإلبداع الطب اإلسالمي بني العقيدة ). ٢٧٧(اإلعجاز العلمي يف اإلسالم حملمد كامل عبد الصمد  :انظر) ٣(
  ).٢/١١٦(مود ناظم النسيمي حملالطب النبوي والعلم احلديث ). ٣٢٩(ختار سامل مل
  ).٤٣٧،٤٣٦(انظر الوقاية الصحية يف اإلسالم للولوة آل علي ) ٤(
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مث إن رؤية الدم ورائحته الكريهة كثرياً ما . )١(مل األذىحائض ال يعين أبداً انعدام وجود عوا
  )٢(.جتاه زوجته )القرف اجلنسي(، وتؤدي إلصابته مبا يسمى تعرض الزوج للنفور واالمشئزاز

  

  املسألة الثالثة
  حكم الوطء يف الدبر

  
  )٣(.اتفق الفقهاء على أن الوطء يف الدبر حمرم

  :األدلة
  :واآلثار واملعقولواإلمجاع الدبر بالكتاب والسنة  استدل الفقهاء لتحرمي الوطء يف

  :أما الكتاب

öΝ{:فقوله تعاىل .١ ä. äτ !$|¡ ÎΣ Ó^ öym öΝ ä3©9 (#θè? ù'sù öΝ ä3rO öym ...{. )٤(  

  :وجه الداللة
وقد أباح اهللا تعاىل  )٥(".موضع الولد :احلرث : _رضي اهللا عنهما  _ قال ابن عباس"  

  )٦(.يف غريه ألنه ليس حمل بذر لألوالد ؛حرم اإلتيانو ،اإلتيان فيه إال يف وقت احمليض

                                                 
أمراض اجلراثيم بني الوقاية والعالج يف الطب . )٣/١٧٦(روائع الطب اإلسالمي حممد نزار الدقر : انظر) ١(

  ).٨٩(اضل العبيد عمر الف. اإلسالمي د
الطب النبوي والعلم احلديث حممود ناظم ). ٣/١٧٦(روائع الطب اإلسالمي حممد نزار الدقر : انظر )٢(

  ).٢/١١٦(النسيمي 
 مواهب اجلليل للحطاب). ٦/٢٥٥(البناية يف شرح اهلداية للعيين ). ٢/٣٣١( بدائع الصنائع للكاساين: انظر) ٣(

). ١٦/٤١٦(تكملة اموع للمطيعي  ).١٠/٣٢٢( األم للشافعي ).٤/٤١٦( الذخرية للقرايف ).٣/٤٠٦(
). ١٠/٢٢٦(املغين البن قدامة ). ٢٠/٤٩١(الشرح الكبري البن قدامة ). ٧/٢٠٤(روضة الطالبني للنووي 

  ).٢٦٧، ٣٢/٢٦٦( ابن تيمية اإلسالم فتاوى شيخجمموع ). ٥/١٨٨(كشاف القناع للبهويت 
  ).٢٢٣: (يةاآل، سورة البقرة) ٤(
  ).١/٣٨٠(عبدالعزيز غنيم وآخرين  :تفسري القرآن العظيم البن كثري، حتقيق) ٥(
   ).١/١١٦(أضواء البيان للشنقيطي ). ١٠/٣٢٢(األم للشافعي : انظر) ٦(
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  :وجه الداللة

⎯ô{ :قوله   ÏΒ ß] ø‹ym ãΝ ä. ttΒ r& ª!$# {وهو الفرج ؛أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه ،

  )٢(."وال تعدوه إىل غريه ،يف الفرج ":وقال ابن عباس ،وعكرمة قاله جماهد وقتادة
  :وأما السنة

عـن   سول اهللا أن سائالً سأل ر _رضي اهللا عنه _  )٣(فما رواه خزمية بن ثابت .١
 _أو أمـر بـه  _ مث  دعاه ، "حالل: "فقال رسول اهللا  ،إتيان النساء يف أدبارهن

 )٤(؟أو يف اخلصفتني ؟أو يف أي اخلرزتني ؟يف أي اخلربتني :كيف قلت: "فقال ،فَدعي
أم من دبرها يف دبرها فال، إن اهللا ال يستحي  ،أمن دبرها يف قبلها فنعم )٤(؟اخلصفتني

  )٥(."ء يف أدبارهنيستحي من احلق، ال تأتوا النسا
مرأة يف من أتى حائضاً أو ا: " قال عن النيب _ رضي اهللا عنه  _وعن أيب هريرة  .٢

  )٦(."فقد كفر مبا أُنزِل على حممد  ،دبرها أو كاهناً

                                                 
  ).٢٢٢: (من اآلية، سورة البقرة) ١(
  ).١/٢٥٩(انظر تفسري البغوي ) ٢(
امر بن غيان ،وأمه كبشة بنت أوس الساعدية، من السابقني هو خزمية بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ع) ٣(

اإلصابة البن حجر : انظر. أول مشاهده أحد، استشهد بصفني: األولني، شهد بدراً وما بعدها، وقيل
  ).١/٤١٧(االستيعاب البن عبد الرب ). ٢/١١٢،١١١(
  ).٢/١٨(النهاية البن األثري . أي الثقبني: اخلربتني واخلُرزتني واخلصفتني) ٤(
وابن ماجه ). ١٠/٣٢٢(واإلمام الشافعي يف األم ). ٢١٨٥٨(رقم ) ٣٦/١٨٣(رواه اإلمام أمحد يف املسند ) ٥(

يف إسناده : وقال يف الزوائد). ١/٦١٩(ماجه يف سننه،كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء يف أدبارهن 
يف السنن الكربى مع اجلوهر والبيهقي  ).١/٦١٩(طاة وهو مدلس، واحلديث منكر اليصح من وجه رحجاج بن أ

  ).٧/١٩٧(، كتاب النكاح، باب إتيان النساء يف أدبارهن النقي
رح حتفة األحوذي،أبواب الطهارة، والترمذي بش ).٩٢٩٠( رقم) ١٥/١٦٤(رواه اإلمام أمحد يف مسنده  )٦(

   = ورواه. ن حديث حكيم األثرمم احلديث إالوقال النعرف هذا  ،)١/٣٥٥(باب ماجاء يف كراهية إتيان احلائض 
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يـا  : فقال جاء عمر إىل رسول اهللا : قال _ مارضي اهللا عنه _وعن ابن عباس  .٣
فلم : قال .حولت رحلي البارحة: قال ٠"وما أهلكك ؟": قال !هلكت ،رسول اهللا

öΝ{ :هـذه اآليـة   فأوحى اهللا إىل رسوله : يرد عليه شيئًا، قال ä. äτ !$|¡ ÎΣ Ó^ öym öΝ ä3©9 

(#θè? ù'sù öΝ ä3rO öym 4’̄Τr& ÷Λ ä⎢ ÷∞Ï© (  {واحليضة ،واتقوا الدبر ،أقبل وأدبر ":فقال". )١(  

  :وجه الداللة من األحاديث
ليت تقرب من درجة التواتر على حترمي إتيان املرأة يف استدل اجلمهور ذه األحاديث ا  
  .دبرها
  :ثاروأما اآل
   )٢( ."حماش النساء عليكم حرام ":قال _رضي اهللا عنه  _فعن ابن مسعود  .١
    )٣(."من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر:"قال _رضي اهللا عنه  _وعن أيب هريرة  .٢
مرأتـه يف دبرهـا،   ائلَ عن الذي يأيت أنه س  _رضي اهللا عنهما   _وعن ابن عباس  .٣

  )٤(".هذا يسألين عن الكفر": فقال
  :أما اإلمجاع

                                                 
والدرامي يف سنته ،  .)٢/٢٠٩( ابن ماجه يف سنته، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيان احلائض أيضاً=

  .)٢/١٩٦(كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء يف أعجازهن 
وقال عنه ). ٢٥٩، ٨/٢٥٨(رة رواه الترمذي يف سننه بشرح حتفة األحوذي، أبواب التفسري، سورة البق) ١(

نساؤكم :(_ جل ثناؤه _ النسائي يف سننه بشرح السيوطي، تأويل قول اهللا) ٨/٢٥٩" (حديث حسن غريب"هذا
والبيهقي يف السنن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب النكاح، باب إتيان ) ٥/٣١٤...) (حرث لكم فأتوا حرثكم 

وابن حبان يف صحيحه كما ). ٨/٣٩(صحيح : ل ابن حجر يف الفتحقا. واللفظ له) ٧/١٩٨(النساء يف أدبارهن 
  ).٩/٥١٦(يف اإلحسان البن بلبان، ذكر اخلرب املدحض قول من زعم إباحة إتيان املرء أهله يف غري موضع احلرث 

ي والبيهق). ٣/٣٦٣(رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب النكاح، باب ما جاء يف إتيان النساء يف أدبارهن ) ٢(
والطحاوي يف شرح معاين اآلثار، ). ٧/١٩٩(يف السنن الكربى، كتاب النكاح، باب إتيان النساء يف أدبارهن 

  ).٣/٤٦(كتاب النكاح، باب وطء النساء يف أدبارهن 
  ).٥/٣٢٤(ائي يف السنن الكربى ، ذكر حديث علي بن طلق يف إتيان النساء يف أدبارهن سرواه الن )٣(
والبيهقي يف شعب ). ٤/٤٤٢(ق يف مصنفه، كتاب النكاح، باب إتيان املرأة يف دبرها أخرجه عبد الرزا )٤(

   ).٥٣٧٨(رقم ) ٤/٣٥٥(من شعب اإلميان، وهو باب يف حترمي الفروج وما جيب فيه  ٣٧اإلميان 
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روي ذلك عن علـي   ،وألنه إمجاع الصحابة": _  رمحه اهللا_  )١(فقد قال املاوردي
  )٢("._رضي اهللا عنهم  _بن أيب طالب وعبد اهللا بن عباس وابن مسعود وأيب الدرداء 

  )٣(".قد اإلمجاع على حترمي إتيان املرأة يف الدبروقد انع: "وجاء يف البناية
  : فمن وجهني ،أما املعقول

  :وفيه قالوا ،القياس: األول
فوجـب أن   ،وألنه أذى معتاد ،فوجب أن يكون حمرماً كاللواط ،إنه إتيان يف الدبر .١

  .)٤(وال يدخل عليه وطء املستحاضة ألنه نادر ،حيرم اإلصابة فيه كاحليض
  :فيه قالواالثاين النظر، و

ال يستغىن ما عن الوطء املوجب للنسل، إمنا حرم اللواط واالستمناء لكي إن الشرع" .١
 ؛املوجب لبقاء النوع واملكاثرة لرسول اهللا بأمته، وهذا املعىن قائم ها هنـا فيحـرم  

ãΠ{ :الندراجه يف قوله تعاىل Ìh pt ä†uρ ÞΟ Îγ øŠ n=tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ø9 رة من وتلطخ اإلنسان بالعذ )٥(،}#$

 ،الدبر من أخبث اخلبائث، وال مييل إىل ذلك يف الذكور واإلناث إال النفوس اخلبيثة
  )٦( ."يمية األخالق، والنفوس الشريفة مبعزل من ذلك ،خسيسة الطبع

ألن  ؛بـه  يوصل إىل وطئها أنه عيـب تـردُّ   العلماء مل خيتلفوا يف أن الرتقاء اليت ال .٢
ويف إمجاعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس مبوضع  املسيس هو املبتغى بالنكاح،

  .)٧(صل إىل وطئها يف الفرج وت من ال يطء، ولو كان موضعاً للوطء ما ردالو
                                                 

كان ثقة  من : أحد أئمة أصحاب الوجوه، قال اخلطيب. هو علي بن حممد بن حبيب املاوردي، أبو احلسن )١(
وله تصانيف عدة يف أصول الفقه وفروعه ويف غري ذلك ،وكان ثقة ، ويل القضاء يف  .جوه الفقهاء الشافعينيو

له مصنفات كثرية يف الفقه والتفسري وأصول الفقه واآلداب، وكان حافظاً للمذهب،  .بلدان شىت مث سكن بغداد
طبقات الشافعية لقاضي : انظر .سني وأربعمائةتويف سنة مخ. احلاوي، واألحكام السلطانية، واإلقناع: من مصنفاته

  ). ٥/٢١٩،٢١٨(شذرات الذهب البن العماد  .)١/٢٣٧،٢٣٦(شهبة 
  ). ٩/٣١٩(الشيخ علي معوض وعادل أمحد : احلاوي الكبري، حتقيق) ٢(
  ).٦/٢٥٥(العيين ) ٣(
  ).٩/٣١٩(علي معوض وعادل أمحد : انظر احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق) ٤(
  ).١٥٧: (ية من اآلرة األعراف، سو) ٥(
  ).٤/٤١٨(الذخرية للقرايف ) ٦(
  ).٣/٩٧(انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٧(
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فال يأيت من  ،والنسل من غري وطء يف القبل ال يكون ،إن من مقاصد النكاح النسل .٣
  .)١(الوطء يف الدبر

الذي يـأيت يف فتـرات يف    احليض وأشد من ،إن القذر يكون يف الدبر بشكل أكرب .٤
القبل وهي أيام يسرية من الشهر غالباً، ومع هذا حرم اجلمـاع يف مدتـه مـع أن    

النجاسة املستمرة اليت  جناسته عارضة، فمن باب أوىل أن حيرم الوطء يف الدبر ألجل
  .)٢(فهو موضع ال تفارقه النجاسة خترج منه، 

يف هذا قضاء لشهوته هو وحرمان املـرأة مـن   إذا أبيح للرجل الوطء يف الدبر فإن  .٥
  :حقها يف االستمتاع، ويف هذا ضرر ا من وجهني

  :ألولا
حتريك باعث الشهوة فيها من غري أن تنال شيئاً من حقها يف االستمتاع، ويف هـذا    
  .إذ قد يدفعها هذا إىل ارتكاب الفاحشة ؛ ضرر ا
  :الثاين

  .)٣(صحتها مع عدم منفعتها منه يف شيءأن وطء املرأة يف دبرها يضر ا يف   
  .)٤(إن يف إتيان املرأة يف دبرها ذريعة قريبة جداً إىل أدبار الصبيان .٦
٧. إن الدبر مل يتهيأ هلذا العمل ومل يي ؛لق لهخله الفرج، فالعادلون عنـه   ئوإمنا الذي ه

  .)٥(إىل الدبر خارجون عن حكمة اهللا وشرعه مجيعاً
 ،يحدث اهلم والغم والنفرة عن الفاعل واملفعـول  "سبق أنهوزاد ابن القيم على ما  .٨

ويكسو الوجه وحشة تصري عليه  ،ويطمس نور القلب ،ويظلم الصدر ،ويسود الوجه
 ويفِْسد حال الفاعل واملفعول فسادا ال يكاد...  كالسيماء يعرفها من له أدىن فراسة

                                                 
  ).٢/١٩٤(انظر املدخل البن احلاج ) ١(
رؤوس املسائل اخلالفية أليب املواهب  .)٤/٢٦٢(زاد املعاد البن القيم  .)٢/١٩٤(املدخل البن احلاج : انظر )٢(

  ).٤/٩٩(العكربي 
  ).٢/١٩٤(انظر املدخل البن احلاج  )٣(
  ).٤/٢٦٢(انظر زاد املعاد البن القيم  )٤(
  .انظر املرجع السابق )٥(
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واحلياء  ،ويذهب باحلياء مجلة.. .يرجى بعده صالح إال أن يشاء اهللا بالتوبة النصوح 
  )١(...."هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح احلسن 

  

  املسألة الرابعة
  لوطء يف الدبرالصحية ل املضار

  
وهلذا ينـهى عنـه عقـالء     ؛إتيان املرأة يف الدبر مضر بالرجل"أن بابن القيم  يقول

ب املاء احملتقن وراحة الرجل منه، والوطء يف الـدبر ال  ألن للفرج خاصية يف اجتذا ؛األطباء
  )٢(."يعني على اجتذاب مجيع املاء وال يخرِج كل احملتقن مبخالفته لألمر الطبيعي 

حيث بني الدكتور حممـد   ؛وقد أثبت الطب احلديث صحة ما ذهب إليه ابن القيم
سم العلوم البيولوجية بكليـة  أستاذ الفقاريات وعلم األجنة املساعد بق(عبد احلميد شاهني 

التربية جبامعة عني مشس يف حبث العالقة اجلنسية بني اإلسالم والطب دراسة نسيجية مقارنة 
أن التركيب لكل من املهبل وقناة الشرج مرتبط ارتباطاً كلياً بالوظيفـة  ) بني املهبل والشرج
الوسط احلامضي للمهبل خيتلف فبطانة املهبل ختتلف عن بطانة الشرج، و ؛املنوط به القيام ا

عن وسط قناة الشرج، والعضالت اليت تساهم يف حركة املهبل ختتلف عن تلك اليت تسبب 
االنقباضات يف قناة الشرج، واأللياف املرنة الكثرية اليت تسبب يف مرونة املهبل ال توجد يف 

؛ وهـي  داء وظيفتـه ن املهبل مهيأ متامـاً أل إ: الشرج، أي أننا ميكن أن جنمل القول ونقول
وكممر للوالدة أيضاً، بينما وظيفة الشرج الرئيسية هي املسامهة مع استقبال عضو اجلماع، 

  .املستقيم يف إخراج فضالت الطعام على هيئة براز
وسبحان اهللا كيف يستخدم ممر مهيأ خلروج الفضالت على هيئة براز كبديل ملكان 

تقبل لعضو اجلماع به ما يؤهله للمحافظـة  إن املهبل كمس !؟آخر مهيأ خلروج خلق جديد

                                                 
  ).٢٦٣، ٤/٢٦٢(زاد املعاد البن القيم  )١(
  .)٤/٢٦٢(زاد املعاد ) ٢(
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وجيعل للجماع كل أهدافه السـامية   ،على هذا العضو فسيولوجياً وما يسهل عملية اإليالج
  .)١(اليت تنتهي بتكوين خلق جديد بإذن اهللا

فالوجه املشترك بينهما هـو  ؛ هذا وإن إتيان املرأة يف دبرها ال ختتلف صورته عن اللواط     
ولذلك جاء يف األثر أن غشيان الزوجة يف الدبر  ؛سواء كان ذكرا أم أنثى ؛الدبراإلتيان يف 

 :نه ينقل مجيع األمراض الزهرية، وهيإ :وميكن أن جنمل أضراره بالقول. )٢(اللوطية الصغرى
فهي تنتقل  .)٣(وكذلك اجلرب والقمل ،م اإلريبوروال ،والقرحة اللينة ،والسيالن ،السفلس

  .سواء كان االتصال عن طريق الدبر أو املهبلمن املصاب لغريه 
  :أضرار إتيان املرأة يف الدبر على الرجل

احلديثة أن اتصال الرجل اجلنسي باملرأة يف غـري عضـو    الصحيةأثبتت الدراسات  .١
وهي آخـر   _ ألن فتحة الشرج ؛التأنيث فيها يسبب أضرارا بالغة على صحة الرجل

ر فيهـا أنـواع   ثُكْت _ة من أعضاء اجلهاز اهلضمي منطقة املستقيم يف األمعاء الغليظ
  .البكتريا اليت تساعد على هضم السيلولوزية

فإن انغمـاس  مث  وهذه املنطقة مدعمة تكوينياً ضد  هذه األنواع من البكتريا، ومن
عضو التذكري فيها وهو غري مدعم تكوينيا ضد هذه األنواع من البكتريا يعرضه ألمـراض  

 ؛ائيا يف اال اجلنسي، فضالً عما يصيب صاحبه من أمراض ال حصر هلـا تلحق به ضعفاً أد
له  بوقد يسبِّ ،وغالباً يصعد امليكروب إىل البورستاتا ،صابته يف جمرى البول بالتهابإ: مثل
وهـو  ( وذلك ألن الشرج مليء بامليكروبات اليت ال يوجد مثلها يف بـاب الـرحم   ؛العقم
يأخذ هذه امليكروبات لكي ينقلها بدوره إىل رحم املرأة، ومن مث   كما أن الرجل قد ،)املهبل

  )٤(.فضالً عن ذلك كله حيدث تشقق يف الشرج ،قد يصيبها هي أيضا بالعقم

                                                 
ة مقارنة بني نسيجيانظر الطب اإلسالمي، العدد اخلامس، حبث العالقة اجلنسية بني اإلسالم والطب، دراسة ) ١(

  ).٤٩٩(حملمد عبد احلميد شاهني  املهبل والشرج
هـ ،حبث وطء ١٤٢٢رمضان  ٤٧انظر جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، السنة السادسة عشرة، العدد ) ٢(

  ).١٧٩(طارق حممد الطواري . املرأة يف املوضع املمنوع شرعاً، د
  ).١٧٧(أمحد قرقوز . يد دياب، دعبد احلم. د انظر مع الطب يف القرآن الكرمي) ٣(
  .)٢٧٩(انظر اإلعجاز العلمي يف اإلسالم حملمد كامل عبد الصمد ) ٤(
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احتقان شديد يف غدة  الربوستاتا له حيدث  فإنه عندما يطأ الرجل زوجه يف دبرها ٠٢
منطقة العجان  واألعضاء التناسلية األخرى، مما يسبب آالماً شديدة يف

ناهيك عن سرعة القذف وضعف االنتصاب الذي يسببه االحتقان  ،واخلصيتني
املزمن، وزيادة على ذلك فإن املهبل يفرز سائالً يساعد على تشحيم الفرج 

  )١(.مما يسبب سهولة عملية اإليالج ،واملهبل معاً
  :أضرار إتيان املرأة يف الدبر على املرأة

ويشكو املريض مـن آالم أثنـاء    ،والشرج نتيجة السيالن التهاب القناة الشرجية  .١
وحكة يف الشرج مع وجود إفرازات صديدية، وحىت يف احلاالت الـيت ال   ،التربز

أي أعراض فإن فحص القناة الشرجية يوضح التهاباً وإفرازات  يشكو منها املريض
  .صديدية

سلي البـويل، وختتلـف   وتكون اإلصابة يف الغالب مصحوبة بالتهاب يف اجلهاز التنا    
باملئة من مجيع حاالت السيالن لدى  )٦٠( إىل) ٢٠(نسبة اإلصابة من منطقة إىل أخرى من 

  )٢(.ويف عشرة باملئة من احلاالت تكون اإلصابة قاصرة على الشرج فقط، النساء
وسقوط بعـض   ،قد يتسبب اإلتيان يف الدبر يف متزق قناة الشرج، وهتك أنسجتها .٢

وارختاء املصرة الشرجية، وقد يصاب بسـلس   ،سبب توسع الشرجأجزائها، كما ي
  .)٣()أي خبروج الرباز بشكل ال إرادي ( غائطي

دث جروح يف خمرج الغائط، كما أن تسرب اجلراثيم الضارة إىل اجلهاز التناسلي حت .٣
 للرجل واملرأة أو ألحدمها مما يفقد اجلهاز التناسلي لكليهما صفة طهارته، فيصبح 

  
  
  

                                                 
  ).١٢٦(انظر اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي الشريف لعبد الرحيم مارديين ) ١(
  ).٢١٩، ٢١٨، ٢١٤(انظر األمراض اجلنسية أسباا وعالجها حملمد علي البار ) ٢(
الطب اإلسالمي، العدد اخلامس، حبث ). ٢/١٢٤(مود ناظم النسيمي حملالنبوي والعلم احلديث  الطب: انظر) ٣(

). ٥٠٠(شاهني  العالقة اجلنسية بني اإلسالم والطب، دراسة نسيجية مقارنة بني املهبل والشرج حملمد عبد احلميد
  ).١٧٧(أمحد قرقوز .عبد احلميد دياب، و د. د مع الطب يف القرآن
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  .)١( للجراثيم اليت تحدث التهاباً وتقيحاً مرتعاً
هو عن طريق اجلماع، وأخطره ) ةنقص املناعة املكتسب(أحد طرق العدوى باإليدز  .٤

ألنه كثرياً ما يؤدي إىل حدوث متزقات طفيفة  ؛ال سيما للمتلقي ؛اجلماع يف الشرج
ن تـدخل يف  يف الغشاء املخاطي للمستقيم ميكن من خالهلا لفريوس نقص املناعـة أ 

 )٢(.أنسجته وجمرى دمه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
حممود احلاج قاسم حممد . الوقاية يف اإلسالم، حبث الطب الوقائي النبوي د). ٣(الطب اإلسالمي  :انظر) ١(
)١/١٢٨.(  
حممد حلمي . انظر الطب اإلسالمي، العدد اخلامس، اإليدز مشكلة العامل املعاصر ونظرة مستقبلية إسالمية، د) ٢(

  ).٤١٧(وهدان 
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  اخلامتـة
  

 ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة لألنـام  ،احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
ومن سار على درم واقتفى أثـرهم   ،وأزواجه أمهات املؤمنني ،وعلى آله الطيبني الطاهرين

  :وبعد  ،إىل يوم الدين
ت عـن  خضالرسالة أن أسوق أبرز النتائج والتوصيات اليت مت فيطيب يف ختام هذه

  .هذا البحث
  :أما النتائج
من مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ النفس ، وأبرز البحث أثر األحكام الفقهية يف  :األوىل

ـ     ةحتقيق النظافة اليت متثل حجر الزاوية يف الوقاية من كثري من األمـراض املعديـة والفتاك
  .يكون قد سبق يف إرساء قواعد الطب الوقائي وذا ،وغريها
به اإلسالم من رجعية وختلف تنافيه احلقائق اليت وصل إليها العلماء  يمأن كل ما ر :الثانية

على ذلك من تشريع الوضـوء   وال أدل ،مما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي منذ بداية التشريع
  .ةآمنة بطريقة إلشباع الغريز ؛والنكاح، والغسل
سبق اإلسالم إىل كل ما حيقق احملافظة على البيئة والصحة واجلمال لكـل الـنظم    :الثالثة

ولعل أصدق الشواهد على ذلك يه عن قضـاء   _،هذا إن وجدت_والتشريعات البشرية 
  .وتشريعه لسنن الفطرة ،احلاجة يف املاء والظل والطريق

ألبـواب  فتحـاً  ية أو علمية يعد إظهار النصوص الشرعية اليت حتوي إشارات صح :الرابعة
وجدها فهو أوىل  فاحلكمة ضالة املؤمن أىن ؛وأوىل الناس ذا هم املسلمون ،جديدة للمعرفة

وعليهم  ،ون هذه النصوص ويثقون ا ويفهمون مرادهاؤخاصة وأن املسلمني يقر ؛الناس ا
  .وص الشرعية أال يقصروا عملهم على الربط بني ما تكشفه احلضارة الغربية والنص

وضع اإلسالم أسس بناء األسرة املسلمة ابتداًء من أسس اختيار الزوجة إىل العشرة  :اخلامسة
وذا يظهر أن احملافظة على النسل  ،إىل الصفات اليت حث اإلسالم على مراعاا يف املرضعة

   .مقصد من مقاصد التشريع
  تيار الزوجة حيقق ما يرمي إليه اإلسالم التزام املسلمني بالتوجيهات الشرعية يف اخ :السادسة
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  .وحتصيل النسل، واإلحصان، كتحقيق السكنمن أهداف األسرة 
 ،والذي كان مثار تساؤل وعجب منذ القـدم  ،مشول اإلسالم لكل جوانب احلياة :السابعة

فدين مل يغفـل هـذه    ،وآداب تناول الطعام ،ومن ذلك ما شرعه من آداب قضاء احلاجة
   .غفل ما هو أعظم منهاالنواحي لن ي

وما من ي صح عنه  ،فما من أمر صح عنه إال وفيه كل اخلري صدق نبوة حممد  :الثامنة
وأثر  ،النهي عن االغتسال يف املاء الراكد :ومما جاء يف ثنايا هذا البحث ،إال وفيه كل الشر

  .ملاضيممارسة الفاحشة واإلعالن ا يف شيوع األمراض اليت مل تعرف يف السلف ا
 :ومما تتجلى فيه هذه السمة يف هذا البحث ،الرمحة مسة بارزة يف التشريع اإلسالمي :التاسعة

والنهي عن الوصـال وصـوم    ،وتشريع السحور وتأخريه ،تأخري صالة الظهر يف شدة احلر
  .وإباحة الفطر ملن غلبه اجلوع والعطش حىت خاف اهلالك  ،الدهر

داب الشرعية جيعلهم متميزين كمـا أراد منـهم اإلسـالم أن    التزام املسلمني باآل :العاشرة
اشتراط الطهـارة يف البـدن والثـوب    من ذلك على وال أدل  ،يكونوا كالشامة بني الناس

  .مما جيعلهم متحرزين منها يف كل وقت ،واملكان أثناء الصالة
ائق العلميـة  مما جيعل نشر هذه احلق ،ظهر جلياً اإلعجاز العلمي والتشريعي :ةاحلادية عشر

كما أن  ،ويزيد يف إميانه ،وإثبات سبق اإلسالم إليها يقوي من اعتزاز املسلم بدينه وفخره به
  .يف ذلك إقامة للحجة على الكافرين

فهو يراعي الظروف واألحوال الـيت   ؛اإلسالم دين صاحل لكل زمان ومكان: الثانية عشرة
  .ي مبتطلبات احلياةويف ،يعيشها الناس يف األماكن واألزمنة املختلفة

وقد اعتىن اإلسالم  ،أساس الوقاية من األمراض واحملافظة على اجلمال النظافة: الثالثة عشرة
  :ومن ذلك يف آداب قضاء احلاجة ما يلي ؛بكل ما حيققها أميا عناية

وهو  ،االستنجاء بعد قضاء احلاجة والذي هو واجب على الراجح من أقوال العلماء .١
ا من غائط وبول من أخطر مذلك أن السبيلني وما خيرج منه ؛ألطباءما يؤكد أمهيته ا

وقد سبق اإلسالم الغرب  ،أسباب نقل العدوى باألمراض اجلرثومية والطفيلية املختلفة
  .األمر باالستنجاء الذي مل يعرفه قبل الستينات من القرن املاضي إىل
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الذي قد ينقل األمراض لتكون يف منجاة من التلوث  ؛النهي عن االستنجاء باليمني .٢
  .إىل الفم واجلهاز اهلضمي

 يتويف هذا وقاية من أمراض القذارة وال ،األمر بغسل اليد بعد الفراغ من االستنجاء .٣
  .ميوت بسببها املاليني من الناس

  :وأما يف سنن الفطرة فما يلي
د السواك بعود األراك والذي يعد أفضل أنواع املساويك والذي أكد عليه النيب حمم . أ

يف مواضع كثرية داللة على أمهية احملافظة على صحة الفم  _صلى اهللا عليه وسلم_
واجلهاز  ،كاجلهاز التنفسي؛الذي هو املدخل الرئيسي ألعضاء اجلسم الداخلية

واستعمال األراك بشكل صحيح يتفوق على الفرشاة واملعجون يف احملافظة  .اهلضمي
ت توثب) AA(تل للبكترييا الفموية املسماة كما أنه قا ،ة السنيةحيعلى اللثة واللو

قدرة خالصة عود األراك يف محاية اخلاليا اإلنسانية املناعية من املوت إذا تعرضت 
والذي يعترب مفتاحاً جديداً للعديد من ) AA(لسموم أشرس أنواع البكترييا الفموية 

  .أبواب البحث لبيان السبب وراء هذا التأثري
وسنة لإلناث  ،على الذكور إال من أسلم كبرياً وخشي منه اخلتان والذي هو واجب . ب

وقد أظهر  ،إال إذا كان للمرأة بظر نام فيجب حينها على الراجح من أقوال العلماء
ووقاية زوجة املختون  ،الطب أمهية ختان الذكور يف منع حدوث سرطان القضيب

اري البولية وقدرته على التقليل من حدوث التهاب ا ،من سرطان عنق الرحم
أما ختان اإلناث فقد انقسم فيه األطباء بني مؤيد  ؛وكثري من األمراض اجلنسية

عارضني اآلثار السلبية املترتبة عليه واليت ظهر أا ناجتة من اخلتان وحجة امل ،ومعارض
  .الفرعوين ال الشرعي

زالة وعلى أنه جيوز إ ،االستحداد ونتف اإلبط والذي اتفق األطباء على أنه سنة . ج
إال أن األفضل حلق العانة ونتف اإلبط  ؛هذه الشعور باحللق أو القص أو النتف

ويؤكد األطباء أن ترك شعر العانة مع إمهال النظافة سبب كثري  ،ملوافقة نص اخلرب
إضافة  ،واألمراض التناسلية والنسائية ،وخاصة أمراض اجلهاز البويل ؛من األمراض
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وتقي من  ،اإلبط فإن إزالته ختفف الرائحة الكريهةأما شعر  ؛إىل اآلفات اجللدية
  .كالتهاب الغدة الدرقية والتهاب اجللد التخريشي ؛العديد من األمراض

فوق األربعني  اتقليم األظافر والذي اتفق الفقهاء على أنه سنة ويكره تركه . د
مليكروبات واألوساخ حىت ال جتتمع فيها ا ؛ويستحب قصها كلما طالت ،يوماً

 ،وليس هلا إال التقليم لضمان القضاء عليها ،زال باملطهراتأن ت  ميكناليت ال
أن تطويل األظافر يعيق احلركة الطبيعية لإلمساك والقبض مبا ينعكس  إضافة إىل

ويلحق األضرار باملفاصل عدا األمراض اليت  ،باً  على األداء الوظيفي لألصابعسل
  .غريهنها بالطالء ويحتدث نتيجة تزي

  : الطهارة فما يليوأما يف
وينشط الدورة  ،الوضوء يقي من كثري من األمراض املعدية اليت تنتقل بتلوث األيدي . أ

وخيفض نسبة اجلراثيم يف  ،ويقي من سرطان اجللد ،وحيفظ وظائف اجللد ،الدموية
  .األنف

وتصل األسباب واملناسبات اليت شرع  ،الغسل والذي ينقسم إىل واجب ومستحب . ب
  .ئده أكثر من أن حتصىوفوا ،غسالً أربعنييد عن فيها إىل ما يز

وذا  ،اشتراط الطهارة من النجاسة يف البدن واملكان والثوب باتفاق األئمة األربعة . ج
وهذا هو سبب ندرة  ،يكون اإلسالم قد سبق باألمر بالتعقيم وحماربة التلوث

  .نياجللدية املعدية اجلرثومية والفطرية والطفيلية لدى املسلماألمراض 

بعيداً عن كل  ،أرشد التشريع اإلسالمي إىل كل ما جيعل املسلم قوياً يف بدنه: الرابعة عشرة
ومن ذلك يف العبـادات   ، فاملؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف ، ما يضره
  :  ما يلي
تفق اوهو مما  ،واستحباب السحور وتأخريه ،استحباب الفطر على التمر وتعجيله .١

فالفطر على التمر حيقق ما  ؛أمهيته حلفظ الصحة على األطباء تفقوا ،هاء عليهالفق
كما أنه  ،سرع هضماًاألو ،حيتاجه الصائم ساعة فطره من الطاقة األسرع إطالقاً
وأما تعجيله فحىت يعوض  .أعلى الفواكه من حيث السعرات احلرارية والربوتني

اجلسم باألمحاض الدهنية  فيمد السحوروأما تناول  .اهلبوط احلادث يف مستوى السكر
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وأما تأخريه فلمنع النوم  .وخاصة العضالت ؛هدم خاليا اجلسمواألمينية حىت ال ت
إن أكل ما هو  بعده والذي يؤدي إىل اضطرابات النوم إذا نام بعد األكل مباشرة

 .وى عن احلجامة واليت تعد من املفطرات على الراجح من أقوال العلماء .دسم
  .ما ى عن الوصال وصوم الدهرك

  : وأما يف األسرة فمن ذلك مايلي 
وحترمي الزواج من الزانية على الـراجح مـن    ،احلث على اختيار الزوجة احملصنة العفيفة

وحتـرمي   .وخلو املرضعة من األمـراض  .واستحباب اختيارها من غري القرابة ،أقوال العلماء
 ،فيها محاية للزوجني من األمراض ،بر بإمجاع العلماءالوطء يف فترة احليض والنفاس ويف الد

  .ومحاية النسل من الضعف
ومـن ذلـك يف    ؛الوسطية واالعتدال مسة من مسات التشريع اإلسـالمي : اخلامسة عشرة

   :العبادات مما ظهر يف هذا البحث ما يلي
  .النهي عن قيام كل الليل وصيام الدهر والوصال

  :داتعاويف ال
، والنهي عن اإلكثار من األكل حبيـث  الثاً للطعام والشراب والنفسن أثتقسيم البط

  .إدمان اللحموالنهي عن ، والنهي عن تقليل الطعام حبيث يضره ،يؤذي نفسه
ضمت الشريعة اإلسالمية مجلة من اآلداب هي قمة من قمـم اإلعجـاز    :السادسة عشر

وعاشوا  ، الذوق واألدب الرفيعقمة يف ن كانواوالصحي الوقائي والغذائي إذا امتثلها املسلم
ومن ذلـك يف آداب األكـل    ؛وجنوا مما تعاين منه البشرية من اآلالم واألمراض ،حياة طيبة

والشرب غسل اليدين قبل الطعام والذي ينتج عن إمهاله أمراض القذارة اليت تقضـي علـى   
  .املاليني سنوياً

  :فكما يلي التوصياتوأما 
ومن  ،تثبت علمياً مما ذكره الفقهاء يف مؤلفامللفقهاء واألطباء لأوصي بالتعاون بني ا :أوالً

ن نصب اليمىن واالعتماد على اليسرى عند قضـاء  إ :قوهلم :األمثلة مما جاء يف هذا البحث
 :قوهلمو .لنتف املرأة لشعر العانة يرخي احمل نإقوهلم و .احلاجة أعون على خروج الفضالت

  واحلجامة واألمراض اليت .ل من احليض يسرع بعلوق احلملن استعمال املسك عند االغتساإ



٧٩٣ 
  

  .تعد عالجاً هلا
  .ألن هذا من أعظم أساليب التوعية ؛إقرار مادة التربية الصحية يف املقررات الدراسية :ثانياً
عجاز العلمي يف األقسام العلمية يف اجلامعات والكليات يف التخصصات إدراج مادة اإل :ثالثاً

  .ب والتغذيةكالط ؛املختلفة
تكثيف املادة العلمية يف مقرر اآلداب والسلوك وتأصيلها بـذكر األدلـة الشـرعية     :رابعاً

  .لينشأ النشء على امتثال هذه اآلداب كجزء من دينهم العظيم ؛ملفرداا
نظر يف الشريعة اإلسـالمية والتـراث احلضـاري    على الأوصي بتشجيع األطباء  :خامساً

سواء أكانـت املـادة    ؛والتحقق منه ،تبه أجدادنا يف كتب الطبودراسة ما ك ،اإلسالمي
وليكن ذلك عن طريق أطروحات علميـة   ،أم ضمن كتب احلديث النبوي ،مفردة الصحية

  .حتقق هذا املورث العظيم لريى النور وتستفيد منه البشرية
النبـوي  لطب إىل اأوصي وزراء الصحة يف العامل اإلسالمي بالنظر بعني اإلنصاف  :سادساً

  .قبل أن يسبقوا إليه
 ،وأن يتقبله مين خالصاً لوجهـه الكـرمي   ،وختاماً أسأل املوىل القدير أن ينفع ذا البحث

  .وسلم تسليماً كثرياً بهوصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصح



٧٩٤ 
  

  الفهــارس 
  

  .فهرس اآليات القرآنية . أ 
  .فهرس األحاديث النبوية . ب 
  .فهرس اآلثار . ج 
  .فهرس األعالم . د 
فهرس األلفاظ الغريبة واملصطلحات واحلدود الفقهية واحلديثية واألصولية والقواعد . هـ

  .الفقهية 
  .فهرس األمراض . و 
  .فهرس املصادر واملراجع . ز
  .فهرس احملتويات . ح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٩٥ 
  

  القرآنية فهرس اآليات -أ
  

  سورة البقرة
  الصفحة رقمها اآلية

ÏŒ Î) uρ #’ n? tFö/ $# zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) … çµ š/ u‘ ;M≈ uΚÎ=s3 Î/  ١٤٢ ١٢٤  

!$tΡô‰Îγ tã uρ #’ n<Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™ Î) uρ  ٤٣٦ ١٢٥  

öΝ ä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×ο 4θuŠ ym ٣٠ ١٧٩  

$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ |= ÏGä. ãΝ à6 ø‹ n=tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# ٦٢١، ٤٥٩ ١٨٣  

⎯ yϑsù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³Òƒ Í £∆ ÷ρr& 4’ n? tã 9 x y™  ٧ ١٨٤  

⎯ yϑsù tí§θsÜ s? # Z ö yz  ٦٧٢ ١٨٤  

ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ t ó¡ãŠ ø9 $#  ٤٦٣، ٣٠ ١٨٥  

¨≅ Ïmé& öΝ à6 s9 s's#ø‹ s9 ÏΘ$uŠ Å_Á9 $# ß] sù§9 $#  ٦٤٧ ١٨٧  

Ÿωuρ (#θà) ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n<Î) Ïπ s3 è=öκ −J9 $#  ٧٤٠، ٤٦٢ ١٩٥  

⎯ uΚsù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³Òƒ Í £∆ ÷ρr& ÿ⎯ ÏµÎ/ “]Œ r&  ٨، ٧ ١٩٦  

×π tΒV{ uρ îπ oΨ ÏΒ÷σ •Β × ö yz ⎯ ÏiΒ 7π x. Î ô³ •Β  ٥١١ ٢٢١  

štΡθè=t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Åsyϑø9 $#  ٧٧٠، ٧٦٣، ٧٦٢ ٢٢٢  

öΝ ä. äτ!$|¡ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9  ٧٦٩ ٢٢٣  

ßN≡ t$ Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊ ö ãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρr&  ٥٦٠ ٢٣٣  

Ÿωuρ (#θßϑ£ϑu‹ s? y]Š Î7 y‚ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ tβθà) ÏΨ è?  ٣٥١ ٢٦٧  
  



٧٩٦ 
  

  

  سورة آل عمران

  الصفحة رقمها اآلية

ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖ. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ ÏΡθãèÎ7 ¨?$$ sù  ٢٧٦  ٣١  

⎯ tΒuρ Æ tGö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒÏŠ ⎯ n=sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷ΨÏΒ ٢٥  ٨٥  

  

  سورة النساء

  الصفحة رقمها اآلية

ôM tΒÌh ãm öΝ à6 ø‹ n=tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Βé& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ öΝ à6 è?≡ uθyzr& uρ  ٦٩٦  ٢٣  

àM≈ oΨ |Áósßϑø9 $# uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# ωÎ) $tΒ ôM s3 n=tΒ öΝ à6 ãΨ≈ yϑ÷ƒ r&  ٧٠٤، ٧٠٢  ٢٤  

Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? öΝ ä3 |¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $VϑŠ Ïmu‘  ٤٦٣، ٤٢٢  ٢٩  

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θç/ t ø) s? nο 4θn=¢Á9 $# óΟ çFΡr& uρ 3“t≈ s3 ß™ 
٤٣  
  

٣٤٧، ٢٧٢، ٢٦٩ ،
٤١٨، ٤١٦، ٤١٤  

ωuρ $·7ãΨ ã_ ωÎ) “ ÌÎ/$tã @≅‹Î6y™ 4©®L ym (#θè=Å¡ tFøós? 4 ٣٦٨  ٤٣  

"βÎ) uρ öΝ çGΖ ä. $Y6 ãΖ ã_ (#ρã £γ ©Û $$sù ٣٧٠  ٤٣  

βÎ) uρ Λ ä⎢Ψ ä. #© yÌó £∆ ÷ρr& 4’ n? tã @ x y™  ٤٢٤، ٤٢٢، ٨  ٤٣  

  

  سورة املائدة

  الصفحة رقمها اآلية

 tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ  ٢٤  ٣  

tΠ öθu‹ ø9 $# ¨≅ Ïmé& ãΝ ä3 s9 àM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $#  ٧٠٥  ٥  

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# ٢٦٥، ٢٤٩، ٢٤٦، ٥١، ٢٧  ٦ ،



٧٩٧ 
  

٢٧٦، ٢٧٢، ٢٦٩، ٢٦٨ ،
٣٢٤، ٣١٦، ٣٠٥، ٢٨٢ ،
٣٤٥، ٣٤٣، ٣٣٥، ٣٣١ ،

٤٣٥، ٣٥٣، ٣٤٧  
  

  امسورة األنع
  الصفحة رقمها اآلية

9e≅ ä3 Ï9 $oΨ ù=yèy_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° % [`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ 4  ٢٦  ٤٨  

(#θè=à2 ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ì yϑrO !# sŒ Î) t yϑøO r&  ١٤٦ ١٤١  

ö≅ è% (# öθs9$yès? ã≅ ø?r& $tΒ tΠ § ym öΝ à6 š/ u‘ öΝ à6 øŠ n=tæ  ٢٩ ١٥١  

Ÿωuρ (#θç/ t ø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9 $# ωÎ) © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& ٢٩ ١٥٢  

¨βr& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É) tGó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨?$$ sù  ٢٩ ١٥٣  

⎯ tΒ u™!% y` Ïπ uΖ |¡pt ø:$$Î/ … ã&s#sù ç ô³ tã $yγ Ï9$sW øΒr&  ٦٧٢ ١٦٠  

  

  سورة األعراف

  الصفحة رقمها اآلية

(#θè=à2 uρ (#θç/ u õ° $# uρ Ÿωuρ (# þθèùÎ ô£ è@  ٧٤٠  ٣١  

ö≅ è% ô⎯ tΒ tΠ § ym sπ oΨƒ Î— «!$# û© ÉL ©9 $# yl t ÷z r& ⎯ ÍνÏŠ$t7 ÏèÏ9  ٧٥٤  ٣٢  

© ÉL yϑômu‘ uρ ôM yèÅ™ uρ ¨≅ ä. &™ó© x«  ٢٧ ١٥٦  

ãΠ Ìh pt ä†uρ ÞΟ Îγ øŠ n=tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ø9 $#  ٧٧٢ ١٥٧  

  

  سورة األنفال



٧٩٨ 
  

  الصفحة رقمها اآلية

ãΑ Íi” t∴ ãƒ uρ Νä3 ø‹ n=tæ z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ  ٤٠٩  ١١  

  

  
  سورة النحل

  الصفحة رقمها اآلية

’ n? tã uρ «!$# ß‰óÁs% È≅‹ Î6 ¡¡9 $# $yγ ÷Ψ ÏΒuρ Ö Í←!$ y_  ٢٦  ٩  

§Ν èO !$uΖ øŠ ym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) Èβr& ôì Î7 ¨?$# s'©#ÏΒ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î)  ١٤١ ١٢٣  

  

  سورة مرمي

  الصفحة رقمها اآلية

ü“Ìh“ èδuρ Å7 ø‹ s9 Î) Æíõ‹Åg ¿2 Ï's#÷‚¨Ζ9 $#  ٤٧٥  ٢٥  

’ Í? ä3 sù ’ Î1u õ° $# uρ “Ìh s% uρ $YΖ øŠ tã  ٤٧٥  ٢٦  

  

  سورة األنبياء

  الصفحة رقمها اآلية

$oΨ ù=yè y_uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑø9 $# ¨≅ ä. >™ó© x« @c© yr  ٥٨٣  ٣٠  

  

 سورة التوبة

  الصفحة رقمها اآلية

Ÿωuρ ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# # sŒÎ) !$tΒ x8 öθs?r& óΟ ßγ n=ÏϑóstGÏ9  ٤٨٩  ٩٢  

Ïµ‹ Ïù ×Α% y` Í‘ šχθ™7 Ït ä† βr& (#ρã £γ sÜ tGtƒ  ٦٢ ١٠٨  
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  سورة احلج

  الصفحة رقمها اآلية

$tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym  ٤٦٣، ٤١٩، ٤١٢، ٣١  ٧٨  

  

  سورة املؤمنون

  الصفحة رقمها اآلية

àM ç6 /Ψ s? Ç⎯ ÷δ‘$! $$Î/  ٣٢١  ٢٠  

  

  سورة النور

  الصفحة رقمها اآلية

π u‹ ÏΡ# ¨“9#  ’ $ÎΤ# ¨“9 $# uρ  ٧٠٤  ٢  

’ ÎΤ#̈“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠ ÏΡ# y— ÷ρr& Zπ x. Î ô³ ãΒ  ٧١٨  ٣  

àM≈ sW Î7 sƒ ø:$# t⎦⎫ ÏW Î7 y‚ù=Ï9 šχθèW Î7 y‚ø9 $# uρ ÏM≈ sW Î7 y‚ù=Ï9  ٧٠٥  ٢٦  

(#θßsÅ3Ρ r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ  ٧١١، ٧٠٤  ٣٢  

öΝ èδθç7 Ï?% s3 sù ÷βÎ) öΝ çGôϑÎ=tæ öΝ Íκ Ïù # Z ö yz  ١٤٦  ٣٣  

  

  سورة الفرقان

  الصفحة رقمها اآلية

$uΖ ø9 t“Ρr& uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ # Y‘θßγ sÛ  ٣٤٣  ٤٨  

  



٨٠٠ 
  

  
  

  سورة الروم

  الصفحة رقمها اآلية

ô⎯ ÏΒuρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷βr& t, n=y{ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡àΡr& % [`≡ uρø—r&  ٥٠٧  ٢١  

|Nt ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# t sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4  ٩٦  ٣٠  

  

  سورة األحزاب

  الصفحة رقمها اآلية

tβ% x. uρ y‰Ζ Ïã «!$# $\κ Å_uρ  ٢٨١  ٦٩  

⎯ tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù # ·—öθsù $̧ϑŠ Ïà tã ٢٥  ٧١  

  

  سورة فاطر

  الصفحة رقمها اآلية

3 $yϑ̄ΡÎ) © y´øƒ s† ©!$# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑn=ãèø9 $# 3  ٩  ٢٨  

  

  سورة الطور

  الصفحة رقمها اآلية

Ν ßγ≈tΡ÷Š y‰øΒr& uρ 7π yγ Å3≈ x Î/ 5Ο óss9 uρ $£ϑÏiΒ tβθåκ tJô±o„ ٥٥٦  ٢٢  

  

  اقعةسورة الو

  الصفحة رقمها اآلية



٨٠١ 
  

7π yγ Å3≈ sùuρ $£ϑÏiΒ šχρç ¨ y‚ tGtƒ  ٥٥٤  ٢٠  

ÉΟ øt m:uρ 9 ö sÛ $£ϑÏiΒ tβθåκ tJô±o„  ٥٥٤  ٢١  

  

  سورة احلشر

  الصفحة رقمها اآلية

!$tΒuρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ã‚sù ٢٧٦  ٧  

  

  سورة التغابن
  الصفحة رقمها اآلية

(#θà) ¨?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λä⎢ ÷èsÜ tFó™ $# ٤٢٤  ١٦  

  

  سورة الطالق
  الصفحة رقمها اآلية

÷βÎ* sù z⎯ ÷è|Ê ö‘ r& ö/ ä3 s9 £⎯ èδθè?$ t↔ sù £⎯ èδu‘θã_é& ٥٦٠  ٦  

  

  سورة املدثر
  الصفحة رقمها اآلية

y7 t/$u‹ ÏO uρ ö Îdγ sÜ sù ٤٣٩، ٤٣٣، ٤٥  ٤  

t“ ô_”9 $# uρ ö àf÷δ$$sù ٤٨  ٥  

  

  سورة التني
  الصفحة رقمها اآلية



٨٠٢ 
  

ô‰s) s9 $uΖ ø) n=y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# þ’ Îû Ç⎯ |¡ômr& 5Οƒ Èθø) s? ٩٦  ٤  

  

  سورة العلق
  الصفحة رقمها اآلية

ù& t ø% $# ÉΟó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©! $# t, n=y{ ٤٣٩  ١  

  

  سورة البينة
  الصفحة رقمها اآلية

!$tΒuρ (# ÿρâ É∆é& ωÎ) (#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# ٣٤٥  ٥  

  

  سورة الزلزلة
  الصفحة رقمها اآلية

⎯ yϑsù ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ # \ ø‹ yz … çν t tƒ ٦٧٢  ٧  

  



٨٠٣ 
  

  النبوية فهرس األحاديث -ب
  

  ٤٥٥، ٤٥٢، ٤٥٠  أبرد... أبرد
  ٧٢١  أبردوا الطعام احلار فإن الطعام احلار

  ٧١، ٧٠  أبغين أحجاراً
  ٥١٦، ١٩٢  أتزوجت يا جابر؟

  ٣٢٤، ٣١٦، ٢٨٦  أتستطيع أن تريين كيف كان رسول اهللا
  ٥٩٤  اتقوا اللعانني

  ٥٩٥، ٥٩٤  وا املالعن الثالثةاتق
  ٧٣٢، ٥٤٢  أيت النيب بتمر هدية فجعل يقسمه

  ٣٢٦  أيت رسول اهللا بوضوء
  ٥٧٥  أتى سباطة قوم فبال قائماً

  ٦٧٨، ٦٧١  أحب الصالة إىل اهللا
  ٤٧٩  أحب عبادي إيل أعجلهم فطراً

  ٦٢٤  احتجم وهو صائم
  ٦٤٤  احتجم على وركه

  ٦٢٥  ئماحتجم وهو حمرم واحتجم وهو صا
  ٦٢٨  احتجم وهو صائم حمرم فغشي عليه

  ١٦١، ١٥٧، ١٤٣  اختنت إبراهيم عليه السالم وهو ابن مثانني
 ٣٧٠، ٣٦٥، ٣٦٣، ٣٥٩، ٣٥٨  غسله من اجلنابة أدنيت لرسول اهللا 
  ٣٢٧  األذنان من الرأس

  ١١٩  أراين أتسوك بسواك
  ٥٠٢  أربع ال جتوز يف األضاحي
  ٦٨٩، ٦٣٧  ح فشربهأرسلت أم الفضل إليه بقد

  ٢٨٥، ٢٧٥، ٢٧٣  أسبغ الوضوء وخلل



٨٠٤ 
  

  ١٠٥  استاكوا ذا
  ٤٨٧  استعينوا بطعام السحر
  ٢٧٥  استنثروا مرتني بالغتني

  ٣٤٧، ١٠٨  أصبعاك سواك عند وضوئك
  ٥٤٩  أصل كل داء الربدة
  ٥٠٠  أصلح هذا اللحم

  ٣٩٧  ؟ أصلى الناس
  ٧٦٣  اصنعوا كل شيء إال النكاح

  ٣٨٦  ثااغسلنها ثال
  ٣٨٦  اغسلوه مباء وسدر

  ٦٢٨، ٦٢٦، ٦٢٤  أفطر احلاجم واحملجوم
  ٦٣٥  أفطر احلاجم واحملجوم ملا مر برجل حيجم رجالَ

  ٦٢٧  أفطر هذان
  ٤٣٥  أكثر عذاب القرب
  ٥١٤  اليت تسره إذا نظر

  ١٤٢  الق عنك شعر الكفر
  ٢٣٤  اللهم ارحم احمللقني

  ٧٣٠  اللهم إين عبدك ورسولك
  ٦٧٠   أنك تصوم الدهرأمل أخرب

  ٧٥٤، ٦٦٩  أمل أخرب أنك تصوم وال تفطر
  ٣٧٠  أما أنا فأفيض على رأسي ثالثاً

  ٤٣٨  أمر بذنوب من ماء
  ١٠٥  قيس بأراك أمر لوفد عبد

  ٢٠٩  أمرنا أن ال حنفي األظفار
  ٦٧  أمرنا بغسل األجناس سبعاً



٨٠٥ 
  

  ٣٨٥  امكثي قدر ما كانت حتبسك حيضتك
  ٣١٧  أنتم الغر احملجلني

  ٥٤٥  أن رسول اهللا كان يأكل بثالث أصابع
  ٤٥١  صلى الظهر حني زالت الشمس أن النيب  
  ٢٣٤، ٢٣٢  قص شاربه على سواك أن النيب 
  ٣٢٧  مسح برأسه وأذنيه أن النيب 
  ٦٣٠  قاء فأفطر أن النيب 

  ٢٢٩  أكوا الشوارب
  ٣٩٤  أيها الناس إذا كان هذا اليوم

  ٢٥١  إذا استيقظ أحدكم
  ٦٤٣  إذا اشتد احلر فاستعينوا باحلجامة
  ٥٥٦، ٤٦٦  إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر

  ٦٥٧  إذا أقبل الليل من ها هنا
  ٣٧٥  إذا اغتسلت املرأة من حيضها

  ١٤٣  إذا التقى اخلتانان
  ٤٢٥  إذا أمرتكم بأمر

  ٢٨٥، ٢٧٤  إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه
  ٢٧٤  إذا توضأ أحدكم فليستنشق

  ٣٣١، ٢٤٦  إذا توضأ العبد املسلم
  ٣٣٢  إذا توضأ يدلك أصابع رجليه

  ٣٩٢  إذا جاء أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل
  ٣٨٣  إذا جلس بني شعبها األربع
  ٦٠٢  إذا دخل أحدكم اخلالء

  ٥٠٠  إذا دخل العشر
  ٦٠، ٥٠  إذا ذهب أحدكم إىل الغائط



٨٠٦ 
  

  ٧٢٥  إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلناء
  ١١١  ربتم فاشربوا مصاًإذا ش

  ٧٢  إذا قضى أحدكم حاجته
  ٣٦٠  اذهب فأفرغه عليك

  ٣٣٢  ارجع فأحسن وضوءك
  ٥٤٢  إن اهللا جعلين عبداً كرمياً
  ٧٥  إن اهللا كره لكم ثالثاً
  ٥١٣  إن الدنيا كلها متاع

  ٣٦٩، ٢٦٩  إن الصعيد الطيب طهور املسلم
  ١١٦  إن العبد إذا قام يصلي

  ٦٧٤  إن يف اجلنة غرفة
  ٦٩٢  إن كان رسول اهللا ليدع العمل

  ٦٤٤  إن كان يف شيء من أدويتكم خري
  ٦٧٥  إن لربك عليك حقاً

  ٥٣٨  إن له دمساً
  ٣٤٦  إمنا األعمال بالنيات
  ٤٩  إمنا أنا لكم مثل الوالد

  ٤٦  إمنا خلعتها ألن جربيل أخربين أن فيها قذراَ
  ٧٢١  إنه أعظم للربكة

  ٣٥٤  من الناسإنه ال تتم صالة ألحد 
  ٥٨٠، ٤٣٦، ٦٦، ٤٩، ٤٥   إما ليعذبان ومايعذبان يف كبري

  ٦٢٦  إين أواصل إىل السحر وريب يطعمين
  ٦٥٦  إين لست كهيأتكم
  ٦٥٤  إين لست مثلكم
  ٧٣١  إين ال آكل متكئاً



٨٠٧ 
  

  ٣٨٤  إين ألفعل أنا وهذه
   ٨٢  ائتين حبجر
   ٨٢  ائتين بغريها

  ٥٥٤  إياك واحللوب
  ٥١٤  ء الدمنإياكم وخضرا
  ٦٥٦  إياكم والوصال

  ٣٩٤  أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا
  ٣٨٦  ؟ أيهما أكثر أخذاً للقرآن

  ٧٢  بثالثة أحجار
  ٥٣٢، ٥٢٩  بركة الطعام

  ٧٣٢  بل أكون عبداً نبياً
  ٤٥٩  بين اإلسالم على مخس

  ٣٦٨، ٣٧٦  تأخذ إحداكن ماءها وسدرا
  ٣٨٧  جترد إلهالله واغتسل
  ٣٦٣، ٢٦٦  حتت كل شعرة جنابة

  ٤٣٤  حتته مث تقرصه
  ٥١٣  ختريوا لنطفكم فإن العرق دساس
  ٥١١  ختريوا لنطفكم وأنكحوا األكفاء

  ٥١٣  تزوجوا الودود الولود
  ٤٩٣  تسحرنا مع رسول اهللا

  ٤٨٨  تسحروا فإن يف السحور بركة
  ٤٣٥  زهوا من البولـتن

  ٥١٢  تنكح املرأة ألربع
  ٣٠٦   واحدة واحدةتوضأ رسول اهللا

  ٣٦١، ٣٥٩  توضأ النيب وضوءه للصالة



٨٠٨ 
  

  ٣٠٦  مرة مرة توضأ النيب 
  ٦٢٦  ثالث ال يفطرن

  ٤٩٢، ٤٧٨  ثالث من سنن املرسلني
  ٢٢٩  جزوا الشوارب

  ٣٥٢  جعلت يل األرض مسجداً
  ٥٥٧  حبذا املتخللون

  ٦٨٨  حججت مع رسول اهللا فلم يصمه ومع أيب بكر
  ٦٢٦  حجمت رسول اهللا 

  ٧٧٠  حالل مث دعاه أو أمر به
  ٢٢٨  خالفوا اوس ووفروا اللحى

  ٢٣٤، ٢٣١، ٢٢٨، ٢٢٥  خالفوا املشركني وأحفوا الشوارب
  ١٤٠  اخلتان سنة للرجال

  ١٥٨  خنت احلسن واحلسني
  ٢٧٦  مخس صلوات يف اليوم والليلة
  ٥١٦  خري فائدة أفادها املرء املسلم

  ١١٢  دخلت على النيب وطرف السواك
  ٣٧٥  دعي عمرتك وانقضي رأسك

  ٢٥٠  رأيت أباك النيب يصنع
  ٥٤١  مقعياً يأكل متراً رأيت النيب 

  ٣٢٤  يتوضأ رأيت رسول اهللا 
  ٦٢٦  يف القبلة رخص رسول اهللا 

  ٦٩٦  الرضاعة حترم ما حترم الوالدة
  ١١٥  الركعتان بعد السواك

  ٤٥  رمي عليه وهو يف الصالة سال جزور
٧٠٦  لود ال ينكح إال مثلهالزاين ا  



٨٠٩ 
  

  ٤٨٨  السحور كله بركة
  ١١٦، ١٠٣  السواك مطهرة للفم
  ٤٥٣  الصالة على وقتها

  ٦٧٣  صم إن شئت وأفطر إن شئت
  ٦٤٧  الصيام جنة
  ٧٠٢  إين أحبها :طلقها قال

  ٣٤٦  الطهور شطر اإلميان

  عشر من الفطرة
٢٠٢، ١٨٨، ١٣٩، ١٠٣ ،
٢٧٨، ٢٦٦، ٢٣١، ٢٠٣  

  ٣٩، ٣٨  إذا دخل أحدنا اخلالء اهللا  علمنا رسول
  ٥١٥  عليكم باألبكار

  ١٤٧  عليكم بسنيت وسنة اخللفاء
  ٣٣٦  عمداً صنعته ياعمر

  ٥٣٠  الغسل قبل الطعام أمان من الفقر
  ٧٢٢  فأبن القدح عن فيك

  ٩٣  فأفرغ بيمينه على يساره
  ٧٣٠  فأكل متكئاً وأطلى

  ٣٨٨  أن يأمرها فأمر رسول اهللا 
  ٣٩٧  أن يغتسل النيب  فأمره

  ٦٦٩  فإنك ال تستطيع ذلك
  ٣٢٦، ٢٧٠، ٢٦٧  فتوضأ كما أمرك اهللا

  ٣٤٤  فدعا مباء يف إناء فغسل كفيه ثالثاَ
  ٧٠٦، ٧٠٥  فدعاه رسول اهللا فتال عليه اآلية

  ٤٨٧  فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب
  ٥٣٨، ٣٣٧  فصلى العصر مث دعا باألزواد



٨١٠ 
  

  الفطرة مخس
٢٠٢، ١٩١، ١٨٨، ١٤٠ ،
٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٧،  ٢٠٣  

  ٣٥٩، ٣٥٨  فغسل كفيه مرتني
  ٤٢٥  فغسل مغابنه وتوضأ
  ٢٧٣  فغسل يديه مرتني

  ٤٣٨  فلما قضى بوله فنهاهم النيب 
  ٥١٦  يف اليت مل يرتع منها

  ٤٢٤، ٤٢٢  قتلوه قتلهم اهللا
  ٢٣٧  قصوا سبالكم

  ١٩٠  كان إذا اطلى بدأ بعورته فطالها
  ١١٧  خل بيته بدأ بالسواككان إذا د

  ١١١  كان إذا قام للتهجد من الليل
  ٩٣  إذا أتى اخلالء كان رسول اهللا 

 إذا اغتسل من اجلنابة بدأ فغسل كفيه كان رسول اهللا 
٣٦٥، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٦٠، ٣٥٨ 
٣٧٠  

كان رسول اهللا إذا اغتسل من اجلنابة دعا بشيء حنو 
  احلالب

٣٦٥  

  ١٩٠  رال يتنو كان رسول اهللا 
  ٣٣٧  يتوضأ عند كل صالة كان رسول اهللا 
  ١١٠  حيب التيامن يف شأنه كله كان رسول اهللا 
  ٦٠، ٥١، ٤٧  يدخل اخلالء كان رسول اهللا 
  ١٢٠، ١١٩  يعطيين السواك كان رسول اهللا 
  ٣٨٩  يغتسل يوم الفطر ويوم النحر كان رسول اهللا 
  ٣٩٦  يغتسل من اجلنابة كان رسول اهللا 
  ٣٩٥  يغتسل يوم الفطر ويوم األضحى كان رسول اهللا 



٨١١ 
  

  ٤٦٦  يفطر على رطبات كان رسول اهللا 
  ١٠٣  كان السواك من أذن النيب 

  ٦٨٠  كان يسرد الصوم
  ٣٦٧  كان يغسله الصاع

  ٦٧  كان يغسل مقعدته ثالثاَ
  ٢٤٠، ٢٤١، ٢١٢  كان يقلم أظفاره ويقص شاربه

  ٤٢٣  كان يكفيه التيمم
  ٦٠٣  رسول اهللا اليمىن لطهوره كانت يد

  ٤٨٠  كذلك يصنع رسول اهللا 
  ٥٣٠  إذا أراد أن يأكل وهو جنب كان النيب 
  ٤٤٩  إذا اشتد الربد بكر كان النيب 
  ٤٤٩  إذا كان يف الشتاء كان النيب 
  ١١٧  حني قبض كان النيب 
  ١١٥  تسوك فيستيقظ إالار  يرقد من ليل أو ال كان النيب 

  ٢١٢  يأخذ أظفاره وشاربه النيب كان 
  ٢٣٢  يقص أو يأخذ شاربه كان النيب 

  ٢١٢  كان يأخذ أظفاره
  ٤٨٠  كذلك كان يصنع رسول اهللا 

  ٧٤٠  كف عنا جشاءك
  ٦٧٢  كل عمل ابن آدم له إال الصوم

  ٣٥٤  كل كالم أو أمر ذي بال
  ٤٩٣  كلوا واشربوا حىت يؤذن
  ٧٥٤  كلوا واشربوا والبسوا

  ٣٦٥  ا أصابت إحدانا جنابةكنا إذ
  ٤٥٦  إذا زالت الشمس كنا جنمع مع رسول اهللا 



٨١٢ 
  

  ١٢٠، ١١٥  ثالثة آنية كنا نعد لرسول اهللا 
  ٤٩٣  كنت أتسحر يف أهلي

  ٤٨١  للصائم فرحتان
  ٦٠٣، ٦٠٢،  ٨٠، ٦٥، ٤٩  لقد انا أن نستقبل القبلة

  ٧٤  لكم كل عظم ذكر اسم اهللا عليه
  ٧٢٥، ٧٢٢  مل يكن ينفخ يف طعام

  ٣٩٣  لو اغتسلتم
  ٣٩٣  لو أنكم تطهرمت ليومكم هذا

  ٦٩٧  لو أا مل تكن ربيبيت يف حجري
  ١١٥، ١٠٢  لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل صالة
  ١١٤، ١٠٢  لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل وضوء

  ١١٧  لوال أن أشق على أميت لفرضت عليهم
  ٧٣٠  متكئاً إال مرة  رسول اهللا ما أكل 

  ٧٣٢  يأكل متكئاً ما رئي رسول اهللا 
  ٧٣٩  ما شبع آل حممد منذ قدم املدينة

  ٧٦٣  ما فوق اإلزار
  ٦٤٣  ما كان أحد يشتكي وجعاً يف رأسه إال قال احتجم

  ٤٥٦  ما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد اجلمعة
  ٦٤٨، ٦٣٧  قال وقعت على امرأيت مالك ؟
  ١١٧   أراكم تأتونين قلحاًمايل

  ٢٠٨  مايل ال أوهم
  ٧٤١، ٥٤٩  من بطنه اًشر ما مأل ابن آدم وعاًء

  ٦١  ما هذا يا عمر؟
  ٦٣١  املاء من املاء

م٦٢  احلجارة املاء أزواجكن أن يتبعوا نَر  



٨١٣ 
  

  ٢٨٣، ٢٧٢  املضمضة واالستنشاق من الوضوء
  ٧٧٠  من أتى حائضاً

  ٥٣٥، ٥٣٢، ٥٢٩  من أحب أن يكثر خري بيته
  ،٣٩١  من اغتسل يوم اجلمعة

  ٤٥٧  من اغتسل يوم اجلمعة مث راح
  ٤٥٧، ٣٩١  من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة

  ٣٩٢  من اغتسل يوم اجلمعة ولبس أحسن ثيابه
  ٥٥٨، ٧٩، ٥١، ٤٧  من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن

  ٢٦٧  من ترك موضع شعرة
  ٣٣٦  من توضأ على طهر

  ٣٩١  سن الوضوءمن توضأ فأح
  ٧٩  من توضأ فليستنثر

  ٢٥٠  من توضأ حنو وضوئي
  ٢٧٩  من توضأ وذكر اسم اهللا
  ٣٩١  من توضأ يوم اجلمعة

  ٦٣٦  من جعل قاضياً فقد ذبح بغري سكني
  ٥٧٤  كان يبول قائماً من حدثكم أن رسول اهللا 

  ١٤٧  من رغب عن سنيت
  ٥٩٥  من سل سخيمته

  ٣٨٨  أن حيرم من السنة أن يغتسل إذا أراد
  ١٤٥  من السنة قص الشارب

  ٦٧٤  من صام الدهر
  ٦٧٦  من صام رمضان مث أتبعه
  ٣٩٦  من غسل ميتاً فليغتسل
  ٢١٠  من قص أظفاره خمالفاً



٨١٤ 
  

  ٢١٢  من قلم أظافريه
  ٢٣٤، ٢٣١، ٢٢٥، ١٤٨  من مل يأخذ من شاربه

  ٣٨٢  من املذي الوضوء
  ٥٣٤  من نام ويف يده غمر
  ٢٨٤   يتم الوضوء إال مامن الوضوء الذي ال

  ٦٠  نزلت هذه يف أهل قباء
  ٣٨٢  نعم إذا رأت املاء

  ٤٣٤  نعم إال أن يرى فيه شيئاً
  ٧٥٤  نفسك مطيتك فارفق ا

  ٥٥٨  نقوا أفواهكم
  ٧٣٣  ى أن يأكل وهو منبطح
  ٥٨٨، ٥٨٦، ٥٨٥  ى أن يبال يف املاء الراكد
  ٥٨٧، ٥٨٥  ى أن يبال يف املاء الدائم

  ٧٣٦  ى أن يشرب من يف السقاء
  ٧٣٦  ى أن يشرب من يف السقاء ألن ذلك ينتنه

  ٥٩١  ى رسول اهللا أن يبال يف املاء اجلاري
  ٥٧٤  ى رسول اهللا أن يبول الرجل قائماً
  ٤٣٦  مواطن ةى رسول اهللا أن يصلى يف سبع
  ١٠٦  ى عن السواك بعود الرحيان
  ٧٣٦  ى عن الشرب من يف السقاء

  ٦٨٨، ٦٨٧  ى عن صوم يوم عرفة
  ٦٥٥  ى رسول اهللا عن الوصال رمحة

  ٦٥٩  انا رسول اهللا أن نواصل وليس بالعزمية
  ٧٩، ٧٣، ٧١  هذا ركس

  ٢٨٠  هذا الوضوء الذي ال يقبل اهللا الصالة إال به



٨١٥ 
  

  ٧٥٤  هلك املتنطعون
  ٤٨٩  هلم إىل الغداء املبارك

  ٦٥٤  ريب وأيكم مثلي إين أبيت فيطعمين
  ٣٣٧  الوضوء على الوضوء نور على نور

  ٥٣٥، ٥٢٩  الوضوء قبل الطعام
  ١٩٤  وقت لنا يف قص الشارب

  ٧٧١  حولت رحلي البارحة:قال  وما أهلكك؟
  ٧٤١  من كثرة األكل :فقيل له  ومم ذاك ؟

  ٦٢٧  ال إال من أجل الضعف
  ٣٨٥  ال إن ذلك عرق وليس باحليضة

  ال إمنا يكفيك أن حتثي
٣٧٤ ٣٦٠، ٣٤٦، ٣٤٤، ٢٦٥ ،
٣٧٦  

  ٥٦٤  ال ترضع لكم احلمقاء
  ٥٦٥  ال ترضع لكم سيئة اخللق
  ٤٨٧  ال تزال أميت على سنيت
  ٥٦٥  ال تزوجوا احلمقاء

  ٥٦٥، ٥٦٣  ال تسترضعوا احلمقى
  ٦١٩  ال تقعقع أصابعك وأنت يف الصالة

  ٧٠٦  ال تنكحها
  ٥١٥  ال تنكحوا القرابة القريبة

  ١٤١  ال تنهكي
  ٦٥٦  ال تواصلوا

  ٦٧٨، ٦٧٠  ال صام وال أفطر
  ٦٠٩  ال صالة حبضرة طعام
  ٣٥٦  ال صالة جلار املسجد



٨١٦ 
  

  ٣٤٦  ال صالة ملن ال وضوء له
  ٥٨٥  ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم

  ٧٠٣، ٧٠٢  ال حيرم احلرام احلالل
  ٢٩  ال حيل دم امرئ

  ٦١٠  ال حيل ال مرىء مسلم أن ينظر يف جوف
  ٦١٣  ؤمن أن يصلي وهو حاقن جداًال حيل مل

  ٤٨٠  ال يزال الدين ظاهراً
  ٤٩٢، ٤٧٩  ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر

  ٦٦١، ٤٧٩  ال يزال الناس خبري
  ٣٧١  عائشة اغسلي يديكيا 

  ٣٧٤  !يا عجيب البن عمرو هذا 
  ١٩٦  يا علي قص الظفر ونتف اإلبط

  ٥٧٤  يا عمر ال تبل وأنت قائم
  ٤١٦، ٤١٣  ت بأصحابك وأنت جنبيا عمرو صلي

  ٥١٤  يا فالن أقل من الدين حراَ
  ٧٥٥  يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

  ١٠٨  جيزيء من السواك األصابع
  ٦٩٧  حيرم من الرضاع
  ١١٢  يسنت إىل فوق

  ٦٨٧  يكفر السنة املاضية والباقية
  ٦٨٩  يوم عرفة ويوم النحر

 
  
  
  



٨١٧ 
  

  فهرس اآلثار -ج 

 الصفحة                                            ألثروصاحبها
  أسامة بن زيد

  ٦٨٧  كان يصوم يوم عرفة
  أبو أسيد

  ٢٣٠، ٢٢٩  كان ينهك شاربه حىت احللق
  أبو أمامة

  ٢٣٢  كان يقص شاربه ويعفي حليته ويصفرها
  أنس بن مالك

  ٥٧٦  بال قائماً
  ٦٢٩  كان حيتجم ليالًَ

  ٦٢٧  كان حيتجم وهوصائم
  ٢٣٠  كان حيفي شاربه

  ٢٣٠  كان ينهك شاربه حىت احللق
  أبوبكر الصديق

  ٧٠٣  أن رجالََ فجر بامرأة ومها بكران فجلدمها 
  جابر بن عبداهللا

  ٢٣٠، ٢٢٩  كان ينهك شاربه حىت احللق
  احلجاج بن عامر

  ٢٣٢  كان يقص شاربه ويعفي حليته ويصفرها
  لبصرياحلسن ا

  ١٤٧  أسلم مع رسول اهللا الرومي واحلبشي   قد
 



٨١٨ 
  

  محزة بن عمرو
  ٦٧٤  أجد يب قوة على الصيام

  خالد بن الوليد
  ٧٣٠  أكل متكئاً

  رافع بن خديج
  ٢٣٠، ٢٢٩  كان ينهك شاربه حىت احللق 

  أبورافع
  ٢٣٠، ٢٢٩  كان ينهك شاربه حىت احللق

  ربيعة
  ٣٤٧  ينوي ويغتسل وال إنه الذي الذي يتوضأ

  الزهري
  ٧٣١  أكل متكئاً

  زيد بن ثابت
  ٥٧٦  بال قائماً

  سعد بن أيب وقاص
  ٦٢٧  كان حيتجم وهو صائم 

  ٣٣٨  كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد
  أبو سعيد اخلدري

  ٢٣٠، ٢٢٩  كان ينهك شاربه حىت احللق
  سعيد ابن املسيب

  ٥٦  إمنا ذلك وضوء النساء
  سلمة بن األكوع

  ٢٣٠، ٢٢٩  ينهك شاربه حىت احللق  كان
 



٨١٩ 
  

  سهل بن سعد
  ٥٧٦  بال قائماً

  ٢٣١  كان حيفي شاربه   
  الشعيب

  ٧٣١  خمافة أن تعظم بطوم إمنا كره األكل متكئاًَ
  طاوس

  ٦١٤  إنا لنصره صراَ
  أبوطلحة

  ٦٧٦  يصوم على عهد النيب من أجل الغزو كان ال
  عائشة بنت أيب بكر الصديق

  ٦٧٣، ٦٧٢  الصوم كانت تسرد
  ٦٧٦  كانت تصوم الدهر يف السفر واحلضر

  ٦٨٧  كانت تصوم يوم عرفة
قالت نعم وقد مسعت رسول اهللا ينهى  تصومني الدهر؟

  ..عن صيام الدهرولكن من 
٦٧٧  

  عبداهللا بن بسر
  ٢٣٢  كان يقص شاربه ويعفي حليته ويصفرها

    
  عبداهللا بن الزبري

  ٦٨٧  كان يصوم يوم عرفة
  ٦٥٦  ن يواصل كا

  عبداهللا بن عباس
  ٧٣٠  أكل متكئاً

  ٧١٠، ٧٠٩  أما إنه ليس بالنكاح ولكنه اجلماع
  ٤١٢  إذاكانت بالرجل جراحة يف سبيل اهللا



٨٢٠ 
  

  ٦٢٩  كان حيتجم ليالَ
  ١٥٧، ١٥٦  خيتنون الرجل حىت يدرك كانوا ال

  ٦١٠  ألن أصلي وهويف ناحية ثويب
  ٧٠٥  احملصنات العفيفات العاقالت

  ٦٢٠  أم لك تفرقغ أصابعك  ال
  ١٤٣  تقبل صالة رجل مل خيتنت  ال
  ١٤٦  تؤكل ذبيحة األقلف  ال
  ٣٩٤  وخري ولكنه طهور ال

  ٦٢  نزلت هذه اآلية يف أهل قباء
  ٧٦٩  احلرث موضع الولد
  ٧٧١  هذا يسألين عن الكفر

  عبداهللا بن عمر
  ٥٧٦  بال قائماً

  ٥٥٨  ترك اخلالل يوهن األسنان
  ٦٧٥،  ٦٧٣،  ٦٧٢  صام الدهركان ممن 

  ٦٢٧  كان حيتجم وهوصائم
  ٦٢٩  صائم مث ترك كان حيتجم وهو
  ٢٢٩  كان حيفي شاربه

  ٦٧٣، ٦٧٢  كان يسرد الصوم 
  ١٩١، ١٨٨  كان يطلي فيأمرين
  ٣٩٠  حرامهكان يغتسل إل

  ٣٩٠  كان يغتسل لرمي اجلمار
  ٣٩٥  كان يغتسل للعيدين 
  ٣٩٥  كان يغتسل يوم الفطر

        ٢٤٠، ٢١٢  يقلم أظفاره ويقص شاربه يف كل مجعة كان



٨٢١ 
  

  ٢٣٠، ٢٢٩  كان ينهك شاربه حىت احللق 
  ٦٧٦  كنا نعد اولئك فينا من السابقني 

  عبداهللا بن عمرو
  ٦٧٨  ياليتين قبلت رخصة النيب               

  عبداهللا بن مسعود
  ٥٧٥  أربع من اجلفاء أن يبول الرجل قائماَ

  ١٠٦  اكاَكنت اجتين سو
  ٧٧١  حماشي النساء حرام

  عتبه بن عبد السلمي
  ٢٣٢  كان يقص شاربه ويعفي حليته ويصفرها

  عروة بن الزبري
  ٣٩٦  اغتسل يوم العيد

  عطاء بن أيب رباح
  ٧٣١، ٧٣٠  أكل متكئاً

  ٣٧١  ال بل يغسله غسالً
  علي بن أيب طالب

  ٣٩٥، ٣٨٩  اغتسل كل يوم إن شئت
  ١٠٣  رآن فطيبوها بالسواكهكم طرق القاإن أفو

  ٦٢  إن من كان قبلكم يبعرون بعرا
  ٥٧٦  اًبال قائم

  ٣٣٨  كان يتوضأ لكل صالة
  عمر بن اخلطاب

  ٥٣٥  أكل ما الدسم فيه ميسح كفه بباطن قدمه  إذا
  ٥٥  إذا كان مثل ظفري هذا 

  ٥٢٦  تضووا اغتربوا وال



٨٢٢ 
  

  
  

  ٧٥٨   إباكم واللحم فإن له ضراوة
  ٥٧٦  بال قائماً
  ٥٧٩  أحصن للدبر البول قائماً

  ٢٣٧  كان إذا غضب فتل شاربه
  ٧٦٢  كان ممن صام الدهر
   ٦٧٢  كان يسرد الصوم

  ٦٨٧  كل يادهر
  ٥٦٧، ٥٦٤  اللنب يشبه فالتسق من يهوديه 

  ٦١٠  يصلني أحدكم وهو ضام بني وركيه  ال
  ٧٢  ناولين شيئاَ استنجي به 

  ٢١٠  األظفاريف أرض العدو وفروا
  ٧٤١  يكون اجلوارشوما 

  عمر بن عبدالعزيز                                       
  ٥٦٤  اللنب يشبه فالتسق من يهوديه 

  كعب
  ٧٥٨  إن اهللا ليبغض أهل البيت اللحمني

  حممد بن سريين
  ٧٣١  أكل متكئاَ

  موسى األشعري أبو                                    
  ٦٢٩  كان حيتجم ليالً

  هريرةأبو
  ٥٧٦  بال قائماً

  ٧٧١  من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر



٨٢٣ 
  

  فهرس األعالم -د

  الصفحة  العلم
  ٤٤  )أبوثور(إبراهيم بن خالدبن أيب اليمان 

  ٣٢٢  إبراهيم بن يزيد األسود
  ٥٥٠  أبقراط

  ١٠٩  أمحد بن احلسني بن علي البيهقي
  ٧٠٧  أمحد بن شعيب بن علي النسائي

  ٣٦٤  د بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن تيميةأمح
  ١١٢  )ابن حجر(أمحد بن علي بن حممد العسقالين 

  ١٨٧  أمحد بن عمر بن سريج
  ٢٢٣  أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي
  ٦٨٦  أمحد بن حممد بن أمحد احملاملي

  ٢٤١  أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليثمي
  ٤٤  اسحاق بن إبراهيم
  ٣٨٨  سأمساء بنت عمي

  ٤٣٤  أمساء بنت أيب بكرالصديق
  ٧٦٢  إمساعيل بن عمر بن كثري
  ٣٢١  إمساعيل بن حيىي املزين

  ٢٢٩  أبو أسيد بن ثابت األنصاري
  ٤٩٩  األسود بن يزيد 
  ١٩٠  أنس بن مالك 

  ٥٠٢  الرباء بن عازب 
  ٢٧٨  بركة بن حممد احلليب



٨٢٤ 
  

  ٣٣٦  بريدة بن احلصيب
  ٦٢٧  ثابت البناين
  ٦١٠   رسول اهللا ثوبان موىل

  ٤٣٤  جابر بن مسرة
  ١٩٢  جابر بن عبداهللا
  ٥٣٢  جبارة بن املغلس
  ٥٥٠  احلارث بن كلدة
  ٢٧٧  احلارث بن وجيه

  ٢٣٢  احلجاج بن عامر الثمايل
  ١١١  حذيفة بن اليمان
  ١٤١  احلسن البصري

  ٤٩٩  احلسن بن زياد اللؤلؤي
  ٣٤٢  احلسن بن صاحل

  ٦٨٦   البندنيجياحلسن بن عبيداهللا بن حيىي
  ١٥٨  احلسن بن علي بن أيب طالب
  ١٥٨  احلسني بن علي بن أيب طالب

  ٨٣  احلسني بن علي بن يزيد الكرابيسي
  ٢٠٩  احلكم بن عمري الثمايل
  ٢٦٢  )مسلم الكويف(محاد بن أيب سليمان 

  ٣٥٦  محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت 
  ٢٤٩  محران بن أبان
  ٦٧٣  ألسلمي محزة بن عمرو ا

  ٥٥٧  خالد بن زيد 
  ٧٧٠  خزمية بن ثابت 

  ٤٤  داود بن علي األصفهاين



٨٢٥ 
  

  ٦٩٧  درة بنت أيب سلمة
  ٢٦٩  )جندب بن جنادة(أبو ذر الغفاري 

  ٢٢٧  رافع بن خديج بن عدي األنصاري
  ٢٣٠  أبو رافع نفيع املدين
  ٣٢٤  الربيع بنت معوذ

  ٢٦٣  ربيعة بن أيب عبدالرمحن 
  ٢٦٧  فع بن مالكرفاعة بن را

  ٣١٤  زفر بن هذيل 
  ٦١٠  زيد بن أسلم
  ٢٢٥  زيد بن أرقم
  ٣٨٧  زيدبن ثابت

  ٦٧٦  زيد بن سهل 
  ٣٨٣  زينب بنت أيب سلمة

  ٧٣٤  سامل بن عبداهللا بن عمر
  ٣٨  سراقة بن مالك بن جعشم

  ٢٢٧  سعد بن مالك
  ٥٦  سعيد بن املسيب
  ٣٣٨  سعد بن أيب وقاص

  ٣٢٢  سفيان بن سعيد الثوري
  ٤٦٦  سلمان بن عامرالضيب

  ٤٩  سلمان الفارسي
  ٦٤٣  سلمى

  ٢٢٨  سلمة بن عمرو بن األكوع
  ٣٨٢  أم سليم بنت ملحان 
  ٢٧٧  سليمان بن األشعث



٨٢٦ 
  

  ٧٣٩  سليمان بن عمر بن منصورالعجيلي
  ٢٨٣  سليمان بن موسى األموي
  ٣٩١  مسرة بن جندب بن هالل

  ٤٩٣  سهل بن سعد
  ٤٩٩  سويد بن غفلة

  ٣٣٦  د بن النعمانسوي
  ٦٢٩  شداد بن أوس 

  ٢٣٢  شرحبيل بن مسلم بن حامد
  ٦٢٠  شعبة بن دينار

  ٧٣٢  شعيب بن حممد بن عبد اهللا 
  ١٠٥  صخرة بن حبيب

  ٢٣٢  صدى بن عجالن 
  ٦٢٦  أبو طيبة 

  ٧٣١  عامر بن شراحيل الشعيب
  ٢٣٧  عامر بن عبداهللا بن الزبري

  ٦٨٥  ريعبد الرمحن مأمون بن علي النيسابو
  ٢٤١  عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي

  ٦٣١  عبد الرمحن بن زيد بن أسلم 
  ٥١٥  عبد الرمحن بن سامل بن عتبة

  ٤٢٧  )ابن رجب(عبد الرمحن بن شهاب الدين البغدادي 
  ٢٦٣  عبد الرمحن بن عمر األوزاعي 

  ٣٣٢  عبد الرمحن بن أيب ليلى
  ١٣٩  )سحنون(وخي عبد السالم بن سعيد بن حبيب التن

  ٥٧٣  )اد(عبد السالم بن أيب القاسم بن تيمية 
  ٥٣٣  )املنذري(عبد العظيم بن عبد القوي 



٨٢٧ 
  

  ٥٧٧  عبد الكرمي بن أيب املخارق 
  ١٠٧  عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة 

  ٦٠٩  عبد اهللا بن األرقم
  ٢٣٢  عبد اهللا بن بسر 

  ٢٨٦  عبد اهللا بن زيد بن عاصم
  ٦٣٣   بن زيد بن عمروعبد اهللا

  ٤٩  عبد اهللا بن عباس
  ٣٥٦  )الدارمي(عبد اهللا بن عبدالرمحن بن الفضل 
  ١٦٠  عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني 

  ٧٠٩  عبد اهللا بن عمر بن حفص
  ٢١٢  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب
  ٢١٢  عبد اهللا بن عمروبن العاص 

  ١١٢  عبد اهللا بن قيس 
  ٢٦٣  كعبد اهللا بن املبار
  ٦٣٢  عبد اهللا بن املثىن

  ٦٥  عبد اهللا بن مسعود
  ٥٧٧  عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة 

  ٦٨٥  عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد الروياين 
  ٢٩٢  عبيد اهللا بن أيب رافع
  ٣٩٧  عبيد بن عبد اهللا
  ٣٧٤  عبيد بن عمري

  ٢٣٢  عتبة بن عبد السلمي 
  ١٤٥  عثمان بن صالح الدين بن عبد الرمحن 

  ٧٠٩  عثمان بن عبد الرمحن الزهري
  ١٤٢  عثيم بن كثري بن كليب 



٨٢٨ 
  

  ٥٧٨  عدي بن الفضل
  ٤٨٩  العرباض بن سارية 

  ٦٢٣  عروة بن الزبري
  ٢٦٤  عطاء بن أيب رباح 
  ١٤٠  أم عطية األنصارية
  ٤٨٠  أبو عطية الوادعي 

  ٦٨٩  عقبة بن عامر 
  ٣٣٨  عكرمة الرببري 
  ٨٢  علقمة بن قيس

  ٢٤٢  ن أمحد الصعدي العدويعلي ب
  ٢٨٣  علي بن عمر بن أمحد الدارقطين

  ٧٧٢  علي بن حممد بن حبيب املاوردي 
  ٦٦٠  )اللخمي(علي بن حممد الربعي 

  ٣٥٤  علي بن حيىي بن خالد 
  ٢٧  عالل الفاسي 

  ٧٧  )أبو الفرج(عمر بن حممد بن عمرو الليثي 
  ٣٤٤  عمرو بن شعيب بن حممد بن عمر بن العاص

  ٣٣٧  عمرو بن عامر األنصاري 
  ٨٢  )أبو إسحاق(عمرو بن عبد اهللا بن عبيد 

  ٦٧٥  )أبو الدرداء(عومير 
  ٣٨٩  الفاكه بن سعد 

  ٦٣٧  أم الفضل 
  ٢٦٤  القاسم بن سالم 
  ٤٩٣  القاسم بن حممد
  ١٤١  قتادة بن دعامة



٨٢٩ 
  

  ٦٠٢  أبو قتادة بن ربعي األنصاري 
  ٥٣٢  قيس بن الربيع 
  ٥٣٢  كثري بن سليم

  ٦٧٤  كعب بن عاصم األشعري 
  ٥٤٥  كعب بن مالك
  ٢٧٣  لقيط بن صربة 
  ٢٦٣  الليث بن سعد 
  ٧٣٠  جماهد بن جرب

  ٥٣  )ابن املنذر(حممد بن إبراهيم 
  ٤١٣  حممد بن أمحد بن أيب بكر 

  ٣٦٩  حممد بن أمحد بن رشد القرطيب
  ٢٢٤  حممد بن أمحد بن أيب موسى األشعري اهلامشي 

  ٦٢٤  سحاق بن خزميةحممد بن إ
  ٨٣  )البخاري(حممد بن امساعيل بن إبراهيم 

  ٢٣٦  )ابن عابدين(حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
  ٢٧  )ابن القيم(حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد 

  ٤٤  حممد بن جرير الطربي 
  ٦٩١  حممد بن حبان بن أمحد البسيت 

  ٥٤  حممد بن احلسن الشيباين 
  ٣٥٣  )القاضي أبو يعلى(بن حممد بن خلف حممد بن حسني 

  ٢٤٠  حممد بن احلسني بن مسعود بن حممد الفراء 
  ٣٢٣  حممد بن سريين 

  ٢٦  حممد بن الطاهر بن عاشور
  ٤٥٣  حممد بن عرفة الدسوقي 

  ٢٦٤  حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري 



٨٣٠ 
  

  ١٩٠  حممد بن عبد اهللا بن حممد ابن العريب 
  ٦٠٤  ي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاينحممد بن عل

  ٢٠٧  حممد بن علي بن وهب القشريي
  ١٠٩  حممد بن عبد الواحد بن امحد السعدي 
  ٢٧٧  حممد بن بن عيسى بن سورة بن الضحاك

  ٧٨  حممد بن القاسم بن شعبان املصري 
  ١٦١  حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري 

  ٣٢٥  )ابن مسلمة(شام حممد بن مسلمة بن حممد بن ه
  ٣٩٣  )ابن ماجه(حممد بن يزيد الربعي 
  ٧٠٥  مرثد بن أيب مرثد

  ٣٣٢  املستورد بن شداد 
  ٦٨٠  مسدد بن مسرهد

  ٤٨٠  مسروق بن األجدع 
  ٥٩٤  معاذ بن جبل 

  ٧٤  املغرية بن شعبة 
  ٢٣٣  املقدام بن يكرب 

  ٦٩١  مهدي بن حرب اهلجري 
  ١٨٨  نافع موىل ابن عمر 

  ٣١٧  م بن عبد اهللا ابن امرنعي
  ٣٦٦  أم هاين بنت أيب طالب 

  ٦٠٩  هشام بن عروة 
  ١٨٠  هند بنت أيب أمية 
  ٧٣٠  واثلة بنت األسقع 

  ٦٧٥  وهب بن عبد اهللا بن مسلم
  ٥١٦  حيىي بن جعدة 



٨٣١ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٦٣  حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري 
  ٦٣  حيىي بن شرف النووي 

  ٧٢  يسار بن منري 
  ٣٩٤  مر بن عبدالرب يوسف بن ع



٨٣٢ 
  

  فهرس األلفاظ الغريبة واحلدود واملصطلحات والقواعد الفقهية -  هـ

  الغريبة واملصطلحات واحلدود الفقهيةأ ـ األلفاظ 
  الصفحة  اللفظ
  ٧٢٢    أبن

  ٥١٥  أرضى باليسري
  ٢٧٣  أسبغ الوضوء

  ٣٨٦  أشعرا
  ٣٧٥  األشنان

  ٥١٥  أعذب أفوهاً
  ١٠٦  كلةاآل

  ٥١٥  انتق أرحاماً
  ١٠٣  انتقاص املاء

  ٢٢٩  اكوا
  ٤٣٨  أهريق
  ٤٧٨  أوىف 
  ٤٤٧  اإلبراد
  ٢٠١  اإلبط
  ٧٢٨  االتكاء
  ٦٥  اإلحليل
  ٤٧  اإلداوة

  ٤٣  االستجمار
  ١٨٧    االستحداد



٨٣٣ 
  

  ٥٠  االستطابة
  ٢٦١  االستنثار
  ٤٢ االستنجاء
  ٢٦٠  االستنشاق
  ١٨٢  اإلمشام
  ٣٧٥  اإلشنان

  ٤٩٨  ألضحيةا
  ٧٢٩  االضطجاع
  ٧٢٩  االنبطاح
  ٥١٣  الباءة

  ٦٦  الباسور
  ٥٥٠  الربدة
  ٦٢  البعر

  ٢٧٣  بالغ يف االستنشاق
  ٩٤  الرباجم
  ٥٩٥  الرباز
  ١٠٦  الربص
  ٦٢  البعر
  ٥١٣  التبتل

  ٣٣٥  جتديد الوضوء
  ٣١٧  التحجيل
  ٢٧٣  التخليل
  ٧٣٩  التخمة
  ٢٠٧  تقليم 

  ٢٠٧  تقليم األظفار



٨٣٤ 
  

  ٤٣٤  حهتنض
  ٩٣  التور
  ٤١٠  التيمم
  ٧٢١  ثرد
  ٣٣٧  ثري

  ٣٩٧  ثقل املريض
  ٦٢  ثلط

  ٤١٢  اجلدري
  ٥٠٣  اجلرب
  ١٠٦  اجلذام
  ٢٢٩  جزوا
  ٧٤٠  اجلشاء
  ٦٠٨  احلاقب
  ٦٠٨  احلاقن
  ٤٣٤  حتيه
  ٢٧٠  احلثية

  ٦٢٣  احلجامة
  ٤٥٤  اإلبراد حد
  ٤٩٢  السحور ريتأخ حد
  ٣٣٠  الرجل حد

  ٥٨٣  حد املاء القليل
  ٣٠٤  حد الوجه

  ٣١٤  اليد حد
  ٤٦٦  حسا

  ٥١٢  احلسب



٨٣٥ 
  

  ٣٨٠  احلشفة
  ٢٢٣  حف
  ٣٥٨  حفن
  ٣٨٦  احلقو
  ٣٦٥  احلالب
  ٤٣٧  احلمام
  ٥٦٣  احلمق
  ٦٥  احلممة
  ٣٨٠  احليض
  ١٣٨  اخلتان
  ٧٧٠  اخلربتني
  ٧٧٠  اخلرزتني
  ٧٧٠  اخلصفتني
  ٣٧٥  اخلطمي
  ٣٣٦  خيرب
  ٥١٤  الدمن
  ٦٦٧  دهرال

  ٥٤٢  ذريعاً
  ٤٣٨  ذنوب
  ٣٠٦  الذؤابة

  ٣٨٩  ذي طوى
  ٧١  الرجيع
  ٢٤٨  رسغ

  ٥٦١  الرضاع
  ٢٠٨  رفغ



٨٣٦ 
  

  ٧١  الركس
  ٩٤  الركوة
  ٤٩  الرمة
  ٤٩  الروث
  ٥٧٥  السباطة
  ٢٢٤  السبلة
  ١١٨  السحر
  ٤٨٦  السحور
  ٥٩٥  السخيمة
  ٢٠٥  السفعة
  ٧٣٦  السقاء
  ٩٧  السنة
  ١٠١  السواك
  ٢٢٤  الشارب
  ١٨٣  الشبق
  ٤٢٢  الشج
  ٢٦  الشريعة
  ١٩٢  شعث
  ١١٢  الشوص
  ٣٦٧  الصاع

  ٩  الصحة البدنية
  ٢٧١  صماخ األذن
  ٦٦٦  صوم الدهر
  ٣٣٧  الصهباء

  ٧٧  ضابط اإلنقاء يف االستجمار



٨٣٧ 
  

  ٦٤  ضابط االنقاء يف االستنجاء
  ٥١٥  ضاوياً
  ٧٥٨  ضراوة

  ٩  الطب الوقائي
  ٤٣١  الطهارة
  ٣٧٩  الظفر

  ٢٦٧  عاديت رأسي
  ١٨٧  العانة
  ٢٣٧  العثانني
  ٦٩  العذرة
  ٥٥٤  العذق
  ٦٤٨  العرق
  ٤٧  زةـعن

  ٣٠٤  عنفقة
  ٣٩٣  العوايل
  ٤٢٢  العي
  ٣١٧  الغرة
  ٣٤٠  غسل
  ١٨٣  الغلمة
  ٥٣٤  غمر
  ٢٣٨  الفتل
  ٣٧٦  فرصة
  ٦٢٨  الفصد
  ٦١٩  فرقعة
  ٩٩  الفطرة



٨٣٨ 
  

  ٤٥٠  فيح 
  ٤٥٠  يفء

  ٤٣٧  قارعة الطريق
  ١٤٣  القدوم
  ٧٢٢  القذاة
  ٤١٢  القرح
  ٣٧٨  القسط
  ٤٣٤  القرص
  ٢٢٣  القص
  ١٠٤  القصب
  ٦١٩  القعقعة
  ١٠٤  القلح
  ١٤٤  القلفة
  ٤٨٧  القيلولة
  ٣٨٦  كافور

  ٣٣٠  الكعبان 
  ٦١  الكوز
  ٤٧  الك
  ٥٧٧  لثق
  ٥٤٥  لعقها
  ٥٣٠  اللمم
  ٣٩٧  لينوء
  ٢٦٠  املارن
  ٥٧٥  املأبض
  ١٦٢  املأمومة



٨٣٩ 
  

  ٦٧٥  متبذلة
  ٤٣٧  جمزرة 

  ٥٤٢  حمتفز
  ٣١٧  حملجلونا

  ٣٩٧  خمضب
  ٣٦٧  املد
  ٥٥٤  املدية
  ٢٠٥  املذح
  ٣١٤  املرفق
  ٤٣٧  املزبلة
  ٣٢٠  املسح
  ١٩٢  مشط

  ٤٣٧  معاطن اإلبل
  ٢٦٠  مضمضة
  ٢٨٢  مغابن 
  ١٩٢  مغيبة
  ٥٤١  مقعياً
  ٣٨٠  املين

  ٥٩٥  املوارد
  ٢٠١  نتف

  ٤٣٢  النجاسة
  ٤٦  النسخ
  ٤٧٨  نشز
  ٤٣٤  النضح
  ٣٨١  نفاس



٨٤٠ 
  

  ٦٧٠  نفهت
  ٥٠٩  النكاح
  ٦٧٠  هجمت
  ٤٩٨  اهلدي
  ٦٤٤  الوثء
  ٧٥٥  الوجاء
  ٣٠٤  الوجه
  ٢٤٠  الوحش
  ٢٢٨  وفروا
  ٦٥٢  الوصال
  ٢٢٦  وضر
  ٥٢٨  الوليمة
  ٢٠٨  الوهم
  ٥٠٢  التنقي
  ١٤١  التنهكي
  ٨  يتبيغ
  ٢٤٨  يد

  ٣٣٢  يدلك
  ٤٥  يستتر
  ١٨٨  يطلي
  ٥٦٤  يقبل

  ٥٥٨  يوهن 
  

   املصطلحات األصولية  -ب 
  ٢٥١  األمر املطلق



٨٤١ 
  

  ٣٤٠  اإلجزاء
  اختلف الصحابة إىل قولني إذا

  إذا تعارض القول مع الفعل
٢٣٣  
٨٤  

  ٥٨٠  إذا تعدد االحتمال سقط االستدالل
  ٦٧٨، ٦٧٥، ٣٧٧  تأخري البيان عن وقت احلاجة

  ٦٤٠  ترجيح اخلرب الناقل عن أصل اإلباحة
  ٥٧٧  ترجيح املثبت على النايف

  ٧٠٨، ٤١٧  زلة العموم ـزل منـنترك االستفصال ي
  ٥٠٣  التنبيه

  ٢٧٨  اجلرح غري املفسر
  ١٥٠  حجية قول الصحايب

  ٦٣٦  حكاية الفعل ال عموم هلا
  ٤١٦  احلكم يتعمم بعموم العلة

  ٤٣٧  سد الذرائع
  ٥٥  الرخصة
  ٤٣١  الشرط

  ١٥٨  شرع من قبلنا
  ٣٥١  شروط صحة القياس

  ٧١٢، ٦٣٨  العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب
  ٥٣١  عمل أهل املدينة

  ٢٨٩  فعل النيب إذا خرج بياناً
  ٦٩٢، ٢٨٤  فعل النيب ارد

  ٦٣٠، ٥٨٠  القول يقدم على الفعل
  ٤٦٣، ١٤٤  ال يتم الواجب إال به فهو واجب ما



٨٤٢ 
  

  املستحب
  

١٨١، ١٢٠، ١٠٢، ٩٨، ٩٧ ،
٦٩٢، ٦٨٩، ٦٨١، ٤٩٧  

  ٢٦، ٢٥  املقاصد
  ٣٢  املقاصد التحسينية

  ٣١  احلاجية اصداملق
  ٢٧، ٢٦  مقاصد الشريعة
  ٢٩  يةراملقاصد الضرو

  ٦١٢  مقتضى النهي الفساد
  ٥٧٢  املكروه

  ٥٧٢  اًاملكروه حترمي
  ٥٧٢  اًزيهـاملكروه تن

  ٤١٧  النادر العربة له
  ٧١١  نسخ اخلاص بالعام

  ٦٨٨، ٦١٢، ٦٠٤  النهي يقتضي التحرمي
  

                          املصطلحات احلديثية                - ج 
  ٢٧٨  اجلرح غري املفسر

  ٦٢٦  اجلهالة بالصحايب ال تضر
  ٣٤٩  خرب الواحد

  ٦٣٢  الشاذ
  ٦٧  هينا عن كذامرنا بكذا أو نقول الصحايب أُ

  ٦٣١  املدرج

  ٨٣  املرسل 
  ٨٢  املنقطع
  ١٤٦  املوقوف



٨٤٣ 
  

   
               

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   
  القواعد الفقهية                              - د 

  ٥٧٦  اإلباحةاألصل 
  ٤١٩  احلرج مدفوع 

  ٣٥٧  احلمل على احلقيقة مث على أقرب اازات
  ٢٨٥  اخلروج من اخلالف مستحب

  ٤١٩  الضرر يزال
  ٤٢٤، ١٥٤  لألكثر حكم الكل

  ٤٢٦  املقدور علبه ال يسقط باملعجوز عنه
  ٢٨٢  املشقة جتلب التيسري

  ٤٢٣  ال جيمع بني األصل والبدل

  ٥٦٣  ال ضرر وال ضرار



٨٤٤ 
  

  فهرس األمراض -و 

  الصفحة  املرض
  ٢١٨  األظفار البيضاء
  ٢١٩  األظفار اهلشة

  ٣٣٤  األفوات الفطري
  ٦٤٤، ٤٠٨، ٢١٥  األكزميا 

  ٦٤٤  اآلالم القطنية
  ٦٤٤  اآلالم الوربية
  ٢٩٢، ٢٥٨  األنفلونزا
  ٧٥٧، ٥١٨   األنيميا
  ٥٠٥  جهاضاإل

  ٦٤٤   احتقان الكبد
  ٤٠٢  احتقان جمرى املهبل

  ٤٠٦  احتقان الوجه
  ٦٦٤،  ٤٨٢  ارختاء القوة العضلية
  ٧٧٦   ارختاء املصرة الشرجية
  ٦٤٣   ارتفاع التوتر الشرياين
  ٧٥٩ ،٧٤٨ ،٧٤٤، ١٦٥     ارتفاع ضغط الدم

  ٧٤٦، ٤٠٥   ارتفاع الضغط الشرياين
 ٥٩٨، ٥٠٥، ٤٦٤، ٤٤١، ١٦٥    اإلسهال

٧٤٨، ٧١٨  
  ٤٨٣   بات التوازناضطرا

  ٦١٥   اضطرابات جلدية



٨٤٥ 
  

  ٢٨٧  اضطرابات هضمية
  ٦٦٤، ٥٨١، ٥٤٣، ٤٨٢   االغماء

  ١٧٤  التصاق القلفة باحلشفة
  ٢٠٥  التهاب األجربة الشعرية
  ٢٩٠  التهاب األذن الوسطى

  ٧٤٦، ٥٠٦    التهاب األعصاب
  ١٢٣  التهاب األغشية الدماغية
  ٣٣٤  التهاب األفوات الفطري

  ١٩٨  ب اإلحليلالتها
  ٥٠٦، ٩٥  التهاب األمعاء
  ٢٩٢، ١٢٣  التهاب البلعوم
   ٧٦٨    خبالتهاب الرب

  ٧٦٨، ٨٩  التهاب الربوستات
  ٧١٦   االلتهاب البريويت احلاد

  ٧٨١ ،٧٥١، ٧٤٦، ٥٠٦   التهاب اجللد
  ٢٢٠، ٢١٩  التهاب اجللد التجميلي

  ٢٢٠  اجلفن التهاب جلد
  ٤٠٢  التهاب اجلهازالبويل

  ٣٠٠  لتهاب اجليوب األنفيةا
  ٧٥٧، ٣٢٨  االلتهابات اجللدية
  ١٨٤  التهاب احلالبني
  ١٧٤، ١٧١، ١٦٧  التهاب احلشفة
  ٧٣٨   التهاب احللق

  ٢٩٢   التهاب احلنجرة 
  ٧١٦    التهاب احلوض



٨٤٦ 
  

  ٧٦٨   التهاب احلويصالت املنوية
  ٥٩٨  التهاب احلويصلة املرارية

  ١٩٨، ١٦٥  التهاب احلويضة
  ٧٦٨، ٦١٦، ٨٩  اب اخلصيةالته

  ٥٠٥  التهاب الدماغ
  ٧١٨، ٢٩٦، ٢٩٦، ١٢٣  االلتهابات الرئوية
  ٤٠٢  التهاب الرحم
  ٥٠٥، ٢٩٣، ١٦٥، ١٦٤  التهاب السحايا

  ١٧٣  التهاب شغاف القلب
  ١٢٣  التهاب شبكية العني

  ٧٥١  التهاب الصدر
  ٤٦٤   االلتهاب الصديدي
  ٧١٣، ٤٠٢  التهاب عنق الرحم

  ٣١٠، ٣٠١  العني التهاب
  ٧١٣  التهاب غدة بارثولني
  ٢٠٤  التهاب الغدد العرقية

  ١٦٦  التهاب الفرج
  ٧٣٨، ١٢٣  التهاب الفم

  ١٢٣  القالعيوالتهاب الفم القرحي 
  ٤٨٤، ٤٧١  التهاب فم املعدة
  ٧١٣  التهاب القزحية 

  ٦٤٤، ٥٦٩، ٥٠٥،  ٢٩٤، ١٢٣    التهاب القصبة اهلوائية
  ٧٧٦  شرجيةالتهاب القناة ال
  ٥٩٧  التهاب القولون

  ٧١٣  التهاب قنوات فالوب



٨٤٧ 
  

  ٧١٧، ٦٤٤، ٥٣٦، ٩١    aالتهاب الكبد الوبائي
  ٧١٧، ٦٤٤، ٩٥ bالتهاب الكبد الوبائي 

، ٥٦٨، ١٩٨، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤ التهاب الكلية
٦١٦ ،٥٩٨       

  ٧٥١  التهاب الكيس املراري
  ٧٣٨، ١٢٢  التهاب اللثة

  ٥٦٩، ١٢٣  التهاب اللوزات
  ٧١٦  التهاب املبايض
، ٥٨٢، ١٩٧، ١٨٥، ٩١، ٨٩  التهاب املثانة

٦١٦ ،٥٩٧  
، ٤٠٢، ١٧٥، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤    التهاب ااري البولية

٧١٦، ٦١٦، ٥٩٧ ، ٥٨٢، ٤٧٥، 
٧٧٥، ٧٦٥  

  ١٧٤  التهاب املسالك
  ٤٧١، ٩٥  التهاب املعدة

  ١٧٣  التهاب املفاصل البين
  ٧٥١، ٧١٥ ، ٧١٣، ٥٩٨، ١٧٣   التهاب املفاصل
  ٤٠٣، ١٨٤، ١٦٦  التهاب املهبل
  ٦٤٤  التواء املفاصل

 ،٥٥٦ ،٥٥٢، ٤٩٦، ٤٧٢، ٢١٦    االمساك
٦١٦ ، ٥٨١  

  ٤٤١    األميبياء
  ١٧٧  انسداد 
  ٧٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٢  االيدز
  ٦٤٥  الربص



٨٤٨ 
  

  ١٨٢، ١٧٩ ،١٧٧  الربود اجلنسي
  ٥١٨  البكم

  ٥٩٧، ٥٩٦   البلهارسيا
  ٦١٦، ١٧٢   البواسري
  ٥١٨   البهق
  ١٢٣  البيوريا

   ٧١٦ ،١٧٠  آليلثال
  ٥١٨   تبقع الشبكية
  ١٧٣، ١٦٥  جترمث الدم

  ٤٠٦  جتلط الربوتوبالزم اخللوي 
  ٧٥٧  ختلخل األسنان
  ٥٠٥  ختلف عقلي

  ٢٩٤  التدرن الرئوي 
  ٣١٠  التراخوما

  ١٧٣  التريكوموناز
  ٥٥٣   التسمم

  ٩٥  تسمم األمعاء
  ٧٢٤، ١٩٨   التسمم البويل
  ٥٠٥، ١٦٤  تسمم الدم

  ٢٥٦، ٢٥٣  التسمم الذايت
  ٤٧٢  تشقق جدارالشرج

  ٦٦٤  تشمع الكبد
  ٢٩٤   تشنج القصبات احلاد

  ٧٥٩، ٧٤٧ ،٧٤٤، ٤٠٥   تصلب الشرايني
  ٧٤٥  تضخم األمعاء



٨٤٩ 
  

  ٧٥٠  تضخم جدارالبطني
  ٧١٤، ٥٩٧  تضخم الطحال

  ٧٤٤  تضخم عضلة البطني 
  ٧١٥، ٥٠٤  ةتضخم الغدة الليمفاوي

  ٧٥١، ٥٩٧، ٥٠٦  تضخم الكبد
  ٧٤٥  تضخم املعدة
  ٦١٦  تضخم املوثة
  ١٧٩  تضييق الفرج
  ١٧٤، ١٦٧ ، ١٦٣  تضييق القلفة

  ١٧٤  تضييق القلفة اخللقي
  ١٢٣  تقيح غشاء اجلنب 
  ٥١٨    تكون العظم الناقص

  ٤٨٤  التلبك املعوي
  ٦١٤، ٥٠٦   تليف الكبد
  ٥١٨  التالسيما

  ١٦٤  ةتندب الكلي
  ٧٤٧  توسع املعدة احلاد
  ٧٧٦  توسع الشرج

  ٣١١   اجلازة
  ٣١٠  اجلدري

  ٣١٠  جدري املاء
  ٦٤٥  اجلذام
  ٧٧٥، ٧١٧، ٥٠٦، ٥٠١، ٣١٠   اجلرب

  ٤٠٥  جلطة الدماغ
  ٤٠٥  جلطة شرايني القلب



٨٥٠ 
  

  ٧٤٦  جلطة القلب
  ٧٤٦  جلطة املخ

  ٣١٠   اجلمرة احلميدة
  ٣١٠  اجلمرة اخلبيثة

  ٧١٤، ٦٤٥  اجلنون
  ٦٤٤  حب الشباب
  ٥١٨  حثل دوشني
  ٧١٥، ٥٩٧   حرقة البول
  ٥٢٢،  ٤٧٤   احلساسية
  ٣١٠، ٢٩٣  احلصبة

  ٣١٠   احلصبة االملانية
  ٧١٨، ٥٩٨، ١٦٥  احلمى

 ،٥٦٨، ٥٦٧، ٥٣٦، ٢٥٢، ٩٠   محى التيفويئد
٧٤٦  

  ٩٥  احلمى الراجعة
  ٢٩٣   احلمى الشوكية
  ٩٥  احلمى املالطية
  ٥٦٨، ١٧٩  محى النفاس
  ٤٨٤   محو اجلوف
  ١٧٤  حصر البول
  ٧٤٥  حصوة املرارة

  ٧٤٧  احلصيات الكلوية
  ٤٠٠  حكة

  ٤٩٠   محوضة الدم
  ٤٨٣   محوضة املعدة



٨٥١ 
  

  ٣١٠  احلمرياء
  ٧١٦  اخلراج

  ٢٢١  خراج االصبع
  ١٢٣  خراج الرئة
  ١٢٣  خراج اللثة
  ٣٠١   خراج املخ
  ٧١٤  اخلرف

  ٢٢١، ٢١٩  خلخلة الظفر
  ٥٢٢  كريداء البول الس
  ٧٤٨  داء التخثر
  ٤٧٣  داء احلفر

  ٣١٠   داء فلغمون
  ٣١٠  داء القمل

  ٧١٥، ١٧٢  داء املبيضات
  ٧١٥  داء الوحيدات املشعرة

  ٧٣٨  الدفتريا
  ٥٠٦، ٣٣٤، ٣١٠  الدمامل

  ٣١٠  دمل الشرق
   ٥٠٥، ٤٨٢، ٤٦٤  دوار
  ٧٥٠  دوايل

  ٩٥  دودة شعرية الرأس 
  ٩٥  الدودة املقنفدة
  ٩٤  ياالدوسنطار

  ٤٤١، ٢١٥  الدوسنطاريا األميبية
  ٩٥  الديدان اإلبرية



٨٥٢ 
  

  ٩٥  الديدان اخلراطينية
  ٢١٦  الديدان الدقيقة
  ٩٥  الديدان اخليطية

  ٩٥  الديدان الشريطيه 
  ٦٤٤  ذات اجلنب
  ٢٩٤  ذات الرئة

  ٧٥٩  الذحبة الصدرية
  ٦٤٤  الربو

  ٢٩٤  الربو القصيب
  ٦١٧  رتوج األمعاء

  ٧١٥  الرمد
  ٣١٠   د الصديديالرم

  ٤٧٦، ١٢٣   الروماتيزم
  ٢٥٢، ٩٤  الزحار العصوي
  ٩٤  الزحار املتحويل

  ٢٩٢   الزكام 
  ٧١٧، ٧١٤، ١٧٢  الزهري

  ٦١٧  السدادة الغائطية
  ٧٦٠، ٥٩٧، ٥٦٨  السرطان

  ٢٥٦  سرطان األنسجة الليمفاوية
  ١٧٤  خبسرطان الرب

  ٧٥٩، ١٧٤  سرطان الربوستاتا
  ٥٤٠   سرطان البلعوم
 ٦٩٩، ٦٩٨، ٦٩٩، ٦٩٨، ٥٥٢  سرطان الثدي

،٧٥٩ ٧٥٩  



٨٥٣ 
  

  ٢٥٦  سرطان اجللد
  ١٧٤  سرطان اخلصية
  ٢٥٦  سرطان الرئة
  ٧٤٩  سرطان الرحم
  ٧٤٩  سرطان الشرج

، ١٧٣، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٣  سرطان عنق الرحم
٧٦٨، ٧١٧، ٤٠٢  

  ٥٤٠   سرطان الفم
  ١٦٩،  ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ،١٦٣  سرطان القضيب

 ٧٨٠، ١٧٥ ،١٧٠  
   ٧٦٠، ٧٤٩، ٦١٧  سرطان القولون

  ٨٨  سرطان القناة الشرجية
  ٢٥٦  سرطان الكلية
  ٢٥٦  سرطان املثانة
                                    ٧٤٩  سرطان املرارة
  ٧٢٤  سرطان املعدة

  ٧١٨، ٢٩٤  السعال
  ٣١١  السفعات الفطرية
  ٧٥٧، ٤٧٤   سقوط الشعر

  ٧٥١، ٥٦٨، ٤٦٤، ٤٠٣  سكرال
  ٥٦٨، ٥٠٤  السل

  ٥٠٤، ٣١٠  السل اجللدي
  ٥٦٨، ٥٠٤  السل الرئوي
  ٧٧٦  سلس غائطي

  ٧٧٥  السلفس



٨٥٤ 
  

  ٥١٨  السمكية
 ،٧١٧، ٧١٣، ١٨٥ ،١٧٣، ١٧٢  السيالن

٧٧٦، ٧٧٥  
  ٧٥٧، ٦٤٣، ٥٩٧، ٥٠٥،  ١٢٣  الصداع 

  ٢٥٤  الصداع التشنجي
  ٥١٨  الصمم

  ١٧٣  الشذوذ اجلنسي
  ٦٤٤  الشري
  ٦٤٣  الشقيقة
  ٧٤٦، ٧١٤  الشلل

  ٩٥  شلل األطفال
  ٧٤٦  الشلل االهتزازي

  ٤٧٢، ٣٠١   الصداع
  ١٧٣  طفح التهايب وعائي

  ٥٩٨  طفح جلدي
  ٤٠٨   مليالطفح الد
  ٤٥٨  ضربة احلر

  ٤٥٨  ضربات الشمس
  ٥٢٣  ضغط الدم

  ٣٠١   ضمور العصب البصري
  ٤٧٤  ضعف العضالت

  ٦١٦  عسر التبول
  ٧٤٤  فسعسر التن

  ٧٤٥، ١٢٣  عسر اهلضم
  ٤٧٢  العشى الليلي



٨٥٥ 
  

  ٣١٠، ١٧٢  العقبول البسيط
  ٣١٠  العقبول املقوس

 ،١٨٥ ،١٧٩،  ١٧٦، ١٧٣،  ٨٩  العقم
٧٧٥، ٧٦٥، ٧١٦، ٧١٣، ٦٤٤  

  ٣٠١  العمى
  ٥١٨  عمى األلوان

  ١٧٢  العنة
  ٥٨١    غشى التبول

  ٥١٨  فابري
  ٧٥١  فتق البطن

  ٧٤٥  فتق احلجاب احلاجز
  ١٦٥  فشل الكلويال

  ٥٩٨، ٥٩٧، ٥١٨، ٤٧٤   فقر الدم 
  ٥١٨  فقر الدم املنجلي

  ٤٠٢   القراع
  ٣١٠  القرعة

  ٥٤٣  القرحة 
  ٤٦٤  األثىن عشر قرحة

  ٧١٤  القرحة الرخوة
  ٧١٤  قرحة الكبد
  ٧٧٥  القرحة اللينة
  ٤٧٥   قرحة املعدة

  ١٩٨، ١٦٥، ١٦٤  القصور الكلوي
  ٦١٥  القلس املثاين احلاليب

  ٧٧٥، ٧١٧  قمل العانة



٨٥٦ 
  

  ٣١٠  القوبا
  ٧١٦، ١٧٣  الكالميديا
  ،٧٤٦، ٥٩٨، ٥٣٦، ٤٤١، ٩٤  الكولريا 

  ٩٥  الكيسات املائية
  ٦١٥  املثانة الواهنة

  ٣١٠   )زونا(مرض املنطقة 
  ٧٤٦  موات األعضاء

  ٦١٧  املغص
  ٤٧٢   ناصور

  ٨٩  ناصورشرجي
  ٥١٨  ناعور اهليموفيليا

  ٥٥٩، ٥٤٠، ٢٨٧، ١٢٣، ١٢٢     األسنان خنر
  ٤٧٥، ٢٢١، ١٢٧     زف ـالن
  ٢٢١  زف حتت الظفرـالن
  ٦١٧  زوف الرمحيةـالن
  ٦١٦  زوف الشرجيةـالن
  ٧١٨  زالت الشعبيةـالن
  ٥٣٦، ٩٥، ٩١  زالت املعويةـالن
  ٢٩٢   زلة الوافدةـالن
  ٧٦٥، ٤٧٥   زيف الرمحيـالن

  ١٧٤  النعوط املؤمل
  ٧٥١، ٧٥٩، ٧٤٧  النقرس 
  ١٦٥  زننقص الو
  ٢٩٣   النكاف
  ٥١٨  نوري



٨٥٧ 
  

   
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٧٥٠، ٤٠٦    هبوط القلب
  ٧٤٥  هجمة خناق الصدر

  ١٧٣، ١٧١  اهلربس
  ١٧٢  اهلربس التناسلي

  ٥٢٦، ٤٧٤    اهلزال
  ٧٥٦  هشاشة العظام

  ٧١٦  الوحيدات املشعرة
  ٧١٥  الورم احلبييب االريب

  ٧١٥  الورم اللمفاوي السري
  ٧١٧، ٥٩٨  الريقان



٨٥٨ 
  

  املصادر واملراجع فهرس -ز
  

  :القرآن الكرمي: أوالً
  :التفسري: ثانياً
  .أحكام القرآن ١/١

  .هـ ٣٧٠أيب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص املتوىف سنة : تأليف  
  ).بدون تاريخ( ،هـ بريوت، دار الكتاب العريب١٣٣٥طبعة مصورة عن الطبعة األوىل عام 

  .أحكام القرآن ٢/٢
  .هـ٥٤٣كر حممد بن عبداهللا املعروف بابن العريب املتوىف سنة أيب ب: تأليف

  .حممد عبدالقادر عطا :راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه
  ).بدون تاريخ( ،الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية

  .البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن أضواء ٣/٣
  .هـ١٣٩٣قيطي املتوىف سنة حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشن: تأليف

  .م٢٠٠٠/هـ ١٤٢١ ،الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية
  .اإلتقان يف علوم القرآن ٤/٤

  .هـ٩١١جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي املتوىف سنة 
  ).بدون تاريخ( ،دار املعرفة ،بريوت ،)بدون طبعة(
  .تفسري القرآن العظيم ٥/٥

  .هـ٧٧٤عماد الدين بن عمر بن كثري القرشي املتوىف سنة بن ل إمساعي أيب الفداء: تأليف
  .عبدالعزيز غنيم، حممد أمحد عاشور، حممد إبراهيم البنا :حتقيق

  ).بدون تاريخ( ،مكتبة الشعب، القاهرة، )بدون طبعة(
  .التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب ٦/٦

لتميمي البكري الرازي فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي ا: تأليف
  .هـ٦٠٤املتوىف سنة 

  .م١٩٩٠/هـ ١٤١١الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، 



٨٥٩ 
  

  .ي القدير الختصار تفسري ابن كثريتيسري العل ٧/٧
  .حممد نسيب الرفاعي: اختصره وعلق عليه واختار أصح رواياته

  .م١٩٨٨/هـ ١٤٠٨ ،، الرياض، مكتبة املعارف)بدون طبعة(
  ).تفسري الطربي(مع البيان جا ٨/٨

  .هـ٣١٠أيب جعفر حممد بن جرير الطربي املتوىف سنة :  تأليف
  .حممود حممد شاكر، أمحد حممد شاكر :حتقيق

  ).بدون تاريخ( ،الطبعة الثانية، مصر، دار املعارف
  .اجلامع ألحكام القرآن ٩/٩

  .هـ٦٧١ أيب عبداهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب املتوىف سنة: تأليف
الدكتور حممد  :الدكتور حممد إبراهيم احلفناوي، وخرج أحاديثه :راجعه وضبطه وعلق عليه

  .حامد عثمان
  .م١٩٩٤/هـ ١٤١٤ ،الطبعة األوىل، القاهرة، دار احلديث

  .زاد املسري يف علم التفسري ١٠/١٠
وىف سنة أيب الفرج مجال الدين عبدالرمحن بن علي بن حممد اجلوزي القرشي املت: تأليف
  .هـ٥٩٧

  .حممد بن عبدالرمحن عبداهللا: حققه وكتب هوامشه
  .أبو هاجر السعيد بن بسيوين زغلول: خرج أحاديثه
  .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ ،، بريوت، دار الفكرالطبعة األوىل

  .فين الرواية والدراية يف التفسريفتح القدير اجلامع بني  ١١/١١
  .هـ١٢٥٥وىف سنة حممد بن علي بن حممد الشوكاين املت: تأليف

  ).بدون تاريخ( ،بريوت، دار املعرفة) بدون طبعة(
  ).تفسري البغوي(زيل ـمعامل التن ١٢/١٢
  .هـ٥١٦أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي املتوىف سنة : تأليف

  .حممد عبداهللا النمر، عثمان مجعة، سليمان مسلم احلرشي :حققه وخرج أحاديثه
  .م١٩٩٣هـ ١٤١٤ ،بية السعودية، دار طيبةالطبعة الثانية، اململكة العر



٨٦٠ 
  

  .مناهل العرفان يف علوم القرآن ١٣/١٣
  .هـ١١٢٢الشيخ حممد عبدالعظيم الزرقاين املتوىف سنة : تأليف

  ).بدون تاريخ( ،القاهرة، دار إحياء الكتب العربية) بدون طبعة(
  :كتب احلديث وعلومه: ثالثاً
  .اآلثار ١٤/١
  .هـ ١٨٩لشيباين املتوىف سنة أيب عبداهللا حممد ا: تأليف

  .الوفا األفغاين األستاذ أبو :عين بتصحيحه وعلق عليه
  .م١٩٩٣/هـ ١٤١٣ ،الطبعة الثانية، بريوت، دار الكتب العلمية

  .أصول احلديث علومه ومصطلحه ١٥/٢
  .الدكتور حممد عجاج اخلطيب: تأليف

  .م١٩٨١/هـ ١٤٠١ ،الطبعة الرابعة، بريوت، دار الفكر
  .أوجز املسالك إىل موطأ مالك ٣/ ١٦
  .حممد زكريا الكاندهلوي: تأليف

  .م١٩٨٩/ هـ ١٤١٠ ،بريوت، دار الفكر ،)بدون طبعة(
  .اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ١٧/٤
  .هـ٣٥٤أيب حامت حممد بن حبان البسيت املتوىف سنة : تأليف

  .هـ٧٤٩عالء الدين علي بن بلبان الفارسي املتوىف سنة : ترتيب األمري
  .شعيب األرناؤوط :حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه

  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ ،الطبعة األوىل، بريوت، مؤسسة الرسالة
  .إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ١٨/٥
  .هـ٧٠٢تقي الدين أيب الفتح الشهري بابن دقيق العيد املتوىف سنة : تأليف

  ).اريخبدون ت(بريوت، دار الكتب العلمية،  ،)بدون طبعة(
  .يث منار السبيلإرواء الغليل يف ختريج أحاد ١٩/٦

  .هـ١٤٢٠حملمد ناصر الدين األلباين املتوىف سنة 
  .حممد زهري الشاويش :إشراف



٨٦١ 
  

  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ، املكتب اإلسالميالطبعة الثانية، بريوت
  .هـ٧٧٤الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث البن كثري املتوىف سنة  ٢٠/٧
  .أمحد حممد شاكر: فتألي

  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ ،الطبعة األوىل، بريوت، دار الفكر
  .البحر الزخار املعروف مبسند البزار ٢١/٨
  .هـ٢٩٢احلافظ أمحد بن عمرو بن عبداخلالق العتكي البزار املتوىف سنة : تأليف
  .حمفوظ الرمحن زين اهللا. د: حتقيق

  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٩ ،، بريوت، مؤسسة علوم القرآنالطبعة األوىل
  .تأويل خمتلف احلديث ٢٢/٩
  .هـ٣٧٦عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري املتويف سنة  :تأليف

  .بريوت، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ) بدون طبعة(
  .حتفة األحوذي شرح جامع الترمذي ٢٣/١٠
  .هـ١٣٥٣أيب العالء حممد املباركفوري املتوىف سنة : تأليف

  .م١٩٩٠/هـ ١٤١٠ريوت، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل، ب
  .تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ٢٤/١١
  .هـ٩١١جالل الدين عبدالرمحن أيب بكر السيوطي املتوىف سنة : تأليف

  .الدكتور أمحد عمر هاشم :حتقيق وتعليق
  .م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩بريوت، دار الكتاب العريب، ) بدون طبعة(

  .يب من احلديث الشريفالترغيب والتره ٢٥/١٢
  .هـ٦٥٦احلافظ عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري املتوىف سنة : تأليف

  .مصطفى حممد عمارة :ضبط أحاديثه وعلق عليه
  .م١٩٨١هـ ١٤٠١ ،دار الفكر ،بريوت) بدون طبعة(

  .لتعليق املغين على سنن الدارقطينا ٢٦/١٣
  .هـ١٣١٠ادي املتوىف سنة احلافظ أيب الطيب حممد مشس احلق العظيم آب: تأليف

  .مطبوع مع سنن الدارقطين



٨٦٢ 
  

  ).بدون تاريخ(الهور، مطبعة فالكن ) بدون طبعة(
  .قريب والتيسري ملعرفة سنن البشريالت ٢٧/١٤
  .هـ ٦٧٦احلافظ أيب زكريا حيىي بن شرف النواوي املتوىف سنة : تأليف

  .مطبوع مع تدريب الراوي
  .أمحد عمر هاشم. د: حققه وعلق عليه

  .م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩ ،الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتاب العريب
  .تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ٢٨/١٥
شهاب الدين أمحد بن علي بن عمر بن حجر العسقالين الشافعي املتوىف سنة : تأليف
  .هـ٨٥٢

  .شعبان حممد إمساعيل. د: حتقيق وتعليق
  ).بدون تاريخ(كليات األزهرية، ، القاهرة، مكتبة ال)بدون طبعة(

  .املستدركتلخيص  ٢٩/١٦
  .هـ٧٤٨احلافظ مشس الدين أيب عبداهللا حممد بن أمحد الذهيب املتوىف سنة : تأليف

  .مطبوع مع املستدرك على الصحيحني للحاكم
  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨، دار الفكر بريوت، ،)الطبعة بدون(

  .سانيديف املوطأ من املعاين واأل التمهيد ملا ٣٠/١٧
  .هـ٤٦٣أيب عمر يوسف بن عبداهللا بن عبد الرب النمري املتوىف سنة : تأليف
  .جمموعة من األساتذة: حتقيق 

  ).بدون تاريخ( ،الطبعة الثانية، املغرب، مطبعة فضاله
  .تنوير احلوالك شرح على موطأ مالك ٣١/١٨
  .هـ ٩١١املتوىف سنة اإلمام جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي الشافعي : تأليف

  .اخلالدي عبدالعزيز الشيخ حممد: ضبط وحتقيق 
  .م١٩٩٧/هـ ١٤١٨ ،الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية

  .ذيب اآلثار ٣٢/١٩
  .هـ٣١٠أيب جعفر الطربي حممد بن جرير بن يزيد املتوىف سنة : تأليف



٨٦٣ 
  

  .حممود حممد شاكر :خرج أحاديثه
  ).بدون تاريخ( ،املدينمصر ، مطبعة ) بدون طبعة(

  .علي رضا عبداهللا بن علي رضا :فقود منه دراسة وحتقيقاملواجلزء 
  .م١٩٩٥ /هـ ١٤١٦ ،للتراث ندار املأمو ،)بدون طبعة(

  .توضيح األحكام عن بلوغ املرام ٣٣/٢٠
  .عبداهللا بن عبدالرمحن بن صاحل البسام: تأليف

  .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤ ،نهضة احلديثةمكتبة ومطعبة ال ،الطبعة الثانية، مكة املكرمة
  .تيسري العالم شرح عمدة األحكام ٣٤/٢١
  .عبداهللا بن عبدالرمحن بن صاحل البسام: تأليف

  ).بدون تاريخ( ،القاهرة، دار أم القرى) بدون طبعة(
  .تيسري مصطلح احلديث ٣٥/٢٢
  .حممود الطحان. د: تأليف

  .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ ،الطبعة الثامنة، الرياض، مكتبة املعارف
  .جامع الترمذي املعروف بسنن الترمذي ٣٦/٢٣

  .هـ٢٧٩أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي املتوىف سنة 
  .مطبوع معه حتفة األحوذي للمباركفوري
  .م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠ ،الطبعة األوىل، بريوت ، دار الكتب العلمية

صحيح (وسننه وأيامه  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا  ٣٧/٢٤
  ).البخاري

  .هـ٢٥٦لإلمام أيب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري املتوىف سنة 
  .مطبوع مع فتح الباري البن حجر العسقالين

حمب الدين اخلطيب رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه حممد فؤاد  :إخراج وتصحيح وحتقيق
  .قصي حمب الدين اخلطيب :راجعه ،عبدالباقي
  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧ ،وىل ، القاهرة، دار الريان للتراثالطبعة األ

  



٨٦٤ 
  

  .جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم ٣٨/٢٥
أليب الفرج عبدالرمحن بن شهاب الدين البغدادي الشهري بابن رجب احلنبلي املتوىف سنة 

  .هـ ٧٩٠
  .الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبداملوجود :حتقيق

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨الرياض، مكتبة العبيكان، ) بدون طبعة(
  .اجلوهر النقي ٣٩/٢٦
  .هـ٧٤٥عالء الدين بن علي بن عثمان املارديين الشهري بابن التركماين املتوىف سنة : تأليف

  .مطبوع مع السنن الكربى للبيهقي
  .إعداد الدكتور يوسف عبدالرمحن املرعشلي

  ).بدون تاريخ( ،علميةبريوت، دار الكتب ال) بدون طبعة(
  .حاشية السندي على سنن النسائي ٤٠/٢٧
  .هـ١١٨٣أيب احلسن نور الدين بن عبداهلادي السندي املتوىف سنة : تأليف

  .مطبوع مع سنن النسائي بشرح السيوطي
  ).بدون تاريخ( ،، بريوت، دار الكتب العلمية)بدون طبعة(

  .اخلالفيات ٤١/٢٨
  .هـ٤٥٨ني بن علي البيهقي املتوىف سنة لإلمام أيب بكر أمحد بن احلس

  . مشهور بن حسن آل سلمان :حتقيق
  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤الطبعة األوىل، الرياض، دار الصميعي، 

  .الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ٤٢/٢٩
  .هـ٨٥٣ألمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين املتوىف سنة 

  .ليماين املدينالسيد عبداهللا هاشم ا :تصحيح وتنسيق وتعليق
  ).بدون تاريخ( ،املدينة املنورة، سلسلة مطبوعات كتب السنة النبوية) بدون طبعة(

  .دالئل األحكام من أحاديث الرسول عليه السالم ٤٣/٣٠
  .أليب احملاسن يوسف رافع بن شداد احلليب الشافعي



٨٦٥ 
  

  .زياد الدين األيويب. حممد شيخاين، د. د :هثوثق أصوله وخرج أحادي
  .م٢٠٠٥ /هـ١٤٢٦ ،ة الثانية، دمشق، بريوت، دار قتيبةالطبع
  .على باقي الكتب اخلمسة مع الكالم على أسانيدهاه ابن ماجزوائد  ٤٤/٣١

  .هـ ٨٤٠ألمحد بن أيب بكر بن إمساعيل البوصريي املتوىف سنة 
  .همع سنن ابن ماج

  ).بدون تاريخ(ار الكتب العلمية، بريوت، د) بدون طبعة(
  .الم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام سبل الس ٤٥/٣٢

  .هـ١١٨٢حملمد بن إمساعيل الكحالين الصنعاين املعروف باألمري املتوىف سنة 
  .حممد عبدالعزيز اخلالدي :مراجعة وتعليق

  .م١٩٥٨/ هـ١٣٧٨ ،مكتبة الرسالة احلديثة ،)بدون طبعة(
  .سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ٤٦/٣٣

  .هـ١٤٢٠حملمد ناصر الدين األلباين املتوىف سنة 
  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ ،، املكتب اإلسالمية، بريوتالطبعة الرابع

  .سنن الدارقطين ٤٧/٣٤
  .هـ٣٨٥لإلمام علي بن عمر الدارقطين املتوىف سنة 

  .مطبوع معه التعليق املغين
  ).بدون تاريخ( ،، الهور، مطبعة فالكن)بدون طبعة(

  .رميسنن الدا ٤٨/٣٥
  .هـ٢٥٥لإلمام عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي السمرقندي املتوىف سنة 

  .طبع بعناية حممد أمحد دهان
  ).بدون تاريخ( ،، مصر، دار إحياء السنة النبوية)بدون طبعة(

  .سنن أيب داود ٤٩/٣٦
  .هـ ٢٧٥للحافظ أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي املتوىف سنة 

  .املعبود أليب الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي  مطبوع مع عون
  .م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠ ،الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية



٨٦٦ 
  

  .السنن  ٥٠/٣٧
  .هـ ٢٢٧لإلمام سعيد بن منصور اخلرساين املتوىف سنة 

  .حبيب الرمحن األعظمي :حتقيق
  .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٣ ،الطبعة األوىل، اهلند، الدار السلفية

   .سنن سعيد بن منصور ٥١/٣٨
  .دراسة سعد بن عبد اهللا بن عبد العزيز آل محيد

  م١٩٩٣/هـ١٤١٤، دار الصميعي، الرياض، الطبعة األوىل
  .السنن الكربى للبيهقي ٥٢/٣٩

  .هـ ٤٥٨للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي املتوىف سنة 
  .يوسف عبدالرمحن املرعشلي :إعداد

  .البن التركماينمطبوع معها اجلوهر النقي 
  ).بدون تاريخ( ،بريوت، الكتب العلمية ،)بدون طبعة(

  .السنن الكربى للنسائي ٥٣/٤٠
  هـ٣٠٣للحافظ أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي املتوىف سنة 

  مطبوع معه شرح السيوطي وحاشية السندي 
  )بدون تاريخ(، دارالكتب العلمية، بريوت، )بدون طبعة(

  .ماجهسنن ابن  ٥٤/٤١
  .هـ٢٧٥للحافظ أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويين املتوىف سنة 

  .حممد فؤاد عبدالباقي  :حقق نصوصه، ورقم كتبه، وأبوابه، وأحاديثه، وعلق عليه
  ).بدون تاريخ(بريوت، دار الكتب العلمية،  ،)بدون طبعة(

  ).اتىب(سنن النسائي  ٥٥/٤٢
  .هـ٣٠٣النسائي املتوىف سنة للحافظ أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب 

حسن عبداملنعم شليب مبساعدة مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة  :حققه وخرج أحاديثه
  .شعيب األرناؤوط: أشرف عليه ،الرسالة

  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١ ،الطبعة األوىل، بريوت، مؤسسة الرسالة



٨٦٧ 
  

  .السرية النبوية ٥٦/٤٣
  .هـ٢١٣أليب حممد عبدامللك بن هشام املتوىف سنة 
بياري، وعبداحلفيظ مصطفى السقا، وإبراهيم األ: حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها

  .شليب
  ).بدون تاريخ( ،، بريوت، مؤسسة علوم القرآن)بدون طبعة(

  .شرح الزرقاين على موطأ مالك ٥٧/٤٤
  .هـ١١٢٢لإلمام حممد عبدالباقي يوسف الزرقاين املتوىف سنة 

  .مطبوع مع املوطأ لإلمام مالك
  .م١٩٨١هـ ١٤٠١ ،بريوت، دار املعرفة ،)بدون طبعة(

  .شرح السنة ٥٨/٤٥
  .هـ٥١٠لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي املتوىف سنة 

  .شعيب األرناؤوط وحممد زهري الشاويش :حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية، بريوت، املكتب اإلسالمي 

  .لسيوطي على سنن النسائيشرح ا ٥٩/٤٦
  .هـ٩١١جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي املتوىف سنة 
  .مطبوع مع سنن النسائي ومعه حاشية السندي

  ).بدون تاريخ( ،بريوت، دار الكتب العلمية ،)بدون طبعة(
  .شرح صحيح مسلم ٦٠/٤٧

  .هـ٦٧٦حملي الدين أيب زكريا حيىي بن شرف النووي املتوىف سنة 
  .يخ خليل امليس الش :راجعه

  .مطبوع مع صحيح مسلم
  ).بدون تاريخ(، بريوت، دار القلم، )الطبعة الثالثة(

  .شرح ابن القيم على سنن أيب داود ٦١/٤٨
  .هـ ٧٥١للحافظ مشس الدين ابن قيم اجلوزية املتوىف سنة 

  .مطبوع مع سنن أيب داود وعون املعبود حملمد مشس احلق العظيم آبادي



٨٦٨ 
  

  .م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠ ،بريوت، دار الكتب العلميةالطبعة األوىل، 
  .شرح معاين اآلثار ٦٢/٤٩

أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي الطحاوي املتوىف سنة 
  .هـ٣٢١

  .حممد زهري النجار :حتقيق وتعليق
  .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية، بريوت، دار الكتب العلمية، 

  .ميانشعب اإل ٦٣/٥٠
  .هـ٤٥٨املتوىف سنة  أليب بكر أمحد احلسني البيهقي

  .أيب هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول :حتقيق
  .م١٩٧١/ هـ١٣٩١ ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل

  .صحيح ابن خزمية ٦٣/٥١
  هـ٣١١السلمي املتوىف سنة  بن خزمية لإلمام أيب بكر حممد بن اسحاق

  .حممد مصطفى األعظمي .د: وقدم له، خرج أحاديثهو، وعلق عليه، حققه
  م ١٩٧١/هـ١٣٩١، املكتب اإلسالمي، بريوت، )بدون طبعة(

  .صحيح مسلم ٦٤/٥٢
  .هـ٢٦١لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري املتوىف سنة 

  .مطبوع مع شرح النووي على صحيح مسلم
  .راجعه الشيخ خليل امليس
  .م١٩٢٩/ هـ ١٣٤٧ ،ر إحياء التراث العريبالطبعة األوىل، بريوت، دا

  ).بدون تاريخ( ،ة، بريوت، دار القلمالطبعة الثالث
  .طرح التثريب يف شرح التقريب ٦٥/٥٣

  .هـ٨٠٦لزين الدين أيب الفضل عبد الرحيم بن احلسني العراقي املتوىف سنة 
  .هـ٨٢٦وولده تقي الدين أيب زرعة املتوىف سنة 

  ).بدون تاريخ( ،مكتبة ابن تيميةالقاهرة،  ،)بدون طبعة(
  



٨٦٩ 
  

  .العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام ٦٦/٥٤
  .هـ٧٢٤لإلمام عالء الدين علي بن داود بن العطار الشافعي املتوىف سنة 

  .نظام حممد يعقويب :وقف على طبعه والعناية به
  .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧الطبعة األوىل، بريوت، دار البشائر اإلسالمية 

  .للالع ٦٧/٥٥
احلنظلي الرازي املتوىف سنة  للحافظ أيب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس

  .هـ ٣٢٧
خالد بن عبدالرمحن . د سعد بن عبداهللا احلميد و. د :فريق من الباحثني، إشراف :حتقيق

  .اجلريسي
  .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧الطبعة األوىل ، الرياض، مطابع احلميضي، 

  .يف األحاديث الواهية العلل املتناهية ٦٨/٥٦
  .هـ٥٩٧لعبد الرمحن بن اجلوزي التميمي املتوىف سنة 

  .إرشاد احلق األثري :حتقيق
  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩ ،الطبعة األوىل، اهلند، دار نشر الكتب اإلسالمية

  .علوم احلديث ومصطلحه ٦٩/٥٧
  .للدكتور صحيب الصاحل

  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩ ،دار العلم للماليني، الطبعة احلادية عشرة، بريوت
  .عمدة القاري شرح  البخاري ٧٠/٥٨

  .هـ٨٥٥لزين الدين أيب حممد حممود بن أمحد العيين املتوىف سنة 
  ).بدون تاريخ(، بريوت، دار إحياء التراث العريب ،)بدون طبعة(

عون الباري حلل أدلة البخاري شرح كتاب التجريد الصريح ألحاديث اجلامع  ٧١/٥٩
  .الصحيح

  .صديق حسن بن علي احلسيين القنوجي البخاري أليب الطيب
  .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ ،، القاهرة، املطبعة العربية احلديثة)بدون طبعة(
  



٨٧٠ 
  

  .عون املعبود شرح سنن أيب داود ٧٢/٦٠
  .هـ١٣١٠املتوىف سنة  للعالمة أيب الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي

  .مطبوع مع سنن أيب داود وشرح ابن القيم
  .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠ ،، بريوت، دار الكتب العلميةالطبعة األوىل

  .فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧٣/٦١
  .هـ٨٥٢لإلمام احلافظ أمحد بن حجر العسقالين املتوىف سنة 

  .مطبوع مع صحيح البخاري
  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ ،، دار الريان للتراثالطبعة األوىل، القاهرة

  .فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧٤/٦٢
  .هـ٧٩٥لدين أيب الفرج عبدالرمحن ابن رجب احلنبلي املتوىف سنة لزين ا
  .جمموعة من األساتذة :حتقيق

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧ ،الطبعة األوىل، املدينة املنورة، مكتبة الغرباء األثرية
  .فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي ٧٥/٦٣

  .هـ٩٠٢ة لإلمام أيب عبداهللا حممد بن عبدالرمحن السخاوي املتوىف سن
  .الشيخ علي حسن علي :حتقيق وتعليق

  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢ ،الطبعة الثانية، دار اإلمام الطربي
  .فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم  ٧٦/٦٤

  .للشيخ شبري أمحد العثماين
  .م٢٠٠٦/هـ ١٤٢٧الطبعة األوىل، دمشق، دار القلم، 

  .فيض القدير شرح اجلامع الصغري للسيوطي ٧٧/٦٥
  .هـ١٠٣١املتوىف سنة  ة حممد املدعو عبد الرؤوف املناويللعالم

  ).بدون تاريخ( ،الطبعة الثانية، بريوت، دار املعرفة
  .كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ٧٨/٦٦

  .هـ ٨٠٧للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي املتوىف سنة 
  .الشيخ حبيب الرمحن األعظمي :حتقيق



٨٧١ 
  

  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩بريوت، مؤسسة الرسالة،  ،)عةبدون طب(
  .العمال يف سنن األقوال واألفعال كنـز ٧٩/٦٧

  .هـ ٩٧٥املتقي بن حسام الدين اهلندي الربهان فوري املتوىف سنة لعالء الدين علي 
الشيخ صفوة  :وصححه ووضع فهارسه ومفتاحه ،الشيخ بكري حياين :ضبطه وفسر غريبه

  .السقا
  ).بدون تاريخ(، حلب، مكتبة التراث اإلسالمي، )الطبعة األوىل(

  .جممع الزوائد ومنبع الفوائد ٨٠/٦٨
  .هـ٨٠٧للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي املتوىف سنة 

  .حترير احلافظني اجلليلني العراقي وابن حجر
  .م١٩٨٧/هـ ١٤٠٧ ،دار الكتاب العريب، دار الريان ،بريوت ،)بدون طبعة(

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ،الثة، بريوت، دار الكتاب العريبالطبعة الث
  .خمتصر اخلالفيات للبيهقي ٨١/٦٩

  .٦٩٩ألمحد بن فرح اللخمي األشبيلي الشافعي املتوىف سنة 
  .ذياب عبدالكرمي ذياب عقيل :حتقيق ودراسة

  .م١٩٩٧/هـ ١٤١٧ ،الطبعة األوىل، الرياض، مكتبة الرشد
  .صابيحمرقاة املفاتيح شرح مشكاة امل ٨٢/٧٠

للعالمة مال علي القاري نور الدين علي بن سلطان اهلروي املكي احلنفي ومعه أجوبة احلافظ 
  .ابن حجر العسقالين على رسالة القزويين

  .صدقي حممد مجيل العطار :حتقيق
  ). بدون تاريخ( املكتبة التجارية، مكة املكرمة، ،)بدون طبعة(

  .املستدرك على الصحيحني يف احلديث ٨٣/٧١
  .هـ٤٠٥للحافظ أيب عبداهللا حممد بن عبداهللا املعروف باحلاكم النيسابوري املتوىف سنة 

  .مطبوع معه تلخيص املستدرك للذهيب
  .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨ ،بريوت، دار الفكر ،)بدون طبعة(
  



٨٧٢ 
  

  .مسند اإلمام أمحد  ٨٤/٧٢
  .هـ ٢٤١لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين املتوىف سنة 

  .هـ١٤١٤/ م١٩٩٣ت، دار إحياء التراث العريب، الطبعة الثانية، بريو
 :عبداهللا بن عبداحملسن التركي وشعيب األرناؤوط وحتقيق :عة احلديثية إشرافواملوس

  .جمموعة من احملققني
  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١ ،الطبعة األوىل، بريوت، مؤسسة الرسالة

  .مسند الشهاب القضاعي ٨٥/٧٣
  .أليب عبداهللا حممد بن سالمة القضاعي

  .محدي عبد ايد السلفي :قيقحت
  .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل، بريوت، مؤسسة الرسالة، 

  .مصنف ابن أيب شيبة يف األحاديث واآلثار ٨٦/٧٤
  .هـ٢٣٥للحافظ عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف العبسي املتوىف سنة 

  .د اللحامسعي: ضبط وتعليق
  .م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩ ،الطبعة األوىل، بريوت، دار الفكر

  .مصنف عبد الرزاق ٨٧/٧٥
  .هـ ٢١١ام الصنعاين املتوىف سنة للحافظ أيب بكر عبد الرزاق بن مه

  .حبيب الرمحن األعظمي :والتعليق عليه ،أحاديثه وختريج، عين بتحقيق نصوصه
  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣الطبعة الثانية ، اهلند، منشورات الس العلمي، 

  .معامل السنن ٨٨/٧٦
  .هـ٣٨٨د بن حممد بن إبراهيم اخلطايب املتوىف سنة أليب سليمان مح

 :خرج آياته ورقم كتبه وأحاديثه وقارن أبوابه مع املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي
  .األستاذ عبدالسالم عبد الشايف حممد 

  .هـ١٩٩١/ هـ١٤١١، دار الكتب العلمية الطبعة األوىل، بريوت،
  .املعجم األوسط ٨٩/٧٧

  .هـ٣٦٠قاسم سليمان بن أمحد الطرباين املتوىف سنة ي الللحافظ أ



٨٧٣ 
  

أبو معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممد ، وأبو الفضل : قسم التحقيق بدار احلرمني: حتقيق 
  .عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين

  .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥ ،القاهرة، دار احلرمني ،)بدون طبعة(
  :املعجم الكبري ٩٠/٧٨

  .هـ٣٦٠بن أمحد الطرباين املتوىف سنة  للحافظ أيب القاسم سليمان
  .محدي عبد ايد السلفي :ختريج

  .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤ ،، مطبعة األمةالطبعة الثانية، بغداد
  .املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار ٩١/٧٩

  .هـ ٨٠٦ىف سنة للعالمة زين الدين أيب الفضل عبد الرحيم بن احلسني العراقي املتو
  .مطبوع مع إحياء علوم الدين للغزايل

  ).بدون تاريخ(بريوت، دار املعرفة،  ،)بدون طبعة(
  .املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة ٩٢/٨٠

  .هـ٩٠٢لشمس الدين أيب اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي املتوىف سنة 
  .يقعبداهللا حممد الصد :حتقيق

  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، 
  .املنتقى شرح موطأ مالك ٩٣/٨١

  .هـ٤٩٤أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي املتوىف سنة 
  ).بدون تاريخ(بريوت، دار الكتاب العريب،  ،)بدون طبعة(

  .املوضوعات من األحاديث املرفوعات ٩٤/٨٢
  .هـ٥٩٧املتوىف سنة   رج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن جعفر ابن اجلوزيلإلمام أيب الف
  .الدكتور نور الدين بن شكري بن علي  :حتقيق وتعليق

  .هـ٣٨٦ ،الطبعة األوىل، املدينة املنورة، املكتبة السلفية
  .املوطأ ٩٥/٨٣

  .هـ١٧٩لإلمام مالك بن أنس األصبحي املتوىف سنة 
  .حممد فؤاد عبد الباقي :وعلق عليه صححه ورقمه وخرج أحاديثه



٨٧٤ 
  

  ).بدون تاريخ( ،القاهرة، دار إحياء الكتب العربية ،)بدون طبعة(
  .خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ٩٦/٨٤

  .هـ٨٥٢لإلمام أمحد بن علي بن حجر العسقالين املتوىف سنة 
  .مطبوع مع نزهة النظر

  .هـ١٤٠٦ ،جدة، مكتبة جدة ،)بدون طبعة(
  .النظر شرح خنبة الفكر يف مصطلح األثرنزهة  ٩٧/٨٥

  .هـ٨٥٢لإلمام أمحد بن علي بن حجر العسقالين املتوىف سنة 
  .هـ١٤٠٦جدة، مكتبة جدة،  ،)بدون طبعة(

  .نصب الراية ألحاديث اهلداية ٩٨/٨٦
  .هـ٧٦٢جلمال الدين أيب حممد عبداهللا بن يوسف الزيلعي املتوىف سنة 

  يلعي جلماعة من علماء اهلندمعه بغية األملعي يف ختريج الز
  .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ثة، بريوت، دار إحياء التراث العريب، لالطبعة الثا

  .نيل األوطار يف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ٩٩/٨٧
  .هـ ١٢٥٥حملمد بن علي بن حممد الشوكاين املتوىف سنة 

  ).بدون تاريخ( ،، القاهرة، دار احلديث)بدون طبعة(
  :كتب علم الفقه: رابعاً 

  :فقه احلنفية ) أ(
  .األصل املعروف باملبسوط ١٠٠/١
  .هـ ١٨٩أيب عبداهللا حممد بن احلسن الشيباين املتوىف سنة : تأليف

  .األستاذ أبو الوفا األفغاين :اعتىن بتصحيحه والتعليق عليه
  .م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠الطبعة األوىل، بريوت، عامل الكتب ، 

  .تاراالختيار لتعليل املخ ١٠١/٢
سنة  الفضل جمد الدين املوصلي املتوىف عبداهللا بن حممود بن مودود بن حممود أيب: تأليف
  .هـ٦٨٣

  .مطبوع معه املختار للموصلي وعليه تعليقات الشيخ حممود أبو دقيقة



٨٧٥ 
  

  ).بدون تاريخ(، بريوت، دار الكتب العلمية، )بدون طبعة(
  .ز الدقائقـالبحر الرائق شرح كن ١٠٢/٣
  .هـ٩٧٠ن الدين بن إبراهيم بن حممد الشهري بابن جنيم املتوىف سنة زي: تأليف

  .مطبوع امشه منحة اخلالق البن عابدين
  .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣ ،الطبعة الثالثة، بريوت، دار املعرفة

  .بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ١٠٣/٤
  .هـ٥٨٧عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين املتوىف سنة : تأليف

  ).بدون تاريخ(، ، بريوت، دار الكتب العلمية)طبعةدون ب(
  .البناية يف شرح اهلداية ١٠٤/٥
  .هـ٨٥٥أيب حممد حممود بن أمحد العيين املتوىف سنة : تأليف

  .مطبوع معه منت اهلداية للمرغيناين
  .م١٩٩٠/ هـ١٤١١ ،الطبعة الثانية، بريوت، دار الفكر

  .ز الدقائقـتبيني احلقائق شرح كن ١٠٥/٦
  .هـ٧٤٣فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي املتوىف سنة : تأليف

  .مطبوع امشه حاشية الشليب
  ).بدون تاريخ( ،الطبعة الثانية، بريوت، دار الكتاب اإلسالمي

  .حتفة الفقهاء  ١٠٦/٧
  .هـ٥٣٩عالء الدين حممد السمرقندي املتوىف سنة : تأليف

  .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٥ ،العلميةالطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب 
  .ز الدقائقـتكملة البحر الرائق شرح كن ١٠٧/٨
  .بن علي الطوريحممد بن حسني : تأليف

  .م١٩٩٣/هـ ١٤١٣بريوت، دار املعرفة،  ،الطبعة الثالثة
  .تكملة فتح القدير املسماة نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرار ١٠٨/٩

  .هـ٩٨٨املتوىف سنة  لشمس الدين أمحد املعروف بقاضي زادة



٨٧٦ 
  

، شرح العناية للبابريت حاشية سعد جليب يلي فتح القدير البن مطبوع مع اهلداية للمرغيناين
  .اهلمام

  .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧الطبعة الثانية، بريوت، دار الفكر، 
  .حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ١٠٩/١٠
  .هـ١٢٥٢املتوىف سنة  نحممد أمني الشهري بابن عابدي :تأليف

  .مطبوع مع الدر املختار للحصكفي
  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الطبعة الثانية، بريوت، دار الفكر، 

  .هـ٩٤٥ بسعدي جليب املتوىف سنة حاشية سعد اهللا بن عيسى املفىت الشهري ١١٠/١١
  .مطبوع مع اهلداية للمرغيناين وفتح القدير البن اهلمام وشرح العناية للبابريت

  .م١٩٧٧/  هـ١٣٩٧ة الثانية، بريوت دار الفكر، طبعال
  .حاشية الشليب على تبيني احلقائق ١١١/١٢
  .هـ ١٠٢١أمحد بن حممد بن أمحد الشليب املتوىف سنة  :تأليف

  .مطبوع امش تبيني احلقائق لفخر الدين الزيلعي
  ).بدون تاريخ( ،، دار الكتاب اإلسالمية، بريوتالطبعة الثاني

  .اوي على مراقي الفالحطالطححاشية  ١١٢/١٣
  .هـ١٢٣١اوي املتوىف سنة طأمحد بن حممد بن إمساعيل الطح :تأليف

  .مطبوع امشه مراقي الفالح للشرنباليل
  ).بدون تاريخ( ،دمشق، بريوت، دار اإلميان ،)بدون طبعة(

  .هـ١٣١٨بعة الكربى األمريية ملصر نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة املطبوعة باملط
  .احلجة على أهل املدينة ١١٣/١٤
  .هـ١٨٩أيب عبداهللا حممد بن احلسن الشيباين املتوىف سنة : تأليف

  .العالمة السيد مهدي حسن الكيالين القادري :رتب أصوله وعلق عليه
  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ ،الطبعة الثالثة، بريوت، عامل الكتب

  .الدر املختار شرح تنوير األبصار ١١٤/١٥
  .هـ١٠٨٨لي بن حممد املعروف بعالء الدين احلصكفي املتوىف سنة حممد بن ع :تأليف



٨٧٧ 
  

  .مطبوع مع حاشية رد احملتار البن عابدين
  .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ ،، دار الفكرالطبعة الثانية، بريوت

  .الدر املنتقى يف شرح امللتقى ١١٥/١٦
  .هـ١٠٨٨حممد بن علي بن حممد املعروف بعالء الدين احلصكفي املتوىف سنة : تأليف 

  .ماد  أفنديمطبوع امش جممع األر لدا
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩بريوت، دار الكتب العلمية  الطبعة األوىل

  .شرح العناية على اهلداية ١١٦/١٧
  .هـ٧٨٦مل الدين حممد بن حممود البابريت املتوىف سنة كأ: تأليف

  .مطبوع مع فتح القدير البن اهلمام واهلداية للمرغيناين وحاشية سعدي جليب
  .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧ ،الطبعة الثانية، بريوت، دار الفكر

  .األسالف بني اخلالف طريقة١١٧/١٨
عالء الدين حممد بن عبداحلميد أيب الفتح األمسندي السمرقندي املتوىف سنة : تأليف 
  .هـ٥٥٢

  .الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبداملوجود: حققه وعلق عليه
  .م١٩٩١/هـ١٤١٣، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل

  .خانفتاوى قاضي ١١٨/١٩
  .هـ٢٩٥لفخر الدين حسن بن منصور األوز جندي الفرغاين احلنفي املتوىف سنة 

  .مطبوع امش الفتاوى اهلندية
  .م١٩٩١هـ ١٤١١ ،الطبعة الثالثة، بريوت ، دار الفكر

  .الفتاوى اهلندية ١١٩/٢٠
  .لماء اهلنندالشيخ نظام ومجاعة من ع :تأليف

  .مطبوع امش فتاوى قاضيخان
  .م١٩٩١/هـ ١٤١١ ،، دار الفكرالطبعة الثالثة، بريوت

  .فتح القدير ١٢٠/٢١
  كمال الدين حممد بن عبدالواحد السيواسي السكندري املعروف بابن اهلمام املتوىف: تأليف



٨٧٨ 
  

  .هـ٨٦١سنة 
  .ية سعدي جليبمطبوع معه اهلداية للمرغيناين، شرح العناية للبابريت وحاش

  .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧الطبعة الثانية، بريوت، دار الفكر، 
  .الكتاب ١٢١/٢٢
  .هـ٤٢٨أمحد بن حممد القدوري املتوىف سنة : تأليف

  .مطبوع مع اللباب للغنيمي
  .م١٩٩١/هـ١٤١٢بريوت، دار إحياء التراث العريب،  ،)بدون طبعة(

  .ز الدقائق ـكن ٢٣/ ١٢٢
  .هـ٧١٠أمحد النسفي املتوىف سنة أليب الربكات عبداهللا بن 
  .ق ومنحة اخلالقئمطبوع مع البحر الرا

  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣ ،الطبعة الثالثة، بريوت، دار املعرفة
  .اللباب يف شرح الكتاب ١٢٣/٢٤
  .هـ١٢٩٨عبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين املتوىف سنة  :تأليف

  .مطبوع معه الكتاب للقدوري
  .حممود أمني النواوي :هحققه وضبطه وعلق حواشي

  م١٩٩١/ هـ١٤١٢ ،بريوت، دار الفكر ،)بدون طبعة(
  .املبسوط ١٢٤/٢٥
  .هـ٤٨٣مشس الدين حممد بن أمحد السرخسي املتوىف سنة : تأليف

  .م١٩٨٩هـ ١٤٠٩بريوت، دار املعرفة،  ،)بدون طبعة(
  .جممع األر يف شرح ملتقى األحبر ١٢٥/٢٦
مد بن سليمان املعروف بداماد أفندي املتوىف سنة خ حمعبدالرمحن بن الشي :تأليف
  .هـ١٠٧٨

  .قى للحصكفيمطبوع امشه الدر املنت
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩الطبعة األوىل، بريوت دار الكتب العلمية، 

  .املختار ١٢٦/٢٧



٨٧٩ 
  

  .هـ٦٨٣املتوىف سنة  عبداهللا بن حممود بن مودود بن حممود املوصلي: تأليف
  .تعليقات الشيخ حممود أبو دقيقةمطبوع مع االختيار للموصلي و

  ).بدون تاريخ( ،بريوت، دار الكتب العلمية ،)بدون طبعة(
مراقي الفالح شرح نور اإليضاح يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة  ١٢٧/٢٨
  .النعمان
  .هـ١٠٦٩حسن بن عمار بن علي الشرنباليل املتوىف سنة : تأليف

  .اويطمطبوع امش حاشية الطح
  ).بدون تاريخ( ،دمشق، بريوت، دار اإلميان ،)بدون طبعة(

  .ملتقى األحبر ١٢٨/٢٩
  .هـ٩٥٦إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلليب املتوىف سنة : تأليف

  .مطبوع مع جممع األر لداماد أفندي والدر املنتقى للحصكفي
  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩ ،الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية

  .لى البحر الرائقمنحة اخلالق ع ١٢٩/٣٠
  .هـ١٢٥٢حممد أمني بن عمرو املعروف بابن عابدين املتوىف سنة : تأليف

  .مطبوع امش البحر الرائق البن جنيم
  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣ ،الطبعة الثالثة، بريوت، دار املعرفة

  .اهلداية شرح بداية املبتدي ١٣٠/٣٠
  .هـ٥٩٣سنة برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين املتوىف  :تأليف

  .جليب  شرح العناية للبابريت وحاشية سعديمطبوع مع فتح القدير البن اهلمام و
  .م١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧ ،الطبعة الثانية، بريوت، دار الفكر

  :فقه املالكية) ب(
  .أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك ١٣١/١

  .تأليف أيب بكر بن حسن الكشناوي
  ).بدون تاريخ( ،ية، بريوت، دار الفكرالطبعة الثان
  .اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ١٣٢/٢



٨٨٠ 
  

  .هـ٤٢٢القاضي أبو حممد عبدالوهاب البغدادي املتوىف سنة : تأليف
  .احلبيب بن طاهر :خرج أحاديثه

  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠ ،الطبعة األوىل، بريوت، دار ابن حزم
  .اإلكليل شرح خمتصر خليل ١٣٣/٣
  هـ ١٢٣٢حممد السنباوي األزهري املعروف باألمري املتوىف سنة حممد بن : تأليف

  .أبو الفضل عهد اهللا الصديق الغماري :صححه وعلق حواشيه
  ).بدون تاريخ(، القاهرة، مكتبة القاهرة، )بدون طبعة(

  .بداية اتهد واية املقتصد ١٣٤/٤
  .هـ٥٩٥أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد املتوىف سنة : تأليف

  .حممد صبحي حسن حالّق :عليق وحتقيق وختريجت
  .هـ١٤١٥ ،الطبعة األوىل، القاهرة، مكتبة ابن تيمية

  .التاج واإلكليل ملختصر خليل ١٣٥/٥
أيب عبداهللا حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري الشهري باملواق املتوىف سنة : تأليف
  .هـ٨٩٧

  .مطبوع مع مواهب اجلليل للحطاب
  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢، بريوت، دار الفكر، الطبعة الثالثة

  .التلقني يف الفقه املالكي ١٣٦/٦
  .هـ٤٢٢املتوىف سنة   تأليف القاضي أيب حممد عبدالوهاب البغدادي املالكي

  .حممد ثالث سعيد الغاين :حتقيق
  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ ،الطبعة األوىل، مكة املكرمة، املكتبة التجارية

  .اظ الرسالةتنوير املقالة يف حل ألف ١٣٧/٧
  .هـ٩٤٢حممد بن إبراهيم بن خليل التتائي املتوىف سنة : تأليف

  .حممد عايش عبدالعال شبري: حتقيق وتعليق وختريج ودراسة 
  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٩ ،الطبعة األوىل

  .الثمر الداين يف تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ١٣٨/٨



٨٨١ 
  

  .السميع اآليب األزهري الشيخ صاحل عبد :مجع األستاذ احملقق
  ).بدون تاريخ(، القاهرة، مطبعة املشهد احلسيين، )بدون طبعة(

  .جامع األحكام الفقهية لإلمام القرطيب من تفسريه ١٣٩/٩
  .فريد عبدالعزيز اجلندي :مجع وتصنيف

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ ،الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية
  .خليلجواهر اإلكليل شرح خمتصر  ١٤٠/١٠
  .صاحل عبدالسميع اآليب األزهري: تأليف

  .مطبوع امش خمتصر خليل
  ).بدون تاريخ( ،، بريوت، دار الفكر)بدون طبعة(

  .حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ١٤١/١١
  .هـ١٢٣٠الشيخ حممد عرفة الدسوقي املتوىف سنة : تأليف

  .عليشمطبوع امشه الشرح الكبري للدردير وتقريرات الشيخ حممد 
  ).بدون تاريخ( ،بريوت، دار الفكر) بدون طبعة(

  .حاشية الرهوين على شرح الزرقاين ملختصر خليل ١٤٢/١٢
  .هـ١٢٣٠حممد بن أمحد بن حممد بن يوسف الرهوين املتوىف سنة : تأليف

  .مطبوع امشه حاشية املدين على كنون
  .ة ببوالقصوير عن طبعة املطبعة األمرييقامت بإعادة طبعه بطريقة الت

  .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨ ،، بريوت، دار الفكر)بدون طبعة(
  .حاشية الصاوي على الشرح الصغري ١٤٣/١٣
  .هـ ١٢٤١املتوىف سنة  أمحد بن حممد الصاوي املالكي: تأليف

  .مطبوع مع الشرح الصغري
  .هـ١٣٩٢ ،مصر، دار املعارف ،)بدون طبعة(

  .حاشية العدوي على اخلرشي ١٤٤/١٤
  .هـ١٨٩ن أمحد الصعيدي العدوي املتوىف سنة علي ب :تأليف

  .ي على خمتصر خليلشمطبوعة مع شرح اخلر



٨٨٢ 
  

  ).بدون تاريخ( ،بريوت، دار الفكر ،)بدون طبعة(
  .حاشية العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد ١٤٥/١٥
  .هـ١١٨٩علي بن أمحد الصعيدي العدوي املتوىف سنة : تأليف

  ).بدون تاريخ( ،دار الفكر، بريوت ، )بدون طبعة(
  .حاشية املدين ١٤٦/١٦
  .أيب عبداهللا حممد ابن املدين على كنون: تأليف

  .مطبوع مع حاشية الرهوين
  .قامت بإعادة طبعة بطريقة التصوير عن طبعة املطبعة األمريية ببوالق 

  .م١٩٧٨/ هـ ،١٣٩٨بريوت، دار الفكر  ، )بدون طبعة(
  .لاخلرشي على خمتصر خلي ١٤٧/١٧
  .هـ١١٠٢هـ أو ١١٠١أيب عبداهللا حممد بن عبداهللا اخلرشي املتوىف سنة : تأليف

  .مطبوع امشه حاشية العدوي
  ).بدون تاريخ( ،بريوت، دار الفكر ،)بدون طبعة(

  .الدر الثمني واملورد املعني ١٤٨/١٨
  .هـ١٠٧٢املتوىف سنة  حممد بن أمحد ميارة املالكي :تأليف

  .السداد والرشد على نظم مقدمة ابن رشد للتتائي مطبوع امشه شرح خطط
  ).بدون تاريخ( ،، بريوت، دار الفكرالطبعة األوىل

  .الذخرية ١٤٩/١٩
  .هـ٦٨٤شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف املتوىف سنة  :تأليف
  .سعيد أعراب وحممد حجي وغريمها :حتقيق

  .م١٩٩٤الطبعة األوىل، بريوت، دار الغرب اإلسالمي 
  ).باكورة السعد(الرسالة الفقهية  ١٥٠/٢٠
  .هـ٣٨٦أيب حممد عبداهللا بن أيب زيد عبدالرمحن القريواين املتوىف سنة  :تأليف

مطبوع مع غرز املقالة يف شرح غريب الرسالة أليب عبداهللا حممد بن منصور بن محامة 
  .املغراوي



٨٨٣ 
  

  .م١٩٩٧، بريوت، دار الغرب الطبعة الثانية
  .شرح أسهل املسالكسراج السالك  ١٥١/٢١
  .عثمان بن حسنني بري اجلعلي املالكي :تأليف

  .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ ،بريوت، دار الفكر ،الطبعة األوىل
  . شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد املسمى كفاية الطالب الرباين ١٥٢/٢٢
  .هـ٨٥٧ سنة املتوىف خلفعلي بن حممد بن  أيب احلسن :تأليف

  .لى شرحهامطبوع مع حاشية العدوي ع
  ).بدون تاريخ( ،، بريوت، دار الفكر)بدون طبعة(

  .شرح خطط السداد والرشد على نظم مقدمة ابن رشد ١٥٣/٢٣
  .هـ٩٤٢املتوىف سنة  التتائي املالكي حممد بن إبراهيم بن خليل العالمة :تأليف

  .هـ١٠٧٢املتوىف سنة  ةمطبوع مع الدر الثمني واملورد املعني مليار
  ).بدون تاريخ( ،بريوت، دار الفكر ،)بدون طبعة(

  .شرح الزرقاين على خمتصر خليل ١٥٤/٢٤
  .هـ ١٠٩٩عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املتوىف سنة : تأليف

  ).الفتح الرباين فيما ذهل عنه الزرقاين(وامشه حاشية حممد البناين 
  ).بدون تاريخ(، بريوت، دار الفكر، )بدون طبعة(

  .الشرح الصغري ١٥٥/٢٥
  .هـ١٢٠١أمحد بن حممد بن أمحد الدردير املتوىف سنة  :تأليف

 ،الدكتور مصطفى كمال وصفي :خرج أحاديثه وفهرسه وقرر عليه بالقانون احلديث
  .وامشه حاشية الصاوي

  .هـ١٣٩٢، مصر، دار املعارف، )بدون طبعة(
  .الشرح الكبري على خمتصر خليل ١٥٦/٢٦
  .هـ١٢٠١بن أمحد الدردير املتوىف سنة  أيب الربكات أمحد بن حممد :تأليف

  .مطبوع امش حاشية الدسوقي
  ).بدون تاريخ( ،، بريوت، دار الفكر)بدون طبعة(



٨٨٤ 
  

  .شرح منح اجلليل على خمتصر العالمة خليل ١٥٧/٢٧
  .العالمة حممد عليش :تأليف

  .مع تعليقات من تسهيل منح اجلليل للمؤلف
  .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤، بريوت، دار الفكر، الطبعة األوىل

  .عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ١٥٨/٢٨
  .هـ٦١٦جالل الدين عبداهللا بن جنم بن شاس املتوىف سنة : تأليف
حممد أبو األجفان، عبداحلفيظ منصور بإشراف ومراجعة حممد احلبيب بن اخلوجة، : حتقيق 

  .بكر عبداهللا أبو زيد 
  .هـ١٤١٥ ،سالميالطبعة األوىل، بريوت، دار الغرب اإل

  ).حاشية البناين(الفتح الرباين فيما ذهل عنه الزرقاين  ١٥٩/٢٩
  .هـ١١٩٤حممد بن احلسن البناين املتوىف سنة : تأليف

  .مطبوع امش شرح الزرقاين على خمتصر خليل
  ).بدون تاريخ(، بريوت دار الفكر، )بدون طبعة(

  .ك وعدة الناسكفضل اإلله املالك يف حل ألفاظ عمدة السال ١٦٠/٣٠
  .هـ١٢٩٥حممد بركات البقاعي الشامي املتوىف سنة : تأليف
  .حممد عبدالقادر عطا :تصحيح
  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠، ألوىل، بريوت، دار الكتب العلميةالطبعة ا
  .القوانني الفقهية ١٦١/٣١
  .هـ٧٤١الكليب املتوىف سنة  اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن جزيأيب عبد :تأليف
  .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤ ،ألوىل، بريوت، دار الكتاب العريبالطبعة ا
  .الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي ١٦٢/٣٢
أيب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد بن عبد النمر النمري القرطيب املتوىف سنة : تأليف
  .هـ٤٦٣
  .حممد بن حممد أحيد واد ماديك املوريتاين :حتقيق

  .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨ديثة، الطبعة األوىل، الرياض، الرياض احل



٨٨٥ 
  

  .خمتصر خليل يف فقه اإلمام مالك ١٦٣/٣٣
  .هـ٧٤٩خليل بن إسحاق بن موسى املالكي املتوىف سنة  :تأليف

  .مطبوع مع مواهب اجلليل
  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢ ،الطبعة الثالثة، بريوت، دار الفكر

  .املدونة الكربى ١٦٤/٣٤
املتوىف  عن عبدالرمحن بن القاسم   هـ٢٤٠املتوىف سنة  رواية سحنون بن سعيد التنوخي

  .هـ١٧٩عن إمام دار اهلجرة مالك بن أنس املتوىف سنة هـ ١٩٢سنة 
كتاب تزيني املمالك مبناقب اإلمام مالك للسيوطي  هامع مقدمات ابن رشد ومع ةمطبوع

  .وكتاب مناقب اإلمام مالك للزواوي
  .م١٩٩١/ هـ١٤١١ ،، مكة املكرمة، املكتبة التجارية)بدون طبعة(

  .مسالك الداللة يف شرح منت الرسالة ١٦٥/٣٥
  .أيب الفيض أمحد بن حممد بن الصديق :تأليف

  ).بدون تاريخ( ،، بريوت، دار الفكر)بدون طبعة(
  .املعونة على مذهب عامل املدينة اإلمام مالك بن أنس ١٦٦/٣٦
  .هـ٤٢٢القاضي عبد الوهاب البغدادي املتوىف سنة  :تأليف

  .محيش عبد احلق :حتقيق ودراسة
  ).بدون تاريخ( ،، مكة املكرمة، املكتبة التجارية)بدون طبعة(

املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته املدونة من األحكام الشرعيات  ١٦٧/٣٧
  .والتحصيالت احملكمات ألمهات مسائلها املشكالت

  .هـ٥٢٠أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد املتوىف سنة  :تأليف
  .ملدونة الكربىمطبوع مع ا

  .م١٩٩١/هـ ١٤١١ ،، مكة املكرمة، املكتبة التجارية)بدون طبعة(
  .مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ١٦٨/٣٨
أيب عبداهللا حممد بن حممد بن عبدالرمحن املغريب املعروف باحلطاب املتوىف سنة  :تأليف
  .هـ٩٥٤



٨٨٦ 
  

  .ل للمواقيمطبوع امشه التاج واإلكليل ملختصر خل
  .م١٩٩٢/هـ ١٤١٢ ،ثالثة، بريوت، دار الفكرالطبعة ال
  .مواهب اجلليل من أدلة خليل ١٦٩/٣٩
  .أمحد بن أمحد املختار اجلكين الشنقيطي :تأليف

  .عين مبراجعته عبداهللا إبراهيم األنصاري
  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ ،، قطر ، إدارة إحياء التراث اإلسالمي)بدون طبعة(

  .يل يف الفقه املالكيلر خميسر اجلليل الكبري على خمتص ١٧٠/٤٠
  .العالمة حمنض باب بن عبيد الدمياين :تأليف
  .سيد األمني بن اجلكين الشنقيطي: تعليق

  .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨ ،)بدون طبعة(
  :فقه الشافعية) ج(

  .إعانة الطالبني ١٧١/١
  .هـ١٣١٠املتوىف سنة  العالمة أيب بكر الشهري بالسيد البكري بن حممد شطا :تأليف
  .الفناين اريامشه فتح املعني لزين الدين املليب مطبوع

  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤، بريوت، دار الفكر، )بدون طبعة(
  .اإلقناع ١٧٢/٢
  .هـ٣١٨أيب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري املتوىف سنة : تأليف
  .عبداهللا بن عبدالعزيز اجلربين. د :حتقيق

  .هـ١٤٠٨ ،الطبعة األوىل، الرياض، مطابع الفرزدق
  .اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ١٧٣/٣
  .هـ٩٧٧مشس الدين حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب املتوىف سنة  :تأليف

مطبوع امشه تقرير الشيخ عوض بكماله وبعض تقارير لشيخ اإلسالم إبراهيم الباجوري 
  .ولغريه من األفاضل

  ).بدون تاريخ(، بريوت، دار املعرفة، )بدون طبعة(
  ).حاشية جبريمي على منهج الطالب(التجريد لنفع العبيد  ١٧٤/٤



٨٨٧ 
  

  .هـ١٢٢١سليمان بن عمر بن حممد البجريمي الشافعي املتوىف سنة  :تأليف
  .مطبوع مع شرح نفائس ولطائف منتخبه من تقرير العامل حممد املرصفي

  .حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللباب ١٧٥/٥
  .هـ٩٢٥األنصاري املتوىف سنة الشيخ أيب حيىي زكريا  :تأليف

  .مطبوع مع حاشية الشرقاوي على التحرير
  .ومعه تقرير السيد مصطفى بن حنفي الذهيب على حاشية الشرقاوي

  ).بدون تاريخ(، بريوت، دار الفكر، )بدون طبعة(
  .حتفة احملتاج بشرح املنهاج ١٧٦/٦
  .هـ٩٧٤نة شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليثمي املتوىف س: تأليف

  .مطبوع مع حواشي الشرواين وابن قاسم العبادي
  .حممد اخلالدي :ضبطه وصححه

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، 
  .تصحيح التنبيه ١٧٧/٧
  هـ٦٧٦أيب زكريا حمي الدين حيىي بن شرف النووي املتوىف سنة : تأليف

  .لعبد الرحيم بن احلسني األسنويومعه تذكرة التنبيه يف تصحيح التنبيه 
  .حممد عقلة اإلبراهيم: حتقيق

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧ ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل، بريوت
  .تقومي النظر يف مسائل خالفية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة ١٧٨/٨
العالمة أيب شجاع حممد بن علي بن شعيب املعروف بابن الدهان املتوىف سنة : تأليف
  .هـ٥٩٠
  .أمين نصر الدين األزهري: قيقحت

  .م٢٠٠١هـ ١٤٢١الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، 
  .تكملة اموع ١٧٩/٩
  .حممد جنيب املطيعي :تأليف

  .مطبوع مع اموع للنووي



٨٨٨ 
  

  ).بدون تاريخ( ،، بريوت، دار الفكر)بدون طبعة(
القاسم الغزي على  حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العالمة ابن ١٨٠/١٠

  .منت الشيخ أيب شجاع
  .هـ١٢٧٧إبراهيم البيجوري املتوىف سنة  :تأليف

  .مطبوع امشه شرح ابن قاسم الغزي على منت أيب شجاع
  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥ ،الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية

  .هـ١٢٠٤املتوىف سنة  حاشية سليمان اجلمل على شرح املنهج ١٨١/١١
  ).بدون تاريخ( ،بريوت، دار الفكر ،)بعةبدون ط(

  .حاشية الشرباملسي على اية احملتاج ١٨٢/١٢
  .هـ١٠٨٧أيب الضياء نور الدين علي بن علي الشرباملسي املتوىف سنة  :تأليف

  .مطبوع مع اية احملتاج للرملي وحاشية املغريب
  .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ ،الطبعة األخرية، بريوت، دار الفكر

  .ية الشرقاوي على حتفة الطالبحاش ١٨٣/١٣
عبداهللا بن حجازي بن إبراهيم الشافعي األزهري الشهري بالشرقاوي املتوىف سنة :تأليف 
  .هـ١٢٢٦

وامشه حتفة الطالب بشرح تنقيح اللباب أليب حيىي زكريا األنصاري وتقرير السيد مصطفى 
  .بن حنفي الذهيب على حاشية الشرقاويا
  ).بدون تاريخ( ،ار الفكر، بريوت، د)بدون طبعة(

  .حاشية الشرواين ١٨٤/١٤
  .عبد احلميد الشرواين :تأليف

  .مطبوع مع حتفة احملتاج البن حجر اهليثمي وحاشية ابن قاسم العبادي على حتفة احملتاج
  .حممد عبدالعزيز اخلالدي :حتقيق

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٦ ،لكتب العلميةالطبعة األوىل، بريوت، دار ا
  .عمرية على شرح جالل الدين احمللى على املنهاجحاشية  ١٨٥/١٥
  .هـ٩٥٧شهاب الدين أمحد الربلسي امللقب بعمرية املتوىف سنة  :تأليف



٨٨٩ 
  

  .مطبوع مع شرح جالل الدين احمللى على املنهاج، وحاشية القليويب على شرح احمللى
  ).بدون تاريخ( ،، بريوت، دار الفكر)بدون طبعة(

  .ادي على حتفة احملتاجحاشية ابن قاسم العب ١٨٦/١٦
  .هـ٩٩٤هـ وقيل سنة ٩٩٢أمحد بن قاسم العبادي املتوىف سنة  :تأليف

  .مطبوع مع حتفة احملتاج البن حجر اهليثمي وحاشية الشرواين على حتفة احملتاج
  .حممد عبدالعزيز اخلالدي :حتقيق

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٦ ،الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية
  .القليويب على شرح جالل الدين احمللى حاشية ١٨٧/١٧
  .هـ١٠٦٩شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب املصري املتوىف سنة : تأليف

  .مطبوع مع حاشية عمرية
  ).بدون تاريخ(، بريوت، دار الفكر، )بدون طبعة(

  .احلاوي ١٨٨/١٨
  .هـ٤٥٠سنة اإلمام أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي املتوىف : تأليف
  .الدكتورة راوية بنت أمحد بن عبدالكرمي الظهار :حتقيق

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤الطبعة األوىل، جدة، دار اتمع، 
  .احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ١٨٩/١٩
  .هـ٤٥٠املتوىف سنة أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي :تأليف

  .، والشيخ عادل أمحد عبد املوجودالشيخ علي حممد معوض: حتقيق وتعليق
  .األستاذ الدكتور حممد بكر إمساعيل والدكتور عبد الفتاح أبو سنة :قدم له وقرظه 

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ ،الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية
  .حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء ١٩٠/٢٠
  .هـ٥٠٧توىف سنة سيف الدين أيب بكر حممد بن أمحد الشايف امل: تأليف

  .ياسني أمحد إبراهيم درادكه: حققه وعلق عليه
  .م١٩٨٨ ،الطبعة األوىل، مكتبة الرسالة احلديثة

  .روضة الطالبني وعمدة املفتني ١٩١/٢١



٨٩٠ 
  

  .هـ٦٧٦أيب زكريا حيىي بن شرف النووي املتوىف سنة  :تأليف
  .زهري الشاويش :إشراف

  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ ،الطبعة الثانية، بريوت، املكتب اإلسالمي
  .فتح العزيز شرح الوجيز املسمى بالشرح الكبري ١٩٢/٢٢
  .هـ٦٢٣أيب القاسم عبدالكرمي بن حممد الرافعي املتوىف سنة :تأليف 

  .حجر بنمطبوع مع اموع للنووي والتلخيص احلبري ال
  ).بدون تاريخ(، بريوت، دار الفكر ، )بدون طبعة(

  .طالبفتح الوهاب بشرح منهج ال ١٩٣/٢٣
  .هـ٩٢٥أليب حيىي زكريا األنصاري املتوىف سنة 

مطبوع امش منهج الطالب للمؤلف والرسائل الذهبية يف املسائل الدقيقة املنهجية للسيد 
  .مصطفى الذهيب

  ).بدون تاريخ( دار إحياء الكتب العربية، بريوت، ،)بدون طبعة(
  .قرة العني مبهمات الدين ١٩٤/٢٤
  .العزيز املليباري الفناينزين الدين عبد: تأليف

  .مطبوع مع إعانة الطالبني
  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤دار الفكر،  ،بريوت ،)بدون طبعة(

  .كفاية األخيار يف حل غاية االختصار ١٩٥/٢٥
  .تقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيين احلصيين: تأليف
  .علي عبداحلميد بلطه جي، وحممد وهيب سليمان :حتقيق

  .م١٩٩١/ هـ١٤١٢وت، دار اخلري، الطبعة األوىل، بري
  .اموع ١٩٦/٢٦
  .هـ٦٧٦أيب زكريا حمي الدين بن شرف النووي املتوىف سنة  :تأليف

  .مطبوع مع فتح العزيز للرافعي والتلخيص احلبري البن حجر
  ).بدون تاريخ( ،، بريوت، دار الفكر)بدون طبعة(

  .مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ١٩٧/٢٧



٨٩١ 
  

  .هـ٩٧٧حممد اخلطيب الشربيين املتوىف سنة  :تأليف
  .مطبوع معه منهاج الطالبني للنووي

  ).بدون تاريخ( ،، دار الفكر، بريوت)بدون طبعة(
  .منهاج الطالبني ١٩٨/٢٨
  .هـ٦٧٦أيب زكريا حيىي بن شرف النووي املتوىف سنة  :تأليف

  .مطبوع مع مغين احملتاج للخطيب
  ).بدون تاريخ( ،ر الفكر، بريوت، دا) بدون طبعة(

  .املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ١٩٩/٢٩
  .هـ ٤٧٦أيب إسحاق الشريازي املتوىف سنة  :تأليف

  .حممد الزحيلي :حتقيق وتعليق وشرح وبيان الراجح يف املذهب 
  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الطبعة األوىل، دمشق، دار القلم 

  ).كتاب األم(موسوعة اإلمام الشافعي  ٢٠٠/٣٠
  .أمحد بدر الدين حسون :حتقيق

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الطبعة األوىل، بريوت، دار قتيبة 
  .اية احملتاج إىل شرح املنهاج ٢٠١/٣١
مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الرملي الشهري  :تأليف

  .هـ١٠٠٤بالشافعي الصغري املتوىف سنة 
  .يب والرشيديمطبوع معه حاشييت الشرباملسي واملغر

  .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤الطبعة األخرية، بريوت، دار الفكر 
  .الوجيز يف مذهب اإلمام الشافعي ٢٠٢/٣٢
  .هـ٥٠٥حممد بن حممد أيب حامد الغزايل املتوىف سنة  :تأليف

  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، بريوت، دار املعرفة )بدون طبعة(
  .الوسيط يف املذهب ٢٠٣/٣٣

  .هـ٥٠٥أيب حامد الغزايل املتوىف سنة  حممد بن حممد بن حممد: تأليف 
  .أيب عمرو احلسيين بن عمرو بن عبد الرحيم :حتقيق



٨٩٢ 
  

  .م٢٠٠١/هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، 
  : فقه احلنابلة) د(

  .اآلداب الشرعية ٢٠٤/١
  .هـ٧٦٣عبد اهللا حممد ابن مفلح املقدسي املتوىف سنة : تأليف

  م١٩٩٩/ هـ١٤١٩وت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، بري
  .اختيارات ابن قدامة الفقهية من أشهر املسائل اخلالفية ٢٠٥/٢

  .للدكتور علي بن سعيد الغامدي
  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧ ،الطبعة األوىل، القاهرة، دار املدين

  .اإلفصاح عن معاين الصحاح ٢٠٦/٣
  .هـ٥٦٠توىف سنة عون الدين أبو املظفر حيىي بن حممد بن هبرية امل: تأليف
  .حممد حسن حممد إمساعيل الشافعي :حتقيق

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، 
  .اإلقناع لطالب االنتفاع ٢٠٧/٤
  .هـ٩٦٨شرف الدين موسى بن أمحد احلجاوي املقدسي املتوىف سنة  :تأليف
  .عبداهللا بن عبداحملسن التركي: حتقيق

  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩، دار هجر، الطبعة الثانية
  .االنتصار يف املسائل الكبار على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ٢٠٨/٥
  .هـ٥١٠أيب اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين املتوىف سنة  :تأليف

عوض بن رجا : اجلزء الثاين حتقيق ، سليمان بن عبداهللا العمري: اجلزء األول حتقيق ودراسة 
  .عبدالعزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي: اجلزء الثالث حتقيق، يف بن فريح العو

  .م١٩٩٣ /هـ١٤١٣ ،الطبعة األوىل، الرياض، مكتبة العبيكان
  .اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ٢٠٩/٦
  .ـه٨٨٥عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي املتوىف سنة  :تأليف

  .مطبوع مع املقنع والشرح الكبري
  .عبداهللا بن عبداحملسن التركي :حتقيق



٨٩٣ 
  

توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية  ،)بدون طبعة(
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩السعودية 
  .حتقيق املستوعب ٢١٠/٧

  .ملساعد بن قاسم الفاحل
  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣عارف، الطبعة األوىل، الرياض، مكتبة امل

  .تصحيح الفروع ٢١١/٨
  .هـ٨٨٥عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي املتوىف سنة  :تأليف

  .مطبوع مع الفروع البن مفلح
  .عبدالستار أمحد فراج :راجعه

  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥الطبعة الرابعة، بريوت، عامل الكتب، 
  .نعالتنقيح املشبع يف حترير أحكام املق ٢١٢/٩
  .هـ ٨٨٥عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي املتوىف سنة : فتألي

  .امشه حاشية التنقيح للحجاوي وللمرداوي
  .ناصر بن سعود بن عبداهللا السالمة :حتقيق

  .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥ ،الطبعة األوىل، الرياض، مكتبة الرشد
  .التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح ٢١٣/١٠
  .هـ٩٣٩كي املتوىف سنة بمة أمحد بن حممد بن أمحد الشوللعال

  .ناصر بن عبداهللا بن عبدالعزيز امليمان: دراسة وحتقيق 
  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨ ،الطبعة األوىل، مكة املكرمة، املكتبة املكية

  .حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع ٢١٤/١١
  .هـ١٣٩٢وىف سنة عبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي املت :مجع

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤الطبعة السادسة 
  .حاشية الروض املربع ٢١٥/١٢

  .لعبد اهللا بن عبدالعزيز العنقري
  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ ،، الرياض، مكتبة الرياض احلديثة)بدون طبعة(



٨٩٤ 
  

  .حاشية املنتهي ٢١٦/١٣
  .هـ١٠٩٧عثمان بن أمحد بن سعيد النجدي الشهري بابن قائد املتوىف سنة : تأليف
  .عبداهللا بن عبداحملسن التركي :حتقيق

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ ،الطبعة األوىل، بريوت، مؤسسة الرسالة
  .الروض املربع شرح زاد املستقنع ٢١٧/١٤
  .هـ١٠٥١منصور بن يونس بن إدريس البهويت املتوىف سنة  :تأليف

  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨ ،الطبعة التاسعة، بريوت، دار الكتب العلمية
  .املسائل اخلالفية بني مجهور الفقهاءرؤوس  ٢١٨/١٥
  .أيب املواهب احلسني بن حممد العكربي: تصنيف
  .خالد بن سعد اخلشالن. د: حتقيق 

  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١ ،الطبعة األوىل، دار اشبيليا
  .رؤوس املسائل يف اخلالف على مذهب أيب عبداهللا أمحد بن حنبل ٢١٩/١٦
  هـ ٤٧٠باسي اهلامشي املتوىف سنة أيب جعفر عبداخلالق بن عيسى الع: تصنيف
  .عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش: حتقيق

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١ ،الطبعة األوىل، بريوت، دار خضر
  .زاد املعاد يف هدي خريالعباد ٢٢٠/١٧
  .هـ ٧٥١مشس الدين أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي املتوىف سنة : تأليف

  .شعيب األرناؤوط ، عبدالقادر األرناؤوط : ق عليهحقق نصوصه وخرج أحاديثه وعل
  .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ ،الطبعة السابعة والعشرون، بريوت، مؤسسة الرسالة

شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن  ٢٢١/١٨
  .حنبل

  .هـ٧٧٢مشس الدين حممد بن عبداهللا الزركشي املتوىف سنة : تأليف 
  .عبداهللا بن عبدالرمحن بن عبداهللا اجلربين: ج حتقيق وختري

  .هـ١٤١٠ ،الطبعة األوىل، الرياض، مكتبة العبيكان
  .شرح العمدة يف الفقه ٢٢٢/١٩



٨٩٥ 
  

  .هـ٧٢٨شيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن تيمية املتوىف سنة  :تأليف
  ).الثالثاجلزء الثاين و(وصاحل بن حممد احلسن  ،)اجلزء األول(سعود العطيشان : حتقيق

  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣ ،الطبعة األوىل، الرياض، مكتبة العبيكان
  .الشرح الكبري ٢٢٣/٢٠
مشس الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي : تأليف

  .هـ٦٨٢املتوىف سنة 
  .مطبوع مع املقنع واإلنصاف 

  .عبداهللا بن عبداحملسن التركي :حتقيق
/ هـ١٤١٩ ،توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،)بدون طبعة(

  .م١٩٩٨
  .الشرح املمتع على زاد املستقنع ٢٢٤/٢١

  .للشيخ حممد بن صاحل العثيمني
  .هـ١٤٢٢الطبعة األوىل، الرياض، اململكة العربية السعودية، دار ابن اجلوزي 

  .لنهى لشرح املنتهىشرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل ا ٢٢٥/٢٢
  .هـ١٠٥١منصور بن يونس بن إدريس البهويت املتوىف سنة  :تأليف

  م١٩٩٣/ هـ١٤١٤عامل الكتب، ، بريوتالطبعة األوىل، 
  ).فتح الوهاب شرح اآلداب(شرح منظومة اآلداب البن عبد القوي  ٢٢٦/٢٣
  .هـ٩٦٨موسى بن أمحد احلجاوي الصاحلي املتوىف سنة  :تأليف

  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤دار ابن اجلوزي  ،ىل، اململكة العربية السعوديةالطبعة األو
  .غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب ٢٢٧/٢٤
  .الشيخ حممد السفاريين احلنبلي: تأليف

  ).بدون تاريخ( ،، دار اإلحتاد)بدون طبعة(
  .الفروع ٢٢٨/٢٥
  .هـ٧٦٣مشس الدين املقدسي أيب عبداهللا حممد بن مفلح املتوىف سنة  :تأليف

  .مطبوع معه تصحيح الفروع لعالء الدين أيب احلسن املرداوي



٨٩٦ 
  

  .عبدالستار أمحد فراج: راجعه
  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ ،الطبعة الرابعة، بريوت، عامل الكتب

  .الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ٢٢٩/٢٦
  .هـ ٦٢٠ة موفق الدين أيب حممد عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي املتوىف سن :تأليف

  .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢الطبعة الثالثة، بريوت، املكتب اإلسالمي 
  .كشاف القناع عن منت اإلقناع ٢٣٠/٢٧
  .هـ١٠٥١منصور بن يونس بن إدريس البهويت املتوىف سنة  :تأليف

  .هالل مصيلحي ومصطفى هالل :راجعه وعلق عليه
  .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢بريوت، دار الفكر،  ،)بدون طبعة(

  .دع يف شرح املقنعاملب ٢٣١/٢٨
أيب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبداهللا بن حممد بن مفلح املتوىف سنة  :تأليف
  .هـ٨٨٤

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩دمشق، املكتب اإلسالمي  ،الطبعة األوىل
  .هـ٧٢٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية املتوىف سنة  ٢٣٢/٢٩

  .قاسم العاصمي النجدي وابنه حممد  عبدالرمحن بن حممد بن :مجع وترتيب
/ هـ١٤١٦ ،، املدينة املنورة، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف)بدون طبعة(

  .م١٩٩٥
  .احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ٢٣٣/٣٠
  .هـ٦٥٢جمد الدين أيب الربكات عبدالسالم بن عبداهللا بن تيمية احلراين املتوىف سنة : تأليف

  .طبوع معه النكت والفوائد السينية على مشكل احملرر البن مفلحم
  .م١٩٥٠/ هـ١٣٦٩ ،القاهرة، مطبعة السنة احملمدية ،)بدون طبعة(

  .املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني ٢٣٤/٣١
  .هـ ٤٥٨املتوىف سنة  للقاضي أيب يعلى

  .عبد الكرمي حممد الالحم :حتقيق
  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ ،ض، مكتبة املعارفالطبعة األوىل، الريا



٨٩٧ 
  

  .املستوعب ٢٣٥/٣٢
  .هـ٦١٦نصر الدين حممد بن عبداهللا السامري املتوىف سنة : تأليف 

  .مساعد بن قاسم املفلح: دراسة وحتقيق 
  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣ ،الطبعة األوىل، الرياض، مكتبة املعارف

  .مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ٢٣٦/٣٣
  هـ١٢٤٣املتوىف سنة  طفى السيوطي الرحيباينمص: تأليف 

  .مطبوع معه جتريد زوائد العناية والشرح للشيخ حسن الشطي
  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥الطبعة الثانية، بريوت 

  .املعتمد يف فقه اإلمام أمحد ٢٣٧/٣٤
نيل املآرب بشرح دليل الطالب للشيباين ومنار السبيل يف شرح الدليل : جرى فيه اجلمع بني

  .يم بن حممد بن سامل بن ضويانإلبراه
ويضم ملخص خترجيات احملدث حممد ناصر الدين األلباين يف كتابه إرواء الغليل يف ختريج 

  .أحاديث منار السبيل
  .علي عبداحلميد بلطه جي وحممد وهيب سليمان :أعده وعلق عليه
  .حممود األرناؤوط :دققه وقدم له

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ ،الطبعة الثانية، بريوت، دمشق، دار اخلري
  ".منتهى اإلرادات"معونة أويل النهى شرح املنتهى  ٢٣٨/٣٥
تقي الدين حممد بن أمحد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي احلنبلي الشهري بابن النجار  :تأليف

  .هـ٩٧٢املتوىف سنة 
  .الدكتور عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش :دراسة وحتقيق

  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ ،الطبعة األوىل، بريوت، دار خضر
  .املغين ٢٣٩/٣٦
موفق الدين أيب حممد عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي املتوىف سنة : تأليف 
  .هـ٦٢٠
  .عبداهللا بن عبداحملسن التركي، وعبدالفتاح حممد احللو :حتقيق



٨٩٨ 
  

 . م١٩٩٧/هـ١٤١٧، الرياض، دار عامل الكتب ،الطبعة الثالثة
  .املقنع ٢٤٠/٣٧
  .هـ ٤٧١بن البنا املتوىف سنة  يب علي بن احلسن بن أمحد بن عبد اهللاأ :تأليف

  .سليمان بن إبراهيم النعيمي  زالدكتور عبد العزي :حتقيق ودراسة
  .مـ ١٩٩٤/ هـ ١٤١٥الطبعة الثانية ، الرياض، مكتبة الرشد 

  .املقنع ٢٤١/٣٨
  .هـ ٦٢٠عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي املتوىف سنة  :تأليف

   .مطبوع مع الشرح الكبري واإلنصاف
  . سن التركي وعبداهللا حممد احللوعبداهللا بن عبداحمل :حتقيق

، اململكة العربية المية واألوقاف والدعوة واإلرشادتوزيع وزارة الشؤون اإلس ،)بدون طبعه(
  .م ١٩٨٩/ هـ ١٤١٩ ،السعودية
  .املمتع يف شرح املقنع ٢٤٢/٣٩
  .التنوخي احلنبليزين الدين املنجي : تأليف

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، دار خضر، بريوت، الطبعة األوىل
  .منار السبيل يف شرح الدليل ٢٤٣/٤٠
  .إبراهيم بن حممد بن سامل الضويان :تأليف

  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢مؤسسة قرطبة  الطبعة األوىل ،
  .منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات ٢٤٤/٤١

  .هـ٩٧٢ بابن النجار املتوىف سنة مد بن أمحد الفتوحي احلنبلي الشهريتقي الدين حم: تأليف  
   .مع حاشية املنتهى البن قائد

  .عبداهللا بن عبداحملسن التركي :حتقيق
  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩، ، مؤسسة الرسالةبريوت ،الطبعة األوىل

  .شافيات بشرح مفردات اإلمام أمحداملنح ال ٢٤٥/٤٢
  .هـ١٠٥١املتوىف سنة  ن البهويتملنصور بن يونس بن صالح الدي

  .عبداهللا بن حممد بن عبدالرمحن املطلق  :حتقيق



٨٩٩ 
  

  ).بدون تاريخ(  ،دار إحياء التراث اإلسالمي قطر، )بدون طبعة ( 
  .اهلداية على مذهب اإلمام أيب عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ٢٤٦/٤٣
  .هـ٥١٠وذاين املتوىف سنة أيب اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكل: تأليف 

  .عبداللطيف مهيم وماهر ياسر الفحل :حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ،غراس ، الكويت،الطبعة األوىل

  .الواضح يف شرح خمتصر اخلرقي ٢٤٧/٤٤
  .نور الدين أيب طالب عبدالرمحن بن عمربن أيب القاسم بن علي البصري الضرير: تأليف   

  .هـ ٦٨٤ سنة املتوىف
  .عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش  :دراسة وحتقيق
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤  ،مكتبة األسدي ،، مكة املكرمةالطبعة الثالثة

  :فقه الظاهرية 
  .احمللى ١/ ٢٤٨

  .هـ٥٤٦ أيب حممد علي بن أمحد بن حزم املتوىف سنة: تأليف 
  .أمحد حممد شاكر :حتقيق

  ).بدون تاريخ(  ،، دار التراثالقاهرة، )بدون طبعة(
  :فقه عام 
  .اخلتان وأحكامه يف ضوء السنة النبوية ٢٤٩/١

  .لكمال علي اجلمل
  .م١٩٩٨/هـ ١٤١٩ ،، دار احلكمةالطبعة األوىل، مصر

  .الداري املضية يف شرح الدرر البهية يف املسائل الفقهية  ٢٥٠/٢
  .هـ١٢٥٥حملمد بن علي الشوكاين املتوىف سنة 

  .ق حممد صبحي حال :حتقيق
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤ ،، اليمن مكتبة اإلرشادالطبعة األوىل

  .الروضة الندية شرح الدرر البهية ٢٥١/٣
  .أليب الطيب صديق بن حسن على احلسيين القنوجي



٩٠٠ 
  

  .م١٩٧٨/هـ ١٣٩٨ ،، دار املعرفةبريوت، )بدون طبعة(  
  .الطهور ٢٥٢/٤

  .هـ٢٢٤أليب عبيد بن سالم املتوىف سنة   
  .بن حممد الفهد املزيد  صاحل :حتقيق ودراسة

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤الطبعة األوىل مصر، مطبعة املدين،   
  .املكاييل واملوازيني الشرعية ٢٥٣/٥

  .لعلي مجعة
  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٤ ،الرسالةدار  القاهرة، الطبعة األوىل،

كتب اإلمجاع : ا خامس:  
  .األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  ٢٥٤/١

  .هـ٣١٨اهيم بن املنذر النيسابوري املتوىف سنة أليب بكر حممد بن إبر  
  .أبو حامد صغري أمحد بن حممد حنيف :حتقيق

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ،دار طيبة الرياض، ،الطبعة األوىل
  .اإلمجاع ٢٥٥/٢

  .هـ٣١٨أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري املتوىف سنة   
  .د بن حممد حنيفأبو حامد صغري أمح :حققه وقدم له وخرج أحاديثه

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ،الطبعة الثانية ، الرياض، دار عامل الكتب
  .مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات ٢٥٦/٣

  .هـ٤٥٦سنة  لإلمام حممد بن علي بن أمحد بن حزم املتوىف
  .ويليه نقد مراتب اإلمجاع البن تيمية

  .حسن أمحد إسرب :طبع بعناية
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ ،، دار بن حزم، بريوتالطبعة األوىل

  : كتب علم أصول الفقه: سادساً 
  .أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي ٢٥٧/١

  .مصطفى ديب البغا  :تأليف  



٩٠١ 
  

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣، العلوم اإلنسانية دار القلم ، دار ،الطبعة الثانية ، بريوت
  أصول البزودي ٢٥٨/٢

  .لبزدويأليب احلسن علي بن حممد ا
  .مطبوع مع كشف األسرار لعبدالعزيز البخاري

  ).بدون تاريخ( ، القاهرة ، دار الكتاب اإلسالمي ،  )بدون طبعة(
  .أصول الفقه  ٢٥٩/٣

  .حملمد أبو زهرة
  ).بدون تاريخ(، بريوت ، دار الفكر، ) بدون طبعة(

  .أصول الفقه اإلسالمي ٤/ ٢٦٠
  .وهبة الزحيلي  :تأليف

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦بريوت ، دار الفكر ،  الطبعة األوىل،
  .أصول السرخسي ٥/ ٢٦١
  .هـ٤٩٠أيب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي املتوىف سنة: تأليف

  .أبوالوفا األفغاين :هحقق أصول
  .  م١٩٩٣/هـ١٤١٤ ، الطبعة األوىل، بريوت ، دار الكتب العلمية

ول الفقه على مذهب اإلمام احتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أص ٢٦٢/٦
  .أمحد بن حنبل

  .للدكتور عبدالكرمي بن علي النملة
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧دار العاصمة اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،

اإلاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول اىل علم األصول للقاضي  ٢٦٣/٧
  .هـ ٦٨٥البيضاوي املتوىف سنة 

  .هـ ٧٥٦ايف السبكي املتوىف سنةبن عبدالكعلي : تأليف 
  .هـ٧٧١وولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي املتوىف سنة 

  ).بدون تاريخ ( ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، ) بدون طبعة(
  .إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول  ٢٦٤/٨



٩٠٢ 
  

  .هـ١٢٥٥حملمد بن علي بن حممد الشوكاين املتوىف سنة 
  ).بدون تاريخ( بريوت ، دار املعرفة ،  ، )ة بدون طبع(

  .التعارض والترجيح بني األدلة الشرعية  ٢٦٥/٩
  .عبد اللطيف عبداهللا الربزجني : تأليف 

  .م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣بريوت ، دار الكتب العلمية ،  ، الطبعة األوىل
  .تنقيح األصول ٢٦٦/١٠

  . هـ٧٤٧ سنة عبداهللا بن مسعود احملبويب البخاري املتوىف: تأليف   
  . مطبوع مع شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين

  ).بدون تاريخ ( ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، ) بدون طبعة ( 
  .التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه ٢٦٧/١١
  .هـ ٧٤٧صدر الشريعة عبيداهللا بن مسعود احملبويب البخاري املتوىف سنة : تأليف 

  .تلويح على التوضيح شرح ال مطبوع امش
  ).بدون تاريخ ( بريوت ، دار الكتب العلمية ،  ، )بدون طبعة ( 

  .يسري األصول ت ٢٦٨/١٢
  .حلافظ ثناء اهللا الزاهدي 

  .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨، الطبعة الثانية، بريوت ، دار ابن حزم 
بن حاشية العالمة التفتازاين على شرح عضد امللة ملختصر املنتهى األصول ال ٢٦٩/١٣
  . احلاجب
  . هـ٧٩١الدين التفتازاين املتوىف سنة  لسعد

  .مطبوع معها حاشية اجلرجاين وشرح العضد 
  .م ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ ، الطبعة الثانية ، بريوت ، دار الكتب العلمية

  .الرسالة٢٧٠/١٤
  .هـ ٢٠٤لإلمام حممد بن ادريس الشافعي املتوىف سنة 

  .أمحد حممد شاكر  :حتقيق
  .هـ ١٣٠٩بريوت ، دار الفكر ،  ،)بدون طبعة ( 



٩٠٣ 
  

  .روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ٢٧١/١٥
  .هـ٦٢٠قدامة املقدسي املتوىف سنة موفق الدين عبداهللا بن أمحد بن  :تأليف

  .م ١٩٨٧/هـ ١٤٠٧ ، الطبعة الثانية ، بريوت ، دار الكتاب العريب
  .شرح منهاج الوصول للبيضاوي ) مناهج العقول( شرح البدخشي ٢٧٢/١٦
  .حممد بن احلسن البدخشي: تأليف

  ).اية السول ( مطبوع معه شرح األسنوي 
  ) .بدون تاريخ ( بريوت ، دار الكتب العلمية ،  ، )بدون طبعة(

  .شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه ٢٧٣/١٧
  .هـ ٧٩٢هـ أو ٧٩١ن عمر التفتازاين املتوىف سنة سعد الدين مسعود ب :تأليف  
  .مطبوع معه التوضيح   
  ).بدون تاريخ ( بريوت ، دار الكتب العلمية ، ، ) بدون طبعة (   

  .شرح العضد٢٧٤/١٨
  .هـ٧٥٦لعضد امللة والدين املتوىف سنة 

  .مطبوع مع حاشية التفتازاين والشريف اجلرجاين
  .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣لكتب العلمية بريوت ، دار ا، الطبعة الثانية 

شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح  ٢٧٥/١٩
  .املختصر يف أصول الفقه 

حممد بن أمحد بن عبد العزيز علي الفتوحي املعروف بابن النجار املتوىف سنة  :تأليف
  .هـ٩٧٢
  .حممد الزحيلي ، ونزيه محاد  :حتقيق

  .م١٩٨٠ /هـ١٤٠٠دمشق دار الفكر ) بدون طبعة ( 
  .شرح خمتصر الروضة ٢٧٦/٢٠

جنم الدين أيب الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكرمي الطويف املتوىف سنة : تأليف   
  .هـ٧١٦

  .عبداهللا بن عبداحملسن التركي  :حتقيق  



٩٠٤ 
  

ة العربية ملكالطبعة الثانية ، توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد امل
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٣السعودية 
  ).نثر الورود ( قي السعود املسمى شرح مرا ٢٧٧/٢١

  هـ ١٣٩٣حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي املتوىف سنة  :تأليف  
  .استماله ومجعه أمحد بن حممد األمني الشنقيطي 

  .بن حممد العمران ، إشراف بكر عبداهللا أبوزيد  يعل :حتقيق  
  .هـ١٤٢٦ة األوىل ، مكة املكرمة ، دار عامل الفوائد الطبع  

  .شرح الورقات يف أصول الفقه  ٢٧٨/٢٢
  .سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري  :تأليف
  .عبدالناصر بن عبدالقادر البشبيشي  :ختريج

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، الطبعة األوىل ، كنوز اشبيلية 
  .العمل باالحتياط يف الفقه اإلسالمي  ٢٧٩/٢٣

  .منيب بن حممود شاكر  :عداد وتأليفإ
  .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨الطبعة األوىل ، الرياض ، دار النفائس 

  .فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت ٢٨٠/٢٤
  .هـ ١١٨٠لعبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري املتوىف سنة   
  .مطبوع مع املستصفى للغزايل   
  .مضانالشيخ إبراهيم حممد ر :تقدمي وضبط وتعليق  

  ) .بدون تاريخ (  ،دار األرقم بن أيب األرقم ،بريوت،) بدون طبعة ( 
  .زدويبكشف األسرار من أصول فخر اإلسالم ال ٢٨١/٢٥

  .هـ ٧٣٠لعالء الدين عبدالعزيز أمحد البخاري املتوىف سنة 
  ) .بدون تاريخ (  ،، القاهرة ، دار الكتاب اإلسالمية) بدون طبعة ( 

  . أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل املختصر يف ٢٨٢/٢٦
 علي بن حممد بن علي بن عباس بن شيبان املعروف بابن اللحام املتوىف سنة :تأليف  

  .هـ٨٠٣



٩٠٥ 
  

  .حممد مظهر بغا :حتقيق  
، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي  ةاململكة العربية السعودي ،)بدون طبعة (   

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠
  .دخل إىل مذهب اإلمام أمحدامل ٢٨٣/٢٧

  . هـ١٣٤٦للعالمة عبدالقادر بن بدران الدمشقي املتوىف سنة   
  .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥ ، الطبعة الثالثة ، بريوت ، مؤسسة الرسالة  

  .املدخل إىل مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان  ٢٨٤/٢٨
  .أمحد سعيد حوى :تأليف   
  .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣الطبعة األوىل ، دار األندلس اخلضراء   

  .مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر  ٢٨٥/٢٩
  .هـ١٣٩٣املتوىف سنة  حملمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي  
  بكر عبد اهللا أبو زيد  :إشراف  
  .هـ ١٤٢٦ ،مكة املكرمة ، عامل الفوائد، الطبعة األوىل   

  .صائصه ومؤلفاتهاملذهب احلنفي مراحله وطبقاته ، ضوابطه ومصطلحاته ، خ ٢٨٦/٣٠
  .ألمحد بن حممد نصري الدين النقيب

  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ،الطبعة األوىل ، الرياض ، مكتبة الرشد  
  .املستصفى يف علم األصول  ٢٨٧/٣١
  .هـ٥٠٥أيب حامد حممد بن حممد الغزايل املتوىف سنة  :تأليف

  .مطبوع معه فواتح الرمحوت 
  .الشيخ حممد رمضان :تقدمي وضبط وتعليق

  ) .بدون تاريخ (  ،، دار األرقم بن أيب األرقمبريوت، )بدون طبعة ( 
مصطلحات املذاهب الفقهية وأسرار الفقه املرموز يف األعالم والكتب  ٢٨٨/٣٢

  .واآلراء والترجيحات 
  .مرمي حممد صاحل الظفريي  :إعداد

  . م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢، دار ابن حزم ،الطبعة األوىل



٩٠٦ 
  

  .سالمية مقاصد الشريعة اإل ٢٨٩/٣٣
  . هـ١٣٩٣املتوىف سنة  الطاهر ابن عاشور :مجعه  

  .م ١٩٨٨ ،الشركة الفرنسية ، الطبعة الثالثة ، تونس
  .مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية  ٢٩٠/٣٤

  .حملمد سعيد بن أمحد بن مسعود اليويب
  .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨ ،، دار اهلجرة للنشر والتوزيعالطبعة األوىل، الرياض

  .تيمية الشريعة عند ابن مقاصد ٢٩١/٣٥
  يوسف أمحد حممد البدوي: تأليف 

  .م٢٠٠٠/هـ ١٤٢١، دار النفائس، األردن، الطبعة األوىل
  .املغين يف أصول الفقه  ٢٩٢/٣٦

  .هـ٦٩١جلالل الدين أيب حممد عمر بن حممد بن عمر اخلبازي املتوىف سنة   
  .حممد مظهر بغا :حتقيق

 ، اململكة العربية السعودية ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي الطبعة األوىل
  .هـ ١٤٠٣جبامعة أم القرى 

  . منهاج األصول ٢٩٣/٣٧
  .هـ٦٨٥للقاضي عبداهللا بن عمر البيضاوي املتوىف   

  .مطبوع مع اية السول لألسنوي 
  ).بدون تاريخ ( ، بريوت ، عامل الكتب ، ) بدون طبعة ( 

  .املوافقات يف أصول الشريعة  ٢٩٤/٣٨
  .هـ٧٩٠إلبراهيم بن موسى اللخمي أبو اسحاق الشاطيب املتوىف سنة   
  . عبدالسالم عبد الشايف حممد :خرج آياته وفهرس موضوعاته، الشيخ عبداهللا دراز  :شرح  
  .م ١٩٩١/ هـ١٤١١ ، الطبعة األوىل ، بريوت ، دار الكتب العلمية  

  .اية السول  ٢٩٥/٣٩
  .هـ٧٧٢مال الدين عبد الرحيم بن احلسن اآلسنوي الشافعي املتوىف سنة جل  
  . منهاج األصول للبيضاوي مع  



٩٠٧ 
  

  ) .بدون طبعة ( بريوت ، عامل الكتب ،  ،)بدون تاريخ (   
  . الواضح يف أصول الفقه ٢٩٦/٤٠

  .أليب الوفاء علي بن عقيل بن حممد ين عقيل  
  .م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ ، ةالطبعة األوىل ، بريوت ، مؤسسة الرسال

  .الوجيز يف أصول الفقه  ٢٩٧/٤١
  . لعبد الكرمي زيدان  
  .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧ ، الطبعة اخلامسة ، بريوت ، مؤسسة الرسالة  

  :كتب القواعد الفقهية : سابعاً 
  .األشباه والنظائر٢٩٨/١
   .هـ٩٧٠املتوىف سنة  الدين إبراهيم املعروف بابن جنيم لزين

  . م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل
  .األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية  ٢٩٩/٢

  .هـ ٩١١جالل الدين عبدالرمحن السيوطي املتوىف سنة : تأليف   
  .م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ ، دار الكتب العلمية، بريوت ، الطبعة األوىل   

  .األشباه والنظائر  ٣٠٠/٣
بن عبدالصمد املرحل املعروف بابن الوكيل املتوىف سنة  حممد بن عمر مكي: تأليف   

  .هـ٧١٦
  .أمحد بن حممد العنقري  :حتقيق

  .م ١٩٩٣/ هـ١٤١٣ ، مكتبة الرشد، الرياض ، الطبعة األوىل   
  .االعتناء يف الفرق واالستثناء ٣٠١/٤

  . بدر الدين حممد بن أيب بكر بن سليمان البكري: تأليف  
  .املوجود وعلي حممد معوض عادل أمحد عبد  :حتقيق  
  .م١٩٩١/هـ ١٤١١، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل   

  .الفروق  ٣٠٢/٥
  القرايفبللعالمة شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبدالرمحن الصنهاجي املشهور 



٩٠٨ 
  

  . هـ ٦٨٤املتوىف سنة 
  ).بدون تاريخ ( ، عامل الكتب ، بريوت ، ) بدون طبعة ( 

، أدلتها ، اسة مؤلفاا در، وتطورها ، القواعد الفقهية مفهومها ونشأا  ٣٠٣/٦
   .تطبيقاا مهمتها

  .علي أمحد الندوي : تأليف   
  .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ ، دار القلم، الطبعة األوىل ، دمشق   

  .القواعد يف الفقه اإلسالمي ٣٠٤/٧
  .هـ٧٩٥ىف سنة أيب الفرج عبدالرمحن بن رجب احلنبلي املتو :تأليف

  .طه عبدالرؤوف سعيد :راجعه وقدم له وعلق عليه
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، دار اجليل بريوت، الطبعة الثانية،

  .القواعد والضوابط املستخدمة من التحرير  ٣٠٥/٨
  .هـ ٦٣٦لإلمام مجال الدين احلصريي املتوىف سنة 

  .علي أمحد الندوي : استخرجها وقدم هلا
  .م ١٩٩١/ هـ ١٤١١ ، مطبعة املدين ،الطبعة األوىل ، مصر 

  . املدخل الفقهي العام ٣٠٦/٩
  .مصطفى أمحد الزرقاء   
  ) .بدون تاريخ (  ، بريوت ، دار الفكر، الطبعة التاسعة   

  :معاجم املصطلحات واحلدود الفقهية :  ثامناً 
  . أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء ٣٠٧/١

  .هـ٩٧٨القونوي املتوىف سنة  قاسم: تأليف  
  .الدكتور أمحد بن عبدالرزاق الكبيسي  :حتقيق  

  .م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ ، دار الوفاء، الطبعة الثانية ، جدة 
  ).لغة الفقه(حترير ألفاظ التنبيه أو  ٣٠٨/٢

  . هـ٦٧٦  حمي الدين حيي بن شرف النووي :تأليف  
  .عبدالغين الدقر  :حتقيق وتعليق



٩٠٩ 
  

  .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨ ، دار القلم، دمشق ،  الطبعة األوىل
  .التعريفات  ٣٠٩/٣
  .الشريف علي بن حممد اجلرجاين  :تأليف

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ ، دار الكتب العلمية، بريوت ، الطبعة الثالثة   
  .حدود ابن عرفة املوسوم باهلداية الكافية الشافية  ٣١٠/٤

  .هـ ٨٠٣حملمد بن عرفة الورغمي املتوىف سنة   
  . مع شرح حدود ابن عرفة مطبوع  
  . حممد أبو األجفان والطاهر املعموري :حتقيق  
  .م ١٩٩٣ ، دار الغرب اإلسالمية، بريوت ، الطبعة األوىل   

  . الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي ٣١١/٥
يب احملاسن بن حسن بن عبداهلادي احلنبلي الدمشقي الصاحلي املعروف مجال الدين أ: تأليف

  .هـ ٩٠٩املتوىف سنة بابن املربد 
  . الدكتور رضوان خمتار بن غربية :إعداد  
  .م١٩٩١/ هـ ١٤١١ ، دار اتمع، جدة ، الطبعة األوىل   

شرح حدود ابن عرفة املوسوم اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن  ٣١٢/٦
  . عرفة الوافية

  . هـ٨٩٤سنة يب عبد اهللا حممد األنصاري الرصاع املتوىف أ: تأليف  
  . األجفان والطاهر املعموري بوحممد أ :حتقيق  
  .م ١٩٩٣ ، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل ، بريوت   

  ). معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ( الكليات  ٣١٣/٧
  .م١٦٨٣/هـ١٠٩٤أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكويف املتوىف سنة   
  .عدنان درويش وحممد املصري :ه للطبع ووضع فهارسهقابله على نسخة خطية وأعد  
  .م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٣ ، دار الكتاب اإلسالمية، الطبعة الثانية ، القاهرة   

  . املطلع على أبواب املقنع ٣١٤/٨
  .هـ٧٠٩سنة  لي املتوىفعحممد بن أيب الفتح البأليب عبداهللا مشس الدين بن   



٩١٠ 
  

  .م ١٩٦٥/ هـ ١٣٨٥ ، ياملكتب اإلسالم، دمشق ، الطبعة األوىل   
  . معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ٣١٥/٩

  . حملمود عبدالرمحن عبداملنعم  
  ) .بدون تاريخ (  ، دار الفضيلة، القاهرة ، ) بدون طبعة (   

  :كتب اللغة : تاسعاً 
  .ذيب اللغة ٣١٦/١ 

  ٠هـ٣٧٠حملمد أمحد األزهري املتوىف سنة
  ٠حممد البجاوي :ومراجعة حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق

  ٠)بدون تاريخ( مطابع سجل العرب،  القاهرة، ،)بدون طبعة(
  .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ٣١٧/٢

  ٠هـ٣٩٣إلمساعيل بن محاد اجلوهري املتوىف سنة 
  ٠حتقيق أمحد عبد الغفور عطار

  ٠م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ ،دار العلم للماليني ، بريوت،الطبعة الثالثة
  .احلديثغريب  ٣١٨/٣
  ٠هـ٣٨٨أيب سلطان محد بن حممد إبراهيم اخلطايب البسيت املتوىف سنة  :تأليف
   ٠عبدالقيوم عبد رب النيب :عبدالكرمي إبراهيم الغرباوي، خرج أحاديثه :حتقيق

هـ ١٤٠٢، مي وإحياء التراث اإلسالميمكة املكرمة، مركز البحث العل ،)بدون طبعة(
  .م١٩٨٣-م١٩٨٢/هـ١٤٠٣
  .ب احلديثغري ٣١٩/٤

  .هـ٢٢٤أليب عبيد القاسم سالم اهلروي املتوىف سنة 
  .هـ١٣٩٦ ،مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية الطبعة األوىل، اهلند،

  .غريب احلديثالفائق يف  ٣٢٠/٥
  .هـ٥٣٨املتوىف سنة  جلار اهللا محود بن عمر الزخمشري

  .حممد أبو الفضل إبراهيم وعلي حممد البجاوي :حتقيق
  .)بدون تاريخ(  ،دار املعرفة بريوت، عة الثانية،الطب



٩١١ 
  

  .لسان العرب ٣٢١/٦
  .هـ٧١١أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور املتوىف سنة 

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ دار عامل الكتب، الرياض، ،)بدون طبعة(
  .خمتار الصحاح ٣٢٢/٦

  .هـ٧٧٠حملمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي املتوىف سنة 
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، دار الكتب العلمية لطبعة األوىل، بريوت،ا

  .املصباح املنري ٣٢٣/٧
  .هـ٧٧٠ألمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ املتوىف سنة 

  .م١٩٨٧ ،مكتبة لبنان ،)بدون طبعة(
  .معجم مقاييس اللغة ٣٢٤/٨

  .هـ٣٩٥ألمحد بن فارس بن زكريا املتوىف سنة 
  .د هارونعبدالسالم حمم :حتقيق وضبط
  .م١٩٩١/ـه١٤١١ ،داراجليل بريوت، الطبعة األوىل،

  .املعجم الوسيط ٣٢٥/٩
  .حممد علي النجار ،حامد عبد القادر ،حسن الزيات أمحد، مصطفى إبراهيم :إخراج

  .)بدون تاريخ(  ،املكتبة العلمية ،طهران، )بدون طبعة(
  .النهاية يف غريب احلديث واألثر ٣٢٦/١٠

  .هـ٦٠٦سعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري املتوىف سنة د الدين أيب ال
  .حممود حممد الطناجي :حتقيق

  ).بدون تاريخ(  ،، املكتبة اإلسالمية)بدون طبعة(
  :كتب التراجم والسري: عاشراً 
األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني  ٣٢٧/١

  .واملستشرقني
  .هـ١٣٩٦املتوىف سنة  لدين الزركليخري ا :تأليف

  .م١٩٩٠ ،بريوت، دار العلم للماليني ،الطبعة التاسعة



٩١٢ 
  

  .االستيعاب يف أمساء األصحاب ٣٢٨/٢
أيب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد بن عبدالرب بن عاصم النمري القرطيب املالكي : تأليف 

  .هـ٤٦٣املتوىف سنة 
  .هـ١٣٢٨ ،مطبعة السعادة مصر، الطبعة األوىل،

  .اإلصابة يف متييز الصحابة ٣٢٩/٣
شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن علي الكناين العسقالين املصري  :تأليف

  .هـ٨٥٢الشافعي املتوىف سنة 
  .م١٨٥٣طبعت طبق النسخة املطبوعة سنة  دار الكتب العلمية، بريوت، ،)بدون طبعة(

  .تاج التراجم ٣٣٠/٤
  .هـ٨٧٩زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوين املتوىف سنة أيب الفداء  :تأليف

  .حممد خري رمضان يوسف :حتقيق وتقدمي
  .هـ١٤١٣ دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل،

  .تذكرة احلفاظ ٣٣١/٥
  .هـ٧٤٨لإلمام أبو عبداهللا مشس الدين الذهيب املتوىف سنة 

  ).بدون تاريخ( ، دار إحياء التراث ،) بدون طبعة(
  .تقريب التهذيب  ٣٣٢/٦
  .هـ٨٥٢سنة  بن علي بن حجر العسقالين املتوىف شهاب الدين أمحد :تأليف

  .صدقي مجيل العطار  :ضبط ومراجعة
  .هـ١٤١٥ دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل،

  .ذيب التهذيب  ٣٣٣/٧
  .هـ٨٥٢املتوىف سنة  ين أمحد بن علي بن حجر العسقالينشهاب الد :تأليف

اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد من الرجال سوى من  وامشه كتاب
  .ذكر يف ذيب الكمال

  .هـ٨٥٥أيب احملاسن مشس الدين حممدبن محزة احلسيين املتوىف سنة  :تأليف
  .ويليه كتاب تقريب التهذيب 



٩١٣ 
  

  .هـ٨٥٢سنة  بن علي بن حجر العسقالين املتوىفشهاب الدين أمحد  :تأليف
  .صدقي مجيل العطار  :عةضبط ومراج
  .هـ١٤١٥ دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل،

  .الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ٣٣٤/٨
  .هـ٧٩٩ابن فرحون املالكي املتوىف سنة  :تأليف

  .حممد األمحدي أبو النور. د :حتقيق وتعليق
  ).بدون تاريخ(  ،دار الكتب العلمية بريوت، ،)بدون طبعة(

  ديوان اإلمام الشافعي ٣٣٥/٩
  .هـ٢٠٤عبداهللا حممد بن إدريس بن العباس الشافعي املتوىف سنة  أليب

  .حممد عبدالرحيم :مجعه وشرحه ورتبه
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥دار الفكر، بريوت،) بدون طبعة(

  .ذيل تذكرة احلفاظ للذهيب ٣٣٦/١١
  .أليب احملاسن الدمشقي 

  ).بدون تاريخ(  ،العريب دار إحياء التراث بريوت، ،)بدون طبعة(
  .الذيل على طبقات احلنابلة ٣٣٧/١٢
ن شهاب الدين أمحد بن رجب البغدادي مث بزين الدين أيب الفرج عبدالرمحن  :ليفتأ

  .هـ٧٩٥الدمشقي احلنبلي املتوىف سنة 
  .وأبو الزهراء حازم علي جت ،أبو حازم أسامة بن حسن :ووضع حواشيه هخرج أحاديث
  .هـ١٤١٧ ،دار الكتب العلمية بريوت، ،الطبعة األوىل

  .سري أعالم النبالء ٣٣٨/١٣
  .هـ ٧٤٨مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف سنة  :تأليف

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ،مؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة األوىل،
  .شجرة النور الزكية ٣٣٩/١٤
  .حممد حممود خملوف  :تأليف

  ).بدون تاريخ( الفكر، دار بريوت، ،) بدون طبعة( 



٩١٤ 
  

  .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ٣٤٠/١٥
  .هـ ١٠٨٩لإلمام شهاب الدين أيب الفالح عبداحلي أمحد بن العماد املتوىف سنة 

  .عبدالقادر األرناؤوط :حممود األرناؤوط ، إشراف :حققه وعلق عليه
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ابن كثري دار بريوت، دمشق، الطبعة األوىل،

  .فة الصفوةص ٣٤١/١٦
  .هـ٥٩٧أيب الفرج ابن اجلوزي املتوىف سنة : تأليف

  .حممد رواس قلعه جي: خرج أحاديثه، حممود فاخوري : حتقيق وتعليق
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، دار املعرفة ، بريوت، الطبعة الرابعة 

  .طبقات احلفاظ ٣٤٢/١٧
  .ـه٩١١جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي املتوىف سنة  :تأليف
  .الناشر :بإشراف، جلنة من العلماء  :مراجعة

  .هـ١٤٠٣ ، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل،
  .طبقات احلنابلة ٣٤٣/١٨
  .هـ٥٢٦أيب احملاسن حممد بن حممد بن احلسني بن أيب يعلى احلنبلي املتوىف سنة : تأليف 

  .هراء حازم علي جتوأبو الز أبو حازم أسامة بن حسن، :خرج أحاديثه ووضع حواشيه
  .هـ١٤١٧ ،دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل،

  .الطبقات السنية يف تراجم احلنفية ٣٤٤/١٩
  .هـ١٠٠٥تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري الغزي احلنفي املتوىف سنة : تأليف
  .الدكتور عبدالفتاح حممد احللو :حتقيق

  .هـ١٤٠٣ ،عيدار الرفا الرياض، الطبعة األوىل،
  .طبقات الشافعية ٣٤٥/٢٠
أيب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن حممد تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي : تأليف

  .هـ٨٥١املتوىف سنة 
  .الدكتور احلافظ عليم خان :اعتىن بتصحيحه وعلق عليه

  .هـ ١٤٠٧ ،دار الندوة اجلديدة ، بريوت،)بدون طبعة(



٩١٥ 
  

  .ربىطبقات الشافعية الك ٣٤٦/٢١
  .هـ٧٧١تاج الدين أيب نصر عبدالوهاب بن علي بن الكايف السبكي املتوىف سنة  :ليفتأ

  .والدكتور عبدالفتاح حممد احللو الدكتور حممود حممد الطناجي، :حتقيق
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣ ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن مصر، الطبعة الثانية،

  .طبقات املفسرين ٣٤٧/٢٢
  .مد األدنه ويألمحد بن حم

  .سليمان بن صاحل احلريب :حتقيق
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ،مكتبة العلوم واحلكم املدينة املنورة، الطبعة األوىل،

  .عيون األنباء يف طبقات األطباء ٣٤٨/٢٣
  .ملوفق الدين أيب العباس أمحد بن القاسم بن خليفة السعدي املعروف بابن أيب أصيبعه

  .نزار رضا :حتقيق
  ).بدون تاريخ( دار مكتبة احلياة، ،بريوت ،)ةبدون طبع(

  .الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ٣٤٩/٢٤
  .أيب احلسنات حممد بن عبد احلي اللكنوي اهلندي :تأليف

  .حممد بدرالدين أبو فراس النعماين :صححه وعلق عليه
  ).بدون تاريخ(، دار املعرفة بريوت، ،)بدون طبعة(

  . والضعفاء واملتروكنياروحني من احملدثني ٣٥٠/٢٥
  .هـ٣٥٤اإلمام حممد بن حبان بن أمحد أيب حامت التميمي البسيت املتوىف سنة : تأليف
  .حممود إبراهيم زايد :حتقيق

  ).بدون تاريخ( دار املعرفة، بريوت، ،)بدون طبعة(
  .معجم املؤلفني ٣٥١/٢٦
  .عمر رضا كحالة :تأليف

  ).بدون تاريخ(  ،العريب دار إحياء التراث بريوت، ،)بدون طبعة (
  .لإلمام أيب جعفر الطحاوي ار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثاريمغاين األخ ٢٧/ ٣٥٢

  .هـ  ٨٥٥لإلمام أيب حممد حممود بن أمحد بن موسى العيين املتوىف سنة 



٩١٦ 
  

  .أسعد حممد الطيب :حتقيق
 ،الباز سالمية مبكتبة نزار مصطفىمركز البحوث والدراسات اإل الطبعة األوىل،

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨
  .مناقب اإلمام الشافعي ٢٨/ ٣٥٣

  .هـ٧٧٤املتوىف سنة  أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي
  .خليل إبراهيم مال خاطر :حققه وخرج نصوصه وعلق عليه

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢ مكتبة اإلمام الشافعي، الرياض، الطبعة األوىل،
  .حاب اإلمام أمحداملنهج األمحد يف تراجم أص ٢٩/ ٣٥٤
  .هـ٩٢٨أيب اليمن جمري الدين عبدالرمحن بن حممد العليمي املتوىف سنة  :تأليف
  .حممد حميي الدين عبداحلميد :حتقيق

  .عادل نويهض :راجعه وعلق عليه
  .هـ١٤٠٤عامل الكتب  بريوت، الطبعة الثانية،

  .وفيات األعيان وأنباء أبناء أهل الزمان ٣٥٥/٣٠
  .هـ ٦٨١اس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان املتوىف سنة أيب العب :تأليف
  .الدكتور إحسان عباس :حتقيق

  ).بدون تاريخ( ،دار صادر بريوت، ،)بدون طبعة(
  :كتب عامة: أحد عشر
  .إحياء علوم الدين  ٣٥٦/١
  .هـ٥٠٥أيب حامد حممد بن حممد الغزايل املتوىف سنة  :تأليف

  .محل األسفار يف األسفار ختريج ما يف األحياء من األخبار للعراقي مطبوع معه املغين عن
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ ،، دار الكتب العلمية، بريوت)بدون طبعة(

  .حتفة املودود بأحكام املولود ٣٥٧/٢
  .هـ٧٥١لشمس الدين أيب عبدالرمحن بن حممد بن قيم اجلوزية املتوىف سنة   

  .براهيمحممد عبدالسالم إ :خرج آياته وأحاديثه
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل، بريوت



٩١٧ 
  

  .الزهد ٣٥٨/٣
  .هـ٢٤١املتوىف سنة  لإلمام أيب عبداهللا أمحد بن حنبل الشيباين  
  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨، بريوت، دار الكتب العلمية )طبعةبدون (  

  .شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ٣٥٩/٤
  .هـ٧٥١مشس الدين أيب عبداهللا حممد بن القيم املتويف سنة  لإلمام  
  .حممد بدر الدين أبو فراس النعساين احلليب :عىن بتصحيحه  

  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨ ،دار الفكر بريوت، ،) ةبدون طبع(
  .اغة جديدةيكتابة البحث العلمي ص ٣٦٠/٥
  عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان :تأليف 

  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢ر الشروق دا، جدة ، الطبعة األوىل 
   .املدخل ٣٦١/٥

  .هـ٧٣٧حملمد بن حممد بن احلاج العبدري املالكي املتوىف سنة 
  .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ ،دار الفكر الطبعة الثانية، بريوت،

  .مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة ٣٦٢/٦
  .هـ٧٥١املتوىف سنة  لشمس الدين أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر إبن قيم اجلوزية

  .علي بن حسن بن علي احلليب األثري :وعلق عليه وخرج أحاديثه هضبط نص
  .الشيخ بكر بن عبداهللا أبوزيد :راجعه
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦ ،دار ابن عفان ،ألوىل، اململكة العربية السعوديةالطبعة ا

  :كتب معاجم البلدان: اثنا عشر 
  .الروض املعطار يف خرب األقطار ٣٦٣/١

 .حملمد عبداملنعم احلمريي
 .إحسان عباس :حتقيق

  .م١٩٨٤ ،، مكتبة لبنانالطبعة الثانية، بريوت
    .مساء األمكنة والبقاعأمراصد االطالع على  ٣٦٤/٢

  .هـ٧٣٩لصفي الدين عبداملؤمن بن عبداحلق البغدادي املتوىف سنة 



٩١٨ 
  

  .علي حممد البجاوي  :حتقيق وتعليق
  .م١٩٥٥/هـ  ١٣٧٤عرفة، دار امل بريوت، الطبعة األوىل،

  .معجم البلدان ٣٦٥/٣
  .هـ٦٢٦املتوىف سنة  أليب عبداهللا ياقوت بن عبداهللا احلموي الرومي  

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ،، دار بريوتبريوت، دار صادر، )بدون طبعة(
  .والعلمية الصحيةالكتب : ثالثة عشر

  .أحكام األدوية يف الشريعة اإلسالمية ٣٦٦/١
  .ن الفكيحلسن بن أمحد بن حس

  .هـ١٤٢٥، مكتبة دار املنهاج اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،
  .أسرار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث  ٣٦٧/٢

  .حلسان مشس باشا
  .م١٩٩١/ هـ ١٤١٣، مكتبة السوادي ، ة جد، الطبعة األوىل 

  . األمراض اليت تنتقل من احليوان ومنتجاته إىل اإلنسان ٣٦٨/٣
  .د هاشم حممد حمم

  ) .بدون تاريخ (  ، دار املعارف، القاهرة  ، )بدون طبعة ( 
  أمراض اجلراثيم بني الوقاية والعالج يف الطب اإلسالمي  ٣٦٩/٤

  .للفاضل عبيد 
  .م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦ ، مكتبة الطالب اجلامعي، مكة املكرمة ، الطبعة األوىل 

  .األمراض اجلنسية أسباا وعالجها  ٣٧٠/٥
  .البار  حملمد علي

  .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥ ، دار املنارة، جدة ، الطبعة األوىل 
  .أمراض اجلهاز اهلضمي ومعاجلتها  ٣٧١/٦

  .ألمني روحية
  .م١٩٨١ ، دار القلم، بريوت ، الطبعة الرابعة 

  .األمراض املشتركة بني اإلنسان واحليوان  ٣٧٢/٧



٩١٩ 
  

  .ألمحد طلعت عدوي
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩ ، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة 
  .أمراض املعدة وعملية هضم الطعام  ٣٧٣/٨

  .هلشام املانع
  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨ ، الدار السعودية ،جدة ، الطبعة األوىل 

  .للرسول اإلنسانية  الصحيةاإلبداعات  ٣٧٤/٩
  .ملختار السامل

  .م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٦ ، مؤسسة املعارف، بريوت ، الطبعة األوىل 
  .يةالصحاإلسعافات  ٣٧٥/١٠

  .ألمني روحية
  .م١٩٦٤، دار األندلس، بريوت ، الطبعة األوىل 

  .اإلسعافات األولية/ ٣٧٦
  .نوال حسن، أمحد محدان قطاش ، رشدي محدان قطاش 

  .م٢٠٠٤، الوراق ، األردن ، الطبعة األوىل 
  .اإلسالم والتربية الصحيحة  ٣٧٧/١٠

  .لعائده عبدالعظيم البنا
  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٤ ، كتب التربية العريب لدول اخلليجم، الرياض ، الطبعة األوىل 

  .اإلعجاز العلمي يف اإلسالم  ٣٧٨/١١
  .حملمد كامل عبد الصمد 

  .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣ ، الدار املصرية اللبنانية، الطبعة الثانية 
  . اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي الشريف ١٢/ ٣٧٩

  .لعبد الرحيم مارديين 
  .م٢٠٠٢دار احملبة  ، دمشق،  دار اآلية، وت بري، الطبعة األوىل 

  .اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية  ٣٨٠/١٣
  .لصاحل أمحد رضا 



٩٢٠ 
  

  .م٢٠٠١/هـ ١٤٢١ ، مكتبة العبيكان، الرياض ، الطبعة األوىل 
  .منهج التدريس اجلامعي، اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ٣٨١/١٤
  .عبداجلواد الصاوي. د،  عبداهللا بن عبدالعزيز املصلح. د: إعداد

  .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، دار جياد للنشر والتوزيع ، جدة ، الطبعة األوىل 
  .إعداد الطبيب للرعاية الصحية الشاملة  ٣٨٢/١٥

  .حسين الرودي
العلمية وإحياء التراث  من مطبوعات معهد البحوث، مكة املكرمة  ، )بدون طبعة ( 

  .م١٩٩٦/هـ ١٤١٦ ،مركز حبوث العلوم التطبيقية، اإلسالمي
  . اإليدز معضلة الطب الكربى ٣٨٣/١٦

  .حملمد صادق زلزلة 
  .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ ، دار الراوي، الطبعة األوىل 

  . التمر غذاء وصحة ٣٨٤/١٧
  . لسامل شوميان الشوميان

  .م١٩٩٨/هـ ١٤١٨ ، دار اخلرجيي، الرياض  ، )بدون طبعة ( 
  .ثبت علمياً  ٣٨٥/١٨

  .دحملمد كامل عبدالصم
  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ ، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة ، الطبعة الرابعة 

  .اجلنني املشوه واألمراض الوراثية األسباب والعالج واألحكام ١٩/ ٣٨٦
  .حملمد علي البار
  .هـ١٤١١، دار القلم، دمشق، بدون طبعة

  .احلجامة سنة نبوية ومعجزة طبية  ٢٠/ ٣٨٧
  .س شهاب البدري ي :مجع وترتيب

  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ ، دار طيبة اخلضراء، مكة املكرمة ، الطبعة األوىل 
  .يف اإلسالم  الصحيةاحلقائق  ٢١/ ٣٨٨

  .لعبد الرزاق الكيالين 



٩٢١ 
  

  .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧ ، دمشق دار القلم، الطبعة األوىل 
  .اخلتان ٣٨٩/٢٢

  .حملمد علي البار
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، ، دار املنارةةجد الطبعة األوىل،

  .خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ٣٩٠/٢٣
  .حملمد علي البار
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ ،الدار السعودية ،ةجد الطبعة الرابعة،

  .رحلة اإلميان يف جسم اإلنسان ٣٩١/٢٤
  .حلامد أمحد حامد
  .م١٩٩١/هـ١٤١١دار القلم، ،دمشق الطبعة األوىل،

  .اعها؟الرضاعة من لنب األم وماذا ختسر األم من عدم إرض ٣٩٢/٢٥
  .حلسان مشسي باشا

  .م١٩٩٢/هـ١٤٠٣ مكتبة السوادي، ،ةجد ،الطبعة الثانية
  ).اآلداب اإلسالمية وأثرها يف صحة الفرد واتمع( روائع الطب اإلسالمي ٣٩٣/٢٦

  .حملمد نزار الدقر
  ).بدون تاريخ( ،، دار املعاجمدمشق الطبعة األوىل،

  ).رها يف صحة الفرد واتمعالعبادات وأث( روائع الطب اإلسالمي ٣٩٤/٢٧
  .حملمد نزار الدقر
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ،، دار املعاجمدمشق الطبعة الثانية،

  ).احملرمات يف اإلسالم وأثرها يف صحة الفرد واتمع( روائع الطب اإلسالمي ٣٩٥/٢٨
  .حملمد نزار الدقر
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ،، دار املعاجمدمشق الطبعة األوىل،

  .لعناية باألسنان السواك وا ٣٩٦/٢٩
  .لعبداهللا عبدالرزاق السعيد



٩٢٢ 
  

 /هـ١٤٠٢ ،الدار السعودية للنشر والتوزيع اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،
  .م١٩٨٢
  .السواك ٣٩٧/٣٠

  .حملمد علي البار
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤،دار املنارة، ة جد الطبعة األوىل،

  .وعالج،رعاية ،صحة أطفالنا وقاية ٣٩٨/٣١
  ر عبد احلمن حممد النجارللدكتو

، من مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، مكة املكرمة، )بدون طبعه(
  .م١٩٩٣/هـ ١٤١٤
  .صحة الصائم  ٣٩٩/٣٢

  .خلالد بن محد احلامد
مؤسسة اإلعالم الصحي برعاية إدارة التوعية الدينية للمديرية العامة للشؤون  الطبعة األوىل،
  .هـ ١٤٢٦ ،نطقة مكة املكرمةالصحية مب
  .صحتك يف الغذاء ٤٠٠/٣٣

  .حملمد السيد أرناؤوط
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢ دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل،

  .الصوم والصحة ٤٠١/٣٤
  .لنجيب الكيالين
  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨ ،مؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة األوىل،

  .الصيام معجزة علمية ٤٠٢/٣٥
  .لعبداجلواد الصاوي

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣ دار القبلة، ،ةجد بعة األوىل،الط
  .اإليدز - الطاعون اجلديد ٤٠٣/٣٦

  .خلالص جلي
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، دار اهلدى الرياض، الطبعة األوىل،



٩٢٣ 
  

  .الطب اإلسالمي ٤٠٤/٣٧
  .ألمحد طه

  ).بدون تاريخ( دار االعتصام، ،)بدون طبعة( 
  .الطب اإلسالمي بني العقيدة واإلبداع ٤٠٥/٣٨
  .سامل ملختار

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ ،مؤسسة املعارف بريوت، ،)بدون طبعة(
  .الطب حمراب اإلميان ٤٠٦/٣٩

  .خلالص جليب
  .م١٩٨١/هـ١٤٠١ ،دار الكتب العربية دمشق، بريوت، الطبعة الثالثة،

  .الطب النبوي ٤٠٧/٤٠
  .هـ٧٥١املتوىف سنة )ابن قيم اجلوزية(لشمس الدين حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي 

  .عبداملعطي أمني قلعجي :قيقحت
  .هـ١٤٠٦ دار الوعي، حلب، الطبعة السادسة،

  الطب النبوي والعلم احلديث  ٤٠٨/٤١
  . حملمد ناظم النسيمي

  .م١٩٨٤/هـ١٤١٤، الشركة املتحدة، الطبعة األوىل
  .كيف اعتين بطفلي ٤٠٩/٤٢

  .رضوان بيطار
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤ دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل،

  .املرشد العائلي للعناية باألم وطفلها ٤١٠/٤٣
  .فائق محدان بن حممود قرميش:  إعداد
  .علي عطية املعطي.د: مراجعة

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، دار النفائس ، األردن ، الطبعة األوىل 
  .مع الطب يف القرآن الكرمي ٤١١/٤٤

  .لعبد احلميد دياب وأمحد قرقوز



٩٢٤ 
  

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ ،قرآنمؤسسة علوم ال بريوت، الطبعة السابعة،
  .للصيام الصحيةمن األسرار  ٤١٢/٤٥

  .ألمحد عبدالرؤوف هاشم
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤ ،دار األندلس حائل، الطبعة األوىل، اململكة العربية السعودية،

  .الفقهية  الصحيةاملوسوعة  ٤١٣/٤٦
  .ألمحد حممد كنعان 

  .م٢٠٠٠/ هـ  ١٤٢٠ ، دار النفائس، بريوت ، الطبعة األوىل 
  . ويف الصالة صحة ووقاية ٤١٤/٤٧

  .لفارس علون
  ) .بدون تاريخ( دار اتمع للنشر والتوزيع،، جدة ) بدون طبعة ( 

  .الكتاب والسنة الوقاية الصحية على ضوء ٤١٥/٤٨
  .بنت صاحل بن حسني آل علي ة لولو

  .م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩دار ابن القيم ، الطبعة األوىل 
  :حبوث املؤمترات: أربعة عشر

 نشرة الطب اإلسالمي ، العدد األول ، أحباث وأعمال املؤمتر العاملي األول عن ٤١٦/١
  الطب اإلسالمي

  .م ١٩٨١/هـ١٤٠١ ،العوضي ، الكويت الدكتور عبدالرمحن عبداهللا: إشراف 
نشرة الطب اإلسالمي ، العدد الثاين ، أحباث وأعمال املؤمتر العاملي الثاين من  ٤١٧/٢

  الطب اإلسالمي
  . كتور أمحد رجائي اجلنديالدكتور عبدالرمحن عبداهللا العوضي ، احملرر د :رافإش

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، مجادي اآلخرة الكويت
   .اية يف اإلسالمالعدد الثالث الوق ،نشرة الطب اإلسالمي ٤١٨/٣
  .وحترير أمحد رجائي اجلندي، لدكتور عبدالرمحن عبداهللا العوضيا :إشراف
  .م١٩٩٤، الكويت
  .الطب اإلسالمي العدد الرابع أحباث وأعمال املؤمتر العاملي الرابع   ٤١٩/٤



٩٢٥ 
  

إشراف الدكتور عبدالرمحن عبداهللا العوضي ، احملرر دكتور أمحد رجائي اجلندي ، والدكتور 
  .عبد الستار أبو غدة

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧ ،الكويت
  العدد اخلامس، نشرة الطب اإلسالمي ٤٢٠/٥

دكتور  ،احملرر دكتور أمحد رجائي اجلندي ،بداهللا العوضيلدكتور عبدالرمحن عا :شرافإ
  .علي السيف

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩
املاء ) ٢(سلسلة للتثقيف الصحي من خالل تعاليم الدين  –اهلدي الصحي  ٤٢١/٦

  .واإلصحاح يف اإلسالم 
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩منظمة الصحة العاملية ، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط 

دور الدين واألخالقيات يف ) ٦(سلسلة للتثقيف الصحي  –اهلدي الصحي  ٤٢٢/٧
  .الوقاية من اإليدز ومكافحته

  .م١٩٩٢املكتب اإلقليمي لشرق البحر املتوسط ، مصر  منظمة الصحة العاملية ،
  .االت :مخسة عشر 

العدد  جملة اإلعجاز العلمي الصادرة عن هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، ٤٢٣/١
  . اخلامس
  .هـ ١٤٢٠لعام  ٥٨جملة البحوث اإلسالمية ، العدد  ٤٢٤/٢
  .هـ ١٤١٦العدد الثامن ، شوال ، جملة احلكمة  ٤٢٥/٣
) ٧( سة عشر، العدد جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ، السنة الساد ٤٢٦/٤
  .هـ١٤٢٢
  /هـ١٤١٦ العدد التاسع ، السنة السابعة، جملة اتمع الفقهي اإلسالمي، ٤٢٧/٥
  .م١٩٩٥
 /هـ١٤١٩لسنة التاسعة، العدد احلادي عشر، ، ا جملة امع الفقهي اإلسالمي ٤٢٨/٦
  .م١٩٩٨

  



٩٢٦ 
  

  فهرس احملتويات -ح
  

  الصفحة  املوضوع 
  ٣  .ملخص الرسالة

  ٤  .ترمجة ملخص الرسالة باإلجنليزية
  ٥  .اإلهداء

  ٦  .الشكر والتقدير
  ٧  .املقدمة
  ٣٤- ٢  .يها وأقسامهاواألدلة عل مقاصد الشريعة :متهيد

  ٥٩- ٣  .فيما أمر به الشارع للمحافظة على الصحة البدنية: الفصل األول
  ٣٦  .الصحيةيف أحكام الطهارة وفوائدها : املبحث األول
  ٣٧  .الصحيةآداب قضاء احلاجة وفوائدها : املطلب األول
  ٣٨  .االعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء احلاجة: املسألة األوىل

  ٤٠  .لالعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء احلاجة الصحيةالفوائد : ملسألة الثانيةا
  ٤١  .حكم االستنجاء واالستجمار واجلمع بينهما: املسألة الثالثة

  ٤٢  .يف تعريف االستنجاء واالستجمار: متهيد
  ٤٣  .حكم االستنجاء واالستجمار: الفرع األول
  ٥٩  .ستنجاء واالستجمارحكم اجلمع بني اال: الفرع الثاين
  ٦٤  .كيفية االستنجاء: الفرع الثالث
  ٦٩  .فيما يستجمربه وشروطه: الفرع الرابع
  ٧٧  .كيفية االستجمار: الفرع اخلامس
  ٨٨  .لالستنجاء واالستجمار الصحيةالفوائد : املسألة الرابعة
  ٩٣  .غسل اليد بعد الفراغ من االستنجاء: املسألة اخلامسة

  ٩٤  .لغسل اليدين بعد الفراغ من االستنجاء الصحيةالفوائد : لثامنةاملسألة ا
  ٩٦  .الصحيةسنن الفطرة وفوائدها : املطلب الثاين



٩٢٧ 
  

  الصفحة  املوضوع 
  ٩٧  .تعريف السنة والفطرة: متهيد

  ١٠٠  .السواك: املسألة األوىل
  ١٠١  .تعريف السواك: متهيد

  ١٠٢  .حكم السواك: الفرع األول
  ١٠٤  .آلة السواك: الفرع الثاين
  ١١٠  .كيفية السواك: الفرع الثالث
  ١١٣  .املواضع اليت يتأكد فيها استحباب السواك: الفرع الرابع
  ١١٨  .حكم تعويد الصيب على السواك: الفرع اخلامس
  ١١٩  .بسواك غريهحكم السواك : الفرع السادس

  ١٢١  .للسواك الصحيةالفوائد : سابعالفرع ال
  ١٣٧  .اخلتان: املسألة الثانية

  ١٣٨  .تعريف اخلتان: متهيد
  ١٣٨  .حكم اخلتان: الفرع األول
  ١٥٣  .صفة اخلتان: الفرع الثاين
  ١٥٥  .وقت االختتان: الفرع الثالث
  ١٦٠  .حكم اخلتان على من أسلم كبرياً: الفرع الرابع
  ١٦٣  .للختان الصحيةالفوائد : الفرع اخلامس
  ١٨٦  .االستحداد: املسألة الثالثة

  ١٨٧  .يف االستحداد والعانةتعر: متهيد 
  ١٨٨  .حكم االستحداد: الفرع األول
  ١٨٩  .كيفية إزالة شعر العانة: الفرع الثاين
  ١٩٤  .التوقيت يف حلق العانة: الفرع الثالث
  ١٩٧  .لالستحداد الصحيةالفوائد : الفرع الرابع
  ٢٠٠  .نتف اإلبط: املسألة الرابعة



٩٢٨ 
  

  الصفحة  املوضوع 
  ٢٠١  .تعريف النتف واإلبط: متهيد
  ٢٠١  .حكم نتف اإلبط: لفرع األولا

  ٢٠٣  .اإلبط إزالة شعركيفية : الفرع الثاين
  ٢٠٤  .التوقيت يف نتف اإلبط: الفرع الثالث
  ٢٠٤  .لنتف اإلبط الصحيةالفوائد : الفرع الرابع

  ٢٠٦  .تقليم األظفار: املسألة اخلامسة
  ٢٠٧  .تعريف التقليم: متهيد

  ٢٠٨  .حكم تقليم األظفار: الفرع األول
  ٢١٠  .كيفية تقليم األظفار: الفرع الثاين
  ٢١١  .التوقيت يف تقليم األظفار: الفرع الثالث
  ٢١٤  .لتقليم األظفار الصحيةالفوائد : الفرع الرابع

  ٢٢٢  .قص الشارب: املسألة السادسة
  ٢٢٣  .والسبلة تعريف القص واحلف والشارب: متهيد

  ٢٢٥  .حكم قص الشارب: الفرع األول
  ٢٢٧  .كيفية األخذ من الشارب: رع الثاينالف

  ٢٣٦  .نيحكم قص السبال: الفرع الثالث
  ٢٣٩  .التوقيت يف قص الشارب: الفرع الرابع
  ٢٤٢  .حكم إزالة شارب املرأة: الفرع اخلامس
  ٢٤٥  .الشارب لقص الصحيةالفوائد : الفرع السادس
  ٢٤٦  .الوضوء فروضه وسننه وفوائده: املطلب الثالث

  ٢٤٧  .غسل اليدين إىل الرسغني: ألة األوىلاملس
  ٢٤٨  .تعريف اليد والرسغ: متهيد

  ٢٤٨  .حكم غسل اليدين إىل الرسغني: الفرع األول
  ٢٥١   .لغسل اليدين الصحيةالفوائد : الفرع الثاين



٩٢٩ 
  

  الصفحة  املوضوع 
  ٢٥٩  .املضمضة واالستنشاق واالستنثار: املسألة الثانية

  ٢٦٠  .تنثارتعريف املضمضة واالستنشاق واالس: متهيد
  ٢٦٢  .حكم املضمضة واالستنشاق: الفرع األول
  ٢٨٦  .حكم االستنثار: الفرع الثاين
  ٢٨٧  .للمضمضة واالستنشاق واالستنثار الصحيةالفوائد : الفرع الثالث
  ٣٠٣  .غسل الوجه: املسألة الثالثة

  ٣٠٤  .متهيد يف تعريف الوجه وحده
  ٣٠٤  .حكم غسل الوجه يف الوضوء: الفرع األول
  ٣١٠  .الفوائد الصحية لغسل الوجه: الفرع الثاين
  ٣١٣  .غسل اليدين إىل املرفقني: املسألة الرابعة

  ٣١٤  .متهيد يف تعريف اليد وحدها وتعريف املرفق
  ٣١٦  .حكم غسل اليدين إىل املرفقني: الفرع األول
  ٣١٨  .الفوائد الصحية لغسل اليدين إىل املرفقني: الفرع الثاين

  ٣١٩  .لة اخلامسة مسح الرأساملسأ
يف تعريف املسح واملقدار ازء يف مسح الرأس واألذنني وهل مها من : متهيد

  .الرأس أم عضوان مستقالن
٣٢٠  

  ٣٢٣  .حكم مسح الرأس: الفرع األول
  ٣٢٥  .حكم مسح األذنني: الفرع الثاين
  ٣٢٨  .الفوائد الصحية ملسح الرأس واألذنني: الفرع الثالث

  ٣٢٩  .غسل الرجلني: لة السادسةاملسأ
  ٣٣٠  .حد الرجل: متهيد

  ٣٣١  .حكم غسل الرجلني: الفرع األول
  ٣٣٣  .الفوائد الصحية لغسل الرجلني: الفرع الثاين

  ٣٣٥  .حكم جتديد الوضوء: املسألة السابعة



٩٣٠ 
  

  الصفحة  املوضوع 
  ٣٣٩  .الصحيةالغسل وفوائده : املطلب الرابع

  ٣٤٠  .تعريف الغسل: متهيد
  ٣٤٠  .صفة الغسل: املسألة األوىل
  ٣٨٠  .األسباب املوجبة للغسل: املسألة الثانية
  ٣٨٧  .األغسال املستحبة: املسألة الثالثة
  ٣٩٩  .للغسل الصحيةالفوائد : املسألة الرابعة
  ٤٠٩  .الصحيةالتيمم وفوائده : املطلب اخلامس

  ٤١٠  .تعريف التيمم: متهيد
  ٤١١  .عدم وجود ما يسخن به املاءحكم التيمم لربودة اجلو و: املسألة األوىل
  ٤٢٠  .وحنوها حكم التيمم للجروح والقروح واحلروق: املسألة الثالثة
  ٤٢٨  .واحلروق للتيمم للجروح والقروح الصحيةالفوائد : املسألة الرابعة
  ٤٢٩  .يف الصالة وما يتعلق ا وما يف ذلك من فوائد طبية: املبحث الثاين

  ٤٣١  .طهارة والنجاسةتعريف الشرط وال: متهيد
  ٤٣٣  أثناء  اشتراط الطهارة من النجاسة يف الثوب والبدن واملكان: املسألة األوىل

  .الصالة
  ٤٣٩  الشتراط الطهارة من النجاسة يف الثوب والبدن  الصحيةالفوائد : املسألة الثانية

    .أثناء الصالة واملكان
  ٤٤٥  .الصحيةدة احلر وفوائده تأخري صالة الظهر واجلمعة يف ش: املطلب الثاين

  ٤٤٦  .وقت الظهر ووقت اجلمعة: متهيد
  ٤٤٧  .يف شدة احلرحكم تأخري صالة الظهر : املسألة األوىل
  ٤٥٥  .حكم تأخري اجلمعة يف شدة احلر: املسألة الثانية
  ٤٥٨  .لتأخري صالة الظهر واجلمعة يف شدة احلر الصحيةالفوائد : املسألة الثالثة
  ٤٥٩  .الصحيةيف الصوم واألحكام املتعلقة به وفوائدها : ثالثاملبحث ال

  ٤٦٠  .الصحيةالفطر ملن غلبه اجلوع والعطش فخاف اهلالك وفوائده : املطلب األول



٩٣١ 
  

  ٤٦١  .حكم الفطر ملن غلبه اجلوع والعطش فخاف اهلالك: املسألة األوىل
  ٤٦٤  وع والعطش فخاف لتشريع الفطر ملن غلبه اجل الصحيةالفوائد : املسألة الثانية

    .اهلالك
  ٤٦٥  .التمر وتعجيلهعلى الفطر : املطلب الثاين
  ٤٦٦  .حكم الفطر على التمر: املسألة األوىل
  ٤٦٨  .للفطر على التمر الصحيةالفوائد : املسألة الثانية
  ٤٧٨  .حكم تعجيل الفطر: املسألة الثالثة
  ٤٨١  .لتعجيل الفطر الصحيةالفوائد : املسألة الرابعة
  ٤٨٥  .الصحيةالسحور وتأخريه وفوائده : املطلب الثالث

  ٤٨٦  .تعريف السحور ووقته: متهيد
  ٤٨٧  .حكم السحور: املسألة األوىل

  ٤٩٠  .للسحور الصحيةالفوائد : الثانيةاملسألة 
  ٤٩٢  .حكم تأخري السحور: الثالثةاملسألة 

  ٤٩٥  .لتأخري السحور الصحيةالفوائد : املسألة الرابعة
  ٤٩٧  .الصحيةيف احلج وما يتعلق به من أحكام وفوائدها : املبحث الرابع

  ٤٩٨  .تعريف اهلدي واألضحية وحكمها: متهيد
  ٥٠١  .اشتراط السالمة من املرض يف اهلدي واألضحية: األوىل املسألة
  ٥٠٤ .الشتراط السالمة من املرض يف اهلدي واألضحية الصحيةالفوائد : ةالثاني املسألة

  ٥٠٧  .الصحيةيف األحكام املتعلقة باألسرة وفوائدها : املبحث اخلامس
  ٥٠٨ .يف النكاح وما يتعلق به من توجيهات الشرع يف اختيار الزوجة: املطلب األول

  ٥٠٩  .تعريف النكاح وحكمه: متهيد
  ٥١١  .توجيهات الشرع يف اختيار الزوجةيف : املسألة األوىل
  ٥١٧  .للتوجيهات الشرعية يف اختيار الزوجة لصحيةاالفوائد : املسألة الثانية
  ٥٢٧  .يف الوليمة وما يتعلق ا من آداب األكل والشرب: املطلب الثاين

  ٥٢٨  .يف تعريف الوليمة: متهيد



٩٣٢ 
  

  ٥٢٨  .حكم غسل اليدين قبل الطعام: املسألة األوىل
  ٥٣٤  .غسل اليدين بعد الطعام: املسألة الثانية
  ٥٣٦  .الصحية لغسل اليدين قبل الطعام وبعدهفوائد ال: ةلثاملسألة الثا

  ٥٣٨  .غسل الفم بعد الطعام: الرابعةاملسألة 
  ٥٤٠  .الفوائد الصحية لغسل الفم بعد الطعام: املسألة اخلامسة

  ٥٤١  .حكم األكل جالساً على الرجل اليسرى ناصباً اليمىن: سادسةاملسألة ال
  ٥٤٣ .كل جالساً على الرجل اليسرى ناصباً اليمىنلأل الصحيةالفوائد : سابعةاملسألة ال
  ٥٤٥  .حكم تصغري اللقمة وإجادة املضغ وطول البلع: ةثامناملسألة ال
  ٥٤٧  .لتصغري اللقمة وإجادة املضغ وطول البلع الصحيةالفوائد : ةتاسعاملسألة ال
  ٥٤٩  .حكم جعل البطن أثالثاً للطعام والشراب والنفس: ةعاشراملسألة ال

جلعل البطن أثالثاً للطعام والشراب  الصحيةالفوائد : سألة احلادية عشرامل
  .والنفس

٥٥١  

  ٥٥٤  .حكم تقدمي الفاكهة قبل غريها: ةاملسألة الثانية عشر
  ٥٥٦  .من الطعام لتقدمي الفاكهة قبل غريها الصحيةالفوائد : ةاملسألة الثالثة عشر
  ٥٥٧  .ن علق ا شيء من الطعامحكم ختليل األسنان إ: ةاملسألة الرابعة عشر

  ٥٥٩  لتخليل األسنان إن علق ا شيء من  الصحيةالفوائد : ةعشراخلامسة املسألة 
    .الطعام

  ٥٦٠  يف الرضاع والصفات اليت حث اإلسالم على مراعاا يف : املطلب الثالث
    .املرضعة
  ٥٦١  .تعريف الرضاع: متهيد

  ٥٦٢  .إلسالم على مراعاا يف املرضعةالصفات اليت حث ا: املسألة األوىل
  ٥٦٨  لصفات اليت حث اإلسالم على مراعاا يف الفوائد الصحية ل: الثانيةاملسألة 
    .املرضعة

 ٧٧٧- ٥٧٠  .فيما ى عنه الشارع للمحافظة على الصحة البدنية: الفصل الثاين
  ٥٧١  حيةيف أحكام الطهارة وما فيها من مناٍه ومضارها الص: املبحث األول



٩٣٣ 
  

  ٥٧٢  .حكم القيام أثناء قضاء احلاجة: املسألة األوىل
  ٥٨١  .املضار الصحية لقضاء احلاجة قائماً: املسألة الثانية
  ٥٨٣  .حكم قضاء احلاجة يف املاء والظل والطريق: املسألة الثالثة
  ٥٩٦  .اجة يف املاء والظل والطريقالصحية لقضاء احل املضار: املسألة الرابعة

  ٦٠١  .حكم االستنجاء باليمني: ألة اخلامسةاملس
  ٦٠٦  .الستنجاء باليمنيالصحية ل املضار: املسألة السادسة
وما يتعلق ا وما فيها من مناٍه ومضارها يف أحكام الصالة : املبحث الثاين

  .الصحية
٦٠٧  

  ٦٠٨  .حكم الصالة وهو حاقن أو حاقب: املطلب األول
  ٦١٥  .لصالة وهو حاقن أو حاقبل الصحية ضارامل: املطلب الثاين
  ٦١٩  .حكم فرقعة األصابع يف الصالة: املطلب الثالث
  ٦٢٠  .لفرقعة األصابع الصحية املضار: املطلب الرابع

  ٦٢١  .الصحية يف أحكام الصيام وما فيه من مناٍه ومضارها: الثالث املبحث
  ٦٢٢  .لصومحكم احلجامة وما يقابلها من سحب الدم أثناء ا: املطلب األول
  ٦٢٣  .حكم احلجامة أثناء الصوم: املسألة األوىل
  ٦٤١  .حكم سحب الدم أثناء الصوم: املسألة الثانية
  ٦٤٢  .أثناء الصوموسحب الدم لحجامة الصحية ل املضار: املسألة الثالثة
  ٦٤٦  .اجلماع أثناء الصوم: املطلب الثاين
  ٦٤٧  .حكم اجلماع أثناء الصوم: املسألة األوىل
  ٦٤٩  .جماع أثناء الصومالصحية لل املضار: املسألة الثانية
  ٦٥١  .الوصال: املطلب الثالث

  ٦٥٢  .تعريف الوصال: متهيد
  ٦٥٣  .حكم الوصال: املسألة األوىل

  ٦٦٠  .حكم الوصال إىل السحر: ة الثانيةاملسأل
  ٦٦٣  .املضار الصحية للوصال :املسألة الثالثة



٩٣٤ 
  

  ٦٦٦  .رصيام الده: املطلب الرابع
  ٦٦٧  .تعريف صيام الدهر: متهيد

  ٦٦٧  .حكم صيام الدهر: املسألة األوىل
  ٦٨٣  .ضار الصحية لصيام الدهرامل: املسألة الثانية

  ٦٨٤  .صوم احلاج يوم عرفة: طلب اخلامسامل
  ٦٨٥  .وم احلاج يوم عرفةحكم ص: املسألة األوىل
ا فيها من مناٍه ومضارها يف أحكام األسرة وما يتعلق ا وم: املبحث الرابع

  .الصحية
٦٩٣  

  ٦٩٤  .فيما ى عنه الشارع من نكاح احملرمات: املطلب األول
  ٦٩٥  .لنكاح من احملرمات للنسب والرضاعحكم ا: املسألة األوىل
  ٦٩٨  .نكاح احملرمات من النسب والرضاعلالصحية  املضار: املسألة الثانية

  ٧٠١  .انيةحكم النكاح من الز: الثالثة املسألة
  ٧١٣  .ن الزانيةلنكاح مالصحية ل املضار: املسألة الرابعة
  ٧٢٠  .من املنهيات أثناء األكل والشرب يف الوليمة وما يتعلق ا: املطلب الثاين
  ٧٢١  .م أكل الطعام وهو حار والنفخ فيهحك: املسألة األوىل
  ٧٢٤  .فيه الصحية ألكل الطعام وهو حار والنفخ املضار: املسألة الثانية
  ٧٢٥  .اإلناء حكم التنفس يف: املسالة الثانية
  ٧٢٦  .الصحية للتنفس يف اإلناء املضار: املسألة الرابعة
  ٧٢٧  .كل متكئاً أو مضطجعاً أو منبطحاًحكم األ: املسألة اخلامسة

  ٧٢٨  .ريف اإلتكاء واالضطجاع واالنبطاحتع: متيهد
  ٧٢٩  .حكم األكل متكئاً: الفرع األول

  ٧٣٣  .أو منبطحاًألكل مضطجعاً حكم ا: الثاين فرعال
  ٧٣٤  .كل متكئاً أو مضطجعاً أو منبطحاًألالصحية ل املضار: الفرع الثالث

  ٧٣٦  .حكم الشرب من فم السقاء: السادسةاملسألة 
  ٧٣٨  .لشرب من فم السقاءالصحية ل املضار: املسألة السابعة



٩٣٥ 
  

  ٧٣٩  .إذا خاف األذى أو التخمةحكم اإلكثار من األكل : املسألة الثامنة
  ٧٤٢  إلكثار من األكل إذا خاف األذى أو الصحية ل املضار: املسألة التاسعة

    .التخمة
  ٧٥٢  .عامحكم تقليل الط: املسألة العاشرة

  ٧٥٦  .الصحية لتقليل الطعام املضار: املسألة احلادية عشر
  ٧٥٨  .حكم إدمان اللحم: املسألة الثانية عشر

  ٧٥٩  .دمان اللحمالصحية إل املضار: الثالثة عشر املسألة
فيما ى عنه الشارع مما هو متعلق بعشرة النساء وما فيها من : املطلب الثالث
  .مضار صحية

٧٦١  

  ٧٦٢  .حكم وطء احلائض والنفساء: املسألة األوىل
  ٧٦٤  .وطء احلائض والنفساءالصحية ل املضار: املسألة الثانية
  ٧٦٩  .حكم الوطء يف الدبر :املسألة الثالثة
  ٧٧٤  .الصحية للوطء يف الدبر املضار: املسألة الرابعة

 ٧٨٣- ٧٧٨  .اخلامتة
 ٩٢٥- ٧٨٤  .الفهارس

  ٧٨٥  .القرآنية فهرس اآليات
  ٧٩٣  .  النبوية فهرس األحاديث

  ٨٠٧  .ثارفهرس اآل
  ٨١٣  .األعالمفهرس 

  ٨٢٢  واحلديثية واألصولية فهرس األلفاظ الغريبة واملصطلحات واحلدود الفقهية 
    .والقواعد الفقهية
  ٨٣٤  .فهرس األمراض

  ٨٤٨  .فهرس املصادر واملراجع
  ٩١٦.                                                                     فهرس احملتويات

 
 


